
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร ่
ทุเรียนอ่อน 1.เกษตรลงพื้นที่สกัด "ทุเรียนอ่อน " กรุงเทพธุรกิจ 

2.เกษตรย้ำเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดำเนินการตามกฏหมายอย่างเข้มงวด เร่งสกัดปมปัญหา
ทุเรียนอ่อนอย่างต่อเนื่อง สร้างความเชื่อมั่นคุณภาพทุเรียนภาคตะวันออก พร้อมวาง
ระบบรับรองมาตรฐานสุขอนามัยตั้งแต่สวนทุเรียนจนถึงโรงคัดบรรจุ 

เนตรทิพย์นิวส์ 

ถั่วเขียว 3.แนะปลูกถั่วเขียวช่วงแล้ง ใช้น้ำน้อย-ช่วยปรับปรุงดิน แนวหน้า 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร ่

เกษตรอินทรีย์ 4.ทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชหมุนเวียนภายในรั้วบ้าน ใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีผักกินตลอดปี 
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เกษตรลงพ้ืนที่สกัด "ทุเรียนอ่อน " 
เกษตรเข้ม ตั้งชุดปฏิบัติการ ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการตัดขาย
ทุเรียนอ่อนต่อเนื่อง จับผู้กระทําผิดพร้อมส่งดําเนินคดีตาม
กฎหมาย กําหนดวันเก็บทุเรียน 10 เม.ย. สร้างความเชื่อมั่น
คุณภาพทุเรียนภาคตะวันออก 
                        นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยวา่  ตามที=กรม
ส่งเสริมการเกษตรไดส้ั=งการใหส้าํนกังานเกษตรจงัหวดัในพืEนที=ภาคตะวนัออกประสานกบัผูว้า่ราชการ

จงัหวดัจดัตัEงชุดเฉพาะกิจร่วมกบัหน่วยงานที=เกี=ยวขอ้งปูพรมพืEนที=ปลูกทุเรียน เพื=อตรวจสอบและสกดักัEน
ไม่ใหมี้การลกัลอบตดัทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกขาย และใหด้าํเนินการกบัผูก้ระทาํผดิตาม
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด นอกจากนีEยงัไดม้อบหมายใหส้าํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที= 3 จงัหวดั
ระยอง จดัตัEงเครือข่ายเฝ้าระวงัทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวงั
การตดัทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอยา่งต่อเนื=อง 
 
            ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรไดรั้บรายงานจากสาํนกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรีวา่ ในส่วนของ
สาํนกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรีไดด้าํเนินการขบัเคลื=อนการป้องกนัแกไ้ขปัญหาทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียน
อ่อน) ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการป้องปรามทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ปี 
2564 อยา่งต่อเนื=อง ร่วมกบัหน่วยงานที=เกี=ยวขอ้ง ไดแ้ก่ สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที= 
6  ดาํเนินการบงัคบัและพกัการใชใ้บอนุญาตเลขทะเบียน GMP ของลง้ และเลขทะเบียน GAP 
ของเกษตรกรในกรณีตรวจพบการตดัและการจาํหน่ายทุเรียนอ่อน 
 แจง้ใหเ้กษตรกร ผูป้ระกอบการทราบถึงมาตรการต่างๆ เช่น การกาํหนดเปอร์เซ็นตน์ํE าหนกัแหง้ในเนืEอ
ทุเรียนหมอนทองก่อนตดั  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 32% ขึEนไป และมาตรการดาํเนินคดีแก่ผูจ้าํหน่ายทุเรียน
ดอ้ยคุณภาพ   ตัEงชุดตรวจเฉพาะกิจเคลื=อนที=เร็ว ชุดตรวจที=ลง้และที=สวนเกษตรกร เฉพาะกรณีที=มีการเกบ็
เกี=ยวทุเรียนก่อนวนัประกาศวนัเกบ็เกี=ยว (10 เมษายน 2564) และออกใบรับรองผลการตรวจความแก่
ของทุเรียน และถา้พบทุเรียนอ่อนใหค้ดัออกและทาํสญัลกัษณ์พน่สีแดงที=ผล และพิจารณาใชบ้ทลงโทษขัEน
สูงสุด 
  แต่งตัEงชุดเฉพาะกิจในการสุ่มตรวจและแกไ้ขปัญหาการตดัทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนดอ้ยคุณภาพ ในระดบั
ตาํบล หมู่บา้น  จดัทาํ QR Code ติดที=ทุเรียน เพื=อใหผู้บ้ริโภคสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไปถึง
เกษตรกรผูป้ลุกได ้ สาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที= 6 จดัประชุมผูป้ระกอบการโรงคดับรรจุ (ลง้) 



