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สรุปขา่วกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันท่ี  12 – 14 พฤศจิกายน 2565 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิธีดูแลพืชผักในช่วงหนาว 1. แนะ 5 วิธีดูแลพืชผักในช่วงหนาว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
การบริหารจัดการผลไม ้ 
ภาคตะวันออก ปี 66 

2. รัฐมนตรีเกษตรสั่งการด่วนป้องกันปัญหาทุเรียน
อ่ อนภาคตะ วันออกต่ อ เนื่ อ ง  ก รมส่ ง เส ริ ม
การเกษตรเร่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการผลไม้   
ภาคตะวันออก ปี 66 ตั้งแต่ต้นฤดูกาล 

Thailand Plus Online 

การบริหารจัดการผลไม ้ 
ภาคตะวันออก ปี 66 

3. รัฐมนตรีเกษตรสั่งการด่วนป้องกันปัญหาทุเรียน
อ่อนภาคตะวันออกต่อเนื่อง หลังรับทราบผล
บริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือและภาคใต้ ปี 65 

All News Express Online 

ป้องกันปัญหาทเุรียนอ่อน 4. เฉลิมชัย สั่ งการป้องกันปัญหาทุ เรียนอ่อน
เร่งด่วน เตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นฤดูกาล 

เกษตรสาระดีดอทคอท 

ป้องกันปัญหาทเุรียนอ่อน 5. "เฉลิมชัย" สั่งการด่วนป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อน
ภาคตะวันออกต่อเนื่อง 

บ้านเมืองออนไลน์  
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจดัการผลไม้ (Fruit Board) รับทราบ
สรุปผลการบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 ประจ าฤดูกาลผลิตที่ 2/2565 (กรกฎาคม – ตุลาคม 2565) ซึ่งได้น าเสนอ   
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565  
โดยผลการบริหารจัดการสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนบริหารจัดการ เน้ นให้เกษตรกร       
เพิ่มคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ผลไม้ภาคเหนือ (ล าไย) ในภาพรวมแม้ว่าล าไยมีศักยภาพทางการค้าลดลง 
แต่การบริหารจัดการล าไยในช่วงพีคปีที่ผ่านมาสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวโน้มการผลิตและ
มูลค่าการค้าล าไยคุณภาพเกรด AA+A อยู่ในเกณฑ์ดีและมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณสูงสุดในปี 2565 
โดยในแต่ละปีภาคเหนือมีมูลค่าการค้าล าไยคุณภาพเกรด AA+A ได้เฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
เกษตรกรภาคเหนือสามารถเพิ่มคุณภาพการผลิตล าไยได้อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพการผลิตสูง 

ส าหรับ ผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ทุเรียน มีแนวโน้มการเติบโตของราคาอยู่ในเกณฑ์      
ดีมาก โดยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ทุเรียนภาคใต้ยังคงรักษาระดับราคาได้ดี และมีศักยภาพทางการค้าสูงมาก ราคา
ทุเรียนเกรด A เฉลี่ยตลอดฤดูกาลในแต่ละปี จะราคาไม่ต ่ากว่า 100 บาทต่อกิ โลกรัม และราคาทุเรียนเกรด A  
ในช่วงพีคในแต่ละปี ไม่ต ่ากว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม มังคุด ในปี 2565 มูลค่าการค้ามังคุดภาคใต้ในปีที่ผ่านลดลง 
เนื่องจากประสบปญัหาด้านศักยภาพทางการผลติลดลงจากภัยธรรมชาติในช่วงพัฒนาผล เงาะ ก็มีแนวโน้มการเติบโต
ของราคาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยราคาเงาะเกรด A ในช่วงพีค ในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 20 บาทต่อกิโลกรัม โดยในรอบ 4 
ปีที่ผ่านมา เงาะภาคใต้ยังรักษาระดับราคาได้ดี และมีศักยภาพทางการค้าสูงมาก ส่วน ลองกอง มีแนวโน้มการเติบโต
ของราคาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ราคาลองกองเกรด A ในช่วงพีค ในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 20 บาทต่อกิโลกรัม โดยในปี 
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2565 มีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการผลไม้              

