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สรุปข&าวกรมส&งเสริมการเกษตร ประจำวันท่ี 27 เมษายน 2565 

ส&วนกลาง 

ประเด็น หัวขBอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

ทุเรียน  

Zero Covid 

ผลไม7ไทยท้ัง

ระบบ 

1.กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลังทุกภาคสJวน คุมเข7มมาตรการ Zero 

Covid ผลไม7ไทยท้ังระบบ 

เว็บไซตN: กระทรวงเกษตรและ

สหกรณN 

เว็บไซตN: รัฐบาลไทย 

2. กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกำลังทุกภาคสJวน คุมเข7มมาตรการ Zero 

Covid ผลไม7ไทยท้ังระบบ ‘เฉลิมชัย’ ย้ำชัด!! ทุเรียนไทยทุกลูกต7อง

ปลอดภัยต้ังแตJสวน จนถึงมือผู7บริโภค ด7วยมาตรการ GAP Plus และ 

GMP Plus 

เว็บไซตN: Gnewa 

3.กรมสJงเสริมการเกษตรทุJมเต็มร7อย Zero Covid จัดใหญJ“Eastern 

Monthong Best Quality เปvดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศท่ีคุณภาพ ดี

เย่ียมเพ่ือสJงออก” 

เว็บไซตN: ขJาวสดออนไลนN 

4. “บ๊ิกเกษตรฯ” เปvดงาน “Eastern Monthong Best Quality 

เปvดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศท่ีคุณภาพ ดีเย่ียมเพ่ือสJงออก” 

เว็บไซตN: สยามธุรกิจ 

5.“เฉลิมชัย” ป�นตัดทุเรียน เปvดฤดูกาลหมอนทอง ภาคตะวันออก 

พร7อมย้ำคุณภาพต7องนำ สร7างความรJวมมือ 3 ฝ�าย สูJยอดขาย 2 แสน

ล7าน 

FB: เกษตรก7าวไกลไปด7วยกัน 

6. “เฉลิมชัย” คิกออฟ 25 เม.ย. ตัดทุเรียนฤดูกาลใหมJพร7อมสJงออก

และกระจายความอรJอยไปท่ัวไทย 

เว็บไซตN: สำนักขJาวไทยมุง 

7.กรมสJงเสริมการเกษตรทุJมเต็มร7อย Zero Covid และแก7ทุเรียน

อJอน ภาคตะวันออก ป� 65 

FB: เร่ืองเลJา ขJาวเกษตร 

8.กรมสJงเสริมการเกษตรทุJมเต็มร7อย Zero Covid และแก7ทุเรียน

อJอน ภาคตะวันออก ป� 65 

เว็บไซตN: 

sevendayhostnews.blogspot.

com 

9.กรมสJงเสริมการเกษตรโชวN โครงการยกระดับแปลงใหญJฯนายาย

อาม “ทุเรียนน้ำกรJอย” ปลูกอยJางไร? 

เว็บไซตN: kasetkaoklai.com 

10. “เฉลิมชัย” ป�นตัดทุเรียน เปvดฤดูกาลหมอนทอง ภาคตะวันออก 

พร7อมย้ำคุณภาพต7องนำ สร7างความรJวมมือ 3 ฝ�าย สูJยอดขาย 2 แสน

ล7าน 

เว็บไซตN: kasetkaoklai.com 



ส&วนกลาง 

ประเด็น หัวขBอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

ทุเรียน  

Zero Covid 

ผลไม7ไทยท้ัง

ระบบ 

11.กรมสJงเสริมการเกษตรทุJมเต็มร7อย Zero Covid และแก7ทุเรียน

อJอน ภาคตะวันออก ป� 65 จัดใหญJ“Eastern Monthong Best 

Quality เปvดฤดูกาลหมอนทอง 

เว็บไซตN: บางกอกทูเดยN 

12.กระทรวงเกษตรของไทย จัดงานเปvดฤดูกาลทุเรียนหมอนทอง 

จันทบุรี  เตรียมมาตรการป�องกันและควบคุมโควิด-19 รับรองความ

ปลอดภัยสJงออกทุเรียนไปจีน 

FB: Nihao-Sawadee 

(สำนักขJาวประเทศจีน) 

13. [天下财经]超80%泰国产榴莲销往中国 

泰国实施严格检验检疫措施 

 
 

14.เสียงสัมภาษณNรัฐมนตรี อธิบดี เกษตรกร ในงาน “Eastern 

Monthong Best Quality เปvดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศท่ีคุณภาพ ดี