เพื=อชีEแจงแนวทางการดาํเนินงาน และมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนดอ้ย
คุณภาพ รวมทัEงการฝึกอบรมหลกัสูตรนกัคดั นกัตดั ทุเรียนมืออาชีพ  และ ตัEงจุดใหบ้ริการตรวจความ
อ่อน-แก่ ของทุเรียน ณ ที=สาํนกังานเกษตรอาํเภอทุกอาํเภอ 
 
 
ทัEงนีEผลการปฏิบติังานของชุดปฏิบติัการจงัหวดัจนัทบุรี ซึ= งเป็นแหล่งผลิตใหญ่และมีลง้ส่งออกจาํนวนมาก
ที=สุด เบืEองตน้ พบวา่มี 8 บริษทัที=มีความผดิตอ้งดาํเนินคดีตามกฎหมาย ซึ= งฝ่ายปกครองของจงัหวดั ได้
รวบรวมขอ้มูลเพื=อใชด้าํเนินการทางกฎหมายไวแ้ลว้ ในขณะที=ผลการตรวจพบทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียน
อ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบที=ลง้ส่งออก 
 

 
จึงนบัวา่มาตรการที=ดาํเนินการมาในขณะนีEสามารถควบคุมปัญหาไดเ้ป็นที=น่าพอใจ และถึงแมข้ณะนีE
เกษตรกรจะสามารถตดัทุเรียนขายไดต้ามระบบปกติแลว้ แต่การป้องปรามกจ็ะยงัคงดาํเนินการต่อเนื=อง
ต่อไป ตามที=ไดรั้บแจง้เบาะแส เพื=อควบคุมป้องปรามทุเรียนดอ้ยคุณภาพออกนอกพืEนที=  รวมทัEงในช่วงนีE
ตน้ทุเรียนโดนลมพายพุดั ทาํใหมี้ผลร่วงหล่น ชุดปฏิบติัการเฉพาะกิจฯ จึงไดเ้ขา้ตรวจตามแผงคา้ส่ง
ภายในประเทศเพื=อป้องกนัทุเรียนอ่อนเขา้สู่ตลาดบริโภคภายในประเทศอีกดว้ย 
ดา้นสาํนกังานเกษตรจงัหวดัตราด ไดร้ายงานผลการปฏิบติังานเชิงรุกวา่ เนื=องจากจงัหวดัตราดเป็นพืEนที=ที=
จะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดก่อนจงัหวดัอื=นในภาคตะวนัออก จึงไดบู้รณาการกบัหน่วยงานที=เกี=ยวขอ้งทัEง
ฝ่ายปกครอง เกษตร ทหาร ตาํรวจ กาํนนั ผูใ้หญ่ อาสาสมคัรเกษตรประจาํหมู่บา้น (อกม.) และอื=นๆ 
กวา่ 20 หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดบัอาํเภอ ทัEง 7 อาํเภอ ปฏิบติัการลงตรวจคุณภาพผลผลิตถึง
สวนของเกษตรกร เพื=อสกดักัEนทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) อยา่งเขม้ขน้ ทุกวถีิทาง 
 สาํหรับผลการดาํเนินงานที=ผา่นมา หน่วยเฉพาะกิจของจงัหวดัตราดไดด้าํเนินการเกบ็ตวัอยา่งทุเรียนของ
เกษตรกร ตัEงแต่เดือน ก.พ. – 11 เม.ย.  2564 สุ่มตรวจเปอร์เซ็นตแ์ป้งของผลผลิตทุเรียนก่อนการ
ตดั 4 สายพนัธุ์ จาํนวนทัEงสิEน 710 ตวัอยา่ง โดยยดึเกณฑด์งันีE พนัธุ์หมอนทอง เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้
32% ของนํEาหนกัแหง้ขึEนไป พนัธุ์ชะนี เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้30 % ของนํEาหนกัแหง้ขึEนไป พนัธุ์
กระดุม เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้27 % ของนํEาหนกัแหง้ขึEนไป และพนัธุ์พวงมณี เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้
30% ของนํEาหนกัแหง้ขึEนไป โดยใชตู้อ้บไมโครเวฟ ซึ= งเป็นเทคโนโลยขีองกรมวชิาการเกษตร 
ทาํใหปี้ 2564 นีE สาํนกังานเกษตรจงัหวดัตราดมั=นใจวา่ไม่มีทุเรียนดอ้ยคุณภาพจากพืEนที=จงัหวดัตราด
ออกสู่ตลาดอยา่งแน่นอน ทัEงนีE เคลด็ลบัความสาํเร็จนอกจากทีมงานเจา้หนา้ที=ทุกภาคส่วนจะร่วมกนัทาํงาน
อยา่งเตม็กาํลงัแลว้ ในส่วนของผูที้=เกี=ยวขอ้งกบัผลผลิตทุเรียน อยา่งเจา้ของสวนทุเรียนตอ้งมีความจริงใจใน
การตดัทุเรียนที=มีคุณภาพ คนตดัทุเรียนตอ้งตดัเฉพาะผลผลิตที=มีคุณภาพ และผูป้ระกอบการซืEอ-ขายทุเรียน 
(ลง้) ตอ้งรับซืEอเฉพาะทุเรียนคุณภาพดว้ย จึงจะทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) 
ประสบความสาํเร็จไดอ้ยา่งย ั=งยนื 



