
2562 2563 2564 2565 % 1. สถานการณ์การผลิต ปี 2565

ผลผลิต (ตัน) 279,980 270,053 283,619 280,264 -1.18    ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ปรับลดคำดกำรณ์ว่ำผลผลิต ปี 2565 จำก 300,608 ตัน เหลือ 280,264 ตัน

    - ภำคตะวันออก 191,504 211,090 198,060 216,811 9.47    เน่ืองจำกสภำพไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรออกดอกติดผล โดยผลผลิตภำคใต้ท่ีจะออกสู่ตลำดมีปริมำณลดลงเหลือ

    - ภำคใต้ 71,609  43,119  65,882  41,858  -36.47    เพียง 41,858 ตัน

    - ภำคอ่ืนๆ 16,867  15,844  19,677  21,595  9.75 2. แผนด้านการตลาด

แหล่งผลิตส าคัญ    มาตรการด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศ 18 มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 ดังน้ี

    - ภำคตะวันออก เม.ย. - มิ.ย. ตรำด จันทบุรี และระยอง    (1) เร่งรัดตรวจและรับรอง GAP เป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ 120,000 แปลง (2) ช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบกำรล้ง

    - ภำคใต้ ก.ค. - ก.ย. สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และนรำธิวำส    กระจำยผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต กก.ละ 3 บำท (80,000 ตัน) (3) เสริมสภำพคล่องผู้ส่งออก :

พ้ืนท่ีให้ผล (ไร่) 213,609 211,377 208,384 207,134 -0.60    สนับสนุนดอกเบ้ีย 3% ระยะเวลำ 6 เดือน (4) สนับสนุนให้ท ำเกษตรพันธสัญญำกำรท ำสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ/

ผลผลิต/ไร่ (กก.) 1,311    1,278    1,361    1,353    -0.59    สัญญำข้อตกลง (30,000 ตัน) (5) ส่งเสริมกำรบริโภคผลไม้ในประเทศ : โหลดผลไม้ข้ึนเคร่ืองบินในประเทศฟรี

ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 9.35 9.46 9.58 10.27    25 กก. (6) สนับสนุนกล่อง พร้อมค่ำจัดส่งผลไม้จำกเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ไปยังผู้บริโภคโดยตรง

การส่งออก    (300,000 กล่อง) (7) สนับสนุนรถเร่ รถ mobile ไปรับซ้ือผลไม้ และน ำออกจ ำหน่ำยสู่ผู้บริโภคโดยตรง

    - ผลสด ปริมำณ (ตันสด) 15,912 11,796 11,828 1,201    (15,000 ตัน) (8) ประสำนงำนกับห้ำงท้องถ่ินและป๊ัมน้ ำมันต่ำงๆ เปิดพ้ืนท่ีระบำยผลไม้ให้กับเกษตรกร

              มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 294 172 240 25    (5,000 ตัน) (9) เซลล์โปรโมช่ัน ส่งเสริมกำรขำยไม้ในต่ำงประเทศ  (จัดงำน Thai Fruits Golden Months)

    - แปรรูป ปริมำณ (ตันสด) 4,644 2,825 2,785 906    12 เมืองในจีน (10) เจรจำจับคู่ซ้ือขำยผลไม้ทำงธุรกิจในระบบออนไลน์ (OBM) เน้นตลำดใหม่ (11) ส่งเสริมกำร

               มูลค่ำ (ล้ำนบำท) 222 155 163 49    ส่งออกผลไม้ในรูปแบบ Hybrid line : กำรจัดงำนส่งเสริมกำรบริโภค (THAIFEX - ANUGA Asia)

ประเทศคู่ค้า    (12) ประชำสัมพันธ์ผลไม้ไทยในประเทศต่ำงๆ ท่ัวโลก 5 ภำษำ (อังกฤษ ไทย จีน ญ่ีปุ่น เกำหลี) (13) อบรมให้

    - เงำะสด มำเลเซีย 38% เวียดนำม 29% ลำว 14%    ควำมรู้เกษตรกร : เร่ืองกำรค้ำออนไลน์ และหลักสูตรกำรส่งออกเบ้ืองต้น (1,000 รำย)  (14) ผ่อนปรนกฎ

    - เงำะกระป๋อง จีน 20% กัมพูชำ 19% เกำหลี 12%    ระเบียบกำรเคล่ือย้ำยแรงงำนระหว่ำงภำค (15) กอ.รมน.สนับสนุนก ำลังพลช่วยเก็บเก่ียวและขนย้ำยผลไม้

    - เงำะกระป๋องสอดสับปะรด อเมริกำ 56% มำเลเซีย 16% สิงคโปร์ 8%    (16) เซลล์แมนจังหวัดและเซลล์แมนประเทศช่วยระบำยผลไม้ของเกษตรกรท้ังในและต่ำงประเทศ (17) บังคับใช้

สัดส่วนผลไม้    กฎหมำยโดยเคร่งครัด : พ.ร.บ.ว่ำด้วยรำคำสินค้ำและบริกำร พ.ร.บ.มำตรำช่ังตวงวัด และพ.ร.บ.กำรแข่งขันทำง

    - บริโภคสดภำยในประเทศ 95%    กำรค้ำ (18) เร่งรัดเปิดด่ำนชำยแดนท้ัง 9 ด่ำนใน 4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ (สงขลำ สตูล ยะลำ นรำธิวำส)

    - ส่งออก 5% 3. คณะกรรมการดูแลสินค้าผลไม้

   สินค้ำผลไม้มีคณะกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรผลไม้ดูแลรับผิดชอบ โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร

   และสหกรณ์เป็นประธำน และอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร

สถานการณ์ปัจจุบัน

      เงำะภำคตะวันออก ออกสู่ตลำดเกือบหมดแล้ว ส่วนเงำะภำคใต้ออกสู่ตลำดมำกข้ึน

แต่ปริมำณไม่มำกนัก รำคำท่ีเกษตรกรขำยได้เฉล่ียกิโลกรัมละ 21.25 บำท

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

 -  -  - 37.64 35.21 17.41 28.92 14.93 14.56 27.50 28.25 - 23.14

 -  -  - 25.67 24.59 28.24 29.03 18.55 16.02 13.28  -  - 25.82

 -  -  - 29.06 14.88 22.25 29.48 28.47 21.35 16.58  -  - 23.48

 -  -  -  - 28.19 19.53 19.16 8.93 16.36  -  -  - 19.46

 -  - - - 25.55 21.25 46.80

 ท่ีมำ : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร
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กรมกำรค้ำภำยใน กระทรวงพำณิชย์

เงาะ
ประจ าสัปดาห์ท่ี 5 เดือนกรกฎาคม 2565 (27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565)
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