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Roadmap และแนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕65 – ๒๕70 

 
 
 
  

Roadmap แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 – 2570 

  ยุทธศาสตร์ 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการผลไม้
ในการผลิตและ
ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าไม้ผล 

งบประมาณ 

xxx ลบ. 

กลยุทธ์ / กิจกรรมหลกั 

1. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลติให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

   1.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคณุภาพผลไม้ทั้งในและนอกฤดู 
   1.2 ส่งเสริมการผลิตตามเขตความเหมาะสม (Zoning) และสอดคล้องตามฤดูกาล 

   1.3 ส่งเสริมการผลิตไมผ้ลอตัลกัษณ์ (Fruit Identity : FI) และผลักดันไปสูส่ิ้นค้าท่ีมีชื่อเสยีงมาจาก
แหล่งก าเนิดทางภมูิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ในอนาคต 

   ๑.๔ ส่งเสริมการเฝ้าระวังและพฒันาการเตือนภัยพิบัติดา้นการเกษตร 

   1.5 ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานภาคเกษตรและแรงงานฝีมือตั้งแตก่ระบวนการผลติจนถึงการจดัการหลังการ
เก็บเกี่ยว 

   1.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ทีม่ีความน่าเช่ือถือและเข้าถึงได้ง่าย เช่น Smartphone 
2. เพิ่มศักยภาพการผลติด้วยการยกระดับมาตรฐานสินค้าไม้ผลเพื่อการส่งออก 

   2.1 ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ เกษตรอินทรีย ์

   2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลติตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
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Roadmap แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 – 2570 

  ยุทธศาสตร์ 

2. พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันด้าน
การตลาดไม้ผลด้วย
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

งบประมาณ 

xxx ลบ. 

กลยุทธ์ / กิจกรรมหลกั 

1. พัฒนาการตลาดไมผ้ลในประเทศ 

    1.1 เพิ่มประสิทธิภาพของตลาดกลางในแหล่งผลติ 

    1.2 เพิ่มปริมาณการรวบรวมและจ าหนา่ยผลผลิตคณุภาพผ่านสถาบันเกษตรกร 

    1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดนอกแหล่งผลิต 

    1.4 เพิ่มประสิทธิภาพการก ากบัดูแลการน าเข้าผลไม้จากต่างประเทศ 

    1.5 ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ 
    1.6 ส่งเสริมการสร้างระบบตลาดออนไลน ์

2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลในต่างประเทศ 

    2.1 สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนในการด าเนินงานศูนย์กระจายสินค้าในตา่งประเทศ 

    2.2 สนับสนุนการเปดิตลาดใหม ่

    2.3 สนับสนุนการรักษาและขยายตลาดเดิม 

    2.4 สนับสนุนใหม้ีการแกไ้ขปญัหาอุปสรรคด้านกฎระเบยีบการส่งออก /น าเข้า 
3. การสร้างมลูค่าเพิม่ของผลไม้สดและผลติภณัฑ์แปรรูป 

    3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม ้

    3.2 การพัฒนาบรรจุภณัฑผ์ลไม้สดและแปรรูป 
    3.3 สนับสนุนเครื่องมือและอปุกรณ์ที่เหมาะสมในการแปรรูป 

4. ส่งเสริมการบรโิภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์ 

    4.1 ประชาสัมพันธ์แหล่งผลติผลไม้คณุภาพดี 
    4.2 รณรงค์ส่งเสรมิการบริโภคผลไม้และผลิตภณัฑ์ทั้งในและต่างประเทศ 

5. พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลติและการตลาดไม้ผล 

    5.1 วิจัยการพัฒนาคณุภาพผลผลิต   5.2 วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกีย่ว 

    5.3 วิจัยการแปรรูปผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ ์ 5.4 วิจัยพฤติกรรมการบริโภคผลไม ้

    5.5 วิจัยคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของผลไม้ 
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Roadmap แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 – 2570 

  ยุทธศาสตร์ 

3. สร้างความ
เข้มแข็งและความ
เสมอภาคให้กับ
เกษตรกรและ
สถาบันเกษตร 
ไม้ผล 

งบประมาณ 

xxx ลบ. 

กลยุทธ์ / กิจกรรมหลกั 

1. พัฒนาความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

    1.1 จัดตั้งกลุ่มและสร้างเครือข่าย 

    1.2 การพัฒนาองค์กรเกษตรกร/ภาครัฐ 

    1.3 การพัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพ / Smart Farmer และ Young Smart Farmer (YSF) 
ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
2. สร้างความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตร 

          พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งอย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพื่อความยั่งยืนของ
องค์กรเกษตรกรไม้ผล 

4. บริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่าง
ย่ังยืนและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
ในการผลิตผลไม้
ครบวงจร 

xxx ลบ. 1. บูรณาการหน่วยงานร่วมปรับปรุงและจัดท าข้อมูลการผลิตและการตลาดผลไม้ 
    1.1 ส่งเสริมการประมาณการผลผลิตและกระจายผลผลิตสู่ตลาด 
    1.2 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตการตลาดที่ครอบคลุมผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญ 

2. ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสู่การผลิตผลไม้ครบวงจร 

    2.1 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ 

    2.2 บริหารจัดการผลผลิตแบบป้องกันความเสี่ยง โดยใช้การตลาดน าการเกษตร 
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Roadmap แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 – 2570 

  ยุทธศาสตร์ 

5. พัฒนาเครือข่าย
การขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์
ผลไม้ 

งบประมาณ 

xxx ลบ. 

กลยุทธ์ / กิจกรรมหลกั 

1. สนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าผลไม้ภายในประเทศ 
    1.1 ส่งเสริมการขนส่งผลไม้ภายในประเทศโดยใช้ตู้แช่เย็น 
    1.2 พัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับอย่างจริงจัง 
    1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการจ าหน่ายสินค้าในระบบตลาดออนไลน์ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการส่งออกและระบบโลจิสติกส์ 
    2.1 สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ส่งออก โดยภาครัฐให้การสนับสนุนศูนย์รวบรวมสินค้าใน
ต่างประเทศ 
    2.2 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการขนส่ง 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ฯลฯ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการผลักดันการส่งออก 
    2.3 พัฒนางานวิจัยเพ่ือหาแนวทาง และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ 
ไม้ผลทั้งเส้นทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
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เป้าประสงค ์

    (1) สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยค่าเฉลี่ยของราคาที่เกษตรกรขายได้จะไม่ต่ ากว่าต้นทุนการผลิต ส่งผลให้มูลค่าของผลไม้ตามราคาที่เกษตรกรขายได้เพ่ิมขึ้น 
และเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่เกษตรกร 
        (1.1) เป้าหมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักท่ีมีศักยภาพในการส่งออก ไม่น้อยกว่า 4 ชนิด (ทุเรียน มังคุด ล าไย มะม่วง) 
        (1.2) เป้าหมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด (เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่) 
โดยมีก าไรสุทธิเฉลี่ยในภาพรวมของไม้ผลเศรษฐกิจทั้ง 2 กลุ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี เมื่อด าเนินการผลิตภายใต้สภาวะภมูิอากาศปกต ิ
    (2) เพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
        (2.1) ไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 4 ชนิด (ทุเรียน มังคุด ล าไย มะม่วง) ให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
        (2.2) ไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่) ให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
    (3) พัฒนาผลไม้คุณภาพที่ได้มาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแปลงท่ีขอการรับรอง GAP ของไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด 
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แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕65 – ๒๕70 
(บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) 

 
------------------------------------ 

 
1. หลักการส าคัญ 

(1) ให้ความส าคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด 
เงาะ ลองกอง ล าไย ลิ้นจี่ และมะม่วง เป็นล าดับแรก 

(2) ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของคู่ค้า 
  (3) สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้กลไกตลาดผลไม้ภายในประเทศด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (4) ด าเนินงานตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) และ กฎระเบียบ มาตรการต่างๆ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผลไม้ไทย 

(5) ด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด  
การบริหารจัดการองค์กร 
 
2. วิสัยทัศน ์

ประเทศไทยเป็นผู้น าในแหล่งผลิตและตลาดผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
3. พันธกจิ 

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพและขยายการผลิต 
นอกฤดู และการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือสร้างโอกาสการตลาดและเพ่ิมรายได้จากการผลิต 

(2) เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต โดยพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปที่เน้นการต่อยอดผลงานวิจัย 
ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของสินค้าไม้ผล 
  (3) ขยายตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยพัฒนาตลาดกลางผลไม้
สนับสนุนการกระจายสินค้าของภาคเอกชน การเชื่อมโยงการตลาด รวมทั้ง ให้ความส าคัญทั้งตลาดหลักเดิม 
ตลาดใหม่และตลาดเพ่ือนบ้านชายแดน และ การเจรจาแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากกฎระเบียบที่เป  ็นอุปสรรค
ต่อการส่งออก 
  (4) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทยทั้งในและต่างประเทศ 

(5) พัฒนาองค์กรและเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
(6) พัฒนาการรับรองคุณภาพสินค้าไม้ผลเมืองร้อน 
(7) จัดท าระบบฐานข้อมูลไม้ผล ให้มีครบถ้วนในทุกด้าน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และเป็นเอกภาพ 

 
4. วัตถุประสงค ์

(1) เพ่ือให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการผลไม้อย่าง 
เป็นระบบ มีเอกภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน 

(2) เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
(3) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลไม้ไทยและขยายการส่งออกให้มากขึ้น 
(4) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ 
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5. เป้าหมายหรือเป้าประสงค ์
(1) สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยค่าเฉลี่ยของราคาที่เกษตรกรขายได้จะไม่ต่ ากว่าต้นทุน

การผลิต ส่งผลให้มูลค่าของผลไม้ตามราคาท่ีเกษตรกรขายได้เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่เกษตรกร 
     (1.1) เป้าหมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักท่ีมีศักยภาพในการส่งออก ไม่น้อยกว่า 4 ชนิด 

(ทุเรียน มังคุด ล าไย มะม่วง) 
     (1.2) เป้าหมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด 

(เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่) 
     โดยมีก าไรสุทธิเฉลี่ยในภาพรวมของไม้ผลเศรษฐกิจทั้ง 2 กลุ่มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี เมื่อ

ด าเนินการผลิตภายใต้สภาวะภูมิอากาศปกติ 
(2) เพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
     (2.1) ไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 4 ชนิด (ทุเรียน มังคุด ล าไย มะม่วง) ให้มีอัตรา 

การเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
(2.2) ไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่) ให้มีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
(3) พัฒนาผลไม้คุณภาพที่ได้มาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแปลงที่ขอการ

รับรอง GAP ของไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด 
 
6. แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ / กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจดัการผลไม้ในการ
ผลิตและยกระดับมาตรฐาน
สินค้าไม้ผล 

1. ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธภิาพระบบบริหารจัดการผลไม้ใน
การผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
    1.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ
พัฒนาคุณภาพผลไม้ทั้งในและนอกฤดู 
    1.2 ส่งเสริมการผลิตตามเขตความเหมาะสม 
(Zoning) และสอดคล้องตามฤดูกาล 
    1.3 ส่งเสริมการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ (Fruit 
Identity : FI) และผลักดันไปสู่สิ้นค้าที่มีชื่อเสียงมา
จากแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical 
Indication : GI) ในอนาคต 
    1.4 ส่งเสริมการเฝ้าระวังและพัฒนาการเตือน
ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
    1.5 ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานภาคเกษตรและ
แรงงานฝีมือตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว 
    1.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือ
และเข้าถึงได้ง่าย เช่น Smartphone 
 
2. เพ่ิมศักยภาพการผลิตดว้ยการยกระดับมาตรฐานสนิค้าไม้
ผลเพ่ือการส่งออก 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- กรมชลประทาน 
- ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
- ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 
- กรมการปกครอง 
- กรมการค้าภายใน 
- กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 
- กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
- กรมการจัดหางาน 
- กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ / กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ 
    2.1 ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ 
เกษตรอินทรีย์ 
    2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
 

-  กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
-  กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ 

2. พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการตลาด
ไม้ผลด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

1. พัฒนาการตลาดไม้ผลในประเทศ 
    1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต 
    1.2 เพ่ิมปริมาณการรวบรวมและจ าหน่าย
ผลผลิตคุณภาพผ่านสถาบันเกษตรกร 
    1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้าไป
ยังจังหวัดนอกแหล่งผลิต 
    1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลการน าเข้าผลไม้
จากต่างประเทศ 
    1.5 ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดรูปแบบใหม ่
    1.6 ส่งเสริมการสร้างระบบตลาดออนไลน ์
 
2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผล
ในต่างประเทศ 
    2.1 สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้
ภาคเอกชนในการด าเนินงานศูนย์กระจายสินค้าใน
ต่างประเทศ 
    2.2 สนับสนุนการเปิดตลาดใหม่ 
    2.3 สนับสนุนการรักษาและขยายตลาดเดิม 
    2.4 สนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้าน
กฎระเบียบการส่งออก /น าเข้า 
 
3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
    3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้ 
    3.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและแปรรูป 
    3.3 สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม
ในการแปรรูป 
 
4. ส่งเสริมการบรโิภคผลไม้และการประชาสัมพันธ ์
    4.1 ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี 
    4.2 รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ 
 
5. พัฒนางานวิจัย เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิต
และการตลาดไม้ผล 

- กรมการค้าภายใน 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- องค์การตลาดเพ่ือ
เกษตรกร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมศุลกากร 
- ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 
- หอการค้าไทย 
- สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย 
- กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 
- กรมการค้า
ต่างประเทศ 
- กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 
- กรมเจรจาการค้า
ต่างประเทศ 
- ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
- ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 
- สมาคมผู้ค้าและ
ส่งออกผลไม้ไทย 
- สมาคมผู้ประกอบการ
พืชผักผลไม้ไทย 
- กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
-  กรมประชาสัมพันธ ์
-  กระทรวงการต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ / กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ 
    5.1 วิจัยการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 
    5.2 วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 
    5.3 วิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
    5.4 วิจัยพฤติกรรมการบริโภคผลไม้ 
    5.5 วิจัยคุณค่าทางโภชนาการและการใช้
ประโยชน์ของผลไม้ 
 

-  การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 
-  สมาคมโรงแรมแห่ง
ประเทศไทย 
-  บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
-  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
- ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
- กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
- ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ 
- สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย 
- ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
- สถาบันการศึกษา 

3. สร้างความเข้มแข็งและ
ความเสมอภาคให้กับ
เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรไม้ผล 

1. พัฒนาความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
    1.1 จัดตั้งกลุ่มและสร้างเครือข่าย 
    1.2 การพัฒนาองค์กรเกษตรกร/ภาครัฐ 
    1.3 การพัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพ / Smart 
Farmer และ Young Smart Farmer (YSF) ให้
สามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
 
2. สร้างความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตร 
    พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง
อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ เพ่ือความยั่งยืนขององค์กร
เกษตรกรด้านไม้ผล 
 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ 

4. บริหารจดัการทรัพยากร
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในการผลิตผลไม้
ครบวงจร 

