
2561 2562 2563 2564*    % 1. สถานการณ์การผลิตและการตลาดป ี2564

ผลผลิต (ตัน) 1,055,847 1,176,361 1,182,462 1,414,472 19.62   1.1 การผลิต : สศก.คาดการณ์ผลผลิตล าไยทั้งประเทศ จ านวน 1,414,472 ตนั

     -ภาคเหนือ 682,249 779,803    816,830    991,244    21.35 เนื้อท่ีให้ผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากต้นล าไยที่ปลูกในปี 2561 ซ่ึงเกษตรกรปลูกแทนพืชอืน่ เช่น ล้ินจี ่

     -ภาคตะวนัออก 348,497 366,757    330,895    385,519    16.51 ข้าวโพดเล้ียงสัตว ์มันส าปะหลัง และไม้ผลอืน่ เป็นต้น เร่ิมให้ผลผลิตได้ในปีนี้ ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดวา่

     -ภาคอื่นๆ 25,101 29,801     34,737     37,709     8.56 เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเยน็เอือ้อ านวยต่อการออกดอกและติดผลกวา่ปี 2563 

ชว่งผลผลิตออกมาก/แหล่งผลิตส าคัญ การกระจายผลผลิต นอกฤดู : ในฤดู คือ 40 : 60   1.2 การตลาด : สศก. คาดวา่จะมีการส่งออกล าไยสดและผลิตภัณฑ์ เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 7.72

     -ภาคเหนือ มิ.ย. - ก.ย. เชียงใหม่ ล าพูน เชียงราย พะเยา น่าน ตาก ล าปาง และแพร่ จากสถานการณ์โรคโควดิ19 คล่ีคลาย สินค้าท่ีส่งออกไปจีนสามารถเข้าออกได้ โดยมีมาตรการ ป้องกนัที่รัดกมุ 

     -ภาคตะวนัออก ม.ค. - พ.ค. และ ต.ค. - ธ.ค. จันทบรีุ สระแก้ว ตราด ตลาดส่งออกล าไยท่ีส าคัญของไทย ได้แก ่จีน และฮ่องกง ยงัมีความต้องการบริโภคล าไยเพิ่มขึ้น อยา่งต่อเนื่อง 

พ้ืนที่ให้ผล (ไร่) 1,146,339 1,537,320 1,583,820 1,652,829 4.36 รวมทั้ง ความต้องการล าไยสดและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะเวยีดนาม และ อนิโดนีเซีย 

ผลผลิต/ไร่ (กก.) 921 765 747 859 14.99 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการขยายการส่งออกในตลาดใหม่ เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดจีน ซ่ึงเป็นตลาดหลักของไทย 

ต้นทุนการผลิต (บาท/กก.) 10.90 11.77 11.49 10.44    2. 16 มาตรการบรหิารจัดการผลไม ้ปี 2564

มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท) 28,212 30,950 26,345       1. เร่งด าเนินการตรวจและรับรอง GAP เปา้หมายไม่น้อยกว่า 120,000 แปลง 

บริโภคในประเทศ (ตัน) 105,585 101,859 102,312 123,800 21.00       2. ผ่อนปรนกฎระเบยีบการเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างภาค

ส่งออก (ตัน/ล้านบาท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564       3. กอ.รมน. สนับสนุนก าลังพลช่วยเก็บเกี่ยว และขนย้ายผลไม้ เช่น ลองกองในพื้นที่ 3 จ. ชายแดนใต้

  - ปริมาณล าไยสดและแช่แข็ง 551,491 583,326 464,901 198,079       4. เชื่อมโยงกระจายออกนอกแหล่งผลิต เปา้หมาย 66,600 ตัน 

  - มูลค่าล าไยสดและแช่แข็ง 17,222 20,817 16,853 7,392       5. สนับสนุนใหม้ีรถเร่ไปรับซ้ือผลไม้ เพื่อน าไปขายใหผู้้บริโภค เปา้หมาย 4,000 ตัน

  - ปริมาณล าไยกระป๋อง 9,629 9,076 9,573 2,546       6. สนับสนุนค่าขนส่ง ส าหรับผลไม้ที่ส่งขายผ่านไปรษณีย์ไทย 2,000 ตัน

  - มูลค่าล าไยกระป๋อง 556 533 657 166       7. เปดิพื้นที่ใหเ้กษตรกรน าผลไม้ไปวางขายได้ฟรี ผ่านตลาดกลาง ตลาดสด สนามบนิ หา้งฯ ปั้มน้ ามัน

