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มนตรี  กลาขาย,  ชุติกานต เพียรธรรมและปทมา  นามวงษ 
*************************** 

บทนํา 
  มะมวงหิมพานตเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดจันทบุรี โดยเฉพาะที่อําเภอแกง
หางแมว นั้น เปนแหลงผลิตที่สําคัญจากการสํารวจขอมูลลาสุดมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนปลูกรวม 554 ราย 
ในพื้นที่ 5,300 ไร ผลผลิต 250 กก./ไร /ป  จึงมีผลผลิตประมาณ 1,300 ตัน/ป ทําใหปริมาณผลผลิตใน
บางชวงของปเกิดปญหาถูกกดราคา แตทางสํานักงานเกษตรอําเภอไดประชุมเกษตรกรและผูนําชุมชน 
เพื่อรวมตัวกันแปรรูปเมล็ดมะมวงหิมพานต โดยตั้งโรงงานระดับชุมชน มีการระดมทุนจากองคกร
บริหารสวนตําบล จังหวัดและเกษตรกร นับเปนการแกไขปญหาดวยชุมชนรูปแบบหนึ่งที่มองเห็นเปน
รูปธรรม 

การจัดตั้งกลุมแมบานเกษตรกรเหมืองแร 
  นายพยุงศักดิ์  แสงมานนท  เกษตรอําเภอแกงหางแมวและทีมงานอําเภอ เลาใหฟงวา    
“  ในพื้นท่ีนี้มีสวนมะมวงหิมพานตมากสุดของจังหวัดและเปนพืชท่ีปลูกงายไมมีปญหาอะไร นอกจาก

บางฤดูเก็บเกี่ยวมากพรอมกันจึงถูกพอคาคนกลางกดราคาเพราะเกษตรกรขายเมล็ดมะมวงแตไมมีการ

แปรรูป ตอมาจึงเห็นวาหากแปรรูปแลวจะชวยเพิ่มมูลคา สรางรายไดใหชาวสวนไดอีกสวนหนึ่ง ซ่ึงก็มี

การระดมหุนจากสมาชิกกลุม 32 ราย และไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆจัดสรางโรงงานและ

ซ้ือเคร่ืองมือแลวรวมกันแปรรูป เปนเมล็ดมะมวงหิมพานตสําเร็จรูปขายตั้งแตนั้นมา ”   

ปริมาณการผลิตและตลาด 
  จากการสอบถามขอมูลกับนางนรินทร  ศรีเพ็ง  28  หมู 9 ตําบลสามพี่นอง ประธาน
กลุมแมบานเกษตรกรเหมืองแรที่ เลาใหฟงวา “ แตละปทางกลุมจะซื้อเมล็ดมะมวงหิมพานตดิบมาแปร

รูปประมาณ 30-40  ตัน โดยซื้อมาราคากิโลกรัมละ 18-25 บาท โดยเฉพาะชวงเดือน กุมภาพันธ-

พฤษภาคม นั้น จะมีผลผลิตออกมามาก แลวนํามาดําเนินการตามขั้นตอนการผลิต คือ เม่ือไดเมล็ด

มะมวงหิมพานตมาจะตองนํามาตากแดดประมาณ 5 แดดใหเมล็ดแหง แลวนําไปตมในน้ําเดือดจัดนาน   

คร่ึง ชั่วโมง นําขึ้น เพื่อผาเอาเปลือกออก แลวนําเขาอบลมรอนท่ีอุณหภูมิ 80 oC นาน 14 ชั่วโมงจากเมล็ด

มะมวงหิมพานตสุก นําไปแกะกะพี้ (เปลือกหุมเมล็ดบาง)        แลวนําคัดเกรดเปนเกรด A  ,เกรด B   

1. นักวิชาการเกษตร 7 ว กลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
2. นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สํานักสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
3. นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6 ว สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
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มะมวงซีกและทอน แลวนําอบท่ีอุณหภูมิ 80 oC  อีก 2  ชั่วโมง  เพื่อไลความชื้นและฆาเชื้อโรค กอนนํา