1. บูรณาการหนว่ยงานร่วมปรับปรุงและจัดท าข้อมูลการ
ผลิตและการตลาดผลไม ้
    1.1 ส่งเสริมการประมาณการผลผลิตและ
กระจายผลผลิตสู่ตลาด 

- ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ / กิจกรรมหลัก หน่วยงานรับผิดชอบ 
    1.2 พัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตการตลาดที่
ครอบคลุมผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญ 
 
2. ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสู่การผลิตผลไม้ครบวงจร 
    2.1 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ 
    2.2 บริหารจัดการผลผลิตแบบป้องกันความ
เสี่ยง โดยใช้การตลาดน าการเกษตร 

- องค์การตลาดเพ่ือ
เกษตรกร 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- กรมการค้าภายใน 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- ส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ  
- กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ 
- กรมการค้าภายใน 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด 
-  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

5. พัฒนาเครือข่ายการ
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์
ผลไม ้

1. สนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าผลไม้
ภายในประเทศ 
    1.1 ส่งเสริมการขนส่งผลไม้ภายในประเทศโดย
ใช้ตู้แช่เย็น 
    1.2 พัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับอย่างจริงจัง 

1.3 สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อ
รองรับการจ าหน่ายสินค้าในระบบตลาดออนไลน์ 
 
2. ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการส่งออกและ
ระบบโลจิสติกส์ 
    2.1 สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ส่งออก โดย
ภาครัฐให้การสนับสนุนศูนย์รวบรวมสินค้าใน
ต่างประเทศ 
    2.2 สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรที่
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการขนส่ง 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ฯลฯ เพ่ือสร้าง
ความร่วมมือในการผลักดันการส่งออก 
    2.3 พัฒนางานวิจัยเพื่อหาแนวทาง และ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์
ไม้ผลทั้งเส้นทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ตั้งแต่
ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 
- กรมเจรจาการค้า
ต่างประเทศ 
- กรมการค้าภายใน 
- กรมศุลกากร 
- กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- กระทรวงการ
ต่างประเทศ 
- บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
- สมาคมผู้ค้าและส่งออก
ผลไม้ไทย 
- กระทรวงคมนาคม 
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย 
จ ากัด 
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แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. ๒๕65 – ๒๕70 
--------------------------------------- 

 
ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ พ.ศ.2550 

 
เหตุผลความจ าเป็น 
 
 ผลไม้เป็นสินค้าเกษตรส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูกไม้ผล 57 ชนิด ประมาณ 
7.3 ล้านไร่  ผลผลิตปีละประมาณ 11.25 ล้านตัน เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผู้ผลิตและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน รวมทั้งสิ้น 916 กลุ่ม (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔) และมีสหกรณก์ารเกษตรด้านไม้ผลและไม้ยืน
ต้น จ านวน 28 แห่ง โดยในปี 25๖๓ ประเทศไทยส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป ท ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็น
มูลค่ารวมทั้งสิ้น ๑๔๑,๑๓๖ ล้านบาท ทั้งนี ้พ้ืนที่ปลูกไม้ผลของประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 13 ของโลก และมี
ปริมาณผลผลิตจัดอยู่ในล าดับที่ 16 ของโลก โดยพ้ืนที่ปลูกไม้ผลเขตร้อนของประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 2 
และมีผลผลิตจัดอยู่ในล าดับที่ 5 ของโลก อีกท้ังประเทศไทยยังเป็นผู้น าการผลิตและการส่งออกผลไม้เมืองร้อน
ที่ส าคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยพ้ืนที่ปลูกไม้ผลของประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 2 ของ
อาเซียน มีปริมาณผลผลิตจัดอยู่ในล าดับที่ ๔ ของอาเซียน และมีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน 
รวม ๖๒๑ ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ ๔๑.๓๓ ของมูลค่าการส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์ภายในตลาด
อาเซียน รวมทั้งประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกส าคัญอันดับสอง ประมาณร้อยละ ๓๗.๑๙ ในการส่งออกผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์ของอาเซียนไปโลก 

 การผลิตผลไม้ของประเทศไทยยังคงประสบปัญหาด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงด้านโลจิสติกส์ของผลไม้ไทย ซึ่งหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาค
ราชการและเอกชน ได้ร่วมกันด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่การด าเนินงานที่
ผ่านมา ยังคงมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งรัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการ
แทรกแซงราคาเป็นจ านวนมาก แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรชาวสวนผลไม้
ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการตลาดและราคาผลผลิตตกต่ าเป็นประจ าเกือบทุกปี เนื่องจากการ
ด าเนินงานดังกล่าวไม่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน และไม่สอดรับกันทั้งระบบ อีกท้ังใน
บางกรณียังก่อให้เกิดปัญหาซ้ าเติมอ่ืนๆ ในระยะยาวเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

 ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้ไทยทั้งระบบ ในด้านการผลิต การตลาด การวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาองค์กรและเกษตรกร และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอ่ืนๆ ทุกระดับทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น สามารถด าเนินงานให้สอดรับกันอย่างเป็นเอกภาพ เพ่ือการบรรลุเป้าหมายทีส่ าคัญ คือ ท าให้เกษตรกร
ชาวสวนผลไม้มีรายได้ที่ม่ันคง ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ไทยสามารถแข่งขันได้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
ผลไม้ไทย และเสริมสร้างให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงสืบไป คณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ พ.ศ.2550 จึงเสนอ 
“แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 25๖๕-25๗๐” เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาล 
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สถานการณ์การผลิตและการตลาดผลไมโ้ลก อาเซียน และประเทศไทย 
1. สถานการณ์ผลไม้โลก 
   1.1 การผลิต    
         1.1.1 พ้ืนที่ปลูก ผลผลิต และประเทศท่ีส าคัญ (ท่ีมา : FAOSTAT, 2021)  
                  การผลิตผลไม้ของโลกช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจาก 822.73 ล้านตัน ในปี 2557 
เป็น 883.42 ล้านตัน ในปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1.44 ต่อปี 
                  ปี 2562 พ้ืนที่การผลิตไม้ผลของโลก (Area harvested) จาก 195 ประเทศ รวมทั้งสิ้น
ประมาณ 408.08 ล้านไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 883.42 ล้านตัน โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศ
ที่มีพ้ืนที่การผลิตและปริมาณผลผลิตมากที่สุดในโลก โดยมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 95.87 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
23.49 ของโลก ผลผลิตประมาณ 246.62 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27.92 ของโลก ประเทศที่มีพ้ืนที่ 
และปริมาณผลผลิตมากรองลงมา ได้แก่ อินเดีย บราซิล ตามล าดับ ในขณะที่พ้ืนที่ปลูกผลไมข้องประเทศไทย 
จัดอยู่ในล าดับที่ 13 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 1.66 ผลผลติจัดอยู่ในล าดับที่ 16 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 1.09 
                  ส าหรับพื้นที่การผลิตไม้ผลเขตร้อนของโลก (Tropical Fruit Harvested Area) จาก 71 
ประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 22.20 ล้านไร่ ผลผลิตประมาณ 25.33 ล้านตัน โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีน
เป็นประเทศท่ีมีพ้ืนที่การผลิตมากที่สุดในโลก โดยมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 7.33 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.01 
ของโลก และประเทศอินเดียมีปริมาณผลผลิตมากท่ีสุดประมาณ 6.08 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 24.00 ของโลก 
ประเทศที่มีปริมาณผลผลิตรองลงมา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ตามล าดับ  
ซึ่งพ้ืนที่ปลูกไม้ผลเขตร้อนของประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 16.73 ของโลก ผลผลิตจัดอยู่ใน
ล าดับที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 10.21 ของโลก 
         1.1.2 ชนิดผลไม้ท่ีส าคัญ (ท่ีมา : FAOSTAT, 2021) 
                  ผลไมท้ี่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดในโลกคือ องุ่น 43.29 ล้านไร่ (ร้อยละ 10.61) รองลงมาคือ กล้วย 
(Plantains) กลุ่มมะม่วง มังคุด ฝรั่ง และกล้วยหอม (Bananas) ตามล าดับ ชนิดผลไมท้ี่มีปริมาณผลผลิตมาก
ที่สุดในโลก คือ กล้วยหอม 116.78 ล้านตัน (ร้อยละ 13.22) รองลงมา คือ แตงโม แอปเปิ้ล และส้ม 
ตามล าดับ ส าหรับผลไม้ในกลุ่มของ ทุเรียน ล าไย มังคุด เงาะ ลองกอง ฯลฯ ซึ่งจัดเป็น tropical exotic fruit  
มีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับไม้ผลที่ส าคัญของโลก 
   1.2 การตลาด    
         1.2.1 ประเทศผู้น าเข้าและส่งออกที่ส าคัญ 
         จากข้อมูลการค้าของ TRADE MAP (ณ เดือนตุลาคม 2564) ในภาพรวมการส่งออกผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์ของโลก ปี 2563 พบว่า มีมูลค่า 130,479 ล้านเหรียญสหรัฐ  

        - ประเทศผู้ส่งออกส าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการส่งออก 14,305 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ร้อยละ 10.96 ของโลก) รองลงมา ได้แก่ สเปน เนเธอร์แลนด์ และเม็กซิโก ตามล าดับ ส าหรับประเทศไทย 
อยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก มีมูลค่าการส่งออกรวม 4,204 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 3.22 ของโลก) 

        - ประเทศผู้น าเข้าส าคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มีมูลค่าการน าเข้า 19,475 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ร้อยละ 14.11 ของโลก) รองลงมา ได้แก่ เยอรมัน จีน และเนเธอร์แลนด์ ตามล าดับ 
        1.2.2 ชนิดผลไม้ที่ส าคัญ 
       - ผลไม้สด อบแห้ง และแช่แข็ง มีการส่งออกรวมมูลค่า 130,223 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยผลไม้
ตระกูลเบอร์รี่  (Fresh strawberries, raspberries, blackberries) มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด มูลค่า 
19,533 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 15.00 ของโลก) รองลงมาได้แก่ ส้ม (Citrus) และกล้วย คิดเป็นร้อยละ 
12.26 และร้อยละ 10.55 ของโลก ตามล าดับ ขณะที่ผลไม้ที่มีปริมาณส่งออกมากที่สุด ได้แก่ กล้วย โดยมี
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ปริมาณ 73.30 ล้านตัน (ร้อยละ 54.11 ของโลก) รองลงมา ได้แก่ ผลไม้จ าพวกส้ม (Citrus) และแอปเปิ้ล 
คิดเป็นร้อยละ 13.31 และร้อยละ 8.19 ของโลก ตามล าดับ ส าหรับการส่งออกผลไม้เมืองร้อนอ่ืนๆ มีสัดส่วน
ค่อนข้างน้อย 
        - ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป ปริมาณส่งออกรวม 11.19 ล้านตัน มูลค่า 13,090 ล้านเหรียญ
สหรัฐ โดยน้ าผลไม้จ าพวกส้ม มีการส่งออกมากที่สุด มูลค่า 4,848 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 37.20  
ของโลก) โดยน้ าผลไม้ท่ีมีมูลค่าการส่งออกรองลงมา ได้แก่ น้ าแอปเปิ้ล น้ าองุ่น และน้ าสับปะรด คิดเป็นร้อยละ 
15.89 ร้อยละ 5.35 และร้อยละ 4.69 ของมูลค่าท้ังหมด ตามล าดับ 
 
2. สถานการณ์ผลไม้ในอาเซียน 
   2.1 การผลิต    
         2.1.1 พ้ืนที่ปลูก ผลผลิต และประเทศท่ีส าคัญ (ท่ีมา : FAOSTAT, 2021)  
                  การผลิตผลไม้ในอาเซียนช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 62.14 ล้านตัน ในปี 2558  
เป็น 63.62 ล้านตัน ในปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 0.48 ต่อปี 
                  ปี 2555 พ้ืนที่การผลิตไม้ผลในอาเซียน (Area harvested) รวมทั้งสิ้นประมาณ 33.44 ล้านไร่ 
ผลผลิตรวมประมาณ 63.62 ล้านตัน โดยประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีพ้ืนที่การผลิตมากที่สุดในอาเซียน 
ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 12.11 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.21 ของอาเซียน และประเทศอินโดนีเซียเป็น
ประเทศท่ีมปีริมาณผลผลิตมากที่สุดในอาเซียน โดยมีผลผลิตประมาณ 21.45 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 33.72 
ของอาเซียน ประเทศท่ีมีปริมาณผลผลิตมากรองลงมา ได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ตามล าดับ ซ่ึงพ้ืนที่
ปลูกผลไม้ของประเทศไทยจัดอยู่ในล าดับที่ 2 ของอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 20.28 ปริมาณผลผลิตจัดอยู่ใน
ล าดับที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 15.11 ของอาเซียน 
         2.1.2 ชนิดผลไม้ท่ีส าคัญ (ท่ีมา : FAOSTAT, 2021) 
                  ผลไมท้ี่มีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดในอาเซียนคือ กลุ่มผลไม้ทั่วไป (Fruit fresh nes) รวม 10.32 ล้านไร่ 
(ร้อยละ 30.85) รองลงมาคือ กลุ่มไม้ผลเขตร้อน (Tropical Fruit) กลุ่มมะม่วง มังคุด และฝรั่ง และกลุ่มกล้วย 
ตามล าดับ ชนิดผลไมท้ี่มีปริมาณผลผลิตมากท่ีสุดในอาเซียนคือ กลุ่มกล้วย (banana) 18.35 ล้านตัน (ร้อยละ 
28.84) รองลงมา คือ กลุ่มไม้ผลเขตร้อน (Tropical Fruit) กลุ่มสับปะรด และกลุ่มผลไม้ทั่วไป (Fruit fresh 
nes) ตามล าดับ  
   2.2 การค้า 
          ประเทศผู้น าเข้าและส่งออกที่ส าคัญ 
          จากข้อมูลการค้าของ TRADE MAP (ณ เดือนตุลาคม 25๖๔) ในภาพรวมการส่งออกผลไม้และ
ผลิตภัณฑ์ของอาเซียนไปตลาดโลก ปี 25๖๓ มีมูลค่า ๑๓,๖๘๒ ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 10.๔๙ ของโลก) 
ส าหรับการค้าภายในตลาดอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกรวม ๑,๕๐๓ ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 1.15 ของโลก) 
และคิดเป็นร้อยละ 1๐.๙๙ ของมูลค่าส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์ของอาเซียนไปโลก โดยประเทศผู้ส่งออก
ส าคัญ ได้แก่ เวียดนาม ประมาณร้อยละ ๓๗.๑๙ รองลงมา ได้แก่ ไทย และฟิลิปปินส์ ตามล าดับ  

ส าหรับการค้าระหว่างอาเซียน ประเทศผู้ส่งออกส าคัญภายในตลาดอาเซียน ได้แก่ ไทย มูลค่า  
การส่งออกรวม ๖๒๑ ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 4๑.๓3 ของมูลค่าการส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์ภายใน
ตลาดอาเซียน) รองลงมา ได้แก่ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามล าดับ 

