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บทที่  5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

5.1 สรุปการศึกษาวิจัย
กลุมผูใหขอมูลของผูปลูกลําไยในตําบลแมสอยจํานวน 248 ตัวอยาง ประกอบดวย

3 กลุมดังน้ี กลุมปลูกลําไยอยางเดียวจํานวน 68 ครัวเรือน กลุมปลูกลําไยและรับจางทั่วไปจํานวน
150 ครัวเรือน และกลุมปลูกลําไย ปลูกพืชอ่ืนๆ และรับจางทั่วไปจํานวน 30 ครัวเรือน ซึ่งเกษตร
สวนใหญเปนคนในพื้นที่รอยละ 88.7 มีอายุเฉลี่ยระหวาง 41 ถึง 50 ป คิดเปนรอยละ 53.6 มีอายุ
สูงสุด 65 ป และมีอายุตํ่าสุด 25 ป สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนตนคิดเปนรอยละ 39.1
มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยระหวาง 4 ถึง 6 คน คิดเปนรอยละ 80.2 มีจํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนสูงสุด 6 คน และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนตํ่าสุด 2 คน มีจํานวนแรงงานงานที่
ทําการเกษตรแบบเต็มเวลาเฉลี่ยระหวาง 1 ถึง 3 คนตอป คิดเปนรอยละ 87.5 มีจํานวนแรงงานสูงสุด
4 คน และมีจํานวนแรงงานนอยที่สุด 2 คน  มีจํานวนแรงงานงานที่ทําการเกษตรแบบบางเวลาเฉลี่ย
1 ถึง 3 คนตอปคิดเปนรอยละ 92.7 มีจํานวนแรงงานสูงสุด 4 คน และมีจํานวนแรงงานนอยที่สุด 1
คน เกษตรกรมีประสบการณปลูกลําไยระหวาง 11 ถึง 20 ป มีประสบการณปลูกลําไยมากสุด 34 ป
และมีประสบการณปลูกลําไยนอยสุด 5 ป มีการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ นอกจากลําไย เชน พริก
กะหล่ําปลีผักคะนา ผักบุง ตนหอม ผักกาด ผักสวนครัวทั่วไปไวใชบริโภคในครัวเรือนและจําหนาย
สวนขาวจาว และขาวเหนียวจะใชบริโภคในครัวเรือนไมไดจําหนาย การเปนเจาของที่ดินปลูก
ลําไย 4 ถึง 6 ไร พบวาเกษตรกร เปนเจาของที่ดินเองทั้งหมดคิดเปนรอยละ 84.3 นอกจากน้ียังพบวา
เกษตรกรที่ตองเชาที่ดิน จายคาเชาที่ดินเฉลี่ย 135 บาทตอไรตอป และกลุมผูปลูกลําไยในตําบล
แมสอยสวนใหญเปนสมาชิก ธกส. และ กลุมใชนํ้าจากพลังงานไฟฟา และ กลุมสหกรณการเกษตร

การปลูกลําไยในตําบลแมสอย พบวาสวนใหญปลูกลําไยพันธุอีดอ เพราะใหผลผลิต
และราคาดี ซึ่งตนลําไยมีอายุเฉลี่ยระหวาง 21 ถึง 30 ป มีอายุสูงสุด 35 ป และมีอายุตํ่าสุด 7 ป สวน
ใหญมีระยะปลูก 8 x 8 เมตร จํานวน 24 ตนตอไร เกษตรกรสวนใหญจะเขารวมการผลิตลําไยตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) ของกรมวิชาการเกษตร
คิดเปนรอยละ 65.7 และเกษตรกรสวนใหญเคยอบรมเกี่ยวกับการผลิตลําไย คิดเปนรอยละ 68.1
ดานพื้นที่ปลูกลําไยพบวาสวนใหญมีลักษณะเปนพื้นที่ดอน และพื้นที่ราบลุม และพื้นที่ดินของ
เกษตรกรสวนใหญอยูทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน โดยสวนใหญอยูในเขต
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ชลประทาน 1 ถึง 2 ไร และอยูนอกเขตชลประทาน 3 ถึง 4 ไร มีลักษณะดินเปนดินเหนียวปนทราย
รองลงมาเปนดินรวน และดินรวนปนทราย คิดเปนสัดสวนรอยละ 59.3  26.2 และ 14. 5 ตามลําดับ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับดิน เกษตรใหความเห็นวา ดินมีความสมบูรณดี คิดเปนรอยละ
79.8 ดานแหลงนํ้าหลักในการผลิตลําไย เกษตรกรผูปลูกลําไยสวนใหญอาศัยนํ้าฝน นํ้าบาดาล และ
นํ้าจากชลประทาน คิดเปนรอยละ 51.6 ซึ่งในป พ.ศ. 2552 เกษตรระบุวามีนํ้ามีปริมาณในการผลิต
เพียงพอ คิดเปนรอยละ 84.3 และที่ต้ังของสวนลําไยมีความเหมาะสม เพราะมีอุณหภูมิเหมาะแก
การปลูกลําไย มีระบบนํ้าดี ดินดี ใกลแหลงจําหนายสินคา และที่ต้ังสวนลําไยใกลบาน

