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คํานํา 
 

 ไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ซึ่ง
ในแต่ละปีมีผลผลิตรวมกันประมาณ 500,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าโดยรวมประมาณ 13,000 ล้านบาท 
โดยผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงกรกฎาคม ของทุกปี การคาดคะเนผลผลิตเป็นส่วน
สําคัญในการวางแผนแก้ปัญหาทั้งในส่วนของภาครัฐและการวางแผนกระจายผลไม้สู่ตลาดของ
ผูป้ระกอบการภาคเอกชน  

สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรเีป็นหนว่ยงานหลักวางแผนและเก็บข้อมูลประมาณการผลผลิต
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 จ.ชลบุรี ที่รับผิดชอบในเขตจังหวัดจันทบุรี และกรมส่งเสริมการเกษตร 
หารูปแบบและวธิกีารที่จะได้ข้อมูลใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่แก่ผู้มี
สว่นเกี่ยวขอ้งในการจัดการผลผลติใหม้ปีระสทิธภิาพตอ่ไป 
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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
1.  ด้านการผลติ 
• ทุเรยีน 

���� การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม  185,682 ไร่ พื้นที่ให้ผล 166,584 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 89.71 
ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม  223,889  ตัน ผลผลิตเฉลี่ย  1,344 กิโลกรัม/ต่อไร่ ทุเรียนคุณภาพ
เหมาะสําหรับการบริโภค1 คิดเป็นร้อยละ 85  หรือประมาณ  190,306 ตัน ของผลผลิตรวมทั้งหมด 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2555 : 206,175 ตัน)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59  ต้นทุนการผลิตรวม 18,113.85 
บาท/ไร ่ 13.85 บาท/กโิลกรัม2 

���� การตลาดและราคา  ผลผลิตปีมีการกระจายตัวหลายรุ่นทําให้ราคาค่อนข้างดี ทุเรียน
คุณภาพมีการส่งออก ร้อยละ 73.06 หรือประมาณ 163,573 ตัน  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  6,484.03  ล้าน
บาท ราคาเฉลี่ย 39.64 บาท/กิโลกรัม ตลาดหลักได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไต้หวันและสหรัฐอเมริกา 
ทั้งในรูปผลสด แช่แข็ง  โดยผลผลิตบางส่วนส่งผ่านประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เช่น เวียดนาม ลาว
กัมพูชา พม่า มาเลเซีย ผลผลิตใช้บริโภคภายในประเทศร้อยละ 19.26 หรือ ประมาณ 44,129 ตัน คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 1,164.56 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 26.39 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตที่เหลือประมาณ 16,187 ตัน 
คดิเป็นรอ้ยละ 7.23 นําไปแปรรูป และอื่นๆ ราคาเฉลี่ย ณ แหล่งผลิต 35.54 บาท/กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า
โดยรวม 7,928.61 ลา้นบาท  

• มังคุด 

���� การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม 137,259 ไร่ พื้นที่ให้ผล 122,460 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 89.22 
ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 91,845 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตคุณภาพ คิดเป็น
รอ้ยละ 80 หรอืประมาณ 55,640 ตัน และทั่วไปคดิเป็นรอ้ยละ 20 หรือประมาณ 13,910  ตัน ผลผลิต
ปี 2556 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 32.06 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2555 : 69,550 ตัน) ต้นทุนการผลิต
รวม 9,825.08 บาท/ไร ่13.24 บาท/กโิลกรัม 

���� การตลาดและราคา  ปี 2556 ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดในช่วงแรกมีปริมาณน้อย ส่งผลดี
ให้ราคาสูงในช่วงต้นฤดูกาล และผลผลิตเริ่มออกมากตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา และ
กระจุกตัวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายน อีกทั้งผลผลิตมังคุดที่ออกในช่วงนี้จะมี
ปัญหาด้านคุณภาพ เนื่องจากสภาพฝนที่ตกชุก ส่งผลให้เกิดเนื้อแก้วยางไหล ไม่ได้คุณภาพ ราคา
ผลผลติจงึลดลง ภาครัฐโดยจังหวัดจันทบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการรับ
ซื้อผลผลติ เพื่อเป็นการพยุงราคาไมใ่หร้าคาผลผลติตกต่ํา ปรมิาณผลผลติมังคุดในจังหวัดจันทบุรี รวม 
91,845 ตัน ปริมาณผลผลิตส่งออก ร้อยละ 78.87 หรือประมาณ 72,438 ตัน ตลาดหลักได้แก่ จีน 
ฮ่องกง ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ออสเตรเลีย บางส่วนส่งผ่านประเทศตามแนว
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ชายแดน เช่น เวียดนาม ลาว กัมพูชา ผลผลิตที่เหลืออีกร้อยละ 21.13 ประมาณ 19,407 ตัน บริโภค
ภายในประเทศ และนําไปแปรรูป ราคาเฉลี่ยมังคุด ณ แหล่งผลิต 30.12 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า
โดยรวมประมาณ 2,736.34 ลา้นบาท 

• เงาะ  

���� การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม  89,571 ไร่ พื้นที่ให้ผล 87,110 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 97.25 ของ
พื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 137,634 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,580 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเงาะคุณภาพ 
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 70 หรือประมาณ 96,344  ตัน เกรดทั่วไป (คละ) คิดเป็นร้อยละ 20 หรือ
ประมาณ 27,527 ตัน ที่เหลือเป็นเงาะคัด (คุณภาพต่ํา) ร้อยละ 10 หรือประมาณ 13,763 ตัน ผลผลิต
ลดลงร้อยละ 5.51 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2554 : 145,663 ตัน) ต้นทุนการผลิตรวม 12,323.00 
บาท/ไร ่ 8.03 บาท/กโิลกรัม 

���� การตลาดและราคา  ผลผลิตในช่วงต้นฤดูกาลได้ราคาดี เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตไม่
มาก ผลผลิตส่วนใหญ่จะกระจุกตัวตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม เนื่องจากการ
การออกดอกและการพัฒนาของชอ่ดอกจะออกมาในรุน่เดยีวกัน สง่ผลใหร้าคาผลติลดลงเรื่อยมาตั้งแต่
ปลายเดอืนพฤษภาคม ปีนี้ ล้งและพ่อค้าเร่ ที่เป็นกลไกในการระบายผลผลิตออกจากแหล่งผลิต มารับ
ซื้อมากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลผลิตในช่วงกระจุกตัวสามารถระบายออกไปได้มาก อีกทั้ง
จังหวัดจันทบุรรีว่มกับองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการรับซื้อผลผลิต เพื่อเป็นการพยุง
ราคา ทําให้ราคาผลผลิตเงาะไม่ตกต่ํา ผลผลิตเงาะส่งออก คิดเป็นร้อยละ 4.50 หรือประมาณ 6,193 
ตัน ผลผลิตส่วนใหญ่บริโภคภายประเทศ และประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน คิดเป็นร้อยละ 
95.50 หรือประมาณ 131,441 ตัน ราคาเฉลี่ยเงาะ ณ แหล่งผลิต 12.50 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า
โดยรวมประมาณ 1,720.43 ลา้น 

ลองกอง 

���� การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม 89,621 ไร่ พื้นที่ให้ผล 80,093 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 89.37 ของ
พื้นที่ปลูกรวม ผลผลติรวม 52,060 ตัน ผลผลติเฉลี่ย 650 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตคุณภาพ คิดเป็นร้อย
ละ 70 หรือประมาณ 36,442 ตัน และทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 30 หรือประมาณ 15,618  ตัน ผลผลิต ป ี
2556 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.96 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ปี 2555 : 44,135 ตัน)  ต้นทุนการผลิต
รวม 11,132.00 บาท/ไร ่17.50 บาท/กโิลกรัม     

���� การตลาดและราคา  ผลผลติลองกองสว่นใหญ่ ร้อยละ 60 หรือประมาณ 31,236 ตัน ใช้

บริโภคภายในประเทศ ร้อยละ 40 หรือประมาณ 20,824 ตัน ส่งออกไปต่างประเทศและบางส่วน
ส่งออกทางชายแดนทางประเทศกัมพูชาไปประเทศเวียดนาม และจีน ราคาเฉลี่ย ณ แหล่งผลิต 22.31 
บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าโดยรวม 1,161.46 ลา้นบาท 
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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.  โครงการกระจายผลผลิตด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค 74,963 หมู่บ้าน ดําเนินการ

โดยที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุร ี 
2. โครงการจัดแสดงสินค้าอาหาร ผัก ผลไม้สด/แปรรูป ภาคตะวันออกในงานแสดง

สนิคา้ THAIFEX-World of Food Asia 2013 โดยสํานักงานสง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ 
3. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ส่งเสริมการตลาดสนับสนุนร้านค้า Q-shop 

จันทบุร)ี โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุร ี
4. โครงการศูนยค์ัดแยกผลผลติมังคุดชุมชน โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุร ี 
5. โครงการรวบรวมและจําหน่ายผลไม้ของสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี (เงินกู้ดอกเบี้ย

ต่ํา จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์) โดยสํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กิจกรรม รวบรวมผลผลิต
จําหนา่ยใหก้ับหา้งสรรพสนิคา้ ปรมิาณผลผลติ 39,979 ตัน กิจกรรม รวบรวมผลผลิตจําหน่ายให้กับผู้
ส่งออก ปริมาณผลผลิต 8,456 ตัน กิจกรรม รวบรวมผลผลิตจําหน่ายให้กับคู่ค้าภายในประเทศ 
ปรมิาณผลผลติ 2,273 ตัน 
  6. โครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดย
รับซื้อเงาะคุณภาพกิโลกรัมละ 10 บาท เงาะคัดกิโลกรัมละ 2 บาท มังคุดตกไซส์ราคากิโลกรัมละ 10 
บาท (คัดดอก คัดแตก คัดแข็งออก) มังคุดดอกกโิลกรัมละ 5 บาท ปรมิาณผลผลติ 500 ตัน (เงาะ 200 
ตัน มังคุด 300 ตัน)  

