
บทที่  1 
บทนํา 

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

   ภาคเกษตรของไทยถือวามีความสําคัญเปนรากฐานตอเศรษฐกิจของประเทศไทยอยาง
มากต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน  ความสําคัญประการแรก คือ เปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของประเทศ 
โดยรายไดภาคเกษตรคิดเปน 9 % ของ GDP รวม  เปนท่ีทราบกันดีวารายไดหลักของประเทศไทย
นั้น สวนใหญมาจากการสงออก  โดยพบวาประเทศไทยมีรายไดท่ีมาจากตางประเทศถึงรอยละ 78 
ของรายไดท้ังหมด  ซ่ึงในสวนนี้เปนรายไดท่ีมาจาก 1. การสงออก 2. การทองเท่ียว 3. การลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศ  หากพิจารณาอยางละเอียดจะพบวารายไดท่ีไดมาจากตางประเทศ ลวน
แลวแตเกี่ยวของกับสินคาเกษตรกรรมเกือบจะท้ังส้ิน  กลาวคือ  รายไดจากการสงออกในป  2551 
จะเปนสินคาอาหารเกษตร  8 แสนลานบาท  นอกจากนี้  รายไดจากการทองเท่ียวซ่ึงสวนใหญเปน
รายไดท่ีนักทองเท่ียวใชจายเพ่ือซ้ือสินคาอาหาร โดยในป 2549 มีรายไดจากรานอาหารโดยตรงกวา 
3 แสนลานบาท  ความสําคัญประการตอมา  คือ  ภาคเกษตรเปนแหลงจางงานท่ีสําคัญ  โดยในป  
2548  แรงงานในภาคเกษตรมีสัดสวนถึงรอยละ 37.70  ของแรงงานท้ังหมด  ซ่ึงนับวาเปนจํานวน
แรงงานท่ีมากท่ีสุด  เม่ือเปรียบเทียบแรงงานในภาคอื่น ๆ อาทิเชน ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 15.50 
ภาคการคาสงและคาปลีกรอยละ  15.40  และภาคบริการอื่น ๆ รอยละ  31.50  เปนตน  ประการท่ี
สาม  ภาคเกษตรสรางช่ือเสียงใหกับประเทศไทยเปนอยางมาก  เนื่องจากประเทศไทยมีอาหารหลาย 
ชนิดท่ีมีการสงออกเปนลําดับตน ๆ ของโลก หรืออาจกลาววาสินคาบางชนิด  ประเทศไทยเปนเจา
ตลาดก็วาได จะเห็นไดวา ภาคเกษตรไทยนั้นมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  แตกลับปรากฏวา 
ศักยภาพในการผลิตสินคาเกษตรไทยตํ่ากวาภาคอ่ืนๆ กลาวคือ ภาคเกษตรใชจํานวนแรงงานมาก 
แตกลับไดคา  GDP  นอยท่ีสุด  และเม่ือคํานวณอัตราสวนแรงงานตอ  GDP  ภาคเกษตรคิดเปน
เกือบ  11  เทาของภาคอุตสาหกรรม  หรือคิดเปนประมาณ  4  เทาของภาค  การคาสง  คาปลีก  
ตัวเลขดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ประสิทธิภาพทางการผลิตในภาคเกษตรตํ่าจึงทําใหผลตอบแทน
จากการใชแรงงาน หรือรายไดท่ีไดจากการใชแรงงานน้ันตํ่า  สงผลใหเกษตรกรมีรายไดตอคนตํ่า
ตามไปดวย  โดยเฉล่ียอยูท่ี 1,230 บาทตอคนตอเดือน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ,2549)   
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  อยางไรก็ตาม ภาคเกษตรของไทยน้ันยังมีศักยภาพมากพอท่ีจะนําพาประเทศไทยกาวสู
การเปนประเทศท่ีม่ังคั่งทางเศรษฐกิจได  หากไดรับการดูแลจากทุกภาคสวน  อาทิเชน  จะตองมีการ
สงเสริมใหมีการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร  เพื่อทําใหขายสินคาไดในราคาท่ีสูงข้ึน  อันจะเปนผล
ใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน  ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจใหมีการคิดคนนวัตกรรมเขามาใชในภาคเกษตร 
รวมถึงภาคการวิจัยและพัฒนาก็เปนสวนหนึ่ง  ท่ีจะตองสนับสนุนใหเขามาชวยเหลือภาคเกษตรมาก
ข้ึน 

