
เกษตรเขต 3  จัดสัมมนารางแผนเพิ่มมูลคา 
ผลไมเศรษฐกิจในภาคตะวันออก 

------------------------------- 

 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง  (เกษตรเขต 3)  ขานรับ

นโยบายกรมสงเสริมการเกษตรในการแกไขปญหาราคาผลไมเศรษฐกิจตกต่ํา  จัดสัมมนารวมระหวาง

หนวยงานภาครัฐ  โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  ผูนําชาวสวนและผูสงออกผลไม  เพื่อจัดทําแผนการ

สรางมูลคาเพิ่มผลไมเศรษฐกิจ 5 ชนิด  คือ  เงาะ  ทุเรียน  มังคุด  มะมวง  และสับปะรด  เพื่อนําเสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินงานและการสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับ

จังหวัดตอไป 

 นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่3  จงัหวดั

ระยอง  (เกษตรเขต 3)  กรมสงเสริมการเกษตร  เปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาการเชื่อมโยงการ

ผลิต  การตลาด  และการเพิ่มมูลคาผลไมเศรษฐกิจภาคตะวันออก  เมื่อวันที่  13  กรกฎาคม  2550   

ณ  โรงแรม  พี.เอ็ม.วาย. บีชรีสอรท  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ไดกลาววา  ภาคตะวันออก

เปนแหลงผลิตผลไมที่สําคัญของประเทศ  มีผลไมที่มีชื่อเสียงหลายชนิดโดยเฉพาะ  เงาะ  ทุเรียน  

มังคุด  มะมวงและสับปะรด  ซึ่งมีพื้นที่ปลูกรวมกันมากกวา 1,045,041  ลานไร  ใหผลผลิตรวมในแต

ละปประมาณ  1,473,691 ตัน  ซึ่งปริมาณผลผลิตที่ออกสูตลาดจะมีมากในบางชวงของฤดูกาล  

โดยเฉพาะเงาะ  ทุเรียน  มังคุด  จึงทําใหตลาดในพื้นที่และในประเทศรองรับไมทัน สงผลกระทบตอ

การขายผลผลิตของเกษตรกรที่ราคาต่ํา  นอกจากนี้ผูบริโภคยังมีทางเลือกในการบริโภคผลไมอ่ืน ๆ  

อีกหลายชนิดทั้งผลไมของประเทศไทยและผลไมที่นําเขามาจากประเทศจีน  ญี่ปุน  อเมริกา  

ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด  พวกแอปเปล  ทอ  พลับ  องุน  กีวี  อินทผาลัม  อะโวกาโด  สม ฯลฯ  ผลไม

เหลานี้เปนสวนหนึ่งที่แยงสวนแบงทางการตลาดจากผลไมภาคตะวันออก  เพราะราคาไมแพงหรือไม

แตกตางกัน  จึงเปนทางเลือกของผูมีรสนิยมบางกลุมและความตองการของคนรุนใหม  วัยรุน  

นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานคุณภาพของผลไมบางสวนที่ยังไมดี  ทําใหผูบริโภคเข็ดหลาบ  เชน  ทุเรียน

ออน  ดิบ  เนื้อแกน  มังคุดมียางไหลในเนื้อ  เนื้อแกว  มังคุดหิน  เงาะก็ไมแก  เนื้อแข็งไมหวานแต

เปร้ียว  โดยเฉพาะตนฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต  ผูบริโภคตองซื้อราคาแพงแตคุณภาพผลไมไมดี  จึงทําใหมี

การพูดกันปากตอปากและสื่อมวลชนลงขาวการรองเรียนของผูบริโภค  สงผลใหราคาผลไมตกต่ํา  

เกษตรกรเดือดรอนตอเนื่องกันมากวา 3-4 ป 

 แนวทางแกปญหาราคาผลไมตกต่ํา  จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกผายที่มีสวน

เกี่ยวของ  การเพิ่มมูลคาผลไมสามารถทําไดโดยการประสานความรวมมือจากภาครัฐ  คือ  หนวยงาน

ราชการตาง ๆ  ภาคเอกชน  คือ  โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร  พอคาผูสงออก  ผูคาตลาดใน

ประเทศและเกษตรกรผูผลิต  ซึ่งตองรวมมือกันขับเคล่ือนสรางแนวทางปฏิบัติของทุกฝายใหเปนแผน
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ดําเนินงานระยะยาว  และแผนปฏิบัติการแตละป  ซึ่งการสัมมนาเพื่อการสรางมูลคาเพิ่มผลไม

เศรษฐกิจภาคตะวันออก คร้ังนี้  มีวัตถุประสงค คือ 

1. เพื่อใหเกิดแนวทางและวิธีการเพิ่มมูลคาผลไมเศรษฐกิจ 5 ชนิด  ไดแก  เงาะ  

ทุเรียน  มังคุด  มะมวง  และสับปะรด 

2. เพื่อใหเกิดทักษะความคิดเชงิสรางสรรค ในดานการเพิ่มมูลคาผลไมเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก  และ 

3. เพื่อใหเกิดความรวมมือกันในการพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
ผลไมเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

 สําหรับหนวยงานภาคราชการที่รวมการสัมมนา  ประกอบดวย  ผูแทนกรมวิชาการเกษตร  

คือ  ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี  และสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดจันทบุ รี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตจันทบุรี  สหกรณจังหวัด

ระยอง  จันทบุรี  และตราด  พาณิชยจังหวัดระยอง  จันทบุรี  และตราด  ภาคโรงงานอุตสาหกรรม  คือ  

บริษัท ไซโก จํากัด  บริษัท ไทยโก จํากัด  บริษัท อาหารสยาม จํากัด  ผูนําเกษตรกรดานการปลูก

มะมวง  เครือขายมังคุด  กลุมผูปลูกทุเรียน  เงาะ  สับปะรด  และสมาคมชาวสวนผลไมจังหวัดระยอง  

จันทบุรี  และตราด   ผูแทนสื่อมวลชน  คือ  วารสารเมืองไมผล  ผูแทนหนังสือพิมพเดลินิวส  จังหวัด

ระยอง  และสถานีวิทยุและโทรทัศน ชอง 11  จังหวัดระยอง  โดยชวงการเสวนาการสรางมูลคาเพิ่ม

ผลไมนั้น  มีวิทยาการที่ทรงคุณคาในภาคตะวันออกรวมใหแนวคิด  5  ทาน  คือ  นายนิวัฒน  พนชั่ว  

