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ค าน า 

แนวทางการด าเนินการป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนในภาพรวมระดับภาค ปี ๒๕๖๔ ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นโดยอาศัยแนวทางการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัด
ระยอง และหน่วยงานภาคีท่ีร่วมกันด าเนินการในฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต ปี ๒๕๖๔ โดยเน้นการแก้ไข
ปัญหาทุเรียนอ่อนในระดับเกษตรกรผู้ผลิตและโรงคัดบรรจุก่อนการส่งออก ซึ่งพบปัญหามากในช่วงต้น 
ของฤดูการเก็บเกี่ยว ซึ่งผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยแต่มีราคาสูง ไปจนถึงการเฝ้าระวังและรับเรื่อง
ร้องเรียน เพ่ือตรวจสอบและด าเนินคดีกับผู้จ าหน่ายตลอดฤดูการเก็บเกี่ยว  

ด้วย “ทุเรียนอ่อน” เป็นปัญหาส าคัญในการท าลายความเชื่อมั่นในตัวสินค้าของผู้บริโภค 
ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ สร้างผลเสียต่อเนื่องตามมา
ในระยะยาว การป้องกันและป้องปรามปัญหาทุเรียนอ่อนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จ าเป็นต้องท าอย่าง
ต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานเดียวกันหรือสูงกว่าในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศที่มีการผลิตสินค้าทุเรียน เพ่ือลด
ความเสียหายทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และรักษาภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยให้สมกับการเป็น
สินค้าเศรษฐกิจคุณภาพมูลค่าสูง สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และท าให้ทุเรียนไทยเป็นอันดับหนึ่ง 
ในเวทีการค้าทุเรียนระดับโลกได้อย่างยั่งยืน 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร 
พฤษภาคม ๒๕๖๔  
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
๑. บทน า 
๒. โมเดลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๔ 
๓. แนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนระดับภาค 

๓.๑ การเตรียมความพร้อมและวางระบบ 
๓.๒ การประชาสัมพันธ์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ 
๓.๓ การด าเนินการตรวจสอบทุเรียนอ่อน 
๓.๔ ติดตามผลการด าเนินงาน วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

รายนามคณะผู้จัดท า 
ภาคผนวก 

- (ตัวอย่าง) แบบค าร้องแจ้งความประสงค์การเก็บเก่ียวทุเรียนและให้ตรวจสอบ
เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งเนื้อทุเรียน  

- (ตัวอย่าง) แบบรับรองการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งเนื้อทุเรียน  
(เฉพาะตัวอย่างที่น ามาสุ่มตรวจ)  

- ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง มาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ก าหนดวันเก็บเก่ียวทุเรียน)  

- ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหาทุเรียน 
ด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด ปี ๒๕๖๔ (ก าหนดวันเก็บเก่ียวทุเรียน ปี ๒๕๖๔)  

- ค าสั่งจังหวัดตราด ที ่๑๙๔/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานมาตรการป้องกัน
ผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดตราด  

- ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง มาตรการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่
ตลาดจังหวัดตราด ปี ๒๕๖๔  

- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  
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การด าเนินการป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนในภาพรวมระดับภาค ปี ๒๕๖๔ 
 

๑. บทน า 
โดยปกติช่วงเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงที่ทุเรียนภาคตะวันออกเริ่มออก 

