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เกษตรฯ หนุนชาวสวนทุเรียนผนึกกาลังสร้ างเครือข่ าย มุ่งเน้ นคุณภาพเตรียมจัดงาน “Durian to Go by
สมาพันธ์ ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก” พัฒนาทุเรียนไทย ก้าวไกลสู่ สากล” 27 – 29 ก.พ.นี้ ณ อบจ.จันทบุรี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร กล่าวภายหลังแถลงข่าวการจัดงาน
Durian to Go by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก “พัฒนาทุเรี ยนไทย ก้าวไกลสู่สากล” ร่ วมกับ นาย
วิทูรัช ศรี นาม ผูว้ ่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายดารงฤทธิ์ หลอดคา ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 3

จังหวัดระยอง นายชลธี นุ่มหนู ผูอ้ านวยการสานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และนายธีรภ้ทร อุ่นใจ นายกสมาพันธ์
ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก ณ บริ เวณสวนทุเรี ยนของเกษตรกร นายพีรเพลิน ทับที่สุด หมู่ 10 ต.ซึ้ง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ว่างานดังกล่าวกาหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริ เวณลานขนถ่ายสิ นค้า องค์การ
บริ การส่วนจังหวัด อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
โดย “ทุเรี ยน” ถือเป็ นราชาผลไม้ไทยที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศ มีความสาคัญต่อภาคเกษตรไทยช่วยสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรเป็ นอย่างมาก จากสถานการณ์การขยายตัวของพื้นที่การปลูกทุเรี ยนในประเทศมีอตั ราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
20 และมีปริ มาณผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15-20 มีการขยายพื้นที่ปลูกเกือบทัว่ ประเทศ ประมาณ 45 จังหวัด
ประกอบกับประเทศจีนรับซื้อผลผลิตทุเรี ยนไทยร้อยละ 80 โดยตลาดส่งออกทุเรี ยนของไทยพึ่งพาตลาดจีนประเทศเดียว
(ประมาณร้อยละ 80 ของผลผลิตทั้งหมด) ได้มีการเริ่ มกาหนดมาตรการการส่งออกการซื้อขายที่เข้มงวดมากขึ้น และ
สภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อปริ มาณและคุณภาพผลผลิตทุเรี ยน ดังนั้น จึงคาดได้ว่าอาจจะเกิดปัญหาใน
อนาคตกับทุเรี ยนไทยแน่นอน
กรมส่งเสริ มการเกษตรจึงได้ประสานงานให้มีการจัดตั้ง “สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนไทย” ขึ้น เพื่อให้สมาพันธ์ชาวสวน
ทุเรี ยนไทยเป็ นสื่ อกลางการขับเคลื่อนการบริ หารจัดการทุเรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม ด้วยการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มี
ความสามารถโดดเด่นเป็ นเกษตรกรต้นแบบที่ดี (Best Practice) เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาและบริ หารจัดการ
ทุเรี ยนด้วยความสามารถของเกษตรกรเอง โดยมีภาครัฐเป็ นฝ่ ายให้การสนับสนุน ซึ่งได้มีการจัดตั้งสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยน
ไทยและคัดเลือกคณะกรรมการชาวสวนทุเรี ยน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 โดยมีนายฉัตรกมล มุ่งพยาบาล เป็ น
นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนไทยคนแรก และได้คดั เลือกคณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนจาก 6 ภาค ดังนี้ 1)
คณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคกลาง 2) คณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันตก 3)
คณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก 4) คณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5) คณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคใต้ และ 6) คณะกรรมการสมาพันธ์ชาวสวน
ทุเรี ยนภาคเหนือ
สาหรับเป้าหมายการดาเนินงาน คือ พัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรี ยนให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พัฒนาความ
เข้มแข็งของกลุ่มและเชื่อมโยงผูผ้ ลิตและผูส้ ่งออกเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และมีตลาดรองรับล่วงหน้าแน่นอน สร้างมาตรฐาน
ผลผลิตทุเรี ยนเดียวกันทั้งประเทศเพื่อให้สามารถกาหนดราคาซื้อขายร่ วมกับพ่อค้า สร้างการยอมรับและความเชื่อมัน่ ให้กบั
ผูส้ ่งออก/ผูบ้ ริ โภค (มีอานาจในการกาหนดราคาด้วยตนเอง) รวมถึงกาหนดและควบคุมแผนการผลิตให้กระจายตัว
ครอบคลุมตลอดปี ตลอดจนผลักดันและขยายผลการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงาน
วิชาการอย่างจริ งจัง มีภาครัฐร่ วมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งการผลิต การใช้ระบบ IT และเกษตรสมัยใหม่ ให้เป็ น
ต้นแบบของการพัฒนาระบบการจัดการทุเรี ยนไทยที่เป็ นรู ปธรรม
อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริ มการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและบริ หารจัดการผลไม้ (Fruit
Board) ซึ่งเป็ นองค์กรที่ขบั เคลื่อนและพัฒนาเกษตรกร มุ่งหวังให้มีการเตรี ยมการรองรับการกระจายผลผลิตทุเรี ยน
ในอนาคต และสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการตลาดทุเรี ยนให้ได้คุณภาพ เกษตรกรที่
ผลิตทุเรี ยนจึงจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนการผลิต โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยผลิตทุเรี ยนให้มีคุณภาพมากขึ้น
เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน มีการวางแผนที่ดีลดความเสี่ ยงการผลิต

