
แผนผังองค์ความรู้การแก้ไชปัญหาพืชเศรษฐกิจผลไม้(ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) จังหวัดระยอง 

                                                      เน่ืองจากผู้ เขียนปฏิบตัิหน้าท่ีในกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ศนูย์ข้อมลูด้านเศรษฐกิจการค้า การบริการ เผยแพร่

ประชาสมัพนัธ์และบริการให้คําปรึกษาแนะนําเพ่ือการพฒันาด้านเศรษฐกิจการค้าและระบบเตือนภัยของจังหวดั   โดยเฉพาะภาระงานหน่ึง คือ  การติดตามข้อมลูพืชเศรษฐกิจจังหวดั               

ท่ีมกัประสบปัญหาราคาตกต่ํากบัอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการคาดการณ์เตรียมการระบบเตือนภยัไว้ลว่งหน้า     

**************************************************************************************************************************** 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

        *********************************************************************************************************************** 

                                                                ข้อควรระวงั/การแก้ไขปัญหา       
 
 
 
 
 

จัดทาํโดย   นายพทิักษ์ มณีรัสยากร  ตาํแหน่ง นักวชิาการพาณิชย์ชาํนาญการพเิศษ  กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  สํานักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 

ที่มา /ปัญหาของงานที่ปฏบัิติ

 

ศึกษารวมรวมขอมูลพืชเศรษฐกิจผลไม (ทุเรยีน มังคดุ            

เงาะ ลองกอง) ท่ีมักประสบปญหาในจังหวัดจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ เชน พ้ืนท่ีปลูก ผลผลิตฯลฯ  และลงพ้ืนท่ีสํารวจ

ขอมูลพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจผลไม สอบถามสถานการณ

การผลิตกับเกษตรกร  และติดตามดานการตลาด  จากแหลง

รับซื้อในจังหวัด 

    

 ติดตามสถานการณสินคาผลไม(ทุเรียน มังคุด 

เงาะ ลองกอง) ท้ังทางดานการผลิต การตลาด ใน

ตางจังหวัดและตลาดสงออก 

 นําขอมูลท้ังภายในจังหวัดและภายนอกจังหวัดมาวิเคราะหวาพืช

เศรษฐกิจ/สินคา แตละชนิดมีชวงระยะเวลาการผลิต การเก็บผลผลิต 

ปริมาณผลผลิต ราคา ชวงเวลาท่ีผลผลิตออกสูตลาดมาก สงผลกระทบกับ

ราคาพืชเศรษฐกิจ/สินคา ของจังหวัดใหราคาตกตํ่า  เพ่ือท่ีจะไดวางแผน

กําหนดข้ันตอน    การแกไขปญหาตอไป 

 

 การบริหารจัดการ  ลักษณะการบรูณาการ โดยใช

คณะอนุกรรมการแกไขปญหาเกษตรกรระดับจงัหวัดเปนแกน

หลักในการมอบหมายภารกิจ ขอความรวมมือการบริหาร

จัดการ 

 

1.  การสรางความสัมพันธกับเจาหนาท่ีหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ  ประสานงานรวบรวมขอมูลพืชเศรษฐกิจ    

โดยเฉพาะเจาหนาสํานักงานเกษตรจังหวัด  กรณีท่ีมี

ความจําเปนเรงดวนในการขอขอมูล  สามารถติดตอ

ประสานงานโดยตรงได เชน ทางโทรศัพท ทาง Line 

เปนตน    

2. การติดตาม  update  ขอมูลใหเปนปจจุบัน 

ทันตอสถานการณ 

3. การแกไขปญหาสินคาราคาตกตํ่า ภายในจังหวัดควร

ดําเนินการรวมมือทุกภาคสวนในระดับจังหวัด  ท้ังภาคราชการ 

เอกชน เกษตรกร และประชาชนผูบริโภค   

  ขัน้ตอนการดาํเนินงาน 



 ผลการบริหารจัดการโดยใช้องค์ความรู้การแก้ไชปัญหาพืชเศรษฐกิจผลไม้(ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) จังหวัดระยอง ป 2563 

 

๑. ผลงานสําคัญโดดเดนของกระทรวงท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

