
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 18 มีนาคม 2565 

สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

ทุเรียนออน 1. เกษตรคุมเขม ปราบปรามทุเรียนออน จัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนท่ี ตรวจจริง จับจริง ผูจัดการออนไลน 

2. เกษตรคุมเขม ปราบปรามทุเรียนออน จัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนท่ี ตรวจจรงิ จับจริง 19Link news 

3. งัดกฎหมาย 2 มาตราคุมเขมตัดทุเรียนออน ชี้โทษหนักถึง 3 ป 6 เดือนปรับเปน

แสน แถมเพิกถอน GAP ดวย 

เกษตรทํากิน 

4. เกษตรคุมเขม ปราบปรามทุเรียนออน จัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนท่ี ตรวจจริง จับจริง บางกอกทูเดย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรคุมเขม ปราบปรามทุเรียนออน จัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนท่ี ตรวจจริง จับจริง 

 

วันนี้ (17 มี.ค.) นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ขณะนี้เปนตนฤดูกาลเก็บ

เก่ียวผลผลิตทุเรียน ซ่ึงมีปจจัยดานราคาเปนแรงจูงใจทําใหเกษตรกรบางรายกระทําความผิด เรงตัดทุเรียน

จําหนายกอน สงผลใหเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงในเนื้อทุเรียนไมถึงเกณฑตามมาตรฐานของ มกษ.3-2556 ท่ี

กําหนดใหทุเรียนพันธุกระดุม ตองไมนอยกวา 27 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง พันธุชะนีและพันธุพวงมณี ไมนอย

กวา 30 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง พันธุหมอนทอง ไมนอยกวา 32 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง กรมสงเสริม

การเกษตรโดยสํานักงานเกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ีจึงไดรวมมือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบลและระดับหมูบาน บูรณาการ

การทํางานรวมกันเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการซ้ือขายทุเรียนดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน) ท่ีโรงคัดบรรจุตลาดคา

สง รานคาปลีก รานขายของฝาก ตลอดจนสวนของเกษตรกร เพ่ือใหการจําหนายภายในประเทศ ตลอดจนการ

สงออกทุเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดภาพลักษณท่ีดีของทุเรียนไทยตลอดฤดูกาล 

ท้ังนี้ จังหวัดผูผลิตทุเรียนหลักในภาคตะวันออก ไดแก จ.จันทบุรี จ.ระยอง และ จ.ตราด ไดออกประกาศ 

ประกาศจังหวัดเรื่องการกําหนดเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงในเนื้อทุเรียน และกําหนดการเก็บเก่ียวทุเรียน ตาม

มาตรการในการควบคุมปองกันและแกไขปญหาทุเรียนออนออกสูตลาดในฤดูกาลผลิต ป พ.ศ. 2565 ขอความ

รวมมือไปยังเกษตรกร มือตัดทุเรียน และสถานประกอบการ (ลง) ท่ีจะสงออก หากตรวจพบการจําหนาย

ทุเรียนดอยคุณภาพใหแกผูบริโภคจะมีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผูใดขายโดยหลอกลวงดวย

ประการใดๆ ใหผูซ้ือหลงเชื่อในแหลงกําเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแหงของอันเปนเท็จนั้น ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 



พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผูใดเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ

สาระสําคัญประการอ่ืน อันเก่ียวกับสินคาหรือบริการไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืน โฆษณาหรือใชฉลากท่ีมี

ขอความอันเปนเท็จหรือขอความท่ีรูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา จากการลงพ้ืนท่ีสุมตรวจตัวอยางรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พบมีผูกระทําผิด ตัดทุเรียนออนสงออกตางประเทศ จึงไดทําตําหนิและทําบันทึกตรวจยึดทุเรียนท่ีไมได

คุณภาพ รวบรวมหลักฐานเพ่ือนําแจงพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับสถานประกอบการ (ลง) ท่ีรับซ้ือและผู

ท่ีตัดทุเรียนดังกลาวในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป สวนเกษตรกร

เจาของสวนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต GAP เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณผลไมคุณภาพ สรางความเชื่อม่ันให

ผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ จึงขอความรวมมือไปยังเกษตรกรและสถานประกอบการ (ลง) ท่ีรับซ้ือให

ปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดอยางเครงครัด หากพบกวามีเกษตรกรเก็บเก่ียวทุเรียนกอนกําหนดวันเก็บเก่ียว 

และตรวจพบทุเรียนดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน) ท้ังในสวนเกษตรกรและสถานประกอบการ (ลง) จะดําเนินการ

ใชมาตรการท้ังทางดานปกครองและกฎหมายเพ่ือดําเนินคดีแกผูกระทําผิด ท้ังนี้ ผูบริโภค ผูคา หรือประชาชน

รายใดไดรับความเดือดรอน สามารถแจงความดําเนินคดีไดท่ีสถานีตํารวจภูธรทุกแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งัดกฎหมาย 2 มาตราคุมเขมตัดทุเรียนออน ช้ีโทษหนักถึง 3 ป 6 เดือนปรับเปนแสน แถมเพิกถอน GAP  

 

กรมสงเสริมการเกษตร งัด พ.ร.บ. 2 มาตรา เอาประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค ปพ.ศ. 