เย่ียมเพ่ือสJงออก 

เว็บไซตN: CRI News Radio 

环球新闻眼 หวนฉิวซิน

เหวินเหยียน มองขJาวรอบโลก 
แปลงใหญJ 

ทุเรียน 

15.กรมสJงเสริมการเกษตร ชูแปลงใหญJ “ทุเรียนวังโตนด” เจ�ง ผลิต

ทุเรียนเกรด A-B ได7 80% สJงออกปลอดโควิด 

เว็บไซตN: สำนักขJาวไทยมุง 

16.ลีลาอธิบดีกรมสJงเสริมการเกษตร นายเข7มแข็ง ยุติธรรมดำรง 

เชิญผู7ส่ือขJาว CCTV มาดูทุเรียนคุณภาพท่ีจันทบุรี เพ่ือเชิญชวนให7

ชาวจีนบริโภคทุเรียนไทยและม่ันใจในมาตรการตJางๆท้ังเร่ืองปลอดโค

วิดและทุเรียนอJอน 

FB: เร่ืองเลJา ขJาวเกษตร 

17.กรมสJงเสริมการเกษตร ชูแปลงใหญJทุเรียนวังโตนดเจ�ง ผลิต

ทุเรียนเกรด A-B ได7ร7อยละ 80 

เว็บไซตN: สยามธุรกิจ 

18.กรมสJงเสริมการเกษตร ชูแปลงใหญJทุเรียนวังโตนดเจ�ง ผลิต

ทุเรียนเกรด A-B ได7ร7อยละ 80 

FB: หนังสือพิมพN สยามธุรกิจ 

อัพเดท 

19.กรมสJงเสริมการเกษตร ชูแปลงใหญJทุเรียนวังโตนดเจ�ง ผลิต

ทุเรียนเกรดA-B ได7ร7อยละ 80 พร7อมเสริมมาตรการ Zero Covid 

อยJางเข7มข7น 

เว็บไซตN: บางกอกทูเดยN 

20.กรมสJงเสริมการเกษตร ชูแปลงใหญJทุเรียนวังโตนดเจ�ง ผลิต

ทุเรียนเกรด A-B ได7ร7อยละ 80 พร7อมเสริมมาตรการ Zero COVID 

อยJางเข7มข7น 

เว็บไซตN: เทคโนโลยีชาวบ7าน 

21.ชูแปลงใหญJทุเรียนวังโตนดเจ�ง เว็บไซตN: เชียงใหมJนิวสN 

22.กรมสJงเสริมการเกษตร ชูแปลงใหญJทุเรียนวังโตนดเจ�ง ผลิต

ทุเรียนเกรด A-B ได7ร7อยละ 80 พร7อมเสริมมาตรการ Zero Covid 

อยJางเข7มข7น 

FB: เร่ืองเลJา ขJาวเกษตร 



ส&วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขBอข&าว ช&องทางการเผยแพร& 

สJงเสริม

การเกษตร 

23.ข้ันตอนงJายงJาย ปลูกผักสลัดทานเอง YT:  

พืชสวนสุราษฎรNธานี กรมสJงเสริม

การเกษตร 

24.สวท.เชียงใหมJ เกษตรจังหวัดเชียงใหมJสถานการณNและแนว

ทางการชJวยเหลือเกษตรกรผู7ปลูกมะมJวง ล้ินจ่ี ลำไย 

YT:  

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมJ 

 

  



 

 

 

 



 

 



 

 



 
  



 

 



 
  



 

 

 

 



 

 

 



 
  



 

 

 



 

 
  



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 
  



 

 
กรมสJงเสริมการเกษตรทุJมเต็มร7อย Zero Covid และแก7ทุเรียนอJอน ภาคตะวันออก ป� 65 

 

จัดใหญJ“Eastern Monthong Best Quality เปvดฤดูกาลหมอนทอง ดีเลิศท่ีคุณภาพ ดีเย่ียมเพ่ือสJงออก” 

พร7อมโชวNทีเด็ด “ทุเรียนน้ำกรJอย” ของดีจากแปลงใหญJทุเรียน จ.จันทบุรี 

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอJอน รัฐมนตรีวJาการกระทรวงเกษตรและสหกรณN เปvดเผยในโอกาสเป¤นประธานพิธีเปvดงาน

ประชาสัมพันธN “Eastern Monthong Best Quality เปvดฤดูกาลทุเรียนหมอนทองตะวันออก ดีเลิศท่ีคุณภาพ 

ดีเย่ียมเพ่ือสJงออก” ณ สวนทุเรียนน้ำกรJอย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พร7อมด7วย คณะทำงาน

รัฐมนตรีวJาการกระทรวงเกษตรและสหกรณN นายสมชวน รัตนมังคลานนทN รองปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณN นายเข7มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมสJงเสริมการเกษตร คณะผู7บริหารหนJวยงานในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณN เข7ารJวม โดยมี นายสุพจนN ภูติเกียรติขจร รองผู7วJาราชการจังหวัดจันทบุรี และเกษตรกร ให7



