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การประชุมระดมความคิด 
เรื่อง “มาตรการชวยเหลือการตลาดลําไยของรัฐบาล : ปจจุบัน และอนาคต” ครั้งที่ 2 

17 ธันวาคม 2547 
ณ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
การพัฒนาระบบการผลิตลําไยคุณภาพและการตลาดอยางยั่งยืน 

อ.พฤกษ ยิบมันตะสิริ 
 

ลําไยเปนตัวอยางที่ดีของการศึกษาพัฒนาเฉพาะพืช เนื่องจากไดมีหลายฝายรวมระดมความคิด โดยพบปะกันอยางตอ
เนื่องเดือนละครั้ง ผลกระทบของมาตรการลําไยในป 2547 ตอเกษตรกรมีมาก ทําใหความสนใจของสมาชิกสวนใหญมุงเนนไป
ที่การตลาดและความชวยเหลือจากภาครัฐ ผลจาการระดมความคิดชี้วา การพัฒนาระบบการผลิตลําไยคุณภาพและการตลาด
อยางยั่งยืนประกอบดวยองคประกอบตางๆ (ภาพที่ 1) ดังตอไปนี้ 

 

1. คุณภาพที่ดิน พื้นท่ีเพาะปลูก ปริมาณการผลิต 
ทางศูนยฯ มีขอมูลพ้ืนที่ที่ดีพอสมควรในระดับภาคเหนือ โดยมีนักวิจัยทํางานวิจัยดานคุณภาพที่ดิน จากการประชุม

ครั้งที่ 1 ไดกําหนดใหผูที่เกี่ยวของ (ทางจังหวัด) สงขอมูลการออกดอกติดผล 2 ชวงเวลา ไดแก ครั้งแรก 10 มีนาคม 2548 และ
ครั้งที่สอง 15 เมษายน 2548 เพื่อการคาดคะเนปริมาณผลผลิต จะทําใหสามารถประมาณการผลผลิตไดใกลเคียงที่สุด โดยอาศัย
ฐานขอมูลจากตัวเกษตรกรเอง 

2. ระบบการผลิต องคความรูสูการปฏิบัติประกอบดวย 
 พ้ืนที่ การระบุพ้ืนที่ที่สามารถผลิตลําไยคุณภาพ 
 การจัดการธาตุอาหารอยางเหมาะสม และยังขาดเทคโนโลยีที่แมนยําในการทําใหพืชติดดอกออกผล ไดคุณ

ภาพตามเปาหมาย ตลอดจนการศึกษาถึงผลกระทบและตนทุนที่ใชในการผลิต 
 การจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  
 การอารักขาพืชมีเปาหมายที่สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ตองการความชัดเจนในการใชน้ําหมักชีวภาพในการ

ควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช  
 ลําไยคุณภาพ มากจากเกษตรดีที่เหมาะสมรวมกับการจัดการในโรงงานที่เหมาะสม (GAP+GMP=Q)  

สําหรับการจัดการน้ําและการอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแมโจไดจัดตั้งเปนคลีนิคลําไย ซึ่งจะสามารถใหขอมูลและ
บริการแกผูปลูกลําไยไดดี 

3. วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว 
 การจัดการที่หลีกเลี่ยงการปนเปอนของสารเคมีเกษตรตั้งแตในสวน 
 การรมสารซัลเฟอรไดออกไซด ใหมีการตกคางของซัลเฟอรบนผลผลิตในระดับที่ปลอดภัย 

4. การแปรรูปลําไย ความเปนไปไดในมาตรการการชวยเหลือของภาครัฐ 
 อบแหง แบบทั้งเปลือก และเฉพาะเนื้อ 
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 บรรจุกระปอง เปนผลิตภัณฑหลายรูปแบบ 
5. เกษตรกร 

 ผูรู เกษตรกรที่จะเปนพลังปญญาใหทองถิ่น 
 กลุม 
 สหกรณ 
 เครือขาย 
 ฐานความรูของสมาชิกภายในกลุม วามีขอมูลดานความเคลื่อนไหวของนโยบายและการตลาดเทาเทียมกันหรือ

ไม เพื่อนําไปสูการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุม และสามารถกําหนดกลุมที่มีความเชี่ยวชาญสามารถเปนผูให และมีกลุมที่ยัง
ออนแอเปนผูรับเทคโนโลยีตางๆ ดังกลาว 

 การบริหารจัดการ โดยเฉพาะของกลุมเกษตรกร และสหกรณ 
6. ตลาด 

 ภายใน หมายถึงลูกคาในประเทศ 
 ภายนอก หมายถึงลูกคาตางประเทศ 
 ภาคเอกชน หมายถึงผูประกอบการที่เปนภาคเอกชน 
 ตราสินคา เพื่อแยกแยะสินคาคุณภาพออกจากที่ดอยคุณภาพ และปกปองแหลงผลิตลําไยคุณภาพ สําหรับทั้งใน

และตางประเทศ 
7. ผูบริโภค ยังขาดขอมูลความเขาใจและพฤติกรรมของผูบริโภคลําไยทั้งในและตางประเทศ 
8. ผูประกอบการ ซึ่งรวมถึงผูคาวัสดุเกษตร ผูคาลําไยรายยอย มีสวนสําคัญในการกระจายผลผลิต การผลิตสินคาคุณ

