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การประชุมระดมความคิด เรื่อง 
มาตรการชวยเ และเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล ปจจุบัน และอนาคต 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เวลา 8.00 – 16.30 น. 
หองประชุม นคร ณ ลําปาง อาคารศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ผูเขารวมประชุม 
เกษตรกรชาวสวนลําไย จํานวน 37 คน 
เจาหนาที่ภาครัฐ จํานวน 18 คน 
มหาวิทยาลัย จํานวน 25 คน 
สื่อมวลชน จํานวน 4 คน 

รวมทั้งสิ้น  84 คน 
 
ผูจัดประชุม โครงการวิจัย ระบบสนับสนุนการวางแผนจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรและบริการ ระยะที่ 1 ภาค
เหนือตอนบน: องคความรูและยุทธศาสตรในระบบการผลิตไมผล 
 
สนับสนุนทุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 
วาระประชุม 
ทบทวน “สถานการณ และมาตรการชวยเหลือการตลาดลําไย ป 2547 ของรัฐบาล” 
ระดมความคิดจัดทําขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาลําไยใหกับภาครัฐ 
 
ปญหาและขอเสนอแนะจากเกษตรกร 
การจัดการขอมูล 
♦ ดานการผลิต เลือกกลุมตัวอยางที่ถูกตองในการสัมภาษณ  
♦ ดานการตลาด สถาบันการศึกษาควรมีการศึกษาชองทางการคาลําไย ในขณะนี้เสนทางการขนสงลําไยสูประเทศจีนมี
ปญหา จากลําไยอบแหงคุณภาพดีของไทย เมื่อถึงปลายทางกลายเปนลําไยคุณภาพต่ํา เนื่องจากมีการปลอมปนของลําไยจาก
เวียดนามระหวางขนสงผานประเทศพมา 
♦ การเผยแพรขอมูลของหนวยงานราชการไปสูเกษตรกรยังมีนอย และขอมูลที่ไปถึงเกษตรกรมีความคลาดเคลื่อน  
♦ โครงการรับจํานําลําไยของรัฐบาล ป 47 การประสานงานของ อตก. กับ มช. ในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพลําไย ยังไมมี
ความสอดคลองกัน 



ศูนยวิจัยเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2 

การจัดการดานการตลาด  
♦ ใหรัฐบาลซื้อลําไยอบแหงเกาในโครงการรับจํานํา ป 2545-2546 จํานวน 40,000 ตัน ไปทําลายทิ้ง เพื่อไมใหหมุนเวียน
กลับมาในระบบตลาดอีก เพราะจะมีผลกระทบตอราคาของลําไยป 2547 และปถัดไป 
♦ ในป 2547 ไมตองการใหรัฐบาลเขามาแซกแทรงดวยการรับจํานําลําไย หรือรับซื้อลําไยอีก แตขอทุนสนับสนุนให
เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในการซื้อขายตามกลไกตลาด  
♦ ตลาดสงออกลําไยอบแหงของไทยมีปริมาณจํากัดเพียงไมกี่ประเทศในแถบเอเชีย ควรหาทางลดพื้นที่ปลูกลําไย และหา
พืชอื่นมาปลูกทดแทน แมจะยังมีโอกาสขยายการสงออกไปยังประเทศจีนไดอีกเปนจํานวนมาก เนื่องจากจีนใชลําไยเปนตัว
แทนของตามังกรในการไหวเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งที่มณฑลหวงชิ่ง และมณฑลยูนาน ในสวนของเกษตรกรหรือกลุม
เกษตรกรที่ตองการสงลําไยอบแหงไปขายประเทศจีน ยังตองเผชิญปญหาอีกมาก ทั้งดานการบริหารจัดการผลิต และการขน
สงสินคา เชน สหกรณไมเขมแข็ง มีการคอรัปชั่นทั้งในกลุมเกษตรกรเอง และในระบบการตลาด รวมทั้งความสามารถใน
การแขงขันกับบริษัทสงออกเดิม 
♦ ในป 2548 นี้ นาจะมีคณะกรรมการแกไขราคาผลผลิตทุกพืชในระดับจังหวัด โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน มี
หนาที่แกไขปญหาทางดานราคาของผลิตผลทางเกษตร 
 
สรุปผลการระดมความคิดจากเกษตรกร เจาหนาท่ีจากภาครัฐ และนักวิชาการ 
การคาดการณปริมาณผลผลิต 

