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สถานการณการผลิตไมผลของประเทศไทย
การผลิต
ประเทศไทยผลิตไมผลเปนอันดับที่ 17 ของโลก ( 1.61 % ของผลผลิตโลก) และมีการสงออก
ผลไมเมืองรอนไปจําหนายตางประเทศมากเปนอันดับที่ 4 ของโลก(ปริมาณ 13 % ของโลก ) ผลไมที่
ไทยผลิตและสงออกเปนอันดับหนึ่งของโลกก็มี คือสับปะรด ทุเรียน และลําไย
พื้นที่ปลูก
ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกไมผลทั้งหมด 10 ลานไร (8 %ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด) โดยมีพื้นที่
ที่ใหผลผลิตแลว 75 % มะมวง มีพื้นที่ปลูกมากที่สุด รองลงมาคือ ทุเรียน กลวยน้ําวา ลําไย
มะขามหวาน เงาะ สับปะรด และมังคุด
ผลผลิต
ผลผลิตของไมผลของประเทศไทยปละ 12 ลานตัน คิดเปนมูลคาตามราคาที่เกษตรกรขายได
ประมาณปละ 40,000 ลานบาท ไมผลที่มีผลผลิตมากที่สุดคือสับปะรด รองลงมาคือมะมวง กลวย
น้ําวา ทุเรียน สมเขียวหวาน เงาะ ขนุน ลําไย
มูลคาการสงออกผลิตภัณฑ
มูลคาการสงออกผลไมสดและผลิตภัณฑ ประมาณ 34,215 ลานบาท โดยมีสับปะรดมีมูลคา
สงออกมากที่สุด รองลงมาคือทุเรียน ลําไย และผลไมประเภทสม
โอกาสในการแขงขัน
1.ผลไมเมืองรอน มีเอกลักษณเฉพาะตัว มีโอกาสในการขยายตลาด
2.เกษตรกรมีความสามารถในการผลิตมากกวาคูแขงในภูมิภาคเอเชียดวยกันเมื่อเปรียบเทียบ
ในการผลิตผลไมชนิดเดียวกัน
3.มีโอกาสปรับปรุงคุณภาพใหสอดคลองกับเงื่อนไขทางการคา
เงื่อนไขในการพัฒนา
รัฐจะตองใหการสนับสนุนอยางบูรณาการและตอเนื่อง
วิสัยทัศนการพัฒนาไมผลของประเทศไทย
“ไทยเปนผูนําในการผลิตและสงออกไมผลเมืองรอน เกษตรกรผูปลูกไมผลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “
พันธกิจ
- สงเสริมการผลิตและการตลาดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- สรางเอกลักษณไมผลไทยใหเปนที่เชื่อถือ

สรุปปญหาของผลไมที่สําคัญของประเทศไทย ( ทุเรียน ลําไย มังคุด มะมวง ลิ้นจี่
สับปะรด สมเขียวหวาน สมโอ มะขาม และกลวย )
1.ดานการผลิต
- เกษตรกรสวนใหญเปนรายยอย สวนขนาดเล็ก แตกตางกันทั้งเงินทุน แรงงาน ความรู
และประสิทธิภาพการผลิต
- ปจจัยการผลิตราคาแพง
- ผลผลิตออกในชวงเวลาเดียวกันและชวงเวลาสั้นๆ ขึ้นอยูกับลักษณะภูมิอากาศ ทําให
ปริมาณผลผลิตไมแนนอน (บางปมาก – นอย – กระจุก)
- ผลผลิตมีอายุการเก็บรักษาสั้น เนาเสียงาย
- คุณภาพของผลผลิตไมสม่ําเสมอ และสัดสวนของผลผลิตที่มีคุณภาพนอยเมื่อเทียบกับ
ผลผลิตทั้งหมด
- ไมมีการใชระบบการผลิตที่มั่นใจวาปลอดภัยจากสรางเคมีตกคาง
- โครงสรางพื้นฐานจํากัด ไมเพียงพอ (แหลงน้ํา – อุตสาหกรรมแปรรูป –หองเย็น)
2. ดานการตลาด
ภายในประเทศ
- ราคาที่เกษตรกรขายไดมีแนวโนมลดลงในแตละป
- ราคาไมมีเสถียรภาพ (ตนฤดูราคาสูง กลางฤดูราคาตกต่ํามาก)
- การจัดการระบบตลาดผลไมในทองถิ่นยังไมเหมาะสม
- การระบายผลผลิตไปยังจังหวัดตางๆไมรวดเร็วไมทั่วถึง
ภายนอกประเทศ (สงออก)
- สงออกไดนอย
- คาขนสงแพง
- มีเงื่อนไขดานมาตรฐาน และขอตกลงการคาเปนขอจํากัดในการสงออก
3.ดานการแปรรูป
- ปริมาณการแปรรูปนอยเมื่อเทียบกับปริมาณของผลผลิต
- คุณภาพไมสม่ําเสมอ
- ผลิตภัณฑไมหลากหลาย
- ระบบการแปรรูปไมเปนไปตามมาตรฐานของ อ.ย.
- บรรจุภัณฑไมเหมาะสม

