
 
 

เรียบเรียงโดย นางสาวถิรพร  ฐิติพรขจิต 
 

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ล้ินจี่ไทย ผลไมเศรษฐกิจของประเทศ  แนะพัฒนาโลจิสติกสและบรรจุภัณฑ คงความสดใหยาวนาน” 

ออกอากาศ วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564  
 สวัสดีคะ คุณผูฟง ขอตอนรับเขาสูรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิรต เวลา 06.30 – 07.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือ
เกษตรกรในวันนี้นำเสนอขาวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ลิ้นจี่ไทย ผลไมเศรษฐกิจของประเทศ  แนะพัฒนาโลจิสติกสและ
บรรจุภัณฑ คงความสดใหยาวนาน ขอเชิญติดตามรับฟงไดเลยคะ 

นางอัญชนา ตราโช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา จาก
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดำเนินการยุทธศาสตรพัฒนาผลไมไทย ป 2558 – 2564  สศก. ไดประเมินการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร กรณี ลิ้นจี่ พบวา พื้นที่ปลูกลิ้นจี่ ที่สำคัญของประเทศไทยอยูที่จังหวัดในภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม 
นาน เชียงราย และ พะเยา พันธุที่นิยมปลูกคือ พันธุฮงฮวย และจักรพรรดิ โดยเมื่อเปรียบเทียบสถานการณการผลิตของลิ้นจี่ในป 
2558 กับป 2563 พบวา มีจำนวนเกษตรกรผูผลิตลิ้นจ่ีลดลง โดยป 2558 มีจำนวนเกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ 25,358 ครัวเรอืน ลดลง
เหลือ 18,468 ครัวเรอืน ในป 2563 สวนเนื้อที่ใหผลผลิตลดลงจาก 119,194 ไร เหลือ 106,342 ไร ปริมาณผลผลิต 52,142 ตัน 
ลดลงเหลือ 33,996 ตัน เนื่องจากตนทุนการผลิตที่สูงข้ึน สภาพอากาศแปรปรวน ผลผลิตออกนอย เกษตรกรมีการโคนตนลิ้นจี่
และเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ใหผลตอบแทนดีกวา เชน มะมวง ลำไย สับปะรดภูแล และขาวโพดเลี้ยงสัตว ขณะที่ราคาที่เกษตรกร
ขายได (ลิ้นจี่พันธุฮงฮวยเกรด A) ปรับตัวสูงขึ้นจาก 15.77 บาท/กก. ในป 2558 เพิ่มเปน 22.78 บาท/กก. ในป 2563 เนื่องจาก
ยังมีความตองการของตลาด 

สำหรับป 2564 (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2564) แหลงผลิต 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีเนื้อที่ใหผล 84,931 ไร             
(คิดเปนรอยละ 80 จากเนื้อที่ใหผลทั้งประเทศ 98,423 ไร) มีผลผลิต 30,716 ตัน (คิดเปนรอยละ 83 ของผลผลิต ทั้งประเทศ 
37,113 ตัน) ออกสูตลาดมากในเดือนพฤษภาคมจนถึงมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ราคา ณ เดือนพฤษภาคม 2564 เฉลี่ยอยูที่ 30.67 บาท/กก.  

ผลการสำรวจขอมูลเกษตรกรผูปลูกลิ้นจี่ใน 4 จังหวัดดังกลาว พบวา เกษตรกรผูปลูกลิ้นจี่สวนใหญมีความชำนาญและมี
ประสบการณในการปลูกหลายสิบป มีการพัฒนาการผลิต และคุณภาพผลผลิต ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใน
การถายทอดองคความรูจากหนวยงานภาครัฐอยางตอเนื่องไมวาจะเปนการลดตนทุนการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การผลิต
ตามมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย  เกษตรกรสวนใหญมีใบรับรอง GAP และมีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียในอัตราที่
เหมาะสม อยางไรก็ตาม เกษตรกรยังไมสามารถปลูกลิ้นจ่ีอินทรียเต็มรูปแบบได เนื่องจากปญหาหนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ จึงยัง
จำเปนตองใชสารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ เกษตรกรผูปลูกลิ้นจ่ียังประสบปญหาหลายประการ เชน สภาพภูมิอากาศ
แปรปรวน อากาศหนาวสลับฝนตก หรือบางพ้ืนที่แหงแลงมีปริมาณน้ำไมเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก นอกจากนี้จาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต 
ประกอบกับอัตราคาจางแรงงานที่คอนขางสูงทำใหตนทุนการผลิตสูงข้ึน  

ทั้งนี้ ลิ้นจี่ที่ผลิตในประเทศไทยสวนใหญ รอยละ 70 บริโภคภายในประเทศ ที่เหลือรอยละ 30 สงออกไปยังประเทศ
เวียดนาม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด บาหเรน กาตาร และฝรั่งเศส โดยเกษตรกรและผูรับซื้อ (ลง) มีการปรับเปลี่ยนชองทางในการ
จำหนายผลผลิต โดยขยายตลาดไปยังโมเดิรนเทรด อาทิ สงหางสรรพสินคา (เดอะมอลล) รานเลมอนฟารม ตลาดสดองคการ
ตลาดเพ่ือเกษตรกร ตลาดไท และตลาดในทองถิ่น เชน พอคา/แมคา หนวยงานราชการ เปนตน อยางไรก็ตาม ชวงที่ผานมาของป 
2563 เกษตรกรประสบปญหาในการกระจายสินคา เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เกษตรกรจึงปรับตัว หันมาจำหนายผลผลิต
ผานสื่อสังคมออนไลน ทั้ง Facebook และ Line เพิ่มเติม โดยไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐ และไดรับการตอบรับ
จากผูบริโภคคอนขางดี แตเกษตรกรยังคงประสบปญหาในเรื่องของบรรจุภัณฑและการรักษาความสดของผลลิ้นจี่ใหไดนานเกิน 3 วัน 

02-5798511 



 

เนื่องจากไมมีรถขนสงแบบหองเย็น ทำใหไมสามารถสงไปยังจังหวัดที่อยูไกลพื้นที่แหลงผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน จังหวัด
ทางภาคใตตอนลาง เปนตน ดังนั้น ควรมีการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในชวงฤดูกาลเก็บเก่ียวผลผลิต คิดคนพันธุลิ้นจี่ที่มี
ความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณในการเก็บเก่ียว การหอผลผลิต รวมถึง
การสนับสนุนบรรจุภัณฑ  การลดระยะเวลาในการขนสง และรถขนสงแบบหองเย็นที่จะทำใหผลผลิตคงความสดใหมไดนานขึ้น  
ก็จะสามารถชวยแกไขปญหาใหเกษตรกรผูปลูกลิ้นจี่ไดดีขึ้นแนนอน รองเลขาธิการ กลาวทิ้งทาย 
 

ราคาที่เกษตรกรขายไดทั้งประเทศ 

ขาว 

ขาวเปลือกเจาหอมมะลินาป เฉลี่ยตันละ 10,946 บาท สัปดาหกอน 11,170 บาท 

ขาวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,568 บาท สัปดาหกอน 8,645 บาท 

ขาวโพด 

ขาวโพดความชื้นไมเกิน 14.5 % สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.95 บาท สัปดาหกอน 8.10 บาท 

ขาวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.48 บาท สัปดาหกอน 6.39 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.00 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแหง สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 56.22 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 34.55 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญชนิดคละ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 28.12 บาท สัปดาหกอน 27.66 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปาลมน้ำมัน 

ผลปาลมท้ังทะลาย สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 6.19 บาท  สัปดาหกอน 6.26 บาท 

มันสำปะหลัง 

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1.88 บาท สัปดาหกอน 1.87 บาท 

มันเสน  

มันเสน สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.80 บาท สัปดาหกอน 5.76 บาท 

ฝาย 

สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 



 

ไหม 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 1 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,750 บาท สัปดาหกอน 1,831 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 2 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,531 บาท สัปดาหกอน 1,577 บาท 

เสนไหมพ้ืนเมืองเกรด 3 สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,039 บาท ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน  

