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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กลา่วว่า ในช่วงตน้ฤดูกาลทุเรียนให้ผลผลิต มักพบปัญหาทุเรียนดอ้ย
คุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) จากการเร่งตัดเพื่อจำหน่ายทำกำไร ส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 
เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค และเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ซึ่งที่ผา่นมากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ร่วมกันดำเนินการป้องกัน โดยเฉพาะในพืน้ที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ สำหรับ ปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้
วางแนวทางการบริหารจัดการทเุรียนเพื่อการส่งออกภาคตะวันออก โดยให้มีมาตรการควบคุมและป้องกันทุเรียนอ่อน กำหนด
วันเก็บเก่ียวทุเรียนแต่ละชนิดพนัธุ์ คือ พันธุ์กระดุม วันที่ 20 มีนาคม 2565 พันธุช์ะนีและพวงมณี วันที่ 10 เมษายน 2565 
พันธุ์หมอนทองและก้านยาว วันที่ 25 เมษายน 2565 เกษตรกรที่เก็บเก่ียวทุเรียนสายพันธุ์ทีก่ำหนดก่อนวันดังกลา่ว ต้องมีการ
ตรวจวัดและมีใบรับรองความแก่โดยสมาพนัธ์ทุเรียนไทยภาคตะวันออก หรือแปลงใหญ่ทุเรียน หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เป็นผู้ตรวจวัดเปอร์เซ็นตน์้ำหนกัแห้งในทุเรียนและเป็นผู้รับรองความแก่ และให้แนบใบรับรองความแก่และสำเนา GAP ที่ระบุ
วันที่ ปริมาณทุเรียน ลง้ที่รับซื้อ ไปกับรถขนสง่ทุเรียนทีไ่ปโรงคดับรรจุด้วยเพื่อควบคุมการใช้ใบรับรอง GAP แบบไม่ถูกต้อง 
(สวมสิทธิ)์ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ e-Phyto ของกรมวิชาการเกษตรที่ควบคุมการใช้ใบรับรอง GAP ไว้ที่ 5 ไร่ต่อตู้ 

นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนและเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการสร้างความเชือ่มั่นแก่ผู้บริโภค ไม่วา่จะเปน็
มาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด – 19 โดยให้เอกชนมีการวางระบบป้องกันการระบาดของโรค ไดแ้ก่ การจัดระบบการเข้า-ออกสวน 
การสวมแมส จุดลา้งมือ/วัดอุณหภูมิ การจัดแรงงานให้เป็นไปตามมาตรการ การฉีดวัคซีนและการจัดการที่อยู่อาศัย เป็นตน้ ใน
ด้านพฒันาคุณภาพผลผลิตยังมกีารให้ความรู้เกษตรกร การจัดตั้งทีมสุ่มตรวจสอบในระดบัสวน ตลอดจนให้เกษตรกรมีมาตรการ
ควบคุมป้องกันเพลี้ยแป้งทุเรียนในสวน ซึ่งมักพบการเข้าทำลายในระยะผลเล็กทำให้ผลทุเรียนแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต หรือ
หากเข้าทำลายในระยะผลใหญจ่ะทำให้คุณภาพผลทุเรียนลดลง ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยหน่วยงานภาคี อาทิ กรมวิชาการเกษตร 
สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก สมาคมทุเรียนไทย ผู้ประกอบการส่งออก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนในเขตภาค
ตะวันออก ร่วมกันวางมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันปญัหาทเุรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ
ของภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และจังหวัดตราด และได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงาน
เกษตรจังหวัดในพื้นที่ติดตามการทำงานอย่างใกลช้ิด เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐาน ผู้บริโภคได้รับประทาน
ทุเรียนคุณภาพ และส่งผลดีด้านการส่งออกไปยังตลาดตา่งประเทศต่อไป 
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(สวมสิทธิ)์ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ e-Phyto ของกรมวิชาการเกษตรที่ควบคุมการใช้ใบรับรอง GAP ไว้ที่ 5 ไร่ต่อตู้ 

นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนและเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการสร้างความเชือ่มั่นแก่ผู้บริโภค ไม่วา่จะเปน็
มาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด – 19 โดยให้เอกชนมีการวางระบบป้องกันการระบาดของโรค ไดแ้ก่ การจัดระบบการเข้า-ออกสวน 
การสวมแมส จุดลา้งมือ/วัดอุณหภูมิ การจัดแรงงานให้เป็นไปตามมาตรการ การฉีดวัคซีนและการจัดการที่อยู่อาศัย เป็นตน้ ใน
ด้านพฒันาคุณภาพผลผลิตยังมกีารให้ความรู้เกษตรกร การจัดตั้งทีมสุ่มตรวจสอบในระดบัสวน ตลอดจนให้เกษตรกรมีมาตรการ
ควบคุมป้องกันเพลี้ยแป้งทุเรียนในสวน ซึ่งมักพบการเข้าทำลายในระยะผลเล็กทำให้ผลทุเรียนแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต หรือ
หากเข้าทำลายในระยะผลใหญจ่ะทำให้คุณภาพผลทุเรียนลดลง ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยหน่วยงานภาคี อาทิ กรมวิชาการเกษตร 
สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก สมาคมทุเรียนไทย ผู้ประกอบการส่งออก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนในเขตภาค
ตะวันออก ร่วมกันวางมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันปญัหาทเุรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ
ของภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และจังหวัดตราด และได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงาน
เกษตรจังหวัดในพื้นที่ติดตามการทำงานอย่างใกลช้ิด เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐาน ผู้บริโภคได้รับประทาน
ทุเรียนคุณภาพ และส่งผลดีด้านการส่งออกไปยังตลาดตา่งประเทศต่อไป 



 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กลา่วว่า ในช่วงตน้ฤดูกาลทุเรียนให้ผลผลิต มักพบปัญหาทุเรียนดอ้ย
คุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) จากการเร่งตัดเพื่อจำหน่ายทำกำไร ส่งผลกระทบต่อราคาทุเรียนทั้งตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 
เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อทุเรียนไทยในสายตาผู้บริโภค และเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ซึ่งที่ผา่นมากระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ร่วมกันดำเนินการป้องกัน โดยเฉพาะในพืน้ที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ สำหรับ ปี 2565 กรมส่งเสริมการเกษตรได้
วางแนวทางการบริหารจัดการทเุรียนเพื่อการส่งออกภาคตะวันออก โดยให้มีมาตรการควบคุมและป้องกันทุเรียนอ่อน กำหนด
วันเก็บเก่ียวทุเรียนแต่ละชนิดพนัธุ์ คือ พันธุ์กระดุม วันที่ 20 มีนาคม 2565 พันธุช์ะนีและพวงมณี วันที่ 10 เมษายน 2565 
พันธุ์หมอนทองและก้านยาว วันที่ 25 เมษายน 2565 เกษตรกรที่เก็บเก่ียวทุเรียนสายพันธุ์ทีก่ำหนดก่อนวันดังกลา่ว ต้องมีการ
ตรวจวัดและมีใบรับรองความแก่โดยสมาพนัธ์ทุเรียนไทยภาคตะวันออก หรือแปลงใหญ่ทุเรียน หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เป็นผู้ตรวจวัดเปอร์เซ็นตน์้ำหนกัแห้งในทุเรียนและเป็นผู้รับรองความแก่ และให้แนบใบรับรองความแก่และสำเนา GAP ที่ระบุ
วันที่ ปริมาณทุเรียน ลง้ที่รับซื้อ ไปกับรถขนสง่ทุเรียนทีไ่ปโรงคดับรรจุด้วยเพื่อควบคุมการใช้ใบรับรอง GAP แบบไม่ถูกต้อง 
(สวมสิทธิ)์ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ e-Phyto ของกรมวิชาการเกษตรที่ควบคุมการใช้ใบรับรอง GAP ไว้ที่ 5 ไร่ต่อตู้ 

นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชนและเกษตรกรให้มีส่วนร่วมในการสร้างความเชือ่มั่นแก่ผู้บริโภค ไม่วา่จะเปน็
มาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด – 19 โดยให้เอกชนมีการวางระบบป้องกันการระบาดของโรค ไดแ้ก่ การจัดระบบการเข้า-ออกสวน 
การสวมแมส จุดลา้งมือ/วัดอุณหภูมิ การจัดแรงงานให้เป็นไปตามมาตรการ การฉีดวัคซีนและการจัดการที่อยู่อาศัย เป็นตน้ ใน
ด้านพฒันาคุณภาพผลผลิตยังมกีารให้ความรู้เกษตรกร การจัดตั้งทีมสุ่มตรวจสอบในระดบัสวน ตลอดจนให้เกษตรกรมีมาตรการ
ควบคุมป้องกันเพลี้ยแป้งทุเรียนในสวน ซึ่งมักพบการเข้าทำลายในระยะผลเล็กทำให้ผลทุเรียนแคระแกร็น ไม่เจริญเติบโต หรือ
หากเข้าทำลายในระยะผลใหญจ่ะทำให้คุณภาพผลทุเรียนลดลง ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยหน่วยงานภาคี อาทิ กรมวิชาการเกษตร 
สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก สมาคมทุเรียนไทย ผู้ประกอบการส่งออก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนในเขตภาค
ตะวันออก ร่วมกันวางมาตรการเพื่อควบคุมและป้องกันปญัหาทเุรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ในจังหวัดแหล่งผลิตที่สำคัญ
ของภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี ระยอง และจังหวัดตราด และได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงาน
เกษตรจังหวัดในพื้นที่ติดตามการทำงานอย่างใกลช้ิด เพื่อควบคุมคุณภาพผลผลิตทุเรียนให้ได้มาตรฐาน ผู้บริโภคได้รับประทาน
ทุเรียนคุณภาพ และส่งผลดีด้านการส่งออกไปยังตลาดตา่งประเทศต่อไป 



 

วันที่ 8 มกราคม 2565 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านส่งเสริมการผลิต ร่วมกิจกรรม
ศึกษาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคนิคองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงกระท่อม ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

พืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้แก่ การรักษาโรคตามภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านและตำรับยาแผนโบราณ กลุ่มผู้ใช้แรงงานและเกษตรกรมาเป็นเวลานาน โดยมีสารไมตราจินีน และสาร 7-ไฮด
รอกไซไมตราจินีน เป็นสารสำคัญสามารถบรรเทาอาการปวด แก้ปวดท้อง แก้บิด ท้องเสีย แก้ปวดเมื่อยร่างกาย ระงับ
ประสาท ช่วยให้ทำงานทนไม่หิวง่าย โดยพบได้มากในป่าธรรมชาติบริเวณภาคใต้ และบางจังหวัดของภาคกลาง 

นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านส่งเสริมการผลิต เปิดเผยว่า ในอดีตพืชกระท่อมถูกระบุใน
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 แต่ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้แก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับ
ที่ 8 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดยพืชกระท่อมได้พ้นจากบัญชียาเสพติดให้โทษ พืชกระท่อมจึงได้รับ
ความสนใจจากเกษตรกรและประชาชนทั่วไป อย่างไรก็ตามพืชกระท่อมยังขาดการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ที่มี
คุณภาพและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการสนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการวิจัยเรื่องการศึกษาการขยายพันธุ์และ
ส่งเสริมพืชกระท่อมพันธุ์ดีสู่พืชเศรษฐกิจ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการขยายพันธุ์ การเจริญเติบโตและการตอบสนอง
ทางสรีรวิทยาในระยะต้นกล้าและศึกษาปัจจัย รวมถึงอุปสรรค สำหรับการขยายพันธุ์กล้าไม้พืชกระท่อม เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริมการปลูก สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และพัฒนาไปสู่พืชเศรษฐกิจฐานชุมชน เพื่อ
สร้างรายได้ท่ีดีให้กับเกษตรกรต่อไป โดยมีเป้าหมายการผลิตจำนวน 100,000 ต้น 

โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับคณะอาจารย์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น กอง
ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ขยายพันธุ์พืช สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และเทคนิคในการเพาะกระท่อมพันธุ์ดีซึ่งจะนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการผลิตกระท่อมตามโครงการวิจัยและนำ
องค์ความรู้ดังกล่าวไว้ใช้ส่งเสริมเกษตรกรต่อไป 