อยางไรก็ตามในป พ.ศ. 2553 เกิดปญหาภัยแลง ทําใหกลุมปลูกลําไยอยางเดียว
กลุมปลูกลําไยและรับจางทั่วไป และกลุมปลูกลําไย ปลูกพืชอ่ืนๆ และรับจางทั่วไปไดรับผลกระทบ
จากภัยแลงที่ระดับครัวเรือนทําใหผลผลิตลําไยลดลงจากป พ.ศ. 2552 คิดเปนรอยละ 37.8 23.1
และ 20.0 ตามลําดับ สวนความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอการเกิดภัยแลง พบวาเกษตรกรสวนใหญ
มีความคิดเห็นวา จะอาศัยอยูที่เดิมตามปกติ แตใชการจัดการในการผลิตลําไย คิดเปนรอยละ 84.7
และเกษตรกรบางสวนมีความคิดเห็นวา ควรหันไปปลูกพืชแทน คิดเปนรอยละ 0.4 นอกจากน้ีกลุม
เกษตรกรระบุวาการผลิตลําไยในฤดูในระยะออกดอกและผสมเกสร (ชวงเดือนมกราคม ถึง เดือน
กุมภาพันธ) มีความเสี่ยงตอการเสียหายของผลผลิตลําไย จากภัยแลงและฝนทิ้งชวงมากที่สุด สวน
การผลิตลําไยนอกฤดูกลุมเกษตรกรระบุวาการผลิตลําไยนอกฤดูไมมีความเสี่ยงตอการเสียหายของ
ผลผลิตลําไย จากภัยแลงและฝนทิ้งชวงเพราะมีปริมาณนํ้าจากนํ้าฝนเพียงพอ สวนผลกระทบใน
ระดับชุมชน ปญหาภัยแลงไดสงผลกระทบตอชุมชน เกิดปญหาขัดแยงในการใชนํ้าในระบบ
ชลประทาน โดยชุมชนที่อยูตนนํ้าทําการกักนํ้าไวที่ฝายมากจนทําใหนํ้าไหลออกจากฝายนอย สงผล
ใหดานปลายระบบชลประทานไมมีนํ้าเพียงพอ

เกษตรกรสวนใหญลงทุนในการผลิตลําไยโดยใชเงินของตนเองเฉลี่ย 19,519 บาทตอ
ป รวมกับการกูยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) เฉลี่ย 40,018 บาทตอป นอกจากน้ียังพบวา
รานคาขายสารเคมีเกษตรในทองถิ่น มีบริการใหสินเชื่อแกเกษตร โดยสามารถไปยืมปุยและสารเคมี
มาใชกอน เมื่อมีรายไดจาการขายผลผลิตลําไยแลวจึงคอยนํามาจายทีหลังโดยคิดดอกเบี้ยเปนราย
เดือนรอยละ 3 สวนตนทุนผันแปรในการผลิตลําไยปพ.ศ. 2552 และ 2553 เทากับ 8,814 และ 9,661
บาทตอไรตอป ตามลําดับ ทําใหเกษตรกรมีรายไดสุทธิจากการขายผลผลิตลําไยปพ.ศ. 2552 และ
พ.ศ. 2553 เทากับ 5,422 และ 3,137 บาทตอไรตอป ตามลําดับ
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ดานการปรับตัวจากภัยแลงของเกษตรกรในระดับครัวเรือน พบวาเกษตรกรพยายาม
หาวิธีเพื่อใหผลผลิตลําไยเพื่อลดความเสียหายจากภัยแลง เชน การเตรียมความพรอมของตนลําไย
โดยการบํารุงตนลําไยใหแข็งแรงปราศจากโรคและแมลง ตัดแตงกิ่งใหโปรงเพื่อใหอากาศ
หมุนเวียนไดสะดวก ซึ่งพบวา กลุมปลูกลําไยอยางเดียวมีการเตรียมความพรอมของตนลําไย
คิดเปนรอยละ 100 รองลงมากักตุนนํ้าไวใช เชน สูบนํ้าจากชลประทานมาเก็บไวในสระหรือในที่
กักเก็บนํ้า คิดเปนรอยละ 73.5 และทําการขุดสระนํ้าและเจาะบอนํ้าบาดาลเพิ่มคิดเปนรอยละ 29.4
กลุมปลูกลําไยและรับจางทั่วไปมีการเตรียมความพรอมของตนลําไย คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมา
กักตุนนํ้าไวใชคิดเปนรอยละ 46.7 และทําการขุดสระนํ้าและเจาะบอนํ้าบาดาลเพิ่มคิดเปนรอยละ
3.3 สวนกลุมปลูกลําไย ปลูกพืชอ่ืนๆ และรับจางทั่วไปทั้งหมดกักตุนนํ้าไวใช คิดเปนรอยละ 100
รองลงมามีการเตรียมความพรอมของตนลําไย คิดเปนรอยละ 56.7 และทําการขุดสระนํ้าและเจาะ
บอนํ้าบาดาลเพิ่มคิดเปนรอยละ 33.3