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 4.88 บาท  สัปดาหกอน 4.70 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.35 บาท  สัปดาหกอน 8.17 บาท 

ยางพารา 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.79 บาท  สัปดาหกอน  60.04 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 58.29 บาท  สัปดาหกอน  59.54 บาท 

ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 57.79 บาท  สัปดาหกอน  59.04บาท 

ยางกอนคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 23.47 บาท  สัปดาหกอน  23.16 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 20.83 บาท  สัปดาหกอน  22.18 บาท 

น้ำยางสดคละ   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 50.60 บาท  สัปดาหกอน  54.83 บาท 

ราคาสินคาปศุสัตว 

สุกร 

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 77.12 บาท  สัปดาหกอน 76.58 บาท 

ไกเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 34.59 บาท  ทรงตัวเทากับสัปดาหกอน 

ไขไก 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 268 บาท  สัปดาหกอน 272 บาท 

ไขเปด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ยรอยฟองละ 343 บาท  สัปดาหกอน 338 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 98.23 บาท  สัปดาหกอน 97.42 บาท 

กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 78.16 บาท  สัปดาหกอน 77.51 บาท 



 

ราคาสินคาประมง 

ปลาดุกบิ๊กอุย สัปดาหนีไ้มมีรายงานราคาเฉลี่ย  

ปลาชอน  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 75.96 บาท สัปดาหกอน 76.61 บาท 

กุงขาวแวนนาไม สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 154.47 บาท  สัปดาหกอน 160.79 บาท 

ปลาทู   สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.18 บาท  สัปดาหกอน 73.85 บาท 

ปลาหมึกกระดอง สัปดาหนี้ไมมีรายงานราคา 

ปลาเปด  สัปดาหนี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 7.46 บาท สัปดาหกอน 6.63 บาท 

กอนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธขาวสารของศูนยบริการรวมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปดใหบริการ
ขอมูล/ขาวสาร และรับเรื่องราวรองทุกข ซึ่งเปนจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหนวยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณไวดวยกัน เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการยื่นรับบริการตางๆ ไดที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราใหบริการขอมูล ขาวสารตางๆ เชน ความรูดานการเกษตร ขอมูลสารสนเทศการเกษตร ขอมูล
ขาวสารดานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ขอมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร  
ขอมูลรายงานการสรุปสถานการณน้ำรายวัน เปนตน โดยทุกทานสามารถติดตอไดหลายชองทางที ่ 
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบานพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท : 0 2281 5955 หรือ 0 2281  5884                                   

 ขอขอบคุณ ศูนยประเมินผล และ ศูนยสารสนเทศการเกษตร เรื่อง ลิ้นจี่ไทย ผลไมเศรษฐกิจของประเทศ  แนะ
พัฒนาโลจิสติกสและบรรจุภัณฑ คงความสดใหยาวนาน และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสำหรับราคาสินคา
เกษตรกรรมที่สำคัญประจำสัปดาหที่รายงานใหเราไดทราบกันในสัปดาหนี้ดวยคะ รวมทั้งขอขอบคุณเปนอยางยิ่งสำหรับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพ่ือการเกษตร ที่กรุณาเปนสื่อกลางใหเราไดพบกนัทุกสัปดาห  

สำหรับวันนี้เวลาของเราไดหมดลงแลว หากคณุผูฟงทานใดตองการ ติดตอสอบถามขอมูลดานเศรษฐกิจการเกษตร 
สามารถติดตอไดที่ สวนปฏิบัติการขอมูลการเกษตร ทางเบอรโทรศัพท 02-561-2870 หรือติดตามขาวสารความเคลื่อนไหว
ไดที่ เวบไซต สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook เศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือประชาชน และอีกหนึ่งชองทาง           
เพ่ือรวมติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรผาน line@ขาวเศรษฐกิจการเกษตร โดยคุณผูฟงสามารถเพ่ิมเราเปนเพื่อน
ไดโดยคนหา ID Line : @oaenews เพียงเทานี้คุณผูฟงก็สามารถติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจการเกษตรไดอยางทัน
สถานการณ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแลว พบกันใหมสัปดาหหนา สวัสดีคะ 