การต7อนรับ วJา ประเทศไทยเป¤นผู7นำด7านการผลิตและการสJงออกผลไม7เมืองร7อนท่ีสำคัญและมีช่ือเสียงท่ีสุดใน

ภูมิภาคอาเซียน มีมูลคJาการสJงออกเป¤นอันดับหน่ึงในภูมิภาคอาเซียน อยJางไรก็ตามสถานการณNป¥จจุบัน

ประเทศไทยเราประสบป¥ญหาภาวการณNแขJงขันท่ีมีข7อกำหนดและเง่ือนไขทางการค7าท่ีเข7มงวดข้ึน รวมถึงการ

ควบคุมสินค7าให7มีคุณภาพ และป¥ญหาผลไม7ราคาตกต่ำในชJวงผลผลิตกระจุกตัว  

 

ดังน้ัน แนวทางท่ีจะพัฒนาภาคเกษตร โดยเฉพาะอยJางย่ิงทุเรียน จึงต7องพัฒนาท้ังระบบด7วยความรJวมมือของ

ทุกฝ�ายบูรณาการทำงานรJวมกันท้ังเกษตรกร ล7ง ภาคเอกชน หนJวยงานภาครัฐ ต้ังแตJการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ผลิต เน7นการผลิตท่ีสอดคล7องกับตลาดโดยยึดหลักตลาดนำการผลิต สร7างและขยายตลาดโดยเฉพาะตลาด

ภายในประเทศให7มากย่ิงข้ึน และท่ีสำคัญ คือการแปรรูปสินค7าเกษตรเพ่ือสร7างมูลคJาเพ่ิม  

 

“เน่ืองจากในชJวงเวลาน้ีเป¤นฤดูกาลผลผลไม7ของภาคตะวันออกซ่ึงจะมีผลไม7เศรษฐกิจท่ีสำคัญออกสูJตลาดท้ังใน

และตJางประเทศ โดยเฉพาะทุเรียน ซ่ึงขณะน้ีมีความเป¤นหJวงในเร่ืองของ COVID - 19 และป¥ญหาทุเรียนอJอน 

จึงได7มอบหมายให7กรมสJงเสริมการเกษตร ดำเนินมาตรการป�องกันการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID - 19 

ต้ังแตJระดับสวนเกษตรกร และมาตรการควบคุมป�องกันแก7ไขทุเรียนอJอนภาคตะวันออกป� 2565 ระดับสวน

เกษตรกร เพ่ือใช7เป¤นมาตรฐานให7ทุกสวนผลไม7สJงออกได7ยึดถือปฏิบัติ และเป¤นแนวทางให7ทุกฝ�ายได7ดำเนินการ

ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเป�าหมายให7ทุเรียนไทยมีคุณภาพดีท่ีสุดในโลก และมีมาตรฐานความปลอดภัย โดยมี

หนJวยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พร7อมเป¤นพ่ีเล้ียง และพร7อมแก7ไขป¥ญหารJวมกัน” รมว.เกษตรฯ 

กลJาว 

 

รมว.เกษตรฯ กลJาวตJอไปวJา การจัดงานคร้ังน้ี ถือวJาเป¤นการเน7นย้ำความมีคุณภาพของทุเรียนตะวันออกท่ีเป¤น

สินค7าเกษตรให7เป¤นท่ีเช่ือม่ันของผู7บริโภคท้ังภายในประเทศและตJางประเทศ ขอยืนยันวJาหากทุเรียนไทยเรายัง

รักษาคุณภาพไว7ได7 ก็จะไมJมีป¥ญหาเร่ืองการสJงออกอยJางแนJนอน จึงต7องขอความรJวมมือทุกฝ�ายชJวยกันรักษา

คุณภาพทุเรียนไทย และไมJให7มีการตัดทุเรียนอJอนอยJางเด็ดขาด นอกจากน้ี เตรียมจะขยายชJองทางสJงทางราง

รถไฟขนสJงไปจีน คาดวJา 1-2 เดือน จะแล7วเสร็จ เพ่ืออำนวยความสะดวกได7มากข้ึน 

 

โอกาสน้ี รมว.เกษตรฯ ได7รJวมข้ึน sky walk เพ่ือตัดทุเรียนพร7อมจำหนJาย รJวมกับอธิบดีกรมสJงเสริมเกษตร 

นายธีรพัฒนN อุJนใจ ท่ีปรึกษาสมาพันธุNชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออกและเกษตรกรดีเดJน พร7อมกับแกะ

ทุเรียนเพ่ือเป¤นการแสดงสัญลักษณNประชาสัมพันธNงาน “Eastern Monthong Best Quality เปvดฤดูกาล