  2.2.2 จัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2556 เสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากสว่นกลาง โดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิต
การเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตร (คชก.) จาก
รัฐบาลเพื่อแกไ้ขปัญหาผลผลติ งบประมาณ 70,570,000 บาท ดําเนนิการดังนี้  

���� มาตรการบริหารจัดการคุณภาพผลผลติ 
 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ปี 2556 

โดยสนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ งบประมาณ 
480,000 บาท โดยที่ทําการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก จัดตั้งจุดตรวจสกัดกั้นทุเรียน
จํานวน 207 ครั้ง ตรวจตลาดค้าส่งจํานวน 103 ครั้ง ตรวจร้านค้าริมทางจํานวน 215 ครั้ง/273 ร้าน 
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ตรวจโรงคัดแยกบรรจุทุเรียนจํานวน 114 ครั้ง/41 แห่ง ประชาสัมพันธ์รณรงค์การไม่ตัดทุเรียนอ่อน
จํานวน 259 ครัง้ รับแจง้เบาะแสจํานวน  6 ครัง้   

���� มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณ 62,500,000 บาท ดําเนนิการ 2 โครงการ ไดแ้ก ่

 1.  โครงการกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยสนับสนุนเงินจ่ายขาดให้แก่สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นคา่บรหิารจัดการในการรวบรวมและกระจายผลผลติภายในประเทศในอัตรา 2.50 บาทต่อกิโลกรัม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1) ค่าขนส่ง 1.50 บาท และค่าการตลาดเหมาจ่าย 1.00 บาท งบประมาณ 
57,500,000 บาท โดยมีเป้าหมายผลผลิต 23,000 ตัน (เงาะ 19,000 ตัน มังคุด 2,000 ตัน ลองกอง 
2,000 ตัน) 

  ผลการดําเนินงาน  ไมไ่ดด้ําเนนิการ 
 2. โครงการกระจายผลผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) โดยสนับสนุนเงินจ่าย

ขาดให้แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) และองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น เป็นค่าบริหารจัดการในการรวบรวมและกระจายผลผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
(กัมพูชา) ในอัตรา 2.50 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อเป็นค่าขนส่ง 2.50 บาท งบประมาณ 5,000,000 บาท 
โดยมเีปา้หมายผลผลติ 2,000 ตัน (เงาะ 500 ตัน มังคุด 1,000 ตัน ลองกอง 500 ตัน) 

 ผลการดําเนินงาน  ไมไ่ดด้ําเนนิการ   

���� มาตรการส่งเสริมการแปรรูป โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดทําโตรงการแปร
รูปมังคุดเพื่อสรา้งมูลคา่เพิ่มและสง่เสรมิผลติภัณฑ์ชุมชน โดยสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ 
และอุปกรณใ์นการแปรรูปมังคุด งบประมาณ 2,200,000 บาท เป็นเงินจ่ายขาด 100,000 บาท เงินทุน
หมุนเวยีนปลอดดอกเบี้ย 2,100,000 บาท 

 ผลการดําเนินงาน  
- เงินจ่ายขาด ดําเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปมังคุดด้วยวิธีการหมัก ให้กับ

กลุม่วสิาหกจิชุมชน/กลุม่ปรับปรุงคุณภาพไมผ้ล จํานวน 10 กลุม่  
- กลุม่วสิาหกจิชุมชนยื่นขอกูเ้งนิทุนหมุนเวยีนจํานวน 3 กลุม่ งบประมาณ 600,000 บาท ดังนี้ 
1.  กลุม่วสิาหกจิชุมชนแมบ่า้นเกษตรกรปลายคลอง งบประมาณ 200,000 บาท 
2. กลุม่วสิาหกจิชุมชนบา้นสะโทย งบประมาณ 200,000 บาท 
3. กลุม่วสิาหกจิชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบา้นปัถว ีงบประมาณ 200,000 บาท  
 งบประมาณที่ใช ้    600,000 บาท 
 งบประมาณคงเหลอื  1,500,000  บาท 
 ผลผลติมังคุดที่ดําเนนิการแปรรูป จํานวน 150 ตัน 



สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

���� มาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้  ดําเนินการประชาสัมพันธ ์
รณรงค์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ผ่านสื่อต่าง ๆ งบประมาณ 5,390,000 บาท โดยประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์ สทท.จันทบุรี เคเบิ้ลทีวีจันทบุรี ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ สวท.จันทบุรี และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรม ป้ายบิลบอร์ดมอเตอร์เวย์ กิจกรรมสื่อมวลชน ส่วนกลางสัญจร 
กิจกรรมผู้ว่าฯพบสื่อ งบประมาณที่ใช้ 5,376,000 บาท และสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง และสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ดําเนินการจัดงาน “ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่
ภาคตะวันออก ปี 2556” นําผลไม้ไปจัดแสดงและจําหน่ายแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดนครสวรรค ์
และอุบลราชธาน ี 

���� มาตรการสนับสนุน การบริหารจัดการโครงการ งบประมาณ 800,000 บาท เป็น
คา่ใชจ้า่ยสําหรับบรหิารจัดการโครงการ การตดิตาม และอื่นๆ 

 

3.  จัดต้ังศูนย์ปฏบิัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ (War room)  
ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานศูนย์ฯ มอบหมายให้ปกครอง
จังหวัด การคา้ภายในจังหวัด และสํานักงานเกษตรจังหวัด รับผดิชอบดูแลโดยทําหนา้ที ่

1. เป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลและตดิตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวทั้งด้านการผลิต การตลาด
และราคาผลไม ้

2. เป็นศูนยว์เิคราะหแ์ละประเมนิสถานการณด์า้นการผลติ การตลาดและราคา  
3. เป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ

แกไ้ขปัญหาผลไมข้องจังหวัดจันทบุร ี
 4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ให้กับ
สาธารณชนทราบ 

*********** 
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สรุปสถานการณ์ผลิตทเุรียน เงาะ มังคุด และลองกองจังหวัดจันทบุร ี
 

1. สภาพท่ัวไป   
ทุเรยีน พื้นที่ปลูกทุเรยีนเพิ่มขึ้นจากปทีี่ผ่านมา เนื่องจากราคาทุเรียนค่อนข้างดีให้ผลตอบแทน

สูง ทําใหเ้กษตรกรสนใจกลับมาปลูกทุเรยีนเพิ่มมากขึ้น  
เงาะ ยังคงมแีนวโนม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาการขาดแรงงานในการเก็บเกี่ยวและ

ผลตอบแทนที่ไมคุ่ม้การลงทุน  เกษตรกรโคน่เงาะที่มอีายุมากและตน้โทรมขาดการดูแลออกหันมาปลูก
ทุเรยีน และกลว้ยไขท่ดแทน 

มังคุด พื้นที่ปลูกมแีนวโนม้ลดลง เนื่องจากปัญหาการขาดแรงงานในการเก็บเกี่ยว  
ลองกอง พื้นที่ปลูกลดลงจากเดิม ทั้งนี้เนื่องจากมีการโค่นออกเพื่อปลูกเป็นพืชเดี่ยวแทน เช่น 

ทุเรยีน ยางพารา ปลูกทดแทน   
 สถานการณก์ารออกดอกไมผ้ลในภาพรวมของจังหวัดจันทบุร ีป ี2556 พบวา่ไม้ผลทุกชนดิ
ออกดอกลา่กวา่ปทีี่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัยดา้นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง มฝีนตกในชว่งเดอืน
พฤศจกิายน ส่งผลใหเ้กดิการแตกใบออ่นในไม้ผลและเกดิการชะลอการออกดอก 

2. ภาวการณ์ผลติและการตลาด 
 2.1.ทุเรยีน   
���� การผลติ : พื้นที่ปลูกรวม 185,682 ไร่ พื้นที่ให้ผล 166,584 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 89.71 ของ

พื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 223,889 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 1,344 กิโลกรัม/ต่อไร่ ทุเรียนคุณภาพเหมาะ
สําหรับการบริโภค1 คิดเป็นร้อยละ 85 หรือประมาณ 190,306 ตัน ของผลผลิตรวมทั้งหมด เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา (ปี 2555 : 206,175 ตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59  ต้นทุนการผลิตรวม 18,113.85 บาท/ไร ่ 
13.85 บาท/กโิลกรัม2 

หมายเหต ุ 1 ทุเรยีนคุณภาพเหมาะสําหรับการบรโิภคตอ้งไมอ่่อน ไมม่หีนอน ไมเ่นา่  
 ไมเ่นื้อแกน เตา่เผา และไสซ้มึ 

 2 ศูนยส์ารสนเทศ สนง.เศรษฐกจิการเกษตร 

 
ป ี2555 ป ี2556 

% การเปลี่ยนแปลง 
+เพิ่ม/-ลด 

พื้นที่ปลูก (ไร)่ 184,199 185,682 + 0.81 

พื้นที่ใหผ้ล (ไร)่ 167,350 166,584 - 0.46 

ผลผลติเฉลี่ย (กก./ไร)่ 1,232 1,344 + 9.09 

 ผลผลติรวม (ตัน) 206,175 223,889 8.59 
 

ตารางที่ 1 เปรยีบเทยีบพื้นที่ปลูก พื้นที่ใหผ้ล ผลผลติ ป ี2555-2556 
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กราฟที่ 1 แสดงพื้นที่ใหผ้ลและ ผลผลิตทุเรยีน ป ี2552-2556 

���� ภาวะการผลติทุเรยีน ป ี2556 :  
การเก็บเกี่ยว  ในปนีี้ทุเรยีนมกีารเก็บเกี่ยวประมาณ 5 รุน่ ซึ่งการเก็บเกี่ยวจะอยู่ในชว่ง