สิ นค้ามากเกินความต้องการ ถือเป็ นการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศด้วยนวัตกรรมการผลิต และการมีส่วนร่ วมของทุก
ภาคส่วน ตามนโยบายเกษตร 4.0 ของประเทศอย่างเป็ นเอกภาพ
ด้านนายดารงฤทธิ์ หลอดคา ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จ.ระยอง กล่าวว่า พื้นที่ปลูกทุเรี ยน
ของภาคตะวันออกมีมากกว่า 700,000 ไร่ ปริ มาณผลผลิตมากกว่า 500,000 ตัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการคัดเลือกคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ จากเกษตรกรชาวสวนทุเรี ยนจาก 6 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่
จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก มีเป้าหมายคือ เพื่อพัฒนาทุเรี ยนภาคตะวันออกอย่างเป็ นระบบครบ
วงจร รวมทั้งพัฒนาชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออกให้เป็ น Smart Farmer โดยวางกลยุทธ์ไว้ 5 ด้าน ดังนี้ 1.
พัฒนาคณะกรรมการและสมาชิกสมาพันธ์ฯ ให้มีทกั ษะ ความรู ้ความชานาญ ในเรื่ องเทคโนโลยีและการบริ หารจัดการให้
เท่าเทียมกัน 2.ส่งเสริ มและพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรู ปทุเรี ยน ให้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการเก็บเกี่ยว
ทุเรี ยนให้ถูกระยะ การผลักดันเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP การเพิ่มมูลค่าทุเรี ยน ตลอดจนขยายผลงานวิจยั สู่การปฏิบตั ิ
3.ส่งเสริ มด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ของสมาพันธ์ฯ เพื่อรับรองคุณภาพ 4.การสร้างความเข้มแข็งสมาพันธ์ฯ ด้วย
การพัฒนาและจัดการชาวสวนทุเรี ยนด้วยตนเอง และ 5.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานของสมาพันธ์ฯ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการเปิ ดรับสมาชิกเครื อข่ายสมาพันธ์ฯ เพื่อให้ชาวสวนทุเรี ยนเข้ามามีส่วนร่ วมพัฒนาขับเคลื่อนอย่างมัน่ คง
นายธีรภัทร อุ่นใจ นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก กล่าวถึงกิจกรรมการจัดงาน “Durian to Go
by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรี ยนภาคตะวันออก” ที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ว่า จะมีการเปิ ดตัวสมาพันธ์ฯ อย่างเป็ น
ทางการ พร้อมกับเปิ ดรับสมาชิกเพื่อขยายเครื อข่ายเพิ่มเติม การเสวนาเรื่ อง พัฒนาทุเรี ยนไทย ก้าวไกลสู่สากล การจัด
นิทรรศการวิชาการจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน การจาหน่ายสิ นค้าผลิตภัณฑ์การเกษตร และวัสดุอุปกรณ์
เครื่ องมือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ร่ วมด้วย ได้แก่ การควบคุมป้องกันกาจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรี ยนอย่าง
เป็ นระบบ การรณรงค์ไม่ตดั ทุเรี ยนอ่อนก่อนระยะเก็บเกี่ยว และการเลือกดูทุเรี ยนคุณภาพ เป็ นต้น จึงขอเชิญชวนผูส้ นใจเข้า
เยี่ยมชมงานได้ต้งั แต่วนั ที่ 27 – 29 กุมภาพันธ์น้ ี ณ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดจันทบุรี อ.เมือง จ.จันทบุรี

