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ยุทธศาสตรยุทธศาสตร  พัฒนพัฒนาผลไมผลไมไทย  พ.ศ. 2553 - 2557  า ไทย พ.ศ. 2553 - 2557
------------------------------------------------------------------------------------- 
ผูรับผิดชอบ  คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม พ.ศ.2550 
  

เหตุผลเหตุผลความจําเปนความจําเปน  ผลไมเปนสินคาเกษตรสําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย  ปจจุบันมีครัวเรือน

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทําสวนผลไมประมาณ  1.923  ลานครัวเรือน  จากเกษตรกรทั้งประเทศ  6.5  

ลานครัวเรือน  หรือคิดเปนรอยละ 30  ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด  พื้นที่ปลูกไมผล 57 ชนิดมีประมาณ 

8.176 ลานไร  ผลผลิตปละประมาณ  7.486  ลานตัน  คิดเปนมูลคาของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายไดปละ

ประมาณ 90,361 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดหลักหลอเล้ียงครอบครัวเกษตรกรในชนบท อีกทั้งยังเปนสินคา

สงออกที่สําคัญสามารถสรางรายไดและนําเงินตราเขาสูประเทศรวมปละประมาณ 29,685 ลานบาท  ทั้งนี้

ประเทศไทยเปนผูนําการผลิตและสงออกผลไมเมืองรอนที่สําคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

   ในดานการผลิต การแปรรูป การตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  รวมถึงดาน 

โลจิสติกสของผลไมไทย มีหนวยงานทั้งภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน  การดําเนนิงาน

ยังไมสอดรับกันทั้งระบบ   สวนใหญไดมุงเนนการแกไขปญหาระยะส้ันในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว  ทําใหรัฐ

ตองสูญเสียงบประมาณในการแทรกแซงราคาเปนจํานวนมาก  แตก็ไมสามารถแกไขปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ   เกษตรกรชาวสวนผลไมยังคงไดรับความเดือดรอนจากปญหาการตลาดและราคาตกต่าํเปน

ประจําเกือบทุกป   การดําเนินงานดังกลาวไมครอบคลุมการแกไขปญหาในระยะยาวไดอยางยั่งยืน  และ

ในบางกรณียังซํ้าเติมใหเกิดปญหาอ่ืนในระยะยาวเพิ่มข้ึนอีกดวย 

   ดังนั้น  เพื่อใหการพัฒนาและแกไขปญหาผลไมไทยทั้งระบบ ทั้งการผลิต การแปรรูป และ

การตลาดทั้งภายในประเทศและสงออกเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   มีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน

เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงพาณิชย  กระทรวงอุตสาหกรรม  

กระทรวงคมนาคม และหนวยงานอ่ืนๆ ทุกระดับทั้งในสวนกลางและทองถิ่น สามารถดําเนินงานใหสอดรับ

กันอยางเปนเอกภาพ  เพื่อการบรรลุเปาหมายสําคัญ คือ ทําใหเกษตรกรชาวสวนผลไมมีรายไดที่มั่นคง  

ภาคธุรกิจที่เกี่ยวของกับผลไมไทยสามารถแขงขันได เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลไมไทยและเสริมสราง

ใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางมั่นคงสืบไป  คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไมตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม พ.ศ.2550  จึงเสนอ “ยุทธศาสตร

พัฒนาผลไมไทย” เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และขออนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานจากรัฐบาล  
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สถานการณผลไมณผลไม    สถานการ

11..  สถานการณผลไมโลกสถานการณผลไมโลก  

1.1 การผลิต    

  1.1.1 พื้นที่ปลูก ผลผลิต และประเทศที่สําคัญ  พื้นที่การผลิตไมผลของโลก  (Harvesting area)  

รวมทั้งส้ินประมาณ 295 ลานไร   ผลผลิตรวมประมาณ 500 ลานตัน  (ป 2550 ,FAOSTAT)   โดย 

มีสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนประเทศที่มีพื้นที่การผลิตและปริมาณผลผลิตมากที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่

ปลูกประมาณ 60 ลานไร (รอยละ 20 ของโลก)  ผลผลิตประมาณ 94 ลานตัน (รอยละ 19 ของโลก) 

ประเทศที่มีผลผลิตมากรองลงมา ไดแก อินเดีย บราซิล สหรัฐอเมริกา อิตาลี  สเปน เม็กซิโก  ตุรกี  อิหราน

อินโดนีเซีย   ฟลิปปนส  ในขณะที่พื้นที่ปลูกของประเทศไทยจัดอยูในลําดับที่ 16 ของโลก (รอยละ 1.4)  

ผลผลิตจัดอยูในลําดับที่ 18 ของโลก (รอยละ 1.5)  

  1.1.2 ชนิดผลไมที่สําคัญ  ไมผลที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในโลกคือ องุน 47 ลานไร (รอยละ 16) 

รองลงมาคือ กลวย(plantains)  แอปเปล  มะมวง กลวย(banana) และสม (orange) ตามลําดับ  ชนิด 

ไมผลที่มีปริมาณผลผลิตมากที่สุดในโลกคือ แอปเปล 94 ลานตัน (รอยละ 19 ) รองลงมา คือ แอปริคอท 

อโวกาโด และกลวย(banana)   ตามลําดับ   สําหรับผลไมในกลุมของ ทุเรียน ลําไย มังคุด เงาะ ลองกอง 

ฯลฯ  ซึ่งจัดเปน tropical  exotic fruit   มีสัดสวนนอยมากเมื่อเทียบกับไมผลที่สําคัญของโลก 

1.2 การคา    
  1.2.1 ประเทศผูสงออกและนําเขาที่สําคัญ 

           ขอมูลการคาผักและผลไมจาก FAOSTAT ในภาพรวมของโลกจําแนกเปนรายประเทศ   

เปนขอมูลที่รวมทั้งผักและผลไม (รวมนัตและมันสําปะหลังดวย) ในป 2549 พบวา มูลคาการสงออก 

ผักและผลไมรวมทกุประเทศ เทากับ 123,749 ลานเหรียญสหรัฐ   

              -  ประเทศผูสงออกทีสํ่าคัญ   ประเทศสเปนเปนผูสงออกรายใหญที่สุดของโลก มีมูลคา 

การสงออก 12,128 ลานเหรียญสหรัฐ (รอยละ 9.80 ของโลก)  ประเทศผูสงออกทีสํ่าคัญ รองลงมา คือ 

สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด จีน  เบลเยีย่ม  อิตาลี เม็กซิโก  ฝร่ังเศส เยอรมัน และตุรกี  ตามลําดับ ในขณะที่

ประเทศไทยจัดอยูในลําดับที่  14  ของโลก  โดยมีมูลคาการสงออก รวม 2,242 ลานเหรียญสหรัฐ (รอยละ  

1.81 ของโลก)    

             -  ประเทศผูนาํเขาทีสํ่าคัญ  สหรัฐอเมริกาเปนประเทศผูนาํเขารายใหญที่สุด มีมูลคาการ

นําเขา 15,418 ลานเหรียญ  (รอยละ 11.65  ของโลก)  ประเทศผูนาํเขาที่สําคัญ รองลงมา คือ เยอรมัน 

อังกฤษ ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด  ญ่ีปุน  เบลเยี่ยม แคนาดา รัสเซีย และอิตาลี ตามลําดับ  
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 1.2.2 ชนิดผลไมที่สําคัญ 

          ขอมูลการคาผลไมจาก FAOSTAT ในภาพรวมของโลกจําแนกรายชนิดผลไม  เปนขอมูลที่

รวมทั้งผลไมสดและผลิตภัณฑแปรรูป ในป 2549 พบวา การสงออกผลไมสดและผลิตภัณฑแปรรูป 

รวมทุกชนิด  มีปริมาณ  82.927 ลานตัน  มูลคารวม 61,335 ลานเหรียญสหรัฐ  แบงเปน 

              -  ผลไมสด  ปริมาณการสงออกรวม 60.581 ลานตัน  มูลคารวม 38,339 ลานเหรียญสหรัฐ   

มีกลวย(banana) เปนผลไมสดที่มีปริมาณและมูลคาสงออกมากที่สุดของโลก  เทากับ16.789 ลานตัน 

(27.71%) มูลคา 5,799.147 ลานเหรียญ (15.13%)  ผลไมสดที่มีมูลคาการสงออกมาก รองลงมา คือ 

