
มาตรการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล ปจจุบันและอนาคต คร้ังท่ี 3 : 
การวางแผนการผลิตและการตลาดลําไย ป 48 

วันจันทรที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 
ณ หองประชุม นคร ณ ลําปาง ศูนยวิจัยเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มาตรการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล ปจจุบันและอนาคต คร้ังท่ี 3 : 
คุณจรัส ศุภศรี ประธานสหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ ไดกลาวถึงการแกไขปญหาลําไยที่ผานมาวาไมไดหยิบยกปญหา

ที่แทจริงออกมาแกไข เชน ปญหาป 47 รัฐกําหนดนโยบายชวยเหลือการตลาดลําไยดีแตไมสามารถปฏิบัติได เกษตรกรบางสวนยัง
ไมไดรับเงินจากการรับอบแหงผลผลิต วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 น้ีทางสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายให ธกส. วางแผนแก
ไขปญหาลําไยป 48 รวมกับกลุมเกษตรกร เพ่ือหาเจาภาพในการแกไขปญหาลําไย สิ่งที่กลุมเกษตรกรหลายกลุมกําลังผลักดันเปน
การแกปญหาที่ปลายเหตุ ความจริงทุกองคกรไมสามารถรวมตัวกันได ทุกกลุมอยากเปนใหญ เราจะมีวิธีการอยางไรในการหลอ
หลอมใหเขาใจตรงกัน 

ปญหาดานการตลาดลําไยที่เกิดขึ้นทุกป เนื่องมาจากมีขบวนการใหญที่จองแตจะรับผลประโยชนเพียงกลุมเดียว ตั้งแตป 
43 เปนตนมา บริษัทที่ประมูลไดยังคงเปนบริษัทเดิม หรือบริษัทในเครือที่มีการเปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหารใหม เชน ป 43 
บ.ซีเตอ ป 46 บ.อโกรโปรดักเนตเวิรค ป 47 บ.ปอเฮง ซ่ึงก็คือ บ.ทีอี บ.ซีเตอ บ.อีเจ้ิง และ บ. อโกรโปรดักสเนตเวิรค รวมกันตั้ง
บริษัทใหม แตผูบริหารยังเปนชุดเดิม  

การนําเสนอแนวทางแกปญหาในป 48 จึงมีการพูดถึงความเปนไปไดในการรวบรวมผูซ้ือที่รับซ้ือลําไยภายในประเทศเปน
องคกรเดียว และรับซ้ือผลผลิตในราคาเดียวกัน บริหารการตลาดเอง ซ่ึงปจจุบันมีผูคามากกวา 50 ราย และรวมองคกรเกษตรกรให
เปนผูผลิตเพียงอยางเดียว ใหมีการผลิตที่มีคุณภาพ และรวบรวมการผลิตในรูปของเครือขาย องคกรที่จะเขามารวมในภาครัฐ ไดแก 
ธกส. โดยปลอยกูใหกับองคกรเกษตรกรเพื่อผลิตลําไย การสั่งซื้อจะผานจากองคกรจุดเดียว และมีการจายเงินผาน ธกส. ซ่ึงจะนํา
ไปหักในเกษตรกรรายนั้นๆ ตอไป แตยังไมไดกําหนดเรื่องดอกเบี้ย นอกจากนี้ยังมีการกําหนดมาตรการทางดานราคาในกลุมของผู
ซ้ือ ทําใหองคกรเกษตรกรสามารถควบคุมตนทุนและกําหนดการผลิตได 

ความลมเหลวของการรับจํานําลําไย เน่ืองจากมีผลประโยชนมหาศาล ทําใหมหาวิทยาลัยเชียงใหมเสียหายเนื่องจากเขาไป
ทําเร่ืองการตรวจสอบคุณภาพ (QC) ลําไย โดยคนที่ดําเนินการ QC ไมใชคนผลิตและขาดความรู การ QC ขัดแยงกับเกษตรกรและ
คนที่ทําลําไยมาหลายป การรับรองไมตรงกันเนื่องจากความขัดแยงขององคกร เงินจาก อตก. 4,000 กวาลานหมดไปกับลําไยสด 
ไมมีการจายใหกับผูทําลําไยแหง เกิดการหักหลังกัน ผลผลิตของบริษัทปอเฮงสูญหายจํานวน 43,000 ตัน ซ่ึงรัฐบาลจะเอาผิดกับ
เกษตรกรที่รับอบใหปอเฮงจํานวน 248 ราย ลําไยอบแหง 95,000 ตัน ก็ยังหาคนรับผิดชอบไมได ซ่ึงทางสหกรณชาวสวนลําไยภาค
เหนือจะจัดประชุมใหผูรับอบแหงทั้ง 248 ราย เพ่ือรับมือกับแผนงานของรัฐบาล โดยจะเสนอปญหาที่เกิดข้ึนขณะการอบ เชน การที่
รัฐนําลําไยเปลือกบาง (ที่ไมใชพันธุดอ) มาใหเกษตรกรอบแหง ทําใหไดผลิตภัณฑลําไยอบแหงไมมีคุณภาพ และการสงมอบบรรจุ
ภัณฑลาชา จนถึงขณะนี้บางกลุมก็ยังไมไดรับกลอง รวมทั้งเรียกรองใหรัฐรับผิดชอบกอน จากนั้นเกษตรกรจึงจะรับผิดชอบคืนรัฐ
เชนเดียวกัน 
 

แผนการตลาดลําไย ประจําป 2548 
โดย คุณวิภาดา ตรีสัตย พาณิชยจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2547 ใหกระทรวงพาณิชยจัดทําแผนจังหวัด ดังตอไปนี้ 
1. การขยายตลาดสินคาผลไมไทย 