ทุเรียนหมอนทองตะวันออก ดีเลิศท่ีคุณภาพ ดีเย่ียมเพ่ือสJงออก”  

 

ท้ังน้ี จังหวัดจันทบุรี มีพ้ืนท่ีปลูกทุเรียน ประมาณ 320,000 ไรJ และมีปริมาณผลผลิตทุเรียนประมาณ 

490,000 ตัน ซ่ึงคิดเป¤นสัดสJวนประมาณร7อยละ 65 ของ 3 จังหวัดท่ีเป¤นแหลJงผลิตทุเรียนภาคตะวันออก และ

ยังมีพ้ืนท่ีปลูกทุเรียนเพ่ิมข้ึนอยJางตJอเน่ือง ทดแทนพืชชนิดอ่ืน เชJน ยางพารา เงาะ ลองกอง เป¤นต7น แหลJงผลิต

ทุเรียนท่ีสำคัญของจังหวัดจันทบุรี ได7แกJ อำเภอทJาใหมJ เขาคิชฌกูฏ และขลุง เกษตรกรผู7ปลูกทุเรียนมีท้ัง



เกษตรกรรายเดิม เกษตรกรรายใหมJ และมีเกษตรกรรุJนใหมJท่ีเป¤นทายาทเกษตรกรชาวสวนเดิมเข7ามาเร่ิมทำ

การเกษตรมากข้ึน มีการปฏิบัติดูแลรักษาเอาใจใสJเป¤นอยJางมาก ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหมJเข7ามาใช7

ในการบริหารจัดการสวนเพ่ิมข้ึน ทำให7ผลตอบแทนตJอไรJสูงข้ึนตลอดระยะเวลา 5 - 6 ป�ท่ีผJานมา 

 

นายเข7มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมสJงเสริมการเกษตร เปvดเผยวJา กรมสJงเสริมการเกษตรได7ดำเนินมาตรการ

เตรียมความพร7อมรองรับผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกป� 2565 ท่ีเน7นให7การสJงออกผลไม7ต7อง Zero Covid 

และต7องไมJมีป¥ญหาทุเรียนอJอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการสJงออก สร7างความเช่ือม่ันสูJผู7บริโภคในประเทศและ

ตJางประเทศ โดยเฉพาะอยJางย่ิงประเทศจีนท่ีเป¤นตลาดสJงออกหลัก ซ่ึงในฤดูกาลผลไม7ป�น้ี จีนในฐานะประเทศ

คูJค7าสำคัญของผลไม7ของภาคตะวันออกได7กำหนดไว7วJาต7องตรวจไมJพบเช้ือ COVID -19 ท้ังในคน ผลไม7 และ

องคNประกอบอ่ืนในการขนสJง เพ่ือให7ผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณN  

 

กรมสJงเสริมการเกษตร จึงได7มอบหมายให7สำนักสJงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง จัดงาน 

“Eastern Monthong Best Quality เปvดฤดูกาลหมอนทองภาคตะวันออก ดีเลิศท่ีคุณภาพ ดีเย่ียมเพ่ือ

สJงออก” ข้ึนในวันน้ี เพ่ือประชาสัมพันธN และสร7างความรJวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการการป�องกันทุเรียน

อJอนและมาตรการ Zero Covid ของท้ังเกษตรกรเจ7าของสวน และผู7ประกอบการสJงออกในภาคตะวันออกทุก

จังหวัด  

 

ท้ังน้ี ภายในงานมีกิจกรรมท่ีสำคัญ อาทิ การแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานการควบคุมและป�องกันทุเรียน

ด7อยคุณภาพ ออกสูJตลาดภาคตะวันออก ป� 2565 การแสดงผลผลิตทุเรียน GI ของภาคตะวันออก จำนวน 6 

ประเภท 3 จังหวัดของภาคตะวันออก ได7แกJทุเรียนหมอนทองปราจีนบุรี ชะนีเกาะช7างตราด นกหยิบจันทบุรี 

กบสุวรรณจันทบุรี พวงมณีจันทบุรี นวลทองจันทรNจันทบุรี และรJวมชิมทุเรียน 7 สายพันธุN 

  



 
กรมสJงเสริมการเกษตรทุJมเต็มร7อย Zero Covid และแก7ทุเรียนอJอน ภาคตะวันออก ป� 65 
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cc&vtype=2&vsetId=C11346 
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กรมสJงเสริมการเกษตร ผลิตทุเรียนเกรด A-B ได7ร7อยละ 80 พร7อมเสริมมาตรการ Zero Covid อยJางเข7มข7น 

นายเข7มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมสJงเสริมการเกษตร กลJาววJา กรมสJงเสริมการเกษตรได7ดำเนินการสJงเสริม

