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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 27 มกราคม 2566  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แนะน ำชำวสวนลิ้นจี่ค่อม 1. เตรียมพร้อมชิมลิ้นจี่ค่อม ของดีเมืองสมุทรสงครำม Thailand Plus Online 
แนะน ำชำวสวนลิ้นจี่ค่อม 2 . เตรียมพร้อมรอชิ ม ”ลิ้ น จี่ ค่ อม”ของดี เมื อ ง

สมุทรสงครำม เกษตรแนะชำวสวนเน้นดูแลผลิต     
ช่วงแทงช่อดอก หลังประสำนกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งช่วยผสมเกสร 

เรื่องเล่ำ ข่ำวเกษตร 

แนะน ำชำวสวนลิ้นจี่ค่อม 3. ระดมกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งจำกเหนือ-ใต้ ช่วยไปผสมเกสร
ลิ้นจี่ค่อมของดีเมืองแม่กลอง ปีนี้แทงดอกกว่ำ 90% 
คำดเมษำฯนี้ได้กินแน ่

เกษตรท ำกิน 

ทุเรียนภำคตะวันออก 4. ยกระดับคุณภำพทุเรียนหมอนทองตะวันออก 
ต้อนรับฤดูกำลไม้ผลปี 66 ประกำศวันเก็บเกี่ยว 
พร้อมขอควำมร่วมมือเกษตรกรน ำตัวอย่ำงทุเรียนส่ง
ตรวจก่อนตัด 
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นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ลิ้นจี่ค่อมเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด

สมุทรสงครำม ได้รับ   กำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) มีเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ จ ำนวน 1,954 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 
จ ำนวน 5,160 ไร่ โดยในปี 2566 นี้ คำดว่ำผลผลิตจะออกสู่ตลำดในช่วงกลำงเดือนเมษำยน 2566 เนื่องจำกสภำพอำกำศ
หนำวเย็นต่ ำกว่ำ 20 องศำเซลเซียสต่อเนื่องกันในช่วงเดือนธันวำคม 2565 – 20 มกรำคม 2566 จึงส่งผลให้ต้นลิ้นจี่      
มีกำรแทงช่อดอกในหลำยพื้นท่ี  

กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสงครำม ได้มีกำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรออกดอกลิ้นจี่ค่อม
จังหวัดสมุทรสงครำม ปี 2566 แล้ว พบว่ำลิ้นจี่มีกำรออกดอกประมำณร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด หรือประมำณ 
4,644 ไร่ และคำดว่ำดอกลิ้นจี่เริ่มบำนตั้งแต่ปลำยเดือนมกรำคม 2566 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศ หำกเกิดฝน
ตกหรือหมอกลงจัดในช่วงดอกลิ้นจี่บำนก็จะท ำให้ปริมำณผลผลิตลดลง ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตลิ้นจี่สมุทรสงครำม            
ออกสู่ตลำดจ ำนวนไม่มำก ถือเป็นผลไม้ที่หำรับประทำนยำกชนิดหนึ่ง ดังนั้นเพ่ือช่วยเพ่ิมอัตรำกำรติดผลของลิ้นจี่ ส ำนักงำน
เกษตรจังหวัดสมุทรสงครำมจึงได้ประสำนงำนกับกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งจำกจังหวัดต่ำง ๆ เช่น ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี เชียงใหม่  เป็นต้น 
ให้น ำผึ้งเข้ำมำเลี้ยงในพ้ืนที่สวนลิ้นจี่ เพ่ือช่วยผสมเกสร โดยกลุ่ มผู้เลี้ยงผึ้งได้เริ่มวำงรังผึ้งไปแล้วในหลำยพ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่     
21 มกรำคม ที่ผ่ำนมำ เช่น ต ำบลแควอ้อม ต ำบลสวนหลวง ต ำบลเหมืองใหม่ อ ำเภออัมพวำ และต ำบลบำงสะแก อ ำเภอ   
บำงคนที เป็นต้น 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงครำมมีจุดเด่น เมื่อแก่จัดจะมีสีแดงเข้ม เปลือก      
มีหนำมตั้งหรือหนำมแหลมห่ำงเสมอกันทั้งลูกและไม่เป็นกระจุก หนังตึงหรือเปลือกหนังตึง กรอบ เมื่ออยู่บนต้นจะมีสีแดงเข้ม 
เมื่อเก็บแล้วจะมีสีคล้ำยน้ ำหมำก เนื้อเต่ง หรือมีเนื้อหนำกรอบ สีขำวอมชมพูเรื่อ ๆ เนื้อแห้ง ไม่แฉะ รสชำติ หวำน          
หวำนอมฝำด กลิ่นหอม แต่ผลผลิตลิ้นจี่จะมีออกสู่ตลำดไม่มำก ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งในปีนี้อำกำศเย็นนำน จึงเหมำะ   
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ที่ต้นลิ้นจี่จะออกดอกในระดับดี ท ำให้ชำวสวนส่วนใหญ่มีควำมหวัง เนื่องจำกว่ำลิ้นจี่สมุทรสงครำม เป็นผลไม้ท่ีท ำให้เกษตรกร
มีรำยได้เป็นกอบเป็นก ำ ทำงส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสงครำม จึงได้ลงพ้ืนที่ไปให้ค ำแนะน ำในกำรดูแลต้นลิ้นจี่           
ช่วงออกดอกจนถึงกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมทั้งได้สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกับเกษตรกรเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในระหว่ำงที่กลุ่ม       
ผู้เลี้ยงผึ้งน ำผึ้งมำช่วยผสมเกสรลิ้นจี่ในพ้ืนที่ โดยได้ขอควำมร่วมมือให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ฉีดพ่นสำรเคมีป้องกันและก ำจัด
แมลงศัตรูลิ้นจี่ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 20 มกรำคม 2566 หรือหำกมีควำมจ ำเป็นที่จะฉีดพ่นสำรเคมีป้องกัน และก ำจัด
แมลงศัตรูลิ้นจี่หลังวันที่ 20 มกรำคม 2566 ให้เลือกใช้กลุ่มสำรเคมีที่ไม่เป็นพิษแก่ผึ้ง เช่น อะมิทรำซ (สำรก ำจัดไรศัตรูพืช) 
ก ำมะถันผง (สำรก ำจัดไรศัตรูพืช) ฯลฯ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมกำรเกษตรมีค ำแนะน ำเกษตรกรชำวสวนลิ้นจี่ในกำรดูแลลิ้นจี่      
ช่วงระยะออกดอก ดังนี้ 

