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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 26 มกราคม 2566  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก 1. ยกระดับคุณภาพทุเรียนหมอนทองตะวันออก 
ต้อนรับฤดูกาลไม้ผลปี 66 ประกาศวันเก็บเกี่ยว 
พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรน าตัวอย่างทุเรียน  
ส่งตรวจก่อนตัด 

เรื่องเล่า ข่าวเกษตร  

วันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก 2. ยกระดับคุณภาพทุเรียนหมอนทองตะวันออก 
ต้อนรับฤดูกาลไม้ผลปี 66 ประกาศวันเก็บเก่ียว 

ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  

วันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก 3. ประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนตะวันออก ป้องตัด
ทุเรียนอ่อน 

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์  

วันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก 4. ประกาศแล้ว!! วันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออก  
ปี   66 เริ่ม 10 มี .ค. พร้อมปรับปอร์เซ็นต์เนื้อ
น้ าหนักแห้งจากค่าเฉลี่ยเดิมที่ร้อยละ 32 เป็น 35 

เกษตรท ากิน ออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2 

 

https://www.agrinewsthai.com/industrial-drop/50606 

 
นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร           

มีมาตรการส าคัญในการยกระดับคุณภาพทุเรียนหมอนทองตะวันออก เพ่ือรณรงค์และสร้างภาพลักษณ์ของทุเรียนประเทศ
ไทย ด้วยการยกระดับการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อน้ าหนักแห้ง โดยปรับเพ่ิมจากค่าเฉลี่ยมาตรฐานเดิมที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 32 
เพ่ิมเป็นร้อยละ 35 จะท าให้ผลผลิตทุเรียนหมอนทองที่ได้มีรสชาติดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตรในการจัดหาผู้รับซื้ อทุเรียน โดยเกษตรกรจะขายผลผลิตทุเรียนหมอนทอง       
ได้ในราคาที่สูงกว่าปกติ ในขณะที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดตราด และส านักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดระยอง จะท าหน้าที่ในการประสานหรือจัดหา
เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการเก็บเกี่ยวทุเรียนที่ระดับร้อยละ 35 มาจ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อ  โดยในเบื้องต้นจะเป็น
การด าเนินการในเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่มีความสมัครใจยกระดับคุณภาพทุเรียนไทย รวมทั้งหา
แนวทางด าเนินการจัดงานรณรงค์ฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายการยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยและ
แก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพให้หมดไป นอกจากนี้ ทางด้านจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ยังได้ประกาศวันเก็บเกี่ยว
ทุเรียนเป็นรายภาค โดยทุเรียนพันธุ์กระดุมและพวงมณี ประกาศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทุเรียนพันธุ์ชะนี 
ประกาศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 20 มีนาคม 2566 และทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ประกาศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 15 เมษายน 
2566 และมอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดท าประกาศจังหวัดต่อไป 

ส าหรับในส่วนของเกษตรกรนั้น ได้ขอความร่วมมือก่อนจะเก็บเกี่ยวตามวันประกาศฯ ให้น าตัวอย่างผลทุเรียน         
ลูกที่อ่อนที่สุดในรุ่นที่จะท าการเก็บเกี่ยวมาให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ท าการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งเพ่ือออกใบรับรองความแก่ ส าหรับใช้แนบไปกับรถขนส่งทุเรียนไปจ าหน่าย ที่ล้ง/       
โรงคัดบรรจุ ซึ่งได้มีการก าหนดค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งในเนื้อทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ไว้ต่างกันดังนี้  

1) พันธุ์กระดุม ไม่น้อยกว่า 27 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง  
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2) พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง  
3) พันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง  
และ 4) พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง  
ในส่วนของสถานการณ์ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ 

ระยอง จันทบุรี และตราด ปี 2566 มีเนื้อที่ยืนต้นรวม 871 ,626 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ที่มีจ านวน 838 ,119 ไร่       
คิดเป็นร้อยละ 4.00 เนื้อที่ให้ผลผลิตรวม 659 ,501 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ที่มีจ านวน651 ,604 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.21  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 ,764 กิโลกรัม ลดลงจากปี2565 ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1 ,826 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 3.40 และคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตรวม1 ,163,618 ตัน ลดลงจากปี 2565 ที่มีจ านวน 
1,189,522 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.18   