ภาคตะวันออก ปี 2566 ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
ปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทุเรียนส่งออกของประเทศไทย 
กรมส่งเสรมิการเกษตรจึงได้เตรียมพร้อมบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 66 ตั้งแต่ต้นฤดูกาล โดยมอบหมายให้
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  3 จังหวัดระยอง จัดการประชุมแนวทางควบคุมคุณภาพทุ เรียน            
ภาคตะวันออก ปี 2566 ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และสมาคม /สมาพันธ์เกษตรกรในพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  
ที่ผ่านมา เพื่อสรุปสถานการณ์/ปัจจัยส าเร็จ และผลการด าเนินงานปี 2565 รวมทั้งหารือมาตรการ/แนวทาง
ด าเนินการ ปี 2566 ดังนี้ 

1) ปัจจัยความส าเร็จ อาทิ การลงปฏิบัติการออกตรวจเป็นทีม โดยมีหน่วยงานความมั่นคงและปกครอง
เป็นแนวร่วม และมีผู้สื่อข่าวร่วมด้วย เน้นควบคุมเข้มที่จั งหวัดตราด เนื่องจากจะมีผลผลิตออกก่อน หากมีปัญหา
ทุเรียนอ่อน จะส่งผลทางจิตวิทยาต่อตลาด และเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี และระยองไปด้วย มีเครือข่ายและ     
สายข่าวแจ้งเบาะแสทุเรียนอ่อนติดตามและรายงานในระดับพื้นที่ จัดอบรมมือคัดและมือตัดทุเรียนเพื่อสร้าง
มาตรฐานและความเข้าใจร่วมกัน และการก าหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก 4 สายพันธ์ุ เป็นต้น 

2) ผลการด าเนินงานปี 2565 โดยภาพรวมผลการสุ่มตรวจในโรงคัดบรรจุ ทั้งหมด 2,153 ตัวอย่าง      
ตรวจพบทุเรียนอ่อน 221 ตัวอย่าง ด าเนินคดีทางกฎหมาย จ านวน 3 ราย รวมทั้งการให้บริการตรวจวัดคุณภาพ
ทุเรียนให้เกษตรกร 5,813 ราย จ านวน 8,095 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 5,006 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,089 ตัวอย่าง 

3) มาตรการและแนวทางทุเรยีนคุณภาพภาคตะวันออก ปี 2566 อาทิ จะด าเนินการตามแนวทาง ปี 2565 
เน้นความเข้มข้นให้มากข้ึน และก าหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนจ าแนกตามสายพันธ์ุและเป็นรายจังหวัด การยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพทุเรียน สร้างแบรนด์ “GOLD/STAR” ทุเรียนตะวันออก เป็นการยกระดับความสุกแก่การเก็บเกี่ยว
ทุเรียนหมอนทองอยู่ที่ 35 % และด าเนินการในพันธ์ุการค้าอื่นเช่นกัน โดยให้เกษตรกรมีการจดบันทึกวันดอกบาน 
(วันที่ดอกบานมากที่สุดของรุ่น) เป็นต้น 

“ขณะนี้เป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตทุเรียนภาคตะวันออก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เน้นย ้าให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และส านักงานเกษตรจังห วัดระยอง ด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการและแนวทางทุเรยีนคุณภาพภาคตะวันออก ปี 2566 ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกร
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเตรียมพร้อมร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานภาคีอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
รวมทั้งช่วยประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรในการให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนและออก
ใบรับรองให้เกษตรกรตามแนวทางที่ก าหนดอย่างเข้มงวดต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) รับทราบสรุปผลการบริหาร
จัดการผลไม้ปี 2565 ประจ าฤดูกาลผลิตที่ 2/2565 (กรกฎาคม – ตุลาคม 2565) ซ่ึงได้น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) คร้ังที่ 4/2565 เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2565 โดยผลการบริหารจัดการสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนบริหารจัดการ เน้นให้เกษตรกรเพิ่มคุณภาพการผลิตอย่างต่อเน่ือง ดังน้ี ผลไม้
ภาคเหนือ (ล าไย) ในภาพรวมแม้ว่าล าไยมีศักยภาพทางการค้าลดลง แต่การบริหารจัดการล าไยในช่วงพีคปีที่ผ่านมาสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวโน้มการผลิตและมูลค่าการค้าล าไยคุณภาพเกรด AA+A อยู่ในเกณฑ์ดีและมีปริมาณ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง มีปริมาณสูงสุดในปี 2565 โดยในแต่ละปีภาคเหนือมีมูลค่าการค้าล าไยคุณภาพเกรด AA+A ได้เฉลี่ย 
ไม่ต ่ากว่า 4,000 ล้านบาท ซ่ึงจะเห็นได้ว่า เกษตรกรภาคเหนือสามารถเพิ่มคุณภาพการผลิตล าไยได้อย่างต่อเน่ือง และ           
มีศักยภาพการผลิตสูง 