พ้ืนที่ปลูกลําไยมีสวนสําคัญยิ่งในการประมาณการณผลผลิต ที่ผานมามีการสํารวจโดยสํานักงานเกษตรจังหวัด 
โดยผานเกษตรอําเภอ ที่มอบหมายใหเจาหนาที่ระดับตําบลไปสอบถามจากเกษตรกร แตเกษตรกรไมเชื่อถือความถูกตอง
ของขอมูลจากภาครัฐ และเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวบรวมขอมูลจากผูใหญบานหรือกํานัน แลวนําขอมูลที่ไดติด
ประกาศใหเกษตรกรในหมูบานรับรู เพื่อเปนการตรวจสอบกันเองในหมูบาน วิธีการนี้จะทําใหไดขอมูลที่ถูกตองในระดับ
ตําบล 
 นอกจากนี้นาจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการลําไยระดับจังหวัดและระดับชาติ เพื่อดําเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
เพราะแมจะมีขอมูลจํานวนมากที่สํานักงานเกษตรจังหวัด แตยังขาดคณะกรรมการดําเนินงาน  
 สวนเจาหนาที่ของภาครัฐกลาววา หนวยราชการมีระบบรายงานการผลิตพืชระดับอําเภอ และตําบลอยูแลว แตอาจ
มีความคลาดเคลื่อนของขอมูลอยูบาง เนื่องจากขอมูลบางอยางตองใชการคาดคะเน และในบางครั้งเองเกิดจากการใหขอมูล
ที่ไมตรงตามความเปนจริงของเกษตรกรเอง  
 ดังนั้น การประมาณการณผลผลิตควรจัดตั้งเปนกลุมติดตามผลผลิต ใหเจาหนาที่ของกรมสงเสริมการเกษตรเปน
แกนหลัก เพราะมีเจาหนาที่ในระดับตําบลอยูแลว และประมาณการณผลผลิตในแตละพื้นที่รวมกับองคกรในทองถิ่น เชน 
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หรือ กํานัน ผูใหญบาน พรอมทั้งใหองคกรทองถิ่นดังกลาวเปนผูรับรองการประมาณ
การณผลผลิต  

สวนขอมูลทางดานพื้นที่ปลูกลําไยนั้นที่มีอยูแลว คอนขางแนนอนและชัดเจน แตปญหาของการประมาณการณ
ผลผลิตจะอยูที่ความแมนยําของขอมูลที่ระยะตางๆ โดยเนนเฉพาะลําไยที่ออกตามฤดูกาล จึงไดรวมกันกําหนดระยะ
ประมาณการณที่คาดวาจะไดผลที่ถูกตองและแมนยําเปน 2 ระยะ คือ  
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♦ ชวงที่ 1 วันที่ 10 มีนาคม เปนระยะดอกบาน และเริ่มติดผลแลวบางสวน จะประมาณการณผลผลิตไดในระดับหนึ่ง 
♦ ชวงที่ 2 วันที่ 25 เมษายน เปนชวงที่ติดผลแลว และผานลมพายุฤดูแลงในชวงเดือนมีนาคม-กลางเดือนเมษายน ไปแลว 
จะทําใหความคลาดเคลื่อนในการประมาณการณผลผลิตนอยลง 
 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
  10 25         
  ดอก ผล         

 
ตนทุนการผลิต 
♦ ตนทุนการผลิต ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ ความรูและประสบการณของเกษตรกร การลงทุน 
♦ การผันแปรของตนทุนเกิดขึ้นประจําป เชน น้ํามัน ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
♦ ตองการกําหนดมาตรฐานในการเก็บขอมูลตนทุนการผลิตใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
♦ ตนทุนการผลิตโดยเกษตรกร 

เกษตรกรรายยอย   8 บาท/กก. ปจจัยการผลิตต่ํา ใชแรงงานในครัวเรือน 
สวนขนาดกลาง  12 บาท/กก. มีแรงงานจาง 
ระดับสูง  16  บาท/กก. ใชเทคโนโลยีสูง และแรงงานจาง 

♦ คุณภาพของผลผลิตขึ้นอยูกับตนทุนการผลิต การจัดการแบบกาวหนาจะไดคุณภาพดีกวา 
♦ ตนทุนการผลิตที่รายงานจากหนวยงานของรัฐ 13 บาท/กิโลกรัม ใกลเคียงกับตนทุนของเกษตรกร 
 