แนวทางดําเนินงานพัฒนาไมผลของกรมสงเสริมการเกษตร
1.สงเสริมการรวมกลุมผูผลิต และถายทอดเทคโนโลยี โดยเนน
-เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ
-ลดตนทุนการผลิต
-เนนการจัดการดินและปุยที่เหมาะสม
-ผลิตผลไมที่ปลอดภัยตอผูบริโภค เนนการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
และใชสารเคมีอยางถูกวิธี
2.พัฒนาองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งทั้งระดับกลุมผูผลิตและเครือขายของกลุมฯ
3.เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
4.ประสาน-รวมดําเนินการเรื่องระบบการผลิตที่เหมาะสมและการตรวจสอบ และรับรองแหลง
ผลิตตามนโยบาย food safety

สถานการณการผลิตไมผลของจังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุงพื้นที่ปลูกไมผล 72,022 ไร ไมผลที่เปนพืชเศรษฐกิจ ไดแก ทุเรียน 7,069 ไร
มังคุด 16,760 ไร ลองกอง 18,800 ไร เงาะ 9,181 ไร สมโอ 2,200 ไร จําปาดะ 1,022 ไร
ลักษณะการปลูกแบบสวนหลังบาน ผลผลิตจะออกมากชวงกรกฎาคม ถึงกันยายน ผลผลิตปลอดภัย
จากสารพิษ ใชเทคโนโลยีในการผลิตนอย ผลผลิตขึ้นอยูกับสภาพธรรมชาติของแตละป มีกลุมเพื่อ
การเรียนรูภายใตโครงการตางๆ 47 กลุม และมีการรวมกลุมขายผลผลิตนอยและยังไมมีการเชื่อมโยง
ระหวางกลุม ขาดการแปรรูปและการเพิ่มมูลคา
สําหรับไมผลที่เปนพืชเศรษฐกิจและมีแนวโนมที่จะพัฒนาคุณภาพได คือทุเรียน มังคุด
ลองกอง เงาะและกระทอน ซึ่งปจจุบันมีขอมูลการปลูก ดังนี้
ชนิดพืช

พื้นที่ใหผล

ทุเรียน
มังคุด
ลองกอง
เงาะ
กระทอน

2,071
11,642
13,004
6,305
1,662

พื้นที่
ยังไมใหผล
4,998
5,118
5,796
2,876
1,367

พื้นที่
ทั้งหมด
7,069
16,760
18,800
9,181
3,029

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก/ไร)
1,386
1,124
970
1,535
1,081

ผลผลิตรวม
(ตัน)
2,870
13,085
12,613
9,678
1,797

ราคาเฉลี่ย
(บาท/กก.)
19.81
12.18
28.55
8.20
10

สภาพปญหาการผลิต ของไมผล ของจังหวัดพัทลุง
ดานการผลิต
-พื้นที่ปลูกตอรายคอนขางนอย และมีการปลูกแบบสวนผสม ทําใหการจัดการไมสะดวก
-ใชเทคโนโลยีการผลิตนอย สวนใหญไมมีระบบการใหน้ําที่พอเพียง ปลอยใหออกดอกติดผล
ตามธรรมชาติ ทําใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณไมแนนอน
-เกษตรกรสวนใหญไมเขาใจความสัมพันธระหวางไมผลที่ปลูก กับสภาพภูมิอากาศของแตละ
ชวงเวลา มีการจัดการสวนที่ไมเหมาะสม ทําใหไมสามารถควบคุมผลผลิตได
-เกษตรกรบางสวนมีความรู แตไมนําความรูไปปฏิบัติในสวนได เนื่องจากมีกิจกรรมอื่นที่เปน
รายไดหลัก เชน สวนยาง หรืออื่นๆ

