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เกษตรฯ หนุนชาวสวนทุเรียนผนกึก าลังสร้างเครือข่าย มุ่งเน้นคุณภาพเตรียมจัดงาน “Durian to Go by 

สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก” พฒันาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่สากล” 27 – 29 ก.พ.นี้ ณ อบจ.จันทบุรี 

วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวภายหลงัแถลงข่าวการจดังาน 
Durian to Go by สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก “พฒันาทุเรียนไทย กา้วไกลสู่สากล” ร่วมกบั นาย
วิทูรัช ศรีนาม ผูว่้าราชการจงัหวดัจนัทบุรี นายด ารงฤทธ์ิ หลอดค า ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 



จงัหวดัระยอง นายชลธี นุ่มหนู ผูอ้  านวยการส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 6 และนายธีรภท้ร อุ่นใจ นายกสมาพนัธ์
ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก ณ บริเวณสวนทุเรียนของเกษตรกร นายพีรเพลิน ทบัที่สุด หมู่ 10 ต.ซ้ึง อ.ขลุง จ.จนัทบุรี 
ว่างานดงักล่าวก าหนดจะจดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 27 – 29 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ บริเวณลานขนถ่ายสินคา้ องคก์าร
บริการส่วนจงัหวดั อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

โดย “ทุเรียน” ถือเป็นราชาผลไมไ้ทยท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ มีความส าคญัต่อภาคเกษตรไทยช่วยสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรเป็นอยา่งมาก จากสถานการณ์การขยายตวัของพ้ืนท่ีการปลูกทุเรียนในประเทศมีอตัราขยายตวัเฉล่ียร้อยละ 
20 และมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 15-20 มีการขยายพ้ืนท่ีปลูกเกือบทัว่ประเทศ ประมาณ 45 จงัหวดั 
ประกอบกบัประเทศจีนรับซ้ือผลผลิตทุเรียนไทยร้อยละ 80 โดยตลาดส่งออกทุเรียนของไทยพึ่งพาตลาดจีนประเทศเดียว 
(ประมาณร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด) ไดมี้การเร่ิมก าหนดมาตรการการส่งออกการซ้ือขายท่ีเขม้งวดมากขึ้น และ
สภาพแวดลอ้มโลกท่ีเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตทุเรียน ดงันั้น จึงคาดไดว่้าอาจจะเกิดปัญหาใน
อนาคตกบัทุเรียนไทยแน่นอน 

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดป้ระสานงานให้มีการจดัตั้ง “สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทย” ขึ้น เพ่ือให้สมาพนัธ์ชาวสวน
ทุเรียนไทยเป็นส่ือกลางการขบัเคล่ือนการบริหารจดัการทุเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม ดว้ยการรวมกลุ่มเกษตรกรท่ีมี
ความสามารถโดดเด่นเป็นเกษตรกรตน้แบบท่ีดี (Best Practice) เพื่อสร้างตน้แบบการพฒันาและบริหารจดัการ
ทุเรียนดว้ยความสามารถของเกษตรกรเอง โดยมีภาครัฐเป็นฝ่ายใหก้ารสนบัสนุน ซ่ึงไดมี้การจดัตั้งสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียน
ไทยและคดัเลือกคณะกรรมการชาวสวนทุเรียน เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2562 โดยมีนายฉตัรกมล มุ่งพยาบาล เป็น
นายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนไทยคนแรก และไดค้ดัเลือกคณะกรรมการสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนจาก 6 ภาค ดงัน้ี 1) 

คณะกรรมการสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคกลาง 2) คณะกรรมการสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัตก 3) 

คณะกรรมการสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก 4) คณะกรรมการสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 5) คณะกรรมการสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต ้และ 6) คณะกรรมการสมาพนัธ์ชาวสวน
ทุเรียนภาคเหนือ 