สู่ตลาด ในขณะที่ทุเรียนจากภาคใต้จะเริ่มเข ้าสู่ตลาดช่วงเดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ทุเรียนช่วง
ต้นฤดูกาลจากทุกภาคจะมีราคาสูง เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดยังมีปริมาณน้อย ประกอบกับมียอดสั่งซื้อ
ล่วงหน้าผ่านพ่อค้าคนกลางและโรงคัดบรรจุ (ล้ง) เป็นจ านวนมาก ท าให้เกษตรกรบางรายรีบตัด
ทุเรียนออกขายในช่วงนี้เพ่ือท าก าไร ในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ครบอายุการเก็บเกี่ยว นอกจาก
ปัจจัยด้านราคาแล้ว ยังมีปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร เกษตรกรเจ้าของสวน
จ านวนไม่น้อยต้องการความสะดวก จึงจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางหรือล้งในลักษณะเหมาสวน  
ท าให้เกษตรกรไม่ได้เป็นผู้ควบคุมการเก็บเกี่ยวเอง รวมไปถึงเป็นเทคนิคของพ่อค้าเองที่จะตัดทุเรียนอ่อน
ไปจ าหน่ายเพื่อให้ได้น้ าหนักท่ีมาก อีกท้ังเมื่อพบว่ามีทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดในช่วงนั้น ผู้บริโภคจะเกิด
ความต้องการบริโภคน้อยลงในระยะหนึ่ง ท าให้ราคาทุเรียนลดต่ าลง จากนั้นพ่อค้าจึงกลับไปกดราคา
จากชาวสวนหรือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกมาก แล้วน ามาขายท าก าไรส่วนต่างเป็นจ านวนมาก 
การมีทุเรียนอ่อนอยู่ในตลาดจึงเป็นการท าลายกลไกตลาดการซื้อขายทุเรียนนั่นเอง  

ผลเสียที่เกิดจากการขายทุเรียนอ่อน นอกจากท าให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ  
และท าลายความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของผู้บริโภคภายในประเทศเองแล้ว ยังจะส่งผลกระทบต่อ
ตลาดส่งออกอีกด้วย เนื่องจากในปัจจุบันเวียดนามและกัมพูชาสามารถผลิตทุเรียนได้มากขึ้น และมี
ความได้เปรียบทุเรียนไทยเนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ ากว่า อีกทั้งที่ตั้งยังอยู่ใกล้สาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกใหญ่ของไทยมากกว่า ท าให้ต้นทุนการส่งออกต่ ากว่าด้วย ซึ่งหากยังมี 
การลักลอบส่งออกทุเรียนอ่อนไปตลาดต่างประเทศ จะท าให้ภาพลักษณ์ทุเรียนไทยตกต่ า สูญเสียความ
น่าเชื่อถือ และในที่สุดจะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับประเทศเพ่ือนบ้านในไม่ช้า 

กรมส่งเสริมการเกษตรมีความห่วงใยในเรื่องคุณภาพของทุเรียนและผลกระทบด้านการตลาด 
ที่จะตามมาอีกมาก จึงได้มอบหมายให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
ด าเนินการบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกทั้งระบบ และเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริมและพัฒนาไม้ผลภาคตะวันออก โดยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีภาคส่วนต่างๆ 
ถึงแนวทางและการด าเนินงานในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพที่ออก 
สู่ตลาดในภาพรวมของภาคตะวันออกขึ้น ซึ่งส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้ศึกษาการ
ด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง แล้วน ามาจัดท าเป็นแนวทาง 
การด าเนินการป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนในภาพรวมระดับภาค ปี ๒๕๖๔ ส าหรับใช้เป็นต้นแบบให้กับ
ภาคใต้และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้การด าเนินงานมีมาตรฐานแนวทางเดียวกัน ในขณะที่สามารถน าไป
ปรับใช้หรือต่อยอดแนวทางการด าเนินงาน ให้เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที่ และสถานการณ์ในขณะนั้นๆ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นได้อีกด้วย 
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๒. โมเดลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๔ 
 รูปแบบการด าเนินงานจะด าเนินงานหลักด้วยกลุ่มบุคคลจ านวน ๓ กลุ่ม ได้แก่  
  ๑) กลุ่มบุคคลภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
กระทรวงมหาดไทย ชุดตรวจเฉพาะกิจ หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
  ๒) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ 
ผู้รับจ้างตัดทุเรียน ร้านค้าผลไม ้
  ๓) กลุ่มผู้ทราบข้อมูลสถานการณ์ ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยภาคตะวันออก สมาคมผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ สมาคมทุเรียนไทย
และเกษตรกร  
 
โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 
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 ๒.๑ ขั้นรับทราบสถานการณ์การผลิตและการค้าทุเรียน 
เป็นการหารือท าความเข้าใจสถานการณ์ของการผลิตและการค้าทุเรียนในขณะนั้นๆ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ โดยจัดประชุมกลุ่มบุคคลทั้ง ๓ กลุ่ม เพ่ือหา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทุเรียนในแต่ละหน่วยงาน เช่น ข้อมูลการผลิตในพ้ืนที่ ข้อมูลคาดการณ์ผลผลิต 
ข้อมูลคาดการณ์การส่งออก ข้อปฏิบัติหรือข้อบังคับทางกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เป็นต้น 