ส าหรับ ผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ทุเรียน มีแนวโน้มการเติบโตของราคาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยใน
รอบ 4 ปีที่ผ่านมา ทุเรียนภาคใต้ยังคงรักษาระดับราคาได้ดี และมีศักยภาพทางการค้าสูงมาก ราคาทุเรียนเกรด A เฉลี่ยตลอด
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ฤดูกาลในแต่ละปี จะราคาไม่ต ่ากว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม และราคาทุเรียนเกรด A ในช่วงพีคในแต่ละปี ไม่ต ่ากว่า 80 บาทต่อ
กิโลกรัม มังคุด ในปี 2565 มูลค่าการค้ามังคุดภาคใต้ในปีที่ผ่านลดลง เน่ืองจากประสบปัญหาด้านศักยภาพทางการผลิตลดลง
จากภัยธรรมชาติในช่วงพัฒนาผล เงาะ ก็มีแนวโน้มการเติบโตของราคาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยราคาเงาะเกรด A ในช่วงพีค      
ในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 20 บาทต่อกิโลกรัม โดยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา เงาะภาคใต้ยังรักษาระดับราคาได้ดี และมีศักยภาพทาง
การค้าสูงมาก ส่วน ลองกอง มีแนวโน้มการเติบโตของราคาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ราคาลองกองเกรด A ในช่วงพีค ในแต่ละปี
ไม่ต ่ากว่า 20 บาทต่อกิโลกรัม โดยในปี 2565 มีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล 

 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก         

ปี 2566 ซ่ึงขณะน้ีเป็นช่วงเร่ิมต้นฤดูกาลผลิต ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีข้อสั่ง
การให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ด าเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาการตดัทเุรียนอ่อนอย่างเข้มขน้
และต่อเน่ือง เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทุเรียนส่งออกของประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เตรียมพร้อมบริหาร
จัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 66 ตั้งแต่ต้นฤดูกาล โดยมอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3  จังหวัด
ระยอง จัดการประชุมแนวทางควบคุมคุณภาพทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2566 ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และสมาคม /
สมาพันธ์เกษตรกรในพื้นที่ เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสรุปสถานการณ์/ปัจจัยส าเร็จ และผลการด าเนินงาน  
ปี 2565 รวมทั้งหารือมาตรการ/แนวทางด าเนินการ ปี 2566 ดังน้ี 

1) ปัจจัยความส าเร็จ อาทิ การลงปฏิบัติการออกตรวจเป็นทีม โดยมีหน่วยงานความม่ันคงและปกครองเป็น       
แนวร่วม และมีผู้สื่อข่าวร่วมด้วย เน้นควบคุมเข้มที่จังหวัดตราด เน่ืองจากจะมีผลผลิตออกก่อน หากมีปัญหาทุเรียนอ่อน      
จะส่งผลทางจิตวิทยาต่อตลาด และเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี และระยองไปด้วย มีเครือข่ายและสายข่าวแจ้งเบาะแสทุเรียน
อ่อนติดตามและรายงานในระดับพื้นที่ จัดอบรมมือคัดและมือตัดทุเรียนเพื่อสร้างมาตรฐานและความเข้าใจร่วมกัน และการ
ก าหนดวันเก็บเก่ียวทุเรียนภาคตะวันออก 4 สายพันธุ์ เป็นต้น 

