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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 

1.ดานการผลิต 
• ทุเรียน 

 การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม  183,551 ไร พื้นที่ใหผล 172,376ไร  คิดเปนรอยละ 93.91 
ของพ้ืนที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม  217,194  ตัน ผลผลิตเฉลี่ย  1,260 กิโลกรัม/ตอไร ผลผลิตคุณภาพ 
คิดเปนรอยละ 85  หรือประมาณ  184,615 ตัน ของผลผลิตรวมทั้งหมด เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ป 
2551 : 243,808  ตัน)  ลดลงรอยละ 10.92 ตนทุนการผลิตรวม 15,117.68 บาท/ไร  12.14 บาท/กิโลกรัม 

 การตลาดและราคา  ผลผลิตปนี้ออกสูตลาดคอนขางชากวาปกติ ประกอบผลผลิตมีการ
กระจายตัวทําใหราคาไมคอยจะมีปญหา  

ทุเรียนคุณภาพสงออก รอยละ  51  หรือประมาณ  110,779.8  ตัน  คิดเปนมูลคาประมาณ  
2,742.91  ลานบาท ราคาเฉลี่ย 24.76 บาท/กิโลกรัม ตลาดหลักไดแก จีน ไตหวัน ฮองกง อินโดนีเซีย 
และสหรัฐอเมริกา ทั้งในรูปผลสด และแชแข็งทั้งผล   

ใชบริโภคภายในประเทศรอยละ 41.50 หรือ ประมาณ  90,136  ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 
1,547.64 ลานบาท ราคาเฉลี่ย  17.17  บาท/กิโลกรัม ผลผลิตที่เหลือประมาณ 16278.2 ตัน คิดเปนรอย
ละ 7.50 สงผานประเทศเพื่อนบานตามแนวชายแดน เชน เวียดนาม กัมพูชา พมา  มาเลเซีย และ นําไปแปรรูป   

ราคาเฉลี่ย ณ แหลงผลิต 21.98 บาท/กิโลกรัม   คิดเปนมูลคาโดยรวม 4,773.92  ลานบาท   

• เงาะ 

 การผลติ : พื้นที่ปลูกรวม  117,341 ไร พื้นที่ใหผล 114,720 ไร  คิดเปนรอยละ 97.78 
ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 148,633 ตนั ผลผลิตเฉลี่ย 1,296 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตเงาะคุณภาพ 
คิดเปนรอยละ 70 หรือประมาณ 104,043  ตัน เกรดทั่วไป (คละ) คิดเปนรอยละ 20 หรือประมาณ 
29,727 ตัน ที่เหลือเปนเงาะคัด (คุณภาพต่าํ) รอยละ 10 หรือประมาณ 14,863  ตัน  เมื่อเทียบกับปที่
ผานมาผลผลิตลดลงรอยละ 16.96 (ป 2551 : 178,987 ตัน) ตนทุนการผลิตรวม  12,336.75บาท/ไร  
6.85 บาท/กิโลกรัม 

 การตลาดและราคา  ปนี้ผลผลิตทยอยออกสูตลาดและผลผลิตที่คาดวาจะกระจุกตวั
เนื่องจากออกดอกพรอมกันไดรับผลกระทบจากฝนตกและหมอกจัดทําใหบางสวนไมติดผลจึงทํา
ใหผลผลิตกระจาย ประกอบกับทางรฐับาลไดมีมาตรการชวยระบายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต 
และตัดวงจรเงาะคัดคุณภาพต่ําออกจากระบบทําใหสถานการณดานการตลาดเงาะคอนขางดี ตลาด
ตางประเทศเงาะปนีต้ลาดเดมิ คือ มาเลเซีย สิงคโปร จีน กัมพูชาและสหรัฐอเมริกา ตลาดใหม ไดแก 
อินเดีย และประเทศแถบตะวันออกกลาง และสหภาพยโุรป   
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ผลผลิตเงาะคุณภาพสงออก คิดเปนรอยละ 1.50 หรือประมาณ 2,230 ตัน ผลผลิตสวนใหญ
บริโภคภายประเทศ และประเทศเพื่อนบานตามแนวชายแดน คิดเปนรอยละ 98.50 หรือประมาณ 
146,403 ตัน ราคาเงาะโรงเรียนคุณภาพเฉลี่ย  14.94 บาท/กิโลกรัม มูลคาประมาณ 104.04 ลานบาท 
ราคาเงาะสีชมพูเฉล่ีย 5.81 บาท/กิโลกรัม มูลคาประมาณ 69.34 ลานบาท   

ราคาเฉลี่ยเงาะ ณ  แหลงผลิต 9.46 บาท/กิโลกรัม คิดเปนมูลคาโดยรวมประมาณ 1,406.07 ลานบาท 

• มังคุด 

 การผลติ : พื้นที่ปลูกรวม  136,957ไร พื้นที่ใหผล 109,751 ไร  คดิเปน รอยละ 70.14 
ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 76,716  ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 699 กิโลกรัม/ไร  ผลผลิตคุณภาพ คิดเปน
รอยละ 80 หรือประมาณ 61,373 ตัน และดอยคุณภาพคิดเปนรอยละ 20 หรือประมาณ 15,343  ตัน 
เมื่อเทียบกับปที่ผานมาผลผลิตป 2552 ลดลงคิดเปนรอยละ 1.30 (ป 2551 : 77,729 ตัน) ตนทนุการ
ผลิตรวม 12,138.32 บาท/ไร 8.09 บาท/กิโลกรัม  

 การตลาดและราคา  ชวงตนฤดกูาลผลิตมีผลผลิตนอยตลาดมีความตองการสูงทําใหมี
ราคาแพงและผลผลิตคอนขางกระจายตัวทําใหราคาคอนขางดีตลอดทั้งฤดูกาล คาดวาปนี้สงออก 
ไดประมาณ รอยละ  67 หรือประมาณ 51,400  ตัน  สงออกมากที่สุดคือประเทศจีน รอยละ60 ของ
ปริมาณสงออก รองลงมาประเทศญี่ปุน รอยละ 20 และอีกรอยละ 20 สงออกประเทศ อ่ืนๆ เชน 
เกาหลีใต ฮองกง ออสเตรเลีย สิงคโปร บางสวนสงผานประเทศตามแนวชายแดน เชน ลาว 
เวียดนาม กัมพูชา ผลผลิตที่เหลืออีกรอยละ 33 ประมาณ 25,316 ตัน  บริโภคภายในประเทศ และ
นําไปแปรรูป  

ราคาเฉลี่ยมังคุด ณ แหลงผลิต 24.87 บาท/กิโลกรัม คิดเปนมลูคาโดยรวมประมาณ 
1,907.93 ลานบาท 

• ลองกอง 

 การผลติ : พื้นที่ปลูกรวม 97,566 ไร พื้นที่ใหผล 73,205ไร  คิดเปน รอยละ 75.02 ของ
พื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 50,658  ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 692 กิโลกรัมตอไร  ผลผลิตคุณภาพ คิดเปน
รอยละ 80 หรือประมาณ 40,526  ตัน  และทั่วไปคดิเปนรอยละ 20 หรือประมาณ 10,132  ตนั เมื่อ
เทียบกบัปที่ผานมาผลผลติป 2552 ลดลงคดิเปนรอยละ 3.45  (ป 2551 : 52,470 ตัน)  ตนทุนการผลิต
รวม 8,240.44 บาท/ไร 12.21 บาท/กิโลกรัม  

 การตลาดและราคา ผลผลิตลองกองจะออกชากวาผลไมชนดิอืน่ทําใหราคาคอนขางดี 
ผลผลิตสวนใหญ รอยละ 70 หรือประมาณ 35,460 ตัน ใชบริโภคภายในประเทศ ซ่ึงยังเปนที่
ตองการของผูบริโภคมาก  รอยละ 30 หรือประมาณ 15,198 ตัน สงออกไปตางประเทศ  

ราคาเฉลี่ย ณ แหลงผลิต  21.53 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนมูลคาโดยรวม 1,090.67 ลานบาท 
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2.การบรหิารจัดการ 
  2.1 สนับสนุนใหตลาดปกติสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  2.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปองกันและแกไขปญหาผลไมของจังหวัด
ใหดําเนินการอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2.3 จัดทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากสวนกลาง ดําเนิน 2 มาตรการ 
งบประมาณทั้งหมด 63,400,000  บาท 

มาตรการที่ 1  บริหารจัดการคุณภาพผลผลิต  มี  2  โครงการ 
 1.โครงการ  การปองกันและแกไขปญหาทเุรียนดอยคุณภาพออกสูตลาด

ภายในประเทศไดดําเนินการโดยสํานักงานปกครองจังหวัด ไดดําเนนิการตั้งแตเดอืนมีนาคม ถึง
เดือนมิถุนายน 2552 ตั้งจุดตรวจภายในจังหวัดและรอยตอจังหวดั  ออกตรวจจดุรับซื้อผลผลิต
ทุเรียน  ประชาสัมพันธ  และออกตรวจรานคาปลีก  
  2.โครงการ การชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม  (ซ้ือเงาะคัดทิ้งผลิตปุยหมัก) 
เปาหมาย 7,000 ตัน งบประมาณ 14,000,000 บาท ดําเนนิการโดยทองถ่ินจังหวดัซึ่งมีองคการ
บริหารปกครองสวนทองถ่ินรวมดําเนินการจํานวน 18 แหง 
 มาตรการที่ 2   การกระจายผลผลิตภายในประเทศ   
                         1.โครงการ การกระจายผลไมออกนอกแหลงผลิตและจัดการผลผลิตดําเนินการ 

* สนับสนุนเปนเงินจายขาดการบริหารจัดการผลผลิต โดยพาณิชยจังหวัด  
เปาหมาย  23,000  ตัน งบประมาณ งบประมาณ 46,000,000 บาท เพื่อ โดยดําเนินการรวบรวมและ
กระจายผลผลิตเงาะ  ซ่ึงองคการปกครองสวนทองถ่ิน สหกรณ  และวสิาหกิจชุมชน  

* จัดซื้อตะกราพลาสติกจํานวน 20,000 ใบ เปนเงิน 2,200,000 บาท  
              มาตรการสนับสนุน การบริหารจัดการโครงการงบประมาณ 500,000 บาท เปนคาใชจาย
สําหรับการบริหารโครงการของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. จัดตั้งศูนยปฏิบตัิการเพื่อปองกันและแกไขปญหาผลไม (War room) ขึ้น ณ สํานักงาน
เกษตรจังหวดัจันทบุรี และใหรับผิดชอบดแูลโดยทําหนาที่ 

1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลและติดตามสถานการณ ความเคลื่อนไหวทั้งดานการผลิต 
การตลาดและราคาผลไม 

2. เปนศูนยวิเคราะหและประเมินสถานการณดานการผลิต การตลาดและราคา  
3. เปนศูนยประสานและบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกัน

และแกไขปญหาผลไมของจังหวัดจันทบุรี 
 4. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหาผลไมใหกับ
สาธารณชนทราบ 

*********** 
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สรุปสถานการณผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกองจงัหวัดจันทบุรี  

  
1. สภาพทั่วไป   

ทุเรียน พื้นที่คอนขางลดลงอยางตอเนื่อง เกษตรกรมีการโคนตนทุเรียนที่มีอายุมาก
เนื่องจากปญหาแรงงานและตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น และเปลี่ยนไปปลูกพืชอยางอื่นที่ไมตองดูแล
มากทดแทน เชน ยางพารา  

เงาะ ก็มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน   เนื่องจากเกษตรกรโคนเงาะที่มีอายุมากและ
ตนโทรมขาดการดูแลออกหันมาปลูกยางพาราหรือลองกองทดแทนประกอบกับปจจัยขาดแรงงาน
ในการเก็บเกี่ยว   

มังคุด พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นมากทั้งนี้อาจเนื่องจากพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนหรือเงาะกอนจะตัดออก
ไดมีการปลูกมังคุดทดแทนไวกอนแลวและพรอมที่จะใหผลผลิตได  