1) เมื่อเริ่มเห็นตำดอกถึงก่อนดอกบำน 7 วัน ให้ฉีดพ่นสำรป้องกันก ำจัดไรก ำมะหยี่และแมลงศัตรูพืช ผสมฮอร์โมน
จิบเบอร์ลำริน อัตรำ 2 – 3 หยด/น้ ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) ผสมธำตุอำหำรเสริมแคลเซียม – โบร่อน (ตำมค ำแนะน ำ) เพื่อช่วยให้
แทงช่อดอกได้เร็วขึ้น และช่วยให้เกสรสมบรูณ์ข้ึน จ ำนวน 1 – 2 ครั้ง 

2) ฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบ สูตร 10-52-17 อัตรำ 100 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร (ช่วยบ ำรุงดอก) 
3) ออกดอกร้อยละ 50 เริ่มรดน้ ำจำกปริมำณน้อยไปมำก หยุดให้น้ ำช่วงดอกบำน ส่วนกำรดูแลลิ้นจี่หลังดอกบำน   

1) ออกดอกร้อยละ 50 เริ่มรดน้ ำจำกปริมำณน้อยไปมำก หยุดให้น้ ำช่วงดอกบำน 2) ช่วงดอกบำน ห้ำมฉีดพ่นสำรเคมี        
3) หลังดอกโรยให้เริ่มรดน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยรดจำกปลำยทรงพุ่มลิ้นจี่ ปริมำณน้ ำจำกน้อยไปหำมำก 

4) หลังดอกโรยขนำดผลเท่ำเม็ดถ่ัวเขียว ให้ส ำรวจแมลงศัตรูพืช ถ้ำพบให้ฉีดพ่น (ล้ำงช่อดอก) ด้วยสำร ป้องกันก ำจัด
แมลง(หนอน) เช่น บิวเวอร์เรีย และ สำรก ำจัดเชื้อรำ 

5) ขนำดผลเท่ำเม็ดถั่วเขียว ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรำ 20-50 กก./ต้น และใส่ปุ๋ยทำงดินสูตร 25-7-7 หรือสูตรเสมอ เช่น 
16-16-16 อัตรำ 1-3 กก./ต้น (ปุ๋ยเคมีแนะน ำให้แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง ห่ำงกัน 7-10 วัน) 

6) เพ่ือให้ผลขนำดใหญ่ควรฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบสูตร 30-20-10 ผสมคลิเลทที่มีแคลเซียม -โบร่อน และ ผสมฮอร์โมน 
NAA (ช่วยให้ขั้วเหนียว) 3 หยด/น้ ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) 

7) รดน้ ำสม่ ำเสมอ ควรคลุมโคนลิ้นจี่ด้วยใบไม้แห้งหรือวัชพืช เพ่ือรักษำควำมชื้นในดิน 
8) หมั่นส ำรวจแมลงศัตรูพืชอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะหนอนเจำะขั้วลิ้นจี่ ถ้ำพบให้ป้องกันก ำจัด เช่น ใช้เชื้อรำ        

