
 
 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ลําไยจัดเปนไมผลเขตรอนและกึ่งรอนเปนพืชท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของ

ภาคเหนือ  ผลผลิตลําไยสามารถสงออกไปจําหนายยังตางประเทศท้ังในรูปของผลสด อบแหง แช

แข็ง และลําไยกระปอง ทํารายไดปละหลายพันลานบาท และมีแนวโนมวาจะมีการสงออกเพิ่มข้ึน

โดยเฉพาะลําไยอบแหงจนกระทั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และกระทรวงพาณิชยไดจัดให

ลําไยเปนไมผลยอดเยี่ยม ( Product Champion) ประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกลําไย  966,831 ไร 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2551) พื้นท่ีปลูกลําไยคร่ึงหนึ่งของประเทศไทยอยูท่ีจังหวัด 

เชียงใหม ลําพูน ผลผลิตท้ังสองจังหวัดมีปริมาณถึง 271 ,392 ตัน ( สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 

2551) ปกติผลผลิตจะออกสูตลาดในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมของทุกป ปริมาณในการ

ผลิตในแตละปจะไมคงท่ีเพราะลําไยเปนพืชท่ีใหผลผลิตปเวนป  เปนผลใหในบางปเกษตรกรผูปลูก

ลําไยไมสามารถผลิตลําไยใหเพียงพอกับความตองการ  แตในบางปก็มีลําไยลนตลาดยิ่งทําใหราคา

ลําไยตกต่ําลง จึงจําเปนตองอาศัยหลายฝาย เพื่อรวมกันแกปญหา 

 เม่ือพิจารณาขอมูลพื้นท่ีเพาะปลูกลําไยท้ังประเทศตั้งแตป  2547-2551 พบวาพื้นท่ีปลูก

ลําไยมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากพื้นท่ีใหผล  680,294 ไร ในป 2547 เปนพื้นท่ีใหผล 966,831ไร ในป 

2551 หรือคิดเปนพื้นท่ีท่ีเพิ่มข้ึนรอยละ  8.73 ขณะท่ีผลผลิตมีท้ังหมด  597,272 ตันในป 2547 และ

ลดลงเปน 476,930 ตัน ในป 2551 หรือผลผลิตท้ังหมดท่ีลดลงคิดเปนรอยละ  7.80 สวนผลผลิต

เฉล่ียลดลงจากป 2547 ถึง ป 2551 เทากับ 385 กิโลกรัมตอไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2551) 

เนื่องจากราคาไมจูงใจใหเกษตรกรเพิ่มการลงทุนในการดูแลรักษา และสภาพอากาศท่ีแปรปรวนทํา

ใหลําไยใหผลนอย ผลผลิตลําไยไมมีคุณภาพ ไมสามสารถสนองความตองการของตลาดได จังหวัด

เชียงใหมมีพื้นท่ีปลูกลําไยท้ังส้ิน 304,824 ไร (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ,2551)   จัดเปนอันดับ

หนึ่งของประเทศ ผลผลิตเฉล่ีย 495 กิโลกรัมตอไร ทุกปลําไยใหผลผลิตมาก ทําใหเกิดปญหาลําไย

ลนตลาด ราคาลําไยตกต่ํา ผูประกอบการไมมีเงินหมุนเวียนในการรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร ทํา

ใหเกษตรกรไมไดรับความเปนธรรมดานราคาจากพอคาคนกลาง ท้ังนี้เนื่องมาจากไมมีตลาดกลาง

ในการซ้ือขายลําไย รัฐไมมีมาตรการท่ีแนนอนในการสงเสริมการผลิตลําไยนอกฤดูใหแกเกษตรกร

ผูปลูกลําไย  เพื่อเพิ่ มมูลคาลําไยและแกปญหาลําไยลนตลาด รวมถึงเกษตรกรผูปลูกลําไยยังไมมี
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ความพรอมในดานการผลิตลําไยนอกฤดู และเกษตรกรผูปลูกลําไยยังขาดการแลกเปล่ียนความรูใน

การผลิตลําไยนอกฤดูซ่ึงกันและกันอีกดวย 

 เพื่อแกปญหาขางตนในป 2550 และ 2551 ซ่ึงเปนปท่ีลําไยใหผลผลิตมาก ในสวน

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการเกษตรเรงผลักดัน และสนับสนุนให