ลองกอง  พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งนี้เนื่องจากมีการปลูกทดแทน หรือปลูกแซมกอนจะ
โคนทุเรียน หรือเงาะออกและมีแนวโนมวาจะเปนพืชที่มีปญหาดานการตลาดตอไปในอนาคต  

การออกดอกติดผลของไมผลเศรษฐกิจ ป 2552 มีการออกดอกคอนขางชากวาทุกป
เนื่องจากสภาพอากาศชวงปลายป 2551 ถึงตนป 2552 มีฝนตกและอากาศหนาวเย็นตอเนื่องกันเปน
ระยะเวลานาน และในชวงที่มีการพัฒนาตาดอกอากาศคอนขางแปรปรวนทําใหไมผลบางชนิด
ชะงักการพัฒนาตาดอกโดยเฉพาะมังคุด ลองกองที่ตองการชวงแลงในการพัฒนาดอก และเงาะทํา
ใหชอดอกคอนขางสั้นและชอดอกดํา ดอกไมพัฒนาเปนดอกตัวผู  ประกอบกับชวงปลายเดือน
กุมภาพันธ และมีนาคม เกิดพายุ ลมแรง ฝนตกติดตอกันหลายวัน สงผลกระทบใหไมผลแตกใบ
ออน และผลออนหลุดรวง ซ่ึงสงผลใหผลผลิตโดยรวมของไมผลลดลงจากปที่ผานมา 

 
2. ภาวะการผลิตและการตลาด 

2.1.ทุเรียน   
 การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม  183,551 ไร พื้นที่ใหผล 172,376ไร  คิดเปนรอยละ 93.91 ของพื้นที่

ปลูกรวม ผลผลิตรวม  217,194  ตัน ผลผลิตเฉลี่ย  1,260 กิโลกรัม/ตอไร ทุเรียนคุณภาพเหมาะ
สําหรับการบริโภค1 คิดเปนรอยละ 85  หรือประมาณ  184,615 ตัน ของผลผลิตรวมทั้งหมด เมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา (ป 2551 : 243,808  ตัน)  ลดลงรอยละ 10.92 ตนทุนการผลิตรวม 15,117.68 บาท/ไร  
12.14 บาท/กิโลกรัม2 

หมายเหต ุ 1 ทุเรียนคุณภาพเหมาะสําหรับการบริโภคตองไมออน ไมมีหนอน ไมเนา  
 ไมเนื้อแกน เตาเผา และไสซึม 

 2 ศูนยสารสนเทศ สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 
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ป 2551 ป 2552 
% การเปล่ียนแปลง 

+เพิ่ม/-ลด 

หนาที่ 2 

พื้นที่ปลูก (ไร) 201,828 183,551 -9.06 
พื้นที่ใหผล (ไร) 191,673 172,376 -10.07 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) 1,272 1,260 -0.94 
 ผลผลิตรวม (ตัน) 243,808 217,194 -10.92 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพื้นทีป่ลูก พื้นที่ใหผล ผลผลิต ป 2551-2552 
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กราฟที่ 1 เปรียบเทียบพื้นทีใ่หผล ผลผลิตทุเรียน ป 2548-2552 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี

 
 ภาวะการผลิตทุเรียน ป 2552 :  
การเก็บเก่ียว  ในปนี้ทุเรียนมีการเก็บเกีย่วประมาณ 3 รุน ซ่ึงการเก็บเกี่ยวจะอยูในชวง 

21 มีนาคม- 10 กรกฎาคม 2552  โดย รุนที่ 1 ชวงวนัที่ 21 มี.ค. – 30 เม.ย.52 ผลผลิตรอยละ 3.53 
หรือประมาณ  24,660 ตัน รุนที่ 2 ชวงวันที่ 1 พ.ค.-31 พ.ค.52 ผลผลิตรอยละ 73.66 หรือประมาณ  
159,975 ตัน รุนที่ 3 ชวงวันที่ 1 มิ.ย.-20 ก.ค.52 ผลผลิตรอยละ 22.81 หรือประมาณ  32,559  ตนั 
ชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมากคือ  1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2552  ผลผลิตประมาณ 159,975 ตัน 
หรือเฉลี่ยวันละ 5,160 ตัน 
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กราฟที่ 2 แสดงผลผลิตทุเรียน ป 2552 
 

 การตลาดและราคา  ผลผลิตปนี้ออกสูตลาดคอนขางชากวาปกติประมาณครึ่งเดือน (21 
มีนาคม 2552) ประกอบกับผลผลิตมีการกระจายตัวดีทําใหราคาไมคอยจะมีปญหา  ทุเรียนคุณภาพมี
การสงออก รอยละ  51  หรือประมาณ  110,779.8  ตัน  คิดเปนมูลคาประมาณ  2,742.91  ลานบาท 
ราคาเฉลี่ย 24.76 บาท/กิโลกรัม ตลาดหลักไดแก จีน ไตหวัน ฮองกง อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา 
ทั้งในรูปผลสด แชแข็งทั้งผล  ผลผลิตใชบริโภคภายในประเทศรอยละ 41.50 หรือ ประมาณ  90,136  
ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 1,547.64 ลานบาท ราคาเฉลี่ย  17.17  บาท/กิโลกรัม ผลผลิตที่เหลือ
ประมาณ 16278.2 ตัน คิดเปนรอยละ 7.49 สงผานประเทศเพื่อนบานตามแนวชายแดน เชน เวียดนาม 
กัมพูชา พมา  มาเลเซีย และ นําไปแปรรูป  และอ่ืนๆ  ราคาเฉลี่ย ณ แหลงผลิต 21.98 บาท/กิโลกรัม   
คิดเปนมูลคาโดยรวม 4,773.92  ลานบาท   

หนาที่ 3 



วิถีการตลาดทุเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

หนาที่ 4 

ลง (จุดรวบรวมผลผลิต) 
รอยละ 53.00 

ตลาดกลางทองถิ่น 
(เกษตรกรจําหนายเองพอคาเร, 

รถเล็กรับซื้อ) รอยละ 41.50 

ผลผลิตป 52 
217,194  ตัน 

ผูบริโภคในประเทศ 

อื่นๆ 
(หนวยราชการ
รวบรวมกระจาย
ผลผลิต)ผลผลิต

เสียหาย,ดอยคณุภาพ 
รอยละ 0.5 

รอยละ 41.50 ผูบริโภคตางประเทศ 
รอยละ  53.50 

ผูบริโภคตลาดชายแดน/
ประเทศเพื่อนบาน 

รอยละ 5.00 

แปรรูป 
รอยละ  5 

(1.00) (37.50) (4.00) (51.00) 

(1.0) 
(2.50) (0.5) (2.50) 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



ํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี

สรุปภาวะการผลิตและราคาทุเรียนหมอนทอง ป 2552 

  เม.ย.-52 พ.ค.-52 มิ.ย.-52 ก.ค.-52 รวม/ 

  1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 เฉลี่ยทั้งป 

ผลผลิต (ตัน) - 747 7,780 23,490 81,965 23,700 17,520 7,987 2,540 1,702 167,431 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1 - 47.50 39.29 26.34 23.29 21.30 18.97 19.85 20.30 19.10 24.04 

มูลคา (ลานบาท) - 35.48 305.68 618.73 1,908.96 504.81 332.35 158.54 51.56 32.51 3,948.63 

ตนทุนการผลิตตอไร (บาท/ไร)2 16,886.96 

ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม (บาท/ก.ก.) 12.26 

สรุปภาวะการผลิตและราคาทุเรียนชะนี ป 2552 

  เม.ย.-52 พ.ค.-52 มิ.ย.-52 ก.ค.-52 รวม/ 

  1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30  1-10 เฉลี่ยทั้งป 

ผลผลิต (ตัน) 140 1,840 3,870 16,140 6,735 2,440 2,290 90 45 - 33,590 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1 24.00 22.58 19.99 15.88 12.92 10.46 9.22 6.88 6.00 - 14.14 

มูลคา (ลานบาท) 3.36 41.55 77.36 256.30 87.02 25.52 21.11 0.62 0.27 - 513.11 

ตนทุนการผลิตตอไร (บาท/ไร)2 12,609.56 

ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม (บาท/ก.ก.) 10.63 

หมายเหตุ  1 ราคาผลผลิตเฉลี่ยเปนราคาถวงน้ําหนักจากจุดรับซื้อผลผลิตรายใหญ, ลงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (รายชื่อผูใหขอมูลภาคผนวก) 

 2.ตนทุนการผลิต จากศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (รายละเอียดภาคผนวก)     

หนาที่ 5 ส



หนาที่ 6 
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กราฟที่ 3  แสดงสภาวะผลผลิตและราคาทุเรียนหมอนทอง ป 2552 
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กราฟที่ 4  แสดงสภาวะผลผลิตและราคาทุเรียนชะนี ป 2552 
 
 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



หนาที่ 7 

2.2 เงาะ  
 การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม  117,341 ไร พื้นที่ใหผล 114,720 ไร  คิดเปน 97.78% ของ

พื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 148,633 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,296 กิโลกรัมตอไร ผลผลิตเงาะคุณภาพ1

โดยรวมคิดเปนรอยละ 70 หรือประมาณ 104,043  ตัน เกรดทัว่ไป (คละ) คิดเปนรอยละ 20 หรือ
ประมาณ 29,727 ตัน ที่เหลือเปนเงาะคดั (คณุภาพต่ํา) รอยละ 10 หรือประมาณ 14,863  ตัน  ผลผลิต
ลดลงรอยละ 16.96 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ป 2551 : 178,987 ตัน) ทั้งนี้เนื่องจากมีการโคนเงาะที่
อายุมากและเงาะที่ตนโทรมเนื่องจากขาดการดูแล เพื่อเปลี่ยนไปปลูกพืชอ่ืน ตนทุนการผลิตรวม  12,336.75
บาท/ไร  6.85 บาท/กิโลกรัม 

 

% การเปล่ียนแปลง  
ป 2551 ป 2552 

+เพิ่ม/-ลด 
พื้นที่ปลูก (ไร) 132,832 117,341 -11.66 
พื้นที่ใหผล (ไร) 131,222 114,720 -12.58 
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร) 1,364 1,296 -4.99 
 ผลผลิตรวม (ตัน) 178,987 148,633 -16.96 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพื้นทีป่ลูก พื้นที่ใหผลและผลผลิตป 2551 และ 2552 
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กราฟที่ 5  เปรียบเทียบพื้นทีใ่หผลและผลผลิตเงาะป 2548-2552 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี

 
 ภาวะการผลิตเงาะป 2552 : 

การเก็บเกีย่ว  ผลผลิตทยอยออกประมาณปลายเดอืน มนีาคม –สิงหาคม 2552 และมีผลผลิต
ชวงตนฤดเูล็กนอยซ่ึงเปนผลผลิตที่ไดราคาดี เงาะปนี้มีประมาณ 3 รุนดวยกัน โดยรุนที่ 1 ชวงวนัที่ 1
พ.ค. -10 มิ.ย.52 ผลผลิตรอยละ 43.25 หรือประมาณ  64,288  ตัน รุนที่ 2 ชวงวันที่ 11 มิ.ย. – 30 มิ.ย.
52  ผลผลิตรอยละ 46.95 หรือประมาณ 69,785 ตัน เปนชวงที่มีผลผลิตออกมากที่สุด เฉล่ียวันละ 
3,489 ตัน และรุนที่ 3 ชวงวนัที่ 1 ก.ค.52 เปนตนไป 
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กราฟที่ 6 แสดงผลผลิตเงาะ ป 2552 

