
รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
การจัดเก็บขอมูลการประมาณการและการบริหารจัดการผลไมภาคตะวนัออก 

(ทุเรียน  เงาะ  มังคุด ลองกอง ) คร้ังท่ี 3/2552 
วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552 

ณ หองประชมุสํานักงานเกษตรจังหวัดตราด 
************************************** 

ผูเขาประชุม  
1. นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและ     

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 
2. นายวสนัต   บุญหอ   เกษตรจังหวดัตราด 
3. นางเริงจิตร  พรหมสถิตย  เกษตรจังหวดัจันทบุรี 
4. นายมนตรี   กลาขาย   ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 

รักษาการผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
5. นายธวัชชัย  ประยูรสิน   นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ 
     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 จังหวัดชลบุรี 
6. นางสาวสุรพร  อิสสระเดชกุล  ผูอํานวยการสวนสารสนเทศการผลิตพืชสวน 
     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
7. นายสรรเสริญ  ดิษฐวงศ  เจาพนกังานสถิติ 
     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
8. นางสาวนรศิรา  เอี่ยมตุย  เศรษฐกร ระดบัชํานาญการ 
     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 จังหวัดชลบุรี 
9. นางอังคณา  พูลพิทักษ   เจาพนกังานสถิติ 
     สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 จังหวัดชลบุรี 
10. นายชลธี  นุมหน ู   นักจัดการงานทั่วไป 
     สํานักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี 
11. นายรังสรรค   บูรณมานัส  นักวิชาการเกษตรระดับชํานาญการพิเศษ 
     สํานักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร 
12. นางสาวเสาวคนธ  นุสต ิ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ 
     สํานักงานเกษตรจังหวดัจันทบุรี 
 
 

/13.นายสมชัย ...................... 



 2

13. นายสมชัย  ธีรวงศสกุล  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
     สํานักงานเกษตรจังหวดัตราด 
14. นายวนัชัย  เจริญใจ   นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ 
     สํานักงานเกษตรจังหวดัตราด 
15. นายมานัส  ตันวิมล   หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 
     สํานักงานเกษตรจังหวดัระยอง 
16. วาที่รอยตรี เมธา  ถนอมพันธุ  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับชํานาญการ 
     สํานักงานเกษตรจังหวดัระยอง 
17. นางสาววรนุช   สีแดง   นักวิชาการเกษตร ระดับชํานาญการ 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
18. นางสาวอสิรี  เกงนอก  นักวิชาการสงเสริมการเกษตร ระดับปฏิบัติการ 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
19. นายสะทาน  บรรดา   นายชางไฟฟา ระดับชํานาญการ 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
20. นายไพฑรูย โกเมนท   นักวเิคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ 
     สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง 
21. นายรุงโรจน   เจริญโพธ์ิ  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมละพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวดัจันทบุรี(ผ้ึง)  

เร่ิมประชุมเวลา   10.00  น 

นางปารชิาติ  ศรีวิพัฒน  ผูอํานวยการสํานกัสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เปน
ประธานการประชุม และดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ 
 สืบเนื่องจากการดําเนินการปที่ผานมาดวยความรวมมือของทุกฝาย  และในป 2552 มีหนวยงานเพิ่มขึ้น

อีก ไดแก  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดระยอง  
ซ่ึงการดําเนินการมีการประชุมเพื่อจัดเก็บขอมูลการผลิตและการประมาณผลผลิตผลไม ( ทุเรียน เงาะ มังคุด 
ลองกอง) เปนระยะๆ  เดือนละ 1 คร้ัง จนกวาสถานการณการติดดอกออกผลของผลไมจะถึงระยะแมนยําในการ
ประมาณการผลผลิต  (ในป 2552 ผลผลิตของผลไมทั้ง 4 ชนิด จะออกสูตลาดลาชากวาป 2551 ประมาณ 1 เดือน ) 
สําหรับปนี้จะไมมีการประชาพิจารณแตเปนการดําเนินการรวมกันในการจัดเก็บขอมูลฯ แลวปรับและวิเคราะห
ขอมูลรวมกันใหดีที่สุดจนไดขอมูลที่เปนเอกภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ     แลวจัดประชุมเพื่อแจง
ขอมูลใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทราบแลวนําไปใชประโยชนตอไป   

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
/ ระเบียบวาระที่ 2........ 