- กระทรวงพาณิชยเปนเจาภาพ 
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- กลุมจังหวัดแหลงผลิตกําหนดยุทธศาสตรรวมกัน 
- ประสานงานกระทรวงพาณิชย 

2. การปรับโครงสรางการผลิตผลไม 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาภาพ เนนการกระจายสด 
- กลุมจังหวัดแหลงผลิตรวมกันกําหนดยุทธศาสตร 
- กรมการคาภายใน รับผิดชอบการตลาดภายในประเทศ 
- กรมสงเสริมการสงออก รับผิดชอบตลาดตางประเทศ 
- กรมการคาภายใน เปนผูประสานดําเนินการ 
 

การขยายตลาดสินคาผลไมไทยกลุมจังหวัดลานนา 
ดานการผลิต 
1. มีขอมูลพ้ืนที่ปลูก ปริมาณผลผลิตยอนหลัง 3 ป 
2. จัดทําปฏิทินสินคาเกษตร 
3. จัดทําฐานขอมูล ทะเบียนผูปลูก 
4. ขอมูลสวนผลไมที่ได GAP และมีศักยภาพพรอมพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 
ดานการตลาด 
1. หาปริมาณความตองการภายในจังหวัด 

- บริโภคคนละ 0.5 กก. ตอคนตอฤดูกาล (ลําไย) 
- เขาโรงงานแปรรูป ใชในการวางแผนการกระจายผลผลิต 

2. ขอมูลตลาดตนทาง 
- ผูรวบรวมผลผลิตในพื้นที่ (จุดรวบรวม) 
- แหลงกระจายผลผลิตในพื้นที่ 
- โรงอบ 

3. ขอมูลตลาดปลายทาง 
- ผูรวบรวมผลผลิตในพื้นที่ (จุดรวบรวม) 
- แหลงกระจายผลผลิตในพื้นที่ (ตลาดกลาง, ตลาดสด) 
 

แนวทางการขยายตลาดลําไย ป 48 
ตลาดภายในประเทศ 
1. กระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตและเชื่อมโยงตลาดภายในประเทศ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 

- ข้ึนทะเบียนตลาดตนทางและปลายทาง 
- กําหนดจุดรวบรวมและผูเขารวมโครงการ 
- ดําเนินการรวบรวมผลผลิตสงใหจังหวัดปลายทาง 
- จังหวัดตนทางตรวจสอบสินคาและออกใบสงสินคา 
- จังหวัดปลายทางรับสินคาและจายคาขนสง 

2. จัดการรณรงคการบริโภคผลไมภายในประเทศ (เนนกลุมเปาหมาย นักทองเที่ยวตางชาติ) โดยจัดงาน Thai Fruit 
Paradise ณ ทาอากาศยานเชียงใหม 
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3. จัดตลาดนัดลําไย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
4. ประชาสัมพันธการบริโภคผลไมผานสื่อตางๆ (กรมการคาภายใน) 
5. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ยสําหรับการแปรรูปใหกลุมเกษตรกร สหกรณ โรงงานแปรรูป 
6. หาขอมูลการผลิตภายใน เพ่ือการสงออกภายนอก 
ตลาดตางประเทศ 
1. จัดงานแสดงสินคาผลไมและเขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ 
2. สงเสริมการขายผลไมไทยรวมกับหางในตางประเทศ 
3. จัดคณะผูแทนการคามาไทย 
4. จัดคณะผูแทนการคาไปตางประเทศ 
5. การพัฒนาสินคาเพื่อสนับสนุนการสงออก เชน ขนาดบรรจุภัณฑ 
6. การพัฒนาบุคลากรทั้งในและตางประเทศ เพ่ือหาลูทางขยายการสงออก 
7. การพัฒนาระบบขอมูลการคา 

 

ประเด็นแสดงความคิดเห็น 
 การรวมกลุมของเกษตรกรเปนเรื่องที่ดี แตในทางปฏิบัติทําไดยาก เน่ืองจากลําไยเปนพืชเศรษฐกิจที่มีผลประโยชน

มหาศาล 
 หนวยงานรัฐควรสนับสนุนการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต โดยใหทุนหมุนเวียนแกพอคารายยอย รายละไมเกิน 

250,000 บาท และสนับสนุนคาขนสง เพ่ือซ้ือลําไยถึงสวนของเกษตรกร นอกจากนี้ยังตองข้ึนทะเบียนประวัติพอคารายยอยไว และ
กําหนดราคาประกันลําไยสดไมต่ํากวา 20 บาท/กก. 

 ใหรัฐสนับสนุนคาขนสง เพ่ือใหพอคาเรมีแหลงเงินทุน และมีแรงจูงใจ ดังกรณีของ อ.ดอยเตา ซ่ึงไมมีจุดรับซ้ือ ลําไยจะ
ถูกลําเลียงโดยพอคารายยอยไมนอยกวา 10 – 20 ตัน ตอวัน ไปยัง จ.สงขลา หาดใหญ ขอนแกน สุพรรณบุรี และจากที่อื่นๆ หาก
สงเสริมพอคายอยเหลานี้จะทําใหสามารถระบายผลผลิตไดดี แตไมสนับสนุนใหกลุมหรือสหกรณดําเนินการเอง เพราะไมมีความ
ชํานาญในพื้นที่ปลายทาง และไมรูแหลงจําหนาย ภาครัฐควรมีการสนับสนุนตลาดกลางทองถิ่นที่ชัดเจน เนื่องจากที่ผานมามีเง่ือน
ไขมากมาย ทั้งการค้ําประกัน การทํารายละเอียดขอมูล ซึ่งมีความยุงยากในระยะเบื้องตน 

 กระทรวงพาณิชยไดดําเนินการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตตั้งแตป 45 แตควรมีการนําประเด็นปญหาที่เกิดข้ึน
กับเกษตรกร พอคา ไปปรับปรุงวิธีการใหสมบูรณมากขึ้น เชน การเบิกจายเงินปลายทางลาชาจากระบบการทํางานของรัฐ 

 ปญหาที่สําคัญของลําไย ไดแก การบริหารงานขององคกรไมเปนไปตามแนวทางที่วางไว และไมสิ้นสุดที่เกษตรกร 
หนวยงานควรกระจายแผนการปฏิบัติ และหาแนวทางการดําเนินงานลงสูระดับเกษตรกรใหได ในสวนของภาครัฐเองมีขอมูลในทุก
ดาน แตขาดการเชื่อมโยงและการเปดเผยขอมูล  

 ประเด็นเรื่องสารตกคางไมไดเปนปญหาสําคัญในการกระจายผลผลิตผานทางกระทรวงพาณิชยในป 2545 ปญหา
สําคัญ ไดแก คุณภาพของผลผลิต และการคัดขนาด ซ่ึงเกษตรกรจะถูกกดราคาจากพอคาปลายทาง ดังนั้น การกําหนดขนาดตน
ทางและปลายทางตองมีความเขาใจตรงกันและมีมาตรฐานเดียวกัน  
  

การกําหนดพื้นท่ีจุดรับซื้อ และการขึ้นทะเบียน  
 ควรกําหนดพื้นที่ใหชัดเจน และอยูในหมูบาน เพ่ือปองกันปญหาการขนสงของเกษตรกร  
 หนวยงานที่รับผิดชอบตองหารือกับตัวแทนของเกษตรกรเพื่อกําหนดเกณฑของจุดรับซ้ือ เพ่ือปองกันปญหาการหักหัว

คิว ในป 45 สวนกลางเปนผูกําหนดเกณฑ และใหทางจังหวัดคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม  
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 กระบวนการดําเนินการไมไดหมายความวาผลผลิตทั้งหมดจะตองผานจุดรับซ้ือเพียงจุดเดียว เน่ืองจากจุดรับซ้ือเปน

เพียงการแทรกแซง และกระตุนระบบตลาดเทานั้น การคาในตลาดปกติยังตองดําเนินการตอไป 
 ปญหาที่เคยเกิดขึ้นกับกระทรวงพาณิชย คือ คุณภาพ และขนาด ขบวนการของพอคา คือ เมื่อสงสินคาถึงปลายทางแล

วจะถูกกดราคา การกําหนดขนาดตองใหทั้งตนทางและปลายทางมีความเขาใจตรงกันและมีมาตรฐานเดียวกัน ที่ถูกตองผูซ้ือควร
เปนผูตรวจสอบคุณภาพ ณ จุดรับซ้ือเอง 

 ประเด็นปญหาดานคุณภาพ เกิดจากการกําหนดขนาดที่ไมมีมาตรฐานที่ชัดเจน การปฏิบัติไมเปดโอกาสใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน การคัดและบรรจุลําไยสดลงตะกราทําดวยตา ไมใชเครื่องคัดแยกที่ไดมาตรฐาน อาจมีความเปนไปไดหากไมมัดลําไยจุก 
แตตัดใหติดกานและผานเคร่ืองคัดแยกคลายลําไยอบและบรรจุในบรรจุภัณฑ ซ่ึงในระยะแรกผูบริโภคอาจไมคุนเคย 

 เกษตรกรมีความตองการจุดยืนทางปฏิบัติที่ชัดเจนตอมาตรฐานลําไยสด  
 จุดรับซื้อควรมีการประกาศใหทราบลวงหนา และชัดเจนโดยทั่วกัน สามารถรองรับผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ได 

พรอมทั้งมีคณะกรรมการจากหลายฝายเปนผูตรวจสอบคุณภาพ โดยที่พอคาตองยอมรับการตรวจสอบนั้นดวย 
 สิ่งที่ตองพิจารณา คือ ความสามารถในการจัดตั้งตลาดกลาง หรือจุดรับซื้อ และการเขาถึงขอมูลของเกษตรกร 
 การกําหนดโควตาในจุดรับซ้ือจะทําใหเกษตรกรไดรับความเดือดรอน 

 

เกณฑของจุดรับซื้อ เปนความเห็นในเบื้องตนของทั้งจากภาครัฐ สถาบันเกษตรกร และเกษตรกร ดังนี้ 
1. มีสถานที่กวางขวาง การคมนาคมสะดวก 
2. สามารถตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตได (มาตรฐานเดียวกันทั้งตนทางและปลายทาง) 
3. ตองมีทุนหมุนเวียนพอสมควร 
4. มีโรงอบซัลเฟอรไดออกไซดที่ไดมาตรฐาน 
5. ไดรับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือกระทรวงพาณิชย 
6. การซื้อขายกําหนดใหใชมาตรฐานราคากลาง 
7. สินคาที่ซ้ือขายสามารถตรวจสอบแหลงที่มาของผลผลิตได 
 

จุดรับซื้อ และตลาดกลาง ในแงของกระทรวงพาณิชย 
ตลาดกลาง คือ จุดที่ผูซ้ือกับผูขายมาพบกัน ตองมีผูซ้ือหลายราย แตในการดําเนินการจริงๆ มักมีผูซ้ือเพียงรายเดียวและ