เดอืนมนีาคม – กรกฎาคม 2556 โดย รุน่แรก เป็นทุเรยีนตน้ฤดูและทุเรยีนพันธุก์ระดุม ซึ่งออกผลผลติ
ในเดอืน ม.ีค. 56 ผลผลติร้อยละ 3.60 หรอืประมาณ  8,061 ตัน รุน่ที ่ 2 ชว่งเดอืนเม.ย.56 ผลผลติ
รอ้ยละ 16.55 หรอืประมาณ  37,057 ตัน รุน่ที่ 3 ชว่งวันที่ 1 พ.ค.-20 พ.ค.56 ผลผลติรอ้ยละ 15.45 
หรอืประมาณ  34,580 ตัน รุน่ที่ 4 ชว่งวันที่ 21 พ.ค.-10 ม.ิย.56 ผลผลติร้อยละ 48.01 หรอืประมาณ  
107,496 ตัน และผลผลิตที่เหลอืรุน่สุดทา้ยชว่งวันที่ 11 ม.ิย. เป็นต้นไป ผลผลิตรอ้ยละ 16.39 หรอื
ประมาณ 36,717 ตัน ชว่งที่ผลผลติออกสู่ตลาดมากคือ 21 พ.ค.-10 ม.ิย.56 ผลผลติ 107,496 ตัน 
เฉลี่ยวันละ 5,119 ตัน 
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กราฟที่ 2 แสดงผลผลติทุเรยีน ป ี2556 
 

���� การตลาดและราคา  ผลผลิตปีมีการกระจายตัวหลายรุ่นทําให้ราคาค่อนข้างดี ทุเรียน
คุณภาพมีการส่งออก ร้อยละ 73.06 หรือประมาณ 163,573 ตัน  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  6,484.03  ล้าน
บาท ราคาเฉลี่ย 39.64 บาท/กิโลกรัม ตลาดหลักได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ไต้หวันและสหรัฐอเมริกา ทั้ง
ในรูปผลสด แช่แข็ง  โดยผลผลิตบางส่วนส่งผ่านประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เช่น เวียดนาม ลาว
กัมพูชา พม่า มาเลเซีย ผลผลิตใช้บริโภคภายในประเทศร้อยละ 19.26 หรือ ประมาณ 44,129 ตัน คิดเป็น
มูลคา่ประมาณ 1,164.56 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 26.39 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตที่เหลือประมาณ 16,187 ตัน คิด
เป็นร้อยละ 7.23 นําไปแปรรูป และอื่นๆ ราคาเฉลี่ย ณ แหล่งผลิต 35.54 บาท/กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่า
โดยรวม 7,928.61 ลา้นบาท 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

วิถกีารตลาดทุเรยีน 
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ลง้ (จุดรวบรวมผลผลิต) 
รอ้ยละ 68.00 

ตลาดกลางทอ้งถิน่ 
(เกษตรกรจําหนา่ยเองพอ่ค่าเร,่ 
รถเล็กรับซื้อ) รอ้ยละ 24.27 

ผลผลติป ี2556 
223,889  ตัน 

ผูบ้รโิภคในประเทศ 
รอ้ยละ 23.37 

ผูบ้รโิภคตา่งประเทศ 
รอ้ยละ  58.53 

ผูบ้รโิภคตลาดชายแดน/
ประเทศเพื่อนบา้น 
รอ้ยละ 18.10 

 

แปรรูป 
รอ้ยละ  7.23 

อื่นๆ 
(หนว่ยราชการ
รวบรวมกระจาย
ผลผลติ)ผลผลิต
เสยีหาย,ดอ้ย
คุณภาพ 
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(54.91) 
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(18.92) 



สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

สรุปภาวการณ์ผลติและราคาทุเรยีน ป ี2556 
รายการ ม.ีค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 ม.ิย.56 ก.ค.56 รวม/ 

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

ผลผลติ (ตัน) 985 2,833 5,996 8,290 15,299 9,986 14,281 22,028 53,866 53,630 30,358 4,868 1,157 312 223,889 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1 36.26 36.97 38.49 47.88 42.98 45.91 38.86 36.30 30.84 31.85 36.31 34.91 32.82 32.37 35.41 

มูลค่า (ล้านบาท) 35.7 104.7 230.8 396.9 657.5 458.4 555.0 799.7 1661.4 1708.1 1102.3 169.9 38.0 10.1 7,928.61 

ต้นทุนการผลติต่อไร่ (บาท/ไร่)2 18,113.85 

ต้นทุนการผลติต่อกิโลกรัม (บาท/ก.ก.) 13.85 
 

หมายเหต ุ 1 ราคาผลผลติเฉลี่ยเป็นราคาถว่งน้ําหนักจากจุดรับซื้อผลผลติรายใหญ,่ ลง้ในพื้นที่จังหวดัจันทบุรี (รายชื่อผูใ้หข้อ้มลูภาคผนวก) 

 2.ตน้ทุนการผลติ จากศูนยส์ารสนเทศการเกษตร สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร (รายละเอยีดภาคผนวก)     
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

 
 
กราฟที่ 3  แสดงสภาวะผลผลติและราคาทุเรยีน ป ี2556 
 

2.2 มังคุด   
���� การผลิต : พื้นที่ปลูกรวม 137,259 ไร่ พื้นที่ให้ผล 122,460 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ 

89.22 ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลิตรวม 91,845 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิต
คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 80 หรือประมาณ 55,640 ตัน และทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 20 หรือ
ประมาณ 13,910  ตัน ผลผลิตปี 2555 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.46 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ป ี
2555 : 69,550 ตัน) ตน้ทุนการผลติรวม 9,825.08 บาท/ไร ่13.24 บาท/กโิลกรัม  

 

 
ป ี2555 ป ี2556 

% การเปลี่ยนแปลง 
+เพิ่ม/-ลด 

พื้นที่ปลูก (ไร)่ 139,073 137,259  - 1.30 

พื้นที่ใหผ้ล (ไร)่ 118,282 122,460 + 3.53 

ผลผลติเฉลี่ย(กก./ไร)่ 588 750 + 27.55 

ผลผลติรวม (ตัน) 69,550 91,845 + 32.06 

 

ตารางที่ 4 เปรยีบเทยีบพื้นที่ปลูก พื้นที่ใหผ้ล ผลผลติมังคุด ป ี2555 และ 2556 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

 
กราฟที่ 4 แสดงพื้นที่ใหผ้ล และผลผลิตมังคุดป ี2552-2556 
 

���� ภาวะการผลติมังคุดปี 2556 : 
การเก็บเกี่ยว  ปนีี้มังคุดออกดอกรวม 2 รุ่น การเก็บเกี่ยวอยูใ่นชว่ง ตน้เดอืนมีนาคม 

ถงึเดอืนกรกฎาคม 2556 และมีผลผลิตชว่งตน้ฤดูเล็กนอ้ยซึ่งเป็นผลผลติที่ได้ราคาด ี โดยรุน่แรก  
ชว่งวันที่ 1 ม.ีค. -20 เม.ย. 56 ผลผลติรอ้ยละ 7.57 หรอืประมาณ 6,953 ตัน รุ่นที่ 2 ชว่งวันที่  
21 เม.ย. – 20 ก.ค. 56 ผลผลติรอ้ยละ 92.43 หรอืประมาณ 84,892 ตัน เป็นชว่งที่ผลผลติออก
สูต่ลาดมากที่สุด  

 

 
 
กราฟที่ 5 แสดงผลผลติมังคุดป ี2556   
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

���� การตลาดและราคา ปี 2556 ผลผิตออกสู่ตลาดเร็วกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยโดย
ผลผลิตช่วงต้นฤดูกาลมีปริมาณน้อย ตลาดมีความต้องการสูงส่งผลดีทําให้มังคุดมีราคาสูง
ในช่วงต้นฤดูกาล แต่ในช่วงหลัง ผลผลิตมังคุดออกสู่ตลาดค่อนข้างมาก และกระจุกตัวในช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน อีกทั้งผลผลิตที่ออกมากในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้
ผลผลติดอ้ยคุณภาพ ราคาเฉลี่ยมังคุด ณ แหลง่ผลติ  30.12 บาท/กโิลกรัม คิดเป็นมูลค่าโดยรวม
ประมาณ 2,736.34 ลา้นบาท 
 
 

 
กราฟที่ 6 แสดงภาวะการผลติและราคามังคุดป ี2556 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

วิถกีารตลาดมังคุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 

ตลาดท้องถิ่น/พอ่คา้เร่ 
ร้อยละ 9 

ลง้รวบรวมผลผลติ 

ร้อยละ  85 

ผลผลติปี 2556 

91,845 ตัน 

ผูบ้ริโภคในประเทศ 

ร้อยละ 12 
 

ตลาดชายแดน 

ร้อยละ 5 
 

ผูบ้ริโภคตา่งประเทศ 

ร้อยละ  83 

แปรรูป 

ร้อยละ  5 

บริษัทสง่ออก 

ร้อยละ  79 

เกษตรกรสง่บริษัทสง่ออก 

ร้อยละ  1 
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(4) 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

 
สรุปภาวะการผลติและราคามังคุด ป ี2556 

 

รายการ ม.ีค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 ม.ิย.56 ก.ค.56 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 1-10 11-20 เฉลี่ยทั้งปี 

ผลผลติ (ตัน) 556 919 3,051 1,773 654 1,479 6,711 14,546 23,366 25,630 10,052 2,468 607 33 91,845 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1 94.62 83.09 70.18 69.08 72.51 58.89 50.08 32.31 25.07 20.90 16.30 13.78 16.24 16.82 30.12 

มูลคา่ (ลา้นบาท) 52.6 76.4 214.1 122.5 47.4 87.1 336.1 470.0 585.8 535.7 163.9 34.0 9.9 0.6 2,736.34 

