
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 

เรื่อง  “สศก. เผยสถานการณ์ลิ้นจี่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา เริ่มแทงช่อดอก คาดผลผลิตออกตลาด เม.ย. นี”้ 
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564  

   

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ .เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 – 19.00 น. ส าหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้น าเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. เผยสถานการณ์ลิ้นจี่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา เริ่มแทงช่อ
ดอก คาดผลผลิตออกตลาด เม.ย. น้ี ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยคะ 
 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ (สศท .1) ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ของ  สศท.1 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตลิ้นจี่ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 
2563 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตส าคัญที่สุดของประเทศ 
โดยคาดว่าปี 2564 (ข้อมูลพยากรณ์ ณ วันที่ 15 มกราคม 2564) ทั้ง 3 จังหวัด มีเนื้อที่ยืนต้น 74,199 ไร่ ลดลงจากปี 
2563 ที่มีจ านวน 74,433 ไร่ (ลดลง 234 ไร่ หรือร้อยละ 0.31 เนื้อที่ให้ผล 68,968 ไร่ ลดลงจากปี 2563 ที่มีจ านวน 
69,252ไร่ (ลดลง 284 ไร่ หรือ ร้อยละ 0.41) ส่วนผลผลิตรวม  23,665 ตัน ลดลงจากปี 2563 ที่มีจ านวน 26,654 ตัน 
(ลดลง 2,989 ตัน หรือร้อยละ 11.21 ) ทั้งนี้ เนื้อที่ยืนต้นและเนื้อที่ให้ผลของทั้ง 3 จังหวัดลดลง เนื่องจากเกษตรกรใน
พื้นที่ภาคเหนือมีการโค่นต้นแก่อายุ 25 ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตน้อย อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นทดแทน เช่น มะม่วง 
เงาะ ทุเรียน และส้ม ด้านผลผลิตรวมทั้ง 3 จังหวัด ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการแทงช่อดอก ซึ่งผลผลิต
จะออกสู่ตลาดประมาณช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2564 และจะออกมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม ประมาณ 17,749 
ตัน  
  เมื่อจ าแนกสถานการณ์การผลิตลิ้นจี่ในแต่ละจังหวัด  พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งปลูกลิ้นจี่อัน ดับ 1 ของ
ประเทศ มีเนื้อที่ยืนต้น 48,331 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 44,030 ไร่ ผลผลิตรวม 17,371 ตัน ลดลงร้อยละ 13.21 จังหวัดเชียงราย 
มีเนื้อที่ยืนต้น 13,312 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 13,284 ไร่ ผลผลิตรวม 3,159 ตัน ลดลงร้อยละ 3.12 และจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่
ยืนต้น 12,556 ไร่ เนื้อที่ให้ผล 11,654 ไร่ ผลผลิตรวม 3,136 ตัน ลดลงร้อยละ 7.19 ทั้งนี้ ผลผลิตของทั้ง 3 จังหวัดลดลง 
เนื่องจากปีน้ี ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย จักรพรรดิ และโอเฮียะ มีการเติบโตล่าช้า และสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยต่อการแทงช่อดอก  
  ขณะนี้ ภาพรวมลิ้นจี่ทุกพันธ์ุในภาคเหนืออยู่ในช่วงแทงช่อดอกไปแล้วประมาณร้อยละ 10 และบางส่วนมีการแตกใบ
อ่อนไปแล้ว ท าให้ไม่ติดช่อดอก ซึ่งแตกต่างจากปีที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่ต้นลิ้นจี่แทงช่อดอกแล้วประมาณ
ร้อยละ 60 เพราะสภาพอากาศที่หนาวเย็นยาวนาน ส่วนระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต คาดว่าพันธุ์นครพนมจะเริ่มเก็บ
เกีย่วได้ช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายน 2564 ส่วนพันธุ์ฮงฮวย จักรพรรดิ และโอเฮียะจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ช่วง
ปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน 2564 และจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2564 
    ส าหรับสถานการณ์ด้านตลาด เกษตรกรคาดว่าผู้ประกอบการรับซื้อรา ยใหญ่จะเข้ามารับซื้อในพื้นที่ได้ หาก
สถานการณ์ โควิด – 19 คลี่คลาย โดยมีการจ าหน่ายให้กับผู้ค้ารายย่อยในตลาดหรือขายผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึ ง
เกษตรกรบางกลุ่ม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ าหน่ายผลผลิตให้กับผู้ค้าออนไลน์ต่างๆ เพื่อช่วยในการกระจายสินค้าได้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
  ผู้อ านวยการ สศท .1 กล่าวทิ้งท้ายว่า โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้บริโภคทุกท่านร่วมสนับสนุนผลผลิตลิ้นจี่ของ
เกษตรกรเนื่องจากลิ้นจี่ เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ มีสรรพคุณเป็นยาช่วยย่อยอาหาร บ ารุงอวัยวะภายในต่างๆ ไม่ว่าจะเ ป็น
ม้าม หรือระบบประสาท นอกจากนี้ ลิ้นจี่ยังช่วยในการบรรเทาอาการกระหายน้ าได้ หากน าเนื้อลิ้นจี่ตากแห้งมาต้มกิน
เป็นประจ าจะช่วยบรรเทาอาการปวดอันเน่ืองมาจากโรคไส้เลื่อน และยังช่วยรักษาโรคโลหิตจางได้ ที่ส าคัญยังเป็นการ