ภาพ และอาหารปลอดภัย 
9. นโยบายของรัฐบาล 

 พรบ. กองทุนพัฒนาลําไยแหงประเทศไทย 
 มาตรการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนลําไยโดยผานคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 

(คชก.) เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของเกษตรกร เพื่อใหสมาชิกไดรับผลประโยชนเทาเทียมกันและเปนธรรม 
10. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ หนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของ ไดแก  

 ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร การประเมินคุณภาพที่ดิน การวิเคราะหทางดานการตลาด 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม: คณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร (การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว) คณะวิศวกรรม

ศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 
 มหาวิทยาลัยแมโจ การจัดตั้งคลีนิคลําไยเพื่อเปนศูนยขอมูลและใหบริการแกผูปลูกลําไย 
 กรมวิชาการเกษตร: สวพ.1 
 กรมสงเสริมการเกษตร: สํานักงานเกษตรจังหวัด, สสข.6 
 กระทรวงพาณิชย สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

 

การเคลื่อนระบบการผลิตและการตลาดของลําไยในระยะยาว จําเปนตองมีการประเมินในแตละเดือน มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูล ความรู ซึ่งจะเปนกาวหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการองคความรูขององคกรลําไย 
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ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการผลิตลําไยคุณภาพ และการตลาดอยางยั่งยืน 
 
 

ระบบการจัดการคุณภาพลําไยเพื่อการสงออก จ.เชียงใหม จ.ลําพูน ป 2546/2547 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1 

 

ระบบการจัดการคุณภาพลําไยเพื่อการสงออก ประกอบดวย 4 ภารกิจ 1 กิจกรรมไดแก 
 

1. การวิเคราะหการผลิตลําไยสงออก 

นโยบายของ
รัฐบาล 
พรบ.ลํ าไย 
มาตรการการ

การพัฒนา 
ระบบการผลิต
ลํ าไยคุณภาพ 

ระบบสนับสนุน
การตัดส ิ นใจ 
- MCC 
- ม.เชียงใหม 
- ม.แมโจ 
- กรมวิชาการ
เกษตร 
- กรมสงเสริม
เกษตรกร 
- ผูรู 
- กลุม 
- สหกรณ 
- เครือขาย 
- ฐานความรู  
- การบริหารจัด
การ 

ตลาด 
- ภายใน 
- ภายนอก 
- ภาคเอก
ชน 
- ตราสิน

ผูบริโภค 
พฤติกรรม 
และความ
ชอบ

ผู
ประกอบ
การ 
ผูคา
วัสด

คุณภาพท่ีดิน 
พ ื้ นท่ีเพาะ
ปลูก 

ปริมาณผลผลิต

ระบบการผลิต 
-  พันธุ 
- การจัดการ
ธาตุอาหาร 
- การจัดการ
นํ้ า 
- การอารักขา
พืช (ชีวภาพ) 

วิทยาการหลัง
การเก็บ
เก่ียว 
- การปนเปอน

การแปรรูป
ลํ าไย 
- อบแหง 
- บรรจ
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การสงออกสวนใหญจะเนนไปที่ประเทศจีนซึ่งเปนตลาดลําไยตางประเทศที่ใหญที่สุด นอกจากนี้ยังไดสงไปยังสหรัฐ
อเมริกา กลุมประเทศสหภาพยุโรป อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

ขอหามในการนําผลไมเขาประเทศจีนเนน 2 เรื่อง คือ หามมิใหมีสารตกคางของสารเมทามิโดฟอส และสารซัลเฟอร
ไดออกไซดจากการรมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาในเนื้อลําไยเกินกวา 45 สวนตอลานสวน 

 

2. ตรวจรานคาสารเคมีเกษตร 
การควบคุมวัตถุอันตราย ตาม พรบ.วัตถุอันตราย ป 2535 ประชาสัมพันธโดยการใชสื่อตางๆ ถึงเกษตรกรและผูคาวัตถุ

อันตราย ปจจุบันจํานวนรานคาสารเคมีเกษตรใน จ.เชียงใหม และ จ.ลําพูน มีทั้งสิ้น 412 แหง ในป 2546 ตรวจพบสาร 
เมทามิโดฟอส ซึ่งหามมิใหมีไวในครอบครอง และเรียกคืนไดจํานวน 2.7 ตัน ป 2547 มีสารตองหามทั้งหมด 96 ชนิด โดยได
เพิ่มสารเอนโดซัลแฟน (endosulfan) ซึ่งมีตัวที่สําคัญ คือ ธีโอดาน (Thiodan) และพาราไธออนเมทิล (parathion-methyl) ชื่อการ
คาคือ โฟลิดอน (Folidol) สารเคมีตกคางที่ยังคงตรวจพบในผลผลิตลําไย ไดแก โมโนโคโตฟอส (monocrotophos) และ เมทามิ
โดฟอส (methamidophos) 

 

3. จัดระบบ GAP ในระดับเกษตรกร 
3.1 ทําไมตองมี GAP (Good Agricultural Practice) 

 ผูบริโภคตองการตองการผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
 ปญหาเรื่องสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary) 
 กลยุทธการกีดกันทางการคา หลังจากมีความตกลงวาดวยเขตการคาเสรี (Free Trade Area: FTA)  

การจัดการ GAP เปนมาตรการที่ผูปฎิบัติสมัครใจเองไมใชการบังคับ เพื่อสรางมาตรฐานผลผลิต ใหผูบริโภคไดรับผล
ผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัย และสามารถลดการกีดกันทางการคาจากตางประเทศได ทั้งในตลาดลางและตลาดบน 

3.2 ขอกําหนดตรวจประเมิน GAP 
 แหลงน้ํา 
 พ้ืนที่ปลูก 
 วัตถุอันตราย 
 ความปลอดจากศัตรูพืช / การตรวจโรคแมลง 
 การเก็บเกี่ยว 
 การเก็บรักษา / ขนยาย 
 การบันทึกขอมูล การตรวจบันทึกขอมูลของเกษตรกร ซึ่งพบมีปญหามากที่สุด 

3.3 GAP ลําไย 
 อัตราสวนผูตรวจสอบ : GAP อาสา : เกษตรกร = 1 : 25 : 1,250 (25×50) 
 มีจํานวนเกษตรกรลงทะเบียน GAP ทั้งสิ้น 35,068 ราย จํานวน 44,400 แปลง นําเสนอเพื่อรับรอง

จํานวน 16,500 แปลง ใบอนุญาตที่ใชในการเกษตรมีอายุ 2 ป เกษตรกรที่เปนสมาชิก GAP จะไดรับการตรวจสารพิษฟรี 
 ใบรับรองการตรวจสอบสารพิษมี 2 แบบ 

1. ใบรับรองการตรวจผลผลิตเพื่อสงออกโดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
2. ใบรับรองการตรวจสวนไมผลยืนตน (ลําไย) มีอายุ 2 ป จากนั้นตรวจประเมินซ้ํา 
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4. จัดระบบ GMP โรงรมซัลเฟอรไดออกไซด 
การรมผลลําไยสดดวยซัลเฟอรไดออกไซดมีความจําเปน เพราะสามารถยืดอายุการเก็บรักษาระหวางการขนสงจนถึง

ปลายทาง แตเปนวิทยาการที่ยังใหมสําหรับผูประกอบการที่จะสรางมาตรฐานใหกับโรงรม และคนที่ปฏิบัติ กําหนดใหลําไยสด
ที่รมซัลเฟอรไดออกไซด ใหมีคาตกคางของซัลเฟอรไดออกไซดในเนื้อต่ํากวา 45 สวนตอลานสวน ปจจุบันมีจํานวนโรงรมใน
จังหวัดเชียงใหมและลําพูนรวมกัน 56 แหง ไดรับการรับรอง 33 แหง โดย สวพ.1 จะทําการตรวจ แนะนํา และฝกอบรม ในการ
สรางมาตรฐานใหกับโรงรม 

ประโยชนที่ผูสงออกไดรับ โรงรมโดยทั่วไปจะเสียคาธรรมเนียมในการตรวจซัลเฟอรไดออกไซด 5,600 บาทตอตู แต
หากไดรับการรับรอง GMP แลวจะเสียคาธรรมเนียมเพียง 800 บาทตอตู ในป 2547 ที่ผานมา มีผูประกอบการไดรับการรับรอง
ไปแลว 3,500 ตัวอยาง ใบรับรอง GMP สําหรับโรงรมลําไยสด มีอายุ 1 ป ถาตรวจพบโรงรมที่ผิดมาตรฐานจะมีนักวิชาการจาก 
สวพ.1 เขาไปใหคําแนะนําและดําเนินการแกไข 

 

5. ตรวจสารพิษ ใบรับรองการสงออก 
การตรวจสอบใชวิธีการวิเคราะห GC (gas chromatography) / HPLC (high-performance liquid chromatography) โดย

ใชมาตรฐาน MRLs (maximum residue limit) ของประเทศผูซื้อ เชน Codex EU คาธรรมเนียมในการตรวจสอบ 3,000 บาท ตอ
ตัวอยาง ปที่ผานมาตรวจสอบ 5,413 ตัวอยาง ไดรับการรับรอง 4,987 ตัวอยาง คิดเปนมูลคาลําไยที่สงออก 4,892 ลานบาท 

การตรวจสอบสารพิษตกคางและออกใบรับรอง พบวา สารพิษตกคางที่พบมากที่สุด ไดแก สารในกลุมออรกาโน
ฟอสเฟต เชน เมทามิโดฟอส ซึ่งเคยมีมากกวารอยละ 30 แตในปจจุบันลดลงเหลือเพียงรอยละ 0.1 ซึ่งจากการตรวจสอบ
ของสวพ.1 ที่ผานมา พบวา ผลผลิตลําไยในพื้นที่ อ.ดอยเตา ยังคงพบการตกคางของสารเมทามิโดฟอสอยู 
 การออกใบรับรอง ในผลผลิตสดจะเปนการออกใบรับรองตรวจสารพิษตกคางในลําไย สวนลําไยแหงจะเพิ่มการตรวจ
สอบโรคและแมลงที่ติดในเนื้อลําไยอบแหง 
 

