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๕๙

ใหเขาสูระบบมาตรฐาน(GAP) การพัฒนาการผลิตในระดับโรงงานเขาสูมาตรฐาน (GMP/HACCP) และการรับรอง
สถานที่จําหนายเนื้อสัตว ทั้งนี้เพื่อใหไดสินคาปศุสัตวที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงกับความตองการตลาดและเปน
ที่ยอมรับของประเทศคูคา รวมถึงการเฝาระวังและควบคุมปองกันโรคระบาดสัตว ซึ่งจากมาตรการดังกลาวสงผล
ใหประเทศไทยสามารถสงออกสินคาปศุสัตวไปจําหนายยังตางประเทศไดเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยมีปริมาณและ
มูลคาการสงออกสินคาปศุสัตว ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบปริมาณและมูลคาการสงออกสินคาปศุสัตว ป ๒๕๕๗/๒๕๕๘

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ เพ่ิม-ลด

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

มูลคา
( ลานบาท )

รอยละ

เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ ๖๑๓,๙๗๐ ๘๕,๙๓๕ 715,807 95,545 9,610 11.18
สินคาอาหาร(Non–frozen) ๒๗๗,๖๕๑ ๒๐,๑๑๓ ๒๗๐,๐๒๒ ๑๙,๖๐๒ - ๕๑๑ - ๒.๕๔
อาหารสัตว ๕๔๓,๘๖๘ ๓๔,๔๘๑ ๕๕๗,๙๒๘ ๓๖,๕๑๒ ๒,๐๓๑ ๕.๘๙
สัตวมีชีวิต ( ตัว ) ๗,๗๕๖,๕๓๗ ๑๕,๓๒๔ 7,800,919 17,537 ๒,๒๑๓ ๑๔.๔๔
ซากสัตว ๖๒,๙๙๗ ๗,๒๐๗ 53,176 4,916 -๒,๒๙๑ -๓๑.๗๙

รวม 1,498,486 ๑๖๓,๐๖๐ 1,596,933 ๑๗๔,๑๑๒ ๑๑,๐๕๒ ๖.๗๘
หมายเหตุ : ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม –ธันวาคม ๒๕๕๘( ปริมาณไมรวมจํานวนตัวสัตวมีชีวิต )
ท่ีมา : 1. เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ : สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

2. สินคาอาหาร(Non–frozen) : สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
๓. อาหารสัตว: กองควบคุมอาหารและยาสัตว
๔. สัตวมีชีวิต/ซากสัตว: กองสารวัตรและกักสัตว

ตารางเปรียบเทียบการสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ ป ๒๕๕๗/๒๕๕๘

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ เพ่ิม-ลด

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

มูลคา
( ลานบาท )

รอยละ

เนื้อไกแปรรูป ๔๒๔,๘๘๓ ๖๓,๕๒๐ 466,463 69,309 5,789 9.11
เนื้อไกสดแชเย็น ๑๕๔,๙๓๕ ๑๕,๖๘๐ 215,565 19,678 3,998 25.50
เนื้อเปดแปรรูป ๗,๐๕๐ ๑,๘๕๙ 7,159 1,831 -28 -1.51
เนื้อเปดสดแชเย็น ๓,๒๐๕ ๕๑๐ 2,497 378 -132 -25.88
เนื้อสุกรแปรรูป ๑๕,๕๗๓ ๓,๑๗๓ 15,133 3,071 -102 -3.21
เนื้อสุกรแชเย็น ๑,๐๓๓ ๑๑๘ 1,449 159 41 34.75
เนื้อวัวแปรรูป ๑,๙๓๑ ๒๐๙ 1,640 196 -13 -6.22
เนื้อสัตวผสมแปรรูป ๕,๓๖๐ ๘๖๖ 5,898 920 54 6.24

รวม ๖๑๓,๙๗๐ ๘๕,๙๓๕ 815,807 95,545 9,610 11.18
หมายเหตุ : ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม –ธันวาคม ๒๕๕๘
ท่ีมา : สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว



๖๐

ประเทศที่มีการสงออกสินคาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑไปจําหนายในป ๒๕๕8 จํานวน ๔7 ประเทศ
จําแนก ดังนี้

๑. ยุโรป ( Europe ) จํานวน 20 ประเทศ มูลคา ๓๗,๓๘๙ ลานบาท
( ประเทศอังกฤษ จํานวน 145,029 ตัน  มูลคา 20,955 ลานบาท )

๒. เอเชีย ( Asia ) จํานวน ๑๐ ประเทศ มูลคา ๕๒,๙๐๗ ลานบาท
( ประเทศญี่ปุน จํานวน 349,093 ตัน  มูลคา 48,942 ลานบาท )

๓. ประเทศกลุมสมาชิกอาเซียน จํานวน ๙ ประเทศ มูลคา 2,๖๓๕ ลานบาท
( ประเทศสิงคโปร จํานวน ๑๕,๖๒๒ ตัน   มูลคา 2,๐๘๔ ลานบาท )

๔. ประเทศอ่ืนๆ จํานวน 8 ประเทศ   มูลคา ๒,๖๑๔ ลานบาท
ท่ีมา : สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

การสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ ไปยังกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศ
ป ๒๕๕7 ป ๒๕๕๘ เพ่ิม-ลด

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

มูลคา
( ลานบาท )

รอยละ

๑. ประเทศเมียนมาร ๖๗.๓๗ ๙.๗๙ 302 32.04 22.25 227.27
๒. ประเทศกัมพูชา ๑๙๘.๐๙ ๑๗.๑๑ 575 52 34.89 203.92
๓. ประเทศสิงคโปร ๑๔,๓๘๐.๕๗ ๒,๐๗๐.๗๒ ๑๕,๖๒๒ ๒,๐๘๔.๓๙ ๑๓.๖๗ ๐.๖๖
๔. ประเทศอินโดนีเซีย - - - - - -
๕. ประเทศเวียดนาม ๑๓๗.๒๓ ๑๘.๑๕ 51 8.67 -9.48 -52.23
๖. ประเทศลาว ๑,๖๔๙.๓๗ ๑๕๗.๗๑ 1,110 103.85 -53.86 -34.15
๗. ประเทศบรูไน ๑๐.๖๘ ๑.๘๓ 7 ๐.89 -0.94 -51.37
๘. ประเทศฟลิปปนส - - 113 14.24 14.24 -
๙. ประเทศมาเลเซีย ๒,๙๑๑.๐๖ ๒๗๓.๑๗ ๓,712 339.34 66.17 24.22

รวม ๑๙,๓๕๔.๓๗ ๒,๕๔๘.๔๘ ๒๑,๔๙๒ 2,๖๓๕.๔๒ ๘๖.๙๔ ๓.๔๑
หมายเหตุ : ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม –ธันวาคม ๒๕๕๘
ท่ีมา : สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

สินคาปศุสัตวที่สําคัญและมีการสงออกไปจําหนายตางประเทศมากเปนอันดับของโลก คือ ไกเนื้อ
- สงออกไกเนื้อแปรรูป เปนอันดับ ๑ ของโลก
- สงออกไกเนื้อแปรรูปและไกสดแชเย็น เปนอันดับ ๓ ของโลก

การสงออกสินคาอาหาร ( Non – frozen ) ป ๒๕๕๘

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ เพ่ิม-ลด

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

มูลคา
( ลานบาท )

รอยละ

อาหารกระปอง ๒๓,๔๒๑ ๑,๔๐๑ 8,907 1,209 - ๑๙๒ - ๑๓.๗๐
นมและผลิตภัณฑนม/ไอศกรีม ๒๑๑,๖๒๖ ๑๔,๔๘๑ 211,986 13,312 - ๑,๑๖๙ - ๘.๐๗
ไขสด/ไขกระปอง ๑๔,๓๕๙ ๗๕๗ 20,249 1,074 ๓๑๗ ๔๑.๘7



