
2562 2563 2564 2565*     ± %∆

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

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

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

- ภาคอ่ืนๆ 37,561     44,972     60,853       67,474     10.88 ติดผล ต้นทุเรียนได้รับน้้าเพียงพอรวมถึงเกษตรกรบ้ารุงดูแลดีข้ึน ภาพรวมผลผลิตท้ังประเทศจึงเพ่ิมข้ึนด้วย 

ช่วงผลผลิตออกมาก/แหล่งผลิตส าคัญ    1.2 การตลาด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ตลาดส่งออกหลัก (จีน) บังคับใช้

- ภาคตะวันออก เม.ย.-พ.ค. จันทบุรี  ระยอง  ตราด มาตรการควบคุมโรคโควิด (Zero COVID) กับสินค้าน้าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและ

- ภาคใต้ ก.ค. - ส.ค. ชุมพร ยะลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี อาหาร ให้มีการปนเป้ือนจากโรคโควิดให้เป็น 0 ส่งผลให้ท าให้การส่งออกผลไม้ทางบกผ่านด่านจีนเพ่ิมความเข้มงวด

พ้ืนท่ีให้ผล (กก.) 729,466    797,732    851,866     924,254    8.50 จะส่งผลให้การจราจรติดขัดและชะลอตัว 

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

ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 13.71 13.37 13.09 N/A  -       มาตรการด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศ  18 มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 ดังน้ี

มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท) 104 127 199 N/A  -       (1) เร่งรัดตรวจและรับรอง GAP เป้าหมายไม่น้อยกว่า 120,000 แปลง (2) ช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการ

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

การบริโภคในประเทศ (ตัน) 673,330 649,613 909,743 recheck       ปลายน้้า 1) ผลักดันส่งออก กก.ละ 4 บาท, 2) ส่งเสริมการขาย Offline Online : Magnet ห้างฯ

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

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

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

- ปริมาณ (ตัน) 680,873 649,643 925,397 28,991            โดยตรง (15,000 ตัน) (8) ประสานงานกับห้างท้องถ่ินและป๊ัมน้้ามันต่างๆ เปิดพ้ืนท่ีระบายผลไม้ให้กับ

- มูลค่า (ล้านบาท) 51,036      72,070      119,058     4,928             เกษตรกร (5,000 ตัน) (9) เซลล์โปรโมช่ันส่งเสริมการขายผลไม้ในต่างประเทศ (จัดงาน Thai Fruits 

      Golden Months) 12 เมืองในจีน (10) เจรจาจับคู่ซ้ือขายผลไม้ทางธุรกิจในระบบออนไลน์ (OBM)

ประเทศคู่ค้า       เน้นตลาดใหม่ (11) ส่งเสริมการส่งออกผลไม้ในรูปแบบ Hybrid line : การจัดงานส่งเสริมการบริโภค

       ทุเรียนสด จีน 98%  ฮ่องกง 1%  อ่ืนๆ 1%       ผลไม้ระดับนานาชาติ (THAIFEX - ANUGA Asia) (12) ประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยไปในประเทศต่างๆ

       ทุเรียนแปรรูป จีน 96%  สหรัฐฯ 2%  อ่ืนๆ 2%        ท่ัวโลก 5 ภาษา จัดท้าคลิปวีดิโอและ Infographic 5 ภาษา (อังกฤษ ไทย จีน ญ่ีปุ่น เกาหลี) (13) อบรม

แช่แข็ง จีน (92%) สหรัฐ (4%) แคนาดา (1%) อ่ืนๆ (3%)       ให้ความรู้เกษตรกร : เร่ืองการค้าออนไลน์ และหลักสูตรการส่งออกเบ้ืองต้น (1,000 ราย) (14) ผ่อนปรน

กวน จีน (41%) ออสเตรเลีย (27%) สหรัฐ (15%) อ่ืนๆ (17%)       กฏระเบียบการเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างภาค (15)  กอ.รมน.สนับสนุนก้าลังพลช่วยเก็บเก่ียวและ

อบแห้ง จีน (80%) สหรัฐ (5%) อิหร่าน (5%) อ่ืนๆ (10%)              ขนย้ายผลไม้ (16) เซลล์แมนจังหวัดและเซลล์แมนประเทศช่วยระบายผลไม้ของเกษตรกรท้ังในและ

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

     ช่ังตวงวัด และพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า (18) เร่งรัดเปิดด่านชายแดนท้ัง 9 ด่านใน 4 จังหวัด

     ชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส)

  3. คณะกรรมการดูแลสินค้าผลไม้

      สินค้าผลไม้มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ดูแลรับผิดชอบ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

สถานการณ์ปัจจุบัน

ในพ้ืนท่ี จ.จันทบุรี จ.ระยอง จ.ตราด ออกสู่ตลาดเพ่ิมข้ึน 513,958 ตัน (69%) ราคาเฉล่ียหมอนทองคละ

ลดลงจากสป.ท่ี3 จาก กก.ละ 79.44 เป็น กก.ละ 72.47  ในสป.ท่ี4 ของเดือนพ.ค.คิดเป็นร้อยละ 8  

ส้าหรับราคาหมอนทอง เกรดส่งออก (AB) ราคาเฉล่ีย กก.ละ 115 บาท

     - ตลาดต่างประเทศ : คาดการณ์แนวโน้มราคาจะผันผวนตามสถานการณ์ตลาด อาทิ การเปิดตลาดค้าส่ง

ผลไม้ฮ่วยจ่าน นครเซ่ียงไฮ้ ตามมาตรการคลาย Lock down ในวันท่ี 20 เม.ย.65 หรือการระงับ/ปิดด่าน

ของจีนหากพบเช้ือตามนโยบาย Zero COVID อาทิ วันท่ี 4 พฤษภาคม มีการปิดด่านโม่ฮาน และเปิดใน

วันท่ี 5 พฤษภาคม 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. เฉล่ีย ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. เฉล่ีย

พันธ์ุชะนี (บาท/กก.) พันธ์ุหมอนทอง  (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

- - 99.12 - - 196.67 130.76 72.44 163.72
(สป.4)

 ท่ีมา : *ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ** ภาคกลาง+ภาคตะวันออก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ทุเรียน
ประจ าสัปดาห์ท่ี 4 เดือนพฤษภาคม 2565 (23 พ.ค. - 27 พ.ค. 65)

1. สถานการณ์การผลิตและการตลาด

   1.1 ผลผลิต ปี 2565 สศก. คาดว่าผลผลิตมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปี 2564 เน่ืองจากต้นทุเรียนท่ีปลูกในปี

2560 เร่ิมให้ผลในปีน้ี และการปรับเปล่ียนพืชอ่ืนจาก ข้าวโพดเล้ียวสัตว์ มันส้าปะหลัง ยางพารา ไม้ผลอ่ืนๆ 

เพราะราคาทุเรียนในปีก่อนมีราคาเพ่ิมข้ึน ประกอบกับสภาพภูมิอากาศปลายปี 2564 เหมาะต่อการติดดอก

     - ในประเทศ : ทุเรียนภาคตะวันออกฤดูกาลผลิตปี 2565 ท้ังทุเรียนพันธ์ุหมอนทอง ชะนี กระดุม พวงมณี 
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พฤษภาคม  2565

30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

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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