ส าหรับเป้าหมายการด าเนินงาน คือ พฒันาคุณภาพผลผลิตทเุรียนให้ไดก้ารรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พฒันาความ
เขม้แขง็ของกลุ่มและเช่ือมโยงผูผ้ลิตและผูส่้งออกเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และมีตลาดรองรับล่วงหนา้แน่นอน สร้างมาตรฐาน
ผลผลิตทเุรียนเดียวกนัทั้งประเทศเพ่ือให้สามารถก าหนดราคาซ้ือขายร่วมกบัพ่อคา้ สร้างการยอมรับและความเช่ือมัน่ให้กบั
ผูส่้งออก/ผูบ้ริโภค (มีอ านาจในการก าหนดราคาดว้ยตนเอง) รวมถึงก าหนดและควบคมุแผนการผลิตให้กระจายตวั
ครอบคลุมตลอดปี ตลอดจนผลกัดนัและขยายผลการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตสมยัใหม่โดยเช่ือมโยงกบัหน่วยงาน
วิชาการอยา่งจริงจงั มีภาครัฐร่วมสนบัสนุนและสร้างความเขม้แขง็การผลิต การใชร้ะบบ IT และเกษตรสมยัใหม่ ให้เป็น
ตน้แบบของการพฒันาระบบการจดัการทุเรียนไทยท่ีเป็นรูปธรรม 

อยา่งไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม ้(Fruit 

Board) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีขบัเคล่ือนและพฒันาเกษตรกร มุ่งหวงัให้มีการเตรียมการรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียน
ในอนาคต และสร้างความเขม้แขง็องคก์รเกษตรกร เพื่อขบัเคล่ือนการผลิตและการตลาดทุเรียนให้ไดคุ้ณภาพ เกษตรกรท่ี
ผลิตทุเรียนจึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนการผลิต โดยใชวิ้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเขา้มาช่วยผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น 
เพ่ือลดตน้ทุน เพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี ตลอดจนพฒันาคุณภาพสินคา้ให้ไดม้าตรฐาน มีการวางแผนท่ีดีลดความเส่ียงการผลิต



สินคา้มากเกินความตอ้งการ ถือเป็นการพฒันาเกษตรกรรมของประเทศดว้ยนวตักรรมการผลิต และการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน ตามนโยบายเกษตร 4.0 ของประเทศอยา่งเป็นเอกภาพ 

ดา้นนายด ารงฤทธ์ิ หลอดค า ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 จ.ระยอง กล่าวว่า พ้ืนท่ีปลูกทุเรียน
ของภาคตะวนัออกมีมากกว่า 700,000 ไร่ ปริมาณผลผลิตมากกว่า 500,000 ตนั และมีแนวโนม้เพ่ิมมากขึ้น
อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงการคดัเลือกคณะกรรมการสมาพนัธ์ฯ จากเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจาก 6 จงัหวดัภาคตะวนัออก ไดแ้ก่ 
จนัทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ปราจีนบรีุ และนครนายก มีเป้าหมายคือ เพื่อพฒันาทเุรียนภาคตะวนัออกอยา่งเป็นระบบครบ
วงจร รวมทั้งพฒันาชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออกให้เป็น Smart Farmer โดยวางกลยทุธ์ไว ้5 ดา้น ดงัน้ี 1.

พฒันาคณะกรรมการและสมาชิกสมาพนัธ์ฯ ให้มีทกัษะ ความรู้ความช านาญ ในเร่ืองเทคโนโลยีและการบริหารจดัการให้
เท่าเทียมกนั 2.ส่งเสริมและพฒันาการผลิตและผลิตภณัฑแ์ปรรูปทุเรียน ให้เขา้ถึงเทคโนโลยีสมยัใหม่ การจดัการเก็บเก่ียว
ทุเรียนให้ถูกระยะ การผลกัดนัเขา้สู่ระบบมาตรฐาน GAP การเพ่ิมมูลค่าทุเรียน ตลอดจนขยายผลงานวิจยัสู่การปฏิบติั 
3.ส่งเสริมดา้นการตลาด การสร้างแบรนดข์องสมาพนัธ์ฯ เพื่อรับรองคุณภาพ 4.การสร้างความเขม้แขง็สมาพนัธ์ฯ ดว้ย
การพฒันาและจดัการชาวสวนทุเรียนดว้ยตนเอง และ 5.เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การจดังานของสมาพนัธ์ฯ อยา่งต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี ยงัมีการเปิดรับสมาชิกเครือข่ายสมาพนัธ์ฯ เพ่ือให้ชาวสวนทุเรียนเขา้มามีส่วนร่วมพฒันาขบัเคล่ือนอยา่งมัน่คง 

