อัพเดทไม้ผลตะวันออก ปีนผี้ ลผลิตลดลง สศก. ระบุ อยู่ที่ 647,522 ตัน ลดลงจากปีกอ่ น 18.25%

สศก. แจงข้อมูลไม้ผลเอกภาพ ปี 61 ของไม้ผล 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ใน 3 จังหวัดตะวันออก ระยอง
จันทบุรี และตราด คาด ผลผลิตรวม 647,522 ตัน ลดลงจากปี 60 ร้อยละ 18.25 ผลผลิตลดลงทุกชนิด โดยเฉพาะ มังคุด เนื่องจากสภาพ
อากาศแปรปรวน ด้านกระทรวงเกษตรฯ พร้อมรับมือบริหารจัดการ ทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการบูรณา
การสารวจจัดทาข้อมูลปริมาณการผลิตไม้ผลเอกภาพ ปี 2561 ซึ่ง สศก. โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) และศูนย์
สารสนเทศการเกษตร ของ สศก. ร่วมกับคณะทางานส ารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก วิเคราะห์ผลส ารวจ ในพื้นที่จังหวัดระยอง
จันทบุรี และตราด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการไม้ผลตั้งแต่ต้นฤดู
ผลสารวจข้อมูลเอกภาพปี 2561 (ข้อมูล ณ 4 เมษายน 2561) พบว่า เนื้อ ที่ยืนต้นของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มีจ านวน 678,203 ไร่
เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจานวน 677,061 ไร่ (เพิ่มขึ้น 1,142 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.17) โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.56 ในขณะที่ มังคุดลดลง
ร้อยละ 0.30 เงาะ ลดลงร้อยละ 1.63 และ ลองกอง ลดลงร้อยละ 8.97 ซึ่งการลดลดลงของมังคุด เงาะ และลองกอง เป็นการตัดโค่น สางต้น
ออกเพื่อปลูกทุเรียนทดแทน
เนื้อ ที่ให้ผลของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด มีจ านวน 615,172 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจานวน 605,481 ไร่ (เพิ่มขึ้น 9,691 ไร่ หรือ
ร้อยละ 1.60) โดยทุเรียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.32 มังคุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.49 ส่วนเงาะ ลดลงร้อยละ 0.94 และลองกอง ลดลงร้อยละ 6.89
ผลผลิตรวมทั้ง 4 สินค้า มีประมาณ 647,522 ตัน ลดลงจากปี 2560 ที่มีจานวน 792,113 ตัน (ลดลง 144,591 ตัน หรือ ร้อยละ
18.25) ซึ่งผลผลิตรวมของทั้ง 4 สินค้าจะลดลงทุกชนิด โดย มังคุด ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 64.81 รองลงมาคือ ลองกอง ลดลงร้อยละ 32.05
เงาะ ลดลงร้อยละ 9.81 และทุเรียน ลดลงร้อยละ 4.37 เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ทั้งอากาศหนาว ร้อน และฝนตก สลับในแต่ละวัน
ทาให้ไม้ผลปรับสภาพต้นไม่ทัน ไม่เอื้ออานวยในการติดดอก ออกผล ไม้ผลออกใบอ่อนแทนการออกดอก ทั้งนี้ ผลผลิตจะออกมากช่วงปลาย
เดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมิถุนายน
ผลผลิตต่อ ไร่ทั้ง 4 สินค้า ลดลงทุกสินค้า โดยผลผลิตต่อไร่ มังคุด ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 65.34 รองลงมา คือ ลองกอง ลดลง
ร้อยละ 27 เงาะ ลดลงร้อยละ 8.94 และ ทุเรียน ลดลงร้อยละ 8.31 เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ตั้งแต่ปลายปี 2560 ถึงต้นปี 2561
ในระยะที่ต้นไม้กาลังจะเริ่มติดดอก ออกผล ต้นไม้ปรับสภาพต้นไม่ทัน อีกทั้งในปีที่ผ่านมา มังคุดติดผลมาก และติดผลล่าช้า จึงพักสะสม
อาหาร และคาดการณ์ปีนี้จะออกดอกล่าช้า บวกกับสภาพอากาศแปรปรวน เป็นการออกใบอ่อนแทนการออก และส่วนหนึ่งต้นทุเรียนประสบ
ปัญหาเชื้อราไฟทอปเธอราที่ระบาดในปี 2560 ทาให้ทุเรียนเป็นโรครากโคนเน่ายืนต้นตาย ขยายเป็นพื้นที่กว้างทั้งจังหวัดจันทบุรีและตรา ด
โดยเฉพาะแหล่งผลิตใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี ได้รับผลกระทบมากทาให้จานวนต้นต่อไร่ที่ให้ ผลผลิตได้ลดลง แม้จะมีต้ นใหม่เริ่มให้ผลเพิ่มขึ้น
ในปีนี้แต่ปริมาณการติดผลต่อต้นไม่มาก
ด้านนายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ผู้อานวยการ สศท.6 กล่าวเสริมว่า แนวทางบริหารจัดการผลไม้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2561 ยังคงเน้นเรื่องคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัยเป็นสาคัญ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิตสู่มาตรฐาน (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มเพื่อผลิตไม้ผลในลักษณะแปลงใหญ่ อบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ส่วนในเชิงปริมาณ เช่น การเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า การจัดทาแผนบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกิน เป็นต้น โดยจังหวัดจะจัดทา
รายละเอียดของแผนบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่โดยมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด
(คพจ.) เป็นแกนหลักในการกลั่นกรองเชื่อมโยงบูรณาการแผนงานหรือโครงการต่อไป
ด้านการบริหารจัดการเรื่องคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะคุณภาพของทุเรียน ที่ภาคตะวันออก เน้นให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ค้า (ล้ง และ แม่ค้า)
ตัด รับซื้อ และขายทุเรียนที่ได้อายุตัดตามมาตรฐาน มีการออกประกาศควบคุมและบทลงโทษของผู้กระทาผิด อีกทั้งสถานการณ์ในขณะนี้ สภาพ
ดินฟ้าอากาศแปรปรวนในช่วงเดือนเมษายน มีพายุฤดูร้อนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับไม้ผล ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายเพิ่มเติมจากที่ผลวิเคราะห์
ประมาณการผลผลิตไว้ในครั้งนี้ ซึ่ง สศท.6 จะได้ติดตามสถานการณ์ ความเสียหายจากภัยต่างๆ ที่จะกระทบกับปริมาณผลผลิตในภาพรวม ต่อไป
ทัง้ นี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี โทร. 038 352 435 หรืออีเมล zone6@oae.go.th
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