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

ผลผลิต (ตัน) 1,176,361 1,182,488 1,567,087 1,655,367 5.63   1.1 การผลิต : สศก.คาดการณ์ผลผลิตล าไยท้ังประเทศ จ านวน 1,708,517 ตัน

     -ภาคเหนือ 779,803    816,856    954,820    1,064,318  11.47 เน้ือท่ีให้ผลรวมท้ังประเทศเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย จากต้นล าไยท่ีปลูกในปี 2562 ซ่ึงเกษตรกรปลูกแทนล้ินจ่ี และไม้ผลอ่ืน  

     -ภาคตะวันออก 366,757    330,841    571,497    550,610    -3.65 เร่ิมให้ผลผลิตได้ในปีน้ี ผลผลิตต่อเน้ือท่ีให้ผลลดลง เน่ืองจากราคาล าไยท่ีเกษตรกรขายได้ในปี 2564 ลดลงจากปีท่ีผ่านมา

     -ภาคอ่ืนๆ 29,801      34,791      40,770      40,439      -0.81 จึงไม่จูงใจให้เกษตรกร บ ารุงดูแล และลดการใส่ปุ๋ย แต่โดยรวมผลผลิต ปี 2565 ยังคงเพ่ิมข้ึนตามปริมาณเน้ือท่ีให้ผล

ช่วงผลผลิตออกมาก/แหล่งผลิตส าคัญ การกระจายผลผลิต นอกฤดู : ในฤดู คือ 40 : 60   1.2 การตลาด : สศก. คาดว่าตลาดส่งออกยังมีความต้องการอย่างต่อเน่ือง ท่ีส าคัญไทยยังรักษามาตรฐานการส่งออกได้ดี

     -ภาคเหนือ มิ.ย. - ก.ย. เชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย พะเยา น่าน ตาก ล าปาง และแพร่ แต่อาจจะต้องเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าอย่างต่อเน่ือง ในการน้ี ทูตพาณิชย์

     -ภาคตะวันออก ม.ค. - พ.ค. และ ต.ค. - ธ.ค. จันทบุรี สระแก้ว ตราด และทูตเกษตรในจีน  เร่งเจรจาเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันและความเข้าใจเพ่ือให้จีนผ่อนปรนมาตรการ รวมท้ังการผลักดัน

พ้ืนท่ีให้ผล (ไร่) 1,537,320 1,583,920 1,650,124 1,706,287 3.40 แนวทางการก าหนดช่องทางพิเศษ (Green Lane) ส าหรับผลไม้ไทย เพ่ือให้กระบวนการตรวจปล่อยสินค้าผลไม้ขาเข้า

ผลผลิต/ไร่ (กก.) 765 747 950 970          2.11 รวดเร็วข้ึน  ตลอดจนได้มอบให้ สค. เร่งหาตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพเพ่ิมเติมเพ่ือลดการพ่ึงพาตลาดจีน

ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 11.77 13.70 13.36 13.18 -1.35    2. มาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ปี 2565 (7 ต.ค.64)

จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน) 244,186 252,689 253,209 202,752       ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่ ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวม 18 มาตรการ โดยให้คงมาตรการเดิม  

มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท) 30,950 26,346 35,432 ของปีท่ีผ่านมา จ านวน  16 มาตรการ และเพ่ิมเติมอีก 2 มาตรการ เพ่ือให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ

บริโภคในประเทศ (ตัน) 117,636 118,246 287,578 303,070 5.39 มากย่ิงข้ึน โดยมีมาตรการด้านการตลาดท่ีส าคัญ ดังน้ี

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

  - ปริมาณล าไยสด 583,297 464,824 633,131 129,390 (อมก๋อยโมเดล) ช่วยเช่ือมโยงและกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต (สนับสนุน กก.ละ 3 บ.) รวมท้ังจัดหาพ้ืนท่ี

  - มูลค่าล าไยสด 20,812 16,845 23,133 4,468 ขายให้เกษตรกร ผ่านห้าง/ห้างท้องถ่ิน ตลาด รถเร่ผลไม้ แพลตฟอร์มออนไลน์ การขนส่งผ่านไปรษณีย์และ

  - ปริมาณล าไยแช่แข็ง 28.75 77.3 158.97 15.04 แพลตฟอร์มขนส่ง และห้ิวผลไม้ข้ึนเคร่ืองบินในประเทศฟรี 25 กก. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้น