ประเด็นที่พบวาการปฏิบัติของเกษตรกรบางพื้นที่ยังปฏิบัติไมถูกตอง
ลองกอง
- การตัดแตงกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุมใหกิ่งเปนมุมกวางและมีความสูงพอเหมาะ
- การตัดแตงกิ่งเพื่อกําจัดกิ่งแหง กิ่งตายปลายยอดเนื่องจากเชื้อราและหนอนชอนเปลือก
- การตัดแตงชอดอกและตัดแตงชอผลเพื่อใหไดชอผลมีคุณภาพ
- การจัดการดินปุยที่เหมาะสมเพื่อผลิตลองกองที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
- การจดบันทึกการปฏิบัติงานในสวนและคาใชจายในการจัดการสวน
มังคุด
- การจัดการเพื่อใหมังคุดมีนําหนักผลไมต่ํากวา 70 กรัมตอผล
- การจัดการเพื่อใหผลผลิตไมมีอาการเนื้อแกวยางไหล
- การจัดการเพื่อใหมังคุดมีผิวมันไมมีตําหนิที่เดนชัด
- การจดบันทึกการปฏิบัติงานในสวนและคาใชจายในการจัดการสวน
ทุเรียน
- การตัดแตงกิ่งหลังการเก็บเกี่ยว
- การจัดการดินปุยที่เหมาะสมเพื่อผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพอยางยั่งยืน
- การจัดการเพื่อปองกันโรครากเนา
- การตัดแตงดอก ตัดแตงผลเพื่อใหทุเรียนมีคุณภาพ
- การจดบันทึกการปฏิบัติงานในสวนและคาใชจายในการจัดการสวน
กระทอน
- การตัดแตงกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
- การจัดการน้ําตั้งแตระยะออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวอยางสม่ําเสมอ
- การควบคุมปริมาณผลตอตนใหมีปริมาณเหมาะสม
- การหอผลเพื่อปองการแมลงวันผลไมและเพื่อใหสีผิวสวยงาม
- การจัดการปุยเพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพ
- การเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม
การตลาด
- ราคาของผลผลิตต่ํา ทําใหไมจูงใจใหเกษตรกรพัฒนาคุณภาพ
- การรวมกลุมผูปลูกไมผลมีนอย และกลุมที่มีอยูยังขาดการเชื่อมโยงขอมูลที่ชัดเจน
- การรวมกลุมการจําหนายทําไดนอย เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีปริมาณไมแนนอน

- การจําหนายเพื่อการสงออกยังตองขนสงผลผลิตไปยังจุดรับซื้อนอกจังหวัด เนื่องจาก
ผลผลิตมีนอย และไมแนนอนผูซื้อไมสามารถตั้งจุดรับซื้อในพื้นที่ได
การแปรรูป
- การแปรรูปผลผลิตยังมีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตทั้งหมด
- บรรจุภัณฑของผลผลิตที่มีการแปรูปแลวยังไมเดนชัด
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาไมผลของจังหวัดพัทลุง
1.สงเสริมการรวมกลุมผูผลิต และถายทอดเทคโนโลยี โดยเนน
-เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ
-ลดตนทุนการผลิต
-เนนการจัดการดินและปุยที่เหมาะสม
-ผลิตผลไมที่ปลอดภัยตอผูบริโภค เนนการปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและ
ใชสารเคมีอยางถูกวิธี
2.พัฒนาองคกรเกษตรกรใหเขมแข็งทุกระดับ ทั้งระดับกลุมผูผลิตและเครือขายของกลุม
ฯในระตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยมีแผนผังการสรางเครือขาย ดังนี้
เครือขายกลุมปรับปรุงคุณภาพไมผลจังหวัดพัทลุง
คณะกรรมการกลุมปรับปรุงคุณภาพไมผลระดับจังหวัด
ฏญ
คณะกรรมการกลุมปรับปรุงคุณภาพไมผลระดับอําเภอ
ฏญ
คณะกรรมการกลุมปรับปรุงคุณภาพไมผลระดับตําบล
ฏญ
คณะกรรมการกลุมปรับปรุงคุณภาพไมผลระดับกลุม
3. พัฒนาศักยภาพกลุมผลิตไมผล
จัดเวทีใหสมาชิกกลุมวิเคราะหศักยภาพของกลุมที่เปนอยู และหาแนวทางพัฒนาใน
ดานการผลิต การบริหารกลุม การตลาด และอื่นที่เหมาะสม เพื่อใหกลุมมีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และยั่งยืน
4.พัฒนาขอมูลดานการผลิตและการตลาด
4.1. จัดทําขอมูลพื้นที่การผลิต พื้นที่ใหผล ใหถูกตองเปนปจจุบัน

4.2 .จัดทําขอมูลคาดคะเนปริมาณของผลผลิตของไมผลที่สําคัญ ไดแก ทุเรียน มังคุด
ลองกอง เงาะ โดยใหมีความตอเนื่องของขอมูลตลอดฤดู
4 .จัดทําแนวทางพัฒนาไมผลโดยการรวมมือกันระหวางหนวยงานและองคกรที่
เกี่ยวของ ในรูปแบบการบูรณาการ โดยทําเปนแผนที่สูความสําเร็จ ( Road Map) ดังนี้

Road Map การพัฒนาไมผล จังหวัดพัทลุง
1
การจัดการ
ดิน

2

ก ารจัดการ
น้ํา

1
 กําหนดเขตการผลิตเพื่อ
การคา
 วิเคราะหดิน
 การผลิตปุยอินทรียและ
ปุยชีวภาพ
 ปรับปรุงบํารุงดิน

1
หนวยงาน
สถานีพัฒนา
หลัก
(เจาภาพ) ที่ดินจังหวัด

หนวยงาน

รวม

(ทีมงาน)

3
การรจัําดการ
การจัดการน้
ปจจัยการผลิต





1. เกษตรจังหวัด
2. ชลประทานพัทลุง
3. ผูแทนเกษตรกร
อาสาสมัครพัฒนาที่ดิน
4. สปก.