ประเด็นคําถามของเกษตรกร :  
 ความหมายของการหามมิใหครอบครองและหามมิใหใชสารเคมีตองหาม เนื่องจากเกษตรกรเองสวนใหญไมมี

อํานาจในการครอบครองอยูแลวเวนเสียแตการปรับเปลี่ยนฉลากของรานคา ทําใหเกษตรกรยังใชสารตองหามโดยไมความรูเทา
ไมถึงการณ เชน ปญหาการตกคางของสารเอนโดซัลแฟนในปจจุบันเปนตน (คุณประสงค ธนัญชน) 

ในปจจุบันสารเคมีที่มีการตรวจอยางเขมงวดที่สุดมีเพียงชนิดเดียว ไดแก สารเมทามิโดฟอส สวนสารเอนโดซัลแฟน 
และพาราไธออนเมทิล ยังคงมีการตรวจพบเนื่องจากพระราชบัญญัติเพิ่งประกาศใชไดไมนาน (2 พ.ย. 47) และความหมายของ
คําวา “หามมิใหมีไวในครอบครอง” จะหมายถึงสวนของผูประกอบการรานคา ไมไดมุงเนนที่เกษตรกร 

 มูลคาการสงออกลําไย 4,892 ลานบาท เปนมูลคาเฉพาะลําไยสดที่ผานการตรวจวิเคราะหจาก สวพ.1 และตูที่ผาน
การสงออกจากศุลกากร 

 กรณีพบสารเมทามิโดฟอสตกคางในผลผลิตที่ อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม พบวา เปนการนําเขาสารเคมีดังกลาวจาก
นอกพื้นที่ โดยผูคาหรือผูซื้อรายยอยที่รับจางดูแลสวนของเกษตรกร  
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ขอเสนอแนะของเกษตรกร : 
 กลุม หรือ เครือขายเกษตรกรมีสวนในการสนับสนุนภาระงานการตรวจสารเคมีตกคางของ สวพ.1 เชน สมาชิกผู

ปลูกลําไยของกลุมสันปาตองไดทําการผลิตตามขั้นตอนของ GAP ทุกราย 
 ความสัมพันธในระดับกลุมกับผูคารายยอย สวนใหญเกษตรกรจะแยกขาดจากผูคา และจะไมสามารถทราบไดวา

สารที่มีอยูในขวดคือสารชนิดใด นอกเหนือไปจากที่แสดงไวบนฉลากขางขวด  
 เกษตรกรยืนยันวายังคงมีสารเมทามิโดฟอสในรานคารวมกันไมต่ํากวา 10 ตัน เพียงแตไมไดติดฉลาก การติดตาม

ของ สวพ. ควรติดตามจากตัวแทนจําหนายสารเคมี 
 มีการกักเก็บสารเมทามิโดฟอสจํานวนมากโดยนักการเมือง ซึ่งเรียกรองคาทดแทนหากตองมีการสงคืนใหรัฐ จึง

ทําใหยังคงมีสารเหลานี้กระจายอยูในระบบการผลิตลําไย ในสวนของเกษตรกรรายยอยไมสามารถหามมิใหมีการจําหนายได แต
อยากให สวพ.1 จัดการอบรมใหความรูแกเกษตรกรในเครือขายทั้งหมด 12 ตําบล ภายในระยะเวลา 1 ป ซึ่งที่ผานมาพบวาการอ
บรมไดผล สวนที่ยังคงหลงเหลืออยูมาจากผูประกอบการรายเล็กที่แสวงหากําไร 

 ขอแนะนําในขั้นตอนการผลิตตามระบบ GAP ของทางราชการสวนใหญเปนคําแนะนําในการใชสารเคมี ยังขาด
ขอมูลการใชสารชีวภาพ 

 เกษตรกรบางกลุมมีความชํานาญแฉพาะดาน เชน การอารักขาพืชโดยการใชสารทางเลือก เชน สมุนไพร ซึ่งหาก
ไดรับการพัฒนาและกระจายไปในกลุมสมาชิก จะชักนําไปสูการกําหนดผูใหและผูรับเทคโนโลยีตอไป 

 มาตรการชวยเหลือของภาครัฐ ป 47 เอื้อประโยชนตอผูประกอบการมากกวาเกษตรกรรากหญา การชวยเหลือนา
จะมุงไปที่เกษตรกรรากหญา ซึ่งขาดขอมูลการผลิต เชน กรณีการประกันราคาลําไยกิโลกรัมละ 15 บาท ผูที่ไดรับผลประโยชน
ไดแก พอคารายยอย ที่รับซื้อเกษตรกรเพียงกิโลกรัมละ 12 บาท ซึ่งรัฐจะมีมาตรการอยางไรที่จะชักนําใหเกิดการรับซื้อผลผลิต
ถึงภายในสวนของเกษตรกร 