2) ผลการด าเนินงานปี 2565 โดยภาพรวมผลการสุ่มตรวจในโรงคัดบรรจุ ทั้งหมด 2,153 ตัวอย่าง ตรวจพบ   
ทุเรียนอ่อน 221 ตัวอย่าง ด าเนินคดีทางกฎหมาย จ านวน 3 ราย รวมทั้งการให้บริการตรวจวัดคุณภาพทุเรียนให้เกษตรกร 
5,813 ราย จ านวน 8,095 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 5,006 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,089 ตัวอย่าง 

3) มาตรการและแนวทางทุเรียนคุณภาพภาคตะวันออก ปี 2566 อาทิ จะด าเนินการตามแนวทาง ปี 2565      
เน้นความเข้มข้นให้มากขึ้น และก าหนดวันเก็บเก่ียวทุเรียนจ าแนกตามสายพันธุ์และเป็นรายจังหวัด การยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพทุเรียน สร้างแบรนด์ “GOLD/STAR” ทุเรียนตะวันออก เป็นการยกระดับความสุกแก่การเก็บเก่ียวทุเรียนหมอนทอง
อยู่ที่ 35 % และด าเนินการในพันธุ์การค้าอ่ืนเช่นกัน โดยให้เกษตรกรมีการจดบันทึกวันดอกบาน (วันที่ดอกบานมากที่สุดของ
รุ่น) เป็นต้น 

“ขณะน้ีเป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตทุเรียนภาคตะวันออก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เน้นย ้าให้เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง     
ทั้งในส่วนของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด ส านักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี และส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการและแนวทาง
ทุเรียนคุณภาพภาคตะวันออก ปี 2566 ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกษตรกรสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และ
เตรียมพร้อมร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานภาคอีย่างเตม็ก าลังความสามารถ รวมทั้งช่วยประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรใน
การให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในเน้ือทุเรียนและออกใบรับรองให้เกษตรกรตามแนวทางที่ก าหนดอย่างเข้มงวดต่อไป” 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย 
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https://kasetsaradeedotcom.blogspot.com/2022/11/blog-post_13.html?m=1 

 

รัฐมนตรีเกษตรสั่งการด่วนป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนภาคตะวันออกต่อเนื่อง หลังรับทราบผลบริหาร
จัดการผลไม้ภาคเหนือและภาคใต้ ปี 65 ของฟรุ๊ตบอร์ด กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการ
ผลไม้ภาคตะวันออก ปี 66 ต้ังแต่ต้นฤดูกาล 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจดัการผลไม้ (Fruit Board) รับทราบ
สรุปผลการบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 ประจ าฤดูกาลผลิตที่ 2/2565 (กรกฎาคม – ตุลาคม 2565) ซึ่งได้น าเสนอ    
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565   
โดยผลการบริหารจัดการสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนบริหารจัดการ เน้นให้เกษตรกร         
เพิ่มคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ผลไม้ภาคเหนือ (ล าไย) ในภาพรวมแม้ว่าล าไยมีศักยภาพทางการค้าลดลง      
แต่การบริหารจัดการล าไยในช่วงพีคปีที่ผ่านมาสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวโน้มการผลิตและ
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มูลค่าการค้าล าไยคุณภาพเกรด AA+A อยู่ในเกณฑ์ดีและมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณสูงสุดในปี 2565 
โดยในแต่ละปีภาคเหนือมีมูลค่าการค้าล าไยคุณภาพเกรด AA+A ได้เฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
เกษตรกรภาคเหนือสามารถเพิ่มคุณภาพการผลิตล าไยได้อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพการผลิตสูง 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ส าหรับแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการผลไม้             
ภาคตะวันออก  ปี 2566 ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน
ปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทุเรียนส่งออกของประเทศไทย 
กรมส่งเสรมิการเกษตรจึงได้เตรียมพร้อมบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 66 ตั้งแต่ต้นฤดูกาล โดยมอบหมายให้
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  3 จังหวัดระยอง จัดการประชุมแนวทางควบคุมคุณภาพทุ เรียน          
ภาคตะวันออก ปี 2566 ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และสมาคม /สมาพันธ์เกษตรกรในพื้นที่   เมื่อ วันที่  8 
พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสรุปสถานการณ์/ปัจจัยส าเร็จ และผลการด าเนินงานปี 2565 รวมทั้งหารือ
มาตรการ/แนวทางด าเนินการ ปี 2566 ดังนี้  

