
2561 2562 2563 2564*    % 1. สถานการณ์การผลิตและการตลาดป ี2564

ผลผลิต (ตัน) 1,055,847 1,176,361 1,181,607 1,388,121 17.48   1.1 การผลิต : สศก.คาดการณ์ผลผลิตล าไยนอกฤดูภาคตะวันออก จ านวน 385,800 ตัน

     -ภาคเหนือ 682,249 779,803    815,975    963,940    18.13 แหล่งผลิตล าไยนอกฤดูมากทีสุ่ด ได้แก ่จ.จนัทบุรี มีพืน้ที ่293,740 ไร่ ปริมาณผลผลิต 286,984 ตัน 

     -ภาคตะวนัออก 348,497 367,040    331,172    385,800    16.50 ผลผลิตเฉล่ีย 977 กก.ไร่  ส่วนใหญอ่ยู่ในเขตอ าเภอโป่งน้ าร้อนและอ าเภอสอยดาว โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาด

     -ภาคอื่นๆ 25,101 29,518     34,460     38,381     11.38 มากทีสุ่ด  ช่วงเดือนธนัวาคม 2563 - มกราคม 2564  จ านวน 157,841.20 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 55

ช่วงผลผลิตออกมาก/แหล่งผลิตส าคัญ การกระจายผลผลิต นอกฤดู : ในฤดู คือ 40 : 60   1.2 การตลาด : ล าไยนอกฤดูในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกส่วนใหญ ่ส่งออกไปยังประเทศจนีในรูปล าไยผลสด

     -ภาคเหนือ มิ.ย. - ก.ย. เชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย พะเยา น่าน ตาก ล าปาง และแพร่ เนือ่งจากผลผลิตออกสู่ตลาดตรงกับช่วงที่ตลาดคู่แข่ง ได้แก่ ประเทศเวยีดนามและประเทศจีนเองไม่มีผลผลิต 

     -ภาคตะวนัออก ม.ค. - พ.ค. และ ต.ค. - ธ.ค. จันทบุรี สระแกว้ ตราด โดยผู้ประกอบการค้าผลไม้ (ล้ง) จะเข้าไปรับซ้ือแบบเหมาสวนในลักษณะการซ้ือล่วงหนา้ก่อนถึงฤดูเก็บเกีย่ว 

พ้ืนทีใ่หผ้ล (ไร่) 1,146,339 1,536,896 1,581,590 1,663,596 5.19

ผลผลิต/ไร ่(กก.) 921 765 747 834 11.65

ตน้ทนุการผลิต (บาท/กก.) 10.90 11.28 11.46    2. แนวทางบรหิารจัดการผลไม้ ปี 2564

มลูค่าผลผลิต (ล้านบาท) 28,212 30,950 26,326       2.1 ตลาดในประเทศ  : คน. ส่งเสริมการท าสัญญาซ้ือขายผลไม้คุณภาพล่วงหน้า โดยใช้สัญญาข้อตกลง

บรโิภคในประเทศ (ตัน) 105,585 101,859 102,312 123,800 21.00            และความปลอดภัย     มาตรฐานของ คน. ช่วยเชื่อมโยงกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต

ส่งออก (ตัน/ล้านบาท) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563       2.2 เสริมสภาพคล่อง  :  สนับสนุนค่าบริหารจัดการผลไม้เพือ่การส่งออก กก.ละ 5 บาท

  - ปริมาณล าไยสดและแช่แข็ง 727,177 551,491 583,326 464,901 (เป้าหมาย 60,000 ตัน) และชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ระยะเวลา 6 เดือน ให้แกผู้่ประกอบการ 

  - มูลค่าล าไยสดและแช่แข็ง 21,001 17,222 20,817 16,853 และโรงงานแปรรูป

  - ปริมาณล าไยกระปอ๋ง 8,700 9,629 9,076 9,573 629,978          2.3 ตลาดต่างประเทศ : สค. จัดกจิกรรมส่งเสริมการค้ารณรงค์ประชาสัมพันธก์ารบริโภคผลไม้ 

  - มูลค่าล าไยกระปอ๋ง 505 556 533 657            ซ้ือกล่อง  35 บาท ส่งฟรีทั่วประเทศ  3) เพิม่การจ าหน่ายบน Digital Platform ในรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และไฮบริด

