
2562 2563 2564 2565   %     1. สถานการณ์การผลติและการตลาด 

ผลผลิต  (ตัน) 118,602 74,358 76,313 46,483 -39.09          1.1 การผลิต  สศก. คาดการณ์ผลผลิตลดลงจากปทีี่ผ่านมา เนื้อที่ใหผ้ลโดยรวมลดลง  เนื่องจากเกษตรกร

   - ภาคตะวันออก 21,257 22,993 20,656 19,555 -5.33     ปรับเปล่ียนไปปลูกทเุรียน ส าหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ใหผ้ลลดลง เนื่องจากมีฝนตกต้ังแต่เดือนมกราคมเปน็ต้นมา 

   - ภาคเหนือ 20,809 16,969 19,476 20,378 4.63     ดอกและผลร่วงออกเปน็ใบอ่อนแทนการออกดอก ส่งผลใหผ้ลผลิตต่อไร่ลดลงตาม

   - ภาคใต้ 76,534 34,396 36,181 6,550 -81.90          1.2 การตลาด ลองกองมีอายุการเก็บรักษาส้ัน เน่าเสียง่ายและส่วนใหญ่บริโภคสดภายในประเทศ จึงต้องมีการ

ช่วงผลผลิตออกมาก/แหล่งผลิตส าคัญ     กระจายใหถ้ึงผู้บริโภคโดยเร็ว 

   - ภาคตะวันออก ก.ค. (30%) จันทบรีุ  ตราด  ระยอง      2. แนวทางบริหารจดัการผลไม้ ปี 2565 ดงัน้ี

   - ภาคเหนือ 1) ขอความร่วมมือ ผวจ. ผ่อนผันและอ านวยความสะดวกการเคล่ือนย้ายแรงงานและทหาร (กองทพั 

   - ภาคใต้ ก.ย. - ต.ค. (11%)  ยะลา สุราษฏร์ธานี นราธิวาส      /กอ.รมน.) ช่วยขนส่งลองกองในพื้นที่ จชต.

พ้ืนที่ให้ผล (ไร่) 236,090    222,950    207,205 194,667  -6.05 2) ได้ก าหนดมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ป ี2565 ครอบคลุมตลอดหว่งโซ่ ต้ังแต่ต้นน้ า กลางน้ า

ผลผลิต/ไร่ (กก) 502 334 368 239 -35.05      และปลายน้ า รวม 18 มาตรการ เพื่อใหก้ารบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีมาตรกาส าคัญ ดังนี้

จ านวนครัวเรือน 146,405 146,122 138,354 113,994     2.1) ตลาดในประเทศ : ส่งเสริมการท าสัญญาซ้ือขายผลไม้คุณภาพล่วงหน้า (อมก๋อยโมเดล) ช่วยเชื่อม

ต้นทุนการผลิต 20.81 29.24 23.67 26.44           โยงและกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต (สนับสนุน กก.ละ 3 บ.) รวมทั้งจัดหาพื้นที่ขายใหเ้กษตรกร ผ่านหา้ง

การบริโภค (ตัน)      /หา้งทอ้งถิ่น ตลาด รถเร่ผลไม้ แพลตฟอร์มออนไลน์ การขนส่ง ผ่านไปรษณีย์และแพลตฟอร์มขนส่ง และหิ้วผลไม้

   - บริโภคสด 117,194    72,646     74,861   N/A      ขึ้นเคร่ืองบนิในประเทศฟรี 25 กก. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพนัธ์กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ 

การส่งออก         2.2) เสริมสภาพคล่อง : สนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3 ระยะเวลา 6 เดือน 

   - ปริมาณ (ตัน) 1,408       1,712       1,452     381.00         2.3) ต่างประเทศ : สค. จัดกิจกรรมส่งเสริมการจ าหน่าย รณรงค์ประชาสัมพนัธ์การบริโภคผลไม้

   - มูลค่า (ล้านบาท) 31.60       42.86       36.46     14.86           ในรูปแบบออนไลน์ ออฟไลน์ และไฮบริด 

ประเทศคู่ค้า มาเลเซีย 42% เนเธอร์แลนด์ 19%       2.4) มาตรการเพิ่มเติม : 1) ทมีเซลล์แมนจังหวัดและประเทศช่วยระบายผลไม้ของเกษตรกรทั้งในและ

     ต่างประเทศ และ 2) เร่งรัดการเปดิด่านชายแดน ทั้ง 9 ด่านใน 4 จชต (สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส) 

    3. คณะกรรมการดแูลสนิค้าผลไม้ 

        สินค้าผลไม้มีคณะกรรมการพฒันาและบริหารจัดการผลไม้ดูแลรับผิดชอบ โดยมี รมว.กษ.

 สถานการณ์ปจัจุบนั     เป็นประธาน และอธบิดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

- ผลผลิตลองกองปี 2565 ที่ผลผลิตภาคเหนือเร่ิมทยอยออกสู่ตลาด

- ราคาที่เกษตรกรขายได้ เบอร์ 1 กก.ละ 51 บาท  เบอร์ 2 กก.ละ 48 บาท

เกรดคละ กก.ละ 19.92 บาท 

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.

2559 - - - 62 53.59 42.93 54.47 43.52 32.16 16.86 28.00  -

2560 - - - - 51.98 40.81 38.55 34.20 40.00 - - -

2561 - - - 70 54 33.32 46.11 35.71 26.67 - - -

2562 - - - - 45.73 47.3 39.33 30.80 19.56 - - -

2563 - - - 50 35.2 38.68   45.61  41.67 31.54 - - -

2564 - - - - 50.34 43.63 31.76 23.41 20.83 - - -

2565 - - - - 47.59 38.39 58.00 51.00 (สป.1)

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร/สพจ.จนัทบุรี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

35.34

38.69

ลองกอง
ประจ าสัปดาหท์ี่ 1 เดือนสิงหาคม 2565 (วันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565)

เฉลี่ย

32.09

46.83

สิงหาคม 2565

42.91

39.75

36.87

ส.ค. (30%) อุตรดิตถ์ สุโขทยั

ราคาที่เกษตรกรขายได ้(ลองกองเบอร์ 1)
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. พ.ย. ธ.ค.

ราคาเกษตรกรขายได้ลองกองเบอร์ 1 ปี 2563 - 2565

ปี 2564

หน่วย : บาท/กก.
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