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สรุปรายงานการประชุม มาตรการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล: ปจจุบันและอนาคต ครั้งที่ 4  
“การวางแผนการผลิตและการตลาด” 

17 กุมภาพันธ 2548  เวลา 08.00-16.30 น.  ณ หองประชุม นคร ณ ลําปาง  
ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

1. แนวทางการแกไขปญหาลําไยป 2548 ของสหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือเพ่ือเสนอตอภาครัฐ 
 

ผลการดําเนินการของมาตรการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐที่ผานมา เกิดความผิดพลาดในระดับ
ปฏิบัติการหลายดาน สหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ จํากัด และองคกรเครือขายผูปลูกลําไยภาคเหนือ จึงได
รวมกันทํางานเพื่อแกไขปญหาดังกลาว โดยไดรวบรวมปญหาที่เกิดขึ้นเสนอตอสํานักนายกรัฐมนตรี และไดรับ
การตอบรับพรอมประสานงานภายในกันมาโดยตลอดกับ ดร.กิตติ วงศกิตติอําพน ผูแทนจากสํานักนายกรัฐ
มนตรี สําหรับการแกปญหาลําไยป 2548 น้ี สหกรณฯ จะเสนอยุทธศาสตรการผลิตและการตลาดอยางยั่งยืนให
กับ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ดวยการของบประมาณสนับสนุนจาก 
คชก. เปนเงิน 2,800 ลานบาท ใหกับ ธ.ก.ส. เพื่อใชเปนเงินกูปลอดดอกเบี้ยแกสหกรณฯ สําหรับรับซื้อ ผลผลิต
สด จากสมาชิก พรอมดําเนินการอบแหง ตรวจสอบคุณภาพ (QC) คัดบรรจุ และขนยายเขาสูจุดรับจํานํา จาก
นั้น ธ.ก.ส. เปนผูรับจํานําลําไยอบแหงจากสหกรณฯ การดําเนินการกับลําไยอบแหงหลังจากนี้ ทั้งเพื่อกระจาย
ไปในประเทศ และสงออกไปตางประเทศ โครงการจะตองไดรับการอนุมัติจาก คชก. กอน (ภาพที่ 1) สําหรับ
เกษตรกรที่จะเขารวมโครงการดังกลาวตองเปนสมาชิกสหกรณแหงใดแหงหนึ่งเทาน้ัน เนื่องจากปที่ผานมาการ
ใชใบลงทะเบียนเกษตรกรลําไย (ลย.) เอื้อใหเกิดปญหาความไมโปรงใสในระบบ ปนี้จึงแกไขใหเกษตรกรใช
บัตรสมาชิกของสหกรณใดสหกรณหนึ่งแทน คาดวาภายในวันที่ 9 มีนาคม 2548 ทางสหกรณฯ ตองสรุปรูป
แบบโครงการที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมใหกับรัฐบาล 

 
กระบวนการตลาดโดยสังเขปแลว เริ่มจากเกษตรกรผูผลิตลําไย สามารถขายผลผลิตสดโดยตรงให

แกสหกรณ สวนสหกรณจะเปนผูดําเนินการแปรรูป และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพ จาก
นั้นสหกรณจะนําลําไยอบแหงไปจํานํากับ ธ.ก.ส. เพื่อเปดโอกาสใหพอคา และผูสงออก ตกลงซื้อขายโดยตรง
กับ ธ.ก.ส. ตอไป ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 1. ผังการแกไขปญหาลําไยป 2548 เพื่อเสนอตอรัฐบาลให คชก. อนุมัติโครงการ 
 

เงื่อนไขสูความสําเร็จของโครงการ 
1. ตองจําหนายลําไยอบแหงป 2545-2547 ออกไปใหหมด กอนพฤษภาคม 2548 นี้ 
2. เกษตรกรตองเปนผูผลิตลําไยคุณภาพเพียงอยางเดียว แตจะประสานความรวมมือกับพอคา ใหเปน

เครือขายเดียวกัน โดยมีรัฐสนับสนุนเงินทุน 
 

 
 