อดีตวุฒิสมาชิกและประธานคณะกรรมาธิการเกษตร วุฒิสภา  อาจารยสมาน  ศิริภัทร  ที่ปรึกษาบรษิทั

ไทยผลิตภัณฑสับปะรดและผลไมอ่ืน ๆ จํากัด (THAICO)  นายสุกิจ  ดานธํารงกุล  ผูอํานวยการฝาย

จัดหาวัตถุดิบการเกษตร  บริษัทอาหารสยาม จํากัด (มหาชน)  นายเกียรติศักดิ์  ตั้งเจริญสุทธิชัย  

ผูจัดการบริษัท ไตฟรุต จํากัด  และนายศักดา  ขันติพะโล  ประธานกลุมสหกรณชมรมชาวสวน

ฉะเชิงเทรา 

 จากการสัมมนาแนวทางการเพิ่มมูลคาผลไมเศรษฐกิจในภาคตะวันออก ขอสรุปแนวคิด

ของแตละทานไวดังนี้ 

 นายนิวัฒน  พนชั่ว  อดีตสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการเกษตรวุฒิสภา  

กลาววา  ปจจุบันทุกประเทศตองเขาสูเวทีโลก  นั่นคือ  เวทีเขตการคาเสรี (FTA)  แตปญหานั้นอยูที่วา  

”เกษตรกร”  ของเราพรอมหรือยัง ตรงนี้ตองทบทวนและหนวยงานตาง ๆ ตองใหความสนใจ เพราะมี

หลายสวนที่เกษตรกรตองรับภาระการแขงขัน  โดยเฉพาะผักผลไมราคาถูกจากตางประเทศที่เปนคูแขง

ผลไมของเมืองไทย  ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณนั้นยังเลนบทบาทไมถูกตอง  โดยเฉพาะ

ดานการตลาดและการคาขาย  ซึ่งไมมีความถนัด ไมควรรับมาทํา ควรมอบใหกระทรวงพาณิชยเขารับ

ไปจะดีกวาหันมาพัฒนาความพรอมใหเกษตรกรผลิตของใหมีคุณภาพ และจัดทําแผนการผลิต 
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ใหเหมาะสมจะชวยเกษตรกรไดตรงจุดดีกวาไปทํางานที่ไมถนัด  วันนี้จะพูดกันถึงการเพิ่มมูลคาผลไม 

มันอยูตรงไหน  จะไหวหรือเปลา เพราะพวกเราชอบโวยวายวาผลไมปนี้มากกมาย ราคาผลไมจะดีได

อยางไร  การมีขอมูลดานผลผลิตไวในมือเปนสิ่งที่ดี แตตองมีวิธีการบริหารจัดการขอมูลและวิธีการ

ปฏิบัติดานการจัดการผลผลิตที่ดีดวย จึงจะชวยยกระดับราคาเปนการชวยเหลือชาวสวนที่ถูกตอง  

อยาพูดกันสงเดช  โวยวายในทางลบกอน พวกเราก็เปนเชนนี้ เห็นออกมาใหขาวผลไมลนตลาดกนัทกุป 

แลวอยางนี้จะไปรอดไหม จะเพิ่มมูลคากันยังไง เร่ืองคุณภาพหรือเกรดเปนอยางไร หรือจะเปนพืช

การเมือง  ดูลําไยเปนตัวอยาง ทางรัฐบาลมีการประกันราคารับซื้อให  20 บาทตอกิโลกรัม  แรก ๆ มี

พื้นที่ 300,000 ไร  ปตอมาลําไยมีพื้นที่เพิ่มเปน  1,000,000 ไร  อยางนี้การอุหนุนของภาครัฐก็ไม

ถูกตอง หากจะชวยเกษตรกร ควรจายเปนคารถใหปลายทางหรือจายตรงใหเกษตรกรจะดีกวาไหม การ

ชดเชยให 3-4 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรจะไดประโยชนมากกวา  หันมาดูดานตลาดที่รองรับผลไมนั้น 

จริง ๆ ตามจังหวัดตาง ๆ มันมีอยูแลว  และก็มีความตองการผลผลิตไมใชนอย เราจะใชชองทางนี้มา

บริหารจัดการผลไมบานเราไดอยางไร  ใครจะชวยกันทําอะไรไดบาง กลุมเกษตรกร/เครือขายชาวสวน

มีบทบาทและรวมกันทําหรือยัง คนไทยรวมกลุมกันแลวมีขอแมมาก ไมคอยเวิรค ดําเนินงานยาก 

เพราะขาดความรวมมือที่แทจริง เอาแคการคัดเกรดผลผลิตผานกลุมก็มีปญหา  แลวสวนการจัดการ

อ่ืน ๆ คงไมตองพูดถึง  ความซื่อสัตยและความรับผิดชอบตอกันยังตองพัฒนาอีกมาก หลายหนวยงาน

พยายามรวมกลุมชาวสวนเพื่อจัดการผลผลิต  เชน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธกส.)  ก็ยังตองปรับบทบาทมากกวานี้  ตองจัดระบบใหม ตัวอยาง การบริหารลําไยกับผลไม 

ภาคตะวันออก ทําไมแตกตางกัน  เราจะสรางมูลคาเพิ่มตองถามวา “ของดี ๆ ของเราอยูที่ไหน ปริมาณ

เทาไร และจะออกเมื่อไร” กลายืนยันไหม เรามีคําตอบขอมูลที่เชื่อไดหรือเปลา  และของเรานั้นมีมาก

จริงหรือ  เพราะทั้งหลายทั้งปวงจะเกี่ยวของกับการเตรียมการเพื่อบริหารจัดการในอนาคตกับผูมีสวน

เกี่ยวของทุกคนอันนี้สําคัญมาก  ลูกคาเขาตองการและใหเรายืนยันตัวเลขเพื่อกําหนดชองทางตลาด

เหมือนกัน  หากเรามีของคุณภาพดีสามารถสรางยี่หอ หรือ Brand ข้ึนได แตวันนี้ของดี  เกรดรอง ของ

ไมดีเปนอยางไร พวกเรารูหรือยัง  โดยเฉพาะชาวสวนสวนใหญที่ยังคงไมเขาใจระบบคุณภาพที่ลูกคา

เขาตองการหรือทําเปนเดิม ๆ ก็แลวแต อยากจะพูดถึงการใหขาวหรือตีขาวแบบไมมีระบบจะติดลบ 