 3

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2552  วันที่ 26 ธันวาคม 2551   

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2552 วันที่ 26 ธันวาคม 2551 

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองเพื่อทราบ 
  1. สรุปสถานการณการออกดอกติดผลของทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ป 2552 ขอมูลการผลิต
และประมาณการผลผลิต  ณ วนัที่ 30 มกราคม  2552 
 จังหวัดจันทบรีุ 
 สถานการณการผลิตของไมผล  4 ชนิด คือ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง  โดยรวมคิดเปน
พื้นที่ปลูก  538,736  ไร  พื้นที่ใหผลผลิต 474,048  ไร  ผลผลิตรวม 513,040  ตัน   
 ทุเรียน มีพื้นที่ปลูก   183,551  ไร พื้นที่ใหผลผลิต  172,376  ไร ผลผลิตรวมประมาณ 221,570  
ตัน (ลดลงจากป 2551 รอยละ 9.12 )  ขณะนี้ทุเรียนออกดอกแลวประมาณ  168,630  ไร (รอยละ 97.83)  คาดวาจะ
ใหผลผลิตประมาณ 216,510 ตัน และคาดวาผลผลิตเริ่มจะออกสูตลาดมากตั้งแตปลายเดือนเมษายน 2552 และจะ
มีผลผลิตมากสุดชวงเดือนพฤษภาคม  2552  ดังรายละเอียดคือ เดือนมีนาคม 2552 ปริมาณผลผลิต 390 ตัน, 
เมษายน  2552  ผลผลิต 24,270 ตัน,พฤษภาคม  2552  ผลผลิต 161,025  ตัน  รวมผลผลิตทั้งหมด 216,510  ตัน 
 เงาะ มีพื้นที่ปลูก 117,341 ไร พื้นที่ใหผลผลิต  114,054  ไร ผลผลิตรวมประมาณ 155,050  ตัน  
(ลดลงจากป 2551 รอยละ 18.25 ) ขณะนี้อยูในระยะออกดอกแลวประมาณ 83,482 ไร (รอยละ 73.20 ) คาดวาให
ผลผลิตประมาณ 112,674 ตัน ซ่ึงผลผลิตสวนใหญจะออกมากที่สุดชวงเดือนมิถุนายน  2552  ดังรายละเอียดคือ
มีนาคม 2552  ผลผลิต 5 ตัน ,เมษายน  2552 ผลผลิต 35 ตัน,พฤษภาคม 2552 ผลผลิต 7,445 ตัน,มิถุนายน 2552 
ผลผลิต 65,080 ตัน, กรกฎาคม  2552 ผลผลิต  40,145 ตัน รวมผลผลิตทั้งหมด 112,670 ตัน 
 มังคุด มีพื้นที่ปลูก 140,278 ไร พื้นที่ใหผลผลิต 114,342 ไร ผลผลิตรวมประมาณ 50,000  ตัน 
(เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 2.92) ผลประเมินพบวามังคุดมีการออกดอกแลวประมาณ 75,344 ไร (รอยละ 65.89)  
คาดวาจะใหผลผลิตประมาณ 52,230 ตัน ซ่ึงผลผลิตสวนใหญ จะเก็บเกี่ยวไดชวยปลายเดือนพฤษภาคม  -  
มิถุนายน 2552   รายละเอียดคือเมษายน 2552  ผลผลิต  3,310 ตัน พฤษภาคม  2552 ผลผลิต 13,040 ตัน
,มิถุนายน2552 ผลผลิต 20,090 ตัน รวมผลผลิตทั้งหมด 52,230 ตัน 
 ลองกอง มีพื้นที่ปลูก 97,566  ไร  พื้นที่ใหผลผลิต 73,276  ไร ผลผลิตรวมประมาณ 56,420 ตัน 
(เพิ่มขึ้นจากป 2552  รอยละ  7.53)  จากการประเมินพบวาลองกองออกดอกแลวประมาณ 27,317 ไร (รอยละ 
37.28) คาดวาจะใหผลผลิตรวมประมาณ 22,515 ตัน ซ่ึงผลผลิตสวนใหญคาดวาจะออกชวงเดือน กรกฎาคม  เปน
ตนไป ดังรายละเอียดคือพฤษภาคม  2552 ผลผลิต 260 ตัน ,มิถุนายน 2552 ผลผลิต 5,165 ตัน ,กรกฎาคม 2552 
ผลผลิต  17,090 ตัน  รวมผลผลิตทั้งหมด 22,515 ตัน 
 
