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บทคัดยอ

การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความเสี่ยงและโอกาสเกิดการขาดแคลนนํ้า
ในการผลิตลําไยของเกษตรกรในตําบลแมสอย  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 2) ผลกระทบจาก
สภาวะการขาดแคลนนํ้าในการผลิตลําไย ดานเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ ในพื้นที่ตําบลแมสอย
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 3) การปรับตัวและการแกไขปญหาการผลิตลําไยของเกษตรกร
ภายใตสภาวะการขาดแคลนนํ้า ในตําบลแมสอย  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

ประชากรที่ใชในการศึกษาไดแก กลุมเกษตรกรผูปลูกลําไยในตําบลแมสอยอําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 248 ครัวเรือน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกึ่งโครงสราง
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา คาความถี่ คารอยละ คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบวา สามารถแบงเกษตรไดเปน 3 กลุมคือ กลุมปลูกลําไยอยางเดียว
จํานวน 68 ครัวเรือน กลุมปลูกลําไยและรับจางทั่วไปจํานวน 150 ครัวเรือน  และกลุมปลูกลําไย
ปลูกพืชอ่ืนๆ และรับจางทั่วไปจํานวน 30 ครัวเรือน ซึ่งเกษตรสวนใหญเปนคนในพื้นที่รอยละ 88.7
มีอายุเฉลี่ยระหวาง 41 ถึง 50 ป คิดเปนรอยละ 53.6 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตน
(ป.4) คิดเปนรอยละ 39.1 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยระหวาง 4 ถึง 6 คน คิดเปนรอยละ 80.2
เกษตรกรมีประสบการณปลูกลําไยระหวาง 11 ถึง 20 ป สวนการปลูกลําไยในตําบลแมสอย พบวา
เกษตรกรสวนใหญปลูกลําไยพันธุอีดอ เพราะใหผลผลิตและราคาดี ซึ่งตนลําไยมีอายุเฉลี่ยระหวาง
21 ถึง 30 ป สวนใหญมีระยะปลูก 8 x 8 เมตร คิดเปนจํานวน 24 ตนตอไร โดยเกษตรกรสวนใหญ
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เขารวมการผลิตลําไยตามมาตรฐาน GAP คิดเปนรอยละ 65.7 และเคยอบรมเกี่ยวกับการผลิตลําไย
คิดเปนรอยละ 68.1 ดานพื้นที่ปลูกลําไยพบวาสวนใหญมีลักษณะเปนพื้นที่ดอน และพื้นที่ราบลุม
สวนพื้นที่ดินของเกษตรกรสวนใหญอยูในเขตชลประทาน 1 ถึง 2 ไร และอยูนอกเขตชลประทาน
3 ถึง 4 ไร มีลักษณะดินสวนใหญเปนดินเหนียวปนทราย รองลงมาเปนดินรวน และดินรวนปน
ทราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.3  26.2 และ 14. 5 ตามลําดับ

ในป พ.ศ. 2553 เกิดปญหาภัยแลง ทําใหกลุมปลูกลําไยอยางเดียว กลุมปลูกลําไยและ
รับจางทั่วไป และกลุมปลูกลําไย ปลูกพืชอ่ืนๆ และรับจางทั่วไปไดรับผลกระทบจากภัยแลงที่ระดับ
ครัวเรือนทําใหผลผลิตลําไยลดลงจากป พ.ศ. 2552 คิดเปนรอยละ 37.8  23.1 และ 20.0 ตามลําดับ
สวนความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอการเกิดภัยแลง พบวาเกษตรกรสวนใหญ จะอาศัยอยูที่เดิม
ตามปกติ แตใชการจัดการในการผลิตลําไยคิดเปนรอยละ 84.7 และเกษตรกรบางสวนมีความ
คิดเห็นวา ควรหันไปปลูกพืชอ่ืนแทน คิดเปนรอยละ 1.2

ดานการปรับตัวจากภัยแลงของเกษตรกรในระดับครัวเรือน พบวาเกษตรพยายามหา
วิธีเพื่อใหผลผลิตลําไยไมเกิดความเสียหายจากภัยแลงโดย กลุมผูปลูกลําอยางเดียวมีการเตรียมความ
พรอมของตนลําไย คิดเปนรอยละ 100 กลุมปลูกลําไย ปลูกพืชอ่ืนๆ และรับจางทั่วไปมีการกักตุน
นํ้าไวใช คิดเปนรอยละ 100 และกลุมปลูกลําไยและรับจางทั่วไปมีการเตรียมความพรอมของ
ตนลําไย คิดเปนรอยละ 66.7