 ระยอง 

กิจกรรม : การบริหารจัดการผลไมจังหวัดระยอง ป 2563 

ปงบประมาณ : 2563 
วงเงิน (บาท) : - 
หนวยรับผิดชอบ : สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง 
สาระสําคัญ :      จังหวัดระยอง มีเนื้อท่ีผลไมรวม 102,331 ไร เนื้อท่ีเพิ่มข้ึนจากป 2562  จํานวน 1,369 ไร คิดเปนรอยละ 1.36 ปริมาณผลผลิตโดยรวม 148,723  ตัน     
เพิ่มข้ึนจากป 2562 จํานวน  11,813  ตัน คิดเปนรอยละ  8.63     
             ทุเรียน  ปริมาณผลผลิตรวม  114,413  ตัน เพิ่มข้ึนจากป 2562 จํานวน  8,298 ตัน  คิดเปนรอยละ 5.83  ผลผลิตกระจุกตัวชวงเดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน  
    มังคุด  ปริมาณผลผลิตรวม  24,090  ตัน เพิ่มข้ึนจากป 2562 จํานวน  4,940 ตัน คิดเปนรอยละ 25.79  ผลผลิตกระจุกตัวชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม   
    เงาะ  ปริมาณผลผลิตรวม  8,326 ตัน เพิ่มข้ึนจากป 2562 จํานวน 449 ตัน คิดเปนรอยละ 5.71 
ผลผลิตกระจุกตัวชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน   
   ลองกอง  ปริมาณผลผลิตรวม  1,894 ตัน ลดลงจากป 2562 จํานวน 205 ตัน คิดเปนรอยละ 5.83  ผลผลิตกระจุกตัวชวงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม   

                   แนวทางการบริหารจัดการผลไมจังหวัดระยอง  
1. บูรณาการทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชนรวมกันบริหารจัดการโดยการบริหารจัดการ   ดําเนินการภายใตคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกร  

อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัดเปนแกนหลัก กําหนดแนวทาง ข้ันตอนการดําเนินการ มอบหมายภารกิจและขอความรวมมือภาคเอกชนในการระบายผลผลิต
ผลไม ในจังหวัด ตางจังหวัด และติดตามการสงออกผลไมท่ีสําคัญ ทุเรียนและมังคุด 

2. การดําเนินการประมาณการอุปสงค อุปทาน เสนทางการตลาดหรือวิถีการตลาดผลไมจากปท่ีผานมา เพื่อวางแผนบริหารจัดการ ประมาณผลผลิตท่ีมีเสนทาง 
การตลาดหรือวิถีการตลาด จําหนายภายในประเทศ(ภายในจังหวัด ตางจังหวัด)  และสงออกไปตางประเทศ  การบริหารจัดการผลไมจังหวัดระยอง ไมมีการใชงบประมาณ            
ดําเนินการในลักษณะโครงการ  แตเปนการเนนการบริหารจัดการ การบูรณาการ การใหความรวมมือ ตามเสนทางการตลาดหรือวิถีการตลาดสินคา   

3. เนื่องจากในป 2563 เกิดโรคระบาดโควิด- 19 ทําใหคาดการณวาผลผลิตไมสามารถสงออกไดในปรมิาณมากเหมือนปกอน  ซึ่งประเทศจีนเปนแหลงรับ 
ซื้อผลผลิตโดยเฉพาะทุเรียน มังคุดรายใหญ  จึงจําเปนตองเนนการบริหารจัดการผลผลิตจําหนายภายในประเทศเพื่อปองกันไมใหผลผลิตราคาตกตํ่า และผูประกอบการสงออกได
ปรับเปล่ียนการสงออกเปนทางเรือท่ีทาเรือแหลมฉบังแทนการขนสงทางบก         

   



๑. ผลงานสําคัญโดดเดนของกระทรวงท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

 ระยอง 

การบริหารจัดการการระบายผลผลิตภายในประเทศ   

             1. จัดหาตลาดรับซ้ือผลผลิต (ตลาดปลายทาง)  
                 1) ประสานตลาดท่ีเปนแหลงรวบรวมและกระจายผลไมท่ีอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ  เพื่อขอความรวมมือดานสถานท่ีจําหนายผลไมจังหวัดระยอง จํานวน                    

14 ตลาด ไดแก 1) ตลาดโชคเจริญพร จังหวัดเชียงราย  2) ตลาดเชียงใหม 3) ตลาดเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี 4) ตลาดอุดรเมืองทอง จังหวัดอุดรธาน ี 5) ตลาดกลางผักและ