สวนการปรับตัวระดับชุมชน พบวากลุมเกษตรกรพยายามหาวิธีเพื่อใหผลผลิตลําไย
ไมเกิดความเสียหาย โดย ชุมชนสวนใหญมีการพึ่งตนเองกอนโดยมีการประชุมจัดเวรจายนํ้าในเขต
ชลประทาน และเชิญวิทยากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอจอมทองมาใหความรูเร่ืองการวาง
แผนการใชนํ้าในการเกษตรอยางประหยัด ซึ่งสามารถบรรเทาปญหาไดบาง แตตอมาภัยแลงไดเพิ่ม
ความรุนแรงขึ้น จนชุมชนไมสามารถรับมือไหวจึงไดประชุมในระดับชุมชนและมีมติใหผูใหญบาน
ติดตอขอความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบลแมสอยเพื่อใหการชวยเหลือ ซึ่งพบวา
องคการบริหารสวนตําบลแมสอยไดวาจางรถขุดดิน ใหขุดดินในแมนํ้าปงเพื่อทําเปนฝายกั้นนํ้าให
เคร่ืองสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย สามารถสูบนํ้าไปยังอางเก็บนํ้าตางๆ ได  และองคการบริหารสวน
ตําบลแมสอยไดรองขอรถบรรทุกนํ้าจากองคกาบริหารสวนจังหวัดเพื่อบรรทุกนํ้ามาแจกจายใน
พื้นที่แหแลง

5.2 อภิปรายผลการศึกษาวิจัย
สถานการณภัยแลง ป พ.ศ. 2553 ในตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