ตน้ทุนการผลติตอ่ไร่ 
 (บาท/ไร่)2 9,825.08 

ตน้ทุนการผลติตอ่กโิลกรัม 
 (บาท/ก.ก.) 13.24 

 

หมายเหต ุ 1 ราคาผลผลติเฉลี่ยเป็นราคาถว่งน้ําหนักจากจุดรับซื้อผลผลติรายใหญ,่ ลง้ในพื้นที่จังหวดัจันทบุรี (รายชื่อผูใ้หข้อ้มลูภาคผนวก) 

 2.ตน้ทุนการผลติ จากศูนยส์ารสนเทศการเกษตร สาํนักงานเศรษฐกจิการเกษตร (รายละเอยีดภาคผนวก)  
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

 2.2 เงาะ  
���� การผลติ : พื้นที่ปลูกรวม  89,571 ไร ่พื้นที่ใหผ้ล 87,110 ไร ่ คดิเป็นรอ้ยละ 97.25 

ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลติรวม 137,634 ตัน ผลผลติเฉลี่ย 1,580 กโิลกรัมตอ่ไร่ ผลผลติเงาะ
คุณภาพ โดยรวมคดิเป็นรอ้ยละ 70 หรอืประมาณ 96,344  ตัน เกรดทั่วไป (คละ) คดิเป็นรอ้ยละ 
20 หรอืประมาณ 27,527 ตัน ที่เหลอืเป็นเงาะคัด (คุณภาพต่ํา) รอ้ยละ 10 หรอืประมาณ 
13,763 ตัน ผลผลติลดลงร้อยละ 5.51 เมื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา (ป ี2554 : 145,663 ตัน) ตน้ทุน
การผลติรวม 12,323.00 บาท/ไร ่ 8.03 บาท/กโิลกรัม 

 

 
ป ี2555 ป ี2556 

% การเปลี่ยนแปลง 
+เพิ่ม/-ลด 

พื้นที่ปลูก (ไร)่ 98,444 89,571 - 9.01 

พื้นที่ใหผ้ล (ไร)่ 95,018 87,110 - 8.32 

ผลผลติเฉลี่ย(กก./ไร)่ 1,533 1,580 + 3.07 

ผลผลติรวม (ตัน) 145,663 137,634 -  5.51 

 
ตารางที่ 3 เปรยีบเทยีบพื้นที่ปลูก พื้นที่ใหผ้ลและผลผลติป ี2555 และ 2556 

 
กราฟที่ 7  แสดงพื้นที่ใหผ้ลและผลผลติเงาะป ี2552-2556 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

���� ภาวะการผลติเงาะป ี2556 : 
การเก็บเกี่ยว  ผลผลิตปี 2556 มีประมาณ 4 รุ่นด้วยกัน โดยรุ่นที่ 1 ช่วงวันที่ 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 เป็นช่วงที่มีผลผลิตออกมากที่สุด 
เฉลี่ยประมาณวันละ 3,411 ตัน รุ่นที่ 3 ช่วงวันที่ 11 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 55 ผลผลิตร้อยละ 16.15 
หรอืประมาณ 23,522 ตัน และรุ่นที่ 4 ช่วงวันที่ 1 ก.ค. 55 เป็นต้นไป ผลผลิตร้อยละ 2.07 หรือ
ประมาณ 3,015 ตัน  

 

 

 
 

กราฟที่ 8 แสดงผลผลติเงาะ ป ี2556 
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สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

���� การตลาดและราคา  ผลผลิตในช่วงต้นฤดูกาลได้ราคาดี เนื่องจากมีปริมาณ
ผลผลิตไม่มาก ผลผลิตส่วนใหญ่จะกระจุกตัวตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม 
เนื่องจากการการออกดอกและการพัฒนาของช่อดอกจะออกมาในรุ่นเดียวกัน ส่งผลให้ราคา
ผลิตลดลงเรื่อยมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ปีนี้ ล้งและพ่อค้าเร่ ที่เป็นกลไกในการระบาย
ผลผลติออกจากแหล่งผลิต มารับซื้อมากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลผลิตในช่วงกระจุกตัว
สามารถระบายออกไปได้มาก อีกทั้งจังหวัดจันทบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุร ี
เปดิโครงการรับซื้อผลผลิต เพื่อเป็นการพยุงราคา ทําให้ราคาผลผลิตเงาะไม่ตกต่ํา ผลผลิตเงาะ
สง่ออก คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 หรอืประมาณ 6,193 ตัน ผลผลิตส่วนใหญ่บริโภคภายประเทศ และ
ประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน คิดเป็นร้อยละ 95.50 หรือประมาณ 131,441 ตัน ราคา
เฉลี่ยเงาะ ณ แหล่งผลิต 12.50 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าโดยรวมประมาณ 1,720.43 ล้าน
บาท 

 

 
 
กราฟที่ 9 แสดงสภาวะราคาเงาะ ป ี2556 
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วิถกีารตลาดเงาะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตลาดท้องถิ่น/พอ่คา้เร่ 
ร้อยละ 45.90 

ลง้รวบรวมผลผลติ 
ร้อยละ  53.00 

ผลผลติปี 2556 

137,634 ตัน 

ตลาดชายแดน 

ร้อยละ 26 

ผูบ้ริโภคในประเทศ 
ร้อยละ 69.50 

ผูบ้ริโภคตา่งประเทศ 

รอ้ยละ  4.50 

แปรรูป 

ร้อยละ  0.1 
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สรุปภาวะการผลติและราคาเงาะป ี2556 
 

รายการ เม.ย.56 พ.ค.56 ม.ิย.56 ก.ค.56 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) 200 191 338 449 3,897 17,352 45,058 38,266 25,295 6,440 148 137,634 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1 37.41 41.44 38.31 33.16 18.23 12.77 10.32 11.89 14.29 15.74 10.20 12.50 

มูลคา่ (ลา้นบาท) 7.48 7.91 12.95 14.89 71.05 221.63 465.01 455.07 361.53 101.38 1.51 1,720.43 

ตน้ทุนการผลติตอ่ไร่ (บาท/ไร่)2 12,323.00 

ตน้ทุนการผลติตอ่กโิลกรัม (บาท/ก.ก.) 8.03 
 

หมายเหตุ  1 ราคาผลผลติเฉลี่ยเป็นราคาถว่งน้ําหนักจากจุดรับซื้อผลผลติรายใหญ,่ ลง้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี (รายชื่อผูใ้หข้อ้มูลภาคผนวก) 

 2.ตน้ทุนการผลติ จากศูนยส์ารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (รายละเอยีดภาคผนวก)  
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2.3.ลองกอง  
���� การผลติ : พื้นที่ปลูกรวม 89,621 ไร ่พื้นที่ให้ผล 80,093 ไร่ คดิเป็น ร้อยละ 89.37 

ของพื้นที่ปลูกรวม ผลผลติรวม 52,060 ตัน ผลผลติเฉลี่ย 650 กโิลกรัมตอ่ไร่ ผลผลติคุณภาพ 
คดิเป็นรอ้ยละ 70 หรอืประมาณ 36,442 ตัน และทั่วไปคดิเป็นรอ้ยละ 30 หรอืประมาณ 15,618  
ตัน ผลผลติ ปี 2556 เพิ่มขึ้นคดิเป็นรอ้ยละ 17.96 เมื่อเทยีบกับปทีี่ผ่านมา (ป ี 2555 : 44,135 
ตัน)  ตน้ทุนการผลติรวม 11,132.32 บาท/ไร ่17.50 บาท/กิโลกรัม  

 

 
ป ี2555 ป ี2556 

% การเปลี่ยนแปลง 
+เพิ่ม/-ลด 

พื้นที่ปลูก (ไร)่ 92,734 89,621  - 3.36 

พื้นที่ใหผ้ล (ไร)่ 80,246 80,093 - 0.19 

ผลผลติเฉลี่ย(กก./ไร)่ 550 650 + 18.18 

 ผลผลติรวม (ตัน) 44,135 52,060 + 17.96 

 

ตารางที่ 5 เปรยีบเทยีบพื้นที่ปลูก พื้นที่ใหผ้ล ผลผลติลองกอง ป ี2555 และ2556 
 

 
กราฟที่ 12 แสดงพื้นที่ใหผ้ล และผลผลติลองกองป ี2551-2555 
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���� ภาวะการผลติลองกองป ี2556 : 
การเก็บเกี่ยว ผลผลิตลองกองทยอยออก เริ่มตั้งแตป่ลายเดอืนพฤษภาคม 2556 เป็น

ตน้ไป จนถึงเดือนตุลาคม 2556 โดยผลผลติออกมากชว่งเดอืนกรกฎาคม เฉลี่ยประมาณวันละ 
637  ตัน 

 

 
 
 

กราฟที่ 13 แสดงผลผลติลองกองป ี2556  
 
���� การตลาดและราคา ผลผลิตลองกองส่วนใหญ่ ร้อยละ 60 หรือประมาณ 26,481 

ตัน ใช้บริโภคภายในประเทศ ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมาก ร้อยละ 40 หรือประมาณ 
17,654 ตัน ส่งออกไปต่างประเทศและบางส่วนส่งออกทางชายแดนทางประเทศกัมพูชาไป
ประเทศเวียดนาม และจีน ราคาเฉลี่ย ณ แหล่งผลิต 22.31 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า
โดยรวม 1,161.46 ลา้นบาท 
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วิถกีารตลาดลองกอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 

 
 
 
 

ตลาดท้องถิ่น/พอ่คา้เร่ 
ร้อยละ 40 

ลง้รวบรวมผลผลติ 

ร้อยละ  60 

ผลผลติปี 2556 

52,060 ตัน 

ตลาดชายแดน 

ร้อยละ 20 
ผูบ้ริโภคในประเทศ 

ร้อยละ  70 ผูบ้ริโภคตา่งประเทศ 

ร้อยละ  10 

(10) 

(50) (40) 

(10) 

(10) 

(30) 

หนา้ท่ี  18 



สํานักงานเกษตรจงัหวดัจันทบุร ี
 

 
สรุปภาวะการผลติและราคาลองกอง ป ี2556 

 

รายการ 
พ.ค.
56 

ม.ิย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 ต.ค.56 รวม/ 

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

ผลผลติ (ตัน) 736 2,955 4,311 6,128 6,959 6,372 6,431 5,408 4,380 2,829 1,885 1,335 1,013 692 3672 259 52,060 

ราคาเฉลี่ย (บาท)1 39.76 26.87 19.61 15.09 18.29 21.51 24.57 24.87 25.30 23.73 23.55 26.77 25.98 27.36 24.65 24.90 22.31 

มูลคา่ (ลา้นบาท) 29.26 79.42 84.94 92.49 127.31 137.07 158.04 134.49 110.83 67.12 44.39 35.73 26.32 18.93 9.05 6.45 1,161.46 

ตน้ทุนการผลติตอ่ไร่  
(บาท/ไร่)2 

11,132.32 

ตน้ทุนการผลติตอ่กโิลกรัม  
(บาท/ก.ก.) 

