
2561 2562 2563 2564 %r   1. สถานการณ์การผลติปี 2564

ผลผลิต (ตนั) 48,024 23,029 33,996 30,080 -11.52       สศก.คาดการณ์เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศ ปี 2564 ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 11.52

 - ภาคเหนือ 42,653 22,932 30,307 25,334 -16.41 เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศลดลง จากที่เกษตรกรโค่นต้นล้ินจี่ที่อายมุาก   ส่วนผลผลิตรวม คาดวา่จะเพิ่มขึ้น

 - ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 1,036 97 1,245 1,363 9.48 เล็กน้อย จากสภาพอากาศที่หนาวเยน็ชว่งเดือน ธ.ค. 63 

 - ภาคกลาง 4,335 0 2,444 3,383 38.42

เน้ือที่ให้ผลผลิต (ไร)่ 109,134 102,555 99,978 100,008 0.03    2. 16 มาตรการบริหารจดัการผลไม้ ปี 2564

ผลผลิต/ไร ่(กก.) 440 225 340 301 -11.47       1. เร่งด าเนินการตรวจและรับรอง GAP เป้าหมายไมน่้อยกวา่ 120,000 แปลง 

ตน้ทุนผลิต (บาท/กก.) 16.31 20.82 16.77 15.55       2. ผ่อนปรนกฎระเบียบการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งภาค

แหล่งผลิต เชียงใหม่ พะเยา เชียงราย  น่าน       3. กอ.รมน. สนับสนุนก าลังพลชว่ยเกบ็เกี่ยว และขนยา้ยผลไม ้เชน่ ลองกองในพื้นที่ 3 จ. ชายแดนใต้

ชว่งออกสู่ตลาดมาก พฤษภาคม-มิถุนายน 88 %       4. เชื่อมโยงกระจายออกนอกแหล่งผลิต เป้าหมาย 66,600 ตัน 

จ านวนครัวเรือน 19,033    18,696         5. สนับสนุนให้มรีถเร่ไปรับซ้ือผลไม ้เพื่อน าไปขายให้ผู้บริโภค เป้าหมาย 4,000 ตัน

บริโภคสด (ตนั)  37,543 15,203 26,310       6. สนับสนุนค่าขนส่ง ส าหรับผลไมท้ี่ส่งขายผ่านไปรษณียไ์ทย 2,000 ตัน

ส่งออก (ตนั) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ปี 2564       7. เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรน าผลไมไ้ปวางขายได้ฟรี ผ่านตลาดกลาง ตลาดสด สนามบิน ห้างฯ ปั้มน้ ามนั

 - ล้ินจี่ (ผลสด) 2,067 1,304 1,178     850                8. สนับสนุนค่าบริหารจดัการให้ผู้ส่งออก กก.ละ 5 บาท เป้าหมาย 60,000 ตัน

 - ล้ินจี่ (กระป๋อง) 3,655 3,106 3,107 2,965              9.  ท าสัญญาขอ้ตกลงมาตรฐาน ให้เกษตรกรขายผลไมไ้ด้ เป้าหมาย 20,000 ตัน 

 - ล้ินจี่ (อบแห้ง) 2.56 0.89 4.47 25                  10. ผู้โดยสารทุกสายการบิน โหลดผลไมข้ึ้นเคร่ืองบินได้ฟรี 25 กโิลกรัม 

ประเทศคู่ค้า       11. ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งส่งเสริมการค้าผลไม ้online จดัการอบรมกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้ความ

 - ล้ินจี่สด จนี อินโดนีเซีย มาเลเซีย จ าหน่ายผลไม ้บนแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ เชน่ ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ลาซาด้า ชอบปี้ เป็นต้น 

 - ล้ินจี่กระป๋อง สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย       12. ส่งเสริมการขายผลไมใ้นต่างประเทศ 

อัตราแปรสภาพ ล้ินจี่สด 100 กก. : ล้ินจี่กระป๋อง 48 กก.       13. ส่งเสริมการส่งออกผลไม ้

ล้ินจี่สด 100 กก. : ล้ินจี่อบแห้ง 10 กก.       14. ส่งเสริมการส่งออกผลไมใ้นรูปแบบผสมผสาน (Hybrid line) 

       15. ประชาสัมพันธส์ร้างความเชื่อมั่นผลไมไ้ทย โดยจดัท าส่ือ 5 ภาษา (องักฤษ ไทย จนี ญี่ปุ่น เกาหลี

       16. กระทรวงพาณิชยแ์ละหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง บังคับใชก้ฎหมาย

สถานการณป์จัจุบนั
-ส้ินสุดฤดูกาลผลิตแล้ว

ปี ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย

2560 - - - - 20.33 19.79 - - - - - - 20.22

2561 - - - - 24.17 13.83 - - - - - - 22.15

2562 - - - - 37.70 49.50 - - - - - - 40.01

2563 - - - - 22.78 - - - - - - - 22.78

2564 - - - - 25.63 15.00 - 23.55
ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร               

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ธันวาคม 2564

ลิ้นจี่
ประจ าสัปดาห์ที ่2 เดอืน ธนัวาคม 2564 (วันที ่7 - 9 ธนัวาคม 2564)

ม.ค.-ต.ค.64

ราคาเกษตรกรขายได ้ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย เกรด A (บาท/กก.)

พ.ค.

ราคาเกษตรกรขายไดพ้ันธุฮ์งฮวยเกรด A  

พ.ค ม.ิย. 
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เกษตรกรขายได้ พันธุ์ฮงฮวยเกรด A 
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