แอปเปล  องุน  สม(orange)  สม (tangerine & mandarin)  แพร  พีช  สับปะรด กีวีฟรุต  และสตรอเบอรี 

ตามลําดับ  สําหรับการสงออกผลไมเมืองรอนอ่ืนๆ  มีสัดสวนคอนขางนอยเมื่อเทียบกับผลไมอ่ืน 

            - ผลไมแปรรูป  ปริมาณการสงออกรวม 22.346 ลานตัน มูลคารวม 22,996 ลานเหรียญสหรัฐ   

น้ําสมพรอมด่ืมเปนผลไมแปรรูปที่มีปริมาณการสงออกมากที่สุด เทากับ 3.062 ลานตัน (13.70 %) มูลคา 

2,188.013 ลานเหรียญ (9.51%)  ผลไมแปรรูปที่มีมูลคาการสงออกมาก รองลงมา คือ น้ําสมเขมขน  น้ํา

แอปเปล  สับปะรดกระปอง  น้าํองุน และน้ําสับปะรด ตามลําดับ 

22..  สถานการณผลไมไทยสถานการณผลไมไทย 

2.1 การผลิต    

 2.1.1  โครงสรางการผลิต  

    (1)  จํานวนเกษตรกร พืน้ทีป่ลูก ผลผลิต และมูลคาผลผลิตรวม  จาํนวนเกษตรกรผูปลูก

ไมผล (ไมรวมสับปะรด)  รวมทั้งส้ินประมาณ 1.923 ลานครัวเรือน พืน้ที่ปลูกรวมประมาณ 8.176 ลานไร  

ผลผลิต ประมาณ  7.486  ลานตัน  มูลคาผลผลิตรวม ประมาณ 90,361 ลานบาท แบงเปน 

 ก. ผลไมเศรษฐกิจหลัก  

6 ชนิด  (ลําไย ทุเรียน 

มังคุด เงาะ มะมวง 

ลองกอง) 

ข. ผลไมเศรษฐกิจรอง 

6 ชนิด (สมโอ ล้ินจี่ 

สมเขียวหวาน  กลวยหอม 

กลวยไข มะละกอ) 

ค. ผลไมเบ็ดเตล็ด 

45 ชนิด 

รวมไมผลทุกชนิด

(ยกเวนสับปะรด) 

เกษตรกร  (ล. ครัวเรือน) 1.16   (60%) 0.16   (9%) 0.60 (31%) 1.92 (100%) 

พื้นที่ปลูก (ล.ไร) 5.44   (66%) 1.09   (13%) 1.65 (20%) 8.18 (100%) 

ผลผลิต (ล.ตัน) 4.45   (59%) 1.74   (23%) 1.30 (17%) 7.49 (100%) 

มูลคาผลผลิต (ล.บาท) 63,741 (71%) 13,620 (15%) 13,000 (14%) 90,361 (100%) 
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  (2)  ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ไมผลของไทยสวนใหญใหผลผลิตตามฤดูกาล  โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในผลไมเศรษฐกิจที่มักมีปญหาการตลาดและราคาผลผลิตตกตํ่า  ซึ่งไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ ล้ินจ่ี ลําไย 

และ ลองกอง  มีผลผลิตในฤดูออกมากพรอมๆกันในชวงระหวางเดือน เมษายน – กันยายน  ประมาณ 

1.85 ลานตันตอป  คิดเปนรอยละ 95 ของผลผลิตรวม   ซึ่งเดือนที่มีผลผลิตออกมากที่สุดและมักมีปญหา 

เกิดข้ึนทุกป คือ  เดือนพฤษภาคม (ผลไมภาคตะวันออกและล้ินจ่ี)  และเดือนสิงหาคม (ผลไมภาคใตและ

ลําไย)   สําหรับผลผลิตนอกฤดูมีเพียงเล็กนอยประมาณรอยละ 5 เทานั้น     

  (3)  ลักษณะของสวนไมผล  ลักษณะการทําสวนไมผล แบงเปน 2 รูปแบบไดแก สวน

เชิงเด่ียว ประมาณรอยละ 72.85   และสวนผสม(ปลูกพืชปะปนกันหลายชนิด) มีประมาณรอยละ  27.15  

ขนาดของสวนไมผลเฉล่ียทุกชนิดประมาณ  4.25  ไร/ครัวเรือน   ซึ่งไมผลเศรษฐกิจ (12 ชนิด) มีขนาดสวน

เฉล่ีย  4.92 ไร/ครัวเรือน  ไมผลอ่ืนๆ(45ชนิด) มีขนาดสวนเฉล่ีย 2.76 ไร/ครัวเรือน   ในภาพรวม จึงกลาวได

วาชาวสวนผลไมสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย  สวนไมผลที่มีขนาดเฉล่ียตอครัวเรือนมากที่สุด คือ 

สมเขียวหวาน รองลงมาไดแก  องุน  มะขามหวาน ล้ินจ่ี ลําไย  กลวยไข มะละกอ มะมวง ฝร่ัง กลวยหอม 

สมโอ เงาะ ทุเรียน ลองกอง และมังคุด ตามลําดับ 

   (4)  การรวมกลุมผูผลิต  เกษตรกรมีการรวมกลุมผูผลิตและจดทะเบียนเปนวิสาหกิจ

ชุมชน รวมทั้งส้ิน  533 กลุม  มะมวงเปนไมผลที่การรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนมากที่สุด จํานวน 78  กลุม 

(รอยละ 15 ของวิสาหกิจชุมชนดานการผลิตไมผล)  รองลงมา ไดแก  กลวย มังคุด ทุเรียน สมโอ มะขาม 

มะละกอ ลําไย ล้ินจี่ สมเขียวหวาน และลองกอง ตามลําดับ  และยังมีสหกรณ/กลุมเกษตรกรซ่ึงเปน

สถาบันเกษตรกรที่เปนนิติบุคคล จังหวัดแหลงผลิตผลไมสําคัญประมาณ 70 แหง   

 2.1.2 ปญหาสําคัญ 

   (1)  ผลผลิตออกเปนฤดูกาล  มีปริมาณมากพรอมกันหลายชนิด และเนาเสียงาย    โดย

ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม จะมี ทุเรียน มังคุด เงาะ ภาคตะวันออก ออกมากพรอมกับล้ินจ่ีภาคเหนือ

ตอมาในเดือนมิถุนายน – สิงหาคม จะมีทุเรียน มังคุด เงาะ ภาคใตออกมากพรอมกับลําไยภาคเหนือ และ

ตามดวยลองกองจากจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งออกมากในเดือนสิงหาคม – กันยายน  ทั้งนี้ ผลไม 

แตละชนิดในแตละพื้นที่จะมีชวงวิกฤติส้ันๆ ประมาณ 7-10 วัน  ที่ผลผลิตกระจุกออกมาในปริมาณมากจน

ตลาดกลางในแหลงผลิตไมสามารถรองรับได  และมักเกิดปญหาราคาตกตํ่าข้ึนอยางรุนแรง 

      (2)   เกษตรกรสวนใหญเปนรายยอยและผลผลิตมีคุณภาพตํ่า  เกษตรกรผูปลูกไมผลสวน

ใหญเปนรายยอยและมีขอจํากัดในดานความรู ทักษะ และเงินลงทุน  จึงยังไมสามารถผลิตผลไมที่มี

คุณภาพไดตามที่ตลาดตองการ  ซึ่งในแตละปที่มีปญหาราคาผลไมตกตํ่านั้น  เกษตรกรที่ รับความ

เดือดรอนมากที่สุด คือ เกษตรกรที่ผลผลิตไมมีคุณภาพ  ในขณะเดียวกันผูคายังตองการผลผลิตที่มี

คุณภาพเพื่อการสงออกอีกเปนจํานวนมาก  



 

วันที่  25 มีนาคม 2552     5

     (3)  ฐานขอมูลการผลิตยังไมสมบูรณ  กลาวคือ ขอมูลไมผลแตละชนิดมีไมครบถวน ไม

เปนปจจุบัน  ไมถูกตองสอดคลองกับขอเท็จจริง เชน  ขอมูลเกษตรกร  ขอมูลกลุม  แหลงผลิต และปริมาณ

ผลผลิตที่ชัดเจนเปนรายสินคา  จึงเปนอุปสรรคทําใหไมสามารถวางแผนบริหารจัดการอุปทาน (supply 

Management) ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
2.2  การแปรรูป    
 2.2.1  โครงสรางการแปรรูป  

