
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า 

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ.2564 

 

 

 

 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตรที ่ 5 (สสก.5) จ ังหวัดสงขลา 

เปิดเผยว่า “ทุเรียน” เป็นผลไม้เศรษฐกิจที ่สำคัญของ

ประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์ตลาดทุเรียนในอาเซียนช่วง 

10 ปี ท่ีผ่านมา (2554-2563) อินโดนีเซีย ครองแชมป์การ

ผลิตทุเรียนมากที ่สุดของโลกตามด้วยไทย มาเลเซีย 

เวียดนาม และฟิลิปปินส์ คาดว่าในช่วง 5 ปีข้างหน้า 

(2564-2568) ปริมาณการส่งออกทุเรียนไทยจะนำหน้าอินโดนีเซีย ตามมาด้วย มาเลเซีย และ

เวียดนาม แต่พบว่าปัจจัยเส่ียงท่ีมีผลต่อทุเรียนไทย ได้แก่ 

 1. จีนอนุญาตให้นำเข้าทุเรียนจากประเทศอื่น  

 2. ไทยขาดระบบตรวจสอบย้อนกลับ  

 3. ปัญหาทุเรียนอ่อน และเครื่องมือในการตรวจ  

 4. จีนมีความเข้มงวดในการตรวจสินค้ามากขึ้น  

 5. มีการสวมสิทธิ์ทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน  

  และ 6. ตลาดทุเรียนในประเทศถูกควบคุมโดยกลุ่มล้ง 

 ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูป

ทุเรียนในอนาคต และกรมส่งเสริมการเกษตรได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีนโยบายการ

ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบระบบส่งเสริมเกษตรแบบใหญ่ เป็นการดำเนินงานที ่เน้นการ

รวมกลุ่มของเกษตรกรรายย่อยในพื้นท่ี วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ตามนโยบายการตลาดนำการผลิต สร้างเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตร ได้อย่างมั่นคงใน

อนาคตตามแผนปฏิรูปการเกษตร 

 ดังนั ้น จึงจัดทำโครงการเพิ ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการทุเรียนให้มีคุณภาพเพื่อการค้า (Quick Win ปี 

2564) เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปทุเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการควบคุมคุณภาพทุเรียนเพื ่อการค้า สร้าง

มูลค่าเพิ ่ม ของทุเรียนผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

ทุเรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาดและส่งเสริมการบริโภคทุเรียนคุณภาพ และผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากทุเรียน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ในฐานะเป็น

หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและได้

รายงานพิเศษ : สสก.5 สงขลา ขับเคลื่อนเครือข่ายทุเรียนภาคใต้  

ต้ังคณะทำงานขับเคลื่อนกลไกระดับพ้ืนที่ 



มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อีกท้ังยังเป็นหน่วยงานหลักใน

การขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลผลิตไม้ผลของภาคใต้ให้มีเสถียรภาพ จึงได้จัดทำกิจกรรม

อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร SF และ YSF ให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้น เพื่อ

พัฒนาความเข้มแข็งด้านธุรกิจเกษตรให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูป

ทุเรียน อีกท้ังยังเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นท่ีภาคใต้ 

 ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ

พัฒนาการเกษตรท่ี 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็ง

เครือข่ายแปลงใหญ่ทุเรียนภาคใต้ออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา และสำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีบุคคลเป้าหมาย 

เป็นเกษตรกรจากแปลงใหญ่ทุเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงาน

เกษตรจังหวัด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารกลุ่มในเรื่องเงินทุนแก่สมาชิก ข้อมูลปัญหาของ

กลุ่มและของเกษตรกร ข้อมูลสถานการการผลิตคาดว่าทุเรียนในฤดูเหลือน้อยแล้ว ส่วนทุเรียน

นอกฤดูจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไป และร่วมหารือประเด็นปุ๋ยเคมีราคา

สูงขึ้นมาก ซึ่งเป็นไปตามกลไกราคาตลาด จึงแก้ไขปัญหาโดยเสนอให้เกษตรกรแปลงใหญ่ได้เข้า

ร่วมโครงการปุ๋ยของกระทรวงพาณิชย์และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ ๋ยได้ 

และหาแนวทางการจำหน่ายแบบออนไลน์ให้ประสบผลสำเร็จ 

 นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ใน 14 จังหวัดภาคใต้ มีแปลงใหญ่ทุเรียนจำนวน 

111 แปลง จังหวัดยะลา มีจำนวนมากที่สุด 29 แปลง รองลงมาได้แก่ จังหวัดชุมพร 24 แปลง 

และจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดละจำนวน 10 แปลง ท้ังนี้ สำนักงาน

ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ผลักดันให้จัดตั้งคณะทำงานเครือข่ายแปลง

ใหญ่ทุเรียนภาคใต้ เพื่อขับเคลื่อนให้แปลงใหญ่ทุเรียนผลิตทุเรียนภาคใต้มีประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการควบคุมคุณภาพทุเรียนเพื่อการค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม ของทุเรียนผลสดและผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากทุเรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

 

 

 

 กรมชลประทานเกาะติดสถานการณ์น้ำส่ังติดตามเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 

ไม่ให้ซ้ำเติม COVID-19 พร้อมเร่งช่วยเหลือพื้นท่ีน้ำท่วม เผยขณะนี้มีอ่างฯขนาดใหญ่มีปริมาณน้ำ

ค่อนข้างมาก 15 แห่ง ขนาดกลาง 41 แห่ง คุมเข้มการบริหารจัดการน้ำตาม Rule Curve เพื่อลด