 ๒.๒ ขั้นก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
เป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน น ามาก าหนดบทบาท

หน้าที่รับผิดชอบ และมอบหมายหน่วยงานให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
๑) การก าหนดวันเก็บเก่ียวทุเรียนประจ าภาค  
๒) การจัดตั้งชุดเฉพาะกิจเพ่ือตรวจสกัดก้ันทุเรียนอ่อน  
๓) การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังทุเรียนอ่อน  
๔) การจัดท าผังขั้นตอนการด าเนินงานหรือคู่มือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ  
๕) การจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบรับแจ้งการเก็บเกี่ยวทุเรียน  (ทร.๑)  

แบบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียน (ทร.๒)   
๖) การก าหนดบทลงโทษ และการบังคับใช้กฎหมาย 

 ๒.๓ ขั้นประชาสัมพันธ์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติ 
เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่และเกษตรกร โดยแบ่งเป็น

การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ให้รับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติของเกษตรกรและโรงคัดบรรจุ รวมถึงการ
อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ให้ตระหนักถึงความส าคัญในการเก็บเกี่ยวทุเรียนให้ถู ก
ระยะ การสังเกตการเก็บเกี่ยวให้ถูกระยะ บทลงโทษตามกฎหมาย วิธีตรวจวัดความอ่อนแก่ของทุเรียน
โดยการวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียนตามมาตรฐานที่ก าหนด และการอบรมให้เกษตรกร/
กลุ่มเกษตรกร สามารถช่วยเหลือเกษตรกรด้วยกันตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียนด้วย 
นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเทคโนโลยีการตรวจสอบอายุทุเรียนที่เหมาะสมให้เกษตรกรน าไปใช้จริงใน
พ้ืนที ่

 ๒.๔ ขั้นด าเนินการตรวจสอบ 
เป็นการตรวจสอบทุเรียนของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อได้รับแจ้งจาก

เกษตรกร หรือ ด่านตรวจพืช (กรณีเก็บเก่ียวก่อนวันเก็บเก่ียวทุเรียนประจ าภาค) หรือการลงพ้ืนที่ของ
ชุดตรวจเฉพาะกิจเพ่ือตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งการร้องเรียนจากผู้บริโภค (จนถึงสิ้นสุดฤดูการเก็บ
เกี่ยว) 

 ๒.๕ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ 
เป็นการน าข้อมูลการด าเนินงานที่ผ่านมา น ามาวิเคราะห์เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เพ่ือน าไปปรับใช้แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  
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๓. แนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนระดับภาค 
 ๓.๑ การเตรียมความพร้อมและวางระบบ  

๓.๑.๑ จัดประชุมเพื่อก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการป้องกัน แก้ไขทุเรียนอ่อน 
ในภาพรวมระดับภาค จ านวน ๒ ครั้ง เพ่ือรับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน อ านาจหน้าที่การบังคับใช้
กฎหมายและบทลงโทษของแต่ละหน่วยงาน การแบ่งหน้าที่ด าเนินงาน เป็นต้น และให้ได้ข้อสรุป ดังนี้ 

๑) ก าหนดวันเก็บเก่ียวทุเรียนประจ าภาค 
๒) ก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงาน 
๓) ก าหนดบทลงโทษ 
๔) ก าหนดแผนการประชาสัมพันธ์ 
๕) ก าหนดวิธีการติดตามสถานการณ์ 
ด าเนินการโดย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ส านักงาน
เกษตรจังหวัด สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยระดับภาค 
สมาคมผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ สมาคมทุเรียนไทยและเกษตรกร เป็นต้น 

๓.๑.๒ จัดท าแบบฟอร์มเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่ 
๑) แบบรับแจ้งการเก็บเก่ียวทุเรียน  
๒) แบบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียน 
ด าเนินการโดย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  และจัดส่งให้

