
ผลพยากรณ์ผลผลิต ทุเรียน ปี 2566

สถานการณ์การผลิต เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นในทุกภาค เนื่องจากขยายเนี้อที่
ปลูกในปี 2561 โดยเกษตรกรปลูกแทน ยางพารา พืชไร่ ไม้ผลอื่นๆ เช่น มะม่วง ลองกอง และเร่ิมให้
ผลผลิตในปีนี้ ส าหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากแหล่งผลิตทางภาคใต้ สภาพภูมิอากาศ
เอื้ออ านวยต่อการออกดอกติดผล ในช่วงปลายปี 2565 มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ต้นทุเรียนได้รับน้ า
เพียงพอ ท าให้ต้นสมบูรณ์พร้อมส าหรับการออกดอก ประกอบกับมีจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มขึ้น ราคาทุเรียน
ที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึงให้การบ ารุงดูแลดีขึ้น แม้ว่าภาคกลางจะมีผลผลิตต่อไร่ลดลง
เพราะฝนตกชุกต่อเนื่อง สลับกับลมหนาวช่วงธันวาคม 2565 ท าให้พัฒนาผลได้ไม่เต็มที่ รวมทั้ง         
มีลมพายุช่วงเดือนธันวาคม 2565-มกราคม 2566 ท าให้ดอกและใบร่วง บางส่วนเป็นโรครากเน่า 
โคนเน่าจากเช้ือราไฟทอปธอร่า อย่างไรก็ตามภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศเพ่ิมขึ้น

ภาคเหนือ เนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้นทุเรียนที่ปลูกในปี 2561 เร่ิมให้ผลผลิต       
เป็นปีแรก เช่น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ก าแพงเพชร แพร่ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก โดยเกษตรกร
ปลูกแทนพืชอื่น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังโรงงาน ยางพารา และไม้ผลอื่นๆ เช่น มะม่วง สับปะรด 
ลองกอง ส าหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลลดลง เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน หนาวนาน และ    
อากาศร้อนสลับหนาว ท าให้การติดผลเกิดการสลัดลูกร่วง และติดผลน้อยลงกว่าปีที่แล้ว 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้นทุเรียนที่ปลูกในปี 2561 
เริ่มให้ผลผลิตเป็นปีแรก เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และนครราชสีมา  
ทางภาครัฐได้มีการส่งเสริมการผลิตเพ่ือให้สินค้ามีคุณภาพ เกษตรกรปลูกแทนพืชอื่น เช่น ยางพารา 
มันส าปะหลังโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส าหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลลดลง เนื่องจากต้นทุเรียนที่
เริ่มให้ผลในปีแรก ต้นยังไม่ใหญ่ และให้ผลผลิตไม่มากมีสัดส่วนมากกว่าต้นทุเรียนช่วงอายุให้ผลผลิตสูง 
แต่ภาพรวมผลผลิตยังเพ่ิมข้ึน ตามการเพ่ิมข้ึนของเนื้อที่ให้ผล

ภาคกลาง เนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้น เนื่องจากต้นทุเรียนที่ปลูกในปี 2561 เร่ิมให้ผลผลิต ในปี 2566  
ได้เป็นปีแรกเพ่ิมข้ึน ในแหล่งผลิตจังหวัดจันทบุรี ตราด และระยอง เกษตรกรขยายพ้ืนที่ เพาะปลูก 
โดยปรับเปลี่ยนพืชอื่น เช่น ยางพารา ล าไย มังคุด เงาะ ลองกอง และพ้ืนที่ว่างเปล่า มาปลูกทุเรียน
ทดแทน จากความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น       
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยด้านราคา และผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ดี คุ้มค่ากับการลงทุน ส าหรับ
ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนตกชุกต่อเนื่อง ช่วงปลายปี 2565 
สลับกับมีลมหนาวในเดือนธันวาคม 2565 ส่งผลให้ทุเรียนที่มีพัฒนาการออกดอกอยู่ในระยะหางแย้ 
ไม่สามารถพัฒนาเป็นระยะติดผลเล็กได้ อีกทั้งมีลมพายุในเดือนธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม 
2566 ท าให้ดอก และใบร่วง การสร้างผลทุเรียนไม่สมบูรณ์ มีขนาดเล็กน้ าหนักน้อย รูปทรงไม่สวยงาม
ทุเรียนให้ผลผลิตได้ไม่เต็มต้น บางส่วนเป็นโรครากเน่าโคนเน่าจากเช้ือราไฟทอปธอร่า ประกอบกับ     
มีต้นทุเรียนที่เร่ิมให้ผลผลิต ปี 2566 เป็นปีแรกเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งต้นทุเรียนที่ให้ผลใหม่ปีแรก 
ผลผลิตต่อไร่ยังไม่มาก อย่างไรก็ตามภาพรวมผลผลิตภาคกลางเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของเนื้อที่ให้ผล 
โดยผลผลิตจะทยอยออกสู่ตลาดต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนสิงหาคม 2566 และจะออก      
สู่ตลาดกระจุกตัวมากที่สุดในเดือนเมษายน ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม 2566

ภาคใต้ เนื้อที่ให้ผลเพ่ิมข้ึน เนื่องจากต้นทุเรียนที่ปลูกในปี 2561 เร่ิมให้ผลผลิตได้ในปีนี้ 
ในแหล่งผลิตจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส เกษตรกรปลูกทุเรียนแทนพืชอื่น เช่น กาแฟ ยางพารา ไม้ผลอื่น เช่น เงาะ ลองกอง และ
ปลูกเพิ่มในที่ว่างจากความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยด้านราคา และผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ดี คุ้มค่ากับการลงทุ ส าหรับ
ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเอื้ออ านวยต่อการออกดอกติดผล 
ช่วงปลายปี 2565มีฝนตกต่อเนื่อง ท าให้ต้นทุเรียนได้รับน้ าสมบูรณ์ ประกอบกับปี 2565 ทุเรียน     
ติดผลน้อยมีการพักต้นสะสมอาหาร เกษตรกรดูแลจัดการสวนดี มีการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น ราคา
ทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาเพ่ิมมากขึ้น ภาพรวมผลผลิตจึงเพ่ิมข้ึน

(ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ณ วันที่ 10 เมษายน 2566)

2564 2565 2566 % 2564 2565 2566 % 2564 2565 2566 % 

รวมทัง้ประเทศ 867,601      942,253      1,054,842    11.95 1,217,701    1,259,622    1,577,039    25.20 1,404    1,337    1,495    11.82

ภาคเหนือ 55,117        63,348        67,182        6.05 34,493        45,832        47,731        4.14 626      723      710      -1.80

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,672          11,698        18,768        60.44 7,013          12,100        14,489        19.75 914      1,034    772      -25.34

ภาคกลาง 339,536      358,033      421,667      17.77 599,601      752,996      797,917      5.97 1,766    2,103    1,892    -10.03

ภาคใต้ 465,276      509,174      547,225      7.47 576,594      448,695      716,902      59.77 1,239    881      1,310    48.69
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