  (1) ลักษณะผลิตภัณฑสวนใหญเปนผลิตภัณฑแปรรูปข้ันตน ที่ผลิตมานาน ไมซับซอน  

ไดแก  ผลไมแชแข็ง แหง ดอง บรรจุกระปอง และน้ําผลไม  สวนผลิตภัณฑแปรรูปข้ันสูง ทั้งจากสวนที่ใช

ประโยชน(เนื้อ) และสวนที่เปนขยะ (เปลือก เมล็ด และข้ัว) ไดแก สารสกัด อาหารเสริม เคร่ืองสําอางค 

เคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ ยังมีอยูนอย 

              (2)  โรงงานแปรรูปสวนใหญเปนโรงงานขนาดกลางและเล็ก   โรงงานแปรรูปสวนใหญจะ

ผลิตทั้งผักและผลไม  จํานวนโรงงานมีทั้งส้ิน 591 โรงงาน แยกเปนโรงงานขนาดใหญ 35 โรงงาน ขนาด

กลาง 66 โรงงาน และขนาดเล็ก 490 โรงงาน มีการจางงานรวมประมาณ 75,460 คน  ทั้งนี้  ผูประกอบการ

แปรรูปผลไมไดมีการรวมกลุมกันในนามของสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ซึ่งมีสมาชิกสวนใหญเปน

โรงงานขนาดใหญ  

 2.2.2  ปญหาสําคัญ 

   (1) โรงงานสวนใหญเปนโรงงานที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิตตํ่า บางโรงงาน

ยังไมผานการรับรองมาตรฐานท่ีจําเปน   ขาดเทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัย  ขาดความรู  ขาดเงินลงทุน

และขาดระบบการบริหารจัดการการผลิตการตลาดที่มีประสิทธิภาพทําใหตนทุนสูงและไมสามารถขยาย

การผลิตได  รวมทั้งไมมีระบบบริหารคุณภาพที่ไดมาตรฐานทําใหผลิตภัณฑเส่ียงที่จะปนเปอนและไม

ปลอดภัยตอผูบริโภคดวย   ซึ่งโรงงานเหลานี้มีสวนสําคัญในการดูดซับผลผลิตผลไมออกจากระบบตลาด

ของผลไมสด  

   (2) ชนิดผลไมแปรรูปมีนอย ไมหลากหลาย  สรางมูลคาเพิ่มไดไมมาก  ผลิตภัณฑผลไม

แปรรูปสวนใหญยังคงเปนผลิตภัณฑแบบเดิมๆ เชน ผลไมกระปอง ผลไมกวน และผลไมแปรรูปอ่ืนๆที่มี

ความหวานสูง  ไมสอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภคที่ใหความสําคัญดานสุขภาพมากข้ึน    ในขณะท่ี

ผลไมไทยหลายชนิดมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนอาหารเสริมสุขภาพไดเปนอยางดี  เชน  บางชนิดมี

คุณสมบัติดานการปองกันโรคมะเร็ง  ดานการเพิ่มภูมิคุมกัน  ดานปองกันโรคทางสายตา/ผิวหนัง/กระดูก

พรุน/ระบบไหลเวียนของโลหิต และอ่ืนๆ  จึงควรเรงรัดสนับสนุนงานวิจัยคุณประโยชนทางยาหรือประโยชน

ตอสุขภาพของผลไมไทย และวิจัยพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหมากข้ึน 
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   (3) ปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบผลไมไมสม่ําเสมอ  เนื่องจากผลไมไทยสวนใหญให

ผลผลิตตามฤดูกาลและมีลักษณะเฉพาะ คือ เนาเสียงาย ไมสามารถเก็บรักษาไวไดนานเหมอืนกลุมธญัพชื

และพืชไร   การจัดเก็บหรือสต็อควัตถุดิบเพื่อรอการแปรรูปสวนใหญจึงอยูในรูปของการแชเย็นหรือแข็งซึง่มี

ตนทุนคอนขางสูง  จึงเปนขอจํากัดอีกประการหนึ่งในการขยายกําลังการผลิตผลไมแปรรูปและการเพิ่ม

ปริมาณการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อจัดเก็บไวรอการแปรรูป 

   (4)  ฐานขอมูลเกี่ยวกับการแปรรูปผลไมมีนอย  ขอมูลไมสมบูรณไมชัดเจน เชน กําลังการ

ผลิตและความตองการวัตถุดิบผลไมเพื่อใชในการแปรรูปแตละชนิดในแตละป ในปจจุบันยังไมมีขอมูล

ความตองการ(Demand) ผลไมของอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อมาใชในการวางแผนการผลิตใหมีความ

สอดคลองกัน 

3. การตลาด  
 3.1 ตลาดภายในประเทศ 
       3.1.1  โครงสรางการตลาดผลไมภายในประเทศ  

   (1)  ผลผลิตสวนใหญใชบริโภคภายในประเทศ  ปริมาณผลไมที่ผลิตไดในแตละปใช

บริโภคภายในประเทศทั้งในรูปของผลสดและผลิตภัณฑแปรรูป ประมาณ  6.5 – 7 ลานตันตอป  คิดเปน

รอยละ 75-80 ของปริมาณผลไมที่ผลิตได และยังมีผลไมนําเขาจากตางประเทศอีกปละประมาณ 250,000 

ตัน  ทั้งนี้ ปริมาณการบริโภคผลไมรวมตอปของคนไทยเทากับ 104.5 กิโลกรัม/คน/ป (FAOSTAT 2007) 

     (2)  ราคาผลไมที่เกษตรกรขายได ผลไมแตละชนิดมีราคาที่แตกตางกันข้ึนกับชั้นคุณภาพ

และระยะเวลาที่ผลผลิตออกสูตลาด  ในภาพรวมพบวา ราคาเฉล่ียของผลไมเศรษฐกิจ 12 ชนิด ลดลง 

จากกิโลกรัมละ 18.64 บาท ในป 2546  เปน 17.19  16.99  18.68 และ 14.91 ในปถัดไป หรือลดลงใน

อัตรารอยละ 3.60 ตอป  และเมื่อคํานวณเปนมูลคาของผลไมแลวพบวาในระยะ 5 ปที่ผานมา  รายไดของ

เกษตรกรสูญหายไปประมาณปละ 4,500 ลานบาท 

   (3)  ผูคาผูจําหนายผลไม  ผูคาผูจําหนายผลไมในประเทศมีหลายกลุม คาดวา มีครัวเรือน

ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวของกับการคาการจําหนายผลไมภายในประเทศ ไมนอยกวา 20,000 ครัวเรือน 

นับต้ังแตผูรวบรวมทองถิ่น  ผูรับซื้อผลไม/ผูคาสงในตลาดกลางแหลงผลิต  ผูรวบรวมที่เปนตัวแทนของผูสงออก

(ลง) ผูรับซ้ือ/คาสงในตลาดกลางกรุงเทพและปริมณฑล  ผูคาสงในตลาดกลางตางจังหวัด   ผูคาปลีกทั่วไป   

พอคาเร  และหางคาสง/คาปลีกรูปแบบใหม   ซึ่งเกษตรกรจะจําหนายผลผลิตใหแกกลุมผูรับซ้ือในรูปแบบที่

แตกตางหลากหลายข้ึนกับชนิดผลไมและวัตถุประสงคในการผลิต  โดยทั่วไปเกษตรกรสวนใหญมักจะจําหนาย

ใหกับผูรวบรวมทองถิ่น ผูรับซ้ือผลไม/ผูคาสงในตลาดกลางแหลงผลิต  สวนผลไมสงออกมักจะจําหนายผาน

ตัวแทนผูสงออกที่ไปต้ังจุดรวบรวมในแหลงผลิต  มีเกษตรกรสวนนอยที่จําหนายผลผลิตผานระบบสหกรณหรือ

ผานระบบที่มีการทําสัญญาซ้ือขายลวงหนา  ทั้งนี้ ยังไมมีการซื้อขายผลไมในรูปแบบตลาดประมูล    
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       3.1.2 ปญหาสําคัญ     

     (1)  ราคาผลไมตกตํ่าอยางตอเนื่อง  สวนทางกับราคาปจจัยการผลิต  แรงงานและคา

ขนสงที่ปรับตัวสูงข้ึนมาโดยตลอด  และในบางปมีปญหาราคาตกตํ่าอยางรุนแรง ทําใหเกษตรกรประสบกับ