  - มูลค่าล าไยแช่แข็ง 5.01 8.72 9.16 2.33 การบริโภคภายในประเทศ เป้าหมายรวม 133,300 ตัน 

  - ปริมาณล าไยกระป๋อง 9,076 9,573 9,386 2,704       2) เสริมสภาพคล่อง : กรมการค้าภายใน สนับสนุนค่าบริหารจัดการในการส่งออก กิโลกรัมละ 4 บาท 

  - มูลค่าล าไยกระป๋อง 533 657 670 208 (เป้าหมาย 100,000 ตัน) เพ่ือลดภาระต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนอันเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

  - ปริมาณล าไยอบแห้ง 164,575 155,504 156,684 27,046  และชดเชยดอกเบ้ียร้อยละ 3 ระยะเวลา 6 เดือน (วงเงินกู้รวม 1,670 ล้านบาท) เพ่ือลดภาระด้านเงินทุน

  - มูลค่าล าไยอบแห้ง 8,780 7,058 7,417 1,405 หมุนเวียน และเพ่ิมสภาพคล่องในการรับซ้ือผลไม้ ให้แก่ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ 

ประเทศคู่ค้า และโรงงานแปรรูป

    ล าไยสด จีน 78%   อินโดนีเซีย 9%  ฮ่องกง 4%        3) ตลาดต่างประเทศ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่าย 

    ล าไยแช่แข็ง จีน 70%   ฮ่องกง 16%  ญ่ีปุ่น 10%    รณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ ในรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และไฮบริด 

    ล าไยกระป๋อง มาเลเซีย 26%  จีน 24%   อินโดนีเซีย 18%        4) มาตรการเพ่ิมเติม : 1) ทีมเซลล์แมนจังหวัดและทีมเซลล์แมนประเทศช่วยระบายผลไม้ของเกษตรกรท้ังใน

    ล าไยอบแห้ง จีน 92%    เวียดนาม 5%  ฮ่องกง 1% และต่างประเทศ และ 2) เร่งรัดการเปิดด่านชายแดน ท้ัง 9 ด่านใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา 

อัตราแปรสภาพ ล าไยกระป๋อง 1 : 0.55 ล าไยอบแห้ง 1 : 0.33 นราธิวาส) ซ่ึงได้ด าเนินการเปิดด่านครบท้ังหมดแล้วเม่ือวันท่ี 15 พ.ย.64

ล าไยสด 100 กก. : ล าไยกระป๋อง 55.00 กก.

ล าไยสด 100 กก. : ล าไยอบแห้งท้ังผล 33.33 กก.

ล าไยสด 100 กก. : ล าไยอบแห้งเฉพาะเน้ือ 10.00 กก.

สถานการณ์ปัจจุบัน

- ผลผลิตล าไยภาคเหนือ (ในฤดู) ออกสู่ตลาดแล้ว 14% และออกสู่ตลาดมากต้ังแต่กลางเดือน ก .ค.65 เป็นต้นไป

ราคาล าไยสดท้ังช่อ เกรด AA+A และ A+B อยู่ท่ี กก.ละ 13-26 บาท และ 8-20 บาท ตามล าดับ 

ส าหรับราคาล าไยรูดร่วง เกรด AA A และ B ราคาอยู่ท่ี กก.ละ 12-17 บาท 5-9 บาท และ 3-4 บาท ตามล าดับ

- การตลาด ผู้ประกอบการจะเปิดจุดรับซ้ือครบทุกจุดในช่วงปลายเดือน ก .ค.65  และโรงงานแปรรูปยังมีความต้อง

การผลผลิตเข้าโรงงานเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีผู้ประกอบการส่งออกมีค าส่ังซ้ือจากประเทศปลายทางไม่มากนัก

บาท/กก.
ปี 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

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 17.06 17.17 17.86 17.50 23.97 18.18

(สป.3)

ท่ีมา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ล าไย
ประจ าสัปดาห์ท่ี 3 เดือน กรกฎาคม 2565 (วันท่ี 18 - 22 กรกฎาคม 2565)

ราคาเกษตรกรขายได้ล าไยพันธ์ุอีดอสดท้ังช่อ เกรด A 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กรกฎาคม 2565
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(ม.ค.-พ.ค.65)