ส านักงานเกษตรจังหวัด ส าหรับน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ 

๓.๑.๓ ก าหนดบทลงโทษ และเลือกใช้กฎหมายที่เหมาะสม ส าหรับน ามาบังคับใช้ 
กรณซีื้อขายทุเรียนอ่อนที่เก็บเกี่ยวก่อนระยะเหมาะสม โดยพิจารณาดังนี้ 

๑) ส าหรับเกษตรกร พิจารณาพัก/เพิกถอน การใช้ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช  
๒) ส าหรับโรงคัดบรรจุ พิจารณาพัก/เพิกถอน การใช้ใบรับรองโรงคัดบรรจุตาม

หลักการรับรองกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP 
๓) ส าหรับผู้ประกอบการค้า แจ้งความด าเนินคดีตาม  

- พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๗* "ผู้ใดโดยเจตนา
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระส าคัญประการอ่ืนอัน 
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืน โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็น
เท็จหรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจ าคุก  
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ถ้าผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง
กระท าผิดซ้ าอีก ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ"  

* มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๑ “ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วย
ประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งก าเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จ  
ถ้าการกระท านั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 

ส าหรับข้อ ๑) และ ๒) อยู่ ในอ านาจหน้าที่และการด าเนินการของ 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  ส่วนข้อที่ ๓) ชุดตรวจเฉพาะกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ งจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ด าเนินการแจ้งความด าเนินคดี 

๓.๒ การประชาสัมพันธ์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ 

๓.๒.๑ อบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินงาน เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
๑) หลักสูตรสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการเก็บเก่ียวทุเรียนที่ถูกระยะ 

การสังเกตการเก็บเก่ียวที่ถูกระยะ และบทลงโทษตามกฎหมาย  
๒) หลักสูตรการตรวจวัดความอ่อนแก่ของทุเรียนโดยการวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง

ของเนื้อทุเรียนตามมาตรฐานที่ก าหนด 
แต่ละหน่วยงานแบ่งหน้าที่อบรมบุคคลเป้าหมาย ดังนี้ 
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร รับผิดชอบการอบรมผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ 

ผู้รับจ้างตัดทุเรียน  
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  รับผิดชอบการอบรมเกษตรกร 

(ประธานแปลงใหญ่/ศพก.) และสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยระดับภาค เพ่ือให้แต่ละหน่วยงาน 
สามารถตั้งจุดบริการให้กับเกษตรกร โดยการตรวจวัดด้วยตนเองเบื้องต้น  

ส านักงานเกษตรจังหวัด อบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอ  

๓.๒.๒ การจัดท าและออกประกาศ/ค าสั่งจังหวัด ในการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ 
แจกเกษตรกร และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้  

๑) ประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการด าเนินคดีแก่ผู้จ าหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ 
๒) ประกาศจังหวัด เรื่อง การก าหนดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งในเนื้อทุเรียน 
๓) ประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหา

ทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ก าหนดวันเก็บเก่ียวทุเรียน) 
๔) แต่งตั้งคณะท างานมาตรการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด 

และก าชับให้หน่วยงานภายใต้ค าสั่งคณะท างานฯ บูรณาการงานร่วมกันทุกภาคส่วน  
๕) แต่งตั้งคณะท างานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา

ทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดฤดูการผลิต ปี ๒๕๖๔ โดยมีการบูรณาการงานร่วมกันทั้งคณะท างานฯ 
ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ ในการลงพ้ืนที่สุ่มตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียน 
ในแปลงของเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

ทั้งนี้ หัวข้อประกาศ/ค าสั่งจังหวัด และรายละเอียดภายใน สามารถปรับเพ่ิม
หรือลดได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละจังหวัด ด าเนินการโดย ส านักงาน 
เกษตรจังหวัด ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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๓.๒.๓ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน และสร้างการรับรู้
ให้แก่ประชาชน เกษตรกร และหน่วยงาน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์  
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ การประชุมต่างๆ เป็นต้น โดยแต่ละ
หน่วยงานมีบุคคลเป้าหมาย ดังนี้ 

ส านักงานเกษตรจังหวัด แจ้งข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้ในระดับ
จังหวัดและระดับอ าเภอ 