 

/ การบริหารจดัการ……… 
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การบริหารจัดการผลผลิตกําหนดแผนกระจายผลผลติ   
     แผนการกระจายผลไมจังหวัดจันทบุรี  ป 2552   
ชนิดผลไม ปริมาณ (ตัน) แหลงกระจายผลผลิต หนวยงานดําเนินการ 
ทุเรียน 221,570  ตัน - จําหนายใหผูบริโภคโดยตรง,ประชาสัมพันธ,และ

คาราวานสินคา 500  ตัน  
- หางสรรพสินคา,กระจายไปสูสวนภูมภิาคใน 8 
จังหวดัใหญ   22,150  ตัน 
- เชื่อมโยงผูผลิต,ผูประกอบการ 1,000  ตัน 
- แปรรูป  9,900  ตัน 
- สงออกตางประเทศ  100,000 ตัน 
- กระจายตามกลไกตลาดปกติ,ตลาดชายแดน 
15,020 ตัน  
- จําหนายในงานทุเรียนโลก 100 ตัน 

-ธกส. ,สก. ,กน. 
 
- พณ. , สก. , ธกส. 
 
- กษ.จ. 
- กษ.จ. 
- ศูนยสงออก,สวพ.6จบ. 
- หอการคา,เอกชน,อปท. 
 
- กษ.จ.,สก.,ธกส.,หอการคา 

เงาะ 155,050 ตัน - จําหนายใหผูบริโภค,ประชาสัมพันธโดยตรง    
150 ตัน 
- หางสรรพสินคากระจายไปสวนภูมภิาคใน8 
จังหวดัใหญ 15,000  ตัน 
- แปรรูป  2,000  ตัน 
- กระจายตามกลไกตลาด,ตลาดชายแดน  137,380
ตัน 
- จําหนายในงานทุเรียนโลก 20  ตัน 

- ธกส.,สก, กน. 
 
- พณ.,สก., ธกส. 
 
- พณ.,กษ.จ. 
- หอการคา,เอกชน,อปท. 
 
- กษจ.,สก.,ธกส.,หอการคา 

มังคุด 77,729 ตัน - จําหนายใหผูบริโภคโดยตรง 500 ตัน  
-จําหนายงานทุเรียนโลก  20  ตัน 
- กระจายตามกลไกตลาดปกติ,ตลาดชายแดน 
    8,480  ตัน 
- สงออกตางประเทศ  40,000 ตัน 
- แปรรูป  5,0000  ตัน 
- เชื่อมโยงผูผลิตผูประกอบการ (คลัสเตอร)      
2,000ตัน 
- หางสรรพสินคา ,กระจายสูภูมิภาค  8 จงัหวัด 
    24,000 ตัน 

- ธกส.,สก.,กน. 
- กษจ.,สก.,ธกส.,หอการคา 
- เอกชน ,อปท.,หอการคา 
 
- ศูนยสงออก,สวพ.6จบ. 
- กษ.จ. 
- กสก.,กษ.จ. 
 