ผลกระทบ 

 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ(กอนช.) นายเฉลิมชัย ศรี

อ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามและเฝ้า

ระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและให้ดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน 10 มาตรการของ

รัฐบาล เพื่อลดผลกระทบไม่ให้ไปซ้ำเติมประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ

กรมชลฯเกาะติดสถานการณ์ฝนตกหนัก สั่งคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบ 



ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งขณะนี้กรมชลประทานได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว

เรียบร้อยแล้ว 

 ท้ังนี้จากการติดตามสภาพภูมิอากาศของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) พบว่าในเดือน

กันยายน 2564 นี้ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นเกือบท่ัวไปเฉล่ียร้อย

ละ 60-80 ของพื้นท่ี โดยล่าสุดอิทธิพลของร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับ

หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยเริ่มมีฝน

เพิ ่มขึ ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที ่ภาคตะวันออก บริเวณ จ.

ปราจีนบุรี ซึ่งได้ส่ังการให้สำนักงานชลประทานท่ี 9 สำนักเครื่องจักรกลและโครงการชลประทาน 

ปราจีนบุรี ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตล่ิงของแม่น้ำปราจีนบุรี โดยให้จัดส่งเจ้าหน้าท่ี

เข ้าไปประจำในพื ้นที ่เสี ่ยง ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว เพื ่อลดผลกระทบจาก

สถานการณ์น้ำที่อาจจะล้นตล่ิง 

 นอกจากนี้ให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ รถแบ๊กโฮ รถขุด รถเทรลเลอร์

เครื่องสูบน้ำเคล่ือนท่ี เครื่องผลักดันน้ำในพื้นท่ีเส่ียงสามารถนำไปช่วยเหลือได้ทันที รวมท้ังกําจัด

ส่ิงกีดขวางทางน้ำ และมอบเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดส่วนใน

พื้นที่อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงท่ี่จะเกิดภัยน้ำท่วมก็ให้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน และให้รายงาน

สถานการณ์และผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

ทันที 

 สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั ้งขนาดกลางและขนาดใหญ่มีน้ำไหลเข้าอย่าง

ต่อเนื่อง และมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นจากฝนท่ีตกในช่วงนี้ ท้ังนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันท่ี 3 กันยายน 2564 

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายว่า ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางภาค

ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเล

อันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง 

กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยล่าสุดเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2564 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บ

น้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ท่ัวประเทศ447 แห่ง มีจำนวน 39,035 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็น 51% ของ

ปริมาณการเก็บกัก เป็นปริมาณน้ำท่ีใช้การได้ 15,105 ล้าน ลบ.ม.หรือ 29% สามารถรับน้ำได้อีก 

37,032 ล้าน ลบ.ม. 

 อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น กรมชลประทานได้สั่งการให้

เฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำโดยเกณฑ์กักเก็บน้ำของอ่าง (Rule Curve) อย่างใกล้ชิด พร้อมให้มี

การติดตามสถานการณ์และคาดการณ์น้ำในอ่างโดยใช้ Dynamic Operation Curve (DOC) 

โดยเฉพาะอ่างฯขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณน้ำมากกว่า 51% ของปริมาณการเก็บกัก ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 

15 แห่ง ได้แก่ อ่างฯจุฬาภรณ์ 56%  อ่างฯลำตะคอง 61% อ่างฯมูลบน 63% อ่างฯลำแชะ 56% อ่าง

ฯลำนางรอง 56% อ่างฯสิรินธร 63% อ่างฯศรีนครินทร์ 69% อ่างฯวชิราลงกรณ 69% อ่างฯขุน

ด่านปราการชล67% อ่างฯหนองปลาไหล 68% อ่างฯประแสร์ 71% อ่างฯนฤบดินทรจินดา 63% 

อ่างฯแก่งกระจาน 61% อ่างฯปราณบุรี 53% และอ่างฯรัชชประภา 65%  และอ่างฯขนาดกลางท่ีมี

ปริมาณน้ำมากกว่า 80% ของปริมาณการเก็บกักซึ่งขณะนี้มีจำนวน 41 แห่ง โดยการระบายน้ำจะ

ไม่กระทบต่อพื้นท่ีท้ายน้ำ นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของอ่างฯทุกแห่ง 



 สำหรับพื ้นที ่ที ่เกิดน้ำท่วมขังในขณะนี้กรมชลประทานได้บูรณาการกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขแล้ว ไม่ว่าจะเป็นท่ี อ.แกลง จ.ระยอง ได้เปิด ปตร.คลองโพล้เพื่อเร่ง

ระบายน้ำออกสู่ทะเล ที่ตลาดเจริญสุข อ.เมืองจันทบุรี ได้เปิด ปตร.คลองภักดีรำไพ ในแม่น้ำ

จันทบุรี เพื่อเร่งให้คลองน้ำใสระบายลงแม่น้ำจันทบุรีได้มากขึ้น เป็นต้น คาดว่า หากไม่มีฝนตก

หนักลงมาซ้ำเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติอย่างแน่นอน 

 

 

 

  

 
 

 เฉลิมพล สมาคม ผจก.ท่ัวไป สายงานสนับสนุนการผลิต บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ผู้ผลิตและ

จำหน่ายปุ๋ยตราหัววัว-คันไถ มอบชุด PPE, หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม ให้แก่ตัวแทนจากมูลนธิิ

พุทไธสวรรย์ เขต สภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤต
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คอลัมน์ข่าวสังคม : ช่วยเหลือสังคม  


