
มาตรการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล ปจจุบันและอนาคต คร้ังท่ี 7 :  
การวางแผนการผลิตและการตลาดลําไย 

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 
หองประชุม นคร ณ ลําปาง ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ผูเขารวมประชุม 
เกษตรกรผูปลูกลําไย จํานวน 38  คน 
นักวิชาการ/ เจาหนาที่รัฐ จํานวน 22  คน 
รวมทั้งสิ้น  60  คน 

 

ผูจัดประชุม โครงการวิจัย ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ ระยะที่ 1 ภาคเหนือ
ตอนบน : องคความรูและยุทธศาสตรในระบบการผลิตไมผล 

 

ผูสนับสนุน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 

รายงานการประชุม 
1. แผนการปฏิบัติงานดานการตลาดลําไยของสหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ 

สหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ จํากัด มีเครือขายอยูในพื้นที่ 11 จังหวัด ต้ังเปาหมายการกระจายไปยัง 60 จุด 
(กลุมของเครือขาย) แตสาขาที่มีศักยภาพพรอมดําเนินการไดเพียง 30 จุด ซึ่งตองพิจารณาในดานตางๆ ดังนี้ 

1. เตาอบ ความพรอมของเตาอบ ทั้งแบบใชแกส หรือเตาอบไอน้ํา รวมทั้งหาเครือขายเตาอบไอน้ําเพิ่มเติม ซึ่งจาก
การประเมินเบื้องตน การอบลําไยดวยเตาอบไอน้ําจะไดกําไรมากกวาเตาอบแกสที่มีตนทุนสูงกวา 

2. การเชื่อมโยงเตาอบกับสมาชิกของสหกรณโดยใชพ้ืนที่อางอิง (การกระจายผลผลิตเขาสูจุดสาขาที่ใกลแหลง
ผลิตที่สุด) 

ขณะนี้พบวา สหกรณฯ มีเตาอบไอน้ํา 100 หอง สามารถอบลําไยไดเพียง 1,000 ตันแหง ในหนึ่งฤดูกาล ซึ่งส
หกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ จํากัด เพียงแหงเดียวไมสามารถผลิตลําไยอบแหงไดทั้งหมดตองมีการกระจายเขาสูเครือ
ขายสหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ จํากัด ใหมากที่สุด 

การกําหนดโควตารับซื้อผลผลิตตองการขอมูลที่แทจริงของสมาชิก เพื่อประมาณการผลผลิต และกําหนดปริมาณ
รับซื้อของแตละสหกรณ ในป 2548 นี้แตละสหกรณมีความพรอมนอย และจํานวนของสมาชิกในสหกรณตางๆ ยังไมชัด
เจน 

สหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ จํากัด มีเครือขาย 30 จุด สมาชิก 3,500 ราย พ้ืนที่ปลูก 45,500 ไร (หรือ 
910,000 ตน) ใหผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กก./ไร คิดเปนผลผลิตรวมประมาณ 68,250 ตันสด ซึ่งไมสามารถนํามาแปรรูปเปน
ลําไยแหงไดถึง 75,000 ตัน จึงตองมีสหกรณอื่นเขารวมดําเนินการดวย ในขณะนี้มีผูรวมดําเนินการ ไดแก กลุมผูสงออกผัก
ผลไม (จอมทอง), สหกรณผูปลูกลําไยภาคเหนือ จํากัด, สหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด และสหกรณการเกษตรสารภี 
จํากัด โดยดําเนินงานภายใตองคกรเครือขายผูปลูกลําไยภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด มีสมาชิกมากกวา 200 ราย ทั้ง
ในรูปแบบของกลุมและสหกรณ โดยใหกลุมเกษตรกร หรือเกษตรกรอิสระ เขารวมกลุมสหกรณ เพื่อใหมีการบริหารจัดการ
องคกรที่เขมแข็ง สําหรับเกษตรกรที่ยังไมไดเขาเปนสมาชิกสหกรณใดสามารถสมัครเปนสมาชิกสหกรณนั้นๆ ไดในวันที่
จําหนายผลผลิต ซึ่งจะทําใหเขาสูรูปแบบของสหกรณภายใตกรมสงเสริมสหกรณตอไป 
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สําหรับกรณีเกษตรกร อ.แมสรวย จ.เชียงราย ที่เปนกลุมเกษตรกร ไมมีเตาอบ สามารถเลือกเขารวมกับสาขาของส
หกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ จํากัด ใน จ.เชียงราย ได ซึ่งมีอยู 3 จุดไดแก อ.แมสรวย อ.พาน และ อ.เมือง 