ภาวะขาดทุน   และสงผลกระทบตอความเปนอยูของเกษตรกรตลอดจนขาดเงินลงทุนและขาดความ

เชื่อมั่นที่จะลงทุน    

   (2) ขอกําหนดการซ้ือขายผลไมไมเปนมาตรฐานเดียวกัน  สรางความสับสนใหแก

เกษตรกรและผูเกี่ยวของ  และในบางกรณีก็มีการกําหนดมาตรฐานโดยอางตลาดตางประเทศเพื่อกีดกัน

หรือกดราคารับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร   และไมมีการนํามาตรฐานสินคาเกษตร(ผลไม)ของประเทศไทย ที่

ประกาศโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปใชในทางปฏิบัติอยางจริงจัง     

   (3) การดําเนินงานของตลาดกลางในแหลงผลิตไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเกษตรกรขาด

อํานาจตอรอง  และไมสามารถกระจายสินคาออกจากแหลงผลิตไดทันในชวง peak กลางฤดูเปนสาเหตุ

สําคัญของปญหาราคาตกตํ่า   ตลาดกลางสวนใหญขาดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ไมมีส่ิง

อํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน  ขาดขอมูลขาวสารที่จําเปนเพื่อใหกลไกตลาดดําเนินไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ขาดการเช่ือมโยงกับกลุมผูผลิตกลุมผูซื้อ   สวนใหญเปนเพียงแคสถานที่ใหผูซื้อ - ผูขาย มา

ตกลงการซื้อขายกันเอง  โดยเกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตของตนเองและไมมีอํานาจในการ

ตอรองราคา  

      (4)  ผลผลิตผานพอคาคนกลางหลายข้ันตอน สงผลตอราคาและคุณภาพ การประสาน

เชื่อมโยงและระบบสนับสนุนการ ซื้อ-ขาย ผลไมระหวางผูผลิตตนทางกับผูรับซื้อปลายทางยังมีนอย  ทําให

สินคาผลไมสดตองผานมือ ผูซื้อ ผูรวบรวมหลายข้ันตอน  มีผลกระทบตอคุณภาพของผลผลิต  ตนทุนการ

จัดการรวมคาขนสง  และความแตกตางของราคาเกษตรกรในแหลงผลิตกับราคาจําหนายใหผูบริโภค  

    (5) การนําเขาผลไมจากตางประเทศมีมากข้ึน ไมมีคุณภาพ และแยงตลาดผลไมไทย   

โดยในป 2550 มีการนําเขาผลไมสดและผลิตภัณฑแปรรูป เปนมูลคามากถึง 11,097.026 ลานบาท  

แบงเปน ผลไมสด แชแข็ง แหง (พิกัด 08)   มูลคา 7,428.194 ลานบาท  และผลไมแปรรูป (พิกัด 20)  

มูลคา 3,668.832 ลานบาท   สําหรับผลไมสดนั้นมีการนําเขาจากจีนมากที่สุดโดยไมตองเสียภาษีใดๆ  มูลคา

การนําเขาในป 2550 สูงถึง 4,223 ลานบาท  (รอยละ 56.85)  โดยนําเขาแอปเปลมากที่สุด ปริมาณ 74,436 ตัน  

มูลคา 1,769.76 ลานบาท รองลงมา คือ แพร ปริมาณ 38,451 ตัน  มูลคา 786.75 ลานบาท  องุนสด ปริมาณ 

11,610 ตัน  มูลคา 531.57 ลานบาท   สม  ปริมาณ11,428 ตัน  มูลคา 335.17 ลานบาท  ฯลฯ  การนําเขา

ผลไมมากขึ้นนอกจากจะแยงตลาดผลไมไทยแลว  ผลไมที่นําเขาจากจีนยังมีปญหาเดียวกับความ

ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง  ซึ่งระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพของสินคาผลไมนําเขายังไมเขมงวด

เพียงพอทําใหผูบริโภคคนไทยเส่ียงตอการบริโภคผลไมนําเขาที่มีสารพิษตกคาง   
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  3.2 ตลาดสงออก 
       3.2.1  โครงสรางตลาดสงออก   

   (1)  ชนิดผลไมสงออกที่สําคัญ ในป 2550 ประเทศไทยสงออกผลไมและผลิตภัณฑ 

แปรรูป  ทํารายไดเขาสูประเทศเปนมูลคารวมทั้งส้ิน  29,685.312 ลานบาท (ไมรวมการสงออกสับปะรด)   

โดยมีลําไยเปนผลไมที่มีมูลคาสงออกสูงสุด 4,880 ลานบาท  รองลงมา ไดแก ทุเรียน 3,486 ลานบาท   สม

ตางๆ 2,246 ลานบาท   มะมวง 1,047 ลานบาท  มังคุด 756 ลานบาท ล้ินจี่ 631 ลานบาท กลวย 262 

ลานบาท ฯลฯ 

     (2)  การสงออกผลไมสด แหง แชแข็ง (พิกัด 08 )  ในป 2550 มีมูลคาการสงออกรวม 

14,029.662  ลานบาท (ไมรวมการสงออกสับปะรด)  โดยสงออกไปยังจีนมากที่สุดในมูลคาสูงถึง 4,425 

ลานบาท (รอยละ 30.79) รองลงมา ไดแก ฮองกง 2,172 ลานบาท อินโดนีเซีย 1,258 ลานบาท 

สหรัฐอเมริกา 1,013 ลานบาท ญ่ีปุน 675 ลานบาท ไตหวัน 374 ลานบาท ฯลฯ  ซึ่งผลไมที่สงออกไปจีน

มากที่สุด คือ ลําไยแหง  ปริมาณ 82,483 ตัน มูลคา 1,356.80 ลานบาท (รอยละ 30.65)  รองลงมา ไดแก 

ทุเรียน ปริมาณ 75,182 ตัน มูลคา 1,342.25 ลานบาท  ลําไยสด 49,280 ตัน มูลคา 852.22 ลานบาท  

มังคุด 21,526 ตัน มูลคา 319.81 ลานบาท กลวยไข 11,662 ตัน มูลคา 71.74 ลานบาท สมโอ 3,575 ตัน 

มูลคา 52.03 ลานบาท ฯลฯ 

   (3) การสงออกผลไมกระปอง น้ําผลไม และแปรรูปอ่ืน (พิกัด 20) ในป 2550 มีการสงออก

ในปริมาณรวมทั้งส้ิน 426,893.867  ตัน มูลคา  15,655.649 ลานบาท  ผลิตภัณฑที่มีการสงออกไดแก 

ผลไมกระปอง ปริมาณ 124,625 ตัน  (รอยละ 29 ของปริมาณสงออกรวม) มูลคา 5,987 ลานบาท(รอยละ 

38 ของมูลคาสงออกรวม)  น้ําผลไม ปริมาณ 136,212 ตัน  (รอยละ 32ของปริมาณสงออกรวม) มูลคา 

3,696 ลานบาท(รอยละ 24 ของมูลคาสงออกรวม)  สวนที่เหลือเปนผลิตภัณฑแปรรูปอ่ืน   

   (4) ผูสงออกผลไม  ผูสงออกผลไมแบงออกเปนผูสงออกผลไมสดและผูสงออกผลไมแปรรูป 

โดยผูสงออกผลไมสดแบงออกเปนสองกลุม คือ ผูที่สงออกผลไมอยางเดียว(หลายชนิด) ผูสงออกกลุมนี้มี

ตลาดหลักอยูในจีนและภูมิภาคเอเชีย  มีปริมาณการสงออกสูงมาก และมีการรวมกลุมจัดต้ังข้ึนเปน

สมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย  การรวบรวมผลผลิตของผูสงออกจะดําเนินการผานผูรวบรวมหรือ

ตัวแทน(ลง) ที่ไปต้ังจุดรับซ้ือในแหลงผลิตสําคัญ  ในชวงประมาณ 10 ปที่ผานมา มีชาวจีนนิยมเขามา

ดําเนินกิจการรวมรวบรวมผลไมสงออกไปยังประเทศจีนดวยตนเอง  (4.2) ผูสงออกผักและผลไม ผูสงออก

กลุมนี้มีตลาดหลักในญ่ีปุนและยุโรป ปริมาณการสงออกนอยกวากลุมแรก และมีการรวมกลุมจัดต้ังข้ึนเปน

สมาคมผูประกอบการพืชผักผลไมไทย การรวบรวมผลผลิตสวนใหญมักจะดําเนินการผานระบบการทํา

ขอตกลงหรือสัญญาลวงหนากับกลุมผูผลิต   สวนผูสงออกผลไมแปรรูป คือ กลุมเดียวกับผูประกอบการ