ปี 256๓ มูลค่าการน าเข้าผลไม้และผลิตภัณฑ์ของอาเซียนจากตลาดโลกรวม ๗,๐๔๕ ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ร้อยละ ๕.๑๑ ของโลก) โดยการค้าภายในตลาดอาเซียน มีมูลค่าการน าเข้ารวม ๑,๓๘๕ ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ร้อยละ ๑.๐๐ ของโลก) และคิดเป็นร้อยละ 19.๖๖ ของมูลค่าน าเข้าผลไม้และผลิตภัณฑ์ของอาเซียน
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จากโลก โดยประเทศ มีการน าเข้ามากที่สุด ได้แก่ เวียดนาม ประมาณร้อยละ 3๒.๙๔ รองลงมา ได้แก่ 
อินโดนีเซีย และไทย ตามล าดับ 

ส าหรับการค้าระหว่างอาเซียน ประเทศผู้น าเข้าส าคัญภายในตลาดอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม (ร้อยละ 
3๕.๗๙ ของมูลค่าการน าเข้าผลไม้และผลิตภัณฑ์ภายในตลาดอาเซียน) 

 
3. สถานการณ์ผลไม้ไทย 
   3.1 การผลิต 
         3.1.1 โครงสร้างการผลิต  
         (1) พ้ืนที่ปลูก และผลผลิต พ้ืนที่ปลูกผลไม้ของไทยมีประมาณ ๖.๘ ล้านไร่ มีแนวโน้มพ้ืนที่ปลูก

เพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๑ เฉลี่ยร้อยละ ๘.๙๗ ต่อปี มผีลผลิตประมาณ 5.๔๒ ล้านตัน 
แบ่งเป็น 
 

ปี 2563 

ก. ผลไม้เศรษฐกิจ
หลัก  

6 ชนิด  (ล าไย 
ทุเรียน มังคุด เงาะ 
มะม่วง ลองกอง) 

ข. ผลไม้เศรษฐกิจ
รอง 

6 ชนิด (ส้มโอ ลิ้นจี ่
ส้มเขียวหวาน  กล้วย

หอม กล้วยไข่ มะละกอ) 

ค. ผลไม้เบ็ดเตล็ด 
55 ชนิด 

รวมไม้ผลทุกชนิด 

พ้ืนที่ปลูก (ล.ไร่) 4.84   (71.18%) 0.59   (8.67%) 1.37 (20.15%) 6.80 (100%) 
ผลผลิต (ล.ตัน) 2.83   (52.21%) 0.80   (14.76%) 1.79 (33.03%) 5.42 (100%) 

ที่มา: ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร วันที่ 4 ตุลาคม 2564 
 
        โดยผลไม้ที่มีพ้ืนที่ปลูกและผลผลิตมากที่สุด คือ ล าไย โดยมีพ้ืนที่ปลูก ๑.73 ล้านไร่ ผลผลิต 
1.18 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มังคุด กล้วยน้ าว้า ตามล าดับ  
 

ชนิด 
เน้ือที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 
ล าไย  1,616,293   1,686,119   1,730,299   1,246,421   1,176,361   1,182,462  
ทุเรียน  952,443   1,010,116   1,069,668   762,567   1,024,794   1,115,998  
มังคุด  455,776   449,463   448,851   185,844   352,800   336,861  
เงาะ  239,329   232,501   230,762   259,770   279,980   270,053  

ลองกอง  268,521   245,743   229,104   74,635   118,602   74,358  
ส้มเขียวหวาน  101,715   104,581   109,300   192,024   213,743   204,737  

มะนาว  108,749   108,422   108,575   152,160   153,375   149,577  
ลิ้นจี ่  113,723   108,762   106,342   48,027   23,029   33,996  

กล้วยหอม  37,328   38,019   39,156   126,542   129,759   136,067  
รวม 3,893,877  3,983,726  4,072,057  3,047,990  3,472,443  3,504,109  

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2564 
 

       (2) ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ไม้ผลของไทยส่วนใหญ่ให้ผลผลิตตามฤดูกาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผลไม้
เศรษฐกิจที่มักมีปัญหาการตลาดและราคาผลผลิตตกต่ า  ซึ่งได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลิ้นจี่ ล าไย และลองกอง 
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มีผลผลิตในฤดูออกมากพร้อมๆกันในช่วงระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน  ซึ่งเดือนท่ีมีผลผลิตออกมากที่สุด
และมักมีปัญหาเกิดขึ้นทุกปี คือ  เดือนพฤษภาคม (ผลไม้ภาคตะวันออกและลิ้นจี่)  และเดือนสิงหาคม (ผลไม้
ภาคใต้และล าไย)  
        (3) ลักษณะของสวนไม้ผล  ลักษณะการท าสวนไม้ผล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ สวนเชิงเดี่ยว 
และสวนผสม (ปลูกพืชปะปนกันหลายชนิด) โดยขนาดของสวนไม้ผลเฉลี่ยทุกชนิดประมาณ 4.92 ไร่/ครัวเรือน 
ซึ่งไม้ผลเศรษฐกิจ (12 ชนิด) มีขนาดสวนเฉลี่ย 5.38 ไร่/ครัวเรือน ไม้ผลอ่ืนๆ มีขนาดสวนเฉลี่ย 4.82 ไร่/
ครัวเรือน ในภาพรวม จึงกล่าวได้ว่าชาวสวนผลไม้ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย โดยสวนไม้ผลเศรษฐกิจ (12 
ชนิด) ทีม่ีขนาดเฉลี่ยต่อครัวเรือนมากที่สุด คือ ส้มเขียวหวาน รองลงมาได้แก่ กล้วยไข่ ล าไย ลิ้นจี่ ทุเรียน กล้วย
หอม ส้มโอ มะม่วง มังคุด มะละกอ และเงาะ ตามล าดับ 
         (4) การรวมกลุ่มผู้ผลิต  เกษตรกรมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าในรูปแปลงใหญ่ไม้ผล จ านวน 916 
แปลงใหญ่ เกษตรกรเป็นสมาชิก 45,094 ราย พ้ืนที่รวม 408,433.97 ไร่ โดยทุเรียนเป็นไม้ผลที่มีการ
รวมกลุ่มผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่มากที่สุด 206 แปลงใหญ่ จ านวนสมาชิก 9,302 ราย พ้ืนที่ 92,980 ไร่ 
รองลงมาคือ ล าไย จ านวน 186 แปลงใหญ่ เกษตรกร 10,357 ราย พ้ืนที่ 82,279.75 ไร่ มังคุด  133 
แปลงใหญ่ เกษตรกร 7,013 ราย พ้ืนที่ 49,066.47 ไร่ และมะม่วง 117 แปลงใหญ่ เกษตรกร 5,215 ราย 
พ้ืนที่ 71,893.50 ไร่ ตามล าดับ นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีการรวมกลุ่มการผลิตในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน  
และสหกรณ์ด้วยเช่นกัน 
 3.1.2 ปัญหาส าคัญ 
           (1) ผลผลิตออกเป็นฤดูกาล มีปริมาณมากพร้อมกันหลายชนิด และเน่าเสียง่าย โดยในเดือน
เมษายน – พฤษภาคม จะมี ทุเรียน มังคุด เงาะ ภาคตะวันออก ออกมากพร้อมกับลิ้นจี่ภาคเหนือ  ต่อมาใน
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม จะมีทุเรียน มังคุด เงาะ ภาคใต้ออกมากพร้อมกับล าไยภาคเหนือ และตามด้วย
ลองกองจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งออกมากในเดือนสิงหาคม – กันยายน อย่างไรก็ดี ผลไม้แต่ละชนิด 
ในแต่ละพ้ืนที่จะมีช่วงวิกฤติสั้นๆ ประมาณ 7-10 วัน ที่ผลผลิตกระจุกออกมาในปริมาณมากจนตลาดกลาง 
ในแหล่งผลิตไม่สามารถรองรับได้  และมักเกิดปัญหาราคาตกต่ าขึ้นอย่างรุนแรง 
             (2) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและผลผลิตมีคุณภาพต่ า  เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลส่วนใหญ่
เป็นรายย่อยและไม่เห็นความส าคัญของการผลิตผลไม้ให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ ประกอบกับมี
ข้อจ ากัดในด้านความรู้ ทักษะ และเงินลงทุน ผลผลิตที่ได้จึงไม่เป็นที่ต้องการของตลาด และเกษตรกรจะ
ประสบความเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น หากปีนั้นๆ มีผลผลิตล้นตลาด ในขณะที่ผลผลิตที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐาน 
ยังเป็นที่ต้องการของผู้ค้าเพ่ือการส่งออกอีกเป็นจ านวนมาก 
          (3) ฐานข้อมูลการผลิตสินค้าไม้ผลไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากข้อมูล
การผลิตไม้ผลแต่ละชนิดมีเป็นจ านวนมาก การจัดเก็บข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์การใช้งาน  
ที่แตกต่างกัน และมีค านิยามที่แตกต่างกันไป ท าให้ข้อมูลที่ได้ ไม่ครบถ้วน อีกทั้งเกษตรกรนิยมปลูกไม้ผล 
ตามกระแสด้วยราคาที่จูงใจ และไม่เห็นความส าคัญในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่มีจึงไม่
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ส่งผลให้ไม่สามารถวางแผนบริหารจัดการอุปทาน (Supply Management) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  
    3.2 การแปรรูป    
 3.2.1 โครงสร้างการแปรรูป  
          (1) ลักษณะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นต้น ที่ผลิตมานาน ไม่ซับซ้อน ได้แก่ 
ผลไม้แช่แข็ง แห้ง ดอง บรรจุกระป๋อง และน้ าผลไม้  เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านองค์ความรู้ที่มีอยู่   
ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นสูง ทั้งจากส่วนที่ใช้ประโยชน์ (เนื้อ) และส่วนที่เป็นขยะ (เปลือก เมล็ด และข้ัว) ได้แก่ 
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สารสกัด อาหารเสริม เครื่องส าอางค์ เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ ยังมีอยู่น้อย การแปรรูปผลไม้ส่วนใหญ่ยังไม่มี 
การพัฒนาระบบการผลิตตามมาตรฐานสากล ท าให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพที่ต่ ากว่ามาตรฐานสากลของสินค้า 
จึงส่งผลให้การผลิตผลไม้แปรรูปส่วนใหญ่ของไทยยังเป็นการผลิตเพ่ือใช้บริโภคภายในประเทศมากกว่าเพ่ือการ
ส่งออก ในปัจจุบัน วิธีการผลิตผลไม้แปรรูปที่นิยมมากสุดได้แก่ แบบแช่เยือกแข็ง แบบอบแห้งธรรมดา  
แบบฟรีซดราย แบบสเตอริไลซ์ แบบพาสเจอไรซ์ แบบกวน แบบแช่อิ่ม และแบบดอง ตามล าดับ 
                    (2) โรงงานแปรรูป ปี 2563 สถิติสะสมจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
(เปิดด าเนินการ) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ประเภท
ผลิตภัณฑ์จากพืช (Basic agro-industry) รวมจ านวน 5,458 โรงงาน มีการจ้างงานจ านวน 108,332 คน 
แบ่งเป็นโรงงานแปรรูปเกี่ยวกับผลไม้ทั้งสิ้น 720 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานจ าพวกที่ 2 (เมื่อจะเริ่มประกอบ
กิจการให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน) 7 โรงงาน และจ าพวกที่ 3 (ต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะตั้ง
โรงงานได้) 713 โรงงาน โดยมีการจ้างงานรวม 71,770 คน 
 3.2.2 ปัญหาส าคัญ 
           (1) โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิตต่ า บางโรงงานยังไม่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานที่จ าเป็น ขาดเทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัย ขาดความรู้ ขาดเงินลงทุนและขาดระบบ 
การบริหารจัดการการผลิตการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ต้นทุนสูงและไม่สามารถขยายการผลิตได้ รวมทั้งไม่มี
ระบบบริหารคุณภาพที่ได้มาตรฐานท าให้ผลิตภัณฑ์เสี่ยงที่จะปนเปื้อนและไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วย ซึ่งโรงงาน
เหล่านี้มีส่วนส าคัญในการดูดซับผลผลิตผลไม้ออกจากระบบตลาดของผลไม้สด 
           (2) ชนิดผลไม้แปรรูปมีน้อย ไม่หลากหลาย สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ไม่มาก ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป 
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆ เช่น ผลไม้กระป๋อง ผลไม้กวน และผลไม้แปรรูปอื่นๆ ที่มีความหวานสูง  
ไม่สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญด้านสุขภาพมากขึ้น ในขณะที่ผลไม้ไทยหลายชนิดมีศักยภาพ 
ที่จะพัฒนาเป็นอาหารเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี เช่น บางชนิดมีคุณสมบัติด้านการป้องกันโรคมะเร็ง ด้านการเพ่ิม
ภูมิคุ้มกัน ด้านป้องกันโรคทางสายตา ผิวหนัง กระดูกพรุน ระบบไหลเวียนของโลหิต และอ่ืนๆ จึงควรเร่งรัด
สนับสนุนงานวิจัยคุณประโยชน์ทางยาหรือประโยชน์ต่อสุขภาพของผลไม้ไทย และวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้มากขึ้น 
          (3) ปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบผลไม้ไม่สม่ าเสมอ เนื่องจากผลไม้ไทยส่วนใหญ่ให้ผลผลิต 
ตามฤดูกาลและมีลักษณะเฉพาะ คือ เน่าเสียง่าย ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเหมือนกลุ่มธัญพืชและพื ชไร่  
การจัดเก็บหรือสต็อกวัตถุดิบเพ่ือรอการแปรรูปส่วนใหญ่จึงอยู่ในรูปของการแช่เย็นหรือแช่แข็งซึ่งมีต้นทุนค่อนข้างสูง 
จึงเป็นข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งในการขยายก าลังการผลิตผลไม้แปรรูปและการเพ่ิมปริมาณการรับซื้อผลผลิต 
จากเกษตรกรเพ่ือจัดเก็บไว้รอการแปรรูป 
          (4) ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการแปรรูปผลไม้มีน้อย ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน เช่น ก าลังการผลิต 
และความต้องการวัตถุดิบผลไม้เพ่ือใช้ในการแปรรูปแต่ละชนิดในแต่ละปี ในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลความต้องการ 
(Demand) ผลไม้ของอุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือมาใช้ในการวางแผนการผลิตให้มีความสอดคล้องกัน 
 

    3.3 การตลาด  
 3.3.1 ตลาดภายในประเทศ 
           (1) โครงสร้างการตลาดผลไม้ภายในประเทศ  
     (1.1) ความต้องการใช้ในประเทศ  ในรูปผลสดและแปรรูป ผลผลิตน าเข้าจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้คนไทยต้องบริโภคผลไม้และผัก ไม่ต่ ากว่า 
วันละ 400 กรัมต่อคน 
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     (1.2) ราคาผลไม้ที่เกษตรกรขายได้ ผลไม้แต่ละชนิดมีราคาที่แตกต่างกันขึ้นกับชั้นคุณภาพ
และระยะเวลาที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ในภาพรวมพบว่า ราคาเฉลี่ยของผลไม้เศรษฐกิจ ใน 5 ปีที่ผ่านมา  
(ปี 2559 – 2563) เท่ากับ 53.95 บาท/กิโลกรัม โดยในแต่ละปี (ปี 2559 – 2563) มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัม
ละ 49.58 บาท , 50.12 บาท , 47.50 บาท , 49.88 บาท และ 53.57 บาท ตามล าดับ  
 