 
 การตลาดและราคา  ปนี้ผลผลิตทยอยออกสูตลาดและมีเงาะชวงตนฤดูทําใหไดราคาดี

และผลผลิตที่คาดวาจะกระจุกตัวเนื่องจากออกดอกพรอมกันไดรับผลกระทบจากฝนตกและหมอก
จัดทําใหบางสวนไมตดิผลจึงทําใหผลผลิตกระจายตัว ประกอบกับปนีล้ง และพอคาเร ที่เปนกลไก
หลักในการระบายผลผลิตออกจากแหลงผลิตมาดําเนินการมากกวาปทีผ่านมา และทางรัฐบาลไดมี
มาตรการชวยระบายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต และตัดวงจรเงาะคัดคุณภาพต่ําออกจากระบบทําให
สถานการณดานการตลาดเงาะคอนขางดีไมมีปญหาเหมือนปที่ผานมา ตลาดตางประเทศเงาะปนี้ตลาด
เดิม คือ มาเลเซีย สิงคโปร จีน กัมพูชาและสหรัฐอเมริกา ตลาดใหม ไดแก อินเดยี และประเทศแถบ
ตะวนัออกกลาง และสหภาพยุโรป  ผลผลิตเงาะคุณภาพสงออก คิดเปนรอยละ 1.50 หรือประมาณ 
2,230 ตัน ผลผลิตสวนใหญบริโภคภายประเทศ และประเทศเพื่อนบานตามแนวชายแดน คิดเปนรอย
ละ 98.50 หรือประมาณ 146,403 ตัน ราคาเงาะโรงเรียนคุณภาพเฉลี่ย  14.94 บาท/กิโลกรัม มูลคา
ประมาณ  104.04  ลานบาท  ราคาเงาะสีชมพูเฉล่ีย  5.81  บาท/กิโลกรัม  มูลคาประมาณ  69.34  ลาน
บาท  ราคาเฉลี่ยเงาะ ณ  แหลงผลิต  9.46  บาท/กิโลกรัม คิดเปนมูลคาโดยรวมประมาณ 1,406.07 ลาน
บาท 

หนาที่ 8 



วิถีการตลาดเงาะ 
 
 ผลผลิตป 52 
 

148,633 ตัน  
 
 
 
 
 
 อื่นๆ (ผลผลิตดอย

คุณภาพ) 
ตลาดทองถิ่น/พอคาเร ลงรวบรวมผลผลิต แปรรูป 

 
รอยละ 58.50 รอยละ  40 รอยละ  0.5  

รอยละ  1.0  
 
      (38.80) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตลาดชายแดน 
รอยละ 10 

ผูบริโภคในประเทศ 
รอยละ 87.50 

ผูบริโภคตางประเทศ 

รอยละ  1.50 

(0.30) (0.20) 

(1.20) (36.80) (2) 
     (8) (50.50) 

หนาที่  9 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



ํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี

สรุปภาวะการผลิตและราคาเงาะโรงเรียนป 2552 
 มี.ค.52 เม.ย.52 พ.ค.52 มิ.ย.52 ก.ค.52 ส.ค.52 รวม/ 

  21-31 1-10  11-20 21-30 1-10  11-20 21-31  1-10  11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 เฉลี่ยทั้งป 
ผลผลิต (ตัน) 4 15 20 40 1,485 5,088 13,970 40,857 39,940 25,020 8,107 3,455 1,725 652 148,633 
ราคาเฉลี่ย (บาท)1 70 60.03 45.00 27.97 16.01 12.21 8.72 7.46 7.91 9.50 10.31 10.21 10.15 10.12 9.46 
มูลคา (ลานบาท) 0.28 0.90 0.90 1.12 23.17 62.12 121.82 304.79 315.93 237.69 81.88 34.96 17.61 6.72 1,210.50 

ตนทุนการผลิตตอไร (บาท/ไร)2 12,909.58  

ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม (บาท/ก.ก.) 7.08  

 
สรุปภาวะการผลิตและราคาเงาะสีชมพูป 2552 

  พ.ค.52 มิ.ย.52 ก.ค.52 ส.ค.52 รวม/ 

  1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31  1-10 เฉลี่ยทั้งป 

ผลผลิต (ตัน) 195 280 950 960 2,150 2,675 745 300 - - 8,255 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1 17.25 9.15 6.22 4.56 4.44 4.51 5.52 6.75 - - 5.81 

มูลคา (ลานบาท) 3.36 2.56 5.91 4.38 9.55 12.06 4.11 2.03 - - 43.96 

ตนทุนการผลิตตอไร (บาท/ไร)2 9,443.23 

ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม (บาท/ก.ก.) 6.05 

หมายเหตุ  1 ราคาผลผลิตเฉลี่ยเปนราคาถวงน้ําหนักจากจุดรับซื้อผลผลิตรายใหญ, ลงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (รายชื่อผูใหขอมูลภาคผนวก) 

 2.ตนทุนการผลิต จากศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (รายละเอียดภาคผนวก)     

หนาที่ 10 ส



หนาที่ 11 
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กราฟที่ 7 แสดงสภาวะราคาเงาะโรงเรียน ป 2552 
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กราฟที่ 8 แสดงสภาวะราคาเงาะสีชมพู ป 2552 
 
 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



หนาที่ 12 

2.3.มังคุด   
 การผลติ : พื้นที่ปลูกรวม  136,957ไร พื้นที่ใหผล 109,751 ไร  คิดเปน รอยละ 70.14 

ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 76,716  ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 699 กิโลกรัม/ไร  ผลผลิตคุณภาพ คิดเปน
รอยละ 80 หรือประมาณ 61,373  ตัน  และทั่วไปคิดเปนรอยละ 20 หรือประมาณ 15,343  ตัน ผลผลิต
ป 2552 ลดลงคิดเปนรอยละ 1.30  เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ป 2551 : 77,729 ตัน) เนือ่งจากปที่ผานมา
มีฝนตกชุกตอเนื่องและอากาศหนาวเยน็ติดตอกันนานสงผลใหมังคุดออกดอกลาชากวาปกตแิละ
ผลผลิตตอตนลดลง ตนทุนการผลิตรวม 12,138.32 บาท/ไร 8.09 บาท/กิโลกรัม  

 
% การเปล่ียนแปลง  

ป 2551 ป 2552 
+เพิ่ม/-ลด 

พื้นที่ปลูก (ไร) 134,337 136,957 +1.91 
พื้นที่ใหผล (ไร) 109,324 109,751 +0.39 
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร) 711 699 - 1.69 
 ผลผลิตรวม (ตัน) 77,729 76,716 - 1.30 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบพื้นทีป่ลูก พื้นที่ใหผล ผลผลิตมังคุด ป 2551 และ 2552 
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กราฟที่ 9 เปรียบเทียบพื้นทีใ่หผล และผลผลิตมังคุดป 2548-2552 

 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี

 ภาวะการผลิตมงัคุดป 2552 : 

การเก็บเก่ียว  ปนี้มังคุดออกดอกรวม 3 รุน การเก็บเกี่ยวอยูในชวง ตนเดือนเมษายน ถึง
กลางเดือนกรกฎาคม 2552 โดยรุนแรก  ชวงวนัที่ 1-30 เม.ย. 52 ผลผลิตรอยละ 1.81 หรือประมาณ 
1,388  ตัน รุนที่ 2 ชวงวันที่ 1 พ.ค. – 31 พ.ค. 51 ผลผลิตรอยละ 65.56 หรือประมาณ 50,297 ตัน เปน

ชวงที่ผลผลิตออกสูตลาดมากที่สุด เฉล่ียประมาณวันละ 1,622 ตัน รุนที่ 3 ชวงวันที่ 1 มิ.ย.52 เปนตน
ไป ผลผลิตรอยละ 31.32 หรือประมาณ 24,031 ตัน  
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กราฟที่ 10 แสดงผลผลิตมังคุดป 2552   
 

 การตลาดและราคา  ตามที่ประมาณการไวผลผลิตลดลงจากปที่ผานมาและผลผลิตออกลา
กวาปที่ผานมาชวงตนฤดกูาลผลิตมีผลผลิตนอย ทําใหตลาดมีความตองการสูงสงผลดีทําใหมีราคา
แพงและผลผลิตคอนขางกระจายตัวทําใหราคาคอนขางดีตลอดทั้งฤดูกาล คาดวาปนี้สงออก ได
ประมาณ รอยละ  67 ประมาณ 51,400  ตัน  สงออกมากที่สุดคือประเทศจีน รอยละ60 ของปริมาณ
สงออก เนื่องจากประเทศจนีมีความตองการมังคุดในจาํนวนไมจํากดัและคุณภาพของมังคุดที่สงออก
จีนสวนใหญเปนมังคุดเกรด 2 (มันลาย) และขนาดของผลผลิตที่สงไดมี 3-4  ขนาด  รองลงมาประเทศ
ญี่ปุน รอยละ  20  และอีกรอยละ 20  สงออกประเทศ อ่ืนๆ เชน เกาหลีใต  ฮองกง ออสเตรเลีย 
สิงคโปร   บางสวนสงผานประเทศตามแนวชายแดน เชน ลาว เวียดนาม กัมพูชา    ผลผลิตที่เหลืออีก
รอยละ 33  ประมาณ 25,316  ตัน  บริโภคภายในประเทศ และนาํไปแปรรูป ราคาเฉลี่ยมังคุด ณ  
แหลงผลิต  24.87  บาท/กิโลกรัม คิดเปนมลูคาโดยรวมประมาณ 1,907.93 ลานบาท 

หนาที่ 13 



 
วิถีการตลาดมังคุด 

 
 ผลผลิตป 51 
 

76,716 ตัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตลาดทองถิ่น/พอคาเร 
รอยละ 25 

ลงรวบรวมผลผลิต 

รอยละ  69 

ตลาดชายแดน 

รอยละ 5 
ผูบริโภคในประเทศ 

รอยละ 28.00 
ผูบริโภคตางประเทศ 

รอยละ  67.00 

แปรรูป 

รอยละ  3 

เกษตรกรสงบริษัทสงออก 

รอยละ  3 

บริษัทสงออก 

รอยละ  5  

(3) (2) 
(7) 

(60) (5) (2) (22) 

(5) 

(1) (2) 

หนาที่ 14 สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



1,455.92 

ํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี

สรุปภาวะการผลิตและราคามังคุด ป 2552 

  เม.ย.-52 พ.ค.-52 มิ.ย.-52 ก.ค.52 

  1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 10-10 11-20 

รวม/ 
เฉลี่ยทั้งป 

ผลผลิต (ตัน) 10 48 2,330 14,957 15,790 19,550 15,495 6,796 1,010 430 300 76,716 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1 80.55 62.40 36.18 22.20 18.20 16.42 16.56 21.43 18.12 9.05 9.85 24.87 

มูลคา (ลานบาท) 0.81 3.00 84.30 332.05 287.38 321.02 256.60 145.64 18.30 3.89 2.96 

ตนทุนการผลิตตอไร (บาท/ไร)2 12,138.32 

ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม (บาท/ก.ก.) 8.09 

หนาที่ 15 

 ราคาผลผลิตเฉลี่ยเปนราคาถวงน้ําหนักจากจุดรับซื้อผลผลติรายใหญ, ลงในพื้นที่จังหวัดจนัทบุรี (รายชื่อผูใหขอมูลภาคผนวก) 

.ตนทุนการผลิต จากศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (รายละเอยีดภาคผนวก) 

1

2

หมายเหตุ  
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หนาที่ 16 
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กราฟที่ 11 แสดงภาวะการผลิตและราคามังคุดป 2552 
 

2.3.ลองกอง  
 การผลติ : พื้นที่ปลูกรวม 97,566 ไร พื้นที่ใหผล 73,205ไร  คิดเปน รอยละ 75.02 ของ

พื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 50,658  ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 692 กิโลกรัมตอไร  ผลผลิตคุณภาพ1 คิดเปนรอย
ละ 80 หรือประมาณ 40,526  ตัน  และทั่วไปคิดเปนรอยละ 20 หรือประมาณ 10,132  ตัน ผลผลิต      
ป 2552  ลดลงคิดเปนรอยละ 3.45  เมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ป 2551 : 52,470 ตัน)  ตนทุนการผลิต
รวม 8,240.44 บาท/ไร 12.21 บาท/กิโลกรัม  

 
% การเปล่ียนแปลง  

ป 2551 ป 2552 
+เพิ่ม/-ลด 

พื้นที่ปลูก (ไร) 94,331 97,566 +3.32 
พื้นที่ใหผล (ไร) 68,320 73,205 +6.67 
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร) 768 692 - 9.90 
 ผลผลิตรวม (ตัน) 52,470 50,658 - 3.45 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบพื้นทีป่ลูก พื้นที่ใหผล ผลผลิตลองกอง ป 2551 และ2552 
 
 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



หนาที่ 17 
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กราฟที่ 12 เปรียบเทียบพืน้ที่ใหผล และผลผลิตลองกองป 2548-2552 

 
 ภาวะการผลิตลองกองป 2552 : 

การเก็บเก่ียว  ผลผลิตลองกองทยอยออก เร่ิมตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม 2552 เปนตนไป 
จนถึงเดอืนสิงหาคม โดยผลผลิตออกมากชวงกลางเดือนกรกฎาคม 2552 เฉล่ียประมาณวันละ 1,246  ตนั 
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กราฟที่ 13 แสดงผลผลิตลองกองป 2552   
 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



 การตลาดและราคา  ผลผลิตลองกองสวนใหญ  รอยละ 70 หรือประมาณ 35,460 ตัน ใช
บริโภคภายในประเทศ ซ่ึงยงัเปนที่ตองการของผูบริโภคมาก รอยละ 30 หรือประมาณ 15,198 ตัน 
สงออกไปตางประเทศและบางสวนสงออกทางชายแดนทางประเทศกัมพูชาไปประเทศเวียดนาม จนี
ประกอบกับผลผลิตลองกองจะออกชากวาผลไมชนดิอืน่ทําใหราคาคอนขางดี ราคาเฉลี่ย ณ แหลงผลิต  
21.53 บาทตอกิโลกรัม  คิดเปนมูลคาโดยรวม 1,090.67 ลานบาท 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี

 
 

 
 

หนาที่ 18 



วิถีการตลาดลองกอง 
 
 ผลผลิตป 2552 
 

50,658 ตัน  
 
 
 
 
 

ตลาดทองถิ่น/พอคาเร ลงรวบรวมผลผลิต  
 รอยละ 40 รอยละ  60  
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตลาดชายแดน 

รอยละ 20 
ผูบริโภคในประเทศ 

รอยละ  70 
ผูบริโภคตางประเทศ 

รอยละ  10 

(17) (47) (50) 

(10) (23) 

(3) 

หนาที่  19 สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



ํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี

สรุปภาวการณผลิตและราคาลองกอง ป 2552 

  พ.ค..-52 มิ.ย.-52 ก.ค.-52 ส.ค.52 

  1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 

รวม/ 
เฉลี่ยทั้งป 

ผลผลิต (ตัน) - 220 94 590 1,594 4,300 7,430 12,460 10,505 8,630 4,835 50,658 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1 - 52.50 33.92 26.90 24.23 23.72 22.69 20.81 18.21 13.29 12.50 21.53 

มูลคา (ลานบาท) - 11.55 3.19 15.87 38.62 102.00 168.59 259.29 191.30 114.69 60.44 965.53 

ตนทุนการผลิตตอไร (บาท/ไร)2 8,240.44 

ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัม (บาท/ก.ก.) 12.21 

หนาที่ 20 

 ราคาผลผลิตเฉลี่ยเปนราคาถวงน้ําหนักจากจุดรับซื้อผลผลติรายใหญ, ลงในพื้นที่จังหวัดจนัทบุรี (รายชื่อผูใหขอมูลภาคผนวก) 

.ตนทุนการผลิต จากศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (รายละเอยีดภาคผนวก) 

1
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หนาที่ 21 
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กราฟที่ 14 แสดงภาวะการผลิตและราคาลองกองป 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



3. ผลการดําเนินการบริหารจัดการผลไม ป 2552 
 แผนและผลการบริหารจัดการผลไม (ทุเรียน เงาะ มังคดุ) ปกาลผลติ 2552 

• ดานผลผลิต      
ทุเรียน 

โครงการ / กิจกรรมหลัก  * 
เปาหมาย  

(ตัน) 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัน) 
วิธีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ 

ดานการผลิต    

1. สํารวจขอมูล  ประมาณการ
ผลผลิต 
จําแนกขอมูล  ทุก  10  วัน   

218,228.00 
 

217,194.00 
 

- สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี 
- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6  
ชลบุรี 
- สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง   

ดานการตลาด    

1. แผนสนบัสนุนของหนวยงาน
ในจังหวัด 

   

1.1 รวบรวมผลผลิตไปจําหนาย
ตลาดชายแดนและสงผลผลิตไป
จําหนายตางประเทศ(เวียดนาม
,กัมพูชา) 

20,600.00 5,034.21 
 
 
 
 

- พาณิชยจังหวัดจนัทบุรี 
- ศูนยสงเสริมการสงออกฯ 
ประสานใหเกษตรกรไปจําหนายผลผลิตที่
ตลาดชายแดน และจัดคาราวานสินคานํา
ผลไมไปจําหนาย 

1.2 เรงกระจายผลผลิตออกนอก
แหลงผลิตสูตลาดปลายทางอยาง
รวดเร็ว โดยการจัดซื้อและจดั
ขายสง 
 

1,000.00 15.11 
 
 
 
 
 

- พาณิชยจังหวัดจนัทบุรี 
ตั้งศูนยกระจายผลไมในทุกภูมิภาคตางๆ
ทั่วประเทศ (จดุ DC 8 จังหวดั อุบล อุดร 
ขอนแกน โคราช นครสวรรค พิษณุโลก 
มุกดาหาร และราชบุรี) 
- สนง.การคาภายในฯ 

1.3 รวบรวมผลผลิตจําหนายแก
ผูบริโภคโดยตรง 

50.00 56.78 
 

 
 

- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบรีุ 
- ธกส. จันทบรีุ 
- ปกครองจังหวัด 
-สนง.การคาภายในฯ 
รวบรวมรับซื้อนําไปจําหนายปลีก  

หนาที่ 22 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



โครงการ / กิจกรรมหลัก  * 
เปาหมาย  

(ตัน) 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัน) 

 

วิธีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ 

   

ผูบริโภคโดยตรง (ตลาดอ.ต.ก.,นิคม
อุตสาหกรรม,กรมกงสุล ฯลฯ) ตลาด
ปลายทาง และรวบรวมสงคูคาตางจังหวัด 
 

1.4 รวบรวมผลผลิตจําหนายแก
ผูบริโภคโดยตรง 

50.00 56.78 
 

 
 

- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบรีุ 
- ธกส. จันทบรีุ 
- ปกครองจังหวัด 
-สนง.การคาภายในฯ 
รวบรวมรับซื้อนําไปจําหนายปลีก 
ผูบริโภคโดยตรง (ตลาดอ.ต.ก.,นิคม
อุตสาหกรรม,กรมกงสุล ฯลฯ) ตลาด
ปลายทาง และรวบรวม 
สงคูคาตางจังหวัด 

1.5 จําหนายผลผลิตในเทศกาล
ทุเรียนโลก 

20.00 
 

            1.00 
 
 

- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบรีุ 
- หอการคาจังหวัดจันทบุรี 
ใหเกษตรกร,กลุมเกษตรกรนาํผลผลิตมา
จําหนายแกนักทองเที่ยวในงานมหกรรม
ทุเรียนโลก 

2. กลไกตลาดปกต ิ    

2.1 กระจายในประเทศ 
 -จุดรับซื้อ-ขายสงริมทาง 
 - ตลาดเนินสงู ปากแซง หวย
สะทอน 
- ประสานเชื่อมโยงผูผลิตและ
ผูประกอบการ (กลุมปรับปรุง
คุณภาพ,ชาวสวนขายเหมาสวน) 

 
87,558.00 

 

 
89,237.90 

  
- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบรีุ 
- สหกรณจังหวัดจนัทบุรี 
สงเสริมใหผลิตสินคาคุณภาพจําหนาย 
ตามกลไกตลาด 
 

2.2 สงออก 
- กรมศุลกากร 
- สงออกตลาดชายแดน 
 

 
100,000.00 

 
110,779.80 

 
- สถิติการสงออกกรมศุลกากร 
- ลงสงออกในพื้นที่ (41ราย)สงออกตลาด
ชายแดน (ผานพิธีการศุลกากร) 

หนาที่ 23 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



หนาที่ 24 

เปาหมาย  
(ตัน) 

ผลการดําเนินงาน 
(ตัน) 

 

โครงการ / กิจกรรมหลัก  * วิธีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ 

2.3 แปรรูป 
 - กลุมแมบานเกษตรกร 
 - กลุมวิสาหกจิชุมชน 

   
9,000.00 12,069.20 - สํานักงานเกษตรจังหวัด 

นําไปแปรรูปเปนทุเรียนทอด ทุเรียนกวน  
 - ผูประกอบการรายยอย 

ผลผลิตรวมของจังหวัด  218,228.00 217,194.00 ผลผลิตลดลงจากประมาณการ(เปาหมาย)
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ (1. + 2.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



  เงาะ 

โครงการ / กิจกรรมหลัก  * 
เปาหมาย  

(ตัน) 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัน) 
วิธีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ 

ดานการผลิต    

2. สํารวจขอมูล  ประมาณการ
ผลผลิต 
จําแนกขอมูล  ทุก  10  วัน   

149,136.00 
 

148,633.00 - สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี 
- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6  
ชลบุรี 
- สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง   

ดานการตลาด    

1. แผนสนบัสนุนของหนวยงาน
ในจังหวัด 

   

1.1 รวบรวมผลผลิตไปจําหนาย
ตลาดชายแดนและสงผลผลิตไป
จําหนายตางประเทศ(เวียดนาม
,กัมพูชา) 

25,780.00 4,794.09 
 
 
 
 

- พาณิชยจังหวัดจนัทบุรี 
- ศูนยสงเสริมการสงออกฯ 
ประสานใหเกษตรกรไปจําหนายผลผลิตที่
ตลาดชายแดน และจัดคาราวานสินคานํา
ผลไมไปจําหนาย 

1.2 เชื่อมโยงตลาดผูบริโภค
ปลายทาง 

500.00 37.88 -สนง.การคาภายในฯ 
 

1.3 เรงกระจายผลผลิตออกนอก
แหลงผลิตสูตลาดปลายทางอยาง
รวดเร็ว โดยการจัดซื้อและจดั
ขายสง  
 

5,000.00 1,862.83 -  สหกรณจังหวัดจันทบุรี 
-  พาณิชยจังหวัด  
รวบรวมผลไมเกรดคุณภาพสง
หางสรรพสินคา/ผูสงออก
(Lotus,Makro,Big C,Carrefour) 
ตั้งศูนยกระจายผลไมในทุกภูมิภาคตางๆ
ทั่วประเทศ  จดัสงเสริมการขายรวมกับ
หางสรรพสินคา (จุด DC 8 จังหวดั อุบล 
อุดร ขอนแกน โคราช นครสวรรค 
พิษณุโลก มกุดาหาร และราชบุรี) 

    
 
 

หนาที่ 25 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



โครงการ / กิจกรรมหลัก  * 
เปาหมาย  

(ตัน) 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัน) 
วิธีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ 

1.4 รวบรวมผลผลิตจําหนายปลีก
แกผูบริโภคโดยตรง 

300.00 563.90 -สนง.การคาภายในจังหวัดจนัทบุรี 
- ธกส. จันทบรีุ 
- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบรีุ 
- สหกรณจังหวัดจนัทบุรี 
รวบรวมรับซื้อนําไปจําหนายปลีก 
ผูบริโภคโดยตรง (ตลาดอ.ต.ก.,นิคม
อุตสาหกรรม,กรมกงสุล ฯลฯ) ตลาด
ปลายทาง และรวบรวมสงคูคาตางจังหวัด 

1.5 จําหนายผลผลิตในเทศกาล
ทุเรียนโลก 

10.00 2.00 - สนง.เกษตรจังหวดัจันทบรีุ 
จําหนายผลผลิตแกนกัทองเทีย่วในงาน
มหกรรมทุเรียนโลก 

2. แผนขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก คชก. 

   

2.1มาตรการบริหารจัดการ
คุณภาพผลผลิต 

7,000.00 745.59 -องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ้ือเงาะดอยคณุภาพ(เงาะคดั)ไปทําปุย
หมัก 

2.2 กระจายผลผลิต
ภายในประเทศ 

2,2000.00 20,849.90 -พาณิชยจังหวดั 
สนับสนุนคาบริหารจัดการแบบจายขาดคา
ขนสงและคาจดัการผลผลิต 2 บาท/กก.
เพื่อรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอก
แหลงผลิต 

3. กลไกตลาดปกต ิ    

3.1 กระจายในประเทศ 
 -จุดรับซื้อ-ขายสงริมทาง 
 - ตลาดเนินสงู ปากแซง หวย
สะทอน 
- ประสานเชื่อมโยงผูผลิตและ
ผูประกอบการ (กลุมปรับปรุง
คุณภาพ) 

 
82,199.00 

 
116,700.81 

 
- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบรีุ 
- สหกรณจังหวัดจนัทบุรี 
สงเสริมใหผลิตสินคาคุณภาพครบวงจร
จําหนายเปนไปตามกลไกตลาดปกติ  

    

หนาที่ 26 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



หนาที่ 27 

เปาหมาย  
(ตัน) 

ผลการดําเนินงาน 
(ตัน) 

วิธีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ 
โครงการ / กิจกรรมหลัก  * 

3.2 สงออก   
2,060.00 

 
- สงออกตลาดตางประเทศ 4,997.00  ลงสงออกในพื้นที่ สงออกตลาด

ตางประเทศ   
 

  

3.3 แปรรูป 
 - กลุมแมบานเกษตรกร 
 - กลุมวิสาหกจิชุมชน 

   
1,350.00 270.00 

 
เขาโรงงานแปรูป 

- บริษัทเอกชน 
3.4 อ่ืนๆ - 746.00 ผลผลิตไมไดคุณภาพ/ตกคางในสวน

เกษตรกรไมเกบ็เกี่ยวมาจําหนาย 

ผลผลิตรวมของจังหวัด 149,136.00 148,633.00 ผลผลิตลดลงจากประมาณการ(เปาหมาย)
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ  (1.+2.+3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



  มังคุด 

โครงการ / กิจกรรมหลัก  * 
เปาหมาย  

(ตัน) 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัน) 
วิธีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ 

ดานการผลิต    
3. สํารวจขอมูล  ประมาณการ

ผลผลิต 
จําแนกขอมูล  ทุก  10  วัน   

76,826.00 76,716.00 - สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี 
- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6  
ชลบุรี 
- สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง 

ดานการตลาด    

1. แผนสนบัสนุนของหนวยงาน
ในจังหวัด 

   

1.1 รวบรวมผลผลิตไปจําหนาย
ตลาดชายแดนและสงผลผลิตไป
จําหนายตางประเทศ(เวียดนาม
,กัมพูชา) 

36,080.00 11,702.98 
 
 
 
 

- พาณิชยจังหวัดจนัทบุรี 
- ศูนยสงเสริมการสงออกฯ 
ประสานใหเกษตรกรไปจําหนายผลผลิตที่
ตลาดชายแดน และจัดคาราวานสินคานํา
ผลไมไปจําหนาย 

1.2 เรงกระจายผลผลิตออกนอก
แหลงผลิตสูตลาดปลายทางอยาง
รวดเร็ว โดยการจัดซื้อและจดั
ขายสง 
 

12,000.00 9,254.59 -  สหกรณจังหวัดจันทบุรี 
-  พาณิชยจังหวัดจนัทบุรี 
รวบรวมผลไมเกรดคุณภาพสงให
หางสรรพสินคา/ผูสงออก 
(Lotus,Makro,Big C,Carrefour) 
ตั้งศูนยกระจายผลไมในทุกภูมิภาคตางๆ
ทั่วประเทศ  จดัสงเสริมการขายรวมกับ
หางสรรพสินคา (จุด DC 8 จังหวดั อุบล 
อุดร ขอนแกน โคราช นครสวรรค 
พิษณุโลก มกุดาหาร และราชบุรี) 

1.3 รวบรวมผลผลิตจําหนายปลีก
แกผูบริโภคโดยตรง 

720.00 257.20 - สํานักงานการคาภายในจังหวัดจันทบุรี 
-  สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี 
- ธกส.จันทบุรี 
- สหกรณจังหวัดจนัทบุรี 
- ปกครองจังหวัด 

หนาที่ 28 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



โครงการ / กิจกรรมหลัก  * 
เปาหมาย  

(ตัน) 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัน) 

 

วิธีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ 

   
ผูบริโภคโดยตรง (ตลาดอ.ต.ก.,นิคม
อุตสาหกรรม,กรมกงสุล ฯลฯ) ตลาด
ปลายทาง และรวบรวมสงคูคาตางจังหวัด 

1.4 จําหนายผลผลิตในเทศกาล
ทุเรียนโลก 

20.00 5.00 - สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี 
- หอการคาจังหวัดจันทบุรี 
ใหเกษตรกรนาํผลผลิตมาจําหนายในงาน
มหกรรมทุเรียนโลก 

2. แผนขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก คชก. 

   

2.1 กระจายผลผลิต
ภายในประเทศ 

1,000.00 - -พาณิชยจังหวดั 
สนับสนุนคาบริหารจัดการแบบจายขาดคา
ขนสงและคาจดัการผลผลิต 2 บาท/กก.
เพื่อรวบรวมและกระจายผลผลิตออกนอก
แหลงผลิต 

3. กลไกตลาดปกต ิ    

3.1 กระจายในประเทศ 
 - จุดรับซื้อ-ขายสงริมทาง 
 - ตลาดเนินสงู ปากแซง หวย
สะทอน 
 

 
6,906.00 

 
2,662.23 

  
- สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี 
สงเสริมใหรวมกลุมผลิตสินคาคุณภาพ
จําหนาย ( เชน กลุมคลัสเตอรมังคุด
จันทบุรี) เปนไปตามกลไกปกต ิ

3.2 สงออก 
- ลงสงออกในพื้นที ่
- สงออกจําหนายตลาดชายแดน 

 
20,000.00 

 
52,782.00 

 
- ลงสงออกในพื้นที่สงออกตลาด
ตางประเทศและตลาดชายแดน (ผานพิธี
การศุลกากร) 

3.3 แปรรูป 
 - กลุมแมบานเกษตรกร 
 - กลุมวิสาหกจิชุมชน 
- บริษัทเอกชน 

 
100.00 

 
52.00 

 

 
เขาโรงงานแปรรูป น้ํามังคุด ฯลฯ 

ผลผลิตรวมของจังหวัด  
(1.+2.+3.) 

76,826.00 76,716.00 ผลผลิตลดลงจากประมาณการ(เปาหมาย)
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
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ลองกอง 

โครงการ / กิจกรรมหลัก  * 
เปาหมาย  

(ตัน) 
ผลการดําเนินงาน 

(ตัน) 
วิธีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ 

ดานการผลิต    
4. สํารวจขอมูล  ประมาณการ

ผลผลิต 
จําแนกขอมูล  ทุก  10  วัน   

50,658.00 50,658.00 - สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี 
- สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6  
ชลบุรี 
- สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวดัระยอง 

ดานการตลาด    

1. แผนสนบัสนุนของหนวยงาน
ในจังหวัด 

   

1.1 รวบรวมผลผลิตไปจําหนาย
ตลาดชายแดนและสงผลผลิตไป
จําหนายตางประเทศ(เวียดนาม
,กัมพูชา) 

20,630.00 6,069.60 
 
 
 
 

- พาณิชยจังหวัดจนัทบุรี 
- ศูนยสงเสริมการสงออกฯ 
ประสานใหเกษตรกรไปจําหนายผลผลิตที่
ตลาดชายแดน และจัดคาราวานสินคานํา
ผลไมไปจําหนาย 

1.2 เรงกระจายผลผลิตออกนอก
แหลงผลิตสูตลาดปลายทางอยาง
รวดเร็ว โดยการจัดซื้อและจดั
ขายสง 
 

2,095.00 143.06 -  สหกรณจังหวัดจันทบุรี 
-  พาณิชยจังหวัดจนัทบุรี 
รวบรวมผลไมเกรดคุณภาพสงให
หางสรรพสินคา/ผูสงออก 
(Lotus,Makro,Big C,Carrefour) 
ตั้งศูนยกระจายผลไมในทุกภูมิภาคตางๆ
ทั่วประเทศ  จดัสงเสริมการขายรวมกับ
หางสรรพสินคา (จุด DC 8 จังหวดั อุบล 
อุดร ขอนแกน โคราช นครสวรรค 
พิษณุโลก มกุดาหาร และราชบุรี) 

1.3 รวบรวมผลผลิตจําหนายปลีก
แกผูบริโภคโดยตรง 

150.00 48.53 - สํานักงานการคาภายในจังหวัดจันทบุรี 
-  สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี 
- ธกส.จันทบุรี 
- สหกรณจังหวัดจนัทบุรี 
- ปกครองจังหวัด 

หนาที ่30 
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เปาหมาย  
(ตัน) 

ผลการดําเนินงาน 
(ตัน) 

 

วิธีดําเนินการ/หนวยงานรับผิดชอบ โครงการ / กิจกรรมหลัก  * 

   
ผูบริโภคโดยตรง (ตลาดอ.ต.ก.,นิคม
อุตสาหกรรม,กรมกงสุล ฯลฯ) ตลาด
ปลายทาง และรวบรวมสงคูคาตางจังหวัด 

1.4 จําหนายผลผลิตในเทศกาล
ทุเรียนโลก 

5.00 1.00 - สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี 
- หอการคาจังหวัดจันทบุรี 
ใหเกษตรกรนาํผลผลิตมาจําหนายในงาน
มหกรรมทุเรียนโลก 

2. กลไกตลาดปกต ิ    

2.1 กระจายในประเทศ     
 - จุดรับซื้อ-ขายสงริมทาง 11,108.00 17,750.00 - สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี 
 - ตลาดเนินสงู ปากแซง หวย
สะทอน 

สงเสริมใหรวมกลุมผลิตสินคาคุณภาพ
จําหนาย ( เชน กลุมคลัสเตอรมังคุด
จันทบุรี) เปนไปตามกลไกปกต ิ 

2.2 สงออก 
- ลงสงออกในพื้นที ่

  
26,624.00 

 
16,670.00 - ลงสงออกในพื้นที่สงออกตลาด

ตางประเทศและตลาดชายแดน (ผานพิธี
การศุลกากร) 

- สงออกจําหนายตลาดชายแดน 

ผลผลิตรวมของจังหวัด  
(1. + 2.) 

50,658.00 50,658.00  
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• ดานบริหารจัดการ 
1.การจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตที่เปนเอกภาพ   
 1.1 ดําเนินการจัดทําขอมูลพื้นฐานกอนผลผลิตออกดอกเพื่อทราบถึงพื้นที่ใหผลที่

ชัดเจน เมื่อผลผลิตเริ่มออกดอกจะมีการติดตามสถานการณการออกดอกในพื้นที่ โดยสํานักงาน
เกษตรอําเภอทุกอําเภอสรุปรายงานทุก 10 วัน ทั้งในระดับอําเภอ และในระดับจังหวัดจนสิ้นสุดการ
ออกดอก จัดทําเปนขอมูลประมาณการผลผลิตเบื้องตน (เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ) 

 1.2 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 จ.ชลบุรี ออกติดตามสถานการณการติด
ผลของไมผลในพื้นที่รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยการสุมสํารวจตามหลักทางสถิติเพื่อ
ตรวจสอบขอมูลปริมาณผลผลิตที่ติดจริงบนตน (เดือนมีนาคม) 

1.3 นําขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดและขอมูลออกติดตามสถานการณผลผลิต
ในชวงที่ติดอยูบนตนแลวมาประชาพิจารณและวิเคราะหรวมกัน สรุปเปนขอมูลประมาณการผลผลิต
ที่เปนเอกภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณออกเผยแพรประชาสัมพันธและใชเปนฐานในการ
วางแผนบริหารจัดการผลผลิต 
 2.วางแผนบริหารจัดการผลผลิตป 2552  โดยนําขอมูลประมาณการผลผลิตมาวางแผน 
  2.1 สนับสนุนใหตลาดปกติสามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
  2.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปองกันและแกไขปญหาผลไมของจังหวัดให
ดําเนินการอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2.3 จัดทําโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนจากสวนกลาง ในกรณทีี่วิเคราะหแลว
พบวาจะเกดิปญหาเนื่องจากผลผลิตในชวง Peak เกินความตองการของตลาดที่จะรองรับได โดย
คณะกรรมการระดับจังหวดั ประสานกับสํานักงานพาณิชยจังหวัด เสนอโครงการบริหารจัดการผลไม
ภาคตะวันออก ป 2552 จังหวัดจันทบุรี เสนอของบ คชก. ซ่ึงไดรับการสนับสนุนงบกลางจากรัฐบาล
เพื่อแกไขปญหาผลผลิตและกรณีฉกุเฉิน ดําเนิน 2 มาตรการ งบประมาณทัง้หมด 63,400,000  บาท 

มาตรการที่ 1  บริหารจัดการคุณภาพผลผลิต  มี  2  โครงการ 
 1.โครงการ  การปองกันและแกไขปญหาทเุรียนดอยคุณภาพออกสูตลาด

ภายในประเทศไดดําเนินการโดยสํานักงานปกครองจังหวัด ไดดําเนนิการตั้งแตเดอืนมีนาคม ถึงเดือน
มิถุนายน 2552 ตั้งจุดตรวจภายในจังหวัดและรอยตอจังหวัด  ออกตรวจจุดรับซื้อผลผลิตทุเรียน  
ประชาสัมพันธ  และออกตรวจรานคาปลีก  
  2.โครงการ การชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม  (ซ้ือเงาะคัดทิ้งผลิตปุยหมัก) 
เปาหมาย 7,000 ตัน งบประมาณ 14,000,000 บาท ดําเนนิการโดยทองถ่ินจังหวดัซึ่งมีองคการบริหาร
ปกครองสวนทองถ่ินรวมดําเนินการจาํนวน 18 แหง 
 มาตรการที่ 2   การกระจายผลผลิตภายในประเทศ   
                         1.โครงการ การกระจายผลไมออกนอกแหลงผลิตและจัดการผลผลิตดําเนินการ 

สํานักงานเกษตรจงัหวัดจันทบุร ี



* สนับสนุนเปนเงินจายขาดการบริหารจัดการผลผลิต โดยพาณิชยจังหวัด  เปาหมาย  
23,000  ตัน งบประมาณ งบประมาณ 46,000,000 บาท เพื่อ โดยดําเนนิการรวบรวมและกระจาย
ผลผลิตเงาะ  ซ่ึงองคการปกครองสวนทองถ่ิน สหกรณ  และวิสาหกิจชุมชน  
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* จัดซื้อตะกราพลาสติกจํานวน 20,000 ใบ เปนเงิน 2,200,000 บาท  
              มาตรการสนับสนุน การบริหารจัดการโครงการ 
                  งบประมาณ 500,000 บาท เปนคาใชจายสําหรับการบริหารโครงการของหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

3. จัดตั้งศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันและแกไขปญหาผลไม (War room) ขึ้น ณ สํานักงาน
เกษตรจังหวัดจันทบุรี และใหรับผิดชอบดูแล เนื่องจากเปนศูนยกลางของขอมูลที่สําคัญดานการผลิต  
ดําเนินงานโดยใชแผนการตลาดผลไมเปนหลักในการบริหารจัดการ 4 ประการ คือ 

                 1.  การพัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสากล 
                 2.  การกระจายสนิคาในประเทศและตางประเทศ 
                 3.  การประชาสัมพันธและสงเสริมการขาย 
                 4.  การเตรียมการแทรกแซงในกรณีราคาผลผลิตตกต่ํา 

โดยไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติไว    7 ยทุธศาสตร  ไดแก 
1. การบริหารจัดการขอมูล 
2. พัฒนาและควบคุมคุณภาพสนิคา 
3. เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มชองทางการกระจายผลผลิตภายในประเทศ 
4. ขยายตลาดสงออก 
5. สงเสริมการแปรรูป 
6. กระตุนการบริโภค 
7. มาตรการรองรับกรณีฉกุเฉนิ 

ซ่ึงสอดคลองกับกรมสงเสริมการเกษตรมอบหมายใหสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งศูนย
ประสานงานการปองกันและแกไขปญหา ทุเรียน เงาะ มังคุดและลองกอง จันทบุรี (War room) โดย
ทําหนาที่ 

1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลและติดตามสถานการณ ความเคลื่อนไหวทั้งดานการผลิต 
การตลาดและราคาผลไม 

2. เปนศูนยวิเคราะหและประเมินสถานการณดานการผลิต การตลาดและราคา จากขอมูลที่
รวบรวมไดทกุวันเปรียบเทยีบกับขอมูลสถานการณในปที่ผานๆ มา เพื่อนําเสนอผูมีอํานาจพิจารณา
ตัดสินใจดําเนนิการปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึน้อยางตรงจุดและทันที ทันใด 

3. เปนศูนยประสานและบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกัน
และแกไขปญหาผลไมของจังหวัดจันทบุรี 
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 4. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหาผลไมใหกับ
สาธารณชนทราบ 
 ผลการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการเพื่อปองกันและแกไขปญหาผลไม พบวา สํานักงาน
เกษตรจังหวดัจันทบุรีไดรับประสบการณในการดําเนินงาน โดย ความรวมมือของเจาหนาทีใ่นสังกัด 
สํานักงานเกษตรอําเภอ จังหวัด สํานกัสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่3 จ.ระยอง  และกรม
สงเสริมการเกษตร ในการติดตามสถานการณ จัดเกบ็ รวบรวมและวเิคราะหขอมูล เพื่อใช
ประกอบการตดัสินใจของผูบริหาร มีการบูรณาการระหวางหนวยงานในจังหวัด โดยเฉพาะ
คณะทํางานจดัทําแผนปองกันและแกไขปญหาผลไมจังหวัดจันทบุรี ไดใชขอมลูที่ศูนยปฏิบัติการฯ
รวบรวมและรายงานไปประกอบการตัดสนิใจในการแกไขปญหาผลไมกรณีฉุกเฉนิและกําหนดราคา
ขั้นต่ําเพื่อประกาศใหผูเขารวมโครงการปฏิบัติในกรณีที่ใชงบประมาณจากสวนกลางมาแกไขปญหา
ผลผลิตราคาตกต่ําในชวงฤดกูาลผลิต  แตทั้งนี้ขอมูลที่ศูนยปฏิบัติการฯรวบรวมจะยังไมครอบคลุม
ของทุกหนวยงานที่เกีย่วของ ขาดความตอเนื่องของขอมูล ในชวงเกดิวกิฤติไมมีการประชุมเพื่อ
วิเคราะหสถานการณของคณะทํางานของศูนยปฏิบัติการฯ ทําใหขอมูลขาดเอกภาพในภาพรวม  
 
4. ขอจํากัด/ปญหาและอุปสรรค 
 

 ดานการผลิต 
1.ผลผลิตบางสวนคุณภาพต่ําปนี้ผลผลิตผลไมของจังหวัดจันทบุรีจะออกสูตลาดลาชากวาทุก

ปเมื่อเขาสูชวงฤดูฝนผลผลิตยังมีในแปลงมาก  ซ่ึงปริมาณน้ําฝนมากสงผลกระทบตอคุณภาพผลผลิต 
เชน ทุเรียน(ไสซึม)  มังคุด (เนื้อแกวยางไหล) เงาะถาหากอยูในชวงที่มีการพัฒนาของเนื้อหากไดรับ
ปริมาณน้ํามาก (ฝนตกหนัก) จะทําใหสลัดลูกทิ้ง โดยเฉพาะเงาะที่ไดรับปริมาณน้ําไมสม่ําเสมอ  

2. การบริหารจัดการระบบการผลิตทุเรียน มังคุดยังดําเนินการไมสมบูรณทั้งภาครัฐและ
องคกรเกษตรกร เชน ลงรับซ้ือผลผลิตไมไดเช็ควาผลผลิตมาจากสวน/แปลงที่ไดรับ GAP ทําใหเมื่อ
เกิดปญหาการตรวจสอบยอนกลับทําไดยาก  

3. การบริหารจัดการน้ําหรือแหลงน้ําเพื่อการเกษตรยังมีไมเพียงพอ เวลาน้ํามากไมมีที่จัดเก็บ  
และเวลาฝนนอยทําใหขาดแคลนน้ํา  

4. ตนทุนการผลิตสูง ปุย สารเคมีปรับราคาสูงขึ้น เกษตรกรลดการใชปุยและสารเคมีลง 
สงผลทําใหคุณภาพของผลผลิตลดลง 

 5. ปญหาดานแรงงานในชวงการเก็บเกี่ยวจะตองการใชแรงงานมากซึ่งมีไมเพียงพอทําใหมี
ผลกระทบตอการจัดการไมผลใหมีคุณภาพ  
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6. คุถภาพผลผลิตไมตรงกับความตองการของตลาดเนื่องจากเกษตรกรไมคัดแยกผลผลิตที่
ไมไดคุณภาพออกจากผลผลิตคุณภาพดีทําใหขายไมไดราคาสงผลใหผลผลิตคุณภาพดีมีไมเพยีงพอ
กับความตองการ 
 

 ดานการตลาด 
1. ระบบการขนสงสินคาไมคลองตัวทั้งในประเทศและตางประเทศและตนทุนสูง เนื่องจาก

น้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาแพง การขนสงผลไมไปสูประเทศเพื่อนบาน เชน กัมพูชา ตองใชระยนตทําให
ตนทุนการขนสงสูง 

2. ระบบการคาเปนกึ่งผูกขาดมีผูประกอบการเปนผูควบคุมกลไกการตลาด  เชน มังคดุ 
3. ขาดความเปนเอกภาพในการสงเสริมการสงออก  ขอมูลดานการตลาดมีนอย 
4. มาตรฐานผลไมสงออกถูกกําหนดโดยผูซ้ือตางประเทศบางกรณีมผีลกระทบตอการ

สงออก 
5. ผลไมที่สงออกไมเปนไปตามขอกําหนดเรื่องคุณภาพและมาตรฐานที่เปนสากลและเกณฑ

มาตรฐานของประเทศผูนําเขา เชน มีการปนเปอนของสารเคมีหรือจุลินทรียเกินคามาตรฐานทีก่าํหนด
ไวเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค 

6. การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวยังไมถูกตอง โดยเฉพาะมังคุดมีผลกระทบตอการสงออก  
 
5. ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการผลติและการตลาดผลไมของจังหวัดจันทบุรี 
 5.1 มาตรการแกปญหาเฉพาะหนา กรณีผลผลิตตกต่ํา  
   1.  กระทรวงพาณิชย  ประสานงานเรงรัดจัดหาตลาดปลายทาง เพื่อเรงกระจายผลผลิตออก
จากพื้นที่ใหเร็วที่สุด 
  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จัดหาตลาดขายปลีก  ขายสง 
ในสวนราชการ หรือ ศูนยการคา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 3. จัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากสวนกลางโดยเรงดวน  
 4. เตรียมรับสถานการณเขาแทรกแซงตลาดชนิดผลไมทีม่ีปญหาหากจาํเปน 
 
 5.2 มาตรการและแผนการจัดการผลผลิตทางการเกษตร  ( ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ) ป  2552  

1. ดานการผลติ  
 1.1  จัดทําทะเบียนและปรับปรุงขอมูลผูปลูกพืชแตละชนิด (ทุเรยีน เงาะ มังคุด 

ลองกอง )  ใหถูกตองและเปนปจจุบัน  โดยความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของ สํานักงานเกษตร
จังหวดัจันทบรีุเปนเจาภาพรวมกับ  องคการบริหารสวนตําบลทุกตําบล  เทศบาลทุกเทศบาล  จัดทาํ
ขอมูลการผลิตพืชในเขตของตนเองใหเปนเอกภาพ   จัดโซน (Zoning) การปลูกไมผลเปนพื้นที่
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สงเสริมทั่วไป  พื้นที่สงเสริมเพื่อการสงออก  เปนตน  ใหมีการวางแผนการผลิตเปนรุน เพื่อลดปญหา
การกระจกุตัวของผลไม เชน เงาะ และมังคุด 