อุตสาหกรรมแปรรูป  ในปจจุบันมีผูสงออกผลไมและผลิตภัณฑแปรรูปไมนอยกวา 373 ราย(ที่มา Asia 

Logistica 2007 . Exporter List)  
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      3.2.2  ปญหาสําคัญ  

    (1) การขยายการสงออกยังมีขีดจํากัด   ทั้งๆที่ผลไมไทยมีศักยภาพและลูทางที่จะขยาย

ตลาดไดเพิ่มข้ึนอีกมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเมือง/มณฑลอ่ืนๆของประเทศจีน รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ   

นอกจากนี้แลว  ผลไมไทยยังถูกกีดกันดวยมาตรการที่ไมใชภาษีของประเทศผูนําเขามากข้ึนและมีการหาม

นําเขาหรือกําหนดเงื่อนไขที่สูงมากจนเกินความจําเปน   ในขณะที่ฝายไทยไมมีการเจรจาตอรองอยาง

จริงจัง  จึงไมสามารถขยายตลาดไดเทาที่ควร    

   (2) ปริมาณผลไมคุณภาพมีไมเพียงพอกับความตองการเพื่อสงออก รวมทั้งมีขอจํากัดใน

ความเปนผลไมเมืองรอน ที่เนาเสียงาย   ใชเวลาในการขนสงและเก็บรักษาไวไดไมนาน  ประกอบกับขาด

เทคโนโลยีในการรักษาคุณภาพผลไมหลังการเก็บเกี่ยว  

   (3) ข้ันตอนการสงออกและนําเขาผลไมสดยุงยาก  เงื่อนไขมาก  เปล่ียนแปลงบอย สราง

ความยุงยาก  เพิ่มตนทุนในการสงออก  และขาดผูชวยประสานงานเพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับการกักกันพืช   

ที่ปลายทาง    

    (4) ขาดแคลนคอนเทนเนอร และข้ึนราคามากในฤดูผลไม 
 
22. . วิเคราะห จุดแข็ง  จดุออน  โอกาส  และอุปสรวิเคราะห จุดแข็ง  จดุออน  โอกาส  และอุปสรรค ของผลไมไทย รค ของผลไมไทย   

จุดแข็ง   

1. ประเทศไทยเปนแหลงผลิตและสงออกผลไมเมืองรอนที่สําคัญ  โดยเฉพาะผลไมเศรษฐกิจหลัก  

เชน ทุเรียน มงัคุด ลําไย  ไมมีประเทศคูแขง 

2. รายไดจากการสงออกผลไมสดและผลิตภัณฑแปรรูปของประเทศไทยขยายตัวเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 

3. เกษตรกรและผูสงออกผลไมมีประสบการณ ความชาํนาญสูง และต้ังใจพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

4. ผลไมไทยมีหลายชนิดมหีมุนเวียนทาํตลาดไดตอเนื่องตลอดป และบางชนิดมีศักยภาพใน 

การผลิตนอกฤดู 

5. ผลไมไทยมีคุณคาตอสุขภาพและมีศักยภาพที่จะแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มไดอยาง

หลากหลาย 
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จุดออน  
1. ผลไมไทยเปนผลไมเมืองรอน  เนาเสียงาย  ผลผลิตออกเปนฤดูกาลและกระจุกตัวเกนิความ

ตองการของตลาดในบางชวง  ในขณะที่คุณภาพของผลไมสวนใหญยงัไมไดมาตรฐานตามความตองการ

เพื่อสงออก 

2. โครงสรางการผลิตสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย กระจัดกระจายทัว่แหลงผลิต ขาดระบบ

การตลาดและแปรรูปรองรับที่สอดคลองกบัการผลิต 

  3.  ขาดการจัดระบบฐานขอมูลการผลิต การแปรรูปและการตลาด ทีม่ีประสิทธิภาพ ทําใหขอมูล 

ที่มีอยูกระจัดกระจาย ไมสามารถใชประโยชนไดเต็มที ่

4. ขาดเทคโนโลยีการผลิตทีเ่หมาะสม ขาดการบริการเทคโนโลยทีี่ทนัสมัยและทนัตอเหตุการณ  

ทําใหผลผลิตของเกษตรกรไมไดคุณภาพมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ  และทาํใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน 

5. ขาดแคลนตูคอนเทนเนอรและคาระวางขนสงสินคาทางเรือข้ึนราคามากในชวงฤดูกาลผลไม 

โอกาส 
1. ความตองการบริโภคผลไมในตลาดโลกขยายตัวเพิ่มข้ึน  เนื่องจากผลไมมีประโยชนตอสุขภาพ 

2. อุตสาหกรรมแปรรูปผลไมขยายตัวและมีความตองการวัตถุดิบผลไมมากข้ึน 

3.  ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเปนชองทางใหเกษตรกรและผูประกอบการสามารถ

เขาถึงขอมูล ขาวสาร ความรู และเทคโนโลยีตางๆ ไดสะดวกและรวดเร็วข้ึน  และยังเปนชองทางใหมใน

การจําหนายสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต 

4. ความกาวหนาในการวิจัยและพัฒนาการผลิต  การแปรรูป การตลาดของผลไม เกดิข้ึนอยาง

ตอเนื่อง และเปนเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับการนาํไปใชใหเกิดประโยชน   

อุปสรรค 
1. ภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่าอาจมีผลกระทบตอความตองการสนิคาผลไมไทยในตลาดโลก 

2. ตนทุนการผลิตของเกษตรกรสูงข้ึนเพราะการนําเขาปจจัยการผลิตทางการเกษตร ไมมีการ

ควบคุมและการจัดการที่ดี 

3. การกีดกันทางการคาดวยมาตรการที่ไมใชภาษีมีมากข้ึน กฎระเบียบ เงื่อนไขการนําเขาของ 

บางประเทศมมีากข้ึน เปล่ียนแปลงบอย 

4. มีผลไมนาํเขาจากตางประเทศมากข้ึน ราคาถูกลง แยงตลาดของผลไมไทย 
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ยุทธศาสตรยุทธศาสตร          
  

11. . หลักกาหลักการสําคัญรสําคัญ          

   (1)  ใหความสําคัญในการพฒันาและแกไขปญหาผลไมเศรษฐกิจหลัก 6 ชนิด ไดแก 

ทุเรียน ลําไย มังคุด มะมวง เงาะ และลองกอง  

   (2) ผลิตผลไมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของคูคา 

   (3) สนับสนนุใหกลไกตลาดผลไมภายในประเทศดําเนนิไปไดอยางมปีระสิทธิภาพ   

            (4) ดําเนนิงานตามขอตกลงเขตการคาเสรี(FTA)  และ กฎ ระเบียบ มาตรการตางๆ 

เพื่อใหเกิดประโยชนตอผลไมไทย 
    

22. . วิสัยทัศน วิสัยทัศน   
  

             รักษาความเปนผูนําและเปนผูผลกัดันการเพิ่มสวนแบงของผลไมเมืองรอนในตลาดโลก รักษาความเปนผูนําและเปนผูผลกัดันการเพิ่มสวนแบงของผลไมเมืองรอนในตลาดโลก  
  

33. . พันธกิจพันธกิจ      
 (1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเนนการลดตนทนุ การพัฒนาคุณภาพและขยายการผลิต 

นอกฤดู 

            (2)  เพิ่มมูลคาของผลผลิต   โดยพัฒนาและสงเสริมการแปรรูป   

  (3)  ขยายตลาดภายในประเทศ  โดยพฒันาตลาดกลาง สนับสนุนการจัดต้ังศูนยกระจายสินคา 

เชื่อมโยงการตลาด และสงเสริมการบริโภคผลไมไทย 

            (4)  ขยายตลาดสงออก  โดยใหความสําคัญทัง้ตลาดหลักเดิมและตลาดใหม และเรงเจรจาแกไข

ปญหาอันเนื่องมาจากกฎระเบียบที่เป ็นอุปสรรคการสงออก  

    (5)  จัดต้ังกองทุนพัฒนาและบริหารจัดการผลไม เพื่อสนับสนนุการพฒันาและบริหารจัดการผลไม

ทั้งระบบในภาพรวม 

  (6) จัดทําระบบฐานขอมูลไมผล ใหมีครบถวนในทุกดาน  ถูกตอง ทนัเหตุการณ และเปนเอกภาพ 

 

