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Abstract
The purposes of this study were to: 1) study social impact of farmers on off-season 

longan production, 2) forecast influencing factors to social impacts among farmers and 
3) develop of a policy recommendation on resolving the social impact of off-season 
longan production. 303 farmers who live in Ban Hong district, Lamphun province and 12 
stakeholders were participated in this study. The data were collected through 
questionnaires, non - structured interview, and stakeholder participatory workshop. Data 
were analyzed by descriptive statistics and content analysis. The results indicated that 
social impact on off-season longan production was high (mean = 3.76). When analyzing 
the predictive power of the social impact from off-season longan production of farmers 
found two variables that can explain the variability of social impacts. This includes the 
number of agricultural workers in the household and the amount of land held for 
agriculture. Both of them could significantly predicted social impact of farmers from off-
season longan production by 34.6% (p – value = 0.014 and 0.000, respectively). In this 
regard, the process of the workshop of the stakeholders suggested policy recommendations 
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on the alteration of social impacts from off-season longan production by reducing 
production costs, migrant worker management, and water resource management.
Keywords:  Social impact, off-season longan, farmer

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิตลําไย

นอกฤดู 2) เพื่อพยากรณปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลกระทบทางสังคมในกลุมเกษตรกร และ 3) เพื่อพัฒนา
ขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแกไขผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู ใชวิธีการศึกษา
แบบผสานวิธี กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังน้ีเปนเกษตรกรผูผลิตลําไยนอกฤดู ในพื้นที่อําเภอบานโฮง 
จังหวัดลําพูน จํานวน 330 ราย รวมถึงตัวแทนจากผูมีสวนไดสวนเสีย จํานวน 12 คน รวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผูมีสวนได
สวนเสีย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบวา 
ผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 
3.76) เม่ือวิเคราะหอํานาจการพยากรณผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกร 
มีตัวแปรที่สามารถอธิบายความผันแปรของผลกระทบทางสังคม 2 ตัวแปรยอย ไดแก จํานวนแรงงาน
ภาคเกษตรในครัวเรือน และจํานวนพ้ืนทีถ่อืครองเพ่ือการเกษตร โดยรวมกันพยากรณผลกระทบทางสังคม
จากการผลิตลําไยนอกฤดูของเกษตรกร ไดรอยละ 34.6 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 (p – value = 
0.014 และ 0.000 ตามลําดับ) ทั้งนี้กระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของผูมีสวนไดสวนเสียไดเสนอ
ขอเสนอแนะเชงินโยบายเกีย่วกบัการแกไขผลกระทบทางสงัคมจากการผลติลาํไยนอกฤด ูโดยการลดตนทนุ
การผลิต การจัดการแรงงานขามชาติ และการจัดการทรัพยากรนํ้า
คําสําคัญ:  ผลกระทบทางสังคม ลําไยนอกฤดู เกษตรกร

คํานํา
การผลิตลําไยเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญใน

ภาคใตของจีน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกรอยละ 13-20 
ของพื้นที่เพาะปลูกผลไมทั้งหมด แตในชวง 10 ปที่
ผานมาพ้ืนที่ปลูกลดลงอยางมาก เนื่องจากผลผลิต
ราคาตกต่ํา (Qiu, 2014) เชนเดียวกบัการผลิตลาํไย
ในประเทศกัมพูชาที่การผลิตลําไยมีการเพิ่มพื้นที่
ปลกูจาํนวนมากในป ค.ศ. 2012 ทัง้นีก้ารผลิตลําไย
ในกมัพชูาผลผลติทีไ่ดมกัจะไมมคีณุภาพจึงประสบ

