
ขาวเรื่องผลไม_4/2553 
รัฐทุม500ล.รบัมือ"ผลไมใต"ทะลักช3ูมาตรการแกปญหาราคาตกต่ํา 

คมชัดลึก : มีการคาดการณปริมาณผลผลิตผลไมของภาคใตไดแก ทุเรยีน มังคุด เงาะ และลองกอง ซ่ึง
จะใหผลผลิตต้ังแตวันที่ 20 มิถุนายน-31 ตุลาคม 2553 มากถึง 700,269 ตัน สูงกวาป 2552 ที่มีผลผลิต 
692,251 ตัน หรือรอยละ 1.19 ดวยเหตุนี้สงผลใหรัฐบาล โดยคณะกรรมการพฒันาและบรหิารจัดการผลไมมี

มติเห็นชอบแผนโครงการบริหารจัดการผลไมภาคใตป 2553 ข้ึน ภายใต 3 มาตรการคือมาตรการที่ 1 พฒันา

คุณภาพผลผลิต มาตรการที่ 2 มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกพืน้ที ่ 14จังหวัดภาคใต เปาหมายผลผลิต 

90,933 ตัน  และมาตรการที่ 3 สงเสรมิการบริโภคและตลาดผลไมของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ระยะเวลา

ดําเนนิการ ภาคใตตอนบนตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2553 และภาคใตตอนลาง ต้ังแตวันที่ 20 

กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2553 คาดวาจะทาํใหมกีารกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตในชวงผลผลิตกระจุกตัวไม

นอยกวา 90,933 ตัน รักษาระดับราคาผลไมไมใหตกต่ําจนทาํใหเกษตรกรเดือดรอน โดยจะทาํใหราคาในชวงที่

ผลผลิตออกมาก (พีค) มีราคาเฉลี่ย สูงขึ้นไมตํ่ากวาราคาทองตลาด โดยจะมีการดําเนนิงานตามกลไกปกติ ตาม

แผนจังหวัด และขอใชงบสวนกลางในวงเงินประมาณ 534 ลานบาท แบงออกเปนเงนิจายขาด 413 ลานบาท 

เงินทนุหมนุเวยีน 121 ลานบาท ณรงค ศิริกุล เกษตรและสหกรณจงัหวัดนราธวิาส เผยกับ "คม ชดั ลึก" ถึงแนวโนม

ผลผลิตผลไมในพืน้ทีท่ี่จะเริม่ออกในชวงสงิหาคม-กันยายน 2553 วา จากการประเมินแนวโนมผลผลิตที่เพิ่มข้ึน

จากปที่ผานมาคอนขางมาก ทัง้นี้เปนผลมาจากปนี้มชีวงแลงที่เหมาะสม ตางกับปทีผ่านมาทีม่ีฝนตกตอเนื่องทั้งป 

ซึ่งจะเห็นวาตอนนี้ผลไมทัง้ลองกอง เงาะ ทุเรียน และมังคุดเริ่มออกดอก โดยสัดสวนของลองกองมากทีสุ่ด

ประมาณ 40 เปอรเซ็นต"แนวโนมราคานัน้หากประเมินจากประสบการณที่ผานมา เมื่อผลผลิตเพิ่มราคาก็จะ

ลดลง  เนื่องจากพอคาคนกลางจะกดราคารับซื้อ ขณะนีก้็ยังไมสามารถระบุไดชัดเจนวาราคาจะลดลงหรือไม  ตอง

รอใหผลผลิตออกสูตลาดไปสักระยะหนึง่กอน นอกจากนี้ยงัมีปจจัยทางออมคือผลไมที่ออกสูตลาดของภมูิภาคอื่น 

เชน ภาคตะวันออกปนี้ผลผลิตออกสูตลาดนอยมาก เมือ่เทียบกบัปกอนๆ สวนที่ออกมากก็ระจายสูตลาดไดอยาง

รวดเร็ว" ณรงค ยอมรับวา จากการประเมินผลผลิตที่เพิ่มข้ึน ทําใหคณะกรรมการแกปญหาราคาเตรียมมาตรการ

รองรับไวแลว หากราคาผลไมในพืน้ที ่ 3 จังหวัดตกต่ํา คือการกระจายสนิคาไปยังภูมิภาคอื่นของประเทศ เชน 

ภาคเหนือ ภาคอีสาน รวมทัง้การระบายสนิคาออกจากพื้นที่ใหเร็วและสะดวกที่สุด "อยางลองกองซึ่ง จ.นราธวิาส

เปนพืน้ที่ผลผลิตมากที่สุด ก็จะใหมีการดูแลเร่ืองคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรเพื่อใหผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ 

ไดราคา ก็จะชวยได เพราะที่ผานมาลองกองที่มีคุณภาพไมหวงเรื่องราคา เพราะยังมีลูกคาทีซ่ือ้ผลไมคุณภาพ 

เชนปลอดสารพิษเปนตน" เกษตรกรและสหกรณจังหวดันราธิวาส กลาว  ขณะที่ ชวน หมกิใจดี ผูจัดการศูนยคัด

แยกผลไมชมุชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ จ.นราธิวาส กลาววา จากการประเมินการออกดอกของผลไมในชวงนี ้ ทั้ง

ลองกอง เงาะ มังคุด ทุเรียน คาดวาผลผลิตนาจะเกินทีป่ระมาณการณไวตอนแรก เนื่องจากมปีจจัยสภาพอากาศ

ที่เอื้ออํานวย ทําใหผลผลิตในปนี้เพิ่มข้ึนจากปที่แลว โดยเฉพาะฝนแลงชวงกอนออกดอกประมาณ 1 เดือน  "หาก