4
กระบวนการผลิต

2

3

4

แหลงน้ํา
ความตองการน้ํา
ของพืช
ระบบการใหน้ํา

 สารทดแทนสารเคมี
 พันธุ

 ผลิตตามแนวทางเกษตรดีที่
เหมาะสม (GAP) และเกษตร
อินทรีย
 วางแผนและถายทอดเทคโนโลยี
โดยใช “เกษตรกร” เปนศูนยกลาง
การเรียนรู ตามแนวทางโรงเรียน
เกษตรกร
 สํารวจและประเมินผลผลิตเปน
ระยะ ๆ
 การตรวจวิเคราะหสารพิษใน
ผลผลิตและการรับรอง
 กําหนดมาตรฐานคุณภาพ และ
การคัดเกรดผลผลิต

 ปุยอินทรียและ
ปุยชีวภาพ
 กองทุน

2

โครงการชล
ประธานจังหวัด
1. ทสจ.พัทลุง
2. อบจ.
3. อบต.

3

สวพ.8 สงขลา

1. ศูนยบริหารศัตรูพืช
จ.สงขลา
2. สถานีพัฒนาที่ดิน
3. ศูนยสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ การเกษตร
(พันธุพืช เพาะเลี้ยง)
จ.ตรัง

4

สนง.เกษตร
จังหวัด

1. ศูนยบริหารศัตรูพืช จ.สงขลา
2. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
3. สวพ.8 สงขลา
4. ศูนยปฏิบัติการเกษตร
วิศวกรรมพัทลุง
5. วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

5
สรางระบบเครือขาย
เกษตรกรและ
องคกรเกษตรกร
5

6
การตลาดและ
สรางมูลคาเพิ่ม

7
การประสาน
สัมพันธ

6

7

 ดําเนินงานรูปแบบ
องคกรเกษตรกร

 สํารวจและรวบรวมผลผลิต
และผลิตภัณฑ

 ศูนยประสานการ
ดําเนินงาน

 เชื่อมโยงเครือขาย
องคกรเกษตรกรทุก
ระดับ เพื่อ
- การเรียนรู
- วิสาหกิจของชุมชน
และธุรกิจชุมชน

 ประสานเชื่อมโยงพอคา
 การแปรรูปผลผลิต

 ศูนยสารสนเทศ
 ศูนยเผยแพรและ
ประชาสัมพันธ
 ศูนยติดตามประเมินผล
และรายงาน



บัญชีครัวเรือน

5

สนง.สหกรณ
จังหวัด

1. เกษตรจังหวัด
2. สนง.ตรวจบัญชี
สหกรณจังหวัด
3. ศูนยประสานงานภาคี
องคกรเครือขายชุมชน
จังหวัดพัทลุง
4. ประธานกลุมเครือขาย
พืชผักและไมผลจังหวัด

 ขอมูลดานการตลาด
 พัฒนาเกษตรกรผูนํา และ
อบต. รวมดําเนินการ
 บรรจุภัณฑและ
เครื่องหมายการคา
 การจําหนาย
 วิถีตลาด

ผลสัมฤทธิ์

 เกษตรกร
ผูปลูกพืชผักและทํา
สวนไมผลมีรายได
สุทธิเพิ่มขึ้น 20%
 พื้นที่ปลูกพืชผักและ
ไมผล ปลอดภัยจาก
สารพิษ 20% ของ
พื้นที่ทั้งหมด

6

สํานักงานพาณิชยจังหวัด

1. ศูนยปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมพัทลุง
2. สนง.การคาภายในจังหวัด
3. ธกส.พัทลุง
4. ประธานชมนุมสหกรณจังหวัดพัทลุง
5. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด
6. ประธานสภาวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
7. ศูนยปฏิบัติการเกษตรวิศวกรรมพัทลุง
8. ประธานคณะกรรมการกลุมแมบานเกษตรกรจังหวัด
9. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
10. หอการคาจังหวัดพัทลุง
11. ประธานกลุมเครือขายพืชผักและไมผลระดับจังหวัด
12. สนง.สหกรณจังหวัด

7
สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัด
1. สนง.ประชาสัมพันธจังหวัด
2. สนง.จังหวัด
3. คณะทํางานประชาสัมพันธ
เกษตรและสหกรณจังหวัดพัทลุง
4. ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ

