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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
1.  ด้านการผลติ 
• ทุเรยีน 

���� การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม 184,199ไร่ พื้นที่ให้ผล 167,350 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.85 ของ
พื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 206,175 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,232 กิโลกรัม/ต่อไร่ ทุเรียนคุณภาพเหมาะ
สําหรับการบริโภค1 คิดเป็นร้อยละ 85 หรือประมาณ 175,249 ตัน ของผลผลิตรวมทั้งหมด เมื่อเทียบ
กับปทีี่ผ่านมา (ป ี2554 : 224,755 ตัน)  ลดลงร้อยละ 8.27  ต้นทุนการผลิตรวม 17,311.35 บาท/ไร่  14.06 
บาท/กโิลกรัม2 

���� การตลาดและราคา  ผลผลิตปีมีการกระจายตัวหลายรุ่นทําให้ราคาค่อนข้างดี ทุเรียน
คุณภาพมีการส่งออก ร้อยละ 72.81 หรือประมาณ 150,116 ตัน  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  5,526.23  ล้าน
บาท ราคาเฉลี่ย 36.81 บาท/กิโลกรัม ตลาดหลักได้แก่ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา 
ทั้งในรูปผลสด แช่แข็ง  โดยผลผลิตบางส่วนส่งผ่านประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เช่น เวียดนาม 
กัมพูชา พม่า มาเลเซีย ผลผลิตใช้บริโภคภายในประเทศร้อยละ 21.69 หรือ ประมาณ 44,719 ตัน คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 1,123.80 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 25.13 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตที่เหลือประมาณ 11,340 ตัน 
คดิเป็นรอ้ยละ 5.50 นําไปแปรรูป และอื่นๆ ราคาเฉลี่ย ณ แหล่งผลิต 33.64 บาท/กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า
โดยรวม 6,935.73 ลา้นบาท  

• เงาะ  

���� การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม  98,444 ไร่ พื้นที่ให้ผล 95,018 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 96.52 ของ
พื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 145,663 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,533 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเงาะคุณภาพ 
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 70 หรือประมาณ 101,964  ตัน เกรดทั่วไป (คละ) คิดเป็นร้อยละ 20 หรือ
ประมาณ 29,133 ตัน ที่เหลือเป็นเงาะคัด (คุณภาพต่ํา) ร้อยละ 10 หรือประมาณ 14,566 ตัน ผลผลิต
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.25 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2554 : 143,870 ตัน) ต้นทุนการผลิตรวม 11,955.50 
บาท/ไร ่ 7.73 บาท/กโิลกรัม 

���� การตลาดและราคา ผลผลิตช่วงต้นฤดูกาลได้ราคาดี เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตไม่มาก 
ผลผลิตส่วนใหญ่จะกระจุกตัวตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายน เนื่องจากการการ
ออกดอกและการพัฒนาของช่อดอกจะออกมาในรุ่นเดียวกัน ส่งผลให้ราคาผลิตลดลงเรื่อยมาตั้งแต่
เดอืนพฤษภาคม ปีนี้ ล้งและพ่อค้าเร่ ที่เป็นกลไกในการระบายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต มารับซื้อช้า
กว่าฤดูกาล ส่งผลให้ผลผลิตมากระจุกตัวที่ตลาดกลางขายผลผลิต ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 
ภาครัฐได้มีมาตรการช่วยระบายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตเพื่อเร่งการระบายผลผลิตให้ออกนอก
แหล่งผลิต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัวมากนัก ตลาดต่างประเทศ
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เงาะส่วนใหญ่ยังเป็นตลาดเดิม คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน กัมพูชาและสหรัฐอเมริกา ตลาดใหม่ ได้แก ่
อินเดีย และประเทศแถบตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรป ผลผลิตเงาะส่งออก คิดเป็นร้อยละ 4.10 
หรือประมาณ 5,972 ตัน ผลผลิตส่วนใหญ่บริโภคภายประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านตามแนว
ชายแดน คิดเป็นร้อยละ 95.90 หรือประมาณ 139,691 ตัน ราคาเงาะโรงเรียนคุณภาพเฉลี่ย 12.39 
บาท/กิโลกรัม มูลค่าโดยรวมประมาณ 1,726.73 ล้านบาท ราคาเงาะสีชมพูเฉลี่ย 6.51 บาท/กิโลกรัม 
มูลค่าประมาณ 41.01 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยเงาะ ณ แหล่งผลิต 12.14 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า
โดยรวมประมาณ 1,767.74 ลา้นบาท  

• มังคุด 

���� การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม 139,073 ไร่ พื้นที่ให้ผล 118,282 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 85.05 
ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 69,550 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 588 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตคุณภาพ คิดเป็น
รอ้ยละ 80 หรอืประมาณ 55,640 ตัน และทั่วไปคดิเป็นรอ้ยละ 20 หรือประมาณ 13,910  ตัน ผลผลิต
ปี 2555 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.46 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2553 : 77,679 ตัน) ต้นทุนการผลิต
รวม 9,107.93 บาท/ไร ่15.76 บาท/กโิลกรัม 

���� การตลาดและราคา  ป ี2555 ผลผลิตออกสู่ตลาดเร็วกว่าปีที่ผ่านมาโดยผลผลิตช่วงต้นฤดู
มีปริมาณน้อยตลาดมีความต้องการสูงส่งผลดีทําให้มีราคาแพงและผลผลิตกระจายตัวทําให้ราคา
คอ่นขา้งดตีลอดทัง้ฤดูกาล ปริมาณผลผลิตส่งออก ร้อยละ 89 หรือประมาณ 61,900  ตัน  ส่งไปประเทศ
จนี รอ้ยละ 60 ของปรมิาณสง่ออก เนื่องจากประเทศจีนมีความต้องการมังคุดในจํานวนมากและเกรดของ
ผลผลิตที่ส่งได้มี 3-4 เกรด รองลงมาประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ 20 และอีกร้อยละ 20 ส่งออกประเทศ อื่นๆ 
เชน่ เกาหลใีต ้ฮ่องกง ออสเตรเลีย สิงคโปร์ บางส่วนส่งผ่านประเทศตามแนวชายแดน เช่น ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา ผลผลติที่เหลืออีกร้อยละ 11 ประมาณ 7,650 ตัน บริโภคภายในประเทศ และนําไปแปรรูป ราคา
เฉลี่ยมังคุด ณ แหลง่ผลติ 32.81 บาท/กโิลกรัม คดิเป็นมูลคา่โดยรวมประมาณ 2,281.05 ลา้นบาท 

• ลองกอง 

���� การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม 92,734 ไร่ พื้นที่ให้ผล 80,246 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 86.53 ของ
พื้นที่ปลูกรวม ผลผลติรวม 44,135 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 550 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตคุณภาพ คิดเป็นร้อย
ละ 80 หรือประมาณ 35,308 ตัน และทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 20 หรือประมาณ 8,827  ตัน ผลผลิต ป ี
2555 ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 18.15 เมื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา (ป ี2554 : 53,922 ตัน)  ต้นทุนการผลิตรวม 
11,007.93 บาท/ไร ่19.59 บาท/กโิลกรัม     
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���� การตลาดและราคา  ผลผลติลองกองส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 หรือประมาณ 26,481 ตัน ใช้
บริโภคภายในประเทศ ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมาก ร้อยละ 40 หรือประมาณ 17,654 ตัน 
ส่งออกไปต่างประเทศและบางส่วนส่งออกทางชายแดนทางประเทศกัมพูชาไปประเทศเวียดนาม และ
จนี ราคาเฉลี่ย ณ แหลง่ผลติ 25.58 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าโดยรวม 1,128.83 ลา้นบาท 

2.  การบรหิารจดัการ 
2.1 สนับสนุนใหต้ลาดปกตสิามารถดําเนนิการไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ โดยไมแ่ทรกแซงราคา 
2.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ของจังหวัดให้ดําเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 2 ส่วน ได้แก่ 1) จากงบจังหวัดและงบกระทรวงผ่านหน่วยงานใน
จังหวัด และ 2) งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนรวมเพื่อชว่ยเหลอืเกษตรกร (คชก.) 

2.2.1 งบจังหวัดและงบกระทรวงผ่านหน่วยงานในจังหวัด  
             1. โครงการบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศ งบประมาณจังหวัด 3,500,000 บาท 
โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ดําเนินการจัดกิจกรรม รณรงค์ - กระตุ้นการบริโภคผลไม้ใน
ประเทศ ใชง้บประมาณ 48,015 บาท 
  2. โครงการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจําหน่ายผลไม้ไทยในงานแสดงสินค้า 
Thailand Trade Exhibition ณ ศูนย์แสดงสินค้า Tatmadaw Hall กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยศูนย์
สง่เสรมิการสง่ออกภาคตะวันออก (จันทบุร)ี เปา้หมาย 10 ราย ใชง้บประมาณไป 454,000 บาท  
  3. โครงการจัดแสดงและจําหน่ายผลไม้ ณ ตลาดปลายทาง โดยสํานักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี ปริมาณผลผลิตที่ดําเนินการได้ 7 ตัน มูลค่ายอดจําหน่ายผลผลิต 130,000 บาท 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ไปจัดแสดงและจําหน่ายผลไม้ ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวลิด ์
  2.2.2 จัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2555 เสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากสว่นกลาง โดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิต
การเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตร (คชก.) จาก
รัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิต งบประมาณ 64,636,000 บาท ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 59,680,843 
บาท คงเหลอื 4,955,157 บาท ดําเนนิการดังนี้  

���� มาตรการบริหารจัดการคุณภาพผลผลติ 
 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ปี 2555 

โดยที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุร ีงบประมาณ 736,000 บาท ดําเนนิการ 2 กจิกรรม ไดแ้ก ่
 กิจกรรม  ฝึกอบรมทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจในการสกัดกั้นทุเรียนด้อย

คุณภาพ  จํานวน 1  ครั้ง งบประมาณ 16,000 บาท แต่เนื่องจากงบประมาณมาช้ากว่าช่วงที่ทุเรียน
ออกสูต่ลาด จงึไมไ่ดด้ําเนนิการจัดกจิกรรมดังกลา่ว 
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 กิจกรรม  จัดตั้งชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพ จํานวน 8 
ทมี งบประมาณ 720,000 บาท 

���� มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ 62,500,000 บาท ดําเนนิการ 2 โครงการ ไดแ้ก ่ 
  1.โครงการรวบรวมและจัดการผลิต และกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
ภายในประเทศ เป้าหมายดําเนินการ 23,000 ตัน งบประมาณ 57,500,000 บาท ดําเนินการได ้
22,817.58 ตัน ใชง้บประมาณ 57,043,950 บาท  
  2.โครงการรวบรวมและจัดการผลิต และกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตไปยัง
ประเทศเพื่อนบา้น (กัมพูชา) เปา้หมายดําเนนิการ 2,000 ตัน งบประมาณ 5,000,000 บาท ดําเนินการ
ได ้366.76 ตัน ใชง้บประมาณ 916,893 บาท  

���� มาตรการส่งเสริมการแปรรูป โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 
400,000 บาท ดําเนินการสนับสนุนการแปรรูปมังคุดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผลการดําเนนิการ ไมม่ผูีเ้ขา้ร่วมโครงการ เนื่องจากระยะเวลาในช่วงดําเนินการ ราคาผลผลิตมังคุดอยู่
ในราคาทีสู่ง ไมคุ่ม้ทุนในการนํามาแปรรูป 

���� มาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ โดยสํานักส่งเสริมและจัดการ
สินค้าเกษตร และสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง งบประมาณ 
400,000 บาท ดําเนนิการจัดงาน “ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก ปี 2555” นําผลไม้ไปจัดแสดง
และจําหน่ายแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดภูเก็ต ใช้งบประมาณไป 400,000 บาท ผลผลิตรวม  
25.20 ตัน 

���� มาตรการสนับสนุน การบริหารจัดการโครงการ งบประมาณ 600,000 บาท เป็น

คา่ใชจ้า่ยสําหรับบรหิารจัดการโครงการ การตดิตาม และอื่นๆ 
 

3.  จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ (War room) ขึ้น ณ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุร ีและใหร้ับผดิชอบดูแลโดยทําหนา้ที ่

1. เป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลและตดิตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวทั้งด้านการผลิต การตลาด
และราคาผลไม ้

2. เป็นศูนยว์เิคราะหแ์ละประเมนิสถานการณด์า้นการผลติ การตลาดและราคา  
3. เป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาผลไมข้องจังหวัดจันทบุร ี
 4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ให้กับ
สาธารณชนทราบ 

*********** 
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1. สภาพท่ัวไป   

ทุเรียน พื้นที่ปลูกทุเรียนลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาโรครากเน่าโคนเน่า แต่มี
แนวโน้มที่คาดว่าเกษตรกรจะปลูกทดแทนและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาทุเรียนค่อนข้างดี
ใหผ้ลตอบแทนสูง ทําใหเ้กษตรกรสนใจกลับมาปลูกทุเรยีนเพิ่มมากขึ้น  

เงาะ ยังคงมแีนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการขาดแรงงานในการเก็บเกี่ยวและ
ผลตอบแทนที่ไมคุ่ม้การลงทุน  เกษตรกรโคน่เงาะที่มอีายุมากและตน้โทรมขาดการดูแลออกหันมาปลูก
ยางพารา และกลว้ยไขท่ดแทน 

มังคุด พื้นที่ปลูกลดลงไม่มากเมื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา ทัง้นี้อาจเนื่องจากพื้นที่มีการปลูกเต็ม
พื้นที่แลว้คงเหลอืพื้นที่ปลูกใหมไ่มม่ากนัก   

ลองกอง พื้นที่ปลูกลดลงจากเดิม ทั้งนี้เนื่องจากมีการโค่นออกเพื่อปลูกเป็นพืชเดี่ยวแทน เช่น 
ทุเรยีน ยางพารา ปลูกทดแทน   

การออกดอกติดผลของไม้ผลเศรษฐกิจ ปี 2555 พบว่าออกดอกติดผลเร็วกว่าปี 2554 ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพฝนที่ทิ้งชว่งนาน ส่งผลให้ไม้ผลมีการพัฒนาตาดอกอย่างต่อเนื่องทําให้ออกดอกเร็ว แต่
ตัง้แตช่ว่งปลายเดอืนมกราคมถงึตน้เดอืนกุมภาพันธ ์มฝีนตกอยา่งตอ่เนื่องสง่ผลใหทุ้เรยีนรุ่นที่ดอกบาน
และรุ่นหางแย้หลุดร่วงบางส่วน มังคุดชะงักการออกดอกและแตกใบอ่อนแทน เงาะและลองกองมีการ
พัฒนาตาดอกตามปกต ิ

 

2. ภาวะการผลติและการตลาด 
2.1.ทุเรยีน   
���� การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม 184,199ไร่ พื้นที่ให้ผล 167,350 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.85 ของ

พื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 206,175 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,232 กิโลกรัม/ต่อไร่ ทุเรียนคุณภาพเหมาะ
สําหรับการบริโภค1 คิดเป็นร้อยละ 85 หรือประมาณ 175,249 ตัน ของผลผลิตรวมทั้งหมด เมื่อเทียบ
กับปทีี่ผ่านมา (ป ี2554 : 224,755 ตัน)  ลดลงร้อยละ 8.27  ต้นทุนการผลิตรวม 17,311.35 บาท/ไร่  14.06 
บาท/กโิลกรัม2 

หมายเหต ุ 1 ทุเรยีนคุณภาพเหมาะสําหรับการบรโิภคตอ้งไมอ่่อน ไมม่หีนอน ไมเ่นา่  
 ไมเ่นื้อแกน เตา่เผา และไสซ้มึ 

 2 ศูนยส์ารสนเทศ สนง.เศรษฐกจิการเกษตร 
 
 
 

 

สรุปสถานการณ์ผลิตทเุรียน เงาะ มังคุด และลองกองจังหวัดจันทบุร ี 
2551 
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ป ี

พื้นที่ปลูก (ไร)่ 186,229

พื้นที่ใหผ้ล (ไร)่ 169,243

ผลผลติเฉลี่ย (กก./ไร)่ 1,

 ผลผลติรวม (ตัน) 224,755

 

ตารางที่ 1 เปรยีบเทยีบพื้นที่ปลูก พื้นที่ใหผ้ล ผลผลติ ป ี

 
กราฟที่ 1 แสดงพื้นที่ใหผ้ลและ ผลผลิตทุเรยีน
 

 
 
 
 

-

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

ปี 2551 ปี 2552

191,673 

172

243,808 

ป ี2554 ป ี2555 
% การเปลี่ยนแปลง

+เพิ่ม
186,229 184,199  -

169,243 167,350  -

1,328 1,232 - 

224,755 206,175 - 

เปรยีบเทยีบพื้นที่ปลูก พื้นที่ใหผ้ล ผลผลติ ป ี2554-2555 

ผลผลิตทุเรยีน ป ี2551-2555 

2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

172,376 171,088 169,243 167,350 

217,194 
210,890 

224,755 

206,175 

พ.ท.ให้ผล 

ผลผลติ 

การเปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม/-ลด 
- 1.09 

- 1.19 

 7.29 

 8.27 

 

175 

ให้ผล (ไร่)

ผลผลติ (ตนั)

หนา้ท่ี 2 
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���� ภาวะการผลติทุเรยีน ป ี2555 :  

การเก็บเกี่ยว  ในปีนี้ทุเรียนมีการเก็บเกี่ยวประมาณ 5 รุ่น ซึ่งการเก็บเกี่ยวจะอยู่ในช่วง
เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2555 โดย รุ่นแรกเป็นทุเรียนต้นฤดูและทุเรียนทําสารเพื่อให้ออกนอกฤด ู
ช่วงกลางเดือน มี.ค – 31 มี.ค.55 ผลผลิตร้อยละ 5.30 หรือประมาณ 10,926 ตัน รุ่นที่ 2 ช่วงวันที่ 1 
เม.ย.-20 เม.ย.55 ผลผลติรอ้ยละ 19.97 หรอืประมาณ 41,175 ตัน รุ่นที่ 3 ช่วงวันที่ 21 เม.ย.-10 พ.ค.
55 ผลผลติรอ้ยละ 49.85  หรอืประมาณ 102,783 ตัน  รุ่นที่ 4  ช่วงวันที่ 11 พ.ค.-31 พ.ค.55 ผลผลิต
ร้อยละ 22.07 หรือประมาณ  45,501 ตัน และผลผลิตที่เหลือรุ่นสุดท้ายช่วงวันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป 
ผลผลติรอ้ยละ 2.81 หรอืประมาณ  5,790 ตัน ชว่งที่ผลผลติออกสูต่ลาดมากคือ 21-30 เม.ย. ผลผลิต 
52,392 ตัน เฉลี่ยวันละ 5,239 ตัน 

 

กราฟที่ 2 แสดงผลผลติทุเรยีน ป ี2555 
���� การตลาดและราคา ผลผลิตปีมีการกระจายตัวหลายรุ่นทําให้ราคาค่อนข้างดี ทุเรียนคุณภาพ

มีการส่งออก ร้อยละ 72.81 หรือประมาณ 150,116 ตัน  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  5,526.23  ล้านบาท ราคา
เฉลี่ย 36.81 บาท/กโิลกรัม ตลาดหลักไดแ้ก ่จนี ไต้หวัน ฮ่องกง อินโดนีเซีย และสหรัฐอเมริกา ทั้งในรูปผลสด 
แช่แข็ง  โดยผลผลิตบางส่วนส่งผ่านประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เช่น เวียดนาม กัมพูชา พม่า 
มาเลเซีย ผลผลิตใช้บริโภคภายในประเทศร้อยละ 21.69 หรือ ประมาณ 44,719 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
1,123.80 ลา้นบาท ราคาเฉลี่ย 25.13 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตที่เหลือประมาณ 11,340 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.50 
นําไปแปรรูป และอื่นๆ ราคาเฉลี่ย ณ แหล่งผลิต 33.64 บาท/กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าโดยรวม 6,935.73 
ลา้นบาท  

หนา้ท่ี 3 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

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

ตัน

 - หมอนทอง

 -ชะนี

 -กระดมุ

 - อื%นๆ

(วัน เดือน ป)ี 



สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

วิถกีารตลาดทุเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 

หนา้ท่ี 4 

ลง้ (จุดรวบรวมผลผลิต) 
รอ้ยละ 68.00 

ตลาดกลางทอ้งถิน่ 
(เกษตรกรจําหนา่ยเองพอ่ค่าเร,่ 
รถเล็กรับซื้อ) รอ้ยละ 26.50 

ผลผลติป ี2555 
206,175  ตัน 

ผูบ้รโิภคในประเทศ 
รอ้ยละ 24.69 

ผู้บรโิภคตา่งประเทศ 
รอ้ยละ  59.06 

ผูบ้รโิภคตลาดชายแดน/
ประเทศเพื่อนบา้น 
รอ้ยละ 16.25 

 

แปรรูป 
รอ้ยละ  5 

อื่นๆ 
(หนว่ยราชการ
รวบรวมกระจาย
ผลผลติ)ผลผลิต
เสยีหาย,ดอ้ย
คุณภาพ 

(0.5) 

(2.50) 

(2.50) 

(0.69) 

(56.56) 
(10.75) (5.50) 

(21.00) 
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สรุปภาวะการผลติและราคาทุเรยีนหมอนทอง ป ี2555 
รายการ ม.ีค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ิย.55 รวม/ 

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

ผลผลติ (ตัน)  2,608 4,095 3,696 22,015 40,056 42,923 21,355 18,625 4,006 1,330  160,709 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1  49.00 39.50 37.80 36.01 38.43 33.00 35.36 37.39 44.02 42.61  36.48 

มูลคา่ (ลา้นบาท)  127.79 161.75 139.71 792.80 1,539.52 1,416.63 755.07 696.35 176.34 56.67  5,862.64 

ตน้ทุนการผลติตอ่ไร่ (บาท/ไร่)2 19,512.61 

ตน้ทุนการผลติตอ่กโิลกรัม (บาท/ก.ก.) 14.32 

 
สรุปภาวะการผลติและราคาทุเรยีนชะน ีป ี2555 

รายการ ม.ีค.54 เม.ย.54   พ.ค.54 ม.ิย.54 รวม/ 

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

ผลผลติ (ตัน)   32 3,313 6,786 9,923 6,102 3,849 1,006 375 42  31,428 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1   32.00 29.23 24.55 19.59 21.18 21.47 20.34 20.83 24.13  22.27 

มูลคา่ (ลา้นบาท)   1.02 96.84 166.60 194.43 129.22 82.65 20.46 7.81 1.01  700.04 

ตน้ทุนการผลติตอ่ไร่ (บาท/ไร่)2 14,296.60 

ตน้ทุนการผลติตอ่กโิลกรัม (บาท/ก.ก.) 12.19 
 

หมายเหตุ  1 ราคาผลผลติเฉลี่ยเป็นราคาถว่งน้ําหนักจากจุดรับซื้อผลผลติรายใหญ,่ ลง้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (รายชื่อผูใ้หข้อ้มูลภาคผนวก) 

 2.ตน้ทุนการผลติ จากศูนยส์ารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (รายละเอยีดภาคผนวก)     

 
 

หนา้ท่ี 5 
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กราฟที่ 3  แสดงสภาวะผลผลติและราคาทุเรยีนหมอนทอง ป ี2555 
 

 
 

กราฟที่ 4  แสดงสภาวะผลผลติและราคาทุเรยีนชะนี ป ี2555 
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2.2 เงาะ  
���� การผลติ : พื้นที่ปลูกรวม  

ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลติรวม 
คุณภาพ โดยรวมคดิเป็นรอ้ยละ 
ละ 20 หรอืประมาณ 29,133
14,566 ตัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 
การผลติรวม 11,955.50 บาท

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร)่ 

พื้นที่ใหผ้ล (ไร)่ 

ผลผลติเฉลี่ย(กก./ไร)่ 

ผลผลติรวม (ตัน) 

 
ตารางที่ 3 เปรยีบเทยีบพื้นที่ปลูก พื้นที่ใหผ้ลและผลผลติป ี

 

กราฟที่ 5  แสดงพื้นที่ใหผ้ลและผลผลติเงาะป ี
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ปี 2551

131,222 

178,987 

พื้นที่ปลูกรวม  98,444 ไร ่พื้นที่ใหผ้ล 95,018 ไร ่ คดิเป็น

ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลติรวม 145,663 ตัน ผลผลติเฉลี่ย 1,533 กโิลกรัมตอ่ไร่ ผลผลติเงาะ
โดยรวมคดิเป็นรอ้ยละ 70 หรอืประมาณ 101,964  ตัน เกรดทั่วไป 

133 ตัน ที่เหลอืเป็นเงาะคัด (คุณภาพต่ํา) รอ้ยละ 
รอ้ยละ 1.25 เมื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา (ป ี2554 : 143

บาท/ไร ่ 7.73 บาท/กโิลกรัม 

ป ี2554 ป ี2555 
% การเปลี่ยนแปลง

103,413 98,444 

100,049 95,018 

1,438 1,533 

143,870 145,663 

เปรยีบเทยีบพื้นที่ปลูก พื้นที่ใหผ้ลและผลผลติป ี2554 และ 2555 

พื้นที่ใหผ้ลและผลผลติเงาะป ี2551-2555 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

114,720 

104,377 100,049 
95,018 

987 

148,633 

126,852 

143,870 

ไร ่ คดิเป็นรอ้ยละ 96.52 

กโิลกรัมตอ่ไร่ ผลผลติเงาะ
ตัน เกรดทั่วไป (คละ) คดิเป็นรอ้ย

รอ้ยละ 10 หรอืประมาณ 
143,870 ตัน) ตน้ทุน

การเปลี่ยนแปลง 
+เพิ่ม/-ลด 
- 4.80 

- 5.03 

+ 6.61 

+ 1.25 

 

 

2555

018 

145,663 

พ.ท.ให้ผล (ไร่)
ผลผลติ (ตนั)
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���� ภาวะการผลติเงาะป ี2555 : 
การเก็บเกี่ยว  ผลผลิตปี 2555 ออกเร็วกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 10 วัน โดยจะทยอยออก

ประมาณกลางเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2555 เงาะปีนี้มีประมาณ 4 รุ่นด้วยกัน โดยรุ่นที่ 1 ช่วง
วันที่ 11 เม.ย. - 10 พ.ค. 55 ผลผลิตร้อยละ 11.54 หรือประมาณ  16,804  ตัน รุ่นที่ 2 ช่วงวันที่ 
11 พ.ค. – 10 มิ.ย. 55 ผลผลิตร้อยละ 70.25 หรือประมาณ 102,322 ตัน เป็นช่วงที่มีผลผลิต
ออกมากที่สุด เฉลี่ยประมาณวันละ 3,411 ตัน รุ่นที่ 3 ช่วงวันที่ 11 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 55 ผลผลิต
รอ้ยละ 16.15 หรอืประมาณ 23,522 ตัน และรุ่นที่ 4 ช่วงวันที่ 1 ก.ค. 55 เป็นต้นไป ผลผลิตร้อย
ละ 2.07 หรอืประมาณ 3,015 ตัน  

 

 

 

 
 
 

กราฟที่ 6 แสดงผลผลติเงาะ ป ี2555 
 
 
 
 
 
 

0
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���� การตลาดและราคา  ผลผลิตช่วงต้นฤดูกาลได้ราคาดี เนื่องจากมีปริมาณผลผลิต
ไม่มาก ผลผลิตส่วนใหญ่จะกระจุกตัวตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนมิถุนายน 
เนื่องจากการการออกดอกและการพัฒนาของช่อดอกจะออกมาในรุ่นเดียวกัน ส่งผลให้ราคา
ผลิตลดลงเรื่อยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปีนี้ ล้งและพ่อค้าเร่ ที่เป็นกลไกในการระบายผลผลิต
ออกจากแหล่งผลิต มารับซื้อช้ากว่าฤดูกาล ส่งผลให้ผลผลิตมากระจุกตัวที่ตลาดกลางขาย
ผลผลติ ตัง้แตช่ว่งกลางเดอืนพฤษภาคม ภาครัฐไดม้ีมาตรการช่วยระบายผลผลิตออกนอกแหล่ง
ผลิตเพื่อเร่งการระบายผลผลิตให้ออกนอกแหล่งผลิต ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
ไม่ให้ผลผลิตกระจุกตัวมากนัก ตลาดต่างประเทศเงาะส่วนใหญ่ยังเป็นตลาดเดิม คือ มาเลเซีย 
สิงคโปร์ จีน กัมพูชาและสหรัฐอเมริกา ตลาดใหม่ ได้แก่ อินเดีย และประเทศแถบตะวันออก
กลาง และสหภาพยุโรป ผลผลิตเงาะส่งออก คิดเป็นร้อยละ 4.10 หรือประมาณ 5,972 ตัน 
ผลผลิตส่วนใหญ่บริโภคภายประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน คิดเป็นร้อยละ 
95.90 หรอืประมาณ 139,691 ตัน ราคาเงาะโรงเรียนคุณภาพเฉลี่ย 12.39 บาท/กิโลกรัม มูลค่า
โดยรวมประมาณ 1,726.73 ลา้นบาท ราคาเงาะสชีมพูเฉลี่ย 6.51 บาท/กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 
41.01 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยเงาะ ณ แหล่งผลิต 12.14 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าโดยรวม
ประมาณ 1,767.74 ลา้นบาท 
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วิถกีารตลาดเงาะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตลาดท้องถิ่น/พอ่คา้เร่ 

ร้อยละ 43.90 
ลง้รวบรวมผลผลติ 

ร้อยละ  55.00 

ผลผลติปี 2555 
145,663 ตัน 

ตลาดชายแดน 
ร้อยละ 26 

ผูบ้ริโภคในประเทศ 
ร้อยละ 69.90 

ผูบ้ริโภคตา่งประเทศ 

รอ้ยละ  4.10 

แปรรูป 
ร้อยละ  0.1 

(0.08) (0.02) 

(4.02) 
 

(50.98) 

(39.98) (11)      (15) (28.9)
0) 
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สรุปภาวะการผลติและราคาเงาะโรงเรยีนป ี2555 
 

รายการ เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 รวม/ 

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

ผลผลติ (ตัน) 10 558 15,836 27,830 41,595 28,794 12,695 9,452 2,090 506  139,366 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1 32.50 25.76 18.02 10.36 8.79 11.86 14.83 20.08 20.44 20.53  12.39 

มูลคา่ (ลา้นบาท) 0.33 14.38 285.40 288.43 365.54 341.44 188.32 189.80 42.72 10.39  1,726.73 

ตน้ทุนการผลติตอ่ไร่ (บาท/ไร่)2 12,510.32 

ตน้ทุนการผลติตอ่กโิลกรัม (บาท/ก.ก.) 7.93 
 

สรุปภาวะการผลติและราคาเงาะสชีมพปู ี2555 
 

รายการ เม.ย.54 พ.ค.54 ม.ิย.54 ก.ค.54 รวม/ 

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

ผลผลติ (ตัน)  107 293 734 1,569 1,800 805 570 419   6,297 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1  15.00 13.50 6.10 5.20 5.50 6.46 7.29 8.50   6.51 

มูลคา่ (ลา้นบาท)  1.61 3.96 4.48 8.16 9.90 5.20 4.16 3.56   41.01 

ตน้ทุนการผลติตอ่ไร่ (บาท/ไร่)2 9,381.68 

ตน้ทุนการผลติตอ่กโิลกรัม (บาท/ก.ก.) 7.00 

หมายเหตุ  1 ราคาผลผลติเฉลี่ยเป็นราคาถว่งน้ําหนักจากจุดรับซื้อผลผลติรายใหญ,่ ลง้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (รายชื่อผูใ้หข้อ้มูลภาคผนวก) 

 2.ตน้ทุนการผลติ จากศูนยส์ารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (รายละเอยีดภาคผนวก)  
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กราฟที่ 7 แสดงสภาวะราคาเงาะโรงเรยีน ป ี2555 
 

 
 
กราฟที่ 8 แสดงสภาวะราคาเงาะสชีมพู ป ี2555 
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2.3.มังคุด   
���� การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม 

85.05 ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 
คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 80 
ประมาณ 13,910  ตัน ผลผลิตปี 
2553 : 77,679 ตัน) ตน้ทุนการผลติรวม 

 

 

พื้นที่ปลูก (ไร)่ 

พื้นที่ใหผ้ล (ไร)่ 

ผลผลติเฉลี่ย(กก./ไร)่ 

ผลผลติรวม (ตัน) 

 

ตารางที่ 4 เปรยีบเทยีบพื้นที่ปลูก พื้นที่ใหผ้ล ผลผลติมังคุด ป ี
 

 
กราฟที่ 9 แสดงพื้นที่ใหผ้ล และผลผลิตมังคุดป ี
 

-

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

ปี 2551

109,324 

77,729 

พื้นที่ปลูกรวม 139,073 ไร่ พื้นที่ให้ผล 118,282 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 

ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 69,550 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 588 กิโลกรัม
80 หรือประมาณ 55,640 ตัน และทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 

ตัน ผลผลิตปี 2555 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.46 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
ตน้ทุนการผลติรวม 9,107.93 บาท/ไร ่15.76 บาท/กโิลกรัม 

ป ี2554 ป ี2555 
% การเปลี่ยนแปลง

139,427 139,073 

115,080 118,282 

675 588 

77,679 69,550 

เปรยีบเทยีบพื้นที่ปลูก พื้นที่ใหผ้ล ผลผลติมังคุด ป ี2554 และ 255

พื้นที่ใหผ้ล และผลผลิตมังคุดป ี2551-2555 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

324 109,751 
114,393 115,080 118

729 76,716 

89,455 

77,679 

ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 

กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิต
ตัน และทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 20 หรือ

เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ป ี
กโิลกรัม  

การเปลี่ยนแปลง 
+เพิ่ม/-ลด 
 - 0.25 

+ 2.78 

- 12.89 

- 10.46 

55 

 
2555

118,282 

69,550 

พ.ท.ให้ผล (ไร่)
ผลผลติ (ตนั)
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���� ภาวะการผลติมังคุดปี 2555 : 
การเก็บเกี่ยว  ปนีี้มังคุดออกดอกรวม 4 รุน่ การเก็บเกี่ยวอยูใ่นชว่ง กลางเดอืนมีนาคม 

ถงึเดอืนมถิุนายน 2555 และมีผลผลิตชว่งตน้ฤดูเล็กนอ้ยซึ่งเป็นผลผลติที่ได้ราคาด ี โดยรุน่แรก  
ชว่งวันที่ 11 ม.ีค. -31 ม.ีค. 55 ผลผลติรอ้ยละ 2.98 หรอืประมาณ 2,072 ตัน รุ่นที่ 2 ชว่งวันที่  
1 เม.ย. – 20 เม.ย. 55 ผลผลติรอ้ยละ 11.86 หรอืประมาณ 8,249 ตัน รุน่ที่ 3 ชว่งวันที่ 21 
เม.ย.-20 พ.ค.55 ผลผลติรอ้ยละ 58.91 หรอืประมาณ 40,974 ตัน เป็นชว่งที่ผลผลติออกสู่

ตลาดมากที่สุด ชว่งวันที่ 1-10 ม.ิย.เฉลี่ยประมาณวันละ 1,770 ตัน และรุน่ที่ 4 ผลผลติ ตัง้แต่
วันที่ 21 พ.ค. เป็นตน้ไป ผลผลติรอ้ยละ 26.25 หรือประมาณ 18,255 ตัน  

 

 
 
กราฟที่ 10 แสดงผลผลิตมังคุดป ี2555   
 

���� การตลาดและราคา  ป ี2555 ผลผลติออกสูต่ลาดเร็วกว่าปทีี่ผ่านมาโดยผลผลติชว่ง
ตน้ฤดูมปีริมาณนอ้ยตลาดมีความต้องการสูงส่งผลดทีําใหม้รีาคาแพงและผลผลิตกระจายตัวทําให้
ราคาคอ่นข้างดีตลอดทั้งฤดูกาล ปริมาณผลผลิตส่งออก รอ้ยละ 89 หรือประมาณ 61,900  ตัน  
สง่ไปประเทศจนี รอ้ยละ 60 ของปริมาณสง่ออก เนื่องจากประเทศจนีมคีวามต้องการมังคุดใน
จํานวนมากและเกรดของผลผลติที่ส่งไดม้ี 3-4 เกรด รองลงมาประเทศญี่ปุน่ รอ้ยละ 20 และอกี
รอ้ยละ 20 สง่ออกประเทศ อื่นๆ เชน่ เกาหลใีต้ ฮอ่งกง ออสเตรเลีย สิงคโปร ์ บางสว่นสง่ผ่าน
ประเทศตามแนวชายแดน เชน่ ลาว เวียดนาม กัมพูชา ผลผลติที่เหลืออกีร้อยละ 11 ประมาณ 
7,650 ตัน บรโิภคภายในประเทศ และนําไปแปรรูป ราคาเฉลี่ยมังคุด ณ แหลง่ผลิต 32.81 บาท/
กโิลกรัม คดิเป็นมูลคา่โดยรวมประมาณ 2,281.05 ลา้นบาท 
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วิถกีารตลาดมังคุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 

ตลาดท้องถิ่น/พอ่คา้เร่ 
ร้อยละ 10 

ลง้รวบรวมผลผลติ 

ร้อยละ  87 

ผลผลติปี 2555 

69,550 ตัน 

ผูบ้ริโภคในประเทศ 

ร้อยละ 11 
 

ตลาดชายแดน 

ร้อยละ 5 
 

ผูบ้ริโภคตา่งประเทศ 

ร้อยละ  84 

แปรรูป 

ร้อยละ  2 

บริษัทสง่ออก 

ร้อยละ  81 

เกษตรกรสง่บริษัทสง่ออก 

ร้อยละ  1 

(80) 

(5) 

(4) 
(1) 

(2) 

(81) 

(1) (1) 

(6) 

(4) 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

 
สรุปภาวะการผลติและราคามังคุด ป ี2555 

 
รายการ ม.ีค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ิย.55 รวม/ 

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

ผลผลติ (ตัน) 500 1,572 3,394 4,855 14,013 17,700 9,261 6,888 4,780 4,087 2,500 69,550 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1 105.00 94.21 59.27 48.72 42.10 23.03 22.00 28.64 25.70 19.50 17.04 32.81 

มูลคา่ (ลา้นบาท) 52.50 148.10 201.16 236.54 589.93 407.65 203.77 197.26 122.84 79.69 42.61 2,281.05 

ตน้ทุนการผลติตอ่ไร่ (บาท/ไร่)2 9,107.93 

ตน้ทุนการผลติตอ่กโิลกรัม (บาท/ก.ก.) 15.76 

หมายเหต ุ 
  1 ราคาผลผลติเฉลีย่เป็นราคาถว่งน้ําหนักจากจุดรับซื้อผลผลติรายใหญ,่ ลง้ในพื้นที่จังหวดัจันทบุรี (รายชื่อผูใ้หข้อ้มลูภาคผนวก) 

 
         2.ตน้ทุนการผลติ จากศูนยส์ารสนเทศการเกษตร สํานกังานเศรษฐกจิการเกษตร (รายละเอยีดภาคผนวก)   
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

  
กราฟที่ 11 แสดงภาวะการผลติและราคามังคุดป ี2555 
 

2.3.ลองกอง  
���� การผลติ : พื้นที่ปลูกรวม 92,734 ไร ่พื้นที่ใหผ้ล 80,246 ไร่ คดิเป็น รอ้ยละ 86.53 

ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลติรวม 44,135 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 550 กโิลกรัมตอ่ไร่ ผลผลติคุณภาพ 
คดิเป็นรอ้ยละ 80 หรอืประมาณ 35,308 ตัน และทั่วไปคดิเป็นรอ้ยละ 20 หรอืประมาณ 8,827  
ตัน ผลผลติ ป ี2555 ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 18.15 เมื่อเทียบกับปทีี่ผ่านมา (ป ี2554 : 53,922 ตัน)  
ตน้ทุนการผลิตรวม 11,007.93 บาท/ไร ่19.59 บาท/กโิลกรัม  

 

 
ป ี2554 ป ี2555 

% การเปลี่ยนแปลง 
+เพิ่ม/-ลด 

พื้นที่ปลูก (ไร)่ 97,705 92,734  - 5.09 

พื้นที่ใหผ้ล (ไร)่ 81,331 80,246 - 1.33 

ผลผลติเฉลี่ย(กก./ไร)่ 663 550 - 17.04 

 ผลผลติรวม (ตัน) 53,922 44,135 - 18.15 

 

ตารางที่ 5 เปรยีบเทยีบพื้นที่ปลูก พื้นที่ใหผ้ล ผลผลติลองกอง ป ี2554 และ2555 

500 

1,572

3,394

4,855

14,013

17,700

9,261

6,888

4,780
4,087

2,500

120.50 

68.76 

60.00 66.53 

37.79 

43.97 46.68 
48.08 39.25 

42.58 

97.75

57.71

49.80 51.85

29.96

37.02
40.08

38.93
32.60

35.62

105.00

85.50

55.01

39.29

31.25

18.97

14.83

27.49

25.77
20.55 20.96

35.78
33.17

20.20 22.20

14.17 12.89
14.26 13.71 13.10 12.11

0

20

40

60

80

100

120

140

0

5,000

10,000

15,000

20,000

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

มี.ค.-55 เม.ย.-55 พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55

ผลผลิต (ตนั)

เกรด A

เกรด B

เกรดคละ

ตกไซต์
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

กราฟที่ 12 แสดงพื้นที่ใหผ้ล และผลผลติลองกองป ี
 

���� ภาวะการผลติลองกองป ี
การเก็บเกี่ยว ผลผลติลองกองทยอยออก เริ่มตัง้แต่

ไป จนถงึเดอืนกรกฎาคม 255
ละ 813  ตัน 

 

กราฟที่ 13 แสดงผลผลติลองกองป ี
 

-

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

80,000 

90,000 

100,000 

ปี 2551

68,320 

52,470 

0

2000

4000

6000

8000

10000

 1  - 10   11  - 20  21 -

(ตัน) 

พื้นที่ใหผ้ล และผลผลติลองกองป ี2551-2555 

ภาวะการผลติลองกองป ี2555 : 
ผลผลติลองกองทยอยออก เริ่มตัง้แตป่ลายเดอืนเมษายน
2555 โดยผลผลติออกมากช่วงเดือนมถิุนายน 2555

แสดงผลผลติลองกองป ี2555   

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

320 

90,436 

76,363 
81,331 

80

470 50,658 52,232 53,922 

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

(วัน เดือน ป)ี 

 

เมษายน 2555 เป็นตน้
5 เฉลี่ยประมาณวัน

 

2555

80,246 

44,135 

พ.ท.ให้ผล (ไร่)
ผลผลติ (ตนั)

 10  11-20   21-31 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

���� การตลาดและราคา ผลผลิตลองกองส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 หรือประมาณ 26,481 
ตัน ใช้บริโภคภายในประเทศ ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมาก ร้อยละ 40 หรือประมาณ 
17,654 ตัน ส่งออกไปต่างประเทศและบางส่วนส่งออกทางชายแดนทางประเทศกัมพูชาไป
ประเทศเวียดนาม และจีน ราคาเฉลี่ย ณ แหล่งผลิต 25.58 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า
โดยรวม 1,128.83 ลา้นบาท 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

วิถกีารตลาดลองกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 

ตลาดท้องถิ่น/พอ่คา้เร่ 
ร้อยละ 40 

ลง้รวบรวมผลผลติ 

ร้อยละ  60 

ผลผลติปี 2555 
44,135 ตัน 

ตลาดชายแดน 

ร้อยละ 30 
ผูบ้ริโภคในประเทศ 

ร้อยละ  60 ผูบ้ริโภคตา่งประเทศ 

ร้อยละ  10 

(10) 

(50) (40) 

(10) 

(20) 

(20) 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

 
สรุปภาวะการผลติและราคาลองกอง ป ี2555 

 
รายการ เม.ย.55 พ.ค..55 ม.ิย.55 ก.ค.55 รวม/ 

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

ผลผลติ (ตัน)   36 1,570 4,749 6,790 9,250 8,900 6,227 5,163 1,200 250 44,135 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1   37.91 31.30 29.35 29.00 25.66 21.81 25.18 23.39 23.06 21.32 25.58 

มูลคา่ (ลา้นบาท)   1.36 49.15 139.38 196.90 237.38 194.12 156.78 120.76 27.67 5.33 1,128.83 

ตน้ทุนการผลติตอ่ไร่ (บาท/ไร่)2 11,007.93  
ตน้ทุนการผลติตอ่กโิลกรัม (บาท/ก.ก.) 19.59  

 

  หมายเหต ุ 1 ราคาผลผลติเฉลีย่เป็นราคาถว่งน้ําหนักจากจุดรับซื้อผลผลติรายใหญ,่ ลง้ในพื้นที่จังหวดัจันทบุรี (รายชื่อผูใ้หข้อ้มลูภาคผนวก) 

 
              2.ตน้ทุนการผลติ จากศนูยส์ารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (รายละเอยีดภาคผนวก)    
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

  

 
กราฟที่ 14 แสดงภาวะการผลติและราคาลองกองป ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

1,570

44.53

37.71

38.48

31.

23.55

19.05

0

2000

4000

6000

8000

10000

 11-20 21-30 1-10

พ.ค.-55

เกรด A 

เกรด B 

เกรดตํ่า 

(ตัน) 

แสดงภาวะการผลติและราคาลองกองป ี2555 

570

4,749

6,790

9,250
8,900

6,227

5,163

1,200

250

71 37.13

35.09

33.48

31.09

34.87
33.50

35.21

.02

28.79

27.71

26.22

23.11

27.76 26.48

27.34

05
19.08

16.62 17.10

13.88

18.07
16.79

15.63

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

พ.ค.-55 มิ.ย.-55 ก.ค.-55

(วัน เดือน ป)ี 
 

250

36.84

25.43

14.78

0

5

10
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35
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50

21-31  1-11  11-21

ส.ค.-55
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

3. ผลการดาํเนนิการบรหิารจัดการผลไม้ ป ี2555 
 แผนและผลการบรหิารจัดการผลไม้ ปกีาลผลติ 2555 

• ด้านผลผลติ      
ทุเรยีน 

โครงการ / กจิกรรมหลัก  * 
เป้าหมาย  

(ตัน) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

(ตัน) 
วธิดํีาเนนิการ/หน่วยงานรับผดิชอบ 

ด้านการผลติ    

1. สํารวจขอ้มลู  ประมาณการ
ผลผลติ จําแนกขอ้มูล     
ทุก  10  วัน   

209,522.00 

 
206,175.00 

 
- สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุร ี
- สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 6  
ชลบุร ี
- สํานักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวัดระยอง   

ด้านการตลาด    

1. แผนสนับสนุนของหน่วยงาน
ในจังหวัด 

   

1.1 รวบรวมผลผลติไปจาํหนา่ย
ตลาดชายแดน (พมา่,เวยีดนาม,
กัมพูชา) และสง่ผลผลติไป
จําหนา่ยตา่งประเทศ  

3,000.00 1,546.31 
 
 
 
 

- สนง.พาณชิยจ์งัหวดัจันทบรุ ี
- ศูนยส์ง่เสรมิการสง่ออกฯ 
- สนง.สหกรณจ์ังหวัด 
รวบรวมผลผลติ และประสานใหเ้กษตรกร
ไปจําหนา่ยผลผลติที่ตลาดชายแดน และจดั
คาราวานสนิคา้นําผลไมไ้ปจําหนา่ย จดั
เทศกาลบรโิภคผลไมภ้าคตะวนัออกและให้
มกีารเจรจาซื้อขายผลไมล้ว่งหนา้  

1.2 เรง่กระจายผลผลติออกนอก
แหลง่ผลติสูต่ลาดปลายทาง
ภายในประเทศอยา่งรวดเร็ว โดย
การจัดซื้อและจดัขายสง่  

1,000.00 335.69 -  สนง.สหกรณจ์ังหวดัจันทบรุ ี
-  สนง.การคา้ภายใน 
รวบรวมผลผลติสง่คูค่า้ตา่งจงัหวัด 

1.3 รวบรวมผลผลติจําหนา่ยแก่
ผูบ้รโิภคโดยตรง 

100.00  18.95 
 
 
 
 

- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
- สนง.พาณชิยจ์งัหวดัจันทบรุ ี
รวบรวมรับซื้อนําไปจําหนา่ยปลกีผูบ้รโิภค
โดยตรง (ตลาด อ.ต.ก.,หา้งสรรพสนิคา้ 
กทม.และตา่งจงัหวดั) 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

โครงการ / กจิกรรมหลัก  * 
เป้าหมาย  

(ตัน) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

(ตัน) 
วธิดํีาเนนิการ/หน่วยงานรับผดิชอบ 

1.4 จําหนา่ยผลผลติในเทศกาล
และงานรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์
ตา่งๆ 

15.00 10.50 
 
 

- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
- สนง.พาณชิยจ์งัหวดัจันทบรุ ี
ใหเ้กษตรกร,กลุม่เกษตรกรนําผลผลติมา
จําหนา่ยแกน่ักทอ่งเทีย่วในงานมหกรรม
ทุเรยีนโลก จัด Event รว่มกับ
หา้งสรรพสนิคา้ จดังานรณรงคบ์รโิภค
ผลไมต้ามสถานทีต่า่งๆ  

2. กลไกตลาดปกต ิ    

2.1 กระจายในประเทศ 
 -จุดรับซื้อ-ขายสง่รมิทาง 
 -ตลาดเนนิสูง, ปากแซง, หว้ย
สะทอ้น 
 

 
44,766.00 

 
38,684.41 

  
- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
- สนง.สหกรณจ์ังหวัดจนัทบรุ ี
สง่เสรมิใหผ้ลติสนิคา้คุณภาพจําหนา่ย 
ตามกลไกตลาด 

2.2 สง่ออก 
- กรมศุลกากร 
- สง่ออกตลาดชายแดน 
 

 
150,165.00 

 
155,270.39 

 
- สถติกิารสง่ออกกรมศลุกากร 
- ลง้สง่ออกในพื้นที่ (41ราย) สง่ออกตลาด
ชายแดน (ผา่นพธิกีารศลุกากร) 

2.3 แปรรูป 
 - กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร 
 - กลุม่วสิาหกจิชุมชน 
 - ผูป้ระกอบการรายยอ่ย 

 
10,476.00 

 
10,308.75 

 
- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
นําไปแปรรูปเป็นทุเรยีนทอด ทุเรยีนกวน
และผลติภัณฑจ์ากทุเรยีนอื่นๆ  

ผลผลติรวมของจังหวัด  
(1. + 2.) 

209,522.00 

 
206,175.00 

 
ผลผลติลดลงจากประมาณการ
(เป้าหมาย)เนื่องจากความแปรปรวน
ของสภาพอากาศ และภัยธรรมชาต ิ
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

  เงาะ 

โครงการ / กจิกรรมหลัก  * 
เป้าหมาย  

(ตัน) 
ผลการดําเนนิงาน 

(ตัน) 
วธิดํีาเนนิการ/หน่วยงานรับผดิชอบ 

ด้านการผลติ    

2. สํารวจขอ้มลู  ประมาณการ
ผลผลติ จําแนกขอ้มูล     
ทุก  10  วัน   

145,758.00 

 
145,663.00 - สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุร ี

- สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 6  
ชลบุร ี
- สํานักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวดัระยอง   

ด้านการตลาด    

1. แผนสนับสนุนของหน่วยงาน
ในจังหวัด 

   

1.1 รวบรวมผลผลติไปจาํหนา่ย
ตลาดชายแดน(เวยีดนาม,กัมพูชา) 
และสง่ผลผลติไปจาํหนา่ย
ตา่งประเทศ  

3,000.00 102.00 
 
 
 
 

- สนง.พาณชิยจ์งัหวดัจันทบรุ ี
- ศูนยส์ง่เสรมิการสง่ออกฯ 
- สนง.สหกรณจ์ังหวัดจนัทบรุ ี
รวบรวมผลผลติใหกั้บผูค้า้ตา่งประเทศ
(KAF, Richfield และไทฮง เปน็ตน้) และ
จัดคาราวานสนิคา้นําผลไมไ้ปจําหนา่ย 
จัดประชุมเจรจาซื้อขายผลไมล้ว่งหนา้  
 

1.2 เรง่กระจายผลผลติออกนอก
แหลง่ผลติสูต่ลาดปลายทาง
ภายในประเทศอยา่งรวดเร็ว โดย
การจัดซื้อและจดัขายสง่  
 

10,000.00 8,745.00 -  สนง.สหกรณจ์ังหวดัจันทบรุ ี
-  สนง.พาณชิยจ์ังหวัดจันทบรุ ี
-  สนง.การคา้ภายใน 
รวบรวมผลไมเ้กรดคุณภาพสง่
หา้งสรรพสนิคา้ (Tesco Lotus, Makro) 
และรวบรวมสง่คูค่า้ตา่งจงัหวดั 
 

1.3 รวบรวมผลผลติจําหนา่ยปลกี
แกผู่บ้รโิภคโดยตรง 
 

100.00 13.50 - สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
- สนง.พาณชิยจ์งัหวดั 
รวบรวมรับซื้อนําไปจําหนา่ยปลกีใหแ้ก่
ผูบ้รโิภคโดยตรง 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

โครงการ / กจิกรรมหลัก  * 
เป้าหมาย  

(ตัน) 
ผลการดําเนนิงาน 

(ตัน) 
วธิดํีาเนนิการ/หน่วยงานรับผดิชอบ 

1.4 จําหนา่ยผลผลติในเทศกาล
ตา่งๆ (เทศกาลทุเรยีนโลก,
เทศกาลบรโิภคผลไมภ้าค
ตะวันออก ฯลฯ) 

20.00 14.57 - สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
- สนง.พาณชิยจ์งัหวดัจันทบรุ ี
- สนง.สหกรณจ์ังหวัดจนัทบรุ ี
ใหเ้กษตรกร,กลุม่เกษตรกรนําผลผลติมา
จําหนา่ยแกน่ักทอ่งเทีย่วในงานมหกรรม
ทุเรยีนโลก จัด Event รว่มกับ
หา้งสรรพสนิคา้ จดังานรณรงคบ์รโิภค
ผลไมต้ามสถานทีต่า่งๆ  

2. แผนขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก คชก. 

   

2.1 กระจายผลผลติ
ภายในประเทศ 

23,000.00 22,817.58 -สนง.พาณชิยจ์ังหวัดจันทบุร ี
สนับสนุนคา่บรหิารจัดการแบบจา่ยขาด
คา่ขนสง่และคา่จัดการผลผลติ 1.50 
บาท/กก.เพื่อรวบรวมและกระจาย
ผลผลติออกนอกแหลง่ผลติ 

2.2 กระจายผลผลติ 
ไปยังประเทศเพือ่นบา้น 

2,000.00 266.76 -สนง.พาณชิยจ์ังหวัดจันทบุร ี
สนับสนุนคา่บรหิารจัดการแบบจา่ยขาด
คา่ขนสง่และคา่จัดการผลผลติ 1.50 
บาท/กก.เพื่อรวบรวมและกระจาย
ผลผลติออกนอกแหลง่ผลติ 

3. กลไกตลาดปกต ิ    

3.1 กระจายในประเทศ 
 - จุดรับซื้อ-ขายสง่รมิทาง 
 - ตลาดเนนิสูง ปากแซง หว้ย
สะทอ้น 

 
99,750.00 

 
107,642.94 

- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
- สนง.สหกรณจ์ังหวัดจนัทบรุ ี
สง่เสรมิใหผ้ลติสนิคา้คุณภาพครบวงจร
จําหนา่ยเป็นไปตามกลไกตลาดปกต ิ 

3.2 สง่ออก 
- สง่ออกตลาดตา่งประเทศ 
- สง่ออกตลาดชายแดน 

 
10,000.00 

 
5,855.65 

 
- ลง้สง่ออกในพื้นที่ สง่ออกตลาด
ตา่งประเทศ  

3.3 แปรรูป 
- บรษิัทเอกชน 

 
1,000.00 

 
205.00 

 
- เขา้โรงงานแปรูป 

ผลผลติรวมของจังหวัด 
(1.+2.+3) 

145,758.00 

 
145,663.00 ผลผลติลดลงจากประมาณการเนื่องจาก

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

มังคุด 

โครงการ / กจิกรรมหลัก  * 
เป้าหมาย  

(ตัน) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

(ตัน) 
วธิดํีาเนนิการ/หน่วยงานรับผดิชอบ 

ด้านการผลติ    

3. สํารวจขอ้มลู  ประมาณการ
ผลผลติ จําแนกขอ้มูล   
ทุก  10  วัน   

69,550.00 69,550.00 - สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุร ี
- สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 6 ชลบุร ี
- สํานักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที ่
   3 จังหวัดระยอง 
 

ด้านการตลาด    

1. แผนสนับสนุนของหน่วยงาน
ในจังหวัด 

   

1.1 รวบรวมผลผลติไปจาํหนา่ย
ตลาดชายแดน(เวยีดนาม
,กัมพูชา) และสง่ผลผลติไป
จําหนา่ยตา่งประเทศ  

8,000.00 8,650.50 
 
 
 

- สนง.พาณชิยจ์งัหวดัจันทบรุ ี
- ศูนยส์ง่เสรมิการสง่ออกฯ 
- สนง.สหกรณจ์ังหวัดจนัทบรุ ี
รวบรวมผลผลติใหกั้บผูค้า้ตา่งประเทศ(KAF, 
Richfield และไทฮง เป็นตน้) และจัดคาราวาน
สนิคา้นาํผลไมไ้ปจาํหนา่ย จัดประชุมเจรจา
ซื้อขายผลไมล้ว่งหนา้  
 

1.2 เรง่กระจายผลผลติออกนอก
แหลง่ผลติสูต่ลาดปลายทางใน
ประเทศอยา่งรวดเร็ว โดยการ
จัดซื้อและจดัขายสง่ 

3,000.00 2,434.00 - สนง.สหกรณจ์ังหวัดจนัทบรุ ี
- สนง.พาณชิยจ์งัหวดัจันทบรุ ี 
รวบรวมผลไมเ้กรดคุณภาพสง่
หา้งสรรพสนิคา้ (Tesco Lotus, Makro) และ
รวบรวมสง่คูค่า้ตา่งจงัหวดั 
 

1.3 รวบรวมผลผลติจําหนา่ยปลกี
แกผู่บ้รโิภคโดยตรง 

1,500.00 1,008.47 - สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
- สนง.พาณชิยจ์งัหวดั 
รวบรวมรับซื้อนําไปจําหนา่ยปลกี 
ผูบ้รโิภคโดยตรง (ตลาด อ.ต.ก., 
หา้งสรรพสนิคา้ กทม.และตา่งจังหวดั) 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

โครงการ / กจิกรรมหลัก  * 
เป้าหมาย  

(ตัน) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

(ตัน) 

 
วธิดํีาเนนิการ/หน่วยงานรับผดิชอบ 

1.4 จําหนา่ยผลผลติในเทศกาล
ตา่งๆ (เทศกาลทุเรยีนโลก,
เทศกาลบรโิภคผลไมภ้าค
ตะวันออก ฯลฯ) 

20.00 10.92 - สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
- สนง.พาณชิยจ์งัหวดัจันทบรุ ี
ใหเ้กษตรกร,กลุม่เกษตรกรนําผลผลติมา
จําหนา่ยแกน่ักทอ่งเทีย่วในงานมหกรรม
ทุเรยีนโลก จัด Event จัดงานรณรงคร์ว่มกับ
หา้งสรรพสนิคา้ฯ  
 

2. กลไกตลาดปกต ิ    

2.1 กระจายในประเทศ 
 - จุดรับซื้อ-ขายสง่รมิทาง 
 - ตลาดเนนิสูง ปากแซง หว้ย
สะทอ้น 
 

 
7,530.00 

 
6,979.11 

  
- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
สง่เสรมิใหร้วมกลุม่ผลติสนิคา้คุณภาพ
จําหนา่ย ( เชน่ กลุม่คลสัเตอรม์ังคุดจันทบุร)ี 
เป็นไปตามกลไกปกต ิ
 

2.2 สง่ออก 
- ลง้สง่ออกในพื้นที ่
- สง่ออกจําหนา่ยตลาดชายแดน 

 
48,000.00 

 
49,076.00 

 
- ลง้สง่ออกในพื้นที่สง่ออกตลาดตา่งประเทศ
และตลาดชายแดน 
 

2.3 แปรรูป 
- กลุม่แมบ่า้นเกษตรกร 
- กลุม่วสิาหกจิชุมชน 
- บรษิัทเอกชน 
 

 
1,500.00 

 
1,391.00 

 

 
แปรรูป น้ํามังคุด ฯลฯ 

ผลผลติรวมของจังหวัด  
(1.+2.) 

69,550.00 69,550.00  
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

ลองกอง 

โครงการ / กจิกรรมหลัก  * 
เป้าหมาย  

(ตัน) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

(ตัน) 
วธิดํีาเนนิการ/หน่วยงานรับผดิชอบ 

ด้านการผลติ    

4. สํารวจขอ้มลู  ประมาณการ
ผลผลติ 
จําแนกขอ้มลู  ทุก  10  วัน   

44,135.00 44,135.00 - สํานักงานเกษตรจังหวัดจนัทบุร ี
- สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรเขต6
ชลบุร ี
- สํานักสง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 3 จังหวัดระยอง 

ด้านการตลาด    

1. แผนสนับสนุนของหน่วยงาน
ในจังหวัด 

   

1.1 รวบรวมผลผลติไปจาํหนา่ย
ตลาดชายแดน(เวยีดนาม
,กัมพูชา) และสง่ผลผลติไป
จําหนา่ยตา่งประเทศ  

100.00 8.83 - สนง.พาณชิยจ์งัหวดัจันทบรุ ี
- ศูนยส์ง่เสรมิการสง่ออกฯ 
รวบรวมผลผลติใหกั้บผูค้า้ตา่งประเทศ 
และจัดคาราวานสนิคา้นาํผลไมไ้ปจําหนา่ย 
จัดประชุมเจรจาซื้อขายผลไมล้ว่งหนา้  
 

1.2 เรง่กระจายผลผลติออกนอก
แหลง่ผลติสูต่ลาดปลายทาง
ภายในประเทศอยา่งรวดเร็ว โดย
การจัดซื้อและจดัขายสง่ 
 

1,000.00 397.25 -  สนง.สหกรณจ์ังหวดัจันทบรุ ี
-  สนง.การคา้ภายในจังหวัด 
รวบรวมผลไมเ้กรดคุณภาพสง่
หา้งสรรพสนิคา้ (Tesco Lotus, Makro) และ
รวบรวมสง่คูค่า้ตา่งจงัหวดั 

1.3 รวบรวมผลผลติจําหนา่ยปลกี
แกผู่บ้รโิภคโดยตรง 

100.00 19.65 - สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
- สนง.พาณชิยจ์งัหวดัจันทบรุ ี
รวบรวมรับซื้อนําไปจําหนา่ยปลกีผูบ้รโิภค
โดยตรง (ตลาด อ.ต.ก.  
,หา้งสรรพสนิคา้ กทม.และตา่งจังหวดัฯลฯ)  

1.4 จําหนา่ยผลผลติในเทศกาล
ตา่งๆ (เทศกาลทุเรยีนโลก,
เทศกาลบรโิภคผลไมภ้าค
ตะวันออก ฯลฯ) 

200.00 8.92 - สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
- สนง.พาณชิยจ์งัหวดัจันทบรุ ี
ใหเ้กษตรกร,กลุม่เกษตรกรนําผลผลติมา
จําหนา่ยแกน่ักทอ่งเทีย่วในงานมหกรรม  
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

โครงการ / กจิกรรมหลัก  * 
เป้าหมาย  

(ตัน) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

(ตัน) 

 
วธิดํีาเนนิการ/หน่วยงานรับผดิชอบ 

   
ทุเรยีนโลก จัด Event รว่มกับ
หา้งสรรพสนิคา้ จดังานรณรงคบ์รโิภค
ผลไมต้ามสถานทีต่า่งๆ 

2. กลไกตลาดปกต ิ    

2.1 กระจายในประเทศ 
 - จุดรับซื้อ-ขายสง่รมิทาง 
 (ตลาดเนนิสงู, ปากแซง, หว้ย
สะทอ้น) 
 

 
26,405.00 

 
26,055.18 

  
- สนง.เกษตรจังหวดัจันทบุร ี
สง่เสรมิใหร้วมกลุม่ผลติสนิคา้คุณภาพ
จําหนา่ย ( เชน่ กลุม่คลสัเตอรม์ังคุด
จันทบุร)ี เป็นไปตามกลไกปกต ิ

2.2 สง่ออก 
- ลง้สง่ออกในพื้นที ่
- สง่ออกจําหนา่ยตลาดชายแดน 

 
16,330.00 

 
17, 645.17 

 
- ลง้สง่ออกในพื้นที่สง่ออกตลาด
ตา่งประเทศและตลาดชายแดน (ผา่นพธิี
การศุลกากร) 

ผลผลติรวมของจังหวัด 
(1. + 2.) 

44,135.00 44,135.00  
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

• ด้านบริหารจัดการ 
1.การจัดทําข้อมูลประมาณการผลผลติที่เป็นเอกภาพ   
 1.1 ดําเนินการจัดทําข้อมูลพื้นฐานก่อนผลผลิตออกดอกเพื่อทราบถึงพื้นที่

ใหผ้ลที่ชัดเจน เมื่อผลผลิตเริ่มออกดอกจะมีการติดตามสถานการณ์การออกดอกในพื้นที่ โดย
สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอสรุปรายงานทุก 10 วัน ทั้งในระดับอําเภอ และในระดับ
จังหวัดจนสิ้นสุดการออกดอก จัดทําเป็นข้อมูลประมาณการผลผลิตเบื้องต้น (เดือนตุลาคม-
มนีาคม) 

 1.2 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 จ.ชลบุรี ออกติดตามสถานการณ์
การติดผลของไม้ผลในพื้นที่ร่วมกับสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยการสุ่มสํารวจตามหลักทาง
สถติเิพื่อตรวจสอบขอ้มูลปรมิาณผลผลติที่ตดิจรงิบนตน้ (เดอืนกุมภาพันธ)์ 

1.3 นําข้อมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดและข้อมูลออกติดตามสถานการณ์
ผลผลิตในช่วงที่ติดอยู่บนต้นแล้วมาประชาพิจารณ์และวิเคราะห์ร่วมกัน สรุปเป็นข้อมูล
ประมาณการผลผลิตที่ เป็นเอกภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกเผยแพร่
ประชาสัมพันธแ์ละใชเ้ป็นฐานในการวางแผนบรหิารจัดการผลผลติ 

2.การบริหารจัดการผลผลิตปี 2555  โดยนําข้อมูลประมาณการผลผลิตมา
วางแผนเพื่อ 
  2.1 สนับสนุนให้ตลาดปกติสามารถดําเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดย
ไมแ่ทรกแซงราคา 

2.2 สนับสนุนการดําเนนิงานตามแผนปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาผลไมข้องจังหวัด
ใหด้ําเนนิการอยา่งเต็มประสทิธภิาพ ป ี2555 ดังนี้ 

2.2.1 งบจังหวัดและงบกระทรวงผ่านหน่วยงานในจังหวัด  
             1. โครงการบริหารจัดการผลไม้ภายในประเทศ งบประมาณจังหวัด 
3,500,000 บาท โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ดําเนินการจัดกิจกรรม รณรงค์ - 
กระตุน้การบรโิภคผลไมใ้นประเทศ ใชง้บประมาณ 48,015 บาท 
  2. โครงการประชาสัมพันธแ์ละเพิ่มชอ่งทางการจําหน่ายผลไม้ไทยในงานแสดง
สนิคา้ Thailand Trade Exhibition ณ ศูนย์แสดงสินค้า Tatmadaw Hall กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า 
โดยศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก (จันทบุรี) เป้าหมาย 10 ราย ใช้งบประมาณไป 
454,000 บาท  
  3. โครงการจัดแสดงและจําหน่ายผลไม้ ณ ตลาดปลายทาง โดยสํานักงาน
เกษตรจังหวัดจันทบุรี ปริมาณผลผลิตที่ดําเนินการได้ 7 ตัน มูลค่ายอดจําหน่ายผลผลิต 
130,000 บาท ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกร ไปจัดแสดงและจําหน่าย
ผลไม ้ณ ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลเวลิด ์
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  2.2.2 จัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ป ี
2555 เสนอขอรับการสนับสนุนจากสว่นกลาง โดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอัน

เนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตร (คชก.) จากรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิต งบประมาณ 64,636,000 บาท 
ใชง้บประมาณทัง้สิ้น 59,680,843 บาท คงเหลอื 4,955,157 บาท ดําเนนิการดังนี้  

���� มาตรการบริหารจัดการคุณภาพผลผลติ 
 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ป ี

2555 โดยที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุร ีงบประมาณ 736,000 บาท ดําเนนิการ 2 กจิกรรม  
 กิจกรรม  ฝึกอบรมทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจในการสกัดกั้นทุเรียน

ด้อยคุณภาพ  จํานวน 1  ครั้ง งบประมาณ 16,000 บาท แต่เนื่องจากงบประมาณมาช้ากว่า
ชว่งที่ทุเรยีนออกสูต่ลาด จงึไมไ่ดด้ําเนนิการจัดกจิกรรมดังกลา่ว 

 กิจกรรม  จัดตั้งชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจในการสกัดกั้นทุเรียนด้อยคุณภาพ 
จํานวน 8 ทมี งบประมาณ 720,000 บาท 

���� มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัด
จันทบุร ีงบประมาณ 62,500,000 บาท ดําเนนิการ 2 โครงการ ไดแ้ก ่ 
  1.โครงการรวบรวมและจัดการผลิต และกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
ภายในประเทศ เป้าหมายดําเนินการ 23,000 ตัน งบประมาณ 57,500,000 บาท ดําเนินการ
ได ้22,817.58 ตัน ใชง้บประมาณ 57,043,950 บาท  
  2.โครงการรวบรวมและจัดการผลิต และกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) เป้าหมายดําเนินการ 2,000 ตัน งบประมาณ 5,000,000 
บาท ดําเนนิการได ้366.76 ตัน ใชง้บประมาณ 916,893 บาท  

���� มาตรการส่งเสริมการแปรรูป โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี งบประมาณ 
400,000 บาท ดําเนินการสนับสนุนการแปรรูปมังคุดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการดําเนินการ ไม่มีผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากระยะเวลาในช่วง
ดําเนนิการ ราคาผลผลติมังคุดอยูใ่นราคาทีสู่ง ไมคุ่ม้ทุนในการนํามาแปรรูป 

���� มาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ โดยสํานักส่งเสริมและ
จัดการสินค้าเกษตร และสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
งบประมาณ 400,000 บาท ดําเนนิการจัดงาน “ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก ปี 2555” 
นําผลไม้ไปจัดแสดงและจําหน่ายแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดภูเก็ต ใช้งบประมาณไป 
400,000 บาท ผลผลติรวม  25.20 ตัน 

���� มาตรการสนับสนุน การบรหิารจัดการโครงการ งบประมาณ 600,000 บาท เป็น
คา่ใชจ้า่ยสําหรับบรหิารจัดการโครงการ การตดิตาม และอื่นๆ     
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           3. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ (War room) ขึ้น ณ 
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และให้รับผิดชอบดูแล เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของข้อมูลที่
สําคัญด้านการผลิต ดําเนินงานโดยใช้แผนการตลาดผลไม้เป็นหลักในการบริหารจัดการ 4 
ประการ คอื 

1. การพัฒนาผลติภัณฑใ์หไ้ดม้าตรฐานสากล 
2. การกระจายสนิคา้ในประเทศและตา่งประเทศ 
3. การประชาสัมพันธแ์ละสง่เสรมิการขาย 
4. การเตรยีมการแทรกแซงในกรณรีาคาผลผลติตกต่ํา 

โดยไดก้ําหนดแนวทางการปฏบิัตไิว ้ 7  ยุทธศาสตร ์ ไดแ้ก ่
1. การบรหิารจัดการขอ้มูล 
2. พัฒนาและควบคุมคุณภาพสนิคา้ 
3. เพิ่มประสทิธภิาพและเพิม่ชอ่งทางการกระจายผลผลติภายในประเทศ 
4. ขยายตลาดสง่ออก 
5. สง่เสรมิการแปรรูป 
6. กระตุน้การบรโิภค 
7. มาตรการรองรับกรณฉีุกเฉนิ 

ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทุเรียน เงาะ มังคุดและลองกอง จันทบุรี (War 
room) โดยทําหนา้ที ่

1. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวทั้งด้านการผลิต 
การตลาดและราคาผลไม ้

2. เป็นศูนย์วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาดและราคา จาก
ข้อมูลที่รวบรวมได้ทุกวันเปรียบเทียบกับข้อมูลสถานการณ์ในปีที่ผ่านๆ มา เพื่อนําเสนอผู้มี
อํานาจพิจารณาตัดสินใจดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงจุดและทันท ี
ทันใด 

3. เป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาผลไมข้องจังหวัดจันทบุร ี
 4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้
ใหก้ับสาธารณชนทราบ 
 จากการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ ทําให้
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้รับประสบการณ์ในการดําเนินงาน โดย ความร่วมมือของ
เจา้หนา้ที่ในสังกัด สํานักงานเกษตรอําเภอ จังหวัด ในการตดิตามสถานการณ์ จัดเก็บ รวบรวม
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และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง 
(สํานักสง่เสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง  และกรมส่งเสริมการเกษตร) มีการบูร
ณาการระหว่างหน่วยงานในจังหวัด โดยเฉพาะคณะทํางานจัดทําแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา
ผลไม้จังหวัดจันทบุรี ได้ใช้ข้อมูลที่ศูนย์ปฏิบัติการฯรวบรวมและรายงานไปประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาผลไม้กรณีฉุกเฉินและกําหนดราคาขั้นต่ําเพื่อประกาศให้ผู้เข้าร่วม
โครงการปฏบิัตใินกรณทีี่ใชง้บประมาณจากส่วนกลางมาแก้ไขปัญหาผลผลิตราคาตกต่ําในช่วง
ฤดูกาลผลติ   
 
4. ข้อจํากัด/ปัญหาและอุปสรรค 
���� ดา้นการผลติ 

1. ปี 2555 ผลผลิตผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจะออกสู่ตลาดเร็วกว่าปีที่ผ่านมา และ
ผลผลติจะออกมาในลักษณะกระจุกตัว โดยเฉพาะเงาะ ผลผลิตจะกระจุกตัวในช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม ถงึตน้เดอืนมถิุนายน เนื่องการพัฒนาของชอ่ดอกจะออกมาในรุ่นเดียวกัน ส่วนผลิต
มังคุดในปี 2555 ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณการออกดอกหยุดชะงัก เนื่องจาก มี
ฝนตกอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้มังคุดเปลี่ยน
กระบวนการพัฒนาตาดอกเป็นตาใบแทน  

2. การบริหารจัดการระบบการผลิตทุเรียน มังคุดยังดําเนินการไม่เป็นระบบที่ต่อเนื่อง
ทั้งภาครัฐและองค์กรเกษตรกร เช่น ล้งรับซื้อผลผลิตไม่ได้ตรวจสอบว่าผลผลิตมาจากสวน/
แปลงที่ไดร้ับ GAP หรอืไม ่เมื่อเกดิปัญหากับผลผลติการตรวจสอบยอ้นกลับทําไดย้าก  

3. ต้นทุนการผลิตสูง ปุ๋ย สารเคมีปรับราคาสูงขึ้น เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี
ลง สง่ผลทําใหคุ้ณภาพของผลผลติลดลง 

4. คุณภาพผลผลิต เกษตรกรไม่มีการคัดแยกผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพออกจากผลผลิต
คุณภาพดทีําใหข้ายไมไ่ดร้าคา 

���� ดา้นการตลาด 
1. ระบบการขนสง่สนิคา้ไมค่ล่องตัวทั้งในประเทศและต่างประเทศ การขนส่งผลไม้ไปสู่

ประเทศเพื่อนบา้นทางรถยนตร์ะหวา่งประเทศมนีอ้ย ประกอบกับน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาแพงทํา
ใหต้น้ทุนสูง เชน่ กัมพูชา เวยีดนาม 

2. ระบบการค้าเป็นกึ่งผูกขาดมีผู้ประกอบการเป็นผู้ควบคุมกลไกการตลาด  เช่น 
มังคุด 

3. ขาดความเป็นเอกภาพในการสง่เสรมิการสง่ออก  ขอ้มูลดา้นการตลาดมนีอ้ย 
4. มาตรฐานผลไมส้ง่ออกถูกกําหนดโดยผู้ซื้อต่างประเทศบางกรณีมีผลกระทบต่อการ

สง่ออก 
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5. ผลไม้ที่ส่งออกไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเรื่องคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นสากลและ
เกณฑ์มาตรฐานของประเทศผู้นําเข้า เช่น มีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือจุลินทรีย์เกินค่า
มาตรฐานที่กําหนดไวเ้พื่อความปลอดภัยของผูบ้รโิภค 

6. การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวยังไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะมังคุดมีผลกระทบต่อการ
สง่ออก  

7. ปัญหาด้านแรงงานทั้งในช่วงการเก็บเกี่ยวและในขั้นตอนการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวที่ต้องการใช้แรงงานมากซึ่งมีไม่เพียงพอทําให้มีผลกระทบต่อการจัดการไม้ผลให้มี
คุณภาพ  

5. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการผลติและการตลาดผลไม้ของจังหวัดจันทบุร ี
 5.1 มาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณผีลผลติตกต่ํา  
   1.  กระทรวงพาณิชย์  ประสานงานเร่งรัดจัดหาตลาดปลายทาง เพื่อเร่งกระจาย
ผลผลติออกจากพื้นที่ใหเ้ร็วที่สุด 
  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดหาตลาดขายปลีก  
ขายสง่ ในสว่นราชการ หรอื ศูนยก์ารคา้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 3. จัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากสว่นกลางโดยเรง่ดว่น  
 4. เขา้แทรกแซงตลาดชนดิผลไมท้ี่มปีัญหาหากจําเป็น 

 5.2 มาตรการและแผนการจัดการผลผลิตทางการเกษตร (ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ลองกอง ) ป ี2555  

1. ด้านการผลติ  
 1.1 จัดทําทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลผู้ปลูกพืชแต่ละชนิด (ทุเรียน เงาะ มังคุด 

ลองกอง) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงาน
เกษตรจังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลทุกตําบล เทศบาลทุก
เทศบาล จัดทําขอ้มูลการผลติพชืในเขตของตนเองใหเ้ป็นเอกภาพ จัดโซน (Zoning) การปลูกไม้
ผลเป็นพื้นที่ส่งเสริมทั่วไป พื้นที่ส่งเสริมเพื่อการส่งออก เป็นต้น ให้มีการวางแผนการผลิตเป็น
รุน่ เพื่อลดปัญหาการกระจุกตัวของผลไม ้เชน่ เงาะ และมังคุด 

 1.2 ส่งเสริมการผลิตนอกฤดู เป็นการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อกระจายให้
ผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างสม่ําเสมอ และปรับปรุงการประมาณการผลผลิตล่วงหน้าหรือการ
พยากรณ์ผลผลิตให้แม่นยํายิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ธรรมชาติเป็นตัวแปรที่สําคัญทําให้
ข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีการประเมินเป็นระยะๆ และต้องประชาสัมพันธ์ให้
ผูเ้กี่ยวขอ้งทัง้พ่อค้าและเกษตรกรเองได้ทราบสถานการณ์ที่เป็นจริงเพื่อจะได้วางแผนรับมือได้
ถูกตอ้ง 
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 1.3 สนับสนุนการรวมกลุ่ม เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายเพื่อจําหน่ายผลผลิต 
ทัง้ในรูปของสหกรณก์ารเกษตร และกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล หรือ กลุ่มคลัสเตอร์ (cluster) 
ให้มีความเข้มแข็งเพื่อดําเนินการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละกลุ่มมีการ
จัดการข้อมูล ด้านการผลิต และการตลาดล่วงหน้า ทั้งนี้ส่วนราชการช่วยโดยการจัดหาผู้ซื้อ 
และอํานวยความสะดวก 

   1.4 เน้นการผลิตที่มีคุณภาพ   นําระบบการจัดการคุณภาพด้านพืช (PQMS : 
plant Quality Management System) มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่น  ผลักดันให้
เกษตรกรทุกคนเขา้สูร่ะบบการจัดการคุณภาพ  GAP พืช ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้าน
การผลติทางการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ของสากลเพื่อให้ผู้ซื้อมี
ความมั่นใจและเชื่อถือในสินค้า และควรจะมีการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบ การ
รับรองคุณภาพ ตลอดจนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ปลอดจากการปนเปื้อนสารเคมี
ปอ้งกันกําจัดศัตรูพืช รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ความรู้
ที่ถูกต้องในการจัดการผลผลิตทั้งก่อนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว (pre-post harvest) 
อย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต   เช่น วิธีการเก็บเกี่ยว  การบรรจุหีบห่อ   การ
ขนสง่  การรักษาคุณภาพ   และเนน้ใหเ้กษตรกรคัดแยกสนิคา้ตามเกรดคุณภาพ 
  1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่คัดแยกสินค้า และพัฒนาโรงคัดแยก
บรรจุให้ได้มาตรฐาน GMP วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุ เช่น ตะกร้า เข่ง ลัง กล่องบรรจุ (ขาย
ปลีก) ให้เพียงพอต่อความต้องการ ให้มีการสร้างตราสินค้าเป็นของตนเอง เพื่อสร้างความ
แตกต่าง และเป็นการยกระดับสินค้าสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เช่น เครือข่ายมังคุด
จันทบุรี (cluster) มีบรรจุภัณฑ์ได้แก่ กล่องบรรจุขนาด 5 และ 10 กิโลกรัม ตะกร้าบรรจุขนาด  
20 กโิลกรัม กลุม่ผูผ้ลติลองกองคุณภาพมกีลอ่งบรรจุขนาด 3 ,5 และ 10  กโิลกรัม   

 1.6 สง่เสรมิใหเ้กษตรกรลดตน้ทุนการผลติ โดยการผลติปุย๋อนิทรยีใ์ช้เอง และนํา
ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพมาจัดทํา เช่น นําเงาะที่ไม่ได้คุณภาพ (เงาะคัด) ไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อ
จํากัดปรมิาณเงาะคุณภาพต่ําไมใ่หเ้ขา้สูต่ลาด  

 1.7 สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือกอื่นที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
สงูทดแทนพชืที่มปีัญหาดา้นราคา และเก็บรักษา และรัฐควรสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําเพื่อให้
เกษตรกรกูไ้ปปลูกพชืทดแทนชนิดอื่น เช่น ยางพารา ปาล์มน้ํามัน มะม่วง กล้วยไข่และพืชผักที่
มศัีกยภาพในการสง่ออก เชน่ หนอ่ไมฝ้รั่ง กระเจี๊ยบเขยีว   หรอื ขา้วโพดฝักออ่น 

2.  ด้านการตลาด 
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ บูรณาการ

ทุกภาคส่วนจัดทําแผนการกระจายผลผลิตที่ชัดเจน เช่น หาตลาดล่วงหน้าทั้งในประเทศและ
ตา่งประเทศ  ดําเนนิการอยา่งจรงิจังตัง้แตเ่ห็นผลผลติในแปลงเกษตรกร 
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2.2  เนื่องจากจังหวัดจันทบุรมี ีโรงบรรจุหีบห่อแบบ  Fresh chilled  จํานวน  3   
โรงนั้น   สหกรณ์การเกษตรของจังหวัดจันทบุรี ควรผลิตสินค้าแพคกล่องพร้อมบริโภค  ส่ง
ขายตลาดซุปเปอร์มาเก็ต  หรือตู้แช่ทั่วไป  โดยรัฐเข้ามาช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์  และ
จัดหาตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ    

 2.3 สนับสนุนให้ผู้ซื้อสินค้าเป็นภาคีในการบริหารจัดการผลผลิต พัฒนาการ
บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกร รวมถึงสถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาบริหาร
จัดการผลผลติทัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเพื่อการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัยและรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า สนับสนุน รวมไปถึงระบบโลจิสติกส ์
(Logistics) ต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการขนส่งผลผลิตจากแหล่งผลิตในจังหวัด
ไปสูผู่บ้รโิภคอยา่งรวดเร็ว เสยีหายนอ้ยที่สุด และกระจายทั่วถงึทัง้ประเทศและตา่งประเทศ  

2.5 รัฐบาลต้องให้ความสําคัญจัดทีมดูแลเรื่องการเจรจาข้อตกลงทางการค้า  
(FTA)  กับประเทศคูค่า้เพื่อตอ่รองและลดขอ้จํากัด 

 2.6 สง่เสรมิและพัฒนาผลติภัณฑแ์ปรรูปใหม้ีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดเดิมและเปิดตลาดใหม่เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและ
ผลติภัณฑ ์(Value Added และ Value Creation) 

3.  อื่น ๆ  เช่น 
 3.1 ประชาสัมพันธ ์สง่เสรมิและสนับสนุนใหม้ีการใช้ประโยชน์จากโรงบรรจุหีบ

ห่อแบบ Fresh chilled ให้เต็มที่ ซึ่งในจังหวัดจันทบุรีมี จํานวน 3 โรง ที่สหกรณ์การเกษตร
อําเภอทา่ใหม ่อําเภอขลุง และอําเภอโป่งน้ําร้อน สามารถบรรจุผักส่งออกได้ปริมาณมาก และ
มีโรงอบไอน้ํา 1 แห่งที่สหกรณ์การเกษตรอําเภอท่าใหม่สามารถอบไอน้ํามะม่วงก่อนการ
ส่งออก ซึ่งมะม่วงน้ําดอกไม้สีทอง และมะม่วงมหาชนกเป็นที่ต้องการของต่างประเทศจํานวน
มาก  

 3.2 รัฐบาลใหค้วามสําคัญตอ่ภาคการเกษตร โดย สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
น้ํามันเชื้อเพลงิ หรอื ไฟฟา้ราคาถูกกับผูป้ระกอบอาชพีดา้นการเกษตร  

 3.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ภาคตะวันออก จัดเทศกาลต่างๆ 
และสง่เสรมิแหลง่ทอ่งเที่ยวเชงิเกษตรอยา่งเป็นรูปธรรม 

 3.4 ผ่อนผันอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในช่วงฤดูกาลผลิตผลไม้
ไดล้ดปัญหาแรงงานไมเ่พยีงพอในชว่งฤดูกาลผลติ 

 3.5 ภาครัฐสนับสนุนระบบการขนส่งโดยเฉพาะระหว่างประเทศให้มีความ
คลอ่งตัวมากยิ่งขึ้น 
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แนวทางการจัดทําข้อมลูประมาณการผลผลติไม้ผลจังหวัดจันทบุร ีป ี2555 
  

จังหวัดจันทบุร ีโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีจัดทําและเก็บข้อมูลการผลิตไม้ผล 
ปี 2555 โดยดําเนินการร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ 10 อําเภอ และสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดชลบุร ีโดยมวีธิกีารดําเนนิการ ดังนี้ 
 ชว่งที่ 1.สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุร ีรว่มกับสํานักงานเกษตรอําเภอ 10 อําเภอ ทํา
การเก็บขอ้มูลตามแบบสํารวจ โดยใชฐ้านข้อมูลพื้นที่ปลูก ป ี2553 สํารวจเปอรเ์ซ็นตก์ารออก
ดอกของไมผ้ล 4 ชนดิ ทุเรยีน เงาะ มังคุด  และลองกอง ทุกหมูบ่า้นในแต่ละตําบลที่มกีารปลูก
ไมผ้ล  โดยใชสู้ตรของสภาพัฒน ์ 
 
   N = จํานวนประชากรที่ตอ้งการศกึษาทัง้สิ้น (จํานวนครัวเรอืน
เกษตรกร) 

   K = k = 1.96 ; α = 5%  หมายถงึระดับความเชื่อมั่น 95 % 
   V = Coefficient of variation (CV) ของตัวประมาณ  ใหใ้ส ่1 
   E’ = สัดสว่นความผดิพลาดที่ยอมรับได ้(กําหนด 0.20) 
   n = ขนาดตัวอย่างหรอืตัวแทนสวนที่ทําการสํารวจ  
แทนคา่ในสูตร เพื่อหาตัวแทนประชากรที่จะทําการสํารวจแตล่ะชนิดพืชของแต่ละอําเภอ ตําบล 
หมู่บ้านรายงานทุก 10 วัน ให้สํานักงานเกษตรจังหวัดประมวลผลตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงสิ้น
เดอืนกุมภาพันธ ์ นําเปอรเ์ซ็นตก์ารออกดอกมาวเิคราะหแ์ละคาดคะเนปรมิาณผลผลติเบื้องตน้ 
 ชว่งที่ 2.สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 
จังหวัดชลบุรี และสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ ใช้ฐานข้อมูลจากการเก็บข้อมูลช่วงที่ 1 
จัดเก็บปรมิาณผลผลติจรงิชว่งตน้เดอืนมนีาคม ตามแบบสํารวจเก็บข้อมูลโดยแบ่งพื้นที่ที่มีการ
ไม้ผล 4 ชนิด (ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง) ออกเป็น 3 ระดับ (พื้นที่ 1-50 ไร่, 51-100 ไร่, 
มากกว่า 100 ไร่) ทําการสุ่มครัวเรือนตามหลักสถิติ 6 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน และครัวเรือน
สํารองเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์ข้อมูล  แล้วนําผลมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน โดยสํานัก
สง่เสรมิและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรวิเคราะห์ข้อมูล
จัดทําเป็นข้อมูลเอกภาพการคาดคะเนปริมาณผลผลิต ปี 2554 เสนอจังหวัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งเป็นขอ้มูลเพื่อการบรหิารจัดทํานโยบายและเผยแพรเ่ป็นขอ้มูลแกผู่ส้นใจทั่วไป  
 ชว่งที่ 3. สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ และสํานักงานเกษตรจังหวัดร่วมกันติดตาม
สถานการณ์การตลาดของผลไม้  โดยสํานักงานเกษตรอําเภอออกติดตามราคา ล้งตัวแทนใน
อําเภอและตลาดจําหน่ายผลิต เช่น ตลาดปากแซง เนินสูง ห้วยสะท้อน รายงานราคารับซื้อ
ประจําวัน  รายงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ (War room) ทุกวันเพื่อ
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ประเมนิสถานการณ ์รายงานจังหวัดและศูนยป์ฏบิัตกิารฯ ระดับเขต กรม เพื่อเป็นข้อมูลในการ
บรหิารจัดการไมผ้ลของจังหวัดและระดับกรม และนําเผยแพร่บนเว็บไซด์ ของสํานักงานเกษตร
จังหวัดและเว็บไซดข์องศูนยป์ฏบิัตกิารฯ เพื่อสื่อมวลชนและผูส้นใจทั่วไปไดน้ําไปใชป้ระโยชน ์
 