นายธีรภทัร อุ่นใจ นายกสมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก กล่าวถึงกิจกรรมการจดังาน “Durian to Go 

by สมาพนัธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวนัออก” ท่ีจะจดัขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาพนัธ์ว่า จะมีการเปิดตวัสมาพนัธ์ฯ อยา่งเป็น
ทางการ พร้อมกบัเปิดรับสมาชิกเพ่ือขยายเครือข่ายเพ่ิมเติม การเสวนาเร่ือง พฒันาทเุรียนไทย กา้วไกลสู่สากล การจดั
นิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน การจ าหน่ายสินคา้ผลิตภณัฑก์ารเกษตร และวสัดุอุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย ไดแ้ก่ การควบคุมป้องกนัก าจดัโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนอยา่ง
เป็นระบบ การรณรงคไ์ม่ตดัทุเรียนอ่อนก่อนระยะเก็บเก่ียว และการเลือกดูทุเรียนคุณภาพ เป็นตน้ จึงขอเชิญชวนผูส้นใจเขา้
เย่ียมชมงานไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 – 29 กุมภาพนัธ์น้ี ณ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี อ.เมือง จ.จนัทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โดยปริมาณแหลง่น ้าในจนัทบุรีมี 5 แหลง่ ประกอบดว้ย อ่างเก็บน ้าคลองศาลทราย อ่างเก็บน ้าคลองพระพุทธ 
อ่างเก็บน ้าคลองประแกต เขื่อนศิรีธาร และเขือ่นพลวง ซ่ึงปริมาณน ้ายงัมีเพียงพอส าหรับความตอ้งการของ 
ไมผ้ลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2563 และเกษตรกรกว่า 70% มีการเกบ็กกัและส ารองน ้าไวใ้ชจ้นถึง 
ช่วงเดือนมิถุนายน 2563 

 

นายด ารงฤทธ์ิ หลอดค า ผอ.สสก.ท่ี 3 จ.ระยอง กล่าวว่า ในส่วนของการตรวจรับรองแปลง GAP ในไมผ้ล 3 

ชนิด คอื ทุเรียน ขณะน้ีผา่นการตรวจแลว้ 5,663 แปลง รอตรวจ 10,410 แปลง มงัคุด ตรวจแลว้ 4,753 แปลง 
รอตรวจ 7,460 แปลง และล าไย ตรวจผา่นแลว้ 10,644 แปลง รอตรวจ 98 แปลง นอกจากน้ี ยงัไดเ้ตรียมแผน 

รับมือการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในประเทศ โดยวางแผนการบริหารจดัการร่วมกบักรมการคา้ภาย 
ใน กระทรวงพาณิชย ์ส าหรับการกระจายตวัของผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเดือน 

ตุลาคม ซ่ึงผลผลิตจะออกกระจกุตวัสูงสุดช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 

 

 

จากนั้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์และการเตรียมการบริหารจดัการ 
น ้าในสวนทุเรียนของเกษตรกร นายภกัดี ไผแ่กว้ ประธานแปลงใหญทุ่เรียน และสมาชิก หมู่ท่ี 10 ต.บอ่ อ.ขลงุ 
จ.จนัทบุรี ซ่ึงมีการท าทุเรียนคุณภาพและวางแผนการส ารองน ้าไวใ้ช ้โดยขดุบ่อเก็บกกัน ้า การใชร้ะบบสปริง 
เกอร์ให้น ้าในช่วงฤดูแลง้ในระยะติดผลแบบวนัเวน้วนัประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชัว่โมงต่อวนั พนัธุ์ทุเรียนท่ีปลูก 
บนพ้ืนท่ี 40 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพนัธุ์หมอนทอง และอกีส่วนหน่ึงเป็นพนัธุ์กระดุม และพวงมณี คาดว่าจะสามารถ 

