
2561 2562 2563 2564 % 1. สถานการณก์ารผลิต

ผลผลิต (ตนั) 259,473  279,595  267,538    299,332  11.88     ผลผลิตในภาพรวมของป ี2564 คาดวา่จะมีปริมาณใกล้เคียงกับป ี2563 เนื่องจากสภาพภมูิอากาศเอื้อ

    - ภาคตะวันออก 173,558  191,479  211,063    210,358  -0.33 อ านวยต่อการติดดอกและออกผล อย่างไรก็ตามผลผลิตภาคตะวนัออกจะมีปริมาณลดลงเนื่องจาก เกษตรกร

    - ภาคใต้ 69,787    71,609    43,374     70,532    62.61 โค่นเงาะไปปลูกทุเรียนแทนขณะที่เกษตรกรภาคใต้ปลูกเงาะเพิม่ขึ้นและเปน็ปแีรกที่เร่ิมใหผ้ลผลิต คาดวา่

    - ภาคอ่ืนๆ 16,128    16,507    13,101     18,442    40.77 ผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดได้ต้ังแต่กลางเดือนเม.ย.64 เปน็ต้นไป โดยจะออกมากช่วงพ.ค. - กลางเดือนก.ย.64

แหล่งผลิตส าคัญ 2. แผนดา้นการตลาดของกระทรวงพาณชิย์     

    - ภาคตะวันออก พ.ค. - ม.ิย. ตราด จันทบุรี และระยอง     2.1 ตลาดภายในประเทศ (1) ส่งเสริมการซ้ือขายด้วยข้อตกลงมาตรฐาน (2) เชื่อมโยงสินค้าจากแหล่ง

    - ภาคใต้ ก.ค. - ก.ย. สุราษฎร์ธานี นราธวิาส และนครศรีธรรมราช ผลิตไปยังตลาดปลายทาง (สพจ.บรูณาการร่วมกับกรมฯ) (3) เพิม่ช่องทางการจ าหน่ายประสานเปน็จุด

พ้ืนทีใ่หผ้ล (ไร)่ 222,768  213,088  209,631    209,804  0.08 จ าหน่ายโดยตรง เช่น หา้ง ภตัตาคาร โรงแรม ปัม๊น้ ามัน สายการบนิ - ไปรษณีย์ช่วยขน (4) รณรงค์บริโภค

ผลผลิต/ไร ่(กก.) 1,165     1,312     1,276       1,427     11.83 เช่น จัดกิจกรรม Magnet Market (5) PR กระตุ้นการบริโภคผลไม้ผ่านส่ือ Off/On Line (6) เพิม่ศักยภาพ

ตน้ทนุการผลิต (บาท/กก.) 9.92 9.17 N/A N/A ผู้ประกอบการ โดยใหสิ้นเชื่อเพือ่เพิม่สภาพคล่องพฒันาผู้ประกอบการ (7) ปอ้งปราม - ปราบปรามพฤติกรรม

การส่งออก (สด + แปรรปู) (ม.ค. - พ.ย.) ความไม่เปน็ธรรมทางการค้าและราคา (8) ผลักดันหลักสูตรอบรมใหค้วามรู้แก่เยาวชนในการเก็บเกี่ยวผลไม้

    - ปริมาณ (ตัน) 14,745 21,326 14,766 N/A เพือ่แก้ไขปญัหาแรงงานไทยขาดแคลน

    - มูลค่า (ล้านบาท) 435 515 314 N/A     2.2 ตลาดตา่งประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศมีแผนด าเนินการ ดังนี้

ประเทศคู่ค้า          (1) ผลักดันการส่งออก (รักษาตลาดเดิมเพิม่ตลาดใหม)่ เช่น ส่งเสริมการขาย/ประชาสัมพนัธ์

    - เงาะสด จีน 39% เอมิเรตส์ 14% กาตาร์ 8% (ln - store promotion) ในต่างประเทศ/ขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ อินเดีย รัสเซีย ประเทศในกลุ่ม

    - เงาะกระปอ๋ง เมียนมาร์ 51% กัมพชูา 23% เกาหลี 10% อาเซียนและตะวนัออกกลาง (2) จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าน าผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน/เจรจาธรุกิจ

    - เงาะกระปอ๋งสอดสับปะรด อเมริกา 49% มาเลเซีย 13% แคนาดา 10% (3) ส่งเสริมการจ าหน่ายผลไม้ผ่านช่องทางออนไลน์ Thaitrade Tmall (4) ทูตพาณิชย์เชื่อมโยงผลไม้ไป

สัดส่วนผลไม้ จ าหน่ายร้านอาหารทั่วโลก (5) เจรจาเพือ่ลดอุปสรรคทางการค้า

    - บริโภคสดภายในประเทศ 90% 3. คณะกรรมการดแูลสินค้าผลไม ้

    - แปรรูป 2%     สินค้าผลไม้มีคณะกรรมการพฒันาและบริหารจัดการผลไม้ดูแลรับผิดชอบ โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

    - ส่งออก 8% เกษตรและสหกรณ์เปน็ประธาน และอธบิดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปน็กรรมการและเลขานุการ

สถานการณ์ปจัจุบนั

      ผลผลิตเงาะส้ินสุดฤดูกาลแล้ว

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย

- - - 53.00 30.48 24.23 24.12 22.15 26.48 - - - 30.08

- - - 37.64 35.21 17.41 28.92 14.39 14.56 27.50 28.25 - 25.49

- - - 25.67 24.59 28.24 29.03 18.55 16.02 13.28 - - 22.20

- - - 29.06 14.88 22.25 29.48 28.47 21.35 16.58 - - 23.15

 ที่มา : ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร
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