เกรดผลไม ้
1.ทุเรยีน 

1.1 เกรดคุณภาพ หมายถงึผลทุเรยีนที่มคีวามแก่ 85 -95 %  น้ําหนักผลระหว่าง 2.5 
-5 กก.(หมอนทอง) มพีู 4.5 – 5 พู เปลือกผลไม่มีรอยตําหนิ และถูกทําลายจากโรคและแมลง                    
สว่นประกอบของผลมคีรบและสมบูรณ ์เหมาะสําหรับตลาดคุณภาพและสง่ออก 

1.2 เกรดคละ   หมายถงึผลทุเรยีนที่มคีวามแก ่85 -95 % น้ําหนักผลระหว่าง 2.5 -5 
กก. ขนาด ผลไม่สม่ําเสมอ เล็ก ใหญ่ปะปนกันส่วนประกอบของผลไม่สมบูรณ์ มีพู 4 -5 พู  
เปลอืก ผลมรีอยตําหนบิา้งแตไ่มม่ผีลกระทบตอ่เนื้อภายใน สว่นใหญส่ําหรับตลาดภายในและ 
ชายแดน 

2.เงาะ 
2.1 เงาะคุณภาพ  หมายถึง เงาะที่ได้เก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีผิวและขนไม่ช้ํา ขนาด

ปรมิาณ 22-30 ผล/กก. ผวิผลและขนสะอาด บรรจุในตะกรา้ไมเ่กนิ 22 กก./ใบ  

 2.2 เงาะคละ (เท) หมายถึง เงาะที่เก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีผิวและขนไม่ช้ํา ขนาดปริมาณ 
อาจสูง หรอืต่ํากวา่ 20-30 ผล/กก. แตไ่มเ่ล็กเทา่เงาะคัด 

 2.3 เงาะคัด หมายถึง เงาะที่มีขนาดผลเล็ก ขนเกรียน ผิวผล และขนไม่สะอาด มี
ตําหน ิ 

3.มังคุด 
3.1 เกรด A (มันใหญ่)หมายถึง ผลมังคุดที่ได้จากการเก็บเกี่ยวถูกวิธี ขนาดน้ําหนัก  

เฉลี่ย 100 กรัม/ผลขึ้นไป ผิวสะอาด 85% ขึ้นไป ระยะความสุกของผลอยู่ในระยะ 2-3 
สว่นประกอบของผลครบสมบูรณ ์ สําหรับตลาด ญี่ปุน่ ออสเตรเลยี ยุโรป จนี  

3.2 เกรด B (มันเล็ก) หมายถึงผลมังคุดที่ได้จากการเก็บเกี่ยวถูกวิธี ขนาดน้ําหนัก
70-100 กรัม/ผลขึ้นไปผลไม่แตกไม่มียางไหล ผิวสะอาด 50-80%   ระยะความสุกของผลอยู่
ในระยะ 2-4 ส่วนประกอบของผลครบสมบูรณ์   สําหรับตลาด จีน ชายแดน และ
ภายในประเทศ 

3.3 เกรด C (มันจิ๋ว) หมายถึง ผลมังคุดที่ได้จากการเก็บเกี่ยวถูกวิธี ขนาดน้ําหนัก 
50-70 กรัม/ผลขึ้นไปผลไมแ่ตกไมม่ยีางไหล ผิวสะอาด 50-80%   ระยะความสุกของผลอยู่ใน
ระยะ 2-4 สว่นประกอบของผลครบสมบูรณ ์ สําหรับตลาด จนี ชายแดน และภายในประเทศ 
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3.4 เกรดคละ หมายถึงผลมังคุดที่ไม่เข้าเกณฑ์เกรดA B เกรด C จะเป็นมังคุดที่มี
ขนาดน้ําหนัก 40 กรัม/ผลขึ้นไป ผลไม่แตก ระดับความสุกตั้งแต่ 2-4 สําหรับตลาดภายใน 
ชายแดน  และนําไปแปรรูป 

3.5 เกรดต่ํา (ตกไซด์) หมายถึงผลมังคุดที่ได้จากการเก็บเกี่ยวถูกวิธี แต่คุณภาพต่ํา

กว่า เกรดคละ ขนาดน้ําหนัก 40 กรัม/ผลขึ้นไป ผลไม่แตก ความสุกของผลตั้งแต่ระยะ 2      
และความสุกระดับ 5 ขึ้นไปของทุกเกรด สําหรับตลาดภายใน ชายแดน และแปรรูป 

4.ลองกอง 
 4.1 เกรด A หมายถึงผลผลิตลองกองที่เก็บเกี่ยวพอเหมาะ มีขนาดช่อยาวไม่ต่ํากว่า 6 
นิ้ว น้ําหนัก 700 กรัม/ชอ่ขึ้นไป ผลโตและมจํีานวนผลตอ่ชอ่แนน่ ผลไมม่รีอยตําหนแิละราดํา 

 4.2 เกรด B หมายถึงผลผลิตลองกองที่เก็บเกี่ยวพอเหมาะมีขนาดช่อยาว 4-6 นิ้ว 
น้ําหนัก 400-700 กรัม/ชอ่ ผลโตและมจํีานวนผลตอ่ชอ่แนน่ ผลไมม่รีอยตําหนแิละมรีาดํา 

 4.3 เกรดต่ํา (กระซ้า) หมายถึง ผลผลิตลองกองที่เก็บเกี่ยวพอเหมาะแต่มีผลต่อช่อ
นอ้ยหรอื ชอ่สัน้ๆ 
 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลด้านราคา  
 
ราคา ณ แหลง่ผลติ เริ่มจัดเก็บราคาผลผลติปลายเดอืนมนีาคม โดยแตล่ะอําเภอที่มจุีดรับซื้อ
ผลผลติรายใหญ ่รายงานราคารับซื้อรายวันใหส้ํานักงานเกษตรจังหวัด 
 
1.ตลาดรับซื้อผลผลติ 
 ตลาดเนนิสูง ตลาดปากแซง ตลาดแสลง  ตลาดหว้ยสะทอ้น ตลาดกลางสนิค้า
เกษตรเทศบาลมะขาม 
2.ลง้รับซื้อและผู้รับซื้อแตล่ะอําเภอ 

 อําเภอเมอืงจันทบุรี 
 1.สหกรณก์ารเกษตรเมอืงจันทบุร ี
 2.ลง้เจแ๊หม่ม ปา๋อี๊ด 
 3.ลง้เจพ๊วน เรณู  
 4.กํานันโต 
          5.ผูใ้หญส่ัญชัย  
          6.ลง้ K.K. 
 

 

 อําเภอขลุง 
 1.สหกรณก์ารเกษตรอําเภอขลุง 
 2.ปั้นเพลนิ อนิเตอรฟ์รุต  
 3.บ.อนิเตอรเ์ฟรช (ซนิฮั๊ว) 
          4.นางสรุรีัตน ์ ผลพฤกษา 
          5.ผลทวอีนิเตอรฟ์รุ๊ต จํากัด 
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    อําเภอเขาคชิฌกูฏ 
 1.สหกรณก์ารเกษตรเขาคชิฌกูฏ 
 2.ผูใ้หญมุ่ย่ เจจํ้าปา 
 3.บรษิัทไทยฮง 
 4.นายประสงค ์ ศรสีุวรรณ์ 
           

           
 อําเภอแหลมสงิห์ 

 1.สหกรณก์ารเกษตรแหลมสงิห์ 
           
 

 อําเภอนายายอาม 
 1.ลง้ในพื้นที ่
  

 อําเภอโป่งนํ้าร้อน 
 1.ลง้ในพื้นที ่
 
 
  
 
 

    อําเภอท่าใหม่ 
 1.สหกรณก์ารเกษตรอําเภอทา่ใหม่ 
          2.บรษิัทอนิเตอรเ์ฟรช จํากัด(ซนิฮัว้) 
 2.แผงงามไสว  (สง่จนี) 
 3.ลง้ตา่ย-เอ ผลไม้ 
          4.ลง้เจร้ะเวง 

5. เถา้แกจั่กร หนองคลา้ 
6. ดวงใจ-กติต ิมังคุด 
7. สุเมธ มังคุด (ทุง่เบญจา)  
8. บรษิัทบา้นไทย (สง่เวยีดนาม) 
 

อําเภอมะขาม 
 1.สหกรณก์ารเกษตรอําเภอมะขาม 
 2.นายเมธาสทิธิ์  บุญแยม้ 
 3.นายฉลวย  ตาปนานนท์ 
          4.นายขนาน ศุภนันท ิ
          5.สหกรณย์างอ่างคีร ีจํากัด 
          6.ตลาดกลางสนิค้าเกษตรเทศบาล 
             ตําบลมะขาม 
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ต้นทุนการผลติทุเรยีน  ป ี2555 

หนว่ย :บาท/ไร ่

รายการ  
  รวมพันธุ์   

ประเทศ ภาคตะวันออก 

1.  ตน้ทุนผันแปร 12,319.15 14,411.69 

2. ตน้ทุนคงที่ 2,780.98 2,899.66 

3.  ตน้ทุนรวมตอ่ไร่ 15,100.13 17,311.35 

4.  ตน้ทุนรวมตอ่กโิลกรัม (บาท/กก.) 17.20 14.06 

 
ต้นทุนการผลติเงาะ  ป ี2555 

หนว่ย :บาท/ไร ่

รายการ  
  รวมพันธุ ์  

ประเทศ ภาคตะวันออก 

 1.  ตน้ทุนผันแปร  7,756.43 9,870.34 

 2. ตน้ทุนคงที่  1,979.40 2,085.16 

 3.  ตน้ทุนรวมตอ่ไร่  9,735.83 11,955.50 

 4.  ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรัม (บาท/กก.)  9.54 7.73 

 
ท่ีมา :   ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร   โทร.0-25798614  โทรสาร. 0-29406417  E-mail : cai-info4@oae.go.th 
จัดทําเมื่อ เดอืนมถิุนายน 2555 
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ต้นทุนการผลติมังคุด  ป ี2555 

หนว่ย :บาท/ไร ่

รายการ  

 
 ประเทศ  ภาคตะวันออก 

    

1.ตน้ทุนผันแปร 5,992.39 6,518.34 

2. ตน้ทุนคงที่ 2,166.07 2,589.59 

3. ตน้ทุนรวมตอ่ไร่ 8,158.46 9,107.93 

4. ตน้ทุนรวมตอ่กโิลกรัม 18.80 15.76 

 
ท่ีมา :   ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร   โทร.0-25798614  โทรสาร. 0-29406417  E-mail : cai-info4@oae.go.th 
จัดทําเมื่อเดอืนมนีาคม 2555 

 

 
ต้นทุนการผลติลองกอง  ป ี2555 

หนว่ย :บาท/ไร ่

รายการ   ประเทศ  ภาคตะวันออก  

  1. ตน้ทุนผันแปร  6,264.43 7,369.66  

  2. ตน้ทุนคงที ่ 3,592.65 3,638.27  

 3. ตน้ทุนรวมตอ่ไร่  9,857.08 11,007.93  

 4. ตน้ทุนรวมตอ่กโิลกรัม  35.84 19.59  

 
ท่ีมา :   ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร   โทร.0-25798614  โทรสาร. 0-29406417  E-mail : cai-info4@oae.go.th 
จัดทําเมื่อเดอืนมนีาคม 2555 
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-ก- 

คํานํา 
 

 ไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และ
ลองกอง ซึ่งในแต่ละปีมีผลผลิตรวมกันประมาณ 500,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าโดยรวมประมาณ 
12,000 ล้านบาท โดยผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงกรกฎาคม ของทุกปี การ
คาดคะเนผลผลติเป็นสว่นสําคัญในการวางแผนแกป้ัญหาทัง้ในสว่นของภาครัฐและการวางแผน
กระจายผลไมสู้ต่ลาดของผูป้ระกอบการภาคเอกชน  

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรเีป็นหนว่ยงานหลักวางแผนและเก็บข้อมูลประมาณการ
ผลผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.
ระยอง สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 จ.ชลบุรี ที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดจันทบุรี และ
กรมสง่เสรมิการเกษตร หารูปแบบและวธิกีารที่จะไดข้อ้มูลใกลเ้คยีงความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อ
ใชข้อ้มูลดังกลา่วเผยแพรแ่กผู่ม้สีว่นเกี่ยวขอ้งในการจัดการผลผลติใหม้ปีระสทิธภิาพตอ่ไป 
   
 
              สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุร ี
                 กันยายน  2555 
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บทสรุปสําหรับผูบ้รหิาร 
1. สภาพทั่วไป 

-ก- 
-ข- 
-ค- 
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ภาคผนวก 
 
        -แนวทางการจัดทําข้อมูลประมาณการผลผลติไมผ้ลจังหวัดจันทบุรี    
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        -รายชื่อผูใ้หข้อ้มูลดา้นราคา 
        -ตน้ทุนการผลติผลไม ้ป ี2555 
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