ส านักงานเกษตรอ าเภอ แจ้งข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้ในระดับ
เกษตรกร 

สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนไทยระดับภาค และสมาคมทุเรียนไทย แจ้ง
ข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้ในระดับเกษตรกร 

ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร สมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียน 
และสมาคมการค้าผลไม้ แจ้งข้อมูลข่าวสารและสร้างการรับรู้ในระดับผู้ประกอบการค้าขายผลไม้ 

 ๓.๓ การด าเนินการตรวจสอบทุเรียนอ่อน 

๓.๓.๑ การจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ประกอบด้วย 
๑) ชุดตรวจเฉพาะกิจ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร  

กรมวิชาการเกษตร และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น โดยมีอ านาจหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ทุเรียนอ่อน (ครอบคลุมทั้ งสวนเกษตรกร โรงคัดบรรจุ และร้านค้าผลไม้) ตามที่ได้รับแจ้ง 
หรือร้องเรียน และแจ้งความด าเนินคดี หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด 

 โดย ส านักงานเกษตรจังหวัด ประสานกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ด าเนินการ
ผ่านความเห็นชอบและก าหนดรายละเอียดของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด โดยให้จังหวัดจัดท า
ประกาศจังหวัดให้ชัดเจนและครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒) ชุดตรวจโรงคัดบรรจุ เพ่ือลงพ้ืนที่ตรวจสอบทุเรียนอ่อนที่โรงคัดบรรจุ 
ตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจากด่านตรวจพืช หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น ด าเนินการเป็น ๒ กรณี 
ดังนี้ 

ก. กรณีทุเรียนเป็นไปตามมาตรฐาน ให้ออกใบรับรองผลการตรวจความแก่
ของทุเรียน เพ่ือให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุน าไปยื่นต่อด่านตรวจพืชก่อนการส่งออก 

ข. กรณีพบทุเรียนอ่อน ให้คัดออกและท าต าหนิโดยพ่นสีแดงที่ผล และใช้
บทลงโทษพิจารณาพัก/เพิกถอน การใช้ใบรับรองโรงคัดบรรจุตามหลักการรับรองกระบวนการผลิต 
ที่ได้มาตรฐาน GMP 

โดย ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ทั้งนี้ การตรวจสอบโรงคัดบรรจุ 
อาจด าเนินการร่วมกับชุดตรวจเฉพาะกิจที่แต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 

๓) เจ้าหน้าที่ตรวจแปลงเกษตรกร เป็นเจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ด าเนินการเฉพาะเมื่อรับแจ้งความประสงค์เก็บเกี่ยวก่อนวันเก็บเกี่ยวทุเรียนประจ าภาคของเกษตรกร 
จากผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อาสาสมัครเกษตรกร พร้อมลงพ้ืนที่ตรวจสอบ หรือ 
เกษตรกรน าเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่างทุเรียน น ามาตรวจสอบที่ส านักงาน เมื่อตรวจสอบเสร็จสิ้น 
แบ่งการด าเนินการเป็น ๒ กรณี ได้แก่ 
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ก. กรณีทุเรียนเป็นไปตามมาตรฐาน ให้ออกใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ าหนัก
แห้งของเนื้อทุเรียน พร้อมระบุในส าเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชว่า เกษตรกรจ าหน่ายให้โรงคัด
บรรจุไหน ปริมาณเท่าไร พร้อมแนบไปกับรถขนส่งทุเรียนเข้าโรงคัดบรรจุ เพ่ือป้องกันการสวมสิทธิ์
ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 

ข. กรณีพบทุเรียนอ่อน ส่งข้อมูลให้ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  
ใช้บทลงโทษพิจารณาพัก/เพิกถอน การใช้ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 

ด าเนินการโดย ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
๔) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ 

