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บทที่ 1
ความส�ำคัญ
ของการจัดชั้น
คุณภาพผลไม้

ความส�ำคัญของการจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อนและกึง่ เมืองร้อนมากกว่า 70 ชนิด

โดยมีการผลิตเป็นการค้าอยู่ 30 ชนิด เนื่องจากที่ต้ังและสภาพภูมิอากาศมี
ความเหมาะสมในการผลิตผลไม้ให้มค
ี ณ
ุ ภาพดีและมีลก
ั ษณะโดดเด่น ส่งผลให้
ผลไม้ไทยมีอัตลักษณ์เฉพาะและเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคทั้งในและนอก

อาเซียน ท�ำให้สามารถส่งออกไปจ�ำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้ปล
ี ะหลาย
หมื่นล้านบาท

คุณภาพของผลิตผลมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จทางการตลาด มาตรฐาน

ของผลิตผลต่างๆ จึงถูกก�ำหนดขึน
้ เพื่อบ่งบอกระดับคุณภาพ การใช้ประโยชน์
และมู ล ค่ า ของผลิ ต ผล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจตรงกั น ระหว่ า ง

ผู้ซ้ ือ และผู้ขาย และเพื่อใช้ในการตัดสินเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เมื่อมีผลผลิต
ได้มาตรฐานย่อมท�ำให้ผลิตผลนั้นๆ เป็นที่เชื่อถือของผูบ
้ ริโภคมากขึ้น ท�ำให้

ขายได้มากและได้ราคาดี ผลตอบแทนทีด
่ ก
ี ว่าเหล่านีส
้ ามารถกระตุน
้ ให้ผผ
ู้ ลิต
ปรับปรุงการผลิตให้ได้ผลิตผลที่มค
ี ณ
ุ ภาพสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด
(จริงแท้, 2538)
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การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้ เป็นการจัดชั้นโดยใช้ปัจจัยด้านคุณภาพหลาย

อย่างร่วมกัน เช่น ขนาด สี การคัดแยกต�ำหนิ เพื่อให้ได้ผลไม้ท่ีมีคุณภาพดี

เป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค การจัดชั้นคุณภาพผลไม้จึงมีความส�ำคัญ
ต่ อกระบวนการผลิ ตผลไม้เศรษฐกิ จ ทั้ งภายในประเทศและต่ างประเทศ

ตลอดจนการบริหารจัดการผลไม้ของภาครัฐเนื่องจากท�ำให้สามารถจ�ำแนก

ชั้นคุณภาพผลไม้ได้อย่างชัดเจนเมื่อน�ำมาผสมผสานกับแนวทางการบริหาร

จัดการผลไม้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การจัดชั้นคุณภาพผลไม้จึงเป็นเครื่อง
มือส�ำหรับการประเมินผลิตผลให้ออกมาเป็นราคาหรือมูลค่า ซึง่ โดยทั่วไปการ
จ�ำแนกชั้นเริม
ุ ซึ่งจะมีมล
ู ค่าต่�ำที่สด
ุ ไปจนถึงลักษณะ
่ จากลักษณะที่ด้อยที่สด

ที่ดีท่ีสุด เอกสารวิชาการเล่มนี้จะมุ่งเน้นให้เห็นถึงการจัดชั้นคุณภาพผลไม้
ในแต่ละฤดูกาลผลิตว่าเป็นอย่างไร โดยรวบรวมข้อมูลการจัดชัน
้ คุณภาพของ
ผลไม้ท่ีมีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจ 6 ชนิด คือ ทุเรียน ล�ำไย มังคุด เงาะ ลิ้นจี่

และลองกอง ซึ่งก่อนอื่นต้องท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงานตาม
แนวทางบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จว่าท�ำได้อย่างไร อย่างเป็นล�ำดับขัน
้ ตอน

ซึ่งสิ่งส�ำคัญคือ นักวิชาการต้องแม่นย�ำ ชัดเจนในข้อมูลผลผลิตที่จัดท�ำขึ้น

มา เพื่อน�ำมาใช้บริหารจัดการผลไม้ตามแนวทางบริหารจัดการผลไม้แบบ
เบ็ดเสร็จ ทีค
่ ณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้กำ� หนด กระบวนการ
ท�ำงานในส่วนของการจัดชั้นคุณภาพผลไม้ตามแนวทางบริหารจัดการผลไม้

แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งเห็นชอบโดยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้
มีการสรุปและรายงานสถานการณ์การผลิต-การตลาด ต่อผูบ
้ ริหารเป็นรายวัน
จนกว่าจะสิน
้ สุดฤดูกาลผลิต โดยรับการสนับสนุนข้อมูลจาก
(1) ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจภาคตะวันออก

ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 3 จังหวัดระยอง
(2) ศูนย์ปฏิบต
ั ิการเฉพาะกิจภาคใต้

ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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(3) ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจผลไม้ภาคเหนือ

ส�ำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่

(4) ศูนย์ปฏิบต
ั ิการเฉพาะกิจผลไม้สว
่ นกลาง กลุม
่ ส่งเสริมไม้ผล

ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

การลงพื้นทีต
่ ด
ิ ตามสถานการณ์การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจมีการวางแผนสุม
่

ส�ำรวจข้อมูลเกษตรกร โดยมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) ก�ำหนดจ�ำนวนประชากรเท่ากันทุกอ�ำเภอ

2) คัดเลือกอ�ำเภอที่ให้ผลผลิตมากใน 3 ล�ำดับแรก

3) สุม
่ ส�ำรวจในช่วงผลผลิตออกมาก (ช่วงพีค) เพื่อการวิเคราะห์สภาวะ
ราคาได้ชัดเจน

4) คัดเลือกประชากรที่มป
ี ระสบการณ์การท�ำสวนไม้ผลเพื่อการส่งออก
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล 95%
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การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

กระบวนการทำ�งานตามแนวทางบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จ

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

5

บทที่ 2
ทุเรียน...
ราชาแห่งผลไม้
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การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ท�ำความรูจ
้ ักกับ “ทุเรียน”

ทุ

เรียน (Durian) ชื่อวิทยาศาสตร์ Durio zibethenus Linn. ทุเรียนเป็น
ไม้ขนาดกลางถึงใหญ่ มีลำ� ต้นสูง 20-40 เมตร ใบทุเรียนเป็นใบเลีย
้ งคู่

เกิดสลับกันตรงกันข้ามบนกิง่ ใบมีลก
ั ษณะหนา และแข็ง กว้างประมาณ 2-3 นิว้
ยาวประมาณ 6-8 นิว
ี ใู บ ผลทุเรียนจัดเป็น
้ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ไม่มห

ผลเดี่ยว ผลมีหลายแบบ อาทิ กลม กลมรี ก้นป้าน ผลมีเปลือกหนา และเป็น

หนามรูปปิรามิด ผลมีลักษณะเป็นร่องเหลี่ยม เรียกว่า “พู” ด้านในประกอบ

ด้วยเมล็ด และเนื้อหุ้มเมล็ดที่มีสีต่างๆ ตั้งแต่สีขาวเหลือง เหลืองอ่อนจนถึงสี

จ�ำปา แต่ละพูมี 1-3 เมล็ด ส่วนเมล็ดมีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ ขนาดเมล็ดใหญ่
มีสีต่างๆ ตามพันธุ์ เมล็ดแก่จัดมีสีน้�ำตาลอมเหลืองหรืออมแดง (พืชเกษตร,

2563) แหล่ ง เพาะปลู ก ส� ำ คั ญ อยู่ ใ นภาคตะวั น ออกและภาคใต้ โดยภาค
ตะวันออกปลูกมากในแถบจังหวัดจันทบุรี ตราด และจังหวัดระยอง ผลผลิต

จะออกสูต
่ ลาดในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถน
ุ ายน ภาคใต้ปลูกมากในแถบ

จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และจังหวัดยะลา ผลผลิตออกสูต
่ ลาดในช่วงเดือน
มิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงต่อของผลผลิตจากทางภาคตะวันออก
สถานการณ์การผลิตทุเรียน ปี 2562 ในแหล่งผลิตหลักทั้งในภาคตะวัน

ออกและภาคใต้ มีปริมาณผลผลิตรวม 1,017,097 ตัน เพิม
่ี า่ นมา
้ จากปีทผ
่ ขึน
ร้อยละ 33.85 ในภาพรวมระดับประเทศผลผลิตออกสูต
่ ลาดมากที่สด
ุ (Peak)

ในเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม (ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2562)

ตารางที่ 1 เนื้อทีย
่ น
ื ต้น เนื้อทีใ่ ห้ผล ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิของทุเรียน
ปี

เนื้อที่ยืนต้น
(ไร่)

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลตอบแทน
สุทธิ (บาท/ตัน)

2559

753,644

608,512

512,451

44,620

2560

838,714

643,030

663,066

55,750

2561

879,813

676,249

759,828

63,050

2562

937,607

724,730

1,017,097

87,010

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้
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จะเห็นได้วา่ เนื้อที่ให้ผล ปี 2562 เพิม
้ จากที่ผา่ นมา เนื่องจากเกษตรกร
่ ขึน

มีการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียน โดยมีการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ เมื่อ
เวลาผ่ า นไปผลผลิ ต เริ่ ม ทยอยออกสู่ ต ลาด ประกอบกั บ สภาพภู มิ อ ากาศ
ที่ เอื้ ออ� ำนวยต่ อการออกดอกและติ ดผล อี กทั้ งราคาทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี

และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาต้นทุเรียน
ให้สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

สถานการณ์การตลาดทุเรียน ปี 2562 ผลผลิตทีอ
่ อกสูต
่ ลาดใช้ในประเทศ

270,441 ตัน และส่งออกรวม 743,300 ตันสด โดยผลผลิตที่สง่ ออกแบ่งออก
เป็น 4 รายการ ได้แก่ ทุเรียนสด ทุเรียนแช่แข็ง ทุเรียนกวน และทุเรียนอบแห้ง
ประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญ คือ จีน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ออสเตรเลีย
โครเอเชีย และรัสเซีย (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)
ตารางที่ 2 ปริมาณผลผลิตการส่งออกทุเรียน
ปี

ส่งออกทุเรียน
สด (ตัน)

ส่งออกทุเรียน
แช่แข็ง (ตัน)

ส่งออกทุเรียน
กวน (ตัน)

ส่งออกทุเรียน
อบแห้ง (ตัน)

2559

402,660

20,430

720

340

2560

490,489

13,303

1,089

545

2561

494,068

19,982

1,518

418

2562

655,362

25,987

1,211

215

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562
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ทุเรียนไทยมีสว่ นแบ่งการตลาดโลกมากถึงร้อยละ 80 ปริมาณการส่งออก

ทุเรียนสดมากที่สด
ุ และมีแนวโน้มเพิม
่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มูลค่าการ
ส่งออกทุเรียนสดมากถึง 45,485 ล้านบาท ในปัจจุบน
ั มีผรู้ วบรวมผลผลิต (ล้ง)

ที่ด�ำเนินการโดยชาวจีนและเวียดนามเข้ามารวบรวมผลผลิตเพื่อส่งออกไป
จีน เวียดนาม และประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการผลิตจึงต้องเน้นเรื่อง
คุณภาพและความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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ปฏิทินการผลิตทุเรียน (Crop Calendar)
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คุณภาพมาตรฐานของทุเรียน

ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก�ำหนดมาตรฐาน

สินค้าเกษตรทุเรียน มกษ. 3-2556 ใช้กับผลทุเรียน ซึ่งได้มาจากพืชที่มีช่ ือ

วิทยาศาสตร์ว่า Durio spp. พันธุ์ท่ีผลิตเป็นการค้าและน�ำมาบริโภคสด โดย
ก�ำหนดคุณภาพของทุเรียน ดังนี้
1. ข้อก�ำหนดขั้นต่�ำ

ผลทุเรียนทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะ

มีขอ
้ ก�ำหนดเฉพาะของแต่ละชั้นคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอม
ให้มีได้ตามที่ระบุไว้

1) เป็นทุเรียนทั้งผลที่มีข้ัวผล
2) ตรงตามพันธุ์
3) สด

4) สะอาด ปราศจากสิง่ แปลกปลอมที่มองเห็นได้
5) ไม่มีรอยแตกที่เปลือก

6) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลทุเรียน

7) ไม่มีรอ
่ งรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อ

		

คุณภาพของเนื้อทุเรียน

8) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่�ำ และ/หรืออุณหภูมิสูง
9) ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือรสชาติท่ีผิดปกติ

10) เมื่อผลทุเรียนสุก ไม่มค
ี วามผิดปกติของเนื้อ ได้แก่ แกน เต่าเผา ไส้ซม
ึ

ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันต้องไม่เกิน 5% ของส่วนที่บริโภคได้

ผลทุเรียนต้องแก่ได้ท่ีข้ึนกับพันธุ์ ฤดูกาล และแหล่งปลูก มีการจัดการ

หลังการเก็บเกีย
่ ว การบรรจุและการขนส่งอย่างระมัดระวัง เพื่อให้อยูใ่ นสภาพ
ที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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2. การแบ่งชั้นคุณภาพ

ผลทุเรียนตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
1) ชั้นพิเศษ (Extra Class)

ผลทุเรียนในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี ท่ี สุด มีลักษณะหนามสมบู รณ์ ต้ อง

มีจ�ำนวนพูสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 4 พู ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรงและไม่มี

ต�ำหนิ ในกรณีท่ีมีความผิดปกติหรือต�ำหนิต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจน และไม่มี
ผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อทุเรียน คุณภาพระหว่างการ
เก็บรักษาและการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
2) ชั้นหนึ่ง (Class I)

ผลทุเรียนในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือต�ำหนิได้เล็ก

น้อย ดังต่อไปนี้

(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรง โดยจ�ำนวนพูสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า

3 พู และพูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู และไม่ท�ำให้รูปทรงผลทุเรียนเสียไป

(2) ต�ำหนิเล็กน้อยซึง่ เกิดจากกระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกีย
่ วหรือ

การขนส่ง เช่น รอยแผลเป็นตื้นๆ และหนามหักหรือช้�ำ โดยขนาดของต�ำหนิ
โดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวของผลทุเรียน

ความผิ ด ปกติ ห รื อ ต� ำ หนิ จ ะต้ อ งไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ลั ก ษณะภายนอก

คุณภาพของเนื้อทุเรียน คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอ
ในภาชนะบรรจุ

3) ชั้นสอง (Class II)

ผลทุ เ รี ย นในชั้ น นี้ ร วมผลทุ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ภาพไม่ เ ข้ า ชั้ น ที่ สู ง กว่ า แต่ มี

คุณภาพตามข้อก�ำหนดขั้นต่�ำที่ก�ำหนดในข้อ 1. ผลทุเรียนในชั้นนี้มีความผิด
ปกติหรือต�ำหนิได้ ดังต่อไปนี้

(1) ความผิดปกติด้านรูปทรง โดยจ�ำนวนพูสมบูรณ์ ไม่นอ
้ ยกว่า 2 พู และ

พูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู และไม่ท�ำให้รูปทรงทุเรียนเสียไป
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การจัดชั้นคุณภาพผลไม้
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(2) ต�ำหนิเล็กน้อยซึง่ เกิดจากกระบวนการก่อนและหลังการเก็บเกีย
่ วหรือ

การขนส่ง เช่น รอยแผลเป็นตื้นๆ และหนามหักหรือช้�ำ โดยขนาดของต�ำหนิ
โดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวทุเรียน

ความผิ ด ปกติ ห รื อ ต� ำ หนิ จ ะต้ อ งไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ลั ก ษณะภายนอก

คุณภาพของเนื้อทุเรียนคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอ
ในภาชนะบรรจุ

การก�ำหนดรหัสขนาดของทุเรียนพิจารณาจากน้�ำหนักต่อผล ดังนี้

ตารางที่ 3 ขนาดของผลทุเรียน
รหัสขนาด

น้�ำหนักต่อผล (กิโลกรัม)

1

>4

2

>3-4

3

>2-3

4

>1-2

5

0.5 - 1

ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การจัดชั้นคุณภาพทุเรียน
การจัดชั้นคุณภาพทุเรียนในเอกสารวิชาการเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียง

วิเคราะห์ขอ
้ มูล และสรุปผลจากข้อมูลที่ฝา่ ยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม้ด�ำเนินการติดตามสถานการณ์ทเุ รียน ตั้งแต่ปี 2560
– 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด และจังหวัดระยอง

และพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ยะลา
และปัตตานี ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดที่มผ
ี ลผลิตมาก ตลอดจนมีโรงคัดแยกและ

รวบรวมผลผลิต (ล้ง) ตั้งอยูใ่ นพื้นทีแ
่ ละเปิดกิจการค้าผลไม้ตลอดฤดูกาลผลิต
ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลด้านชั้นคุณภาพที่ส�ำคัญและตรงประเด็น กล่าวคือ

1) สามารถสะท้อนภาพการกระจายผลผลิตทุเรียนในพื้นทีไ่ ด้วา่ ในช่วงพีค

มีผลผลิตทุเรียนเข้าสูล
่ ้งมากน้อยเพียงใด

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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2) สามารถเห็นความแตกต่ างการซื้อทุเรียน ซึ่ งแม้ว่าจะมาจากสวน

เดียวกัน แต่การซื้อทุเรียนของล้ง จะแยกซื้อตามชัน
้ คุณภาพ หรือเกรดของทุเรียน
3) ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นคือ เมื่อกล่าวถึงทุเรียนในเกรดใดก็ตาม ผูเ้ กี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย จะมีความเข้าใจตรงกัน มีตัวแทนของข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ ประการ
ส�ำคัญ คือ ผู้รับผิดชอบการรายงานสถานการณ์ทุเรียนในพื้นที่ จะใช้การ

สุ่มสอบถามล้งหรือเกษตรกร และน�ำมารายงานผล ต่อผู้บริหารเพื่อให้เห็น
มิติการซื้อขายทุเรียนในเชิงคุณภาพมากขึ้น

ในแต่ ล ะปี เ มื่ อ ผลผลิ ต ทุ เ รี ย นออกสู่ ต ลาดมาก ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะ

กรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ได้สม
ุ่ ส�ำรวจสอบถามการซื้อทุเรียน

ของล้ง ซึ่งจ�ำแนกตามชั้นคุณภาพ และจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพภายนอก
ประกอบด้วย น้�ำหนักผล (กิโลกรัม) เส้นรอบวง (เซนติเมตร) ความยาวผล

(เซนติ เ มตร) และจ� ำ นวนพู แล้ ว น� ำ มาหาค่ า เฉลี่ ย เพื่ อ จั ด ท� ำ เป็ น บทสรุ ป

การจั ด ชั้ น คุ ณ ภาพทุ เ รี ย นเพื่ อให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจตรงกั น ว่ า ในภาพรวม

การซื้อขายทุเรียนในพื้นทีม
่ ท
ี ้งั สิน
้ ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้กำ� หนด
้ 3 เกรด ดังนัน
นิยามการจัดชั้นคุณภาพส�ำหรับการรายงานข้อมูลสถานการณ์ทเุ รียนให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ตลอดจนเป็นเกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบการจัดชั้นคุณภาพทุเรียนที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เกรดของทุเรียน
ภาคตะวันออกมีรายละเอียดดังนี้

เกรด A ค�ำนิยามเรียกว่า “เบอร์กล่อง” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เกรด AB”

ซึ่งหมายถึง ผลทุเรียนสมบูรณ์มีข้ว
ั ผลติดอยู่ เนื้อสีเหลือง เม็ดสวยเต็มพู มี 3
พูข้น
ึ ไป เปลือกผลไม่มีรอยต�ำหนิและถูกท�ำลายจากโรคแมลง ส่วนประกอบ
ผลครบสมบูรณ์ น้�ำหนักเฉลี่ย 2.5 – 6 กิโลกรัม

เกรด B ค�ำนิยามเรียกว่า “ตกไซส์” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เกรด C” ซึ่ง

หมายถึง ทุเรียนไม่เข้ากล่อง มีต�ำหนิ มีรอ
่ งรอยการท�ำลายจากโรคและแมลง

ทุเรียนป๊อกแป๊ก (ขนาดพูไม่สม่�ำเสมอ) ไม่ได้รูปทรง น้�ำหนักเฉลี่ยของผลน้อย
กว่า 2.5 กิโลกรัม

เกรดคละ ค�ำนิยามเรียกว่า “ซื้อรวม” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “ตกไซส์” ซึ่ง
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การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

หมายถึง เป็นการคละรวมกันของทุกเกรด ขนาดผลไม่สม่�ำเสมอ ส่วนประกอบ
ของผลไม่สมบูรณ์ มีรอยต�ำหนิแต่ไม่กระทบถึงเนื้อใน

ตารางที่ 4 การจัดชั้นคุณภาพทุเรียนในภาคตะวันออก ปี 2560 – 2562
เกรด
ตามค�ำ
นิยาม

สรุปข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพทุเรียนในภาคตะวันออก ปี 2560 - 2562
เกรดที่
เรียกใน
พื้นที่

น้�ำหนัก
เฉลี่ย
(กก.)

เส้นรอบ
วงเฉลี่ย
(ซม.)

ความยาว
ผลเฉลี่ย
(ซม.)

B

C

2.82

61.13

23.63

ขนาด
ขนาดและน้�ำหนักผล
พูไม่
สอดคล้องตามราย
สม่�ำเสมอ ละเอียดในนิยามศัพท์
ของทุเรียนเกรด B

คละ

ตกไซส์

3.2

62.33

23.25

ขนาด
เป็นไปตามนิยามศัพท์
พูไม่
เกรดคละ โดยคละรวม
สม่�ำเสมอ กันของทุกเกรด ขนาด
ผลไม่สม่�ำเสมอ ส่วน
ประกอบของผลไม่
สมบูรณ์ มีรอยต�ำหนิ แต่
ไม่กระทบถึงเนื้อใน

A

AB

3.45

62.13

26

จ�ำนวนพู
(พู)

3 พู
ขึ้นไป

รายละเอียด

ขนาดและน้�ำหนักผล
สอดคล้องตามราย
ละเอียดในนิยามศัพท์
ของทุเรียนเกรด A
(เบอร์กล่อง) การรับซื้อ
เกรด B เข้ามารวมกับ
เกรด A ท�ำให้เกษตรกร
ได้เปรียบทางการตลาด
เนื่องจากเป็นช่วงที่
Demand สูง ในขณะที่
Supply เริ่มลดลง

การจัดชั้นคุณภาพทุเรียนในภาคตะวันออกในสถานการณ์จริงมีการรวม

ชั้นคุณภาพ A และ B เข้าด้วยกัน กลายเป็น AB เนื่องจากผลผลิตมีปริมาณ

น้อยลง แต่ปริมาณความต้องการยังคงมีอยูอ
่ ย่างต่อเนื่อง การคัดเกรดของผลไม้
ในช่วงผลผลิตมีจ�ำนวนน้อย คุณภาพและขนาดจะด้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เล็กน้อย เมื่อเทียบกับเกรดเดียวกันในช่วงที่ผลผลิตมีจ�ำนวนมาก

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ภาพทุเรียนเกรดต่างๆ ในภาคตะวันออก
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

19

ตารางที่ 5 การจัดชั้นคุณภาพทุเรียนในภาคใต้ ปี 2560 – 2562
สรุปข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพทุเรียนในภาคใต้ ปี 2560 - 2562

เกรด
ตามค�ำ
นิยาม

เกรดที่
เรียกใน
พื้นที่

น้�ำหนัก
เฉลี่ย
(กก.)

เส้นรอบ
วงเฉลี่ย
(ซม.)

ความ
ยาวผล
เฉลี่ย
(ซม.)

จ�ำนวนพู
(พู)

A

A

3.77

65.6

24.72

3 พูข้น
ึ ไป

รายละเอียด
ผลทุเรียนสมบูรณ์มีข้ว
ั ผลติดอยู่

มี 3 พูข้ึนไป ขนาดพูสม่�ำเสมอน้�ำ

หนักเฉลี่ย 3 - 5 ก.ก. ไม่มีโรคและ
แมลง สอดคล้องตามนิยามศัพท์
เกรด A
B

AB/B

3.31

60.96

26.5

ขนาดพูไม่
สม่�ำเสมอ

ผลทุเรียนสมบูรณ์มข
ี ว้ั ผลติดอยู่

ขนาดพูไม่สม่�ำเสมอ น้�ำหนัก 3 - 5
ก.ก. ไม่มีโรคและแมลง สอดคล้อง
ตามนิยามศัพท์เกรด B

คละ

C

2.45

58.28

23.59

ผลทุเรียนสมบูรณ์ มีขว้ั ผลติดอยู่
ขนาดพูไม่สม่�ำเสมอ มีต�ำหนิ

สอดคล้องกับค�ำนิยามศัพท์เกรดคละ
D

จิ๋ว

โบ้เข้
ไม่พบ
ค�ำ

1.8

1.42

8.69

53.5

47.5

76

19.5

15.83

33

ขนาดพูไม่
สม่�ำเสมอ

ขนาดพูไม่
สม่�ำเสมอ

ขนาดพูไม่
สม่�ำเสมอ

ผลทุเรียนสมบูรณ์ มีข้ว
ั ผลติดอยู่

มี 2 พูข้ึนไป ไม่มีโรคและแมลง น้�ำ
หนักน้อยกว่า 2 ก.ก.

ผลทุเรียนมีข้ว
ั ผลติดอยู่ น้�ำหนัก

น้อยกว่า 2 ก.ก. ไม่มโี รคและแมลง
ไม่พบในนิยามศัพท์เกรดทุเรียน

น้�ำหนักผลทุเรียนมากกว่า 6 ก.ก.

ขนาดพูไม่สม่�ำเสมอ ไม่พบในนิยาม
ศัพท์เกรดทุเรียน

หนอน

ขนาดพูไม่

มีรอยหนอนที่เปลือก ลักษณะเป็น

กวน

ขนาดพูไม่

ผลจะมีต�ำหนิจากโรคและแมลง

นิยาม

สม่�ำเสมอ
สม่�ำเสมอ

ขุยสีน้�ำตาล

เช่น หนอนเจาะ ราด�ำ น�ำไปแกะ
เนื้อเพื่อแปรรูป ไม่พบในนิยาม
ศัพท์เกรดทุเรียน

20

ตกเกรด

ขนาดพูไม่

ผลมีต�ำหนิ แต่เนื้อยังพอใช้แปรรูป

ตึง

ขนาดพูไม่

เนื้อไม่มีสี (เนื้อสีขาวซีด เหลือง)

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

สม่�ำเสมอ
สม่�ำเสมอ

ได้

การจัดชั้นคุณภาพของทุเรียนในภาคใต้ มีการรวมชั้นคุณภาพเกรด A

และ B เข้าด้วยกัน กลายเป็นเกรด AB ในช่วงที่ผลผลิตมีปริมาณน้อยแต่

ความต้องการยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ในสภาวะเช่นนี้ เกษตรกรจึงมีความ
ได้เปรียบทางการตลาด

ภาพทุเรียนเกรดต่างๆ ในภาคใต้
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

21

ภาพการวัดความยาวผลทุเรียน

ภาพการวัดเส้นรอบวงผลทุเรียน

ภาพการชั่งน้�ำหนักผลทุเรียน
22

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

สถานการณ์และแนวโน้มทุเรียน ปี 2563

ปี 2563 คาดว่าจะมีเนื้อทีใ่ ห้ผลเพิม
้ ร้อยละ 5.60 ปริมาณผลผลิตเพิม
้
่ ขึน
่ ขึน

ร้อยละ 15.49 เนื่องจากทุเรียนที่ปลูกในปี 2558 เริ่มให้ผลผลิตเป็นปีแรก

และจากการขยายเนื้อทีป
่ ลูกทุเรียนของเกษตรกรแทนพืชอื่นเพิม
้ หาก
่ มากขึน
สภาพภูมิอากาศเอื้ออ�ำนวยต่อการติดดอกและออกผล ประกอบกับราคาที่

เกษตรกรขายได้อยูใ่ นเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรดูแลเอาใจใส่และบ�ำรุงรักษา
สวนทุเรียนมากขึ้น คาดว่าจะท�ำให้ผลผลิตรวมและผลผลิตต่อไร่เพิม
่ ขึ้นด้วย

ความต้องการบริโภคทุเรียนสดน่าจะเพิม
่ ขึ้นจากปีท่ีผา่ นมา และคาดว่า

การส่งออกทุเรียนสดจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.62 เนื่องจากความต้องการตลาด
ของต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งยัง
มีความต้องการบริโภคทุเรียนสดจากไทย ประกอบกับการพัฒนาระบบการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของจีน ช่วยให้กระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภคในมณฑล

ต่างๆ ของจีนได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึ้น ในส่วนของราคาผลผลิตมี

แนวโน้มใกล้เคียงกับปีท่ีผา่ นมา เนื่องจากความต้องการของตลาดทั้งภายใน
และต่ างประเทศยังคงมีอย่างต่ อเนื่อง จึ งส่งผลให้ราคาอยู่ในเกณฑ์ ดี แต่

อย่างไรก็ตาม ราคาของผลผลิตขึ้นอยูก
่ ับคุณภาพของผลผลิตเป็นส�ำคัญ ดัง
นั้นเกษตรกรจึงจ�ำเป็นที่จะต้องดูแลและจัดการการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพ
ตารางที่ 6 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตและการส่งออกทุเรียน
ปี

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ปริมาณการส่งออก (ตัน)

2558

583,125

601,017

381,470

2559

608,512

512,451

425,059

2560

621,906

649,299

505,426

2561

676,160

760,353

519,100

2562*

726,475

1,013,741

682,778

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)

5.6

15.49

14.62

2563*

755,000

1,133,000

784,699

หมายเหตุ: *ประมาณการ
ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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สถานการณ์การผลิตทุเรียนในประเทศอื่นๆ ที่ส�ำคัญ รัฐบาลมาเลเซีย

ได้มีนโยบายส่งเสริมการปลุกทุเรียนพันธุ์มูซังคิง เพื่อส่งออกไปยังตลาดจีน

นอกจากนัน
้ ยังมีแหล่งเพาะปลูกทุเรียนใหม่ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา
ลาว เมียนมา เพิ่มขึ้นอี ก ถึ งแม้ในปัจจุ บันผลผลิ ตยังไม่มากนักแต่ คาดว่ า
อนาคตจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจ�ำนวนมากและอาจจะส่งผลกระทบต่อการ

ส่งออกทุเรียนของไทยได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรวางแผนการผลิตให้เหมาะ
สมตรงกับความต้องการของตลาด

24

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

25

บทที่ 3
มังคุด...ราชินีแห่งผลไม้

ท�ำความรูจ
้ ักกับ “มังคุด”

มั

งคุด (Mangosteen) มีช่ อ
ื วิทยาศาสตร์ว่า Garcinia mangostana
Linn. ลักษณะของผลมังคุด ค่อนข้างกลม เปลือกนอกค่อนข้างแข็ง

แก่เต็มที่จะมีสีม่วงแดง ยางสีเหลือง มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 เซนติเมตร
เนื้อในมีสีขาวฉ่�ำน้�ำ อาจมีเมล็ดอยูใ่ นเนื้อผลได้ ขึ้นอยูก
่ ับขนาดและอายุของ

ผล จ�ำนวนกลีบของเนื้อจะเท่ากับจ�ำนวนกลีบดอกที่อยู่ด้านล่างของเปลือก
(พืชเกษตร, 2563) แหล่งเพาะปลูกส�ำคัญอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้

โดยภาคตะวันออกปลูกมากในแถบจังหวัดจันทบุรี ตราด และจังหวัดระยอง
ผลผลิ ตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดื อนพฤษภาคม ถึ ง เดื อนมิถุนายน ภาคใต้

ปลูกมากในแถบจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราช ผลผลิตออกสู่ตลาดใน

ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงต่อของผลผลิตจากทาง
ภาคตะวันออก

สถานการณ์การผลิตมังคุด ปี 2562 ในแหล่งผลิตหลักทัง้ ในภาคตะวันออก

และภาคใต้ มีปริมาณผลผลิตรวม 351,740 ตัน เพิม
่ ขึ้นจากปีท่ีผา่ นมาร้อยละ
89.50 ในภาพรวมระดับประเทศผลผลิตออกสูต
่ ลาดมากที่สุด

ตารางที่ 7 เนื้อทีย
่ น
ื ต้น เนื้อทีใ่ ห้ผล ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิของมังคุด
ปี

เนื้อที่ยืนต้น
(ไร่)

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลตอบแทน
สุทธิ (บาท/ตัน)

2559

452,743

419,368

187,367

16,287

2560

454,609

415,599

115,451

22,430

2561

448,069

419,901

185,607

23,450

2562

443,142

425,573

351,740

16,030

จะเห็นได้ว่าเนื้อที่ให้ผล ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากที่ผา่ นมา เนื่องจากมังคุดที่

ปลูกในปี 2555 เริ่มให้ผลผลิต ส�ำหรับในปี 2562 ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรดูแลดี มังคุดออกดอกและติดผลมากกว่าปี 2561
ส่งผลให้ผลผลิตในภาพรวมเพิ่มขึ้นด้วย
28

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

สถานการณ์การตลาดมังคุด ปี 2562 ผลผลิตที่ออกสูต
่ ลาดใช้ในประเทศ

105,284 ตัน และส่งออกรวม 246,476 ตันสด โดยผลผลิตที่สง่ ออกแบ่งออก
เป็น มังคุดสดและมังคุดแช่แข็ง ปัจจุบน
ั มีผรู้ วบรวมผลผลิต โรงคัดบรรจุ (ล้ง)

เข้ามารวบรวมเพื่อส่งออกไปประเทศจีนและประเทศอื่นๆ เพิม
่ ขึ้น ประเทศ

คู่ค้าที่ส�ำคัญ คือ เวียดนาม จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา
(ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)

ตารางที่ 8 ปริมาณผลผลิตการส่งออกมังคุด
ปี

ส่งออกมังคุดสด ส่งออกมังคุดแช่
(ตัน)
แข็ง (ตัน)

ราคามังคุดสด
(บาท/ตัน)

ราคามังคุดแช่
แข็ง (บาท/ตัน)

2559

142,855

371

29,919

93,366

2560

205,468

74

36,186

130,549

2561

186,091

177

39,067

109,263

2562

246,232

244

40,838

98,280

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562

การส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาเนื่องจากตลาดจีนยังมีความต้องการ

อย่างต่อเนื่อง จีนมีความเข้มงวดในการน�ำเข้ามากขึ้นโดยผลไม้ท่ีน�ำเข้าจาก

ไทย ต้องปฏิบต
ั ิตามเงื่อนไขภายใต้พธ
ิ ส
ี ารว่าด้วยข้อก�ำหนดการส่งออกผลไม้

ไทยไปจีน โดยผลไม้ต้องมาจากสวนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรทีด
่ ี (GAP) และโรงคัดบรรจุตอ
้ งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP
และขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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ปฏิทินการผลิตมังคุด ภาคตะวันออก (Crop Calendar)
30

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ปฏิทินการผลิตมังคุด ภาคใต้ (Crop Calendar)

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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คุณภาพมาตรฐานของมังคุด

ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก�ำหนดมาตรฐาน

สินค้าเกษตรมังคุด มกษ. 2-2556 ใช้กบ
ั ผลมังคุด ซึง่ ได้มาจากชื่อวิทยาศาสตร์วา่

Garcinia mangostana L. วงศ์ Guttiferae ที่ผลิตเป็นการค้าและน�ำมา
บริโภคสด โดยก�ำหนดคุณภาพของมังคุด ดังนี้

1. ข้อก�ำหนดขั้นต่�ำ
ผลมังคุดทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะ
มีขอ
้ ก�ำหนดเฉพาะของแต่ละชั้นคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอม
ให้มีได้ตามที่ระบุไว้

1) เป็นมังคุดทั้งผล

2) มีข้ว
ั ผล (pedicel) และมีหรือไม่มีกลีบเลี้ยง (calyx)
3) สด

4) ไม่มีรอยช้�ำ บุบ หรือแตกที่ท�ำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค และไม่

เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย

5) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้

6) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลมังคุด

7) ไม่ มี ร่ อ งรอยความเสี ย หายเนื่ อ งมาจากศั ต รู พื ช ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ

คุณภาพของเนื้อมังคุด

8) ไม่มค
ี วามผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้�ำที่เกิดหลัง

จากน�ำผลมังคุดออกจากห้องเย็น

9) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่�ำ และ/หรืออุณหภูมิสูง
10) ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือรสชาติท่ีผิดปกติ

ผลมังคุดแก่ต้องเก็บเกี่ยวในระยะสายเลือดขึ้นไป โดยมีผลสีเขียวอ่อน

และเริ่มมีจุดประสีม่วงแดง (ระยะที่ 2) เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นผลสุกต่อ
ไปได้ และอยูใ่ นสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
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การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

2. การแบ่งชั้นคุณภาพ
ผลมังคุดตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
1) ชั้นพิเศษ (Extra Class)

ผลมังคุดในชั้นนี้ต้องมีคณ
ุ ภาพดีท่ีสด
ุ มีกลีบเลี้ยงและขั้วผลสมบูรณ์ ผล

มีต�ำหนิได้เล็กน้อย โดยต�ำหนิท่ีผว
ิ โดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผว
ิ ของ

ผลมังคุด มีเนื้อแก้ว และ/หรือเนื้อมียางไหลในผลได้ไม่เกิน 5% ของจ�ำนวน

ผลหรือน้�ำหนัก ทั้งนี้ความผิดปกติหรือต�ำหนิต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะ

ภายนอก คุณภาพของเนื้อมังคุด คุณภาพระหว่างการเก็บรักษาและการจัด
เรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
2) ชั้นหนึ่ง (Class I)

ผลมังคุดในชัน
้ อ
้ งมีคณ
ุ ภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือต�ำหนิได้เล็กน้อย
้ นีต

ดังต่อไปนี้

(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรงและสี

(2) ต�ำหนิเล็กน้อยซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน รอยแผลตื้นๆ และร่องรอยการ

ท�ำลายของศัตรู พืชโดยขนาดของต�ำหนิท่ีผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 30% ของ
พื้นที่ผิวของผลมังคุด

ความผิ ด ปกติ ห รื อ ต� ำ หนิ จ ะต้ อ งไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ลั ก ษณะภายนอก

คุณภาพของเนื้อมังคุด คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอ
ในภาชนะบรรจุ

3) ชั้นสอง (Class II)

ผลมังคุดในชัน
่ ค
ี ณ
ุ ภาพไม่เข้าชัน
่ งู กว่า แต่มค
ี ณ
ุ ภาพ
้ นีร้ วมผลมังคุดทีม
้ ทีส

ตามข้อก�ำหนดขั้นต่�ำที่ก�ำหนดในข้อ 1. ผลมังคุดในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือ
ต�ำหนิได้ ดังต่อไปนี้

(1) ความผิดปกติด้านรูปทรงและสี

(2) ต�ำหนิท่ีผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน รอยแผลตื้นๆ และร่องรอยการ

ท�ำลายของศัตรูพืช โดยขนาดของต�ำหนิท่ีผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 50% ของ
พื้นที่ผิวของผลมังคุด

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

33

(3) เนื้อแก้ว และ/หรือเนื้อมียางไหลในผลได้ไม่เกิน 20% ของจ�ำนวนผล

หรือน้�ำหนัก

ความผิ ด ปกติ ห รื อ ต� ำ หนิ จ ะต้ อ งไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ลั ก ษณะภายนอก

คุณภาพของเนื้อมังคุด คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอ
ในภาชนะบรรจุ

การก�ำหนดรหัสขนาดของมังคุดพิจารณาจากน้�ำหนักต่อผล ดังนี้

ตารางที่ 9 ขนาดของผลมังคุด
รหัสขนาด

น้�ำหนักต่อผล (กรัม)

1

> 100

2

> 85 - 100

3

> 70 - 85

4

> 55 - 70

5

30 - 55

ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การจัดชั้นคุณภาพมังคุด

การจัดชั้นคุณภาพมังคุด เป็นการเรียบเรียง วิเคราะห์ขอ
้ มูล และสรุปผล

จากข้อมูลที่ฝา่ ยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ด�ำ

เนินการติดตามสถานการณ์มงั คุด ตัง้ แต่ปี 2560 – 2562 ในพื้นทีภ
่ าคตะวันออก
ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด และจังหวัดระยอง และพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัด

ชุมพร นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดที่มีผลผลิตมาก ตลอดจนมี
โรงคัดแยกและรวบรวมผลผลิต (ล้ง) ตั้งอยู่ในพื้นที่และเปิดกิจการค้าผลไม้

ตลอดฤดูกาลผลิต ซึง่ เป็นการจัดเก็บข้อมูลด้านชัน
่ ำ� คัญ และตรงประเด็น
้ คุณภาพทีส
กล่าวคือ

1) สามารถสะท้อนภาพการกระจายผลผลิตมังคุดในพื้นทีไ่ ด้วา่ ในช่วงพีค

มีผลผลิตมังคุดเข้าสูล
่ ้งมากน้อยเพียงใด
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ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

2) สามารถเห็ น ความแตกต่ า งการซื้ อ มั ง คุ ด ซึ่ ง แม้ ว่ า จะมาจากสวน

เดียวกัน แต่การซื้อมังคุดของล้ง จะแยกซื้อตามชัน
้ คุณภาพ หรือเกรดของมังคุด
3) ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นคือ เมื่อกล่าวถึงมังคุดในเกรดใดก็ตาม ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย จะมีความเข้าใจตรงกัน มีตัวแทนของข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ ประการ
ส�ำคัญ คือ ผู้รับผิดชอบการรายงานสถานการณ์มังคุดในพื้นที่ จะใช้ การสุม
่

สอบถามล้งหรือเกษตรกร และน�ำมารายงานผล ต่อผู้บริหารเพื่อให้เห็น มิติ
การซื้อขายมังคุดในเชิงคุณภาพมากขึ้น

ในแต่ ล ะปี เ มื่ อผลผลิ ต มั ง คุ ด ออกสู่ ต ลาดมาก ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะ

กรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ได้สม
ุ่ ส�ำรวจสอบถามการซื้อมังคุด
ของล้ง ซึ่งจ�ำแนกตามชั้นคุณภาพ และจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพภายนอก

ประกอบด้ ว ย น้� ำ หนั ก ผล (กรั ม ) เส้ น รอบวง (เซนติ เ มตร) ความยาวผล
(เซนติเมตร) แล้วน�ำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อจัดท�ำเป็นบทสรุปการจัดชั้นคุณภาพ
มังคุดเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าในภาพรวมการซื้อขายมังคุดในพื้นที่

มีท้ังสิน
้ 4 เกรด ดังนั้นฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ก�ำหนดนิยามการจัดชั้นคุณภาพ
ส�ำหรับการรายงานข้อมูลสถานการณ์มงั คุดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งภาค

ตะวันออกและภาคใต้ตลอดจนเป็นเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบการจัดชั้น
คุณภาพมังคุดทีเ่ กิดขึน
้ จริงในพื้นที่ เกรดมังคุดภาคตะวันออกมีรายละเอียดดังนี้

เกรด A ค�ำนิยามเรียกว่า “มันใหญ่” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “มันใหญ่/มัน”

ซึ่งหมายถึง ผิวมัน ส่วนประกอบผลครบ ระยะความสุกที่ 2 – 3 น้�ำหนักผล
มากกว่า 80 กรัมขึ้นไป

เกรด B ค�ำนิยามเรียกว่า “มันกลาง/กากใหญ่” เกรดในพื้นที่เรียกว่า

“กาก/ลาย” ซึง่ หมายถึง ผิวมัน ไม่แตก ไม่มย
ี างไหล น้�ำหนักผลเฉลีย
่ 60 – 80 กรัม
เกรด C ค�ำนิยามเรียกว่า “ตกไซส์” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “มันจิ๋ว” ซึ่ง

หมายถึง มังคุดดอกด�ำ ระยะความสุกตั้งแต่ท่ี 2 – 5 ขึ้นไปทุกขนาด น้�ำหนัก
ผลเฉลี่ย 40 กรัมขึ้นไป

เกรดคละ ค�ำนิยามเรียกว่า “ซื้อรวม” หมายถึง มังคุดไม่เข้าเกณฑ์เกรด

A และ B น้�ำหนักผลเฉลี่ย 40 กรัมขึ้นไป ระยะสุกตั้งแต่ 2 - 4

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

35

ตารางที่ 10 การจัดชั้นคุณภาพมังคุดในภาคตะวันออก ปี 2560 – 2562
สรุปข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพมังคุดในภาคตะวันออก ปี 2560 - 2562
เกรด
ตามค�ำ
นิยาม

เกรดที่เรียก
ในพื้นที่

น้�ำหนัก
เฉลี่ย
(กรัม)

เส้น
รอบวง
เฉลี่ย
(ซม.)

ความ
ยาวผล
เฉลี่ย
(ซม.)

รายละเอียด

A

มันใหญ่/มัน

110.5

18.93

4.35

ขนาด น้�ำหนัก และระยะความ
สุก สอดคล้องตามรายละเอียด
ในนิยามศัพท์ของมังคุด เกรด A

B

กาก/ลาย

87.5

17

4.37

ขนาดและระยะความสุก
สอดคล้องตามรายละเอียดใน
นิยามศัพท์ของมังคุด เกรด B
แต่น้�ำหนักมากกว่าในนิยาม

C

มันจิ๋ว

66.88

16.5

4.25

ขนาด น้�ำหนัก และระยะความ
สุก สอดคล้องตามรายละเอียด
ในนิยามศัพท์ของมังคุด เกรด C

ตกไซส์

52

15.6

3.4

ตกเกรด

51.25

14.93

2.35

แตก

-

-

3

ไม่
พบใน
นิยาม
ศัพท์

ขนาด น้�ำหนัก และระยะความ
สุก ไม่สอดคล้องตามราย
ละเอียดในนิยามศัพท์ของมังคุด
ไม่มีข้อมูลใดสอดคล้องตาม
เกณฑ์ท่ีก�ำหนด

การจัดชั้นคุณภาพมังคุดของภาคตะวันออก มีการเรียกชื่อแตกต่างกัน

การคัดเกรดผลไม้ข้น
ึ อยูก
่ ับปริมาณผลผลิต ในช่วงผลผลิตมีจำ� นวนน้อย การ
ก�ำหนดคุณภาพและขนาดของผลไม้จะต่�ำกว่าเกรดปกติเล็กน้อย

ภาพห่วงพลาสติกส�ำหรับคัดแยกผลมังคุด
36

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ภาพขนาดของผลมังคุด

ภาพการคัดแยกมังคุด

ภาพมังคุดเกรดกาก

ภาพมังคุดเกรดดำ�
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

37

ภาพมังคุดเกรดตกไซส์

ภาพมังคุดเกรดแตก

ภาพมังคุดเกรดมันจิ๋ว
38

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ภาพมังคุดเกรดมันรวม

ภาพมังคุดเกรดมันลาย

ภาพระยะการเก็บเกี่ยวมังคุด (ภาคตะวันออก)
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

39

ภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการคัดเกรดมังคุด
ค�ำนิยามการจัดชั้นคุณภาพส�ำหรับการรายงานข้อมูลสถานการณ์มังคุด

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบการจัดชั้น
คุณภาพมังคุดที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เกรดมังคุดภาคใต้มีรายละเอียดดังนี้

เกรด A ค�ำนิยามเรียกว่า “มันใหญ่” เกรดในพื้นทีเ่ รียกว่า “เกรด 1/เบอร์ 1

/เบอร์ 2/เบอร์หัว/คละรวม” ซึ่งหมายถึง ผิวมัน ส่วนประกอบผลครบ ระยะ
ความสุกที่ 2 – 3 น้�ำหนักผลมากกว่า 80 กรัมขึ้นไป

เกรด B ค�ำนิยามเรียกว่า “มันกลาง/กากใหญ่” เกรดในพื้นที่เรียกว่า

“เกรด 2 /เบอร์3/กาก” ซึ่งหมายถึง ผิวมัน ไม่แตก ไม่มียางไหล น้�ำหนักผล
เฉลี่ย 60 – 80 กรัม

เกรด C ค�ำนิยามเรียกว่า “ตกไซส์” เกรดในพื้นทีเ่ รียกว่า “เกรด 3/เบอร์ 4”

ซึ่งหมายถึง มังคุดดอกด�ำ ระยะความสุกตั้งแต่ท่ี 2 – 5 ขึ้นไปทุกขนาด น้�ำหนัก
ผลเฉลี่ย 40 กรัมขึ้นไป

เกรดคละ ค�ำนิยามเรียกว่า “ซื้อรวม” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เบอร์ 5/ด�ำ/

ดอก” ซึ่งหมายถึง มังคุดไม่เข้าเกณฑ์เกรด A และ B น้�ำหนักผลเฉลี่ย 40 กรัม
ขึ้นไป ระยะสุกตั้งแต่ 2 - 4
40

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ตารางที่ 11 การจัดชั้นคุณภาพมังคุดในภาคใต้ ปี 2560 – 2562
สรุปข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพมังคุดในภาคใต้ ปี 2560 - 2562
เกรด
ตามค�ำ
นิยาม

A

B

เกรดที่เรียก
ในพื้นที่

น้�ำหนัก
เฉลี่ย
(กรัม)

เส้น
รอบวง
เฉลี่ย
(ซม.)

ความ
ยาวผล
เฉลี่ย
(ซม.)

รายละเอียด

เกรด 1

118.33

20.26

5

เบอร์ 1

99.8

19.51

-

เบอร์ 2

93

18.97

-

ขนาด น้�ำหนัก และระยะความ
สุก สอดคล้องตามรายละเอียด
ในนิยามศัพท์ของมังคุด เกรด A

เบอร์หัว

114.17

19.74

-

คละรวม

95.39

17.79

-

เกรด 2

76.66

16.55

4

เบอร์ 3

72.2

17

-

กาก

98.57

18.21

-

เกรด 3

50

12.31

3.7

C

คละ

เบอร์ 4

80

17.66

-

เบอร์ 5

70

15.6

-

ด�ำ

99.18

16.77

-

ดอก

55

14.57

3.6

ขนาด น้�ำหนัก และระยะความ
สุก สอดคล้องตามรายละเอียด
ในนิยามศัพท์ของมังคุด เกรด B
ขนาด น้�ำหนัก และระยะความ
สุก สอดคล้องตามรายละเอียด
ในนิยามศัพท์ของมังคุด เกรด C
ขนาดและระยะความสุก
สอดคล้องตามรายละเอียดใน
นิยามศัพท์ของมังคุด เกรด C
แต่น้�ำหนักมากกว่า
ขนาด น้�ำหนัก และระยะความ
สุก สอดคล้องตามรายละเอียด
ในนิยามศัพท์ของมังคุด เกรด
คละ

จะเห็นได้วา่ จากข้อมูลในตารางที่ 11 การจัดชัน
้ คุณภาพมังคุดของภาคใต้

ในสถานการณ์จริงมีการแบ่งเกรดย่อยอีกจ�ำนวนมาก ขึ้นอยูก
่ ับขนาดของล้ง
ล้งที่มข
ี นาดใหญ่ มีปริมาณผลผลิตจ�ำนวนมากจะสามารถแบ่งเกรดของมังคุด
ได้มากขึ้นตามความต้องการของตลาด

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

41

ภาพมังคุดที่เก็บเกี่ยวในระยะสายเลือด (สีมว
่ งอมแดง)
100-110 วันหลังดอกบาน

ภาพการคัดแยกผลมังคุดด้วยห่วงพลาสติก

ภาพการวัดเส้นรอบวงผลมังคุด
42

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ภาพการชั่งน้�ำหนักผลมังคุด

ภาพห่วงพลาสติกใช้ส�ำหรับวัดขนาดผลมังคุด
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

43

ภาพการคัดเกรดมังคุด

ภาพการคัดเกรดมังคุด (ระบบมังคุดประมูล)

ภาพการคัดเกรดมังคุด
44

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ภาพระยะการเก็บเกี่ยวมังคุด (ภาคใต้)

ภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการคัดเกรดมังคุด

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

45

สถานการณ์และแนวโน้มมังคุด ปี 2563

ปี 2563 คาดว่าจะมีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.45 ปริมาณผลผลิต

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.86 โดยเนื้อที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกภาคจากปีท่ีผ่านมา
จากการขยายเนื้อที่ปลูกใหม่ในปี 2556 เริม
่ ให้ผลผลิตได้ในปี 2563 ส�ำหรับ
ปริมาณผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ�ำนวยต่อการ

ออกดอกและติดผล โดยมีปริมาณน้�ำเพียงพอในช่วงก่อนออกตาดอก และ

ไม่มีฝนตกในช่วงออกดอกซึ่งจะท�ำให้ดอกร่วงแล้วแตกใบอ่อน ท�ำให้ภาพ
รวมผลผลิตปี 2563 เพิม
่ ขึ้น

ความต้ องการบริโภคมังคุดสดและผลิ ตภั ณฑ์ ภายในประเทศเพิ่มขึ้น

เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิม
่ ขึ้นประกอบกับการส่งเสริมการบริโภคภายใน
ประเทศของภาครัฐ การส่งออกมังคุดสดและผลิตภัณฑ์คาดว่าจะเพิม
่ ขึ้นจาก

ปีท่ีผา่ นมาร้อยละ 9.48 เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีความต้องการมังคุดสด
และผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรมีการรวมกลุ่มปรับปรุ ง

คุณภาพมังคุด ทั้งผลผลิตคุณภาพ และผลผลิตเกรดรอง และสามารถขยาย
ตลาดส่งออกได้มากขึ้น ในส่วนของราคาผลผลิตคาดว่าราคาที่เกษตรกรขาย

ได้ ราคาขายส่งตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออกอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกับทุกปี

ที่ผา่ นมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ออกสูต
่ ลาดสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าก็ข้ึนอยูก
่ ับ
คุณภาพผลผลิตของเกษตรกรด้วย

46

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ตารางที่ 12 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตและการส่งออกมังคุด
ปี

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ปริมาณการส่งออก (ตัน)

2558

416,330

199,911

178,689

2559

419,368

187,367

143,226

2560

415,752

209,880

205,561

2561

419,901

185,607

186,268

2562*

425,573

351,760

246,490

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)

0.45

11.86

9.48

2563*

428,000

370,000

259,000

หมายเหตุ: *ประมาณการ
ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในช่วง 5 ปีท่ีผา่ นมาความต้องการของตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มเพิม
่ ขึ้น

ประเทศไทยมีอัตราการส่งออกไปยังตลาดโลกขยายตัว ซึ่งมีการส่งออกไป
จีนมากที่สด
ุ จากสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบน
ั ที่ชะลอตัว จึงอาจท�ำให้การ

ลงทุนและการส่งออกของจีนชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามไทยมีโอกาสขยาย
ตลาดส่งออกไปยังไต้หวัน แต่ต้องเป็นผลผลิตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และต้องผ่านกระบวนการอบไอน้�ำเพื่อ

ก�ำจัดแมลงวันผลไม้ และคัดบรรจุในโรงงานผลิตสินค้าพืชที่ข้น
ึ ทะเบียนกับ
กรมวิชาการเกษตรตามเงื่อนไขการส่งออก ดังนั้น เกษตรกรจึงควรปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากคุณภาพของผลผลิตเป็นตัวก�ำหนดตลาด
รวมถึงต้องมีการพัฒนาการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย
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บทที่ 4
เงาะ...สุดยอดผลไม้ไทย

ท�ำความรูจ
้ ักกับ “เงาะ”

เ

งาะ (Rambutan) ชื่่�อวิิ ท ยาศาสตร์์ Nephelium lappaceum L.