ชนิดพืช ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กิโลกรัม) เฉลี่ย 5 ปี 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. ล าไย 33.63 24.15 27.47 25.97 21.79 26.60 
2. ทุเรียน 56.60 74.89 80.95 92.90 109.13 82.89 
3. มังคุด 28.54 43.87 46.63 23.96 39.95 36.59 
4. มะม่วง 42.56 31.90 28.31 28.26 22.42 30.69 
5. เงาะ 30.56 25.62 26.01 22.22 19.59 24.80 
6. ลองกอง 36.38 36.46 38.82 29.01 33.00 34.73 
7. ส้มเขียวหวาน 48.58 37.87 17.84 27.91 25.59 31.56 
8. ลิ้นจี่ 24.18 23.01 16.68 36.63 31.69 26.44 
9. กล้วยหอมทอง 184.29 198.56 189.37 205.97 221.46 199.93 
10. สับปะรดโรงงาน 10.54 4.89 2.91 5.92 11.09 7.07 
เฉลี่ย 10 ชนิด 49.58 50.12 47.50 49.88 53.57 50.13 
เปรียบเทียบ+/- (%)  1.09 -5.24 5.00 7.41  

 
     (1.3) ผู้ค้าผู้จ าหน่ายผลไม้ ผู้ค้าผู้จ าหน่ายผลไม้ในประเทศมีหลายกลุ่ม อาทิเช่น ผู้รวบรวม
ท้องถิ่น ผู้รับซื้อผลไม้/ผู้ค้าส่งในตลาดกลางแหล่งผลิต ผู้รวบรวมที่เป็นตัวแทนของผู้ส่งออก(ล้ง) ผู้รับซื้อ/ค้าส่งในตลาด
กลางกรุงเทพและปริมณฑล ผู้ค้าส่งในตลาดกลางต่างจังหวัด ผู้ค้าปลีกทั่วไป พ่อค้าเร่ และห้างค้าส่ง/ค้าปลีกรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งเกษตรกรจะจ าหน่ายผลผลิตให้แก่กลุ่มผู้รับซื้อในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายขึ้นกับชนิดผลไม้ 
และวัตถุประสงค์ในการผลิต โดยทั่วไปเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะจ าหน่ายให้กับ ผู้รวบรวมท้องถิ่น ผู้รับซื้อผลไม้/ผู้ค้าส่ง
ในตลาดกลางแหล่งผลิต ส่วนผลไม้ส่งออกมักจะจ าหน่ายผ่านตัวแทน ผู้ส่งออกท่ีไปตั้งจุดรวบรวมในแหล่งผลิต  
มีเกษตรกรส่วนน้อยที่จ าหน่ายผลผลิตผ่านระบบสหกรณ์หรือผ่านระบบที่มีการท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ยังไม่มี
การซื้อขายผลไม้ในรูปแบบตลาดประมูล 
           (2) ปัญหาส าคัญ     
        (2.1) ราคาผลไม้ตกต่ าอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับราคาปัจจัยการผลิต แรงงานและค่าขนส่ง 
ที่ปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด และในบางปีมีปัญหาราคาตกต่ าอย่างรุนแรง ท าให้เกษตรกรประสบกับภาวะขาดทุน 
และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร ตลอดจนขาดเงินลงทุนและขาดความเชื่อมั่นที่จะลงทุน    
      (2.2) ข้อก าหนดการซื้อขายผลไม้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างความสับสนให้แก่เกษตรกร
และผู้เกี่ยวข้อง และในบางกรณีก็มีการก าหนดมาตรฐานโดยอ้างตลาดต่างประเทศเพ่ือกีดกันหรือ กดราคารับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกร และไม่มีการน ามาตรฐานสินค้าเกษตร (ผลไม้) ของประเทศไทยที่ประกาศโดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง 
      (2.3) การด าเนินงานของตลาดกลางในแหล่งผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เกษตรกรขาด
อ านาจต่อรอง และไม่สามารถกระจายสินค้าออกจากแหล่งผลิตได้ทันในช่วง peak กลางฤดู ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญ
ของปัญหาราคาตกต่ า ตลาดกลางส่วนใหญ่ขาดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก
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ขั้นพ้ืนฐาน ขาดข้อมูลข่าวสาร ที่จ าเป็นเพ่ือให้กลไกตลาดด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมโยงกับ
กลุ่มผู้ผลิตกลุ่มผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่สถานที่ให้ผู้ซื้อ - ผู้ขาย มาตกลงการซื้อขายกันเอง โดยเกษตรกร 
ไม่สามารถก าหนดราคาผลผลิตของตนเองและไม่มีอ านาจในการต่อรองราคา 
         (2.4) ผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางหลายขั้นตอน ส่งผลต่อราคาและคุณภาพ การประสาน
เชื่อมโยงและระบบสนับสนุนการ ซื้อ-ขาย ผลไม้ระหว่างผู้ผลิตต้นทางกับผู้รับซื้อปลายทางยังมีน้อย ท าให้สินค้า
ผลไม้สดต้องผ่านมือผู้ซื้อ ผู้รวบรวมหลายขั้นตอน มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลผลิต ต้นทุนการจัดการรวมค่า
ขนส่ง และความแตกต่างของราคาเกษตรกรในแหล่งผลิตกับราคาจ าหน่ายให้ผู้บริโภค  
 (2.5) การระบาดของไวรัส CORONAVIRUS DISEASE 2019 หรือ “COVID-19”  
เนื่องการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ท าให้ขนส่งผลไม้ไทยไปยังประเทศต่างๆ ล่าช้ากว่าก าหนด และท าให้มี
ต้นทุนโลจิสติกส์เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ทางสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยเริ่มมีการปิดด่านมาก
ขึ้นจึงไม่สามารถระบายผลไม้ไทยเข้าสู่รัฐประชาชนจีนได้ ท าให้เกิดความเสียหายในวงกว้างเป็นอย่างมาก 
       (2.5) การน าเข้าผลไม้จากต่างประเทศมีมากขึ้น ไม่มีคุณภาพ และแย่งตลาดผลไม้ไทย   
                             ในปี 2563 ชนิดผลไม้ที่มีมูลค่าการน าเข้ามากที่สุด คือ แอปเปิ้ล มีมูลค่า 8,229 ล้านบาท 
มีปริมาณน าเข้ามากที่สุด คือ 192,286 ตัน มูลค่า 8,229 ล้านบาท รองลงมา คือ ผลไม้สดหรือแช่เย็นจนแข็ง 
ปริมาณ163,455 ตัน  มูลค่า 6,264 ล้านบาท องุ่น ปริมาณ 158,563 ตัน มูลค่า 5,631 ล้านบาท ฯลฯ 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับปี 2562 มีมูลค่าการน าเข้าเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 12.21  
 
ที ่ ชนิดผลไม้ ปี 2562 (ม.ค. – ธ.ค.) ปี 2563 (ม.ค. – ธ.ค.) ร้อยละ

มูลค่า 
ร้อยละ
ปริมาณ มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ปริมาณ 
(ตัน) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ปริมาณ 
(ตัน) 

1 แอปเปิ้ล 6,740 155,810 8,229 192,286 26.42 26.57 
2 องุ่น 5,605 158,352 5,631 158,563 18.08 21.90 
3 ส้ม 2,531 74,381 3,642 122,438 11.69 16.92 
4 ผลิตภัณฑ์ลูกนัต อื่นๆ 5,461 46,053 5,457 43,996 17.52 6.08 
5 
 
6 

ผลไม้สดหรือแช่เย็นจน
แข็ง 
น้ าผลไม้ท าจากผลไม้อ่ืน 

5,733 
 

689 

142,727 
 

11,476 

6,264 
 

1,926 

163,455 
 

43,052 

20.11 
 
6.18 

22.58 
 
5.95 

 รวม 27,759 588,799 31,149 723,790  100 
 เปรียบเทียบ 62 และ 63   12.21 22.93   

 
                             ทั้งนี้ประเทศไทยน าเข้าผลไม้และผลิตภัณฑ์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุด 
เป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากน าเข้าไม่ต้องเสียภาษีใดๆ การน าเข้าผลไม้มากข้ึนนอกจากจะแย่งตลาดผลไม้ไทยแล้ว 
ผลไม้ที่น าเข้าจากจีนยังมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ซึ่งระบบตรวจสอบควบคุมคุณภาพของ
สินค้าผลไม้น าเข้ายังไม่เข้มงวดเพียงพอ ท าให้ผู้บริโภคคนไทยเสี่ยงต่อการบริโภคผลไม้น าเข้าที่มีสารพิษตกค้าง 
ส าหรับประเทศที่ไทยน าเข้าผลไม้ที่มีมูลค่ารองลงมา คือ เวียดนาม สหรัฐอเมริกา ลาว และอินโดนีเซีย ตามล าดับ  
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ตารางแสดงปริมาณและมูลค่าการน าเข้าผลไม้สูงสุด 5 อันดับ ปี 2563  
 
ที ่ ประเทศ ชนิดผลไม้ ปริมาณ (ตัน) มูลค่า (ล้านบาท) ร้อยละ 
1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 
 
รวม 

แอปเปิ้ล 
องุ่น 
ส้ม 
ฯลฯ 

203,480 
120,988 
103,298 

48,544 
476,310 

8,443,913.99 
3,503,525.35 
2,715,231.31 
1,015,380.27 

15,678,050.92 

53.86 
22.35 
17.31 

6.48 
100.00 

2. เวียดนาม 
 
 
 
รวม 

มะพร้าวอ่อน 
ผลไม้อื่นๆและลูกนัต 
ผลไม้สด ตระกูลเบอรี่ 
ผลิตภัณฑ์ลูกนัตอื่น ๆ 
 

56,807 
12,915 

4,665 
435 

74,822 

4,745,690.72 
993,230.42 
367,212.53 
154,915.17 

6,261,048.84 

75.81 
15.86 

5.86 
2.47 

100.00 
3. อินโดนีเซีย 

 
 
 
รวม 

ผลิตภัณฑ์ลูกนัตอื่น ๆ 
มะพร้าวอ่อน 
ผลไม้แห้ง  
ผลไม้อื่นๆและลูกนัต 
 

63,759 
176,794 

7,780 
564 

248,897 

2,774,186.07 
2,142,814.74 

100,410.46 
54,504.71 

5,071,915.98 

54.70 
42.25 

1.98 
1.07 

100.00 
4. สหรัฐอเมริกา 

 
 
 
รวม 

ผลิตภัณฑ์ลูกนัตอื่น ๆ 
แอปเปิ้ล 
องุ่น 
แอปปิคอต เชอรรี่ ฯลฯ 

6,028 
15,689 
3,388 

982 
26,087 

1,153,800.16 
632,977.36 
240,737.51 

72,405.28 
2,099,920.31 

54.94 
30.14 
11.46 

3.45 

5. นิวซีแลนด์ 
 
 
 
รวม 

แอปเปิ้ล 
ตระกูลเบอรี่ 
อโวคาโดสดหรือแห้ง 
แอปปิคอต เชอรรี่  ฯลฯ 

25,714 
3,271 
1,384 

266 
30,635 

1,153,030.60 
335,794.52 
169,871.34 
106,265.78 

1,764,962.24 

65.32 
19.02 

9.63 
6.03 

100.00 
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      3.3.2 ตลาดส่งออก 
       (1) โครงสร้างตลาดส่งออก   
   (1.1) ชนิดผลไม้ส่งออกท่ีส าคัญ  
                          ในปี 2563ประเทศไทยส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์ ท ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็นมูลค่ารวม
ทั้งสิ้น 128,342 ล้านบาท ปริมาณ 2.20 ล้านตัน โดยมทีุเรียนสดเป็นผลไม้ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด คือ มีมูลค่า 
65,631 ล้านบาท (ร้อยละ 51.14) รองลงมา ได้แก่ ล าไยสด 16,844 ล้านบาท (ร้อยละ 13.12) มังคุดสด 
15,021 ล้านบาท (ร้อยละ 11.70) ล าไยอบแห้ง 7,079 ล้านบาท (ร้อยละ 5.52) ทุเรียนแช่แข็ง 6,557 ล้านบาท 
(ร้อยละ 5.11) ฯลฯ เมื่อเทียบกับปี 2562 พบว่า มีมูลค่าการส่งออกเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.46 (ปี 2562 
มูลค่า 113,118 ล้านบาท) 
                          ประเทศที่ไทยส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปมูลค่ามากที่สุด ในปี 2563 คือ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 91,353 ล้านบาท (ร้อยละ 71.18) ชนิดผลไม้ที่มีมูลค่าส่งออกไปจีน 
มากที่สุด คือ ทุเรียนสด 47,798 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ล าไยสด 12,661 ล้านบาท มังคุดสด 11,576  
ล้านบาท ล าไยอบแห้ง 6,450 ล้านบาท ฯลฯ 
  (1.2) การส่งออกผลไม้กระป๋อง น้ าผลไม้ และแปรรูปอ่ืน (พิกัด 20) ในปี 2563 มีมูลค่า 
การส่งออกรวม 51,292 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกได้แก่ ผลไม้กระป๋อง น้ าผลไม้ ส่วนที่เหลือเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปอ่ืนๆ 
   (1.3) ผู้ส่งออกผลไม้ ผู้ส่งออกผลไม้แบ่งออกเป็นผู้ส่งออกผลไม้สดและผู้ส่งออกผลไม้แปรรูป  
โดยผู้ส่งออกผลไม้สดแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ ผู้ที่ส่งออกผลไม้อย่างเดียว (หลายชนิด) ผู้ส่งออกกลุ่มนี้มีตลาดหลัก
อยู่ในจีนและภูมิภาคเอเชีย มีปริมาณการส่งออกสูงมาก และมีการรวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมผู้ค้าและส่งออก
ผลไม้ไทย การรวบรวมผลผลิตของผู้ส่งออกจะด าเนินการผ่านผู้รวบรวมหรือตัวแทน (ล้ง) ที่ไปตั้งจุดรับซื้อ 
ในแหล่งผลิตส าคัญ ในช่วงประมาณ 10 ปีที่ผ่านมามีชาวจีนนิยมเข้ามาด าเนินกิจการรวบรวมผลไม้ส่งออกไปยัง
ประเทศจีนด้วยตนเอง 
                   (1.4) ผู้ส่งออกผักและผลไม้ ผู้ส่งออกกลุ่มนี้มีตลาดหลักในญี่ปุ่นและยุโรป ปริมาณการส่งออก
น้อยกว่ากลุ่มแรก และมีการรวมกลุ่มจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทย การรวบรวมผลผลิต
ส่วนใหญ่มักจะด าเนินการผ่านระบบการท าข้อตกลงหรือสัญญาล่วงหน้ากับกลุ่มผู้ผลิต ส่วนผู้ส่งออกผลไม้ 
แปรรูป คือ กลุ่มเดียวกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป ในปัจจุบันมีผู้ส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูป
ไม่น้อยกว่า 373 ราย (ท่ีมา Asia Logistica 2007 , Exporter List)  
      (2)  ปัญหาส าคัญ  
    (2.1) การขยายการส่งออกยังมีขีดจ ากัด ผลไม้ไทยมีศักยภาพและลู่ทางที่จะขยายตลาดได้เพ่ิมขึ้น
อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมือง/มณฑลอ่ืนๆ ของประเทศจีน รวมทั้งประเทศอ่ืนๆ แต่ผลไม้ไทยยังถูกกีดกันด้วย
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศผู้น าเข้ามากขึ้น และมีการห้ามน าเข้าหรือก าหนดเงื่อนไขที่สูงมากจนเกิน 
ความจ าเป็น ในขณะที่ฝ่ายไทยไม่มีการเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง จึงไม่สามารถขยายตลาดได้เท่าที่ควร 
   (2.2) ปริมาณผลไม้คุณภาพมีไม่เพียงพอกับความต้องการเพ่ือส่งออก รวมทั้งมีข้อจ ากัดในความ
เป็นผลไม้เมืองร้อน ที่เน่าเสียง่าย ใช้เวลาในการขนส่งและเก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน ประกอบกับขาดเทคโนโลยีในการ
รักษาคุณภาพผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว 
   (2.3) ขั้นตอนการส่งออกและน าเข้าผลไม้สดยุ่งยาก เงื่อนไขมาก เปลี่ยนแปลงบ่อย สร้างความ
ยุ่งยาก เพ่ิมต้นทุนในการส่งออก และขาดผู้ช่วยประสานงานเพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกักกันพืชที่ปลายทาง 
    (2.4) ขาดแคลนคอนเทนเนอร์ และขึ้นราคามากในฤดูผลไม้ 
    (2.5) ความต้องการบริโภคของตลาดต่างประเทศในช่วงการเกิดโรคโควิด 19 ลดลง 
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4. วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของผลไม้ไทย 
 
