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บทคัดยอ

การคนควาแบบอิสระน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางในการจัดการผลผลิตสมพันธุ
สายนํ้าผึ้งภายใตสภาวะราคาที่ผันผวนของผูประกอบการสวนสมในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ผูศึกษาไดใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและสอบถามถึงการจัดการผลผลิตสมในชวง ป พ.ศ. 2549 –
2553 ของผูประกอบการสวนสม จํานวน 10 ราย ซึ่งมีพื้นที่ปลูกสมต้ังแต 20-50 ไร และมีผลผลิต
สมออกจําหนายมาแลวไมนอยกวา 5 ป ผลการศึกษาพบวาผูประกอบการสวนสมทุกรายมีการผลิต
สมทั้งในฤดูกาลและนอกฤดูกาล โดยมีปริมาณผลสมในฤดูกาลมากกวานอกฤดูกาล เมื่อสอบถาม
ถึงวิธีการจัดการผลผลิตสมในฤดูกาลของผูประกอบการ พบวาในชวง 5 ปที่สอบถาม
มีผูประกอบการจํานวน 6 รายใชวิธีการขายเหมาสวนซึ่งไดราคาสมที่ตํ่ากวาวิธีการอ่ืนๆ
สวนผูประกอบการที่เหลือใชวิธีการจัดการหลากหลายผสมผสานกัน ไดแก การเก็บแลวขายทันที
เก็บแลวแวกซขายทันที และเก็บแลวแชไวในหองเย็นแลวแวกซกอนขาย วิธีการหลังน้ีมี
ผูประกอบการ 3 ราย ที่เพิ่งเร่ิมทําในปพ.ศ.2553สําหรับวิธีการจัดการผลผลิตสมนอกฤดูกาลน้ัน
พบวาผูประกอบการ 6 รายเดิมยังคงใชวิธีการขายเหมาสวน สวนผูประกอบการรายอ่ืนใชวิธีการ
หลากหลายเชนเดียวกับการจัดการสมในฤดูกาลต้ังแตป พ.ศ.2549 เปนตนมา มีผูประกอบการ
จํานวน 3 รายเร่ิมใชวิธีเก็บแชในหองเย็นแลวแว็กซกอนขายเมื่อสอบถามถึงลําดับเหตุผลที่
ผูประกอบการเลือกวิธีการจัดการผลผลิตสมอันดับแรกเปนการขาดความรูในวิธีการใหม ยังคงใช
วิธีการขายเหมาสวนแบบเดิม รองลงไปเปนความตองการในการกระจายความเสี่ยง และเหตุผล
สุดทายเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอที่จะจัดการวิธี อ่ืน สําหรับปจจัยที่สําคัญที่สุดในการ
ตัดสินใจการจัดการผลผลิตสมไดแก ปริมาณผลผลิตสมไทยในชวงน้ัน  ๆและยังมีปจจัยอ่ืนอีก 3 ปจจัย
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ที่มีความสําคัญรองลงไปใกลเคียงกัน ไดแก ชวงใกลวันตรุษจีน ปริมาณผลผลิตในสวนตัวเอง และ
คุณภาพของสมไทยในชวงน้ันๆ และชวงเวลาที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจการจัดการผลผลิตสม
ไดแก ชวงกอนผลสมสุก ยังมีชวงเวลาที่สําคัญที่สุดในการตัดสินใจที่มีความสําคัญรองลงไป
ใกลเคียงกัน ไดแก ชวงผลสมเร่ิมออกดอก และในชวงระหวางการเก็บเกี่ยว



ฉ

Independent Study Title Managing Direction of “Sainampueng” Orange Production Under
the Fluctuated Price of Orchard Farmers at Fang District,
Chiang Mai Province

Author Miss.Juthamanee Areeya

Degree Master of Business Administration (Agro-Industry Management)

Independent Study Advisor Asst. Prof. Dr. Somchai Jomduang

ABSTRACT

Thisindependent study aimed to investigate the managing direction of “Sainampueng”
orange under the fluctuated price of orchard farmers at Fang district, Chiang Mai province. The
management of orange fruits product during 2006-2010 were enquired from 10 orange orchard
farmers who had 20-50 rais of “Sainampueng” orange orchards based on in-depth
interview.These orchards harvested orange fruits for more than five years. It was found that all
orchard farmers produced both in-season and off-season orange fruit while the former was in a
greater quantity.In term of the in-season management of orange fruits during five years
production, there were six farmers who employed wholesaling practice which resulted in the
relatively low price. Other orchard farmers utilized combination management methods such as
immediate selling after harvesting, harvesting and then waxing prior to immediate selling, and
cold storage prior to waxing before selling. There were five farmers who adopted the last method
since 2010. For the out off-season management of orange fruits, the same six farmers still used
the same method of wholesaling in comparison to the others whoemployed combination methods.
Since 2006, three orchard farmers started to use cold storage and then waxing before selling.In
term of the reasons for ranking the priority of orange fruit management method, the lacking
ofknowledge regarding other new management method was the first reason. This was followed by
the demand to distribute the risk and inadequatefunding for utilizing other management methods.
The most important factor for making decision for orange fruit management was the amount of
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produced orange production in Thailandduring that period. There were also the other three
important factors such as Chinese New Year festival period,quantity of orange in the respondents’
orchards, and the orange quality in Thailand during that period.Themost important period for
making the decision for managing the orange productswasthepre-harvesting period. The other less
importantperiods also included flowering and harvesting periods.


