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มาตรการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล ปจจุบันและอนาคต คร้ังท่ี 5 :  
การวางแผนการผลิตและการตลาดลําไย 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2548  เวลา 09.00-15.00 น. 
หองประชุม นคร ณ ลําปาง ศูนยวิจัยเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ผูเขารวมประชุม 
เกษตรกรผูปลูกลําไย จํานวน 37  คน 
นักวิชาการ/ เจาหนาที่รัฐ จํานวน 23  คน 
รวมทั้งสิ้น  60  คน 

 

ผูจัดประชุม โครงการวิจัย ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ ระยะที่ 1 ภาค
เหนือตอนบน : องคความรูและยุทธศาสตรในระบบการผลิตไมผล 

 

ผูสนับสนุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

รายงานการประชุม 
จากการปรึกษาหารือแนวทางการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาลในป 2548 สามารถสรุปได 3 รูปแบบ 

ดังนี้ (1) การเสนอแนวทางการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล ภายใตกลุมสหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ
และสหพันธลําไยไทย (2) การจัดตั้งบริษัท จํากัด หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) โดย
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) และ (3) การกระจายลําไยสด 
 

1. การเสนอแนวทางชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล ภายใตกลุมสหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ 
และสหพันธลําไยไทย 

มาตรการท่ี 1 : การเสนอแนวทางการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล โดยสหกรณชาวสวน
ลําไยภาคเหนือ 

 จากการประชุมปรึกษากลุมเครือขาย 11 จังหวัด รวมกับ ธ.ก.ส. ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา จ.เชียงใหม ที่
ประชุมมีมติใหจัดทําโครงการชวยเหลือเกษตรกรป 2548 โดยเกษตรกรจะเปนผูรับผิดชอบความเสียหายในป 2547 ท้ัง
หมด และเสนอใหคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) อนุมัติเงินกูจํานวน 3,000 ลานบาท 
ใหสหกรณและผูประกอบการ 50 ราย ท่ีเขารวมโครงการนํามารับซื้อลําไยสดจากเกษตรกร เพ่ือแปรรูปเปนลําไยอบ
แหง โครงการดังกลาวจะเสนอขอเปนโครงการเงินกูปลอดดอกเบี้ย โดยใหภาครัฐรับผิดชอบดอกเบ้ียประมาณ 10 ลาน
บาท ซึ่งทางสหกรณจะคืนเงินตนภายใน 6 เดือน ขณะที่ภาครัฐยังคงไดกําไรจากภาษีการคาในการสงออกลําไยไปตาง
ประเทศ โดยมีหลักการใหเกษตรกรเปนฝายผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สหกรณรับผิดชอบเงินกูยืมท้ังหมด และ ธ.ก.ส. รับ
ผิดชอบเฉพาะการรับจํานําลําไยอบแหง 
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การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อจําหนายผลผลิตในป 2547 เปนชองทางใหพอคาซื้อใบลงทะเบียนเกษตรกร
ลําไย (ลย.) จากเกษตรกร และอางสิทธ์ิเขาไปขายผลผลิต รวมทั้งเกษตรกรใหขอมูลไมตรงตามความเปนจริง ในโครง
การนี้จึงเสนอใหยกเลิกการขึ้นทะเบียนดังกลาว แลวใชบัตรสมาชิกสหกรณแทน สําหรับเกษตรกรที่เปนสมาชิกหลาย
กลุมตองเลือกจําหนายเพียงกลุมเดียว  
 การจัดทําโครงการตองเสนอใหสํานักนายกรัฐมนตรีภายในเดือนมีนาคมนี้ โดยไดปรึกษากับ รศ.ดร.กิตติ  
ล่ิมสกุล ใหเรงและประสานงานกับนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือสรุปและนําไปสูแนวทางปฏิบัติในหนวย
งานตางๆ 

แนวทางปฏิบัติ : 
- สมาชิกกลุมเครือขายตางๆ ตองรวมกําหนดกฎระเบียบ และมาตรฐานคุณภาพลําไยใหมีความใกลเคียงกัน

ท่ีสุด รวมทั้งพิจารณาความพรอมและประเมินศักยภาพของสมาชิก เตาอบลําไย ปริมาณผลผลิต โดยรวบรวมขอมูลท้ัง
หมดใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม  

