
รวบรวมข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสตัว์   กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ กรมปศุสัตว์
ที่มา : ข้อมูล e-movement กองสารวัตรกักกัน

ปริมาณซากสัตว์ (โคเนื้อ) น าเข้า – ส่งออก เดือน ม.ค. – พ.ค.

ประเภท 
2562 2563 2562/2563 %

น าเข้า  ส่งออก  น าเข้า  ส่งออก น าเข้า ส่งออก 

หนังโคดิบ 35,877,513 11,317,430 (68.46)

หนังโคฟอก 11,290,316 19,109,735 17,715,396 11,300,183 56.91 (40.87)

ส่วนอื่นท่ีบริโภคได้ 6,115,983 50,586 7,275,560 40,188 18.96 (20.56)

เนื้อโคสดแช่เย็นแช่แข็ง 5,290,622 25,482 8,081,343 19,986 52.75 (21.57)

กระดูกโค-กระบือบดแตก 2,873,357 517,761 (81.98)

เบอร์เกอร์เนื้อแช่แข็ง 739,876 552,815 (25.28)

กระดูกโค-กระบือ บดแตก 1,080,010 1,145,857 1,020,808 (5.48)

หนังชั้นในโค 1,075,021 477,584 (55.57)

เศษหนังโค-กระบือตากแห้ง 636,255

หนังโคหมักเกลือ 379,000 16,598,964

สินค้าอ่ืนๆ 73,633 125,476 5,293 139,413 (92.81) 11.11

ผลรวมทัง้หมด 62,261,300 22,481,564 63,210,419 12,998,162 1.52 (42.18)

สัดส่วนประเทศคู่ค้า โคเนื้อมีชีวิต %
ประเทศ น าเข้า ส่งออก 
มาเลเซีย - 4.47
เมียนมา 47.92 1.20
อเมริกา 23.49 -
ฝรั่งเศส 13.04 -

ลาว 11.37 74.61

ออสเตรเลีย 8.08 -
เวียดนาม - 17.63

ประเทศอื่นๆ 3.90 2.09

ปี 2563 ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. มีปริมาณส่งออกโคเนื้อมีชีวิตทั่วไป จ านวน 17,960 ตัว ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 52.28
และส่งออกจ านวน 122,451 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ร้อยละ 21.91 /น าเข้าโคเนื้อมีชีวิตท าพันธุ์ จ านวน 243 ตัว  ลดลงจากปีแล้วร้อยละ 
17.39 /น าเข้าน้ าเชื้อโคเนื้อ จ านวน 35,872 โดส๊ ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 4.01

ประเทศคู่ค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ เมียนมา อเมริกา และฝรั่งเศส คิดเป็นร้อยละ 47.92 23.49 และ 13.04 ตามล าดับ 
ประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 74.61 17.63 และ 4.47 ตามล าดับ

ปี 2563 ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. มีการน าเข้าหนังโคฟอกมากที่สุดจ านวน 17,715 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 56.91 
รองลงมา เป็นหนังโคดิบจ านวน 11,317 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 68.46 เนื้อโคสดแช่เย็นแช่แข็งจ านวน 8,081 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วร้อยละ 52.75 / ส่งออกหนังโคฟอกจ านวน 11,300 ตัน ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 40.87 รองลงมาเป็นกระดูก
โค-กระบือบดแตก จ านวน 1,020 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 5.48 สินค้าอื่นๆจ านวน 139 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ร้อยละ 11.11

ประเทศคู่ค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ อเมริกา ออสเตรเลีย และอาร์เจนตินา คิดเป็นร้อย 37.12 16.83 และ 8.69 ตามล าดับ 
ประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ จีน เวียดนาม และญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 39.51 23.15 และ 11.61 ตามล าดับ

สัดส่วนประเทศคู่ค้า ซากสัตว์ (โคเนื้อ) %

ประเทศ น าเข้า ส่งออก 

จีน 1.43 39.51

เวียดนาม 5.39 23.12

ญี่ปุ่น 4.15 11.61

แอฟริกาใต้ 1.04 1.65

เนเธอร์แลนด์ 2.52 0.38

อเมริกา 37.12 0.00

เยอรมัน 0.17 0.00

ออสเตรเลีย 16.83 -

อาร์เจนตินา 8.69 -

นิวซีแลนด์ 4.79 -

แคนาดา 4.07 -

บราซิล 2.71 -

อุรุกวัย 1.56 -

ประเทศอื่นๆ 9.19 23.72

ปริมาณโคเนื้อมีชีวิต น าเข้า –ส่งออก เดือน ม.ค. – พ.ค.