กับผลไมของเรา  เราควรประชาสัมพันธดานดีใหมากเพื่อสรางความมั่นใจ เชื่อมั่นใหกับผูบริโภคดีกวา 

เพราะของคุณภาพดีนั้นมีมากกวาของคุณภาพต่ํา แตที่เลนขาวกันแตดานลบแลวอยางนี้จะไหว 

หรือสวนดานตลาดนั้นก็คงตองมองหาตลาดสงออกใหม ๆ เปนทางเลือก ยังมีอีกหลายประเทศที่

ตองการผลไมของเรา อยาหวังพึ่งตลาดประเทศจีน ซึ่งคอนขางบริหารแบบเบ็ดเสร็จ ผูกขาดและสงผล

ตอราคาที่ต่ํา จึงตองมองตลาดทางเลือกอื่น ๆ ดวย ตรงนี้จะเปนผลตอเนื่องในการกระจายผลผลิต 

สูตางประเทศควบคูกับการกระจายผลผลิตสูจังหวัดในประเทศ เพราะมีจุดอ่ิมตัวหากสงออกไมไดจะ

เอาผลผลิตไปไวไหน  แตภาครัฐจะตองเปนผูชวยเหลือและใหการสนับสนุนทั้งเกษตรกรและ
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ผูประกอบการไปพรอม ๆ กัน  อีกอยางที่อยากจะย้ําที่สุด คือ มูลคาเพิ่มจะเกิดขึ้นไดอยูที่คุณภาพ

ผลไมของเรา  ผูเกี่ยวของในระบบทั้งหมดตองมีความซื่อสัตยตอกันทั้งผูผลิต ผูซื้อ ผูขาย อยาลืมวา 

“ไมมีการซื้อผลไมเปนของที่ระลึกนะ มีแตซื่อแลวเอาไปกินอยางเดียว”  ตรงนี้ตองฝากไวคิดใหมาก

เพราะหากเขาซื้อไปแลวกินไมไดก็จบกัน  เราจะเสียลูกคาแบบถาวรและรื้อฟนไดยาก 

 นายสุกิจ  ดานธํารงกุล ผูอํานวยการฝายจัดหาวัตถุดิบการเกษตร บริษัท อาหารสยาม 

จํากัด (มหาชน)  จังหวัดชลบุรี  ไดกลาววา ทางบริษัทดําเนินการแปรรูปสับปะรดและผลไมมานานกวา 

35 ปแลว  อาจารยสมาน  ศิริภัทร  ไดนําระบบตลาดขอตกลงมาใชกอนใคร  เมื่อกอนชาวไรไมมีความรู

การปลูกสับปะรดเลย ทางบริษัทก็มีการสงเสริมโดยใหเครดิตพันธุสับปะรด ปุยเคมี และสารเคมีกําจัด

วัชพืชแตทางเกษตรกรก็ไมซื่อสัตย  จึงมีปญหาขาดวัตถุดิบ ทางโรงงานจึงตองหาพื้นที่ปลูกสับปะรด

ของตนเองจนมั่นคง แลวจึงขยายผลสูเกษตรกรขางเคียงแตปรับวิธีการสงเสริมใหม   แตผลผลิตไมพอ

ตองลงไปซื้อทางประจวบคีรีขันธและเพชรบุรี  แตปจจุบันมีผลผลิตมากและเปนแหลงวัตถุดิบใหกับ

โรงงานทางภาคตะวันตกดวย  ซึ่งภาพรวมเกษตรกรลูกไรไดประโยชนมีความมั่นคงของราคาขาย

ผลผลิต  ความแนนอนของแหลงขายผลผลิต  ดังนั้นระบบตลาดขอตกลงจึงถูกพัฒนาสูโรงงานอื่น ๆ 

ของภาคตะวันออก  เกษตรกรสามารถสรางรายไดที่ดีกวาจากการพัฒนาระบบการผลิตที่ถูกตองโดย

การบันทึกขอมูลการปฏิบัติในแปลง เพื่อการตรวจสอบได  สรางการยอมรับของลูกคา เปนการเพิ่ม

มูลคาผลผลิต  ดังนั้นเกษตรกรจึงตองปรับวิธีการผลิตใหเปนไปตามระบบสากลที่ลูกคาตองการ ผลที่

เกิดขึ้นจะสรางคุณภาพโดยเฉพาะสับปะรดจะมีสัดสวนของเนื้อที่เปนเกรดแฟนซี (Fancy Grade)  

และชอยซ (Choice Grade)  ที่เพิ่มข้ึนและทางโรงงานสรางมูลคาเพิ่มไดจากผลิตภัณฑและสงผลตอ

การเพิ่มราคาใหเกษตรกรดวย  อีกอยางหนึ่งหากเกษตรกรมีการปฏิบัติตามหลักวิชาการที่ถูกตองจะทาํ

ใหสามารถบังคับใหสับปะรดแกและสุกพรอมกันอยางสม่ําเสมอ  เก็บเกี่ยวนอยรุนเปนการลดตนทุน  

คาแรงงาน  คาขนสง  และผลผลิตมีคุณภาพสูง  จึงฝากใหภาครัฐสงเสริมระบบตลาดขอตกลงกับ

โรงงานอยางมีทิศทางเพื่อใหมีแหลงวัตถุดิบของตนเองไมแยงกัน  ปญหาที่มีผลผลิตออกมามากในบาง

ฤดูกาล  ภาครัฐตองมีวิธีการสํารวจขอมูลเพื่อประเมินสถานการณและบริหารขอมูลเพื่อวางแผน มีการ

เตรียมการดวยวิธีการที่เหมาะสม  สัมพันธกับเหตุการณเพื่อชวยเหลือเกษตรกรตรงนี้จะทําใหราคา

ผลผลิตไมตกต่ํา  ภาพเหตุการณที่ออกมาจะไมกระทบตอระบบตลาด เพราะการประชาสัมพันธหรือ 

ใหขาวสถานการณผลผลิตลนตลาดจะเปนทางหนึ่งที่สงผลดานลบตอเกษตรกรและโรงงานในประเทศ

ไทย ในความเปนจริงหากราคาผลผลิตไมแกวงมากเกินไป  ตรงนี้จะสรางมูลคาที่แทจริงใหเกษตรกร