44. . วัตถุประสงควัตถุประสงค  
  (1) เพื่อใหมกีรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการผลไมอยางเปน

ระบบ  มีเอกภาพ และสามารถแกไขปญหาผลไมไดอยางยั่งยืน 

  (2) เพื่อใหเกษตรกรชาวสวนผลไมมีความมั่นคงในอาชีพ รายได และมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 

  (3) เพื่อเพิ่มมลูคาของผลไมไทยและขยายการสงออกใหมากข้ึน 
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55..  เปาประสงคเปาประสงค  
 (1) สรางเสถียรภาพราคาผลไม  โดยคาเฉลี่ยของราคาทีเ่กษตรกรขายไดจะไมตํ่ากวาตนทุนการ

ผลิต  สงผลใหมูลคาของผลไมตามราคาที่เกษตรกรขายไดเพิ่มข้ึนจาก 90,000 ลานบาทในป 2550  เปน  

100,000 ลานบาท ในป 2557   

            (2) เพิม่ผลตอบแทนใหแกเกษตรกรเปาหมายผูปลูกไมผลเศรษฐกิจหลัก 6 ชนิด โดยมีกําไรสุทธิ

เฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก 4,605 บาท/ไร  ในป 2550 เปน 8,000 บาท/ไร  ในป 2557  

 (3) เพิ่มมูลคาการสงออกผลไมสดและผลิตภัณฑแปรรูป  โดยมีมูลคาการสงออกรวมเพิม่ข้ึนจาก 

29,685 ลานบาท ในป 2550  เปน 40,000 ลานบาท ในป 2557 
   
66. . กลยุทธ กลยุทธ   

กลยุทธที ่1 พฒันาศักยภาพการผลิต  

กลยุทธที ่2 พฒันาตลาดภายในประเทศ 

กลยุทธที ่3 พฒันาตลาดสงออก 

กลยุทธที ่4 ต้ังกองทนุเพื่อพฒันาและบริหารจัดการผลไม 
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77.   .   กิจกรรมหลัก  งบประมาณ  ผลตอบแทน  และหนวยงกิจกรรมหลัก  งบประมาณ  ผลตอบแทน  และหนวยงานรับผิดชอบานรับผิดชอบ  
       งบประมาณ       3,630 ลานบาท 

        - งบดําเนินงานตามกลยุทธที่ 1-3     1,630 ลานบาท 

         - งบกองทนุพฒันาและบริหารจัดการผลไม    2,000 ลานบาท 
  

กลยุทธ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

(input) 
ผลตอบแทน 

( output) 
หนวยงานหลัก 

(สนับสนุน) 

 กลยุทธที่ 1 พัฒนาศกัยภาพ 
การผลิต    

880.25 2,850 ลานบาท 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  (530.00) 

1.2 เพิ่มปริมาณผลผลิตนอกฤดู   (198.75) 

1.3   พัฒนาการจัดการคุณภาพ

ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว  

(87.50)  

1.4 พัฒนาความเขมแข็งของกลุม

ผูผลิตและเครือขายการผลิตการตลาด  

(24.00) 

1.5 พัฒนาระบบฐานขอมูลไมผล  (40.00) 

1.  เพิ่มปริมาณผลผลิตท่ีมีคุณภาพระดับ   

     สงออกไมนอยกวารอยละ 10  ในพื้นท่ี 

      669,000 ไร  ทําใหรายไดของเกษตรกร 

     160,000 ราย เพิ่มขึ้น  คิดเปนมูลคาไมนอย 

     กวา 600  ล.บาท    

2.  ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรไมนอยกวา 

     รอยละ 10   ในพื้นท่ี  669,000 ไร ทําให 

     ตนทุนของเกษตรกร 160,000 ราย ลดลง 

     คิดเปนมูลคาไมนอยกวา 500  ล.บาท   

3.   เพิ่มปริมาณผลไมนอกฤดู ไมนอยกวา 

      175,000 ตัน ในพื้นท่ี 200, 000 ไ ร ทําให 

      รายไดของเกษตรกร 42,500  ราย เพิ่มขึ้น  

      คิดเปนมูลคาไมนอยกวา  1,750  ล.บาท   

 
กรมสงเสรมิ
การเกษตร 
(-กรมวิชาการ

เกษตร  

- กรมสงเสริม

สหกรณ 

-สํานักงาน

เศรษฐกิจ

การเกษตร  

- มกอช. )   

กลยทุธที ่2 พัฒนาตลาด
ภายในประเทศ   

274.75 1,620 ลานบาท  

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพตลาดกลาง 

ในแหลงผลิต 

(50.00)  

2.2 เพิ่มปริมาณการรวบรวมและ

จําหนายผลผลิตคุณภาพผานสถาบัน

เกษตรกร 

(120.0)  

2.3 สงเสริมและสนับสนุนการกระจาย

สินคา ไปยังจังหวัดนอกแหลงผลิต  

(13.75) 

2.4 รณรงคสงเสริมการบริโภคผลไม

ไทย   

(76.00)  

2.5 เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแล

การนําเขาผลไมจากตางประเทศ 

(15.00) 

1.   เพิม่ปริมาณผลผลิตท่ีกระจายออกจาก  

      แหลงผลิต ในชวง  peak  ไมนอยกวา 

     รอยละ 10  ทําใหความสูญเสียของเกษตรกร 

    จากปญหาการตลาดและราคาตกตํ่า  ลดลง  

     1 บาท/กก./ป คิดเปนมูลคา 1,500  ลานบาท   

     (300  ลานบาท/ป) 

2.  เพิ่มปริมาณผลผลิตท่ีรวมจําหนายผาน 

      สถาบันเกษตรกรไมนอยกวาปละ 12,000 

      ตัน ทําใหเกษตรกรไดราคาสูงข้ึน 2 บาท/กก.  

     คิดเปนมูลคา 120 ลานบาท (24 ลานบาท/ป) 

กรมการคา
ภายใน   
(- อบจ. / อบต.  

- กรมสงเสริม

สหกรณ 

 - กรมสงเสริม

การเกษตร 

- กรมวิชาการ

เกษตร  - มกอช.) 
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กลยุทธ/กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 

(input) 
ผลตอบแทน 

( output) 
หนวยงานหลัก 

(สนับสนุน) 

 กลยุทธที่ 3 พัฒนาตลาด
สงออก  

475.00 3,500 ลานบาท  

3.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังศูนย

กระจายสินคาในตางประเทศของภาคเอกชน 

(100.00)  

3.2 สนับสนุนการเปดตลาดใหม   (66.50)  

3.3 สนับสนุนการรักษาและขยายตลาดเดิม   (150.00) 

3.4 ประชาสัมพันธสงเสริมผลไมไทย

ในตางประเทศ    

(83.50)  

3.5 การแกไขปญหาอุปสรรคดาน

กฎระเบียบการสงออก/นําเขา 

(50.00) 

3.6 การพัฒนาเครือขายการสงออก

และระบบโลจสิติกส 

(25.00) 

1. เพิ่มปริมาณการสงออกผลไมหลัก  

    6 ชนิด จากรอยละ 9 ของผลผลิตรวม  

    ในป 2550 เปนรอยละ 12 ของผลผลิต 

    รวมในป 2557  ทําใหมูลคาการสงออก 

    เพิ่มขึ้นจาก 10,424 ลานบาทในป 2550 

    เปน 14,000 ลานบาท ในป 2557  

    ( เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 3, 500 ลานบาท) 

กรมสงเสริม
การสงออก  
(-กรมวิชาการ

เกษตร  

-มกอช.  