ประเภท 
2562 2563 2562/2563 %

น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก 

โคเนื้อมีชีวิตทั่วไป 37,634 100,442 17,960 122,451 (52.28) 21.91

โคเนื้อมีชีวิตท าพันธุ์ 207 243 2 17.39

น้ าเชื้อโคเนื้อ 37,369 35,872 2,200 (4.01)

เอ็มบริโอโคเนื้อ 467 285 (38.97)

ผลรวมทั้งหมด 75,677 100,442 54,360 124,653 (28.17) 24.10



ปริมาณโคนมมีชีวิต ส่งออก - น าเข้า  ม.ค. – พ.ค.

ประเภท 
2562 2563 2562/2563 %

น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก 
โคนมแม่พันธุ์ เพศเมีย 227 136 28 4 (87.67) (97.06)

โคพันธุ์นม เพศผู้ 4
น้ าเชื้อโคนม 95,130 400 95,510 0.40 (100.00)

ผลรวมทั้งหมด 95,357 540 95,538 4 0.19 (99.26)

รวบรวมข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสตัว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์

ที่มา : ข้อมูล e-movement กองสารวัตรกักกัน

ที่มา : ข้อมูลกรมศุลกากร

สัดส่วนประเทศคู่ค้า โคนมมีชีวิต %
ประเทศ น าเข้า ส่งออก 

กัมพูชา 0.00 27.67
นิวซีแลนด์ 46.63 0.02
เนเธอร์แลนด ์ 3.17 0.36
เบลเยียม 2.21 0.00
ฝรั่งเศส 4.70 0.00
ฟิลิปปินส์ 0.00 18.53
มาเลเซีย 6.13 6.16
เมียนมา - 7.66
เยอรมนี 3.61 0.01
ลาว 0.01 9.46
เวียดนาม 0.01 5.04
สเปน 2.28 0.00
สหรัฐอเมริกา 9.88 0.12
สิงคโปร์ 1.13 11.37

ออสเตรเลีย 10.31 0.08

อินโดนีเซีย 0.03 2.58
ฮ่องกง 0.00 4.54
ประเทศอื่นๆ 9.91 6.13

ปี 2563 ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. มีปริมาณน าเข้าโคนมแม่พันธุ์เพศเมีย จ านวน 28 ตัว ลดลงจากปีที่แล้วที่น าเข้าจ านวน 227 ตัว 
คิดเป็นร้อยละ 87.67 น าเข้าน้ าเช้ือโคนม จ านวน 95,510 โด๊ส เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่น าเข้า จ านวน 95,130 โด๊ส คิดเป็นร้อยละ 0.40 
ส่งออกโคนมแม่พันธุ์เพศเมีย จ านวน 4 ตัว ลดลงจากท่ีปีท่ีส่งออก จ านวน 136 ตัว คิดเป็นแล้วร้อยละ 97.06

ประเทศคู่ค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ อเมริกา ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส คิดเป็นร้อยละ 74.65 9.02 และ 5.92 ตามล าดับ 
ประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ เมียนมา และกัมพูชา และลาว คิดเป็นร้อยละ 81.62 และ 18.38 ตามล าดับ

สัดส่วนประเทศคูค่า้ โคนมมีชีวิต %

ประเทศ น าเข้า ส่งออก 

เมียนมา 81.62

กัมพูชา 18.38

แคนาดา 4.77

ฝรั่งเศส 5.92

สหราช
อาณาจักร 5.64

อเมริกา 74.65

ออสเตรเลีย 9.02

ปี 2563 ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. มีการส่งออกนมยู เอช ที จ านวน 35,842 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วที่ส่งออกจ านวน 31,400 ตัน
คิดเป็นร้อยละ 14.15 รองลงมาเป็น fresh whole milk จ านวน 27,672 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วที่ส่งออกจ านวน 11,663 ตัน คิดเป็นร้อยละ 8.87
น าเข้า whole milk powder มากที่สุด จ านวน 29,089 ตัน ลดลงจากปีท่ีแล้วที่ส่งออกจ านวน 34,969 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16.81 รองลงมาเป็น
Whey dry จ านวน 24,423 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วที่ส่งออกจ านวน 21.324 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14.53

ประเทศคู่ค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 46.63 10.31 และ 9.88 ตามล าดับ
ประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 27.67 18.53 และ 11.37 ตามล าดับ

ปริมาณผลิตภัณฑ์นม ส่งออก - น าเข้า ม.ค. - พ.ค. 