๖๑

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ เพ่ิม-ลด

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

มูลคา
( ลานบาท )

รอยละ

รังนก/ซุปไกสกัดกระปอง ๑,๕๒๒ ๔๐๓ 1,618 364 - ๓๙ - ๙.๖7
น้ําผึ้ง ๑๑,๘๕๖ ๙๓๑ 11,539 929 - ๒ - ๐.๒๑
ผลิตภัณฑอื่นๆ ๑๔,๘๖๗ ๒,๑๔๐ 15,723 2,714 ๕๗๔ ๒๖.๘๒

รวม ๒๗๗,๖๕๑ ๒๐,๑๑๓ ๒๗๐,๐๒๒ ๑๙,๖๐๒ - ๕๑๑ - ๒.๕๔
หมายเหตุ : ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๘
ท่ีมา : สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

การสงออกอาหารสัตวไปจําหนายตางประเทศ ป ๒๕๕๘

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ เพ่ิม-ลด

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

มูลคา
( ลานบาท ) รอยละ

Pet food ๕๓๕,๐๕๐ ๓๒,๙๐๗ ๕๔๗,๘๗๖ ๓๔,๗๒๒ ๑,๘๑๕ ๕.๕1
Dog chews ๘,๘๑๘ ๑,๕๗๔ ๑๐,๐๕๒ ๑,๗๙๐ ๒๑๖ ๑๓.๗๒

รวม ๕๔๓,๘๖๘ ๓๔,๔๘๑ ๕๕๗,๙๒๘ ๓๖,๕๑๒ ๒,๐๓๑ ๕.๘๙
หมายเหตุ : ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม –ธันวาคม ๒๕๕๘
ท่ีมา : กองควบคุมอาหารและยาสัตว

ประเทศที่มีปริมาณการสงออกอาหารสัตวไปจําหนายมากที่สุด ๕ อันดับแรก
๑. ญี่ปุน ๒.มาเลเซีย ๓. จีน ๔. สหรัฐอเมริกา ๕. อิตาลี

การสงออกอาหารสัตวไปยังกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕8 เพ่ิม-ลด

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

ปริมาณ
( ตัน )

มูลคา
( ลานบาท )

มูลคา
( ลานบาท ) รอยละ

๑. ประเทศเมียนมาร ๐.๕๗ ๑.๕๓ 184.86 11.66 ๑๐.๑๓ ๖๖๒.๐๙
๒. ประเทศกัมพูชา ๑๕๔.๗๖ ๑๓.๘๙ 128.12 6.05 - ๗.๘๔ -๕๖.๔๔
๓. ประเทศสิงคโปร ๓,๗๔๑.๔๑ ๒๘๙.๙๒ 3,875.72 263.47 - ๒๖.๔๕ -๙.๑๒
๔. ประเทศอินโดนีเซีย ๔๐,๗๕๓.๐๘ ๑,๔๐๔.๔๖ 38,883.98 1,481.38 ๗๖.๙๒ ๕.๔๘
๕. ประเทศเวียดนาม ๓๔,๑๙๔.๐๗ ๑,๕๖๑.๙๖ 33,436.45 1,658.๐๐ ๙๖.๐๔ ๖.๑๕
๖. ประเทศลาว
๗. ประเทศบรูไน ๑,๙๑๗.๓๗ ๗๕.๙๖ 2,282.55 96.86 ๒๐.๙๐ ๒๗.๕๑
๘. ประเทศฟลิปปนส ๑๓,๗๖๘.๑๖ ๔๖๖.๒๓ 13,081.18 624.96 ๑๕๘.๗๓ ๓๔.๐๕
๙. ประเทศมาเลเซีย ๕๓,๒๓๗.๙๕ ๑,๙๖๐.๔๒ 61,855.27 2,225.72 ๒๖๕.๓๐ ๑๓.๕๓