เก็บผลผลิตไดช่้วงเดือนมีนาคม 2563 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสริมฯ เกาะตดิสถานการณไ์ม้ผลภาคตะวันออก 
หว่งภัยแล้งในสวนไม้ผล จ.จนัทบุร ี

 
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดี กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพ้ืนท่ีเกาะติดสถานการณ์ไมผ้ลภาคตะวนัออก และเตรียมป้องกนั
ภยัแลง้ในสวนไมผ้ล จ.จนัทบุร๊ 
วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์
การออกดอกติดผลของผลไมภ้าคตะวนัออก สถานการณ์การออกดอกติดผลของผลไมแ้ละการเตรียมการป้องกนัภยัแลง้
สวนผลไมข้องจงัหวดัจนัทบุรี โดยมี นายด ารงฤทธิ์ หลอดค า ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 3 

จงัหวดัระยอง ให้ขอ้มูล ณ ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี 

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การออกดอกติดผลของผลไมภ้าค
ตะวนัออก 
ขณะน้ีพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก โดยเฉพาะจงัหวดัจนัทบุรี คณะท างานส ารวจขอ้มูลไมผ้ลเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ไดพ้ยากรณ์
ผลผลิต คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 24 ม.ค. 2563 มีพ้ืนท่ีปลูกไมผ้ลรวม 1,038,126 ไร่ ส าหรับการ
คาดการณ์ไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีจะใหผ้ลผลิต ปี 2563 ประกอบดว้ย ทุเรียน พ้ืนท่ีปลูก 238,932 ไร่ คาดว่าจะให้
ผลผลิต 417,344 ตนั มงัคุด พ้ืนท่ีปลูก 131,344 ไร่ ผลผลิต139,561 ตนั เงาะ พ้ืนท่ีปลูก 
55,191 ไร่ ผลผลิต 109,475 ตนั และล าไย พ้ืนท่ีปลูก 211,955 ไร่ ผลผลิต 218,759 ตนั 
ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้นทุกชนิด ประมาณ 18% 

โดย ปริมาณแหล่งน ้าในจันทบรีุมี 5 แหล่ง ประกอบดว้ย อ่างเก็บน ้าคลองศาลทราย อ่างเก็บน ้าคลองพระพุทธ อ่างเก็บ
น ้าคลองประแกต เขื่อนศิรีธาร และเขื่อนพลวง ซ่ึงปริมาณน ้ายงัมีเพียงพอส าหรับความตอ้งการของไมผ้ลตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเมษายน 2563 และเกษตรกรกว่า 70% มีการเก็บกกัและส ารองน ้าไวใ้ชจ้นถึงช่วงเดือนมิถุนายน 

2563 

https://www.kasetkaoklai.com/home/wp-content/uploads/2020/02/47086.jpg


นายด ารงฤทธิ์ หลอดค า ผอ.สสก.ท่ี 3 จ.ระยอง กล่าวว่า ในส่วนของการตรวจรับรองแปลง GAP ในไมผ้ล 3 ชนิด 
คือ ทุเรียน ขณะน้ีผา่นการตรวจแลว้ 5,663 แปลง รอตรวจ 10,410 แปลง มงัคุด ตรวจแลว้ 4,753 แปลง 
รอตรวจ 7,460 แปลง และล าไย ตรวจผา่นแลว้ 10,644 แปลง รอตรวจ 98 แปลง นอกจากน้ี ยงัไดเ้ตรียม
แผนรับมือการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในประเทศ โดยวางแผนการบริหารจดัการร่วมกบักรมการคา้ภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์ส าหรับการกระจายตวัของผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ซ่ึงผลผลิต
จะออกกระจุกตวัสูงสุดช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 