สาํหรับบทลงโทษการซืEอขายทุเรียนที=เกบ็เกี=ยวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพกัหรือเพิก
ถอนการใชใ้บรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เช่นเดียวกบัโรงคดับรรจุ (ลง้) จะพกัหรือเพิกถอนการใช้
ใบรับรองโรงคดับรรจุ GMP  ซึ= งเกษตรกรจาํนวนมากกใ็หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ส่งผลทาํใหร้าคา
ทุเรียนในพืEนที=ไม่อยูใ่นระดบัตํ=าเหมือนปีที=ผา่นมา เนื=องจากตลาดและผูป้ระกอบการมีความเชื=อมั=นใน
คุณภาพผลผลิต รวมทัEงยงัส่งผลถึงภาพลกัษณ์คุณภาพทุเรียนไทยก่อนส่งออกต่างประเทศอีกดว้ย 
            ทัEงนีE ในปี 2564 เป็นปีแรกที=ประกาศใหมี้ “วนัทุเรียนแก่”  (วนัที= 10 เม.ย. 2564) 
ซึ= งเป็นวนัดีเดยใ์หเ้กษตรกรเริ=มเกบ็เกี=ยวทุเรียนพนัธุ์หมอนทองภาคตะวนัออกโดยไม่แยกรายจงัหวดั 
เนน้หนกัในการตรวจสอบคุณภาพ เมื=อเกษตรกรจะเกบ็เกี=ยวทุเรียนใหแ้จง้ความประสงคที์=กาํนนั/
ผูใ้หญ่บา้น หรืออาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น (อกม.) เพื=อแจง้สาํนกังานเกษตรอาํเภอในพืEนที=ใหล้งไป
ตรวจสอบความสุกแก่ของทุเรียนตามมาตรฐานที=กาํหนด 
 เมื=อผา่นการตรวจสอบแลว้ สาํนกังานเกษตรอาํเภอจะออกใบรับรองเปอร์เซ็นตน์ํE าหนกัแหง้ของเนืEอทุเรียน
เฉพาะตวัอยา่งแนบไปกบัรถขนส่งทุเรียนเขา้โรงคดับรรจุพร้อมสาํเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
เพื=อคุมเขม้สกดักัEนไม่ใหทุ้เรียนอ่อนออกนอกพืEนที= ส่วนกรณีของโรงคดับรรจุ (ลง้) ใหแ้จง้ความประสงค์
ที=ด่านตรวจพืชตามพืEนที=ความรับผดิชอบของด่านแต่ละด่าน เพื=อตรวจคุณภาพทุเรียนตามมาตรฐาน ซึ= งโรง
คดับรรจุที=รับซืEอทุเรียนจะตอ้งตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นตน์ํE าหนกัแหง้ของเนืEอทุเรียนและสาํเนา

ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชจากสวนเกษตรกรดว้ย เพื=อใชใ้นการยื=นต่อด่านตรวจพืชก่อนส่งออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรยํ(าเจ้าหน้าที0ในพื(นที0ดาํเนินการตามกฏหมายอย่างเข้มงวด เร่งสกดัปมปัญหาทุเรียนอ่อนอย่าง
ต่อเนื0อง สร้างความเชื0อมั0นคุณภาพทุเรียนภาคตะวนัออก พร้อมวางระบบรับรองมาตรฐานสุขอนามยัตั(งแต่
สวนทุเรียนจนถงึโรงคดับรรจุ 
            
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ ตามที=กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้ั=งการ
ใหส้าํนกังานเกษตรจงัหวดัในพืEนที=ภาคตะวนัออกประสานกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัจดัตัEงชุดเฉพาะกิจร่วมกบั

หน่วยงานที=เกี=ยวขอ้งปูพรมพืEนที=ปลูกทุเรียน เพื=อตรวจสอบและสกดักัEนไม่ใหมี้การลกัลอบตดัทุเรียนดอ้ย
คุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ออกขาย และใหด้าํเนินการกบัผูก้ระทาํผดิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด นอกจากนีEยงั
ไดม้อบหมายใหส้าํนกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที= 3 จงัหวดัระยอง จดัตัEงเครือข่ายเฝ้าระวงัทุเรียน
ดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวงัการตดัทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดอยา่ง
ต่อเนื=อง 
 
 
ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตรไดรั้บรายงานจากสาํนกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรีวา่ ในส่วนของสาํนกังาน
เกษตรจงัหวดัจนัทบุรีไดด้าํเนินการขบัเคลื=อนการป้องกนัแกไ้ขปัญหาทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) 
ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการป้องปรามทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ปี 2564 
อยา่งต่อเนื=อง ร่วมกบัหน่วยงานที=เกี=ยวขอ้ง ไดแ้ก่ 1) ร่วมกบัสาํนกัวจิยัและพฒันาการเกษตรเขตที= 6 
ดาํเนินการบงัคบัและพกัการใชใ้บอนุญาตเลขทะเบียน GMP ของลง้ และเลขทะเบียน GAP ของ
เกษตรกรในกรณีตรวจพบการตดัและการจาํหน่ายทุเรียนอ่อน 2) แจง้ใหเ้กษตรกร ผูป้ระกอบการทราบถึง
มาตรการต่างๆ เช่น การกาํหนดเปอร์เซ็นตน์ํE าหนกัแหง้ในเนืEอทุเรียนหมอนทองก่อนตดั  ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 
32% ขึEนไป และมาตรการดาํเนินคดีแก่ผูจ้าํหน่ายทุเรียนดอ้ยคุณภาพ 3) ตัEงชุดตรวจเฉพาะกิจเคลื=อนที=
เร็ว ชุดตรวจที=ลง้และที=สวนเกษตรกร เฉพาะกรณีที=มีการเกบ็เกี=ยวทุเรียนก่อนวนัประกาศวนัเกบ็เกี=ยว (10 
เมษายน 2564) และออกใบรับรองผลการตรวจความแก่ของทุเรียน และถา้พบทุเรียนอ่อนใหค้ดัออก
และทาํสญัลกัษณ์พน่สีแดงที=ผล และพิจารณาใชบ้ทลงโทษขัEนสูงสุด 4) แต่งตัEงชุดเฉพาะกิจในการสุ่ม



ตรวจและแกไ้ขปัญหาการตดัทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนดอ้ยคุณภาพ ในระดบัตาํบล หมู่บา้น 5) จดัทาํ QR 
Code ติดที=ทุเรียน เพื=อใหผู้บ้ริโภคสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไปถึงเกษตรกรผูป้ลุกได ้6) สาํนกัวจิยั
และพฒันาการเกษตรเขตที= 6 จดัประชุมผูป้ระกอบการโรงคดับรรจุ (ลง้) เพื=อชีEแจงแนวทางการ
ดาํเนินงาน และมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนดอ้ยคุณภาพ รวมทัEงการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรนกัคดั นกัตดั ทุเรียนมืออาชีพ และ 7) ตัEงจุดใหบ้ริการตรวจความอ่อน-แก่ ของทุเรียน 
ณ ที=สาํนกังานเกษตรอาํเภอทุกอาํเภอ 
  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกวา่ ผลการปฏิบติังานของชุดปฏิบติัการจงัหวดัจนัทบุรี ซึ= งเป็นแหล่ง
ผลิตใหญ่และมีลง้ส่งออกจาํนวนมากที=สุด เบืEองตน้ พบวา่มี 8 บริษทัที=มีความผดิตอ้งดาํเนินคดีตาม
กฎหมาย ซึ= งฝ่ายปกครองของจงัหวดั ไดร้วบรวมขอ้มูลเพื=อใชด้าํเนินการทางกฎหมายไวแ้ลว้ ในขณะที=ผล
การตรวจพบทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประมาณ 30% ส่วนใหญ่พบที=ลง้ส่งออก จึงนบัวา่
มาตรการที=ดาํเนินการมาในขณะนีEสามารถควบคุมปัญหาไดเ้ป็นที=น่าพอใจ และถึงแมข้ณะนีE เกษตรกรจะ