ประเภท 
2562 2563 2562/2563 %

น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก

นม ยู เอช ที 40,187 43,114,884 70,156 43,026,320 74.57 (0.21)

fresh whole milk 1,595,189 15,672,330 1,696,616 35,627,631 6.36 127.33

Yogurt 573,376 27,248,449 570,121 30,142,722 (0.57) 10.62

นมข้นหวานสูตรแปลงไขมัน 4,778,241 22,886,263 4,533,150 26,265,033 (5.13) 14.76

Sour milk 39,978 30,547,495 6,393 17,521,787 (84.01) (42.64)

concentrate milk and cream 8,757,320 3,158,960 6,836,904 2,992,364 (21.93) (5.27)

skim milk powder 31,371,895 4,632,683 29,879,486 2,365,098 (4.76) (48.95)

Whey dry 29,238,308 3,278,879 31,165,866 2,169,606 6.59 (33.83)

whole milk powder 41,416,279 252,478 34,613,416 376,150 (16.43) 48.98

Butter 5,879,733 253,841 6,058,869 201,014 3.05 (20.81)

semi hard cheese 8,130,646 230,271 8,018,992 193,682 (1.37) (15.89)

Buttermilk 7,791,899 121,588 8,231,081 80,058 5.64 (34.16)

ผลรวมท้ังหมด 139,613,051 151,398,121 131,681,050 160,961,465 (5.68) 6.32



ปริมาณไก่เนื้อมชีีวิต น าเข้า - ส่งออก ม.ค. - พ.ค. 

ประเภท 2562 2563 2562/2563 %
น าเข้า (ตัว) ส่งออก (ตัว) น าเข้า (ตัว) ส่งออก (ตัว) น าเข้า ส่งออก 

ลูกไก่เนื้อ 7,389,108 2,933,290 (60.30)

ไก่เนื้อ 1,913,448 576,217 (69.89)

ลูกไก่เนื้อ GP เพศเมีย 240,927 242,273 140,800 0.56

ลูกไก่เนื้อ PS เพศเมีย 19,344 524,521 22,880 123,572 18.28 (76.44)

ไก่ คละเพศ 19 46 122,330 142.11

ลูกไก่เนื้อ PS คละเพศ 90,200

ลูกไก่เนื้อ PS เพศผู้ 2,808 74,326 17,015 (100.00) (77.11)

ลูกไก่เนื้อ GP เพศผู้ 96,108 80,419 (16.32)

ลูกไก่เนื้อ GP คละเพศ 
ลูกไก่เนื้อคละเพศ 

ผลรวมทั้งหมด 359,206 9,901,403 345,618 4,003,424 (3.78) (59.57)

รวบรวมข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสตัว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์
ที่มา : ข้อมูล e-movement กองสารวัตรกักกัน

สัดส่วนประเทศคู่ค้า ไก่เนื้อชีวิต %

ประเทศ น าเข้า ส่งออก 

เมียนมา - 68.41

กัมพูชา - 18.24

ลาว - 8.09

เนปาล - 5.25

อเมริกา 69.74 -

สหราชอาณาจักร 13.61 -

เนเธอร์แลนด์ 7.07 -

ฝรั่งเศส 5.99 -

นิวซีแลนด์ 3.59 -

เบลเยียม 0.01 -

สัดส่วนประเทศคู่ค้า ซากสัตว์ (ไก่เนื้อ) %

ประเทศ น าเข้า ส่งออก 
ญ่ีปุ่น - 30.07
จีน - 22.71

เนเธอร์แลนด์ - 14.05
มาเลเซีย 55.01 8.27

ลาว - 3.54
เยอรมัน - 2.51
เกาหลีใต้ - 2.23
กัมพูชา - 2.18
สิงคโปร์ - 2.13
เบลเยียม - 2.12
เมียนมา - 2.08

แอฟริกาใต้ - 1.89
สหราชอาณาจักร - 1.63

ฮ่องกง - 1.54
ไอร์แลนด์ - 0.38
รัสเซีย - 0.38
คูเวต - 0.36
สเปน 23.69 -

อเมริกา 1.17 -
อิตาลี 20.13 -

ประเทศอ่ืนๆ - 1.95

ปริมาณการส่งออก - น าเข้า ซากสัตว์ (ไก่เนื้อ) ม.ค. - พ.ค.