บิวเวอร์เรีย หรือใช้สำรเคมีในอัตรำที่แนะน ำ 
9) ช่วงก่อนเข้ำสี ควรฉีดพ่นสำรป้องกันหนอนเจำะข้ัว (ช่วงกำรระบำดของหนอนเจำะขั้ว) 
10) เพ่ือเพ่ิมคุณภำพ (ควำมหวำน) ควรใส่ปุ๋ยสูตร13-13-21 อัตรำ 1-3 กก.ต่อต้น และควรฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบ     

สูตร 10-20-30 ผสมคลิเลทที่มีแคลเซียม-โบร่อน 
11) ห่อผล เมื่อลิ้นจี่เข้ำสีเต็มที่ ก่อนเก็บเก่ียวประมำณ 20 วัน 
12) เก็บเก่ียวลิ้นจี่ เมื่อลิ้นจี่อำยุ 110 วัน หลังแทงช่อดอก และลิ้นจี่มีร่องชำติเต็ม 
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นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ ำ ลิ้นจี่ค่อมเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด

สมุทรสงครำม ได้รับกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) มีเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ จ ำนวน1,954 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก 
จ ำนวน 5,160 ไร่ โดยในปี 2566 นี้ คำดว่ำผลผลิตจะออกสู่ตลำดในช่วงกลำงเดือนเมษำยน 2566 เนื่องจำกสภำพอำกำศ
หนำวเย็นต่ ำกว่ำ 20 องศำเซลเซียสต่อเนื่องกันในช่วงเดือนธันวำคม 2565 – 20 มกรำคม 2566 จึงส่งผลให้ต้นลิ้นจี่       
มีกำรแทงช่อดอกในหลำยพื้นท่ี 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสงครำม ได้มีกำรส ำรวจสถำนกำรณ์กำรออกดอกลิ้นจี่ค่อม
จังหวัดสมุทรสงครำม ปี 2566 แล้ว พบว่ำลิ้นจี่มีกำรออกดอกประมำณร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด หรือประมำณ 
4,644 ไร่ และคำดว่ำดอกลิ้นจี่เริ่มบำนตั้งแต่ปลำยเดือนมกรำคม 2566 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศ หำกเกิดฝน
ตกหรือหมอกลงจัดในช่วงดอกลิ้นจี่บำนก็จะท ำให้ปริมำณผลผลิตลดลง ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตลิ้นจี่สมุทรสงครำมออกสู่
ตลำดจ ำนวนไม่มำก ถือเป็นผลไม้ที่หำรับประทำนยำกชนิดหนึ่ง ดังนั้นเพ่ือช่วยเพ่ิมอัตรำกำรติดผลของลิ้นจี่ ส ำนักงำนเกษตร
จังหวัดสมุทรสงครำมจึงได้ประสำนงำนกับกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งจำกจังหวัดต่ำง ๆ เช่น ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี เชียงใหม่ เป็นต้น ให้น ำ
ผึ้งเข้ำมำเลี้ยงในพ้ืนที่สวนลิ้นจี่ เพ่ือช่วยผสมเกสร โดยกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งได้เริ่มวำงรังผึ้งไปแล้วในหลำยพ้ืนที่  ตั้งแต่วันที่ 21 
มกรำคม ที่ผ่ำนมำ เช่น ต ำบลแควอ้อม ต ำบลสวนหลวง ต ำบลเหมืองใหม่ อ ำเภออัมพวำ และต ำบลบำงสะแก อ ำเภอ       
บำงคนที เป็นต้น 

อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงครำมมีจุดเด่น เมื่อแก่จัดจะมีสีแดงเข้ม เปลือก      
มีหนำมตั้งหรือหนำมแหลมห่ำงเสมอกันทั้งลูกและไม่เป็นกระจุก หนังตึงหรือเปลือกหนังตึง กรอบ เมื่ออยู่บนต้นจะมีสีแดงเข้ม 
เมื่อเก็บแล้วจะมีสีคล้ำยน้ ำหมำก เนื้อเต่ง หรือมีเนื้อหนำกรอบ สีขำวอมชมพูเรื่อ ๆ เนื้อแห้ง ไม่แฉะ รสชำติ หวำน          
หวำนอมฝำด กลิ่นหอม แต่ผลผลิตลิ้นจี่จะมีออกสู่ตลำดไม่มำก ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งในปีนี้อำกำศเย็นนำน จึงเหมำะ   
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ที่ต้นลิ้นจี่จะออกดอกในระดับดี ท ำให้ชำวสวนส่วนใหญ่มีควำมหวัง เนื่องจำกว่ำลิ้นจี่สมุทรสงครำม เป็นผลไม้ท่ีท ำให้เกษตรกร
มีรำยได้เป็นกอบเป็นก ำ ทำงส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสงครำม จึงได้ลงพ้ืนที่ไปให้ค ำแนะน ำในกำรดูแลต้นลิ้นจี่           
ช่วงออกดอกจนถึงกำรเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมทั้ งได้สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกับเกษตรกรเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในระหว่ำงที่        
กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งน ำผึ้งมำช่วยผสมเกสรลิ้นจี่ในพ้ืนที่ โดยได้ขอควำมร่วมมือให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ฉีดพ่นสำรเคมีป้องกันและ
ก ำจัดแมลงศัตรูลิ้นจี่ให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 20 มกรำคม 2566 หรือหำกมีควำมจ ำเป็นที่จะฉีดพ่นสำรเคมีป้องกัน และ
ก ำจัดแมลงศัตรูลิ้นจี่หลังวันที่ 20 มกรำคม 2566 ให้เลือกใช้กลุ่มสำรเคมีที่ไม่เป็นพิษแก่ผึ้ง เช่น อะมิทรำซ (สำรก ำจัดไร
ศัตรูพืช) ก ำมะถันผง (สำรก ำจัดไรศัตรูพืช) ฯลฯ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมกำรเกษตรมีค ำแนะน ำเกษตรกรชำวสวนลิ้นจี่ในกำรดูแล
ลิ้นจี่ช่วงระยะออกดอก ดังนี้ 

1) เมื่อเริ่มเห็นตำดอกถึงก่อนดอกบำน 7 วัน ให้ฉีดพ่นสำรป้องกันก ำจัดไรก ำมะหยี่และแมลงศัตรูพืช ผสมฮอร์โมน
จิบเบอร์ลำริน อัตรำ 2 – 3 หยด/น้ ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) ผสมธำตุอำหำรเสริมแคลเซียม – โบร่อน (ตำมค ำแนะน ำ) เพื่อช่วยให้
แทงช่อดอกได้เร็วขึ้น และช่วยให้เกสรสมบรูณ์ข้ึน จ ำนวน 1 – 2 ครั้ง 

2) ฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบ สูตร 10-52-17 อัตรำ 100 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร (ช่วยบ ำรุงดอก) 
3) ออกดอกร้อยละ 50 เริ่มรดน้ ำจำกปริมำณน้อยไปมำก หยุดให้น้ ำช่วงดอกบำน ส่วนกำรดูแลลิ้นจี่หลังดอกบำน   

1) ออกดอกร้อยละ 50 เริ่มรดน้ ำจำกปริมำณน้อยไปมำก หยุดให้น้ ำช่วงดอกบำน 2) ช่วงดอกบำน ห้ำมฉีดพ่นสำรเคมี        
3) หลังดอกโรยให้เริ่มรดน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยรดจำกปลำยทรงพุ่มลิ้นจี่ ปริมำณน้ ำจำกน้อยไปหำมำก 

4) หลังดอกโรยขนำดผลเท่ำเม็ดถ่ัวเขียว ให้ส ำรวจแมลงศัตรูพืช ถ้ำพบให้ฉีดพ่น (ล้ำงช่อดอก) ด้วยสำร ป้องกันก ำจัด
แมลง(หนอน) เช่น บิวเวอร์เรีย และ สำรก ำจัดเชื้อรำ 

5) ขนำดผลเท่ำเม็ดถั่วเขียว ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรำ 20-50 กก./ต้น และใส่ปุ๋ยทำงดินสูตร 25-7-7 หรือสูตรเสมอ เช่น 
16-16-16 อัตรำ 1-3 กก./ต้น (ปุ๋ยเคมีแนะน ำให้แบ่งใส่ 2-3 ครั้ง ห่ำงกัน 7-10 วัน) 

6) เพ่ือให้ผลขนำดใหญ่ควรฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบสูตร 30-20-10 ผสมคลิเลทที่มีแคลเซียม -โบร่อน และ ผสมฮอร์โมน 
NAA (ช่วยให้ขั้วเหนียว) 3 หยด/น้ ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) 

7) รดน้ ำสม่ ำเสมอ ควรคลุมโคนลิ้นจี่ด้วยใบไม้แห้งหรือวัชพืช เพ่ือรักษำควำมชื้นในดิน 
8) หมั่นส ำรวจแมลงศัตรูพืชอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะหนอนเจำะขั้วลิ้นจี่ ถ้ำพบให้ป้องกันก ำจัด เช่น ใช้เชื้อรำ        

บิวเวอร์เรีย หรือใช้สำรเคมีในอัตรำที่แนะน ำ 
9) ช่วงก่อนเข้ำสี ควรฉีดพ่นสำรป้องกันหนอนเจำะข้ัว (ช่วงกำรระบำดของหนอนเจำะขั้ว) 
10) เพ่ือเพ่ิมคุณภำพ (ควำมหวำน) ควรใส่ปุ๋ยสูตร13-13-21 อัตรำ 1-3 กก.ต่อต้น และควรฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบ     