- พณ.,สก., ธกส. 
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จังหวัดระยอง 
 สถานการณการผลิตป 2552 มีพื้นที่ปลูกไมผล 4 ชนิด  คือ ทุเรียน เงาะ  มังคุดและลองกอง รวม 
130,561  ไร  พื้นที่ใหผลผลิต 112,780 ไร  ผลผลิตรวม 118,640  ตัน 
 ทุเรียน  มีพื้นที่ปลูก 82,831 ไร  พื้นที่ใหผลผลิต  75,012 ไร ใหผลผลิตรวมประมาณ 94,000  ตัน  
แบงเปนทุเรียนเกรดสงออก 22,500  ตัน(23.9%) ทุเรียนคุณภาพปานกลาง  62,100 ตัน (66.1%) และทุเรียนตก
เกรด 9,400  ตัน (10%)  ชวงทุเรียนมีผลผลิตมากที่สุด (peak)  ระหวางวันที่ 20 พฤษภาคม  - 10  มิถุนายน 2552 
จํานวน 36,000 ตัน 
 มังคุด  มีพื้นที่ปลูกทั้งหมด 26,543 ไร  พื้นที่ใหผลผลิต 20,226 ไร ปริมาณผลผลิตรวม  9,560  
ตัน แบงเปน มังคุดคุณภาพดี  960  ตัน (10%) มังคุดคุณภาพปานกลาง 3,820 ตัน (40%) และมังคุดตกเกรด 4,780 
ตัน (50%) ชวงผลผลิตมังคุดมากที่ ระหวางวันที่ 20 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2552 ประมาณ 4,789  ตัน 
 เงาะ   มีพื้นที่ปลูก 13,673  ไร พื้นที่ใหผลผลิต 12,738  ไร ผลผลิตรวมประมาณ 12,000  ตัน  
แบงเปน เงาะคุณภาพดี 1,800  ตัน (15%)  เงาะคุณภาพปานกลาง 9,600  ตัน (80% ) และเงาะตกเกรด 600 ตัน 
(5%)   ชวงที่ผลผลิตเงาะออกมากที่สุดจะอยูระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม  - 10 มิถุนายน 2552 ประมาณ 7,500  ตัน 
 ลองกอง   มีพื้นที่ปลูก 7,514 ไร  พื้นที่ใหผลผลิต 4,804 ไร ผลผลิตรวมประมาณ 3,080 ตัน  
แบงเปนลองกองคุณภาพดี 1,850 ตัน (60%)  ลองกองคุณภาพปานกลาง 930 ตัน (30%)  และลองกองตกเกรด 
300  ตัน  (10%) 
แผนการกระจายผลไมจังหวดัระยอง ป 2552 ดังนี ้
ชนิดผลไม การสงออก(ตนั) อุตสาหกรรม 

แปรรูป(ตัน) 
ตลาดในประเทศ 

(ตัน) 
อ่ืน ๆ 
 (ตัน) 

รวม  
(ตัน) 

ทุเรียน 22,500 - 62,100 9,400 94,000 
มังคุด 960 - 8,600 - 9,560 
เงาะ - - 12,000 - 12,000 