โดยปริ มาณแหล่งน้ าในจันทบุรีมี 5 แหล่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ าคลองศาลทราย อ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ
อ่างเก็บน้ าคลองประแกต เขื่อนศิรีธาร และเขือ่ นพลวง ซึ่งปริ มาณน้ ายังมีเพียงพอสาหรับความต้องการของ
ไม้ผลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2563 และเกษตรกรกว่า 70% มีการเก็บกักและสารองน้ าไว้ใช้จนถึง
ช่วงเดือนมิถุนายน 2563
นายดารงฤทธิ์ หลอดคา ผอ.สสก.ที่ 3 จ.ระยอง กล่าวว่า ในส่วนของการตรวจรับรองแปลง GAP ในไม้ผล 3
ชนิด คือ ทุเรี ยน ขณะนี้ผา่ นการตรวจแล้ว 5,663 แปลง รอตรวจ 10,410 แปลง มังคุด ตรวจแล้ว 4,753 แปลง
รอตรวจ 7,460 แปลง และลาไย ตรวจผ่านแล้ว 10,644 แปลง รอตรวจ 98 แปลง นอกจากนี้ ยังได้เตรี ยมแผน
รับมือการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในประเทศ โดยวางแผนการบริ หารจัดการร่ วมกับกรมการค้าภาย
ใน กระทรวงพาณิ ชย์ สาหรับการกระจายตัวของผลผลิตจะเริ่ มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเดือน
ตุลาคม ซึ่งผลผลิตจะออกกระจุกตัวสูงสุดช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
จากนั้นรองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์และการเตรี ยมการบริ หารจัดการ
น้ าในสวนทุเรี ยนของเกษตรกร นายภักดี ไผ่แก้ว ประธานแปลงใหญ่ทุเรี ยน และสมาชิก หมู่ที่ 10 ต.บ่อ อ.ขลุง
จ.จันทบุรี ซึ่งมีการทาทุเรี ยนคุณภาพและวางแผนการสารองน้ าไว้ใช้ โดยขุดบ่อเก็บกักน้ า การใช้ระบบสปริ ง
เกอร์ให้น้ าในช่วงฤดูแล้งในระยะติดผลแบบวันเว้นวันประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชัว่ โมงต่อวัน พันธุ์ทุเรี ยนที่ปลูก
บนพื้นที่ 40 ไร่ ส่วนใหญ่เป็ นพันธุ์หมอนทอง และอีกส่วนหนึ่งเป็ นพันธุ์กระดุม และพวงมณี คาดว่าจะสามารถ
เก็บผลผลิตได้ช่วงเดือนมีนาคม 2563

กรมส่งเสริมฯ เกาะติดสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก
ห่วงภัยแล้งในสวนไม้ผล จ.จันทบุรี

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดี กรมส่งเสริ มการเกษตร ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ไม้ผลภาคตะวันออก และเตรี ยมป้องกัน
ภัยแล้งในสวนไม้ผล จ.จันทบุร๊
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร รับฟังการบรรยายสรุ ปสถานการณ์
การออกดอกติดผลของผลไม้ภาคตะวันออก สถานการณ์การออกดอกติดผลของผลไม้และการเตรี ยมการป้องกันภัยแล้ง
สวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี โดยมี นายดารงฤทธิ์ หลอดคา ผูอ้ านวยการสานักงานส่งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่ 3
จังหวัดระยอง ให้ขอ้ มูล ณ สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร รับฟังการบรรยายสรุ ปสถานการณ์การออกดอกติดผลของผลไม้ภาค
ตะวันออก
ขณะนี้พ้นื ที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี คณะทางานสารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้พยากรณ์
ผลผลิต ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 มีพ้ืนที่ปลูกไม้ผลรวม 1,038,126 ไร่ สาหรับการ
คาดการณ์ไม้ผลเศรษฐกิจที่จะให้ผลผลิต ปี 2563 ประกอบด้วย ทุเรี ยน พื้นที่ปลูก 238,932 ไร่ คาดว่าจะให้
ผลผลิต 417,344 ตัน มังคุด พื้นที่ปลูก 131,344 ไร่ ผลผลิต139,561 ตัน เงาะ พื้นที่ปลูก
55,191 ไร่ ผลผลิต 109,475 ตัน และลาไย พื้นที่ปลูก 211,955 ไร่ ผลผลิต 218,759 ตัน
ปริ มาณผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกชนิด ประมาณ 18%
โดย ปริมาณแหล่งน้าในจันทบุรีมี 5 แหล่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ าคลองศาลทราย อ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ อ่างเก็บ
น้ าคลองประแกต เขื่อนศิรีธาร และเขื่อนพลวง ซึ่งปริ มาณน้ ายังมีเพียงพอสาหรับความต้องการของไม้ผลตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเมษายน 2563 และเกษตรกรกว่า 70% มีการเก็บกักและสารองน้ าไว้ใช้จนถึงช่วงเดือนมิถุนายน
2563