17.50 
 

  หมายเหต ุ 1 ราคาผลผลติเฉลีย่เป็นราคาถว่งน้ําหนักจากจุดรับซื้อผลผลติรายใหญ,่ ลง้ในพื้นที่จังหวดัจันทบุรี (รายชื่อผูใ้หข้อ้มลูภาคผนวก) 

 
              2.ตน้ทุนการผลติ จากศนูยส์ารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร (รายละเอยีดภาคผนวก)    
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กราฟที่ 14 แสดงภาวะการผลติและราคาลองกองป ี2556 
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3. ผลการดําเนินการบริหารจัดการผลไม้ ป ี2556 
1.การจัดทําข้อมูลประมาณการผลผลติที่เป็นเอกภาพ   
 1.1 ดําเนินการจัดทําข้อมูลพื้นฐานก่อนผลผลิตออกดอกเพื่อทราบถึงพื้นที่ให้ผลที่

ชัดเจน เมื่อผลผลติเริ่มออกดอกจะมกีารตดิตามสถานการณก์ารออกดอกในพื้นที่ โดยสํานักงานเกษตร
อําเภอทุกอําเภอสรุปรายงานทุก 10 วัน ทั้งในระดับอําเภอ และในระดับจังหวัดจนสิ้นสุดการออกดอก 
จัดทําเป็นขอ้มูลประมาณการผลผลติเบื้องตน้ (เดอืนตุลาคม-มนีาคม) 

 1.2 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 จ.ชลบุรี ออกติดตามสถานการณ์การติด
ผลของไมผ้ลในพื้นที่รว่มกับสํานักงานเกษตรจังหวัด โดยการสุม่สํารวจตามหลักทางสถติเิพื่อตรวจสอบ
ขอ้มูลปรมิาณผลผลติที่ตดิจรงิบนตน้ (เดอืนกุมภาพันธ)์ 

1.3 นําข้อมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดและข้อมูลออกติดตามสถานการณ์ผลผลิต
ในชว่งที่ติดอยู่บนต้นแล้วมาประชาพิจารณ์และวิเคราะห์ร่วมกัน สรุปเป็นข้อมูลประมาณการผลผลิตที่
เป็นเอกภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณอ์อกเผยแพรป่ระชาสัมพันธแ์ละใช้เป็นฐานในการวางแผน
บรหิารจัดการผลผลติ 

2.การบรหิารจัดการผลผลติป ี2556  โดยนําข้อมูลประมาณการผลผลติมาวางแผนเพื่อ 
 2.1 สนับสนุนให้ตลาดปกติสามารถดําเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยไม่

แทรกแซงราคา 
 2.2 สนับสนุนการดําเนินงานตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ของจังหวัดให้

ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ 2 ส่วน ได้แก่ 1) จากงบจังหวัดและงบกระทรวงผ่าน
หน่วยงานในจังหวัด และ 2) งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร (คชก.) 

2.2.1 งบจังหวัดและงบกระทรวงผ่านหน่วยงานในจังหวัด  
1.  โครงการกระจายผลผลิตดา้นการเกษตรสูผู่บ้รโิภค 74,963 หมูบ่้าน ดําเนนิการ

โดยที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุร ี 
2. โครงการจัดแสดงสนิค้าอาหาร ผัก ผลไมส้ด/แปรรูป ภาคตะวันออกในงานแสดง

สนิคา้ THAIFEX-World of Food Asia 2013 โดยสํานักงานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ 
3. โครงการส่งเสรมิเกษตรอนิทรยี ์(สง่เสรมิการตลาดสนับสนุนรา้นค้า Q-shop 

จันทบุร)ี โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
4. โครงการศูนยค์ัดแยกผลผลติมังคุดชุมชน โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุร ี 
5. โครงการรวบรวมและจําหนา่ยผลไมข้องสหกรณใ์นจังหวัดจันทบุร ี(เงนิกูด้อกเบี้ย

ต่ํา จากกองทุนพัฒนาสหกรณ)์ โดยสํานักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุร ีกจิกรรม รวบรวมผลผลิต
จําหน่ายใหก้ับหา้งสรรพสนิคา้ ปรมิาณผลผลติ 39,979 ตัน กจิกรรม รวบรวมผลผลติจําหน่ายใหก้ับผู้
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สง่ออก ปรมิาณผลผลติ 8,456 ตัน กิจกรรม รวบรวมผลผลติจําหนา่ยใหก้ับคูค่า้ภายในประเทศ 
ปรมิาณผลผลติ 2,273 ตัน 
  6. โครงการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดย
รับซื้อเงาะคุณภาพกิโลกรัมละ 10 บาท เงาะคัดกิโลกรัมละ 2 บาท มังคุดตกไซส์ราคากิโลกรัมละ 10 
บาท (คัดดอก คัดแตก คดัแข็งออก) มังคุดดอกกโิลกรัมละ 5 บาท ปรมิาณผลผลติ 500 ตัน (เงาะ 200 
ตัน มังคุด 300 ตัน)              
  2.2.2 จัดทําโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2556 เสนอ
ขอรับการสนับสนุนจากสว่นกลาง โดยคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิต
การเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตร (คชก.) จาก
รัฐบาลเพื่อแกไ้ขปัญหาผลผลติ งบประมาณ 70,570,000 บาท ดําเนนิการดังนี้  

���� มาตรการบริหารจัดการคุณภาพผลผลติ 
 1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ปี 2556 

โดยสนับสนุนเป็นเงินจ่ายขาดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานชุดปฏิบัติงานเฉพาะกิจ งบประมาณ 
480,000 บาท โดยที่ทําการปกครองเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก จัดตั้งจุดตรวจสกัดกั้นทุเรียน
จํานวน 207 ครั้ง ตรวจตลาดค้าส่งจํานวน 103 ครั้ง ตรวจร้านค้าริมทางจํานวน 215 ครั้ง/273 ร้าน 
ตรวจโรงคัดแยกบรรจุทุเรียนจํานวน 114 ครั้ง/41 แห่ง ประชาสัมพันธ์รณรงค์การไม่ตัดทุเรียนอ่อน
จํานวน 259 ครัง้ รับแจง้เบาะแสจํานวน  6 ครัง้   

���� มาตรการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยสํานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณ 62,500,000 บาท ดําเนนิการ 2 โครงการ ไดแ้ก ่

 1.  โครงการกระจายผลผลิตภายในประเทศ โดยสนับสนุนเงินจ่ายขาดให้แก่สถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นคา่บรหิารจัดการในการรวบรวมและกระจายผลผลติภายในประเทศในอัตรา 2.50 บาทต่อกิโลกรัม 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 1) ค่าขนส่ง 1.50 บาท และค่าการตลาดเหมาจ่าย 1.00 บาท งบประมาณ 
57,500,000 บาท โดยมีเป้าหมายผลผลิต 23,000 ตัน (เงาะ 19,000 ตัน มังคุด 2,000 ตัน ลองกอง 
2,000 ตัน) 

  ผลการดําเนินงาน  ไมไ่ดด้ําเนนิการ 
 2. โครงการกระจายผลผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) โดยสนับสนุนเงินจ่าย

ขาดให้แก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน) และองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิ่น เป็นค่าบริหารจัดการในการรวบรวมและกระจายผลผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 
(กัมพูชา) ในอัตรา 2.50 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อเป็นค่าขนส่ง 2.50 บาท งบประมาณ 5,000,000 บาท 
โดยมเีปา้หมายผลผลติ 2,000 ตัน (เงาะ 500 ตัน มังคุด 1,000 ตัน ลองกอง 500 ตัน) 

 ผลการดําเนินงาน  ไมไ่ดด้ําเนนิการ 
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���� มาตรการส่งเสริมการแปรรูป โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี จัดทําโตรงการแปร
รูปมังคุดเพื่อสรา้งมูลคา่เพิ่มและสง่เสรมิผลติภัณฑ์ชุมชน โดยสนับสนุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ 
และอุปกรณใ์นการแปรรูปมังคุด งบประมาณ 2,200,000 บาท เป็นเงินจ่ายขาด 100,000 บาท เงินทุน
หมุนเวยีนปลอดดอกเบี้ย 2,100,000 บาท 

 ผลการดําเนินงาน  
- เงินจ่ายขาด ดําเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปมังคุดด้วยวิธีการหมัก ให้กับ