สวนการปรับตัวระดับชุมชน พบวากลุมเกษตรกรพยายามหาวิธีเพื่อใหผลผลิตลําไย
ไมเกิดความเสียหาย โดย ชุมชนสวนใหญมีการพึ่งตนเองกอนโดยมีการประชุมจัดเวรจายนํ้าในเขต
ชลประทาน และเชิญวิทยากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอจอมทองมาใหความรูเร่ืองการวางแผนการ
ใชนํ้าในการเกษตรอยางประหยัด ซึ่งสามารถบรรเทาปญหาไดบาง แตตอมาภัยแลงไดเพิ่มความ
รุนแรงขึ้นจนชุมชนไมสามารถรับมือไหว จึงไดประชุมในระดับชุมชนและมีมติใหผูใหญบาน
ติดตอขอความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบลแมสอย

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี เกษตรกรควรวางแผนการผลิตลําไย โดยการ
ลดหรือการเพิ่มพื้นที่การผลิต เตรียมหาแหลงนํ้าสํารองไวใชในสวนเมื่อเกิดภัยแลง และควรเปลี่ยน
วิธีการจัดการนํ้าจากการปลอยทวมขังเปนการใหนํ้าระบบอ่ืน เชน ระบบสปริงเกลอร ระบบนํ้าหยด
เปนตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชนํ้า
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ABSTRACT

The objectives of this research were to 1) study risks and possibilities of drought on
longan farming in Mae Soi sub-district, Chom Thong district, Chiang Mai province 2) study the
impact of drought in the areas of economic, social, and surrounding contexts in Mae Soi sub-
district, Chom Thong district, Chiang Mai province 3) study the adaptation and solution to longan
farming in drought condition in Mae Soi sub-district, Chom Thong district, Chiang Mai province.

The population of this research was 248 longan farming households in Mae Soi sub-
district, Chom Thong district, Chiang Mai province. Semi-structured interview was for data
collection and analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, minimum,
maximum, and mean.

The result showed that there were 3 separate groups. These were 68 longan farming
households; 150 longan farmers who were also wage labourers, and 30 longan farmers who
planted other crops and also were also wage labourers. The results also showed that 88.7% were
local villagers; 53.6% had a average age between 41 to 50 years old, 39.1 graduated from 4 grade,
80.2 had 4 to 6 family members. The majority had 11 to 20 years farming experience. “Edor” is
the most popular varity with the average age of longan trees between 21 to 30 years. For the high
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productivity and profits. The planning distance of the fields is 8x8 m2, 24 logan trees/rai. Most of
longan farmers, 65.7%, have attended GAP (Good Agricultural Practice) training and 68.1% have
attended other longan production training courses. Most of the planting areas were up land and
low land of aria 1 to 2 rai. The feilds were located near irrigation sysem but 3 to 4 rai (1 rai =
1,600 Square maters) were not. The soil characteristics are sandy clay loam, loam, and sandy
loam which are 59.3 %,  26.2%, and 14.5 % respectively.

In 2011, there was a decrease in longan production due to the drought from 2010,
for longan farming housholds 37.8%; longan farmers who were also wage labourer 23.1%, and
longan farmers who planted other crops and also were also wage labourers 20.0%. Regarding the
attitude of longan farmers toward drought, 84.7% thought that they would continue farming
longan; however, they were tried management for drought. On the other hand, the percentage of
famers who thought to grows other plants apart from was 1.2%

Drought adaptation of longan farmer families found that 100% were finding longan
productive strategies to prevent damage of drought by planning water management and preparing
longan trees to the best condition, 100% of longan farmers who planted other crops and also wage
labourers were storing water from irrigation service in catchment, 66.7% of longan farmers who
were also wage labourers group were preparing longan trees to the best condition.

Regarding the community adaptation, farmers were finding strategies to prevent
longan products from damage. Most of community units supported themselves by planning water
resource management from irrigation, delivering training course about water management
instructed by the Chomthoong Agricultural’s officials. At first, these could slightly solve the
problems. After that the drought has became more serious than communities capability, they
decided to request for support from Mae Soi Sub-district Administration Organization.

The recommendation the study, longan farmers should have land management plan
for longan production and provide more water catchments when needed and change the water
used from flooding system to other system such as sprinkler system, drip irrigation system etc, for
increasing water use efficeincy.


