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กรมส่งเสรมิการเกษตร เนน้ย า้มาตรการปอ้งกนัทเุรยีนอ่อน 

และ Zero COVID สรา้งความเขา้ใจในระดบัสวนเกษตรกร 
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นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมด ารง อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าววา่ กรมส่งเสริม

การเกษตรได้ก าหนดแนวทางมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 

– 19 ระดับสวนเกษตรกร เพ่ือใช้เปน็มาตรฐานให้ทกุสวนผลไม้ส่งออกได้ยึดถือ

ปฏบิัติ และเปน็แนวทางให้ทุกฝ่ายได้ด าเนนิการไปในทิศทางเดียวกนั ภายใต้

มาตรการเตรยีมความพร้อมรองรบัผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกปี 2565 รวมทั้ง

เพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมายในการส่งออกผลไม้ภาคตะวนัออก ป ี2565 ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณท์ี่ก าหนดเป้าหมายไว้ว่า “การส่งออกผลไมต้อ้ง Zero 

COVID เทา่นัน้” เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการส่งออก สร้างความเช่ือมัน่สู่ผู้บริโภคใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนที่เปน็ตลาดส่งออกหลัก ซ่ึง
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ในฤดูกาลผลไม้ปีนี้ จีนในฐานะประเทศคูค่้าส าคัญของผลไม้ของภาคตะวันออกได้

ก าหนดไว้ว่าต้องตรวจไม่พบเชื้อ COVID -19 ทั้งในคน ผลไม้ และองค์ประกอบอืน่

ในการขนส่ง 

โดยมาตรการระดบัสวนเกษตรกรประกอบดว้ย 

1) มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย อย่างน้อย 1 จุด 

2) มจีุดล้างมือพร้อมน ้ายาล้างมือหรือเจล/สเปรย์แอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 จุด 

3) มีแนวกัน้บริเวณอาณาเขตของสวน และมีจุดเข้าออกทางเดียว 

4) การเข้าออกของแรงงานและคนในสวน หา้มไม่ให้แรงงานของสวนออกจากสวน 

หรือถ้ามกีารออกจากสวนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิหรือมีมาตรการด าเนนิการ

อื่นๆ 

5) การเข้าออกของบคุคลภายนอก ห้ามบคุคลภายนอกเข้าออกสวนโดยไมม่ีความ

จ าเป็น และถ้ามกีารเขา้ออกต้องผ่านการคัดกรอง และมีการจดบนัทึกทั้งคนและรถ

ที่ผ่านเข้าออก 

6) ให้แรงงานและผู้เกีย่วข้องในสวนได้รบัการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม 

7) มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและทุกคน 

8) มีการตรวจ ATK ทุก 7 วัน ทั้งเจ้าของสวนและแรงงาน และคนเข้าออกสวน

ต้องมีใบรับรองผลตรวจ ATK 

9) สวมถุงมือที่สะอาดในขณะที่มกีารปฏิบตัิงานในสวน 

10) ต้องมีการเวน้ระยะห่างของบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร 

ด้านแนวทางและวิธีการการควบคุมป้องกนัแก้ไขทุเรยีนอ่อนภาคตะวันออกปี 2565 

(ระดับสวนเกษตรกร) ก าหนดใหย้ึดวันเก็บเกีย่วทุเรียนภาคตะวนัออก ปี 2565 

จ านวน 3 รุน่ตามสายพันธุ์ ได้แก่ พันธุก์ระดมุ วันที่ 20 มีนาคม 2565 พันธุ์ชะนีและ

พวงมณี วันที่ 20 เมษายน 2565 พันธุ์หมอนทองและก้านยาว วันที่ 25 เมษายน 



2565 หากเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวก่อนวนัทีป่ระกาศ ต้องมกีารรับรองความแก่ทุเรียน 

โดยผู้แทนแปลงใหญท่ีไ่ด้รับมอบหมายจากส านักงานเกษตรอ าเภอจะเป็น

ผู้ด าเนินการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น ้าหนักแห้งของเนื้อทุเรียน ซ่ึงมีขัน้ตอน ดังนี ้

1) เกษตรกร หรือมือตดั รับแบบแจ้งความประสงค์เกบ็เกี่ยวทเุรียนได้ที่ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ หรือจุดที่ส านักงานเกษตรอ าเภอก าหนด พร้อมทั้งกรอกข้อมูลตาม