เกษตรกรผูผลิตลําไยหันมาผลิตลําไยนอกฤดูเพิ่มมากข้ึนเพื่อกระจายผลผลิตไมใหออกสูตลาดแบบ

กระจุกตัวซ่ึงจะชวยลดปญหาผลผลิตลนตลาด และราคาตกต่ํา โดยการกระจายการผลิตลําไยใหได

ผลผลิตตลอดท้ังป ใหครอบคลุมพื้นท่ีถึงรอยละส่ีสิบของพื้นท่ีผลิตลําไยท้ังหมด  แตยังพบวาการ

ผลิตลําไยนอกฤดูมีตนทุนการผลิตสูงและระบบการจัดการผลผลิตมีความยุงยากซับซอน  ตลอดจน

มีความเส่ียงสูงกวาการผลิตในฤดูหลายเทาตัว  เนื่องจากในทุกข้ันตอนการผลิตลวนมีขอจํากัดใน

เร่ืองของปจจัยส่ิงแวดลอมและการตลาดท่ีแปรผันอยูตลอดเวลา  จึงทําใหมีการรวบรวมงานวิจัย

เทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดูดานตางๆไวเพื่อแกปญหา (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 

2550) เกษตรกรชาวสวนลําไยบางสวนยังมีขอสงสัยเกี่ยวกับการใชสารกระตุน  และการทําลําไย

นอกฤดู  จะใหผลผลิตท่ีคุมคาตอการลงทุนหรือไม  แตควรมองภาพรวมในเชิงโครงสรางการ

แกปญหาลําไยลนตลาดตองมีแนวทางท่ีหลากหลาย  ประเด็นหลักคือการลดตนทุนการผลิตและ

ผลผลิตท่ีไดตองมีคุณภาพ เกษตรกรควรเรียนรูท่ีจะพัฒนาเทคนิคการปลูกใหเหมาะกับสภาพพื้นท่ี  

ระบบการใหน้ําและการใชสารกระตุนอยางถูกวิธี  จะชวยใหผลผลิตมีประสิทธิภาพขายไดราคาดี 

(พาวิน, 2550) แนวทางการผลิตลําไยนอกฤดู  จึงเกิดข้ึนเพื่อเปนท้ังทางเลือกใหกับผูผลิต รวมท้ัง

ผูบริโภค แตใชวาเกษตรกรชาวสวนจะมีรายไดจากการผลิตลําไยนอกฤดูเพิ่มข้ึนเสมอไป  ระบบ

จัดการการผลิตยังเปนกลไกสําคัญของความสําเร็จท่ีเกษตรกรชาวสวนลําไยจําเปนตองเรงหา

ความรูควบคูไปดวย จึงจะทําใหสามารถจําหนายผลผลิตลําไยไดราคาสูง มากกวาลําไยในฤดูกาล  

 สําหรับแนวโนมดานราคาผลผลิตลําไยจะเห็นวามีการเปล่ียนแปลง ข้ึนลงเปนประจําทุกป

จําเปนอยางยิ่งท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองเขามาวางแผนดูแลชวยเหลือ และสนับสนุนการผลิต

ลําไยนอกฤดู โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีการผลิตลําไยนอกฤดู เพื่อใหไดผลผลิตลําไยนอกฤดูท่ีมี

คุณภาพตรงกับความตองการของตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศ ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน

จําเปน ท่ีตองศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม เพื่อใชเปน

แนวทางในการวางแผนพัฒนาสงเสริมการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมใหมี

ประสิทธิภาพตอไป 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม 

 2. เพื่อศึกษา ความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู กับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู  

3. เพื่อศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะในการผลิตลําไยนอกฤดู 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สามารถนําไปใชเพื่อเปนแนวทาง ศึกษาในเร่ือง การผลิตลําไยนอกฤดู ตลอดจนปญหา 

อุปสรรค และแนวทางการแกไขสําหรับผูสนใจ   

 2. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาสามารถใช เปนแนวทางสําหรับหนวยงานราชการหรือเอกชน 

ใชในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาสงเสริมการผลิตลําไยนอกฤดูใหมีประสิทธิภาพอันจะนํามาซ่ึง

การเพิ่มรายไดของเกษตรกรในท่ีสุด 

 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 ลักษณะสวนบุคคล ทางเศรษฐกิจและสังคม ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอก

ฤดูมีความสัมพันธกับขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู 

 

ขอบเขตและวธิกีารวจัิย 

 การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษา  ปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัด

เชียงใหม ดําเนินการโดยออกแบบสอบถาม และสอบถามเกษตรกรท่ีผลิตลําไยนอกฤดู ในจังหวัด

เชียงใหม รวม 12 อําเภอ 

 ตัวแปรท่ีทําการศึกษาแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  

 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

     ก. ปจจัยทางดานลักษณะสวนบุคคล  

 อาย ุระดับการศึกษา 

     ข. ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

         จํานวนแรงงาน ขนาดพื้นท่ีการเกษตร ราคาลําไยนอกฤดู  การไดรับขอมูลขาวสาร 

ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และการสนับสนุนจากเจาหนาท่ี 

         ค. ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤดู 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดู 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 

   ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)                          ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท 

 การผลิต ลําไยนอกฤดู หมายถึง การผลิตลําไยโดยวิธีกระตุนใหเกิดตาดอกจากการใชสาร

ในกลุมคลอเรต  เพื่อใหไดผลผลิต ออก นอกหรือเหล่ือมฤดูการผลิตปกติของลําไย                         

(กรกฎาคม – กันยายน)  ซ่ึงการผลิตลําไยนอกฤดูแบงออกเปน เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็กมี

พื้นท่ีนอยกวาหรือเทากับ 5 ไร และเกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญมีพื้นท่ีมากกวา 5 ไร ข้ึนไป 

ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการการผลิต ลําไยนอกฤดู  หมายถึง ความรูทางดาน การผลิต

การตลาดลําไยนอกฤดู ท่ีเกษตรกรไดรับเกี่ยวกับกระบวนการผลิตลําไยนอกฤดู ในรูปแบบตางๆ 

เชน จากการเรียนรูจากเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญ จากการการฝกอบรม หรือประสบการณของเกษตรกร

ในการผลิตลําไยนอกฤดู เปนตน 

ราคาลําไยนอกฤดู หมายถึง สถานการณราคา  ราคาตลาดลําไยนอกฤดูชวงท่ีเกษตรกรขาย

ไดในป 2551 

ลักษณะสวนบุคคล 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

- จํานวนแรงงาน 

- ขนาดพื้นท่ีการเกษตร 

- ราคาลําไยนอกฤดู 

- การไดรับขอมูลขาวสาร 

      -   ความตระหนักผลกระทบตอ  

ส่ิงแวดลอม 

      -     การสนับสนุนจากเจาหนาท่ี 

ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการผลิต

ลําไยนอกฤดู 

ขนาดของพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤด ู

แยกออกเปน 

- เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดเล็ก   

มีพื้นท่ีนอยกวาหรือเทากับ 5 ไร  

- เกษตรกรกลุมสวนลําไยขนาดใหญ 

มีพื้นท่ีมากกวา 5 ไร ข้ึนไป 
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การไดรับขอมูลขาวสาร หมายถึง เกษตรกรรับรูขาวสารเกี่ยวกับการผลิตลําไยนอกฤดู จาก

แหลงตางๆ ไดแก เพื่อนบาน หอกระจายขาว วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เอกสารวิชาการ นิตยา

สารทางการเกษตร ผูนําทองถ่ิน เจาหนาท่ี โดยวัดจากความถ่ีของการไดรับขาวสาร 

ความตระหนักผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  หมายถึง ความรูสึกรับผิดชอบของเกษตรกรตอ

การใชสารกลุมคลอเรต และ สารเคมีในกระบวนการผลิตทางเกษตรกรรมท่ีมีผลเสียตอระบบนิเวศ

และส่ิงแวดลอมในธรรมชาติ เชน สภาพดิน แหลงน้ํา ตนลําไย และพืชชนิดอ่ืนๆ 

การสนับสนุนจากเจาหนาท่ี  หมายถึง การประชาสัมพันธเผยแพร การช้ีแจงใหความรูการ

สนับสนุนปจจัยพื้นฐาน การสนับสนุนปจจัยการผลิตและใหเทคโนโลยี การมีโอกาสใหคําปรึกษา 

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตลําไยท่ีดี และเหมาะสม รวมท้ังมีการติดตามและประเมินผลเกษตรกร

จากการผลิตลําไยนอกฤด ู



 
 

 

 