- สหกรณ ทําหนาที่บริหารจัดการ ต้ังแตการรับซื้อลําไยสด การอบแหง การจัดสรรโควตาของสมาชิกใหมี
ความสมดุลกัน และตองรูศักยภาพของตนเองตามความเปนจริง 

 

มาตรการท่ี 2 : การเสนอแนวทางการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล โดยสหพันธลําไยไทย 
สหพันธลําไยไทย และองคกรเครือขายผูปลูกลําไยภาคเหนือ รวมกันรางยุทธศาสตรการเกษตรใหมนําเสนอ

ใหกับรัฐบาลกอนการเลือกตั้ง โดยเสนอใหยุบ อตก. และ อคส. ท้ังหมด แนวทางการแกปญหาลําไย มี 2 สวน ไดแก 
แนวทางการแกปญหาระยะยาวเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ดวยการมีองคกรที่ปลอดจากการเมืองมาทําหนาที่แทน อตก. 
และ อคส. และแนวทางการแกปญหาเฉพาะหนาปตอปดังที่ปฏิบัติกันในปจจุบัน ซึ่งทางสหพันธมีความหวังในการ
สราง Supply Chain Management ในการแกปญหาระยะยาว 

ในการแกปญหาเฉพาะหนา เกษตรกรสวนใหญยังมีความพึงพอใจการจัดการตลาดลําไยป 2547 ท่ีให
เกษตรกรเปนผูผลิต และภาครัฐเปนผูรับซื้อ โดยรับซื้อผลผลิตทั้งหมดโดยไมตองมีใบลงทะเบียนเกษตรกรลําไย แต
เนนที่คุณภาพสินคา โดยจัดตั้งเปนบริษัท หรือให สหกรณ อบต. และ อบจ. เปนผูรับจางภาครัฐในการจัดการตางๆ 
เนื่องจากปจจุบัน วิธีการนี้จะทําใหสหกรณและองคกรทองถิ่นเรียนรูดวยตนเอง ทําหนาที่ QC เอง ภาครัฐทําหนาที่
ตรวจสอบปลายทางและสนับสนุนเงินทุน 

แนวทางการแกปญหาเฉพาะหนาป 2548 ของสหพันธลําไยไทย 
1. เพ่ือแกปญหาราคาตกต่ําและรักษาเสถียรภาพของราคา ไมใหมีความผันผวนมากเกินไป รัฐควรเขาแทรก

แซงโดยการซื้อลําไยสด (รวง) ท้ังหมดไมจํากัดจํานวน โดยไมมีการใชใบ ลย. ประมาณ 250,000 ตันสด ในราคาที่
เกษตรกรพออยูได คือ เกรด AA, A และ B ราคา 15, 11 และ 6 บาท/กิโลกรัม ซึ่งในสวนนี้เปนการกระจายรายไดสู
เกษตรกรทั่วไปอยางแทจริงและทั่วถึง 

2. เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง เพ่ิมศักยภาพในการชวยเหลือตนเองของเกษตรกร ควรใหเกษตรกรและชุม
ชนมีสวนรวมในการพัฒนา มีการเรียนรูดวยตนเองเพื่อนําไปพัฒนาองคกร รัฐควรวาจางให สหกรณ กลุมเกษตรกร 
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ. หรือ อบต.) ท่ีมีความพรอมรับจางแปรรูปลําไยสดรวงทั้งเปลือก เปนลําไยอบแหงทั้ง
เปลือกโดยตรงจากภาครัฐ เพ่ือลดปญหาคนกลาง ลดขั้นตอนการจัดการตางๆ และลดขอครหา 

2.1 คาจางอบ ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุกลอง ผนึกกลองเรียบรอย จัดวางสินคาคงคลัง จนถึงการ
เก็บรักษาในขณะสงมอบงาน ในราคา 18 บาท/กิโลกรัมแหง  

2.2 คาการแปลงจากลําไยสดเปนลําไยอบแหงใหใชท่ี 3.35 กิโลกรัมสดตอ 1 กิโลกรัมแหง 
2.3 สหกรณ กลุมเกษตรกร อบต. อบจ. ผูรับจางตองรับผิดชอบสินคาทั้งคุณภาพ เกรด มาตรฐาน