จากการสํารวจของกรมสงเสริมสหกรณ พบวา มีเกษตรกรจํานวนมากที่ไมไดเขารวมเปนสมาชิกในกลุมใด 
เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนมีความหวังวาจะไดรับการชวยเหลือ แตสหกรณฯ เสนอวา ผูที่เขารวมตองเปนสมาชิกและจําหนาย
เพียงสหกรณเดียว การเขารวมโครงการตามมาตรการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล ป 2548 ที่ องคกรเครือขายฯ 
เสนอนั้น สหกรณ/กลุมเกษตรกร ตองทําโครงการที่ระบุถึงแผน 2 สวน ไดแก แผนงาน และแผนเงิน (งบประมาณในการ
ดําเนินการ) ซึ่งประกอบไปดวย จํานวนสมาชิก พ้ืนที่ ผลผลิต ปริมาณรับซื้อ และงบประมาณที่จําเปน นําเสนอใหกับ ธ.ก.ส. 
เพื่อนําไปจัดการซื้อลําไยสด หลังจากแปรรูปเปนลําไยแหงแลวจึงสงมอบใหกับรัฐบาลคลายกับมาตรการของสหพันธลําไย
ไทย หรือขายผลผลิตแลวคืนเงินให ธ.ก.ส. ดังแผนภาพที่ 1 

ในแตละสหกรณฯ ใหสํารวจขึ้นทะเบียนเตาอบทุกแบบ ทั้งของสหกรณและเอกชน สําหรับกลุมที่ไมพรอมจะมี
เงินสนับสนุนในการยกระดับหรือศักยภาพในการบริหารจัดการ จํานวน 250 ลานบาท (จะขอการสนับสนุนจากภาครัฐ) 
การประเมินความพรอมของสถาบันเกษตรกรจะใชเกณฑ หรือตัวช้ีวัด เชน เตาอบ พ้ืนที่ปลูก ผลผลิต ศักยภาพของแตละส
หกรณ ที่ผานมาหากมีการเสนอโครงการแลวใชเงินงบประมาณมากกวาที่ต้ังไว (3,000 ลานบาท ในป 2548) จะมีการปรับ
ลดโดยคณะกรรมการกลางเปนผูตัดสิน ซึ่งสถาบันเกษตรกรไมมีสวนรวมเปนผูตัดสินดวย 

 

 
 

ภาพที่ 1 แผนการปฏิบัติงานดานการตลาดลําไยตามแนวทางของสหกรณชาวสวนลําไยภาคเหนือ 
 

2. แผนการปฏิบัติงานดานการตลาดของสหพันธลําไยไทย 
สหพันธลําไยไทย จะจัดประชุมใหญขึ้นใน 20 เมษายน 2548 ซึ่งจะไดนําเสนอผลการประชุมในการประชุมครั้ง

ตอไป โครงการที่เสนอโดยสหพันธลําไยไทย กําหนดใหสหกรณเปน “ผูรับจางอบ” และทุกองคกรมีสิทธิเขารวมโครงการ
ไมเฉพาะสถาบันเกษตรกรเทานั้น ยังรวมถึงกลุมเกษตรกรอิสระ กลุมแมบาน อบต. และ อบจ. เปนตน โดยกลุมที่เขารวม

สถาบันเกษตรกร 
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ตองยื่นความจํานงไปยังสหพันธฯ แลวจะลงทะเบียนและสํารวจขอมูลความพรอม สถาบันเกษตรกรทําหนาที่ “รับจางอบ” 
และ “รับจางรวบรวมผลผลิต” ใหกับ ธ.ก.ส. ซึ่งจะทําหนาที่คลายกับบริษัทปอเฮงในปที่ผานมา กําหนดเปาหมายใหรัฐบาล
รับซื้อผลผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมดและทุกวัน สหกรณทําหนาที่เปนผูรับซื้อ ณ จุดรวบรวมผลผลิต โดยใหรัฐเปนผูจายเงิน ซึ่ง
เกษตรกรจะไดใบรับของเพื่อนําไปขึ้นเงินที่ธนาคารภายหลัง ซึ่งอาจจะเปนธนาคารกรุงไทย หรือ ธ.ก.ส. หากสถาบันหรือ
องคกรใดไมมีศักยภาพในการอบเองใหจางกลุมแมบาน สหกรณ หรือ เตาอบเอกชนตอไป  

การทํางานในระดับกลุม/สถาบันเกษตรกรไมไดเปนผูกูแตเปนผูรับจางรัฐบาล โดยมี ธ.ก.ส. เปนเจาภาพ ซึ่งแนว
ทางจะคลายกับปอเฮงในปที่ผานมาแตให ธ.ก.ส. เปนผูดําเนินการเอง และขอใหรัฐบาลรับผิดชอบคาใชจายในการเชาโกดัง 
ดังนั้นสหกรณที่รับจางอบจึงจําเปนตองมีโกดัง และดําเนินการทั้งกระบวนการรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพกอนสงมอบ
ลําไยอบแหงใหรัฐบาล  