ผูขายหลายราย กระบวนการเปนไปตามกลไกของตลาด  
จุดรับซื้อ ใชในกรณีที่ทางราชการมีมาตรการในการชวยเหลือสนับสนุน การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นถามีเกษตรกรเขารวมจะ

ทําใหการแกปญหาดีข้ึน 
 

หนวยงานที่เกี่ยวของในระบบตลาด 
- กรมการคาภายใน พาณิชยจังหวัด 
- กรมสงเสริมการสงออก 
- ธกส. 
- สวพ. (GAP) 
- สหกรณ / กลุม 
- เกษตรกร / ผูคาอิสระ 
- บริษัท / พอคารายใหญ 
- สํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูควบคุม 
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การเขาถึงตลาดลําไยในประเทศจีน โดย คุณสายณรงค รสานนท ชมรมผูปลูกลําไย 

คุณสายณรงค รสานนท ในอดีตเปนผูปลูกลําไยมานานหลายป ปจจุบันไดผันตัวเองเปนนักวิจัยอิสระ ทํางานวิจัยดานการ
ตลาดจีนกวา 3 ป ในมณฑลยูนนาน และกวางสี  

 ป 41 เตือนอธิบดีกรมวิชาการเกษตรวาลําไยจะลนตลาด 
 ป 42 เขียนลงวารสารเคหะการเกษตร เตือนวา สารโพแทสเซียมคลอเรตจะทําใหชาวสวนขายลําไยไมออก 
 การคาดคะเนวันนี้ ลําไยไทยจะลนตลาดไปอีกหลายป (ถาไมจ้ี นักการเมืองจะไมชวย เน่ืองจากฐานของนักการเมืองไม
ใชเกษตรกร และไมคุนเคยกับการเกษตร) 

 

สวนหนึ่งของแหลงที่มาของขอมูล 
- คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม รายงานการวิจัย เรื่อง การเพ่ิมศักยภาพการกระจายสินคาระหวางภาค

เหนือตอนบนของประเทศไทยและจีนตอนใต 
- การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือหาแนวทางเพิ่มศักยภาพการกระจายสินคาระหวางภาคเหนือตอนบนของไทย

และจีนตอนใต โดยมีขอบเขตการศึกษาสินคาลําไยอบแหง 
- อ.อักษรศรี พานิชสาสน ม.ธรรมศาสตร 
- สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย (คุณพิษณุ เหรียญมหาศาล) 
 

ขอระวังในการศึกษาเรื่องประเทศจีน 
- จีนมีความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 
- จีนเปรียบเสมือนกลุมประเทศยุโรป หน่ึงประเทศหลายสิบระบบ 
- มีผูคนหลากหลาย 
- มีประชากร 1300 ลานคน 
- มีพ้ืนที่กวางขวางมาก 
- คนที่รูเรื่องจีนอยางถองแท ยังไมเคยพบ คนที่เกงเรื่องเมืองจีนจริงๆ ไมบอกวาตนเองเปนผูเชี่ยวชาญเรื่องจีน 
- คนสวนมากรูเร่ืองเมืองจีน อยาง ตาบอด คลําชาง 
 

แหลงผลิตลําไยในจีน 
แหลงผลิตลําไยในจีนที่สําคัญ ไดแก มณฑลกวางสี กวางตุง ฟูเจ้ียน และมณฑลที่อยูริมทะเล ไดแก ยูนนาน และไหหลํา ซึ่ง

ลําไยในจีนมีความหลากหลายมาก ดังเชนลําไยตนเตี้ยที่มณฑลกวางตุง  
 

ประชากร 
ประชากรในประเทศจีนทั้งหมด 1,300 ลานคน เปนคนในเมือง 500 ลานคน และเปนคนในชนบท 800 ลานคน ซ่ึงมีฐานะ

ยากจน รายไดของคนในเมืองและคนในชนบทมีความแตกตางกันมาก ซึ่งความเหลื่อมล้ํานี้อาจกอใหเกิดปญหาทางสังคม  
 

ปญหาทั่วไปในการทําการคากับจีน 
- กฎระเบียบมาก แตละมณฑลมีสิทธิการสรางกฎระเบียบเองไดในระดับหนึ่ง ซ่ึงไมขัดกับกฎระเบียบของรัฐบาล

กลาง 
- กฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติเปลี่ยนไปเร็วมาก 
- แตละมณฑลมีการกีดกันกันเอง สงสินคาขามมณฑลยาก 
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- แตละมณฑลมีความแตกตางกันมาก 
- ปญหาดานการขนสง  อาหารสด ผลไมสด ขนสงไกลทําไดลําบาก 
- ปญหาดานการจายใตโตะ  
- ปญหาเรื่องการรวมลงทุนกับคนจีน (อยาเชื่อใจโดยงาย) กรณีตัวอยาง : กลุมมิตรผลที่ทําธุรกิจนํ้าตาลกับจีน 
 

ความหนาแนนของประชากรในจีน 
มณฑลที่มั่งคั่งจะอยูทางดานตะวันออกริมทะเล และมีประชากรอยูอยางหนาแนน สําหรับที่มีประชากรเบาบางจะขายยาก 

เพราะการกระจายสินคาลําบาก และเนื่องจากการขนสงลําบากทําใหยังมีคนในประเทศจีนที่ไมรูจักลําไยอยูมาก โดยเฉพาะมณฑล
ทางเหนือที่มีอากาศหนาว 

 