สูตร 10-20-30 ผสมคลิเลทที่มีแคลเซียม-โบร่อน 
11) ห่อผล เมื่อลิ้นจี่เข้ำสีเต็มที่ ก่อนเก็บเก่ียวประมำณ 20 วัน 
12) เก็บเก่ียวลิ้นจี่ เมื่อลิ้นจี่อำยุ 110 วัน หลังแทงช่อดอก และลิ้นจี่มีร่องชำติเต็ม 
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กรมส่งเสริมกำรเกษตร ระดมกลุ่มผู้เลี้ ยงผึ้งทั้งจำกภำคเหนือ-ใต้ ไปวำงในสวนลิ้นจี่ค่อมของดีเมืองแม่กลอง           

ให้ช่วยผสมเกสรดอกที่ก ำลังแทงช่อกว่ำ 90 % ของพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด เผยเป็นลิ้นจี่ที่มีรสชำตอร่อยต่ำงจำกที่อ่ืน ชี้จุดเด่น     
เนื้อสีขำวอมชมพูเรื่อ ๆ เนื้อหนำ แห้ง รสชำติหวำนกรอบอมฝำด กลิ่นหอม แต่ผลผลิตออกสู่ตลำดน้อย รำคำดี พร้อมแนะ
ชำวสวนเน้นดูแลตั้งแทงช่อดอกยันถึงผลโต เพ่ือรักษำคุณภำพของผลผลิต ที่คำดว่ำจะออกสู่ตลำดรำวช่วงกลำงเดือนเมษำยน 
2566 นี้ 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ลิ้นจี่ค่อมเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด
สมุทรสงครำม ได้รับกำรขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (GI) มีเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ จ ำนวน 1,954 ครัวเรือน พ้ืนที่ปลูก 
จ ำนวน 5,160 ไร่ ซึ่งในปี 2566 นี้ คำดว่ำผลผลิตจะออกสู่ตลำดในช่วงกลำงเดือนเมษำยน 2566 เนื่องจำกสภำพอำกำศ
หนำวเย็นต่ ำกว่ำ 20 องศำเซลเซียสต่อเนื่องกันในช่วงเดือนธันวำคม 2565 – 20 มกรำคม 2566 จึงส่งผลให้ต้นลิ้นจี่       
มีกำรแทงช่อดอกในหลำยพื้นที่ กรมส่งเสริมกำรเกษตร โดยส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสงครำม ได้มีกำรส ำรวจสถำนกำรณ์
กำรออกดอกลิ้นจี่ค่อมจังหวัดสมุทรสงครำม ปี 2566 แล้ว พบว่ำลิ้นจี่มีกำรออกดอกประมำณร้อยละ 90 ของพ้ืนที่ปลูก
ทั้งหมด หรือประมำณ 4,644 ไร่ ทั้งนี้คำดว่ำดอกลิ้นจี่เริ่มบำนตั้งแต่ปลำยเดือนมกรำคม 2566 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับสภำพ
ภูมิอำกำศ หำกเกิดฝนตกหรือหมอกลงจัดในช่วงดอกลิ้นจี่บำนก็จะท ำให้ปริมำณผลผลิตลดลง ซึ่งในแต่ละปีจะมีผลผลิตลิ้นจี่
สมุทรสงครำมออกสู่ตลำดจ ำนวนไม่มำก ถือเป็นผลไม้ที่หำรับประทำนยำกชนิดหนึ่ง ดังนั้นเพ่ือช่วยเพ่ิมอัตรำกำรติดผล       
ของลิ้นจี่ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสงครำมจึงได้ประสำนงำนกับกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งจำกจังหวัดต่ำง ๆ เช่น ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี 
เชียงใหม่ เป็นต้น ให้น ำผึ้งเข้ำมำเลี้ยงในพ้ืนที่สวนลิ้นจี่ เพ่ือช่วยผสมเกสร โดยกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งได้เริ่มวำงรังผึ้งไปแล้วในหล ำย
พ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่ 21 มกรำคม ที่ผ่ำนมำ เช่น ต ำบลแควอ้อม ต ำบลสวนหลวง ต ำบลเหมืองใหม่ อ ำเภออัมพวำ และต ำบล   
บำงสะแก อ ำเภอบำงคนที เป็นต้น 