ออกพึ่งลมใหเย็นประมาณ 1 ชั่วโมง แลวทําการบรรจุถุงจําหนาย โดยน้ําหนักถุงละ คร่ึง กก., 1 กก. และ

10 กก. ซ่ึงมีพอคาจากกรุงเทพฯ รานอาหารตางๆ และ ผูจัดโตะจีนมารับซื้อในราคาที่จะตกลงกัน” 

ราคาและรายไดของเกษตรกร 

  เมล็ดมะมวงหิมพานตที่ผานการแปรรูปแลวมีพอคามารับซ้ือ โดยการสั่งซื้อมาลวงหนา 
ตามเกรดและราคา ซ่ึงราคานั้นอยูระหวางเกรด A ราคา 210 บาท/กก., เกรด B ราคา 185 บาท/กก., 
มะมวงซีก ราคา 165 บาท/กก.และมะมวงทอนราคา 120 บาท/กก. โดยราคาจะขึ้นลงตามปริมาณผลผลิต
และสถานการณ ความตองการของลูกคา แตละฤดู เมื่อถามถึงตนทุนการผลิตประธานกลุมแมบานฯ
กลาววา “ สัดสวนของเมล็ดมะมวงหิมพานตสด 5 กก. เม่ือผานกระบวนการผลิตแลวแกะเปนเมล็ดได 1 

กก. คือจะไดเกรด A ระหวาง 30% เกรด B 50% เมล็ดซีกและเมล็ดทอนอยางละ 10% ซ่ึงสวนเปลือกนอก

นําทําปุยหมักตอไปสําหรับตนทุนการผลิตป 2549 ตกประมาณ 170 บาท/กก. ขึ้นกับราคาเมล็ดสดในการ

ใหสมาชิกแมบานแกะเมล็ดจะไดรับคาตอบแทน กก.ละ 12 บาท วันหนึ่งจะแกะเมล็ดไดระหวาง 15-18 

กก. ซ่ึงจะมีรายได 180-200 บาท/วัน นับวาเปนรายไดท่ีดีเพราะทํางานในหมูบานและของกลุม ” ถามถึง
ปญหาที่ผานมามีบางเชนกําหนดราคาเองไมได ตลาดการแขงขันกับจังหวัดชลบุรีและในระยะ    2-3 ป 
มานี้ชาวสวน โคนมะมวงหิมพานตทิ้งหันไปปลูกยางพารากันหมด รวมทั้งสภาพคลองที่จะนําเงินมาซื้อ
เมล็ดสดชวงราคาต่ําเก็บไวรอผลิตและการระบายผลผลิตแปรรูปแลว เพื่อใหมีการหมุนเวียนการเงินที่ดี
ขึ้น สอบถามขอมูลไดที่ 0-9253-9124 หรือ 0-3930-8170 

น้ําสํารองเครื่องดื่มสมุนไพรขึ้นชื่อเมืองจันทบุรี 
อีกกิจกรรมหนึ่งเปนกลุมเกษตรกรแปรรูปน้ําสํารองบรรจุกระปอง ซ่ึงเปนสินคาที่พัฒนาจากวัตถุดิบคือ
เมล็ดตนสํารอง (พืชพื้นเมืองจังหวัดจันทบุรี) ซ่ึงเปนพันธุไมปาตนขนาดใหญที่อดีตเปนพืชไรคุณคาไมมี
การนําใชประโยชนอะไร จนกระทั่งมีกลุมแมบานเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีทดลองแปรรูป โดยการทํา
ลูกสํารองในน้ําเชื่อม กินกันในหมูเพื่อนบานและพัฒนาจนเปนการคา โดยมีสถาบันการศึกษาคือสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตเกษตรกระทิง) รวมทําวิจัยและพัฒนา จึงไดผลิตภัณฑน้ําสํารองบรรจุ
กระปองที่ไดมาตรฐานมีการควบคุมการผลิตอยางประณีตทุกขั้นตอน คุณพุทธ ตันมณี ประธานกลุม
ผูผลิตพืชสมุนไพรบานเกาะลอย ตําบลแกงหางแมว อําเภอแกงหางแมวเลาใหฟงวา “ ทางกลุมพยายาม

พัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสากลมากที่สุด โดยมีการเลือกวัตถุดิบและควบคุมการผลิตอยางประณีต

ทุกขั้นตอน จนผลิตภัณฑน้ําสํารองของกลุมมีลูกคาสั่งซื้อมากมายและผลิตใหไมทัน นอกจากนี้ยังพัฒนา

เปนสํารองผง พรอมชงดื่มบรรจุ แพ็คและซองมาตรฐานสีสันสะดุดตา เหมาะกับการซื้อเปนของฝาก

เพื่อนฝูง ญาติผูใหญ ตอนนี้ทางกลุมกําลังพัฒนาน้ําลูกหวา ซ่ึงเปนไมพื้นเมืองท่ีใหสีสันสวยงาม ออกสี

แดงมวงรสชาติดีความหวานประมาณ 13-14 บริกซ กําลังพอดี ” ผูเขียนและคณะไดดื่มทั้งน้ําสํารองและ
น้ําลูกหวานาจะไปไดดี เพราะโรงงานผลิตนั้นใชอุปกรณเครื่องมือที่ลูกคาไดเห็นแลวตองยอมรับใน
ความปลอดภัยและเชื่อมั่น ในอนาคตทางกลุมกําลังจะผลิตน้ําผลไมอ่ืนๆอีก 2 - 3 อยางเชนน้ําลูกหมอน            
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น้ําผลไมผสม เพื่อใหมีสินคาหลากหลายและหมุนเวียนการใชวัตถุดิบที่มีอยูในทองที่และเขตใกลเคียง
สนใจติดตอที่เบอร 039-308187 หรือ 01-9842355,01-6192766 

บทสรุป 
   จากการสงเสริมใหแมบานเกษตรกรและชุมชนรวมตัวกันแลวแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเปนชองทางหนึ่งในการแกไขปญหาผลผลิตราคาตกต่ํา การสรางการมีสวนรวมในการ
แกปญหาและพัฒนาชุมชนดวยชุมชนเอง ซ่ึงพิจารณากลุมแมบานเกษตรกรเหมืองแรและกลุมผูผลิต
สมุนไพรบานเกาะลอย   อําเภอแกงหางแมว  แลวเปนกลุมที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน (SMCE) ระดับอําเภอ ซ่ึงก็เปนการพิสูจนภูมิปญญาชาวบานและการประสานความรวมมือของ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรวามีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาการเกษตรระดับพื้นที่ 
 

มะมวงหมิพานต : กลุมแมบานเกษตรกรเหมืองแร 
อําเภอแกงหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

ผลผลิตจากเกษตรกร 

ตากแดด 5 แดด 

ผ่ึงลม 1 ช่ัวโมง บรรจุถุงจําหนาย 

ตมน้ําเดือดนาน  ½ ช่ัวโมง 

ผาเมล็ดเอาเปลือกออก 

อบลมรอน 80 oC นาน 2 ช่ัวโมง 

คัดเกรด 

½ กก. 1 กก. 10 กก. 

รานโตะจีน รานคา ตลาดกรุงเทพฯ 

แกะกระพี้ เปลือกใน เขาอบรมรอน 80 oC 

ท่ีมา : กลุมแมบานเกษตรกรเหมืองแร   ตาํบลสามพี่นอง 
           อําเภอแกงหางแมว   จังหวดัจันทบรีุ  (พฤษภาคม, 2549) 
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1. คุณพุทธ ตนัมณี ประธานกลุมใหขอมลูการดําเนินงาน 2. เมล็ดลูกสํารอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เมล็ดสํารองแชน้ําเตรียมการผลิต 4. อุปกรณการผลิตน้ําสํารอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. น้ําสํารองบรรจุกระปองและชนิดผง  
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6. การกะเทาะเปลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เมล็ดมะมวงหิมพานตพรอมจําหนาย 8. คณะผูนิเทศเกษตรอําเภอและประธานกลุมฯ 

 
 
     