จุดแข็ง  

1. ผลไม้ไทยหลายชนิด มีศักยภาพเหมาะสมเพ่ือการส่งออก 

2. ผลไม้ไทยมีคุณค่าต่อสุขภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมได้อย่างหลากหลาย 

3. ผลไม้ไทยมีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งรสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัส 

4. ผลไม้ไทยมีคุณภาพดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน และมีการรับรองมาตรฐาน 

5. มีเกษตรกรที่มีความรู้ความช านาญด้านการใช้เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล เป็นต้นแบบในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 

6. มีการรวมกลุ่มผลิตไม้ผล เช่น การผลิตแบบแปลงใหญ่ ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ให้

ตรงกับความต้องการของตลาด 

7. มีเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานแบบบูรณาการ 

8. มีการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรเกษตรกรในรูปแบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง เช่น 

สหกรณ์ สมาพันธ์ สมาคม องค์กรเกษตรกร ฯลฯ 

9. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตไม้ผลเขตร้อนของเอเชีย 

10. ประเทศไทยมีสภาพอากาศเหมาะสมกับการผลิตผลไม้เมืองร้อนหลายชนิด 

11. ประเทศไทยมีพ้ืนที่ยาวตามแนวเหนือใต้ท าให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดปี เช่น มะม่วง 

12. ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือการค้าขายผลไม้ 

13. มีเส้นทางคมนาคมขนส่งผลไม้ทั้งในและนอกประเทศ ครอบคลุมทุกช่องทาง คือ ทางบก ทางน้ า 

และทางอากาศ 

14. มีระบบการรับรองมาตรฐาน GMP ส าหรับโรงงานคัดแยกและบรรจุเพ่ือบังคับใช้ก่อนการส่งออก

ไปต่างประเทศ 

15. มีผู้ประกอบการ หรือล้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

16. เริ่มมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการผลิต 

17. มีระบบการประมาณการผลผลิตไม้ผล 

 
จุดอ่อน  

1. ผลผลิตผลไม้มีปริมาณและคุณภาพไม่สม่ าเสมอ ผลผลิตออกเป็นฤดูกาลและมักจะกระจุกตัวเกิน
ความต้องการของตลาดในบางช่วง 

2. ผลไมเ้ป็นสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่าย 
3. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีและการบริหารจัดการแผนการ

ผลิต การตลาด 
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4. เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการตลาด เพ่ือใช้ในการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

5. เกษตรกรชาวสวนสูงอายุ 
6. บุคลากรเกษียณอายุราชการมาก และข้าราชการบรรจุใหม่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญในการ

ผลิต การตลาดไม้ผล ท าให้ขาดความต่อเนื่องของบุคลากร 
7. เจ้าหน้าที่ในท้องที่ เช่น เกษตรต าบล มีจ านวนไม่เพียงพอ ต้องให้บริการเกษตรกรจ านวนมาก 
8. เกษตรกรบางส่วนไม่มีใบรับรอง GAP 
9. ไม่มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
10. มีการท าสวนไม้ผลในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น บนเขา ในพื้นที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
11. ต้นทุนการส่งออกสูงท าให้ราคาขายผลไม้ไทยในต่างประเทศสูง 
12. ระบบโลจิสติกส์ส าหรับการขนส่งผลไม้ภายในประเทศยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าขนส่งผลไม้ 
13. การบรรจุหีบห่อ (Packaging) เพ่ือการขนส่งผลไม้จากสวนสู่ผู้บริโภคยังไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควร 
14. บริษัทขนส่งสินค้า เช่น ไปรษณีย์ไทยและ Kerry ยังไม่มีการจัดการขนส่งผลไม้ที่ดี เพ่ือลดความ

เสียหายของผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ 
15. ยังไม่มีตลาดกลางในการรวบรวมและบริหารจัดการผลผลิตให้เป็นระบบเดียวกัน 
16. ยังขาดตลาดการประมูลผลไม้ หรือการประมูลออนไลน์ (e-Auction) 
17. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลทางด้านราคาและปริมาณท่ีรับซื้อระหว่างผู้ประกอบการ เกษตรกรและ

ภาครัฐ 
18. พ่ึงพาตลาดจีนมากเกินไป 
19. ขาดโครงสร้างราคาท่ีเป็นเอกภาพได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย 
20. ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรและแรงงานฝีมือตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัดการหลังการ

เก็บเก่ียว จึงท าให้ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ 
21. ขาดการจัดการระบบฐานข้อมูลการผลิต การแปรรูป ผู้ประกอบการและการตลาดไม้ผลที่มี

ประสิทธิภาพ ท าให้ยากต่อการวางแผนบริหารจัดการอุปสงค์ให้สอดคล้องกับอุปทาน 
22. ปัจจุบันภาคเกษตรส่วนมากเป็นแรงงานผู้สูงอายุ 
23. การเข้าถึงข้อมูลของเกษตรกรยังมีความไม่ทั่วถึงและล่าช้า เช่น ราคารับซื้อผลไม้ (เช่น ล าไย

ภาคเหนือ) 
 

โอกาส 
1. ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับสารอาหารส าคัญในผลไม้ไทย ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณค่าทาง

โภชนาการสูง 
2. มีการพัฒนาผลไม้ไทยสายพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตที่ดีขึ้น 
3. มีองค์กรเกษตรกรไม้ผลหลายชนิดที่มีการเชื่อมโยงการท างานกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร

เอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น เครือข่ายตลาดประมูลมังคุด จ านวน 23 เครือข่าย และสมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัด
ชุมพร 
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4. มีสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน สมาคมทุเรียนไทย และสมาคมผู้ผลิตมะม่วงที่สามารถส่งเสริมให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือเจรจาการค้าและเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศอินเดีย เมียน
มาร์ เวียดนาม และเกาหลี 

5. มีศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) และ Fruit board เป็น
องค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาผลไม้ไทย 

6. เอกชนเข้ามารับด าเนินการรับรอง GAP ร่วมกับภาครัฐ 
7. ผู้บริโภคต่างชาติให้ความสนใจผลไม้ไทยสูง 
8. มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าที่สืบเนื่องกับการท่องเที่ยว 
9. มีประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นทั้งแหล่งผลิตและตลาด สามารถส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การแปรรูปผลไม้ได้ 
10. มีนโยบายจากภาครัฐในการตั้ง One-Stop-Service เพ่ือการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศ 
11. บางพ้ืนที่มีนโยบายจากภาครัฐในการป้องกันและก ากับดูแลภัยธรรมชาติ 
12. ปัจจุบันรัฐบาลไทยเพ่ิมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสู่ประเทศเพ่ือนบ้านมากข้ึน ท าให้เป็นการเพ่ิม

ช่องทางและโอกาสทางการค้าผลไม้มากข้ึน 
13. ไปรษณีย์ไทยมีการส่งเสริมการขนส่งและจ าหน่ายผลไม้ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับการกระจาย

สินคา้ภายในประเทศ (ออกนอกแหล่งผลิต) 
14. การขนส่งผลไม้โดยภาคเอกชนมีการแข่งขันมากข้ึนในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมี

ทางเลือกเพ่ิมข้ึน 
15. สถาบันการศึกษาได้มีการร่วมมือกับสายการบินเพ่ือสนับสนุนการส่งออกทุเรียนทางอากาศ 
16. ตลาดต่างประเทศยังมีความต้องการผลไม้ไทย 
17. มีผู้ประกอบการต่างชาติให้ความสนใจในการท าธุรกิจผลไม้ 
18. มีการขยายตลาดออนไลน์มากขึ้น 
19. การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีศักยภาพในการส่งเสริมการตลาดผลไม้ไทย 
20. ตลาดจีนและตลาดเพ่ือนบ้านนิยมผลไม้ไทย โดยจีนตอนกลางและตอนบนยังมีความต้องการ

ผลไม้ไทย 
21 ตลาดออนไลน์ของจีน เช่น อาลีบาบา สนใจมาท าการซื้อขายผลไม้จากเกษตรกรไทย 
22. ภาครัฐให้ความส าคัญและสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลไม้ด้วยเทคโนโลยีภาค

การเกษตร เช่น โดรน ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน และระบบน้ าอัจฉริยะ รวมทั้งการขยายช่องทางการตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ 

23. มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาคุณภาพ การผลิตนอกฤดู การแปรรูป 
การตลาด รวมทั้งการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง 

24. ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนมีการลงทุนและศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เช่น 
ห้องเย็น 

25. ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นช่องทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และยังเป็นช่องทางใหม่ใน
การจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
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อุปสรรค 
1. ผลไม้จากต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 
2. เกษตรกรไม่มีใบรับรอง GAP ได้เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกไม้ผลไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
3. สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลไม้ 
4. การบริหารจัดการน้ า น้ าเค็ม และภัยธรรมชาติยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
5. มีการแข่งขันสูงกับประเทศเพ่ือนบ้านเนื่องจากผลิตผลไม้ชนิดเดียวกัน และเกิดปัญหาการสวมสิทธิ

เพ่ือส่งออก 
6. ต้องอาศัยประเทศเพ่ือนบ้านเป็นเส้นทางหลักในการกระจายผลผลิตสู่ประเทศคู่ค้าส าคัญ เช่น จีน 

ท าให้มีระเบียบทางศุลกากรมาก ต้องมีพิธีสาร ใช้เวลานาน 
7. ตลาดผลไม้ในประเทศคู่แข่งมีการแข่งขันสูง 
8. ประเทศคู่ค้ามีน้อย 
9. ผู้บริโภคชาวต่างประเทศไม่รู้วิธีรับประทานผลไม้ไทยที่ถูกต้อง 
10. การเจรจาการค้ากับต่างประเทศเพ่ือส่งออกผลไม้ใช้เวลานาน 
11. สภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มถดถอยและเกิดภาวะโรคระบาดใหม่ เช่น โรคไวรัสโคโรนา 2019 
12. การกีดกันทางการค้าด้วยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมีมากข้ึน กฎระเบียบและเงื่อนไขการน าเข้าของ

บางประเทศมีมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงบ่อย 
13. เทคโนโลยีสมัยใหม่มีราคาแพง 
14. กฎหมายผังเมืองไม่เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ 
15. ไม่มีมาตรการทางกฎหมายรองรับชัดเจนในการควบคุมทั้งการผลิตและการตลาด และมีปัญหาใน

การบังคับใช้ 
16. เทคโนโลยีบางด้าน เช่น อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Drone) เพ่ือการเกษตร การผลิตยังมี

ราคาสูง 
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แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 – 2570 
------------------------------------ 

1. หลักการส าคัญ 
(1) ให้ความส าคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน  

มังคุด เงาะ ลองกอง ล าไย ลิ้นจี่ และมะม่วง 
(2) ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของคู่ค้า 

  (3) สนับสนุนให้กลไกตลาดผลไม้ภายในประเทศด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  (4) ด าเนินงานตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)  และ กฎระเบียบ มาตรการต่างๆ  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผลไม้ไทย 

(5) ด าเนินงานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิต การตลาด  
การบริหารจัดการองค์กร 
2. วิสัยทัศน์  

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและตลาดผลไม้เมืองร้อนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
3. พันธกจิ 

(1) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเน้นการลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพและขยายการผลิต 
นอกฤดู และการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว เพ่ือสร้างโอกาสการตลาดและเพ่ิมรายได้จากการผลิต 

(2) เพ่ิมมูลค่าของผลผลิต โดยพัฒนาและส่งเสริมการแปรรูปที่เน้นการต่อยอดผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
แปรรูปสู่การผลติเชิงอุตสาหกรรม 
  (3) ขยายตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยพัฒนาตลาดกลางผลไม้
สนับสนุนการกระจายสินค้าของภาคเอกชน การเชื่อมโยงการตลาด รวมทั้ง ให้ความส าคัญทั้งตลาดหลักเดิม ตลาดใหม่
และตลาดเพ่ือนบ้านชายแดน และ การเจรจาแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากกฎระเบียบที่เป ็นอุปสรรคต่อการส่งออก 
  (4) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทยทั้งในและต่างประเทศ 

(5) พัฒนาองค์กรและเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
(6) พัฒนาการรับรองคุณภาพสินค้าไม้ผลเมืองร้อน 
(7) จัดท าระบบฐานข้อมูลไม้ผล ให้มีครบถ้วนในทุกด้าน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์และเป็นเอกภาพ 

4. วัตถุประสงค ์
(1) เพ่ือให้มีกรอบทิศทางการพัฒนาการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการผลไม้อย่าง 

เป็นระบบ มีเอกภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาผลไม้ได้อย่างยั่งยืน 
(2) เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้มีความมั่นคงในอาชีพ รายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
(3) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลไม้ไทยและขยายการส่งออกให้มากขึ้น 
(4) เพ่ือให้มีฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดที่ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ 

5. เป้าหมายหรือเป้าประสงค ์
(1) สร้างเสถียรภาพราคาผลไม้ โดยค่าเฉลี่ยของราคาที่เกษตรกรขายได้จะไม่ต่ ากว่าต้นทุน

การผลิต ส่งผลให้มูลค่าของผลไม้ตามราคาที่เกษตรกรขายได้เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมผลตอบแทนให้แก่เกษตรกร 
(1.1) เป้าหมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักท่ีมีศักยภาพในการส่งออก ไม่น้อยกว่า 4 ชนิด 

(ทุเรียน มังคุด ล าไย มะม่วง) 
(1.2) เป้าหมายผู้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจหลักเพ่ือการบรโิภคภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด 

(เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่) 
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โดยมีก าไรสุทธิเฉลี่ยในภาพรวมของไม้ผลเศรษฐกิจทั้ง 2 กลุ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี เมื่อด าเนินการผลิต
ภายใต้สภาวะภูมิอากาศปกติ 

(2) เพ่ิมมูลค่าการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
(2.1) ไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 4 ชนิด (ทุเรียน มังคุด ล าไย มะม่วง) ให้มีอัตรา 

การเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
(2.2) ไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด (เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่) ให้มีอัตราการเจริญเติบโต

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี 
(3) พัฒนาผลไม้คุณภาพที่ได้มาตรฐาน GAP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแปลงที่ขอ 

การรับรอง GAP ของไม้ผลเศรษฐกิจหลัก 7 ชนิด 
 

6. แนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย 
 6.1 ยุทธศาสตร์ที่  1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าไม้ผล 
  6.1.1 กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการผลไม้ในการผลิตให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
 (1) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไม้ท้ังในและนอกฤดู 

    1.1) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
    1.2) จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนไม้ผลที่ประสบความส าเร็จ 
    1.3) จัดท าแปลงเรียนรู้แก่เกษตรกร เช่น การควบคุมทรงพุ่ม ตัดแต่งก่ิง ตัดแต่ง

ช่อดอก ช่อผล ห่อผล การจัดการดิน น้ าและปุ๋ย การใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธี การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวอย่างถูกวิธีและเหมาะสม 

    1.4) ส่งเสริมการผลิตไม้ผลนอกฤดูในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและมีตลาดรองรับ 
รวมทั้งการจัดระบบการผลิตและการวางแผนการผลิตในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี 

(2) ส่งเสริมการผลิตตามเขตความเหมาะสม (Zoning) และสอดคล้องตาม
ฤดูกาล 

    2.1) ส ารวจพื้นที่ปลูกไม้ผล จัดท าแผนที่ที่เหมาะสมต่อการผลิตไม้ผลสอดคล้อง
ตามฤดูกาลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล 

    2.2) ส่งเสริมการผลิตในเขตพ้ืนที่เหมาะสมที่มีตลาดและโรงงานอุตสาหกรรม
รองรับอย่างต่อเนื่อง 

    2.3) ส ารวจข้อมูลแหล่งน้ า และจัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนให้เพียงพอกับความ
ต้องการของเกษตรกรทั้งในและนอกเขตชลประทาน 

    2.4) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลไม้ 

(3) ส่งเสริมการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ (Fruit Identity : FI) และผลักดันไปสู่สิ้นค้า
ที่มีชื่อเสียงมาจากแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ในอนาคต 

    3.1) ส่งเสริมการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ 
    3.2) จัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ 
    3.3) เร่งรัดการผลักดันมาตรฐานผลไม้ เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ GI และอ่ืนๆ 

(4) ส่งเสริมการเฝ้าระวังและพัฒนาการเตือนภัยพิบัติด้านการเกษตร 
           4.๑) จัดท าแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร เช่น การวิเคราะห์
พ้ืนที่เสี่ยงภัย การก าหนดช่วงเวลาในการเฝ้าระวังภัย การก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ใน
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ด้านการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ  การฟ้ืนฟู และ
ปฏิทินการระบาด เป็นต้น 
           4.๒) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย เช่น ภัย
แล้ง อุทกภัย การระบาดของศัตรูพืช ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
           4.3) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและ ธกส. ประกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้กับ
เกษตรกรโดยสมัครใจ 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานภาคเกษตรและแรงงานฝีมือตั้งแต่กระบวนการ
ผลิตจนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 

    5.1) จัดอบรมพัฒนาทักษะฝีมือตั้งแต่กระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลัง
การเก็บเกี่ยว 

    5.2) ส่งเสริมการฝึกให้คนในชุมชนเป็นแรงงานภาคเกษตรและแรงงานฝีมืออย่าง
ยั่งยืน 

    5.3) ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้ฝึกอบรมด้านการพัฒนาแรงงานฝีมือ 
(6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่าย เช่น 

Smartphone 
 
  6.1.2 กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มศักยภาพการผลิตด้วยการยกระดับมาตรฐานสินค้าไม้ผลเพื่อการ
ส่งออก 

(1) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ เกษตรอินทรีย์ 
     1.1) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP รายพืช และ เกษตรอินทรีย์ 
     1.2) จัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิตไม้ผลตามระบบ GAP และ เกษตรอินทรีย์ 
     1.3) ผลักดันมาตรฐาน GAP ให้เป็นมาตรฐานบังคับ 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
            2.๑) การจัดท าและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
            2.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลไม้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร
ด้านไม้ผล 
            2.๓) รณรงค์ให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการไม้ผลมีการซื้อขายผลไม้ตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล 

 
 6.2 ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผล 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  6.2.1 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาการตลาดไม้ผลในประเทศ 
   (1) เพิ่มประสิทธิภาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต   

    1.1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็น 
    1.2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการซื้อ-ขายผลไม้ที่ทันสมัย 
    1.3) พัฒนาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา และปริมาณรับซื้อรายวัน 
    1.4) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ เพ่ือให้กลไกตลาดด าเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางฤดูที่มีผลผลิตออกมาก 
    1.5) สนับสนุนการจัดท า จัดตั้ง ศูนย์รวบรวม คัดแยกผลไม้ในพ้ืนที่ เช่น ภาครัฐ 

สนับสนุนอุปกรณ์บางอย่าง เช่น pallet ตะกร้า 
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    1.6) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในแหล่งผลิตในกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้มแข็ง 

    1.7) การจัดงานแสดงความก้าวหน้าการพัฒนาผลไม้ไทย 
   (2) เพิ่มปริมาณการรวบรวมและจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพผ่านสถาบันเกษตรกร 

     2.1) จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราวในกรณีที่จ าเป็นและเร่งกระจายสินค้าใน
ฤดูกาลผลไม้ท่ีส าคัญเพ่ือไม่ให้เกิดสินค้าล้นตลาดและกระทบต่อราคา 

     2.2) ส่งเสริมและสนับสนนุการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์)  วิสาหกิจชุมชน กลุม่ปรับปรุงคุณภาพผลไม้ ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน  เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการ
รวบรวมผลผลิต คัดคุณภาพ และเชื่อมโยงการซื้อ-ขายผลผลิตของเกษตรกรโดยตรงกับห้างค้าส่ง/ค้าปลีก 
(Modern trade) ผู้ส่งออก และโรงงานแปรรูป 
   (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดนอกแหล่งผลิต  

     3.1) สนับสนุนการด าเนินงานตลาดกลางของภาคเอกชนในจังหวัดนอกแหล่ง
ผลิตผลไม ้

     3.2) ผลักดันให้มีการจัดท าข้อตกลงซื้อ-ขายสินค้าเป้าหมายล่วงหน้าหรือสัญญา 
(Contract Farming)  

     3.3) สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต และผู้รวบรวมผลผลิต ในแหล่งผลิต
ต้นทางและผู้รับซื้อในจังหวัดปลายทาง 

     3.4) ผลักดันการตลาดผลไม้ชายแดนที่มีศักยภาพ และตลาดข้ามแดนไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (4) เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลการน าเข้าผลไม้จากต่างประเทศ  
                                     สนับสนุนให้มีการตรวจสอบคุณภาพผลไม้ก่อนการน าเข้าตามกฎระเบียบอย่าง
จริงจังเข้มงวด  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มีการก าหนดมาตรการที่จ าเป็น
เพ่ิมเติมเพ่ือปกป้องตลาดของผลไม้ไทย  เช่น การน าเข้าผลไม้ท่ีไม่ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะตามเขตชายแดน 
สนับสนุนการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลไม้ โดย
ประสานการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร 

(5) ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ 
                                    สร้างสินค้า premium grade และ fruit café โดยเพิ่มจุดจ าหน่ายสินค้าที่แสดง
ถึงอัตลักษณ์ของแหล่งผลิตผลไม้ส าคัญ 

(6) ส่งเสริมการสร้างระบบตลาดออนไลน์ 
                                     สนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าในระบบตลาดออนไลน์ 

 
  6.2.2 กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดไม้ผลใน
ต่างประเทศ 
 (1) สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนในการด าเนินงานศนูย์กระจาย
สินค้าในต่างประเทศ 

     ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกระจายสินค้าผลไม้ไทยไปยังเมืองหรือประเทศข้างเคียง
ของภาคเอกชน 

 
(2) สนับสนุนการเปิดตลาดใหม่ 
     2.1) มีมาตรการกระตุ้น/แรงจูงใจที่เหมาะสม เพ่ือให้ภาคเอกชนสามารถเปิด

ตลาดใหม่ในเมืองที่มีศักยภาพทั้งในกลุ่มประเทศเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง ฯลฯ 
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     2.2) สนับสนุนให้มีการเจรจาธุรกิจระดับประเทศเพ่ือให้มีการเปิดตลาดใหม่ ฯลฯ 
(3) สนับสนุนการรักษาและขยายตลาดเดิม 
     3.1) มีมาตรการส่งเสริม/แรงจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือให้ภาคเอกชนสามารถรักษา

และขยายตลาดเดิม 
     3.2) สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกให้แก่ภาคเอกชน ฯลฯ 
(4). สนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบการส่งออก /น าเข้า 
     4.1) สนับสนุนให้มีการเจรจา การแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดตามกฎระเบียบต่างๆ 

และพัฒนามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดอุปสรรคด้านการผลิต การค้า การส่งออกผลไม้ไทย 
     4.2) สนับสนุนให้มีการส่งออกมากข้ึน เช่น 
            4.2.1) ทบทวนการด าเนินงานข้อตกลง FTA 
            4.2.2) ปรับปรุงการด าเนินงานตามกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ที่เป็น

อุปสรรคทางการค้า 
           4.2.3) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตรของรัฐให้เหมาะสม 
           4.2.4) ส่งเสริมให้มกีารซื้อ-ขายตามมาตรฐานที่ก าหนด 
           4.2.5) สนับสนุนให้มีกฎหมายควบคุมการตรวจสอบและออกใบรับรอง 

GAP และ GMP เพ่ือการส่งออก รวมทั้งผลักดัน ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลเพ่ือป้องกันปัญหาในประเทศคู่ค้า 
           4.2.6) เร่งรัดการเจรจาแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าตามมาตรการ 

SPS 
     4.3) เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลการส่งออกผลไม้ด้อยคุณภาพปลอมปนไป

ยังตลาดต่างประเทศ 
     4.4) สนับสนุนให้มีกฎหมายควบคุมการก าหนดราคารับซื้อผลผลิตของผู้

รวบรวมผลผลิตชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามชั้นคุณภาพและในราคาที่ยุติธรรม 
     4.5) สนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียน ในการควบคุมและก ากับการด าเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการชาวต่างชาติ โดยให้มีหน่วยงานกลางในการรับผิดชอบโดยตรง 
 

  6.2.3 กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
   (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้  
        1.1) การวิเคราะห์ และจัดท าฐานข้อมูลการแปรรูปผลไม้ เช่น ชนิด ปริมาณ 
ช่วงเวลาความต้องการผลผลิต รูปแบบ และความต้องการผลผลิตสด แปรรูปและความต้องการของตลาด  
        1.2) การอบรมความรู้ และให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปผลไมแ้ละส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

     1.3) พัฒนาเครือข่ายกลุ่มแปรรูปผลไม้ 
(2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและแปรรูป 
     2.1) การอบรมความรู้ และให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มี 

ความหลากหลายรปูแบบ 
     2.2) พัฒนาและส่งเสริมการบรรจุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อผลิตภัณฑ์ 
 
(3) สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการแปรรูป 
     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาคิดค้น ทดสอบ และสนับสนุน

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการแปรรูปให้กับผู้ประกอบการ 
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  6.2.4 กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และการประชาสัมพันธ์ 
   (1) ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี  

     เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ เว็ปไซด์ ฯลฯ 
          (2) รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ  

                                    2.1) จัดประชาสัมพันธ์แนะน าการบริโภคผลไม้ด้วยวิธีที่ถูกต้องและในช่วงเวลา 
ที่เหมาะสม 

     2.2) จัดประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ และสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการบริโภค 
ผลไม้ไทย 

     2.3) ส่งเสริมตราสินค้าผลไม้ไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปผ่านสื่อต่างๆ 
     2.4) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเพ่ือกระตุ้นการบริโภคผลไม้ในช่วงฤดูกาล 
     2.5) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าผลไม้ไทยและการด าเนินพิธีการทูตแบบ  

Fruit Diplomacy 
     2.6) สนับสนนุภาคเอกชนเขา้ร่วมแสดงสินค้าในงานเทศกาลผลไม้หรือเทศกาลอาหาร 

นานาชาต ิ
       2.7) ส่งเสริมการบรโิภคผลไมไ้ทยในลักษณะบูรณาการกับส่งเสรมิการท่องเที่ยวไทย เช่น  

การจัดเส้นทางท่องเที่ยวแวะชิมผลไม้ในแหล่งผลิต การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ด้านอาหาร 
(Gastronomic Tourism) โดยใช้ผลไม้ไทยเป็นจุดขายการท่องเที่ยวไทย 
                                     2.8) ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพท่ีมีชื่อเสียงมาจากแหล่งก าเนิดทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) 
                                     2.9) จัดงานผลไม้ระดับชาติประจ าปี 
 
  6.2.5 กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการตลาด
ไม้ผล 
   (1) วิจัยการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
                                    พัฒนางานวิจัยเพื่อหาแนวทาง วิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการ
เพ่ิมคุณภาพผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไม้ผลให้แก่เกษตรกร เช่น พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ พันธุ์ต้านทานโรค
และแมลง พันธุ์ทนแล้ง พันธุ์ทนน้ าท่วม การผลิตผลไม้นอกฤดู การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพลด
ผลกระทบต่อกับสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตรแม่นย า เกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น และการเก็บรักษา
พันธุกรรมไม้ผลพื้นเมืองไทย ในรูปแบบการอนุรักษ์นอกถ่ินที่อยู่ (Ex situ Conservation) และในถิ่นที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ (In Situ Conservation) เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน การผลิตแบบเกษตรแม่นย า (Precision Farming) และเทคโนโลยีการจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติด้าน
การเกษตร 
   (2) วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
                                     พัฒนางานวิจัยเพื่อหาวิธีการในการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวเพ่ือรักษาคุณภาพและ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวจากแหล่งผลิตจนถึงตลาดผู้บริโภค และการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือใน
การเก็บเกีย่วและตรวจสอบคุณภาพผลผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับการเก็บเกี่ยวตามดัชนีการส่งออกของประเทศ
คู่ค้า 

(3) วิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
      พัฒนางานวิจัยเพ่ือหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแปรรูปผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ 
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ใหม่ ๆ เพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
(4) วิจัยพฤติกรรมการบริโภคผลไม้  
     พัฒนางานวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลไม้ อัตราการบริโภค  

ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคทั้งผลไม้ไทยและผลไม้น าเข้าจากต่างประเทศของผู้บริโภค เพ่ือน าไป
เป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการผลิต สามารถ
ผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
   (5) วิจัยคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของผลไม้  

     พัฒนางานวิจัยเพ่ือหาคุณประโยชน์ทางโภชนาการของผลไม้ไทยทั้งชนิดและพันธุ์
ต่าง ๆ รวมทั้งหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการใช้ประโยชน์จากผลไม้ให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น 
 
