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บทสรุปผู้บริหาร
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดจันทบุรี ปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอทางเลือก
สาหรับการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต และสร้างความสมดุล
ระหว่างอุปสงค์ อุปทาน การเพิ่มมูลค่าด้วยการพัฒนามาตรฐานสินค้าและลดต้นทุน ด้วยการจัดการระบบ
ขนส่ งสิ นค้า (Logistics) รวมทั้งจั ดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับ สนุนการผลิตสิ นค้าเสริมรายได้
แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สรุปผลการศึกษาดังนี้
ยางพารา ผลผลิตยางพาราที่ผลิตภายในจังหวัดจันทบุรี มีปริมาณ 129,422 ตัน ร้อยละ 2.79
ของผลผลิตทั้งประเทศ และความต้องการใช้ยางพาราของจังหวัดมีปริมาณ 115,545 ตัน มีการนาเข้าผลผิต
จากนอกจังหวัดประมาณ 12,545 ตัน ร้อยละ 9.69 บริโภคร้อยละ 76.20 และส่งออกไปนอกจังหวัดประมาณ
51,388 ตัน หรือร้อยละ 44.461 ทาให้มีผลผลิตส่วนเกินประมาณ 26,765 ตัน และจากศึกษาต้นทุนการผลิต
และผลตอบแทนการผลิตยางพารา จังหวัดจันทบุรี พบว่าในเขตพื้นที่เหมาะสม (S) เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต
ทั้งหมด (Total Cost : TC) 7,228.71 บาทต่อไร่ โดยเป็นต้นทุนผันแปร (Total Variable Cost : TVC )
4,992.19 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 69.06 และต้นทุนคงที่ (Total Fixed Cost : TFC ) 2,236.52 บาทต่อไร่
หรื อร้ อยละ 30.94 ผลผลิ ตเฉลี่ ย 377.42 กิ โ ลกรั มต่ อไร่ เกษตรกรจะมี ร ายได้ 18,199.19 บาทต่อ ไร่
เกษตรกรมีกาไร 10,970 บาทต่อไร่ ส่วนในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ต้นทุนการผลิตทั้งหมด (TC) 9,676.91 บาท
ต่อไร่ โดยเป็นต้นทุนผันแปร (TVC ) 7,001.88 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 72.36 และต้นทุนคงที่ (TFC)
2,675.03 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 27.64 ผลผลิตเฉลี่ย 382.73 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรจะมีรายได้ 18,460.06
บาทต่อไร่ ดังนั้นเกษตรกรมีกาไรไร่ละ 8,783.15 บาทต่อไร่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกพืชแซมสวนยางพาราหรือปลูกพืชร่วมยางเพื่อเพิ่มรายได้เมื่อราคายางตกต่าและทาให้เกษตรกรมี
รายได้ตลอดทั้งปี พืชที่เกษตรกรสนใจและสามารถปลูกแซมสวนยางพาราได้แก่ พืชผัก พืชสมุนไพร (เร่วหอม
กระวาน ดาหรา หน้าวัว ผักเหรียง) พืชไร่ (มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง สับปะรด) พืชชนิดอื่น
(กล้วยหอม โกโก้ อะโวคาโด)
ลาไย ผลผลิตภายในจังหวัดจันทบุรี มีปริมาณ จานวน 296,275 ตัน ความต้องการของตลาด
บริโภคภายในจังหวัดประมาณ 300 ตัน และมีการนาเข้าจากนอกจังหวัดประมาณ 44,000 ตัน และมีการ
ส่งออกประมาณ 296,000 ตัน ในเขตพื้นที่เหมาะสม (S) ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,597.83 กิโลกรัมต่อไร่ โดย
เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (TC) 23,484.60 บาทต่อไร่ เป็นต้นทุนผันแปร (TVC ) 19,776.71 บาทต่อไร่
หรือร้อยละ 84.21 และต้นทุนคงที่ (TFC) 3,707.89 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 15.79 เกษตรกรจะมีรายได้
65,511.03 บาทต่อไร่ เกษตรกรมีกาไร 42,026.43 บาทต่อไร่ ส่วนในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ผลผลิตเฉลี่ ย
1,594.78 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต (TC) 26,892.98 บาทต่อไร่ เป็นต้นทุนผันแปร (TVC )
23,468.05 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 87.46 และต้นทุนคงที่ (TFC) 3,634.93 บาทต่อไร่ เกษตรกรจะมีรายได้
65,385.98 บาทต่อไร่ ดังนั้นเกษตรกรมีกาไร 38,553.00 บาทต่อไร่
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ทุเรียน ผลผลิตทุเรียนของจังหวัด มีจานวน 284,874 ตัน ความต้องการในจังหวัด 32,000 ตัน
และมีการนาเข้าทุเรียนจากนอกจังหวัด 57,000 ตัน และส่งออกนอกจังหวัด 342,000 ตัน ผลตอบแทนในการ
ผลิตในพื้นที่เหมาะสม (S) ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,870.86 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต (TC) 32,466.68 บาทต่อ
ไร่ เป็นต้นทุนผันแปร (TVC) 26,624.52 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 82.01 และต้นทุนคงที่ (TFC) 5,842.16
บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 17.99 และมีรายได้ 138,256.55 บาทต่อไร่ ดังนั้นมีกาไร 105,789.87 บาทต่อไร่
ส่วนในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ผลผลิตเฉลี่ย 1,173.62 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต (TC) 30,180.80 บาทต่อ
ไร่ เป็นต้นทุนผันแปร (TVC) 25,625.57 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 84.91 ต้นทุนคงที่ (TFC) 4,555.23 บาทต่อ
ไร่ หรือร้อยละ 15.09 รายได้ 87,830.52 บาทต่อไร่ หรือมีกาไร 56,549.72 บาทต่อไร่
มังคุด ผลผลิตมังคุด ของจานวน 107,000 ตัน ความต้องการในจังหวัดประมาณ 9,000 ตัน
และมีการนาเข้ามังคุดจากนอกจังหวัด 16,000 ตัน มีการส่งออกไปนอกจังหวัด 114,000 ตัน ผลตอบแทนใน
การผลิตในพื้นที่เหมาะสม (S) ได้ผลผลิตเฉลี่ย 766.15 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต (TC) 14,722.15 บาท
ต่อไร่ เป็นต้นทุนผันแปร (TVC) 10,502.50 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 71.34 และต้นทุนคงที่ (TFC) 4,219.65
บาทต่อไร่ หรื อร้อยละ 28.66 และมีรายได้ 36,652.62 บาทต่อไร่ ดังนั้นมีกาไร 21,930.47 บาทต่อไร่
ส่วนในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ผลผลิตเฉลี่ย 556.47 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต (TC) 15,387.21 บาทต่อไร่
เป็นต้นทุนผันแปร (TVC) 11,711.11 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 76.11 ต้นทุนคงที่ (TFC) 3,675.30 บาทต่อไร่
หรือร้อยละ 23.89 รายได้ 26,621.52 บาทต่อไร่ หรือมีกาไร 11,234.51 บาทต่อไร่
เงาะ ผลผลิตเงาะของจานวน 94,324 ตัน ความต้องการในจังหวัดประมาณ 6,000 ตัน ไม่มีการ
นาเข้าแต่มีการส่งออกไปนอกจังหวัด 88,324 ตัน ผลตอบแทนในการผลิตในพื้นที่เหมาะสม (S) ได้ผลผลิตเฉลี่ย
948.45 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต (TC) 13,270.43 บาทต่อไร่ เป็นต้นทุนผันแปร (TVC) 9,342.46 บาท
ต่อไร่ หรือร้อยละ 70.40 และต้นทุนคงที่ (TFC) 3,927.97 บาทต่อไร่ หรือร้อยละ 29.60 และมีรายได้
29,695.72 บาทต่อไร่ ดังนั้นมีกาไร 16,9425.54 บาทต่อไร่ ส่วนในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ผลผลิตเฉลี่ย
668.04 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิต (TC) 13,473.65 บาทต่อไร่ เป็นต้นทุนผันแปร (TVC) 9,973.96 บาท
ต่อไร่ หรือร้อยละ 74.03 ต้นทุนคงที่ (TFC) 3,499.69 บาทต่อไร่ รายได้ 20,916.33 บาทต่อไร่ หรือมีกาไร
7,742.68 บาทต่อไร่
พื ช ที่เกษตรกรสนใจปลู ก แซมสวนยางพาราเป็น พื ช ที่มีตลาดรองรั บ โดยเฉพาะพืช ผั ก และ
พืชสมุนไพร อาทิ กระวาน ซึ่งเกษตรกรผลิตส่งขายตลาดทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเวลานาน และเป็นสินค้า
ที่มีชื่อเสีย งของจังหวัดแต่ ปริ มาณผลผลิ ตที่ผ ลิตได้ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม
การโน้ มน้ าวให้เกษตรกรเพิ่มรายได้ ในช่วงเวลาที่ร าคาบางพาราตกต่าโดยการปลูกพืช แซมอาจไม่ป ระสบ
ความสาเร็จนักเพราะเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการสวนยางพาราซึ่งต้องใช้แรงงานและ
ต้นทุนเพิ่มขึ้น ตลอดจนพื้นที่สวนยางพาราส่วนใหญ่ของจังหวัดอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งจะ
ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรณีผลผลิตเสียหายจากภัยต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจใน
การผลิตพืชแซมเพิ่มรายได้ ดังนั้ น มาตรการที่ภาครัฐควรดานินการคือ จัดหาแหล่งน้าขนาดเล็ก องค์ความรู้
ด้านการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การรวมกลุม และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
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การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญจังหวัดจันทบุรี

ค

คานา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทาเขตความเหมาะสมสาหรับการปลูก
พืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ซึ่งได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของดิน กับปัจจัย ความต้องการของพืชแต่ละชนิด ร่วมกับ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น เขตป่าไม้ตามกฎหมายเขตพื้นที่ชลประทาน นอกจากนั้นยัง ได้กาหนดการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม ( Zoning) เพื่อจัดการผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องของตลาด
ในพื้นที่เหมาะสมมากและปานกลาง จะส่งเสริมให้เพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต สาหรับพื้นที่เหมาะสมน้อยและ
ไม่เหมาะสมจะส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนไปเป็นสินค้าเกษตรอื่น ที่มีความเหมาะสมกว่า
ในปีงบประมาณ 2560 นี้ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ได้ศึกษาวิเคราะห์ด้าน
เศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเสนอทางเลือกสาหรับการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพ
ของพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต และสร้างความสมดุลระหว่าง อุปสงค์ อุปทาน การเพิ่มมูลค่า
ด้ว ยการพัฒ นามาตรฐานสิ นค้าและลดต้นทุนด้ว ยการจั ดการระบบขนส่ งสิ น ค้า (Logistics) รวมทั้ง จัดทา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนการผลิตสินค้าเสริมรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เพื่อให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นาผลการศึกษานี้ไปใช้ประกอบในการตัดสินใจดาเนินงานตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะทาให้การขับเคลื่อนการจัดการสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ให้มีความเหมาะสม
ต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การผลิ ต สิ น ค้ าเกษตรหลายชนิ ดของประเทศไทยยัง ไม่มี ประสิ ทธิ ภ าพเท่า ที่ควรสาเหตุ ห ลั ก
เกิดจากคุณภาพของผลผลิตไม่ตรงตามความต้องการ และในหลายสินค้าผลผลิตสินค้าเกษตรมีปริมาณมาก
เกินความต้องการของตลาด รวมทั้งเกษตรกรบางส่วนยังทาการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อย
หรือไม่เหมาะสมส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิ ตโดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่าผลผลิตขาดคุณภาพ ทาให้ประสบ
ปัญหาราคาตกต่า มีต้น ทุน การผลิตสู ง และเกิดภาระด้านงบประมาณให้กับภาครัฐที่ ต้องเข้าไปช่วยเหลือ โดย
การแทรกแซงราคา
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เป็นแนวคิด หนึ่งในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศเขตความเหมาะสมสาหรับการผลิต ประกอบด้วย ด้านพืช ได้แก่
ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ลาไย สับปะรดโรงงาน เงาะ ทุเรียน
มังคุด กาแฟ มะพร้าว ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และด้านประมง ได้แก่ กุ้ง ปลานิล
ปลาน้าจืด โดยในการประกาศเขตความเหมาะสมการผลิ ต คานึงถึงปัจจัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องและระดับ
ความต้องการของพืช ได้แก่ ดิน น้า อากาศ แสงแดด ความชื้นสัมพัทธ์ (Land Suitability and Crop
Requirement) การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน (Existing Land Use) ประกอบกับได้กาหนดนโยบาย
การปฏิ รู ป ภาคการเกษตร ในการบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรม (Zoning) เชิ ง รุ ก ของทุ ก จั ง หวั ด
เน้นการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงกายภาพและเชิงเศรษฐกิจ โดยได้มีการจัดทาแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agricultural Map for Adaptive Management : Agri-Map ) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตในมิติของปัจจัยการผลิต
อุปสงค์และอุปทาน ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรได้อย่างตรงจุด โดยยึดหลักการส่งเสริม กิจกรรม
การผลิตที่เหมาะสมในพื้นที่การเกษตรตาม แผนที่ Agri-Map คือ 1) พื้นที่ปลูกเหมาะสมระดับ (S1 , S2) เน้น
การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาส การแข่งขันสินค้าเกษตร 2) พื้นที่ปลูกเหมาะสมน้อย (S3) เน้นเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารจัดการฟาร์ม ให้ไปสู่ S1 , S2 หรือปรับเปลี่ยนไปเป็นกิจกรรมทดแทนอื่น
หากมีความเหมาะสมกว่าให้เป็นไปตามลักษณะภูมินิเวศ และความสมัครใจของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ และ
3) พื้นที่ปลูกไม่เหมาะสม (N) เสนอทางเลือกปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตของเกษตรกร ทดแทนกิจกรรม
การผลิตในปัจจุบัน โดยคานึงถึงตลาดรองรับสินค้าที่จะปรับเปลี่ยน ความพร้อมและทัศนคติ ในการปรับเปลี่ยน
กิจกรรมการผลิตของเกษตรกรตามความสมัครใจ สภาพภูมินิเวศและสังคมของชุมชน และแหล่งเงินทุน /
งบประมาณสนับสนุนการปรับเปลี่ยนของเกษตรกร ดังนั้น สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร จึงได้จัดทาการศึกษา
วิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดจันทบุรี เพื่อเสนอทางเลือกสาหรับการผลิตที่เหมาะสม
กับศักยภาพของพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิต และสร้างความสมดุลระหว่าง อุปสงค์ อุปทาน
การเพิ่มมูล ค่าด้ว ยการพัฒ นามาตรฐานสิ น ค้าและลดต้น ทุน ด้ว ยการจั ดการระบบขนส่ งสิ น ค้า (Logistics)
รวมทั้ง จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการสนับสนุนการผลิตสินค้าเสริมรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนสินค้าเกษตรที่มีมูลค่ามาก ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจ
ของจังหวัด จานวน 5 ชนิด (สินค้า Top 5 ของจังหวัด)
1.2.2 เพื่อศึกษาอุปสงค์ อุปทาน ของสินค้าเกษตร Top 5 ของจังหวัด
1.2.3 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการ ในการเพิ่มรายได้เกษตรกรผู้ปลู กยางพารา
โดยการปลูกแซมพืชเสริมในสวนยางพารา
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
1.3.1 ศึกษาสินค้าเกษตรที่สาคัญซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดจันทบุรี 5 ชนิด (Top
5) ได้แก่ ยางพารา ลาไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ โดยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนเปรียบเทียบ
ระหว่างการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสมมาก (S1) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) รวมทั้งวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ปริมาณการผลิต (Supply) และความต้องการสินค้า (Demand) ในระดับจังหวัด
1.3.2 ศึกษาสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพเพื่อผลิตเป็นรายได้เสริมในพื้นที่ปลูกยางพาราในจังหวัด
จันทบุรี ได้แก่ พืชสมุนไพรและผักเหลียง (เร่วหอม กระวาน ดาหลา ผักเหลียง) พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
มันสาปะหลัง สับปะรด ถั่วลิสง) และ พืขชนิดอื่น (กล้วยหอม อะโวคาโด โกโก้)
1.4 วิธีการศึกษา
1.4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) อาทิ ข้อมูลต้นทุนการผลิต ข้อมูลอุปสงค์ อุปทานของ
สินค้า และสินค้าทางเลือกในการปรับเปลี่ยน เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรในจังหวัด
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน
องค์กรส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เป็นต้น
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) อาทิ ข้อมูลการจาแนกพื้นที่ความเหมาะสม เป็น
ข้อมูลที่รวบรวมจากเอกสาร รายงานการศึกษา นโยบาย ข่าว บทความ วารสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และข้อมูลจากแผนที่ Agri-Map
1.4.2 การจัดเก็บข้อมูลต้นทุนการผลิต
ใช้ข้อมูลจากแผนที่ Agri-Map ซึ่งจัดทาโดยกรมพัฒนาที่ดิน และข้อมูลที่ได้จากการสารวจ
เพื่อตรวจสอบพื้น ที่จริ ง ของการผลิ ตสิ น ค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน ล าไย มังคุด และเงาะ
จากเกษตรกร ผู้ น าชุมชน ภาครั ฐ และเอกชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีการสุ่มตัว อย่ างจาแนกตาม
ลักษณะความเหมาะสมทางกายภาพของพื้นที่ในจังหวัดเป็นรายอาเภอ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเหมาะสม
(S1 / S2) โดยเก็บข้อมูลในพื้นที่ S1 ก่อน แต่ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอจะจัดเก็บในพื้นที่ S2 (เป็นพื้นที่
สารอง) และ 2) กลุ่มไม่เหมาะสม (N / S3) โดยเก็บข้อมูลในพื้นที่ N ก่อน แต่ถ้ามีกลุ่มตัวอย่างไม่เพียงพอจะ
จัดเก็บในพื้นที่ S3 (เป็นพื้นที่สารอง) โดยมีลักษณะต้นทุนการผลิตแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ต้นทุนก่อนให้ผล และ
ต้น ทุน ช่ว งให้ ผ ล โดยต้น ทุน รวมต่อไร่ / ปี เท่ากับต้นทุนช่ว งก่อนให้ ผ ลผลิ ต บวกด้ว ยต้นทุนช่ว งให้ ผ ลผลิ ต
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จั ด เก็ บ ตั ว อย่ า งกระจายอย่ า งน้ อ ย 2 อ าเภอ และสามารถเกลี่ ย ตั ว อย่ า งภายในขอบเขตจั ง หวั ด ได้ ต าม
ความเหมาะสมสอดคล้ องกับ พื้น ที่ ในแต่ล ะกลุ่ มความเหมาะสมทั้งสองกลุ่ ม โดยเก็บ ตัว อย่างให้ ครบตาม
โครงสร้างการคานวณต้นทุนไม้ผลไม้ยืนต้น คือ กลุ่มปีปลูก 5 ตัวอย่าง กลุ่มปีก่อนให้ผลผลิต 5 ตัวอย่าง และ
กลุ่มปีที่ให้ผลผลิตแล้ว 10 ตัวอย่าง รวมกันทั้ง 3 กลุ่ม 20 ตัวอย่าง และสามารถเกลี่ยตัวอย่างในแต่ละกลุ่มได้
โดยแต่ละกลุ่มต้องมากกว่า 1 ตัวอย่างขึ้นไป
1.4.3 การจัดเก็บข้อมูล อุปทาน (Supply) และอุปสงค์ (Demand) ระดับจังหวัด
เป็ น การบั น ทึ ก ปริ ม าณของสิ น ค้ า เกษตรในระดั บ จั ง หวั ด โดยบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เป็ น รายปี
การตลาดและปีการค้าสากล มีองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านอุปทาน (Supply) และด้านอุปสงค์ (Demand)
โดยด้านอุปทาน (Supply) เป็นผลรวมของ
- การผลิตสินค้าเกษตรในช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีการตลาด
- การนาเข้าสินค้าเกษตรจากจังหวัดอื่นเข้ามาภายในจังหวัดในช่วงระยะเวลา 12 เดือน
หรือ 1 ปีการตลาด
รูปสมการ อุปทาน = ปริมาณการผลิต + การนาเข้าสินค้า
ด้านอุปสงค์ (Demand) เป็นผลรวมของ
- การใช้ของจังหวัด เช่น การบริโภค ช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีการตลาด
- การส่งออกสินค้าเกษตรไปนอกจังหวัดในช่วงระยะเวลา 12 เดือน หรือ 1 ปีการตลาด
รูปสมการ อุปสงค์ = การใช้ของจังหวัด + การส่งออกสินค้า
1.4.4 การวิเคราะห์และประมวลข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เป็นการนาข้อมูลที่เกิดจาก
การเก็บรวบรวมโดยการสารวจและใช้แบบสอบถาม อาทิ การสัมภาษณ์ การสังเกต มาวิเคราะห์และพรรณาใน
รูปข้อความ หรือใช้สถิติขั้นต้น เช่น ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เป็นต้น ประกอบการพรรณา
2) การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantities Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล เชิง
ปริมาณ เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจและสังคมครัว เรือนเกษตรกร มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด การใช้ที่ดิน
สัดส่วนครัวเรือนเกษตร ฯลฯ มาวิเคราะห์ โดยจัดหมวดหมู่ หรือเรียงลาดับ ด้วยวิธีการทางสถิติพรรณนา เช่น
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เป็นต้น และนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการพรรณนาโดยใช้ตารางประกอบ

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญจังหวัดจันทบุรี

3

4
1.5 กรอบแนวคิด
1.5.1 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย
ต้นทุนรวม (Total Cost) หมายถึง ผลรวมค่าใช้จ่ายด้านปัจจัยการผลิตที่ใช้ไปใน
กระบวนการผลิตทั้งหมด
ต้นทุนรวม = ต้นทุนผันแปร + ต้นทุนคงที่
Total Cost = Total Variable Cost + Total Fixed Cost
TC
= TVC + TFC
ต้นทุนผันแปรรวม (Total Variable Cost : TVC) เป็นต้นทุนที่ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณการผลิต เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าไฟฟ้า ค่าวัตถุดิบ ค่าเชื้อเพลิง เป็นต้น
ต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost : TFC) เป็นต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ปริ มาณการผลิ ต (Q)