สามารถตดัทุเรียนขายไดต้ามระบบปกติแลว้ แต่การป้องปรามกจ็ะยงัคงดาํเนินการต่อเนื=องต่อไป ตามที=
ไดรั้บแจง้เบาะแส เพื=อควบคุมป้องปรามทุเรียนดอ้ยคุณภาพออกนอกพืEนที= รวมทัEงในช่วงนีEตน้ทุเรียนโดน
ลมพายพุดั ทาํใหมี้ผลร่วงหล่น ชุดปฏิบติัการเฉพาะกิจฯ จึงไดเ้ขา้ตรวจตามแผงคา้ส่งภายในประเทศเพื=อ
ป้องกนัทุเรียนอ่อนเขา้สู่ตลาดบริโภคภายในประเทศอีกดว้ย 
 
 
ดา้นสาํนกังานเกษตรจงัหวดัตราด ไดร้ายงานผลการปฏิบติังานเชิงรุกวา่ เนื=องจากจงัหวดัตราดเป็นพืEนที=ที=
จะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดก่อนจงัหวดัอื=นในภาคตะวนัออก จึงไดบู้รณาการกบัหน่วยงานที=เกี=ยวขอ้งทัEง
ฝ่ายปกครอง เกษตร ทหาร ตาํรวจ กาํนนั ผูใ้หญ่ อาสาสมคัรเกษตรประจาํหมู่บา้น (อกม.) และอื=นๆ 
กวา่ 20 หน่วยงาน เป็นหน่วยเฉพาะกิจระดบัอาํเภอ ทัEง 7 อาํเภอ ปฏิบติัการลงตรวจคุณภาพผลผลิตถึง
สวนของเกษตรกร เพื=อสกดักัEนทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) อยา่งเขม้ขน้ ทุกวถีิทาง สาํหรับผลการ
ดาํเนินงานที=ผา่นมา หน่วยเฉพาะกิจของจงัหวดัตราดไดด้าํเนินการเกบ็ตวัอยา่งทุเรียนของเกษตรกร ตัEงแต่
เดือนกมุภาพนัธ ์– 11 เมษายน 2564 สุ่มตรวจเปอร์เซ็นตแ์ป้งของผลผลิตทุเรียนก่อนการตดั 4 สาย
พนัธุ์ จาํนวนทัEงสิEน 710 ตวัอยา่ง โดยยดึเกณฑด์งันีE พนัธุ์หมอนทอง เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้ 32% 
ของนํEาหนกัแหง้ขึEนไป พนัธุ์ชะนี เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้ 30 % ของนํEาหนกัแหง้ขึEนไป พนัธุ์กระดุม 
เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้27 % ของนํEาหนกัแหง้ขึEนไป และพนัธุ์พวงมณี เปอร์เซ็นตแ์ป้งตอ้งได ้30% 
ของนํEาหนกัแหง้ขึEนไป โดยใชตู้อ้บไมโครเวฟ ซึ= งเป็นเทคโนโลยขีองกรมวชิาการเกษตร ทาํใหปี้ 2564 
นีE สาํนกังานเกษตรจงัหวดัตราดมั=นใจวา่ไม่มีทุเรียนดอ้ยคุณภาพจากพืEนที=จงัหวดัตราดออกสู่ตลาดอยา่ง