ว่าประสงค์จะด าเนินการส่งออกทุเรียน ก่อนวันเก็บเกี่ยวทุเรียนประจ าภาค  ให้ด าเนินการประสาน
แจ้งส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เพ่ือเข้าตรวจความแก่ของทุเรียนตามมาตรฐานที่ก าหนดต่อไป 
ทั้งนี้ ทั้งการส่งออกก่อนและหลังวันเก็บเกี่ยวทุเรียนประจ าภาค จนกระทั่งสิ้นสุดฤดูการเก็บเกี่ยว  
ด่านตรวจพืชจะต้องด าเนินการบันทึกปริมาณทุเรียนที่ส่งออก โดยเพ่ิมการบันทึกปริมาณทุเรียน  
ที่ส่งออกของโรงคัดบรรจุเป็นรายเกษตรกร/ใบรับรองแหล่งผลิต  GAP พืช โดยก าหนดเกณฑ์ 
การตรวจสอบควบคุมปริมาณทุเรียน คือ ผลผลิตทุเรียนไม่เกิน ๔ ตัน/ไร่ และไม่เกิน ๕ ไร่/ตู้  
เพ่ือควบคุมและป้องกันการสวมสิทธิ์ใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 

ด าเนินการโดย ด่านตรวจพืช 

๓.๓.๒ การด าเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๑) เกษตรกร ที่ประสงค์จะเก็บเกี่ยวก่อนวันเก็บเก่ียวทุเรียนประจ าภาค ให้แจ้ง

ความประสงค์ที่ผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อาสาสมัครเกษตรกร พร้อมกรอกแบบ 
รับแจ้งการเก็บเกี่ยวทุเรียน เพ่ือแจ้งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอในพ้ืนที่ลงตรวจสอบความแก่ 
ของทุเรียน  

๒) ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ แบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่ 
- กรณีรับซื้อทุเรียน ให้ด าเนินการตรวจสอบใบรับรองเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง

ของเนื้อทุเรียน และส าเนาใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืชจากเกษตรกรที่น ามาจ าหน่าย 
- กรณีจ าหน่ายทุเรียน แจ้งความประสงค์ส่งออกทุเรียนที่ด่านตรวจพืช 

ตามพ้ืนที่ความรับผิดชอบของด่านตรวจพืช  
๓) ผู้บริโภคและประชาชน หากพบเห็นการคัดและจ าหน่ายทุเรียนอ่อน หรือ

ได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อขายทุเรียนอ่อน สามารถแจ้งได้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ สารวัตร
เกษตร หรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ด ารงธรรมทุกจังหวัด หรือแจ้งความด าเนินคดีได้ที่สถานีต ารวจในท้องที่
ทุกแห่ง 

๓.๓.๓ การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังทุเรียนอ่อน โดยการท ากลุ่มไลน์เพ่ือติดตาม
สถานการณ์และเฝ้าระวังการตัดทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด ประกอบด้วย ผู้แทนส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด 
ทุกจังหวัดที่เก่ียวข้อง และส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

โดย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
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๓.๔ ติดตามผลการด าเนินงาน วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

๓.๔.๑ การจัดประชุมคณะท างานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเป็นระยะเพ่ือให้รับทราบ 
ถึงสถานการณ์ การด าเนินงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

โดย คณะท างานฯ ชุดตรวจเฉพาะกิจ ชุดตรวจโรงคัดบรรจุ หน่วยงานต่างๆ 
ที่มีการด าเนินการ 

๓.๔.๒ การจัดประชุมสรุปการก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการป้องกัน แก้ไข
ทุเรียนอ่อนในภาพรวมระดับภาค เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

โดย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และ ทุกหน่วยงานที่ร่วมกัน
ด าเนินงาน 
 
 หมายเหตุ  

 ขั้นตอนการด าเนินการป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนในภาพรวมระดับภาค ปี ๒๕๖๔ ที่จัดท าขึ้นนี้
เป็นแนวทางที่ปรับปรุงขึ้นจากการด าเนินงานของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัด
ระยอง และหน่วยงานภาคีที่ร่วมกันด าเนินงานในปี ๒๕๖๔ ซึ่งในการด าเนินงานนั้น แต่ละพ้ืนที่มีการ
ด าเนินงานในรายละเอียดที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละเฉพาะพ้ืนที่ โดยมีการ
ก าหนดโครงหลักในการด าเนินการเพ่ือใช้เป็นแนวทางร่วมกัน ดังนั้นการน ารูปแบบไปใช้ จึงต้องค านึงถึง
ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่เป็นหลัก เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับบริบทและสถานการณ์ของพ้ืนที่นั้นๆ 
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รายนามคณะผู้จัดท าแนวทางด าเนินการป้องกันแก้ไขทุเรียนอ่อนในภาพรวม 
ระดับภาค ปี 2564 