ลัั ก ษณะของผลและสีี ผ ลแตกต่่ า งกัั น ตามสายพัั น ธุ์์� แต่่ โ ดยทั่่�วไป

จะมีีผลกลมรีี เปลืื อกผลอ่่ อนมีีสีีเขีียว ผลแก่่ มีีสีีแดงและมีีเส้้นขนสีีแดงบาง
พัั น ธุ์์�ขนมีี สีี เ ขีี ย วอมเหลืื อ งที่่�ปลายขน ส่่ ว นเปลืื อ กด้้ า นในจะมีี สีี ข าว
แยกออกจากส่่วนเนื้้�อได้้ ง่่าย ถัั ดมาจะเป็็นส่่วนเนื้้�อซึ่่�งส่่วนมากจะมีีสีีขาว
แต่่บางพัันธุ์์�อาจมีีสีีขาวอมชมพููเช่่นพัันธุ์์�เนื้้�อชมพูู เนื้้�อส่่วนนี้้�ใช้้รัับประทาน

เป็็นส่่วนหลััก (พืืชเกษตร, 2563) แหล่่งเพาะปลููกสำำ�คััญอยู่่�ในภาคตะวัันออก
และภาคใต้้ โดยภาคตะวัันออกปลููกมากในแถบจัังหวััดจัันทบุุรีี และจัังหวััดตราด

ผลผลิิตจะออกสู่่�ตลาดในช่่วงเดืือนมีีนาคม ถึึง เดืือนมิิถุน
ุ ายน ภาคใต้้ปลููกมาก

ในแถบจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี นครศรีีธรรมราช และจัังหวััดนราธิิวาส ผลผลิิต
ออกสู่่�ตลาดในช่่วงเดืือนมิิถุน
ุ ายน ถึึง เดืือนตุุลาคม ซึ่่�งเป็็นช่่วงต่่อของผลผลิิตจาก
ทางภาคตะวัันออก

สถานการณ์์การผลิิตเงาะ ปีี 2562 ในแหล่่งผลิิตหลัักทั้้�งในภาคตะวััน

ออกและภาคใต้้ มีีปริิมาณผลผลิิตรวม 279,036 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีที่่�ผ่า่ นมา
ร้้อยละ 7.56 ในภาพรวมระดัับประเทศผลผลิิตออกสู่่�ตลาดมากที่่�สุุด (Peak)
ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถน
ุ ายน และเดือนสิงหาคม (ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2562)

ตารางที่ 13 เนื้อทีย
่ น
ื ต้น เนื้อทีใ่ ห้ผล ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิของเงาะ
ปี

เนื้อที่ยืนต้น
(ไร่)

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลตอบแทนสุทธิ
(บาท/ตัน)

2559

268,191

253,715

192,646

21,340

2560

257,337

244,469

247,625

15,210

2561

240,446

225,919

259,402

13,450

2562

235,380

218,506

279,036

15,100

ที่่�มา: ศููนย์์สารสนเทศการเกษตร สำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการเกษตร 2562
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จะเห็นได้ว่าเนื้อที่ให้ผล ปี 2562 ลดลงจากที่ผา่ นมา เนื่องจากเกษตรกร

เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น ทุเรียน มากยิง่ ขึ้น แต่ผลผลิตต่อไร่เพิม
่ มาก
ขึ้ น สาเหตุ ม าจากแหล่ ง ผลิ ต เงาะที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศมี ส ภาพภู มิ อ ากาศ
เอื้ ออ� ำนวยในช่วงให้ผลผลิ ต ประกอบกั บเกษตรกรดูแลรักษาดี ส่งผลให้
ผลผลิตในภาพรวมเพิ่มขึ้นด้วย

สถานการณ์การตลาดเงาะ ปี 2562 ผลผลิตที่ออกสูต
่ ลาดใช้ในประเทศ

257,701 ตัน และส่งออกรวม 22,465 ตันสด โดยผลผลิตที่สง่ ออกแบ่งออก
เป็น 3 รายการ ได้ แก่ เงาะสด เงาะบรรจุ ภาชนะอั ดลม และเงาะสอดไส้

สับปะรด ประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญ คือ จีน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา เมียนมา
กัมพูชา สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)
ตารางที่ 14 ปริมาณผลผลิตการส่งออกเงาะ
ปี

เงาะสด (ตัน)

เงาะบรรจุภาชนะ
อัดลม (ตัน)

เงาะสอดไส้สับปะรด
(ตัน)

2559

2,233

2,305

5,751

2560

9,333

2,199

4,699

2561

7,983

2,896

5,579

2562

15,912

2,527

4,308

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562

เงาะโดยส่วนใหญ่ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ มากกว่าร้อยละ 90

สัดส่วนที่ เหลื อจะท�ำการแปรรู ปและส่งออก นอกจากนั้นประเทศไทยยัง
พบตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพในการน�ำเข้าเงาะสด ได้แก่ ลาว และกาตาร์ เงาะ
สอดไส้สับปะรดในน้�ำเชื่อม ได้แก่ ออสเตรเลีย ปริมาณการส่งออกเงาะสด

เพิม
่ ขึ้นจากปีท่ีผา่ นมา เนื่องจากความต้องการของตลาดจีนขยายตัวเพิม
่ ขึ้น

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้
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ปฏิทินการผลิตเงาะ (Crop Calendar)
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คุณภาพมาตรฐานของเงาะ

ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก�ำหนดมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 12 – 2549 ใช้กับเงาะ (Rambutan)
พันธุ์ท่ีผลิตเป็นการค้าซึ่งมีช่ ือวิทยาศาสตร์ว่า Nephelium lappaceum L.

และอยูใ่ นวงศ์ Sapindaceae ส�ำหรับการบริโภคสด โดยก�ำหนดคุณภาพของ
เงาะ ดังนี้

1. คุณภาพขั้นต่�ำ

เงาะทุ ก ชั้ น คุ ณ ภาพต้ อ งมี คุ ณ ภาพดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ จ ะมี ข้ อ ก� ำ หนด

เฉพาะของแต่ละชั้น และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มไี ด้ตามที่ระบุไว้
1) เป็นเงาะทั้งผล
2) ผลมีความสด

3) ไม่มีรอยช้�ำ และไม่เน่าเสียที่จะท�ำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
4) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้

5) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ท่ัวไปของผลิตผล
6) ไม่มีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศัตรูพืช

7) ไม่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิต่�ำและ/หรืออุณหภูมิสูง

8) ไม่มีความผิดปกติของความชื้นภายนอก โดยไม่รวมถึงหยดน้�ำที่เกิด
จากการน�ำผลิตผลออกจากห้องเย็น

9) ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือรสชาติท่ีผิดปกติ

ผลเงาะต้องได้รับการเก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวัง ตามกระบวนการ

เก็บเกี่ยวและการดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้คุณภาพ
ที่เหมาะสมกับพันธุ์และแหล่งผลิต ผลเงาะต้องแก่ (สุก) ได้ท่ี ดังนี้

1) เงาะพันธุ์โรงเรียนเก็บเมื่อสีผิวผลเปลี่ยนจากสีเขียวปนเหลืองแต้ม
แดง ปลายขนมีสีเขียว และโคนขนมีสีแดง

2) เงาะพันธุส
์ ท
ี องเก็บเกีย
่ วเมื่อสีผวิ ผลเปลีย
่ นจากสีเขียวเป็นสีเหลืองปนแดง

3) เงาะพันธุ์สีชมพูเก็บเกี่ยวเมื่อสีผิวผลเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง

ขนมีสีชมพู

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้
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2. การแบ่งชั้นคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
1) ชั้นพิเศษ (Extra Class)

เงาะชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีท่ีสุด ตรงตามพันธุ์ ผลไม่มีต�ำหนิ ในกรณีท่ีมี

ต�ำหนิต้องเป็นต�ำหนิผว
ิ เผินเล็กน้อยที่ไม่มผ
ี ลกระทบต่อรูปลักษณ์ท่ัวไปของ
ผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในบรรจุภณ
ั ฑ์
2) ชั้นหนึ่ง (Class I)

เงาะชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ ผลมีต�ำหนิได้เล็กน้อยด้านรู ป

ทรง โดยไม่มีผ ลกระทบต่ อ รู ปลั กษณ์ ท่ั วไปของผลิ ตผล คุณภาพผลิ ตผล

คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในบรรจุภัณฑ์ โดยพื้นผิวมีต�ำหนิ
รวมต่อผลไม่เกิน 5% ของพื้นผิวทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมถึงต�ำหนิของขนเงาะ
3) ชั้นสอง (Class II)

เงาะชั้นนี้รวมเงาะที่ไม่เข้าขั้นชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพขั้นต่�ำดังข้อ 1

ผลมีต�ำหนิได้เล็กน้อยด้านรูปทรง โดยไม่มผ
ี ลกระทบต่อรูปลักษณ์ท่ัวไปของ
ผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในบรรจุภณ
ั ฑ์

โดยพื้นผิวมีต�ำหนิรวมต่อผลไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผว
ิ ทั้งหมด ทั้งนีไ้ ม่รวมถึง
ต�ำหนิของขนเงาะ

พิจารณาขนาดของผลจากจ�ำนวนผลต่อกิโลกรัม ผลเงาะที่จ�ำหน่ายมี 2

รูปแบบ คือ เงาะผลเดี่ยว และเงาะช่อ ดังนี้
ตารางที่ 15 ขนาดของเงาะผลเดี่ยว
รหัสขนาด

น้�ำหนักต่อผล (กิโลกรัม)

1

<26

2

26-29

3

30-33

4

34-38

ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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ตารางที่ 16 ขนาดของเงาะช่อ
รหัสขนาด

น้�ำหนักต่อผล (กิโลกรัม)

1

<29

2

29-34

3

35-40

4

41-45

ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การแบ่งชั้นคุณภาพและข้อก�ำหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถน�ำ

ไปใช้พจ
ิ ารณาในทางการค้า โดยน�ำข้อก�ำหนดการแบ่งชั้นคุณภาพไปใช้รว
่ ม

กับข้อก�ำหนดเรื่องขนาด เพื่อก�ำหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจจะมีการ

เรียกชื่อชั้นทางการค้าที่แตกต่างกันขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตาม
ข้อจ�ำกัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล
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การจัดชั้นคุณภาพเงาะ

การจั ด ชั้ น คุ ณ ภาพเงาะในเอกสารวิ ช าการเล่ ม นี้ เป็ น การเรี ย บเรี ย ง

วิเคราะห์ขอ
้ มูล และสรุปผลจากข้อมูลที่ฝา่ ยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม้ด�ำเนินการติดตามสถานการณ์เงาะ ตั้งแต่ปี 2560 –

2562 ในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด และจังหวัดระยอง
และพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และนราธิวาส

ซึ่งเป็นตั วแทนจั งหวั ดที่ มีผลผลิ ตมาก ตลอดจนมีโรงคั ดแยกและรวบรวม
ผลผลิต (ล้ง) ตั้งอยู่ในพื้นที่และเปิดกิจการค้าผลไม้ตลอดฤดูกาลผลิต ซึ่ง
เป็นการจัดเก็บข้อมูลด้านชั้นคุณภาพที่ส�ำคัญและตรงประเด็น กล่าวคือ

1) สามารถสะท้อนภาพการกระจายผลผลิตเงาะในพื้นที่ได้ว่าในช่วงพีค

มีผลผลิตเงาะเข้าสูล
่ ้งมากน้อยเพียงใด

2) สามารถเห็นความแตกต่างการซื้อเงาะ ซึง่ แม้วา่ จะมาจากสวนเดียวกัน

แต่การซื้อเงาะของล้ง จะแยกซื้อตามชั้นคุณภาพ หรือเกรดของเงาะ

3) ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นคือ เมื่อกล่าวถึงเงาะในเกรดใดก็ตาม ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย จะมีความเข้าใจตรงกัน มีตัวแทนของข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ ประการ
ส�ำคัญ คือ ผู้รับผิดชอบการรายงานสถานการณ์เงาะในพื้นที่ จะใช้ การสุ่ม

สอบถามล้งหรือเกษตรกร และน�ำมารายงานผล ต่อผู้บริหารเพื่อให้เห็น มิติ
การซื้อขายเงาะในเชิงคุณภาพมากขึ้น

ในแต่ ล ะปี เ มื่ อผลผลิ ต เงาะออกสู่ ต ลาดมาก ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะ

กรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ได้สุ่มส�ำรวจสอบถามการซื้อเงาะ

ของล้ง ซึ่งจ�ำแนกตามชั้นคุณภาพ และจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพภายนอก
ประกอบด้วย จ�ำนวนผลต่อกิโลกรัม (ลูก) แล้วน�ำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อจัดท�ำเป็น
บทสรุ ปการจัดชั้นคุณภาพเงาะเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าในภาพรวม

การซื้อขายเงาะในพื้นที่มีท้ังสิน
้ 2 เกรด ดังนั้นฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ก�ำหนด

นิยามการจัดชั้นคุณภาพส�ำหรับการรายงานข้อมูลสถานการณ์เงาะให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ตลอดจนเป็นเกณฑ์มาตรฐาน

56

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

เปรียบเทียบการจัดชัน
้ จริงในพื้นทีเ่ กรดเงาะภาคตะวันออก
้ คุณภาพเงาะทีเ่ กิดขึน
มีรายละเอียดดังนี้

เกรดตะกร้า ค�ำนิยามเรียกว่า “เงาะตะกร้า” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เงาะ

เกรด A/เงาะเกรด B” ซึ่งหมายถึง เงาะคัดคุณภาพบรรจุและขายในตะกร้า

พลาสติก สภาพดี ไม่แตก ไม่แย้ม ผิวและขนไม่ช้�ำ น้�ำหนักรวมตะกร้าละ 20
กิโลกรัม จ�ำนวน 28 – 32 ลูกต่อกิโลกรัม

เกรดคละ ค�ำนิยามเรียกว่า “เงาะเท/เงาะเข่ง/เงาะหลัว” เกรดในพื้นที่

เรียกว่า “เงาะโรงงาน” หมายถึง ไม่มีการคัดขนาด

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

57

ตารางที่ 17 การจัดชั้นคุณภาพเงาะในภาคตะวันออก ปี 2560 – 2562
สรุปข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพเงาะในภาคตะวันออก ปี 2560 - 2562
เกรดตาม
ค�ำนิยาม

เกรดที่เรียก
ในพื้นที่

จ�ำนวนผลเฉลี่ย
ต่อ กก.

A

29

เงาะคัดคุณภาพบรรจุตะกร้าพลาสติก
สภาพดี ผิวไม่แตก ไม่แย้ม ไม่ช้�ำ น้�ำหนัก
รวมตะกร้า 21 กก. จ�ำนวน 21 - 30 ลูก

B

31

เงาะคัดคุณภาพบรรจุตะกร้าพลาสติก
สภาพดี ผิวไม่แตก ไม่แย้ม ไม่ช้�ำ น้�ำหนัก
รวมตะกร้า 20 กก. จ�ำนวนมากกว่า 30 ลูก

ตะกร้า

คละ

โรงงาน

รายละเอียด

คละรวมทุกเกรด

การจัดชั้นคุณภาพเงาะของภาคตะวันออกในสถานการณ์จริง มีการเรียก

ชื่อแตกต่างกันไป เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบรายละเอียดของลักษณะทั่วไปแล้ว
สรุปได้ว่า เกรดตะกร้า มีความใกล้เคียงกับ เกรด A และ เกรด B รวมกัน

ภาพเงาะเกรด A ในภาคตะวันออก
58

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ภาพเงาะเกรดตะกร้าในภาคตะวันออก

ภาพเงาะผ่าครึ่งซีก

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

59

ภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการคัดเกรดเงาะ

ภาพเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลเงาะและบรรจุลงในตะกร้า

60

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ค�ำนิยามการจัดชั้นคุณภาพส�ำหรับการรายงานข้อมูลสถานการณ์เงาะ

ให้เป็นมาตรฐานเดี ยวกั นและเป็นเกณฑ์ มาตรฐานเปรียบเที ยบการจั ดชั้น
คุณภาพเงาะที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เกรดเงาะภาคใต้มีรายละเอียดดังนี้

เกรดตะกร้า ค�ำนิยามเรียกว่า “เงาะตะกร้า” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เงาะ

เกรด A/เกรด premium/เกรดตะกร้าห้าง/เกรดตะกร้าตลาด/เงาะเบอร์ 1

/เงาะเบอร์ 2” ซึ่งหมายถึง เงาะคัดคุณภาพบรรจุและขายในตะกร้าพลาสติก

สภาพดี ไม่แตก ไม่แย้ม ผิวและขนไม่ช้�ำ น้�ำหนักรวมตะกร้าละ 20 กิโลกรัม
จ�ำนวน 21 - 30 ลูกต่อกิโลกรัม

เกรดคละ ค�ำนิยามเรียกว่า “เงาะเท/เงาะเข่ง/เงาะหลัว” เกรดในพื้นที่

เรียกว่า “เงาะตกไซส์” หมายถึง ไม่มีการคัดขนาด

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

61

ตารางที่ 18 การจัดชั้นคุณภาพเงาะในภาคใต้ ปี 2560 – 2562
สรุปข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพเงาะในภาคใต้ ปี 2560 - 2562
เกรดตาม
ค�ำนิยาม

เกรดที่เรียก
ในพื้นที่

จ�ำนวนผลเฉลี่ย
ต่อ กก.