 การลดตนทุนการผลิตลําไย ชาวบานตองใชปุยอินทรีย ปุยชีวภาพ หรือปุยหมักที่ทําเอง แตเกษตรกรขาดวัตถุดิบ 
เชน ขี้วัว หรือขี้ไก เกษตรกรที่ไมมีรถยนต จะไมสามารถขนยายได เกษตรกรที่วางจากงานภาคเกษตรจะไปรับจางทําใหไมมี
เวลาทํา สถาบันการศึกษา เชน โรงเรียนประจําอําเภอ หรือ มหาวิทยาลัย ควรทําปุยหมัก เพื่อสรางรายไดใหสถาบัน และใหเกิด
ความรูตอนักเรียน นักศึกษา และอาจขยายผลไปถึงครอบครัวที่เปนเกษตรกร 

 เกษตรกรตองพัฒนาใหมีการพึ่งตนเองถึงจะอยูรอด 
 การจัดตั้งกลุมสวนใหญเริ่มจากผลประโยชน เชน กลุมพอคาและรวบรวมเกษตรกรเขามาใหเปนกลุมที่ใหญขึ้น 

ควรรสกัดกั้นไมใหพอคาเขามาหาผลประโยชนจากการรวมกลุม 
 

ความเคลื่อนไหวของลําไยภายหลังจากการประชุม คร้ังที่ 1 : 
 การจัดการดานการตลาด อ.เฉลิม บุญเผชิญ จากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑเขารับซื้อลําไยจากเกษตรกร โดยมีคุณ

ประเทืองเปนแกนนํา ตกลงกันเมื่อวันที่ 3 และ 10 ธันวาคม หาแนวทางจัดตั้งกลุมลําไยคุณภาพเพื่อการสงออก มีคุณประเทือง
เปนประธาน มีสมาชิกประมาณ 100 คน จาก จ.เชียงใหม และ จ.ลําพูน (อ.แมทา อ.ปาซาง อ.เมือง และ อ.ลี้) 
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สถาบันเกษตรกรกับการพัฒนาลําไยภาคเหนือ 
สํานักงานสหกรณจังหวัดลําพูน 

 

สถาบันเกษตรกร แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ไดแก 
1. สหกรณ สมาคม ที่มีกฎหมายรองรับ 
2. กลุมธรรมชาติ เกษตรกรในกลุมนี้มักเปนสมาชิกทับซอนกันอยูในหลายกลุม 
 

ระบบการผลิตลําไย จากเกษตรกรสูผูบริโภค 
 ในอดีตการผลิตอาศัยธรรมชาติ ใชพันธุพ้ืนเมือง ไมมีการลงทุนมาก และไมไดปลูกในเชิงการคา ตอมาระบบการผลิต
ไดเปลี่ยนไปมี การใชพันธุที่หลากหลายทําใหมีระยะเวลาที่ออกผลผลิตแตกตางกันไป ซึ่งการพัฒนาระบบการผลิตจะตอง
พิจารณาถึงองคประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ 

 การปลูก ขอมูลเกษตรกรรายบุคคล  
- ขนาดการผลิต ธุรกิจพืชเชิงเดี่ยว หรือ ผสมผสาน (เศรษฐกิจพอเพียง) 
- ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต 
- ฐานขอมูลเกษตรกร ระบบสืบยอนกลับมีความจําเปนในการตรวจกลับของผูบริโภค เนื่องจากในปจจุบันผู

บริโภคเปนฝายเลือกผลิตภัณฑ ฐานขอมูลหรือตราการคาของกลุม จะชวยในการสรางภาพลักษณสินคา นอกจากนั้นยังรวมถึง
การจดบันทึกการผลิต ตนทุน-กําไรของสวน 

- จําแนกตามฝมือ สรางการยอมรับตามคุณภาพ ทั้งนี้เกษตรกรตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการผลิต 
กําหนดกลุมเปาหมายเพื่อนําไปสูการผลิตที่เหมาะสม  

- รวมกันกําหนดมาตรฐานผลผลิต การเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการขนสง 
 เทคโนโลยีการผลิต การผลิต (ลําไยเสียบยอด ลําไยตนเตี้ย) การดูแล การแปรรูป  
 การแปรรูป กําหนดตลาดเปาหมายและทําการผลิตตามรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 

และไดมาตรฐาน 
 การจัดการตลาด รวบรวม ขนสง คลัง การกระจายสินคา  

- ระบุคนปฏิบัติ วิธีการ และกลุมเปาหมาย 
- สรางตราสินคาจากคุณภาพ 
- สามารถตรวจสอบยอนกลับไดถึงรายสวน 

 

หนาท่ีของสถาบันเกษตรกร ดูแล 3 สวน ไดแก 
1. สมาชิก ไดรับบริการ ความรู ปจจัยการผลิต การจัดทําฐานขอมูล การจดบันทึก สวัสดิการ การออม แลกเปลี่ยน

ประสบการณ ทํางานรวมกัน แกปญหารวมกัน 
2. สถาบันเกษตร เปนแกนกลางตอเชื่อมระหวางสมาชิก ซึ่งเปนทั้งเจาของและผูรับบริการ จัดการระบบบริหารตางๆ 

เพื่ออํานวยประโยชนใหแกสมาชิก จัดทําฐานขอมูลของตนเอง เพื่อใชในการวางแผนและประกอบการตัดสินใจ จัดทําระบบสืบ
ยอนกลับขอมูลของสมาชิก เพื่อสรางความนาเชื่อถือ ตรา ประกันคุณภาพ ประสานนําขอมูล เทคโนโลยีตางๆ มาใหสมาชิก หาลู
ทางการตลาด (ภาพที่ 2) 
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3. บุคคลภายนอก หนวยงาน และองคกรตางๆ ประสานการทํากิจกรรม ธุรกรรมที่เกื้อตอสมาชิก เจรจาประสาน
ประโยชน 