 6.3 ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความเข้มแข็งและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรไม้ผล 
  6.3.1 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
                              (1) จัดตั้งกลุ่มและสร้างเครือข่าย 
                                     1.1) ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งและบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิก 
เช่นระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน 
                                         1.2) สนับสนุนให้เกิดการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี การผลิตและจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด 
                                         1.3) สนับสนุนเงินทุนในการรวบรวมผลผลิตในช่วงฤดูกาลผลิต ด้วยเงินทุนจาก
สถาบันการเงิน เช่น ธ.ก.ส. 
                                         1.4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนากลุ่มให้เป็นองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง 
                              (2) การพัฒนาองค์กรเกษตรกร/ภาครฐั 
                                     2.1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนจนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
                                     2.2) จัดเวทีเสวนากลุ่มเครือข่ายระหว่างกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งจัดอบรมความรู้การบริหารจัดการธุรกิจในรูปกลุ่มและเครือข่าย 
                                     2.3) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านไม้ผลอย่างต่อเนื่อง 
                                     2.4) เพ่ิมอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ในท้องที่ เช่น เกษตรต าบล เพ่ือให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของพ้ืนที ่
                                     2.5) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
                              (3) การพัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพ / Smart Farmer และ Young Smart 
Farmer (YSF) ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง 
  6.3.2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตร 
                             พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อความ
ยั่งยืนขององค์กรเกษตรกรด้านไม้ผล 
                                     1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้น าที่ประสบความส าเร็จในอาชีพ
การท าสวนไม้ผล 
                                        2) เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในระดับประเทศเข้าด้วยกัน 
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 6.4 ยุทธศาสตร์ที่  4 บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในการผลิตผลไม้ครบวงจร 
  6.4.1 กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการหน่วยงานร่วมปรับปรุงและจัดท าข้อมูลการผลิตและ
การตลาดผลไม้ 
                             (1) ส่งเสริมการประมาณการผลผลิตและกระจายผลผลิตสู่ตลาด 

                                     1.1) ส ารวจ วิเคราะห์ สรุปข้อมูลด้านปริมาณผลผลิต ชนิดพืช พันธุ์ ช่วง
ระยะเวลาผลผลิตออกสู่ตลาด ในแต่ละพ้ืนที่แหล่งผลิต 

                                     1.2) จัดท าแผนการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตไปยังตลาดปลายทาง 

                            (2) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตการตลาดที่ครอบคลุมผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญ 
                                     2.1) จัดท าฐานข้อมูลแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพทั้งในฤดูและนอกฤดู 
                                     2.2) จัดท าข้อมูลองค์ความรู้ด้านไม้ผล เช่น ชนิดผลไม้ คุณค่าทางโภชนาการ 
และผลิตภัณฑ์แปรรูป 
                                     2.3) จัดท าข้อมูลด้านการผลิต เช่น รายชื่อเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณ
ผลผลิต ช่วงระยะเวลาผลผลิตออกสู่ตลาด ราคา ชั้นคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และแหล่งผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพ GAP 
เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ พืชพันธุ์ดีเฉพาะท้องถิ่น (GI) ที่ส าคัญของประเทศทั้งในฤดูและนอกฤดู 
                                     2.4) จัดท าข้อมูลด้านการตลาด และด้านธุรกิจเกษตรที่เกี่ยวข้อง เช่น รายชื่อ
ผู้ประกอบการ ปริมาณความต้องการผลผลิตทั้งชนิด-ปริมาณทั้งในและต่างประเทศ ช่วงระยะเวลาที่ต้องการ 
ชั้นคุณภาพ และการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น 

      2.๕) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย เช่น ภัย
แล้ง อุทกภัย การระบาดของศัตรูพืช ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
            2.๖) จัดท าระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนการซื้อขายผลไม้ การประชาสัมพันธ์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ที่สะดวก รวดเร็ว ลด
ค่าใช้จ่าย และเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง 
                                     7) มีหน่วยงานกลางในการก ากับดูแล การรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลไม้ผล
แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า และมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (ท้ังระดับประเทศ
และจังหวัด) 
                                     8) วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับระเบียบการส่งออกของประเทศคู่ค้า 
                                     9) ใช้กลไกการท างานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลิตผลการเกษตรระดับ
จังหวัด (คพจ.) สนับสนุนการขับเคลื่อนการท างาน 
 
  6.4.2 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตสู่การผลิตผลไม้ครบวงจร 
                             (1) บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ 
                                     1.1) ส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตในอนาคต 
                                        1.2) ปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวทางเกษตรผสมผสาน 
                              (2) บริหารจัดการผลผลิตแบบป้องกันความเสี่ยง โดยใช้การตลาดน าการเกษตร 
                                     2.1) เชื่อมโยงสวนไม้ผลคุณภาพดีเข้าสู่ตลาดปลายทางด้วยการซื้อขายล่วงหน้า 
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 6.5 ยุทธศาสตร์ที่  5 พัฒนาเครือข่ายการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ผลไม้ 
 6.5.1 กลยุทธ์ที่ 1  สนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าผลไม้ภายในประเทศ 
 (1) ส่งเสริมการขนส่งผลไม้ภายในประเทศโดยใช้ตู้แช่เย็น 
 (2) พัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับอย่างจริงจัง 
 (3) สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการจ าหน่ายสินค้าในระบบ
ตลาดออนไลน์ 

6.5.2 กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการส่งออกและระบบโลจิสติกส์ 
 (1) สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ส่งออก โดยภาครัฐให้การสนับสนุน 
ศูนย์รวบรวมสินค้าในต่างประเทศ 
 (2) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการขนส่ง 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ฯลฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลักดันการส่งออก 
 (3) พัฒนางานวิจัยเพื่อหาแนวทาง และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบโลจิสติกส์ไม้ผลทั้งเส้นทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
 
7. งบประมาณ xxx  ล้านบาท 
 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สร้างความสมดุลของผลไม้ไทยในระบบการผลิตและการตลาด และท าให้ราคาผลไม้ไทย 
มีเสถียรภาพได้อย่างยั่งยืน ตลอดจน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผลไม้ที่มีความน่าเชื่อถือและ 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

8.2 เกษตรกรชาวสวนไม้ผลสามารถด าเนินการได้อย่างมีเสถียรภาพและมีความม่ังคง 
ทั้งด้านการผลิตและการตลาด 
  8.3 สร้างรายได้จากการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มากข้ึน 
9. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาผลไม้ไทยไปสู่การปฏิบัติ  
  เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย เป็นไปตามเป้าหมาย จ าเป็นต้องได้รับ 
การสนับสนุนจาก 
           9.1 คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ในการก าหนดนโยบายการพัฒนาผลไม้
ไทยอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและแบบยั่งยืน 
           9.2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผลไม้ไทย ในการก ากับ ดูแล และติดตาม 
การด าเนินงานแผนงาน โครงการและงบประมาณคณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะภายใต้คณะกรรมการพัฒนาและ
บริหารจัดการผลไม้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ พ.ศ. 2550 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ไทย ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แนวทางการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาผลไม้ไทย พ.ศ. 2565 – 2570 
ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการ
ผลไม้ในการผลติและ
ยกระดับมาตรฐาน
สินค้าไม้ผล 

  

กลยุทธ์ที่ 1  
ส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการผลไม้ใน
การผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

(1) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพผลไม้ทั้งในและนอกฤดู 
     1.1) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
     1.2) จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานสวนไม้ผลที่ประสบความส าเร็จ 
     1.3) จัดท าแปลงเรียนรู้แก่เกษตรกร เช่น การควบคุมทรงพุ่ม ตัดแต่งก่ิง ตัดแต่งช่อดอก ช่อผล ห่อผล การ
จัดการดิน น้ าและปุ๋ย การใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชที่ถูกวิธี การเก็บเก่ียวผลผลิตและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีและเหมาะสม 
     1.4) ส่งเสริมการผลิตไม้ผลนอกฤดูในพ้ืนที่ทีม่ีศักยภาพและมีตลาดรองรับ รวมทั้งการจัดระบบการผลิต
และการวางแผนการผลิตในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้มีผลผลิตต่อเนื่องตลอดปี 
(2) ส่งเสริมการผลิตตามเขตความเหมาะสม (Zoning) และสอดคล้องตามฤดูกาล 
     2.1) ส ารวจพื้นที่ปลูกไม้ผล จัดท าแผนที่ที่เหมาะสมต่อการผลิตไม้ผลสอดคล้องตามฤดูกาลและขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล 
     2.2) ส่งเสริมการผลิตในเขตพ้ืนที่เหมาะสมที่มีตลาดและโรงงานอุตสาหกรรมรองรับอย่างต่อเนื่อง 
     2.3) ส ารวจข้อมูลแหล่งน้ า และจัดหาแหล่งน้ าสนับสนุนให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรทั้งใน
และนอกเขตชลประทาน 
     2.4) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลไม้ 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- กรมชลประทาน 
- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
- กรมการปกครอง 
- กรมการค้าภายใน 
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- กรมการจัดหางาน 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
(3) ส่งเสริมการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ (Fruit Identity : FI) และผลักดันไปสู่สิ้นค้าที่มีชื่อเสียงมาจาก
แหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ในอนาคต 
     3.1) ส่งเสริมการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ 
     3.2) จัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ 
     3.3) เร่งรัดการผลักดันมาตรฐานผลไม้ เช่น GAP เกษตรอินทรีย์ GI และอ่ืนๆ 
(4) ส่งเสริมการเฝ้าระวังและพัฒนาการเตือนภัยพิบัติด้านการเกษตร 
     4.๑) จัดท าแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร เช่น การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย การก าหนด
ช่วงเวลาในการเฝ้าระวังภัย การก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ในด้านการป้องกันและลด
ผลกระทบ การเตรียมความพร้อม การจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ  การฟื้นฟู และปฏิทินการระบาด เป็นต้น 
     4.๒) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย การระบาด
ของศัตรูพืช ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
     4.3) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและ ธกส. ประกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้กับเกษตรกรโดยสมัครใจ 
(5) ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานภาคเกษตรและแรงงานฝีมือตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว 
     6.1) จัดอบรมพัฒนาทักษะฝีมือตั้งแต่กระบวนการก่อนการเก็บเกี่ยวจนถึงหลังการเก็บเก่ียว 
     6.2) ส่งเสริมการฝึกให้คนในชุมชนเป็นแรงงานภาคเกษตรและแรงงานฝีมืออย่างยั่งยืน 
     6.3) ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้ฝึกอบรมด้านการพัฒนาแรงงานฝีมือ 
(6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่าย เช่น Smartphone 
 

-  กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 
-  กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์ 

กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่ม
ศักยภาพการผลิตด้วย
การยกระดับมาตรฐาน

(1) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP และ เกษตรอินทรีย์ 
     1.1) ส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน GAP รายพืช และ เกษตรอินทรีย์ 
     1.2) จัดท าฐานข้อมูลผู้ผลิตไม้ผลตามระบบ GAP และ เกษตรอินทรีย์ 
     1.3) ผลักดันมาตรฐาน GAP ให้เป็นมาตรฐานบังคับ 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
สินค้าไม้ผลเพื่อการ
ส่งออก 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
     2.๑) จัดท าและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
     2.๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลไม้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
     2.๓) รณรงค์ให้เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการไม้ผลมีการซื้อขายผลไม้ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านไม้ผล 
 

- ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
- กรมการค้าภายใน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาด
ไม้ผล 
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการ
ตลาดไม้ผลในประเทศ 

(1) เพิ่มประสิทธิภาพของตลาดกลางในแหล่งผลิต   
     1.1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น สถานที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็น 
     1.2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการการซื้อ-ขายผลไม้ที่ทันสมัย 
     1.3) พัฒนาระบบข้อมูลผลผลิต ราคา และปริมาณรับซื้อรายวัน 
     1.4) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ เพื่อให้กลไกตลาดด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงกลางฤดูที่มีผลผลิตออกมาก 
     1.5) สนับสนุนการจัดท า จัดตั้ง ศูนย์รวบรวม คัดแยกผลไม้ในพ้ืนที่ เช่น ภาครัฐ สนับสนุนอุปกรณ์
บางอย่าง เช่น pallet ตะกร้า 
     1.6) สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าในแหล่งผลิตในกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง 
     1.7) จัดงานแสดงความก้าวหน้าการพัฒนาผลไม้ไทย 

- กรมการค้าภายใน 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมศุลกากร 
- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา 
- หอการค้าไทย 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
(2) เพิ่มปริมาณการรวบรวมและจ าหน่ายผลผลิตคุณภาพผ่านสถาบันเกษตรกร 
     2.1) จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราวในกรณีที่จ าเป็นและเร่งกระจายสินค้าในฤดูกาลผลไม้ที่ส าคัญเพ่ือ
ไม่ให้เกิดสินค้าล้นตลาดและกระทบต่อราคา 
     2.2) ส่งเสริมและสนับสนนุการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์)  วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ปรับปรุงคุณภาพผลไม้ ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน  เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมผลผลิต คัดคุณภาพ และ
เชื่อมโยงการซื้อ-ขายผลผลิตของเกษตรกรโดยตรงกับห้างค้าส่ง/ค้าปลีก (Modern trade) ผู้ส่งออก และ
โรงงานแปรรูป 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดนอกแหล่งผลิต  
     3.1) สนับสนุนการด าเนินงานตลาดกลางของภาคเอกชนในจังหวัดนอกแหล่งผลิตผลไม้ 
     3.2) ผลักดันให้มีการจัดท าข้อตกลงซื้อ-ขายสินค้าเป้าหมายล่วงหน้าหรือสัญญา (Contract Farming)  
     3.3) สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต และผู้รวบรวมผลผลิต ในแหล่งผลิตต้นทางและผู้รับซื้อใน
จังหวัดปลายทาง 
     3.4) ผลักดันการตลาดผลไม้ชายแดนที่มีศักยภาพ และตลาดข้ามแดนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
(4) เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลการน าเข้าผลไม้จากต่างประเทศ  
     สนับสนุนให้มีการตรวจสอบคณุภาพผลไม้ก่อนการน าเข้าตามกฎระเบียบอย่างจรงิจังเข้มงวด  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช มีการก าหนดมาตรการที่จ าเปน็เพ่ิมเตมิเพ่ือปกป้องตลาดของผลไม้ไทย  เช่น การน าเข้าผลไม้ที่ไม่
ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะตามเขตชายแดน สนับสนนุการใช้เครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลไม้ โดยประสานการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เช่น กรมศุลกากร 
(5) ส่งเสริมการสรา้งช่องทางการตลาดรูปแบบใหม่ 
     สร้างสนิค้า premium grade และ fruit café โดยเพ่ิมจุดจ าหน่ายสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแหล่งผลติผลไม้ส าคัญ 
(6) ส่งเสริมการสรา้งระบบตลาดออนไลน ์
     สนับสนนุการจ าหน่ายสนิค้าในระบบตลาดออนไลน ์
 

- สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย 
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันด้านการตลาดไม้
ผลในตา่งประเทศ 