ส ำหรับลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงครำมมีจุดเด่น เมื่อแก่จัดจะมีสีแดงเข้ม  เปลือก มีหนำมตั้งหรือหนำมแหลมห่ำงเสมอกัน   
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ทั้งลูกและไม่เป็นกระจุก หนังตึงหรือเปลือกหนังตึง กรอบ เมื่ออยู่บนต้นจะมีสีแดงเข้ม เมื่อเก็บแล้วจะมีสีคล้ำยน้ ำหมำก     
เนื้อเต่ง หรือมีเนื้อหนำกรอบ สีขำวอมชมพูเรื่อ ๆ เนื้อแห้ง ไม่แฉะ รสชำติ หวำน หวำนอมฝำด กลิ่นหอม แต่ผลผลิตลิ้นจี่      
จะมีออกสู่ตลำดไม่มำก ขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งในปีนี้อำกำศเย็นนำน จึงเหมำะที่ต้นลิ้นจี่จะออกดอกในระดับดี ท ำให้
ชำวสวนส่วนใหญ่มีควำมหวัง เนื่องจำกว่ำลิ้นจี่สมุทรสงครำม เป็นผลไม้ที่ท ำให้เกษตรกรมีรำยได้เป็นกอบเป็นก ำ  ดังนั้น     
ทำงส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสมุทรสงครำม จึงได้ลงพ้ืนที่ไปให้ค ำแนะน ำในกำรดูแลต้นลิ้นจี่ช่ วงออกดอกจนถึงกำรเก็บเกี่ยว
ผลผลิต พร้อมทั้งได้สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกับเกษตรกรเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในระหว่ำงที่กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งน ำผึ้งมำช่วยผสมเกสรลิ้นจี่
ในพ้ืนที่ โดยได้ขอควำมร่วมมือให้เกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ฉีดพ่นสำรเคมีป้องกันและก ำจัดแมลงศัตรูลิ้นจี่ให้แล้วเสร็ จภำยในวันที่ 
20 มกรำคม 2566  หรือหำกมีควำมจ ำเป็นที่จะฉีดพ่นสำรเคมีป้องกัน และก ำจัดแมลงศัตรูลิ้นจี่หลังวันที่ 20 มกรำคม 
2566 ให้เลือกใช้กลุ่มสำรเคมีที่ไม่เป็นพิษแก่ผึ้ง เช่น อะมิทรำซ (สำรก ำจัดไรศัตรูพืช) ก ำมะถันผง (สำรก ำจัดไรศัตรูพืช) ฯลฯ 

นำยเข้มแข็ง กล่ำวอีกว่ำ ขณะนี้ทำงกรมส่งเสริมกำรเกษตรมีค ำแนะน ำเกษตรกรชำวสวนลิ้นจี่ในกำรดูแลลิ้นจี่      
ช่วงระยะออกดอก ดังนี้ 1) เมื่อเริ่มเห็นตำดอกถึงก่อนดอกบำน 7 วัน ให้ฉีดพ่นสำรป้องกันก ำจัดไรก ำมะหยี่และแมลงศัตรูพืช 
ผสมฮอร์โมน จิบเบอร์ลำริน อัตรำ 2 – 3 หยด/น้ ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) ผสมธำตุอำหำรเสริมแคลเซียม – โบร่อน             
(ตำมค ำแนะน ำ) เพ่ือช่วยให้แทงช่อดอกได้เร็วขึ้น และช่วยให้เกสรสมบรูณ์ขึ้น จ ำนวน  1 – 2 ครั้ง, 2) ฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบ    
สูตร 10-52-17 อัตรำ 100 กรัม/น้ ำ 20 ลิตร (ช่วยบ ำรุงดอก) ,3) ออกดอกร้อยละ 50 เริ่มรดน้ ำจำกปริมำณน้อยไปมำก 
หยุดให้น้ ำช่วงดอกบำน 