จากนั้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปตรวจเย่ียมสถานการณ์และการเตรียมการบริหารจดัการน ้าในสวน
ทุเรียนของเกษตรกร นายภักดี ไผ่แก้ว ประธานแปลงใหญ่ทเุรียน และสมาชิก หมู่ท่ี 10 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จนัทบุรี ซ่ึงมีการ
ท าทุเรียนคุณภาพและวางแผนการส ารองน ้าไวใ้ช ้โดยขดุบ่อเก็บกกัน ้า การใชร้ะบบสปริงเกอร์ใหน้ ้าในช่วงฤดูแลง้ในระยะ
ติดผลแบบวนัเวน้วนัประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชัว่โมงต่อวนั พนัธ์ุทุเรียนท่ีปลูกบนพ้ืนท่ี 40 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพนัธ์ุ
หมอนทอง และอีกส่วนหน่ึงเป็นพนัธ์ุกระดุม และพวงมณี คาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตไดช่้วงเดือนมีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก และการ
เตรียมการป้องกนัภัยแล้งในสวนไม้ผล จ.จันทบุรี 

 

วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์
การออกดอกติดผลของผลไมภ้าคตะวนัออก สถานการณ์การออกดอกติดผลของผลไมแ้ละการเตรียมการป้องกนัภยั
แลง้สวนผลไมข้องจงัหวดัจนัทบุรี โดยมีนายด ารงฤทธ์ิ หลอดค า ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 
3 จงัหวดัระยอง ใหข้อ้มูล ณ ส านกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี 

ขณะน้ีพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก โดยเฉพาะจงัหวดัจนัทบุรี คณะท างานส ารวจขอ้มูลไมผ้ลเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ได้
พยากรณ์ผลผลิต คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 24 ม.ค. 2563 มีพ้ืนท่ีปลูกไมผ้ลรวม 1,038,126 ไร่ ส าหรับ
การคาดการณ์ไมผ้ลเศรษฐกิจท่ีจะใหผ้ลผลิต ปี 2563 ประกอบดว้ย ทุเรียน พ้ืนท่ีปลูก 238,932 ไร่ คาดว่าจะ
ใหผ้ลผลิต 417,344 ตนั มงัคุด พ้ืนท่ีปลูก 131,344 ไร่ ผลผลิต139,561 ตนั เงาะ พ้ืนท่ีปลูก 55,191 

ไร่ ผลผลิต 109,475 ตนั และล าไย พ้ืนท่ีปลูก 211,955 ไร่ ผลผลิต 218,759 ตนั ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน
ทุกชนิด ประมาณ 18% 

 



โดยปริมาณแหล่งน ้าในจนัทบุรีมี 5 แหล่ง ประกอบดว้ย อ่างเก็บน ้าคลองศาลทราย อ่างเก็บน ้าคลองพระพุทธ อ่างเก็บ
น ้าคลองประแกต เข่ือนศิรีธาร และเข่ือนพลวง ซ่ึงปริมาณน ้ายงัมีเพียงพอส าหรับความตอ้งการของไมผ้ลตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเมษายน 2563 และเกษตรกรกว่า 70% มีการเก็บกกัและส ารองน ้าไวใ้ชจ้นถึงช่วงเดือนมิถุนายน 

2563 

นายด ารงฤทธิ์ หลอดค า ผอ.สสก.ท่ี 3 จ.ระยอง กล่าวว่า ในส่วนของการตรวจรับรองแปลง GAP ในไมผ้ล 3 ชนิด 
คือ ทุเรียน ขณะน้ีผา่นการตรวจแลว้ 5,663 แปลง รอตรวจ 10,410 แปลง มงัคุด ตรวจแลว้ 4,753 แปลง รอ
ตรวจ 7,460 แปลง และล าไย ตรวจผา่นแลว้ 10,644 แปลง รอตรวจ 98 แปลง นอกจากน้ี ยงัไดเ้ตรียมแผน
รับมือการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในประเทศ โดยวางแผนการบริหารจดัการร่วมกบักรมการคา้ภายใน 
กระทรวงพาณิชย ์ส าหรับการกระจายตวัของผลผลิตจะเร่ิมออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ซ่ึง
ผลผลิตจะออกกระจุกตวัสูงสุดช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 