ปญหาการตลาด เกษตรกรบางสวนจึงหันมาผลิต
ลําไยนอกฤดูแตก็ประสบปญหาตนทุนการผลิตที่
สูงข้ึนจากการใชสารเคมีการเกษตรที่เพิ่มข้ึน การ
จัดการตนลําไยหลังการเก็บเกี่ยว การจัดการนํ้า 
และสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง (Grow Asia, 
2020) ในสวนของประเทศไทยมีพื้นท่ีปลูกลําไย
กระจายอยูทั่วประเทศ ในปการผลิต พ.ศ. 2562 
ประมาณ 1,200,879 ไร มคีรัวเรือนเกษตรกรผูปลกู
ลําไย จํานวน 196,655 ครัวเรือน โดยมีการปลูก
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มากท่ีสดุในพ้ืนทีภ่าคเหนือ 883,620 ไร มคีรวัเรือน
เกษตรกรผูปลูกลําไย จํานวน 162,871 ครัวเรือน 
มีผลผลิตทั้งหมด 1,011,276 ตัน (สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562) ทั้งนี้เกษตรกรผูผลิต
ลําไยรอยละ 26.4 มีรายไดไมพอใชและเปนหนี้ 
รอยละ 34.7 มีความเครียด กังวลจากรายไดหรือ
คาตอบแทนที่ไมแนนอน และรอยละ 96.1 ที่รับรู
วาลักษณะงานเปนลักษณะที่ใหรายไดไมแนนอน 
(วีระพร และคณะ, 2561) เชนเดียวกับเกษตรกร
ผู ปลูกลําไยในตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม ประสบปญหาในการผลิตลาํไยท้ังผลผลิต
ที่ไมมีคุณภาพ ตนทุนในการผลิตสูงโดยเฉพาะ
คาจางแรงงาน ผลผลิตออกไมตรงกับตามความ
ตองการของตลาด ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ประสบการณในการทําสวนลําไย เกษตรกรบางสวน
ไมมีความรูในการผลิตลําไยอยางถองแท และขาด
อาํนาจตอรองกับพอคาคนกลาง (รุงทพิย และคณะ, 
2558) นอกจากน้ีการผลิตลําไยยังเกิดผลกระทบ
ดานแรงงานจากการท่ีตองจางแรงงานตางดาวเขา
มาทํางานในสวนลําไยจํานวนมาก เกิดการยายถิ่น
ของแรงงานเหลาน้ีที่เขามาทํางานและพักอาศัย
ในสวนลําไย สงผลกระทบตอชุมชนในดานตาง ๆ 
ทั้ งป ญหาด านความม่ันคงท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ความขัดแยง และ
สภาพส่ิงแวดลอม (ปรียาภรณ และลิวา, 2560) 
เกษตรกรบางสวนจึงแกไขปญหาโดยใช สาร
โพแทสเซียมคลอเรตเพื่อเรงลําไยใหออกดอก
นอกฤด ูซึง่พืน้ทีจ่งัหวดัลาํพนู ป พ.ศ. 2561 มพีืน้ท่ี
ผลติลําไยนอกฤด ู87,053 ไร ผลผลิต 125,966 ตนั 
เมื่อเทียบปริมาณสัดสวนผลผลิตลําไยในฤดูตอ
ลําไยนอกฤดู ปการผลิต พ.ศ. 2561 มีสัดสวน 
49.23 ตอ 50.17 ซึง่จะเห็นไดวาปริมาณลําไยในฤดู
มีนอยกวาลําไยนอกฤดูถึงรอยละ 0.34 (846 ตัน) 