ประเภท
2562 2563 2562/2563 %

น าเข้า (กก.) ส่งออก (กก.) น าเข้า (กก.) ส่งออก (กก.) น าเข้า (กก.) ส่งออก (กก.) 

เน้ือไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 110,017,799 121,396,686 10.34

เน้ือไก่ดิบนวดเครื่องปรุงแช่เย็นแช่แข็ง 45,589,491 42,835,204 (6.04)

ชิ้นส่วนอ่ืนท่ีบริโภคได้ 18,877,601 25,100,979 (37.05)

โครงไก่แช่เย็นแช่แข็ง 4,558,077 984,372 (78.40)

ไส้กรอกไก่แช่เย็นแช่แข็ง 1,904,026 310 3,167,614 66.36

หนัง 1,269,565 800,630 (36.94)

เครื่องในไก่ 597,497 514,423 (13.90)

ไก่รมควัน 468,782 (100.00)

ไส้กรอกหมูและไก่แช่เย็นแช่แข็ง 422,327

เน้ือไก่แปรรูปปรุงสุกแช่เย็นแช่แข็ง 238,256 296,086 24.27

เลือดไก่ 188,830 24,290 (87.14)

มูลไก่ 90,500

เน้ือไก่ก่ึงสุกแช่เย็นแช่แข็ง 60,804 14,377 (76.35)

เน้ือไก่สดคลุกเกลือแช่แข็ง 10,008 100 (99.00)

เน้ือไก่คลุกเกลือแช่แข็ง 1,250 5,950

สินค้าอ่ืนๆ 1,954 902 2,094 655,110 7.16

ผลรวมท้ังหมด 1,954 184,295,716 2,444 196,167,296 25.07 6.44

ปี 2563 ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. มีปริมาณน าเข้าลูกไก่เนื้อGPเพศเมียมากที่สุด จ านวน 242,273 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.56 
รองลงมาเป็นลูกไก่เนื้อPSเพศเมีย จ านวน 22,880 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 18.28 / ส่งออกลูกไก่เนื้อมากที่สุด จ านวน 2,933,290
ตัว ลดลงจากท่ีปีท่ีแล้วร้อยละ 60.30 รองลงมาเป็นไก่เนื้อ จ านวน 576,217 ตัว ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 69.89

ประเทศคู่ค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ อเมริกา อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 69.74 13.61 และ 7.07 ตามล าดับ 
ประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว คิดเป็นร้อยละ 68.41 18.24 และ 8.09 ตามล าดับ

ปี 2563 ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. มีการส่งออกเนื้อไก่สดแช่เย็นแชแ่ขง็ จ านวน 121,396 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วร้อยละ 10.34
รองลงมาเป็นเนื้อไก่ดิบนวดเคร่ืองปรุงแช่เย็นแชแ่ขง็ จ านวน 42,835 ตัน ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 6.04 ชิ้นส่วนอื่นที่บริโภคได้ 
จ านวน 25,100 ตัน ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 37.05 / น าเข้าสินค้าอื่นๆ (ไส้กรอกไก่ แฮมไก่ ไก่รมควัน ขนไก่) จ านวน 2.09 ตัน
เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 7.16 

ประเทศคู่ค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ มาเลเซีย สเปน และอิตาลี คิดเป็นร้อยละ 55.01 23.69 และ 20.13 ตามล าดับ
ประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และ เนเธอร์แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 30.07 22.71 และ 14.05 ตามล าดับ



ปี 2563 ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. มีปริมาณส่งออกไข่ไก่ จ านวน 59.94 ล้านฟอง ลดลงจากปีที่แล้วที่น าเข้าจ านวน 167.77 ล้านฟอง
คิดเป็นร้อยละ 64.27 รองลงมาเป็นไข่แปรรูป จ านวน 1,794.77 ตัน ลดลงจากปีที่แล้วที่น าเข้า จ านวน 1,991.38 ตัน คิดเป็นร้อยละ 9.87
น าเข้าไข่แปรรูป จ านวน 1,020.43 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแล้วที่ส่งออก จ านวน 879.30 ตัน คิดเป็นร้อยละ 16.05

ประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ ฮ่องกง และ สิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ  83.90 และ 9.85 ตามล าดับ 
ประเทศคู่ค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ ตุรกี เยอรมัน และเนเธอร์แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 33.66 25.51 และ 13.73 ตามล าดับ

ปริมาณไก่ไข่มีชีวิต  น าเข้า – ส่งออก ม.ค. - พ.ค. 