กระบวนการกลุมจะสําเร็จได ภายในแตละสถาบันเกษตรกรตองเขมแข็ง และมีการเสียสละ รวมแรงรวมใจ ปญหาของ
ลําไยในปจจุบัน ไดแก ไมสามารถผลิตสินคาไดตามปริมาณ คุณภาพ และภายในระยะเวลาที่ตองการได เนื่องจากขาดการวาง
แผนการผลิต 
 

 

  
ภาพที่ 2.  ความสัมพันธของสถาบันเกษตรกรกับการพัฒนาลําไยในภาคเหนือ 
 
 
ลําไยกับการชวยเหลือของภาครัฐ โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) 

ลําไยเริ่มเขามาในประเทศไทยตั้งแตป 2439 จนกระทั่ง 100 ปใหหลังในป 2539 จึงไดเริ่มมีมาตรการการชวยเหลือของ
ภาครัฐ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1. ความชวยเหลือของภาครัฐ โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ชวงป 2539-2547 

 

ป พ.ศ. มาตรการชวยเหลือ 
2539 ใหเกษตรกรกูยืมเงินซื้อเตาอบลําไย รายละไมเกิน 50,000 บาท มูลคา 4,000 ลานบาท 
2540 จัดสรรเงินซื้อลําไยอบแหงของเกษตรกรจากป 2539 

2541–2542 ไมมีมาตรการชวยเหลือจากรัฐ 
2543  ใหสมาชิกกูยืมเปนเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อลําไยสดเพื่อแปรรูปเปนลําไยอบแหง มูลคา 100 ลานบาท 

 จัดสรรใหเกษตรกรและผูประกอบการกระจายลําไยออกนอกพื้นที่ผลิต มูลคา 300 ลานบาท 
 รับจํานําลําไยอบแหง 

ตารางที่ 1.(ตอ) ความชวยเหลือของภาครัฐ โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ชวงป 2539-
2547 

 

ป พ.ศ. มาตรการชวยเหลือ 
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2545  กระจายลําไยสดออกนอกพื้นที่ผลิต มูลคา 450 ลานบาท 
 จัดสรรใหกูยืมเปนเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อลําไยสดเพื่อแปรรูปเปนลําไยอบแหง มูลคา 450 ลานบาท 
 รับจํานําลําไยอบแหง จํานวน 40,000 ตัน 

 จัดสรรใหเกษตรกรกูเพื่อซื้อเตาอบ มูลคา 80 ลานบาท โดยแบงใหเกษตรกร 40 ลานบาท และสถาบัน
เกษตรกร 40 ลานบาท 

2546 รับจํานําลําไยแหงของเกษตรกรรายยอย เฉพาะกลุมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย 
2547  กระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ผลิต จํานวน 20,000 ตัน สด 

 แปรรูปเปนลําไยกระปอง จํานวน 20,000 ตัน สด 
 
 
บทบาทของสถาบันเกษตรกรกับการพัฒนาลําไย 
  ป 2539 จังหวัดลําพูนมีสหกรณเขารวมกูเงิน จํานวน 11 สหกรณ เพื่อซื้อเตาอบลําไย 377 เตา  

 ป 2545 ไดรับจํานําลําไยอบแหง จาก 6 สหกรณ 1 ชุมนุม ปริมาณ 2,600 ตัน  
 ป 2547 การรับจํานําเพิ่มขึ้นเปน 14 สหกรณ 1 ชุมนุม และ 2 กลุมเกษตรกร รวมปริมาณทั้งสิ้น 3,100 ตัน คิดเปนมูล

คา 17 ลานบาท นอกจากนี้สถาบันเกษตรกรยังมีหนาที่หลัก ดังตอไปนี้ 
1. เปนสถาบันเกษตรกรชวยเหลือสมาชิกในสังกัดใหมีเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อเตาอบลําไย 
2. มีสถานที่สําหรับใชเปนตลาดกลางเพื่ออํานวยความสะดวกใหเกษตรกรสมาชิกจําหนายทั้งสดและแหง 

และมีโกดังสําหรับเก็บสินคา 
3. เปนแหลงจําหนายผลผลิตรวมทั้งจําหนายใหสมาชิกซื้อในราคาถูก 
4. การเขารวมเปนจุดรับจํานําลําไยอบแหง เพื่ออํานวยความสะดวกใหเกษตรกรสมาชิกในพื้นที่ และปอง

กันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง 
5. การรวบรวมลําไยสดของเกษตรกรสมาชิกเพื่อสงจําหนาย 
6. สมาชิกไดรับการอบรมเทคโนโลยีการผลิต GAP จากหนวยงานที่เกี่ยวของผานสถาบันเกษตรกร 
7. การสรางองคกรเครือขายเพื่อแกไขปญหา โดยมุงเปนกลุมพลังกระตุนและเพื่อนําไปเสนอแสดงความคิด