02-5798511 



ช่วยเหลือ เกษตรกร และเป็นก าลัง ใจให้พี่น้องเกษตรกรในการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งน้ี หากท่านใดสนใจข้อมูล
สถานการณ์การผลิตลิ้นจี่ภาคเหนือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สศท .1 เชียงใหม่ โทร 0 5312 1318 หรืออีเมล 
zone1@oae.go.th 
 
ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่ส าคัญ 

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 11,961 บาท สัปดาห์ก่อน 11,890 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 9,222 บาท สัปดาห์ก่อน 9,242 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.20 บาท สัปดาห์ก่อน 8.13 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.33 บาท สัปดาห์ก่อน 6.29 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.42 บาท สัปดาห์ก่อน 16.58 บาท 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 57.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 31.33 บาท สัปดาห์ก่อน 31.52 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 25.34 บาท สัปดาห์ก่อน 24.07 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์น้ีไม่มีรายงานราคา 

ปาล์มน้ ามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.77 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.04 บาท 

มันส าปะหลัง 

หัวมันส าปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสปัดาห์ก่อน  

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.92 บาท สัปดาห์ก่อน 6.00 บาท 

ฝ้าย 

สัปดาห์น้ีไม่มีรายงานราคา 
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ไหม 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,855 บาท สัปดาห์ก่อน 1,803 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,531 บาท สัปดาห์ก่อน 1,494 บาท 

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 942 บาท สัปดาห์ก่อน 944 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.23 บาท  สัปดาห์ก่อน 12.03 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 11.93 บาท  สัปดาห์ก่อน 12.03 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.50 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.41 บาท  สัปดาห์ก่อน  54.00 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 53.91 บาท  สัปดาห์ก่อน  53.50 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 19.58 บาท  สัปดาห์ก่อน  19.30 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.52 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.18 บาท 

น้ ายางสดคละ   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 43.34 บาท  สัปดาห์ก่อน  46.44 บาท 

ราคาสินค้าปศุสัตว ์

สุกร 

สุกรน้ าหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 75.34 บาท  สัปดาห์ก่อน 75.49 บาท 

ไก่เน้ือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.78 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 279 บาท  สัปดาห์ก่อน 274 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 344 บาท  สัปดาห์ก่อน 345 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 97.08 บาท  สัปดาห์ก่อน 97.19 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 76.15 บาท  สัปดาห์ก่อน 75.86 บาท 

 



ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาช่อน  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 72.17 บาท สัปดาห์ก่อน 76.69 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 129.36 บาท  สัปดาห์ก่อน 130.27 บาท 

ปลาทู   สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 64.79 บาท  สัปดาห์ก่อน 67.44 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์น้ีไม่มีรายงานราคา 

ปลาเป็ด  สัปดาห์น้ีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.50 บาท สัปดาห์ก่อน 7.15 บาท 

  จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์  ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท  จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง  ๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง  ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร  ข้อมูล
ข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 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 เชียงใหม่ เรื่อง สศก. เผยสถานการณ์ลิ้นจี่ เชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา เริ่มแทงช่อดอก คาดผลผลิตออกตลาด เม.ย. น้ี และส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรส าหรับราคาสินค้าเกษตรกรรม
ที่ส าคัญประจ าสัปดาห์ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ ด้วย ค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งส าหรับสถานี
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

ส าหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน และอีกหน่ึงช่องทาง           
เพื่อร่วมติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน line@ข่าวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผู้ฟังสามารถเพิ่มเราเป็นเพ่ือน
ได้โดยค้นหา ID Line : @oaenews เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างทัน
สถานการณ์ ส าหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 

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