ประเภท 
2562 2563 2562/2563 %

น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก 

ไก่ไข่ปลดระวาง 1,131,107 1,899,485 67.93

ลูกไก่ไข่ เพศผู้ 220,000 766,973 248.62

ลูกไก่ไข่ เพศเมีย 417,830 328,790 (21.31)

ไก่ไข่รุ่น เพศเมีย 27,160 105,085 286.91

ลูกไก่ไข่ คละเพศ 42,132 69,500 64.96

ไก่ไข่มีชีวิตทั่วไป 27,980 37,520 34.10

ลูกไก่ไข่ PS เพศเมีย 100,069 105,588 5.52

ลูกไก่ไข่ PS เพศผู้ 12,424 13,089 5.35

ลูกไก่ไข่ GP เพศเมีย 2,185 2,280 4.35

ลูกไก่ไข่ GP เพศผู้ 721 228 (68.38)

ผลรวมทั้งหมด 115,399 1,866,209 121,185 3,207,353 5.01 71.86

รวบรวมข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสตัว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์

ที่มา : ข้อมูล e-movement กองสารวัตรกักกัน

ที่มา : ข้อมูลกรมศุลกากร

ปริมาณซากสัตว์ (ไข่ไก่) น าเข้า – ส่งออก ม.ค. - พ.ค. 

ประเภท 
2562 2563 2562/2563 %

น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก 

ไข่ไก่ 167,773,188 1 59,946,012 (64.27)

ไข่แปรรูป 879,309 1,991,383 1,020,439 1,794,772 16.05 (9.87)

ผลรวมทั้งหมด 879,309 169,764,571 1,020,440 61,740,784 16.05 (63.63)

สัดส่วนประเทศคู่ค้า ไข่ไก่ %

ประเทศ น าเข้า ส่งออก 
ตุรกี 33.66

เยอรมัน 25.51

เนเธอร์แลนด์ 13.73

สิงคโปร์ 0.81 9.85

ฮ่องกง - 83.90

ประเทศอ่ืนๆ 26.28 6.25

สัดส่วนประเทศคู่ค้า ไก่ไข่มีชีวิต %

ประเทศ น าเข้า ส่งออก 

เดนมาร์ก 15.18

เนเธอร์แลนด์ 16.67

เยอรมัน 9.60

สเปน 22.24

อเมริกา 15.07

ออสเตรเลีย 21.24

กัมพูชา 36.54

เมียนมา 26.70

ลาว 33.60

ประเทศอื่นๆ 3.16

ปี 2563 ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. มีปริมาณน าเข้าลูกไก่ไข่ PS เพศเมีย มากที่สุด จ านวน 105,588 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่น าเข้า
จ านวน 100,069 ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.52 รองลงมาเป็นลูกไก่ไข่ PS เพศผู้ จ านวน 13,089 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่น าเข้า จ านวน 12,424
ตัว คิดเป็นร้อยละ 5.35 ส่งออกไก่ปลดระะวางมากที่สุดจ านวน 1,899,485 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ส่งออก จ านวน 1,131,107 ตัว 
คิด 766,973 บาท เป็นแล้วร้อยละ 67.93 รองลงมาเป็นลูกไก่ไข่เพศผู้ จ านวน 766,973 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ส่งออกจ านวน 220,000
ตัว คิดเป็นร้อยละ 248.62

ประเทศคู่ค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ สเปน ออสเตรเลีย และเนเธอร์แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 22.24 21.24 และ16.67 ตามล าดับ 
ประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา คิดเป็นร้อยละ 36.54 33.60 และ 26.70 ตามล าดับ



ปริมาณสุกรมีชีวิต ส่งออก - น าเข้า เดือน ม.ค. – พ.ค.