เห็นตอการกําหนดนโยบายของรัฐ เพื่อพิทักษผลประโยชนของเกษตรกรสมาชิก 
 

จากขอมูลการสํารวจขององคกรเครือขายผูปลูกและผลิตลําไยภาคเหนือ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 พบวา มีกลุม/
สหกรณที่เกี่ยวของกับลําไย ในพื้นที่ จ.เชียงใหม และ จ.ลําพูน จํานวน 40 แหง (ตารางที่ 2) ที่มีศักยภาพในการบริการจัดการก
ลุม และการผลิตลําไยคุณภาพทั้ง ลําไยเพื่อบริโภคสดสําหรับตลาดในประเทศ ตลาดตางประเทศ ลําไยอบแหงเนื้อสีทอง และ
ลําไยอบแหงทั้งเปลือกคุณภาพสงออก  



ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 10

ตารางที่ 2. กลุม/สหกรณ ที่เกี่ยวของกับลําไยที่จะมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุม และการผลิตลําไยคุณภาพ 
 

คุณสมบัติ 
กลุม 

กําหนดนโยบาย ลําไยสดบรรจุ
ตะกรา 

สงลําไยสดไป
ตางประเทศ 

ผลิตลําไยอบ
แหงสีทอง 

ลําไยอบแหงไป
ตางประเทศ 

1 สก.GAPลําพูน จํากัด      
2 สกก.สารภี จํากัด      
3 กลุมเกษตรกรทํานาบวกคาง      
4 สก.ชาวสวนลําไยจอมทอง      
5 กลุมเกษตรกรทําสวนมะขุนหวาน      
6 สก.ผูผลิตสงออกผักและผลไมภาคเหนือ จํากัด      
7 สกก.ในเขตปฏิรูปท่ีดินลําพูน จํากัด      
8 กลุมเกษตรกรทําสวนตําบลอุโมงค      
9 สก.ชาวสวนลําไยภาคเหนือ จํากัด      
10 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม      
11 กลุมเกษตรกรทําสวนเขื่อนผาก      
12 สกก.เมืองลําพูน จํากัด      
13 กลุมเกษตรกรทําสวนแมปง      
14 กลุมเกษตรกรทําสวนแมแวน      
15 กลุมเกษตรกรทําไรทาเดื่อ ดอยเตา      
16 สก.กาวหนาลําพูน จํากัด      
17 กลุมเกษตรกรทําสวนตําบลริมปง      
18 กลุมเกษตรกรทําสวนหางดง ฮอด      
19 กลุมเกษตรกรทํานาประตูปา      
20 สกก.บานโฮง จํากัด      
21 กลุมเกษตรกรทําสวนศรีวิชัย      
22 สกก.ทุงหัวชาง จํากัด      
23 สกก.วังมน จํากัด      
24 กลุมเกษตรกรทําไรน้ําบอหลวง      
25 สก.ผูผลิตลําไยครบวงจร จํากัด      
26 สกก.บานธิ จํากัด      
27 สก.ผูผลิตผลิตผลการเกษตรบานโฮง จํากัด      
28 กลุมแปรรูปลําไยอบแหงบานกาด แมวาง      
29 สก.ผูปลูกและผลิตลําไย อ.สารภี จํากัด      
30 กลุมเกษตรกรทําสวนตําบลเหมืองจี้      
31 กลุมเกษตรกรทําสวนตําบลหนองชางคืน      
32 สกก.เมืองลําพูน จํากัด      
33 สกก.แมตืน จํากัด      
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ตารางที่ 2. (ตอ) กลุม/สหกรณ ที่เกี่ยวของกับลําไยที่จะมีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุม และการผลิตลําไยคุณภาพ 
 

คุณสมบัติ 
กลุม 

กําหนดนโยบาย บรรจุลําไยสด สงลําไยสดไป
ตางประเทศ 

ผลิตลําไยอบ
แหงสีทอง 

ลําไยอบแหงไป
ตางประเทศ 

34 กลุมเกษตรกรทําสวนมะขามหลวง      
35 ชุมนุมสหกรณจังหวัดเชียงใหม จํากัด      
36 กลุมเกษตรกรทําสวนตําบลตนธง      
37 สกก.ปาซาง จํากัด      
หมายเหตุ: สก. หมายถึง สหกรณ  สกก. หมายถึง สหกรณการเกษตร 
ท่ีมา: องคกรเครือขายผูปลูกและผลิตลําไยภาคเหนือ 
 
ภาคบาย : การระดมความคิดเพื่อหา การปฏิบัติ การจัดการ ท่ีเหมาะสมของกลุม ประกอบดวย 

1. วิสัยทัศน และ พันธะกิจ 
2. คณะบริหารและวิสัยทัศน 
3. กองทุน 
4. จํานวนสมาชิก สมาชิกที่เปน GAP  
5. กิจกรรม 
6. ความสัมพันธกับองคกรภายนอก 
7. ทักษะ/ประสบการณของสมาชิก 
8. ความสัมพันธกับรานคาทองถิ่น/ผูคารายยอย 

 

ผลการระดมความคิด โดยจัดแบงเปนกลุมยอย 12 กลุม พบวา  
ลักษณะกลุม/สหกรณท่ีมีศักยภาพ คือ 