กลุม่วสิาหกจิชุมชน/กลุม่ปรับปรุงคุณภาพไมผ้ล จํานวน 10 กลุม่  
- กลุม่วสิาหกจิชุมชนยืน่ขอกูเ้งนิทุนหมุนเวยีนจํานวน 3 กลุม่ งบประมาณ 600,000 บาท ดังนี้ 
1.  กลุม่วสิาหกจิชุมชนแมบ่า้นเกษตรกรปลายคลอง งบประมาณ 200,000 บาท 
2. กลุม่วสิาหกจิชุมชนบา้นสะโทย งบประมาณ 200,000 บาท 
3. กลุม่วสิาหกจิชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบา้นปัถว ีงบประมาณ 200,000 บาท  
 งบประมาณที่ใช ้    600,000 บาท 
 งบประมาณคงเหลอื  1,500,000  บาท 
 ผลผลติมังคุดที่ดําเนนิการแปรรูป จํานวน 150 ตัน 

���� มาตรการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้  ดําเนินการประชาสัมพันธ ์
รณรงค์และส่งเสริมการบริโภคผลไม้ผ่านสื่อต่าง ๆ งบประมาณ 5,390,000 บาท โดยประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อโทรทัศน์ สทท.จันทบุรี เคเบิ้ลทีวีจันทบุรี ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ สวท.จันทบุรี และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกิจกรรม ป้ายบิลบอร์ดมอเตอร์เวย์ กิจกรรมสื่อมวลชน ส่วนกลางสัญจร 
กิจกรรมผู้ว่าฯพบสื่อ งบประมาณที่ใช้ 5,376,000 บาท และสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวัดระยอง และสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ดําเนินการจัดงาน “ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่
ภาคตะวันออก ปี 2556” นําผลไม้ไปจัดแสดงและจําหน่ายแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญจังหวัดนครสวรรค ์
และอุบลราชธาน ี 

���� มาตรการสนับสนุน การบริหารจัดการโครงการ งบประมาณ 800,000 บาท เป็น
คา่ใชจ้า่ยสําหรับบรหิารจัดการโครงการ การตดิตาม และอื่นๆ 
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           3. จัดตั้งศูนย์ปฏบิัตกิารเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ (War room) ขึ้น ณ สํานักงาน
เกษตรจังหวัดจันทบุรี และให้รับผิดชอบดูแล เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของข้อมูลที่สําคัญด้านการผลิต 
ดําเนนิงานโดยใชแ้ผนการตลาดผลไมเ้ป็นหลักในการบริหารจัดการ 4 ประการ คอื 

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

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

ซึ่งสอดคล้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ทุเรียน เงาะ มังคุดและลองกอง จันทบุรี (War room) โดยทํา
หนา้ที ่

1. เป็นศูนยร์วบรวมขอ้มูลและตดิตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวทั้งด้านการผลิต การตลาด
และราคาผลไม ้

2. เป็นศูนย์วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาดและราคา จากข้อมูลที่
รวบรวมได้ทุกวันเปรียบเทียบกับข้อมูลสถานการณ์ในปีที่ผ่านๆ มา เพื่อนําเสนอผู้มีอํานาจพิจารณา
ตัดสนิใจดําเนนิการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึ้นอยา่งตรงจุดและทันท ีทันใด 

3. เป็นศูนย์ประสานและบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหาผลไมข้องจังหวัดจันทบุร ี
 4. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ให้กับ
สาธารณชนทราบ 
 จากการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ ทําให้สํานักงาน
เกษตรจังหวัดจันทบุรีได้รับประสบการณ์ในการดําเนินงาน โดย ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
สํานักงานเกษตรอําเภอ จังหวัด ในการตดิตามสถานการณ ์จัดเก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง (สํานักส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง  และกรมส่งเสริมการเกษตร) มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในจังหวัด 
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โดยเฉพาะคณะทํางานจัดทําแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดจันทบุรี ได้ใช้ข้อมูลที่ศูนย์
ปฏิบัติการฯรวบรวมและรายงานไปประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาผลไม้กรณีฉุกเฉินและ
กําหนดราคาขั้นต่ําเพื่อประกาศให้ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติในกรณีที่ใช้งบประมาณจากส่วนกลางมา
แกไ้ขปัญหาผลผลติราคาตกต่ําในชว่งฤดูกาลผลติ   
 
4. ข้อจํากัด/ปัญหาและอุปสรรค 
���� ดา้นการผลติ 

1. ปี 2556 ผลผลิตผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจะออกสู่ตลาดช้ากว่าปีที่ผ่านมา และผลผลิตจะ
ออกมาในลักษณะกระจุกตัว โดยเฉพาะมังคุด และเงาะ ผลผลิตจะกระจุกตัวในช่วงกลางเดือน
พฤษภาคม ถึงกลางเดือนมิถุนายน เนื่องการพัฒนาของช่อดอกจะออกมาในรุ่นเดียวกัน ส่วนผลผลิต
มังคุดในปี 2556 มากกว่าปีที่ผ่านมา และออกช้ากว่าฤดูกาลที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณการออกดอก
หยุดชะงักในช่วงเดือนพฤศจิกายน และออกดอกมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แทน เนื่องจาก มีฝนตก
อยา่งตอ่เนื่องในชว่งปลายเดอืนพฤศจกิายน สง่ผลให้มังคุดเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาตาดอกเป็นตาใบ 
และพร้อมออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ผลผลิตมังคุดออกมากในช่วงปลายเดือน
พฤษภาคมถงึเดอืนมถิุนายน ซึ่งเป็นชว่งฤดูฝนตกชุก สง่ผลใหม้ังคุดมคีุณภาพลดลง  

2. การบริหารจัดการระบบการผลิตทุเรียน มังคุดยังดําเนินการไม่เป็นระบบที่ต่อเนื่องทั้ง
ภาครัฐและองค์กรเกษตรกร เช่น ล้งรับซื้อผลผลิตไม่ได้ตรวจสอบว่าผลผลิตมาจากสวน/แปลงที่ได้รับ 
GAP หรอืไม ่เมื่อเกดิปัญหากับผลผลติการตรวจสอบยอ้นกลับทําไดย้าก  

3. ตน้ทุนการผลติสูง ปุย๋ สารเคมปีรับราคาสูงขึ้น เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีลง ส่งผล
ทําใหคุ้ณภาพของผลผลติลดลง 

4. คุณภาพผลผลิต เกษตรกรไม่มีการคัดแยกผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพออกจากผลผลิตคุณภาพ
ดทีําใหข้ายไมไ่ดร้าคา 

���� ดา้นการตลาด 
1. ระบบการขนสง่สนิคา้ไมค่ลอ่งตัวทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การขนส่งผลไม้ไปสู่ประเทศ

เพื่อนบา้นทางรถยนตร์ะหวา่งประเทศมนีอ้ย ประกอบกับน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาแพงทําให้ต้นทุนสูง เช่น 
กัมพูชา เวยีดนาม 

2. ระบบการคา้เป็นกึ่งผูกขาดมผูีป้ระกอบการเป็นผูค้วบคุมกลไกการตลาด เชน่ มังคุด 
3. ขาดความเป็นเอกภาพในการสง่เสรมิการสง่ออก  ขอ้มูลดา้นการตลาดมนีอ้ย 
4. มาตรฐานผลไมส้ง่ออกถูกกําหนดโดยผูซ้ื้อตา่งประเทศบางกรณีมผีลกระทบตอ่การส่งออก 
5. ผลไม้ที่ส่งออกไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเรื่องคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นสากลและเกณฑ์

มาตรฐานของประเทศผู้นําเข้า เช่น มีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือจุลินทรีย์เกินค่ามาตรฐานที่กําหนด
ไวเ้พื่อความปลอดภัยของผูบ้รโิภค 
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6. การปฏบิัตกิารหลังการเก็บเกี่ยวยังไมถู่กตอ้ง โดยเฉพาะมังคุดมผีลกระทบตอ่การสง่ออก  
7. ปัญหาด้านแรงงานทั้งในช่วงการเก็บเกี่ยวและในขั้นตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่

ตอ้งการใชแ้รงงานมากซึ่งมไีมเ่พยีงพอทําใหม้ีผลกระทบตอ่การจัดการไม้ผลใหม้คีุณภาพ  

5. ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการผลติและการตลาดผลไม้ของจังหวัดจันทบุร ี
 5.1 มาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า กรณผีลผลติตกต่ํา  
   1.  กระทรวงพาณิชย์  ประสานงานเร่งรัดจัดหาตลาดปลายทาง เพื่อเร่งกระจายผลผลิตออก
จากพื้นที่ใหเ้ร็วที่สุด 
  2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์หรอืหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง จัดหาตลาดขายปลีก  ขายส่ง ใน
สว่นราชการ หรอื ศูนยก์ารคา้ ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 3. จัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากสว่นกลางโดยเรง่ดว่น  
 4. เขา้แทรกแซงตลาดชนดิผลไมท้ี่มปีัญหาหากจําเป็น 

 5.2 มาตรการและแผนการจัดการผลผลติทางการเกษตร (ทุเรยีน เงาะ มังคุด ลองกอง ) 
ป ี2556  

1. ด้านการผลติ  
 1.1 จัดทําทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลผู้ปลูกพืชแต่ละชนิด (ทุเรียน เงาะ มังคุด 

ลองกอง) ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สํานักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรีเป็นเจ้าภาพร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลทุกตําบล เทศบาลทุกเทศบาล จัดทํา
ข้อมูลการผลิตพืชในเขตของตนเองให้เป็นเอกภาพ จัดโซน (Zoning) การปลูกไม้ผลเป็นพื้นที่ส่งเสริม
ทั่วไป พื้นที่สง่เสรมิเพื่อการส่งออก เป็นต้น ให้มีการวางแผนการผลิตเป็นรุ่น เพื่อลดปัญหาการกระจุก
ตัวของผลไม ้เชน่ เงาะ และมังคุด 