-กระทรวงการ

ตางประเทศ 

-กระทรวง

คมนาคม) 

  

 กลยุทธที่ 4 ต้ังกองทุนเพือ่
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม  

2,000.00  20,000 ลานบาท 

4.1 การพฒันาและแกไขปญหาผลไม

ท้ังระบบใหแกเกษตรกร สถาบนั

เกษตรกร และภาคเอกชน 

4.2 การสนับสนุนการพัฒนาไมผล

ตามยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจงัหวัด 

4.3 การดําเนินการอื่นเพื่อปองกัน

ปญหาและความเดือดรอนใหแก

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ

ภาคเอกชน 

4.4 การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา

และแกไขปญหาท่ีเก่ียวของกับการ

ผลิต การแปรรูป การคา การสงออก 

และการบริหารจัดการผลไม 

 

 1.  มีการพฒันาและแกไขปญหาใหแก 

     เกษตรกรท้ังระบบในดานการผลิต การแปร- 

     รูป และการจาํหนายผลผลิต สงผลใหมูลคา 

     รวมของผลไมทุกชนิด (คิดจากปริมาณ 

     ผลผลิตและราคาท่ีเกษตรกรขายได) เพิ่มขึ้น 

    ในอัตรารอยละ 2  ตอป  คิดเปนมูลคา 

    10,000  ลานบาท 

2.  มีการพฒันาและแกไขปญหาใหแก 

    ภาคเอกชนท่ีเก่ียวของท้ังระบบในดานการ 

    สงออกและแปรรูปผลไม  สงผลใหมูลคา 

    สงออกผลไมสดและแปรรูปของประเทศ 

    ไทยเพิ่มขึ้นอัตรารอยละ 5 ตอป คิดเปน 

    มูลคา 10,000 ลานบาท 

3. สามารถลดภาระงบประมาณเพื่อแกไข 

    ปญหาผลไมของรัฐบาล ผาน เงิน คชก.  

    ( ในระยะ 5 ปท่ีผานมา ป 2547-2551 

      ใชเงิน คชก. ในวงเงิน 7,967.81 ลานบาท)      

กรมสงเสริม

การเกษตร 
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8 8 . . แนวทางการดําเนินงาน แนวทางการดําเนินงาน   
กลยทุธ เปาหมาย  ป 2557 แนวทางการดําเนินงาน 

กลยุทธที่ 1
พัฒนา
ศักยภาพ 
การผลิต 

1.  เพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพระดับสงออก 

      ไมนอยกวารอยละ 10  ในพื้นที่  669,000 ไร         

      ทําใหรายไดของเกษตรกร 160,000 ราย เพิ่มขึ้น 

      คิดเปนมูลคาไมนอยกวา 600  ล.บาท    

2.  ลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรไมนอยกวา 

     รอยละ 10   ในพื้นที่  669,000 ไร ทําให 

     ตนทุนของเกษตรกร 160,000 ราย ลดลง 

     คิดเปนมูลคาไมนอยกวา 500  ล.บาท   

3.   เพิ่มปริมาณผลไมนอกฤดู ไมนอยกวา 

      175,000 ตัน ในพื้นที่ 200, 000 ไ ร ทําให 

      รายไดของเกษตรกร 42,500  ราย เพิ่มขึ้น  

      คิดเปนมูลคาไมนอยกวา  1,750  ล.บาท   

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  โดยเนนการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต  โดยใหเกษตรกร

ควบคุมทรงพุมและตัดแตงกิ่งอยางถูกวิธี  การจัดการดินและปุยตามคาวิเคราะห  การจัดการผลิตถูกตองตาม

ระบบGAP  การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองปลอดภัย และการจัดการอื่นๆที่จําเปน เชน  ตัดแตง

ดอก  ตัดแตงผล  หอผล ฯลฯ ตลอดจนสงเสริมเกษตรอินทรียในผลไมชนิดที่มีศักยภาพและโอกาสทางการตลาด   

2. เพิ่มปริมาณผลผลิตนอกฤดู  โดยสนับสนุนความรูและปจจัยการผลิตที่จําเปนใหแกเกษตรกร  เนนทั้งไมผลที่มี

เทคโนโลยีนอกฤดูรองรับ และเนนในพื้นที่เฉพาะที่มีภูมิอากาศเอื้ออํานวย  และจัดระบบการผลิต/แผนการผลิตใน

แตละพื้นที่ใหมีผลผลิตตอเนื่องตลอดป  

3. พัฒนาการจัดการคุณภาพผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว (post harvest) โดยสนับสนุนใหกลุมฯ มีการปฏิบัติถูกวิธี  

ทั้งการเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว โดยมีการคัดเกรด  การรับรอง/ควบคุมคุณภาพ และการจัดจําหนาย

ตามชั้นคุณภาพ ใหแกคูคา โดยมีการทําขอตกลงลวงหนาหรือสัญญา Contract Farming  

4. พัฒนาความเขมแข็งของกลุมผูผลิตและเครือขายการผลิตการตลาด  โดยการพัฒนาคณะกรรมการและสมาชิก

กลุมใหมีความรู ความสามารถและประสบการณในการผลิตและการบริหารจัดการผลผลิต การตลาด ตลอดจนการ

บริหารธุรกิจในรูปกลุมและเครือขาย ดวยการสนับสนุนการจัดเวทีเครือขายระหวางกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู   จัด

อบรม/ดูงานในและตางประเทศ  สนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมชาวสวนผลไมในระดับจังหวัดและการจัดตั้ง

สมาคมชาวสวนผลไมระดับประเทศเพื่อใหมีสวนรวมในการพัฒนา  

5. พัฒนาระบบฐานขอมูลไมผล  โดยสนับสนุนการจัดตั้งศูนยขอมูลไมผล   จัดทําทะเบียนเกษตรกรและฐานขอมูล

การผลิตที่ถูกตอง   ตลอดจนพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการผลิต การตลาด การแปรรูป และการ

สงออกผลไมไทยทั้งระบบ   ใหมีขอมูล (data) ครบถวนในทุกดาน   ถูกตอง ทนัเหตุการณ  และเปนเอกภาพ  
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กลยทุธ เปาหมาย  ป 2557 แนวทางการดําเนินงาน 
กลยุทธ 2 
พัฒนา
ศักยภาพ 
การผลิต 

1.   เพิ่มปริมาณผลผลิตที่กระจายออกจาก  

      แหลงผลิต ในชวง  peak  ไมนอยกวา 

     รอยละ 10  ทาํใหความสูญเสียของเกษตรกร 

    จากปญหาการตลาดและราคาตกต่ํา  ลดลง  

     1 บาท/กก./ป คิดเปนมูลคา 1,500  ลานบาท   

     (300  ลานบาท/ป) 

2.  เพิม่ปริมาณผลผลิตที่รวมจาํหนายผาน 

      สถาบันเกษตรกรไมนอยกวาปละ 12,000 ตัน 

     ทาํใหเกษตรกรไดราคาสูงขึ้น 2 บาท/กก.  

     คิดเปนมูลคา 120 ลานบาท (24 ลานบาท/ป) 

 

 

1. เพิ่มประสิทธิภาพของตลาดกลางในแหลงผลิต  โดยใหมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน สถานที่ เครื่องมือ

อุปกรณที่จําเปน  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการซื้อขายผลไมที่ทันสมัย   ระบบขอมูลผลผลิต ราคา และ

ปริมาณรับซื้อรายวัน   ระบบควบคุมคุณภาพ   เพื่อใหกลไกตลาดดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในชวงกลางฤดูที่มีผลผลิตออกมาก   

2. เพิ่มปริมาณการรวบรวมและจําหนายผลผลิตคุณภาพผานสถาบันเกษตรกร โดยสงเสริมและสนับสนุน

การดําเนินงานของสถาบันเกษตรกร ไดแก สหกรณการเกษตร กลุมเกษตรกร  และวิสาหกิจชุมชน  ใหเปนศูนยกลาง

ในการรวบรวมผลผลิต คัดคุณภาพ และเชื่อมโยงการซื้อขายผลผลิตของเกษตรกรโดยตรงกับหางคาสง/คาปลีก

สมัยใหม(Modern trade) ผูสงออก และโรงงานแปรรูป   โดยสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  เครื่องมือ

อุปกรณที่จําเปน  พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของสินคา  พัฒนาบุคลากร   พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ   ระบบฐานขอมูลการผลิต/การตลาดของสมาชิก    ระบบควบคุมคุณภาพ       

3. สงเสริมและสนับสนุนการกระจายสินคาไปยังจังหวัดนอกแหลงผลิต โดยสนับสนุนการดําเนินงานตลาดกลางของ

ภาคเอกชนในจังหวัดนอกแหลงผลิตผลไม   การจัดตั้งศูนยกระจายสินคาชั่วคราวในกรณีที่จําเปนเพื่อชวยเรง

กระจายสินคาในฤดูกาลผลไมสําคัญ   การประสานเชื่อมโยงผูรวบรวมผลผลิตในแหลงผลิตตนทางและผูรับซื้อใน

จังหวัดปลายทาง    การประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการจําหนายผลไมในชวงที่มีผลผลิตออกมาก  ตลอดจน 

การสนับสนุนอื่น  ๆเพื่อกระตุนตลาดและเรงรัดการกระจายสินคาตามสถานการณความจําเปน     

4. รณรงคสงเสริมการบริโภคผลไมไทย โดยการประชาสัมพันธคุณประโยชนของผลไมและสรางคานิยมในการ