ลองกอง - - 3,080 - 3,080 
รวม 23,460 - 85,780 9,400 118,640 
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จังหวัดตราด 
 สถานการณการผลิตไมผลของจังหวัดตราดป 2552  ในปไมผล 4 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด เงาะ
และลองกอง  มีพื้นที่ปลูกรวม  141,842  ไร พื้นที่ใหผลผลิต126,241  ไร ใหผลผลิตรวมประมาณ  123, 356  ตัน  
 ทุเรียน  มีพื้นที่ปลูก 28,910 ไร พื้นที่ใหผลผลิต 27,237 ไร ใหผลผลิตรวมประมาณ 30,705 ตัน  
ปริมาณผลผลิตที่จะออกสูตลาดเดือนพฤษภาคม  2552  ประมาณ 17,359 ตัน(56%)  เดือนมิถุนายน 2552  จํานวน 
1,737 ตัน (5%)  
 มังคุด  มีพื้นที่ปลูก 30,966  ไร พื้นที่ ใหผลผลิต 24, 607  ไร ปริมาณผลผลิตรวม 14,944  ตัน 
ปริมาณผลผลิตจะออกสูตลาดเดือนกรกฎาคม 2552 จํานวน 5,328 ตัน (35%)  เดือนมิถุนายน 2552 จํานวน 8,342 
ตัน (55%) 
 เงาะ  มีพื้นที่ปลูก 66,488 ไร พื้นที่ใหผลผลิต 61,570 ไร ปริมาณผลผลิตรวม 70,453 ตัน  
ปริมาณผลผลิตจะออกเดือนพฤษภาคม 2552 จํานวน 34,737 ตัน (49%)  และเดือนมิถุนายน 2552 จํานวน 27,032 
ตัน  (38%) 
 ลองกอง   มีพื้นที่ปลูก 17,202 ไร พื้นที่ใหผลผลิต 12,827 ไร ปริมาณผลผลิตรวม 7,254 ตัน จะมี
ผลผลิตออกในเดือนพฤษภาคม  2552 จํานวน 2,018 ตัน (27%) และเดือนมิถุนายน 2552 จํานวน 3,876 ตัน (53%)  
 แผนการบริหารจัดการผลไมจังหวัดตราด 
 จังหวดัตราดมหีนวยงานทีเ่ขามารวมการแกปญหาผลไมไทยโดยสนับสนุนงบประมาณ ดังนี ้
 1. องคการบริหารสวนจังหวัดตราด - เตรียมงบประมาณใหแลว 
 2. สหกรณจังหวัดตราด - งบประมาณ 23 .5 ลานบาท 
 3. พาณิชยจังหวัด - งบประมาณ 6 แสนบาท 
 4. หอการคาจงัหวัด - เตรียมการแลว 
 5. องคการบริหารสวนตําบล - เตรียมการแลว 
 6. สํานักงานเกษตรจังหวดั - จัดหาตะกราใสผลไม 12,625 ใบ 
                                                                                                     เปนเงินทั้งส้ิน 2,525,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ แผนการกระจาย.............. 
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แผนการกระจายผลไมจังหวดัตราด ป 2552  ดังนี ้
ชนิดผลไม ปริมาณ (ตัน) แหลงกระจายผลผลิต หนวยงานดําเนินการ 

เงาะ 78,000  -แปรรูปโรงงาน 1,300  ตัน 
-สงออกตางประเทศ 1,500 ตัน 
-กระจายสูตางจังหวดั 5,500 ตัน 
-กลไกตลาดปกติ 66,700 ตัน 
-หางสรรพสินคา 3,000 ตัน 

 

- บริษัทเอกชน/ 
- หอการคา,พาณิชย 
อบจ.,อบต.,เทศบาล,
พาณิชย,การคาภายใน ,
สกต. 
- เอกชน 
- สหกรณ 

มังคุด 22,000  -แลกเปลี่ยนสินคาระหวางจงัหวัด 30 ตนั 
-กระจายสูตางจังหวดั 1,300  ตัน 
-กลไกตลาด,จดุรับซื้อทั่วไป11,120 ตัน 
-สงออกตางประเทศ 500 ตนั 
- แปรรูป 9,000 ตัน 

-การคาภายใน ,สหกรณ 
-สหกรณจังหวัด 
-ภาคเอกชน 
-หอการคา,พาณิชย 
-บริษัท เอ แอนด พ ี