 1.2 ส่งเสริมการผลิตนอกฤดู เป็นการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อกระจายให้ผลผลิต
ออกสู่ตลาดอย่างสม่ําเสมอ และปรับปรุงการประมาณการผลผลิตล่วงหน้าหรือการพยากรณ์ผลผลิต
ใหแ้มน่ยํายิ่งขึ้น เนื่องจากสถานการณ์ธรรมชาติเป็นตัวแปรที่สําคัญทําให้ข้อมูลมีความเปลี่ยนแปลงจึง
ต้องมีการประเมินเป็นระยะๆ และต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งพ่อค้าและเกษตรกรเองได้ทราบ
สถานการณท์ี่เป็นจรงิเพื่อจะไดว้างแผนรับมอืไดถู้กตอ้ง 

 1.3 สนับสนุนการรวมกลุ่ม เชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายเพื่อจําหน่ายผลผลิต ทั้งในรูป
ของสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผล หรือ กลุ่มคลัสเตอร์ (cluster) ให้มีความ
เข้มแข็งเพื่อดําเนินการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละกลุ่มมีการจัดการข้อมูล ด้าน
การผลติ และการตลาดลว่งหนา้ ทัง้นี้สว่นราชการชว่ยโดยการจัดหาผูซ้ื้อ และอํานวยความสะดวก 

   1.4 เน้นการผลิตที่มีคุณภาพ   นําระบบการจัดการคุณภาพด้านพืช (PQMS : plant 
Quality Management System) มาใช้เป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อมั่น  ผลักดันให้เกษตรกรทุกคนเข้าสู่
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ระบบการจัดการคุณภาพ  GAP พืช ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านการผลิตทางการเกษตรให้
ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ของสากลเพื่อให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจและเชื่อถือในสินค้า 
และควรจะมีการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบ การรับรองคุณภาพ ตลอดจนการผลิตสินค้า
เกษตรที่ปลอดภัย ปลอดจากการปนเปื้อนสารเคมปีอ้งกันกําจัดศัตรูพชื รวมถึงการตรวจสอบย้อนกลับ
สินค้าที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ความรู้ที่ถูกต้องในการจัดการผลผลิตทั้งก่อนการเก็บเกี่ยวและหลัง
การเก็บเกี่ยว (pre-post harvest) อย่างถูกวิธีเพื่อลดความเสียหายของผลผลิต   เช่น วิธีการเก็บเกี่ยว  
การบรรจุหบีหอ่   การขนสง่  การรักษาคุณภาพ   และเนน้ใหเ้กษตรกรคัดแยกสนิคา้ตามเกรดคุณภาพ 
  1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่คัดแยกสินค้า และพัฒนาโรงคัดแยกบรรจุให้ได้
มาตรฐาน GMP วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุ เช่น ตะกร้า เข่ง ลัง กล่องบรรจุ (ขายปลีก) ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการ ให้มีการสร้างตราสินค้าเป็นของตนเอง เพื่อสร้างความแตกต่าง และเป็นการยกระดับ
สินค้าสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค เช่น เครือข่ายมังคุดจันทบุรี (cluster) มีบรรจุภัณฑ์ได้แก่ กล่อง
บรรจุขนาด 5 และ 10 กิโลกรัม ตะกร้าบรรจุขนาด  20 กิโลกรัม กลุ่มผู้ผลิตลองกองคุณภาพมีกล่อง
บรรจุขนาด 3 ,5 และ 10  กโิลกรัม   

 1.6 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต โดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง และนํา
ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพมาจัดทํา เช่น นําเงาะที่ไม่ได้คุณภาพ (เงาะคัด) ไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อจํากัด
ปรมิาณเงาะคุณภาพต่ําไมใ่หเ้ขา้สูต่ลาด  

 1.7 สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชทางเลือกอื่นที่ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง
ทดแทนพชืที่มปีัญหาดา้นราคา และเก็บรักษา และรัฐควรสนับสนุนเงนิทุนดอกเบี้ยต่ําเพื่อให้เกษตรกรกู้
ไปปลูกพืชทดแทนชนิดอื่น เช่น ทุเรียน ปาล์มน้ํามัน มะม่วง กล้วยไข่และพืชผักที่มีศักยภาพในการ
สง่ออก เชน่ หนอ่ไมฝ้รั่ง กระเจี๊ยบเขยีว หรอื ขา้วโพดฝักออ่น 

2.  ด้านการตลาด 
2.1 เพิ่มประสิทธิภาพกลไกตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ บูรณาการทุกภาค

ส่วนจัดทําแผนการกระจายผลผลิตที่ชัดเจน เช่น หาตลาดล่วงหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ดําเนนิการอยา่งจรงิจังตัง้แตเ่ห็นผลผลิตในแปลงเกษตรกร 

2.2  เนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมี โรงบรรจุหีบห่อแบบ  Fresh chilled  จํานวน  3   โรง
นั้น   สหกรณ์การเกษตรของจังหวัดจันทบุรี ควรผลิตสินค้าแพคกล่องพร้อมบริโภค  ส่งขายตลาด
ซุปเปอร์มาเก็ต  หรือตู้แช่ทั่วไป  โดยรัฐเข้ามาช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์  และจัดหาตลาดทั้งใน
และตา่งประเทศ    

 2.3 สนับสนุนให้ผู้ซื้อสินค้าเป็นภาคีในการบริหารจัดการผลผลิต พัฒนาการบริหาร
จัดการผลผลติอยา่งเป็นระบบ ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร รวมถึง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาบริหารจัดการผลผลิตทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว  
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2.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการเพื่อการส่งออกให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย
และรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า สนับสนุน รวมไปถึงระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ต้อง
ปรับปรุงใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ้นมกีารขนสง่ผลผลติจากแหลง่ผลติในจังหวัดไปสูผู่บ้รโิภคอย่างรวดเร็ว 
เสยีหายนอ้ยที่สุด และกระจายทั่วถงึทัง้ประเทศและตา่งประเทศ  

2.5 รัฐบาลต้องให้ความสําคัญจัดทีมดูแลเรื่องการเจรจาข้อตกลงทางการค้า  (FTA)  
กับประเทศคูค่า้เพื่อตอ่รองและลดขอ้จํากัด 

 2.6 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพ และมีความหลากหลายเพิ่ม
โอกาสในการขยายตลาดเดิมและเปิดตลาดใหม่เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ (Value 
Added และ Value Creation) 

3.  อื่น ๆ  เช่น 
 3.1 ประชาสัมพันธ ์สง่เสรมิและสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากโรงบรรจุหีบห่อแบบ 

Fresh chilled ให้เต็มที่ ซึ่งในจังหวัดจันทบุรีมี จํานวน 3 โรง ที่สหกรณ์การเกษตรอําเภอท่าใหม ่
อําเภอขลุง และอําเภอโป่งน้ําร้อน สามารถบรรจุผักส่งออกได้ปริมาณมาก และมีโรงอบไอน้ํา 1 แห่งที่
สหกรณ์การเกษตรอําเภอท่าใหม่สามารถอบไอน้ํามะม่วงก่อนการส่งออก ซึ่งมะม่วงน้ําดอกไม้สีทอง 
และมะมว่งมหาชนกเป็นที่ตอ้งการของตา่งประเทศจํานวนมาก  

 3.2 รัฐบาลให้ความสําคัญต่อภาคการเกษตร โดย สนับสนุนให้ความช่วยเหลือน้ํามัน
เชื้อเพลงิ หรอื ไฟฟา้ราคาถูกกับผูป้ระกอบอาชพีดา้นการเกษตร  

 3.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ภาคตะวันออก จัดเทศกาลต่างๆ และ
สง่เสรมิแหลง่ทอ่งเที่ยวเชงิเกษตรอยา่งเป็นรูปธรรม 

 3.4 ผ่อนผันอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานในช่วงฤดูกาลผลิตผลไม้ได้ลด
ปัญหาแรงงานไมเ่พยีงพอในชว่งฤดูกาลผลติ 

 3.5 ภาครัฐสนับสนุนระบบการขนสง่โดยเฉพาะระหวา่งประเทศใหม้คีวามคล่องตัวมาก
ยิ่งขึ้น 
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แนวทางการจัดทําข้อมลูประมาณการผลผลติไม้ผลจังหวัดจันทบุร ีป ี2556 
  

จังหวัดจันทบุร ีโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรจัีดทําและเก็บขอ้มูลการผลติไม้ผล ปี 2556 
โดยดําเนินการร่วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ 10 อําเภอ และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 
จังหวัดชลบุร ีโดยมวีธิกีารดําเนนิการ ดังนี้ 
 ชว่งที่ 1.สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุร ีรว่มกับสํานักงานเกษตรอําเภอ 10 อําเภอ ทําการเก็บ
ขอ้มูลตามแบบสํารวจ โดยใชฐ้านขอ้มูลพื้นที่ปลูก ป ี2553 สํารวจเปอรเ์ซ็นตก์ารออกดอกของไมผ้ล 4 
ชนดิ ทุเรยีน เงาะ มังคุด  และลองกอง ทุกหมูบ่า้นในแตล่ะตําบลที่มกีารปลูกไมผ้ล  โดยใชสู้ตรของ
สภาพัฒน์  
 
   N = จํานวนประชากรที่ตอ้งการศกึษาทัง้สิ้น (จํานวนครัวเรอืนเกษตรกร) 