   สตรอเบอรร่ีจัดเปนไมผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งท่ีมีการปลูกกระจายกันมากท่ีสุดในโลก 
สามารถพบไดแทบทุกประเทศตั้งแต แถบข้ัวโลกลงมาถึงพื้นท่ีในเขตรอน ซ่ึงมีความแตกตางกันท้ัง
สภาพภูมิอากาศและชนิดดินท่ีใชปลูก บางพันธุจะพบวาสามารถปลูก ในทางเหนือของโลก เชน รัฐ 
Alaska ไดดีเทากับปลูกในทางใตลงมาเชนแถบ Equator  สตรอเบอรรีจัดเปนพืชหลายป แต
โดยท่ัวไปจะปลูกปเดียวแลวจะมีการปลูกใหมในปถัดไป ลักษณะการเจริญเติบโตจะแตกกอเปน
พุมเต้ีย สูงจากพ้ืนดิน 6 - 8 นิ้ว ทรงพุมกวาง 8 -12 นิ้ว ระบบรากสวนใหญอยูระดับลึกประมาณ 12 
นิ้วจากผิวดิน ลําตนปกติยาว 1 นิ้ว ความยาวของกานใบข้ึนกับพันธุ ขอบใบหยัก ใบสวนใหญ
ประกอบดวย 3 ใบยอย ตาท่ีโคนของกานใบจะพัฒนาเปนตาดอก ลําตนสาขา ไหล หรือพักตัว โดย
ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ดอกจะออกเปนชอ มีกลีบรองดอกสีเขียว กลีบดอกสีขาวหรือ
ชมพู เกสรตัวผูสีเหลืองและเกสรตัวเมียเรียงอยูบนฐานรองดอก ซ่ึงฐานรองดอกนี้จะพัฒนาเปนเนื้อ
ของผล สวนเมล็ดอยูติดกับผิวนอกของผล ผลมีหลายรูปทรง เชน ทรงกลม ทรงกลมแปน ทรงกลม
ปลายแหลม ทรงแหลม ทรงแหลมยาว ทรงล่ิมยาว และทรงล่ิมส้ัน มีหลายขนาดข้ีนอยูกับพันธุ ผล
จะมีสีเขียวในระยะแรก และคอยๆเปล่ียนเปนสีขาว เม่ือผลแกจะเปล่ียนเปนสีแดงเขม รสเปร้ียวอม
หวาน กล่ินหอมนารับประทาน  และเปนพืชตระกูลเดียวกับกุหลาบ คืออยูในวงศ Rosaceae  แตดู
เผินๆจะเห็นวาไมมีอะไรคลายกันเลย พืชนารักตนนี้เปนเพียงไมลมลุกขนาดเล็กสูงแคคืบ ใบเปนใบ
ประกอบ ขอบใบเปนจักร มีขนส้ันๆคลุมผิวใบ  สตรอเบอรรีมีหลายพันธุ   ท้ังหมดอยูในสกุล
(Genus)  Frageria  ถ่ินกําเนิดเดิมอยูในแถบอบอุน  เดิมเปนไมปาเรียก  wild strawberry  ตอมาถูก
นํามาปลูกเพื่อรับประทานผลต้ังแตคร้ังโบราณกาล ประมาณวาในชวงคริสตศตวรรษท่ีสิบสาม ชาว
ฝร่ังเศสนําสตรอเบอรรีปามาปลูกเปนพืชไร  ในอเมริกาก็มีสตรอเบอรรีสองสายพันธุคือ  F. 
chiloensis และ F. virginiana  ซ่ึงถูกนํามาแพรพันธุในยุโรป และเกิดกลายพันธุไดสายพันธุใหมกวา 
7 ชนิดท่ีมีลูกใหญ เพาะปลูกงายกวาเดิม ทุกวันนี้สตรอเบอรไดแพรกระจายไปท่ัวโลก มีการ
ปรับปรุงพันธุใหเหมาะกับลักษณะภูมิอากาศ (ณรงคชัย,2544)   
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  นอกจากน้ีสตรอเบอรร่ียังจัดเปนผลไมท่ีมีคุณประโยชนตางๆมากมาย ในแงโภชนาการ
แลวสตรอเบอร ร่ียังมีวิตามินเอ  ฟอสฟอรัส  แคลเซียม และท่ีสําคัญคือมีวิตามินซี  จํานวน
มหาศาล  โดยในวิตามินซีนั้นมีกรดอินทรียสําคัญท่ีเรียกวา "กรดแอสคอรบิก" (ascorbic acid) ซ่ึง
ชวยปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน ชวยเพิ่มภูมิตานทานของรางกายตอโรคภัยตางๆ เชน โรค
ภูมิแพ โรคหวัด เปนตน ท่ีสําคัญคือ ชวยชะลอความแกและร้ิวรอยกอนวัยอันควร  ดวยผลที่มีสีแดง
สดของสตรอเบอรร่ี ยังทําใหมีสวนประกอบของสารสําคัญท่ีช่ือวา แอโธไซ-ยานิน (anthocyanin) 
ซ่ึงมีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ และชวยชะลอความเส่ือมของเซลล ชวยลดอัตราเส่ียงของการเกิด 
โรคหัวใจและเสนเลือดอุดตันในสมอง ชะลอความเส่ือมของดวงตา  ท่ีสําคัญคือยังชวยยับยั้งเช้ืออี
โคไลในระบบทางเดินอาหารซ่ึงเปนสาเหตุการเกิดโรคทองรวงและอาหารเปนพิษอีกดวย (ธนพร
,2546)   