  วิสัยทัศนและพันธะกิจ ไดแก รูจักมองปญหา ศึกษาขอมูล ระดมความคิดสมาชิก กําหนดพันธกิจโดยยึดสมาชิกเปน
แกน การรวมกลุมไมควรต่ํากวา 5 คน ผูบริหารควรรูตลาด และธรรมชาติของลําไย 
  กองทุน ตองมีการระดมทุนจากหุนไมนอยกวารอยละ 2 ของทุนรวมตอป 
  จํานวนสมาชิก ไมควรเกิน 150 ราย เพราะจะประชุมยาก และเกษตรกรสมาชิกควรเขารวม GAP ทั้งหมด 
  กิจกรรมกลุมที่ควรมี ไดแก 

- การอบรมสัมมนา  
- การทํามาหากิน พบปะเปนนิจ ไมใชพบปะแคตอนแบงเงินสหกรณ ไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง 
- รวมกิจกรรมกับภาครัฐ 

 ความสัมพันธกับองคกรภายนอก ควรรวมกิจกรรมกับกลุมอ่ืน รวมตัวเปนเครือขายในกิจกรรมเดียวกัน  
 ทักษะหรือประสบการณของสมาชิก สมาชิกตองมีความรูความชํานาญในการผลิตและการตลาด ถายังมีทักษะนอย

ควรจัดใหมีการอบรม 
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 ความสัมพันธกับรานคาทองถิ่นหรือผูคารายยอย ตองรูจักกับรานขายวัสดุเกษตรในทองถิ่น ผูรับซื้อลําไยในทองถิ่น 
ตัวชี้วัดความสัมพันธ ไดแก สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคา การซื้อขายสินคา เพื่อใหเปนขอมูลแกสมาชิกได  

 การเขาถึงบริการของภาครัฐ ควรมีความสามารถในการเขาถึงบริการของรัฐ และติดตอประสานงานกับภาครัฐและ
องคกรของรัฐ 
 

ตัวอยางตัวชี้วัดกลุมเกษตรกร เพื่อการพัฒนากระบวนการกลุม และนําไปสูการผลิตที่เหมาะสม 
โครงสรางองคกร 

ระดับ เงื่อนไข 
1 หัวหนากลุม 
2 ประธาน เลขา เหรัญญิก 
3 คณะกรรมการบริหารและวิสัยทัศน/พันธกิจ 
4 อนุกรรมการฝายตางๆ 
5 ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 

สมาชิก 
ระดับ เงื่อนไข 

1 จํานวนสมาชิกมากกวา 15 คน 
2 มีสมาชิกอายุวัยกลางคนมากกวา 50% 
3 มีสมาชิกหลายทักษะ (การผลิต การแปรรูป การปองกันศัตรูพืช) 
4 มีสมาชิกที่เปนสตรีมากกวา 20% 
5 มีสมาชิกที่จดทะเบียน GAP มากกวา 50% 

 

กิจกรรม 
ระดับ เงื่อนไข 

1 มีประชุมรายเดือน 
2 มีการพัฒนาความรูดานลําไยอยางตอเนื่อง 
3 มีการพัฒนาอาชีพเสริม 
4 มีการประเมินสถานการณ กําหนดแผนการผลิตและการตลาด 
5 มีการจัดระบบตลาดใหกับสมาชิก 

หมายเหตุ 1: ระดับต่ํา 5: ระดับสูง 
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วาระการประชุมครั้งที่ 3 เรื่อง การวางแผนการผลิตและการตลาดลําไย ป 48 
วันจันทรที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2548 

 ตลาดลําไยของกลุม GAP 
 ตลาดนอกกลุม GAP 
 ตลาดภายในสด 
 ตลาดภายนอก (สด, อบแหง)  
 ตลาดเฉพาะลําไยอินทรีย 
 การดําเนินงานของสํานักวิจัยและพัฒนา เขต 1 กรมวิชาการเกษตร 

- การพิจารณาราคาของผลผลิตที่ผาน GAP 
- ความเขาใจของเกษตรกรตอ GAP 
- ความสรางความเขาใจใหเกษตรกรเกี่ยวกับ “อินทรีย” และ “อนินทรีย” 
- ความสัมพันธของตลาด GAP และจุดรับซื้อ 
- การปรับใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรียอยางผสมผสานในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม  
- ความสมบูรณของธาตุอาหารกับตนทุน 

 การกระจายลําไยคุณภาพในพื้นที่ (grid/zoning) 
 ลักษณะการผลิตตองหลากหลาย  
 การผลิตลําไยในฤดู และนอกฤดู 
 ผูผลิต คุณภาพตางประเทศ และในประเทศ 
 สมรรถนะการผลิตสนับสนุนคุณภาพของชาวสวน 
 ผูรวมประชุม 

- เกษตรกรผูรู 
- ผูนํากลุมเกษตรกร/สหกรณ 
- ประธานกลุมระดับจังหวัด 
- เกษตรจังหวัด 
- เกษตรและสหกรณจังหวัด 
- สหกรณจังหวัด 
- พาณิชยจังหวัด 
- นักวิชาการ จาก สวพ.1, สสข.6, ม.เชียงใหม, ม.แมโจ 

 