ปริมาณลําไยสงออกไปจีน และฮองกง ป 46  
ลําไยที่สงไปยังจีนสวนหน่ึงจะถูกสงผานฮองกง ซ่ึงมีปริมาณสงออกลําไยสดในฤดู ลําไยสดนอกฤดู และลําไยอบแหง

จํานวน10,000, 38,000 และ 170,000 ตัน ตามลําดับ 

ตลาดลําไยสดในจีน  
มณฑลที่บริโภคลําไยมากสวนใหญอยูริมทะเล และทางใต ไดแก เซ่ียงไฮ ปกกิ่ง สําหรับมณฑลกวางตุงบริโภค ลําไยรอย

ละ 7 ของปริมาณทั้งหมด เน่ืองจากมีประชากรมากถึง 80 ลานคน นอกจากนี้ผูบริโภคยังมีรายไดสูงและนิยมของจากตางประเทศ  
 

ปริมาณสงออกลําไยสดไปจีนและฮองกง ป 43 – 46 
 

ป ปริมาณ (ตัน) 
2543 14,429.85 
2544 22,349.63 
2545 29,069.39 
2546 57,494.22 

 
การบริโภคลําไยสดในฤดูลดลงมาก เนื่องจากจีนผลิตไดเอง แตการบริโภคนอกฤดูยังเพ่ิมสูงขึ้น แตหากสงมากไปก็อาจมี

ปญหา 
 

เสนทางขนสงลําไยสดจากไทยไปจีน 
ผลผลิตลําไยรอยละ 90 จะถูกสงไปยังมณฑลกวางโจว จากนั้นจึงสงตอไปยังมณฑลอื่น เพราะสามารถรองรับการขนสง

ขนาดใหญ และมีตูคอนเทนเนอรและตูเย็นขนาดใหญ ผลผลิตอีกรอยละ 10 จะสงไปยังเจียงหนานและเซียงไฮ สําหรับเจียงหนาน
เคยเปนตลาดใหญ แตเมื่อประมาณ 2 ปที่ผานมามีตลาดอี้อูข้ึนมาแทน แสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงของจีนที่เกิดข้ึนอยางรวด
เร็วมาก 

มณฑลเสฉวน ซงติง มีผลไมไทยขายมาก แตก็เสียหายมากเชนกันเพราะตองขนสงไกล จากมณฑลกวางโจวผานทางเซี
ยงไฮโดยทางรถไฟหรือรถ ซ่ึงจะงายกวาการขนสงโดยตรงเนื่องจากความเขมงวดของดานศุลกากร เสนทางการลําเลียงจึงเลี่ยงสง
ผานกวางโจวมากกวา 
  

คุณภาพลําไยสดที่วางขายในจีน 
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ซูเหลียง  คลายอีดอ แตเปลือกสีดํา 
ซือเจ๊ียะ  คลายเบี้ยวเขียว แตลูกเล็ก เปลือกไมคอยสวย 
ฟูเจ้ียน  ไมอรอย 
ตาหูหยวน  ลูกใหญมาก จืด ทําอบแหง 
ไทย   ผิวสวย รมกํามะถัน ไมสด รมกํามะถันแลวไมอรอย เน่ืองจากรมมากไป 

 

ปญหาการทําตลาดลําไยสดในจีน 
- คนไทยไมสามารถควบคุมการกระจายสินคาในจีน ได 
- บางครั้งไมรูเลยวาสินคาของตนกระจายไปที่ไหนบาง 
- คนไทยไมสามารถควบคุมคุณภาพในจีนได 

ซ่ึงสอดคลองกับกรณีลําไยแหงดวยเชนกัน 
 
 

ปญหาการทําตลาดลําไยอบแหงในจีน 
มณฑลที่บริโภคลําไยอบแหงมากคลายกับมณฑลท่ีบริโภคสด อยูบริเวณริมทะเล และยังไมแนใจสําหรับการกระจายไปยัง

มณฑลอื่น แตลําไยอบแหงจะไดเปรียบในแงของการกระจายเนื่องจากไมเนาเสีย ปริมาณสงออกลําไยแหงไปจีนและฮองกง ป 43 – 
46 เพ่ิมข้ึนเร็วมาก โดยรอยละ 90 ขนสงผานทางแมนํ้าโขงเขาคุนหมิง (มณฑลยูนนาน) รอยละ 30 เขาผูเถียน (มณฑลฟูเจ้ียน)  
รอยละ 10 ผานผูเถียนไปอี้อู (มณฑลจ้ีเกียง)  และรอยละ 80 ถึงอี้อูโดยตรง 

ในอดีตการสงออกลําไยอบแหงอยูแคผูเถียน แตปจจุบันอี้อูไดพัฒนาเปนตลาดสินคาขายสงสําคัญของจีน 
ขอไดเปรียบในการทําการคาผานมณฑลชายแดนของจีน เชน ยูนนาน กวางสี  

- จีนใหสิทธิพิเศษสงเสริมการคาชายแดน สรางกฎระเบียบเองที่ดีกวามาก 
- กฎระเบียบทองถิ่นดีกวา 
- เอาหูไปนา เอาตาไปไร มีการคอรรัปชั่นมาก 
 

คุณภาพลําไยอบแหงที่วางขายในจีน 
ผูเถียน   ดีที่สุด  
ไทย    ใชได  
เวียดนาม   ไมดี เมล็ดใหญ เน้ือบาง  
กวางตุง กวางสี   ไมทราบ 
 

การผลิตลําไยอบแหงที่ผูเถียน 
 ใชเตาอิฐและอบแหงดวยฟน อบแหง 2 ครั้งใชเวลารวม 4–5 วัน ถือวามีความประณีตมากกวาของไทย เน่ืองจากมีแรงงาน
ถูก 
 