 1.2 สงเสริมการผลิตนอกฤดู เปนการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อกระจายใหผลผลิต
ออกสูตลาดอยางสม่ําเสมอ และปรับปรุงการประมาณการผลผลิตลวงหนาหรือการพยากรณผลผลิต
ใหแมนยํายิ่งขึน้ เนื่องจากสถานการณธรรมชาติเปนตัวแปรที่สําคัญทําใหขอมูลมีความเปลี่ยนแปลง
จึงตองมีการประเมินเปนระยะๆ และตองประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทั้งพอคาและเกษตรกรเองได
ทราบสถานการณที่เปนจริงเพื่อจะไดวางแผนรับมือไดถูกตอง 

 1.3  สนับสนุนการรวมกลุม เชื่อมโยงและสรางเครือขายเพื่อจําหนายผลผลิต ทั้งใน
รูปของสหกรณการเกษตร และกลุมปรับปรุงคุณภาพไมผล หรือ กลุมคลัสเตอร (cluster) ใหมีความ
เขมแข็งเพื่อดําเนินการผลิตและการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ แตละกลุมมีการจดัการขอมูล ดาน
การผลิต  และการตลาดลวงหนา  ทั้งนี้สวนราชการชวยโดยการจดัหาผูซ้ือ  และอํานวยความสะดวก 

   1.4  เนนการผลิตที่มีคุณภาพ   นําระบบการจัดการคุณภาพดานพืช (PQMS : plant 
Quality Management System) มาใชเปนเครื่องมือสรางความเชื่อมั่น  ผลักดันใหเกษตรกรทุกคนเขาสู
ระบบการจัดการคุณภาพ  GAP พืช  ซ่ึงเปนระบบการจดัการคุณภาพดานการผลิตทางการเกษตรให
ไดผลผลิตที่มีความปลอดภยัตามหลักเกณฑของสากลเพื่อใหผูซ้ือมีความมั่นใจและเชื่อถือในสินคา 
และควรจะมีการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบ การรับรองคุณภาพ ตลอดจนการผลิตสินคา
เกษตรที่ปลอดภัย ปลอดจากการปนเปอนสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพชื รวมถึงการตรวจสอบ
ยอนกลับสินคาที่มีประสิทธิภาพ  สงเสริมใหความรูที่ถูกตองในการจดัการผลผลิตทั้งกอนการเก็บ
เกี่ยวและหลังการเก็บเกีย่ว (pre-post harvest) อยางถูกวิธีเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต   เชน 
วิธีการเก็บเกี่ยว  การบรรจุหบีหอ   การขนสง  การรักษาคุณภาพ   และเนนใหเกษตรกรคัดแยกสินคา
ตามเกรดคุณภาพ 
  1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหมีสถานที่คัดแยกสินคา   และวัสดุอุปกรณในการบรรจ ุ
เชน   ตะกลา   เขง   ลัง กลองบรรจุ (ขายปลีก) ใหเพียงพอตอความตองการ ใหมีการสรางตราสินคา
เปนของตนเอง เพื่อสรางความแตกตาง และเปนการยกระดับสินคาสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค   
เชน  เครือขายมังคุดจันทบุรี (cluster) มีบรรจุภัณฑไดแก  กลองบรรจุขนาด  5  และ  กิโลกรัม  ตะกรา
บรรจุขนาด  20  กิโลกรัม  กลุมผูผลิตลองกองคุณภาพมีกลองบรรจุขนาด  3 , 5  และ 10  กิโลกรัม   

 1.6 สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต โดยการผลิตปุยอินทรียใชเอง และนํา
ผลผลิตที่ไมมีคุณภาพมาจัดทํา เชน นําเงาะที่ไมไดคุณภาพ ( เงาะคดั ) ไปผลิตเปนปุยหมัก   เพื่อจํากัด
ปริมาณเงาะคณุภาพต่ําเขาไมใหเขาสูตลาด ปนี้ไดจัดทําโครงการการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม  
(ซ้ือเงาะคัดทิ้งผลิตปุยหมัก)  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรับเปนเจาภาพดําเนินการ 

 1.7 สนับสนุนใหเกษตรกรปลูกพืชทางเลือกอื่นที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง
โดยเฉพาะพืชที่มีปญหาดานราคา และเก็บรักษา และรัฐควรสนับสนุนเงินทุนดอกเบีย้ต่ําเพื่อให
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เกษตรกรกูไปปลูกพืชทดแทนชนิดอื่น เชน  ยางพารา   ปาลมน้ํามัน  มะมวง กลวยไขและพืชผักที่มี
ศักยภาพในการสงออก เชน  หนอไมฝร่ัง กระเจี๊ยบเขียว   หรือ ขาวโพดฝกออน 

   
2.  ดานการตลาด 

2.1  บูรณาการทุกภาคสวนจัดทําแผนการกระจายผลผลิตที่ชัดเจน เชน หาตลาด 
ลวงหนาทั้งในประเทศและตางประเทศ  ดําเนินการอยางจริงจังตั้งแตเห็นผลผลผลิตในแปลง
เกษตรกร 

2.2  เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมี โรงบรรจุหีบหอแบบ  Fresh chilled  จํานวน  3   
โรงนั้น   สหกรณการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี ควรผลิตสินคาแพคกลองพรอมบริโภค  สงขายตลาด
ซุปเปอรมาเก็ต  หรือตูแชทั่วไป   โดยรัฐเขามาชวยเหลือในการประชาสัมพันธ  และจัดหาตลาดทั้งใน
และตางประเทศ    

 2.3 สนับสนุนใหผูซ้ือสินคาเปนภาคีในการบริหารจัดการผลผลิต พัฒนาการบริหาร
จัดการผลผลิตอยางเปนระบบ ใหผูเกี่ยวของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร รวมถึง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาบริหารจัดการผลผลิตทั้งระยะสั้น
และระยะยาว  

2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเพื่อการสงออกใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
และรวดเร็วทันตอความตองการของลูกคา สนับสนุน รวมไปถึงระบบโลจิสติกส (Logistics) ตอง
ปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการขนสงผลผลิตจากแหลงผลิตในจังหวัดไปสูผูบริโภคอยาง
รวดเร็ว เสียหายนอยที่สุด และกระจายทั่วถึงทั้งประเทศและตางประเทศ  

2.5 รัฐบาลตองใหความสําคัญจัดทีมดูแลเร่ืองการเจรจาขอตกลงทางการคา  (FTA)  
กับประเทศคูคาเพื่อตอรองและลดขอจํากัด 

 2.6 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปใหมีคุณภาพ และมีความหลากหลายเพิ่ม
โอกาสในการขยายตลาดเดิมและเปดตลาดใหมเปนการเพิ่มมูลคาของผลผลิตและผลิตภัณฑ (Value 
Added และ Value Creation) 

 
3.  อ่ืน ๆ  เชน 
 3.1 ประชาสัมพันธพืชท่ีมีลูทางการสงออก เชน มะมวงน้ําดอกไม มะมวงมหาชนก 

เนื่องจากในป 2552  จันทบุรีจะมีโรงบรรจุหีบหอแบบ  Fresh chilled  จํานวน  3   โรง  ที่ สหกรณ
การเกษตรอําเภอทาใหม  อําเภอขลุง  และอําเภอโปงน้ํารอน ซ่ึงสามารถบรรจุผักสงออกไดปริมาณ
มาก  และมีโรงอบไอน้ํา 1 แหงที่สหกรณการเกษตรอําเภอทาใหมสามารถอบไอน้ํามะมวงกอนการ
สงออก ซ่ึงมะมวงน้ําดอกไมสีทอง  และมะมวงมหาชนกเปนที่ตองการของตางประเทศจํานวนมาก  
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หนาที่  38 

 3.2 รัฐบาลใหความสําคัญตอภาคการเกษตร โดย สนับสนุนใหความชวยเหลือน้ํามัน
เชื้อเพลิง หรือ ไฟฟาราคาถูกกับผูประกอบอาชีพดานการเกษตร  

 3.3 รณรงคประชาสัมพันธการบริโภคผลไมภาคตะวันออก จัดเทศกาลตางๆ และ
สงเสริมแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางเปนรูปธรรม 

 3.4 ผอนผันอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขามาทํางานในชวงฤดูกาลผลิตผลไมไดลด
ปญหาแรงงานไมเพียงพอในชวงฤดูกาลผลิต 

 
********* 
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ภาคผนวก 
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แนวทางการจัดทําขอมูลประมาณการผลผลิตไมผลจังหวัดจันทบุรี ป 2552 
  

จังหวดัจันทบรีุ โดยสํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรีจดัทาํและเก็บขอมลูการผลิตไมผล ป 
2552 โดยดําเนินการรวมกบัสํานักงานเกษตรอําเภอ 10 อําเภอ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต
ที่ 6 จังหวดัชลบุรี โดยมีวิธีการดําเนินการ ดังนี ้
 ชวงที่ 1.สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี รวมกับสํานกังานเกษตรอําเภอ 10 อําเภอ ทาํการ
เก็บขอมูลตามแบบสํารวจ โดยใชฐานขอมลูพื้นที่ปลูก ป 2551 สํารวจเปอรเซ็นตการออกดอกของไม
ผล 4 ชนิด ทุเรียน เงาะ มังคุด  และลองกอง ทุกหมูบานในแตละตําบลทีม่ีการปลูกไมผล  โดยใช
ตัวแทนสวนไมผลหมูบานละ 5 สวนตอพชืแตละชนดิ  รายงานทุก 10 วัน ใหสํานักงานเกษตรจังหวัด
ประมวลผลตั้งแตเดือนตุลาคม ถึงส้ินเดือนกุมภาพนัธ  นาํเปอรเซ็นตการออกดอกมาวเิคราะหและ
คาดคะเนปริมาณผลผลิตเบื้องตน 
 ชวงที่ 2.สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีรวมกับสํานกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขตที่ 6 
จังหวดัชลบุรี และสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ ใชฐานขอมูลจากการเก็บขอมูลชวงที่ 1 จัดเก็บ
ปริมาณผลผลิตจริงชวงตนเดือนมีนาคม ตามแบบสํารวจเก็บขอมูลโดยแบงพื้นที่ที่มกีารไมผล 4 ชนิด 
(ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง) ออกเปน 3 ระดับ (พืน้ที่ 1-50 ไร, 51-100 ไร, มากกวา 100 ไร) ทําการ
สุมครัวเรือนตามหลักสถิติ 6 ครัวเรือนตอหมูบาน และครัวเรือนสํารองเปนตัวแทนในการสัมภาษณ
ขอมูล  แลวนําผลมาวิเคราะหขอมูลรวมกนั โดยสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรวิเคราะหขอมูลจัดทําเปนขอมูลเอกภาพการคาดคะเนปริมาณผลผลิต ป 
2552 เสนอจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของเปนขอมูลเพื่อการบริหารจัดทํานโยบายและเผยแพรเปน
ขอมูลแกผูสนใจทั่วไป  
 ชวงที่ 3. สํานกังานเกษตรอาํเภอทุกอําเภอ และสํานักงานเกษตรจังหวดัรวมกนัติดตาม
สถานการณการตลาดของผลไม  โดยสํานักงานเกษตรอําเภอออกติดตามราคา ลงตัวแทนในอําเภอ
และตลาดจําหนายผลิต เชน ตลาดปากแซง เนินสูง หวยสะทอน รายงานราคารับซื้อประจําวนั  
รายงานศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาผลไม (War room) ทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ 
รายงานจังหวดัและศูนยปฏิบัติการฯ ระดบัเขต กรม เพือ่เปนขอมูลในการบริหารจดัการไมผลของ
จังหวดัและระดับกรม และนาํเผยแพรบนเวบ็ไซด ของสํานักงานเกษตรจังหวดัและเวบ็ไซดของศูนย
ปฏิบัติการฯ เพื่อส่ือมวลชนและผูสนใจทัว่ไปไดนําไปใชประโยชน 
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เกรดผลไม 
1.ทุเรียน 

