
2561 2562 2563 2564   % 1. สถานการณ์การผลติและการตลาด

ผลผลติ (ตนั) 185,607 352,800    336,861    315,042    -6.48

 - ตะวันออก    73,815 180,318    213,226    158,197    -25.81

 - ใต้              111,378 172,098    122,616    155,538    26.85

 - อืน่ๆ 414 384          1,019       1,307       28.26 สภาพอากาศหนาวเยน็ยาวนานในช่วงต้นปี 2564 ไมเ่หมาะสมกบัการออกดอก ท าใหด้อกออกน้อย ส่งผลให้

ชว่งผลผลติออกมาก/แหลง่ผลติส าคัญ   ผลผลิตมงัคุดทัง้ประเทศลดลงจากปีกอ่น

 - ตะวันออก     พ.ค.  (จนัทบุรี ตราด และระยอง)     1.2 การตลาด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลใหป้ริมาณมงัคุดทีส่่งออก

 - ใต้               ม.ิย. - ก.ค.  (นครศรีธรรมราช ชุมพร และนราธิวาส) ลดน้อยลง ท าใหม้มีงัคุดทีต้่องบริหารจดัการภายในประเทศเพิม่ขึน้

พ้ืนทีใ่ห้ผล (ไร่) 420,430 426,679 430,074    424,836    -1.22   2. แผนดา้นการตลาดของกระทรวงพาณิชย์

ผลผลติเฉลีย่(กก./ไร)่ 441 827 783 742          -5.24       มาตรการดา้นการตลาดในประเทศและตา่งประเทศ  16 มาตรการบริหารจดัการผลไม้ ปี 2564

ตน้ทุนการผลติ (บาท/กก.) 19.64 13.55 13.97 N/A       (1) เร่งด าเนินการตรวจและรับรอง GAP (2) ผ่อนปรนกฏระเบียบการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหว่างภาค (มท.)

มูลค่าผลผลติ (ลา้นบาท) 8.09 10.24 13.35 N/A       (3) กอ.รมน.สนับสนุนก าลังพลช่วยเกบ็เกีย่วและขนยา้ยผลไม ้(4) ส่งเสริมการรวบรวมรับซ้ือผลไม้

การบริโภค (ตนั)       (5) สนับสนุนใหม้รีถเร่ไปรับซ้ือผลไม ้เพือ่เชื่อมโยงกระจายออกนอกแหล่งผลิต (6) สนับสนุนค่าขนส่ง 

 - บริโภคสด 7,944 -55,189 47,425 N/A       ส าหรับผลไมท้ีส่่งขายผ่านไปรษณียไ์ทย  (7) เปิดพืน้ทีใ่หเ้กษตรกรน าผลไมไ้ปวางขายได้ฟรีผ่านตลาดกลาง

 - แปรรูป 80 -568 479 N/A       ตลาดสด สนามบิน หา้งฯ ปัม๊น้ ามนั (8) เร่งรัดผลักดันส่งออกผลไม ้(9) ใช้อมกอ๋ยโมเดล หรือ

การสง่ออก (สด+แชแ่ขง็) (ก.พ.)       ระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) (10) ผู้โดยสารทุกสายการบิน โหลดผลไมข้ึน้เคร่ืองบินได้ฟรี 

 - ปริมาณ (ตัน) 177,583 408,557 291,378 215                25 กโิลกรัม (11) ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งส่งเสริมการค้าผลไม ้Online (12) ส่งเสริมการขายผลไม้

 - มลูค่า (ล้านบาท) 6,988 16,694 14,997      17                 ในต่างประเทศ (13) ส่งเสริมการส่งออกผลไม ้: จบัคู่เจรจาธุรกจิ Onilne Business Matching 

ประเทศคู่ค้า       และOnline In-Store Promotion (14) ส่งเสริมการส่งออกผลไมใ้นรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Iine) 

 - มงัคุดสด จนี 75%  เวียดนาม 18%  อืน่ๆ 7%       (15) ประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมัน่ผลไมไ้ทย (16) กระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งบังคับใช้

 - มงัคุดแช่แขง็  เกาหลี 60% สหรัฐอเมริกา 29% อืน่ๆ 11%       กฎหมาย : พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด และพ.ร.บ.การแขง่ขนัทางการค้า

  3. คณะกรรมการดแูลสนิค้าผลไม้

      สินค้าผลไมม้คีณะกรรมการพัฒนาและบริหารจดัการผลไมดู้แลรับผิดชอบ โดยมรัีฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

สถานการณ์ปัจจบุัน

  - ผลผลิตมงัคุดภาคใต้ ปี 2563 ส้ินสุดฤดูกาลเกบ็เกีย่วแล้ว ในส่วนผลผลิต ปี 2564  

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2558 - - - 79.68 73.29 37.37 27.01 15.40 11.14 9.81 - -

2559 - - - 77.93 55.75 28.99 41.08 28.26 21.4 19.87 -     -     

2560 - - - 171.35 77.92 45.54 14.23 22.06 33.93 -     -     -     

2561 - - 143.09      114.70 85.88 50.55 30.41 18.35 12.35 -     -     -     

2562 - - 55.67 47.28 54.74 50.69 23.21 11.50 15.15 15.97 - -

2563 - - 129.50      90.31 29.29 24.49 42.92 37.65 23.29 - - -

2564 - - -

ทีม่า : ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

เมษายน 2564
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กรมการค้าภายใน  

34.87

35.56

ราคาทีเ่กษตรกรขายไดม้ังคุดคละ หน่วย: บาท/กก.

เฉลีย่

มงัคุด
ประจ าสัปดาหท์ี่ 2 เดือนเมษายน 2564 (วันที่ 16 เมษายน 2564)

    1.1 ผลผลิต ปี 2564 สศก. คาดว่าผลผลิตมแีนวโน้มลดลงจากปี 2563 เนือ่งจากแหล่งผลิตส าคัญเกษตรกร

โค่นต้นมงัคุดทีอ่ายมุาก และปรับเปล่ียนไปปลูกทุเรียน ซ่ึงทุเรียนใหผ้ลตอบแทนทีดี่กว่า โดยแหล่งผลิตส าคัญ

บางพืน้ที ่ประสบปัญหาสภาพอากาศทีไ่มเ่อือ้อ านวย มฝีนตกติดต่อกนัในช่วงปลายปี 2563 ประกอบกบั

คาดว่าจะออกสู่ตลาดช่วงเดือพฤษภาคม

บาท/กก. 
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เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

บาท/กก. ราคาเกษตรกรขายได้มังคุดคละ ปี 2561 - 63 
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