การคาแบบจีทูจี (เกี่ยวกับลําไย) (Government to Government) 
- ปจจุบันเกือบไมมีเลย 
- ภาครัฐของมณฑลสวนใหญมีหนวยงานในสังกัดที่ทําธุรกิจเชิงพาณิชย มีรัฐบาลที่เปนผูถือหุนใหญ 
- ผูวา CEO ของไทยหลายทานยกคณะไปคาขายกับจีน ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 
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การทําการคากับจีนควรทําการคาแบบถูกตองหรือไม 

กรณีศึกษา บริษัทมิตรผลทําการคาน้ําตาลกับประเทศจีนแบบถูกตองหมด ไดแนะนําวาไมควรทําแบบถูกตอง เพราะมี
ความยุงยาก ในปจจุบันการสงของผานยูนนานและกวางโจวทําไดยาก เน่ืองจากประเทศจีนปรับการทํางานเขาสูระบบมากขึ้น ทําให
การขนสงยากขึ้น การติดสินบนก็ยากขึ้นตาม 
 

ศูนยมณีตาหมิง 
- ตั้งอยูที่คุนหมิง ยูนนาน 
- เปนของเอกชน 
- บริษัทไทยแหงแรกที่มีสิทธิทําการกระจายสินคาในจีนได 
- คาดวาจะเปนศูนยกระจายสินคาไทยในจีน 
- มีศูนยแสดงสินคาไทยในจีนอยางถาวร (5000 ตร.ม.) 
- จัดงานแสดงสินคาทุกเดือน 
- มีขอมูลชวยพอคาไทย 
สถานการณการสงออกลําไยอบแหงของไทยไปไดดี แตหากผลผลิตเพ่ิมขึ้นอาจกอใหเกิดปญหาเพิ่มขึ้นอีก ลําไยอบแหง

เฉพาะเนื้อ มีปริมาณการสงออกนอยมาก การสงออกผูคาตองรูเรื่องระบบตลาดใหดี เพราะมีตลาดอยูแลว และมีหลายราคา แต
ประเทศไทยเสียเปรียบทางดานแรงงาน 

 

ขอแนะนําจาก 3 แหลงที่อางอิง 
- รูเขา 
- หาตลาดใหม 
- หาตัวแทนเพิ่ม ติดตอกับรานคาปลีกขนาดใหญ รายชื่อผูคาของจีน  
- ไปดู เจรจากับศูนยกลางขายลําไยในจีน ที่กวางโจว อี้อู เซ่ียงไฮ 
- ประชาสัมพันธใหคนจีนไดรูจัก และคุนเคยกับสินคามากขึ้น มีหลายคนยังไมรูจัก 
- หาเสนทางกระจายสินคาเพิ่มข้ึน ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย พัฒนาทาเรือเชียงแสน ถนน แม

นํ้าโขง 
- เนนรวมกลุม 
- ใหรัฐบาล และ สส. ชวยเจรจา 

 

การดําเนินงานของกรมสงเสริมการสงออก 
 การเผยแพรประชาสัมพันธจัดงานแสดงสินคาในตางประเทศ 
 การจัดคณะผูแทนทางการคา ฑูตพาณิชย ประจําอยูที่มณฑลกวางโจว คุณหมิง เซียงไฮ และปกกิ่ง ในอนาคตมีแผนเพิ่ม
เจาหนาที่ใหมากขึ้น 

 

ประเด็นแสดงความคิดเห็น 
 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา สหกรณผูปลูกลําไยภาคเหนือไดประชุมรวมกับกระทรวงพาณิชยและกรมสงเสริมการสง

ออกที่เมืองคุนหมิงเพ่ือเปดตลาดแลกเปลี่ยนสินคาระหวางไทยและจีน แตผลที่ไดจากการประชุมกลับเปนการเปดตลาดของไทย
มากกวา ประเทศจีนยอมรับขอตกลงเร่ืองการคาลําไยนอยมาก เน่ืองจากจีนมีตลาดใหญ และมีระบบการจัดการของผูคาอยูแลว พอ
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คายอยที่จะมาทํากับไทยจึงไดรับอิทธิพลเหลานี้ ขอตกลงในการแลกเปลี่ยนสินคาโดยคิดมูลคาสินคาตีแลกกับลําไยไมสามารถยอม
รับไดเพราะมูลคาสินคาของจีนนอยกวา เชน พืชผักผลไม เปนตน 

 ศูนยมณีตาหมิงเกิดขึ้น เน่ืองจากสินคาไทยผานศุลกากรยากมาก การจัดตั้งศูนยทําใหสินคาของไทยผานโดยไมตองผาน
กระบวนการภาษี และราคาถูกลง 

 จีนเอาเปรียบทางดานศุลกากรกับไทยมาก เชน ในฤดูแลง แมน้ําโขงแหง ประเทศไทยเอื้อใหจีนมาก โดยการปลอยน้ํา
ใหเรือลง และใหข้ึนของภายใน 15 วัน แตพอประเทศไทยจะสงสินคาไป ประเทศจีนจะปดเขื่อนทําใหไทยขนสินคาไดนอย ถาน้ํา
แหงจะบรรทุกลําไยไดนอย กวาจะถึงดานศุลกากรของจีนใชเวลามากกวา 7 วัน และการออกโคดสินคาของไทยและจีนไมตรงกัน 