ส่วนกำรดูแลลิ้นจี่หลังดอกบำน 1) ออกดอกร้อยละ 50 เริ่มรดน้ ำจำกปริมำณน้อยไปมำก หยุดให้น้ ำช่วงดอกบำน , 
2) ช่วงดอกบำน ห้ำมฉีดพ่นสำรเคมี 3) หลังดอกโรยให้เริ่มรดน้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยรดจำกปลำยทรงพุ่มลิ้นจี่ ปริมำณน้ ำ   
จำกน้อยไปหำมำก 4)  หลังดอกโรยขนำดผลเท่ำเม็ดถั่วเขียว ให้ส ำรวจแมลงศัตรูพืช ถ้ำพบให้ฉีดพ่น (ล้ำงช่อดอก) ด้วยสำร 
ป้องกันก ำจัดแมลง(หนอน)  เช่น บิวเวอร์เรีย และ สำรก ำจัดเชื้อรำ 5) ขนำดผลเท่ำเม็ดถั่วเขียว ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรำ 20-50  
กก./ต้น และใส่ปุ๋ยทำงดินสูตร 25-7-7 หรือสูตรเสมอ เช่น 16-16-16 อัตรำ 1-3 กก./ต้น (ปุ๋ยเคมีแนะน ำให้แบ่งใส่        
2-3 ครั้ง ห่ำงกัน 7-10 วัน) 6) เพื่อให้ผลขนำดใหญ่ควรฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบสูตร 30-20-10 ผสมคลิเลทที่มีแคลเซียม -โบร่อน 
และ ผสมฮอร์โมน NAA (ช่วยให้ขั้วเหนียว) 3 หยด/น้ ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) 7) รดน้ ำสม่ ำเสมอ ควรคลุมโคนลิ้นจี่ด้วยใบไม้แห้ง
หรือวัชพืช เพ่ือรักษำควำมชื้นในดิน 8) หมั่นส ำรวจแมลงศัตรูพืชอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยเฉพำะหนอนเจำะขั้วลิ้นจี่ ถ้ำพบ        
ให้ป้องกันก ำจัด เช่น ใช้เชื้อรำบิวเวอร์เรีย หรือใช้สำรเคมีในอัตรำที่แนะน ำ 9) ช่วงก่อนเข้ำสี ควรฉีดพ่นสำรป้องกันหนอน
เจำะขั้ว (ช่วงกำรระบำดของหนอนเจำะขั้ว) 10) เพ่ือเพ่ิมคุณภำพ (ควำมหวำน) ควรใส่ปุ๋ยสูตร13 -13-21 อัตรำ 1-3 กก.
ต่อต้น และควรฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบสูตร 10 -20-30  ผสมคลิเลทที่มีแคลเซียม-โบร่อน 11) ห่อผล เมื่อลิ้นจี่เข้ำสีเต็มที่        
ก่อนเก็บเก่ียวประมำณ 20 วัน และ 12) เก็บเก่ียวลิ้นจี่ เมื่อลิ้นจี่อำยุ 110 วัน หลังแทงช่อดอก และลิ้นจี่มีร่องชำติเต็ม 
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นำยรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ ในปี 2566 นี้ กรมส่งเสริมกำรเกษตร         

มีมำตรกำรส ำคัญในกำรยกระดับคุณภำพทุเรียนหมอนทองตะวันออก เพ่ือรณรงค์และสร้ำงภำพลักษณ์ของทุเรียนประเทศ
ไทย ด้วยกำรยกระดับกำรตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อน้ ำหนักแห้ง โดยปรับเพ่ิมจำกค่ำเฉลี่ยมำตรฐำนเดิมที่ก ำหนดไว้ที่ร้อยละ 32 
เพ่ิมเป็นร้อยละ 35 จะท ำให้ผลผลิตทุเรียนหมอนทองที่ได้มีรสชำติดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักวิจัยและ
พัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชำกำรเกษตรในกำรจัดหำผู้รับซื้อทุเรียน โดยเกษตรกรจะขำยผลผลิตทุเรียนหมอนทองได้ใน
รำคำที่สูงกว่ำปกติ ในขณะที่ส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจังหวัดตรำด และส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจังหวัดระยอง จะท ำหน้ำที่ในกำรประสำนหรือจัดหำ
เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้ำร่วมมำตรกำรเก็บเกี่ยวทุเรียนที่ระดับร้อยละ 35 มำจ ำหน่ำยให้กับผู้รับซื้อ โดยในเบื้องต้นจะเป็น
กำรด ำเนินกำรในเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบกำรที่มีควำมสมัครใจยกระดับคุณภำพทุเรียนไทย รวมทั้งหำ
แนวทำงด ำเนินกำรจัดงำนรณรงค์ฯ เพ่ือประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้ และสร้ำงเครือข่ำยกำรยกระดับคุณภำพทุเรียนไทยและ
แก้ไขปัญหำทุเรียนด้อยคุณภำพให้หมดไป นอกจำกนี้ ทำงด้ำนจังหวัดระยอง จันทบุรี และตรำด ยังได้ประกำศวันเก็บเกี่ยว
ทุเรียนเป็นรำยภำค โดยทุเรียนพันธุ์กระดุมและพวงมณี ประกำศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 10 มีนำคม 2566 ทุ เรียนพันธุ์ชะนี 
ประกำศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 20 มีนำคม 2566 และทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ประกำศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 15 เมษำยน 
2566 และมอบหมำยให้ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดท ำประกำศจังหวัดต่อไป ส ำหรับ
ในส่วนของเกษตรกรนั้น ได้ขอควำมร่วมมือก่อนจะเก็บเกี่ยวตำมวันประกำศฯ ให้น ำตัวอย่ำงผลทุเรียนลูกที่อ่อนที่สุดในรุ่น      
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ที่จะท ำกำรเก็บเกี่ยวมำให้เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร ณ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย ท ำกำรตรวจวัด
เปอร์เซ็นต์น้ ำหนักแห้งเพ่ือออกใบรับรองควำมแก่ ส ำหรับใช้แนบไปกับรถขนส่งทุเรียนไปจ ำหน่ำย ที่ล้ง/โรงคัดบรรจุ ซึ่งได้มี
กำรก ำหนดค่ำเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนแต่ละสำยพันธุ์ไว้ต่ำงกันดังนี้ 1) พันธุ์กระดุม ไม่น้อยกว่ำ 27 
เปอร์เซ็นต์น้ ำหนักแห้ง 2) พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์น้ ำหนักแห้ง 3) พันธุ์พ วงมณี ไม่น้อยกว่ำ 30 เปอร์เซ็นต์
น้ ำหนักแห้ง และ 4) พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่ำ 32 เปอร์เซ็นต์น้ ำหนักแห้ง ในส่วนของสถำนกำรณ์ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ 
ทุเรียน เงำะ มังคุด และลองกอง ของ 3 จังหวัดภำคตะวันออก ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตรำด ปี 2566 มีเนื้อที่ยืนต้นรวม 
871,626 ไร่ เพ่ิมขึ้นจำกปี 2565 ที่มีจ ำนวน 838 ,119 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.00 เนื้อที่ให้ผลผลิตรวม 659 ,501 ไร่ 
เพ่ิมขึ้นจำกปี 2565 ที่มีจ ำนวน 651,604 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.21  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่คำดว่ำจะอยู่ที่ประมำณ 1 ,764 
กิโลกรัม ลดลงจำกปี 2565 ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1 ,826 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 3.40 และคำดว่ำจะมีปริมำณผลผลิต
รวม 1,163,618 ตัน ลดลงจำกปี 2565 ที่มีจ ำนวน 1 ,189,522 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.18  ทั้งนี้ตำมที่ได้คำดกำรณ์
ปริมำณผลผลิตไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ในปีนี้ เงำะ มังคุด ลองกอง มีแนวโน้มปริมำณผลผลิตลดลง เนื่องจำกสภำพอำกำศท่ีมีฝนตก
ชุกติดต่อกันส่งผลให้กำรออกดอกของไม้ผลเว้นช่วง เพรำะต้นชุ่มน้ ำนำน สภำพอำกำศไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรออกดอกของไม้ผล 
ประกอบกับมีกำรโค่นต้นมังคุด เงำะ ลองกอง ที่ให้ผลแล้วออก เพ่ือปลูกทุเรียนทดแทน ท ำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลดลง 
ส ำหรับกำรกระจำยตัวของไม้ผลทั้ง 4 ชนิดนั้น จะทยอยเริ่มออกสู่ตลำดตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ ต่อเนื่องจนถึงต้นเดือน
ตุลำคม 2566 โดยคำดว่ำผลผลิตจะออกกระจุกตัวสูงสุดในช่วงกลำงเดือนเมษำยนต่อเนื่องถึงกลำงเดือนพฤษภำคม 2566 