บริโภคผลไมไทยอยางจริงจัง  รวมทั้งจัดกิจกรรมกระตุนตลาดในชวงฤดูกาลผลไม 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลการนําเขาผลไมจากตางประเทศ โดยสนับสนุนใหมีการตรวจสอบคุณภาพผลไม

กอนการนําเขาตามกฎระเบียบอยางจริงจังเขมงวด  เพื่อใหเปนไปตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  

รวมทั้งใหมีการกําหนดมาตรการที่จําเปนเพิ่มเติมเพื่อปกปองตลาดของผลไมไทย     
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กลยทุธ เปาหมาย  ป 2557 แนวทางการดําเนินงาน 
กลยุทธ 3 
ขยายการ
สงออก 

1. เพิ่มปริมาณการสงออกผลไมหลัก  

    6 ชนิด จากรอยละ 9 ของผลผลิตรวม  

    ในป 2550 เปนรอยละ 12 ของผลผลิต 

    รวมในป 2557  ทาํใหมูลคาการสงออก 

    เพิม่ขึ้นจาก 10,424 ลานบาทในป 2550 

    เปน 14,000 ลานบาท ในป 2557  

    ( เพิ่มขึ้นไมนอยกวา 3, 500 ลานบาท) 

1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาในตางประเทศของภาคเอกชน  เพื่อเปนศูนยกลางในการ

ประสานงานและกระจายสินคาผลไมไปยังเมืองหรือประเทศขางเคียง    พรอมทั้งใชเปนศูนยกลางในการจัดกิจกรรม

สงเสริมตลาดและประชาสัมพันธผลไมไทย 

2.  สนับสนุนการเปดตลาดใหม   โดยมีมาตรการกระตุน/แรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อใหภาคเอกชนสามารถเปดตลาด

ใหมในเมืองที่มีศักยภาพ  เชน  มณฑลตางๆ ในประเทศจีน  เมืองเศรษฐกิจของอินเดีย ฯลฯ  และมีการสนับสนุน

อยางจริงจัง  เชน  การวิจัยตลาดและความตองการของผูบริโภค  จัดเจรจาระดับประเทศเพื่อใหมีการเปดตลาด  ฯลฯ 

 3. สนับสนุนการรักษาและขยายตลาดเดิม  โดยมีมาตรการกระตุน/แรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อใหภาคเอกชนสามารถ

รักษาและขยายตลาดเดิม   และใหการสนับสนุนอยางจริงจัง  เชน  การวิจัยตลาดและความตองการของผูบริโภค 

การแตงตั้งผูแทนการคาเพื่อชวยประสานงานและแกไขปญหาการกักกันพืช/ปญหาอื่น  ๆใหแกภาคเอกชนในตลาด

ปลายทางหรือประเทศคูคาสําคัญ   จัดประชุม/ดูงานใหแกนักธุรกิจและผูแทนหนวยงานดานการกักกันพืชจาก

ตางประเทศ  และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการสงออกใหแกภาคเอกชน  ฯลฯ  

4. ประชาสัมพันธสงเสริมผลไมไทยในตางประเทศ  โดยสงเสริมตราสินคาผลไมไทย   ประชาสัมพันธผลไมไทยและ

ผลิตภัณฑผานสื่อตางๆ     สนับสนุนภาคเอกชนเขารวมแสดงสินคาในงานเทศกาลผลไมหรือเทศกาลอาหาร

นานาชาติ  และสงเสริมผลไมไทยในลักษณะบูรณาการกับการสงเสริมการทองเที่ยว   

5. การเแกไขปญหาอุปสรรคดานกฎระเบียบการสงออก /นําเขา  โดยสนับสนุนใหมกีารเจรจา  การแกไขปญหา/

ขอจํากัดตามกฎระเบียบตางๆ    และพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวของ  เพื่อลดอุปสรรคดานการผลิต การคา การสงออก

ผลไมไทย และสนับสนุนใหมีการเติบโตอยางมีคุณภาพ เชน (1) ทบทวนการดําเนินงานขอตกลง  FTA   (2) ปรับปรุง

การดําเนินงานตามกฎ ระเบียบ และมาตรการตางๆ  ที่เปนอุปสรรคทางการคา   (3)ปรับปรุงมาตรฐานสินคาเกษตร

ของรัฐใหเหมาะสมและสนับสนุนใหมีการซื้อ-ขายตามมาตรฐาน   (4) เพิ่มประสิทธิภาพในระบบการตรวจสอบและ

ออกใบรับรอง  GAP  GMP  และใบรับรองคุณภาพสินคาผลไมเพื่อการสงออกรวมทั้งผลักดันใหมมีาตรฐาน

เทียบเทาสากลเพื่อปองกันปญหาในประเทศคูคา (5)  เรงรัดการเจรจาแกไขปญหาการกีดกันทางการคาตาม
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กลยุทธ 4 
ตั้งกองทุน
เพื่อพัฒนา
และบริหาร
จัดการผลไม  

1.  มกีารพัฒนาและแกไขปญหาใหแก 

     เกษตรกรทัง้ระบบในดานการผลิต การแปร- 

     รูป และการจําหนายผลผลิต สงผลใหมูลคา 

     รวมของผลไมทุกชนิด (คิดจากปริมาณ 

     ผลผลิตและราคาที่เกษตรกรขายได) เพิ่มขึ้น 

    ในอัตรารอยละ 2  ตอป  คิดเปนมูลคา 

    10,000  ล.บาท 

2.  มกีารพัฒนาและแกไขปญหาใหแก 

    ภาคเอกชนทีเ่กี่ยวของทัง้ระบบในดานการ 

    สงออกและแปรรูปผลไม  สงผลใหมูลคา 

    สงออกผลไมสดและแปรรูปของประเทศ 

    ไทยเพิ่มขึ้นอัตรารอยละ 5 ตอป คิดเปน 

    มูลคา 10,000 ล.บาท 

3. สามารถลดภาระงบประมาณเพื่อแกไข 

    ปญหาผลไมของรัฐบาล ผาน เงิน คชก.  

    ( ในระยะ 5 ปที่ผานมา ป 2547-2551 

      ใชเงิน คชก. ในวงเงิน 7,967.81 ลานบาท) 

4.1  จัดตั้งกองทุนพัฒนาและบริหารจัดการผลไม เพื่อสนับสนุนทกุภาคสวนในการพัฒนาและแกไขปญหาของ

ผลไมทั้งระบบ ทั้งดานการผลิต  การคาภายในประเทศ การสงออก  และการแปรรูป    

4.2  บริหารจัดการกองทุนฯ   เพื่อ สนับสนุนการพฒันาและแกไขปญหาใหแกเกษตรกร    สถาบันเกษตรกร และ

ผูประกอบการภาคเอกชน  ดังนี้ 

        1)  การพัฒนาและแกไขปญหาผลไมทั้งระบบ  ใหแก เกษตรกร  สถาบันเกษตรกร  และ ภาคเอกชน   เพื่อปรับปรุง

หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การแปรรูป   การคา  การสงออก    การขยายกําลังการผลิต    การยกระดับมาตรฐาน

การผลิต มาตรฐานการแปรรูป   การสรางมูลคาเพิ่ม   การพัฒนาผลิตภัณฑ   การสงเสริมการตลาด  การพัฒนา

ระบบโลจิสติกส  และ อื่น  ๆ 

      2) การสนับสนุนการพัฒนาไมผลตามยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด  โดยสนับสนุนการดําเนินงานตาม

แผนงาน โครงการของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการผลิต การแปรรูป  และ

การตลาดผลไมของจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น   เพื่อสงเสริมใหมีสวนรวมและรับผิดชอบในการพัฒนา

และแกไขปญหาใหแกเกษตรกรในทองถิ่นของตนอยางเต็มประสิทธิภาพ    

     3) การดําเนินการอื่นเพื่อปองกันปญหาและความเดือดรอนใหแกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และภาคเอกชน  เชน  

การปองกันแกไขปญหาผลผลิตลนตลาดในชวงฤดูกาลผลไม   การปองกันแกไขปญหาผลผลิตสวนเกินในชวง

วิกฤติกลางฤดู   การปองกันแกไขปญหาดานการผลิตและตนทุนการผลิต เปนตน 

    4) การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการผลิต การแปรรูป การคา การสงออก  และ

การบริหารจัดการผลไม 
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