สวนพื้นที่อําเภอบานโฮงมีพื้นที่ผลิตลําไยนอกฤดู 
25,270 ไร ผลผลิต 36,288 ตัน ทั้งนี้เปนผลมาจาก
นโยบายการสงเสริมของภาครัฐท่ีส งเสริมให
เกษตรกรมีการผลิตลําไยนอกฤดูมากขึ้น เพื่อลด
ปริมาณผลผลิตลําไยในฤดูที่ผลผลิตลนตลาด แต
การผลิตลําไยนอกฤดูตองใชปจจัยการผลิตท้ัง
สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และปุยเคมีเพิ่มขึ้น 
อันเปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตของเกษตรกรท่ี
ไมสามารถคาดเดาไดวาผลผลิตทีไ่ดจะคุมคากบัการ
ลงทุนหรือไม (สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน, 
2562) นอกจากน้ีเกษตรกรสวนใหญขาดแคลนเงิน
ทุนท่ีจะนํามาใชในกระบวนการการผลิตทั้งการซ้ือ
ปจจัยการผลติ คาจางแรงงาน และคาบาํรงุตนลาํไย
หลังการเก็บเก่ียว (สามารถ, 2564) ปรากฏการณ
ดงักลาวขางตนสอดคลองกบัแนวคดิผลกระทบทาง
สังคมซ่ึงไดอธิบายการเปล่ียนแปลงรูปแบบและ
วิธีการของมนุษยในการดํารงชีวิต การทํางาน การ
แสวงหาปจจัยพื้นฐาน และความสัมพันธกับผูอื่น 
ปรากฏการณเหลานี้นําไปสูผลกระทบทางสังคม
ทั้งดานประชากรอันเปนการเปลี่ยนแปลงในปจจัย
ที่กําหนดคุณลักษณะของประชากร เชน กําลัง
แรงงาน การจางงาน การเปลี่ยนคาตัวหรือการจาง
งานการอพยพโยกยายและการตั้งถ่ินฐานใหม 
เปนตน ดานเศรษฐกิจและสังคมซ่ึงเปนความ
เปลีย่นแปลงท่ีเก่ียวของกับรายได อตัราและรูปแบบ
การจางงาน ราคาของสินคาและบริการในทองถ่ิน 
และผลกระทบทางภาษี และผลกระทบทางสังคม
ดานปฏิสัมพันธ ทางสังคมท้ังการบริการทาง
สาธารณสุข การพักผอนหยอนใจ ศาสนาและ
พิธีกรรม และความผูกพันภายในสังคม รวมถึง
โอกาสในการหารายไดและการเขาถึงทรัพยากร 
(เดชรัตน และคณะ, 2545) ทั้งนี้ผลการศึกษาอาจ
นําไปสูทางเลือกเพื่อแกไขปญหาผลกระทบทาง
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สงัคมจากการผลิตลาํไยนอกฤดูภายใตการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนไดอยางเหมาะสม การศึกษาน้ีจงึมี
วตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาผลกระทบทางสังคมในกลุม
เกษตรกรผูผลิตลําไยนอกฤดู พยากรณปจจัยที่มี
อิทธิพลตอผลกระทบทางสังคมในกลุมเกษตรกร
จากการผลิตลําไยนอกฤดู และพัฒนาขอเสนอเชิง
นโยบายเพ่ือการแกไขผลกระทบทางสังคมจากการ
ผลิตลําไยนอกฤดู ทั้งนี้ผลการศึกษาอาจจะนําไปสู
แนวนโยบายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานดานการเกษตร และชมุชนเพือ่การแกไข
ปญหาผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไย
นอกฤดูไดอยางเหมาะสมตอไป

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ใชกระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี 

(Mixed methods) โดยใชการเก็บรวบรวมขอมูล
เชิงปริมาณรวมกับการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
คุณภาพ โดยดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือน
มีนาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดวย

การศกึษาระยะที ่1 การศึกษาผลกระทบทาง
สังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู ใชรูปแบบการ
ศึกษา เปนการสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross 
sectional survey)

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร เปน
เกษตรกรผูผลิตลําไยนอกฤดูในเขตอําเภอบานโฮง 
จังหวัดลําพูน ในรอบปการผลิต พ.ศ. 2562-2563 
จาํนวน 4,995 ราย กลุมตัวอยาง คณะผูวจิยัไดเลอืก
ใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางจากสูตรคํานวณ
ขนาดตัวอยางของ Daniel (2010) ไดขนาด
กลุมตัวอยาง จํานวน 330 ราย หลังจากน้ันเลือก
กลุมตัวอยางระดับหมูบาน รอยละ 30 ดวยวิธีการ
สุมอยางงายโดยการจับสลากแบบไมกลับคืน การ
คัดเลือกครัวเรือนแตละหมูบานมาศึกษาผูวิจัยใช