ทางโรงงานจะมีตนทุนสมเหตุผล  สามารถแขงขันกับประเทศอินโดนีเซียและฟลิปปนสได เปนการ

รักษาตลาดสงออกไดยาวนานขึ้น  แตทั้งหมดที่เกี่ยวของกับราคาจําเปนตองบริหารการผลิตใน

ภาพรวมใหสมดุลดวย  ซึ่งตองสงเสริมใหเกษตรกรผลิตสอดคลองกับความตองการของโรงงาน
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อุตสาหกรรม  มีการสงเสริมดานวิชาการสูเกษตรกรอยางเปนระบบ  ซึ่งภาครัฐจะชวยไดเพราะมีกลไก

ครอบคลุมพื้นที่  โดยเฉพาะขอมูลฐานภาคเกษตรกรที่จําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป 

 นายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย (เฮียไต)  ผูจัดการบริษัท ไตฟรุต จํากัด ผูผลิตผลไม

คุณภาพและสงออกผลไมใหความเห็นไววา การเพิ่มมูลคาผลไมนั้นตองไปดูที่วิธีการผลิต ดูตัวชาวสวน

วาเปนอยางไร  เชื่อถือไดแคไหน  จากประสบการณหลายคนที่รวมธุรกิจกันเขามีความรับผิดชอบใน

กระบวนการผลิตและคัดเกรดมาก  นําผลผลิตมาสงก็ไมตองตรวจสอบกันเลย อีกอยาง ชาวสวนลําไย

ภาคตะวันออกทําผลผลิตนอกฤดูปกติ  ขายผลผลิต 20 บาทตอกิโลกรัม  ขณะที่ชาวเชียงใหมและ

ภาคเหนือ ขายลําไย 12-13 บาทตอกิโลกรัม แต  2  ประเด็นนี้ก็สรางราคาใหชาวสวนได ที่นี้มาดูกันวา

ภาคตะวันออกของเรานั้นโชคดีมากที่ผลไมจะออกกอนใคร  และมักจะไมตรงกับผลไมของตางประเทศ

โดยเฉพาะตลาดจีน  ฮองกง  ญี่ปุน  เกาหลี  ที่มีความตองการมากในชวงเก็บเกี่ยวผลไมของบานเรา 

ซึ่งประมาณมีนาคม-พฤษภาคม เปนชวงเวลาที่ประเทศเขาไมมีอะไรจะกิน ปญหามีอยูวาเราเองนั้นไม

มีขอมูลดานผลผลิตวามีปริมาณเทาไร  การรวมตัวกันของชาวสวนก็ไมมี  ผูสงออกก็มีปญหาดานการ

รับออเดอร  เพราะรวบรวมผลไมคุณภาพดีไมไดจึงทําสัญญากับเรือขนสงก็ไมได  ผลสุดทายก็กองเนา

เสียกันอยูในประเทศเปนปญหาทุกป  เปนการเสียโอกาสอยางมากทั้ง ๆ ที่มีตลาดรองรับแนนอนอยู

แลว  คงตองปรับวิธีการและแนวทางการรวมกลุมชาวสวนใหมใครจะดําเนินการ  อีกอยางเรื่องแรงงาน

ที่หายากมากในชวงที่ผลไมแกสุก  เก็บเกี่ยวไมทันทําใหผลไมที่ดีกลายเปนผลไมดอยคุณภาพ เพราะ

เลยระยะเวลาแกสุกที่เหมาะสมไป  สุกเกินไป  สีเขมไป  มีปญหาการเก็บรักษา  ขนสง  เพราะระบบ

การเหมาสวนโดยเฉพาะตนฤดู เดือนมีนาคม-เมษายน  ควบคุมไมได  การแกสุกเกินไปสงออกไมได 

เหลานี้สงผลตอราคาทั้งสิ้น  หันมาดูภาครัฐบาง  แนวทางหนึ่งที่ทํากันเปนประจํา คือ การแซกแทรง

ราคาที่ทําใหกลไกตลาดไมเปนจริงเกษตรกรและผูคาไมตองการ  เพราะแกปญหาระยะยาวไมได      

จึงควรสงเสริมการรวมกลุม  สถานที่ขาย  ปรับกฎระเบียบดานการบริหารจัดการในแปลง  วิธีการ

สงออก ฯลฯ  จะดีกวา  เพราะหลายอยางที่ราชการกําหนดมีสวนทําใหไมคลองตัว บล็อกตัวเองมาก

เกินไป  ไมทันเกมคูแขง  การวางแผนการผลิตสามารถทําไดโดยอาศัยความรู  เทคโนโลยี และ

ประสบการณที่มีอยูมากพอควร  อีกอยางตองสรางเครือขายทางธุรกิจใหได  การรวมกลุมจะสราง

เครือขายรวมเพราะตองนึกเสมอวาผลไมตองสงออก  จึงแกปญหาผลผลิตลนตลาดภายในได  การ

เชื่อมโยงระหวางกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของ  จึงจําเปนเพราะพอคา/ผูสงออกหรือโรงงานแปรรูปเปนสวน

สรางการตลาดใหชาวสวน  ผมยกตัวอยางที่ทําการสงออกผลไมไปตางประเทศ  ผมตองหาบริษัท

เดินเรือหลาย ๆ แหง  เพื่อดูราคาขนสงและเปนทางเลือกในการลดความเสี่ยง  ลดตนทุน  ซึ่งก็ตองตก

ลงกันกอนและเปนเครือขายทางธุรกิจ  (partnership)  ตอกัน  ตนทุนเรือที่ขนผลไมสงออกต่ําเทาไร  

ผมก็มีกําลังมาซื้อผลไมไดมาก  และใหราคาที่สูงเพิ่มข้ึนไดอีก  แตก็ตองกลับมาดูที่คุณภาพผลไมดวย

วาเปนไปตามเกรดมาตรฐานที่กําหนดไวหรือเปลา  ตรงนี้ราชการและเกษตรกรตองรวมกันพัฒนา
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ระบบการผลิตใหในแปลง  ทั้งภาคภูมิศาสตรและวิชาการที่เหมาะสมและชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยว  เพื่อให

สอดคลองกับความตองการของลูกคา   วัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ เขามีอยู   หากชาวสวน 

ไมปรับเปลี่ยนแนวคิด  วิธีการผลิตที่สรางผลไมคุณภาพอนาคตคงไปไมรอด  เพราะตนทุนสูงขึ้นตลาด  

คุณภาพไมดีก็สูคูแขงไมได  เรามีระบบการรับรองฟารมโดยกรมวิชาการเกษตร  แตผมวาวิธีการยังตอง