  สําหรับในประเทศไทยนั้น สตรอเบอรร่ีถือวาเปนผลไมสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งใน
ภาคเหนือของไทยท่ีมีศักยภาพสูงในการสงออก สืบเนื่องมาจากในอดีตพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงพระราชดําริใหปลูกสตรอเบอรร่ีทดแทนการปลูกฝน พระองคทรงพระกรุณา
พระราชทานพันธุ   สตรอเบอรร่ีเบอร 16  และเบอร  20  ไวเปนพันธุปลูก  นับแตนั้นเปนตนมาจึง
เร่ิมขยายพื้นท่ีปลูกมากข้ึนจนถึงปจจุบัน ประเทศไทยมีการสงออกผลสตรอเบอรร่ี ในเชิง
อุตสาหกรรมไปยังตางประเทศต้ังแตป พ.ศ. 2531 และสามารถทํารายไดหลายรอยลานบาทตอ
ป  ดังจะเห็นไดจากผลผลิตกวารอยละ 60  ไดถูกสงไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ ท่ีสําคัญคือ 
ญ่ีปุน สวนท่ีเหลือถูกนํามาใชเพ่ือการแปรรูปเปนแยมและบริโภคสดในประเทศ ซ่ึงยังมีปริมาณไม
เพียงพอกับความตองการของตลาดโดยเฉพาะตลาดเพ่ือการบริโภคสดท่ีมีแนวโนมความตองการ
เพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ทุกป  สตรอเบอรร่ีมีพื้นท่ีปลูกสําคัญอยูในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย และบนท่ี
สูงในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีสภาพอากาศหนาวเย็นเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตและติดดอกออกผล  โดยเกษตรกรจะเร่ิมปลูกสตรอเบอรร่ีในชวงเดือนกันยายนถึง
ตุลาคม และไปเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเดือนธันวาคมถึงเมษายนของปถัดไป มีพื้นท่ีการผลิตท้ัง
ประเทศประมาณ 2,600-3,000 ไรตอป ไดผลผลิตรวมกันประมาณ  7,000  – 8,000  ตันตอป  
ปจจุบันยังมีความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศเพ่ือใชผลิตสตรอเบอรร่ีในเชิง
อุตสาหกรรมเปนปริมาณมากมายตอป และกําลังมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ตามจํานวนประชากร 
ประเทศญ่ีปุนเปนแหลงใหญของไทยในการนําเขาผลสตรอเบอรร่ี เพ่ือใชในการแปรรูปมากท่ีสุด 
(ท่ีผานมาประมาณ 1,000-3,000 ตันตอป) นอกจากนี้ยังเคยมีการขนสงผลรับประทานสดไป
จําหนายยัง ประเทศฮองกง สิงคโปร และบางประเทศในแถบยุโรปบางเล็กนอยโดยมูลนิธิโครงการ
หลวงอีกดวย (สัมฤทธ์ิ,2546) 
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  อําเภอสะเมิง มีพื้นท่ี 1,002  ตร.กม. มีประชากร  23,740  คน ประมาณรอยละ  48  เปน
ชาวไทยภูเขาเผาตาง ๆ สวนใหญเปนเผากระเหร่ียง  ภูมิประเทศเปนภูเขาสูงสลับซับซอน  อากาศ
เย็นตลอดปและเปนแหลงปลูกสตรอเบอรร่ีท่ีใหญท่ีสุดของประเทศไทย เปนสตรอเบอรร่ีพันธุดี
และมีคุณภาพดีท่ีสุด ปลูกมากท่ีสุด ท่ีตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม  มีพื้นท่ีปลูก
ประมาณรอยละ  90  ของพื้นท่ีปลูกสตรอเบอรร่ีท้ังอําเภอ  คือมีพื้นท่ีทําการเพาะปลูกสตรอเบอรร่ี
ท้ังหมด  2022  ไร  นอกนั้นมีการกระจายไปตามตําบลตาง ๆ ทุกตําบล  ไดแก  สะเมิงใต  สะเมิง
เหนือ  ยั้งเมิน  แมสาบ  ปจจุบันอําเภอสะเมิงมีพื้นท่ีปลูกสตรอเบอรร่ีรวมท้ังหมด  2,250  ไร  คิด
เปนมูลคารายไดจากสตรอเบอรร่ีไมต่ํากวาปละ  200  ลานบาท  (ประภา,2546) 