 
คณะที่ปรึกษา 

1. นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมด ารง  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
2. นายขจร  เราประเสริฐ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
3. นางมาลินี  ยุวนานนท์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
 
คณะผู้จัดท า 

1. นางสาววรนชุ  สีแดง  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
    ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
2. นางสาวเพ็ญระพี  ทองอินทร์  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมไม้ผล  ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
๓. นางสาวทัศนา  คิดสร้าง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ   ” 
๔. นายนัฐชัย  แย้มพิกุลสกุล นักวิชาการเกษตรช านาญการ   ” 
๕. นางสาวธันย์ชนก  โต๊ะถม นักวิชาการเกษตรช านาญการ   ” 
๖. นางสาวนริศรา  วายนต ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ   ” 
๗. นางสาวนภากรณ ์ จันปัญญา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   ” 
๘. นางสาวคชาภรณ ์ เขียวแก้ว นักวิชาการเกษตร    ” 
 
เบอร์โทรผู้ประสานงาน 

กลุ่มส่งเสริมไม้ผล  ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
โทรศัพท์ 0-2579-3816  โทรสาร 0-2579-2622  
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ภาคผนวก  
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(ตัวอย่าง)  
แบบค าร้องแจ้งความประสงค์การเก็บเกี่ยวทุเรียนและให้ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งเนื้อทุเรียน  

 
เขียนที่........................................................................      

 
ข้าพเจ้าชื่อ – นามสกุล...........................................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่.............. ....... 

ต าบล...............................................อ าเภอ...................................จังหวัด........................ ................มีความประสงค์
ขอให้ด าเนินการตรวจสอบความอ่อนแก่ทุเรียนโดยการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียน โดยขอให้
ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้   

1. การแจ้งความประสงค์ให้การตรวจตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียน (เก็บเก่ียวก่อนวันที่ 
....(ระบุวันที่ก าหนดเป็นวันเก็บเกี่ยวทุเรียนประจ าภาค)....)     จ านวน......................แปลง   

แปลงที่ 1.  ที่ตั้งแปลง.................................................................................................................. .......... 
               ทุเรยีนสายพันธุ์  หมอนทอง     ชะนี     กระดุม     อ่ืนๆ (ระบุ) ........................... 
   พ้ืนที่เก็บเก่ียว........................................ ไร่ ปริมาณที่เก็บเกี่ยว....................................... กิโลกรัม 
   วันดอกบาน.............../................../.................... วันที่จะเก็บเกี่ยว........./............../2564            
แปลงที่ 2.  ที่ตั้งแปลง.......................................................................................................... ................ 
               ทุเรียนสายพันธุ์  หมอนทอง      ชะนี     กระดุม     อ่ืนๆ (ระบุ) .......................... 
   พ้ืนที่เก็บเก่ียว........................................ ไร่ ปริมาณที่เก็บเกี่ยว....................................... กิโลกรัม 
   วันดอกบาน.............../................../...................... วันที่จะเก็บเกี่ยว........./.............../2564                      

2. การรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 
 มีแล้ว  เลขที่ ..............................................     ยังไม่มี  

3. ผู้ประกอบการที่รับซื้อ 
ชื่อ-ที่อยู่ ผู้ประกอบการที่รับซื้อ ..........................................................................................  

 

ลงชื่อ ..........................................ผู้แจ้งความประสงค ์  ลงชื่อ .......................................ผู้รับแจ้งความประสงค์ 
       (..........................................)                          (..........................................) 

 ……./…………../2564                        ต าแหน่ง*............................................ 
        ……./…………../2564 
         
     ลงชื่อ ..........................................ผู้รับแจ้งความประสงค์ 
       ( ............................................. )  
         ต าแหน่ง**............................................... 
                                       ……./…………../2564 
  

หมายเหตุ ต าแหน่ง*  หมายถึง ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
   ต าแหน่ง** หมายถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 

แบบ ทร. ๑ 
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(ตัวอย่าง - หน้า ๑) 
แบบรับรองการตรวจสอบเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งเนื้อทุเรียน (เฉพาะตัวอย่างท่ีน ามาสุ่มตรวจ)   
 
             เขียนที่....................................................................... 
                                                                      
ชื่อ – นามสกุลเกษตรกร...........................................................ที่อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่....... .......... 