 
      ทั้งนี้ ขอใหทั้ง 3 จังหวัดสงแผนการกระจายผลผลิตผลไมทั้ง 4 ชนิด ตามแบบฟอรมที่รายงานใหกรมฯ   ให
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยองดวย  เพื่อจะไดประมวลผลในภาพรวมตอไป 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 2. การประเมินสถานการณการผลิตทุเรียน  เงาะ  มังคดุ ลองกอง ป 2552 
  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี ไดดําเนินการประเมินผลผลิตผลไมใน
แปลง GAP ในไมผล 4 ชนิด คือ ลําไย  ทุเรียน มะมวง และมังคุด  ซ่ึงลําไยดําเนินการแลว  สวนที่เหลืออยู
ระหวางการดําเนินการและเตรียมการ คาดวาจะเสร็จสมบูรณภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ ซ่ึงการประเมินผลผลิต
จะใชวิธีการสุมนับดอก  ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลดานผลผลิตเฉลี่ย (Yield)    นาจะนํามาใชในการประมาณ
ผลผลิตไดเปนอยางดี  
  นอกจากนี้ ในป 2552  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี และกรมวิชาการ
เกษตร  จะประกาศยกเลิกเรื่องการตรวจทุเรียนออน  ซ่ึงคาดวานาจะเปนบทบาทของจังหวัด เชน ปกครอง ฯ 
หลักเกณฑและวิธีการตรวจ  กรมวิชาการเกษตรยินดีใหการสนับสนุน พรอมฝกเปนผูตรวจ 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 
 
 
 

/ 3. แบบ วิธีการ.............. 
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 3. แบบ วิธีการและกําหนดการจัดเก็บขอมูลผลผลิตและการประมาณการผลผลิต ป 2552  
  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 จังหวัดชลบุรี แจงรูปแบบ วิธีการและกําหนดการในการสุม
จัดเก็บขอมูลฯ ของสํานักงาน ฯ  ดังนี้ 
   1. กําหนดการออกสุมเก็บขอมูลและสัมภาษณเกษตรกร ระหวางวันที่ 11 – 28 
กุมภาพันธ 2552 
   2. แผนและแนวทางการดําเนินการ  เปนการดําเนินการรวมกันทั้งสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  และ
สํานักงานเกษตรจังหวัด ไปเก็บขอมูลดวยกันเพื่อแกปญหาความคลาดเคลื่อนของขอมูล  แบงออกเปน 6 สาย ไดแก จันทบุรี 4 สาย  
ระยอง 1 สาย และตราด 1 สาย โดยแตละสายจะมีเจาหนาที่จากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 
สําหรับรายละเอียดจะแลงและประสานงานใหทราบภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ  2552   
   3. แบบเก็บขอมูลป 2552  มีการเปลี่ยนแปลงจากป 2551 เล็กนอยเพื่อเก็บไดละเอียดยิ่งขึ้น  
   4. การสุมเก็บขอมูล จะสุมจากฐานขอมูลเปนรายหมูบานที่สํานักงานเกษตรจังหวัดแจง
ให  และสุมในระดับหมูบาน   โดยจําแนกออกได ดังนี้ 
    - หมูบานขนาดเล็ก  มีเนื้อที่เพาะปลูก 5-199 ไร 
    - หมูบานขนาดกลาง มีเนื้อที่เพาะปลูก 200 -500 ไร 
    - หมูบานขนาดใหญ มีเนื้อทีเ่พาะปลูกมากกวา  500 ไร 
จํานวนหมูบานและเกษตรกรที่จะทําการประเมินผลผลิต ป 2552 

จํานวนหมูบานและเกษตรกรตัวอยาง(หมู/ราย) 
ชนิดไมผล 

จันทบุรี ระยอง ตราด รวม 
หมายเหตุ 

ทุเรียน 56/560 20/200 20/200 96/960 
มังคุด 50/500 20/200 20/200 90/900 
เงาะ 55/550 15/150 25/250 95/950 
รวม 161/1,610 55/550 65/650 281/2,810 

1.สํารวจหมูบานละ10ราย 
2.ประเมินผลผลิตโดยเจาหนาที่ สศก.6และ สนง.กษจ. 
3. สุมตัวอยางทางสถิติ 
4. นําเสนอผลการประเมินในการประชุมครั้งที่4/2552 
(มีนาคม 2552) 