  - ปริมาณล าไยอบแหง้ 214,053 205,320 164,575 155,504       2.4 โลจิสติกส์ : คน. ขอความร่วมมือสายการบินพิจารณาค่าขนส่งสินค้าแบบปกติ และแบบเช่าเหมาล า 

  - มูลค่าล าไยอบแหง้ 11,118 10,504 8,780 7,058 (Charter Flight) ในอัตราพิเศษ และแนวทางขนส่งผลไม้โดยใช้เรือบรรทุกสินค้า (BULK) 

ประเทศคู่ค้า            บน Digital Platform  3) ส่งเสริมผลไม้เป็นของขวญัในโอกาศพิเศษที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Reefer Ship) ซ่ึงสามารถบรรทุกผลไม้ในลักษณะ

    ล าไยสด จนี 47%    เวียดนาม 36%   อนิโดนีเซีย 12% พาเลท (Pallet) หรือรูปแบบการเรียงซ้อนกล่อง (Stack) ซ่ึงช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง และแกไ้ข

    ล าไยแชแ่ขง็ ญี่ปุน่ 78%    ฮ่องกง 17%            3) In-Store Promotion  4) เจรจาลดปัญหาในตลาดอินโดนีเซียปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอ เบื้องต้น ก าหนดตารางการขนส่งผลไม้จากท่าเรือประเทศไทย   

    ล าไยกระปอ๋ง มาเลเซีย 29%    อนิโดนีเซีย 18%    สิงคโปร์ 17% ไปยังประเทศจีน ฮ่องกง เกาหลี และญี่ปุ่น

    ล าไยอบแหง้ จนี 69%    เวียดนาม 28%        2.5 คน. จัดท าส่ือประชาสัมพันธเ์พือ่สร้างความเชื่อมั่นด้านการป้องกนั ควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อ 

อัตราแปรสภาพ ล าไยกระป๋อง 1 : 1 ล าไยอบแหง้ 1 : 0.33 COVID-19 ตลอดห่วงโซ่ผลไม้ ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัที่เป็นมาตรฐานสากล

ล าไยสด 100 กก. : ล าไยกระป๋อง 55.00 กก. และ สค. สนับสนุนการเผยแพร่ส่ือดังกล่าว  โดย สวพ.6 และกรมอนามัยรับไปพจิารณาเร่ืองการ

ล าไยสด 100 กก. : ล าไยอบแหง้ทัง้ผล 33.33 กก. รับรองการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัการปนเปือ้นเชื้อโควดิ ในรูปแบบเดียวกบัสินค้ากุง้และสัตวน์้ า

ล าไยสด 100 กก. : ล าไยอบแหง้เฉพาะเนือ้ 10.00 กก.

สถานการณ์ปัจจุบัน

- ภาวะการค้า ล าไยนอกฤดูทางภาคตะวนัออกส่วนใหญ่ ส่งออกไปยังประเทศจีนในรูปล าไยผลสด 

โดยผู้ประกอบการค้าผลไม้ (ล้ง) จะเข้าไปรับซ้ือแบบเหมาสวนในลักษณะการซ้ือล่วงหน้า  ปัจจุบันราคาเกษตรกร

ขายได้แบบเหมาสวน อยู่ที่ กก.ละ 32 - 38 บาท โดยขึ้นอยู่กบัปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 

บาท/กก.
ปี ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย

2560 29.52 24.00 23.82 25.28 24.26 30.89 21.19 18.50 21.44 24.50 20.82 25.61 22.35

2561 29.29 27.88 25.50 25.72 24.50 27.45 260.01 24.32 27.56 29.99 30.63 30.74 26.72

2562 24.83 27.30 28.82 25.13 22.50 22.25 26.02 27.36 25.79 27.50 27.50 27.50 26.31

2563 26.36 20.68 19.50 19.50 19.50 21.88 23.66 20.30 21.29 20.69 20.24 27.89 22.28
2564 28.40 27.75 28.40

(5 ก.พ.64)

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

ล าไย
ประจ าสัปดาห์ที ่1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (วันที ่1-5 กุมภาพันธ์ 2564)

ราคาเกษตรกรขายไดล้ าไยพันธุอี์ดอสดทั้งช่อ เกรด A 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กมุภาพันธ ์2564

(23 ก.ย.) 
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ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ราคาเกษตรกรขายได้ล าไยสดทั้งช่อ เกรด A ปี 2562 - 2564 บาท/กก. 

ม.ค.-ธ.ค.63 