และพัฒนาเพ่ือยกระดับเกษตรกร โดยนำหลักเกษตรสมัยใหมJมาบริหารจัดการรJวมกับการเช่ือมโยงตลาดในยุค

ป¥จจุบัน เพ่ือลดต7นทุนในการผลิต ตามโครงการยกระดับแปลงใหญJด7วยเกษตรสมัยใหมJและเช่ือมโยงตลาด 

ตามนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอJอน รัฐมนตรีวJาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณN  

 

โดยจัดทำโครงการระบบสJงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญJ ท่ีมีการบริหารจัดการรJวมกัน โดยให7เกษตรกรเป¤น

ศูนยNกลางในการดำเนินงาน ผลักดันให7เกษตรกรรวมกลุJมในการผลิตเพ่ือรJวมกันจัดหาป¥จจัยการผลิตท่ีมี

คุณภาพดี ราคาถูก และการใช7เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม ซ่ึงหน่ึงในแปลงตัวอยJางท่ีประสบความสำเร็จ

ในการยกระดับการบริหารจัดการแปลง คือ แปลงใหญJทุเรียน หมูJท่ี 6 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรี ท่ีได7เข7ารJวมโครงการยกระดับแปลงใหญJด7วยเกษตรสมัยใหมJและเช่ือมโยงตลาดกับกรมสJงเสริม

การเกษตรในป� 2563 จนสามารถสร7างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ผลิตทุเรียนเกรด A และ B ได7ถึงร7อยละ 80 และ

ปลอดทุเรียนอJอนร7อยละ 100 

 

ด7าน นายมณี ภาระเปล้ือง ประธานแปลงใหญJทุเรียน หมูJท่ี 6 ตำบลวังโตนด กลJาววJา ป¥จจุบันแปลงใหญJ



ทุเรียน หมูJท่ี 6 ตำบลวังโตนด มีสมาชิกจำนวน 35 ราย พ้ืนท่ีปลูกทุเรียนรวม 300 ไรJ ผลผลิตโดยเฉล่ียตJอป�

ประมาณ 500 ตัน สามารถสร7างมูลคJาทางเศรษฐกิจได7ป�ละประมาณ 35 ล7านบาท จากการท่ีเข7ารJวมโครงการ

ยกระดับแปลงใหญJด7วยเกษตรสมัยใหมJและเช่ือมโยงตลาดกับกรมสJงเสริมการเกษตร ถือวJาสร7างประโยชนN

ให7กับเกษตรกรสมาชิกเป¤นอยJางมาก เพราะทำให7สามารถบรรลุตามเป�าหมายท่ีกำหนดไว7 คือ  

 

สามารถสJงผลผลิตเพ่ือการสJงออกได7อยJางย่ังยืน ด7วยการนำเคร่ืองจักรมาชJวยในข้ันตอนการลดต7นทุนการผลิต 

ลดป¥ญหาแรงงานและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนให7มีคุณภาพตรงตามความต7องการท้ังตลาด

ภายในประเทศ และตลาดตJางประเทศ รวมท้ังค7นคว7านำเทคโนโลยีตJางๆ มาใช7ควบคูJกับการทำการเกษตร 

พร7อมกับมีการปรับตัวแก7ไขป¥ญหาและพัฒนาการบริหารการจัดงานสวนให7มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดภายใต7

สภาพแวดล7อมท่ีเปล่ียนไป 

 

 

แปลงใหญJทุเรียนแหJงน้ีสามารถสร7างผลผลิตทุเรียนเป¤นเกรด A และ B ได7ถึงร7อยละ 80 ด7วยการใช7เทคโนโลยี 

รJวมกับวิธีการตัดแตJงผล และการไว7ผลใกล7ด7านบนของต7น/ปลายก่ิง (โรงอาหาร) เพ่ือเน7นคุณภาพมากกวJา

ปริมาณ ซ่ึงประสบผลสำเร็จ ทำให7ผลผลิตมีแนวโน7มเพ่ิมสูงข้ึนทุกป� และลดอัตราผลผลิตท่ีเป¤นตำหนิ และ

เลือกเก็บเก่ียวเฉพาะผลทุเรียนท่ีแกJจัดเทJาน้ัน โดยนอกจากการสังเกตุลักษณะผลแล7ว ยังใช7วิธีการนับอายุ

ทุเรียน เพ่ือให7ปลอดทุเรียนอJอน 100%และปฏิบัติตามมาตรการป�องกันการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID – 

19 ระดับสวนเกษตรกร หรือ Zero Covid อยJางจริงจัง ซ่ึงเป¤นเร่ืองสำคัญท่ีเกษตรกรผู7ปลูกทุกเรียนทุกคนต7อง

