
2562 2563 2564 2565 (f)    % 1. สถานการณก์ารผลิตและการตลาดป ี2565

ผลผลิต (ตัน) 1,176,361 1,182,488 1,567,087 1,698,667 8.40   1.1 การผลิต : สศก.คาดการณ์ผลผลิตล าไยทัง้ประเทศ จ านวน 1,698,667 ตนั

     -ภาคเหนือ 779,803    816,856    954,820    1,077,509     12.85 เนือ้ทีใ่หผ้ลรวมทัง้ประเทศเพิม่ขึ้นเล็กน้อย จากต้นล าไยทีป่ลูกในปี 2562 ซ่ึงเกษตรกรปลูกแทนล้ินจี่ และไม้ผลอื่น  

     -ภาคตะวนัออก 366,757    330,841    571,497    579,734       1.44 เร่ิมใหผ้ลผลิตได้ในปีนี ้ผลผลิตต่อเนือ้ทีใ่หผ้ลลดลง เนือ่งจากราคาล าไยทีเ่กษตรกรขายได้ในปี 2564 ลดลงจากปีทีผ่่านมา

     -ภาคอืน่ๆ 29,801     34,791     40,770     41,424         1.60 จงึไม่จงูใจใหเ้กษตรกร บ ารุงดูแล และลดการใส่ปุย๋ แต่โดยรวมผลผลิต ปี 2565 ยังคงเพิม่ขึ้นตามปริมาณเนือ้ทีใ่หผ้ล

ชว่งผลผลิตออกมาก/แหล่งผลิตส าคัญ การกระจายผลผลิต นอกฤดู : ในฤดู คือ 40 : 60   1.2 การตลาด : สศก. คาดว่าตลาดส่งออกยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ที่ส าคัญไทยยังรักษามาตรฐานการส่งออกได้ดี

     -ภาคเหนือ มิ.ย. - ก.ย. เชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย พะเยา นา่น ตาก ล าปาง และแพร่ แต่อาจจะต้องเฝ้าระวงัปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าเงินบาททีอ่่อนค่าอย่างต่อเนือ่ง ในการนี ้ทูตพาณิชย์

     -ภาคตะวนัออก ม.ค. - พ.ค. และ ต.ค. - ธ.ค. จันทบรีุ สระแก้ว ตราด และทูตเกษตรในจนี  เร่งเจรจาเพือ่สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจเพือ่ใหจ้นีผ่อนปรนมาตรการ รวมทัง้การผลักดัน

พ้ืนที่ใหผ้ล (ไร่) 1,537,320 1,583,920 1,650,124 1,707,604 3.48 แนวทางการก าหนดช่องทางพิเศษ (Green Lane) ส าหรับผลไม้ไทย เพือ่ใหก้ระบวนการตรวจปล่อยสินค้าผลไม้ขาเข้า

ผลผลิต/ไร่ (กก.) 765 747 950 995 4.74 รวดเร็วขึ้น  ตลอดจนได้มอบให ้สค. เร่งหาตลาดใหม่ทีม่ีศักยภาพเพิม่เติมเพือ่ลดการพึง่พาตลาดจนี

ต้นทนุการผลิต (บาท/กก.) 11.77 11.49 10.44    2. มาตรการบริหารจัดการผลไมเ้ชงิรุก ปี 2565 (7 ต.ค.64)

จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 244,186 251,448 234,566 202,752       ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวม 18 มาตรการ โดยให้คงมาตรการเดิม
 

มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท) 30,950 26,346 35,432 ของปีที่ผ่านมา จ านวน 
16 มาตรการ และเพิม่เติมอกี 2 มาตรการ เพือ่ให้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ

บริโภคในประเทศ (ตัน) 101,859 102,312 123,800 -100.00 มากยิ่งขึ้น โดยมีมาตรการด้านการตลาดที่ส าคัญ ดังนี้

ส่งออก (ตัน/ล้านบาท) ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565      1) ตลาดในประเทศ : กรมการค้าภายใน ส่งเสริมการท าสัญญาซ้ือขายผลไม้คุณภาพล่วงหน้า 