และไม่ส ามารถหลี กเลี่ ย งได้แม้ ว่าจะไม่ทาการผลิ ต เช่น ต้นทุนในส่ ว นของที่ดิ น

สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เป็นต้น
ต้นทุนเฉลี่ย (Average Cost : AC) หมายถึง ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ต้นทุนรวมเฉลี่ย (Average Total Cost : ATC หรือ AC)
ATC หรือ AC = TC/Q
ATC หรือ AC = AFC + AVC
ต้นทุนคงที่เฉลี่ย (Average Fixed Cost : AFC) AFC = TFC/Q
ต้นทุนผันแปรเฉลี่ย (Average Variable Cost: AVC) AVC = TVC/Q
ความหมายของต้นทุน
ต้นทุนชัดแจ้ง (Explicit Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นตัวเงินออกไป
จริงในกระบวนการผลิต ได้แก่ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรง
ต้นทุนไม่ชัดแจ้ง (Implicit Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้จ่ายไปเป็นตัวเงิน
ออกไปจริง เช่น ค่าเสียโอกาส เป็นต้น
ต้นทุนทางบัญชี หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายออกไปและบันทึกรายการไว้ในบัญชีได้ ซึ่ง
คือ ต้นทุนชัดแจ้งนั่นเอง
ต้น ทุน ทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ น ต่อการผลิ ต ไม่ว่าจะจ่ ายเงิน
ออกไป หรือไม่ (จะรวมทั้งต้นทุนชัดแจ้งและต้นทุนไม่ชัดแจ้ง) การนาปัจจัยการผลิตของตนมาใช้ในการผลิตจะ
เกิดต้นทุน Implicit Cost ขึ้น อาทิ การใช้แรงงานตัวเอง หรือการใช้ที่ดินของตนเองในการผลิต ไม่ได้เช่า
คิดค่าใช้จ่าย เป็นค่าจ้าง หรือค่าเช่าให้กับตนเอง โดยจะประเมินจาก ค่าจ้างค่าแรง ค่าเช่าในพื้นที่

4

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญจังหวัดจันทบุรี

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

5
ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) หรือ ต้นทุนในการเลือก (Alternative
Cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดจากการเลือก นาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ไปใช้ในการผลิตหรือลงทุน ทางเลือก
ใดทางเลือกหนึ่ง ทาให้เสียโอกาสในการที่จะนาทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตนั้นไปหาประโยชน์จากทางเลือก
อื่น เรียกว่า ต้นทุนค่าเสียโอกาส
ต้ น ทุ น ทางสั ง คม (Social Cost) คื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยทุ ก ชนิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สั ง คม
เนื่องมาจากการผลิตสินค้านั้น ซึ่งมีค่าเท่ากับ ต้นทุนเอกชน บวกกับ ต้นทุนภายนอก (ผลกระทบภายนอก)
ต้นทุนเอกชน (Private Cost) ที่ผู้ผลิตต้องจ่ายโดยตรง เป็นค่าปัจจัยการผลิต
ผลกระทบภายนอก (Externality) ที่เป็นลบที่เกิดจากการผลิตของหน่วยผลิต เช่น
ทาให้เกิดน้าเสีย เป็นต้น
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ = Explicit Cost + Implicit Cost
ดังนั้น ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ จึงมีมูลค่ามากกว่าต้นทุนทางบัญชี เนื่องจาก ต้นทุน
ทางเศรษฐศาสตร์ คิดค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนกิจกรรมการผลิต ทั้งเป็นเงินสดและไม่เป็นเงินสด คิดเท่าที่ใช้จริงใน
ช่วงเวลาการผลิต และคิดค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย คือ การคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเกษตรกรทุกรายที่เป็นตัวอย่าง
ไม่ใช่ของรายใดรายหนึ่ง คิดตลอดช่วงการผลิต หรือต่อรุ่นการผลิตเฉลี่ยถ่วงน้าหนักด้วยพื้นที่เพาะปลูก
1.5.2 กรอบบัญชีสมดุล (balance sheet)
บัญชีสมดุลสินค้าเกษตร มีองค์ประกอบ 2 ด้านคือ ด้านผลผลิต (Production) และ
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ (Utilization)
ผลผลิตรวมของจังหวัด = การนาไปใช้ประโยชน์
ผลผลิตรวมของจังหวัด
• ปริมาณผลผลิตของจังหวัดในช่วง 12 เดือน หรือ 1 ปี
• ปริมาณนาเข้าจากจังหวัดอื่น/ต่างประเทศในช่วง 12 เดือน หรือ 1 ปี
ผลผลิตรวมของจังหวัด = ปริมาณการผลิต + การนาเข้าสินค้า
การใช้ประโยชน์
• การใช้ภายในจังหวัด เช่น บริโภค เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ในช่วง 12 เดือน
• การส่งออกไปจังหวัดอื่นและต่างประเทศในช่วง 12 เดือน
การนาไปใช้ประโยชน์ = การใช้ภายในประเทศ + การส่งออกสินค้า
วิถีการตลาด หมายถึง การแสดงให้ทราบว่าผลผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เมื่อผลิต
แล้วมีการเคลื่อนย้ายผ่านพ่อค้าคนกลางในระบบตลาดอย่างไร จนถึงผู้บริโภค/ผู้ใช้คนสุดท้าย
ความสาคัญของวิถีตลาด
- ทาให้ทราบว่าสินค้านั้นมีคนกลางที่เกี่ยวข้องในระบบตลาดกี่ประเภท
- ทาให้ทราบขนาดธุรกิจ/บทบาทของคนกลางในแต่ละสินค้า
- ใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการสินค้า
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การวิเคราะห์ ด้ านเศรษฐกิจสิ น ค้าเกษตรเพื่ อเป็น ทางเลื อ กปรับ เปลี่ ยนกิ จกรรมการผลิ ต
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่ม
บุคคลต่าง ๆ ดังนี้
1.6.1 เกษตรกร
1) สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ โดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน
3) ผลิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และราคา
1.6.2 ผู้ประกอบการ สร้างความมั่งคงให้ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
ตรงกับความต้องการ และสามารถวางแผนบริหารจัดการสินค้า รวมทั้งวางแผนการลงทุนได้อย่างชัดเจน
1.6.3 ผู้บริโภค ได้บริโภคผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีความแน่นอนในเรื่องปริมาณ ราคา
และระยะเวลาที่ออกสู่ตลาด
1.6.4 ภาครัฐ สามารถวางแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าให้เกิดดุลยภาพทั้ง
ด้านอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) และจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการสนับสนุนใน
การปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map เป็นสินค้าทางเลือกที่เหมาะสม
1.7 คานิยามศัพท์
1.7.1 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรหมายถึงเนื้อที่ทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรหรือ เนื้อที่ที่
ครัวเรือนคงในสิ ทธิ ผลประโยชน์ในที่ดิน ทั้งนี้ไม่คานึงถึงกรรมสิ ทธิ์ที่แท้จริงของที่ดินนั้นๆโดยพิจารณาจาก
เจตนาการนาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆซึ่งจะพิจารณาตามลักษณะการใช้ประโยชน์ประจาของผืนที่ดินนั้นๆ
เป็นเกณฑ์
1.7.2 เนื้อที่ทั้งหมด หมายถึง เนื้อที่ทั้งหมดที่รวมถึงเนื้อที่ป่าไม้เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
และเนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร
1.7.3 พืชไร่ หมายถึง ที่ดินที่น้าไม่ท่วมขังส่วนใหญ่เป็นที่ดอนมักใช้ในการเพาะปลูกพืชไร่ เช่น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสาปะหลัง ฝ้าย ปอ ถั่ว ต่างๆ เป็นต้น โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) และ
รวมถึงที่ปลูกข้าวไร่ด้วย
1.7.4 สวนไม้ผล หมายถึง ที่ดินที่ใช้ในการปลูกไม้ผล เช่น ลาไย ลิ้นจี่ ทุเรียน ส้ม เงาะ มะพร้าว
เป็นต้น โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้างและเนื้อที่ร่องสวนเข้าไปด้วย (ถ้ามี)
1.7.5 ไม้ยืนต้น หมายถึง ที่ดินที่ใช้ในการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ปาล์มน้ามัน ยางพารา เป็นต้น โดยให้
รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้างเข้าไปด้วย (ถ้ามี)
1.7.6 ไม้ดอก/ไม้ประดับ หมายถึง ที่ดินที่ใช้ในการปลูกไม้ดอก/ไม้ประดับ เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ จาปี
มะลิ เป็นต้น โดยให้รวมเนื้อที่สิ่งปลูกสร้างและเนื้อที่ร่องสวนเข้าไปด้วย (ถ้ามี)
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
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1.7.7 เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น หมายถึง เนื้อที่ที่ครัวเรือนเกษตรถือครองอยู่ ได้แก่
สระน้า คูน้า บ่อปลา บ่อกุ้ง ทางน้า หรือ ถนนที่มีอยู่ในแปลงเกษตร ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่รกร้าง ฟาร์มและสิ่งปลูก
สร้างที่ถือครองอยู่ นอกเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรข้างต้น ฯลฯ
1.7.8 เนื้อที่ใช้ประโยชน์นอกการเกษตร หมายถึง เนื้อที่ส่วนที่เหลือจากการหักเนื้อที่ป่าไม้และ
เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรออกจากเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ เนื้อที่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงที่อยู่
อาศัย สิ่งปลูกสร้างย่านการค้าที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมโรงเรียนโรงพยาบาลวัดถนนทางหลวงทางรถไฟสนามบิน
แม่น้าลาคลองหนองบึงอ่างเก็บน้าสถานที่ราชการและที่อื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เป็นต้น
1.7.9 แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map : Agricultural Map for
Adaptive Management) ได้มุ่งเน้นการวางแผนภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยกาหนดยุทธศาสตร์ที่สาคัญคือ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการยกระดับมาตรฐาน
สิน ค้าเกษตรสร้ างมูล ค่าเพิ่มให้ สินค้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการผลิตสินค้าให้ มีความสมดุล
ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี เริ่มมีการตั้งเมืองครั้งแรกที่บริเวณหน้าเขาสระบาป ชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่เรียกว่า
“ชาวชอง” เข้ามาตั้งรกรากในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งปัจจุบันผู้ที่สืบเชื้อสายชาวชองดั้งเดิมส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ที่บ้านคลองพลู อาเภอเขาคิชฌกูฏ ในปี พ.ศ.220 จึงได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่ม ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตก
ของแม่น้าจันทบุรี หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า จั นทบุรีเป็นเมืองที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อ
ครั้งยังเป็นพระยาวชิรปราการได้นากาลังพลตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมาทางทิศตะวันออก และยึดเมืองจันทบุรีไว้
เป็นเวลา 5 เดือน เพื่อเป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและลี้พล ก่อนนากาลังพลกลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยาในปี
พ.ศ. 2310ต่อมา พ.ศ. 2436 ฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว้นานถึง 11 ปี จนไทยต้องยอมยกดินแดน
ฝั่งซ้ายแม่น้าโขงให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ เมืองจันทบุรีจึงมีฐานะเป็นจังหวัดจนถึงปัจจุบัน
2.1 สภาพทั่วไป
2.1.1 ลักษณะทางกายภาพ
1) ที่ตั้ง: จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 12 –
13 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 - 102 องศาตะวันออก ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทาง (สายใหม่)
ประมาณ 239 กิโลเมตร และแนวเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชาประมาณ ๘๖ กิโลเมตรและมีแนวชายฝั่ง
ทะเลยาวประมาณ ๘๗ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตจังหวัดจันทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว
ทิศใต้
ติดต่อจังหวัดตราดและอ่าวไทย
ทิศตะวันออก
ติดต่อจังหวัดตราด และประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก
ติดต่อจังหวัดระยอง และอ่าวไทย
2) ขนาดพื้นที่ : พื้นที่จังหวัด จานวน 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,961,250 ไร่
คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 16.63 ของภาคตะวันออก และร้อยละ 1.8 ของประเทศ
3) สภาพภูมิประเทศ
3.1) ป่าไม้ ภูเขา และเนินสูง เป็นลักษณะของภูมิประเทศด้านเหนือและตะวันออกของ
จังหวัด ได้แก่ เขตอาเภอแก่งหางแมว อาเภอท่าใหม่ อาเภอมะขาม อาเภอสอยดาว อาเภอโป่งน้าร้อน และ
ตอนบนของอาเภอขลุง บริเวณดังกล่าวเป็นเขตป่าสงวน เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตรั กษา
พันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่การเกษตรปลูกสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ามัน และพืชไร่ เช่น ข้าวโพด มันสาปะหลัง เป็นต้น
3.2) ที่ราบสลับภูเขา อยู่ตอนกลางของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่ในเขตอาเภอเมือง อาเภอ
เขาคิชฌกูฏ ตอนบนของอาเภอท่าใหม่ อาเภอขลุง และตอนบนของอาเภอแหลมสิงห์ พื้นที่แหล่งน้าที่ใช้ทา
สวนผลไม้
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3.3) ที่ราบฝั่งทะเล ได้แก่ อาเภอนายายอาม ตอนล่างของอาเภอท่าใหม่ อาเภอแหลม
สิงห์ และอาเภอขลุง มีลักษณะเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลสลับด้วยเนินเขา เป็นบริเวณป่าชายเลน

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดจันทบุรี
4) แม่น้าที่ส้าคัญ จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเล จึงมีแม่น้าลาธารสายต่างๆ หลายสาย
ซึ่งมีทิศทางการไหลของน้าจากเหนือลงใต้เป็นส่วนใหญ่ ประกอบด้วย
4.1) แม่น้าพังราด เป็นลาน้ากั้นพรมแดนระหว่างจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
แม่น้าพังราดเป็นลาน้าสายสั้นๆ ความยาวจากต้นกาเนิดของลาน้าเขาวงศ์ถึงปากแม่น้าพังราด ทั้งสิ้น 30 – 50
กิโลเมตร ลาน้าตอนต้นเกิดจากคลองเขาวงศ์ คลองนายายอาม นอกจากนี้ยังมีคลองห้วงหิน และคลองห้วยเตย
ซึ่งกาเนิดจากเขาทะลาย ไหลลงสู่คลองนายายอามและต่อเนื่องเป็นลาน้าพังราดในที่สุด
4.2) แม่ น้ าวั ง โตนด ก าเนิ ด จากเนิ น เขาบริ เ วณเขตติ ด ต่ อ ระหว่ า งอ าเภอท่ า ใหม่
จังหวัดจันทบุรี อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และอาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิง เทรา มีลาน้าสาขา
ที่สาคัญ คือ คลองโตนด และคลองประแกต
4.3) แม่น้าจันทบุ รี เป็นแม่น้าที่มีความส าคัญที่สุดของจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้ว ย
แม่ น้ าสาขาที่ ส าคั ญ คื อ คลองตารอง และคลองตาหลิ ว นอกจากนี้ ยั ง มี ค ลองทุ่ ง เพล (คลองปรื อ หรื อ
คลองพยาธิ) ไหลลงมารวมกับแม่น้าจันทบุรีที่ตอนใต้ของวัดพญาล่าง ผ่านตัวเมืองจันทบุรีออกปากแม่น้าที่
อาเภอแหลมสิงห์ รวมความยาวทั้งสิ้น 123 กิโลเมตร
4.4) แม่น้าเวฬุ กาเนิดจากคลองขวาง ซึ่งเกิดจากหุบเขาชะอมและเขาทุ่งสะพานหิน
ตั้งอยู่ห่างจากอาเภอมะขาม ทางตะวันออก 10 กิโลเมตร แม่น้าเวฬุ ความยาวทั้งสิ้น 87.5 กิโลเมตร
4.5) ลุ่มน้าโตนเลสาป ไหลจากอาเภอโป่งน้าร้อนลงสู่ที่ราบราชอาณาจักรกัมพูชาจาก
ทางทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิ
จสิเนคราะห์
ค้าเกษตรที
่ส�ำคัญจจัการเกษตรจั
งหวัดจันทบุงหวัรี ดจันทบุร9ี
การวิ
ด้านเศรษฐกิ
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ภาพที่ 2 แสดงแม่น้าที่มีความส้าคัญของจังหวัดจันทบุรี

ตารางที่ 1 แสดงแหล่งเก็บกักน้้าส้าคัญของจังหวัดจันทบุรี
สถานที่ตั้ง
ล้าดับ
ชื่อโครงการ
หมู่บ้าน
ต้าบล
1 โครงการคลองวังโตนด
ท่าใหม่
2 ฝายยางจันทบุรี
6
จันทนิมิต
3 อ่างเก็บน้าคลองศาลทราย
3
คลองพลู
4 อ่างเก็บน้าบ้านพลวง
4
พลวง
5 อ่างเก็บน้าเขื่อนคีรีธาร
6
ปัถวี
6 ฝายท่าระม้า
ท่าหลวง
7 อ่างเก็บน้าคลองบอน
4
หนองตาคง
8 อ่างเก็บน้าคลองพระพุทธ
5
ทับไทร

อ้าเภอ
ท่าใหม่
เมือง
เขาคิชฌกูฏ
เขาคิชฌกูฏ
มะขาม
มะขาม
โป่งน้าร้อน
โป่งน้าร้อน

ความจุเก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
10.80
4.20
10.00
80.00
76.00
0.83
2.50
70.51
254.84

ที่มา : โครงการชลประทานจันทบุรี
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5) ภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน (Tropical Monsoon Climate) อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ 36.0 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุก ภูมิอากาศแบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (wet season) และ
ฤดูแล้ง (dry season) ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 2,721มม. ต่อปี เนื่องจากพื้นที่ติดกับอ่าวไทยทาให้ได้รั บอิทธิพล
ทั้งลมมรสุมจากทะเลจีนใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม
หลั ง จากนั้ น จะได้ รั บ อิทธิ พลความกดอากาศสู งที่ พั ดผ่ านจากภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนื อเริ่ มเข้าสู่ ฤดู ห นาว
ท าให้ อ ากาศหนาวเย็ น เป็ นช่ ว งระยะสั้ น ๆ ตั้ งแต่ ช่ ว งเดื อนพฤศจิ กายนถึ งมกราคม ส่ ว นฤดู ร้ อนเริ่ มตั้ งแต่
เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม
ตารางที่ 2 สถิติปริมาณน้้าฝน อุณหภูมิ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2546-2558
ฝนรวม
จ้านวนวันฝนตก
ฝนสูงสุด
อุณหภูมิ
ปี พ.ศ.
(มิลลิเมตร)
(วัน)
(มิลลิเมตร)
อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิต่าสุด
2546
2,472.9
163
102.0
36.6
17.4
2547
2,988.8
149
146.6
36.4
18.1
2548
2,891.1
175
133.1
36.0
16.4
2549
3,910.5
166
273.0
36.8
17.5
2550
3,434.9
180
199.4
35.7
16.5
2551
3,452.4
189
135.0
35.4
17.9
2552
3,099.1
165
123.4
36.2
16.1
2553
2,8560
163
139.6
36.6
19.7
2554
3,316.7
175
221.2
35.7
18.0
2555
2,545.7
181
103.6
36.0
20.8
2556
3,711.2
178
394.9
37.4
17.4
2557
2,768.7
159
141.5
36.4
15.1
2558
2,721.4
157
197.1
36.0
18.2
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6) การใช้ที่ดินลักษณะการใช้ที่ดินจังหวัดจันทบุรี แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ได้ดังนี้
6.1) พื้นที่ตอนบน ประกอบด้วย พื้นที่ของอาเภอแก่งหางแมว อาเภอท่าใหม่ อาเภอมะขาม
อาเภอสอยดาว อาเภอโป่งน้าร้อน อาเภอเขาคิชฌกูฏ และตอนบนของอาเภอขลุง ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็น
ภูเขา ป่าไม้ สลับด้วยที่ราบเชิงเขา และที่ราบระหว่างภูเขา ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่ เขตป่าสงวน ไม้ยืนต้น
และไม้ผลสลับกัน
6.2) พื้นที่ตอนกลาง ประกอบด้วย พื้นที่ฝั่งเหนือและใต้ของทางหลวงสายบางนา-ตราด
(สุขุมวิท) ในเขตอาเภอท่าใหม่ อาเภอเมืองจันทบุรี อาเภอขลุง และตอนบนของอาเภอแหลมสิงห์ ซึ่งสภาพ
ภูมิประเทศเป็นที่ราบมีภูเขาสลับบ้างเล็กน้อย ใช้ประโยชน์ในการทาสวนผลไม้ สวนยางพารา
6.3) พื้นที่ตอนล่าง ประกอบด้วย พื้นที่ตอนล่างของอาเภอนายายอาม อาเภอท่าใหม่ อาเภอ
เมืองจันทบุรี อาเภอขลุง และอาเภอแหลมสิงห์เกือบทั้งหมด ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบใกล้ชายฝั่งทะเลสลับด้วย
ภู เ ขาขนาดย่ อม และป่ า ชายเลนใช้ ป ระโยชน์ ใ นการท านา ปลู ก ไม้ ยื น ต้ น ท าสวนผลไม้ ท าการประมง
และการเพาะเลีย้ งชายฝั่ง
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิ
จสิเนคราะห์
ค้าเกษตรที
่ส�ำคัญจจัการเกษตรจั
งหวัดจันทบุ
รี ดจันทบุ11
การวิ
ด้านเศรษฐกิ
งหวั
รี
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ในปี 2556จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,961,250 ไร่ เป็นเนื้อที่ป่าไม้ 1,313,055 หรือร้อยละ
33.15 เป็นเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 2,286,023 ไร่ หรือร้อยละ 57.71และเนื้อที่อื่นๆอีกร้อยละ 9.14
และสภาพการใช้ที่ดินออกเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,286,023 ไร่ แยกเป็นพื้นที่สวนไม้ผลและไม้ยืนต้น ร้อยละ
73.93 พืชไร่ร้อยละ 15.85 นาข้าวร้อยละ 1.41 สวนผัก ไม้ดอกไม้ประดับร้อยละ 0.2 และเนื้อที่ใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรอื่นๆ ร้อยละ 8.49
เนื้อที่อื่น ๆ
9.21%