ลําไยอบแหง 

จากมาตรการรับซื้อลําไยสดของรัฐบาล แลวใหบริษัทเอกชนรับไปอบแหงนั้น เกษตรกรเห็นวา สวนหนึ่งควรจะ
มีการประเมิน กลุม/สหกรณ ที่มีศักยภาพในการอบดวยเตาอบไอน้ํา ซึ่งจะไดลําไยอบแหงคุณภาพดี ครั้งละมากๆ เพื่อรับจา
งอบแหงกับรัฐบาล  

สวนเกษตรกรที่มีเตาอบขนาดเล็กแบบเดิมอยูแลว ทั้งใน จ.เชียงใหม และ จ.ลําพูน จํานวน 20,000 เตา มีกําลังผลิต
ลําไยอบแหงได 120,000 ตัน/ป ตองการการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากภาครัฐ เปนเงิน 60,000 บาท/เตา/ป เปนเงินกูยืม
พรอมดอกเบี้ย เพื่อเปนคาใชจายในการอบแหงลําไย เชน คาน้ํามัน คาแกส เพื่อใหเกษตรกรผลิตลําไยอบแหง ใหกลุมหรือส
หกรณเปนผูขายผลผลิต แลวคอยมีมาตรการรับซื้อหรือรับจํานําลําไยแหงอีกทอดหนึ่ง ถาไมสามารถกระจายผลผลิตได ซึ่ง
ในป 2547 ที่ผานมาเกษตรกรแบกรับภาระคาใชจายเหลานี้ไมไหว จึงตองไปรับชวงอบแหงกับบริษัทเอกชนที่รับจางอบ
แหงลําไยจากรัฐบาลแทน  ได 3-4 บาท/กิโลกรัม แตก็ประสบปญหาเรื่องการจายเงินลาชา  

นอกจากนี้เกษตรกรยังเสนอใหสถาบันการศึกษา ชวยพัฒนากระบวนการอบแหงลําไยดวยเตาขนาดเล็ก เพื่อลด
ตนทุนการอบแหง เพื่อใหไดลําไยอบแหงคุณภาพดีสม่ําเสมอทั้งเตา และลดระยะเวลาในการอบ เพราะขณะนี้เจาของเตา
ขนาดเล็กสวนใหญ ยังเปนหนี้คาเตากับรัฐบาลอยู จึงนาจะใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มาก
กวาจะไปสนับสนุนใหสรางเตาอบไอน้ําเพียงอยางเดียว และในขณะนี้ไดมีสถาบันการศึกษาพัฒนาเทคนิค และการลดตน
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ทุนการอบแหงอยู เชน การใชขี้เลื่อยอบเตาขนาดความจุ 2 ตัน ใชตนทุนเพียง 300 บาท/เตา/ครั้ง หรืออาจพัฒนาเปนซังขาว
โพดก็จะมีประสิทธิภาพดีกวา  

สวน จ.เชียงราย ใน อ.พาน มีเตาอบแหงลําไยขนาดเล็กเพียง 2,000 เตา เสนอใหรัฐบาลสนับสนุนเตาอบไอน้ํา
ตําบลละ 2 เตา (รัฐบาลพิจารณาใหตําบลละ 1 เตา/12 หอง)  