1) ปัจจัยความส าเร็จ อาทิ การลงปฏิบัติการออกตรวจเป็นทีม โดยมีหน่วยงานความมั่นคงและปกครอง
เป็นแนวร่วม และมีผู้สื่อข่าวร่วมด้วย เน้นควบคุมเข้มที่จังหวัดตราด เนื่องจากจะมีผลผลิตออกก่อน หากมีปัญหา
ทุเรียนอ่อน จะส่งผลทางจิตวิทยาต่อตลาด และเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี และระยองไปด้วย มีเครือข่ายและ     
สายข่าวแจ้งเบาะแสทุเรียนอ่อนติดตามและรายงานในระดับพื้นที่ จัดอบรมมือคัดและมือตัดทุเรียนเพื่อสร้าง
มาตรฐานและความเข้าใจร่วมกัน และการก าหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก 4 สายพันธ์ุ เป็นต้น  

 2) ผลการด าเนินงานปี 2565 โดยภาพรวมผลการสุ่มตรวจในโรงคัดบรรจุ ทั้งหมด 2,153 ตัวอย่าง     
ตรวจพบทุเรียนอ่อน 221 ตัวอย่าง ด าเนินคดีทางกฎหมาย จ านวน 3 ราย รวมทั้งการให้บริการตรวจวัดคุณภาพ
ทุเรียนให้เกษตรกร 5,813 ราย จ านวน 8,095 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 5,006 ตัวอย่าง ไม่ผ่านเกณฑ์ 3,089 ตัวอย่าง  

3) มาตรการและแนวทางทุเรยีนคุณภาพภาคตะวันออก ปี 2566 อาทิ จะด าเนินการตามแนวทาง ปี 2565 
เน้นความเข้มข้นให้มากข้ึน และก าหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนจ าแนกตามสายพันธ์ุและเป็นรายจังหวัด การยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพทุ เรียน สร้างแบรนด์ “GOLD/STAR”  ทุเรียนตะวันออก เป็นการยกระดับความสุกแก่             
การเก็บเกี่ยวทุเรียนหมอนทองอยู่ที่ 35 %  และด าเนินการในพันธ์ุการค้าอื่นเช่นกัน โดยให้เกษตรกรมีการจดบันทึก
วันดอกบาน (วันที่ดอกบานมากที่สุดของรุ่น)  เป็นต้น  

    “ขณะนี้เป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตทุเรียนภาคตะวันออก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เน้นย ้าให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการและแนวทางทุเรยีนคุณภาพภาคตะวันออก ปี 2566 ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกร
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเตรียมพร้อมร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานภาคีอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
รวมทั้ งช่วยประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรในการให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุ เรียนและ           
ออกใบรับรองให้เกษตรกรตามแนวทางที่ก าหนดอย่างเข้มงวดต่อไป” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย 
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https://www.banmuang.co.th/news/politic/304376 

 