ปรับอีก  เพราะรายละเอียดและขั้นตอนตาง ๆ เกษตรกรรูสึกอึดอัด  การสงออกก็อึดอัดนี่คือระบบ

ราชการที่ดูเหมือนจะไมคอยเอื้อตอการพัฒนาในภาพรวม ๆ  อีกอยางกระทรวงเกษตรฯ ไมควรเลนทุก

บทตองแบงหนาที่ใหถูกตอง  เร่ืองการตลาด  การคาและแปรรูปควรใหคนอื่นเขาไปทํา  กระทรวง

พาณิชยและกระทรวงอุตสาหกรรม  ตองเขามารวมจัดการผลผลิตที่มีอยูไมใชกระทรวงเกษตรฯ เลนทุก

เร่ือง  หากองคประกอบเหลานี้เปนตัวบล็อกจะสงผลกระทบสูชาวสวน  ปจจุบันก็เปลี่ยนพื้นที่ไปปลูก

ยางพารากันมากแลวเพราะราคาที่มั่นคงกวา  อนาคตไมรูจะเปนยังไง ทั้ง ๆ ที่ภาคตะวันออกเปนเขตที่

มีศักยภาพดีที่สุด  แตขาดการบริหารจัดการที่เปนระบบ  จึงขอฝากใหทุกฝายรวมกันคิดและปฏิบัติให

ไดเพื่อความยั่งยืนของอาชีพนี้ครับ 

 นายศักดา  ขันติพะโล  ประธานกลุมสหกรณชมรมชาวสวนฉะเชิงเทรา  ที่มีการพัฒนา

มะมวงเพื่อการสงออกจนประสบความสําเร็จ  ไดกลาววา  ระบบการจัดการผลผลิตจะชวยใหผลผลิตมี

คุณภาพดี  ตนทุนจะต่ํา  ราคาขายไดตามที่ตองการ  ซึ่งจะสุงกวาคนอื่นที่มีคุณภาพดอยกวาเปนการ

เพิ่มรายได  ที่ผานมาราชการยังเขามาดูแลนอยไป ตองใหความสนใจมากขึ้น  เกษตรกรพึ่งตัวเองมาก

แตก็ยังมีบางสวนที่ตองอาศัยราชการและภายนอก  3  แนวทางหลักของการดําเนินงาน เพื่อยกระดับ

ราคามะมวง ไดแก ระบบการผลิต ชองทางตลาดจําหนายผลผลิต และการประกันคุณภาพผลผลิตที่

ตองสม่ําเสมอแนนอนจนเปนที่เชื่อใจของลูกคา   ซึ่งตรงนี้จะนําสูการสรางยี่หอหรือตรา  (Brand)  ของ

กลุมผูผลผลิตใหได  ซึ่งตองอิงมาตรฐานเอาไว  อาจมีการปรับมาตรฐานผลผลิตไดบางตามโอกาส  ซึ่ง

ทางลูกคาจะดูสถานการณ  เชน  ชวงที่ไมมีผลผลิตหรือมีนอย  การลดมาตรฐาน/เกรด บางอยางจะ

ปรับลงบาง  แลวแตการตกลงกันแตไมเสียระบบ  อีกอยางการแบงสวนผลผลิตจําหนายตามระดับของ

ตลาดก็เปนชองทางระบายผลผลิตที่ไมอิงแหงใดแหงหนึ่ง  เพราะเปาหมายคือผลผลิตที่อยูในเกณฑ

ตองขายไดหมด  ตรงนี้จะเปนรายไดที่มาเฉลี่ยกันและภาพรวมจะดีข้ึน ที่สําคัญนั้น ชาวสวนตองเขาใจ

เปนอยางดีและยอมรับระบบการคาขายสากลวา เขามีขอกําหนดคุณภาพจากลูกคา  เชน  ลักษณะ

รูปทรงตรงตามพันธุ ผิวพรรณ สวยงาม สีสัน ไมมีตําหนิ/รอยไหม ขีดขวน จุดดํา รสชาติหวาน ไดตาม

มาตรฐานองศาบริกซ  (% น้ําตาล)  มีปริมาณที่มากพอและชวงเวลาที่มีผลผลิตตรงตามสัญญา เหลานี้

ตองมีความแนนอนเพื่อการวางแผนของแตละสวน  ที่สําคัญภาคราชการตองใหขอมูลขอแนะนําทาง

วิชาการ  เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ขอมูลการตลาดและการประสานงานอื่น ๆ ที่สนับสนุนเกษตรกร  เมื่อ

พูดถึงคุณภาพจําเปนตองเพิ่มสัดสวนของผลผลิตคุณภาพสูง (เกรด A) ใหไดมากที่สุด  เพราะตนทุน

การผลิตแตละผลจะเทากันแตมูลคาการจําหนายจะตางกันมาก  อยางมะมวงกลุมผมพยามยามจะให
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มีผลผลิตคุณภาพเพิ่มข้ึนทุกป จะใหมากกวา 70% ข้ึนไป  อีกอยางเนนการใชสารเคมีตาง ๆ เพื่อให

ปลอดภัยตอลูกคาตองเปนการปฏิบัติตามคําแนะนอยางเครงครัด  จึงบริหารจัดการโดยเชื่อมโยงกับ

บริษัทจําหนายสารเคมีโดยตรง  เพื่อจัดหาใหตามสั่งเพื่อใหมีหลักประกันคุณภาพตรงตามที่แนะนํา  

ไมใชสารเคมีผิดพลาดเพราะจะสงผลกระทบตอระบบตลาดระดับกวาง  และราคาจะต่ําลงเพราะซื้อ

จํานวนมากทางหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนมาใชวิธีการแบบผสมผสานเพื่อปองกัน ควบคุมและกําจัดโรค

และแมลงศัตรู  โดยใชสารเคมีสกัดชีวภาพ  การหอผล  และปุยอินทรทดแทนสารเคมีตาง ๆ ตามความ

เหมาะสมเปนการลดตนทุนและความเสี่ยงดานอื่น ๆ ไดระดับหนึ่ง  เพราะการจะลดหรือเลิกใชสารเคมี

นั้นตองพิจารณาใหดีวาจะมีอะไรจะมาทดแทนไดตรงนี้ตองผานการพิสูจนมาใหชัดเจน  จึงฝากทาง

ราชการใหมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อแนะนําแนวทางปฏิบัติและเทคโนโลยีที่ดีกวาในอนาคต 

