
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ลําไยเหนือปนีี้ผลผลติเพิ่ม 7% ลิน้จี่ลด 3%  พฤษภาคม คกึคัก ลิ้นจี่ออกตลาดพคีสุด” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ลําไยเหนือปีนี้ผลผลิตเพิ่ม 7% ลิ้นจี่ลด 3%  พฤษภาคม คึกคัก 
ลิ้นจี่ออกตลาดพีคสุด ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ข้อมูลเอกภาพไม้ผลภาคเหนือ คาด ลําไย ปีนี้ ให้ผลผลิต 659,173 ตัน 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.46 ในขณะนี้ที่ลิ้นจี่ ให้ผลผลิต 41,661 ตัน ลดลงร้อยละ 3.43 ระบุ พฤษภาคมนี้ ลิ้นจี่
พาเหรดออกตลาดมากสุด ส่วนแฟนคลับลําไย เตรียมจับจ่ายลิ้มลองรสชาติตามฤดูกาลได้ สิงหาคมนี้  
 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยถึงข้อมูลไม้ผลเอกภาพ ลําไย และ ลิ้นจี่ ของภาคเหนือในปี 2561 (ข้อมูล 30 เมษายน 2561) พบว่า  ลําไย พื้นที่ 
8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ลําปาง และตาก  ปี 2561 มีเนื้อที่ยืนต้น 
862,220 ไร่  เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.49 เนื่องจากการปลูกใหม่แทนลิ้นจี่ เนื้อที่ให้ผล 839,985 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.33  
จากต้นลําไยที่ปลูกในปี 2558 ในภาคเหนือ ซึ่งปลูกเพิ่มแทนต้นลําไยที่อายุมากให้ผลผลิตตํ่า ผลผลิตรวม 659,173 ตัน 
(ลําไยในฤดู 386,342 ตัน ลําไยนอกฤดู 272,831 ตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.46 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ปริมาณ
น้ําฝนเพียงพอต่อการออกดอกติดผล และเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาผลิตลําไยนอกฤดูเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผลผลิตต่อไร่ 785 
กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.08 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออํานวย ต้นลําไยออกดอกติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา เพราะ
ถึงแม้ว่าในพื้นที่ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคํา จ.พะเยา จะได้รับผลกระทบจากวาตภัยหลายรอบในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 
ทําให้ผลผลิตบางส่วนร่วงเสียหาย รวมทั้งใน อ.วังเจ้า และ อ.สามเงา จ.ตาก ประสบพายุเช่นเดียวกันมีพ้ืนที่เสียหาย
จํานวน 25 ไร่ แต่ในภาพรวมผลผลิตยังคงเพิ่มขึ้น และจะออกสู่ตลาดมากสุดในช่วงเดือนสิงหาคม 2561       

ลิ้นจี่ พื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และ น่าน ปี 2561 เนื้อที่ยืนต้น 93,453 ไร่ 
ลดลงร้อยละ 9.07 เนื้อที่ให้ผล 92,812 ไร่ ลดลงร้อยละ 9.12  ซึ่งเนื้อที่ยืนต้นและเนื้อที่ให้ผลลดลง เนื่องจากเกษตรกร
ปรับเปลี่ยนไปปลูกลําไย และไม้ผลอ่ืน เช่น เงาะ ส้ม มะม่วง กล้วยหอม กล้วยน้ําว้า เป็นต้น ผลผลิตรวม 41,661 ตัน 
ลดลงร้อยละ  3.43  ตามการลดลงของเนื้อที่ให้ผล เนื่องจากลิ้นจี่ให้ผลผลิตน้อยติดต่อกันหลายปี เกษตรกรจึงโค่นต้น
ลิ้นจี่และปรับเปลี่ยนไปปลูกไม้ผลอ่ืน ส่วนผลผลิตต่อไร่ 449 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.40 เนื่องจากสภาพอากาศ
เอื้ออํานวย ต้นลิ้นจี่ออกดอกติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีฝนตกในช่วงที่ติดผลอ่อนในปริมาณที่เหมาะสม           
ทําให้ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศดี และมีโครงการสนับสนุนจากภาครัฐในการทําลิ้นจี่คุณภาพให้ได้ราคาดี มีการขยาย
การตลาดโดยการขายผ่านอินเทอร์เนตเพิ่มขึ้น จึงจูงใจให้เกษตรกรดูแลต้นลิ้นจี่ดีกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม พบว่า 
ลิ้นจี่ได้ผลกระทบจากพายุลูกเห็บในอําเภอฝาง และ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงต้นเดือนเมษายน ทําให้ผลอ่อนร่วง 
เสียหายประมาณกว่า 500 ไร่  โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม ออกมากสุดในช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคม 2561 

ทั้งนี้ ภาครัฐได้จัดทําแผนบริหารจัดการผลไม้ปี 2561 ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมีหลักคือ มีข้อมูลการ
ผลิตที่ชัดเจน จัดการผลผลิตให้สมดุลกับความต้องการของตลาด เชื่อมโยงกับตลาดผู้ซื้อได้อย่างเหมาะสม เน้นให้จังหวัด
บริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับ
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จังหวัด (คพจ.) เป็นแกนหลัก เช่น การส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน (GAP) ส่งเสริมการห่อช่อลิ้นจี่ก่อนการเก็บเกี่ยว 
การจัดทําแปลงเรียนรู้การผลิตผลไม้คุณภาพตามความเหมาะสมของพื้นที่ และการให้คําแนะนําเพื่อเตรียมพร้อมใน
ฤดูกาล ตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม้ผลคุณภาพดี ส่งเสริมซื้อขายแบบออนไลน์ การแปรูป และผลักดันการ
ส่งออกอย่างต่อเนื่อง 
 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ  
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 
ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,322 บาท สัปดาห์ก่อน 15,229 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,936 บาท สัปดาห์ก่อน 7,839 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.42 บาท สัปดาห์ก่อน 8.72 บาท  

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.84 บาท สัปดาห์ก่อน 7.12 บาท  

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลี่ย กก.ละ 17.59 บาท สัปดาห์ก่อน 17.15 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรมัละ 45.86 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.53 บาท สัปดาห์ก่อน 26.40บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีร้าคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.89 บาท สัปดาห์ก่อน 26.27 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.86 บาท สัปดาห์ก่อน 2.83 บาท  

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.52 บาท   

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.35 บาท สัปดาห์ก่อน 5.28 บาท  

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,681 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,673 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,319 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,098 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,095 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.63 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.95 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 7.29 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.71 บาท 

ยางพารา 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.92 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 45.36 บาท  สัปดาห์ก่อน  44.42 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 44.86 บาท  สัปดาห์ก่อน  43.92 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 21.94 บาท  สัปดาห์ก่อน  20.81 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.51 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.82 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.28 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.87 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 57.02 บาท  สัปดาห์ก่อน 55.80 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.63 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 276 บาท  สัปดาห์ก่อน 267 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 329 บาท  สัปดาห์ก่อน 330 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.61 บาท  สัปดาห์ก่อน 90.59 บาท 
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กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 71.85 บาท  สัปดาห์ก่อน 71.75 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 36.33 บาท  สัปดาห์ก่อน 41.13 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.05 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 137.27 บาท  สัปดาห์ก่อน 143.44 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 81.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 79.43 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 140 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.80 บาท สัปดาห์ก่อน 8.68 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 

 ขอขอบคุณ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร เรื่อง ลําไยเหนือปีนี้ผลผลิตเพิ่ม 7% ลิ้นจี่ลด 3%  พฤษภาคม คึกคัก 
ลิ้นจี่ออกตลาดพีคสุด และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจํา
สัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