 
 

 

รัฐบาล (คชก.) 
อนุมัติโครงการ 

ธ.ก.ส. 
รับนโยบาย-อนุมัติเงินกูใหสหกรณ/องคกร 

สหกรณรับกูเงินจาก ธ.ก.ส. 
ปลอดดอกเบี้ย 

สหกรณรับซื้อลําไยสดจากเกษตรกร 
อบ-QC-บรรจุ-ขนยายเขาจุดรับ

จํ านํา

เกษตรกร/ชาว
สวน 

ธ.ก.ส. รับจํานําลําไยอบ
แหง 

ตรวจสอบคณภาพ

รัฐบาล (คชก.) 
อนุมัติโครงการ 

(ตลาดในประเทศ) 

รัฐบาล (คชก.) 
อนุมัติโครงการ 

(ตลาดตางประเทศ) 
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ภาพที่ 2. กระบวนการตลาดลําไย ป 2548 สําหรับเกษตรกร สหกรณ ธ.ก.ส. และกลุมพอคาสงออก/ผูซื้อ  
 
2. ความรวมมือกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ (CP) ในการสงออกลําไยสด 
 

อ.เฉลิม บุญเผชิญ ฝายสงออกลําไยสด ของบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ซึ่งมีเปาหมายสงลําไยสดไป
จําหนายยังประเทศจีนในป 2548 นี้ประมาณ 20% ของปริมาณลําไยสดทั้งหมด ไดเสนอตัวเปนตลาดทางเลือก
เพื่อการสงออกใหกับกลุมเกษตรกร โดยกําหนดเงื่อนไขวา กลุมเกษตรกรตองเปนสมาชิกในโครงการ GAP 
และลงชื่อแสดงความจํานงเขารวมโครงการของบริษัท จากนั้นเจาหนาที่ของบริษัทจะออกมาตรวจสอบ GAP 
แลวจึงจะรับซื้อผลผลิต สวนราคาใหเปนไปตามกลไกของตลาด ผูประสานงาน คือ คุณประเทือง คงรอด 

 

3. การระบายผลผลิตลําไยสดของ จ.ลําพูน 
 

เฉพาะในสวนของจังหวัดลําพูน โดย สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. หรือ สกต. 
(สถาบันนิติบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนใหจัดต้ังขึ้นโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ หรือ ธ.ก.ส.) ได
กําหนดแนวทางการตลาดลําไยสดสําหรับเกษตรกรลูกคา โดยจะจัดต้ังตลาดกลางสินคาเกษตรขึ้นอยางนอย
อําเภอละ 2 จุด ยกเวน อ.เมือง เพิ่มเปน 3 จุด มีศูนยบริหารเร่ืองราคากลางใหผูซื้อและผูขายมาพบกัน จะมี
การประชาสัมพันธใหกับกลุมเกษตรกร/สหกรณทราบ พรอมกับประกาศราคากลางทางสถานีวิทยุในตอนเชาให
ทราบทั่วถึงทุกจุด สกต.ลําพูน มีเปาหมายการกระจายผลผลิตเพื่อบริโภคสดภายในประเทศ 40,000 ตัน แบง
ออกเปนโดย ตลาดกลาง 30,000 ตัน กลุมแมบานเกษตรกร 5,000 ตัน (สําหรับจําหนายในหางสรรพสินคา) 
และสํานักงานพาณิชยจังหวัดรับไปกระจายอีก 5,000 ตัน (จําหนายใหแกเจาหนาที่) สกต.ลําพูน รวมกับ 

