
2562 2563 2564 2565 f   % 1. สถานการณ์การผลิตและการตลาด

ผลผลิต (ตัน) 352,800     336,873     270,773     387,215     43.00

 - ตะวนัออก    180,318     213,226     107,450     210,864     96.24

 - ใต้              172,098     122,616     162,477     175,091     7.76

 - อืน่ๆ 384           1,019        846           1,260        48.94 ส่งผลให้ผลผลิตมังคุดในปี 2565 คาดวา่จะเพิ่มขึ้นจากปีกอ่น

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

 - ตะวนัออก     พ.ค.  (จันทบรีุ ตราด และระยอง) มาตรการควบคุมโรคโควดิ (Zero COVID) กบัสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและ

 - ใต้               มิ.ย. - ส.ค.  (นครศรีธรรมราช ชุมพร และระนอง) อาหาร ให้มีการปนเปื้อนเป็น 0 ส่งผลให้การส่งออกผลไม้ทางบกติดขัดและชะลอตัว

พ้ืนที่ให้ผล (ไร)่ 426,679 430,096 424,777     424,565     -0.05   2. แผนด้านการตลาดของกระทรวงพาณิชย์

ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร)่ 827 783 637 914           43.49       มาตรการด้านการตลาดในประเทศและต่างประเทศ  18 มาตรการบรหิารจดัการผลไม้ ปี 2565 ดังนี้

ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 13.55 13.55 14.04 N/A

มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท) 10.24        13.35 13.21 N/A

การบรโิภค (ตัน)       สนับสนุนดอกเบี้ย 3% และช่วยผู้ส่งออก กก.ละ 5 บาท (60,000 ตัน) (4) สนับสนุนให้ท าเกษตร

 - บริโภคสด -55,189 47,425 13,552 N/A      พันธสัญญา การท าสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า/สัญญาข้อตกลง (30,000 ตัน) (5) ส่งเสริมการบริโภคผลไม้

 - แปรรูป -568 479 1,505 N/A

การส่งออก (สด+แช่แข็ง)       จากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ไปยงัผู้บริโภคโดยตรง (300,000 กล่อง) (7) สนับสนุนรถเร่

 - ปริมาณ (ตัน) 408,557 291,378 255,716     N/A       รถ mobile ไปรับซ้ือผลไม้ และน าออกจ าหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรง (15,000 ตัน) (8) ประสานงาน

 - มูลค่า (ล้านบาท) 16,694 14,997       17,051       N/A       กบัห้างท้องถิ่นและปั๊มน้ ามันต่างๆ เปิดพื้นท่ีระบายผลไม้ให้กบัเกษตรกร (5,000 ตัน) (9) เซลล์โปรโมชั่น

ประเทศคู่ค้า       ส่งเสริมการขายผลไม้ในต่างประเทศ (จัดงาน Thai Fruits Golden Months) 12 เมืองในจีน (10) เจรจา

 - มังคุดสด  จีน 90%  เวยีดนาม 7% อื่นๆ 3%       จับคู่ซ้ือขายผลไม้ทางธรุกจิในระบบออนไลน์ (OBM) เน้นตลาดใหม่ (11) ส่งเสริมการส่งออกผลไม้

 - มังคุดแช่แข็ง  สหรัฐอเมริกา 46%  เกาหลี 33%  อื่นๆ 21%       ในรูปแบบ Hybrid line : การจัดงานส่งเสริมการบริโภคผลไม้ระดับนานาชาติ (THAIFEX - ANUGA Asia)

  3. คณะกรรมการดูแลสินค้าผลไม้

      สินค้าผลไม้มีคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ดูแลรับผิดชอบ โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และอธบิดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

สถานการณ์ปัจจบุัน

  - ในปัจจุบัน ผลผลิตมังคุดรุ่นแรก เร่ิมสุกแล้ว คาดวา่จะเร่ิมเกบ็เกีย่วและส่งผลผลิต
เข้าสู่ตลาดต้ังแต่วนัที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ผลผลิตส่วนใหญ่ (รุ่นที่สอง) 
อยูใ่นเร่ิมติดผลออ่นแล้ว อยูใ่นระยะเฝ้าระวงับ ารุงผล ซ่ึงจะเกบ็เกีย่วในช่วงกลางเดือน
เมษายนเป็นต้นไป และจะกระจุกตัวมากท่ีสุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ ปริมาณ
ผลผลิตจะเร่ิมลดลงในช่วงกลางเดือนมิถุนายน ซ่ึงเป็นช่วงที่ผลผลิตรุ่นที่สามของฤดูกาล
ออกสู่ตลาดระหวา่งปลายเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนสิงหาคม

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

2559 - - - 77.93 55.75 28.99 41.08 28.26 21.40 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 - - 212.40 206.33 146.50 74.22 23.99 12.78 15.60

2565 - - - - - - - - -

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร

มงัคุด
ประจ าสปัดาห์ที่ 2 เดอืนมีนาคม 2565 (วนัที่ 7 - 11 มีนาคม 2565)

    1.1 ผลผลิต ปี 2565 สศก. คาดวา่ผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2564 เนื่องจากสภาพอากาศเอือ้

อ านวยเป็นปกติ มีปริมาณน้ าเพียงพอในช่วงกอ่นออกตาดอก และไม่มีฝนตกในช่วงออกดอก รวมทั้งอณุหภูมิ

เหมาะสม ท าให้ออกดอกและติดผลดี ประกอบกบัต้นมังคุดได้พักสะสมอาหารจากการที่ติดผลน้อยเมื่อปีกอ่น

      (1) เร่งรัดตรวจและรับรอง GAP เป้าหมายไม่น้อยกวา่ 120,000 แปลง (2) ช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการ

      ล้ง กระจายผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต กก.ละ 3 บาท (80,000 ตัน) (3) เสริมสภาพคล่องผู้ส่งออก :

      ในประเทศ : โหลดผลไม้ขึ้นเคร่ืองบินในประเทศ ฟรี 25 กก. (6) สนับสนุนกล่อง พร้อมค่าจัดส่งผลไม้

      (12) ประชาสัมพันธผ์ลไม้ไทยไปในประเทศต่างๆ ท่ัวโลก 5 ภาษา จัดท าคลิปวดิีโอและ Infographic

      5 ภาษา (องักฤษ ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) (13) อบรมให้ความรู้เกษตรกร : เร่ืองการค้าออนไลน์ และ

      หลักสูตรการส่งออกเบื้องต้น (1,000 ราย) (14) ผ่อนปรนกฏระเบียบการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งภาค

      (15)  กอ.รมน.สนับสนุนก าลังพลช่วยเกบ็เกีย่วและขนยา้ยผลไม้ (16) เซลล์แมนจังหวดัและเซลล์แมน

     ประเทศช่วยระบายผลไม้ของเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ (17) บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด :

     พ.ร.บ.วา่ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวดั และพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า

     (18) เร่งรัดเปิดด่านชายแดนทั้ง 9 ด่านใน 4 จังหวดัชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ยะลา นราธวิาส)

ราคาที่เกษตรกรขายได้มังคุดคละ หน่วย: บาท/กก.
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บาท/กก. ราคาเกษตรกรขายได้มังคุดคละ ปี 2563 - 65

ปี 2565 - ยังไม่มีข้อมูล
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