(1) สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนในการด าเนินงานศนูย์กระจายสินคา้ในต่างประเทศ 
     ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกระจายสินค้าผลไม้ไทยไปยังเมืองหรือประเทศข้างเคียงของภาคเอกชน 
(2) สนับสนุนการเปิดตลาดใหม่ 
     2.1) มีมาตรการกระตุ้น/แรงจูงใจที่เหมาะสม เพ่ือให้ภาคเอกชนสามารถเปิดตลาดใหม่ในเมืองที่มี
ศักยภาพทั้งในกลุ่มประเทศเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง ฯลฯ 
     2.2) สนับสนุนให้มีการเจรจาธุรกิจระดับประเทศเพ่ือให้มีการเปิดตลาดใหม่ ฯลฯ 
(3) สนับสนุนการรักษาและขยายตลาดเดิม 
     3.1) มีมาตรการส่งเสริม/แรงจูงใจที่เหมาะสมเพ่ือให้ภาคเอกชนสามารถรักษาและขยายตลาดเดิม 
     3.2) สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกให้แก่ภาคเอกชน ฯลฯ 
(4) สนับสนุนให้มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบการส่งออก /น าเข้า 
     4.1) สนับสนุนให้มีการเจรจา การแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดตามกฎระเบียบต่างๆ และพัฒนามาตรฐานต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือลดอุปสรรคด้านการผลิต การค้า การส่งออกผลไม้ไทย 
     4.2) สนับสนุนให้มีการส่งออกมากข้ึน เช่น 
            4.2.1) ทบทวนการด าเนินงานข้อตกลง FTA 
            4.2.2) ปรับปรุงการด าเนินงานตามกฎระเบียบและมาตรการต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า 
           4.2.3) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าเกษตรของรัฐให้เหมาะสม 
           4.2.4)  ส่งเสริมให้มีการซื้อ-ขายตามมาตรฐานที่ก าหนด 
           4.2.5)  สนับสนนุให้มกีฎหมายควบคุมการตรวจสอบและออกใบรับรอง  GAP และ GMP เพ่ือการส่งออก รวมทั้ง
ผลักดัน ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลเพ่ือป้องกันปัญหาในประเทศคูค่้า 
           4.2.6) เร่งรัดการเจรจาแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าตามมาตรการ SPS 
     4.3) เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับดูแลการส่งออกผลไม้ด้อยคุณภาพปลอมปนไปยังตลาดต่างประเทศ 
     4.4) สนับสนุนให้มีกฎหมายควบคุมการก าหนดราคารบัซื้อผลผลิตของผู้รวบรวมผลผลิตชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามชั้น
คุณภาพและในราคาที่ยุติธรรม 

- กรมการค้าต่างประเทศ 
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 
- กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- ส านักงานมาตรฐานสินค้า 
  เกษตรและอาหารแห่งชาติ  
- กรมศุลกากร 
- องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
- สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้
ไทย 
- สมาคมผู้ประกอบการพืชผัก
ผลไม้ไทย 
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      4.5) สนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียน ในการควบคุมและก ากับการด าเนินธรุกิจของผู้ประกอบการชาวต่างชาติ โดยให้มี
หน่วยงานกลางในการรับผิดชอบโดยตรง 
 

กลยุทธ์ที่ 3 การสรา้ง
มูลค่าเพิ่มของผลไม้สด
และผลิตภัณฑ์แปรรูป 

(1) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้  
     1.1) วิเคราะห์ และจัดท าฐานข้อมูลการแปรรูปผลไม้ เช่น ชนิด ปริมาณ ช่วงเวลาความต้องการผลผลิต 
รูปแบบ และความต้องการผลผลิตสด แปรรูปและความต้องการของตลาด  
     1.2) อบรมความรู้ และให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม้และส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
     1.3) พัฒนาเครือข่ายกลุ่มแปรรูปผลไม้ 
(2) การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดและแปรรูป 
     2.1) อบรมความรู้ และให้ค าปรึกษา แนะน าด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายรูปแบบ 
     2.2) พัฒนาและส่งเสริมการบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อผลิตภัณฑ์ 
(3) สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการแปรรูป 
          กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาคิดค้น ทดสอบ และสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมในการแปรรูปให้กับผู้ประกอบการ 
 

- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการ
บริโภคผลไม้และการ
ประชาสัมพันธ ์

(1) ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี  
     เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ เว็ปไซด์ ฯลฯ 
2) รณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้และผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ  
     2.1) จัดประชาสัมพันธ์แนะน าการบริโภคผลไม้ด้วยวิธีที่ถูกต้องและในช่วงเวลาที่เหมาะสม 
     2.2) จัดประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ และสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการบริโภคผลไม้ไทย 
     2.3) ส่งเสริมตราสินค้าผลไม้ไทยและผลิตภัณฑ์แปรรูปผ่านสื่อต่างๆ 
     2.4) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมเพ่ือกระตุ้นการบริโภคผลไม้ในช่วงฤดูกาล 

-  กรมประชาสัมพันธ ์
-  กรมส่งเสริมการเกษตร 
-  กรมวชิาการเกษตร 
-  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
-  องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
-  กระทรวงการต่างประเทศ 
-  กรมการค้าภายใน 
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     2.5) ส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าผลไม้ไทยและการด าเนินพิธีการทูตแบบ Fruit Diplomacy 
     2.6) สนับสนนุภาคเอกชนเขา้ร่วมแสดงสินค้าในงานเทศกาลผลไม้หรือเทศกาลอาหารนานาชาติ 
       2.7) ส่งเสริมการบรโิภคผลไมไ้ทยในลักษณะบูรณาการกับส่งเสรมิการท่องเที่ยวไทย เช่น การจัดเส้นทางท่องเที่ยวแวะ
ชิมผลไม้ในแหล่งผลิต การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ด้านอาหาร (Gastronomic Tourism) โดยใช้
ผลไม้ไทยเป็นจุดขายการท่องเที่ยวไทย 
     2.8) ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพที่มีชื่อเสียงมาจากแหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: 
GI) 
     2.9) จัดงานผลไม้ระดับชาติประจ าปี 
 

-  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
-  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
-  สมาคมโรงแรมแห่งประเทศไทย 
-  บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
-  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
งานวิจัย เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรมเพื่อการผลิต
และการตลาดไม้ผล 

(1) วิจัยการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  
     พัฒนางานวิจัยเพ่ือหาแนวทาง วิธีการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการเพ่ิมคุณภาพผลผลิตและลด
ต้นทุนการผลิตไม้ผลให้แก่เกษตรกร เช่น พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ พันธุ์ต้านทานโรคและแมลง พันธุ์ทนแล้ง พันธุ์ทน
น้ าท่วม การผลิตผลไม้นอกฤดู การใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อกับสิ่งแวดล้อมด้วยเกษตร
แม่นย า เกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น และการเก็บรักษาพันธุกรรมไม้ผลพ้ืนเมืองไทย ในรูปแบบการ
อนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่ (Ex situ Conservation) และในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (In Situ Conservation) 
เพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การผลิตแบบเกษตรแม่นย า (Precision 
Farming) และเทคโนโลยีการจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติด้านการเกษตร 
(2) วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
     พัฒนางานวิจัยเพ่ือหาวิธีการในการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวเพ่ือรักษาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตตั้งแต่หลังเก็บ
เกี่ยวจากแหล่งผลิตจนถึงตลาดผู้บริโภค และการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือในการเก็บเก่ียวและตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิต เพ่ือให้สอดคล้องกับการเก็บเกี่ยวตามดัชนีการส่งออกของประเทศคู่ค้า 
(3) วิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 

- ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
- สถาบันการศึกษา 
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     พัฒนางานวิจัยเพ่ือหาเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการแปรรูปผลไม้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตให้กับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ 
(4) วิจัยพฤติกรรมการบริโภคผลไม้  
     พัฒนางานวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลไม้ อัตราการบริโภค ตลอดจนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
บริโภคทั้งผลไม้ไทยและผลไม้น าเข้าจากต่างประเทศของผู้บริโภค เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลประกอบในการก าหนด
นโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการผลิต สามารถผลิตผลไม้ให้ได้คุณภาพตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค 
(5) วิจัยคุณค่าทางโภชนาการและการใช้ประโยชน์ของผลไม้  
     พัฒนางานวิจัยเพ่ือหาคุณประโยชน์ทางโภชนาการของผลไม้ไทยทั้งชนิดและพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งหา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการใช้ประโยชน์จากผลไม้ให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 สร้าง
ความเขม้แข็งและ
ความเสมอภาคใหก้ับ
เกษตรกรและสถาบนั
เกษตรกรไม้ผล 

  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร 

(1) จัดตั้งกลุ่มและสร้างเครือข่าย 
     1.1) ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งและบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิก เช่นระบบส่งเสริมเกษตร
แปลงใหญ่และวิสาหกิจชุมชน 
     1.2) สนับสนุนให้เกิดการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยี การผลิตและจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับตลาด 
     1.3) สนับสนุนเงินทุนในการรวบรวมผลผลิตในชว่งฤดูกาลผลิต ด้วยเงินทุนจากสถาบันการเงิน เช่น ธกส. 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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     1.4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนากลุ่มให้เป็นองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง 
(2) การพัฒนาองค์กรเกษตรกร/ภาครฐั 
     2.1) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
     2.2) จัดเวทีเสวนากลุ่มเครือข่ายระหว่างกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งจัดอบรมความรู้การ
บริหารจัดการธุรกิจในรูปกลุ่มและเครือข่าย 
     2.3) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านไม้ผลอย่างต่อเนื่อง 
     2.4) เพ่ิมอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ในท้องที่ เช่น เกษตรต าบล เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที ่
     2.5) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
(3) การพัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพ / Smart Farmer และ Young Smart Farmer (YSF) ให้สามารถ
เป็นผู้ประกอบการได้เอง 
 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความ
เสมอภาคให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตร 

     พัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่  
เพื่อความยั่งยืนขององค์กรเกษตรกรด้านไม้ผล 
     1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มเกษตรกรผู้น าที่ประสบความส าเร็จในอาชีพการท าสวนไม้ผล 
     2) เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในระดับประเทศเข้าด้วยกัน 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน
และเปน็มติรกบั
สิ่งแวดล้อมในการ
ผลิตผลไมค้รบวงจร 
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ยุทธศาสตร ์ มาตรการ/กิจกรรมและแนวทางการด าเนินงาน หน่วยงานรับผิดชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการ
หน่วยงานร่วมปรับปรุง
และจัดท าข้อมูลการผลิต
และการตลาดผลไม้ 

(1) ส่งเสริมการประมาณการผลผลิตและกระจายผลผลิตสู่ตลาด 
     1.1) ส ารวจ วิเคราะห์ สรุปข้อมูลด้านปริมาณผลผลิต ชนิดพืช พันธุ์ ช่วงระยะเวลาผลผลิตออกสู่ตลาด ใน
แต่ละพ้ืนที่แหล่งผลิต 
     1.2) จัดท าแผนการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตไปยังตลาดปลายทาง 
 
(2) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการผลิตการตลาดที่ครอบคลุมผลไม้เมืองร้อนที่ส าคัญ 
     2.1) จัดท าฐานข้อมูลแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพทั้งในฤดูและนอกฤดู 
     2.2) จัดท าข้อมูลองค์ความรู้ด้านไม้ผล เช่น ชนิดผลไม้ คุณค่าทางโภชนาการและผลิตภัณฑ์แปรรูป 
     2.3) จัดท าข้อมูลด้านการผลิต เช่น รายชื่อเกษตรกร พ้ืนที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิต ช่วงระยะเวลาผลผลิต
ออกสู่ตลาด ราคา ชั้นคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และแหล่งผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพ GAP เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ พืชพันธุ์
ดีเฉพาะท้องถิ่น (GI) ที่ส าคัญของประเทศท้ังในฤดูและนอกฤดู 
     2.4) จัดท าข้อมูลด้านการตลาด และด้านธุรกิจเกษตรที่เกี่ยวข้อง เช่น รายชื่อผู้ประกอบการ ปริมาณความ
ต้องการผลผลิตทั้งชนิด-ปริมาณท้ังในและต่างประเทศ ช่วงระยะเวลาที่ต้องการ ชั้นคุณภาพ และการตรวจสอบ
ย้อนกลับ เป็นต้น 
     2.๕) จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย การระบาดของ
ศัตรูพืช ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 
     2.๖) จัดท าระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E – Commerce) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการซื้อขายผลไม้ 
การประชาสัมพันธ์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ที่สะดวก รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย และเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวง
กว้าง 
     2.7) มีหน่วยงานกลางในการก ากับดูแล การรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลไม้ผลแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า และมีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบ (ทั้งระดับประเทศและจังหวัด) 
     2.8) วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับระเบียบการส่งออกของประเทศคู่ค้า 

- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
- องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
- ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ  
- กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 
- กรมการค้าภายใน 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
-  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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     2.9) ใช้กลไกการท างานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) สนบัสนุนการขับเคลื่อนการ
ท างาน 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ปรับเปลี่ยน
วิถีการผลิตสู่การผลิต
ผลไม้ครบวงจร 

(1) บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ 
     1.1) ส่งเสริมการจัดการสวนไม้ผลด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดต้นทุนการผลิตใน
อนาคต 
     1.2) ปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวทางเกษตรผสมผสาน 
(2) บริหารจัดการผลผลิตแบบป้องกันความเสี่ยง โดยใช้การตลาดน าการเกษตร 
     2.1) เชื่อมโยงสวนไม้ผลคุณภาพดีเข้าสู่ตลาดปลายทางด้วยการซื้อขายล่วงหน้า 
 

- ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
- กรมวิชาการเกษตร 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- กรมการค้าภายใน 
- กรมพัฒนาที่ดิน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
พัฒนาเครือข่ายการ
ขนส่งและระบบ 
โลจิสตกิส์ผลไม ้

  

กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุน
การพัฒนาระบบการ
ขนส่งสินคา้ผลไม้
ภายในประเทศ 

(1) ส่งเสริมการขนส่งผลไม้ภายในประเทศโดยใช้ตู้แช่เย็น 
(2) พัฒนาและส่งเสริมระบบตรวจสอบย้อนกลับอย่างจริงจัง 
(3) สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการจ าหน่ายสินค้าในระบบตลาดออนไลน์ 
 

- กรมการค้าภายใน 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
- กระทรวงคมนาคม 
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม
การพัฒนาเครือข่าย

(1) สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ส่งออก โดยภาครัฐให้การสนับสนุน 
ศูนย์รวบรวมสินค้าในต่างประเทศ 

- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
- กรมเจรจาการค้าต่างประเทศ 
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การส่งออกและ
ระบบโลจิสติกส์ 

(2) สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการขนส่ง สถาบันการศึกษา หน่วย
งานวิจัย ฯลฯ เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลักดันการส่งออก 
(3) พัฒนางานวิจัยเพื่อหาแนวทาง และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ไม้ผลทั้ง
เส้นทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 

- กรมศุลกากร 
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
- สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย 
- กระทรวงคมนาคม 
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

 

 

 
 

ส านักสง่เสริมและจัดการสนิค้าเกษตร 
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