ทั้งนี้ตามที่ได้คาดการณ์ปริมาณผลผลิตไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ในปีนี้ เงาะ มังคุด ลองกอง มีแนวโน้มปริมาณผลผลิตลดลง 
เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกติดต่อกันส่งผลให้การออกดอกของไม้ผลเว้นช่วง เพราะต้นชุ่มน้ านาน สภาพอากาศ        
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการออกดอกของไม้ผล ประกอบกับมีการโค่นต้นมังคุด เงาะลองกอง ที่ให้ผลแล้วออก เพ่ือปลูกทุเรียน
ทดแทน ท าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลดลง ส าหรับการกระจายตัวของไม้ผลทั้ง 4 ชนิดนั้น จะทยอยเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนตุลาคม 2566 โดยคาดว่าผลผลิตจะออกกระจุกตัวสูงสุดในช่วงกลางเดือน
เมษายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 

“ส าหรับทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญ ขณะนี้ออกดอกแล้วร้อยละ 65.29 พัฒนาการส่วนใหญ่อยู่ในระยะ   
หัวก าไลและระยะมะเขือพวง บางส่วนดอกเริ่มบานบ้างแล้ว ผลผลิตจะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์          
ถึงต้นเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งทุเรียน 3 จังหวัดของภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรีตราด) ปีนี้มีเนื้อที่ยืนต้นรวม 555,306 ไร่ 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ที่มีจ านวน 512,947 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.26  เนื้อที่ให้ผลรวม 351,546 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 
ที่มีจ านวน 335,278 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.85 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2,152 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2565 ที่มีผลผลิตเฉลี่ ย   
ต่อไร่ 2,184 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1.47 ท าให้มีปริมาณผลผลิตรวม 756,456 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ที่มีจ านวน 
732,330 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.30  

โดยเนื้อที่ยืนต้นทุเรียนที่เพ่ิมขึ้นนั้น เนื่องจากเกษตรกรขยายพ้ืนที่เพาะปลูก มีการปรับเปลี่ยนพืชอ่ืนเช่นยางพารา 
ล าไย มังคุด เงาะ ลองกองและพ้ืนที่ว่างเปล่ามาปลูกทุเรียนทดแทน ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสความต้องการของตลาด          
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยด้านราคาและผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ดี 
คุ้มค่ากับการลงทุน จึงท าให้มีเนื้อที่ให้ผลเพ่ิมขึ้น” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว 
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https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230125214554576 
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https://www.bangkokbiznews.com/business/economic/1049767 

 
 

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร           
มีมาตรการส าคัญในการยกระดับคุณภาพทุเรียนหมอนทองตะวันออก เพ่ือรณรงค์และสร้างภาพลักษณ์ของทุเรียน      
ประเทศไทย ด้วยการยกระดับการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อน้ าหนักแห้ง โดยปรับเพ่ิมจากค่าเฉลี่ยมาตรฐานเดิมที่ก าหนดไว้ที่
ร้อยละ 32 เพ่ิมเป็นร้อยละ 35 จะท าให้ผลผลิตทุเรียนหมอนทองที่ได้มีรสชาติดียิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตรในการจัดหาผู้รับซื้อทุเรียน โดยเกษตรกรจะขายผลผลิตทุเรียน
หมอนทองได้ในราคาที่สูงกว่าปกติ ในขณะที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดตราด และส านักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดระยอง จะท าหน้าที่ในการประสาน
หรือจัดหาเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการเก็บเกี่ยวทุ เรียนที่ระดับร้อยละ 35 มาจ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อ              
โดยในเบื้องต้นจะเป็นการด าเนินการในเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่มีความสมัครใจยกระดับคุณภาพทุเรียน
ไทย รวมทั้งหาแนวทางด าเนินการจัดงานรณรงค์ฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างเครือข่ายการยกระดับคุณภาพ
ทุเรียนไทยและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพให้หมดไป 
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นอกจากนี้ ทางด้านจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ยังได้ประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนเป็นรายภาค โดยทุเรียนพันธุ์
กระดุมและพวงมณี ประกาศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทุเรียนพันธุ์ชะนี ประกาศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 20 
มีนาคม 2566 และทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ประกาศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 15 เมษายน 2566 และมอบหมายให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดท าประกาศจังหวัดต่อไป 

ส าหรับในส่วนของเกษตรกรนั้น ได้ขอความร่วมมือก่อนจะเก็บเกี่ยวตามวันประกาศฯ ให้น าตัวอย่างผลทุเรียน        
ลูกที่อ่อนที่สุดในรุ่นที่จะท าการเก็บเกี่ยวมาให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ท าการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งเพ่ือออกใบรับรองความแก่ ส าหรับใช้แนบไปกับรถขนส่งทุเรียนไปจ าหน่าย 
ที่ล้ง/โรงคัดบรรจุ 

ซึ่งได้มีการก าหนดค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งในเนื้อทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ไว้ต่างกันดังนี้ 1) พันธุ์กระดุม      
ไม่น้อยกว่า 27 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง 2) พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง 3) พันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 
30 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง และ 4) พันธุ์หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง 