ต าบล...............................................อ าเภอ...................................จังหวัด..................... ...................ผลตรวจสอบ
ความอ่อนแก่ทุเรียนโดยการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียน ดังนี้   

แปลงท่ี 1 ทุเรียนพันธุ์ ........................................... ที่ตั้งแปลง……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
พ้ืนที่..................ไร่ วันที่คาดวา่จะเก็บเกี่ยว .........../......../2564 ปริมาณที่เก็บเกี่ยว.......................... ......... ตัน 

             ผลการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียน  
สุ่มตรวจ ณ ................................................................................................... ............ 
จ านวนผลทุเรียนที่สุ่มตรวจ.......................ผล เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียน .......... เปอร์เซ็นต์ 
แปลงท่ี 2 ทุเรียนพันธุ์ ........................................... ที่ตั้งแปลง……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
พ้ืนที่..................ไร่ วันที่คาดวา่จะเก็บเกี่ยว .........../......../2564 ปริมาณที่เก็บเกี่ยว.......................... ......... ตัน 

     ผลการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียน  
สุ่มตรวจ ณ ................................................................................................... ............ 
จ านวนผลทุเรียน/ตัวอย่างที่สุ่มตรวจ...........ผล เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียน ............. 

เปอร์เซ็นต์ 
หมายเหตุ   ให้การรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ท าการสุ่มตรวจนี้เท่านั้น  

 
ลงชื่อ ................................เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียน  ลงชื่อ ................................ผู้ตรวจ 

     ( ............................................. )                ( ............................................. )  
 ……./…………../2564    ต าแหน่ง.......................................................... 
                                                                                        ……./…………../2564 
 
           ลงชื่อ ..........................................พยาน 

        ( ............................................. )  

       ต าแหน่ง.......................................................... 
              ……./…………../2564 
 
                                        
  

บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม 

.................................................................................. 

.................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

มาตรฐานความอ่อนแก่ของทุเรียนตามสายพันธุ์ 
พันธุ์หมอนทอง   น้ าหนักเนื้อแห้งขั้นต่ า  32 เปอร์เซ็นต์        พันธุ์ชะนี   น้ าหนักเนื้อแห้งขั้นต่ า  30 เปอรเ์ซนต ์
พันธุ์กระดุมทอง   น้ าหนักเนื้อแห้งขั้นต่ า  27 เปอรเ์ซ็นต์       พันธุ์พวงมณี  น้ าหนักเนื้อแห้งขั้นต่ า  30 เปอร์เซนต ์
 

แบบ ทร. ๒ 
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(ตัวอย่าง - หน้า ๒) 
แบบบันทึกผลการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งของเนื้อทุเรียน 

 
                    วันที่ตรวจ.............................................. เวลา................. 

 
ชื่อเกษตรกร .......................................................................................................  

สุ่มตัวอย่างครั้งที่ 1  ทุเรียนพันธุ์........................................    สุ่มตัวอย่างครั้งที่ 2   ทุเรียนพันธุ์
.................................. 
น้ าหนักจานกระดาษ...................กรัม                             น้ าหนักจานกระดาษ...................กรัม 
น้ าหนักเนื้อทุเรียนสด ................ กรัม                            น้ าหนักเนื้อทุเรียนสด ................ กรัม 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ าหนักแห้ง ........................................... เปอร์เซ็นต์               น้ าหนักแห้ง ........................................... 
เปอร์เซ็นต์ 
 
หมายเหตุ  น้ าหนักสุทธิ      =     น้ าหนักถาด - น้ าหนักสุดท้าย 
              น้ าหนักแห้ง      =     น้ าหนักสุทธิ X 100 
    น้ าหนักเนื้อสดเริ่มต้น      
  

ชั่งครั้งท่ี น้ าหนัก (กรัม) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ชั่งครั้งท่ี น้ าหนัก (กรัม) 
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