ตารางสุม (Random number table) ตามสัดสวน
ของจํานวนหลังคาเรือนแตละหมูบาน สวนการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ ทาํการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจากเกษตรกรผูผลิตลําไยนอกฤดู 
และประชาชนท่ัวไป จํานวน 12 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมลู ประกอบดวย

สวนท่ี 1 ขอมลูท่ัวไป เปนขอคาํถามปลายปด
และปลายเปด

สวนที่ 2 ระดับผลกระทบทางสังคม เปนขอ
คําถามปลายปดและปลายเปดเก่ียวกับผลกระทบ
ดานประชากรดานเศรษฐกิจ และดานปฏิสัมพันธ
ทางสังคม ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale) 5 ระดบั ตามแบบของ 
Likert scale แบบสอบถามแตละขอมคีะแนนต้ังแต 
1-5 คะแนน แปลผลคาเฉล่ียตั้งแต 1.00-1.49 
นอยที่สุด 1.50-2.49 นอย 2.50-3.49 ปานกลาง 
3.50-4.49 มาก และ 4.50-5.00 มากที่สุด (Joshi 
et al., 2015) แบบสอบถามท้ังชุดมีคาความเท่ียง
เทากับ 0.86 (Conbach, 1951)

สวนเคร่ืองมือเชิงคุณภาพ ใชการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ และการสนทนากลุมครอบคลมุ
ประเด็นผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไย
นอกฤด ูและแนวทางแกไขผลกระทบทางสงัคมจาก
การผลิตลาํไยนอกฤดู ใชการตรวจสอบสามเสาดาน
วธิรีวบรวมขอมลู (Methodological triangulation) 
โดยการใช วิธี เก็บรวบรวมข อมูลจากการให 
ขอเสนอแนะของผูเขารวมการสนทนากลุม วิธีการ
สังเกตควบคูกบัการซักถาม รวมถึงศกึษาขอมลูจาก
แหลงเอกสารที่เก่ียวของกับผลกระทบทางสังคม
จากการผลิตการเกษตร

การวิเคราะหขอมูล ขอมูลระดับผลกระทบ
ทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู วิเคราะหโดย
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สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ขอมูล
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับผลกระทบทาง
สังคมใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ
เสนตรง (Multiple Liner Regression Analysis) 
และขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปด และการ
สมัภาษณแบบไมมโีครงสรางใชการวเิคราะหเนือ้หา 
(Content Analysis) โดยการจําแนกและจัดระบบ
ขอมลู การสรางขอสรปุแบบอปุนยั การเปรยีบเทยีบ
ขอมูลและการตีความขอมูล โดยดัดแปลงขั้นตอน
การวิเคราะหเชิงปรากฏการณวิทยา (Matthew 
et al., 2014)

การศึกษาระยะที่ 2 การพัฒนาขอเสนอเชิง
นโยบายเพ่ือแกไขผลกระทบทางสังคมจากการผลิต
ลาํไยนอกฤด ูใชกระบวนการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder Group 
Operational Seminar) รวมกบัการวเิคราะหความ
เชือ่มโยงของผลกระทบทางสงัคมและการผลติลาํไย
นอกฤดูจากการศึกษาระยะที่ 1 ดังนี้

กลุมผูเขารวมสมัมนา เปนผูมสีวนไดสวนเสยี
กับผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู 
จํานวน 12 คน ประกอบดวย ตัวแทนเกษตรกร
ผูผลิตลําไยนอกฤดู จํานวน 4 คน ตัวแทนจาก
สาํนักงานสาธารณสุขอาํเภอ จาํนวน 1 คน ตวัแทน
จากผูนําชุมชน จํานวน 2 คน สมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน ตัวแทนจาก
นักวิชาการ จํานวน 2 คน และตัวแทนประชาชน 
จํานวน 2 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบบันทึก
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย

การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเน้ือหา 
(Content Analysis) จากน้ันสรุปเรียบเรียงเปน
ลายลักษณอักษรและตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลโดยผูเชี่ยวชาญ