 อาจารยสมาน  ศิริภัทร  ที่ปรึกษาบริษัท ไทยผลิตภัณฑสับปะรดและผลไมอ่ืน ๆ จํากัด 

อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง  เปนผูที่มีประสบการณดานอุตสาหกรรมการเกษตรและพัฒนาไมผลมา

ยาวนาน  ไดใหขอคิดเห็นวา  ตลาดผลไมบานเรายังมีชองทางอีกมากมายคงไมตองกลัว  ทางรอดของ

เกษตรกรนั้นตองมีความพอเพียงในกิจกรรมการผลิตโดยเฉพาะควรปลูกไมผลหลาย ๆ อยางไวเพื่อ

หลักประกันของราคาและรายได  เพราะการปลูกไมผลอยางเดียวหากราคาผันผวนก็เจงแนนอน  ดู

สวนสมเปนตัวอยาง  3-4 ป  เจงเลย  เพราะเปนแบบ  monocrop  หรือ  one variety  มันเสี่ยงมาก

เกินไปทั้งราคาและศัตรู  ดังนั้นเกษตรกรตองเลือกวิธีการและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาขึ้นมาก  โดย

ปรับใชตามสภาพที่เหมาะสม อีกตัวอยางเรื่องการเคลือบผิวสมที่สงผลใหคุณภาพเนื้อในเสียไป  สม  

โชกุน ตอนออกใหม ๆ รสชาติอรอยมากแตใสเทคโนโลยีมากเกินไป หรืออยางไรก็ไมทราบเดี๋ยวนี้

รสชาติมันเปลี่ยนไปมาก หมดรูปเลยครับ เพราะชาวสวนใชเทคโนโลยีกันแบบไมรูเร่ือง ใชสารเคมี 

ปุยเคมีกันมากเกินไป จนคนจะตายกอนทั้งคนทําและคนกินวันนี้นาเปนหวงจริง ๆ  แนวทางตนทุนต่ํา

ตองมากอนผมยกตัวอยางผลไมตางประเทศที่ขายเมืองไทยทําไมถูกมาก  แอปเปล ลูกละ 4-5 บาท 

เทานั้น  ผมวาเขาผลิตตนทุนลูกละไมเกิน 25-50 สตางค  พอไปดูเขาปฏิบัติเขาเปนประเทศไฮเทคแต

ทําแบบโลเทคครับ  ผมยกตัวอยางมะมวงขางบานเราหากไมดูละเลยจะไมไดกินลูก  คือ มันออกลูก

หนาหนาวเพียงแตเราฉีดน้ําระยะออกดอกเทานั้นก็ไดกินลูกแลว  ไปดูอินเดียเขาปลูกมะมวง  ขนุนไม

เห็นใหน้ําเลยลูกเต็มไปหมด  เพราะพืช 2 อยางนี้ตามธรรมชาติมันทนแลงไดดีอยูแลว  จึงถามวา

มะมวงของไทยทําไมตองใหน้ํากันมากมายขนาดนั้น  ขณะที่ของเขาไมตองใหน้ําเลย  คุณภาพของเขา

จึงดีและสงออกตลาดโลกไดอยางตนทุนต่ํา  เขาจึงครองตลาดมะมวงของโลกได  ผมมีประสบการณ

กับมะมวงมหาชนกที่ปลูกระบบธรรมชาติ คือ ไมใหน้ําเลย  ฉีดสารฆาแมลงและเชื้อแอนแทรกโนส แค 

5 คร้ังกับใหปุยเพียงครั้งเดียวเทานั้น  แตใหผลผลิตที่ดกมากและน้ําหนักประมาณ 3-4 ผลตอกิโลกรัม  

ซึ่งเปนขนาดผลที่เปนสวนใหญของผลผลิตและไมเคยใหน้ํา  สวนขนาดและเกรดนั้นเราก็กําหนดใหเขา

ได  เราผูผลิตรูวาขนาดผลสวนใหญเปนอยางไร  อยาไปกําหนดเสียเวอรจนเกินไปเพราะจะทําใหเรา
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ลําบาก เพราะเมื่อทําไมได ทุกอยางเกิดจากเราทั้งนั้น อีกอยางที่อยากจะพูด คือ การจัดการผลผลิต

ตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของผลไมแตละชนิดดวย  อยางมะมวงน้ําดอกไมนั้น  ถือวา

อรอยที่สุดในเมืองไทย  แตตองเก็บระยะแกไดที่จึงจะใหรสชาติที่ดี  ทุเรียนชะนีจะอรอยที่สุด หลังระยะ

การสุกไมเกิน 6-8 ชั่วโมง  ทุเรียนหมอนทองเปนผลไมที่มีชวงรสชาติอรอยยาวนานกวาทุกพันธุ  เนื้อไม

เละ  อายุการวางขายไดนานกวา ความสม่ําเสมอของผลไมในกลุมหรือปริมาณมาก ๆ จะชวยใหดูดี  

และลูกคายอมรับตรงนี้ก็สําคัญ  วิธีการปฏิบัติ  พันธุพืช  และอีกหลายอยางที่ตองเขาใจ  และมีระบบ

การบริหารจัดการที่สอดคลองกัน 

 ขอกลับไปดูตัวอยางการปฏิบัติของฟลิปปนส  กับมะมวงคาราบาวที่ขายกันทั่วโลก  เขา

ปลูกกันแบบปลอยตามธรรมชาติเลยใหน้ํา  ฉีดสารเคมีนอยมาก  ตนทุนจึงต่ํา  ราคาสูไดกับคูแขง ขาม

ไปดูไตหวัน  อิสราเอล  ญี่ปุน  สภาพแวดลอมเขาบังคับทั้งความหนาวเย็น ความรอน เขาจึงตองทํา

แบบไฮเทค คือ ใชเครื่องมืออุปกรณชวยจึงทําได  ของเขาเปนอยางนั้น ตัวอยาง มะเขือเทศ 1 ปอนด 

ราคา 1 เหรียญ แตของไทย 1 กิโลกรัม 6 สลึง – 3 บาท  จะไหวหรือหากเราลอกเลี่ยนแบบวิธีการผลิต

ของเขามาใชโดยไมประยุกต  และใชศักยภาพที่เรามีอยูใหเหมาะสม  จึงควรจะรับเอาแตส่ิงที่จําเปน