สําหรับราคาที่เสนอใหรัฐบาลรับซื้อจากเกษตรกรในป 2548 นี้ เสนอใหรัฐบาลจัดตั้งองคกรเฉพาะกิจรวมกับส
หกรณ พิจารณาจากตนทุนเปนหลัก เปาหมายคือราคาที่แทจริง เชน จากการสํารวจของคุณนิกร พบวา ลําไยมีตนทุนการ
ผลิตที่กิโลกรัมละ 15.05 บาท ดังนั้น ราคาที่เปนไปไดมากที่สุดสําหรับ AA A และ B ไดแก 20 15 และ 10 บาท/กก. ตาม
ลําดับ และมีราคาคละเกรดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.25 บาท  

 

การผลักดันลําไยสดในป 2548 
นโยบายของรัฐบาลป 2548 นี้ จะเนนการกระจายผลผลิตลําไยสด โดยสนับสนุนคาขนสงและเงินรับซื้อเพื่อสง

ออกตางประเทศ คาดการณปริมาณผลผลิตลําไยในป 2548 ประมาณ 500,000 ตันสด จะดําเนินการผลักดันดังนี้  
- สงออกตางประเทศ  200,000  ตันสด 
- บริโภคในประเทศ   140,000  ตันสด 
- บรรจุกระปอง   30,000  ตันสด 
- อบแหง    70,000  ตันสด (ประมาณ 23,000 ตันแหง) 
- ปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาด  60,000  ตันสด 

ทุกสหกรณมีสวนชวยในการกระจายลําไยสด เนื่องจากมีตลาดในมือ และรวมกับพอคาผูสงออก ซึ่งมาตรการผลัก
ดันลําไยสดมีตอเนื่องมาทุกป เนื่องจากเปนแนวคิดที่งาย ไมมีขั้นตอนยุงยาก และไมมีขั้นตอนที่กอใหเกิดการทุจริต สิ่งที่รัฐ
ควรทํา ไดแก 

- การรวบรวมสินคา โดยจัดตั้ง “ตลาดกลาง” ในพื้นที่ ทําหนาที่รวบรวมสินคาแลวสงตอ ซึ่งหากใหพอคารวบรวม
จะมีขอจํากัด หรือขอกําหนดมากจนเกษตรกรเขาไมถึงบริการ 

- ใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรที่มีศักยภาพเปนตลาดกลางเพื่อรวบรวมสินคา โดยรัฐบาลสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน 
เปนเงินกูปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยตํ่า 

สินคาที่รวบรวมมา จะสงตอใหกับ 2 แนวทาง ไดแก SPV (ซึ่งอาจจะเปนใครก็ได) สงไปยังตางประเทศ หรือพอ
คาในประเทศเพื่อกระจายสินคาตอไป 

ปญหาในการจําหนายผลผลิตสด ไดแก ขอมูลดานราคา เกษตรกรไมมีโอกาสเขาถึงขอมูลผูซื้อ ราคารับซื้อ และ
ตลาดรับซื้อ เกษตรกรสวนใหญจะรอใหมีผูซื้อมารับซื้อผลผลิตในสวน 
 สําหรับการกระจายลําไยสดในประเทศ มีกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูรับผิดชอบ สวนกระทรวงพาณิชยจะ
ดูแลการกระจายไปตลาดตางประเทศ ไดจัดใหมีการพบกันระหวางผูนําเขาจํานวน 100 กวาราย กับผูสงออก ที่โรงแรมอิมพี
เรียลแมปง เมื่อ 19 เมษายน 2548 แตสําหรับเกษตรกร/สหกรณ ถูกพิจารณาวามีศกัยภาพในดานการจัดการตลาดลําไยสด
นอยมาก 



มาตรการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล ปจจุบันและอนาคต คร้ังที่ 6 

ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

4

ในตลาดตางประเทศ ไทยยังเสียเปรียบผูคาในดานขอมูลราคา ผูสงออกของไทยไมสามารถทราบราคาลวงหนาได 
ประกอบการผูนําเขาและผูสงออกมีมาตรฐานสินคาที่แตกตางกัน ทําใหเกิดการกดราคา ณ ประเทศนําเขา เชน ราคาเกรด 
AA ที่ไทย 24 บาท/กก. ไปถึงจีนอาจลดเหลือ 18 บาท/กก. นอกจากนี้อายุการวางตลาดของลําไยสดคอนขางสั้นยังมีผลตอ
ราคาดวย  
 