ผัก/ไม้ดอก
0.32%

เนื้อที่ป่าไม้
33.40%

อื่นๆ พืชไร่
8.49% 15.85%

นาข้าว
1.41%

ไม้ผลไม้ยืน
ต้น
73.93%

เนื้อที่ทา
การเกษตร
57.39%

ภาพที่ 3 การจาแนกเนื้อที่จังหวัดจันทบุรี
ภาพที่ 4การจาแนกเนื้อที่การเกษตรจังหวัดจันทบุรี
ที่มา : การใช้ที่ดิน สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2556
2.1.2 ข้อมูลการปกครองและประชากร
1) การปกครอง แบ่งออกเป็น 10 อาเภอ 76 ตาบล 731 หมู่บ้าน 33 ชุมชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จานวน 82 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 5 แห่ง เทศบาล
ตาบล 42 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 34 แห่ง
ตารางที่ 3 แสดงการปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อาเภอ
เมืองจันทบุรี
ขลุง
ท่าใหม่
โป่งน้าร้อน
มะขาม
แหลมสิงห์
สอยดาว
แก่งหางแมว
นายายอาม
เขาคิชฌกูฏ
รวม 10 อาเภอ

ตาบล
11
12
14
5
6
7
5
5
6
5
76

หมู่บ้าน
98
90
124
47
59
65
70
66
67
45
731

อบจ.
1
1

เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล
3
7
1
6
1
5
4
7
2
2
1
3
5
5
42

อบต.
4
5
7
2
4
4
4
4
34

ที่มา : กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
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2) ประชากร
2) ประชากรปี 2559
ปี 2559
(มีน(มีาคม
นาคม
2559)
2559)
จังหวั
จังดหวัจันดทบุ
จันรทบุ
ีมีจรานวนประชากร
ีมีจานวนประชากร
รวมทั
รวมทั
้งสิ้น้งสิ531,316
้น 531,316
คน คน
เป็นเป็ชาย
นชาย
260,680
260,680
คน คน
เป็นเป็หญินหญิ
ง 270,636
ง 270,636
คน คน
ตารางที
่ 4 ประชากรจั
งหวังดหวัจันดทบุ
รี รี
ตารางที
่ 4 ประชากรจั
จันทบุ
ประชากร
ประชากร
(คน)(คน)
จ้านวน
จ้านวน ขนาดของ
ขนาดของ พื้นพืที่้นที่ ความหนาแน่
ความหนาแน่
น น
ที่ ที่ อ้าเภอ
อ้าเภอ
ประชากร/ตร.กม.
(ตร.กม.)ประชากร/ตร.กม.
รวมรวม ชายชาย หญิหญิ
ง ง ครัวครัเรืวอเรืน อนครัวครัเรืวอเรืน อน (ตร.กม.)
1 1 เมือเมืงจัอนงจัทบุนรทบุ
ี รี 127,731
127,731 60,710
60,710 67,021
67,021 65,156
65,156 1.961.96 253.093
253.093 504.68
504.68
2 2 ขลุงขลุง
56,703
56,703 27,784
27,784 28,919
28,919 21,729
21,729 2.612.61 756.038
756.038 75.00
75.00
3 3 ท่าใหม่
ท่าใหม่
71,054
71,054 34,349
34,349 36,705
36,705 26,505
26,505 2.682.68 612.800
612.800 115.95
115.95
4 4 โป่งโป่
น้าร้งน้อาร้น อน 43,964
43,964 22,799
22,799 21,165
21,165 16,736
16,736 2.632.63 997.290
997.290 44.08
44.08
5 5 มะขาม
มะขาม
31,551
31,551 15,662
15,662 15,889
15,889 12,962
12,962 2.432.43 547.332
547.332 57.65
57.65
6 6 แหลมสิ
แหลมสิ
งห์ งห์ 30,520
30,520 14,808
14,808 15,712
15,712 11,197
11,197 2.732.73 191.000
191.000 159.79
159.79
7 7 สอยดาว
สอยดาว 65,578
65,578 33,048
33,048 32,530
32,530 25,537
25,537 2.572.57 770.750
770.750 85.06
85.06
8 8 แก่งแก่
หางแมว
งหางแมว 41,673
41,673 21,005
21,005 20,668
20,668 18,971
18,971 2.202.20 1,154.080
1,154.080 36.11
36.11
9 9 นายายอาม
นายายอาม 33,912
33,912 16,475
16,475 17,437
17,437 12,920
12,920 2.622.62 306..017
306..017 110.82
110.82
10 10 เขาคิเขาคิ
ชฌกูชฌกู
ฏ ฏ 28,630
28,630 14,040
14,040 14,590
14,590 12,199
12,199 2.352.35 877.700
877.700 32.62
32.62
รวมรวม
531,316
531,316260,680
260,680270,636
270,636 223,912
223,912 2.412.41 6,466.30
6,466.30 82.17
82.17
ที่มาที: ่มกรมการปกครอง
า : กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย

พยากรธรรมชาติ
2.1.3
2.1.3
ทรัพทรัยากรธรรมชาติ
ที่ส้าทคัี่สญ้าคัญ
1) พทรัยากรดิ
พยากรดิ
น การที
่สภาพพื
่ส่วนใหญ่
ของจั
ที่ลาดชั
นมาก
นเขาหรื
1) ทรั
น การที
่สภาพพื
้นที่ส้น่วทีนใหญ่
ของจั
งหวังดหวัเป็ดนเป็พื้นพืที่ล้นาดชั
นมาก
เช่นเช่เนินนเนิเขาหรื
อ อ
อกเขาต่
ลักษณะดิ
มีการระบายน้
กินเป็
ไปนเป็พื้นทีพื่ท้นี่เทีหมาะส
่ที่เหมาะส
เทือเทื
กเขาต่
างๆาลังๆกษณะดิ
นจึงนเป็จึงนเป็ดินตืดิ้นถึตืง้นลึถึกงลึมีก ารระบายน้
าดีถาดีึงดีถเึงกิดีนเไป
าหรัาหรั
บปลูบกปลูไม้กยไม้ืนต้ยนื ต้น
พืชสวนในเขตที
่มีฝนตกชุ
จังดหวัจันดทบุ
จันทบุ
รัพยากรดิ
มีปหาต่
ัญหาต่
อการเกษตร
2,334,658
หรือหรืพืชอสวนในเขตที
่มีฝนตกชุ
ก จักงหวั
รีมีเรนืีม้อีเทีนื่ท้อทีรัพ่ทยากรดิ
นที่นมีปทีั่ญ
อการเกษตร
2,334,658
ไร่ ไร่
ด 37,030
ดินมเค็133,489
ม 133,489
้น 1,223,209
ที่ลาดชั
น 911,579ไร่) ไร่เนื)้อเนืที่ ้อที่
(ดิน(ดิเปรีนเปรี
้ยวจั้ยดวจั37,030
ไร่ ดิไร่นเค็
ไร่ ดิไร่นตืดิ้น ตื1,223,209
ไร่ พืไร่้นทีพื่ล้นาดชั
นเชินงเชิ
ซ้องนซ้อ911,579
พยากรดิ
ๆ และพื
บ็ดเตล็
ด 1,626,592
ทรัพทรัยากรดิ
นอื่น อืๆ่นและพื
้นที่เ้นบ็ทีด่เเตล็
ด 1,626,592
ไร่ ไร่
2) พทรัยากรน้
พยากรน้
2) ทรั
้า ้า
น้้าธรรมชาติจังหวั
จังดหวัมีแดม่มีนแ้าล
ม่นาธารหลายสาย
้าลาธารหลายสาย
ทิศทางการไหลของน้
2.12.1
แหล่แหล่
งน้้างธรรมชาติ
ซึ่งมีซึท่งิศมีทางการไหลของน้
าจากาจาก
อลงใต้
ส่วนใหญ่
ประกอบด้
งโตนด
น้าเวฬุ
และลุ
่มน้าโตนเลสาป
เหนืเหนื
อลงใต้
เป็นเส่ป็วนนใหญ่
ประกอบด้
วย วแม่ย นแม่้าพันง้าพั
ราดงราด
แม่นแม่้าวันง้าวั
โตนด
แม่นแม่้าจันน้าจัทบุนรทบุ
ี แม่รี นแม่้าเวฬุ
และลุ
่มน้าโตนเลสาป
การพั
ฒนาแหล่
อ่างเก็
บน้่สาทีาคั่สญาคัได้
ญแได้ก่ แอ่ก่างเก็
อ่างเก็
บน้าเขื
ความจุ
2.2)2.2)
การพั
ฒนาแหล่
งน้้างน้อ่้าางเก็
บน้าที
บน้าเขื
่อนคี่อรนคี
ีธารรีธาร
ความจุ
กัก กัก
น้าประมาณ
ล้ากนลูบาศก์
กบาศก์
เมตร
อ่างเก็
น้าคลองศาลทราย
มีความจุ
กักบเก็น้บาประมาณ
น้าประมาณ
เก็บเก็น้บาประมาณ
76 76
ล้านลู
เมตร
อ่างเก็
บน้บาคลองศาลทราย
มีความจุ
กักเก็
10 10
ล้านล้าน
ลูกบาศก์
และอ่
บน้าพลวง
มีความจุ
บน้าประมาณ
ล้ากนลูบาศก์
กบาศก์
ลูกบาศก์
เมตรเมตร
และอ่
างเก็างเก็
บน้าพลวง
มีความจุ
กักเก็กักบเก็น้าประมาณ
80 80
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2.3) ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในลุ่มน้า ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
และอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ทางด้านทิศเหนือในเขตพื้นที่อาเภอเขาคิชฌกูฏ และอุทยานแห่งชาติน้าตก
เขาสระบาปทางด้านทิศตะวันออกของเมืองจันทบุรี สาหรับป่าสงวนแห่งชาติ เช่น ป่าจัน-ตาแป๊ะ ป่าเขาวังแจง
ป่าเขาลูกช้าง ป่าเขาแกรด ป่าเขาสุกิม และป่าปัถวี จะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ตามแนวขอบ
ลุ่มน้า โดยพื้นที่ป่าในอดีตได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในการปลูกผลไม้เป็นส่วนใหญ่
ตารางที่ 5 แสดงพื้นที่ป่าไม้จังหวัดจันทบุรี
ประเภท
ป่าสงวนแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติ
วนอุทยาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
รวมทั้งสิ้น

จ้านวน (แห่ง)
18
3
1
3
1
26

พื้นที่ (ไร่)
1,539,084.25
130,436.50
9,500.00
810,773
11,370.00
2,787,608.30

ที่มา : สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

2.4) ทรัพยากรแร่ แหล่งแร่ที่สาคัญของจังหวัด จันทบุรีได้แก่ แร่ทรายขาวพบในพื้นที่
ตาบลคลองขุด ตาบลสนามไชยอาเภอท่าใหม่ แร่พลวง พบใน ตาบลนายายอาม ตาบลแก่งหางแมว อาเภอ
ท่าใหม่ แร่ พลวงและแร่ ฟลูออไรด์พบในพื้นที่ ตาบลสามพี่น้ อง อาเภอท่าใหม่ แร่โ มลิ ปดินั่มพบใน ตาบล
ตะเคียนทอง อาเภอมะขาม แร่ควอทซ์ พบใน ตาบลเขาวัว อาเภอท่าใหม่ กับ อาเภอเมือง และแร่เหล็ก พบใน
ตาบลทรายขาว อาเภอโป่งน้าร้อน ชนิดแร่ที่พบ
2.5) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดจันทบุรีมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ แนว
ชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๘๗ กิโลเมตร เป็นที่รวมของทรัพยากรอันหลากหลาย ทั้งป่าชายเลน หาดทราย
ปะการัง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งเหล่านี้ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประมง
การท่องเที่ยว เป็นต้น ป่าชายเลน พันธุ์ไม้ป่าชายเลนส่วนใหญ่เริ่มจากริมฝั่งทะเลซึ่งเป็นบริเวณ ดินเลนอ่อนน้า
ทะเลท่วมถึงอย่างสม่าเสมอ เป็นเขตของไม้โกงกาง ถัดเข้ามาเป็นเลนตื้นน้าท่วมถึงสม่าเสมอ เป็นกลุ่มไม้ถั่ว
และแสม ถัดเข้ามาอีก เป็นเลนแข็งน้าท่วมถึงครั้งคราว เป็นเขตของไม้ตะบูน โปรง และฝาด เขตสุดท้ายบริเวณ
ดินแข็ง ติดกับแนวป่าบกมีน้าทะเลท่วมถึงบางครั้งในรอบเดือนหนึ่ง ๆ เป็นเขตของไม้เสม็ด และจังหวัดจันทบุรี
มีพื้นที่แนวปะการัง ๔๔๘.๗๕ ไร่ พบมากในบริเวณหาดเจ้าหลาว สภาพของแนวปะการังส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
เสื่อมโทรมมากถึงสมบูรณ์ปานกลาง และแหล่งหญ้าทะเล บริเวณปากแม่น้าพังราด อาเภอนายายอาม และ
อาเภอท่าใหม่
2.6) ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จาแนก
แหล่งท่องเที่ย วและกิจ กรรมการท่องเที่ยวออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ประเภทธรรมชาติ ๒) ประเภท
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ๓) ประเภทมนุษย์สร้างขึ้น และ ๔) ประเภทกิจกรรม
และความสนใจพิ เ ศษจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามหลากหลาย ทั้ ง ทางด้ า น
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การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชายฝั่งทะเล การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
เชิ ง สุ ข ภาพ มากรองจากจั ง หวั ด ชลบุ รี ที่ มี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ๆ เช่ น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แก่ หาดจ้าหลาว หาดคุ้งวิมาน หาดแหลมสิงห์ วนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมสิงห์
หาดคุ้งกระเบน หาดแหลมเสด็จ หาดเจ้าหลาว ถ้าเขาวง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาสอยดาว อุ ท ยานแห่ ง ชาติ น้าตกพลิ้ ว อุท ยานแห่ ง ชาติ เ ขาสิ บ ห้ าชั้ น รวมทั้ ง แหล่ ง ท่อ งเที่ย วเชิง นิ เ วศ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และพื้นที่ท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ต่างๆ
2.2 ข้อมูลเศรษฐกิจ
ปี 2558 ณ ราคาประจาปี จังหวัดจันทบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด 115,169 ล้านบาท โดยมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ในภาคการเกษตรมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ 69,400 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.26 และนอกภาคการเกษตรมี
มูลค่าผลิตภัณฑ์ 45,769 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.74 และ อัตราการเจริญเติบโตจากปี พ.ศ. 2557 จานวน
110,169 ล้านบาท เป็นจานวน 115,169 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2558 หรือเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 5.55 โดยมี
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในภาคเกษตร ผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้น จานวน 4,424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
6.91 และภาคนอกเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.39 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่อคนเท่ากับ 218,411 บาทต่อ
คนต่อปี
ภาพที่ 5ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP) จังหวัดจันทบุรี ปี 2558
GPP นอก
การเกษตร
39.74%

GPP
เกษตร
60.26%

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร จันทบุรี ปี 2558
สาขา
เกษตรกรรม
96.35%

สาขา
ประมง
3.65%

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิ
จสิเนคราะห์
ค้าเกษตรที
่ส�ำคัญจจัการเกษตรจั
งหวัดจันทบุ
รี ดจันทบุ15
การวิ
ด้านเศรษฐกิ
งหวั
รี
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ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร นอกการเกษตร รายได้ต่อหัว จังหวัดจันทบุรี ปี 2548-2558
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ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี (SWOT Analysis)
จังหวัดจันทบุรีมีทรัพยากรดินและสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม รวมทั้งเกษตรกรมีความรู้และ
ภูมิปัญญา ทาให้เป็ นแหล่ งผลิตและจาหน่ ายผลไม้ที่มีชื่อเสี ยง และสิ นค้าเกษตรที่หลากหลาย อาทิ ได้แก่
ทุเรียน มังคุด เงาะ ลาไย ลองกอง สละ สมุนไพรประจาถิ่น กุ้ง เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณมากเป็นอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ ประกอบกับสินค้าเกษตรดังกล่าวเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพและอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม มีสาระสาคัญ ดังนี้
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environments)
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรจานวนมากมีความรู้ และมี
ภู มิปั ญญาท าให้ เป็ นแหล่ งผลิ ตและจาหน่ ายผลไม้ และสิ นค้ า
เกษตรคุณภาพ และมีปริมาณมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ
2. มีช่องทางการค้าชายแดน (จุดผ่านแดนถาวร 2 จุด และจุด
ผ่อนปรน 3 จุด) เชื่อมโยงประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
3. เป็นศูนย์กลางการ เจียระไนและแปรรูปผลิตภัณฑ์อัญมณี
4. ประชาชนของจันทบุรีมีฐานะดี ดังจะเห็นได้จากรายได้ต่อหัว
สูงกว่าระดับประเทศ และสัดส่วนคนจนน้อยกว่าระดับประเทศ
ด้านสาธารณสุขมีความเข้มแข็งในการดาเนินงาน ดูแล สุขภาพ
ในพื้นที่ และมีสถาบันการศึกษาหลายระดับรองรับ
5. มีทรัพยากรป่าไม้ทั้งบกและป่าชายเลนทาให้จังหวัดมีความ
อุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ ป่ารอยต่อ 5จังหวัด
6. มี แหล่ งท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติ ประวั ติศาสตร์ วั ฒนธรรม
ประเพณีที่หลากหลายและมีศักยภาพ
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1. การบริหารจัดการด้านการเกษตร อัญมณี และ การท่องเที่ยว
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
2. ขาดการบริหารจัดการน้าที่เป็นระบบ เกิดน้าท่วมใน ฤดูฝน
ภัยแล้งในฤดูร้อน ก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ส่งผลต่อการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร และอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว
ในฤดูฝนที่ยาวนาน
3. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (สาธารณูปโภค) ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการในปัจจุบัน การใช้สารเคมีในด้านการเกษตรและประมง
มากเกินไป ส่งผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4. พื้นที่ติดต่อกับชายแดนทาให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวิต เช่น โรคติดต่อและสิ่งผิดกฎหมาย
5. การบุกรุกทาลายพื้นที่ป่าไม้ การกัดเซาะชายฝั่ง สิ่งล่วงล้า
ลาน้า คุณภาพน้าปนเปื้อนสารและมีน้าเสียจากการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าชายฝัง่ รวมถึงน้าเสียจากการใช้สารเคมีภาคการเกษตร
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สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environments)
โอกาส (Opportunity)
ภัยคุกคาม (Threat)
1. นโยบายรัฐบาลในการจัดทาโซนนิ่งการเกษตรการบริหาร
จัดการน้า การพั ฒนาโครงสร้ างพื้ น ฐาน 2 ล้ านล้ านบาท
นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) การอานวยความสะดวกการนาเข้ าวัตถุดิบ อัญมณี
การค้าชายแดนการส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน และการ
ปลูกป่า
2. ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการผลไม้และสินค้า
เกษตรคุณภาพ
3. นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศนิยมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์มากขึ้น เป็ น โอกาสในการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยวเชิ ง
นิเวศน์และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. การขยายการค้ าการลงทุนการท่ องเที่ยวสู่ประเทศเพื่อ น
บ้าน
5. การเปิ ดประชาคมอาเซียน เป็ นโอกาสด้านการค้า ลงทุน
ท่อ งเที่ ยว ส่ งออก อั นจะมีผ ลต่ ออั ตราการเจริ ญ เติบ โตของ
เศรษฐกิจของจังหวัดที่สูงขึ้น

1. ความผั น ผวนของราคาผลผลิ ตทั้ ง ภายในและภายนอก
ประเทศ
2. ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปริมาณ
และคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
3. การขาดแคลนแรงงานทาให้ตอ้ งใช้แรงงานต่างด้าว ทาให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพและอาชญากรรม
4. ความผันผวนของราคาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร
5. กฎ ระเบียบของทางราชการบางประการยังไม่เอื้อต่อการค้า
และการลงทุน
6. ขาดกลไกที่เป็ นรูปธรรมในการส่ งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากส่วนกลาง

2.4 สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดจันทบุรี
2.4.1 ยางพารา
(1) สถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน
ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจที่ทารายได้เป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดจันทบุรีโดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์ ณ
ราคาประจาปี พ.ศ.2558 จานวน 18,689 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.70 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคเกษตรของ
จังหวัดศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2560 คาดว่าจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ยางพารากรีดได้
511,551 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของพื้นที่กรีดได้ทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 5,689 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.12 คาดว่าจะมีผลผลิตจานวน 129,422 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.79 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยคาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
จากปี 2559 จานวน 7,509 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.16 และคาดว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 253 กิโลกรัมต่อไร่ โดยคาดว่าผลผลิต
ต่อไร่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 12 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.98

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิ
จสิเนคราะห์
ค้าเกษตรที
่ส�ำคัญจจัการเกษตรจั
งหวัดจันทบุ
รี ดจันทบุ17
การวิ
ด้านเศรษฐกิ
งหวั
รี
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ภาพที่ 8 : เนื้อที่กรีด ผลผลิต ผลิตต่อไร่ ยางพารา จังหวัดจันทุบรี ปี 2550-2560
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ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
เนื้อที่กรีด