A

28

เงาะคัดคุณภาพบรรจุตะกร้าพลาสติก
สภาพดี ผิวไม่แตก ไม่แย้ม ไม่ช้�ำ น้�ำหนัก
รวมตะกร้า 20 จ�ำนวน 21 - 30 ลูก

premium

24

เงาะคัดคุณภาพบรรจุตะกร้าพลาสติก
สภาพดี ผิวไม่แตก ไม่แย้ม ไม่ช้�ำ น้�ำหนัก
รวมตะกร้า 20 กก. จ�ำนวน 21 - 30 ลูก

ตะกร้าห้าง

20

เงาะคัดคุณภาพบรรจุตะกร้าพลาสติก
สภาพดี ผิวไม่แตก ไม่แย้ม ไม่ช้�ำ น้�ำหนัก
รวมตะกร้า 20 กก. จ�ำนวน 21 - 30 ลูก

ตะกร้าตลาด

25

เงาะคัดคุณภาพบรรจุตะกร้าพลาสติก
สภาพดี ผิวไม่แตก ไม่แย้ม ไม่ช้�ำ น้�ำหนัก
รวมตะกร้า 20 กก. จ�ำนวน 21 - 30 ลูก

เบอร์ 1

21

เงาะคัดคุณภาพบรรจุตะกร้าพลาสติก
สภาพดี ผิวไม่แตก ไม่แย้ม ไม่ช้�ำ น้�ำหนัก
รวมตะกร้า 20 กก. จ�ำนวน 21 - 30 ลูก

เบอร์ 2

26

เงาะคัดคุณภาพบรรจุตะกร้าพลาสติก
สภาพดี ผิวไม่แตก ไม่แย้ม ไม่ช้�ำ น้�ำหนัก
รวมตะกร้า 20 กก. จ�ำนวน 21 - 30 ลูก

ตะกร้า

คละ

ตกไซส์

รายละเอียด

เงาะคัดคุณภาพบรรจุตะกร้าพลาสติก
มากกว่า 30 ลูก สภาพดี ผิวไม่แตก ไม่แย้ม ไม่ช้�ำ น้�ำหนัก
รวมตะกร้า 20 กก. จ�ำนวนมากกว่า 30 ลูก

การจัดชั้นคุณภาพเงาะของภาคใต้ ในสถานการณ์จริงมีการเรียกชื่อแตก

ต่างกัน เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบรายละเอียดลักษณะทั่วไปแล้ว จะเห็นว่า เกรด

Premium เกรด A เบอร์ 1 เบอร์ 2 เกรดตะกร้าห้าง และเกรดตะกร้าตลาด
มีลักษณะใกล้เคียงกันแตกต่างกันที่จ�ำนวนผลต่อกิโลกรัม

62

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ภาพการชั่งน้�ำหนักผลเงาะ

ภาพการวัดขนาดของผลเงาะ

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

63

ภาพเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลเงาะและบรรจุลงในตะกร้า

ภาพเงาะเกรดตะกร้าในภาคใต้

64

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ภาพเงาะเกรดตะกร้า

ภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการคัดเกรดเงาะ

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

65

สถานการณ์และแนวโน้มเงาะ ปี 2563

ปี 2563 คาดว่าจะมีเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.97 ปริมาณผลผลิต

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.87 โดยเนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้น ต้นเงาะที่ปลูก

ในปี 2559 ในแหล่งผลิตทางภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

เริม
่ ให้ผลผลิตได้ในปีน้ี ยกเว้นแหล่งผลิตทางภาคใต้เนื้อที่ให้ผลลดลง ผลผลิต
ต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าเพิ่มขึ้น จากสภาพอากาศเอื้ออ�ำนวยต่อการออกดอก
ติดผล ปริมาณน้�ำฝนที่เพียงพอ ท�ำให้ต้นเงาะสมบูรณ์ดี ประกอบกับราคา

ที่เกษตรกรขายได้อยูใ่ นเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรบ�ำรุงดูแลเพิม
่ ขึ้นส่งผลให้
ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศเพิ่มขึ้น

ภาคเหนือ เนื้อที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ในจังหวัดพะเยา สุโขทัย และน่าน

เกษตรกรขยายเนื้อทีป
่ ลูกเพิม
้ งสัตว์
้ โดยปลูกทดแทนพืชอื่น เช่น ข้าวโพดเลีย
่ ขึน

และปลู ก แซมในสวนผลไม้ เช่ น ลองกอง ล� ำ ไย และลิ้ น จี่ สภาพอากาศ

เอื้ออ�ำนวยต่อการออกดอกติดผล ปริมาณน้�ำเพียงพอ ไม่แห้งแล้งในช่วงเงาะ
ออกดอกเหมือนปีท่ีผา่ นมา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ให้ผลเพิม
่ ขึ้น ในจังหวัดเลยและจังหวัด

หนองคาย เกษตรกรปลูกทดแทนพืชอื่น เช่น มันส�ำปะหลัง และข้าวโพดเลีย
้ งสัตว์

ภาคกลาง เนื้อ ที่ ใ ห้ ผลเพิ่ม ขึ้นในจั ง หวั ด ตราด เกษตรกรขยายเนื้อที่

ปลูกเพิ่มขึ้น โดยปลูกทดแทนลองกอง และหันมาปลูกเงาะพันธุ์สีทองมาก
ขึ้น เนื่องจากเงาะสีทองให้ผลผลิตเร็วและออกดอกก่อนเงาะพันธุ์โรงเรียน
ท�ำให้ขายได้ราคา

ภาคใต้ เนื้อทีใ่ ห้ผลลดลง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

เกษตรกรโค่ นต้ นเงาะเพื่อเปลี่ ยนไปปลูกทุเรียน และบางส่วนตั ดต้ นเงาะ

ที่ ปลูกรวมกั บทุเรียน และมังคุดออก เนื่องจากทุเรียนและมังคุดต้ นโตขึ้น
ต้องการพื้นที่ในสวนเพิม
่ มากขึ้น

66

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ตารางที่ 19 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตเงาะ
ปี

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

2562

218,022

280,166

1,285

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)

0.97

8.87

7.86

2563

220,137

305,007

1,386

ผลพยากรณ์ เดือนธันวาคม 2562
ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

67

บทที่ 5
ลองกอง...
ผลไม้ช่อสุดขึ้นชื่อ

ท�ำความรูจ
้ ักกับ “ลองกอง”

ล

องกอง (Longkong) ชื่อวิทยาศาสตร์ Aglaia dookkoo Griff. ออก
ผลลองกองเป็นผลเดี่ยว ผลมีลักษณะค่อนข้างกลม มีเปลือกค่อน

ข้างหนาเมื่อเทียบกับเปลือกลางสาด แต่เปลือกลองกองจะมียางน้อยกว่า

หรือไม่มียางเมื่อสุกเต็มที่ โดยเปลือกผลอ่อนหรือผลดิบมีสีเขียวเข้ม และ
เมื่อแก่หรือสุกจะมีสีเหลืองอ่อนหรือสีครีม ถัดมาด้านในจะเป็นเนื้อผลแบ่ง

เป็นกลีบๆ 4-5 กลีบ เนื้อผลมีสข
ี าวใสหรือออกขาวขุน
่ เนื้อมีลก
ั ษณะหนา และฉ่�ำ

ไปด้วยน้�ำ ซึง่ ให้รสหวานอมเปรีย
้ วเล็กน้อยตามระยะการสุก ทัง้ นี้ ระยะตัง้ แต่หลัง
ดอกบานจนถึงผลเริม
่ สุกจะใช้เวลาประมาณ 13-15 สัปดาห์ และการสุกจะเริม
่

สุกจากผลบริเวณโคนช่อผลก่อน (พืชเกษตร, 2563) แหล่งเพาะปลูกส�ำคัญ
อยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยภาคตะวันออกปลูกมากในแถบจังหวัด

จันทบุรแ
ี ละจังหวัดตราด ผลผลิตจะออกสูต
่ ลาดในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือน
มิถุนายน ภาคใต้ปลูกมากในแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ
จังหวัดนราธิวาส ผลผลิตออกสูต
่ ลาดในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
ซึ่งเป็นช่วงต่อของผลผลิตจากทางภาคตะวันออก

สถานการณ์การผลิตลองกอง ปี 2562 ในแหล่งผลิตหลักทัง้ ในภาคตะวันออก

และภาคใต้ มีปริมาณผลผลิตรวม 117,046 ตัน เพิม
่ ขึ้นจากปีท่ีผา่ นมาร้อยละ

62.22 ในภาพรวมระดับประเทศผลผลิตออกสูต
่ ลาดมากทีส
่ ด
ุ (Peak) ในเดือน
สิงหาคมถึงเดือนตุลาคม (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)

ตารางที่ 20 เนื้อทีย
่ น
ื ต้น เนื้อทีใ่ ห้ผล ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิของลองกอง
ปี

เนื้อที่ยืนต้น
(ไร่)

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลตอบแทน
สุทธิ (บาท/ตัน)

2559

333,056

312,507

108,142

14,190

2560

300,947

282,348

50,535

-17,597

2561

279,986

266,633

72,151

-132

2562

260,330

251,814

117,046

12,457

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562
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จะเห็นได้ว่าเนื้อที่ให้ผล ปี 2562 ลดลงจากที่ผา่ นมา เนื่องจากลองกอง

เป็นพืชแซมกับไม้ผลชนิดอื่น เมื่อต้นไม้ผลหลักทรงพุม
่ โตชนกัน เกษตรกรจะ

โค่นต้นลองกองทิ้ง อีกทั้งหลายปีท่ีผา่ นมาลองกองให้ผลผลิตน้อย ไม่ค้ม
ุ กับ
การดูแลเกษตรกรจึงโค่นเพื่อการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนที่

สูงกว่า เช่น ทุเรียน มังคุด ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่เพิม
่ ขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ออ�ำนวย รวมทั้งต้นลองกองได้พักต้นสะสมอาหาร และได้รับน้�ำเพียงพอ
ท�ำให้ต้นลองกองสมบูรณ์ ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ การตลาดลองกอง ปี 2562 ผลผลิ ตที่ ออกสู่ตลาดใช้ใน

ประเทศ 110,402 ตัน และส่งออกรวม 1,408 ตัน โดยผลผลิตที่สง่ ออกเป็น

ลองกองสด ประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญ คือ เวียดนาม สิงคโปร์ กัมพูชา (ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562)

ตารางที่ 21 ปริมาณผลผลิตลองกอง
ปี

ใช้ในประเทศ (ตัน)

ส่งออก (ตัน)

ราคาส่งออก (บาท/ตัน)

2559

105,673

2,293

14,887

2560

48,129

752

41,223

2561

67,475

1,447

31,466

2562

110,402

1,408

22,445

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562

ลองกองโดยส่วนใหญ่ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ ตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่ปญ
ั หาเรื่องมดและแมลงทีต
่ ด
ิ
ไปกับช่อผล ส่วนใหญ่จึงส่งออกไปยังประเทศในอาเซียน และมีการกระจาย
ผลผลิตออกนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเชื่อมโยงตลอดห่วง

โซ่อป
ุ ทาน นอกจากนัน
่ี ศ
ี ก
ั ยภาพในการน�ำเข้าลองกอง
้ ยังพบว่ามีตลาดใหม่ทม
เพิ่มขึ้น ได้แก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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ปฏิทินการผลิตลองกอง (Crop Calendar)
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คุณภาพมาตรฐานของลองกอง

ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก�ำหนดมาตรฐาน

สิ น ค้ า เกษตรและอาหารแห่ ง ชาติ มกอช. 11 – 2549 ใช้ กั บ ลองกอง
(longkong) พันธุท
์ ่ผ
ี ลิตเป็นการค้าซึง่ มีช่ อ
ื วิทยาศาสตร์วา่ Aglaia dookkoo Griff.cv.
และอยู่ในวงศ์ Meliaceae ส�ำหรับการบริโภคสด ทั้งนี้ไม่รวมลองกองพันธุ์
(cultivar) อื่น เช่นทีเ่ รียกว่า ลองกองน้�ำ โดยก�ำหนดคุณภาพของลองกอง ดังนี้
1. คุณภาพขั้นต่�ำ

ลองกองทุกชั้นคุณภาพต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก�ำหนด

เฉพาะของแต่ละชั้น และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มไี ด้ตามที่ระบุไว้
1) เป็นลองกองทั้งผล

2) ผลมีข้ัว (pedicel) ติดอยู่

3) ลักษณะตรงตามพันธุ์ เช่น มีจุดสีน้�ำตาลที่ผิว (cork cell)

4) คุณภาพดี ไม่เน่าเสีย หรือผลเสื่อมซึ่งไม่เหมาะต่อการบริโภค
5) สะอาด และปราศจากสิง่ แปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้
6) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ท่ัวไปของผลิตผล
7) ไม่มีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศัตรูพืช
8) ไม่มีรอยช้�ำ หรือต�ำหนิท่ีเห็นเด่นชัดที่ผิวผล

9)		ไ ม่ มี ค วามผิ ด ปกติ ข องความชื้ นภายนอก โดยไม่ ร วมถึ ง หยดน้� ำ
ที่เกิดจากการน�ำผลิตผลออกจากห้องเย็น

10) ไม่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิต่�ำและ/หรืออุณหภูมิสูง
11) ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือรสชาติท่ีผิดปกติ

ลองกองต้องแก่ได้ท่ี (สุก) ได้รบ
ั การเก็บเกีย
่ ว ดูแลภายหลังการเก็บเกีย
่ ว

และขนส่งอย่างถูกต้องเพื่อให้ผลผลิตอยูใ่ นสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึง
ปลายทาง

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้
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2. การแบ่งชั้นคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
1) ชั้นพิเศษ (Extra Class)

ลองกองชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีท่ีสุด ตรงตามพันธุ์ ผลไม่มีต�ำหนิ ในกรณี

ที่มีต�ำหนิต้องเป็นต�ำหนิผิวเผินเล็กน้อยที่ไม่มีผลกระทบต่อรู ปลักษณ์ท่ัวไป

ของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอใน
บรรจุภัณฑ์ กรณีท่ีเป็นลองกองช่อต้องเป็นช่อที่ผลแน่น หรือแน่นพอดี ทุกผล
มีความแก่ (สุก) สม่�ำเสมอ
2) ชั้นหนึ่ง (Class I)

ลองกองชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ ผลมีต�ำหนิได้เล็กน้อยด้าน

รู ปทรง โดยไม่มีผลกระทบต่อรู ปลักษณ์ท่ัวไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล
คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในบรรจุภัณฑ์ ต� ำหนิท่ีผิวมีได้

เล็กน้อย โดยพื้นผิวมีต�ำหนิรวมต่อผลไม่เกิน 0.5 ตารางเซนติเมตร กรณีท่ี
เป็นลองกองช่อต้องเป็นช่อที่แน่นพอดี ทุกผลมีความแก่สม่�ำเสมอ
3) ชั้นสอง (Class II)

ลองกองชั้นนีร้ วมผลลองกองที่ไม่เข้าขั้นชั้นที่สงู กว่า แต่มค
ี ณ
ุ ภาพขั้นต่�ำ

ดังข้อ 1 และยังคงคุณภาพผลิตผลคุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียง
เสนอในบรรจุภัณฑ์ โดยพื้นผิวมีต�ำหนิรวมต่อผลไม่เกิน 1 ตารางเซนติเมตร
กรณีทเ่ี ป็นลองกองช่ออนุญาตให้มช
ี อ
่ ทีผ
่ ลไม่แน่น และช่อทีม
่ ผ
ี ลร่วงไม่เกิน 30%

พิจารณาขนาดของผลจากจ�ำนวนผลต่อกิโลกรัม ผลลองกองที่จ�ำหน่าย

มี 2 รูปแบบ คือ ลองกองผลเดี่ยว และลองกองช่อ ดังนี้
ตารางที่ 22 ข้อก�ำหนดขนาดลองกองผลเดี่ยว
รหัสขนาด

น้�ำหนักต่อผล (กรัม)

1

>25

2

>20 - 25

3

>15 - 20

4

10 - 15

ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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ตารางที่ 23 ข้อก�ำหนดขนาดของลองกองช่อ
รหัสขนาด

น้�ำหนักต่อผล (กรัม)

1

>700

2

>500 - 700

3

>300 - 500

4

>200 - 300

5

100 - 200

ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

การแบ่งชั้นคุณภาพและข้อก�ำหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถน�ำ

ไปใช้พจ
ิ ารณาในทางการค้า โดยน�ำข้อก�ำหนดการแบ่งชั้นคุณภาพไปใช้รว
่ ม

กับข้อก�ำหนดเรื่องขนาด เพื่อก�ำหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจจะมีการ
เรียกชื่อชั้นทางการค้าที่แตกต่างกันขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อ
จ�ำกัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล

การจัดชั้นคุณภาพลองกอง

การจัดชั้นคุณภาพลองกอง เป็นการเรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล และสรุป

ผลจากข้อมูลที่ฝา่ ยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้
ด�ำเนินการติดตามสถานการณ์ลองกอง ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 ในพื้นที่ภาค
ตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด และจังหวัดระยอง และพื้นที่ภาคใต้

ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และสงขลา ซึ่งเป็นตัวแทนจังหวัดที่มีผลผลิต