1.1.เกรดคุณภาพ หมายถึงผลทุเรียนที่มีความแก 85 -95 %  น้ําหนกัผลระหวาง 2.5 -5 กก.   
                    (หมอนทอง) มพีู 4.5 – 5 พู เปลือกผลไมมีรอยตําหนิ และถูกทําลายจากโรคและแมลง  
                    สวนประกอบของผลมีครบและสมบูรณ เหมาะสําหรับตลาดคุณภาพและสงออก 

1.2.เกรดคละ   หมายถึง  หมายถึงผลทุเรียนที่มีความแก 85 -95 %  น้ําหนักผลระหวาง 
                     2.5 -5 กก.สวนประกอบของผลอาจเสียหายบางเล็กนอย มีพู 3 -5 พู  เปลือกผลมรีอย 
                     ตําหนิบางแตไมมีผลกระทบตอเนื้อภายใน   สวนใหญสําหรับตลาดภายในและชายแดน 
2.เงาะ 

2.1 เงาะคุณภาพ หมายถึง  เงาะที่ไดเก็บเกีย่วอยางถูกวิธีผิวและขนไมชํ้า  ขนาดปริมาณ 
                    22-30 ผล/กก. ผิวผลและขนสะอาด บรรจุในตะกราไมเกนิ 22 กก./ใบ  
 2.2 เงาะคละ  หมายถึง เงาะที่เก็บเกีย่วอยางถูกวิธีผิวและขนไมชํ้า ขนาดปริมาณ อาจสูง 

     หรือต่ํากวา 20-30 ผล/กก. แตไมเล็กเทาเงาะคัด 
 2.2 เงาะคัด  หมายถึง เงาะทีม่ีขนาดผลเล็ก  ขนเกรียน ผิวผล และขนไมสะอาด มีตําหนิ  
 
3.มังคุด 

3.1. เกรดคุณภาพ หมายถึงผลมังคุดที่ไดจากการเก็บเกีย่วถูกวิธี ขนาดน้ําหนัก 
 80 กรัม ขึ้นไปตอผลผิวสะอาด  85 % ขึ้นไป  ระยะความสุกของผลอยูในระยะ 2-3 
 สวนประกอบของผลครบสมบูรณ  สําหรับตลาด ญี่ปุน ออสเตรเลีย ยโุรป จีน  

3.2. เกรด 2 (มันลาย) หมายถงึผลมังคุดที่ไดจากการเก็บเกีย่วถูกวิธี ขนาดน้ําหนัก  
70 กรัม/ผลขึ้นไปผลไมแตกไมมียางไหล ผิวสะอาด 50-85%   ระยะความสุกของผล 
อยูในระยะ 2-4 สวนประกอบของผลครบสมบูรณ  สําหรับตลาด จีน ชายแดน และ 
ภายในประเทศ 

3.3.เกรดคละ หมายถึงผลมังคุดที่ไมเขาเกณฑเกรด1 เกรด2 จะเปนมังคุดที่มีขนาดน้ําหนัก  
     40 กรัม/ผลขึ้นไป ผลไมแตก   ระดับความสุกตั้งแต 2-4 (ตลาดภายใน  ชายแดน  แปรรูป) 
3.4.เกรดต่ํา (ตกไซด) หมายถึงผลมังคุดที่ไดจากการเก็บเกี่ยวถูกวิธี    แตคุณภาพต่ํากวา  
      เกรดคละ   ขนาดน้ําหนัก 40  กรัม/ผลขึ้นไป  ผลไมแตก  ความสุกของผลตั้งแตระยะ 2  
      และความสุกระดับ 5 ขึน้ไปของทุกเกรด   ( สําหรับตลาดภายใน ชายแดน และแปรรูป) 

4.ลองกอง 
 4.1 เกรดคุณภาพ  หมายถงึผลผลิตลองกองที่เก็บเกีย่วพอเหมาะ มีขนาดชอยาวไมต่ํากวา 6 
นิ้ว ผลโตและมีจํานวนผลตอชอแนน ผลไมมีรอยตําหนแิละมีราดํา 
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 4.2 เกรดรอง  หมายถึงผลผลิตลองกองที่เกบ็เกี่ยวพอเหมาะมีขนาดชอยาว 4-6 นิ้ว ผลโตและ
มีจํานวนผลตอชอแนน ผลไมมีรอยตําหนแิละมีราดํา 
 4.3 เกรดต่ํา (กระซา)  หมายถึง ผลผลิตลองกองที่เก็บเกี่ยวพอเหมาะแตมีผลตอชอนอยหรือ
ชอส้ันๆ 
 
รายชื่อผูใหขอมูลดานราคา  
 
ราคา ณ แหลงผลิต เร่ิมจัดเกบ็ราคาผลผลิตปลายเดือนมีนาคม โดยแตละอําเภอที่มจีุดรับซื้อผลผลิต
รายใหญ รายงานราคารับซื้อรายวันใหสํานกังานเกษตรจงัหวัด 
 
1.ตลาดรับซื้อผลผลิต 
 ตลาดเนินสูง ตลาดปากแซง ตลาดหวยสะทอน 
2.ลงรับซื้อและผูรับซ้ือแตละอําเภอ 
 อําเภอเมืองจันทบุรี  อําเภอขลุง 
 1.สหกรณการเกษตรเมือง  1.สหกรณการเกษตรอําเภอขลุง 
 2.กํานันจาย  2.ฟาเจริญพร 
 3.ฉางหลง  3.บ.อินเตอรเฟรช (ซินฮั๊ว) 

              4.นางสุรีรัตน  ผลพฤกษา 
              5.เจจุย 

 4.กํานันโต 
             5.นายศักดิ์ชัย  บุญโยประการ  
           อําเภอเขาคิชฌกูฏ               6.ประเสริฐ-แมว 

              7.ลูกยอดผลไม  1.สหกรณการเกษตรเขาคิชฌกูฏ 
 2.ผูใหญมุย เจจําปา 
 3.ครูบรรยูร (พลวง) 
 4.นายประสงค  ศรีสุวรรณ 
 5.ครูปรีชา 
 6.เบิ้ม(จันทเขลม) 
 7.นายสมชาย (ตะเคยีนทอง) 
  
 

             อําเภอทาใหม 
 1.บ.นอติลุส อินเตอรเทรด 
 2.เจนอย (ตลาดเนินสูง) 
 3.สาวรุง 
             อําเภอมะขาม 
 1.สหกรณการเกษตรอําเภอมะขาม 
 2.นายเมธาสิทธิ์  บุญแยม 
 3.นายฉลวย  ตาปนานนท 
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ตนทุนการผลติทุเรียน  ป 2552 
หนวย :บาท/ไร 

ภาคตะวันออก     
รายการ  

รวมพันธุ หมอนทอง ชะน ี

1.  ตนทุนผันแปร 12,347.58 13,967.63 10,136.76 

2. ตนทุนคงที ่ 2,770.10 2,919.33 2,472.80 

3.  ตนทุนรวมตอไร 15,117.68 16,886.96 12,609.56 

4.  ตนทุนรวมตอกิโลกรัม (บาท/กก.) 12.14 12.26 10.63 
 

ตนทุนการผลติเงาะ  ป 2552 
หนวย :บาท/ไร 

 ภาคตะวันออก      
รายการ  

 เฉล่ีย   พันธุโรงเรียน   พันธุสีชมพู  

 1.  ตนทุนผันแปร  10,810.23 11,383.06 7,916.71 

 2. ตนทุนคงที ่ 1,526.52 1,526.52 1,526.52 

 3.  ตนทุนรวมตอไร  12,336.75 12,909.58 9,443.23 

 4.  ตนทุนรวมตอกิโลกรัม (บาท/กก.)  6.85 7.08 6.05 
 
ที่มา :   ศูนยสารสนเทศการเกษตร   โทร.0-25798614  โทรสาร. 0-29406417  E-mail : cai-info4@oae.go.th จัดทําเมื่อ 

มิถุนายน 2552 
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ตนทุนการผลติมังคดุ  ป 2552 

หนวย :บาท/ไร 
 ประเทศ  ภาคตะวันออก 

รายการ  
    

1.ตนทุนผันแปร 9,112.16 9,470.09 

2. ตนทุนคงที ่ 1,602.94 2,668.23 

3. ตนทุนรวมตอไร 10,715.10 12,138.32 

4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 9.83 8.09 
 

 
ตนทุนการผลติลองกอง  ป 2552 

หนวย :บาท/ไร 

รายการ   ประเทศ   ภาคตะวันออก  

  1. ตนทุนผันแปร  5,034.49 4,707.22 

  2. ตนทุนคงที่  2,940.80 3,533.22 

 3. ตนทุนรวมตอไร  7,975.29 8,240.44 

13.43 12.21  4. ตนทุนรวมตอกิโลกรัม  
 
ที่มา :   ศูนยสารสนเทศการเกษตร   โทร.0-25798614  โทรสาร. 0-29406417  E-mail : cai-info4@oae.go.th จัดทําเมื่อ 

มิถุนายน 2552 
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-ก- 
คํานํา 

 
 ไมผลที่เปนพชืเศรษฐกิจสําคัญของจังหวดัจันทบุรี ไดแก ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง  ป
หนึ่งนัน้มีผลผลิตรวมกันประมาณ 500,000 ตัน คิดเปนมูลคาโดยรวมประมาณ 9,200 ลานบาท 
ผลผลิตเริ่มออกสูตลาดตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงมิถุนายน ของทุกป การคาดคะเนผลผลิตเปนสวนสําคัญ
ในการวางแผนแกปญหาทั้งในสวนของภาครัฐและการวางแผนกระจายผลไมสูตลาดของ
ผูประกอบการภาคเอกชน  

สํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรีไดวางแผนและเก็บขอมลูประมาณการผลผลิตมาโดยตลอด 
รวมกับหนวยงานที่เกีย่วของไดแก สํานกังานเกษตรอาํเภอทุกอําเภอ สํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 จ.ชลบุรี ที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด
จันทบุรี และกรมสงเสริมการเกษตร หารูปแบบและวธีิการที่จะไดขอมูลใกลเคียงความเปนจริงมาก
ที่สุดเพื่อใชขอมูลดังกลาวเผยแพรแกผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการผลผลิตใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณทานเกษตรจังหวัดจนัทบุรี นางเริงจิตร  พรหมสถิต ที่ใหคําปรึกษา
พรอมทั้งชี้แนะแนวทางในการจัดทํา ขอขอบคุณนายปยะ  ปกเกตุ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร
ชํานาญการ และนายสุชาติ จันทรเหลือง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ ใหคําแนะนําและ
ตรวจทานแกไขเอกสาร  
  
 
                     เสาวคนธ  นุสติ 
       นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
                         ฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

    ธันวาคม  2552 
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สารบัญ 
 

 หนา
-ก- คํานํา 
-ข- สารบัญ 
-ค- บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

1 1. สภาพทั่วไป 
2. ภาวะการผลิตและการตลาด  
   2.1ทุเรียน  

การผลิต 1-2 
การเก็บเกีย่ว 3 
การตลาดและราคา 3-6 

  2.2 เงาะ  
การผลิต 7 
การเก็บเกีย่ว 8 
การตลาดและราคา 8-11 

   2.3 มังคุด  
การผลิต 12 
การเก็บเกีย่ว 13 
การตลาดและราคา 13-16 

   2.4 ลองกอง  
การผลิต 16 
การเก็บเกีย่ว 17-18 
การตลาดและราคา 18-21 
     

3. ผลการดําเนนิการบริหารจดัการผลไม ป 2552  
แผนและผลการบริหารจัดการผลไมป 2552  
• ดานการผลิต 22-31 
• ดานบริหารจดัการ 32-34 
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สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา
4.ขอจํากัด/ปญหาและอุปสรรค 34-35 

• ดานการผลิต  

• ดานการตลาด 
 
5.ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการผลิตและการคาผลไมจังหวดัจนัทบุรี 35-38 

5.1 มาตรการแกปญหาเฉพาะหนากรณีผลผลิตตกต่ํา 
5.2 มาตรการและแผนการจดัการผลผลิตทางการเกษตร (ทุเรียน เงาะ มงัคุด 

ลองกอง ในป 2552 
 
  

  

 ภาคผนวก 
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