 เกษตรกรเห็นวา ปจจุบันยังไมมีองคกรใดทั้งภาครัฐและสถาบันเกษตรกร ออกมารับผิดชอบเกษตรกรผูปลูกลําไยอยาง
ชัดเจน จึงอยากใหสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนแกนนําในระยะแรกในกําหนดบทบาทใหเกษตรกรหรือสถาบัน
ของรัฐอยางชัดเจน และเนื่องจากนโยบายของรัฐจะเปล่ียนไปเมื่อรัฐบาลถายโอนอํานาจ จึงควรจัดตั้งองคกรอิสระเปน “สถาบันการ
ลําไยแหงชาติ” โดยใหรัฐบาลออกเปนพระราชกฤษฎีกาและอาศัยยึดเกาะกับพระราชบัญญัติมหาชน  

 แนวทางการผลิตลําไยของไทยที่ตองผานกําแพงอิทธิพลของคนจีนที่กําลังทําการคาอยูในประเทศไทย พอคารายยอย
ตองเสี่ยงกับการขาดทุนและการกดราคา และเกษตรกรยังตองฝากชะตาไวกับพอคาเพียงกลุมเดียว หากลดกฎเกณฑของผูที่มีอิทธิ
พลลงและสรางแนวทางใหเกษตรกรเขมแข็งโดยการรวมตัวของเกษตรกรจะทําใหพอคามาพึ่งเกษตรกร ตนเหตุของปญหาอยูที่
เกษตรกร และองคกรของรัฐตองมีความจริงใจและชวยกันแกปญหาของเกษตรกร และเกษตรกรตองรูปญหาของตนเอง 

 ลําไยสดขายในประเทศเพียง 20% เทานั้น อีก 80% แปรรูปเปนลําไยอบแหงและสงออก 
 

ปญหาการสงออก 
- รัฐควรมีการเจรจาในแงของเกณฑสินคาที่จะนําไปรวมในการแสดงสินคา เนื่องจากปจจุบันสินคาตองผานการตรวจ

สอบสารตกคาง แตเมื่อไปถึงสนามบินเกิดการลาชาของใบรับรองการตรวจสอบสารตกคางที่ยังมาไมถึง  
- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธสินคาของไทยผานสื่อของประเทศจีน (ที่มีทีวีมากกวา 30 ชอง) ใหมากขึ้น 
- รัฐควรสนับสนุนการขนสงสินคาไปประเทศจีนทางอากาศโดยการเชาเหมาลําเครื่องบิน เพ่ือลดระยะเวลาการขนสง 

จากที่ขนสงทางเรือใชเวลา 12 วัน เปนทางอากาศซึ่งใชเวลาเพียง 2 ช่ัวโมง 
- ทูตพาณิชยไมควรเปนแตเพียงผูใหขอมูล แตตองวิเคราะหผูคา  และเปนคูคาใหกับเกษตรกรดวย หลังจากกลั่นกรองผู

ซ้ือที่จีนแลว 
- หากเกษตรกรตองการที่จะแลกเปล่ียน หรือไดรับขอมูลโดยตรงจากทูตพาณิชยในประเทศจีน ทางสํานักงานพาณิชย

จังหวัดรับจะเปนผูประสานกับกรมสงเสริมการสงออก ซ่ึงโดยปกติไดจัดขึ้นทุกปอยูแลว ที่ผานมาจัดที่ ม.แมโจ เพ่ือแสดงความ
ตองการผลไมของแตละประเทศในทวีปเอเชีย 
 

ทางออกการตลาดลําไยสําหรับป 48 
- การคาขายพอคาตองไดรับผลประโยชน เกษตรกรตองการเพียงการขายผลผลิตที่คุมทุนเทานั้น และการผลิตที่มีคุณ

ภาพ 
- สถาบันเกษตรกรเคยศึกษาตลาดในจีนพบวามีผูคาไมต่ํากวา 10 ราย พบวาเลหเหล่ียมการคาของจีนกับไทยแตกตาง

กัน ดังนั้นเกษตรกรไทยควรเปนเพียงผูผลิตสินคาใหไดคุณภาพดีกวา เน่ืองจากเกษตรกรไมมีทักษะดานการคา และกฎหมายของ
ประเทศจีนกับประเทศไทยไมเหมือนกัน  

- หนวยงานภาครัฐท่ีจะเปนเจาภาพแกไขปญหาลําไยป 48 ควรมีการสํารวจปริมาณผลผลิต ชวงเวลาที่ผลผลิตออกเต็ม
ที่ใหทั่วถึง และแกปญหาไปในทิศทางเดียวกัน  
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- เกษตรกรที่ไมเขารวมกลุมถือวาเปนเกษตรกรที่สามารถชวยเหลือตนเองได โดยไมตองการการชวยเหลือจากทางภาค

รัฐ 
- การรวบรวมขอมูลเพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตอแกผูคา ควรแยกออกจากกระบวนการและเทคนิคดานการ

ตลาด 
- ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ไดถูกประกาศเปนพระราชกิจจานุเบกษาแลว หลังจากการลงนามตกลงแลกเปลี่ยน

พืชกับจีน 5 ชนิด ตองมีการจดทะเบียน GMP โรงรม และ GAP ในรายเกษตรกร ซ่ึงในปจจุบันมีประมาณเกือบ 40,000 กวาแปลง 
การระบุหนวยงานหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบไมสําคัญเทากับการทํางานแบบไตรภาคีรวมกันทุกภาคสวน ทั้งในระดับเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร องคกรและหนวยงานภาครัฐตางๆ ดังนั้น เกษตรกรที่ยังไมไดลงทะเบียนตองเริ่มดําเนินการ  