"เฉลิมชัย" สั่งการด่วนป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนภาคตะวันออกต่อเนื่อง หลังรับทราบผลบริหารจัดการ
ผลไม้ภาคเหนือและภาคใต้ ปี 65 ของฟรุ๊ตบอร์ด พร้อมเตรียมพร้อมบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ปี 66 
ตั้งแต่ต้นฤดูกาล 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าล่าสุด 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการผลไม้ (Fruit Board) รับทราบสรุปผลการบริหารจัดการผลไม้ปี 2565 ประจ าฤดูกาลผลิตที่  2/2565 
(กรกฎาคม – ตุลาคม 2565) ซึ่งได้น าเสนอในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit 
Board) ครั้งที่  4/2565 เมื่อวันที่  27 ตุลาคม 2565 โดยผลการบริหารจัดการสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนบริหารจัดการ เน้นให้เกษตรกรเพิ่มคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ผลไม้ภาคเหนือ 
(ล าไย) ในภาพรวมแม้ว่าล าไยมีศักยภาพทางการค้าลดลง แต่การบริหารจัดการล าไยในช่วงพีคปีที่ผ่านมาสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนวโน้มการผลิตและมูลค่าการค้าล าไยคุณภาพเกรด AA+A อยู่ในเกณฑ์ดี
และมีปริมาณเพิ่มสงูข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีปริมาณสูงสุดในปี 2565 โดยในแต่ละปีภาคเหนือมีมูลค่าการค้าล าไยคุณภาพ
เกรด AA+A ได้เฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า เกษตรกรภาคเหนือสามารถเพิ่มคุณภาพการผลิต
ล าไยได้อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพการผลิตสูง  
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ส าหรับ ผลไม้ภาคใต้ (ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง) ทุเรียน มีแนวโน้มการเติบโตของราคาอยู่ในเกณฑ์ดี
มาก โดยในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ทุเรียนภาคใต้ยังคงรักษาระดับราคาได้ดี และมี ศักยภาพทางการค้าสูงมาก          
ราคาทุเรียนเกรด A เฉลี่ยตลอดฤดูกาลในแต่ละปี จะราคาไม่ต ่ากว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม และราคาทุเรียนเกรด A 
ในช่วงพีคในแต่ละปี ไม่ต ่ากว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม มังคุด ในปี 2565 มูลค่าการค้ามังคุดภาคใต้ในปีที่ผ่านลดลง 
เนื่องจากประสบปญัหาด้านศักยภาพทางการผลติลดลงจากภัยธรรมชาติในช่วงพัฒนาผล เงาะ ก็มีแนวโน้มการเติบโต
ของราคาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยราคาเงาะเกรด A ในช่วงพีค ในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 20 บาทต่อกิโลกรัม โดยในรอบ     
4 ปีที่ผ่านมา เงาะภาคใต้ยังรักษาระดับราคาได้ดี และมีศักยภาพทางการค้าสูงมาก ส่วน ลองกอง มีแนวโน้ม         
การเติบโตของราคาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ราคาลองกองเกรด A ในช่วงพีค ในแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 20 บาทต่อกิโลกรัม    
โดยในปี 2565 มีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยตลอดฤดูกาล  

ส่วนแนวทางการด าเนินงานบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก  ปี 2566 ขณะนี้เป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาล
ผลิตนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าชับให้กรมส่งเสรมิการเกษตรร่วมกับกรม
วิชาการเกษตร ด าเนินการตามมาตรการป้องกันปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ส่งผล
เสียต่อภาพลักษณ์ทุเรียนส่งออกของประเทศไทย กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เตรียมพร้อมบริหารจัดการผลไม้ภาค
ตะวันออก ปี 66 ตั้งแต่ต้นฤดูกาล โดยมอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
จัดการประชุมแนวทางควบคุมคุณภาพทุเรียนภาคตะวันออก ปี 2566 ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร และสมาคม /
สมาพันธ์เกษตรกรในพื้นที่  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสรุปสถานการณ์/ปัจจัยส าเร็จ และผลการ
ด าเนินงานปี 2565 รวมทั้งหารือมาตรการ/แนวทางด าเนินการ ปี 2566 ด้วย 

ขณะนี้เป็นช่วงต้นฤดูกาลผลิตทุเรียนภาคตะวันออก กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เน้นย ้าให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี และส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง ด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้า งความเข้าใจ
เกี่ยวกับมาตรการและแนวทางทุเรยีนคุณภาพภาคตะวันออก ปี 2566 ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกร
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และเตรียมพร้อมร่วมปฏิบัติภารกิจกับหน่วยงานภาคีอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
รวมทั้งช่วยประสานงานกับกรมวิชาการเกษตรในการให้บริการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในเนื้อทุเรียนและออก
ใบรับรองให้เกษตรกรตามแนวทางที่ก าหนดอย่างเข้มงวดต่อไป"นายเข้มแข็งกล่าว 

 
 

 

 

 

 

 