แน่นอน ทัEงนีE เคลด็ลบัความสาํเร็จนอกจากทีมงานเจา้หนา้ที=ทุกภาคส่วนจะร่วมกนัทาํงานอยา่งเตม็กาํลงั
แลว้ ในส่วนของผูที้=เกี=ยวขอ้งกบัผลผลิตทุเรียน อยา่งเจา้ของสวนทุเรียนตอ้งมีความจริงใจในการตดัทุเรียน
ที=มีคุณภาพ คนตดัทุเรียนตอ้งตดัเฉพาะผลผลิตที=มีคุณภาพ และผูป้ระกอบการซืEอ-ขายทุเรียน (ลง้) ตอ้ง



รับซืEอเฉพาะทุเรียนคุณภาพดว้ย จึงจะทาํใหก้ารแกไ้ขปัญหาทุเรียนดอ้ยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ประสบ
ความสาํเร็จไดอ้ยา่งย ั=งยนื 
 
สาํหรับบทลงโทษการซืEอขายทุเรียนที=เกบ็เกี=ยวก่อนระยะเหมาะสม กรณีเกษตรกรจะพิจารณาพกัหรือเพิก
ถอนการใชใ้บรับรองแหล่งผลิต GAP พืช เช่นเดียวกบัโรงคดับรรจุ (ลง้) จะพกัหรือเพิกถอนการใช้
ใบรับรองโรงคดับรรจุ GMP ซึ= งเกษตรกรจาํนวนมากกใ็หค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ส่งผลทาํใหร้าคา
ทุเรียนในพืEนที=ไม่อยูใ่นระดบัตํ=าเหมือนปีที=ผา่นมา เนื=องจากตลาดและผูป้ระกอบการมีความเชื=อมั=นใน
คุณภาพผลผลิต รวมทัEงยงัส่งผลถึงภาพลกัษณ์คุณภาพทุเรียนไทยก่อนส่งออกต่างประเทศอีกดว้ย 
 
 
ทั(งนี(ในปี 2564 เป็นปีแรกที0ประกาศให้ม ี“วนัทุเรียนแก่” (วนัที0 10 เมษายน 2564) ซึ0งเป็นวนัดี
เดย์ให้เกษตรกรเริ0มเกบ็เกี0ยวทุเรียนพนัธ์ุหมอนทองภาคตะวนัออกโดยไม่แยกรายจงัหวดั เน้นหนักในการ
ตรวจสอบคุณภาพ เมื0อเกษตรกรจะเกบ็เกี0ยวทุเรียนให้แจ้งความประสงค์ที0กาํนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
อาสาสมคัรเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื0อแจ้งสํานักงานเกษตรอาํเภอในพื(นที0ให้ลงไปตรวจสอบความสุกแก่
ของทุเรียนตามมาตรฐานที0กาํหนด เมื0อผ่านการตรวจสอบแล้ว สํานักงานเกษตรอาํเภอจะออกใบรับรอง
เปอร์เซ็นต์นํ(าหนักแห้งของเนื(อทุเรียนเฉพาะตวัอย่างแนบไปกบัรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคดับรรจุพร้อม

สําเนาใบรับรองแหล่งผลติ GAP พืช เพื0อคุมเข้มสกดักั(นไม่ให้ทุเรียนอ่อนออกนอกพื(นที0 ส่วนกรณขีอง
โรงคดับรรจุ (ล้ง) ให้แจ้งความประสงค์ที0ด่านตรวจพืชตามพื(นที0ความรับผดิชอบของด่านแต่ละด่าน เพื0อ
ตรวจคุณภาพทุเรียนตามมาตรฐาน ซึ0งโรงคดับรรจุที0รับซื(อทุเรียนจะต้องตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์
นํ(าหนักแห้งของเนื(อทุเรียนและสําเนาใบรับรองแหล่งผลติ GAP พืชจากสวนเกษตรกรด้วย เพื0อใช้ใน
การยื0นต่อด่านตรวจพืชก่อนส่งออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แนะปลูกถั=วเขียวช่วงแลง้ ใชน้ํE านอ้ย-ช่วยปรับปรุงดิน 
นายเขม้แขง็ ยติุธรรมดาํรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ จากการคาดการณ์พืEนที=เสี=ยง
นํEานอ้ยและมีโอกาสเกิดภยัแลง้ปี 2563/64 ในพืEนที= 28 จงัหวดั ประกอบดว้ย พืEนที=ลุ่ม
เจา้พระยา 14 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัพิจิตร พิษณุโลก สุโขทยั ชยันาท นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยธุยา สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม สมุทรสาคร และ
จงัหวดัสุพรรณบุรี และพืEนที=ลุ่มนํEาอื=นๆ 14 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย น่าน ลาํพนู บึง
กาฬ มหาสารคาม ร้อยเอด็ ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี ราชบุรี ระยอง สระแกว้ ชุมพร 
และจงัหวสุัราษฎร์ธานี ซึ= งกรมส่งเสริมการเกษตรไดข้อความร่วมมือเกษตรกรทัEง 28 จงัหวดั
ดงักล่าว งดปลูกขา้วรอบที= 3 (นาปรังรอบที= 2) เดด็ขาด เพื=อป้องกนัการเสียหายจากการขาด
แคลนนํEา 
 