พบวา เร่ิมต้ังแตปลายเดือนกุมภาพันธ จนถึง เดือนกรกฎาคม ในปเดียวกัน ซึ่งสงผลกระทบที่ระดับ
ครัวเรือนของเกษตรกรผูผลิตไยในฤดู โดยทําใหผลผลิตลําไยลดลง คุณภาพของผลผลิตลําไยลดลง
และรายไดนอยลง เน่ืองจากปญหาภัยแลง สวนผลกระทบระดับชุมชนพบวาเกิดปญหาความขัดแยง
ระหวางหมูบาน จากการแยงนํ้าในระบบชลประทานโดยสาเหตุของความขัดแยงคือ ระยะเวลาของ
การปลอยนํ้าในระบบชลประทาน โดยการใชกระสอบทรายกั้นระหวางคลองชลประทาน เพื่อให
นํ้ามีระดับที่สูงขึ้นและสามารถสูบนํ้าเขาสวนลําไยได ซึ่งสอดคลองกับ อภิญญา (2547) ที่ไดศึกษา
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การจัดการความขัดแยงขององคกรเหมืองฝายชวงฤดูแลงในลุมนํ้าแมจัน จังหวัดเชียงราย และกลาว
วา ปญหาความขัดแยงบริเวณเสนลําเหมืองเดียวกัน เกิดจากกลุมเกษตรกรที่อยูตนนํ้าและกลุม
เกษตรกรที่อยูทายนํ้า โดยที่กลุมเกษตรกรที่อยูตนนํ้าแอบนํากระสอบทรายกั้นลําเหมือง ทําใหกลุม
เกษตรกรที่อยูทายนํ้าไมมีนํ้าใช จนเกิดความขัดแยง นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับ เบญจพรรณและ
คณะ (2549) ไดทําการศึกษา การศึกษาความเสี่ยงและวิธีการจัดการความเสี่ยงในมุมมองของ
เกษตรกร โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณผูปลูกขาวในจังหวัดพะเยา รวม 366 ครัวเรือน ประเมิน
ความเสี่ยงดวยวิธีการของ Smith et al. ( 2000) ที่จําแนกความเสี่ยงจากมุมมองเกษตรกรที่เกิดขึ้น
ออกเปน 3 ดานรวม 14 ชนิดความเสี่ยงคือ 1)  กลุมความเสี่ยงเชิงกายภาพประกอบดวยฝนแล ง นํ้า
ทวม นํ้าไมพอใช (ชลประทาน) และคุณภาพดิน 2) กลุมความเสี่ยงเชิงชีวภาพ ประกอบด วยโรคพืช
แมลงศัตรูพืช วัชพืช สัตวศัตรูพืช และการใชเทคโนโลยี  และ 3)  กลุมความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจ
สังคมประกอบด วย ราคาผลผลิต ตนทุนการผลิต เงินทุน การตลาด และที่ดินทํากิน โดยผลการ
วิเคราะหภาพรวมทั้งจังหวัด พบวาเกษตรกรที่ปลูกขาวในพื้นที่อาศัยนํ้าฝน  เผชิญกับความเสี่ยงดาน
ฝนแลง/ฝนทิ้งชวงมากที่สุด  รองลงมาเปนความเสี่ยงดานโรคพืช และแมลงศัตรูพืช สวนในพื้นที่
รับนํ้าชลประทานพบความเสี่ยงดานโรคพืชเป นอันดับ 1 รองลงมาคือ ความเสี่ยงดานตนทุน
การผลิต  และแมลงศัตรูพืชตามลําดับ ซึ่งการกรับตัวของเกษตรกรผู ปลูกลําไยในตําบลแมสอยน้ัน
น้ัน มีวิธีการหรือกลยุทธ ในการจัดการเพื่อแกปญหา หรือลดผลกระทบจากจากภัยแลงได 
หลากหลายวิธีมากหรือนอยแตกตางกันตามชนิดของความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

การปรับตัวและการแกไขปญหาพบวา ที่ระดับครัวเรือนเกษตรกรพยายามหาวิธี
เพื่อใหผลผลิตลําไยไมเกิดความเสียหายจากภัยแลง เชน การเตรียมความพรอมของตนลําไย การ
กักตุนนํ้าไวใช และการขุดสระนํ้าและเจาะบอนํ้าบาดาลเพิ่ม สวนที่ระดับครัวเรือน พบวาเกษตรกร
พยายามหาวิธีเพื่อใหผลผลิตลําไยไมเกิดความเสียหาย โดยระดับชุมชนสวนใหญมีการพึ่งตนเอง
กอนโดยมีการประชุมจัดเวรจายนํ้าในเขตชลประทาน และเชิญวิทยากรจากสํานักงานเกษตรอําเภอ
จอมทองมาใหความรูเร่ืองการวางแผนการใชนํ้าในการเกษตรอยางประหยัด ซึ่งสามารถบรรเทา
ปญหาไดบาง แตตอมาภัยแลงไดเพิ่มความรุนแรงขึ้น จนชุมชนไมสามารถรับมือไหวจึงไดประชุม
ในระดับชุมชนและมีมติใหผูใหญบานติดตอขอความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบลแม
สอยเพื่อใหการชวยเหลือ ซึ่งผลการศึกษาที่ได สอดคลองกับ อรทัย (2550) ที่ไดศึกษาเร่ือง
ภัยแลงจังหวัดมหาสารคาม : สถานการณและความรุนแรงและแนวทางการแกปญหาในระดับ
หมูบาน พบวา ชาวบานตองการการมีสวนรวมของชุมชนในการแกปญหาภัยแลง และมีแนว
ทางแกไขคือ 1) ดานการเพิ่มแหลงกักเก็บนํ้าเพื่อการบริโภคใหเพิ่มภาชนะกักเก็บนํ้าเพื่อใหมีนํ้า
บริโภคในชวงเกิดภัยแลง สวนนํ้าเพื่อการอุปโภคใหมีบอนํ้าบาดาลสาธารณะและแหลงผลิต
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นํ้าประปาของหมูบานเพิ่มเติม และนํ้าเพื่อการเกษตรควรมีการสงเสริมการขุดสระนํ้าในนา เพื่อให
มีนํ้าใชในชวงฤดูแลง 2) ดานการสงเสริมอาชีพ จัดอบรมประชาชนในหมูบานใหมีอาชีพเสริม
เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มรายไดใหประชาชน และลดการเคลื่อนยายแรงงานออกนอกพื้นที่ 3) ดานการ
เกษตรกรรม ใหมีการปลูกพืชหมุนเวียนในพื้นที่ของหมูบานเพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพของดิน
และปลูกพืชชนิดที่ใชนํ้าในปริมาณนอย