ผลไม จังหวัดนครราชสีมา 6) ตลาดยาโม จังหวัดนครราชสีมา 7) ตลาดศรีเมืองทอง จังหวัดขอนแกน 8) ตลาดนครพนม 9) ตลาดมุกดาหาร 10) ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี               

11) ตลาดส่ีมุมเมือง จังหวัดปทุมธานี 12) ตลาดศรีเมือง จังหวัดราชบุรี 13) ตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก 14) ตลาดนครสวรรค 

                2) ขอความรวมมือตลาดผลไมปลายทางประชาสัมพันธใหผูประกอบการในตลาดมารับซื้อผลไมของจังหวัดระยอง 
   3) จังหวัดระยอง มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัดท่ัวประเทศ เพื่อขอความรวมมือใหพาณิชยจังหวัด ท่ัวประเทศมารับซื้อผลไมจังหวัดระยองและรณรงคการบริโภคผลไม
จังหวัดระยอง (ยกเวนจังหวัดท่ีเปนแหลงผลิตผลไม) 

          2. จัดหาตลาดรับซื้อผลผลิต/จัดจําหนาย (ตลาดในจังหวัด) 

                1) ประสานเจาของตลาดในความสงเสริมของกรมการคาภายใน และตลาดตองชม เพื่อขอความอนุเคราะหสถานท่ีจําหนายผลไมของจังหวัดระยอง 

     - ตลาดในความสงเสริมของกรมการคาภายใน ไดแก ตลาดตะพง ตลาดเทศบาลมาบตาพุด   ตลาดสตาร   
     - ตลาดตองชม ไดแก ตลาด 100เสา (ตลาดสีเขียว)    

     2)  ประสานขอความรวมมือรานคาธงฟาประชารัฐชวยกระจายผลไมของจังหวัดระยอง  

                3)  ประสานตลาดเอกชน เชน ตลาดเขาดิน ตลาดขางสหกรณครูออมทรัพย ตลาดปากัลยา  

                4)  ประสานขอความรวมมือโรงงานอตุสาหกรรมท่ีต้ังอยูในจังหวัดระยองใหชวยรับซื้อผลไมของจังหวัดระยอง 
                5)  ประสาน Modern trade ขอความรวมมือดานสถานท่ีจําหนายผลไมจังหวัดระยอง 

           3)  การสงเสริมการบริโภคผลไมโดยตรงสูผูบริโภค 

          1)  ประชาสัมพันธ รณรงค เชิญชวน ทองเท่ียวสวนผลไม ซึ่งมีสวนผลไมของจังหวัดระยองเปดสวนรับนักทองเท่ียว จํานวน 40 กวาสวน 

         2) การทองเท่ียวแหงประเทศไทย(ททท.) สํานักงานระยอง รวมกับ สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันจัดงาน “เปดฤดูกาลทองเท่ียว
สวนผลไมจังหวัดระยอง ประจําป 2563”            

    3) ประสานผูผลิตผลไมเขารวมแสดงและจําหนาย ณ สถานท่ีตางๆ ตามโครงการกระทรวง  กลุมจังหวัด และงานท่ีสํานักงานพาณิชยจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศจัด
และขอความรวมมือใหผูประกอบการจังหวัดระยองเขารวมงาน 
  



๑. ผลงานสําคัญโดดเดนของกระทรวงท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

 ระยอง 

 

                การบริหารจัดการ การเฝาระวัง ปองกันไมใหผลผลิตราคาตกตํ่า เนนการเฝาระวังในชวงผลผลิตท่ีออกสูตลาดในปริมาณมากของผลผลิตแตละชนิด 
โดยประมาณการผลผลิตท่ีออกสูตลาดในแตละชวงของแตละเดือน  
 

  
 

ผลการบริหารจัดการ ราคาผลผลิตผลไมจังหวัดระยองภายในประเทศ  ป 2563 
     

ชนิดสินคา ผลผลิต   ราคาเฉลี่ย(บาท/กก.) 
 ทุเรียนเกรด A รอยละ 19.50 108.14 
 ทุเรียนเกรด B รอยละ 37.50 93.94 
 ทุเรียนเกรดคละ รอยละ 84.34 84.34 
ราคาเฉลี่ยทุเรียน  88.98 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ร้อยละ 0.00 0.20 3.44 27.18 38.94 25.25 4.91 0.08 0.00 0.00 100.00

ปริมาณ (ตัน) 0.00 228.83 3,935.81 31,097.45 44,552.42 28,889.28 5,617.68 91.53 0.00 0.00 114,413.00