ผลผลิต

ผลผลิตต่อไร่

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(2) สถานการณ์การผลิตตามระดับความเหมาะสมของพื้นที่
จากข้ อมู ล กรมพั ฒ นาที่ ดิ น (2559) http://agri-map-online.moac.go.th มี พื้ น ที่
เหมาะสม (S) ในการปลูกยางพาราทั้งหมด 2,288,243 ไร่ โดยปลูกในพื้นที่เหมาะสม 305,108 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 13.34 ของพื้น ที่เหมาะสมทั้งหมด โดยมีพื้นที่ปลู กจริง 342,733 ไร่ แบ่งเป็นปลู กในพื้นที่ ความ
เหมาะสมสูง (S1) 35,402 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.33 ปลูกในพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) 305,180
ไร่ หรือร้อยละ 78.70 ปลูกในพื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) 12,903 ไร่ หรือร้อยละ 3.76และปลู กในพื้นที่ไม่
เหมาะสม (N) 24,690 ไร่ หรือร้อยละ 7.20
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การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญจังหวัดจันทบุรี

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
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ภาพที่ 9 แผนที่แสดงการปลูกยางพาราในชั้นความเหมาะสมต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 10 พื้นที่ปลูกยางพารา ตามระดับความเหมาะสมในอาเภอต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี
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การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญจังหวัดจันทบุรี
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ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th กรมพัฒนาที่ดิน (2559)
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ตารางที่ 6 ระดับพื้นที่ความเหมาะสม พื้นที่ปลูกยางพารา ตามระดับความเหมาะสมในอ้าเภอต่างๆ จังหวัดจันทบุรี
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2.4.2 ล้าไย
(1) สถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน
ล าไยเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ท ารายได้ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 2 ของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี โดยมี มู ล ค่ า
ผลิ ตภั ณ ฑ์ ณ ราคาประจ าปี ปี พ.ศ.2558 จ านวน 9,718ล้ านบาท คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 15.97 ของมูล ค่ า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาคเกษตรของ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2560
คาดว่าจังหวัดจันทบุรี มีลาไยจังหวัดจันทบุรีจะมีพื้นที่ให้ผล 142,65 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.35 ของพื้นที่ให้ผล
ทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 4,216 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 คาดว่าจะมีผลผลิตจานวน
299,859 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.91 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยคาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 14,954 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.25 และคาดว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 2,102 กิโลกรัมต่อไร่ โดยคาดว่า
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 44 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.14
ภาพที่ 11 : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลิตต่อไร่ ลาไย จังหวัดจันทุบรี ปี 2550-2560
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เนื้อที่ให้ผล

ผลผลิต

ผลผลิตต่อไร่

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(2) สถานการณ์การผลิตตามระดับความเหมาะสมของพื้นที่
จากข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน (2559) http://agri-map-online.moac.go.th
มีพื้นที่
เหมาะสม (S) ในการปลูกลาไยทั้งหมด 1,346,639 ไร่ โดยปลูกในพื้นที่เหมาะสม 53,932 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 4.00 ของพื้นที่เหมาะสมทั้งหมด และมีพื้นที่ปลูกจริง 101,573ไร่ แบ่งเป็นปลูกในพื้นที่ความเหมาะสมสูง
(S1) 10,487 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 10.33 ปลูกในพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) 43,053ไร่ หรือ
ร้อยละ 42.38 และปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) 48,033 ไร่ หรือร้อยละ 47.28

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญจังหวัดจันทบุรี
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ภาพที่ 12 แผนที่แสดงการปลูกลาไยในชั้นความเหมาะสมต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี

ภาพที่ 13 พื้นที่ปลูกลาไย ตามระดับความเหมาะสมในอาเภอต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี
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การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญจังหวัดจันทบุรี
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2.4.3 ทุเรียน
(1) สถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน
ทุ เ รี ย นเป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ท ารายได้ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 3 ของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี โดยมี มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์ ณ ราคาประจาปี ปี พ.ศ.2558 จานวน 5,876ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.65 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2560
จังหวัดจันทบุรีจะมีพื้นที่ให้ผล 173,672 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.28 ของพื้นที่ให้ผลทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้น
จากปี 2559 จานวน 2,580 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.51 คาดว่าจะมีผลผลิตจานวน 284,874 ตัน หรือคิด
เป็นร้อยละ 45.87 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยคาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 97,084 ตัน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.70 และคาดว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 1,640 กิโลกรัมต่อไร่ โดยคาดว่าผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 จานวน 542 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.36
ภาพที่ 14 : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลิตต่อไร่ ทุเรียน จังหวัดจันทุบรี ปี 2550-2560
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แหล่งข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2.4.4 มังคุด
(1) สถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน
มั ง คุ ด เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ท ารายได้ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 4 ของจั ง หวั ด จั น ทบุ รี โดยมี มู ล ค่ า
ผลิตภัณฑ์ ณ ราคาประจาปี ปี พ.ศ.2558 จานวน 3,231 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.31ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภาคเกษตรของจังหวัด ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2560
จังหวัดจันทบุรีจะมีพื้นที่ให้ผล 129,537 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 31.07 ของพื้นที่ให้ผลทั้งประเทศ และเพิ่มขึ้น
จากปี 2559 จานวน 198 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.51 คาดว่าจะมีผลผลิตจานวน 107,138 ตัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 51.51 ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยคาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 38,267 ตัน หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.56 และคาดว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 827 กิโลกรัมต่อไร่ โดยคาดว่าผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2559 จานวน 295 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.45
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ภาพที่ 15 : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลิตต่อไร่ มังคุด จังหวัดจันทุบรี ปี 2550-2560
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แหล่งข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2.4.5 เงาะ
(1) สถานการณ์การผลิตในปัจจุบัน
เงาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทารายได้เป็นอันดับที่ 6 ของจังหวัดจันทบุรี โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์
ณ ราคาประจาปี ปี พ.ศ.2558 จานวน 2,852 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.69 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาคเกษตรของจังหวัด ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2560 จังหวัด
จันทบุรีจะมีพื้นที่ให้ผล 56,491ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.42 ของพื้นที่ให้ผลทั้งประเทศ และลดลงจากปี 2559
จานวน 383 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.67 คาดว่าจะมีผลผลิตจานวน 94,324 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.65
ของผลผลิตทั้งประเทศ โดยคาดว่าจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 40,647ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
75.73 และคาดว่าจะมีผลผลิตเฉลี่ย 1,670 กิโ ลกรัมต่อไร่ โดยคาดว่าผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นจากปี 2559
จานวน 726 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.91
ภาพที่ 16 : เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต ผลิตต่อไร่ เงาะ จังหวัดจันทุบรี ปี 2550-2560
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แหล่งข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญจังหวัดจันทบุรี

25

26
(2) สถานการณ์การผลิตไม้ผล (ทุเรียน มังคุด เงาะ) ตามระดับความเหมาะสมพื้นที่
จากข้อมู ล กรมพั ฒ นาที่ดิ น (2559) http://agri-map-online.moac.go.th มี พื้น ที่
เหมาะสม (S) ในการปลูกไม้ผลทั้งหมด 982,969 ไร่ โดยปลูกในพื้นที่เหมาะสม 586,498 ไร่ หรือคิดเป็นร้อย
ละ 59.67 ของพื้นที่เหมาะสมทั้งหมด และมีพื้นที่ปลูกจริง 626,444ไร่ แบ่งเป็นปลูกในพื้นที่ความเหมาะสม
สูง(S1) 46,563 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.43 ปลูกในพื้นที่ความเหมาะสมปานกลาง (S2) 539,935ไร่ หรือ
ร้อยละ 86.19 และปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) 19,973ไร่ หรือร้อยละ 3.19 ทั้งนี้เนื่องจากกรมพัฒนาที่ดิน
ไม่ได้แบ่งพื้นที่ความเหมาะสมไม้ผล (ทุเรียน มังคุด เงาะ) เป็นรายชนิดสินค้า
ภาพที่ 17 แผนที่แสดงการปลูกทุเรียน เงาะ มังคุด ในชั้นความเหมาะสมต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี

ที่มา : http://agri-map-online.moac.go.th กรมพัฒนาที่ดิน (2559)
ภาพที่ 18 พื้นที่ปลูกไม้ผล (ทุเรียน มังคุด เงาะ) ตามระดับความเหมาะสมในอาเภอต่างๆ
ของจังหวัดจันทบุรี
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บทที่ 3
ผลการศึกษาวิเคราะห์
3.1 สินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาวิเคราะห์ สินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดจันทบุรี ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(Gross Province Product : GPP) ปี 2559 สูงสุด 5ลาดับแรก ได้แก่ยางพารา ลาไย ทุเรียน มังคุด และเงาะ
โดยการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต/ผลตอบแทน เปรียบเทียบการผลิตในพื้นที่เหมาะสมมาก (S1) กับพื้นที่
ไม่เหมาะสม (N) และศึกษาวิเคราะห์ Demand Supply รวมทั้งวิถีตลาดของสินค้าเกษตรที่สาคัญ ตลอดจน
การพิจารณาข้อมูลด้านการผลิตจากความเหมาะสมทางกายภาพโดยใช้แผนที่ความเหมาะสมทางกายภาพของ
กรมพัฒนาที่ดินข้อมูล จานวนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูกปริมาณผลผลิตข้อมูล ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตรด้านต่างๆ เช่น โครงสร้างทางการตลาดการค้าการกระจายผลผลิตเพื่อปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map โดยมีผลการศึกษาวิเคราะห์ ดังนี้ (สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 6, 2560)
3.1.1 ยางพารา
(1) ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
 ในพื้นที่เหมาะสม
พบว่า ต้นทุนการผลิตรวมของการผลิตยางพารา เท่ากับ 7,228.71 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
1) ต้นทุนผันแปรโดยในส่วนของต้นทุนผันแปร เท่ากับ 4,992.19 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.19 ของต้นทุน
การผลิตรวม โดยต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างแรงงานและค่าเก็บเกี่ยว รองลงมาเป็น
ค่าปัจจัยการผลิตต่างๆ 2) ต้นทุนคงที่ เท่ากับ 2, 236.52 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 30.94 ของต้นทุนการผลิตรวม
โดยมีผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับ 18,199.19 บาทต่อไร่ เป็นผลมาจากราคาขายต่อ
หน่วยเท่ากับ 48.22 บาท/กก. และผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 377.42 กิโลกรัม เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิต
รวมทาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ 10,970.48 บาทต่อไร่
 ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
พบว่า ต้นทุนการผลิตรวมของการผลิตยางพารา เท่ากับ 9,588.00 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
1) ต้นทุนผันแปร โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร เท่ากับ 7,001.88 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 73 ของต้นทุน
การผลิตรวม โดยต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างแรงงาน และค่าเก็บเกี่ยว รองลงมาเป็น
ค่าปัจจัยการผลิตต่างๆ 2) ต้นทุนคงที่ เท่ากับ 2,587.50 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 37 ของต้นทุนการผลิตรวม
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โดยมี ผ ลตอบแทนที่ เ กษตรกรได้ รั บ เท่ า กั บ 18,460.06 บาทต่ อ ไร่ เป็ น ผลมาจากราคา
ยางพาราที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 4,822 บาทต่อตัน (48.22บาท/กิโ ลกรัม ) และผลผลิ ตต่อไร่ เท่ากับ
382.83 กิโลกรัม เมื่อนาไปหักลบกับต้นทุนการผลิตรวมทาให้เกษตรกรมีกาไร 8,870.68 บาทต่อไร่
ดั ง นั้ น จากผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น การผลิ ต และผลตอบแทนของสิ น ค้ า ยางพารา
เปรียบเทียบการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม (S1) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) สรุปได้ คือ เกษตรกรที่
ทาการผลิตยางพาราในพื้นที่เหมาะสม (S1) มีต้นทุนการผลิตรวมต่ากว่า เท่ากับ 2,360 บาทต่อไร่ และได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงกว่า เท่ากับ 2,099 บาทต่อไร่ ของเกษตรกรที่ทาการผลิตยางพาราในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
ตารางที่ 9 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตยางพารา จังหวัดจันทบุรี
รายงาน
1.ต้นทุนผันแปร
1.1 ค่าแรงงาน
เตรียมดิน
ปลูก
ดูแลรักษา
การใส่ปุ๋ย
การฉีดยาป้องกันกาจัดวัชพืช
การฉีดยาป้องกันกาจัดโรคและแมลง
การดายหญ้า/ถอนหญ้า
การตัดแต่งกิ่ง
เก็บเกี่ยว
การกรีดยาง
เก็บขี้ยาง
1.2 ค่าวัสดุ
ค่าปุ๋ย
ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยเคมี
ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ยากาจัดวัชพืช(ยาฆ่าหญ้า)
ยาป้องกันศัตรูพืช
ยากาจัดศัตรูพืช
ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

พื้นที่เหมาะสม (S)
เงินสด ประเมิน
รวม
3,379.91 1,612.28 4,992.19
2,612.05 1,506.80 4,118.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63.98
53.58
117.56
6.56
18.52
25.08
8.91
25.50
34.41
25.86
0.00
25.86
22.66
9.57
32.23
0.00
0.00
0.00
2,548.07 1,453.22 4,001.29
2,474.24 1,363.73 3,837.97
73.83
89.49
163.32
546.74
0.00
546.74
365.63
0.00
365.63
58.59
0.00
58.59
307.03
0.00
307.03
30.02
0.00
30.02
28.16
0.00
28.16
1.86
0.00
1.86
0.00
0.00
0.00
52.75
0.00
52.75
8.07
0.00
8.07

หน่วย: บาท/ไร่
พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
เงินสด
ประเมิน
รวม
6,392.20 609.68 7,001.88
4,641.89 569.79 5,211.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
172.09
54.29 226.38
61.03
42.83 103.86
21.33
6.70
28.03
5.70
0.00
5.70
84.02
4.75
88.77
4,469.80 515.50 4,985.30
4,007.49 487.73 4,495.22
0.00
25.03
25.03
462.32
2.75 465.07
1,332.13
0.00 1,332.13
1,078.50
0.00 1,078.50
425.13
0.00 425.13
653.37
0.00 653.37
61.67
0.00
61.67
54.44
0.00
54.44
7.23
0.00
7.23
83.19
0.00
83.19
83.19
0.00
83.19
39.75
0.00
39.75
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30
รายงาน
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
2.ต้นทุนคงที่
2.1 ค่าเช่าที่ดิน
2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร
2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต
3. ต้นทุนรวมต่อไร่
4. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
5. ราคาเฉลีย่ ที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)
6. มูลค่าผลผลิต/รายได้ทั้งหมด (บาท/ไร่)
7. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่)
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)
9. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนทัง้ หมด (บาท/ไร่)
10. ผลตอบแทนสุทธิเหนือผลผลิต (บาท/กก.)
11. ต้นทุนการผลิตราคา ณ จุดคุม้ ทุน (บาท/กก.)
12. ปริมาณผลผลิต ณจุดคุ้มทุน (กก./ไร่)

พื้นที่เหมาะสม (S)
พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
เงินสด ประเมิน
รวม
เงินสด
ประเมิน
รวม
90.27
0.00
90.27
66.28
0.00
66.28
85.58
0.00
85.58
59.15
0.00
59.15
4.69
0.00
4.69
7.13
0.00
7.13
0.00
0.00
0.00
2.67
0.00
2.67
221.12 105.48
326.60 418.18
39.89 458.07
0.00 2,236.52 2,236.52
0.00 2,675.03 2,675.03
0.00 990.63
990.63
0.00 1,287.06 1,287.06
0.00 131.55
131.55
0.00 136.76 136.76
0.00
25.16
25.16
0.00 101.88 101.88
0.00 1,089.18 1,089.18
0.00 1,149.33 1,149.33
3,379.91 3,848.80 7,228.71 6,392.20 3,284.71 9,676.91
0.00
0.00
377.42
0.00
0.00 382.83
48.22
48.22
18,199.19
18,460.06
14,819.28
12,067.86
13,207.00
11,458.18
10,970.48
8,783.15
29.07
22.94
19.15
25.28
149.91
200.68

ที่มา : จากสารวจข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี
(2) ผลการศึกษาวิถีการตลาดยางพารา
การผลิตยางพาราของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีโดยผลผลิตทั้งหมดที่เกษตรกรผลิตได้
จะขายให้ผู้รับซื้อในจังหวัดทั้งหมดโดยขายให้พ่อค้าในจังหวัดร้อยละ 91 โรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดร้อยละ
0.70 และสหกรณ์ กยท. จันทบุรี ร้อยละ 8.30 ผลผลิตยางพาราที่พ่อค้าในจังหวัดรับซื้อจะขายต่อให้โรงงาน
แปรรูปในจังหวัดร้อยละ 51.92 และขายให้โรงงานแปรรูปยางพารานอกจังหวัดร้อยละ 39.08 ขณะที่สหกรณ์
กยท. ขายยางพาราต่อให้แก่โรงงานแปรรูปในจังหวัดร้อยละ 2.77 และส่งขายให้โรงงานแปรรูปยางพารานอก
จังหวัดร้อยละ 5.53 ทั้งนี้ พ่อค้าและโรงงานแปรรูปในจังหวัดจันทบุรีนาเข้ายางพาราจากนอกจังหวัดร้อยละ 9.69
รายละเอียดตามภาพที่ 19
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พ่อค้าในจังหวัด
(91%)

ผลผลิตยางพารา
(100%)

โรงงานแปรรูปในจังหวัด

129,422 ตัน

โรงงานแปรรูปยางพารา

(55.39%)

นอกจังหวัด (44.61%)

พ่อค้า/โรงงาน

(44.61%)

แปรรูปนาเข้า
ยางพาราจาก

สหกรณ์ กยท.

นอกจังหวัด

(8.3%)

(9.69%)
ภาพที่ 19 วิถีการตลาดยางพาราจังหวัดจันทบุรี
(3) ผลการศึกษาอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ยางพารา
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ด้านผลผลิตยางพารา (Supply) ปี 2560 ของจังหวัดจันทบุรี
มีผลผลิตยางพาราทั้งหมดจานวน 0.141 ล้านตัน โดยเป็นผลผลิตในจังหวัด จานวน 0.129 ล้านตัน และมี
การรับซื้อยางพาราจากนอกจังหวัด จานวน 0.012 ล้านตัน
สาหรับด้านความต้องการใช้ยางพารา (Demand) ของจังหวัดจันทบุรี มีจานวน
0.115 ล้านตัน แบ่งเป็นความต้องการในจังหวัด 0.064 ล้านตัน และส่งขายนอกจังหวัด 0.051 ล้านตัน
จึงสรุปได้ว่าการผลิตยางพาราของจังหวัดจันทบุรี มีความสามารถในการผลิตได้เกิน
ความต้องการใช้ จานวน 0.026 ล้านตัน
ตารางที่ 10 การบริหารจัดการสินค้ายางพาราปี 2560 จังหวัดจันทบุรี
ผลผลิต (Supply)
ผลผลิตใน
จังหวัด
0.129

รับซื้อจาก
นอกจังหวัด
0.012

ความต้องการใช้ (Demand)
รวม
0.141

ความต้องการ ส่งขายไปนอก
ในจังหวัด
จังหวัด
0.064
0.051

ล้านตัน
ส่วนขาด/ส่วนเกิน

รวม
0.115

0.026

ที่มา : จากการสารวจสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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3.1.2 ลาไย
(1) ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
 ในพื้นที่เหมาะสม
พบว่า ต้ นทุนการผลิตรวมของการผลิ ตลาไย เท่ากับ 23,484.60 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
1) ต้นทุนผันแปร โดยในส่วนของต้นทุนผันแปรเท่ากับ 19,776.71 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 84.21 ของต้นทุน
การผลิตรวม โดยต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างแรงงานรองลงมาเป็นค่าปัจจัยการผลิตต่างๆ
และค่าเก็บเกี่ยว 2) ต้นทุนคงที่ เท่ากับ 3,707.89 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.55 ของต้นทุนการผลิตรวม
โดยมีผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับ 65,511.03 บาทต่อไร่ เป็นผลมาจากราคาลาไยที่
เกษตรกรขายได้หน้าสวน เท่ากับ 41 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 1,597.83 กิโลกรัม เมื่อนาไป
หักลบกับต้นทุนการผลิตรวมแล้ว ทาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ 42,026.43 บาทต่อไร่
 ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
พบว่า ต้ นทุ นการผลิ ตรวมของการผลิ ตล าไย เท่ากับ 26,833.18 บาทต่อไร่ ประกอบด้ วย
1) ต้นทุนผันแปร โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร เท่ากับ 23,468.25 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.46 ของต้นทุน
การผลิตรวม โดยต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างแรงงาน รองลงมาเป็นค่าปัจจัยการผลิตต่างๆ
และค่าเก็บเกี่ยว 2) ต้นทุนคงที่ เท่ากับ 3,364.93 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.54 ของต้นทุนการผลิตรวม
โดยมีผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับ 65,385.98 บาทต่อไร่ เป็นผลมาจากราคาลาไยที่
เกษตรกรขายได้หน้าสวน เท่ากับ 41 บาท/กิ โลกรัม และผลผลิ ตต่อไร่ เท่ากับ 1,594.78 กิโลกรัม และ
เมื่อนาไปหักลบกับต้นทุนการผลิตรวมทาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิ 38,553 บาทต่อไร่
ดั ง นั้ น จากผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น การผลิ ต และผลตอบแทน ของสิ น ค้ า ล าไย
เปรียบเทียบการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม (S1) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) สรุปได้ คือ เกษตรกรที่
ทาการผลิตลาไยในพื้นที่เหมาะสม (S1) มีต้นทุนการผลิตรวมต่ากว่า เท่ากับ 3,348.58 บาทต่อไร่ ส่งผลให้
ได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า เท่ากับ 3,473.43 บาทต่อไร่ เนื่องจากเกษตรกรปลูก ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่เป็น
ปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งในการทาการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ที่ได้รับ สูงกว่าของเกษตรกรที่ทาการผลิต
ลาไยในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
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ตารางที่ 11 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตลาไย จังหวัดจันทบุรี
รายงาน
1. ต้นทุนผันแปร
1.1 ค่าแรงงาน
ดูแลรักษา
การใส่ปุ๋ย
การฉีดยาป้องกันกาจัดวัชพืช
การฉีดยาป้องกันกาจัดโรคและแมลง
การใส่สารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน
การดายหญ้า/ถอนหญ้า
การให้น้า
การตัดแต่งกิ่ง
การโยงกิ่ง,ค้ากิ่ง
การริดกิ่ง,ริดแขนง
เก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
1.2 ค่าวัสดุ
ค่าพันธุ์
ค่าปุ๋ย
ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ยากาจัดวัชพืช(ยาฆ่าหญ้า)
ยาป้องกันศัตรูพืช
ยากาจัดศัตรูพืช
ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
2.ต้นทุนคงที่
2.1ค่าเช่าที่ดิน
2.2ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
2.3ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร
2.4เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต

พื้นที่เหมาะสม (S)
เงินสด ประเมิน
รวม
17,071.56 2,705.15 19,776.71
7,383.10 2,471.09 9,854.19
3,113.13 2,463.04 5,576.17
83.61 299.42
383.03
56.20
74.46
130.66
457.52 486.81
944.33
555.14 201.21
756.35
66.94
25.60
92.54
699.02 876.31 1,575.33
889.66 264.76 1,154.42
273.16 234.47
507.63
31.89
0.00
31.89
4,269.97 8.05
4,278.02
4,269.97 8.05
4,278.02
8,571.63 57.09
8,628.72
0.00
0.00
0.00
2,789.62 0.00
2,789.62
30.02
0.00
30.02
28.16
0.00
28.16
1.86
0.00
1.86
0.00
0.00
0.00
52.75
0.00
52.75
8.07
0.00
8.07
90.27
0.00
90.27
85.58
0.00
85.58
4.69
0.00
4.69
0.00
0.00
0.00
221.12 105.48
326.60
0.00 2,236.52 2,236.52
0.00 990.63
990.63
0.00 131.55
131.55
0.00
25.16
25.16
0.00 1,089.18 1,089.18

หน่วย: บาท/ไร่
พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
เงินสด
ประเมิน
รวม
21,060.99 2,407.06 23,468.05
8,117.97 2,024.11 10,142.08
3,200.47 2,024.11 5,224.58
115.00 113.53
228.53
231.41
60.71
292.12
537.64 237.02
774.66
692.93 285.74
978.67
122.55
41.74
164.29
202.63 1,195.36 1,397.99
913.35
32.35
945.70
363.40
54.63
418.03
21.54
3.04
24.58
4,917.50 0.00
4,917.50
4,917.50 0.00
4,917.50
11,565.20 225.48 11,790.68
0.00
0.00
0.00
2,999.32 0.00
2,999.32
61.67
0.00
61.67
54.44
0.00
54.44
7.23
0.00
7.23
83.19
0.00
83.19
83.19
0.00
83.19
39.75
0.00
39.75
66.28
0.00
66.28
59.15
0.00
59.15
7.13
0.00
7.13
2.67
0.00
2.67
418.18
39.89
458.07
0.00 2,675.03 2,675.03
0.00 1,287.06 1,287.06
0.00 136.76
136.76
0.00 101.88
101.88
0.00 1,149.33 1,149.33
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34
พื้นที่เหมาะสม (S)
พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
เงินสด ประเมิน
รวม
เงินสด
ประเมิน
รวม
3.ต้นทุนรวมต่อไร่
3,379.91 3,848.80 7,228.71 6,392.20 3,284.71 9,676.91
4.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
0.00
0.00
377.42
0.00
0.00
382.83
5. ราคาเฉลีย่ ที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)
48.22
48.22
6. มูลค่าผลผลิต/รายได้ทั้งหมด (บาท/ไร่)
18,199.19
18,460.06
7. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่)
14,819.28
12,067.86
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)
13,207.00
11,458.18
9. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนทัง้ หมด (บาท/ไร่)
0,970.48
8,783.15
10.ผลตอบแทนสุทธิเหนือผลผลิต (บาท/กก.)
29.07
22.94
11. ต้นทุนการผลิตราคา ณ จุดคุม้ ทุน (บาท/กก.)
19.15
25.28
12. ปริมาณผลผลิต ณจุดคุ้มทุน (กก./ไร่)
149.91
200.68
ที่มา : จากสารวจข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี
รายงาน
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(2) ผลการศึกษาวิถีการตลาดลาไย
ผลผลิ ตล าไยของจั ง หวั ดจั นทบุ รี ทั้ งหมดมาจากผลผลิ ตของเกษตรกรในจั งหวั ด
จานวน 296,275 ตัน และมีการนาเข้าผลผลิตจากจังหวัดตราด สระแก้ว และบุรีรัมย์ ประมาณ 15% ของผลผลิต
เพื่อการส่งออก สาหรับวิถีตลาดลาไยของจังหวัดจันทบุรีปี 2560 มีดังนี้ เกษตรกรผู้ปลูกลาใยของจังหวัดจันทบุรี
จะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วขายให้ผู้บริโภค ร้อยละ 0.01 ผลผลิตที่เหลือ (99.99%) ขายให้กับล้ง/ผู้ส่งออก/ผู้รวบรวม
โดยผลผลิตทั้งหมดจะนาไปแปรรูปเพียงร้อยละ 0.04 ผลผลิตที่เหลือส่งขายตลาดต่างประเทศ
แปรรูป

ผู้บริโภค
ผลผลิตลาไย

(0.40%)

(0.10%)

(100%)
296,275 ตัน

ล้ง/ผู้ส่งออก/ผู้รวบรวม
(99.90%)

ตลาดต่างประเทศ

นาเข้าจากจังหวัดสระแก้ว

(99.50%)

ตราด และบุรีรัมย์ (15%)
เพื่อส่งออก
ภาพที่ 20 วิถกี ารตลาดลาไยจังหวัดจันทบุรี
(3) ผลการศึกษาอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ลาไย
จากการวิเคราะห์ผลผลิตและความต้องการใช้ลาไยของจังหวัดจันทบุรีพบว่า
 ผลผลิต
ผลผลิตลาไยของจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดในปี 2559/60 มีจานวน 340,000 ตัน เป็นผลผลิตที่
ผลิตในจังหวัด 296,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 87.06 ของผลผลิตทั้งหมดอีกร้อยละ 12.94 รับซื้อจากจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น จังหวัดสระแก้ว บุรีรัมย์ และตราด ประมาณ 44,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีการนาเข้าจากประเทศ
เพื่อนบ้านคือ กัมพูชา เพื่อให้มีปริมาณในการส่งออกที่ได้ทาสัญญาไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาด
ในปลายเดือนกันยายน และจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมทั้งนี้ ร้อยละ 90
ของผลผลิตลาไยรวมของจังหวัดจะเป็นลาไยนอกฤดูซึ่งมีระยะการออกสู่ตลาด 8-9 เดือน
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36
 ความต้องการใช้
รอบปี 2559/60 ผลผลิตลาไยนอกฤดูของจังหวัดจันทบุรีมีการใช้ในจังหวัดประมาณ 3,000
ตัน ส่งขายนอกจังหวัดประมาณ 296,000 ตัน การซื้อขายลาใยในจังหวัดจะเป็นการซื้อขายล่วงหน้าโดยล้ง /
พ่อค้า/ผู้ส่งออกจะทาสัญญาซื้ อขายกับเกษตรกรและจ่ายค่ามัดจาร้อยละ 20 ของผลผลิตที่คาดว่าจะออกมา
ซึ่งร้อยละ 99.5 ของผลผลิตที่รับซื้อถูกส่งไปตลาดต่างประเทศโดยตลาดที่สาคัญคือ จีน ดังนั้น ความต้องการ
ซื้อผลผลิต ลาไยของล้ง/ผู้ส่งออก/พ่อค้าภายในจังหวัด จันทบุรีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับปริมาณของ
ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดทาให้ไม่มีผลผลิตส่วนเกินเหลืออยู่ในจังหวัดความต้องการใช้สินค้าลาไยของจังหวัดจันทบุรี
จึงมีความสมดุลกับปริมาณผลผลิตในจังหวัด
ตารางที่ 12 การบริหารจัดการสินค้าลาไยปี 2560 จังหวัดจันทบุรี
หน่วย : ล้านตัน
ผลผลิต (Supply)
ผลผลิตใน
จังหวัด
0.296

รับซื้อจาก
นอกจังหวัด
0.044

ความต้องการใช้ (Demand)
รวม
0.340

ความต้องการ ส่งขายไปนอก
ในจังหวัด
จังหวัด
0.0003
0.296

รวม

ส่วนขาด/ส่วนเกิน

0.296

0

ที่มา : สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

3.1.3 ทุเรียน
(1) ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
 ในพื้นที่เหมาะสม (S1)
พบว่า ต้นทุนการผลิตรวมของการผลิตทุเรียน เท่ากับ 32,466.68 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
1) ต้นทุนผันแปร โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร เท่ากับ 26,624.52 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 82.01 ของ
ต้นทุนการผลิตรวม โดยต้นทุนที่เป็นเงินสดส่วนใหญ่จะเป็น ค่าจ้างแรงงาน รองลงมาเป็นค่าปัจจัยการผลิต
ต่างๆ 2) ต้นทุนคงที่ เท่ากับ 5,842.16 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.99 ของต้นทุนการผลิตรวม
โดยมีผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับ 138,256.55 บาทต่อไร่ เป็นผลมาจากราคา
ทุเรีย นที่เกษตรกรขายได้ห น้ าสวน เท่ากับ 73.90 บาทต่อกิโ ลกรัม และผลผลิ ตต่อไร่ เท่ากับ 1,870.86
กิ โ ลกรั ม เมื่ อ น าไปหั ก ลบกั บ ต้ น ทุ น การผลิ ต รวมแล้ ว ท าให้ เ กษตรกรได้ รั บ ผลตอบแทนสุ ท ธิ เท่ า กั บ
105,879.87 บาทต่อไร่
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 ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
พบว่า ต้นทุนการผลิตรวมของการผลิตทุเรียน เท่ากับ 30,180.80 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
1) ต้นทุนผันแปร โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร เท่ากับ 25,625.57 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 84.91 ของต้นทุน
การผลิ ตรวม โดยต้นทุนที่เป็ นเงินสดส่ วนใหญ่ จะเป็น ค่าจ้างแรงงาน รองลงมาเป็นค่าปั จจัยการผลิ ตต่างๆ
2) ต้นทุนคงที่ เท่ากับ 4,555.23 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.09 ของต้นทุนการผลิตรวม
โดยมีผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับ 86,730.52 บาทต่อไร่ เป็นผลมาจากราคาทุเรียนที่
เกษตรกรขายได้หน้าสวนเท่ากับ 73.90 บาท/กิโลกรัม และผลผลิตต่อไร่เท่ากับ 1,173.62 กิโลกรัม และ
เมื่อนาไปหักลบกับต้นทุนการผลิตรวมทาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิ 56,549.72 บาทต่อไร่
ดั ง นั้ น จากผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น การผลิ ต และผลตอบแทนของสิ น ค้ า ทุ เ รี ย น
เปรียบเทียบการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม (S1) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) สรุปได้ คือเกษตรกรที่ทา
การผลิตทุเรียนในพื้นที่เหมาะสม (S1) มีต้นทุนการผลิตรวมสูงกว่า เท่ากับ 2,285.88 บาทต่อไร่ แต่ได้ผลผลิต
ต่อไร่มากกว่าเท่ากับ 697.24 กิโ ลกรั มไร่ และได้รับผลตอบแทนที่สู งกว่า เท่ากับ 51,526.03 บาทต่อไร่
ของเกษตรกรที่ทาการผลิตทุเรียนในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
ตารางที่ 13 ต้นทุนการผลิตทุเรียนแยกตามลักษณะความเหมาะสมของพื้นที่
รายงาน
1.ต้นทุนผันแปร
1.1ค่าแรงงาน
ดูแลรักษา
การใส่ปุ๋ย

พื้นที่เหมาะสม (S)
เงินสด ประเมิน
รวม
21,166.39 5,458.13

หน่วย: บาท/ไร่
พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
เงินสด
ประเมิน
รวม

26,624.52 19,290.72

6,334.85

25,625.57

8,675.13 4,940.35

13,615.48

6,135.48

5,450.67

11,586.15

6,168.09 4,810.25

10,978.34

4,274.91

5,226.96

9,501.87

39.41

217.91

257.32

147.26

141.76

289.02

0.00

132.56

132.56

42.79

64.16

106.95

การฉีดยาป้องกันกาจัดโรคและแมลง

2,092.24

886.21

2,978.45

914.25

893.07

1,807.32

การใส่สารอื่นๆและวัสดุปรับปรุงดิน

167.71

6.04

173.75

0.00

25.04

25.04

การดายหญ้า/ถอนหญ้า

394.26

388.12

782.38

318.50

543.16

861.66

0.00

17.61

17.61

0.00

0.00

0.00

226.42 1,712.62
702.49
349.25
820.73
310.53
1,439.72
357.12
150.94
392.86
134.17
39.42

1,939.04
1,051.74
1,131.26
1,796.84
543.80
173.59

151.35
873.01
518.52
991.43
176.96
140.83

1,757.35
694.62
381.97
424.12
227.85
73.86

1,908.70
1,567.63
900.49
1,415.55
404.81
214.69

การฉีดยาป้องกันกาจัดวัชพืช

การพรวนดิน(ทารุ่น)
การให้น้า
การตัดแต่งกิ่ง
การตัดแต่งช่อดอก
การโยงกิ่ง,ค้ากิ่ง
การตัดแต่งผลอ่อน
การริดกิ่ง,ริดแขนง

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
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รายงาน
เก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวแบบเหมารวมทุกกิจกรรม

การเก็บรวบรวมผลผลิตและขนขึน้ รถ
1.2ค่าวัสดุ
ค่าปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยเคมี
ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ยากาจัดวัชพืช(ยาฆ่าหญ้า)
ยาป้องกันศัตรูพืช
ยากาจัดศัตรูพืช
ค่าสารอื่นๆและวัสดุปรับปรุงดิน
สารอื่นๆ
วัสดุปรับปรุงดิน
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันหล่อลื่น
ไฟฟ้า
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
2.ต้นทุนคงที่
2.1ค่าเช่าที่ดิน
2.2ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
2.3ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร
2.4เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต
3.ต้นทุนรวมต่อไร่
4.ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
5. ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)
6. มูลค่าผลผลิต/รายได้ทั้งหมด (บาท/ไร่)
7. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่)
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)
9. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)
10.ผลตอบแทนสุทธิเหนือผลผลิต (บาท/กก.)
11. ต้นทุนการผลิตราคา ณ จุดคุ้มทุน (บาท/กก.)
12. ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน (กก./ไร่)

พื้นที่เหมาะสม (S)
เงินสด ประเมิน
รวม
2,507.04
2,333.67
173.38
11,106.54
3,815.08
113.53
504.91
3,196.65
3,908.82
111.91
182.81
3,614.10
1,165.03
1,165.03

130.10
130.10
0.00
160.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,377.34
251.43
11.36
1,114.55
795.01
45.26
1,384.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,166.39

0.00
0.00
0.00
0.00
20.55
140.16
357.07
5,842.16
933.96
877.03
1,431.37
2,599.80
11,300.29

พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
เงินสด
ประเมิน
รวม

2,637.14 1,860.57
2,463.77 1,601.00
173.38
259.57
11,267.25 11,893.23
3,815.08 3,298.46
113.53
45.58
504.91
187.81
3,196.65 3,065.08
3,908.82 4,491.56
111.91
122.19
182.81
101.84
3,614.10 4,267.53
1,165.03 1,697.58
1,165.03 1,522.62
174.96
1,377.34 1,909.56
251.43 1,021.44
11.36
71.45
1,114.55
816.67
815.56
359.18
185.42
136.89
1,741.79 1,262.01
5,842.16
0.00
933.96
0.00
877.03
0.00
1,431.37
0.00
2,599.80
0.00
32,466.68 19,290.72
1,870.86
73.9
138,256.55
117,090.16
111,632.03
105,789.87
56.55
17.35
439.33

223.71
223.71
0.00
469.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
352.25
117.50
414.43
4,555.23
1,007.51
986.16
783.61
1,777.95
10,890.08

2,084.28
1,824.71
259.57
12,362.98
3,298.46
45.58
187.81
3,065.08
4,491.56
122.19
101.84
4,267.53
1,697.58
1,522.62
174.96
1,909.56
1,021.44
71.45
816.67
711.43
254.39
1,676.44
4,555.23
1,007.51
986.16
783.61
1,777.95
30,180.80
1,173.62
73.9
86,730.52
67,439.80
61,104.95
56,549.72
48.18
25.72
408.40

ที่มา : จากการสารวจข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี
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(2) ผลการศึกษาวิถีการตลาดทุเรียน
วิถีการตลาดทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีพบว่าผลผลิตทุเรียนของเกษตรกรในจังหวัด
จันทบุรีในปี 2560 มีทั้งสิ้นประมาณ285,000ตันผลผลิตร้อยละ 48 จาหน่ายให้แก่ล้ง/ผู้ส่งออก ซึ่งผลผลิตส่วน
ใหญ่ (73.96%) ส่งออกตลาดต่างประเทศ ผลผลิตมากกว่าครึ่งของจังหวัด (50.48%) เกษตรกรจะขายให้แก่
ตลาดกลาง/พ่อค้ารวบรวมซึ่งนาผลผลิตไปแปรรูปและจาหน่ายในรูปผลสดแก่ล้ง /ผู้ส่งออก และพ่อค้าส่งซึ่ง
ผลผลิ ตที่พ่อค้าส่งรับ ซื้อมาจากเกษตรกรจะนาไปจาหน่ายให้ ผู้ บริโภคนอกจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน
สาหรับสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดจะเข้ามารับซื้อผลผลิตเพียงร้อยละ 0.20 และนาไปขายให้แก่ตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ เกษตรกรจะขายผลผลิตให้ผู้บริโภคในจังหวัดแค่ร้อยละ 0.32 และนาไปแปรรูปเป็นผลภัณฑ์
ชนิดต่างๆ ร้อยละ 1 ทั้งนี้ ผลผลิตทุเรียนจากจังหวัดตราดและระยองประมาณร้อยละ 20 จะถูกนาเข้ามาใน
จังหวัดจันทบุรีเพื่อการส่งออกวิถีการตลาดของทุเรียนสามารถพิจารณาได้จากภาพที่ 11

48%

ล้ง/ผู้ส่งออก
(75.26%)

50.48%

(100%)

นาผลผลิตเข้ามา
จากจังหวัด

0.20%

)

แปรรูป (10%)

ตลาดกลาง/
พ่อค้าส่ง

(25.22%)

ตราด ระยอง

(16.22%)

สหกรณ์การเกษตร
(0.20%)

การค้าชายแดน
(0.55%)
กระจายในประเทศ

0.05%

)

(15.72%)

ผู้บริโภคในจังหวัด

(20%) เพื่อการ
ส่งออก

)

พ่อค้ารวบรวม

284,874 ตัน

(73.96%)

0.15%

(1%)

ผลผลิตทุเรียน

ตลาดต่างประเทศ

73.41%

0.32%

)

(0.32%)
ภาพที่ 21 วิถีการตลาดทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี
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(3) ผลการศึกษาอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ทุเรียน
จากการวิเคราะห์ผลผลิตและความต้องการใช้ทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีพบว่า
 ผลผลิต
ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดในปี 2560 มีจานวน 341,849ตัน เป็น
ผลผลิตที่ผลิตในจังหวัด 284,874ตันคิดเป็นร้อยละ80ของผลผลิตทั้งหมดอีกร้อยละ20นาเข้า/ซื้อจากจังหวัด
ใกล้เคียงประมาณ56,975ตัน โดยช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะมีผลผลิตออกมากที่สุด ส่วนช่วงเดือนกันยายนตุลาคม ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยที่สุดเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจันทบุรีสามารถผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลซึ่งมีผลผลิต
ออกสู่ ตลาดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ -เมษายน โดยการสนับสนุนองค์ความรู้จากสานักงานเกษตรจังหวัดเพื่อลด
การกระจุกตัวของผลผลิตในฤดูกาลปกติ
 ความต้องการใช้
ปี 2560 ทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี มีการใช้ในจังหวัดประมาณ 32,000 ตัน และส่งออกนอก
จังหวัดประมาณ 310,000 ตัน โดยผลผลิตทุเรียนเกือบทั้งหมด (96%) ส่งไปขายนอกจังหวัด โดยส่วนใหญ่
พ่อค้าที่รวบรวมในจังหวัดจะได้รับโควต้าตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้น ผลผลิตทุเรียนในจังหวัดไม่เพียงพอ
ต่อการส่งออกนอกจังหวัดจึงต้องมีการนาเข้าผลผลิตทุเรียนจากจังหวัดใกล้เคียง (ระยองและตราด) ประมาณ
ร้อยละ 20 (57,000 ตัน) ของผลผลิตทุเรียนที่จังหวัดผลิตได้
ดังนั้น สรุปได้ว่าความต้องการใช้ทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีมีความต้องการที่สมดุลกับผลผลิต
ที่ได้ภายในจังหวัดรวมกับผลผลิตที่รับซื้อจากนอกจังหวัด
ตารางที่ 14 การบริหารจัดการสินค้าทุเรียน ปี 2560 ของจังหวัดจันทบุรี
ล้านตัน
ผลผลิต (Supply)
ผลผลิตใน
จังหวัด
0.285