5.3 ขอเสนอแนะจากงานวิจัย
1. การผลิตลําไย เกษตรกรควรวางแผนการผลิต เชน การปรับลดหรือการเพิ่มพื้นที่

การผลิต ลําไย และเตรียมหาแหลงนํ้าสํารองไวใชในสวนเมื่อเกิดภัยแลง เชน การขุดสระนํ้า การ
เจาะบอบาดาล เปนตน นอกจากน้ีเกษตรกรสวนใหญมีความเห็นวาควรจะสรางประตูระบายนํ้าและ
สรางฝายกั้นนํ้าเพิ่มเติมเพื่อกั้นนํ้าปงจนมีระดับนํ้าที่เพียงพอใหเคร่ืองสูบนํ้าพลังงานไฟฟาสูบนํ้าไป
เก็บไวในอางเก็บนํ้าตางๆ ได และควรมีโครงการปรับปรุงระบบสงนํ้าชลประทานใหครอบคลุม
พื้นที่ตําบลแมสอย สวนวิธีการใหนํ้าตนลําไย ผูวิจัยคิดวาควรทําการปรับปรุงระบบการใหนํ้าโดย
นําระบบสปริงเกลอรมาใชแทนการใหนํ้าแบบทวมขัง ซึ่งสามารถประหยัดนํ้าและกําหนดจุดใหนํ้า
ได นอกจากน้ีการตรวจสอบภาชนะที่กักเก็บนํ้าใหอยูในสภาพที่สมบูรณไมมีรอยร่ัวซึม และการ
ปรับปรุงสระเก็บนํ้าใหมีการซึมออกออกของนํ้าลดลง จะทําการใชนํ้าในชวงที่เกิดปญหาภัยแลงมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

2. หนวยงานที่เกี่ยวของในตําบลแมสอย ควรเตือนภัยแลงลวงหนา เน่ืองจากภัยแลง
เกิดในชวงลําไยออกดอกและติดผลซึ่งสงผลใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตลําไยอยางมาก ดังน้ันจึง
ควรแจงเกษตรกรใหทราบลวงหนาเพื่อที่เกษตรกรจะไดหาแหลงนํ้าสํารองไวใช และหนวยงานที่
เกี่ยวของในตําบลแมสอย ควรวางแผนการรับมือกับภัยแลงที่เกิดขึ้นโดย การจัดสรรงบประมาณ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของในการชวยเหลือกลุมเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ หรือการของบประมาณ
เพื่อสรางระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพียงพอตอความตองการนํ้าในการเกษตร
ของเกษตรกร

5.4 ขอเสนอแนะดานงานวิจัยในคร้ังตอไป
การคนควาอิสระเร่ือง ผลกระทบของภัยแลงและการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกลําไย

ในตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม คร้ังน้ีไดทําการเก็บขอมูลที่เกี่ยวกับภัยแลงในป
2554 ซึ่งทําใหไดขอมูลบางอยางไมชัดเจนนักเน่ืองจากเกษตรกรไมสามารถระบุขอมูลไดชัดเจน
ดังน้ัน ดังน้ันขอมูลเร่ือง ผลกระทบของภัยแลงและการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกลําไยในตําบล
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แมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ยังไมสมบูรณ ซึ่งหากมีผูสนใจนําไปศึกษาตอ จึงควร
ศึกษาตอ เชน นวัตกรรม การจัดการแกไขปญหาที่ของเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
กระบวนการกลุมและชุมชนในการแกไขปญหาภัยแลง  และแนวทางการแกปญหานํ้าตําบลแมสอย
เพื่อที่จะใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาคร้ังน้ีไปผนวกกับแนวทางการแกไข
ปญหานํ้าในตําบลแมสอยตอไป