2522 คุมเขมผูกระทําผิดนําทุเรียนออนมาขาย ชี้มีโทษหนักจําคุกสูงสุดถึง 3 ป 6 เดือน ปรับนับแสนบาท แถม

เพิกถอนการรับรับรองมาตรฐาน GAP ดวย ย้ําตองเปนไปตามมาตรฐานของ มกษ.3-2556 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา  ชวงนี้เปนตนฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต

ทุเรียนซ่ึงมีปจจัยดานราคาเปนแรงจูงใจทําใหเกษตรกรบางรายกระทําความผิด เรงตัดทุเรียนจําหนายกอน 

สงผลใหเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงในเนื้อทุเรียนไมถึงเกณฑตามมาตรฐานของ มกษ.3-2556 ท่ีกําหนดใหทุเรียน

พันธุกระดุม ตองไมนอยกวา 27 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง พันธุชะนีและพันธุพวงมณี ไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต

น้ําหนักแหง พันธุหมอนทอง ไมนอยกวา 32 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง 

ดงนั้นกรมสงเสริมการเกษตรโดยสํานักงานเกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ีจึงไดรวมมือกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดต้ังชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบลและระดับหมูบาน 

บูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบการซ้ือขายทุเรียนดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน) ท่ีโรงคัด

บรรจุตลาดคาสง รานคาปลีกรานขายของฝาก ตลอดจนสวนของเกษตรกร เพ่ือใหการจําหนายภายในประเทศ 

ตลอดจนการสงออกทุเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย เกิดภาพลักษณท่ีดีของทุเรียนไทยตลอดฤดูกาล 

ท้ังนี้ จังหวัดผูผลิตทุเรียนหลักในภาคตะวันออก ไดแก จ.จันทบุรี จ.ระยอง และ จ.ตราด ไดออกประกาศ

ประกาศจังหวัดเรื่องการกําหนดเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงในเนื้อทุเรียน และกําหนดการเก็บเก่ียวทุเรียน ตาม



มาตรการในการควบคุมปองกันและแกไขปญหาทุเรียนออนออกสูตลาดในฤดูกาลผลิต ป พ.ศ. 2565 ขอความ

รวมมือไปยังเกษตรกร มือตัดทุเรียน และสถานประกอบการ (ลง) ท่ีจะสงออกหากตรวจพบการจําหนาย

ทุเรียนดอยคุณภาพใหแกผูบริโภคจะมีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผูใดขายโดยหลอกลวงดวย

ประการใดๆ ใหผูซ้ือหลงเชื่อในแหลงกําเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแหงของอันเปนเท็จนั้น ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผูใดเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดใน

แหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสําคัญประการอ่ืน อันเก่ียวกับสินคาหรือบริการไมวาจะเปน

ของตนเองหรือผูอ่ืน โฆษณาหรือใชฉลากท่ีมีขอความอันเปนเท็จหรือขอความท่ีรูหรือควรรูอยูแลววาอาจ

กอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร  กลาวอีกวา จากการลงพ้ืนท่ีสุมตรวจตัวอยางรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ พบมี

ผูกระทําผิด ตัดทุเรียนออนสงออกตางประเทศ จึงไดทําตําหนิและทําบันทึกตรวจยึดทุเรียนท่ีไมไดคุณภาพ 

รวบรวมหลักฐานเพ่ือนําแจงพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับสถานประกอบการ (ลง)ท่ีรับซ้ือและผูท่ีตัด

ทุเรียนดังกลาวในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

สวนเกษตรกรเจาของสวนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต GAP เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณผลไมคุณภาพ สรางความ

เชื่อม่ันใหผูบริโภคท้ังในและตางประเทศจึงขอความรวมมือไปยังเกษตรกรและสถานประกอบการ (ลง)ท่ีรับซ้ือ

ใหปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดอยางเครงครัด หากพบกวามีเกษตรกรเก็บเก่ียวทุเรียนกอนกําหนดวันเก็บเก่ียว 

และตรวจพบทุเรียนดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน) ท้ังในสวนเกษตรกรและสถานประกอบการ (ลง) จะดําเนินการ

ใชมาตรการท้ังทางดานปกครองและกฎหมายเพ่ือดําเนินคดีแกผูกระทําผิด ท้ังนี้ ผูบริโภค ผูคา หรือประชาชน

รายใดไดรับความเดือดรอน สามารถแจงความดําเนินคดีไดท่ีสถานีตํารวจภูธรทุกแหง 

 