รับซื้อจาก
นอกจังหวัด
0.057

ความต้องการใช้ (Demand)
รวม
0.342

ความต้องการ ส่งขายไปนอก
ในจังหวัด
จังหวัด
0.032
0.310

ส่วนขาด/ส่วนเกิน

รวม
0.342

0

ที่มา : จากการสารวจสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี
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3.1.4 มังคุด
(1) ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
 ในพื้นที่เหมาะสม (S1)
พบว่า ต้นทุนการผลิตรวมของการผลิตมังคุด เท่ากับ 14,722.15 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
1) ต้นทุนผันแปร โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร เท่ากับ 10,502.50 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.34 ของ
ต้น ทุน การผลิ ตรวม โดยต้นทุนผั นแปรที่เป็ นเงินสดส่ วนใหญ่จะเป็นค่าปัจจัยการผลิตต่างๆ รองลงมาเป็น
ค่าแรงงาน 2) ต้นทุนคงที่ เท่ากับ 4,249.65 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.87 ของต้นทุนการผลิตรวม
โดยมีผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับ 36,652.62 บาทต่อไร่ เป็นผลมาจากราคามังคุดที่
เกษตรกรขายได้หน้าสวน เท่ากับ 47.84 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 766.15 กิโลกรัม เมื่อ
นาไปหักลบกับต้นทุนการผลิตรวมแล้ว ทาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ 21,930.47 บาทต่อไร่
 ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
พบว่า ต้ นทุนการผลิตรวมของการผลิ ตมังคุด เท่ากับ 15,387.01 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
1) ต้นทุนผันแปร โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร เท่ากับ 11,711.71 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.11 ของต้นทุน
การผลิตรวม โดยต้นทุนผันแปรที่เป็นเงินสดส่วนใหญ่จะเป็นค่าจ้างแรงงาน รองลงมาเป็นค่าปัจจัยการผลิตต่างๆ
และค่าเก็บเกี่ยว 2) ต้นทุนคงที่ เท่ากับ 3,675.30 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.89 ของต้นทุนการผลิตรวม
โดยมีผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับ 26,621.52 บาทต่อไร่ เป็นผลมาจากราคามังคุดที่
เกษตรกรขายได้ที่ไร่ น า เท่ากับ 47.84 บาท/กิโ ลกรัม และผลผลิ ตต่อไร่ เท่ากับ 556.47 กิโ ลกรัม และ
เมื่อนาไปหักลบกับต้นทุนการผลิตรวม ทาให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ 11,224.51 บาทต่อไร่
ดั ง นั้ น จากผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น การผลิ ต และผลตอบแทนของสิ น ค้ า มั ง คุ ด
เปรียบเทียบการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม (S1) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) สรุปได้ คือ เกษตรกรที่ทา
การผลิ ตมังคุด ในพื้น ที่ไม่ เหมาะสม (N)

มีต้นทุนการผลิตรวมสู งกว่า เท่ากับ 664 บาทต่อไร่ และได้รับ

ผลตอบแทนที่ต่ากว่า เท่ากับ 10,031 บาทต่อไร่ ของเกษตรกรที่ทาการผลิตมังคุดในพื้นที่เหมาะสม (S1) ดังนั้น
จะเห็ น ว่ า เกษตรกรเพาะปลู ก ในพื้ น ที่ ไ ม่เ หมาะสมได้รั บ ผลตอบแทนสุ ทธิ ต่ ากว่ าเกษตรกรที่ ปลู ก ในพื้ น ที่
เหมาะสมเนื่องจากมีค่าปัจจัยการผลิตในอัตราที่สูงกว่าแต่ผลผลิตต่อไร่ต่ากว่า

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญจังหวัดจันทบุรี

41

42
ตารางที่ 15 ต้นทุนการผลิตมังคุดแยกตามลักษณะความเหมาะสมของพื้นที่
รายงาน
1. ต้นทุนผันแปร
1.1 ค่าแรงงาน
ดูแลรักษา
การใส่ปุ๋ย
การฉีดยาป้องกันกาจัดวัชพืช
การฉีดยาป้องกันกาจัดโรคและแมลง
การใส่สารอื่นๆและวัสดุปรับปรุงดิน
การดายหญ้า/ถอนหญ้า
การพรวนดิน(ทารุ่น)
การให้น้า
การริดกิ่ง,ริดแขนง
เก็บเกี่ยว
1.2 ค่าวัสดุ
ค่าปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยเคมี
ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ยากาจัดวัชพืช(ยาฆ่าหญ้า)
ยาป้องกันศัตรูพืช
ยากาจัดศัตรูพืช
ค่าสารอื่นๆ และวัสดุปรับปรุงดิน
สารอื่นๆ
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
น้ามันเชื้อเพลิง
น้ามันหล่อลื่น
ไฟฟ้า
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน
2. ต้นทุนคงที่
2.1 ค่าเช่าที่ดิน
2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร
2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต

พื้นที่เหมาะสม (S)
เงินสด
ประเมิน
รวม

หน่วย: บาท/ไร่
พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
เงินสด
ประเมิน
รวม

8,410.02
3,592.32
448.31
133.54
42.43
167.49
0.00
92.49
0.00
12.36
0.00
3,144.01
4,267.51
2,331.69
391.42
98.97
1,841.30
748.30
68.93
5.49
673.88
230.69
230.69
749.58
69.18
1.89
678.52
105.02
102.23
550.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

9,002.13
3,077.82
844.77
116.53
53.63
206.95
0.00
126.47
12.51
328.67
0.00
2,233.05
5,335.39
2,838.12
436.22
200.96
2,200.94
1,045.74
90.19
67.31
888.24
329.73
329.73
945.35
175.96
12.16
757.24
68.92
107.53
588.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2,092.48
1,945.30
1,332.57
94.51
38.64
111.66
20.83
63.54
0.52
997.10
5.77
612.73
10.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.29
136.89
5,842.16
933.96
877.03
1,431.37
2,599.80

10,502.50
5,537.62
1,780.88
228.05
81.07
279.15
20.83
156.03
0.52
1,009.46
5.77
3,756.74
4,277.80
2,331.69
391.42
98.97
1,841.30
748.30
68.93
5.49
673.88
230.69
230.69
749.58
69.18
1.89
678.52
105.02
112.52
687.08
5,842.16
933.96
877.03
1,431.37
2,599.80

2,709.58 11,711.71
2,394.02 5,471.84
1,782.57 2,627.34
176.78
293.31
42.30
95.93
278.08
485.03
25.75
25.75
177.15
303.62
0.00
12.51
1,045.49 1,374.16
37.01
37.01
611.45 2,844.50
138.30 5,473.69
44.70
2,882.82
44.70
480.92
0.00
200.96
0.00
2,200.94
30.04
1,075.78
0.00
90.19
0.00
67.31
30.04
918.28
0.00
329.73
0.00
329.73
0.00
945.35
0.00
175.96
0.00
12.16
0.00
757.24
21.90
90.82
41.66
149.19
177.26
766.18
4,555.23 4,555.23
1,0071
1,007.51
986.16
986.16
783.61
783.61
1,777.95 1,777.95
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พื้นที่เหมาะสม (S)
เงินสด
ประเมิน
รวม

รายงาน
3. ต้นทุนรวมต่อไร่
4. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
5. ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)
6. มูลค่าผลผลิต/รายได้ทั้งหมด (บาท/ไร่)
7. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่)
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)
9. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนทั้งหมด (บาท/ไร่)
10. ผลตอบแทนสุทธิเหนือผลผลิต (บาท/กก.)
11. ต้นทุนการผลิตราคา ณ จุดคุ้มทุน (บาท/กก.)
12. ปริมาณผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน (กก./ไร่)

21,166.39 11,300.29

พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
เงินสด
ประเมิน
รวม

32,466.68 19,290.72
1,870.86
73.9
138,256.55
117,090.16
111,632.03
105,789.87
56.55
17.35
439.33

10,890.08 30,180.80
1,173.62
73.9
86,730.52
67,439.80
61,104.95
56,549.72
48.18
25.72
408.40

ที่มา : จากการสารวจข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

(2) ผลการศึกษาวิถีการตลาดมังคุด
จากการศึกษาวิถีการตลาดของมังคุดในจังหวัดจันทบุรี พบว่าผลผลิตมังคุด ร้อยละ
67.15 เกษตรกรจาหน่ายตรงให้แก่ล้ง /ผู้ส่งออกผลผลิตร้อยละ 28.30 ส่งขายแก่ตัวแทนล้ง/ผู้ค้ารวบรวม และ
ผลผลิตที่เหลือขายให้แก่สหกรณ์การเกษตร (2.80%) และผู้บริโภคในจังหวัด (1.75%) ล้ง/ผู้ส่งออกจะขาย
มังคุดจ านวนร้ อยละ 72.56 ให้ แก่ตลาดต่างประเทศและส่ ว นที่เหลื อขายให้ แก่ตัว แทนล้ง /พ่อค้ารวบรวม
จังหวัดจันทบุรียังนาเข้าผลผลิต มังคุดจากจังหวัดระยองและตราดประมาณร้อยละ 15 ของผลผลิตเพื่อส่งออก
วิถีการตลาดมังคุดแสดงในภาพที่ 12
ล้ง/ผู้ส่งออก
ตลาดต่างประเทศ
เกษตรกร (100%
(67.15%)
(72.56%)
(107,139) ตัน
แปรรูป (7%)

ผู้แทนล้ง/พ่อค้า
นาผลผลิตเข้ามา
จากระยองและ

รวบรวม

พ่อค้าเร่/พ่อค้าส่ง

(28.30%)

ตราด (15%)เพื่อ

สหกรณ์การเกษตร

ส่งออก

(2.80%)

(3.17%)
กระจายใน

ผู้บริโภคในจังหวัด
(1.75%)

(21.30%)

การค้าชายแดน

ห้างค้าปลีก-ส่ง
(0.44%)

ประเทศ
(18.25%)

ภาพที่ 22 วิถีการตลาดมังคุดในจังหวัดจันทบุรี
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(3) ผลการศึกษาอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) มังคุด
จากการวิเคราะห์ผลผลิตและความต้องการใช้มังคุดของจังหวัดจันทบุรีพบว่า
 ผลผลิต
ผลผลิตมังคุดของจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดในปี 2560 มีจานวน 341,849 ตันเป็นผลผลิตที่ผลิต
ในจังหวัด 107,139 ตัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผลผลิตทั้งหมดอีกร้อยละ15 นาเข้า/ซื้อเพิ่มจากจังหวัด
ใกล้เคียง (ระยองและตราด) ประมาณ 16,070 ตัน
 ความต้องการใช้
ปี 2560 มังคุดของจังหวัดจันทบุรีมีการใช้ในจังหวัดประมาณ 9,000ตัน และส่งออกนอก
จังหวัดประมาณ 114,000 ตัน โดยผลผลิตมังคุดเกือบทั้งหมด (92%) ส่งไปขายนอกจังหวัดซึ่งผลผลิตทุเรียนใน
จั ง หวั ด ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การส่ ง ออกนอกจั ง หวั ด โดยส่ ว นใหญ่ พ่ อ ค้ า ที่ ร วบรวมในจั ง หวั ด ได้ รั บ โควต้ า
ตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ ต้องมีการนาเข้าผลผลิต มังคุดจากจังหวัด
ใกล้เคียง ประมาณร้อยละ 15 (16,000 ตัน) ของผลผลิตที่จังหวัดผลิตได้
ดังนั้น สรุปได้ว่าความต้องการใช้มังคุดของจังหวัดจันทบุรีมีความต้องการที่สมดุลกับผลผลิตที่
ได้ภายในจังหวัดรวมกับผลผลิตที่รับซื้อจากนอกจังหวัด
ตารางที่ 16 การบริหารจัดการสินค้ามังคุด ปี 2560 ของจังหวัดจันทบุรี
ล้านตัน
ผลผลิต (Supply)
ผลผลิตใน
จังหวัด
0.107

รับซื้อจาก
นอกจังหวัด
0.016

ความต้องการใช้ (Demand)
รวม
0.123

ความต้องการ ส่งขายไปนอก
ในจังหวัด
จังหวัด
0.009
0.114

รวม
0.123

ส่วนขาด/ส่วนเกิน
0

ที่มา : จากการสารวจสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี
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3.1.5 เงาะ
(1) ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
 ในพื้นที่เหมาะสม (S1)
พบว่า ต้นทุนการผลิตรวมของการผลิตเงาะ เท่ากับ 13,240.43 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
1) ต้นทุนผันแปร เท่ากับ 9,342.46 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 70.56 ของต้นทุนการผลิตรวม 2) ต้นทุนคงที่
เท่ากับ 3,927.97 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.67 ของต้นทุนการผลิตรวม
โดยมีผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับ 29,695.97 บาทต่อไร่ เป็นผลมาจากราคามังคุดที่
เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เท่ากับ 31.31 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 948.45 กิโลกรัม เมื่อนาไป
หักลบกับต้นทุนการผลิตรวมแล้ว ทาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิ เท่ากับ 16,425.54 บาทต่อไร่
 ในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
พบว่า ต้นทุนการผลิตรวมของการผลิตเงาะ เท่ากับ 13,473.65 บาทต่อไร่ ประกอบด้วย
1) ต้นทุนผันแปร โดยในส่วนของต้นทุนผันแปร เท่ากับ 9,973.96 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.02 ของต้นทุน
การผลิตรวม 2) ต้นทุนคงที่ เท่ากับ 3,499.69 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.97 ของต้นทุนการผลิตรวม
โดยมีผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับ 20,916.33 บาทต่อไร่ เป็นผลมาจากราคามังคุดที่
เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เท่ากับ 31.31 บาท/กิโลกรัม และผลผลิตต่อไร่ เท่ากับ 668.04 กิโลกรัม และเมื่อ
นาไปหักลบกับต้นทุนการผลิตรวม ทาให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ 7,442.68 บาทต่อไร่
ดังนั้น จากผลการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของสินค้าเงาะเปรียบเทียบ
การผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เหมาะสม (S1) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) สรุปได้ คือ เกษตรกรที่ทาการผลิต
เงาะในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) มีต้นทุนการผลิตรวมสูงกว่า เท่ากับ 203.22 บาทต่อไร่ และได้รับผลตอบแทนที่
ต่ากว่า เท่ากับ 8,779.64 บาทต่อไร่ ของเกษตรกรที่ทาการผลิตเงาะในพื้นที่เหมาะสม (S1) ดังนั้นจะเห็นว่า
เกษตรกรเพาะปลู ก ในพื้น ที่ไ ม่ เหมาะสมได้ รับ ผลตอบแทนสุ ท ธิต่ ากว่า เกษตรกรที่ ปลู กในพื้ น ที่เ หมาะสม
เนื่องจากมีค่าปัจจัยการผลิตในอัตราที่สูงกว่า และผลผลิตต่อไร่ต่ากว่า
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ตารางที่ 17 ต้นทุนการผลิตเงาะแยกตามลักษณะความเหมาะสมของพื้นที่
พื้นที่เหมาะสม (S)
เงินสด ประเมิน
รวม

หน่วย: บาท/ไร่
พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
เงินสด
ประเมิน
รวม

1.ต้นทุนผันแปร

6,836.98

2,505.48

9,342.46

6,896.60

3,077.36 9,973.96

1.1 ค่าแรงงาน

3,028.63

2,321.23

5,349.86

2,206.09

2,721.08 4,927.17

ดูแลรักษา

515.87

2,282.44

2,798.31

658.09

2,597.37 3,255.46

การใส่ปุ๋ย

64.26

147.64

211.90

36.33

151.61

187.94

การฉีดยาป้องกันกาจัดวัชพืช

42.01

64.75

106.76

78.41

40.47

118.88

การฉีดยาป้องกันกาจัดโรคและแมลง

90.42

174.51

264.93

92.17

185.93

278.10

การใส่สารอื่นๆและวัสดุปรับปรุงดิน

1.57

305.04

306.61

0.00

40.50

40.50

186.91

518.68

705.59

266.67

355.88

622.55

7.76

543.62

551.38

0.00

รายงาน

การดายหญ้า/ถอนหญ้า
การให้น้า
การตัดแต่งกิ่ง
การโยงกิ่ง,ค้ากิ่ง
การริดกิ่ง,ริดแขนง
เก็บเกี่ยว
1.2 ค่าวัสดุ
ค่าพันธุ์
ค่าปุ๋ย
ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยชีวภาพ
ปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยอื่นๆ
ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช
ยากาจัดวัชพืช(ยาฆ่าหญ้า)
ยาป้องกันศัตรูพืช
ยากาจัดศัตรูพืช
ค่าสารอื่นๆและวัสดุปรับปรุงดิน
ค่าน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ไฟฟ้า
ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุสิ้นเปลือง
วัสดุสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร
1.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน

1,156.42 1,156.42

54.77

187.68

242.45

92.42

172.25

264.67

1.55
66.63
2,512.76
3,361.07
0.00
1,558.33
339.37
47.76
1,154.40
16.81
461.85
130.90
106.28
224.67
125.75
709.30
501.60
470.39
468.23
2.16
35.45
447.28

289.66
50.86
38.79
20.34
0.00
18.62
0.00
0.00
18.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.72
163.91

291.21
117.49
2,551.55
3,381.41
0.00
1,576.95
339.37
47.76
1,173.02
16.81
461.85
130.90
106.28
224.67
125.75
709.30
501.60
470.39
468.23
2.16
37.17
611.19

75.59
16.49
1,548.00
4,239.33
0.00
2,368.03
375.21
0.00
1,990.35
2.47
667.03
207.88
214.43
244.72
252.62
628.73
555.97
298.23
289.98
8.25
24.69
451.18

425.45
68.87
123.71
154.96
0.00
82.47
82.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72.49
72.49
0.00
0.00
201.32

501.04
85.36
1,671.71
4,394.29
0.00
2,450.50
457.68
0.00
1,990.35
2.47
667.03
207.88
214.43
244.72
252.62
628.73
555.97
370.72
362.47
8.25
24.69
652.50

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

46

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่ส�ำคัญจังหวัดจันทบุรี

47
รายงาน
2. ต้นทุนคงที่
2.1 ค่าเช่าที่ดิน
2.2 ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร
2.3 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณ์การเกษตร
2.4 เฉลี่ยต้นทุนก่อนให้ผลผลิต
3 .ต้นทุนรวมต่อไร่

พื้นที่เหมาะสม (S)
เงินสด ประเมิน
รวม
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3,927.97
1,568.43
807.03
347.20
1,205.31

6,836.98

6,433.45

5. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
5. ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.)
6. มูลค่าผลผลิต/รายได้ทั้งหมด (บาท/ไร่)
7. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนเงินสด (บาท/ไร่)
8. ผลตอบแทนสุทธิเหนือต้นทุนผันแปร (บาท/ไร่)

3,927.97
1,568.43
807.03
347.20
1,205.31
13,270.4
3
948.45
31.31
29,695.9
7
22,858.9
9
20,353.5
1

พื้นที่ไม่เหมาะสม (N)
เงินสด
ประเมิน
รวม
0.00 3,499.69 3,499.69
0.00 1,589.07 1,589.07
0.00
474.39
474.39
0.00
268.60
268.60
0.00 1,167.63 1,167.63
6,896.60 6,577.05 13,473.65
668.04
31.31
20,916.33
14,019.73
10,942.37

ที่มา : จากสารวจข้อมูลสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี

(2) ผลการศึกษาวิถีการตลาดเงาะ
จากการศึกษาวิถีการตลาดของเงาะในจังหวัดจันทบุรี พบว่าผลผลิตเงาะร้อยละ 12.49
เกษตรกรจาหน่ายตรงให้แก่ล้ง/ผู้ส่งออก ผลผลิตร้อยละ 79.52 ส่งขายแก่ตลาดกลาง/ผู้ค้ารวบรวม และผลผลิตที่
เหลือขายให้แก่สหกรณ์การเกษตร (6.29%) ที่จะกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศและห้างค้าปลีก-ค้าส่ง
และผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด (1.70%) ตลาดกลาง/ผู้ ค้ ารวบรวมจะขายเงาะจ านวนร้ อยละ 72.69 ให้ แ ก่
พ่อค้าเร่/พ่อค้าส่ง ส่วนที่เหลือนาไปแปรรูปและส่งขายล้ง/ผู้ส่งออกวิถีการตลาดเงาะแสดงในภาพที่ 13

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
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ล้ง/ผูส้ ่งออก

ตลาดต่างประเทศ

(14.32%)

เกษตรกร (100%)
(94,324) ตัน

(20%)

แปรรูป (5%)

พ่อค้ารวบรวม/ตลาด
กลาง(77.69%)

การค้าชายแดน

พ่อค้าส่ง/พ่อค้าเร่

(3.76%)

(72.69%)
สหกรณ์การเกษตร

กระจายในประเทศ

(6.29%)
ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง
ผู้บริโภคในจังหวัด

(69.88%)

(3.42%)

(1.70%)

ภาพที่ 23 วิถีการตลาดเงาะในจังหวัดจันทบุรี
(3) ผลการศึกษาอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) เงาะ
จากการวิเคราะห์ผลผลิตและความต้องการใช้เงาะของจังหวัดจันทบุรีพบว่า
 ผลผลิต
ผลผลิตเงาะของจังหวัดจันทบุรีทั้งหมดในปี 2560 มีจานวน 94,324 ตัน เป็นผลผลิตที่ผลิตใน
จังหวัดคิดเป็นร้อยละ 100 ของผลผลิตทั้งหมด
 ความต้องการใช้
ปี 2560 เงาะของจั งหวัดจัน ทบุรีมีการใช้ในจังหวัดประมาณ 6,000ตัน และส่งออกนอก
จังหวัดประมาณ 88,000 ตัน โดยผลผลิตเงาะเกือบทั้งหมด (93.61%) ส่งไปขายนอกจังหวัดซึ่งผลผลิตเงาะใน
จังหวัดเพียงพอต่อการส่งออกนอกจังหวัด
ดังนั้น สรุปได้ว่าความต้องการใช้เงาะของจังหวัดจันทบุรีมีความต้องการที่สมดุลกับผลผลิตที่
ได้ภายในจังหวัด
ตารางที่ 18 การบริหารจัดการสินค้าเงาะปี 2560 ของจังหวัดจันทบุรี
ล้านตัน