รวม ๑๔๗,๗๖๗.๓๗ ๕,๗๗๔.๓๗ 153,728.13 6,368.1๐ ๕๙๓.๗๓ ๑๐.๒๘
หมายเหตุ : ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๘
ท่ีมา : กองควบคุมอาหารและยาสัตว



๖๒

การสงออกสัตว/ซากสัตว ป ๒๕๕๘

ประเภทสินคา
ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ เพ่ิม-ลด

ปริมาณ
มูลคา

( ลานบาท )
ปริมาณ

มูลคา
( ลานบาท )

มูลคา
( ลานบาท )

รอยละ

๑. ซากสัตว ( ตัน ) ๖๒,๙๙๗ ๗,๒๐๗ 53,176 4,916 -๒,๒๙๑ -๓๑.๗๙
๒. สัตวมีชีวิต ( ตัว ) ๗,๗๕๖,๕๓๗ ๑๕,๓๒๔ 7,800,919 17,537 ๒,๒๑๓ ๑๔.๔๔

รวม ๒๒,๕๓๑ 22,453 -๗๘ -๐.๓๕
หมายเหตุ: ๑. ซากสัตวไมรวมเนื้อไก / เนื้อเปด / เนื้อสุกร / เนื้อโค

๒. ป ๒๕๕๘ ตั้งแตเดือนมกราคม –ธันวาคม ๒๕๕๘
ท่ีมา : กองสารวัตรและกักสัตว

 ปญหาและอุปสรรค จากขอมูลรายงานของกอง/สํานัก พบประเด็นปญหา ดังนี้
๑. การบูรณาการระหวางหนวยงานทั้งภายในและหนวยงานภายนอกดานตางประเทศ มีคอนขางนอย
๒. การเตรียมความพรอมของดานกักกันสัตวและความสามารถของผูประกอบการ
๓. ขอมูลการนําเขาและสงออก จะมีอยูหลายหนวยงานยังไมมีหนวยงานกลางทําหนาที่ในการรวบรวม

และประมวลผลในภาพรวมของกรมปศุสัตว

 ขอเสนอแนะ
๑. เห็นควรมอบหมายใหกองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวางประเทศเปนหนวยงานกลางประสาน
ความรวมมือดานการตางประเทศของกรมฯ และสรุปภาพรวมการนําเขาและสงออกสินคาปศุสัตว

ตามที่ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามปริมาณและมูลคาการนําเขาและสงออก เพื่อใหได
ขอมูลที่เปนแนวทางเดียวกัน และสามารถนําขอมูลมาใชรวมกัน

การประเมินความสําเร็จโดยเปรียบเทียบกบัการบรรลุตัวชี้วัดยุทธศาสตรที่ 3
ลําดับ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร ผลการดาํเนินงาน คําชี้แจงเพิ่มเติม

1 จํานวนองคกรทั้งจากภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบัน
การศึกษาที่รวมมือกับกรม
ปศุสัตว

ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
หนวยงานภาครัฐ เอกชนและ
สถาบันการศึกษา จํ านวน ๗
โครงการ

ควรมีการบูรณาการทํางานให
มากข้ึน

2 จํานวนโครงการความรวมมือ
ดานการปศุสัตวในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

โครงการความรวมมือดานการ
ปศุสัตวในกลุมประเทศสมาชิก
ประชาคม เศรษฐกิจอาเซี ยน
จํานวน ๔ ประเทศ / ๖ เรื่อง

ค ว ร เพิ่ ม ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ
ประเทศกลุมสมาชิกอาเซียนให
มากข้ึนกวาเดิม

3 จํานวนบุคลากรที่มีการแลก
เปลี่ยนกันระหวางหนวยงาน
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนกัน
ระหวางหนวยงานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จํานวน84ราย

ควรมีการบูรณาการทํางานให
มากข้ึน

4 จํานวนกิจกรรมการประชุมเพื่อ การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค
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