จากนั้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปตรวจเยีย่มสถานการณ์และการเตรียมการบริหารจดัการน ้าในสวน
ทุเรียนของเกษตรกร นายภกัดี ไผแ่กว้ ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน และสมาชิก หมู่ท่ี 10 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จนัทบุรี ซ่ึงมี
การท าทุเรียนคุณภาพและวางแผนการส ารองน ้าไวใ้ช ้โดยขดุบ่อเก็บกกัน ้า การใชร้ะบบสปริงเกอร์ใหน้ ้าในช่วงฤดูแลง้
ในระยะติดผลแบบวนัเวน้วนัประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชัว่โมงตอ่วนั พนัธุ์ทุเรียนท่ีปลูกบนพ้ืนท่ี 40 ไร่ ส่วนใหญ่
เป็นพนัธุ์หมอนทอง และอีกส่วนหน่ึงเป็นพนัธุ์กระดุม และพวงมณี คาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตไดช่้วงเดือนมีนาคม 

2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โดยขณะนี้พื้นท่ีภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบรุี คณะทำงานสำรวจข้อมลูไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้พยากรณ์
ผลผลติ ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันที ่24 ม.ค. 2563 มีพ้ืนท่ีปลูกไมผ้ลรวม 1,038,126 ไร่ สำหรับการคาดการณไ์มผ้ล
เศรษฐกิจท่ีจะใหผ้ลผลติ ปี 2563 ประกอบด้วย ทุเรียน พ้ืนท่ีปลูก 238,932 ไร่ คาดว่าจะใหผ้ลผลติ 417,344 ตัน มังคุด 
พื้นที่ปลูก 131,344 ไร่ ผลผลิต139,561 ตัน เงาะ พ้ืนท่ีปลูก 55,191 ไร่ ผลผลติ 109,475 ตนั และลำไย พ้ืนท่ีปลูก 
211,955 ไร่ ผลผลิต 218,759 ตัน ปริมาณผลผลติเพิ่มขึ้นทุกชนิด ประมาณ 18% โดยปรมิาณแหล่งน้ำในจันทบุรีมี 5 
แหล่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ อ่างเก็บน้ำคลองประแกต เขื่อนศิรีธาร และเขื่อน
พลวง ซึ่งปริมาณน้ำยังมีเพียงพอสำหรับความต้องการของไมผ้ลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2563 และเกษตรกรกว่า 
70% มีการเก็บกักและสำรองน้ำไว้ใช้จนถึงช่วงเดือนมิถุนายน 2563 

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.ที่ 3 จ.ระยอง กล่าวเพิ่มเตมิว่า ในส่วนของการตรวจรับรองแปลง GAP ในไมผ้ล 3 ชนิด คือ 
ทุเรียน ขณะนี้ผ่านการตรวจแล้ว 5,663 แปลง รอตรวจ 10,410 แปลง มังคุด ตรวจแล้ว 4,753 แปลง รอตรวจ 7,460 
แปลง และลำไย ตรวจผ่านแล้ว 10,644 แปลง รอตรวจ 98 แปลง นอกจากนี้ ยังได้เตรยีมแผนรับมอืการกระจายผลผลิต
ออกสู่ตลาดภายในประเทศ โดยวางแผนการบรหิารจดัการร่วมกับกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการกระจายตัว
ของผลผลิตจะเริม่ออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งผลผลติจะออกกระจุกตัวสูงสุดช่วงเดือนพฤษภาคม 
2563 

 

 



 

จากนั้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์และการเตรียมการบรหิารจดัการน้ำในสวนทุเรียน
ของเกษตรกร นายภักดี ไผ่แก้ว ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน และสมาชิก หมู่ที่ 10 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งมีการทำทุเรียน
คุณภาพและวางแผนการสำรองนำ้ไว้ใช้ โดยขุดบ่อเก็บกักน้ำ การใช้ระบบสปริงเกอร์ให้น้ำในช่วงฤดูแล้งในระยะติดผลแบบวัน
เว้นวันประมาณ 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมงต่อวัน พันธุ์ทุเรียนที่ปลูกบนพื้นที่ 40 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หมอนทอง และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นพันธุก์ระดมุ และพวงมณี คาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ช่วงเดือนมีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