นายดารงฤทธิ์ หลอดคา ผอ.สสก.ที่ 3 จ.ระยอง กล่าวว่า ในส่วนของการตรวจรับรองแปลง GAP ในไม้ผล 3 ชนิด
คือ ทุเรี ยน ขณะนี้ผา่ นการตรวจแล้ว 5,663 แปลง รอตรวจ 10,410 แปลง มังคุด ตรวจแล้ว 4,753 แปลง
รอตรวจ 7,460 แปลง และลาไย ตรวจผ่านแล้ว 10,644 แปลง รอตรวจ 98 แปลง นอกจากนี้ ยังได้เตรี ยม
แผนรับมือการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในประเทศ โดยวางแผนการบริ หารจัดการร่ วมกับกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิ ชย์ สาหรับการกระจายตัวของผลผลิตจะเริ่ มออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งผลผลิต
จะออกกระจุกตัวสู งสุ ดช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
จากนั้นรองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์และการเตรี ยมการบริ หารจัดการน้ าในสวน
ทุเรี ยนของเกษตรกร นายภักดี ไผ่แก้ว ประธานแปลงใหญ่ทเุ รี ยน และสมาชิก หมู่ที่ 10 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งมีการ
ทาทุเรี ยนคุณภาพและวางแผนการสารองน้ าไว้ใช้ โดยขุดบ่อเก็บกักน้ า การใช้ระบบสปริ งเกอร์ให้น้ าในช่วงฤดูแล้งในระยะ
ติดผลแบบวันเว้นวันประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชัว่ โมงต่อวัน พันธุ์ทุเรี ยนที่ปลูกบนพื้นที่ 40 ไร่ ส่วนใหญ่เป็ นพันธุ์
หมอนทอง และอีกส่วนหนึ่งเป็ นพันธุ์กระดุม และพวงมณี คาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ช่วงเดือนมีนาคม 2563

รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์ ไม้ ผลภาคตะวันออก และการ
เตรียมการป้องกันภัยแล้งในสวนไม้ ผล จ.จันทบุรี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร รับฟังการบรรยายสรุ ปสถานการณ์
การออกดอกติดผลของผลไม้ภาคตะวันออก สถานการณ์การออกดอกติดผลของผลไม้และการเตรี ยมการป้องกันภัย
แล้งสวนผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายดารงฤทธิ์ หลอดคา ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มและพัฒนาการเกษตรที่
3 จังหวัดระยอง ให้ขอ้ มูล ณ สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
ขณะนี้พ้นื ที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี คณะทางานสารวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้
พยากรณ์ผลผลิต ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 มีพ้นื ที่ปลูกไม้ผลรวม 1,038,126 ไร่ สาหรับ
การคาดการณ์ไม้ผลเศรษฐกิจที่จะให้ผลผลิต ปี 2563 ประกอบด้วย ทุเรี ยน พื้นที่ปลูก 238,932 ไร่ คาดว่าจะ
ให้ผลผลิต 417,344 ตัน มังคุด พื้นที่ปลูก 131,344 ไร่ ผลผลิต139,561 ตัน เงาะ พื้นที่ปลูก 55,191
ไร่ ผลผลิต 109,475 ตัน และลาไย พื้นที่ปลูก 211,955 ไร่ ผลผลิต 218,759 ตัน ปริ มาณผลผลิตเพิ่มขึ้น
ทุกชนิด ประมาณ 18%