แบบฟอรม์ในส่วนของเกษตรกรให้รบัรองว่าเป็นผลผลิตจากสวนของตนเอง 

ส าหรับมือตัดให้เกษตรกรรบัรองว่าเปน็ผลผลิตของตนเอง โดยอาจมกี านัน/

ผู้ใหญ่บ้านร่วมรบัรองด้วย 

2) ก่อนการเกบ็เกี่ยวอย่างน้อย 2 วนั น าผลผลิตตัวอย่าง (ทุเรียน 1 ผล) มา

ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น ้านักแห้งเนื้อทุเรียน ตามจุดทีก่ าหนด 

3) ผู้แทนแปลงใหญ่/ผู้แทนเกษตรกรที่ได้รบัมอบหมาย หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

การเกษตรเปน็ผู้ตรวจวัดเปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแห้งเนื้อทุเรียน 

4) เจ้าหน้าที่ส่งเสรมิการเกษตรเป็นผู้เซ็นรบัรองและออกใบรับรองความแก่ 

5) เกษตรกร/มือตัดแนบใบรบัรองความแก่ไปกบัรถขนส่งทเุรียนไปที่โรงคัดบรรจุ

ต่อไป 

อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพ่ิมเตมิว่า มาตรการทั้งหมดที่ได้เน้นย ้าให้

เกษตรกรปฏบิัตนิั้นจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านการส่งออกผลไม้ของ

ประเทศไทยใหม้ีความเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกสวน และได้ผลผลิตทุเรยีนที่

ปลอดภัยสู่มือผู้บริโภคอย่างแท้จรงิ ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถขอ

ค าแนะน าหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอหรือ

ส านักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน 

 
 
 
 
 



 

เน้นย ำ้มำตรกำรป้องกนัทุเรียนอ่อน และ Zero COVID สร้ำงควำมเข้ำใจ

ในระดับสวนเกษตรกร 
 

 

นำยเข้มแข็ง ยตุิธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ กรม
ส่งเสริมการเกษตร ก าหนดแนวทางมาตรการป้องกนัการระบาดของโรคติด
เช้ือ COVID-19 ระดบัสวนเกษตรกร เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานใหทุ้กสวน
ผลไมส่้งออกไดย้ดึถือปฏิบติัและเป็นแนวทำงให้ทุกฝ่ำยได้ด ำเนินกำรไปใน
ทิศทำงเดียวกนั ภายใตม้าตรการเตรียมความพร้อมรองรับผลผลิตทุเรียนภาค
ตะวนัออกปี 2565 รวมทั้งเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายในการส่งออก
ผลไมภ้าคตะวนัออก ปี 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีก าหนด
เป้าหมายไวว้า่ “การส่งออกผลไมต้อ้ง Zero COVID เท่านั้น” เพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพการส่งออก สร้างความเช่ือมัน่สู่ผูบ้ริโภคในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศจีนท่ีเป็นตลาดส่งออกหลกั ซ่ึงใน
ฤดูกาลผลไมปี้น้ี จีนในฐานะประเทศคู่คา้ส าคญัของผลไมข้องภาค
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ตะวนัออกไดก้ าหนดไวว้า่ตอ้งตรวจไมพ่บเช้ือ COVID -19 ทั้งในคน 
ผลไม ้และองคป์ระกอบอ่ืนในการขนส่ง 

แนวทำงและวธีิกำรกำรควบคุมป้องกนัแก้ไขทุเรียนอ่อน ภาคตะวนัออกปี 
2565 ระดบัสวนเกษตรกร ก าหนดใหย้ดึวนัเก็บเก่ียวทุเรียนภาค
ตะวนัออก ปี 2565 จ านวน 3 รุ่นตามสายพนัธ์ุ หากเกษตรกรจะเก็บเก่ียว
ก่อนวนัท่ีประกาศ ตอ้งมีการรับรองความแก่ทุเรียน โดยผูแ้ทนแปลงใหญ่ท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากส านกังานเกษตรอ าเภอจะเป็นผูด้  าเนินการตรวจวดั
เปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแหง้ของเน้ือทุเรียน 

มำตรกำรทั้งหมดทีไ่ด้เน้นย ำ้ให้เกษตรกรปฏิบัติน้ัน จะช่วยเสริมสร้างความ
เช่ือมัน่ในดา้นการส่งออกผลไมข้องประเทศไทยใหมี้ความเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทุกสวนและไดผ้ลผลิตทุเรียนท่ีปลอดภยัสู่มือผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 
หากเกษตรกรมีขอ้สงสัยสามารถขอค าแนะน า หรือสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ี้ ส านกังานเกษตรอ าเภอ หรือส านกังานเกษตรจงัหวดัใกลบ้า้น 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 