ในส่วนของสถานการณ์ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ 
ระยอง จันทบุรี และตราด ปี 2566 มีเนื้อที่ยืนต้นรวม 871,626 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ที่มีจ านวน 838,119 ไร่      
คิดเป็นร้อยละ 4.00 เนื้อที่ให้ผลผลิตรวม 659,501 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ที่มีจ านวน 651,604 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.21  ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,764 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2565 ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1,826 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 3.40 และคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตรวม 1,163,618 ตัน ลดลงจากปี 2565 ที่มีจ านวน 
1,189,522 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.18 

 ทั้งนี้ตามที่ได้คาดการณ์ปริมาณผลผลิตไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ในปีนี้ เงาะ มังคุด ลองกอง มีแนวโน้มปริมาณผลผลิตลดลง 
เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกติดต่อกันส่งผลให้การออกดอกของไม้ผลเว้นช่วง เพราะต้นชุ่มน้ านาน สภาพอากาศ       
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการออกดอกของไม้ผล ประกอบกับมีการโค่นต้นมังคุด เงาะ ลองกอง ที่ให้ผลแล้วออก เพ่ื อปลูกทุเรียน
ทดแทน ท าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลดลง ส าหรับการกระจายตัวของไม้ผลทั้ง 4 ชนิดนั้น จะทยอยเริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่
กลางเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนตุลาคม 2566 โดยคาดว่าผลผลิตจะออกกระจุกตัวสูงสุดในช่วงกลางเดือน
เมษายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 

            “ส าหรับทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญ ขณะนี้ออกดอกแล้วร้อยละ 65.29 พัฒนาการส่วนใหญ่    
อยู่ในระยะหัวก าไลและระยะมะเขือพวง บางส่วนดอกเริ่มบานบ้างแล้ว ผลผลิตจะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือน
กุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งทุเรียน 3 จังหวัดของภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด) ปีนี้มีเนื้อที่ยืนต้น
รวม 555,306 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ที่มีจ านวน 512,947 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.26  เนื้อที่ให้ผลรวม 351,546 ไร่ 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ที่มีจ านวน 335,278 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.85 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2,1 52 กิโลกรัม ลดลงจาก          
ปี 2565 ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2,184 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1.47 ท าให้มีปริมาณผลผลิตรวม 756,456 ตัน เพ่ิมขึ้น
จากปี 2565 ที่มีจ านวน 732,330 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.30 โดยเนื้อที่ยืนต้นทุเรียนที่เพิ่มขึ้นนั้น 

เนื่องจากเกษตรกรขยายพ้ืนที่เพาะปลูก มีการปรับเปลี่ยนพืชอ่ืนเช่น ยางพารา ล าไย มังคุด เงาะ ลองกองและพ้ืนที่
ว่างเปล่ามาปลูกทุเรียนทดแทน ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ            
ทีม่ีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยด้านราคาและผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ดี คุ้มค่ากับการลงทุน จึงท าให้มีเนื้อที่
ให้ผลเพ่ิมข้ึน” 
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https://kasettumkin.com/plant/article_80148 

 
นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตร          

มีมาตรการส าคัญในการยกระดับคุณภาพทุเรียนหมอนทองตะวันออก เพ่ือรณรงค์และสร้างภาพลักษณ์ของทุเรียนประเทศ
ไทย ด้วยการยกระดับการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์เนื้อน้ าหนักแห้ง โดยปรับเพ่ิมจากค่าเฉลี่ยมาตรฐานเดิมที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 32 
เพ่ิมเป็นร้อยละ 35 จะท าให้ผลผลิตทุเรียนหมอนทองที่ได้มีรสชาติดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กรมวิชาการเกษตรในการจัดหาผู้รับซื้อทุเรียน โดยเกษตรกรจะขายผลผลิตทุเรียนหมอนทองได้ใน
ราคาที่สูงกว่าปกติ ในขณะที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
ส านักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดตราด และส านักงานเกษตรจังหวัดจังหวัดระยอง จะท าหน้าที่ในการประสานหรือจัดหา
เกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการเก็บเกี่ยวทุเรียนที่ระดับร้อยละ 35 มาจ าหน่ายให้กับผู้รับซื้อ โดยในเบื้องต้นจะเป็น
การด าเนินการในเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่มีความสมัครใจยกระดับคุณภาพทุเรียนไทย รวมทั้ง           
หาแนวทางด าเนินการจัดงานรณรงค์ฯ เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างเครือข่ายการยกระดับคุณภาพทุเรียนไทย
และแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพให้หมดไป 

นอกจากนี้ ทางด้านจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ยังได้ประกาศวันเก็บเกี่ยวทุเรียนเป็นรายภาค โดยทุเรียนพันธุ์
กระดุมและพวงมณี ประกาศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 10 มีนาคม 2566 ทุเรียนพันธุ์ชะนี ประกาศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 20 
มีนาคม 2566 และทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ประกาศวันเก็บเกี่ยวเป็นวันที่ 15 เมษายน 2566 และมอบหมายให้ส านั กงาน
เกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดท าประกาศจังหวัดต่อไป ส าหรับในส่วนของเกษตรกรนั้น             
ได้ขอความร่วมมือก่อนจะเก็บเกี่ยวตามวันประกาศฯ ให้น าตัวอย่างผลทุเรียนลูกที่อ่อนที่สุดในรุ่นที่จะท าการเก็บเกี่ยว          
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มาให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ท าการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง
เพ่ือออกใบรับรองความแก่ ส าหรับใช้แนบไปกับรถขนส่งทุเรียนไปจ าหน่าย ที่ล้ง/โรงคัดบรรจุ ซึ่งได้มีการก าหนดค่าเฉลี่ย    
ของเปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้งในเนื้อทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ไว้ต่างกันดังนี้ 1) พันธุ์กระดุม ไม่น้อยกว่า 27 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง 
2) พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง 3) พันธุ์พวงมณี ไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง และ 4) พันธุ์
หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 32 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง 

ในส่วนของสถานการณ์ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ของ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ 
ระยอง จันทบุรี และตราด ปี 2566 มีเนื้อที่ยืนต้นรวม 871 ,626 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ที่มีจ านวน 838 ,119 ไร่       
คิดเป็นร้อยละ 4.00 เนื้อที่ให้ผลผลิตรวม 659,501 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ที่มีจ านวน 651 ,604 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
1.21 ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 ,764 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2565 ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 1 ,826 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 3.40 และคาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตรวม 1 ,163,618 ตัน ลดลงจากปี 2565 ที่มีจ านวน 
1,189,522 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2.18 ทั้งนี้ตามที่ได้คาดการณ์ปริมาณผลผลิตไม้ผลทั้ง 4 ชนิด ในปีนี้ เงาะ มังคุด ลองกอง 
มีแนวโน้มปริมาณผลผลิตลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกชุกติดต่อกันส่งผลให้การออกดอกของไม้ผลเว้นช่วง เพราะ  
ต้นชุ่มน้ านาน สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการออกดอกของไม้ผล ประกอบกับมีการโค่นต้นมังคุด เงาะ ลองกอง ที่ให้ผล
แล้วออก เพื่อปลูกทุเรียนทดแทน ท าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ลดลง ส าหรับการกระจายตัวของไม้ผลทั้ง 4 ชนิดนั้น จะทยอยเริ่ม
ออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนตุลาคม 2566 โดยคาดว่าผลผลิตจะออกกระจุกตัวสูงสุด
ในช่วงกลางเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2566 ส าหรับทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญ ขณะนี้    
ออกดอกแล้วร้อยละ 65.29 พัฒนาการส่วนใหญ่อยู่ในระยะหัวก าไลและระยะมะเขือพวง บางส่วนดอกเริ่มบานบ้างแล้ว 
ผลผลิตจะทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งทุ เรียน 3 จังหวัดของภาคตะวันออก 
(ระยอง จันทบุรี ตราด) ปีนี้มีเนื้อที่ยืนต้นรวม 555,306 ไร่ เพ่ิมข้ึนจากปี 2565 ที่มีจ านวน 512,947 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
8.26 เนื้อที่ให้ผลรวม 351,546 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ที่มีจ านวน 335,278 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.85 ผลผลิตเฉลี่ย    
ต่อไร่ 2,152 กิโลกรัม ลดลงจากปี 2565 ที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 2,184 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 1.47 ท าให้มีปริมาณ
ผลผลิตรวม 756,456 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปี 2565 ที่มีจ านวน 732,330 ตัน คิดเป็นร้อยละ 3.30 ส่วนเนื้อที่ยืนต้นทุเรียน   
ที่เพ่ิมขึ้นนั้น เนื่องจากเกษตรกรขยายพ้ืนที่เพาะปลูก มีการปรับเปลี่ยนพืชอ่ืนเช่น ยางพารา ล าไย มังคุด เงาะ ลองกองและ
พ้ืนที่ว่างเปล่ามาปลูกทุเรียนทดแทน ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ       
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัจจัยด้านราคาและผลตอบแทนที่อยู่ในเกณฑ์ดี คุ้มค่ากับการลงทุน จึงท าให้มีเนื้อที่
ให้ผลเพ่ิมข้ึน 

 

 
 