ดำเนินการ เพราะในฤดูกาลผลไม7ป�น้ี จีนในฐานะประเทศคูJค7าสำคัญของผลไม7ของภาคตะวันออกได7กำหนดไว7

วJาต7องตรวจไมJพบเช้ือ COVID -19 ท้ังในคน ผลไม7 และองคNประกอบอ่ืนในการขนสJง ท้ังน้ี มาตรการระดับ

สวนเกษตรกร ท่ีกรมสJงเสริมการเกษตรได7แนะนำให7ดำเนินการ ประกอบด7วย 

1. มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิรJางกาย อยJางน7อย 1 จุด 

2. มีจุดล7างมือพร7อมน้ำยาล7างมือหรือเจล/สเปรยNแอลกอฮอลN อยJางน7อย 1 จุด 

3. มีแนวก้ันบริเวณอาณาเขตของสวน และมีจุดเข7าออกทางเดียว 

4. การเข7าออกของแรงงานและคนในสวน ห7ามไมJให7แรงงานของสวนออกจากสวน หรือถ7ามีการออกจาก

สวนต7องผJานการตรวจวัดอุณหภูมิหรือมีมาตรการดำเนินการอ่ืนๆ 

5. การเข7าออกของบุคคลภายนอก ห7ามบุคคลภายนอกเข7าออกสวนโดยไมJมีความจำเป¤น และถ7ามีการ

เข7าออกต7องผJานการคัดกรอง และมีการจดบันทึกท้ังคนและรถท่ีผJานเข7าออก 

6. ให7แรงงานและผู7เก่ียวข7องในสวนได7รับการฉีดวัคซีนอยJางน7อย 2 เข็ม 

7. มีการสวมหน7ากากอนามัยตลอดเวลาและทุกคน 

8. มีการตรวจ ATK ทุก 7 วัน ท้ังเจ7าของสวนและแรงงาน และคนเข7าออกสวนต7องมีใบรับรองผลตรวจ 

ATK 

9. สวมถุงมือท่ีสะอาดในขณะท่ีมีการปฏิบัติงานในสวน 

10. ต7องมีการเว7นระยะหJางของบุคคล อยJางน7อย 1 เมตร 



11. มีการจดบันทึกทุกข้ันตอนในแตJละวัน ได7แกJ การเข7าออกสวน ผลตรวจ ATK การวัดอุณหภูมิ การฉีด

วัคซีน เป¤นต7น 

อธิบดีกรมสJงเสริมการเกษตร กลJาวเพ่ิมเติมวJา กรมฯ ได7เตรียมแผนสำรองในการกระจายผลไม7

ภายในประเทศใน ในชJวงการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID – 19 โดยสถานการณNเก็บเก่ียวผลผลิต

ทุเรียนจังหวัดจันทบุรีลJาสุด (ข7อมูล 19 เม.ย.65) มีจำนวน 496,760 ตัน โดยเป¤นเกรด A ร7อยละ 80 

ซ่ึงผลผลิตจะออกสูJตลาดมากในชJวงพฤษภาคม – มิถุนายน กระจายผลผลิตในประเทศร7อยละ 18.77 

แปรรูปร7อยละ 10.64 และสJงออกร7อยละ 70.59 ซ่ึงกรมฯ ได7เตรียมแผนสำรองในการกระจายผลไม7

ภายในประเทศ โดยจัดทำโครงการซ้ือขายผลไม7ลJวงหน7า (Pre-Order) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด

รJวมกับ E-Commerce มีรูปแบบการกระจายสินค7า ได7แกJ 1) การขายสินค7าในปริมาณท่ีมาก โดย

ผู7ผลิตคือกลุJมแปลงใหญJ กลุJมสมาคมผลไม7ในพ้ืนท่ี 2) การกระจายสินค7าผลไม7ผJานทาง บริษัท

ไปรษณียNไทย จำกัด บริษัท เคอรNร่ี เอ́กซNเพรส (ประเทศไทย) ตลาดสินค7าในห7างสรรพสินค7า และ 

Platform ThailandPostmart รวมถึงมาตรการการเก็บรักษาผลผลิตทุเรียนไว7ในห7องเย็นเพ่ือรอการ

จำหนJาย ผJานโครงการระเบียงผลไม7ภาคตะวันออก (EFC = Eastern Fruit Corridor) ผลักดันลงทุน

ห7องเย็นเปvดตลาดเพ่ือสJงออกทุเรียนพรีเม่ียม 

  



 

 
กรมสJงเสริมการเกษตร ชูแปลงใหญJทุเรียนวังโตนดเจ�ง ผลิตทุเรียนเกรด A-B ได7ร7อยละ 80 พร7อมเสริม

มาตรการ Zero Covid อยJางเข7มข7น 

 

นายเข7มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมสJงเสริมการเกษตร กลJาววJา กรมสJงเสริมการเกษตรได7ดำเนินการสJงเสริม