การกระจายลําไยแหง 
พลเอกสัมพันธ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ไดทําสัญญาซื้อขายลําไยแหง ป 2546-47 กับประเทศจีน (ยังไมเปน

ทางการ) จํานวน 67,000 ตัน โดยใหทยอยสงไปจีนตั้งแต 6 เมษายน-5 ตุลาคม 2548 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน ซึ่งโดย
ปกติแลววงจรของลําไยแหงของไทยตั้งแตเริ่มอบจนกระทั่งเก็บเขาโกดังสินคาจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน และตลาดลําไย
แหงของประเทศจีนจะเริ่มในฤดูหนาวตั้งแตเดือนธันวาคม-มกราคม ดังนั้นลําไยแหง ป 2546-47 ที่สงไปจีนในปนี้จะไปมี
ผลตอราคาลําไยแหงป 2548 ได  

- ลําไยแหงตกคางในป 2546-47  67,000 ตัน (ตัวเลขจริง 47,000 ตัน)  
- ประเทศจีนบริโภคลําไยแหงปละ   80,000 ตัน  
- ลําไยแหง ป 2548 คาดวาจะมีประมาณ 75,000 ตัน  
∴จะสามารถสงลําไยอบแหงเขาไปไดอีก  33,000 ตัน  
ดังนั้น ถามีการอบแหงลําไย ป 2548 ตามมาตรการที่เกษตรกรขอการสนับสนุนจากภาครัฐ คาดวาในปนี้จะมีลําไย

แหงตกคางประมาณ 42,000 ตัน ภาครัฐจึงพยายามผลักดันลําไยสดใหมากที่สุด ใหเหลือเปนอบแหงไมเกิน 33,000 ตันแหง  
 

บทบาทของภาครัฐ : สํานักงานสหกรณจังหวัด 
สํานักงานสหกรณจังหวัดจะมีหนาที่ดูแลสถาบันเกษตรกรทั้งหมด โดยมีกฎเกณฑและความพรอมในการตรวจ

สอบ ความหมายของสถาบันเกษตรกร หมายถึง สหกรณ หรือ กลุมเกษตรกรเทานั้น เนื่องจากเปนกลุมนิติบุคคลตาม
กฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินการทางดานการเงินกับ ธ.ก.ส. 
 การดําเนินงานของสหกรณจังหวัดในป 2548 ไดแจงใหทุกสหกรณสํารวจสมาชิกโดยใชเลขประจําตัว 13 หลัก 
ขอมูลที่สํารวจ ไดแก พ้ืนที่ปลูก ผลผลิต อายุของลําไย (4-10 ป หรือ 10 ปขึ้นไป) เปนตน โดยกําหนดสงขอมูลครั้งที่ 1 ภาย
ใน 10 เมษายน 2548 ครั้งที่ 2 ภายใน 31 เมษายน 2548 และครั้งสุดทาย 31 พฤษภาคม 2548 ซึ่งถือเปนการเตรียมพรอมของ
หนวยงานในขณะที่ยังไมมีนโยบายชัดเจน  
 

สรุป 
- นโยบายของภาครัฐยังไมมีความชัดเจน แตเปนการแสวงหาทางเลือก ซึ่งทางเลือกอันดับแรก ไดแก การกระจาย

ลําไยสดใหมากที่สุดโดยผานกระทรวงพาณิชย ซึ่งเปดเวทีใหผูสงออกและผูนําเขาจากประเทศจีนเจรจากัน และตั้งเปาหมาย
การสงออกไว 200,000 ตันสด แนวทางดังกลาวเปนการผลักดันลําไยสดทั้งหมดโดยไมใหเกิดลําไยแหง เพื่อจะไดนําลําไย
แหงที่คางไวต้ังแตป 2546-47 สงไปจําหนายใหหมด 

- การเตรียมความพรอมสําหรับลําไยอบแหง สหกรณควรมีการสํารวจความพรอมในการทํางานรวมกับสถาบัน
เกษตรกรลวงหนาเพื่อนําเสนอขอมูลใหกับ ธ.ก.ส. ทั้งนี้สหกรณหรือกลุมเกษตรกร ตองทําความเขาใจกับสมาชิกในแตละ
มาตรการดวย ในการกําหนดระยะเวลา การจัดการประชุม และการชวยเหลือจาก ธ.ก.ส. 

- การกําหนดราคาลําไยสดรวงเกรด AA A และ B ที่กิโลกรัมละ 16 13 และ 7 บาท ตามลําดับนั้น ไมไดสะทอน
ความจริง เนื่องจากน้ํามันขึ้นราคา และถาเปนไปไดหากมีการเจรจาอีกครั้งจะเสนอใหปรบัราคาเปนกิโลกรัมละ 20 15 และ 
10 บาท ตามลําดับ 