ในช่วงฤดูแลง้นีE กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนาํพืชที=เหมาะสาํหรับปลูกทดแทนนาปรัง ทัEง
พืชไร่ พืชสมุนไพร ไมด้อกไมป้ระดบั และพืชผกั โดยเฉพาะพืชไร่ กลุ่มของพืชตระกลูถั=ว 
เช่น ถั=วเขียว เนื=องจากเป็นพืชที=ทนแลง้ไดดี้ อายกุารเกบ็เกี=ยวสัEน (ประมาณ 90 วนั) ใชน้ํE า
นอ้ยเพียง 320-400 ลูกบาศกเ์มตร/ไร่ เมื=อเกบ็เกี=ยวแลว้ไถกลบซากตน้ถั=วเป็นปุ๋ยช่วยบาํรุง
ดินได ้เจริญเติบโตไดดี้ในดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทรายที=ระบายนํEาไดดี้ ไม่มี
นํEาท่วมขงั สามารถสร้างรายไดเ้สริมใหแ้ก่เกษตรกร หรือปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดในนาขา้วในช่วงที=
เวน้วา่งจากการทาํนาปรังไดด้ว้ย 
สาํหรับพนัธ์ุถั=วเขียวที=แนะนาํใหเ้กษตรกรปลูก คือ พนัธ์ุชยันาท 84-1, ชยันาท 72, 
ชยันาท 3 และกาํแพงแสน 2เนื=องจากเป็นพนัธ์ุที=เจริญเติบโตดีและเหมาะสมกบัชนิดของดิน
และสภาพอากาศในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง โดยอาศยัความชืEนในดินหลงัการเกี=ยว
ขา้ว สามารถปลูกไดท้ัEงแบบหวา่นและแบบแถว โดยใชเ้มลด็พนัธ์ุ 4-6 กิโลกรัม/ไร 

 
 
สําหรับการดูแลรักษาทาํได้โดยการให้นํ(าทนัทหีลงัปลูกและหลงัการใส่ปุ๋ยทุกครั(ง และไม่ควร
ปล่อยให้ถั0วเขยีวขาดนํ(าในช่วงระยะออกดอกจนถงึตดิฝัก มฉิะนั(นจะทาํให้ผลผลติลดลงและ



ไม่ได้คุณภาพในกรณมีปีริมาณนํ(าจาํกดัควรใช้วสัดุคลมุแปลง เช่น ฟางข้าว เพื0อรักษาความชื(น
ในดนิ ส่วนการเกบ็เกี0ยวถั0วเขยีว โดยทั0วไปให้สังเกตว่าถั0วเขยีวมฝัีกแก่ร้อยละ 80 วธีิเกบ็โดย
ใช้มือปลดิฝักแก่ที0มสีีดาํ และครั(งที0 2 หลงัจากปลดิฝักครั(งแรกประมาณ 14 วนั หรือใช้รถ
เกี0ยวพร้อมนวดเพยีงคราวเดยีว หลงัจากนั(นนําถั0วเขยีวมาตากแดด 2-3 แดด เพื0อลด
ความชื(นให้เหลือ 11-12% แล้วจงึบรรจุกระสอบเพื0อเตรียมจาํหน่ายต่อไป ทั(งนี( การผลติ
ถั0วเขยีวในฤดูแล้งจะได้ผลผลติประมาณ 150-200 กโิลกรัม/ไร่ โดยมรีาคาจาํหน่ายเฉลี0ย 
25 บาท/กโิลกรัม ขึ(นอยู่กบัคุณภาพผลผลติของถั0วเขยีว ซึ0งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนี(ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ทาํเกษตรอนิทรีย์ ปลูกพืชหมุนเวยีนภายในรั(วบ้าน ใช้พื(นที0จาํกดัให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