มาก ตลอดจนมีโรงคัดแยกและรวบรวมผลผลิต (ล้ง) ตั้งอยูใ่ นพื้นที่และเปิด
กิจการค้าผลไม้ตลอดฤดูกาลผลิต ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลด้านชั้นคุณภาพที่
ส�ำคัญและตรงประเด็น กล่าวคือ

1) สามารถสะท้อนภาพการกระจายผลผลิตลองกองในพื้นทีไ่ ด้วา่ ในช่วงพีค

มีผลผลิตลองกองเข้าสูล
่ ้งมากน้อยเพียงใด

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้
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2) สามารถเห็นความแตกต่างการซื้อลองกอง ซึ่งแม้ว่าจะมาจากสวน

เดียวกัน แต่การซื้อลองกองของล้ง จะแยกซื้อตามชั้นคุณภาพ หรือเกรดของ
ลองกอง

3) ประโยชน์ ท่ี เ กิ ด ขึ้ น คื อ เมื่ อกล่ า วถึ ง ลองกองในเกรดใดก็ ต าม

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะมีความเข้าใจตรงกัน มีตัวแทนของข้อมูล ที่นา่ เชื่อถือ
ประการส�ำคั ญ คื อ ผู้รับผิดชอบการรายงานสถานการณ์ลองกองในพื้นที่

จะใช้ การสุม
่ สอบถามล้งหรือเกษตรกร และน�ำมารายงานผล ต่อผูบ
้ ริหารเพื่อ
ให้เห็น มิติการซื้อขายลองกองในเชิงคุณภาพมากขึ้น

ในแต่ ละปีเมื่อผลผลิ ตลองกองออกสู่ตลาดมาก ฝ่ายเลขานุการคณะ

กรรมการพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การผลไม้ ได้ สุ่ ม ส� ำ รวจสอบถามการซื้ อ
ลองกองของล้ง ซึ่งจ�ำแนกตามชั้นคุณภาพ และจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ

ภายนอก ประกอบด้ วย น้�ำหนักต่ อช่อ (กรัม) ความยาวช่อ (เซนติ เมตร)
จ� ำนวนผลเฉลี่ ย (ช่อ) แล้ วน�ำมาหาค่ าเฉลี่ ยเพื่อจั ดท� ำเป็นบทสรุ ปการจั ด

ชั้นคุณภาพลองกองเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าในภาพรวมการซื้อขาย
ลองกองในพื้นที่มีท้ังสิ้น 4 เกรด ดังนั้นฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ก�ำหนดนิยาม
การจั ด ชั้ น คุ ณ ภาพส� ำ หรั บ การรายงานข้ อ มู ล สถานการณ์ ล องกองให้ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกันทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ตลอดจนเป็นเกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบการจัดชั้นคุณภาพลองกองที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เกรดลองกอง
ภาคตะวันออกมีรายละเอียดดังนี้

เกรด A ค� ำนิยามเรียกว่ า “ช่อ A” เกรดในพื้นที่ เรียกว่ า “เกรด A”

ซึ่งหมายถึง ช่อยาวไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว น้�ำหนัก 700 กรัม/ช่อขึ้นไป ผลโต ช่อ
แน่นไม่มีต�ำหนิ/ราด�ำ

เกรด B ค� ำนิยามเรียกว่ า “ช่อ B” เกรดในพื้นที่ เรียกว่ า “เกรด B”

ซึ่งหมายถึง ช่อยาว 5 – 6 นิว
้ น้�ำหนัก 500 – 700 กรัม/ช่อ ผลโต ช่อแน่น
ไม่มีต�ำหนิ/ราด�ำ

76

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

เกรด C ค�ำนิยามเรียกว่า “ช่อ C” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เกรด C” ซึ่ง

หมายถึง ช่อยาว 4 - 5 นิว
้ น้�ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม/ช่อ ผลโต ช่อแน่นไม่มี
ต�ำหนิ/ราด�ำ

เกรดตกไซส์ ค�ำนิยามเรียกว่า “กระซ้า” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เกรด D”

ซึ่งหมายถึง ช่อสั้นๆ มีผลต่อช่อน้อย ช่อไม่แน่น

ตารางที่ 24 การจัดชั้นคุณภาพลองกองในภาคตะวันออก ปี 2560 – 2562
สรุปข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพลองกองในภาคตะวันออก ปี 2560 - 2562
เกรดตาม
ค�ำนิยาม

เกรดที่
เรียกใน
พื้นที่

น้�ำหนัก
เฉลี่ย
(กรัม)

ความยาว
ช่อเฉลี่ย
(ซม.)

จ�ำนวน
ผลเฉลี่ย
(1 ช่อ)

รายละเอียด

A

A

885

23

30

ช่อยาวไม่น้อยกว่า 15 ซม.
น้�ำหนัก 700 ก./ช่อ ขึ้นไป
ผลโต ช่อแน่น ไม่มีต�ำหนิ
ราด�ำ

B

B

755

19

32

ช่อยาว 12 -15 ซม. น้�ำหนัก
500 - 700 ก./ช่อ ผลโต ช่อ
แน่น ไม่มีต�ำหนิ ราด�ำ

C

C

550

17.5

29

ช่อยาว 10 - 12 ซม. น้�ำหนัก
น้อยกว่า 500 ก.

ตกไซส์

D

350

15.5

26

ช่อสั้น มีจ�ำนวนผลต่อช่อ
น้อย

ไม่พบค�ำ
นิยาม

ร่วง

-

-

5

ผลร่วงหลุดออกจากช่อ

การจั ดชั้นคุณภาพในสถานการณ์จริงและการจั ดชั้นในระบบรายงาน

สถานการณ์ผลไม้มีลักษณะใกล้เคียงกัน และมีการรับซื้อเกรดผลร่วงเพิ่ม
เติมจากระบบรายงาน ตรงตามนิยามศัพท์ของเกรดลองกองเกรด A B C ตกไซส์
ตามล�ำดับ

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

77

ภาพลองกองเกรดต่างๆ ในภาคตะวันออก
78

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ภาพลองกองเกรดต่างๆ ในภาคตะวันออก
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

79

ค� ำ นิ ย ามการจั ด ชั้ น คุ ณ ภาพส� ำ หรั บ การรายงานข้ อ มู ล สถานการณ์

ลองกองให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น และเป็ น เกณฑ์ ม าตรฐานเปรี ย บเที ย บ
การจัดชั้นคุณภาพลองกองที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เกรดลองกองภาคใต้มีราย
ละเอียดดังนี้

เกรด A ค�ำนิยามเรียกว่า “ช่อ A” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เกรดเบอร์ 1/

เกรดจัมโบ้” ซึ่งหมายถึง ช่อยาวไม่น้อยกว่า 6 นิว
้ น้�ำหนัก 700 กรัม/ช่อขึ้น
ไป ผลโต ช่อแน่นไม่มีต�ำหนิ/ราด�ำ

เกรด B ค�ำนิยามเรียกว่า “ช่อ B” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เกรดเบอร์ 2”

ซึ่งหมายถึง ช่อยาว 5 – 6 นิ้ว น้�ำหนัก 500 – 700 กรัม/ช่อ ผลโต ช่อแน่นไม่มี
ต�ำหนิ/ราด�ำ

เกรด C ค�ำนิยามเรียกว่า “ช่อ C” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เกรดเบอร์ 3”

ซึ่งหมายถึง ช่อยาว 4 - 5 นิว
้ น้�ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม/ช่อ ผลโต ช่อแน่น
ไม่มีต�ำหนิ/ราด�ำ

เกรดตกไซส์ ค�ำนิยามเรียกว่า “กระซ้า” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เกรด

กระซ้า” ซึ่งหมายถึง ช่อสั้นๆ มีผลต่อช่อน้อย ช่อไม่แน่น

80

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ตารางที่ 25 การจัดชั้นคุณภาพลองกองในภาคใต้ ปี 2560 – 2562
สรุปข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพลองกองในภาคใต้ ปี 2560 - 2562
เกรดตาม
ค�ำนิยาม

A

B

เกรดที่
เรียกใน
พื้นที่
เบอร์ 1/
จัมโบ้

เบอร์ 2

น้�ำหนัก
เฉลี่ย
(กรัม)

947

640

ความยาว
ช่อเฉลี่ย
(ซม.)

23.3

18.55

จ�ำนวน
ผลเฉลี่ย
(1 ช่อ)

รายละเอียด

-

ลักษณะ น้�ำหนัก และความ
ยาวช่อผลสอดคล้องตาม
รายละเอียดในนิยามศัพท์
ลองกองเกรด A แต่น้�ำหนัก
และความยาวช่อมากกว่า

-

ลักษณะ น้�ำหนัก และความ
ยาวช่อผลสอดคล้องตาม
รายละเอียดในนิยามศัพท์
ลองกองเกรด B แต่น้�ำหนัก
และความยาวช่อมากกว่า

C

เบอร์ 3

400

14

-

ลักษณะ น้�ำหนัก และความ
ยาวช่อผลสอดคล้องตาม
รายละเอียดในนิยามศัพท์
ลองกองเกรด C แต่น้�ำหนัก
และความยาวช่อมากกว่า

ตกไซส์

กระซ้า

-

-

-

ลักษณะสอดคล้องตาม
รายละเอียดในนิยามศัพท์
ลองกองเกรดตกไซส์

ไม่พบค�ำ
นิยาม

ร่วง

-

-

-

ไม่พบรายละเอียดในนิยาม
ศัพท์เกรดลองกอง

การจัดชั้นคุณภาพในสถานการณ์จริงมีการเรียกชื่อแตกต่างกัน เมื่อน�ำ

มาเปรียบเทียบรายละเอียดของลักษณะทั่วไปแล้ว สรุปได้วา่ เกรดเบอร์ 1 2 3

กระซ้า ใกล้เคียงกับนิยามศัพท์เกรดลองกองเกรด A B C ตกไซส์ ตามล�ำดับ
ส่วนเกรดร่วงไม่พบในรายละเอียดนิยามศัพท์ลองกอง

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

81

ภาพการชั่งน้�ำหนักผลลองกอง

ภาพการวัดขนาดความยาวช่อของผลลองกอง

82

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

เกรด A

เกรด B

ภาพลองกองเกรด A และ B ในภาคใต้
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

83

เกรด C

เกรดตกไซส์

ภาพลองกองเกรด C และ ตกไซส์ ในภาคใต้
84

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

สถานการณ์และแนวโน้มลองกอง ปี 2563

ปี 2563 คาดว่าจะมีเนื้อทีใ่ ห้ผลเพิม
้ ร้อยละ 0.17 ปริมาณผลผลิตเพิม
้
่ ขึน
่ ขึน

ร้อยละ 6.12 โดยเนื้อที่ให้ผลโดยรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากเนื้อที่ปลูกใหม่ปี

2556 เริ่มให้ผลผลิตได้ในปีน้ี ส�ำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าเพิ่มขึ้น
จากสภาพอากาศที่เอื้ออ�ำนวย มีชว
่ งแล้งนาน เหมาะสมกับการออกดอก และ
ติดช่อมากขึ้น ท�ำให้ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศเพิม
่ ขึ้น

ภาคเหนือ เนื้อที่ให้ผลลดลง ในแหล่งผลิตจังหวัดเชียงราย สุโขทัย และ

อุตรดิตถ์ ซึ่งเกษตรกรปลูกไม้ผลอื่นแทน เช่น ทุเรียน เงาะ และเพื่อให้เกิด
พื้นที่ว่างในสวน ท�ำให้สะดวกต่อการดูแล ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่า
เพิม
่ ขึ้นจากสภาพอากาศเอื้ออ�ำนวย เหมาะสมกับการออกดอก และติดช่อ

ภาคใต้ เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากเนื้อที่ปลูกใหม่ ปี 2556 เริ่มให้

ผลผลิตได้ในปีน้ี ส�ำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว
เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ�ำนวย มีชว
่ งแล้งนาน เหมาะสมกับการออกดอก
ส่งผลให้ลองกองออกดอก และติดช่อมากขึ้น

ภาคกลาง เนื้อที่ให้ผลลดลง เนื่องจากลองกองเป็นพืชซึ่งเกษตรกรปลูก

แซมพืชอื่น การดูแลรักษาเพื่อให้ออกดอกจะท�ำได้ล�ำบาก เนื่องจากลองกอง

จะออกดอกได้ ต้นจะต้องมีสภาพใบเหลืองสลดขาดน้�ำ ในขณะทีต
่ อ
้ งให้น้ำ� กับ

พืชหลักท�ำให้ตน
้ ลองกองได้รบ
ั น้�ำตลอด เกษตรกรจึงเลือกโค่นต้นลองกองออก
ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ�ำนวย
เหมาะสมกับการออกดอกและติดช่อมากขึ้น

ตารางที่ 26 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตลองกอง
ปี

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

2562

246,736

111,810

453

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)

0.17

6.12

5.96

2563

247,150

118,656

480

ผลพยากรณ์ เดือนธันวาคม 2562
ที่มา: คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

85

86

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

87

บทที่ 6
ล�ำไย...
ผลไม้เพื่ อสุขภาพ

ท�ำความรูจ
้ ักกับ “ล�ำไย”

ล

ำ�ไย (Longan) ชื่ อวิ ทยาศาสตร์ Dimocarpus longan

Lour. ลั ก ษณะของผลเป็ น ทรงกลม หรื อ ทรงเบี้ ย ว มี ข นาด

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ผลสุกมีสเี หลืองหรือสีน้ำ� ตาลอมแดง
ผิวเปลื อกเรียบหรือเกื อบเรียบ มีตุ่มแบนๆ ปกคลุมที่ ผิวเปลื อกด้ านนอก

เปลือกบาง เนื้อหนา มีสีขาวคล้ายวุ้น มีกลิ่นหอม รสหวาน แตกต่างกันตาม
สายพันธุ์ แหล่งเพาะปลูกส�ำคัญอยู่ในภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
เชียงใหม่ ล�ำพูน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ล�ำปาง และตาก ในเขตภาคตะวัน

ออก เช่น จังหวัดจันทบุรี หลังจากค้นพบสารโพแทสเซียมคลอเรดที่สามารถ
กระตุ้นการออกดอกของล�ำไยได้โดยไม่ต้องพึ่งพาความหนาวเย็น มีผลท�ำให้
มีการปลูกล�ำไยในจังหวัดต่างๆ แทบทุกจังหวัด

สถานการณ์การผลิตล�ำไย ปี 2562 มีปริมาณผลผลิตรวม 1,011,276 ตัน

ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 4.22 ในแหล่งผลิตหลักภาคเหนือมีปริมาณผลผลิต
รวม 626,921 ตัน ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 8.11 ในภาพรวมของทั้งประเทศ

ผลผลิตจะออกสูต
่ ลาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และผลผลิต
ล�ำไยในฤดูของภาคเหนือจะออกมาก (Peak) ในเดือนสิงหาคม คิดเป็นร้อยละ
53.49 ของปริมาณผลผลิตล�ำไยในฤดูท้งั หมด (ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,
2563)

ตารางที่ 27 เนื้อที่ยน
ื ต้น เนื้อที่ให้ผล ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิของล�ำไย
ปี

เนื้อที่ยืนต้น (ไร่)

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลตอบแทนสุทธิล�ำไย
เกรด A (บาท/ตัน)

2560

1,183,628

1,099,860

1,039,240

11,316

2561

1,192,589

1,146,339

1,055,847

15,820

2562

1,201,678

1,169,496

1,011,276

15,030

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562
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จะเห็นได้ว่าเนื้อที่ให้ผล ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากล�ำไย

ที่ปลูกในปี 2559 เริม
่ ให้ผลในปีน้ี ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ลดลงเนื่องจากสภาพ
อากาศไม่เหมาะสมอากาศช่วงต้นปีรอ
้ นจัด เกษตรกรขาดแคลนน้�ำ ในการดูแล
รักษาส่งผลให้ล�ำไยที่ติดผลแล้วสลัดลูก บางส่วนผลแตกเสียหาย ส่งผลให้
ผลผลิตในภาพรวมลดลงด้วย

สถานการณ์การตลาดล�ำไย ปี 2562 ผลผลิตที่ออกสูต
่ ลาดใช้ในประเทศ

แค่ 50,000 ตัน แต่มก
ี ารส่งออกสูงถึง 761,104 ตัน ซึ่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ
90 ของผลผลิตทั้งหมด โดยผลผลิตที่สง่ ออกแบ่งออกเป็น 4 รายการ ได้แก่

ล�ำไยสด ล�ำไยอบแห้ง ล�ำไยบรรจุภาชนะอัดลม และล�ำไยแช่แข็ง การส่งออก
ล�ำไยและผลิตภัณฑ์มากกว่าร้อยละ 90 อยูใ่ นรูปล�ำไยสดและล�ำไยอบแห้ง โดย
มีตลาดส่งออกที่ส�ำคัญ คือ จีน เวียดนาม และฮ่องกง (ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2562)

ตารางที่ 28 ปริมาณการส่งออกล�ำไย
ปี

ล�ำไยสด
(ตัน)

ล�ำไยอบแห้ง
(ตัน)

ล�ำไยบรรจุภาชนะ
อัดลม (ตัน)

ล�ำไยแช่แข็ง
(ตัน)

2560

727,164

214,053

12,067

13

2561

551,454

205,320

14,981

37

2562

583,297

164,575

13,203

29

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562

ตลาดใหม่ท่ีมีศักยภาพในการน�ำเข้าล�ำไยสด ได้แก่ อินเดีย และสหรัฐ

อาหรั บ เอมิ เ รตส์ รวมถึ ง กลุ่ ม ประเทศตะวั น ออกกลางอื่ นๆ ในปี 2562
อิ นโดนีเซียเป็นตลาดส�ำคั ญส�ำหรับล�ำไยสดเกรดรองที่ มีขนาดผลเล็ กกว่ า
ขนาดผลล�ำไยที่มีการส่งออกไปจีน การส่งออกล�ำไยสดและล�ำไยอบแห้งไป
เวียดนามมีแนวโน้มเพิม
้ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม ได้แก่ จีน เนื่องจาก
่ ขึน
เวียดนามมีพรมแดนติดกับจีนและได้สิทธิพิเศษทางภาษีกับจีน

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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ปฏิทินการผลิตล�ำไยในฤดู (Crop Calendar)
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ปฏิทินการผลิตล�ำไยนอกฤดู (Crop Calendar)
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คุณภาพมาตรฐานของล�ำไย

ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก�ำหนดมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 1 – 2546 ใช้กับล�ำไย (Longan)
พันธุ์ท่ีผลิตเป็นการค้าซึ่งมีช่ ือวิทยาศาสตร์ว่า Dimocarpus longan Lour.
และอยูใ่ นวงศ์ Sapindaceae ส�ำหรับการบริโภคสด โดยก�ำหนดคุณภาพของ
ล�ำไย ดังนี้

1. คุณภาพขั้นต่�ำ

ล�ำไยทุกชั้นมาตรฐานต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก�ำหนด

เฉพาะของแต่ละชั้นและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้
1) เป็นผลสมบูรณ์

2) มีลักษณะคุณภาพที่ดี ไม่เน่าเสีย

3) ไม่ช้�ำ และไม่มีต�ำหนิท่ีเห็นเด่นชัด

4) ปลอดจากศัตรูพืชและความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืช

5) ปลอดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมต่
ิ ำ� และหรืออุณหภูมส
ิ งู
6) ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก

7) ปลอดจากกลิ่นแปลกปลอม และรสชาติผิดปกติ

ผลล�ำไยมีความแก่ได้ท่ี ซึง่ เหมาะกับพันธุแ
์ ละแหล่งปลูก ผลขยายตัวเต็มที่

ผิวเปลือกเกลี้ยงและมีรสชาติเหมาะสมกับการบริโภคสด และเป็นที่ยอมรับ

ของผูบ
้ ริโภค ผลอยูใ่ นสภาพที่ยอมรับได้ สีเปลือกผลและเนื้ออาจจะแตกต่าง
กันไปตามพันธุ์และแหล่งปลูก หรือสีเปลือกผลอาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ได้ในกรณีท่ีมีการรมด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์

2. การแบ่งชั้นคุณภาพล�ำไยตามมาตรฐานนี้ แบ่งเป็น 3 ชัน
้ คุณภาพ ดังนี้
1) ชั้นพิเศษ (Extra Class)

ผลล� ำ ไยชั้ น นี้ มี คุ ณ ภาพดี ท่ี สุ ด ตรงตามพั น ธุ์ สี เ ปลื อ กผลสม่� ำ เสมอ

ผลปลอดจากต�ำหนิ ยกเว้นต�ำหนิผิวเผินเล็กน้อย โดยไม่มีผลต่อรู ปลักษณ์

ทั่ วไปของผลิ ตผล คุณภาพ คุณภาพการเก็ บรักษา และการจั ดเรียงเสนอ
ในภาชนะบรรจุ
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2) ชั้นหนึ่ง (Class I)

ผลล�ำไยในชั้นนี้มีคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ สีเปลือกผลสม่�ำเสมอ ผลมี

ต�ำหนิได้เล็กน้อย โดยไม่มผ
ี ลต่อรูปลักษณ์ท่ว
ั ไปของผลิตผล คุณภาพ คุณภาพ
การเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ต�ำหนิท่ีผิวมีได้เล็กน้อย
โดยพื้นผิวต�ำหนิรวมต่อผลไม่เกิน 0.5 ตารางเซนติเมตร
3) ชั้นสอง (Class II)

ชั้นนีร้ วมผลล�ำไยที่ไม่เข้าขั้นชั้นที่สงู กว่า แต่มค
ี ณ
ุ ภาพขั้นต่�ำดังข้อ 1 แต่

ยังคงคุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษาและการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
โดยให้พ้ น
ื ผิวมีต�ำหนิรวมต่อผลไม่เกิน 0.5 ตารางเซนติเมตร

ขนาดของผลพิจารณาจากจ�ำนวนผลต่อกิโลกรัม หรือเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของผล ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ขนาด ดังนี้

ตารางที่ 29 ขนาดของล�ำไยช่อและล�ำไยผลเดี่ยว
รหัสขนาด

จ�ำนวนผลต่อกิโลกรัม

เส้นผ่าศูนย์กลางผล
(มิลลิเมตร)

ล�ำไยช่อ

ล�ำไยผลเดี่ยว
(ตัดเหลือขั้ว)

1

<85

<91

>28

2

85-94

91-100

>27-28

3

95-104

101-111

>26-27

4

105-114

112-122

>25-26

5

≥115

≥123

>24-25

6

-

-

22-24

ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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การจั ดชั้นคุณภาพล� ำไยในเอกสารวิ ชาการเล่ มนี้ เป็นการเรียบเรียง

วิเคราะห์ขอ
้ มูล และสรุปผลจากข้อมูลที่ฝา่ ยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม้ด�ำเนินการติดตามสถานการณ์ล�ำไย ตั้งแต่ปี 2560 –
2562 ในพื้นที่ภาคเหนือ

ผลล�ำไยจะถูกน�ำมารวมไว้ในทีร่ ม
่ ใต้ตน
้ ล�ำไย เพื่อคัดคุณภาพและตัดแต่ง

ช่อผล โดยผลที่มข
ี นาดเล็กลีบและแตกในช่อจะถูกตัดออก นอกจากนั้น ผลที่

มีต�ำหนิจากโรคและแมลงจะถูกคัดออกด้วย เพื่อให้ผลผลิตในช่อมีขนาดใกล้

เคียงกันและสวยงาม ซึ่งแต่ละช่อควรมีก้านล�ำไยไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของ
น้�ำหนักทั้งช่อ ภาชนะที่บรรจุผลผลิตล�ำไยเพื่อจ�ำหน่ายส่วนใหญ่เกษตรกร

จะใช้ภาชนะบรรจุ 3 ชนิด คือ 1) ตะกร้าพลาสติก ส�ำหรับบรรจุเพื่อการส่ง

ออกไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ โดยมีขนาดบรรจุ 11 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม
2) กล่องกระดาษ ส�ำหรับบรรจุผลล�ำไยสดเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศและกลุ่ม
ประเทศใกล้เคียง มีขนาดบรรจุ 10 กิโลกรัม และ 15 กิโลกรัม และ 3) เข่ง
ไม้ไผ่ ปัจจุบน
ั มีการใช้นอ
้ ยลง ส่วนใหญ่เป็นการบรรจุเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ
ซึ่งบรรจุได้ประมาณ 21 – 22 กิโลกรัม

ส�ำหรับผลผลิตล�ำไยที่สง่ ออกในแต่ละชั้นคุณภาพ จ�ำนวนผลต่อกิโลกรัม

จะผันแปรตามขนาดของผลล�ำไย ซึ่งจะอยูใ่ นช่วง 50 – 57 ผลต่อกิโลกรัม ซึ่ง
การจัดชั้นคุณภาพเพื่อการส่งออก จะค�ำนึงถึงน้�ำหนักผล ความยาวของก้าน
ในแต่ละผล ผลไม่มต
ี ำ� หนิ สีเปลือกมีความสด ปราศจากโรคแมลง และจ�ำนวน
ผลร่วงในตะกร้า

ในแต่ ล ะปี เ มื่ อผลผลิ ต ล� ำ ไยออกสู่ ต ลาดมาก ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะ

กรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ได้สม
ุ่ ส�ำรวจสอบถามการซื้อล�ำไย

ของล้ง ซึ่งจ�ำแนกตามชั้นคุณภาพ และจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพภายนอก
ประกอบด้วย จ�ำนวนผลต่อกิโลกรัม (ลูก) เส้นผ่าศูนย์กลางผล (มิลลิเมตร)

แล้ ว น� ำ มาหาค่ า เฉลี่ ย เพื่ อ จั ด ท� ำ เป็ น บทสรุ ป การจั ด ชั้ น คุ ณ ภาพล� ำ ไยเพื่ อ

ให้เกิดความเข้าใจตรงกันว่าในภาพรวมการซื้อขายล�ำไยในพื้นทีม
่ ท
ี ง้ั สิน
้ 4 เกรด
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ดั งนั้นฝ่ายเลขานุการฯ จึ งได้ ก�ำหนดนิยามการจั ดชั้นคุณภาพส�ำหรับการ

รายงานข้ อ มู ล สถานการณ์ ล� ำ ไยให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ตลอดจนเป็ น
เกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบการจัดชั้นคุณภาพล�ำไยที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
รายละเอียดดังนี้

เกรด AA ค�ำนิยามเรียกว่า “ขนาดใหญ่” เกรดในพื้นทีเ่ รียกว่า “เกรด AA”

ซึ่งหมายถึง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 28 มิลลิเมตร

เกรด A ค�ำนิยามเรียกว่า “ขนาดปานกลาง” เกรดในพื้นทีเ่ รียกว่า “เกรด A”

ซึ่งหมายถึง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 22 – 25 มิลลิเมตร

เกรด B ค�ำนิยามเรียกว่า “ขนาดเล็ก” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เกรด B”

ซึ่งหมายถึง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่�ำกว่า 20 มิลลิเมตร

เกรด C ค�ำนิยามเรียกว่า “ขนาดเล็กทีส
่ ด
ุ ” เกรดในพื้นทีเ่ รียกว่า “เกรด C”

ซึ่งหมายถึง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่�ำกว่า 19 มิลลิเมตร

ตารางที่ 30 การจัดชั้นคุณภาพล�ำไยในภาคเหนือ ปี 2560 – 2562
สรุปข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพล�ำไยในภาคเหนือ ปี 2560 - 2562
เกรด

AA

จ�ำนวน
ผลต่อ
กิโลกรัม

78

เส้นผ่า
ศูนย์กลางผล
(มิลลิเมตร)

รายละเอียด

28.5

ลักษณะคุณภาพผิวและสีผล สอดคล้อง
ตามรายละเอียดในการแบ่งชั้นคุณภาพ
ล�ำไยตามมาตรฐาน มกอช. ในชั้นพิเศษ
ขนาดของผลสอดคล้องตามรายละเอียดข้อ
ก�ำหนดเรื่องขนาดในรหัสขนาดที่ 1
ลักษณะคุณภาพผิวและสีผล สอดคล้องตาม
รายละเอียดในการแบ่งชั้นคุณภาพล�ำไย
ตามมาตรฐาน มกอช. ในชั้นหนึ่ง ขนาดของ
ผลสอดคล้องตามรายละเอียดข้อก�ำหนด
เรื่องขนาดในรหัสขนาดที่ 2

A

93

25

B

-

<20

C

-

>19
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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ภาพล�ำไยเกรด AA+A

ภาพล�ำไยเกรด AA วัดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยใช้เวอเนียร์คาลิปเปอร์
98

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ภาพล�ำไยเกรด A วัดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยใช้เวอเนียร์คาลิปเปอร์

ภาพล�ำไยเกรด B วัดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยใช้เวอเนียร์คาลิปเปอร์
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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ภาพล�ำไยเกรด C วัดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยใช้เวอเนียร์คาลิปเปอร์
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การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

สถานการณ์และแนวโน้มล�ำไย ปี 2563

ปี 2563 คาดว่าจะมีเนื้อทีใ่ ห้ผลเพิม
้ ร้อยละ 0.73 ปริมาณผลผลิตเพิม
้
่ ขึน
่ ขึน

ร้อยละ 3.24 โดยพื้นทีป
่ ลูกล�ำไยในจังหวัดจันทบุรแ
ี ละจังหวัดสระแก้วเพิม
้
่ ขึน

อย่างต่อเนื่อง ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.43 เนื่องจาก
คาดว่าปริมาณน้�ำฝนเพียงพอและเกษตรกรดูแลเอาใจใส่มากขึ้น ส่งผลให้

ล�ำไยออกดอกและติดผลมากขึ้น ภาคเหนือมีเนื้อที่ให้ผลเพิม
่ ขึ้น ร้อยละ 0.58
คาดว่าปริมาณผลผลิตจะเพิม
้ ร้อยละ 6.73 (ผลการประชุมคณะท�ำงานไม้ผล
่ ขึน
เศรษฐกิจภาคเหนือครั้งที่ 2/63 วันที่ 16 เมษายน 2563)

ความต้องการบริโภคล�ำไยภายในประเทศคาดว่าเพิม
้ จากปี 2562 ร้อยละ
่ ขึน

4.00 เนื่องจากปริมาณผลผลิ ตที่ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น และมาตรการส่งเสริม
การบริโภคผลไม้ภายในประเทศของภาครัฐ ส่วนการส่งออกล� ำไยสดและ

ผลิตภัณฑ์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 9.69 เนื่องจากผลผลิตที่

เพิม
่ ขึ้น และตลาดส่งออกล�ำไยที่ส�ำคัญของไทย ได้แก่ จีน และฮ่องกง ยังมี
ความต้องการบริโภคล�ำไยเพิม
้ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความต้องการล�ำไยสด
่ ขึน
และผลิตภัณฑ์จากกลุม
่ ประเทศอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม และอินโดนีเซีย

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ภาครัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนการ
ขยายการส่งออกในตลาดใหม่ ได้แก่ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อินเดีย

สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดจีน
ซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยในปัจจุบัน ในปี 2563 คาดว่าราคาล�ำไยสดทั้งช่อ
ล�ำไยอบแห้งมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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ตารางที่ 31 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตล�ำไย
ปี

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)
(กก.)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่

2558

1,067,439

921,181

863

2559

1,074,202

775,784

722

2560

1,099,860

1,039,240

945

2561

1,146,339

1,055,847

921

2562

1,169,496

1,011,276

865

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)

2.51

5.07

2.51

2563*

1,178,000

1,044,034

886

หมายเหตุ: *ประมาณการ
ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ภาพเกษตรกรก�ำลังคัดเกรดผลผลิตล�ำไยสดช่อ
102

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการคัดเกรดล�ำไย

ภาพเครื่องคัดแยกผลผลิตล�ำไยเกรดต่างๆ
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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บทที่ 7
ลิ้นจี่...ผลไม้มหัศจรรย์

ท�ำความรูจ
้ ักกับ “ลิ้นจี”
่

ลิ้

นจี่ (Litchi หรือ Lychee) ชื่อวิทยาศาสตร์ Litchi chinensis Sonn.
ลักษณะของผลต่างกันตามพันธุ์ เช่น รูปไข่ รูปกลม หรือรูปหัวใจ มี

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 – 38 มิลลิเมตร เปลือกนอกขรุขระเป็น

หนามเล็กๆ ผลอ่อนจะมีสีเขียว สีผลจะเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ ตามพันธุ์ ซึ่งมีท้ัง
สีชมพูปนขาว ชมพูปนแดง แดงสด แดงคล้�ำ และน้�ำตาลไหม้ เนื้อมีสข
ี าวนวล

หรือขาวขุน
่ เนื้ออาจจะบางหรือหนา แห้งกรอบหรือแฉะ รสหวาน หวานหอม
หวานอมเปรี้ยว เปรี้ยว หวานอมฝาด แตกต่างกันตามสายพันธุ์ แหล่งเพาะ

ปลูกส�ำคัญอยูใ่ นภาคเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา เชียงราย
และจังหวัดน่าน โดยภาพรวมแล้ว พื้นที่ปลูก และจ�ำนวนเกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่

มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ปรับเปลี่ยนไปปลูกผลไม้ชนิดอื่นแทน เช่น ส้มโอ มะพร้าวน้�ำหอม ซึง่ ให้ผล
ตอบแทนทีด
่ ก
ี ว่า

สถานการณ์การผลิตลิ้นจี่ ปี 2562 มีปริมาณผลผลิตรวม 23,032 ตัน

ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 52.04 ในภาพรวมของทั้งประเทศผลผลิ ตจะ
ออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน (ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2563)

ตารางที่ 32 เนื้อทีย
่ น
ื ต้น เนื้อทีใ่ ห้ผล ผลผลิต และผลตอบแทนสุทธิของลิ้นจี่
ปี

เนื้อที่ยืนต้น
(ไร่)

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลตอบแทนสุทธิ
(บาท/ตัน)

2560

122,191

119,099

46,552

2,770

2561

112,038

109,134

48,024

5,840

2562

105,595

102,204

23,032

13,710

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562
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ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

จะเห็นได้ว่าเนื้อที่ให้ผล ปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เนื่องจากเกษตรกร

โค่นต้นลิน
่ ละปรับเปลีย
่ นไปปลูกพืชอื่นแทน เช่น มะม่วง ล�ำไย ส้มเขียวหวาน
้ จีแ
และบางส่ ว นปรั บ เปลี่ ย นพื้ นที่ ไปเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย และพื้ นที่ ส� ำ หรั บ การ

พาณิชย์ ส�ำหรับผลผลิตต่อไร่ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัด ฝนทิง้ ช่วง

ส่งผลต่อการติดดอกออกผลของลิ้นจี่ นอกจากนี้สภาพอากาศที่ร้อนจัดส่ง
ผลให้ ผลลิ้นจี่ร่วง ผลแตกผิวไม่สวย คุณภาพลิ้นจี่ลดลง ส่งผลให้ผลผลิต
ในภาพรวมลดลงด้วย

สถานการณ์ การตลาดลิ้ นจี่ ปี 2562 ผลผลิ ตที่ ออกสู่ตลาดส่วนใหญ่

ประมาณร้อยละ 70 ใช้บริโภคในประเทศ ในรูปผลสดโดยซื้อขายผ่านพ่อค้า
รวบรวมและจ� ำหน่ายที่ ตลาดไท และปัจจุ บันมีการซื้อขายลิ้ นจี่ ผ่านช่อง
ทางการตลาดออนไลน์มากขึ้น ผลผลิตที่เหลือส่งออกไปตลาดต่างประเทศ
การส่งออกลิ้นจี่และผลิตภัณฑ์โดยส่วนมากอยูใ่ นรูป ลิ้นจี่สด และลิ้นจี่บรรจุ

ภาชนะอัดลมโดยตลาดคู่ค้าที่ส�ำคัญที่มีศักยภาพส�ำหรับลิ้นจี่สด ได้แก่ จีน

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรรจุภาชนะอัดลม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย
อินโดนีเซีย โดยการส่งออกลดลงจากปี 2561 เนื่องจากปริมาณผลผลิตลดลง

และช่วงที่ผลผลิตลิ้นจี่สดออกสูต
่ ลาดเปลี่ยนแปลงไป และตรงกับผลผลิตจีน
ที่ออกสูต
่ ลาด