และพัฒนาเพ่ือยกระดับเกษตรกร โดยนำหลักเกษตรสมัยใหมJมาบริหารจัดการรJวมกับการเช่ือมโยงตลาดในยุค

ป¥จจุบัน เพ่ือลดต7นทุนในการผลิต ตามโครงการยกระดับแปลงใหญJด7วยเกษตรสมัยใหมJและเช่ือมโยงตลาด 

ตามนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตรของ ดร. เฉลิมชัย ศรีอJอน รัฐมนตรีวJาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณN โดยจัดทำโครงการระบบสJงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญJ ท่ีมีการบริหารจัดการรJวมกัน โดยให7เกษตรกร

เป¤นศูนยNกลางในการดำเนินงาน ผลักดันให7เกษตรกรรวมกลุJมในการผลิตเพ่ือรJวมกันจัดหาป¥จจัยการผลิตท่ีมี

คุณภาพดี ราคาถูก และการใช7เทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม ซ่ึงหน่ึงในแปลงตัวอยJางท่ีประสบความสำเร็จ



ในการยกระดับการบริหารจัดการแปลง คือ แปลงใหญJทุเรียน หมูJท่ี 6 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม 

จังหวัดจันทบุรี ท่ีได7เข7ารJวมโครงการยกระดับแปลงใหญJด7วยเกษตรสมัยใหมJและเช่ือมโยงตลาดกับกรมสJงเสริม

การเกษตรในป� 2563 จนสามารถสร7างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ผลิตทุเรียนเกรด A และ B ได7ถึงร7อยละ 80 และ

ปลอดทุเรียนอJอนร7อยละ 100  

 

ด7าน นายมณี ภาระเปล้ือง ประธานแปลงใหญJทุเรียน หมูJท่ี 6 ตำบลวังโตนด กลJาววJา ป¥จจุบันแปลงใหญJ

ทุเรียน หมูJท่ี 6 ตำบลวังโตนด มีสมาชิกจำนวน 35 ราย พ้ืนท่ีปลูกทุเรียนรวม 300 ไรJ ผลผลิตโดยเฉล่ียตJอป�

ประมาณ 500 ตัน สามารถสร7างมูลคJาทางเศรษฐกิจได7ป�ละประมาณ 35 ล7านบาท จากการท่ีเข7ารJวมโครงการ

ยกระดับแปลงใหญJด7วยเกษตรสมัยใหมJและเช่ือมโยงตลาดกับกรมสJงเสริมการเกษตร ถือวJาสร7างประโยชนN

ให7กับเกษตรกรสมาชิกเป¤นอยJางมาก เพราะทำให7สามารถบรรลุตามเป�าหมายท่ีกำหนดไว7 คือ สามารถสJงผล

ผลิตเพ่ือการสJงออกได7อยJางย่ังยืน ด7วยการนำเคร่ืองจักรมาชJวยในข้ันตอนการลดต7นทุนการผลิต ลดป¥ญหา

แรงงานและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนให7มีคุณภาพตรงตามความต7องการท้ังตลาดภายในประเทศ และ

ตลาดตJางประเทศ รวมท้ังค7นคว7านำเทคโนโลยีตJางๆ มาใช7ควบคูJกับการทำการเกษตร พร7อมกับมีการปรับตัว

แก7ไขป¥ญหาและพัฒนาการบริหารการจัดงานสวนให7มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดภายใต7สภาพแวดล7อมท่ีเปล่ียนไป  

 

แปลงใหญJทุเรียนแหJงน้ีสามารถสร7างผลผลิตทุเรียนเป¤นเกรด A และ B ได7ถึงร7อยละ 80 ด7วยการใช7เทคโนโลยี 

รJวมกับวิธีการตัดแตJงผล และการไว7ผลใกล7ด7านบนของต7น/ปลายก่ิง (โรงอาหาร) เพ่ือเน7นคุณภาพมากกวJา

ปริมาณ ซ่ึงประสบผลสำเร็จ ทำให7ผลผลิตมีแนวโน7มเพ่ิมสูงข้ึนทุกป� และลดอัตราผลผลิตท่ีเป¤นตำหนิ และ

เลือกเก็บเก่ียวเฉพาะผลทุเรียนท่ีแกJจัดเทJาน้ัน โดยนอกจากการสังเกตุลักษณะผลแล7ว ยังใช7วิธีการนับอายุ

ทุเรียน เพ่ือให7ปลอดทุเรียนอJอน 100%และปฏิบัติตามมาตรการป�องกันการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID - 

19 ระดับสวนเกษตรกร หรือ Zero Covid อยJางจริงจัง ซ่ึงเป¤นเร่ืองสำคัญท่ีเกษตรกรผู7ปลูกทุกเรียนทุกคนต7อง

