
2562 2563 2564 2565 % 1. สถานการณ์การผลิต ปี 2565

ผลผลิต (ตัน) 279,980 270,053 283,619 265,608 -6.35   พ้ืนท่ีเพาะปลูกในภาคตะวันออกและภาคใต้ลดลง เน่ืองจากเกษตรกรปรับเปล่ียนไปปลูกทุเรียน และมังคุด

    - ภาคตะวันออก 191,504 211,090 198,060 216,420 9.27   ส าหรับผลผลิตภาคใต้ลดลงจากท่ีคาดการณ์ไว้มาก ผลจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย มีฝนตกชุกท าให้ต้นเงาะ

    - ภาคใต้ 71,609  43,119  65,882  27,046  -58.95   แตกยอดอ่อนแทนการออกดอก

    - ภาคอ่ืนๆ 16,867  15,844  19,677  22,142  12.53 2. แผนด้านการตลาด

แหล่งผลิตส าคัญ    มาตรการด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศ 18 มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 ดังน้ี

    - ภาคตะวันออก เม.ย. - มิ.ย. ตราด จันทบุรี และระยอง    (1) เร่งรัดตรวจและรับรอง GAP เป้าหมายไม่น้อยกว่า 120,000 แปลง (2) ช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการล้ง

    - ภาคใต้ ก.ค. - ก.ย. สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส    กระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต กก.ละ 3 บาท (80,000 ตัน) (3) เสริมสภาพคล่องผู้ส่งออก :

พ้ืนท่ีให้ผล (ไร่) 213,609 211,377 208,384 207,134 -0.60    สนับสนุนดอกเบ้ีย 3% ระยะเวลา 6 เดือน (4) สนับสนุนให้ท าเกษตรพันธสัญญาการท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/

ผลผลิต/ไร่ (กก.) 1,311    1,278    1,361    1,282    -5.80    สัญญาข้อตกลง (30,000 ตัน) (5) ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ : โหลดผลไม้ข้ึนเคร่ืองบินในประเทศฟรี

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

การส่งออก    (300,000 กล่อง) (7) สนับสนุนรถเร่ รถ mobile ไปรับซ้ือผลไม้ และน าออกจ าหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง

    - ผลสด ปริมาณ (ตันสด) 15,912 11,796 11,828 27,567    (15,000 ตัน) (8) ประสานงานกับห้างท้องถ่ินและป๊ัมน้ ามันต่างๆ เปิดพ้ืนท่ีระบายผลไม้ให้กับเกษตรกร

              มูลค่า (ล้านบาท) 294 172 240 382    (5,000 ตัน) (9) เซลล์โปรโมช่ัน ส่งเสริมการขายไม้ในต่างประเทศ  (จัดงาน Thai Fruits Golden Months)

    - แปรรูป ปริมาณ (ตันสด) 4,644 2,825 2,785 1,727    12 เมืองในจีน (10) เจรจาจับคู่ซ้ือขายผลไม้ทางธุรกิจในระบบออนไลน์ (OBM) เน้นตลาดใหม่ (11) ส่งเสริมการ

               มูลค่า (ล้านบาท) 222 155 163 117    ส่งออกผลไม้ในรูปแบบ Hybrid line : การจัดงานส่งเสริมการบริโภค (THAIFEX - ANUGA Asia)

ประเทศคู่ค้า    (12) ประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 5 ภาษา (อังกฤษ ไทย จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี) (13) อบรมให้

    - เงาะสด มาเลเซีย 38% เวียดนาม 29% ลาว 14%    ความรู้เกษตรกร : เร่ืองการค้าออนไลน์ และหลักสูตรการส่งออกเบ้ืองต้น (1,000 ราย)  (14) ผ่อนปรนกฎ

    - เงาะกระป๋อง จีน 20% กัมพูชา 19% เกาหลี 12%    ระเบียบการเคล่ือย้ายแรงงานระหว่างภาค (15) กอ.รมน.สนับสนุนก าลังพลช่วยเก็บเก่ียวและขนย้ายผลไม้

    - เงาะกระป๋องสอดสับปะรด อเมริกา 56% มาเลเซีย 16% สิงคโปร์ 8%    (16) เซลล์แมนจังหวัดและเซลล์แมนประเทศช่วยระบายผลไม้ของเกษตรกรท้ังในและต่างประเทศ (17) บังคับใช้

สัดส่วนผลไม้    กฎหมายโดยเคร่งครัด : พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ร.บ.มาตราช่ังตวงวัด และพ.ร.บ.การแข่งขันทาง

    - บริโภคสดภายในประเทศ 95%    การค้า (18) เร่งรัดเปิดด่านชายแดนท้ัง 9 ด่านใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส)

    - ส่งออก 5% 3. คณะกรรมการดูแลสินค้าผลไม้

   สินค้าผลไม้มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ดูแลรับผิดชอบ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

   และสหกรณ์เป็นประธาน และอธิบดีดรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

สถานการณ์ปัจจุบัน

      ส้ินสุดฤดูผลผลิตเงาะแล้ว

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 18.43 20.02 35.66  -  -  -  - 23.79
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