 
ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 1. การวิเคราะหสถานการณและการประมาณการผลผลิตผลไมป 2552 
        ฤดูกาลผลิตป 2552  ผลผลิตผลไมภาคตะวันออก  4 ชนิด คือ ทุเรียน  เงาะ  มังคุด และลองกอง 
ขอมูลการผลิต และการคาดคะเนหรือประมาณผลผลิต  ณ วันที่ 30 มกราคม 2552 สรุปไดดังนี้ 
  ทุเรียน คาดวามีปริมาณผลผลิตรวมทั้ง 3 จังหวัดประมาณ 346,275 ตัน ลดลงจากป 2551 รอยละ  
7.75  ในภาพรวมปริมาณผลผลิตลดลงทั้ง 3 จังหวัด  เพราะวามีพื้นที่ปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยวทุเรียนลดลงเนื่องจาก 
เปลี่ยนเปนยางพาราแทน  ชวงผลผลิตกระจุกตัวประมาณเดือนพฤษภาคม   
 

/ มังคุด............. 
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  มังคุด คาดวามีปริมาณผลผลิตทั้งหมดรวม 104,501 ตัน ลดลงจากป 2551 รอยละ 5.51  โดย
ตราดและระยองมีปริมาณผลผลิตลดลง เพราะวา ประมาณการเฉพาะพื้นที่ที่มีการออกดอกแลวเทานั้น  ซ่ึงถามี
การออดดอกเพิ่มขึ้นอีกปริมาณผลผลิตจะเพิ่มขึ้นตามไปดวย ชวงผลผลิตกระจุกตัวประมาณปลายเดือน
พฤษภาคมถึงตนเดือนมิถุนายน   
  เงาะ  คาดวามีปริมาณผลผลิตทั้งหมดรวม 104,501 ตัน ลดลงจากป 2551 รอยละ 15.38 ซ่ึงลดลง
ทั้ง 3 จังหวัด เนื่องจากเปลี่ยนเปนพื้นที่ยางพาราทดแทน ชวงผลผลิตกระจุกตัวประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนมิถุนายน   
  ลองกอง  คาดวามีปริมาณผลผลิตทั้งหมดรวม 66,951   ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 7.75 
ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้ง 3 จังหวัดเนื่องจาก ทั้งพื้นที่ปลูกและพื้นที่เก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้น ชวงผลผลิตกระจุกตัวประมาณปลาย
มิถุนายนถึง กลางกรกฎาคม   

 2. การปรับปรงุพัฒนาผลผลติผลไมใหมีคณุภาพเพื่อเพิม่มูลคา 
     สถานการณในขณะนี้การพัฒนาคุณภาพผลไม  สามารถดําเนินการไดเนื่องจากเปนชวงของการออก
ดอกและติดผลขนาดเล็ก    ซ่ึงอยางไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพผลผลิต  ยังเปนหนาที่ของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร รวมทั้งสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี ในการพัฒนาระบบ GAP ใหเกษตรกร  
จึงขอใหทุกฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรรวมกันหาแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพผลไมใหมากขึ้น โดยขอฝากใหทุกคนชวยกันคิดวา “ทําอยางไร ? จึงจะทําใหมีปริมาณผลผลิตคุณภาพ
มากขึ้น”  และฝากใหเกษตรจังหวัดดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจังพรอมจัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต 