ตางๆ ท่ีรัฐรวมกับกลุมสหกรณกําหนดขึ้น 
- โดยรัฐตองชําระคาจางแปรรูปเปนลําไยอบแหงภายใน 7 วัน นับจากวันสงมอบสินคา 
- กลุมสหกรณตางๆ รับผิดชอบสินคาคงคลังภายในเวลาไมเกิน 90 วันนับจากวันสงมอบสินคา หาก

รัฐละเลยไมรับสินคาไปถือวาหมดความรับผิดชอบของผูรับจาง (เวนแตไดทําความตกลงเปนรายๆ โดยความยินยอม
จากทั้งสองฝาย) 

2.4 รัฐตองจัดหาคลังสินคาเพื่อรองรับสินคาอยางพอเพียง และในเวลาที่เหมาะสม หรืออาจตกลง
เชาจากสหกรณหรือเอกชนที่มีความพรอม 

3. เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงาน รัฐควรจัดหาแหลงเงินกูปลอดดอกเบี้ยใหกลุมตางๆ เพ่ือหมุนเวียนใน
การดําเนินงาน 

4. เพ่ือความสําเร็จในโครงการ รัฐควรหาขอสรุปแนวทางแกปญหาลําไย ป 2548 ใหเสร็จส้ินภายในเดือน
เมษายน 2548 หากลาชาคาดวาการดําเนินโครงการอาจไมบรรลุเปาหมายที่แทจริง เพราะตองมีเวลาในการทําความ
เขาใจแผนการปฏิบัติ ทบทวนแผนงาน จัดหาขอมูลการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อปองกันความผิดพลาด 

แนวทางปฏิบัติ 
สหกรณเปนผูรับจาง ภาครัฐเปนผูรับซื้อและเก็บรักษารอการจําหนาย ซึ่งอาจจะเปน ธ.ก.ส. หรือ อตก. ก็ได 

โดยผลผลิตสดจะผานเขาสหกรณรอยละ 60 สําหรับการอบแหงใหเกษตรกรเปนผูรับจางอบโดยไมเขมงวดกับการ
ตรวจสอบลําไยสดแตเนนการตรวจสอบที่ปลายทาง การตรวจสอบบัญชีมอบหมายใหเปนหนาที่ของบัญชีสหกรณ 
และกําหนดเขตการคาเพียง 2 สวน เชน จ.เชียงใหม รวมกับ จ.เชียงราย และ จ.ลําพูน รวมกับ จ.นาน จ.แพร จ.พะเยา 
เปนตน โดยกําหนดราคาที่ใกลเคียงกัน 
 

2. การจัดต้ังบริษัทจํากัด หรือ นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle : SPV) โดย ธ.ก.ส.  
สวนการประชาสัมพันธ สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ รายงานวา ในการประชุมดวนรัฐ

มนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหารือเกี่ยวกับองคกรนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) เพ่ือ
เปนตัวกลางในการบริหารโครงการและระดมทุน เปนกลไกในการปรับโครงสรางทางการเกษตร ภายหลังการประชุม 
นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหผูท่ีเกี่ยวของ ไปทําการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับองคกรใหถูกตองตามกติกาของ
ธนาคารแหงประเทศไทย โดย SPV ตองทําแบบครบวงจรทั้งการผลิต การแปรรูป ตลอดจน การตลาด ซึ่งจะมีผลทําให
เกษตรกรมีฐานะและรายไดท่ีดีขึ้น ถือเปนรูปแบบใหม ที่ใชประโยชนจากระบอบทุนนิยมใหเปนประโยชนแกเกษตรกร
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ท่ีไมสามารถเขาถึงทุนนิยมสมัยใหม ในสวนของการระดมทุนจะทําการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพยหรือออกพันธ
บัตร โดย SPV จะเปนผูออกบอนดเหมือนการกูเม็ดเงินแทนเกษตรกรและไดสัญญาของเกษตรกรเปนสัญญาคืนผล
ตอบแทนดวยผลผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ท่ีประชุมไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ SPV แกหนวยราชการใหถูกตอง
ตรงกัน โดยกระทรวงการคลังดูแลเรื่องการเงิน สวนหนวยงานที่เกี่ยวของจะรับแนวทางนําไปปฏิบัติ เชน กระทรวง
เกษตรฯ มีโครงการโคลานตัว กระทรวงพลังงานมีโครงการพัฒนาไบโอดีเซล เปนตน ท่ีประชุมไดหารือหลักการในการ
จัดตั้ง SPV วาดวยลักษณะขององคกรวาจะเปนองคกรเดียวหรือแยกสวนตามชนิดของสินคา เชน โครงการโคลานตัวที่
ใหเกษตรกรยืมพันธุโคและคิดคาตอบแทนตามน้ําหนักที่เพ่ิมข้ึน โดยกระทรวงเกษตรฯ จะตองเปนผูรับผิดชอบในการ
หารูปแบบของโครงการ ผลของการประชุมดังกลาวยังไมมีขอสรุปท่ีแนชัดวาหนวยงานใดจะเปนผูรับผิดชอบในการจัด
ต้ัง SPV เปนเพียงหลักการกวางๆ วา กระทรวงการคลังจะเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับแหลงเงินและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในแตละเร่ืองนําไปปฏิบัติเทานั้น 