ประเภท 
2562 2563 2562/2563 %

น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก 

สุกรขุน  (ตัว) 305,642 951,482 211.31

สุกรพันธุ์  (ตัว 28,828 276 76,421 165.09

น้ าเชื้อสุกร (โด๊ส) 643 664 3.27

สุกรพันธุ์ คละเพศ (ตัว)

สุกรพันธุ์เพศผู้ (ตัว) 122 99 (18.85)

สุกรพันธุ์เพศเมีย (ตัว) 203

ผลรวมท้ังหมด 968 334,470 1,039 1,027,903 7.33 207.32

รวบรวมข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสตัว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์
ที่มา : ข้อมูล e-movement กองสารวัตรกักกัน

สัดส่วนประเทศคู่ค้า สุกรมีชีวิต %

ประเทศ น าเข้า ส่งออก 

กัมพูชา - 81.10

ลาว - 11.91

เมียนมา - 6.98

สหราชอาณาจักร 41.11 -

เดนมาร์ก 24.27 -

เนเธอร์แลนด ์ 17.44 -

อเมริกา 6.58 -

แคนาดา 5.68 -

ฝรั่งเศส 4.93 -

สัดส่วนประเทศคู่ค้า ซากสัตว์ (สุกร) % 

ประเทศ น าเข้า ส่งออก 
จีน 0.02 33.44

ฮ่องกง - 31.97
ลาว - 9.68

ไต้หวัน 0.00 7.66
กัมพูชา - 4.86
ญี่ปุ่น 50.92 4.08

เยอรมัน 16.99 0.00
อเมริกา 10.42 0.00
แคนาดา 3.80 -
เดนมาร์ก 3.26 -

สเปน 2.77 -
อิตาลี 7.50 -

ประเทศอ่ืนๆ 5.11 8.33

ปี 2563 ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. มีปริมาณส่งออกสุกรขุนมากที่สุด จ านวน 951,482 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปีท่ีแล้วร้อยละ 211.31 รองลงมา
เป็นสุกรพันธุ์จ านวน 76,421 ตัว เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 165.09/ น าเข้าน้ าเชื้อสุกรมากที่สุด จ านวน 664 โด๊ส เพิ่มขึ้นจากที่ปีที่แล้ว
ร้อยละ 3.27 รองลงมาเป็นสุกรพันธุจ์ านวน 99 ตัว ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 18.85

ประเทศคู่ค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ อังกฤษ เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 41.11 24.27 และ 17.44 ตามล าดับ 
ประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา คิดเป็นร้อยละ 81.10 11.91 และ 6.98 ตามล าดับ

ปี 2563 ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. มีการส่งออกเนื้อสุกรสดแช่เย็นแชแ่ขง็ จ านวน 10,699 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วร้อยละ 230
รองลงมาเป็นหนังสุกรฟอกจ านวน 7,386 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วร้อยละ 2.89 / น าเข้าหนังสุกรมากที่สุด จ านวน 30,290 ตัน                     
ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 11.87 รองลงมาเป็นเครื่องในสุกร จ านวน 5,431 ตัน ลดลงจากปีท่ีแล้วร้อยละ 24.00

ประเทศคู่ค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมัน และอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 50.92 16.99 และ 10.42 ตามล าดับ
ประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส าคัญ ได้แก่ จีน ฮ่องกง และลาว คิดเป็นร้อยละ 33.44 31.97 และ 9.68ตามล าดับ

ปริมาณซากสัตว์ (สุกร) ส่งออก - น าเข้า เดือน ม.ค. – พ.ค.

ประเภท
2562 2563 2562/2563 %

น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก น าเข้า ส่งออก 

หนังฟอก 7,179,034 7,386,263 2.89

เนื้อสุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง 3,233,588 301,126 10,699,860 230.90

ไส้กรอกหมูและไก่แช่เย็นแช่แข็ง 43,058 1,114,529 68,918 2,794,084 60.06 150.70

เครื่องในสุกร 7,146,366 166,241 5,431,566 259,680 (24.00) 56.21

เครื่องในสุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง 99,525 1,961,516 118,903 19.47

มันสุกร 485,824 4,058 604,240 2,424 24.37 (40.27)

เคร่ืองในสุกรตากแห้ง (ปลอกของไส้สุกรตากแห้ง) 2,000

หนังสุกร 34,369,316 62,589 30,290,706 4,700 (11.87)

ส่วนอ่ืนที่บริโภคได้(หัว หาง กากิ) 622,948 162,316 (73.94)

สินค้าชนิดอ่ืนๆ 211,232 45,417 171,329 115,944 (18.89) 155.29

ผลนวมทั้งหมด 42,878,745 11,906,981 38,991,717 21,381,858 (9.07) 79.57



รวบรวมข้อมูล : กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสตัว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์กรมปศุสัตว์
ที่มา : ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุตัว์

ปริมาณและมูลค่าการส่งออก (ม.ค. - พ.ค.) 