ร้อยละ 0.00 0.00 1.76 19.33 44.76 29.28 4.77 0.10 0.00 0.00 100.00

ปริมาณ (ตัน) 0.00 0.00 423.98 4,656.60 10,782.68 7,053.55 1,149.09 24.09 0.00 0.00 24,090.00

ร้อยละ 1.70 0.00 0.00 9.81 56.58 28.13 3.63 0.15 0.00 0.00 100.00

ปริมาณ (ตัน) 141.54 0.00 0.00 816.78 4,710.85 2,342.10 302.23 12.49 0.00 0.00 8,326.00

ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 1.14 18.53 30.08 27.10 15.20 7.13 0.82 100.00

ปริมาณ (ตัน) 0.00 0.00 0.00 21.59 350.96 569.72 513.27 287.89 135.04 15.53 1,894.00

ร้อยละ 0.10 0.15 2.93 24.60 40.61 26.13 5.10 0.28 0.09 0.01 100.00

ปริมาณ (ตัน) 141.54 228.83 4,359.79 36,592.42 60,396.92 38,854.65 7,582.28 416.00 135.04 15.53 148,723.00

มังคุด

เงาะ

ลองกอง

รวม 4 ชนิด

ชนิดไม้ผล รายการ
ร้อยละ และปริมาณการขายผลผลิตไม้ผลรวม 4 ชนิด รายเดือนของปี 2563

รวม

ทุเรียน

ชนิดสินคา ผลผลิต   ราคาเฉลี่ย(บาท/กก.) 
มังคุดเกรด A รอยละ 15.00 57.52 
มังคุดเกรด B รอยละ 28.00 43.91 

มังคุดเกรดคละ รอยละ  31.00  40.78 
มังคุดตกเกรด รอยละ 26.00 28.30 

ราคาเฉลี่ย มังคุด  40.39 
       
 



๑. ผลงานสําคัญโดดเดนของกระทรวงท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 

 ระยอง 

 
 

ชนิดสินคา ผลผลิต   ราคาเฉลี่ย(บาท/กก.) 
    มังคุดเกรด A รอยละ 15.00 57.52 
    มังคุดเกรด B รอยละ 28.00 43.91 
    มังคุดเกรดคละ รอยละ  31.00  40.78 
    มังคุดตกเกรด รอยละ 26.00 28.30 

ราคาเฉลี่ย มังคุด  40.39 
                                          

ชนิดสินคา ผลผลิต ราคาเฉลี่ย(บาท/กก.) 
   ลองกองเกรด A  รอยละ  20.00 35.05 
   ลองกองเกรด B  รอยละ 40.00 28.73 
   ลองกองเกรด C  รอยละ  20.00 23.25 
ลองกองเกรดตกเกรด  รอยละ 20.00 17.45 

 
                   ผลไมจังหวัดระยอง ในป 2563 ผลผลิตท้ังหมด 148,723 ตัน   ปริมาณการจําหนายแตละชนิดภายในประเทศและสงออก  ทุเรียน มีปริมาณการสงออก 
จํานวน 58,140 ตัน แปรรูป จํานวน 6,230 ตัน บริโภคภายในประเทศ 50,043 ตัน มังคุดสงออก 6,432 ตัน บริโภคภายในประเทศ 17,658 ตัน  สําหรับเงาะและ
ลองกองบริโภคภายในประเทศท้ังหมด 

ผลสําเร็จท่ีเปนรูปธรรมและผูไดรับผลประโยชน :  

เชิงปริมาณ :     สามารถบริหารจัดการผลไมจังหวัดระยอง ป 2563 ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ในภาพรวมไดท้ังหมด ปริมาณ 148,723 ตัน  

เชิงคุณภาพ :     เกษตรกรสามารถจําหนายผลผลิตไดในราคาอยูในเกณฑสูง เพิ่มรายไดใหเกษตรกร  

 

ชื่อ-สกุล  นางวรัญญา ถนอมพันธุ ตําแหนง-หนวยงาน  พาณิชยจังหวัดระยอง 
 สํานักงานพาณิชยจังหวัดระยอง 

มือถือ 0844399475 Email Ry_ops@moc.go.th 

 

ชนิดสินคา ผลผลิต ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.) 

เงาะเกรดคละ รอยละ 100 20.83 

 

mailto:Ry_ops@moc.go.th


 