เกษตรกรชาวสวน
ลําไย 

สหกรณรับซื้อลําไยสด 
รวบรวม-อบแหง-บรรจุ 

ธ.ก.ส. รับจํานําลําไยอบแหง 
รวบรวม 

ตลาด 

ตลาด 

ตลาด 

ตลาด 

กลุมพอคาสงออก/ 
ผูซื้อ 
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จ.ลําพูน จะรณรงคใหเกษตรกรจําหนายผลผลิตเกรด AA และ A ในรูปแบบผลผลิตสด และนําเกรด B และ C 
มาแปรรูป โดยของบประมาณจากภาครัฐจํานวน 40 ลานบาท เพื่อใชสนับสนุนคาบริหารจัดการกิโลกรัมละ 1 
บาท (คิดจากเปาหมาย 40 ลานกิโลกรัม) แกพอคาที่จัดสงผลผลิตสดไปจําหนายยังในประเทศ เชน ตลาดไท 
ตลาดสี่มุมเมือง ปากคลองตลาด เปนตน  
 

4. แผนการกระจายผลผลิตสด ของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  
 

 ขณะนี้ ทางสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมกําลังรอคําสั่งอนุมัติโครงการระบายผลผลิตลําไยสดที่
เสนอตอสวนกลาง ซึ่งหากสวนกลางอนุมัติจะไดรายชื่อตลาดรองรับผลผลิตปลายทางที่ชัดเจน โดยสํานักงาน
การคาภายในเปนผูรวบรวมผลผลิต สํานักงานพาณิชยจังหวัดเปนผูประสานนโยบายทั้ง 75 จังหวัด 
 

5. ปญหาเรื่อง GAP กับการสงออก โดย สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 
 

ในปจจุบันมีปญหาสารพิษตกคางในผลผลิตลําไยสดสงออก ทําใหกรมวิชาการเกษตรระงับการสงออก
ของผูประกอบการสงออกลําไย ทําใหเกษตรกรผูปลูกลําไยไดรับความเดือดรอนอยางหนัก ซึ่งปญหาดังกลาวมี
กลุมที่เกี่ยวของหลายฝาย ดังนี้คือ 

1. เกษตรกร/ผูใชสารเคมี กรมวิชาการเกษตรไดประกาศสารเคมีตองหาม (96 ชนิด) พรอมเผยแพร
เอกสารไปแลว  

2. ผูประกอบการรานคาสารเคมี ทาง สวพ. 1 ไดประชาสัมพันธใหมาเขาระบบการจดทะเบียนรานคา
เพื่อรับความรู เพราะเปนแหลงแนะนําการใชสารเคมีแกเกษตรกร  

3. ผูประกอบการสงออก กรมวิชาการเกษตร มีมาตรการใหตรวจสอบสินคากอนการสงออก ตอนน้ีมี
การชะลอสินคาประมาณ 6 บริษัท เนื่องจากตรวจพบ โมโนโครโตฟอส และเมธามิโดฟอส  

4. กรมวิชาการเกษตร เปนผูรับผิดชอบโครงการ GAP ตองสุมตรวจสารพิษตกคาง และออกใบรับรอง
แกเกษตรกรที่เขารวมโครงการใหทันการเก็บเกี่ยวในฤดู รวมทั้งการออกตรวจสอบรานคาสารเคมีดวย 

 

การแกปญหาเรงดวนขณะนี้คือ ผูประกอบการรับซื้อผลผลิตลําไยสด กับเกษตรกรโครงการ GAP ที่
ผานการรับรอง และไดรับตัว Q สวนเกษตรกรที่ยังไมไดรับตัว Q หรือไมเขารวมโครงการ GAP จะตองตรวจ
สารพิษตกคางโดยกรมวิชาการเกษตรกอน การตรวจสอบสารพิษตกคางที่เปนผลจากการปฏิบัติของเกษตรกร 
ปรากฏวาที่พบมากที่สุด ไดแก สารในกลุมออรกาโนฟอสเฟต เชน เมธามิโดฟอส และพบสารพิษตกคางในผล
ผลิตลําไยนอกฤดูมากกวาลําไยในฤดู ปจจุบัน จ.เชียงใหม มีจุดตรวจสารพิษตกคาง 2 จุด ไดแกที่ อ.ฮอด และ 
อ.จอมทอง สวน จ.ลําพูน กําลังอยูในระหวางการพิจารณา 