จริง ๆ เทานั้น  เพื่อตนทุนที่ต่ําและสูเขาได 

 การวิจัยและพัฒนากับภาครัฐ  ตรงนี้ก็เห็น ๆ กันอยูวางานวิจัยของเราทํากันนอยมาก  

หลายผลงานนําใชประโยชนไดนอย  เพราะไมมีการพัฒนาหรือประยุกตสูเกษตรกรหรือบุคคลที่ตองใช

ประโยชนจริง ๆ ตัวอยางการผลิตสับปะรดในภาคตะวันออก  เคยติดอันดับดี ๆ ของประเทศ แตกลับ

ทําใหมาตรฐานการผลิตลดต่ําลง เพราะการนําวิธีการหรือขอปฏิบัติที่ไมถูกตองมาใชทําใหเกิดผล

กระทบดานคุณภาพผลผลิต  เชน  สารไนเตรทตกคางสูงเกินคามาตรฐาน  จากการใชปุยไนโตรเจน

มากไป  การแคะจุกที่ลูกสับปะรด  ขนาดผลที่เล็กลง จากอดีตมีไมเกิน 5%  เดี๋ยวนี้สัดสวนเพิ่มเติม 

30% ตรงนี้ราชการตองออกมาสงเสริมโดยใชพื้นฐานงานวิจัย  และพัฒนาเปนขอมูลนําการสงเสริมให

เกษตรกร เมื่อกี้บอกวาขนาดผลสับปะรดที่เล็ก  ชาวไรบอกวาก็ใสปุยเพิ่ม  โดยคิดวาปุยจะเรงใหผล

สับปะรดมีขนาดโตขึ้นจริง ๆ ไมเปนเชนนั้น  เพราะขนาดของผลสับปะรดจะขึ้นกับขนาดของตนกอน  

การบังคับดอก  ตรงนี้ตองยอนกลับไปถึงความรูที่ตองเตรียมความพรอมใหตนสับปะรด ซึ่งเกษตรกร

ตองทราบและการตัดสินใจบังคับดอก ตนสับปะรดตองไดขนาดมีน้ําหนัก 72.5 กิโลกรัมข้ึนไป  แต

วิธีการที่ชาวไรแกไขโดยการเพิ่มปุยระยะออกผล  กลับทําใหมีสารไนเตรทตกคาง  ขณะที่มีขอแนะนํา

ใหฉีดธาตุโมลิบดินั่มแกไนเตรท  ซึ่งก็เปนการเพิ่มตนทุนการผลิตและสงผลถึงการบังคับดอกที่จะไม

คอยไดผล  เพราะตนสับปะรดมีไนโตรเจนมากไป  การเปลี่ยนตาดอกจึงเกิดขึ้นยาก  ชาวไรก็จะเพิ่ม

ความเขมขนของอีเทรลที่ใชบังคับดอก  สุดทายผลที่ไดลูกสับปะรดจะปอม ตาเล็ก เพราะอิทธิพลของ

สารอีเทรล สรุปวา วิชาการหรือการปฏิบัติของชาวไรที่กลาวนี้เปนตัวอยางของการเพิ่มตนทุนทั้งนั้น  

ดังนั้นราชการตองมีความชัดเจนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนขอมูลทางวิชาการที่ถูกตองให
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ชาวไรและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการสงเสริมชาวไร  แลวตนทุนการผลิตจะต่ําลง  รายไดมากขึ้นสู

ประเทศคูแขงได  อันนี้เปนตัวอยางชาวไรสับปะรดแตฟงชาวสวนมะมวงแปดริ้วแลวสรุปวา วันนี้เราเสยี

สมดุลธรรมชาติไป ดังนั้นตองคอยปรับแนวทางปฏิบัติใหมเพื่อใหธรรมชาติกลับคืนมาจึงจะสูเขาได

ดานตนทุน  ดานการตลาดตองเขาใจวาการคาสวนใหญนั้นจะเปนผลไมแปรรูปหรือแชแข็ง ดังนั้นเรา

ตองพัฒนาการผลิตใหเปนไปตามตองการของผูบริโภค เขาตองการอะไร อยางทุเรียนกลิ่นแรง เดีย๋วนีม้ี

พันธุไรกลิ่น  ไมตองการหวานมากเพราะคนกินเขากลัวโรคอวน เบาหวาน และผลลบตอสุขภาพ อะไร

ทํานองนั้น เราก็ตองนํามาพิจารณา อยางมังคุดและลองกอง รสชาติหวานอมเปรี้ยว อยางนี้ตางชาติ

ชอบมาก เราพัฒนาอยางไรหรือเลือกผลิตผลไมที่มีรสชาติแนวนี้ไดหรือเปลา เชน มะเฟอง สับปะรด ที่

ไปไดอยูแลวแตจะสงเสริมอยางไรใหดูดี ที่สําคัญเราตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติของเกษตรกร

ใหเปนไปตามที่เราตองการ  เพื่อผลผลิตมีคุณภาพและมาตรฐานตามตองการของผูซื้อจริง ๆ ก็ไม

นาจะยากเกินไป “หากเราไมคิดใหยากกวาที่ควรจะเปน” หากคิดยากไปก็เปนภาระและตนทุนทุกดาน 

อาจตองมองหาพืชทางเลือกใหมที่มีตลาดรองรับแนนอน ตัวอยาง มะละกอเดี๋ยวนี้รวยเงินลานเลย 

เพราะคนไทยกินทุกคน กินมากที่สุดในบรรดาผลไมดวยกัน และก็กินกันทั่วโลกดวย แตที่นาเศราคือ 

เรายังไมมีแมแตพันธุดี ๆ ของเราเลยใชพันธุแขกดํากับมาจนอมตะแลว ตอนนี้พันธุ Holland มาแรงแต

จะบอกใหวาเดิมนั้นเปนของคนไทย แตไปดังที่มาเลเซียกอนเดินทางไปทางยุโรป คือ เนเธอรแลนด 

แลวกลับมาไทยในที่สุด ตรงนี้สรุปใหเห็นวางานวิจัยและพัฒนานั้นสําคัญมาก และจะเปนทางเลือกให

เกษตรกรไดมาก  หากทําสําเร็จและพัฒนาจนสงเสริมเกษตรกรได มีพืชอีกหลายอยางที่สามารถ

สงเสริมและเพิ่มมูลคาได เชน มะปราง มะเฟอง หรือผลไมพื้นเมืองอ่ืน ๆ ที่ดีเดนแตไมถูกพัฒนามาใช