“ส ำหรับทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส ำคัญ ขณะนี้ออกดอกแล้วร้อยละ 65.29 พัฒนำกำรส่วนใหญ่อยู่ในระยะ
หัวก ำไลและระยะมะเขือพวง บำงส่วนดอกเริ่มบำนบ้ำงแล้ว ผลผลิตจะทยอยออกสู่ตลำดตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ ถึงต้น
เดือนสิงหำคม 2566 ซึ่งทุเรียน 3 จังหวัดของภำคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตรำด) ปีนี้มีเนื้อที่ยืนต้นรวม 555 ,306 ไร่ 
เพ่ิมขึ้นจำกปี 2565 ที่มีจ ำนวน 512,947 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.26  เนื้อที่ให้ผลรวม 351,546 ไร่ เพ่ิมขึ้นจำกปี 2565 
ที่มีจ ำนวน 335,278 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.85 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2,152 กิโลกรัม ลดลงจำกปี 2565 ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อ
ไร่ 2,184 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1.47 ท ำให้มีปริมำณผลผลิตรวม 756 ,456 ตัน เพ่ิมขึ้นจำกปี 2565 ที่มีจ ำนวน 
732,330 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.30 โดยเนื้อที่ยืนต้นทุเรียนที่เพ่ิมขึ้นนั้น เนื่องจำกเกษตรกรขยำยพ้ืนที่เพำะปลูก มีกำร
ปรับเปลี่ยนพืชอ่ืนเช่น ยำงพำรำ ล ำไย มังคุด เงำะ ลองกองและพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำมำปลูกทุเรียนทดแทน ซึ่งเป็นผลมำจำกกระแส
ควำมต้องกำรของตลำดทั้งภำยในประเทศ และต่ำงประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยด้ำนรำคำและ
ผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ดี คุ้มค่ำกับกำรลงทุน จึงท ำให้มีเนื้อที่ให้ผลเพ่ิมข้ึน” รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำว 

 
 

 