  แมวาการผลิตหรือการการลงทุนเพาะปลูกสตรอเบอรร่ีจะมีความนาสนใจ  การไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชน  ประกอบกับการเปนผลไมเศรษฐกิจท่ีมีโอกาส
ขยายตลาดไดมาก  แตอยางไรก็ตามกอนท่ีเกษตรกรจะทําการลงทุน  ควรทําการวิเคราะหศึกษา
ความเปนไปไดในการลงทุน  จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน  ท้ังนี้เพื่อเปนแนวทางใหแก
เกษตรกรท่ีมีความสนใจลงทุนทําการเพาะปลูกหรือผลิตสตรอเบอรร่ี   เพื่อเปนประโยชนในการ
วางแผนดําเนินการ  รวมทั้งสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในลงทุนผลิตหรือเพาะปลูกสตรอ
เบอรร่ีไดในอนาคตวาจะสามารถใหผลตอบแทนท่ีคุมคาตอการลงทุนไดหรือไม  รวมท้ังสามารถ
พิจารณาไดวานําทรัพยากรมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด   

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

  1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการดานการผลิตสตรอเบอรร่ีของเกษตรกรผูปลูกสตรอ
เบอรร่ีในพ้ืนท่ีตําบลบอแกว  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม 
  2) เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสตรอเบอรร่ีของเกษตรกรผูปลูกสต
รอเบอรร่ีในพ้ืนท่ีตําบลบอแกว    อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม 
  3) เพื่อศึกษาความไหวตัวตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการปลูกสตรอเบอรร่ีในพื้นท่ี
ตําบลบอแกว    อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม  เม่ือตนทุนหรือผลตอบแทนมีการเปล่ียนแปลง
เพิ่มข้ึนหรือลดลง 
 
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1) ทําใหทราบเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานท่ัวไป  วิธีการจัดการดานการผลิตสตรอเบอรร่ีของ
เกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรร่ีในพ้ืนท่ีตําบลบอแกว  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม  ตลอดจนมี
ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพการปลูกสตรอเบอรร่ีในพ้ืนท่ีดังกลาว   



 
5 

  2) ทําใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการปลูกสตรอเบอรร่ี  เพื่อใช
เปนแนวทางประกอบการตัดสินใจสําหรับเกษตรกรและผูท่ีสนใจท่ีจะลงทุนในการปลูกสตรอเบอร
ร่ีตอไป 
  3)  ทําใหทราบถึงสถานะของโครงการภายใตความผันแปรอันเนื่องมาจากการ
เปล่ียนแปลงทางดานตนทุนหรือผลตอบแทน  และสามารถวางแผนวางและควบคุมแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินธุรกิจ  และปรับปรุงแกไขการปลูกสตรอเบอร ร่ีใหมีประสิทธิภาพ  และ
เจริญเติบโตตอไปในอนาคต 
 
1.4  ขอบเขตการศึกษา 
  ในการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอ
เบอรร่ี  ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาจากเกษตรกรผูปลูกสตรอเบอรร่ี ในเขตพื้นท่ีตําบลบอแกว  
อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม  โดยจะสุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา  50  ตัวอยาง คือ  จากเกษตรกร
ที่ปลูกสตรอเบอรร่ีไรขนาดเล็ก (พื้นท่ีปลูก   2 ไร)  32  ราย ไรขนาดกลาง (พื้นท่ีปลูก   5 ไร)  14  
ราย  และ  ไรขนาดใหญ (พื้นที่ปลูก   12 ไร)  4  ราย   

  สําหรับระยะเวลาของโครงการที่ทําการวิเคราะหหาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
ไดกําหนดระยะเวลาในการศึกษา  10  ป  คือต้ังแต  พ.ศ.  2553  ถึง  พ.ศ.  2562 

 
1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 
  ผลผลิตสตรอเบอรร่ี  หมายถึง  ปริมาณผลผลิตสตรอเบอรร่ีท้ังหมดท่ีเกษตรกรเปนผู
เพาะปลูกเพื่อนําสูตลาดหรือโรงงาน  ไมนับรวมผลผลิตท่ีปลูกไวเพื่อบริโภคเอง 

  รายไดจากการจําหนายสตรอเบอรร่ี  หมายถึง  รายไดท้ังหมดจากการจําหนายผลสดของ            
สตรอเบอรร่ี 

ตนไหล  หมายถึง  ตนพันธุของสตรอเบอรร่ีใชนํามาใชปลูก 
 
 
 
 

 
 

 


