
2562 2563 2564 2565*     ± %∆

ผลผลิต (ตนั) 1,017,097 1,116,066 1,212,989   1,439,455 18.67

- ภาคตะวนัออก 497,396 552,198 575,542     744,549 29.36

- ภาคใต้ 482,140 518,896 576,594     627,432    8.82

- ภาคอื่นๆ 37,561     44,972     60,853       67,474     10.88 ติดผล ต้นทุเรียนได้รับน้้าเพยีงพอรวมถงึเกษตรกรบ้ารุงดูแลดีขึ้น ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศจงึเพิม่ขึ้นด้วย 

ชว่งผลผลิตออกมาก/แหล่งผลิตส าคัญ    1.2 การตลาด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ตลาดส่งออกหลัก (จนี) บังคับใช้

- ภาคตะวนัออก เม.ย.-พ.ค. จันทบรีุ  ระยอง  ตราด มาตรการควบคุมโรคโควิด (Zero COVID) กบัสินค้าน้าเขา้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและ

- ภาคใต้ ก.ค. - ส.ค. ชุมพร ยะลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี อาหาร ใหม้ีการปนเปือ้นจากโรคโควดิใหเ้ปน็ 0 ส่งผลใหท้ าใหก้ารส่งออกผลไม้ทางบกผ่านด่านจีนเพิม่ความเข้มงวด

พ้ืนที่ให้ผล (กก.) 729,466    797,732    851,866     924,254    8.50 จะส่งผลให้การจราจรติดขดัและชะลอตัว 

ผลผลิต/ไร่ 1,405       1,399       1,424         1,605       12.71 2. แผนดา้นการตลาดของกระทรวงพาณชิย์

ตน้ทุนการผลิต (บาท/กก.) 13.71 13.37 13.09 N/A  -       มาตรการด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศ  18 มาตรการบริหารจดัการผลไม้ ปี 2565 ดังนี้

มลูค่าผลผลิต (ล้านบาท) 104 127 240 N/A  -       (1) เร่งรัดตรวจและรับรอง GAP เป้าหมายไม่น้อยกว่า 120,000 แปลง (2) ชว่ยเกษตรกร ผู้ประกอบการ

343,767 466,453 303,246 recheck       ล้ง กระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต กก.ละ 3 บาท (80,000 ตัน) (3) เสริมสภาพคล่องผู้ส่งออก :

การบริโภคในประเทศ (ตนั) 673,330 649,613 909,743 recheck       ปลายน้้า 1) ผลักดันส่งออก กก.ละ 5 บาท, 2) ส่งเสริมการขาย Offline Online : Magnet ห้างฯ

- บริโภคสด 323,425 444,132 278,987 N/A       ภัตตาคาร (4) การท้าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/สัญญาขอ้ตกลง (30,000 ตัน) (5) ส่งเสริมการบริโภคผลไม้

- แปรรูป 20,342      22,321      24,259       N/A       ในประเทศ (6) สนับสนุนกล่อง พร้อมค่าจดัส่งผลไม้จากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ไปยงัผู้บริโภค

การส่งออก (สด+แชแ่ขง็+แปรรูป) (ม.ค.-ก.พ.65)       โดยตรง (300,000 กล่อง) (7) สนับสนุนรถเร่ รถ mobile ไปรับซ้ือผลไม้ และน้าออกจ้าหน่ายสู่ผู้บริโภค

- ปริมาณ (ตัน) 680,873 649,643 925,397 15,449            โดยตรง (15,000 ตัน) (8) ประสานงานกบัห้างท้องถิ่นและปั๊มน้้ามันต่างๆ เปิดพืน้ที่ระบายผลไม้ให้กบั

- มูลค่า (ล้านบาท) 51,036      72,070      119,058     2,811             เกษตรกร (5,000 ตัน) (9) เซลล์โปรโมชั่นส่งเสริมการขายผลไม้ในต่างประเทศ (จดังาน Thai Fruits 

      Golden Months) 12 เมืองในจนี (10) เจรจาจบัคู่ซ้ือขายผลไม้ทางธุรกจิในระบบออนไลน์ (OBM)

ประเทศคู่ค้า       เน้นตลาดใหม่ (11) ส่งเสริมการส่งออกผลไม้ในรูปแบบ Hybrid line : การจดังานส่งเสริมการบริโภค

       ทเุรียนสด จีน 89%  ฮ่องกง 6%  เวยีดนาม 4%  อื่นๆ 1%       ผลไม้ระดับนานาชาติ (THAIFEX - ANUGA Asia) (12) ประชาสัมพนัธ์ผลไม้ไทยไปในประเทศต่างๆ

       ทเุรียนแปรรูป จีน 92%  สหรัฐฯ 5%  อื่นๆ 3%        ทั่วโลก 5 ภาษา จดัท้าคลิปวีดิโอและ Infographic 5 ภาษา (องักฤษ ไทย จนี ญี่ปุ่น เกาหลี) (13) อบรม

      ให้ความรู้เกษตรกร : เร่ืองการค้าออนไลน์ และหลักสูตรการส่งออกเบื้องต้น (1,000 ราย) (14) ผ่อนปรน

      กฏระเบียบการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างภาค (15)  กอ.รมน.สนับสนุนก้าลังพลชว่ยเกบ็เกี่ยวและ

      ขนยา้ยผลไม้ (16) เซลล์แมนจงัหวัดและเซลล์แมนประเทศชว่ยระบายผลไม้ของเกษตรกรทั้งในและ

     ต่างประเทศ (17) บังคับใชก้ฎหมายโดยเคร่งครัด : พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ร.บ.มาตรา

     ชั่งตวงวัด และพ.ร.บ.การแขง่ขนัทางการค้า (18) เร่งรัดเปิดด่านชายแดนทั้ง 9 ด่านใน 4 จงัหวัด

     ชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส)

  3. คณะกรรมการดแูลสินค้าผลไม้

      สินค้าผลไม้มีคณะกรรมการพฒันาและบริหารจดัการผลไม้ดูแลรับผิดชอบ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

สถานการณป์จัจุบนั

ทั้งในพื้นที่จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ตราด เร่ิมทยอยออกสู่ตลาดแล้ว ซ่ึงในปีนี้ผลผลิตส่วนใหญ่จะออกสู่ตลาด

ล่าช้าและอาจจะทับซ้อนกบัทุเรียนภาคใต้ ประกอบกบัปัจจุบัน 3 จังหวดัดังกล่าวข้างต้น ได้ออกประกาศจังหวดั

คุมเข้มการตัดทเุรียนอ่อนเพือ่ไม่ใหเ้สียภาพลักษณ์ทเุรียนไทย ส่งผลใหร้าคาทเุรียนเดือนมี.ค.65 เฉล่ีย 196 บาท/กก. 

     - ตลาดต่างประเทศ : ปัญหาความล่าชา้ในการตรวจสอบผลไม้ไทยน้าเขา้ประเทศจนี ที่เขม้งวดมากขึ้น

ตามมาตราการ (Zero Covid - 19) ของจนีที่เชื้อ Covid-19 อาจติดมากบัการขนส่งสินค้าผ่านห่วงโซ่ความเยน็ 

ท้าให้ปริมาณรถบรรทุกผ่านเขา้ออกลดลงจากเดิมมาก (วันละ 300 คัน) ในขณะที่ในชว่งผลผลิตออกสู่ตลาด

มาก (เมษายน) ปริมาณรถอาจจะพุง่สูงขึ้นถงึ 1,000 คันต่อวัน/ด่าน)  ซ่ึงอาจท้าให้เกดิรถติดสะสมหน้าด่าน

จ้านวนมาก ดังนั้นจงึอยากให้ทีมเจรจาไทยเตรียมพร้อมวางแผนการเจรจากบัจนีเพือ่ไม่ให้เกดิการปิดด่าน

ทั้ง 4 แห่ง ได้แก ่ด่านโหยว่อี้กวน ด่านตงซิง ด่านโม่ฮาน  ด่านรถไฟผิงเสียง 

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เฉลี่ย ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. เฉลี่ย

พันธุช์ะนี (บาท/กก.) พันธุห์มอนทอง  (บาท/กก.)

- - 38.06 48.50 50.16 43.81 20.39 - 42.51 - 120.00 73.46 88.36 78.43 76.42 62.52 78.63 - 78.16

- 99.39 61.63 69.58 78.75 43.26 50.00 - 63.37 137.50 121.13 89.77 113.63 121.85 95.46 73.38 85.44 85.61 99.86

- 110.78 98.51 65.94 58.90 51.04 50.00 - 68.28 125.00 138.64 115.92 92.52 97.63 90.95 100.30 100.00 120.98 102.15

120.00  114.00  95.67 80.37 82.32 49.00 28.62 - 81.43 158.00 165.18 130.09 117.95 140.98 99.10 72.10 78.20 - 113.98

- - - - 197.67 197.67

 ทีม่า : *ส้านกังานเศรษฐกิจการเกษตร   ** ภาคกลาง+ภาคตะวนัออก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
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มีนาคม  2565

     - ในประเทศ : ทุเรียนภาคตะวันออฤดูกาลผลิตปี 2565  ทั้งทุเรียนพนัธุก์ระดุม หมอนทอง

ปี

2561

ทุเรยีน
ประจ าสัปดาห์ที่ 5 เดือนมีนาคม 2565 (28 ม.ีค. - 1 เม.ย. 65)

1. สถานการณ์การผลิตและการตลาด

   1.1 ผลผลิต ปี 2565 สศก. คาดว่าผลผลิตมีแนวโน้มเพิม่ขึ้นจากปี 2564 เนื่องจากต้นทุเรียนที่ปลูกในปี

2560 เร่ิมให้ผลในปีนี้ และการปรับเปล่ียนพชือื่นจาก ขา้วโพดเล้ียวสัตว์ มันส้าปะหลัง ยางพารา ไม้ผลอื่นๆ 

เพราะราคาทุเรียนในปีกอ่นมีราคาเพิม่ขึ้น ประกอบกบัสภาพภูมิอากาศปลายปี 2564 เหมาะต่อการติดดอก
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ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ราคาเกษตรกรขายได้ทุเรียนหมอนทองคละ ปี 2563 - 2565
บาท/กก.บาท/กก.
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ปี 2564