 

 

 



 

เกษตรคุมเขม ปราบปรามทุเรียนออน จัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนท่ี ตรวจจริง จับจริง 

 

 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาววา ขณะนี้เปนตนฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต

ทุเรียน ซ่ึงมีปจจัยดานราคาเปนแรงจูงใจทําใหเกษตรกรบางรายกระทําความผิด เรงตัดทุเรียนจําหนายกอน 

สงผลใหเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงในเนื้อทุเรียนไมถึงเกณฑตามมาตรฐานของ มกษ.3-2556 ท่ีกําหนดใหทุเรียน

พันธุกระดุม ตองไมนอยกวา 27 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง พันธุชะนีและพันธุพวงมณี ไมนอยกวา 30 เปอรเซ็นต

น้ําหนักแหง พันธุหมอนทอง ไมนอยกวา 32 เปอรเซ็นตน้ําหนักแหง กรมสงเสริมการเกษตรโดยสํานักงาน

เกษตรอําเภอและสํานักงานเกษตรจังหวัดในพ้ืนท่ีจึงไดรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดต้ังชุดปฏิบัติการ

เฉพาะกิจ ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ระดับตําบลและระดับหมูบาน บูรณาการการทํางานรวมกันเพ่ือทําหนาท่ี

ตรวจสอบการซ้ือขายทุเรียนดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน) ท่ีโรงคัดบรรจุตลาดคาสง รานคาปลีกรานขายของฝาก 

ตลอดจนสวนของเกษตรกร เพ่ือใหการจําหนายภายในประเทศ ตลอดจนการสงออกทุเรียนเปนไปดวยความ

เรียบรอย เกิดภาพลักษณท่ีดีของทุเรียนไทยตลอดฤดูกาล 

ท้ังนี้ จังหวัดผูผลิตทุเรียนหลักในภาคตะวันออก ไดแก จ.จันทบุรี จ.ระยอง และ จ.ตราด ไดออกประกาศ 

ประกาศจังหวัดเรื่องการกําหนดเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงในเนื้อทุเรียน และกําหนดการเก็บเก่ียวทุเรียน ตาม

มาตรการในการควบคุมปองกันและแกไขปญหาทุเรียนออนออกสูตลาดในฤดูกาลผลิต ป พ.ศ. 2565 ขอความ

รวมมือไปยังเกษตรกร มือตัดทุเรียน และสถานประกอบการ (ลง) ท่ีจะสงออก หากตรวจพบการจําหนาย

ทุเรียนดอยคุณภาพใหแกผูบริโภคจะมีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ผูใดขายโดยหลอกลวงดวย



ประการใดๆ ใหผูซ้ือหลงเชื่อในแหลงกําเนิด สภาพคุณภาพ หรือปริมาณแหงของอันเปนเท็จนั้น ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 

พ.ศ. 2522 มาตรา 47 ผูใดเจตนากอใหเกิดความเขาใจผิดในแหลงกําเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ

สาระสําคัญประการอ่ืน อันเก่ียวกับสินคาหรือบริการไมวาจะเปนของตนเองหรือผูอ่ืน โฆษณาหรือใชฉลากท่ีมี

ขอความอันเปนเท็จหรือขอความท่ีรูหรือควรรูอยูแลววาอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเชนวานั้น ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา จากการลงพ้ืนท่ีสุมตรวจตัวอยางรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

พบมีผูกระทําผิด ตัดทุเรียนออนสงออกตางประเทศ จึงไดทําตําหนิและทําบันทึกตรวจยึดทุเรียนท่ีไมได

คุณภาพ รวบรวมหลักฐานเพ่ือนําแจงพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีกับสถานประกอบการ (ลง) ท่ีรับซ้ือและผู

ท่ีตัดทุเรียนดังกลาวในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป สวนเกษตรกร

เจาของสวนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต GAP เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณผลไมคุณภาพ สรางความเชื่อม่ันให

ผูบริโภคท้ังในและตางประเทศ จึงขอความรวมมือไปยังเกษตรกรและสถานประกอบการ (ลง) ท่ีรับซ้ือให

ปฏิบัติตามคําสั่งของจังหวัดอยางเครงครัด หากพบกวามีเกษตรกรเก็บเก่ียวทุเรียนกอนกําหนดวันเก็บเก่ียว 

และตรวจพบทุเรียนดอยคุณภาพ (ทุเรียนออน) ท้ังในสวนเกษตรกรและสถานประกอบการ (ลง) จะดําเนินการ

ใชมาตรการท้ังทางดานปกครองและกฎหมายเพ่ือดําเนินคดีแกผูกระทําผิด ท้ังนี้ ผูบริโภค ผูคา หรือประชาชน

รายใดไดรับความเดือดรอนสามารถแจงความดําเนินคดีไดท่ีสถานีตํารวจภูธรทุกแหง 