  3. การจัดเก็บขอมูลการกระจายผลผลติฤดูกาลผลิตป 2552 
  ปที่ผานๆมา  ไมเคยมีการจัดทําหรือรวบรวมขอมูลวาผลผลิตของผลไมไปที่ไหนบาง  ใน
ปริมาณเทาไร  สงออกรอยละเทาไร  มีจุดรับซื้อหรือลงกี่จุด  อยางไร ที่ไหน  ปริมาณผลผลิตที่ผานแตละลง 
กลไกตลาดและปริมาณการแปรรูป  เพราะวาไมมีระบบการจัดเก็บขอมูล  จึงนํามาหารือที่ประชุมวาจะทําได
หรือไม อยางไร โดยเฉพาะสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนั้น ขอฝากเรื่องแผนและแบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
รวมกันพัฒนาระบบแผนและการจัดเก็บขอมูล  ซ่ึงในครั้งแรกๆอาจจะเริ่มทําเปนบางพืชกอน   แลวสํานักสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  จะประสานและใหความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลกับจังหวัดตอไป 
  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี  ไดแจงวามีขอมูลการสงออกทุเรียนและ
ลําไย จากการตรวจตูขนสงสินคากอนการสงออก 

 4. การสงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่มและลดปริมาณผลผลิตสด  
  1. ฝากใหทั้ง 3 จังหวดั ใหการสงเสริมและการแปรรูปผลไมเพื่อเปนสรางมูลคาเพิ่มและสงเสริม
ใหเปนผลิตภณัฑของชุมชนและทองถ่ิน  และขอใหดําเนินการจดัการดานการตลาดดวย  

/ 2. ขอให............  
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  2. ขอใหจังหวดัประสานงานกับโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัท  เพื่อดาํเนินการตกลงซื้อขาย
ผลผลิตลวงหนา ( Contract  Farming )  ทั้งการสงออกและการแปรรูป   ซ่ึงสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 3 จังหวดัระยอง  ใหความสําคัญกับการแปรรูป ที่นอกจากเพื่อเพิ่มมูลคาแลว  ยังเปนการลดปริมาณผลผลิต
สดที่เปนปญหาดานราคาในขณะนี้   โดยมแีผนและแนวทางการดําเนนิการแลว  ดังนี้ 
   2.1 เตรียมการและดําเนินการจัดอบรมใหกับกลุมวิสาหกิจผูผลิตและแปรรูปมังคุด
อินทรีย  อําเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด  กลุมฯไดแจงความประสงคจะทํามังคุดเพื่อใชเปนสารตั้งตนในการแปรรูป
มังคุดเปนผลิตภัณฑอ่ืนๆ ตอไปในชวงที่ไมมีผลผลิตสด  
   2.2 จัดทําเอกสาร  “มหัศจรรยมังคุด”  ที่เปนเอกสารเกีย่วกับสูตร  ขั้นตอนและวิธีการ
มังคุด  จากผลการดําเนนิโครงการศึกษาการแปรรูปมังคุดเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มและสงเสริมผลิตภัณฑชุมชน 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่นๆ 
 1. ปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับผลไมในฤดูกาลผลิตป 2552 
  - ปญหาราคาผลไมตกต่ําและลนตลาดจากเศรษฐกิจของประเทศตกต่ํา 
  - ปญหาผลผลิตเสียหายเนื่องจากกระทบฝนในชวงปลาย 
  - ปญหาจากภยัแลง 
 2. การจัดงานเทศกาลผลไม  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  มีแผนการจดั
งานเทศกาลผลไม  ดังนี ้
  - งานเทศกาลผลไมกับเดอะ มอลลกรุป   
  - งานเทศกาลผลไม ที่หางนมัเบอรวัน พลาซา รามคําแหง 2 กรุงเทพฯ  
 3.  การประชุมคณะกรรมการผลไม( Fruit Board )  จะประชุมวันที่ 13 กมุภาพันธ 2552 ขอใหจังทํา
โครงการเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนในการระบายและการจัดการผลไม กอนการประชุมฯ  
 4. กําหนดการจัดประชุมครั้งตอไป เพื่อสรุปขอมูลเอกภาพ  ประมาณกลางเดือนมีนาคม 2552  ที่จังหวัด
ระยอง 
 
 
 
 
        ( นางสาววรนชุ  สีแดง) 
        ผูจดรายงานการประชุม 
 
        ( นายมนตรี   กลาขาย ) 
        ผูตรวจรายงานการประชุม  
  