ประเภท 
2562 2563 2562/2563 %

ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ปริมาณ 

ไก่เนื้อแปรรูป 247,430 34,014 229,600 31,527 (7.21)

สุกรแปรรูป 4,016 901 4,339 981 8.05

ปริมาณการส่งออกเนื้อไก่แปรรูป และเนื้อสุกรแปรรูป
รายประเทศ (ม.ค. - พ.ค.) 

ประเทศ 
2562 2563 2562/2563 %

ไก่เนื้อแปรรูป (ตัน) สุกรแปรรูป (ตัน) ไก่เนื้อแปรรูป (ตัน) สุกรแปรรูป (ตัน) ไก่เนื้อแปรรูป(ตัน) สุกรแปรรูป (ตัน) 

ญี่ปุ่น 121,210 3,906 122,706 4,143 1.23 (13.09)

อังกฤษ 68,551 - 59,185 - (13.66)

เนเธอร์แลนด ์ 16,487 - 12,791 - (22.42)

เกาหลีใต้ 11,604 - 8,316 - (28.33)

สิงคโปร์ 7,369 36 8,081 74 9.66 (0.30)

เยอรมัน 6,483 - 6,233 - (3.86)

แคนาดา 3,563 - 3,059 - (14.15)

ฮ่องกง 3,683 65 2,936 117 (20.27) 33.09

ไอร์แลนด์ 3,541 - 2,848 - (19.57)

ฝรั่งเศส 1,875 - 1,502 - (19.91)

เดนมาร์ค 793 - 507 - (36.08)

เบลเยี่ยม 355 - 331 - (6.99)

การ์ต้า 351 - 286 - (18.67)

ฟิลิปปินส์ 188 - 244 - 30.15

สวิตเซอร์แลนด์ 154 - 188 - 22.11

นอร์เวย์ 139 - 144 - 3.25

บาเรน 28 - 69 - 149.30

ซาอุดิอาระเบยี 725 - 65 - (91.02)

พม่า 34 9 31 5 (8.59) (41.12)

โอมาน 13 - 27 - 106.38

โรมาเนีย 101 - 17 - (83.47)

ประเทศอื่นๆ 184 - 35 - (80.74)

ผลรวมทั้งหมด 247,430 4,016 229,600 4,339 (7.21) 8.06

สัดส่วนประเทศคู่ค้า %

ประเทศ ไก่เนื้อแปรรูป สุกรแปรรูป 

ญี่ปุ่น 51.13 96.35

อังกฤษ 26.78 -

เนเธอร์แลนด์ 6.14 -

เกาหลีใต้ 4.18 -

สิงคโปร์ 3.24 1.31

เยอรมัน 2.67 -

แคนาดา 1.39 -

ฮ่องกง 1.39 2.17

ไอร์แลนด์ 1.34 -

ฝรั่งเศส 0.71 -

เดนมาร์ค 0.27 -

ซาอุดิอาระเบีย 0.17 -

เบลเยี่ยม 0.14 -

การ์ต้า 0.13 -

ฟิลิปปินส์ 0.09 -

สวิตเซอร์แลนด์ 0.07 -

นอร์เวย์ 0.06 -

โรมาเนีย 0.02 -

บาเรน 0.02 -

ประเทศอ่ืนๆ 0.07 0.17

ปี 2563 ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. มีปริมาณส่งออกเนื้อไก่แปรรูป จ านวน 229,600 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้วที่ส่งออก 
247,430 ตัน ร้อยละ 7.21 / ส่งออกเนื้อสุกรแปรรูป จ านวน 4,339 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีท่ีแล้ว ท่ีส่งออกจ านวน 4,016 ตัน
ร้อยละ 8.06
ประเทศคู่ค้าเนื้อไก่แปรรูปที่ส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น อังกฤษ และเนเธอร์แลนด์ คิดเป็นร้อยละ 51.13 26.78และ 6.14 ตามล าดับ
ประเทศคู่ค้าสุกรแปรรูปที่ส าคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ คิดเป็นร้อยละ 51.13 26.78และ 6.14 ตามล าดับ