ผลผลิต (Supply)
ผลผลิตใน
จังหวัด
0.094

รับซื้อจาก
นอกจังหวัด
0

ความต้องการใช้ (Demand)
รวม
0.094

ความต้องการ ส่งขายไปนอก
ในจังหวัด
จังหวัด
0.006
0.088

ส่วนขาด/ส่วนเกิน

รวม
0.094

0

ที่มา : จากการสารวจสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี
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3.2 สินค้าเกษตรเสริมในสวนยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้
จากการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต/ผลตอบแทน วิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน และวิถีการตลาดของ
สินค้าเกษตรที่สาคัญทั้ง 5 ชนิดของจังหวัดจันทบุรี พบว่า เงาะ มีการบริหารจัดการที่ดีทาให้ผลผลิตเพียงพอกับ
ความต้องการโดยมีตลาดที่สาคัญคือตลาดในประเทศขณะที่ทุเรียน ลาใย และมังคุด ถึงแม้ว่าผลผลิตเพียงพอ
กับ ความต้องการใช้ แต่ต้องนาเข้าจากนอกจังหวัดเพื่อส่งออกเพราะตลาดหลักคือต่างประเทศในส่ว นของ
ยางพารา มีปริมาณการผลิตเกินกับความต้องการใช้และพ่อค้า/โรงงานแปรรูปในจังหวัดมีการนาเข้ายางพารา
จากนอกจังหวัดมาแปรรูปในจังหวัด ด้วย ดังนั้น เมื่อพิจารณาการผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญ (Top 5) ของ
จังหวัดจะพบว่ามีเพียงยางพาราเท่านั้ นที่ผลผลิตล้นตลาด และประสบปัญหาราคาตกต่าอย่างต่อเนื่อง ใน
ปัจจุบันพื้นที่ปลูกยางพาราของจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในอาเภอแก่งหางแมวที่เป็น พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และถึงแม้จะมี
เกษตรกรบางรายปรับเปลี่ยนไปปลูกผลไม้ที่มีราคาดี เช่น ทุเรียน เงาะ ลาใย เป็นต้น แต่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่
ที่มีแหล่งน้าไม่พอเพียงต่อการปลูกไม้ผลต้องคงพื้นที่ปลูกยางพาราไว้ ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่
สามารถปรับเปลี่ยนการปลูก ยางพาราไปเป็นพื ชชนิดอื่นนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการปลูกพืช
แซมสวนยางพาราหรื อ ให้ เกษตรกรแบ่ งพื้นที่บางส่ ว นของสวนยางไปผลิตพืช ชนิดอื่นเพื่อเพิ่มรายได้ให้ แก่
เกษตรกร แต่ข้อจากัดของการปลูกพืชในสวนยางพาราคือมีแสงแดดน้อยและแหล่งน้าที่มีอยู่อย่างจากัด ฉะนั้น
การเลือกพืชที่จะมาปลูกเสริมรายได้ในสวนยางพารานั้นต้องเป็นพืชที่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในสภาพ
ร่มเงาและมีศักยภาพทางการตลาดคือ ปลูกแล้วขายได้ส่วนระบบน้าต้องใช้เป็นระบบน้าหยดที่มีประสิทธิภาพ
สูงและประหยัดน้ามากที่สุด สาหรับพืชที่เกษตรกรหึความสนใจสนใจเพื่อเพิ่มรายได้ ได้แก่ พืชสมุนไพรและ
พืชผัก (เร่วหอม กระวาน ดาหรา หน้าวัว ผักเหลียง) พืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง สับปะรด ถั่วลิสง)
และพืขชนิดอื่น (กล้วยหอม โกโก้ อะโวคาโด) รายละเอียดการศึกษาวิเคราะห์มีดังนี้
3.2.1 พืชสมุนไพรและพืชผัก: เร่วหอม กระวาน ดาหรา หน้าวัว ผักเหลียง
(1) กระวาน เป็นพืชตระกูลไม้ล้มลุกและถือว่าเป็นเครื่องเทศที่สาคัญอีกชนิดหนึ่งที่มีราคาซื้อ
ขายที่สูงพอสมควร กระวานที่ปลูกในจังหวัดจันทบุรีมีแหล่งปลูกที่สาคัญที่อาเภอโป่งน้าร้อนบริเวณเทือกเขา
สอยดาวซึ่งมีพื้นที่ปลูกปีประมาณ 2,000 ไร่ ชนิดพันธุ์ที่ปลูกในจังหวัดคือ กระวานจันทบุรี เป็นกระวานที่มี
คุณภาพสูงมากกว่ากระวานที่ปลูกในพื้นที่อื่นๆ มีจุดเด่นที่กลิ่นหอมจัด
ต้นทุนการผลิตรวม ของการผลิตกระวานประมาณ 1,000 บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่เป็นค่ากาจัด
วัชรพืช ค่าเก็บ ปลิด และขนย้ ายผลผลิ ต ผู้ ซื้อจะเข้ามารับซื้อผลผลิ ตที่แปลงผลิ ตราคาขายจะอยู่ระหว่าง
250-280 บาทต่อกิโลกรัม ผลผลิตที่จาหน่ายจะอยู่ในรูปเมล็ดแห้งโดยการย่างไฟ เฉลี่ย 50-70 กิโลกรัมต่อไร่
โดยผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ เท่ากับ 12,500-19,600 บาทต่อไร่ และเมื่อนาไปหักลบกับต้นทุนการผลิต
รวม ทาให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนสุทธิ 11,500-18,600 บาทต่อไร่ (หฤทัย แก่นลา, 2558)
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(2) เร่วหอมหรือว่านสาวหลง เร่วหอมเป็นพืชล้มลุกประเภทกระวาน กระทือ ฯลฯ ขึ้นในดิน
เกือบทุกชนิด มักขึ้นตามธรรมชาติในป่า ปัจจุบันนามาปลูกตามบ้าน ตามสวน ใช้เป็นเครื่องเทศปรุงอาหารและ
พืชสมุนไพร โดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านจันทบูร ประเภทแกงเผ็ดและแกงป่าที่ต้องมีเร่วหอมในเครื่องแกงทาให้มี
รสเผ็ดร้อนและมีกลิ่นหอมที่แตกต่างจากที่อื่น
ต้นทุนการผลิตรวม ของการผลิตเร่วหอมพบว่า ไม่มีต้นทุนการปลูกหรือดูแลรักษาเนื่องจาก
เก็บผลผลิตมาจากป่า การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังเก็บเกี่ยวทาเช่นเดียวกับกระวาน มีผู้ซื้อมารับซื้อในพื้นที่
ราคารับซื้อ เท่ากับ 400-450 บาทต่อกิโลกรัม (หฤทัย แก่นลา, 2558)
(3) ดาหรา (กรมวิชาการเกษตร, 2558)
เป็ น พื ช เหมาะที่ จ ะปลู ก ในระหว่ า งแถวยางหลั ง จากปลู ก ยางไปแล้ ว 5 ปี มี
ความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ อายุเก็บเกี่ยวยาวนาน ดอกจาหน่ายได้ ทั้งเป็นไม้ประดับและเป็นอาหาร และ
ลาต้นสามารถนามาสกัดเป็นเส้นใยได้ ดาหราที่ปลูกโดยใช้หน่อจะเริ่มให้ผลผลิตหลังการปลูก 1 ปี และจะให้
ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ 4 ปี ดาหราให้ผลผลิต 40-50 ดอกต่อกอ ต้นทุน ประมาณ 3,500 บาทต่อไร่ รายได้
ประมาณ 60,000 บาทต่อไร่
(4) หน้าวัว (กรมวิชาการเกษตร, 2558)
เป็นพืชที่เหมาะกับการปลูกในสภาพสวนยางอายุประมาณ 10 ปี มีแสงน้อยและ
ความชื้นสูง มีอายุการเก็บเกี่ยวได้หลายปี ดอกหน้าวัวเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถจาหน่ายเป็นไม้ตัดดอก
และเป็นต้นพันธุ์ ผลผลิตดอก 16,000-22,000 ดอกต่อไร่ต่อปี ดาหราเริ่มออกดอกหลังจากการปลูก 5-7 เดือน
ต้นทุนการผลิต 44,400-51,700 บาทต่อไร่ รายได้ 68,750-80,000 บาทต่อไร่
(5) ผักเหลียง (กรมวิชาการเกษตร, 2558)
ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บยอดอ่อนได้หลายปี ดูแลรักษาง่าย ศัตรูพืชมีน้อย เป็นพืช
ที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง การปลูกผักเหลียงใน
แถวยาง ควรปลูกเมื่อต้นยางอายุ 4 ปีไปแล้ว เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อต้นเหลียงมีอายุ 2 ปีขึ้นไป ผลผลิต 500-1,100
กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนประมาณ 9,000 บาทต่อไร่ รายได้ประมาณ 25,000-54,000 บาทต่อไร่
ดังนั้น สรุปได้ว่ากระวานและเร่วหอมเป็นพืชสมุนไพรที่ตลาดยังมีความต้องการและ
จังหวัดมีพื้นที่เหมาะสมในการส่งเสริมการขยายการปลูกเพิ่ มขึ้น สาหรับท่อนพันธุ์ กระวานนั้นศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรจันทบุรีได้ทาการปรับปรุงพันธุ์กระวานพื้นเมืองจันทบุรีให้ได้พันธุ์ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพการปลูกนอกพื้นที่ป่าเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเสริมในระหว่างรอเก็บเกี่ยวพืชหลักและปลูกแซมสวน
ยางพาราเป็นรายได้เสริมเมื่อราคายางตกต่า สาหรับดาหรา หน้าวัว และผักเหลียง เป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยว
นานและตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ ตาม การปลูกพืช ผัก และพืชสมุนไพรแซมสวนยาง
เกษตรกรต้องมีแหล่งน้าพอเพียง เกษตรกรที่มีพื้นที่ห่างไกลจากแหล่งน้าควรจะต้องติดตั้งระบบน้าหยดเพื่อให้
ได้ผลผลิตมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
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3.2.2 พืชไร่: มันสาปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด ถั่วลิสง (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)
(1) สับปะรด
เป็ น พืช อายุ ข้ ามปี ให้ ผ ลผลิ ต เมื่อ อายุ ป ระมาณ 13-16 เดื อน ทนทานต่ อสภาพ
แห้งแล้ง มีศัตรูพืขน้อย สามารถให้ผลผลิต 2-3 รุ่น สับปะรดบริโภคสดมีตลาดค่อนข้างดี และสามารถแปรรูป
ได้ การปลูกสับปะรดแซมยาง เหมาะสาหรับปลูกในสวนยางที่อายุไม่เกิน 3 ปี นิยมปลูกแบบแถวเดี่ยว ผลผลิต
รวม 6.6-11.8 ตันต่อไร่ ต้นทุนประมาณ 16,200 บาทต่อไร่ รายได้ 65,000-77,300 บาทต่อไร่
(2) มันสาปะหลัง
ปลูกในพื้นที่สวนยางอายุไม่เกิน 3 ปี มีต้นทุนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 5,974.78 บาทต่อไร่
ผลผลิตเฉลี่ย 4,951.19 กิโลกรัมต่อไร่ ขายผลผลิตได้ในราคาเฉลี่ย 1.71 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิ
เท่ากับ 3,630.05 บาทต่อไร่
(3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปลูกในพื้นที่สวนยางอายุไม่เกิน 3 ปี มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 2,622.76 บาทต่อไร่ ผลผลิต
ต่ อ ไร่ เ ฉลี่ ย 462.28 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ราคาขายที่ ไ ร่ โ ดยเฉลี่ ย 8.25 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม (ความชื้ น 14.5%)
ผลตอบแทนโดยเฉลี่ย 3,813.81 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิโดยเฉลี่ย 2.58 บาทต่อกิโลกรัม
(4) ถั่วลิสง
เป็นพืชไร่อายุสั้น 3 เดือน สามารถปลูกได้ปีละ 3 ครั้ง เหมาะสาหรับปลูกในสวนยาง
ที่อายุไม่เกิน 3 ปี ผลผลิตใช้บริโภคฝักสดและแปรรูป และสามารถผลิตเพื่อจาหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ได้เนื่องจาก
ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์มีไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร ผลผลิตฝักสดประมาณ 400-500 กิโลกรัมต่อไร่
เมื่อทาเป็นฝักแห้งจะได้ผลผลิตเฉลี่ ยประมาณ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนประมาณ 5,200 บาทต่อไร่ รายได้
ประมาณ 12,000-12,500 บาทต่อไร่
สรุ ป ได้ ว่ า พื ช ไร่ เ ป็ น พื ช ที่ อ ายุ สั้ น ไม่ ต้ อ งการการดู แ ลมาก และต้ อ งการน้ าน้ อ ย
เหมาะสมกับการปลูกในสวนยางพาราที่ตั้งอยู่ห่างไกลแหล่งน้า อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชไร่แซมสวนยางนั้น
ต้องดาเนินการในช่วงต้นยางพาราอายุไม่เกิน 4 ปี จึงจะให้ผลผลิตที่ได้คุณภาพและคุ้มค่าการลงทุน
3.2.3 พืชชนิดอื่น: กล้วยหอม โกโก้ อะโวคาโด
(1) โกโก้ (ยาง ปาล์มออนไลน์, 2559)
เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุนานเฉลี่ย 60 ปี เป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในที่ร่มเงา เริ่มให้ผลผลิตเมื่อ
อายุ 2-3 ปี และให้ผลผลิตสูงสุดเมื่อ 8-15 ปี เมื่อต้นมีอายุได้ 6 ปี ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 21,880 บาทต่อไร่ต่อปี
ผลผลิ ตเฉลี่ย ต่อไร่ 1,240 กิโลกรั มต่อปี เมล็ ดโกโก้ส ด 3 กิโลกรัม ตากแห้งได้ 1 กิโ ลกรัม ราคาผลผลิ ตที่
เกษตรกรขายได้ (เมล็ดแห้ง) 50 บาทต่อกิโลกรัม รายได้ 62,000 บาทต่อไร่ต่อปี
(2) อะโวคาโด (ฐิสิมา ตันเจริญ, 2559)
แบ่งช่วงการผลิตเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงก่อนให้ผลผลิตอายุอะโวกาโด 0-2 ปี มีต้นทุน
เฉลี่ ย 6,232.75 บาท/ไร่ / ปี ช่ ว งให้ ผ ลผลิ ต อายุ อ ะโวกาโด 3-6 ปี มี ต้ น ทุ น การจั ด การเฉลี่ ย 6133.82
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บาท/ไร่/ปี ช่วงให้ผลผลิตเต็มที่ อะโวกาโดอายุ 7-10 ปี มีต้นทุนการจัดการเฉลี่ย 7,166.04 บาท/ไร่/ปี และ
ช่วงให้ผลผลิตลดลง อะโวกาโดตั้งแต่อายุ 11 ปีขึ้นไป มีต้นทุนการจัดการเฉลี่ย 7,410.14 บาท/ไร่/ปี ลักษณะ
การขายไม่มีการคัดแยกขนาด ราคาที่เกษตรกรขายจะขึ้นอยู่กับราคากลางทางการตลาด พบว่าราคารับซื้อ
ประมาณ 23-30 บาท/กก. เมื่ออายุ 5-6 ปี ให้ผลผลิตต่อต้น 400-500 กิโลกรัม ปลูกในระยะห่างต่อต้น 8x8
เมตร จานวนต้นต่อไร่ 25 ต้น ให้ ผลผลิตประมาณ 1 - 1.25 ตันต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิประมาณ 22,800
บาท/ไร่
(3) กล้วยหอม (กรมวิชาการเกษตร, 2558)
ตลาดต่างประเทศมีความต้องการมากโดยเฉพาะกล้วยหอมที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย
จากสารเคมีตกค้าง กล้วยหอมเป็นพืชที่มีศัตรูพืชน้อย ดูแลง่าย ให้ผลผลิตต่อเนื่อง เหมาะสาหรับปลูกในสวน
ยางที่อายุไม่เกิน 4 ปี กล้วยหอมเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 8 เดือน-1 ปี ผลผลิต 2,000-3,600 กิโลกรัมต่อไร่
ต้นทุน 10,000-15,000 บาทต่อไร่ รายได้ 20,000-36,000 บาทต่อไร่
ดังนั้นการปลูกไม้ผลบางชนิดแซมสวนยางพารา เช่น โกโก้ และอะโวคาโด เพื่อให้ได้
ผลผลิตตามที่ตลาดต้องการ เกษตรกรจะต้องปรับระยะการปลูกของต้นยางพาราให้มีความห่างมากกว่าปกติ
เพื่อให้มีแสงแดดส่องมาที่พืชรองเมื่อต้นยางพารามีอายุมากขึ้น และต้องเลือกใช้พันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
รวมทั้งเกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งพืขแซมอยู่เสมอเพื่อไมให้ต้นสูงเกินไปซึ่งจะช่วยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย
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บทที่ 4
สรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุป
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดจันทบุรีเป็นการนาเสนอหลักการคิดใน
การบริหารจัดการพื้นที่ให้กับเกษตรและนาเสนอข้อมูล ในการตัดสินใจเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตสินค้าเสริม
เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราซึ่งเป็นพืชที่มีมูลค่า GPP สูงที่สุดของจังหวัดแต่ปัจจุบันมีราคาตกต่า
ส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(Gross Province Product : GPP) ปี 2558 สูงสุด 5 ลาดับแรก ได้แก่ ยางพารา ลาไย ทุเรียน มังคุด และ
เงาะ โดยการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต/ผลตอบแทน เปรียบเทียบการผลิตในพื้นที่เหมาะสม (S1) กับพื้นที่
ไม่เหมาะสม (N) และศึกษาวิเคราะห์ อุปสงค์ (Demand) อุปทาน(Supply)และวิถีการตลาดของสินค้าเกษตร
ชนิดนั้น ๆ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการเป็นรายพื้นที่ และศึก ษาสินค้าที่ใช้เป็นสินค้าเสริม
เพิ่มรายได้แก่สวนยางพารา ได้แก่ พืชสมุนไพร (เร่วหอม กระวาน ผักเหลี ยง ดาหรา หน้าวัว ) พืชไร่ (ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง สับปะรด ถั่วลิสง) พืชชนิดอื่น (กล้วยหอม โกโก้ อะโวคาโด) โดยสรุปผลการศึกษา
วิเคราะห์ มีดังนี้
4.1.1 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
สินค้าเกษตรที่สาคัญ
(1) ยางพารา
พื้นที่เหมาะสม (S1) มีต้นทุนการผลิต 7,228.71 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนที่เกษตรกร
ได้รับ 18,199.19 บาทต่อไร่ ณ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 48.22 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิต 377.42
กิโลกรัมต่อไร่
พื้นที่ไม่เหมาะสม (N) มีต้นทุนการผลิต 9,588.00 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนที่เกษตรกร
ได้รับ 18,460.06 บาทต่อไร่ ณ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 48.22 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิต 382.83
กิโลกรัมต่อไร่
(2) ลาไย
พื้นที่เหมาะสม (S1) มีต้นทุนการผลิต 23,484.60 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ
65,511.03 บาทต่อไร่ ณ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 41บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิต 1,597.83 กิโลกรัมต่อไร่
พื้นที่ไม่เหมาะสม (N) มีต้นทุนการผลิต 26,833.18 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ
65,385.98 บาทต่อไร่ ณ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 41 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิต 1,594.78 กิโลกรัมต่อไร่
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(3) ทุเรียน
พื้ น ที่ เ หมาะสม (S1) มี ต้ น ทุ น การผลิ ต 32,466.68 บาทต่ อ ไร่ ผลตอบแทนที่
เกษตรกรได้รับ 138,256.55 บาทต่อไร่ ณ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 73.90 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิต
1,870.86 กิโลกรัมต่อไร่
พื้นที่ไม่เหมาะสม (N) มีต้นทุนการผลิ ต 30,180.80 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนที่
เกษตรกรได้รับ 86,730.52 บาทต่อไร่ ณ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 73.90 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิต
1,173.62 กิโลกรัมต่อไร่
(4) มังคุด
พื้น ที่เหมาะสม (S1)

มีต้น ทุนการผลิ ต 14,722.15 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนที่