   K = k = 1.96 ; α = 5%  หมายถงึระดับความเชื่อมั่น 95 % 
   V = Coefficient of variation (CV) ของตัวประมาณ  ใหใ้ส ่1 
   E’ = สัดสว่นความผดิพลาดที่ยอมรับได ้(กําหนด 0.20) 
   n = ขนาดตัวอย่างหรอืตัวแทนสวนที่ทําการสํารวจ  
แทนค่าในสูตร เพื่อหาตัวแทนประชากรที่จะทําการสํารวจแต่ละชนิดพืชของแต่ละอําเภอ ตําบล 
หมู่บ้านรายงานทุก 10 วัน ให้สํานักงานเกษตรจังหวัดประมวลผลตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงสิ้นเดือน
กุมภาพันธ ์ นําเปอรเ์ซ็นตก์ารออกดอกมาวเิคราะหแ์ละคาดคะเนปรมิาณผลผลติเบื้องตน้ 
 ชว่งที่ 2.สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด
ชลบุรี และสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ ใช้ฐานข้อมูลจากการเก็บข้อมูลช่วงที่ 1 จัดเก็บปริมาณ
ผลผลิตจริงช่วงต้นเดือนมีนาคม ตามแบบสํารวจเก็บข้อมูลโดยแบ่งพื้นที่ที่มีการไม้ผล 4 ชนิด (ทุเรียน 
เงาะ มังคุด ลองกอง) ออกเป็น 3 ระดับ (พื้นที่ 1-50 ไร่, 51-100 ไร่, มากกว่า 100 ไร่) ทําการสุ่ม
ครัวเรอืนตามหลักสถติ ิ6 ครัวเรือนต่อหมู่บ้าน และครัวเรือนสํารองเป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์ข้อมูล  
แล้วนําผลมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน โดยสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ระยอง 
สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตรวเิคราะหข์อ้มูลจัดทําเป็นข้อมูลเอกภาพการคาดคะเนปริมาณผลผลิต ป ี
2554 เสนอจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดทํานโยบายและเผยแพร่เป็น
ขอ้มูลแกผู่ส้นใจทั่วไป  
 ช่วงที่ 3. สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ และสํานักงานเกษตรจังหวัดร่วมกันติดตาม
สถานการณ์การตลาดของผลไม้  โดยสํานักงานเกษตรอําเภอออกติดตามราคา ล้งตัวแทนในอําเภอ
และตลาดจําหน่ายผลิต เช่น ตลาดปากแซง เนินสูง ห้วยสะท้อน รายงานราคารับซื้อประจําวัน  
รายงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ (War room) ทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ ์
รายงานจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับเขต กรม เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการไม้ผลของ
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จังหวัดและระดับกรม และนําเผยแพร่บนเว็บไซด์ ของสํานักงานเกษตรจังหวัดและเว็บไซด์ของศูนย์
ปฏบิัตกิารฯ เพื่อสื่อมวลชนและผูส้นใจทั่วไปไดน้ําไปใชป้ระโยชน ์
 

เกรดผลไม ้
1.ทุเรยีน 

1.1 เกรดคุณภาพ หมายถงึผลทุเรยีนที่มคีวามแก ่85 -95 %  น้ําหนักผลระหว่าง 2.5 -5 กก.
(หมอนทอง)  มีพู  4 .5 – 5 พู  เปลือกผลไม่มีรอยตําหนิ  และถูกทําลายจากโรคและแมลง                    
สว่นประกอบของผลมคีรบและสมบูรณ ์เหมาะสําหรับตลาดคุณภาพและสง่ออก 

1.2 เกรดคละ   หมายถึงผลทุเรียนที่มีความแก่ 85 -95 % น้ําหนักผลระหว่าง 2.5 -5 กก. 
ขนาด ผลไม่สม่ําเสมอ เล็ก ใหญ่ปะปนกันส่วนประกอบของผลไม่สมบูรณ์ มีพู 4 -5 พู  เปลือก ผลมี
รอยตําหนบิา้งแตไ่มม่ผีลกระทบตอ่เนื้อภายใน สว่นใหญส่ําหรับตลาดภายในและ 
ชายแดน 

2.เงาะ 
2.1 เงาะคุณภาพ  หมายถึง เงาะที่ได้เก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธีผิวและขนไม่ช้ํา ขนาดปริมาณ 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 หมายถงึ เงาะที่มขีนาดผลเล็ก ขนเกรยีน ผวิผล และขนไมส่ะอาด มตีําหน ิ 
3.มังคุด 

3.1 เกรด A (มันใหญ)่หมายถงึ ผลมังคุดที่ไดจ้ากการเก็บเกี่ยวถูกวิธี ขนาดน้ําหนัก  เฉลี่ย 100 
กรัม/ผลขึ้นไป ผิวสะอาด 85% ขึ้นไป ระยะความสุกของผลอยู่ในระยะ 2-3 ส่วนประกอบของผลครบ
สมบูรณ ์ สําหรับตลาด ญี่ปุน่ ออสเตรเลยี ยุโรป จนี  

3.2 เกรด B (มันเล็ก) หมายถึงผลมังคุดที่ได้จากการเก็บเกี่ยวถูกวิธี ขนาดน้ําหนัก70-100 
กรัม/ผลขึ้นไปผลไม่แตกไม่มียางไหล ผิวสะอาด 50-80%   ระยะความสุกของผลอยู่ในระยะ 2-4 
สว่นประกอบของผลครบสมบูรณ ์ สําหรับตลาด จนี ชายแดน และภายในประเทศ 

3.3 เกรด C (มันจิ๋ว) หมายถึง ผลมังคุดที่ได้จากการเก็บเกี่ยวถูกวิธี ขนาดน้ําหนัก 50-70 
กรัม/ผลขึ้นไปผลไม่แตกไม่มียางไหล ผิวสะอาด 50-80%   ระยะความสุกของผลอยู่ในระยะ 2-4 
สว่นประกอบของผลครบสมบูรณ ์ สําหรับตลาด จนี ชายแดน และภายในประเทศ 

3.4 เกรดคละ หมายถงึผลมังคุดที่ไมเ่ขา้เกณฑเ์กรดA B เกรด C จะเป็นมังคุดที่มีขนาดน้ําหนัก 
40 กรัม/ผลขึ้นไป ผลไม่แตก ระดับความสุกตั้งแต่ 2-4 สําหรับตลาดภายใน ชายแดน  และนําไปแปร
รูป 
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3.5 เกรดต่ํา (ตกไซด์) หมายถงึผลมังคุดที่ไดจ้ากการเก็บเกี่ยวถูกวธิ ีแตคุ่ณภาพต่ํากวา่ เกรด
คละ 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 ผลผลิตลองกองที่เก็บเกี่ยวพอเหมาะแต่มีผลต่อช่อน้อยหรือ 
ชอ่สัน้ๆ 
 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูลด้านราคา  
 
ราคา ณ แหลง่ผลติ เริ่มจัดเก็บราคาผลผลติปลายเดอืนมนีาคม โดยแตล่ะอําเภอที่มจุีดรับซื้อผลผลติ
รายใหญ ่รายงานราคารับซื้อรายวันใหส้ํานักงานเกษตรจังหวัด 
 
1.ตลาดรับซื้อผลผลติ 
 ตลาดเนนิสูง ตลาดปากแซง ตลาดแสลง  ตลาดหว้ยสะทอ้น ตลาดกลางสนิค้าเกษตร
เทศบาลมะขาม 
2.ลง้รับซื้อและผู้รับซื้อแตล่ะอําเภอ 

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

 

 

 

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

           
 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 ี2556 

หนว่ย :บาท/ไร ่

รายการ  
  รวมพันธุ์   

ประเทศ ภาคตะวันออก 

1.  ตน้ทุนผันแปร 13,164.30 15,163.01 

2. ตน้ทุนคงที่ 2,837.36 2,950.84 

3.  ตน้ทุนรวมตอ่ไร่ 16,001.66 18,113.85 

4.  ตน้ทุนรวมตอ่กโิลกรัม (บาท/กก.) 16.25 13.85 

 
ท่ีมา :   ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร   โทร.0-25798614  โทรสาร. 0-29406417  E-mail : cai-info4@oae.go.th จัดทําเมื่อ
เดอืนมนีาคม 2556 

 
ต้นทุนการผลติเงาะ  ป ี2556 

หนว่ย :บาท/ไร ่

รายการ  
  รวมพันธุ ์  

ประเทศ ภาคตะวันออก 

 1.  ตน้ทุนผันแปร  8,640.72 10,179.57 

 2. ตน้ทุนคงที่  2,042.05 2,143.43 

 3.  ตน้ทุนรวมตอ่ไร่  10,682.77 12,323.00 

 4.  ตน้ทุนรวมต่อกโิลกรัม (บาท/กก.)  9.35 8.03 

 
ท่ีมา :   ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร   โทร.0-25798614  โทรสาร. 0-29406417  E-mail : cai-info4@oae.go.th จัดทําเมื่อ 
เดอืนมถิุนายน 2556 
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ต้นทุนการผลติมังคุด  ป ี2556 

หนว่ย :บาท/ไร ่

รายการ  

 
 ประเทศ  ภาคตะวันออก 

    

1.ตน้ทุนผันแปร 6,931.76 7,178.24 

2. ตน้ทุนคงที่ 2,274.27 2,646.84 

3. ตน้ทุนรวมตอ่ไร่ 9,206.03 9,825.08 

4. ตน้ทุนรวมตอ่กโิลกรัม 13.72 13.24 

 
ท่ีมา :   ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร   โทร.0-25798614  โทรสาร. 0-29406417  E-mail : cai-info4@oae.go.th จัดทําเมื่อ
เดอืนมนีาคม 2556 

 

 
ต้นทุนการผลติลองกอง  ป ี2556 

หนว่ย :บาท/ไร ่

รายการ   ประเทศ  ภาคตะวันออก  

  1. ตน้ทุนผันแปร  6,802.15 7,672.37  

  2. ตน้ทุนคงที ่ 3,575.86 3,459.95  

 3. ตน้ทุนรวมตอ่ไร่  10,378.01 11,132.32  

 4. ตน้ทุนรวมตอ่กโิลกรัม  22.46 17.50  

 
ท่ีมา :   ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร   โทร.0-25798614  โทรสาร. 0-29406417  E-mail : cai-info4@oae.go.th จัดทําเมื่อ
เดอืนมนีาคม 2556 
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