มผีกักนิตลอดปี 
 
เกษตรอินทรีย ์เป็นการทาํการเกษตรดว้ยหลกัธรรมชาติ บนพืEนที=การเกษตร ที=ไม่มีสารเคมีตกคา้ง 
และหลีกเลี=ยงการปนเปืE อนของสารเคมีทัEงทางดิน ทางนํEา และทางอากาศ เพื=อส่งเสริมความอุดม
สมบูรณ์ของดินและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ รวมถึงฟืE นฟูสิ=งแวดลอ้มใหก้ลบัคืนสู่
สมดุลธรรมชาติ โดยไม่ใชส้ารเคมี สารสงัเคราะห์ หรือสิ=งที=ไดจ้ากการตดัต่อพนัธุกรรม 
แนวทางของเกษตรอินทรีย ์เป็นการอนุรักษดิ์นและระบบนิเวศ โดยใชท้รัพยากรธรรมชาติและ
เทคโนโลยทีี=เหมาะสม ในการปลูกพืชจะใชปุ๋้ยหมกัแทนปุ๋ยเคมี กาํจดัวชัพืชโดยใชแ้รงงานคน ปลูก
พืชหมุนเวยีนเพื=อใหเ้กิดความหลากหลาย มีการเลีEยงไสเ้ดือนดิน ใชเ้ศษพืชทาํเป็นปุ๋ยหมกั ทาํใหดิ้น
ไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ขึEนอยา่งต่อเนื=อง และลดตน้ทุนการผลิตดว้ย มีการใชน้ํE าสม้ควนัไมเ้พื=อไล่
แมลงศตัรูพืชทดแทนการใชส้ารเคมี เป็นการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มใหส้มบูรณ์ยิ=งขึEน เกษตรกรมี
ความปลอดภยัต่อสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื=อใหไ้ดผ้ลผลิตที=ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค 
คุณภทัรภร แสงบุญ บา้นเลขที= 43/2 หมู่ที= 4 ตาํบลชมพ ูอาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็น
เกษตรกรรายหนึ=งที=ดาํเนินงานปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย ์ปลูกพืชผกัหลายชนิดหมุนเวยีนกนัใน
พืEนที=จาํกดัภายในบา้นของตนเอง พืชผกัสวนครัวบางชนิดปลูกบริเวณรัE วบา้น จนเรียกไดว้า่ใชพ้ืEน
ที=ดินที=มีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด เช่น ผกัคะนา้ มะเขือเทศ มะเขือพวง ข่า ตะไคร้ 
กะเพรา โหระพา ผกัสลดั พริกสด กลว้ย พริกขีEหนู เห็ด เพาะตน้ทานตะวนัอ่อน ถั=วฝักยาว เพาะ
ตน้กลา้ไมก้ระถาง ฯลฯ การปลูกพืชดงักล่าว ไดน้าํเอาระบบการปลูกพืชตามหลกัวชิาการที=ไดเ้รียนรู้
มาจากมหาวทิยาลยัแม่โจ ้กรมวชิาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มาใชใ้นแปลงเกษตรของ
ตนเอง เช่น การปลูกพชืผกัในเรือนโรง การปลูกในแปลงที=ใชพ้ลาสติกคลุมป้องกนัวชัพืช ประหยดั
การใชน้ํE า ไดรั้บคาํแนะนาํจากกรมพฒันาที=ดินใหผ้ลิตปุ๋ยหมกัไสเ้ดือนดินและนํEาหมกัไสเ้ดือนดินมา
ใชก้บัพืชผกั มีการแปรรูปผลผลิตหลายชนิดเป็นนํEาบรรจุขวดพร้อมดื=ม 
 
จากผลงานที0ผ่านมา ประมาณ 5 ปี แปลงพืชผกัอนิทรีย์แห่งนี(ได้รับการคดัเลือกให้เป็นครัวเรือน
ต้นแบบ เป็นศูนย์เรียนรู้ประจาํตาํบลชมพู มเีกษตรกรจากตาํบลอื0นมาศึกษาดูงาน เฉลี0ยเดือนละ 2 
กลุ่ม สมาชิกรวมตวักนัเป็นกลุ่มผู้ปลูกผกัอนิทรีย์ สมาชิก 50 คน  