  - ปริมาณล าไยอบแห้ง 205,320 164,575 155,504 14,069       8. สนับสนุนค่าบริหารจัดการใหผู้้ส่งออก กก.ละ 5 บาท เปา้หมาย 60,000 ตัน

  - มูลค่าล าไยอบแห้ง 10,504 8,780 7,058 705       9.  ท าสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน ใหเ้กษตรกรขายผลไม้ได้ เปา้หมาย 20,000 ตัน 

ประเทศคู่ค้า       10. ผู้โดยสารทกุสายการบนิ โหลดผลไม้ขึ้นเคร่ืองบนิได้ฟรี 25 กิโลกรัม 

    ล าไยสด จนี 91%    เวียดนาม 10%   อนิโดนีเซีย 8%       11. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการค้าผลไม้ online จัดการอบรมกลุ่มเกษตรกร เพื่อใหค้วาม

    ล าไยแช่แข็ง ญี่ปุน่ 31%    จนี 23%  ฮ่องกง 21% จ าหน่ายผลไม้ บนแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ เช่น ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ลาซาด้า ชอบปี้ เปน็ต้น 

    ล าไยกระป๋อง จนี 31%  มาเลเซีย 24%     สิงคโปร์ 14%       12. ส่งเสริมการขายผลไม้ในต่างประเทศ 

    ล าไยอบแห้ง จนี 91%    เวียดนาม 5%  ฮ่องกง 2%       13. ส่งเสริมการส่งออกผลไม้ 

อัตราแปรสภาพ ล าไยกระป๋อง 1 : 1 ล าไยอบแหง้ 1 : 0.33       14. ส่งเสริมการส่งออกผลไม้ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid line) 

ล าไยสด 100 กก. : ล าไยกระป๋อง 55.00 กก.        15. ประชาสัมพนัธ์สร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทย โดยจดัท าส่ือ 5 ภาษา (องักฤษ ไทย จนี ญี่ปุน่ เกาหลี

ล าไยสด 100 กก. : ล าไยอบแหง้ทัง้ผล 33.33 กก.        16. กระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง บังคับใชก้ฎหมาย

ล าไยสด 100 กก. : ล าไยอบแหง้เฉพาะเนือ้ 10.00 กก. 16.1 พ.ร.บ. การแขง่ขนัทางการค้า พ.ศ. 2560

16.2 พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

16.3 พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

สถานการณ์ปัจจุบัน

- การผลิต ผลผลิตล าไยภาคเหนือ ป ี2564 เร่ิมทยอยออกสู่ตลาดเล็กน้อยประมาณร้อยละ 5  ราคาที่เกษตรกร

ขายได้เฉล่ียทั้งประเทศ ล าไยพันธุอ์ีดอ เกรด AA และ เกรด A  อยู่ที่กก.ละ 25.02 บาท และ 18.90 บาท

ตามล าดับ โดยผลผลิตจะออกมากช่วงสัปดาหท์ี่ 2 ของเดือนสิงหาคม 2564 ซ่ึงจังหวัดแหล่งผลิตส าคัญ 8 จังหวัด

ภาคเหนือ ได้เตรียมการบริหารจัดการผลผลิตล าไยไว้เบื้องต้นแล้ว

บาท/กก.
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. เฉลี่ย

2560 29.52 24.00 23.82 25.28 24.26 30.89 21.19 18.50 21.44 24.50 20.82 25.61 22.35

2561 29.29 27.88 25.50 25.72 24.50 27.45 260.01 24.32 27.56 29.99 30.63 30.74 26.72

2562 24.83 27.30 28.82 25.13 22.50 22.25 26.02 27.36 25.79 27.50 27.50 27.50 26.31

2563 26.36 20.68 19.50 19.50 19.50 21.88 23.66 20.30 21.29 20.69 20.24 27.89 22.28
2564 28.40 28.21 25.13 24.36 24.65 26.78 18.90 (สป.3) 25.20

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ล าไย
ประจ าสัปดาหท์ี่ 3 เดือน กรกฎาคม 2564 (วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564)

ราคาเกษตรกรขายไดล้ าไยพันธุ์อีดอสดทั้งชอ่ เกรด A 

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
กรกฎาคม 2564
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ราคาเกษตรกรขายได้ล าไยสดท้ังช่อ เกรด A ปี 2562 - 2564 บาท/กก. 

ม.ค.-พ.ค.64 