ราคาของเตาอบไอน้ํา ตั้งแต 6–12 ลานบาท แลวแตจํานวนหอง มี 3, 6, 9, 12 หอง อบไดหองละ 1 ตัน ใชระยะ
เวลา 3 วัน  การใชเตาอบไอน้ําทําใหตนทุนการอบลําไยลดลง แตขณะนี้ เตาอบไอน้ําที่มีอยูยังไมเพียงพอกับปริมาณลําไย
ทั้งหมด เพราะลําไยจะแกพรอมเก็บเกี่ยวพรอมกันภายใน 1 เดือน  
- การสงลําไยอบแหงไปยังตางประเทศ กลุมเกษตรกร/สหกรณ ควรมีการเตรียมความพรอมขอมูลในหลายดาน เชน  
  ♦ ขอมูลในสวนของกลุมเกษตรกร/สหกรณ ทั้งดานสมาชิก การกอตั้ง ศักยภาพของกลุม เปนตน ใน
ขณะนี้พบวา กลุม/สหกรณเกี่ยวกับลําไย ที่มีศักยภาพในการดําเนินงาน มีเพียงรอยละ 60 เทานั้น ซึ่งกลุม/สหกรณเหลานี้มี
สมาชิกที่เปนทั้งเกษตรกร พอคารายยอย/ผูประกอบการ แตก็มีสวนในการผลักดันอุตสาหกรรมลําไย 
  ♦ ขอมูลการผลิต ควรควบคุมได 
  ♦ ขอมูลคุณภาพผลผลิต ควรควบคุมใหไดตามมาตรฐาน 
  ♦ ขอมูลการจัดหาตลาดภายใน แหลงจําหนายในประเทศ 
  ♦ ขอมูลการจัดหาตลาดภายนอก แหลงจําหนายตางประเทศ ปจจุบันมีกลุม/สหกรณ รอยละ 20 ที่
สามารถจัดหาตลาดภายนอกได แตยังตองการใหภาครัฐชวยเหลือดวยการทําสัญญาซื้อขายลวงหนากับตางประเทศ และการ
สนับสนุนเงินทุนสําหรับกลุม/สหกรณ เพื่อเปนคาเดินทางติดตอคาขายกับตางประเทศ 
  ♦ การมีตราสินคาของตนเอง เพื่อแสดงเอกลักษณของกลุม/สหกรณ 
- ขอเสนอในการแกปญหาราคาลําไยป 2548 จากพลเอกบัณฑิต พิริยาสัยสันติ (ตัวแทน อบจ.ลําพูน) : 

♦ กําจัดลําไยอบแหงเกา ป 2545 และ 2546 ใหหมด เพื่อปองกันการนํากลับมาขายซ้ํา 
♦ใหองคกรทองถิ่น ซึ่งประกอบดวยกลุมเกษตรกร องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนผูซื้อขายลําไยทั้ง
สดและอบแหง 
♦ขอใหรัฐสนับสนุนงบสําหรับกองทุนใหกับองคกรทองถิ่น ขั้นต่ําประมาณ 2,000 ลานบาท สําหรับ
สรางโกดัง เตาอบ เครื่องคัดแยกขนาด และเปนเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อ 
♦จัดตั้งหนวยเฉพาะกิจควบคุมสวนปฏิบัติการ สวนปฏิบัติการจะประกอบดวย  

องคกรปกครองทองถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) 
สหกรณ ชมรม กลุม เกษตรกรผูผลิตลําไย 
ผูแทนของหนวยเฉพาะกิจ 
และสามารถเพิ่มเติมหนวยตางๆ ตามความเหมาะสมได 

♦ใหเกษตรกรสามารถกูเงินกองทุนไดรายละ 100,000-200,000 บาท เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
จัดซื้อลําไยเขาเตาอบของตัวเอง จะเกิดการแขงขันในการซื้อลําไยสด 
♦เงินทุนสวนหนึ่งให อบจ. อบต. เทศบาล ใชรับซื้อลําไยอบแหงจากเกษตรกรที่มีเตาอบของตน ขณะ
เดียวกันก็ใหซื้อลําไยสดไปอบแหงดวย เพื่อใหเกิดการแขงขันในตลาดมากขึ้นจะสงผลใหราคาสูงตาม 
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♦ให อบจ. หาตลาดทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งสามารถทําสัญญาซื้อขายโดยตรงกับตางประเทศ 
♦เก็บเงินเขากองทุน 0.20 บาท/กิโลกรัม เพื่อไวบริหารงานในปตอๆ ไปรัฐบาลโดยไมจําเปนตองจาย
กองทุนอีก ทองถิ่นสามารถแกปญหาดวยกองทุนตนเอง และสามารถคืนเงินสนับสนุน 2,000 ลาน ของ
รัฐบาลได 

- จากขอเสนอดังกลาวเกษตรกรเองตองมีการเตรียมตัวเกี่ยวกับ  
♦ ตลาดลวงหนา ความเปนไปได และโครงสราง 
♦ เพิ่มศักยภาพการจัดการดานการตลาดใหกับกลุม/สหกรณ 
♦ การศึกษาพื้นที่  
♦ การเตรียมความพรอมดานผลผลิต 

- ไดเสนอใหมีการผลักดัน พระราชบัญญัติกองทุนลําไย ขึ้นอีกคร้ัง 