ผลผลิตเพิ่มข้ึน แนนอนวาราคาก็คงลดลง เปนธรรมชาติ แตจะลดลงมานอยแคไหน ตองรอการประเมินผลผลติที่

จะออกมาชัดเจนเสียกอน จึงจะประเมนิราคาไดวาจะลดลงเทาไหร เพราะมัน่ใจวาปนี้ผลผลิตมากกวาปที่ผานมา 



แตมากกวาเทาไหรนัน้ยงัไมชัด สวนการกําหนดราคารบัซื้อผลไมจากเกษตรกรในพื้นที่ 3 จังหวัดในปนี ้ ศูนย

อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) จะเปนคนกําหนดราคากลางในการรับซื้อจากเกษตรกร และ

เพิ่ม จ.สงขลาและ จ.สตูลเขามาดวย เพื่อไมใหเกิดความเหลื่อมลํ้าของราคาระหวางกนั" ชวนเผย  สวน อับดุล

เลาะ ดอป สมาชิกเครือขายไมผล จ.ยะลา ระบวุา ผลผลิตในปนีน้าจะมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากปนี้ม ี 2 รุน 

ดวยสําหรับลองกอง คือรุนแรกจะเกบ็ไดเดือนสิงหาคมและกนัยายน สวนรุนที่สองจะเกบ็ไดประมาณเดือน

ตุลาคม-พฤศจิกายน จึงเปนหวงในเรื่องราคา เนื่องจากผลผลิตมากขึ้น ราคาก็จะตกต่ําลง จึงอยากใหรัฐบาลและ

หนวยงานทีเ่กีย่วของ กําหนดมาตรการกระจายผลไมจากพื้นที ่ 3 จังหวัดไปยังทั่วประเทศในเวลาที่รวดเร็ว 

เนื่องจากลองกองเปนผลไมที่มีอายุส้ันมาก เมื่อตัดจากตนจะตองจาํหนายใหหมดภายใน 3 วัน หลงัจากนัน้ก็จะ

เนา ยกเวนแชหองเย็นไว  "ผมไดรับการประสานจากพอคาจาก จ.ชลบุรี ในการจะรับซื้อลองกองของเครือขายเพือ่

สงออกไปยังจนีและไตหวนั โดยจะกาํหนดจุดรับสงสินคากันที ่ อ.หลังสวน จ.ชมุพร หากมกีารกระจายสนิคาทีดี่ก็

อาจจะชวยใหเกษตรกรขายผลผลิตไดราคา"อับดุลเลาะกลาวทิ้งทาย เกษตรฯ จับมือโลตัสเพิ่มชองทาง

จําหนาย  เกษตรฯ จับมือหางโลตัสขยายชองทางจาํหนายผลไม ต้ังเปาในป 2553 วางแผนรับซื้อไมตํ่ากวา 1,500 

ลานบาทโดยไมผานพอคาคนกลาง  ธีระ วงศสมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ กลาวถงึความรวมมือระหวาง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตรกับหางสรรพสินคาเทสโก โลตัส ในการสงเสริม พัฒนา

และการจัดการดานการตลาดเพื่อจําหนายผลไมตามฤดูกาล ป 2553 วา ในชวงฤดูกาลผลไมของประเทศไทยที่

จะออกสูตลาด ไมวาจะเปนผลไมจากภาคตะวนัออก ภาคเหนือ และภาคใต ปญหาที่มักเกิดขึ้นเปนประจาํทุกป

คือปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดจะอยูในชวงเวลาใกลเคียงกนั สงผลกระทบทําใหเกิดปญหาผลผลิตลนตลาด 

และราคาตกต่าํในชวงที่ผลไมออกพรอมๆ กันและกระจุกตัว จึงจําเปนตองมกีารบริหารจัดการ เพื่อใหผลผลิต

กระจายออกจากแหลงผลิตไปสูตลาดตางๆ ไดอยางรวดเร็ว  รมว.เกษตรฯ ระบุอีกวา สําหรับปริมาณผลผลิตที่

หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส จะรับซื้อจากเกษตรกรนัน้ ประกอบดวยผลผลิตลําไยสดจากกลุมเกษตรกรภาคเหนือ 

1,440 ตัน ผลผลิตผลไมจากกลุมเกษตรกรภาคใต โดยแบงเปนเงาะ 2,050 ตัน มังคุด 1,265 ตัน และลองกองสด 

750 ตัน นอกจากนีย้ังไดสงเสริมการจําหนายผักและผลไมตามฤดูกาลของไทย ตลอดจนผักและผลไมจาก

เกษตรกรชนิดอื่นๆ ในสาขาตางๆ ของเทสโก โลตัสทัว่ประเทศอีกดวย  ดาน ปาริชาติ ศรีวพิัฒน รองอธิบดีกรม

สงเสริมการเกษตร กลาวเสริมวา ภายใตความรวมมือในครั้งนี ้ เทสโก โลตัสจะเขามารับซื้อผลไมฤดูกาลโดยตรง

จากกลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตรภาคเหนือและภาคใต โดยไมผานพอคาคนกลางมากกวา 5,500 ตัน 

และในป 2553 เทสโก โลตัสมีแผนการทีจ่ะรับซื้อผลไมฤดูกาลทั้งหมดจากเกษตรกรประมาณ 4.7 หมื่นตนั คิดเปน

มูลคาทัง้สิ้นกวา 1,500 ลานบาท โดยปรมิาณและมูลคาดังกลาวไมรวมถงึการรับซือ้ผักและผลไมตลอดทั้งป ซึ่ง

คาดวาจะมีการรับซื้อประมาณ 1.8 แสนตัน มูลคากวา 2,500 ลานบาท 
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