- สถาบันเกษตรกรมีทางเลือกในการจําหนายผลผลิตหลายทาง เชน สหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ รอยละ 30, กลุม
บริษัท เชน ซี.พี รอยละ 20, พาณิชยจังหวัด (จุดรับซ้ือตนทางปลายทาง เทาที่พาณิชยจังหวัดบริหารได) รอยละ 20 และพอคาอิสระ 
รอยละ 30 ซึ่งแตละตลาดมีความสามารถในการรับซ้ือแตกตางกัน แตละกลุมเกษตรกรก็มีความพรอมในการจําหนายผลผลิตแตก
ตางกัน และจึงเกิดคําถามวา รัฐมีความยืดหยุนของนโยบายในการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตอยางไร  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการดําเนินงานและการวางแผนการตลาดของกลุมเกษตรกร 
สหกรณการเกษตรทุงหัวชาง 

- สหกรณการเกษตรทุงหัวชาง ปที่ผานมาเกษตรกรและกลุมรวมตัวกันวางแผนกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ภายใน
ประเทศไวเปนอยางดี แตพอมีโครงการจากรัฐเขามาทําใหการเตรียมการของกลุมตองลมเลิกไป  

- รัฐควรชดเชยคาขนสงใหผูคา และการลดกฎระเบียบลงก็จะชวยเกษตรกรทางออมได 
- จุดรับซ้ือใน อ.ลี้-ทุงหัวชางไดกําหนดไว 4 จุด เฉพาะที่ อ.ทุงหัวชาง ลงไดจุดเดียว เน่ืองจากเปนอําเภอเล็ก ในแตละ

ทองถิ่นหากรูวาผลผลิตกระจายมากนอยในชวงไหน จะชวยในการวางแผนได และสามารถใหภาครัฐเขามาแทรกแซงใหเกิด
ประโยชนสูงสุดได  
 

ตัวอยางตารางเวลาแสดงจุดรวบรวมของแตละพ้ืนที่ รวมทั้งปริมาณผลผลิตที่จะออกมา 
 

 จุดรวบรวม ชวงที่ผลผลิตออกเต็มที่ ปริมาณ (ตัน) 
ทุงหัวชาง (94 ราย) 1  185 
ลี้ 4   
สารภี 2   

สถาบัน
เกษตรกร 

สหกรณ 
 30% บริษัท 

 20% 

อิสระ 
 30% 

พาณิชย 
 20% 
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การเก็บขอมูลปที่แลว (2547) ทางกลุมไดสํารวจจํานวนสมาชิก ปริมาณผลผลิตที่คาดการณไวกอนฤดูการผลิตมาถึง ชวงเวลา
ผลผลิตออกเต็มที่ สงใหสหกรณจังหวัด แตก็ไมมีการขยายผลเพื่อนําไปใชประโยชนใดๆ อยากใหการแกปญหาเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน หนวยงานเจาภาพควรทําการสํารวจใหทั่ว การรวบรวมขอมูลเพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตอแกผูคา ซ่ึงแยกออกจาก
กระบวนการและเทคนิคทางดานการตลาด เกษตรกรที่ไมเขารวมกลุมถือวาเปนเกษตรกรที่มีความสามารถในการสนับสนุนตนเอง
ไมตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ  
 

อ.สารภี  
 มีจุดที่สามารถรวบรวมผลผลิตได 2 จุด คือ สหกรณการเกษตรสารภี จํากัด และสหกรณผูปลูกและผลิตลําไยอําเภอสารภี 
จํากัด 
 

พราว 
 กลุมพราวเปนกลุมระดับตําบล มีสมาชิกเพียง 800 ไร จากพื้นที่การผลิตทั้งหมดประมาณ 7,000 ไร  
 

ผลการสํารวจการตัดสินใจในการผลิตลําไยของเกษตรกร ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมและลําพูนในชวงเดือนธันวาคม 2547 
(เอื้อเฟอขอมูลจาก อ.นิกร ยาอินตา) 

จากการสํารวจการตัดสินใจของเกษตรกรชาวสวนลําไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและลําพูน รวม 1,046 ราย ไดผลดังนี้ 
กรณีที่ 1  ตั้งใจทําในฤดู     346 ราย เทากับ 33.08% 
กรณีที่ 2 ปลอยไวเฉยๆ ถาดอกก็เอกถาไมดอกก็ไปทํานอกฤดู  268 ราย เทากับ 25.62% 
กรณีที่ 3 ตั้งใจทํานอกฤดู     432 ราย เทากับ 41.30% 

เน่ืองจากปน้ีมีอากาศหนาวเย็นเปนเวลานาน ทําใหลําไยมีการออกดอกเต็มที่จึงคาดวาจะมีผลผลิตลําไยในฤดู อยางนอย
รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

ประเด็นสําหรับการประชุม คร้ังท่ี 4  
1. ใหมีการระดมมาตรการแกไขปญหาลําไย ป 48 ตองการใหเกิดภาพชัดเจนวาการแกไขปญหาในป 48 จะทําอยางไร

บาง โดยสะทอนจากสถาบันเกษตรกร การสงสัญญาณถึงรัฐบาลวาเกษตรกรตองการอะไร และใหรัฐบาลชวยเหลืออะไรบาง 
2. เกษตรกรตอบสนองตอแผนการตลาดลําไยป 2548 ของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมอยางไร และมีการวางแนว

ทางปฏิบัติดานการตลาดไวอยางไรบาง รวมทั้งคาดวาจะมีการกระจายผลผลิตออกสูตลาดเปาหมายใดบาง จํานวนเทาใด และเมื่อ
แตละกลุมมีตลาดเปาหมายที่ชัดเจนแลว ตองมีการศึกษาเงื่อนไขของตลาดนั้นๆ ดวย 
 