โดยปริ มาณแหล่งน้ าในจันทบุรีมี 5 แหล่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ าคลองศาลทราย อ่างเก็บน้ าคลองพระพุทธ อ่างเก็บ
น้ าคลองประแกต เขื่อนศิรีธาร และเขื่อนพลวง ซึ่งปริ มาณน้ ายังมีเพียงพอสาหรับความต้องการของไม้ผลตั้งแต่เดือน
มกราคมถึงเมษายน 2563 และเกษตรกรกว่า 70% มีการเก็บกักและสารองน้ าไว้ใช้จนถึงช่วงเดือนมิถุนายน
2563
นายดารงฤทธิ์ หลอดคา ผอ.สสก.ที่ 3 จ.ระยอง กล่าวว่า ในส่ วนของการตรวจรับรองแปลง GAP ในไม้ผล 3 ชนิด
คือ ทุเรี ยน ขณะนี้ผา่ นการตรวจแล้ว 5,663 แปลง รอตรวจ 10,410 แปลง มังคุด ตรวจแล้ว 4,753 แปลง รอ
ตรวจ 7,460 แปลง และลาไย ตรวจผ่านแล้ว 10,644 แปลง รอตรวจ 98 แปลง นอกจากนี้ ยังได้เตรี ยมแผน
รับมือการกระจายผลผลิตออกสู่ ตลาดภายในประเทศ โดยวางแผนการบริ หารจัดการร่ วมกับกรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิ ชย์ สาหรับการกระจายตัวของผลผลิตจะเริ่ มออกสู่ ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่ง
ผลผลิตจะออกกระจุกตัวสู งสุ ดช่วงเดือนพฤษภาคม 2563
จากนั้นรองอธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตร เดินทางไปตรวจเยีย่ มสถานการณ์และการเตรี ยมการบริ หารจัดการน้ าในสวน
ทุเรี ยนของเกษตรกร นายภักดี ไผ่แก้ว ประธานแปลงใหญ่ทุเรี ยน และสมาชิก หมู่ที่ 10 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งมี
การทาทุเรี ยนคุณภาพและวางแผนการสารองน้ าไว้ใช้ โดยขุดบ่อเก็บกักน้ า การใช้ระบบสปริ งเกอร์ให้น้ าในช่วงฤดูแล้ง
ในระยะติดผลแบบวันเว้นวันประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชัว่ โมงต่อวัน พันธุ์ทุเรี ยนที่ปลูกบนพื้นที่ 40 ไร่ ส่ วนใหญ่
เป็ นพันธุ์หมอนทอง และอีกส่ วนหนึ่งเป็ นพันธุ์กระดุม และพวงมณี คาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ช่วงเดือนมีนาคม
2563

โดยขณะนี้พื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก ได้พยากรณ์
ผลผลิต ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2563 มีพื้นที่ปลูกไม้ผลรวม 1,038,126 ไร่ สำหรับการคาดการณ์ไม้ผล
เศรษฐกิจที่จะให้ผลผลิต ปี 2563 ประกอบด้วย ทุเรียน พื้นที่ปลูก 238,932 ไร่ คาดว่าจะให้ผลผลิต 417,344 ตัน มังคุด
พื้นที่ปลูก 131,344 ไร่ ผลผลิต139,561 ตัน เงาะ พื้นที่ปลูก 55,191 ไร่ ผลผลิต 109,475 ตัน และลำไย พื้นที่ปลูก
211,955 ไร่ ผลผลิต 218,759 ตัน ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกชนิด ประมาณ 18% โดยปริมาณแหล่งน้ำในจันทบุรีมี 5
แหล่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ อ่างเก็บน้ำคลองประแกต เขื่อนศิรีธาร และเขื่อน
พลวง ซึ่งปริมาณน้ำยังมีเพียงพอสำหรับความต้องการของไม้ผลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2563 และเกษตรกรกว่า
70% มีการเก็บกักและสำรองน้ำไว้ใช้จนถึงช่วงเดือนมิถุนายน 2563
นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สสก.ที่ 3 จ.ระยอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการตรวจรับรองแปลง GAP ในไม้ผล 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 ยังได้เตรียมแผนรับมือการกระจายผลผลิต
ออกสู่ตลาดภายในประเทศ โดยวางแผนการบริหารจัดการร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สำหรับการกระจายตัว
ของผลผลิตจะเริม่ ออกสู่ตลาดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งผลผลิตจะออกกระจุกตัวสูงสุดช่วงเดือนพฤษภาคม
2563

จากนั้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานการณ์และการเตรียมการบริหารจัดการน้ำในสวนทุเรียน
ของเกษตรกร นายภักดี ไผ่แก้ว ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน และสมาชิก หมู่ที่ 10 ต.บ่อ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ซึ่งมีการทำทุเรียน
คุณภาพและวางแผนการสำรองน้ำไว้ใช้ โดยขุดบ่อเก็บกักน้ำ การใช้ระบบสปริงเกอร์ให้น้ำในช่วงฤดูแล้งในระยะติดผลแบบวัน
เว้นวันประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงต่อวัน พันธุ์ทุเรียนที่ปลูกบนพื้นที่ 40 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์หมอนทอง และอีกส่วนหนึ่ง
เป็นพันธุก์ ระดุม และพวงมณี คาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ช่วงเดือนมีนาคม 2563