ตารางที่ 33 ปริมาณการส่งออกลิ้นจี่
ปี

ลิ้นจี่สด (ตัน)

ลิ้นจี่บรรจุภาชนะ
อัดลม (ตัน)

ลิ้นจี่อบ
แห้ง (ตัน)

ลิ้นจี่แช่แข็ง
(ตัน)

2560

4,900

4,572

5

83

2561

2,207

4,530

3

140

2562

1,338

3,562

1

34

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2562
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ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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ปฏิทินการผลิตลิ้นจี่ (Crop Calendar)
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การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

คุณภาพมาตรฐานของลิ้นจี่

ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ก�ำหนดมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช. 7 – 2549 ใช้กับลิ้นจี่ (Litchi หรือ
Lychee) พันธุท
์ ผ
่ี ลิตเป็นการค้า เช่น พันธุจ
์ ก
ั รพรรดิ์ ฮงฮวย โอวเฮียะ กิมเจ็ง

และค่อม ซึ่งมีช่ ือวิทยาศาสตร์ว่า Litchi chinensis Sonn. และอยู่ในวงศ์
Sapindaceae ส�ำหรับการบริโภคสด โดยก�ำหนดคุณภาพของลิ้นจี่ ดังนี้
1. คุณภาพขั้นต่�ำ

ลิ้ น จี่ ทุ ก ชั้ น คุ ณ ภาพต้ อ งมี คุ ณ ภาพดั ง ต่ อ ไปนี้ เว้ น แต่ จ ะมี ข้ อ ก� ำ หนด

เฉพาะของแต่ละชั้น และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มไี ด้ตามที่ระบุไว้
1) เป็นลิ้นจี่ท้ังผล
2) ไม่เน่าเสีย

3) สะอาด ปราศจากสิง่ แปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได้

4) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ท่ัวไปของผลิตผล
5) ไม่มีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศัตรูพืช

6) ไม่มีความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิต่�ำ และ/หรืออุณหภูมิสูง
7) ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือรสชาติท่ีผิดปกติ

ผลลิ้นจี่ต้องได้รับการเก็บเกี่ยวด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการ

เก็บเกี่ยว การดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยว และการขนส่งอย่างถูกต้องเพื่อให้

ได้คุณภาพที่เหมาะสมกับพันธุ์และแหล่งผลิต ผลลิ้นจี่ต้องแก่พอเหมาะ ใน

กรณีท่ีไม่มีการรมควันด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ผิวผลมีสี เช่น ชมพู แดง หรือ
แดงเข้ม ทั้งนี้ ขึ้นอยูก
่ ับพันธุ์ ในกรณีท่ีมีการรมควันด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ผิวผลอาจเป็นสีเหลืองจางถึงชมพู

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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2. การแบ่งชั้นคุณภาพ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
1) ชั้นพิเศษ (Extra Class)

ลิ้นจี่ช้ันนี้ต้องมีคุณภาพดีท่ีสุด ตรงตามพันธุ์ ผลไม่มีต�ำหนิ ในกรณีท่ีมี

ต�ำหนิต้องเป็นต�ำหนิผิวเผินเล็กน้อยโดยไม่มีผลกระทบต่อรู ปลักษณ์ทั่วไป

ของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอ
ในบรรจุภัณฑ์

2) ชั้นหนึ่ง (Class I)

ลิ้นจี่ช้ันนี้ต้องมีคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ ผลมีต�ำหนิได้เล็กน้อยด้านรู ป

ทรง สี และผิว โดยไม่มีผลต่อรู ปลักษณ์ท่ัวไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล
คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในบรรจุภัณฑ์ โดยพื้นผิวมีต�ำหนิ
รวมต่อผลไม่เกิน 0.25 ตารางเซนติเมตร
3) ชั้นสอง (Class II)

ลิ้นจี่ช้น
ั นีร้ วมผลลิ้นจี่ท่ีไม่เข้าขั้นชั้นที่สงู กว่า ตรงตามพันธุแ
์ ต่มค
ี ณ
ุ ภาพ

ขัน
้ ต่�ำดังข้อ 1 และยังคงคุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียง
เสนอในบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยพื้นผิวมีตำ� หนิรวมต่อผลไม่เกิน 0.5 ตารางเซนติเมตร

พิจารณาขนาดของผลจากเส้นผ่าศูนย์กลางผล วัดจากส่วนที่กว้างที่สุด

ของผล ดังตารางที่ 34
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การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้
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26-30

3

38-41

>41-45

>45

เส้นผ่า
ศูนย์
กลาง
(มม.)

41-50

36-40

≤35

จ�ำนวน
ผล/กก.

30-33

>33-35

>35

เส้นผ่า
ศูนย์
กลาง
(มม.)

ฮงฮวย

ที่มา: ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

19-25

≤18

จ�ำนวน
ผล/กก.

2

1

รหัส
ขนาด

จักรพรรดิ์

51-55

45-50

≤44

จ�ำนวน
ผล/กก.

32-33

>33-34

>34

เส้นผ่า
ศูนย์
กลาง
(มม.)

โอวเฮี๊ยะ

51-55

45-50

≤44

จ�ำนวน
ผล/กก.

31-32

>32-33

>33

เส้นผ่า
ศูนย์
กลาง
(มม.)

กิมเจ็ง

่ นธุ์ต่างๆ
ตารางที่ 34 ข้อกำ�หนดขนาดของลิ้นจีพั

66-77

56-65

≤55

จ�ำนวน
ผล/กก.

ค่อม

27-29

30-32

>32

เส้นผ่า
ศูนย์
กลาง
(มม.)

การแบ่งชั้นคุณภาพและข้อก�ำหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถ

น�ำไปใช้พิจารณาในทางการค้า โดยน�ำข้อก�ำหนดการแบ่งชั้นคุณภาพไปใช้

ร่วมกับข้อก�ำหนดเรื่องขนาด เพื่อก�ำหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมี
การเรียกชื่อชั้นทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือ
ตามข้อจ�ำกัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล

การจัดชั้นคุณภาพลิ้นจี่

การจั ด ชั้ น คุ ณ ภาพลิ้ น จี่ ใ นเอกสารวิ ช าการเล่ ม นี้ เป็ น การเรี ย บเรี ย ง

วิเคราะห์ขอ
้ มูล และสรุปผลจากข้อมูลที่ฝา่ ยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม้ดำ� เนินการติดตามสถานการณ์ลน
้ิ จี่ ตั้งแต่ปี 2560 – 2562
ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นตัวแทน

จังหวัดที่มผ
ี ลผลิตมาก ตลอดจนมีโรงคัดแยกและรวบรวมผลผลิต (ล้ง) ตั้งอยู่

ในพื้นที่และเปิดกิจการค้าผลไม้ตลอดฤดูกาลผลิต ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูล
ด้านชั้นคุณภาพที่ส�ำคัญและตรงประเด็น กล่าวคือ

1) สามารถสะท้อนภาพการกระจายผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่ได้ว่าในช่วงพีค

มีผลผลิตลิ้นจี่เข้าสูล
่ ้งมากน้อยเพียงใด

2) สามารถเห็นความแตกต่างการซื้อลิน
้ จี่ ซึง่ แม้วา่ จะมาจากสวนเดียวกัน

แต่การซื้อลิ้นจี่ของล้ง จะแยกซื้อตามชั้นคุณภาพ หรือเกรดของลิ้นจี่

3) ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นคือ เมื่อกล่าวถึงลิ้นจี่ในเกรดใดก็ตาม ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย จะมีความเข้าใจตรงกัน มีตัวแทนของข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ ประการ
ส�ำคัญ คือ ผู้รับผิดชอบการรายงานสถานการณ์ล้ินจี่ในพื้นที่ จะใช้การสุ่ม

สอบถามล้งหรือเกษตรกร และน�ำมารายงานผล ต่อผู้บริหารเพื่อให้เห็น มิติ
การซื้อขายลิ้นจี่ในเชิงคุณภาพมากขึ้น

ในแต่ ล ะปี เ มื่ อผลผลิ ต ลิ้ น จี่ อ อกสู่ ต ลาดมาก ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะ

กรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ ได้สุ่มส�ำรวจสอบถามการซื้อลิ้นจี่

ของล้ง ซึ่งจ�ำแนกตามชั้นคุณภาพ และจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพภายนอก
ประกอบด้วย จ�ำนวนผลต่อกิโลกรัม (ลูก) และเส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)
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การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

แล้วน�ำมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อจัดท�ำเป็นบทสรุ ปการจัดชั้นคุณภาพลิ้นจี่เพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกันว่าในภาพรวมการซื้อขายลิ้นจี่ในพื้นที่มท
ี ้ังสิน
้ 4 เกรด

ดั งนั้นฝ่ายเลขานุการฯ จึ งได้ ก�ำหนดนิยามการจั ดชั้นคุณภาพส�ำหรับการ

รายงานข้ อ มู ล สถานการณ์ ล้ิ น จี่ ใ ห้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น ตลอดจนเป็ น
เกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบการจัดชั้นคุณภาพลิ้นจี่ท่ีเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ราย
ละเอียดดังนี้

เกรด AA ค� ำนิยามเรียกว่ า “AA” เกรดในพื้นที่ เรียกว่ า “เกรด AA”

ซึ่งหมายถึง สีแดงเสมอกันทั้งผล ผลไม่มีตําหนิ มีจ�ำนวนผลน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 18 ผลต่อกิโลกรัม เส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 4.5 เซนติเมตร ไม่มโี รคและแมลง
เกรด A ค�ำนิยามเรียกว่า “A” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เกรด A” ซึ่งหมาย

ถึง สีแดงเสมอกันทั้งผล ผลไม่มีตําหนิ มีจ�ำนวนผล 19 – 25 ผลต่อกิโลกรัม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.1 – 4.5 เซนติเมตร ไม่มีโรคและแมลง

เกรด B ค�ำนิยามเรียกว่า “B” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เกรด B” ซึ่งหมาย

ถึง สีแดงไม่สม่�ำเสมอกันทั้งผล ผลมีตําหนิเล็กน้อย มีจ�ำนวนผล 26 – 30 ผล
ต่อกิโลกรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.8 – 4.1 เซนติเมตร มีโรคและแมลงเล็กน้อย
เกรด คละ ค�ำนิยามเรียกว่า “คละ” เกรดในพื้นที่เรียกว่า “เกรดคละ”

ซึ่งหมายถึง ไม่มีการคัดขนาด

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้

ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่
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ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ล�ำไย และ ลิ้นจี่

≤25

23 - 30

23 - 35

23 - 35

>35

AA

A

AB

AB

เล็ก

ร่วง

จ�ำนวน
ผลเฉลี่ย
ต่อ
กิโลกรัม

เกรด
ตามค�ำ
นิยาม

ผลร่วง

110

128

128

133

140

เส้นรอบ
วงเฉลี่ย
(มม.)

33

38

38

40

42

เส้นผ่า
ศูนย์
กลาง
เฉลี่ย
(มม.)

5

5

15

15

18.50

30

ราคา
เฉลี่ย
(บาท)

ไม่มีการคัดขนาด

ลักษณะผิว และสีผล สอดคล้องตามรายละเอียดในนิยามศัพท์ของลิ้นจี่เกรด B
แตกต่างกันที่จ�ำนวนผลเล็กน้อย อาจเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาล มีปริมาณ
ผลผลิตออกน้อย เกรดในการรับซื้อจึงด้อยกว่ามาตรฐานเล็กน้อย

ลักษณะผิว และสีผล สอดคล้องตามรายละเอียดในนิยามศัพท์ของลิ้นจี่เกรด B
แตกต่างกันที่จ�ำนวนผลเล็กน้อย อาจเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาล มีปริมาณ
ผลผลิตออกน้อย เกรดในการรับซื้อจึงด้อยกว่ามาตรฐานเล็กน้อย

ลักษณะผิว และสีผล สอดคล้องตามรายละเอียดในนิยามศัพท์ของลิ้นจี่เกรด A
แตกต่างกันที่จ�ำนวนผลเล็กน้อย อาจเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาล มีปริมาณ
ผลผลิตออกน้อย เกรดในการรับซื้อจึงด้อยกว่ามาตรฐานเล็กน้อย ส่วนขนาดของ
เส้นผ่าศูนย์กลางสอดคล้องตามรายละเอียดในนิยามศัพท์ของลิ้นจี่

ลักษณะผิวและสีผล สอดคล้องตามรายละเอียดในนิยามศัพท์ของลิ้นจี่เกรด AA
อาจเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูกาล มีปริมาณผลผลิตออกน้อย เกรดในการรับซื้อ
จึงด้อยกว่ามาตรฐานเล็กน้อย

รายละเอียด

สรุปข้อมูลการจัดชั้นคุณภาพลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ในภาคเหนือ ปี 2560 - 2562

ตารางที่ 35 การจัดชัน
่ น
ั ธุจ
์ ก
ั รพรรดิใ์ นภาคเหนือ ปี 2560 – 2562
้ คุณภาพลิน
้ จีพ

จากการสุม
่ ส�ำรวจสอบถามสัดส่วนการรับซื้อผลผลิต พบว่า มีล้ินจี่เกรด

AA ร้อยละ 20 เกรด A ร้อยละ 20 และเกรด B ร้อยละ 60 ของปริมาณที่รับ

ซื้อ สาเหตุท่ีปริมาณเกรด AA มีน้อย เนื่องจากปี 2561 ฝนตกชุกอากาศชื้น
พบหนอนเจาะขั้วผลเข้าท�ำลายผลผลิต ในช่วงติดผลได้ประมาณ 1 - 2 เดือน
ท�ำให้ผลของลิน
่ ง และในระยะที่ผลลิน
้ จี่รว
้ จี่ใกล้จะสุก ตัวหนอนจะเข้าท�ำลาย

ที่บริเวณขั้วของผล ซึ่งจะท�ำให้ผลลิ้นจี่รว
่ ง แต่อย่างไรก็ตามไม่พบปัญหาดัง
กล่าวในสวนที่เกษตรกรมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี เช่น ห่อผลลิ้นจี่ต้ังแต่

ระยะผลขนาดเล็ก สามารถลดปัญหาแมลงศัตรูพช
ื และการใช้สารเคมีในการ
ก�ำจัดศัตรูพืชได้

ภาพการวัดขนาดผลลิ้นจี่โดยใช้เวอเนียร์คาลิปเปอร์
การจัดชั้นคุณภาพผลไม้
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สถานการณ์และแนวโน้มลิ้นจี่ ปี 2563

ส�ำหรับสถานการณ์การผลิตลิ้นจี่ในปี 2563 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ

ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 28,676 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว 6,586 ตัน หรือร้อย

ละ 29.81 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออ�ำนวยต่อการออกดอกติดผล แต่คาด

ว่าเนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศลดลง เนื่องจากเกษตรกรโค่นต้นลิ้นจี่ท้ิงเพื่อ
ปลูกพืชอื่นทดแทน เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เงาะ โกโก้ และมะม่วงหิมพานต์
ตารางที่ 36 คาดการณ์ปริมาณผลผลิตลิ้นจี่
ปี

เนื้อที่ให้ผล (ไร่)

ผลผลิต (ตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

2561

96,608

41,288

427

2562

89,810

22,090

246

อัตราเพิ่ม (ร้อยละ)

-3.60

29.81

34.55

2563*

86,576

28,676

331

หมายเหตุ: *ประมาณการ
ที่มา: ผลการประชุมคณะท�ำงานไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือครัง้ ที่ 2/63 วันที่ 16 เมษายน 2563

ภาพจุดรับซื้อผลผลิตลิ้นจี่ (ล้ง)
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ภาพเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลการคัดเกรดลิ้นจี่
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บทที่ 8
บทสรุป...ผลไม้
เศรษฐกิจที่ส�ำคัญ

ทิศทางการพัฒนาผลไม้ไทย

ผลไม้เศรษฐกิจที่ส�ำคัญชองประเทศไทย ได้แก่ ทุเรียน ล�ำไย มังคุด เงาะ

ลิ้ นจี่ และลองกอง โดยมีปริมาณการส่งออกมากที่ สุด ซึ่งควรส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการมาตรฐานผลไม้เหล่านีอ
้ ย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ และมุง่ เน้นเรื่องการจัดสมดุลอุปสงค์ อุปทาน โดยใช้การตลาด

น�ำการเกษตร ใช้ข้อมูลประมาณการผลผลิต การตลาด เพื่อบริหารจัดการ
ผลผลิตส่วนเกิน การมองหาช่องทางกระจายผลผลิต พร้อมกับการพัฒนา

คุณภาพ มาตรฐาน เพิม
่ มูลค่าสินค้า และใช้กลไกการส่งเสริมการเกษตรแบบ

แปลงใหญ่ ในการบริหารจัดการสร้างความเข้มแข็งให้กบ
ั กลุม
่ เกษตรกรผูผ
้ ลิต
ไม้ผล ตลอดจนส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มา
ช่วยในการผลิตไม้ผลมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนในการผลิต การเพิ่มผลผลิตต่อ

พื้นที่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ซึ่งผูร้ บ
ั ผิดชอบงานไม้ผลต้อง

มีการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ให้ได้ ตลอด
จนมองภาพการบริหารจัดการผลไม้ในองค์รวมอย่างชัดเจน เพื่อลดความเสีย
่ ง
ในการท�ำงาน
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

(COVID-19) ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกผลไม้และผลิตภัณฑ์ของไทยไปยัง

ตลาดต่างประเทศลดลง โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของ
ผลไม้ไทย เนื่องจากการขนส่งสินค้ามีความล�ำบากมากขึ้น ดังนั้นประเทศไทย

จึงควรลดการพึ่งพาตลาดจีนและหาตลาดใหม่ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และ
รัสเซีย นอกจากนี้ยงั จ�ำเป็นต้องส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศไทย
และการแปรรูปผลไม้ เพื่อสร้างภูมค
ิ ้ม
ุ กันให้กับระบบการตลาดของผลไม้ไทย

ในอนาคต โดยผลักดันให้นำ� ผลไม้จ�ำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งเสริม
ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการจ�ำหน่ายผลไม้ทางช่องทางออนไลน์

การจัดชั้นคุณภาพผลไม้
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