สําหรับกรณีลําไย SPV เปนนิติบุคคลเฉพาะกิจท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวกลางจัดการดานการเงินในการขายตรง
ระหวางผูผลิตกับผูรับซื้อลําไย ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดระดับนโยบายเพื่อนําไปสูการ
ปฏิบัติ การจัดการของ SPV มีความต้ังใจใหเปนสถาบันลําไยแหงชาติท่ีมีมิสเตอรลําไยจัดหาทุนใหสหกรณตางๆ และ
สงคืนใหรัฐในรูปของผลิตผล งบประมาณทั้งส้ิน 2,800 ลานบาท ไดมาจากภาครัฐ ผูประกอบการ และการทําตลาด
ลวงหนา เปนระบบที่วางไวเพ่ือใหเกิดความคลองตัวทางดานการเงิน  ซึ่งคาดวาจะไดรับการอนุมัติในการแกปญหาป 
2549 โดยใชขอมูลป 2546-2547 เปนพ้ืนฐาน แตยังไมทราบองคประกอบ ปญหาในขณะนี้คือการประกันความเสี่ยง 
ซึ่งผูประกอบการกําลังรวมกันหามาตรการปองกัน 

เกษตรกรระบุวาไดมีการจัดตั้ง SPV ลําไยแลว โดยมีสํานักงานอยูท่ี ต.แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม คณะ
กรรมการดําเนินงานประกอบดวยอธิบดีจากกรมตางๆ และเลขาสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีงบ
ประมาณ 200 ลานบาท ดําเนินธุรกรรม 25 รายการ เพ่ือสรางทางเลือกใหกับเกษตรกร โดยเกษตรกรที่มีศักยภาพ
สามารถขายผลผลิตแลวนําเงินคืนรัฐ สําหรับเกษตรกรที่ไมมีศักยภาพใหสงผลผลิตใหกับ SPV เพ่ือสงขายใหกับรัฐ 
จากนั้นจึงหักลางหนี้กับ ธ.ก.ส. ภายหลัง ดังนั้น SPV จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในกรณีท่ีลําไยมีปริมาณมาก 

เกษตรกรเห็นวาวิธีการดังกลาวจะทําใหรัฐสามารถระดมทุนไดมาก และบริษัทรับซื้อท่ีมีอยูปจจุบันสามารถ
เขารวมโครงการได เกษตรกรมีหนาที่เพียงรวบรวมผลผลิตสงให SPV โดยไมตองแบกรับความเสี่ยง หากมีการจัดการที่
ไมมีผลประโยชนจะทําใหเกษตรกรไดรับผลประโยชนอยางแทจริง แตหากมีนักการเมืองเขามาถือหุนใน SPV จะทําให
การจัดการไมแตกตางจาก “ปอเฮง” ในปท่ีผานมา 
 

3. การกระจายลําไยสด 
ผลผลิตสดจะกระจายไปทั้งในและตางประเทศ แตสวนใหญยังเปนภายในประเทศโดยกลุมพอคาทองถิ่น 

และตางจังหวัด ซึ่งกระทรวงพาณิชยหรือกรมการคาภายในจะใหการสนับสนุนคาขนสงจากจุดรับซื้อไปยังปลายทาง  
การสนับสนุนการกระจายลําไยสดในระยะแรกเริ่มจากกระทรวงพาณิชยรวมกับกรมการคาภายใน จนกระทั่ง