ประโยชน ซึ่งหากราชการจัดองคความรูของพืชเหลานี้แบบเบ็ดเสร็จไดจะดีมาก 

 จากการสัมมนาผูทรงคุณวฒุิ สามารถสรปุประเด็นทีเ่ปนขอคิดที่มีผลตอการสราง

มูลคาเพิม่ผลไมภาคตะวันออก ดังนี ้

1. การเตรียมความพรอมของเกษตรกรตอเขตการคาเสรี (FTA) ที่มกีารแขงขันจาก

ผลไมตางประเทศที่ตนทนุต่าํกวา 

2. การพัฒนาระบบการผลิตระดับฟารมดวยแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP พืช) 

3. การประชาสมัพันธคุณคา ประโยชนของผลไมชนิดตาง ๆ  เพื่อสรางความรูความ

เขาใจใหผูบริโภค 

4. การบริหารขอมูลการผลิตเชงิปริมาณ ชวงเก็บเกี่ยวและกลุมผูผลิตที่มคีวาม

แนนอน เพื่อผูรับซ้ือกําหนดการตัดสินใจการสั่งซื้อ-ชองทางตลาด 

5. การใหความระมัดระวังดานการประชาสมัพันธขอมูลปริมาณผลผลิต ที่

คาดการณวามีปริมาณมากจะสงผลตอราคาทนัท ี

6. เนนการพัฒนาคุณภาพผลไมใหไดมาตรฐานตามที่ลูกคาตองการ 
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7. การอุดหนุนของรัฐบาลควรใหตรงตามความตองการของเกษตรกร และให
สนับสนนุกับเกษตรกรโดยตรง 

8. การบริหารผลผลิตกับตลาดในประเทศ ควรมีแผนรองรับที่เปนระบบ เพราะความ

ตองการทกุจังหวัดมากพอรับผลผลิตได 

9. เกษตรกรตองรวมกลุม/สรางเครือขายผลติ-ตลาดเปนการพัฒนารวมในทิศทางที่

ถูกตองมีอํานาจตอรอง 

10. ความซื่อสัตยดานการคัดเกรดคุณภาพผลไมกับลูกคาทกุระดับ เพื่อสรางการ

ยอมรับช่ือเสียง และสราง Brand รองรับ 

11. แสวงหาตลาดสงออกใหม ๆ เพิ่มเติม เพื่อเปนทางเลือกและการสงออกผลไม

เพิ่มข้ึนและลดความเสี่ยงได 

12. การแปรรูปผลิตภัณฑเพิ่มมลูคาจะเปนชองทางเพิ่มมูลคาแตตองเขาใจวาผลไม
แตละชนิดจะพัฒนาเปนผลติภัณฑแบบไหนที่ลูกคาตองการ 

13. ระบบตลาดขอตกลง (contract farming) จะเปนระบบทีช่วยใหราคาผลไม มั่นคง

และยั่งยนื ลดความเสีย่งดานตลาดรับซ้ือไดมาก 

14. การบริหารจัดการผลผลิตทีอ่อกมามากบางชวงของฤดกูาลตองมีระบบและ
วิธีการทีท่ันเหตุการณ  ผูรับผิดชอบและการสนับสนุนทีด่ีทุกดาน 

15. กําหนดแผนการผลิตใหมีความสมดุล  เชิง Demand  และ  Supply  โดย

เชื่อมโยงกับโรงงานแปรรูปและพอคา/ผูสงออก  โดยใชระบบขอมูลยอนหลงัเปนเครื่องมือกําหนด

แผนการสงเสริมเกษตรกร 

16. ใชเทคโนโลยีและการเรียนรูจากประสบการณ  เพื่อผลิตผลไมนอกฤดูปกติ หรือ
ชวงที่ตางประเทศไมมีผลไม จะไดมูลคาเพิ่มข้ึน 

17. ปญหาแรงงานขาดแคลนสงผลกระทบตอคุณภาพผลผลิต ทั้งแรงงานฝมือการ

ปฏิบัติและการเก็บเกี่ยวผลผลิตตองบริหารใหได 

18. กฎระเบียบ  ขอปฏิบัติทางราชการกับการเอื้ออํานวยใหเกษตรกร  ผูสงออกและ

ผูทําธุรกจิเกีย่วของสรางความสะดวก  รวดเร็ว  และไดเปรียบคูแขง 

19. เครือขายทางธุรกิจรวม  เพือ่ตลาดการขนสง  ตนทนุ  ปจจัยการผลิต  แปรรูป  

ความรู  และอ่ืน ๆ ที่เปนการเสริมแรงตอกัน 

20. การวิจยัและพฒันาพนัธุและเทคโนโลยีดานตาง ๆ ที่ดีกวาจะทาํใหเปนทางเลือก

และเหนือคูแขง 

21. ระบบการจัดการผลผลิต  หลังการเก็บเกีย่วถึงลกูคาตองปรับและพัฒนาให

เหมาะสม  ทันเหตุการณ 
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22. การแบงสวนตลาดตามศักยภาพการซื้อ  และเกรดผลผลิตจะเปนชองทางที่ชวย

สรางมูลคาเพิม่ไดมาก 

23. ความปลอดภยัของสารเคมตีกคางตาง ๆ การปนเปอนของเชื้อโรค ในผลผลิตเปน

เร่ืองใหญที่เกษตรกรและผูเกี่ยวของตองรวมกนัปองกัน 

24. ระบบการปลกูไมผลตองเปนแบบสวนผสม คือ มีมากกวา 1 ชนิด เพือ่ลดความ

เสี่ยงดานราคา โรคแมลงศตัรูและการแขงขันตาง ๆ  

25. ปจจัยการผลิตทดแทนทางสารอินทรีย สมุนไพร ฯลฯ เพื่อลดตนทนุการผลิตให

ต่ําสุด เลือกใชเทคโนโลยทีี่เหมาะสมแตใหผลตอบแทนทีด่ี 

26. การสนับสนุน  สงเสริมดานขอมูล  วิชาการ  และการประสานเชื่อมโยงภาคสวน

อ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ  ภาคราชการตองเต็มที่และมีระบบที่ด ี

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 

 

 

 

 

 

 

 

มนตรี  กลาขาย  สรุป 

สุจิตรา  ร ุ งรัศมีวิริยะ รายงาน 

กลุมวิชาการและฝกอบรม 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3  จงัหวัดระยอง 

กรมสงเสริมการเกษตร 