เกษตรกรได้รับ 36,652.62 บาทต่อไร่ ณ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 47.84 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิต
766.15 กิโลกรัมต่อไร่
พื้ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสม (N) มี ต้ น ทุ น การผลิ ต 15,387.01 บาทต่ อ ไร่ ผลตอบแทนที่
เกษตรกรได้รับ 26,621.52 บาทต่อไร่ ณ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 47.84 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิต
556.47 กิโลกรัมต่อไร่
(5) เงาะ
พื้ น ที่ เ หมาะสม (S1) มี ต้ น ทุ น การผลิ ต 13,240.43 บาทต่ อ ไร่ ผลตอบแทนที่
เกษตรกรได้รับ 29,695.97 บาทต่อไร่ ณ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 31.31 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิต
948.45 กิโลกรัมต่อไร่
พื้ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสม (N) มี ต้ น ทุ น การผลิ ต 13,473.65 บาทต่ อ ไร่ ผลตอบแทนที่
เกษตรกรได้รับ 20,916.33 บาทต่อไร่ ณ ราคาที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 31.31 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิต
668.04 กิโลกรัมต่อไร่
สินค้าเสริมในสวนยางพารา
(1) กระวาน
ต้นทุนการผลิต 1,000 บาทต่อไร่ (ค่ากาจัดวัชพืช ค่าเก็บ ปลิด และขนย้ายผลผลิต )
ไม่ใส่ปุ๋ย ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ 12,500-19,600 บาทต่อไร่ ณ ราคาที่เกษตรกรขายได้ (เมล็ดแห้ง)
เท่ากับ 250-280 บาทต่อกิโลกรัม หน่อราคา 7 บาทต่อหน่อ ใบตากแห้ง 40 บาทต่อกิโลกรัม และผลผลิตเฉลี่ย
(เมล็ดแห้งย่างไฟ) 50-70 กิโลกรัมต่อไร่
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(2) เร่วหอม
ไม่มี การปลูกหรือดูแลรักษาเนื่องจากเก็บผลผลิ ตมาจากป่า เก็บผลผลิ ตช่วงเดือน
กรกฎาคมถึงสิงหาคม การจัดการและเก็บเกี่ยวทาเช่นเดียวกับกระวาน ราคาที่เกษตรกรขายได้ เท่ากับ 400-450
บาทต่อกิโลกรัม เหง้าขายได้ 25-30 บาทต่อกิโลกรัม
(3) ดาหลา
ต้นทุนการผลิต 3,500 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ 60,000 บาทต่อไร่
และให้ผลผลิต 50-60 ดอกต่อกอ หรือ 32,000 ดอกต่อปี ราคาขายดอก 8-50 บาทต่อดอก ราคาขายหน่อ
50-300 บาทต่อหน่อ ( 1 ต้นให้ 7 หน่อ) พื้นที่ปลูกยางพารารา 1 ไร่ ปลูกดาหราได้ 150 ต้น
(4) หน้าวัว
ต้ น ทุ น การผลิ ต 44,400-51,700 บาทต่ อ ไร่ ผลตอบแทนที่ เ กษตรกรได้ รั บ
68,750-80,000 บาทต่อไร่ และผลผลิต 16,000-22,000 ดอกต่อไร่ต่อปี
(5) ผักเหลียง
ต้นทุนการผลิตประมาณ 9,000 บาทต่อไร่ รายได้ที่เกษตรกรได้รับ 25,00-54,000
บาทต่อไร่ต่อปี และผลผลิต 5000-1,100 กิโลกรัมต่อไร่
(6) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ต้ น ทุ น การผลิ ต 6,814 บาทต่ อ ตั น ผลตอบแทนสุ ท ธิ ที่ เ กษตรกรได้ รั บ 106
บาทต่อตัน ราคาที่เกษตรกรขายได้ 6,920 บาทต่อตัน และผลผลิต 623 กิโลกรัมต่อไร่ (สารสนเทศเศรษฐกิจ
การเกษตรรายสินค้า ปี 2559)
(7) มันสาปะหลัง
ต้นทุนการผลิต 1,915 บาทต่อตัน ผลตอบแทนสุทธิที่เกษตรกรได้รับ -75 บาทต่อตัน
ราคาที่เกษตรกรขายได้ 1,840 บาทต่อตัน และผลผลิต 3,437 กิโลกรัมต่อไร่ (สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
รายสินค้า ปี 2559)
(8) โกโก้
ต้นโกโก้อายุ 3 ปี (ปีแรกให้ผลผลิต) ผลผลิต 155 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี เมล็ดโกโก้สด
3 กิ โ ลกรั ม ตากแห้ ง ได้ 1 กิ โ ลกรั ม ราคาผลผลิ ต ที่ เ กษตรกรขายได้ (เมล็ ด แห้ ง ) 50 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม
ผลตอบแทน 7,750 บาทต่อปี เมื่ออายุ 6 ปี มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 21,880 บาทต่อไร่ต่อปี ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่
1,240 กิโลกรัมต่อปี รายได้ 62,000 บาทต่อไร่ต่อปี
(9) อะโวคาโด
ช่วงให้ผลผลิต อายุอะโวกาโด 3-6 ปี มีต้นทุนการจัดการเฉลี่ย 6133.82 บาท/ไร่/ปี
เมื่ออายุ 5-6 ปี ให้ผลผลิตต่อต้น 400-500 กิโลกรัม ปลูกในระยะห่างต่อต้น 8x8 เมตร จานวนต้นต่อไร่ 25 ต้น
ให้ผลผลิตประมาณ 1 - 1.25 ตันต่อไร่ ผลตอบแทนสุทธิประมาณ 22,800 บาท/ไร่
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(10) สับปะรด
ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 4,410 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนประมาณ 3,677 บาทต่อตัน ราคา
กิโลกรัมละ 10.38 บาท ผลตอบแทนสุทธิที่เกษตรกรได้รับ 6,503 บาทต่อตัน (สารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
รายสินค้า ปี 2559)
(11) ถั่วลิสง
ผลผลิ ต รวม 269 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ ต้ น ทุ น ประมาณ 19,610 บาทต่ อ ตั น ราคาที่
เกษตรกรขายได้ 46,880 บาท/ตั น ผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ เกษตรกรได้รั บ 27,270 บาทต่อตั น (สารสนเทศ
เศรษฐกิจการเกษตรรายสินค้า ปี 2559)
(12) กล้วยหอม
ต้ น ทุ น การผลิ ต 4,823 บาทต่ อ ตั น ผลตอบแทนสุ ท ธิ ที่ เ กษตรกรได้ รั บ 7,954
บาทต่อตัน และผลผลิต 3,172 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 12,777 บาท/ตัน (สารสนเทศเศรษฐกิจ
การเกษตรรายสินค้า ปี 2559)
4.1.2 อุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply)
สินค้าเกษตรที่สาคัญ
(1) ยางพารา
ผลผลิต (Supply) รวม 141,000ตัน โดยมีความต้องการใช้ (Demand) รวมทั้งหมด
115,000 ตัน ซึ่งผลผลิตของจังหวัดมีจานวน 129,000 ตันซึ่งเกินความต้องการใช้ และพ่อค้ายังนาเข้ายางพารา
จากนอกจั งหวัดเพื่อแปรรู ป อีก จานวน 12,000 ตัน ทาให้ มีผ ลผลิ ตส่ ว นเกินภายในจังหวัดเพิ่มมากขึ้นอี ก
ประกอบกับยางพารามีราคาตกต่าจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชแซมสวนยางพาราเพื่อเพิ่มรายได้
(2) ลาไย
ผลผลิต (Supply) รวม 340,000 ตัน ซึ่งเป็นผลผลิตในจังหวัดจานวน 296,000 ตัน
และนาเข้าจากนอกจั งหวัดจ านวน 44,000 ตัน เพื่อให้พอเพียงกับ ความต้องการใช้ (Demand) เท่ากับ
340,000 ตัน ทาให้ไม่มีผลผลิตส่วนเกินภายในจังหวัด
(3) ทุเรียน
ผลผลิต (Supply) รวม341,849ตัน ซึ่งเป็นผลผลิตในจังหวัดจานวน 284,874ตัน
และนาเข้าจากนอกจังหวัดจานวน 56,975ตัน เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการใช้ (Demand) เท่ากับ 341,849
ตัน ทาให้ไม่มีผลผลิตส่วนเกินภายในจังหวัด
(4) มังคุด
ผลผลิต (Supply) รวม123,209 ตัน ซึ่งเป็นผลผลิตในจังหวัดจานวน 107,139ตัน
และนาเข้าจากนอกจังหวัดจานวน 56,975ตัน เพื่อให้พอเพียงกับความต้องการใช้ (Demand) เท่ากับ 123,209
ตัน ทาให้ไม่มีผลผลิตส่วนเกินภายในจังหวัด
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(5) เงาะ
ผลผลิต (Supply) รวมประมาณ 94,000 ตัน ซึ่งเป็นผลผลิตในจังหวัดทั้งหมดซึ่ง
พอเพียงกับความต้องการใช้ (Demand) เท่ากับ 94,000ตัน ทาให้ไม่มีผลผลิตส่วนเกินภายในจังหวัด
สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา
* พืชไร่
(1) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ผลผลิต (Supply) ของจังหวัดปี 2559 รวม 13,283 ตัน การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในจังหวัดจะเป็นการผลิตรุ่นที่ 1 คือปลูกในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกมามากเกษตรกรมักประสบปัญหา
ราคาผลผลิตตกต่า อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ (Demand) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยรวมทั้งประเทศปี 2559 มี
ประมาณ 7.8 ล้านตัน แต่ผลผลิตในประเทศมีเพียง 4.5 ล้านตัน ซึ่งตลาดยังมีความต้องการอีกมาก โดยเฉพาะ
ข้าวโพดที่ปลูกในฤดูแล้งที่มปี ริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
(2) มันสาปะหลัง
ผลผลิต (Supply) ปี 2559 รวม 674,765 ตัน โดยมีความต้องการใช้ (Demand)
หัวมันสาปะหลังสดรวมทั้งหมดประมาณ 692,640 ตัน (คานวณจากกาลังการผลิตของโรงงานแป้งในจังหวัด
จานวน 4 แห่ ง ซึ่งเดินเครื่องเต็มกาลั งการผลิตในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม) จังหวั ด
จันทบุรี มีล านมัน จานวน 28 แห่ง และโรงแป้ง 4 แห่ง ซึ่งมีกาลั งการผลิ ตรวมกันเท่ากับ 1,300 ตันต่อวัน
ทาให้ผลผลิตภายในจังหวัดไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการรวม 17,875 ตัน
(3) ถั่วลิสง
เป็นพืชอายุสั้นประมาณ 3 เดือน สามารถปลูกแซมสวนยางพาราในระยะก่อนยางให้
ผลผลิต เกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวได้ 3 ครั้งใน 1 ปี ตลาดในประเทศยังมีความต้องการแต่ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ยังมีปริมาณไม่เพียงพอ
(4) สับปะรด เป็นพืชอายุข้ามปี ทนทานต่ออากาศแห้งแล้งและมีศัตรูพืชน้อย สามารถปลูก
แซมสวนยางพาราในช่วง 3 ปีแรก ผลผลิตขายในลักษณะผลสดและแปรรูป เกษตรกรที่สนใจปลูกสับปะรด
สามารถขายผลสดให้กับโรงงานแปรรูปสับปะรดจานวน 3 โรงงานในจังหวัดระยองและชลบุรี แต่เกษตรกรควร
ทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับโรงงานเพื่อลดการกระจุกตัว ของผลผลิ ตในช่วงฤดูกาลปกติและป้องกันราคา
ผลผลิตตกต่า
* พืชสมุนไพรและพืชผัก
เร่ วหอม กระวาน ดาหรา หน้า วัว ผักเหลียง ตลาดมีความต้องการอย่างสม่าเสมอและ
ผลผลิตไม่พอเพียงกับความต้องการโดยเฉพาะเร่วหอมเป็นที่ต้องการของธุรกิจอาหารพื้นบ้านที่มีการขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง และกระวานที่ตลาดผู้รักสุขภาพมีความต้องการเพิ่มขึ้นแต่ควรเพิ่มการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิ
จสิเคราะห์
นค้าเกษตรที
่ส�ำคัญจจัการเกษตรจั
งหวัดจันทบุ
การวิ
ด้านเศรษฐกิ
งหวัรีดจันทบุ57
รี

58
* พืชชนิดอื่น (กล้วยหอม โกโก้ อะโวคาโด)
(1) โกโก้
เป็นพืชที่ผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดในประเทศ ราคารับซื้อค่อนข้างคงที่
โกโก้สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากกว่า 100 ชนิด อีกทั้งเกษตกรสามารถเก็บเกี่ยวได้ทุก 15
วัน ตลอดทั้งปี
(2) อะโวคาโด
เป็นพืชที่ปลูกง่าย สามารถปลูกแซมในสวนยางพาราได้ อะโวคาโดต้องการน้าสม่าเสมอ
แต่ในฤดูฝนของภาคตะวันออกที่มีฝนตกชุกสามารถให้น้าได้อาทิตย์ละครั้ง ตลาดในประเทศมีความต้องการสูง
มากแต่เกษตรกรยังผลิตได้น้อยทาให้ต้องนาเข้าผลผลิตจากต่างประเทศ
(3) กล้วยหอม
ตลาดทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการกล้วยหอมคุณภาพเพิ่มขึ้น แต่เกษตรกร
ผลิตได้ไม่พอเพียง ทั้งนี้ผู้รับซื้อรายใหญ่บางรายกาหนดรับซื้อผลผลิตในรูปแบบการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
กับเกษตรกรซึ่งช่ว ยรั บ ประกัน ราคารั บ ซื้อที่แน่นอนตามคุณภาพที่กาหนด และเกษตรกรยังสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการผลิตกล้วยหอมอินทรีย์ทตี่ ลาดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้ น กล้ว ยหอมนับเป็นพืชที่มีศักยภาพในการปลูกแซมสวนยางพาราเนื่องจาก
ตลาดมีความต้องการสูง ให้ผลผลิตต่อเนื่องและดูแลง่าย อย่างไรก็ตาม โกโก้และอะโวคาโดนับเป็นไม้ผลที่ สร้าง
รายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งแก่เกษตรกรเพราะมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนและให้ผลผลิตต่อเนื่องแต่เกษตรกรควรมีการ
รวมกลุ่มผลิตเพื่อให้มีปริมาณผลผลิตพอเพียงต่อการรับซื้อและผลผลิตมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการศึกษา พบว่า สินค้าเกษตรที่สาคัญ (Top 5) ของจังหวัดจันทบุรีมีเพียงสินค้ายางพาราที่มี
ปริมาณการผลิตเกินความต้องการของตลาดและมีราคาตกต่าซึ่งต้องส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มรายได้โดยการ
ปลูกพืชแซมยางพารา ขณะที่สินค้า 4 ชนิด (ลาใย ทุเรียน มังคุด เงาะ) ถึงแม้ว่าจะมีการบริหารจัดการที่ดีไม่มี
การผลิตเกินความต้องการของตลาดภายในจังหวัด และนอกจังหวัด และสามารถที่จะขยายการผลิตได้เพิ่มขึ้น
แต่ทั้งนี้เกษตรกรต้องให้ความสาคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้เนื่องจาก
สินค้าเหล่านี้เกือบทั้งหมดส่งขายนอกจังหวัดและต่างประเทศซึ่งมีการแข่งขันที่สูง และคุณภาพของผลผลิตและ
เกษตรกรควรเพื่มการแปรรูปสินค้าให้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตามการเพิ่มรายได้เกษตรกรผู้ป ลูกยางพาราโดยส่ งเสริมการปลู กพืช แซมสวนยางพารา การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปสินค้าต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเกษตรกร โดยมีข้อเสนอแนะในประเด็นดังต่อไปนี้
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สินค้าและข้อค้นพบ
พืชผัก สมุนไพร
1. ตลาดมีความต้องการพืชผัก สมุนไพร
อย่ า งต่ อเนื่ องแต่ ผ ลผลิ ต ไม่ พอเพีย งกั บ
ความต้องการโดยเฉพาะเร่วหอมซึ่งเป็น
วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส าคั ญ ในอาหารพื้ น บ้ า นของ
จังหวัด

2. สิ น ค้ า สมุ น ไพรที่ ข ายในตลาดใน
ประเทศส่วนใหญ่อยู่ในรูปผลิ ตภัณฑ์ส ด
ทาให้ได้รับราคาที่ไม่สูงมากนักไม่จูงใจแก่
เกษตรกรในการเพิ่มปริมาณผลผลิต
3. กระวาน เร่วหอม ยังเป็น ที่รู้จักในวง
แคบเฉพาะกลุ่มผู้รักสุขภาพ

4. ขาดการวิจัย และพัฒนาการผลิตและ
แปรรูปพืชสมุนไพรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- สนับสนุนระบบน้าขนาดเล็กแก่เกษตรกรใน
พื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้าชลประทาน
หรือแหล่งน้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต
- สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพรในรูป
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ เพื่อให้ได้ปริมาณ
ผลผลิ ต และคุ ณ ภาพสอดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของตลาดอีกทั้งยัง เพิ่มความสะดวก
และรวดเร็ ว แก่ เ กษตรกรในการ เข้ า ถึ ง
องค์ความรู้และเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัย
จากภาครัฐ
- สนับสนุนการพัฒนาพันธุ์และองค์ความรู้การ
ผลิ ต พื ช สมุ น ไพรที่ ไ ด้ ม าตรฐานเพื่ อ ให้ ไ ด้
ผลผลิตตามที่ตลาดต้องการ
- สนั บสนุ น การเข้ า ถึ งแหล่ งเงิ นทุ น ของกลุ่ ม
เกษตรกรผู้ ผ ลิ ตสมุ นไพรเพื่อ เพิ่ม รายได้ จาก
การแปรรู ปผลิ ต ภัณ ฑ์ ให้ มีค วามหลากหลาย
ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อที่แตกต่างกัน
- จั ดทามาตรการที่ผ ลั กดันให้สิ นค้า สมุน ไพร
เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ของผู้บริโภค อาทิ จัดตั้ง
ร้ า นจ าหน่ า ยสิ น ค้ า สมุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุน ไพรของจังหวัด สนับ สนุน ให้ กลุ่ มผู้ ผ ลิ ต
สิ นค้าสมุนไพรเข้าร่ว มงานแสดงสิ นค้าทั้งใน
และต่ า งประเทศ และส่ ง เสริ ม การจ าหน่ า ย
สิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งทางการตลาดออนไลน์ ที่ ง่ า ย
และสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้บริโภค
- เพิ่มงบประมาณการวิจัย การผลิตสมุนไพร
พื้นบ้านเฉพาะถิ่นที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
- เพิ่ ม งานวิ จั ย ด้ า นการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สมุ น ไพรที่ ต อบสนองความต้ อ งการของ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กสส./กวก./
พด./กสก./
สถาบันการศึกษา

กสส./กสก./ธกส.

กสก./พณ.จว./
พช./หอการค้ า
จังหวัด/กษ.จว./
ผู้ ค้า ปลี ก -ค้า ส่ ง /
สถาบันการศึกษา

กวก./กสก./
สถาบันการศึกษา

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิ
จสิเนคราะห์
ค้าเกษตรที
่ส�ำคัญจจัการเกษตรจั
งหวัดจันทบุงหวั
รี ดจันทบุ59
การวิ
ด้านเศรษฐกิ
รี
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สินค้าและข้อค้นพบ
พืชไร่
1. ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของจังหวัด
เป็นข้าวโพดรุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิต
มี ป ริ ม าณเกิ น ความต้ อ งการของตลาด
ทาให้เกษตรกรขายได้ในราคาต่า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดรุ่นที่ 2 ที่มีปริมาณ กสก./พด./กวก.
ผลผลิตไม่พอเพียงต่อความต้องการของตลาด
โดยสนับสนุนระบบน้าขนาดเล็กแก่เกษตรกร
ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้าในฤดูแล้งเพื่อให้ผลผลิต
มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ

2. การลั ก ลอบน าเข้ า มั น ส าปะหลั ง สด
ของประเทศเพื่อนบ้านในช่ว งที่ผ ลผลิ ต
ของไทยมีปริมาณมาก (เดือนธ.ค.-ก.พ.)
ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ราคาที่ เ กษตรกรขายได้
แ ล ะ ก า ร แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค แ ล ะ
แมลงศัตรูพืช

- เพิ่มความเข้มงวดการตรวจตราการน าเข้า ก ว ก . / ก ร ม
หัวมันสาปะหลังสด ณ จุดผ่านแดนถาวรและ ศุลกากร/พณ.จว.
จุ ด ผ่ า นแดนชั่ ว คราว ในช่ ว งเดื อ นที่ ป ริ ม าณ
ผลผลิตมีมากเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนาเข้า

3. – เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงดีมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกร
- โรงงานแปรรูปถั่วลิสงมีความ
ต้องการผลผลิตถั่วลิสงที่มีคุณภาพและ
ปริมาณที่เพียงพอ

- ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตถั่วลิสงเพื่อ กวก./กสก./กสส.
ขายเมล็ดพันธุ์
- สนับสนุนการรวมกลุ่มผลิตถั่วลิสงเพื่อส่ง
โรงงานแปรรูป

4. ผลผลิตสับปะรดนอกฤดูมีปริมาณไม่
พอเพียงกับความต้องการของตลาดแต่
ผลผลิตในฤดูกาลมีปริมาณเกินความ
ต้องการของตลาดทาให้เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตที่ตกต่า

- สนับสนุนการผลิตสับปะรดนอกฤดูโดยจัดทา
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างกลุ่มเกษตรกร
กับผู้รับซื้อเพื่อวางแผนการผลิตสับปะรดให้มี
ปริมาณพอเพียงต่อความต้องการของตลาด
ตลอดทั้งปี
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กสก. /พด./
ก ว ก . / ผู้ รั บ ซื้ อ
(โรงงานสับปะรด
กระป๋อง ผู้ค้าส่งปลีก)/พณ.จว.
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สินค้าและข้อค้นพบ
พืชชนิดอื่น
1. - ผลผลิ ต โกโก้ ข องจั ง หวั ด มี ป ริ ม าณ
น้ อ ยเนื่ อ งจากพื้ น ที ป ลู ก มี ไ ม่ ม ากซึ่ ง มา
จากเกษตรกรปลูกโกโก้แซมสวนผลไม้
- ขาดองค์ความรู้การอบเมล็ดโกโก้สด
เป็น เมล็ดแห้ง ให้ ได้คุณภาพตามที่ตลาด
ต้องการ
- เกษตรกรยังขายผลผลิตในรูปเมล็ดแห้ง
ให้กับโรงงานแปรรูป
2. – กล้วยหอมที่ปลูกแซมสวนผลไม้หรือ
สวนยางพาราเติบโตช้าเนื่องจากเนื้อดิน
ไม่มีการไถหรือพลิกหน้าดิน
- ตลาดในประเทศต้องการรับซื้อกล้วย
หอมที่ได้คุณภาพและในปริมาณมาก
- ความต้องการกล้วยหอมปลอด
สารเคมีของตลาดต่างประเทศเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- ส่ งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อผลิ ตโกโก้ให้ ได้
ปริมาณและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ
- สนับสนุนเทคโนโลยีการอบเมล็ดโกโก้ที่ได้
มาตรฐาน
- สนับสนุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้
การแปรรูปโกโก้เพื่อเพิ่มมูลค่า

- สนับสนุนเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต
ของกล้วยหอมที่ปลูกแบบผสมผสาน
- ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตกล้วยหอมแบบ
ปลอดสารเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่า
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตกล้วยหอมคุณภาพ
ในรูปแปลงใหญ่

3. อะโวคาโดให้ผลผลิตดีเมื่อปลูกในพื้นที่ - วิจัยและปรับปรุงพันธุ์อะโวคาโดที่
ที่มีความลาดชันตั้งแต่ 800 เมตร เหนือ เจริญเติบโตได้ดีในสวนยางพาราที่มีระดับ
ระดับน้าทะเลขึ้นไป
ความลาดชันของพื้นที่ต่ากว่า 800 เมตร

หน่วยงาน
รับผลิตชอบ
กวก./กสก./กสส.
- กวก./กสก./
มกอช.
- กสก./
สถาบันการศึกษา

- กสก./ ศพก. /
กวก.
- กวก./มกอช.
- กสก./กสส./
กวก.

กวก./กสก.

การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิ
จสิเนคราะห์
ค้าเกษตรที
่ส�ำคัญจจัการเกษตรจั
งหวัดจันทบุงหวั
รี ดจันทบุ61
การวิ
ด้านเศรษฐกิ
รี
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