
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “เคาะผลพยากรณ์ ลิ้นจี่-ล าไย ภาคเหนือ เผย ผลผลิตเพิ่มเล็กน้อย เริ่มแทงช่อ-ออกดอกแล้ว” 

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง เคาะผลพยากรณ์ ลิ้นจี่-ล าไย ภาคเหนือ เผย ผลผลิตเพ่ิมเล็กน้อย 
เริ่มแทงช่อ-ออกดอกแล้ว ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

นางอัญชนา  ตราโช  รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ถึงผลพยากรณ์ไม้ผลภาคเหนือ ปี 2562 ครั้งที่ 1 ของลิ้นจี่และล าไย โดยคณะท างานจัดท าข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ       
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับกับส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 (สสข.6) 
และส านักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตากเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนบริหารจัดการผลไม้ตั้งแต่ต้นฤดู ซึ่งผลพยากรณ์ ครั้งที่ 1 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 
2562) พบว่า 

ล าไยเนื้อที่ให้ผลทั้ง 8 จังหวัด รวม 851,814 ไร่ เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.35 ผลผลิตรวม 703,335 ตัน 
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4.42 แยกเป็นล าไยในฤดู 436,801 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 และล าไยนอกฤดูจะมีผลผลิตรวมประมาณ 
266,534 ตัน ลดลงร้อยละ 2.31 ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 826 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.12 โดยแยกเป็นล าไยในฤดู 
691 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.74 และล าไยนอกฤดูประมาณ 1,213 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงร้อยละ 11.78  

ขณะนี้ล าไย อยู่ในช่วงแทงช่อประมาณร้อยละ 5  และคาดว่าจะแทงช่ออย่างชัดเจนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์        
ซึ่งปีนี้การติดช่อจะล่าช้ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากหลังจากเกษตรกรราดสารเร่งการออกดอกแล้วมีฝนตก ท าให้ล าไยแตก
ใบอ่อนแทนการติดช่อ อย่างไรก็ตาม คาดว่า ผลผลิตล าไยจะเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรหันไปผลิตล าไยนอกฤดู
เพ่ิมขึ้น ซึ่งเกษตรกรบางส่วนเป็นเกษตรกรมือใหม่ที่ยังขาดความช านาญในการบ ารุงดูแลสวนล าไยนอกฤดู โดยผลผลิต
ล าไยในฤดู จะออกมากในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ทั้งนี้ เกษตรกรควรระมัดระวังและศึกษาเรื่องใช้สารในอัตรา
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ลิ้นจี่ เนื้อที่ให้ผลทั้ง 8 จังหวัด รวม 95,381 ไร่ ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1.10 ผลผลิตรวม 41,473 ตัน 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.61  ส่วนผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผล 435 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.87  โดยสถานการณ์การผลิตลิ้นจี่
ขณะนี้ พบว่า ออกดอกแล้วบางส่วน  ทั้งนี้  ผลผลิตลิ้นจี่ คาดว่าเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม 
ประกอบกับเกษตรกรดูแลดีและหันมาท าลิ้นจี่คุณภาพมาก  โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม ประมาณร้อย
ละ 60 และต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 

รองเลขาธิการกล่าวทิ้งท้ายว่า ข้อมูลพยากรณ์ดังกล่าว คณะท างานฯ ได้น าข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board)  วันที่ 28 มกราคม 2562 และจะเร่งก าหนดแผนบริหารจัดการของปี 2562 โดยเร็ว 
ซึ่งจะยังคงเน้นบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยเชื่อมโยงกับตลาดผู้ซื้อให้เหมาะสม ทั้งเชิงคุณภาพ ในด้านมาตรฐาน การเพ่ิม
มูลค่า  และด้านปริมาณ โดยจัดสมดุลอุปสงค์ อุปทาน พร้อมเตรียมแผนเผชิญรองรับปริมาณผลผลิตที่จะออกมาก          
(ช่วง peak) ซึ่ง สศก. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะน าเสนอให้ทราบเป็นระยะต่อไป 
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ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,393 บาท สัปดาห์ก่อน 14,914 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,687 บาท สัปดาห์ก่อน 7,633 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.98 บาท สัปดาห์ก่อน 8.93 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.16 บาท สัปดาห์ก่อน 6.91 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 16.01 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 62.50 บาท สัปดาห์ก่อน 60.20 บาท 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 22.27 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.11 บาท สัปดาห์ก่อน 22.17 บาท  

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.39 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.23 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.25 บาท สัปดาห์ก่อน 2.28 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.74 บาท สัปดาห์ก่อน 5.58 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

 

ไหม 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,626 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,582 บาท 



เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,392 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,259 บาท 

เส้นไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 842 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.37 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.22 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.47 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.26 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.40 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.76 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.90 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.26 บาท  สัปดาห์ก่อน  40.40 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.68 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.97 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.46 บาท  สัปดาห์ก่อน  17.06 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.01 บาท  สัปดาห์ก่อน  33.89 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว์ 

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 65.32 บาท  สัปดาห์ก่อน 65.20 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 35.97 บาท  สัปดาห์ก่อน 35.99 บาท 

ไข่ไก ่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 277 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน  

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 321 บาท  สัปดาห์ก่อน 327 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 88.64 บาท  สัปดาห์ก่อน 88.16 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 70.26 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.98 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.75 บาท สัปดาห์ก่อน 45.00 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 87.99 บาท สัปดาห์ก่อน 86.34 บาท  



กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 172.48  บาท  สัปดาห์ก่อน 166.30 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.58 บาท  สัปดาห์ก่อน 83.94 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 167.00 บาท สัปดาห์ก่อน 134 บาท  

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.30 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 27.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน  การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ ารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  

    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชด าเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   

 ขอขอบคุณ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เคาะผลพยากรณ์ ลิ้นจี่-ล าไย ภาคเหนือ 
เผย ผลผลิตเพ่ิมเล็กน้อย เริ่มแทงช่อ-ออกดอกแล้ว และขอขอบคุณส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้า
เกษตรกรรมที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่ เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งช่องทาง           
เพ่ือร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพ่ิมเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

http://www.oae.go.th/

