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กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสินค้าเกษตร ส่วนส่งเสริมการเกษตร โทร 0 2579 3619 

 

“ลิ้นจีส่ด รสดี มีคุณภาพ” จาก 4 จังหวัดภาคเหนือ  
ส่งตรงจากเกษตรกรถึงผู้บริโภคนอกพื้นที่แหล่งผลติ 

นางอรสา ดิสถาพร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เปิดเผยว่า 4 จังหวัด แหล่งผลิต
ลิ้นจี่ที่ส าคัญของประเทศไทย ซึ่งได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และจังหวัดน่าน ปีการผลิต 2557  
มีพ้ืนที่ยืนต้นทั้งหมด รวม 120,108 ไร่ พ้ืนที่ให้ผลผลิต 112,891 ไร่ และคาดว่าปีนี้ จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 
59,199 ตัน ซึ่งเป็นการคาดการณ์ที่เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแล้ว 28.13% (ปี 2556 มีผลผลิตเท่ากับ 46,201 ตัน) เพราะปี
นี้มีช่วงอากาศหนาวค่อนข้างยาวตั้งแต่เดือนธันวาคม – มกราคมท่ีผ่านมา 

  
ในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2557 เป็นช่วงระยะเวลาที่ลิ้นจี่ให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาด

ปริมาณมาก ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการกระจายผลผลิตดังกล่าวสู่ผู้บริโภค
ในภูมิภาคนอกแหล่งผลิตให้ได้มีโอกาสลิ้มลองลิ้นจี่สด รสดี มีคณุภาพ ส่งตรงจากสวนเกษตรกรโดยตรง โดยจัดกิจกรรม 
3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. กิจกรรมรณรงค์บริโภคลิ้นจี่ 5 จังหวัด (Matching) ภายใตช้ื่องาน “ลิ้นจี่สด รสดี มีคุณภาพ  
จากภาคเหนือ” เป้าหมายรวม 280 ตัน ดังนี้ 

1.1 จังหวัดกรุงเทพฯ ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21 – 25 
พฤษภาคม 2557 (21 พฤษภาคม 2557 วันเปิดงาน) จับคู่กับจังหวัดพะเยา เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย  
เป้าหมาย 34 ตัน 

 
 

1.2 จังหวัด... 
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1.2 จังหวัดอุดรธานี ณ ตลาดร่มเขียวหน้าส านักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ก าหนดจัดงานระหว่าง
วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2557 (21 พฤษภาคม 2557 วนัเปิดงาน) จบัคู่กับจังหวัดเชียงใหม่ เป้าหมาย 10 ตัน 

1.3 จังหวัดขอนแก่น ณ ตลาดบางล าภู ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2557 
(21 พฤษภาคม 2557 วันเปิดงาน) จับคู่กับจังหวัดพะเยา เป้าหมาย 50 ตัน 

1.4 จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิล์ดส าโรง ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 
23 – 31 พฤษภาคม 2557 (23 พฤษภาคม 2557 วันเปิดงาน) จับคู่กับจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย 
เป้าหมาย รวม 180 ตัน  

1.5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้างสรรพสินค้า Big-C ก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21 – 23 
พฤษภาคม 2557 (21 พฤษภาคม 2557 วันเปิดงาน) จับคู่กับจังหวัดน่าน เป้าหมาย รวม 6 ตัน 

2. กิจกรรมกระจายผลผลิตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยได้รับการสนับสนุนสถานที/่พ้ืนที ่
ในการจ าหน่ายเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชน มากกว่า 20 แห่ง อาทิ ร้านค้าสวัสดิการกองทัพเรือ พ้ืนที่กรุงเทพ 
กรมชลประทาน (สามเสน) กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ธนาคารไทยพาณิชย์ส านักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง  
เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์ จ ากัดเป็นต้น โดยมีเป้าหมายกระจายผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคระหว่างวันที่ 19 
พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2557 อย่างน้อย 100 ตัน  ทั้งนี้ ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2557 ตัวแทนกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้น า “ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย” ลงมาจ าหน่ายที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ ส านักงานใหญ่แล้ว จ านวน 4.3 ตัน และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี 

 

 
3. กระจายผลผลิตไปยังย่านอุตสาหกรรม จ านวน 16 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรม 14 แห่ง 

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 แห่ง และสวนอุตสาหกรรม 1 แห่ง โดยมีเป้าหมายกระจายผลผลิต 1,400 ตัน ซึ่งใน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังได้ทดลองสั่งซื้อผลผลิตแล้ว จ านวน 1.5 ตัน 
และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ านวน 3.7 ตัน รวมทั้งสิ้น 5.2 ตัน เพ่ือทดสอบคุณภาพของผลผลิต 
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