ดำเนินการ เพราะในฤดูกาลผลไม7ป�น้ี จีนในฐานะประเทศคูJค7าสำคัญของผลไม7ของภาคตะวันออกได7กำหนดไว7

วJาต7องตรวจไมJพบเช้ือ COVID -19 ท้ังในคน ผลไม7 และองคNประกอบอ่ืนในการขนสJง  

 

ท้ังน้ี มาตรการระดับสวนเกษตรกร ท่ีกรมสJงเสริมการเกษตรได7แนะนำให7ดำเนินการ ประกอบด7วย  

1. มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิรJางกาย อยJางน7อย 1 จุด  

2. มีจุดล7างมือพร7อมน้ำยาล7างมือหรือเจล/สเปรยNแอลกอฮอลN อยJางน7อย 1 จุด  

3. มีแนวก้ันบริเวณอาณาเขตของสวน และมีจุดเข7าออกทางเดียว   

4. การเข7าออกของแรงงานและคนในสวน ห7ามไมJให7แรงงานของสวนออกจากสวน หรือถ7ามีการออกจากสวน

ต7องผJานการตรวจวัดอุณหภูมิหรือมีมาตรการดำเนินการอ่ืนๆ  

5. การเข7าออกของบุคคลภายนอก ห7ามบุคคลภายนอกเข7าออกสวนโดยไมJมีความจำเป¤น และถ7ามีการเข7าออก

ต7องผJานการคัดกรอง และมีการจดบันทึกท้ังคนและรถท่ีผJานเข7าออก  

6. ให7แรงงานและผู7เก่ียวข7องในสวนได7รับการฉีดวัคซีนอยJางน7อย 2 เข็ม  

7. มีการสวมหน7ากากอนามัยตลอดเวลาและทุกคน  



8. มีการตรวจ ATK ทุก 7 วัน ท้ังเจ7าของสวนและแรงงาน และคนเข7าออกสวนต7องมีใบรับรองผลตรวจ ATK  

9. สวมถุงมือท่ีสะอาดในขณะท่ีมีการปฏิบัติงานในสวน  

10. ต7องมีการเว7นระยะหJางของบุคคล อยJางน7อย 1 เมตร 

11. มีการจดบันทึกทุกข้ันตอนในแตJละวัน ได7แกJ การเข7าออกสวน ผลตรวจ ATK การวัดอุณหภูมิ การฉีดวัคซีน 

เป¤นต7น   

 

อธิบดีกรมสJงเสริมการเกษตร กลJาวเพ่ิมเติมวJา กรมฯ ได7เตรียมแผนสำรองในการกระจายผลไม7ภายในประเทศ

ใน ในชJวงการระบาดของโรคติดเช้ือ COVID - 19 โดยสถานการณNเก็บเก่ียวผลผลิตทุเรียนจังหวัดจันทบุรีลJาสุด 

(ข7อมูล 19 เม.ย.65) มีจำนวน 496,760 ตัน โดยเป¤นเกรด A ร7อยละ 80 ซ่ึงผลผลิตจะออกสูJตลาดมากในชJวง

พฤษภาคม - มิถุนายน กระจายผลผลิตในประเทศร7อยละ 18.77 แปรรูปร7อยละ 10.64 และสJงออกร7อยละ 

70.59  

 

กรมสJงเสริมการเกษตรได7เตรียมแผนสำรองในการกระจายผลไม7ภายในประเทศ โดยจัดทำโครงการซ้ือขาย

ผลไม7ลJวงหน7า (Pre-Order) โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดรJวมกับ E-Commerce มีรูปแบบการกระจายสินค7า 

ได7แกJ 1) การขายสินค7าในปริมาณท่ีมาก โดยผู7ผลิตคือกลุJมแปลงใหญJ กลุJมสมาคมผลไม7ในพ้ืนท่ี 2) การ

กระจายสินค7าผลไม7ผJานทาง บริษัทไปรษณียNไทย จำกัด บริษัท เคอรNร่ี เอ́กซNเพรส (ประเทศไทย) ตลาดสินค7า

ในห7างสรรพสินค7า และ Platform ThailandPostmart รวมถึงมาตรการการเก็บรักษาผลผลิตทุเรียนไว7ใน

ห7องเย็นเพ่ือรอการจำหนJาย ผJานโครงการระเบียงผลไม7ภาคตะวันออก (EFC = Eastern Fruit Corridor) 

ผลักดันลงทุนห7องเย็นเปvดตลาดเพ่ือสJงออกทุเรียนพรีเม่ียม 

 

  



 
https://youtu.be/rdIBx1AMFCU 

  



 
https://youtu.be/Jl6MvyEvdvc 