การออกใบรับรองผลผลิตลําไยสด ของโครงการ GAP เปนการออกใบรับรองการตรวจสารพิษตกคาง
กอนการเก็บเก่ียว และกํามะถันหลังการเก็บเกี่ยว สวนลําไยอบแหงจะเพิ่มการตรวจสอบโรคและแมลงศัตรูใน
เนื้อลําไย 

 

ลงที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่เขาโครงการ GAP หากตองการสงออก กรมวิชาการเกษตรจะไปสุม
ตรวจสารพิษตกคางในตอนแรกๆ หากผานทุกครั้ง ตอนหลังอาจไมตองตรวจ แตหากรับซื้อจากเกษตรกรไมเขา
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โครงการ GAP ตองตรวจสารพิษตกคางทุกครั้งกอนการสงออก (0.5 ชั่วโมง/ตัวอยาง) ราคา 5,000 บาท / 24 
ตัวอยาง 

 

โรงรมซัลเฟอรไดออกไซดของผูสงออกโดยทั่วไปตองเสียคาธรรมเนียมใหกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ 
ในการตรวจสอบสารตกคางซัลเฟอรไดออกไซด คร้ังละ 5,600 บาท/ตู แตหากไดรับการรับรอง GMP แลว จะ
เสียคาธรรมเนียมเพียงครั้งละ 800 บาท/ตู ในป 2547 มีผูประกอบการสงออกไดรับการรับรองแลว 3,500 ตัว
อยาง สําหรับใบรับรอง GMP ของโรงรมลําไยสดมีอายุเพียง 1 ป หากตรวจสอบพบโรงรมที่ผิดมาตรฐานจะมี
นักวิชาการจากสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เขาไปใหคําแนะนํา และดําเนินการแกไข 
 

6. ขอสังเกตจากกลุมเกษตรกร 
 

- จากกรณีที่ตรวจพบสารพิษตกคางในลําไยสดที่สงออกไปยังประเทศจีน แลวกรมวิชาการเกษตรระงับ
ใบสงออกของผูประกอบการ สงผลใหราคาของลําไยสดลดลง และผูประกอบการไดเพิ่มมาตรการปองกันดวย
การรับซื้อลําไยสดกับเกษตรกรโครงการ GAP ที่ผานการรับรอง และไดรับตัว Q สวนเกษตรกรที่ยังไมไดรับตัว 
Q หรือไมเขารวมโครงการ GAP จะตองตรวจสารพิษตกคางโดยกรมวิชาการเกษตรกอนน้ัน กรมวิชาการ
เกษตรมีความพรอมในการใหบริการออกมาควบคุมการใชสารเคมีของเกษตรกรเพียงใด และมีแผนรองรับผล
ผลิตที่ออกในชวงที่เกิดปญหานี้หรือไม 

- การรวบรวมขอมูลพื้นฐานของลําไย ควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรวบรวมเพียงหนวยงาน
เดียว เพราะเปนหนวยงานท่ีมีพื้นที่รับผิดชอบไมซ้ําซอนกัน หากใหหนวยงานอื่นเปนผูรวบรวม อาจเกิดปญหา
ได เชน กรณีการรวมรวมขอมูลจากสมาชิกของสหกรณ พบวาเกษตรกรแตละรายอาจเปนสมาชิกของสหกรณ
มากกวาหนึ่งแหง  

- การวางแผนการผลิตลําไยในรอบป จําเปนตองควบคุมปริมาณผลผลิตในฤดูกาลหรือไม และใครจะ
เปนผูควบคุม 
 
สรุปแนวทางการแกไขปญหาลําไยป 2548  
 

อุตสาหกรรมลําไยป 2548     ลําไยสด  ตลาดกลาง จ.ลําพูน/ CP/ สนง.พาณิชยจังหวัด 
    ลําไยแหง สหกรณซื้อสด-อบแหง  จํานํากับ ธ.ก.ส. 

โดยมีระบบการตรวจสอบที่โปรงใส สามารถตรวจสอบความยุติธรรมใหแกสมาชิกได 
 