  - ปริมาณล าไยสดและแช่แข็ง 583,326 464,901 633,290 81,713 (อมกอ๋ยโมเดล) ชว่ยเชื่อมโยงและกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต (สนับสนุน กก.ละ 3 บ.) รวมทั้งจดัหาพืน้ที่

  - มูลค่าล าไยสดและแช่แข็ง 20,817 16,853 23,142 2,761 ขายให้เกษตรกร ผ่านห้าง/ห้างท้องถิ่น ตลาด รถเร่ผลไม้ แพลตฟอร์มออนไลน์ การขนส่งผ่านไปรษณียแ์ละ

  - ปริมาณล าไยกระป๋อง 9,076 9,573 9,386 33 แพลตฟอร์มขนส่ง และหิ้วผลไม้ขึ้นเคร่ืองบินในประเทศฟรี 25 กก. จดักจิกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์กระตุ้น

  - มูลค่าล าไยกระป๋อง 533 657 670 0.15 การบริโภคภายในประเทศ เป้าหมายรวม 133,300 ตัน 

  - ปริมาณล าไยอบแห้ง 164,575 155,504 156,684 8,208       2) เสริมสภาพคล่อง : กรมการค้าภายใน สนับสนุนค่าบริหารจดัการในการส่งออก กโิลกรัมละ 4 บาท 

  - มูลค่าล าไยอบแห้ง 8,780 7,058 7,417 370 (เป้าหมาย 100,000 ตัน) เพือ่ลดภาระต้นทุนที่เพิม่ขึ้นอนัเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ประเทศคู่ค้า  และชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ระยะเวลา 6 เดือน (วงเงินกู้รวม 1,670 ล้านบาท) เพือ่ลดภาระด้านเงินทุน

    ล าไยสด จีน 78%   อนิโดนีเซีย 9%  ฮ่องกง 4%  หมุนเวียน และเพิม่สภาพคล่องในการรับซ้ือผลไม้ ให้แก ่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกจิชมุชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ 

    ล าไยแช่แข็ง จีน 70%   ฮ่องกง 16%  ญี่ปุน่ 10%    และโรงงานแปรรูป

    ล าไยกระปอ๋ง มาเลเซีย 26%  จีน 24%   อนิโดนีเซีย 18%       3) ตลาดต่างประเทศ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จดักจิกรรมส่งเสริมการจ าหน่าย 

    ล าไยอบแหง้ จีน 92%    เวียดนาม 5%  ฮ่องกง 1% รณรงค์ประชาสัมพนัธ์การบริโภคผลไม้ ในรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และไฮบริด 

อัตราแปรสภาพ ล าไยกระป๋อง 1 : 1 ล าไยอบแห้ง 1 : 0.33        4) มาตรการเพิม่เติม : 1) ทีมเซลล์แมนจงัหวัดและทีมเซลล์แมนประเทศชว่ยระบายผลไม้ของเกษตรกรทั้งใน

ล าไยสด 100 กก. : ล าไยกระป๋อง 55.00 กก. และต่างประเทศ และ 2) เร่งรัดการเปิดด่านชายแดน ทั้ง 9 ด่านใน 4 จงัหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา 

ล าไยสด 100 กก. : ล าไยอบแห้งทั้งผล 33.33 กก. นราธิวาส) ซ่ึงได้ด าเนินการเปิดด่านครบทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ย.64

ล าไยสด 100 กก. : ล าไยอบแห้งเฉพาะเนื้อ 10.00 กก.

สถานการณ์ปัจจุบัน

- ผลผลิตล าไยนอกฤดู ออกสู่ตลาดประปราย

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. เฉลีย่

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 28.21 25.13 24.36 24.65 26.78 22.13 18.78 18.20 18.23 18.24 18.17 22.61
2565 16.51 17.17 17.00 16.89

(สป.5)

ที่มา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร

ล าไย
ประจ าสัปดาห์ที่ 5 เดือน มีนาคม 2565 (วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2565)

ราคาเกษตรกรขายได้ล าไยพันธุ์อีดอสดทั้งชอ่ เกรด A 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
มีนาคม 2565
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