ป 2547 คชก. ไดถายโอนใหกระทรวงเกษตรฯ ดําเนินการแทน มาตรการที่กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการมา ไดแก 
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การกําหนดจุดรับซื้อในจังหวัดตางๆ (ตนทาง) และรับสมัครพอคาที่สงสินคาไปยังจังหวัดปลายทาง พรอมข้ึนทะเบียน 
จากนั้นพอคารับซื้อผลสดจะกระจายสินคาไปจังหวัดกลุมเปาหมาย โดยมีเจาหนาที่ลงนามรับรอง โดยกระทรวง
พาณิชยจะรับผิดชอบคาขนสง การกําหนดราคาใชราคาตลาดบวกราคาเปาหมายนําอีก 1-2 บาท 

สําหรับป 2548 ยังไมมีมติใหกระทรวงใดออกมารับผิดชอบอยางชัดเจน และองคกรที่ควรมีสวนรวมในการ
กระจายลําไยสด ไดแก สหกรณ โรงงาน และกลุมสตรีแมบานที่มีกลุมกระจายอยูท่ัวประเทศ 

การกระจายผลผลิตสดในประเทศจีน สวนใหญสินคาจากประเทศไทยมีตราสินคาที่หลากหลายไปแขงขันกัน
เอง แตกตางจากประเทศอื่นที่สงออกภายใตตราสินคาเดียวทําใหมีเสถียรภาพทางดานราคา และการคาลําไยมีความ
แตกตางจากยางพาราและพืชอื่นๆ ท่ีเปนการคาแบบเปด LC (letter of credit) มีขอมูลราคาลวงหนา และคาจัดการ
ตางๆ ชัดเจน แตการคากับจีนไมมีโอกาสรูขอมูลเหลานี้เลย นอกจากนั้นภาครัฐควรรับผิดชอบคาตรวจสารเคมีตกคาง
ใหกับผูสงออก โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการตรวจสอบ 
  

ขอเสนอแนะจากเกษตรกร 
- เกษตรกรตองการให ธ.ก.ส. เปนเจาภาพในการแกปญหาลําไยป 2548 แทนบริษัทเอกชน และ อตก.  
- เกษตรกรเห็นวา การแกปญหาลําไยตั้งแตป 2543 ความผิดพลาดในระดับปฏิบัติการสวนใหญเกิดขึ้นเนื่อง

จากมีผลประโยชนเกี่ยวของเปนจํานวนมาก ต้ังแตการผลิตจนกระทั่งการแปรรูป ทําใหมีผูเขามาแสวงหาผลประโยชน
หลายระดับชั้นและหลายขั้นตอน  

- เกษตรกรพอใจราคาลําไยสด เกรด AA กิโลกรัมละ 15 บาท เทากับป 2547 แตขอใหเปดจุดรับซื้อเพ่ิม และ
ขยายโควตาการรับซื้อ สําหรับป 2548 ราคาที่สหพันธลําไยไทยพึงพอใจและคาดวาจะไมมีราคาตอรอง คือลําไยสด 
(ชอ) เกรด AA, A และ B ไดแก 16, 13 และ 7 บาท/กิโลกรัม ตามลําดับ และราคาลําไยสด (รวง) ท่ีเสนอในโครงการ
ของสหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ ไดแก 16, 12 และ 5 บาท/กิโลกรัม ในลําไย AA, A และ B ตามลําดับ และไดขอ
แกในที่ประชุมเปน 16, 13 และ 7 บาท/กิโลกรัม เทากัน 

- สหกรณแตละแหงมีศักยภาพแตกตางกัน ท้ังดานเทคโนโลยีการผลิต ความสามารถในการรับซื้อผลผลิตสด 
มาตรฐานคุณภาพ การเปนจุดรับซื้อ การอบแหง ชนิดและปริมาณของเตาอบ สงผลใหตนทุนในการจัดการแตกตางกัน  

- เกษตรกรผูปลูกลําไยบางสวนตองการผลิตลําไยแบบครบวงจร ตองการใหภาครัฐหามาตรการสงเสริมผู
ประกอบการเพื่อขยายการกระจายผลผลิตสดทั้งในประเทศและตางประเทศ การรับซื้อผลผลิตสดเพื่อการแปรรูป จน
ถึงการอบแหง  

- การสนับสนุนการกระจายลําไยสดในประเทศ ภาครัฐนาจะมีการสนับสนุนเงินทุนใหกับพอคารายใหม เพ่ือ
เสริมการกระจายตลาดใหรวดเร็วและกวางขวางยิ่งขึ้น คลายกับการชวยเหลือในป 2539 ท่ีสนับสนุนเงินใหบริษัททํา
ลําไยกระปอง และกระจายผลผลิตออกนอกประเทศ 
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สรุป 
การเปรียบเทียบแนวทางชวยเหลือการตลาดลําไย 
หลักการของมาตรการที่ 1 มีความคลายคลึงกับ SPV เพียงแตขอปลอดดอกเบี้ยใหกับเงินกู 3,000 ลานบาท ในระยะ

เวลา 6 เดือน ฐานการเงินมาจาก ธ.ก.ส. รวมกับกลุมเอกชนเริ่มจาก 50 ราย เปนรูปแบบมาตรการระยะสั้นโดยรัฐรับซ้ือผลผลิต
ไมจํากัดผานทางสหกรณซึ่งควบคุมดูแลทั้งกระบวนการ การจายเงินจะมีความคลองตัวและรวดเร็วกวาระบบราชการ นอกจาก
นั้นยังขอใหรัฐชวยเหลือทางดานทุนพัฒนาองคกรนอกเหนือไปจากเงินกูยืมเพื่อการพัฒนาในอนาคต (ตารางที่ 1) การดําเนิน
งานโดยแนวทางนี้ตองมีความพรอมของขอมูลจึงจะสามารถควบคุมไมใหผลผลิตเนาเสีย ในป 2547 ที่ผานมาไดดําเนินการ 12 
สาขา แตไมสามารควบคุมปริมาณได  มาตรการที่ 2 สหกรณเปนผูรับจางการแปรรูปและกําหนดราคาเองโดยาสมารถปรับ
เปลี่ยนได ภาครัฐเปนผูรับซื้อโดยไมจํากัดปริมาณ สหกรณไมตองรับผิดชอบในการขาดทุนหรือกําไร  

การจัดการโดยมาตรการที่ 1 ตองอาศัยพ้ืนฐานของสหกรณและสมาชิกที่มีความเขมแข็ง รวมกับ ธ.ก.ส. และ
พอคา 50 (+) ราย ซึ่งสามารถควบคุมมาตรฐานได สวนมาตรการที่ 2 จะมีความเสี่ยงนอยเหมาะสําหรับสหกรณท่ียัง
ไมมีความพรอม มีขนาดเล็ก หรือไมมีศักยภาพเพียงพอ โดยใหไปสังกัดกับชุมนุมสหกรณ ซึ่งหากไปขึ้นกับภาครัฐตอง
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  

ปจจัยหลักในการกําหนดปริมาณรับซื้อของภาครัฐสําหรับท้ังสองมาตรการนี้คือ ปริมาณผลผลิตลําไยทั่ว
ประเทศ ในป 2548 น้ีนาจะมีผลผลิตลําไยสดประมาณ 250,000 ตัน คิดเปนลําไยอบแหงประมาณ 75,000 ตัน นอก
จากนั้นควรคํานึงถึงราคาที่ปลายทาง (จีน) เชน กําหนดราคาสินคาแตละปท่ีชัดเจน และจําหนายผลผลิตในแตละป
ตามราคาที่แนนอน โดยการกําหนดแนวทางราคาสดรวมกัน หรือใหภาครัฐสนับสนุนเงินกู 

การนําเสนอแนวทางการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาลควรเสนอทั้งสองรูปแบบควบคูกัน เนื่องจากแต
ละมาตรการมีความเหมาะสมกับกลุมสหกรณท่ีมีความพรอมท่ีแตกตางกัน โดยจัดทํารายละเอียดสงใหภาครัฐ
พิจารณาใหเสร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม 
 
ตารางที่ 1. เปรียบเทียบแนวทางการชวยเหลือการตลาดลําไยของภาครัฐ ป 2548 
 

 สหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ สหพันธลําไยไทย 
1 สหกรณ “กู” สหกรณ “รับจาง” 
2 สหกรณมีความเสี่ยง สหกรณไมมีความเสี่ยง 
3 รัฐไมมีความเสี่ยง รัฐมีความเสี่ยง 
4 เสริมสมรรถนะของเกษตรกร สหกรณตองพัฒนาสินคา และการแปรรูป 
5 สหกรณมีอิสระในการคา สหกรณไมมีอิสระในการคาเนื่องจากสินคาเปนของรัฐ 

 