ผลการวิจัยและวิจารณ
ขอมูลทั่วไปของเกษตรกร

พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 55.40 
มีอายุเฉลี่ย 51.39 ป จบการศึกษาระดับประถม
ศกึษา รอยละ 66.70 จาํนวนแรงงานภาคการเกษตร
ในครัวเรือนเฉล่ีย 4.11 คน จํานวนพ้ืนท่ีถือครอง
เพื่อการเกษตรทั้งหมดเฉลี่ย 4.99 ไร จํานวนพื้นที่
ผลิตลําไยนอกฤดูในรอบการผลิตป 2562-2563 
เฉลี่ย 3.21 ไร ผลิตลําไยพันธุอีดอ รอยละ 83.50 
จาํนวนตนลําไยเฉลี่ย 46.10 ตนในรอบการผลิตป 
2562-2563 ผลติลาํไยนอกฤดปูละรุน รอยละ 100 
ใสสารเรงลําไยออกดอกนอกฤดูเดือนพฤษภาคม 
รอยละ 35.90 เก็บเก่ียวผลผลิตลําไยนอกฤดูเดือน
พฤศจิกายน รอยละ 35.90 ตัดสินใจทําลําไย
นอกฤดูในชวงที่ผลผลิตขายไดราคาดี รอยละ 
76.20 พบปญหาตนทุนการผลิตสูง (แรงงาน/
สารเคมี) รอยละ 56.70 นําผลผลิตลําไยนอกฤดู
ไปขายเอง รอยละ 76.60 และรายไดจากการขาย
ผลผลิตลําไยนอกฤดูกาลในรอบการผลิตที่ผานมา
เฉลี่ย 314,153.68 บาท/ครัวเรือน

ผลกระทบทางสังคมในกลุมเกษตรกรจากการ
ผลิตลําไยนอกฤดู

พบวา จาก Table 1 ผลกระทบทางสังคม
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.76) เม่ือ
แยกเปนรายดานผลกระทบดานเศรษฐกิจอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.76) ผลกระทบดาน
ประชากรอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.75) 
และผลกระทบดานปฏสิมัพนัธทางสังคมอยูในระดับ
ปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.24) ทั้งนี้ผลกระทบ
การผลิตลาํไยนอกฤดูในพ้ืนทีถ่งึแมจะเปนทางเลือก
ในการผลิตลําไย แตในสถานการณปจจุบันท่ี
กระบวนการผลติลาํไยนอกฤดมูคีวามเสีย่งเกีย่วกบั
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ราคาผลผลิตที่คาดเดาไมได การใชปจจัยการผลิต
ทีห่ลากหลายอันเปนการเพ่ิมตนทนุการผลิต สภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งสงผลตอผลผลิตที่ไมได
มาตรฐาน รวมถึงประสบการณการผลิตลาํไยนอกฤดู
ทีข่าดการรับรู การเขาถงึ และการประยุกตใชขอมลู
ทีถ่กูตองและทนัสมยัเก่ียวกบัการผลติลาํไยนอกฤดู
ทําใหไมประสบผลสําเร็จในการผลิต สอดคลองกับ

เกษตรกรผู ผลิตลําไยนอกฤดูในตําบลเขาพระ 
อาํเภอรัตภมู ิจงัหวัดสงขลา ทีย่งัขาดประสบการณ
ในการผลิตลาํไยนอกฤดู และเกษตรกรใหความเห็น
วาได รับความชวยเหลือจากภาครัฐนอยมาก
โดยเฉพาะดานความรูหลักวิชาการตาง ๆ เก่ียวกับ
การผลิตลําไยนอกฤดู (อรณุี, 2553)

Table 1 Social impact on off-season longan production of farmers

Social impact
n=330

Social impact level
Mean S.D.

Population
Economic
Social relationships

3.75
4.13
3.24

0.25
0.49
0.44

high
high

modulate

Total average 3.76 0.31 high

การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง สรุปไดวา 
การผลิตลําไยนอกฤดูเปนการแกไขปญหาผลผลิต
ลําไยที่เก็บเก่ียวพรอมกันทําใหสงผลตอราคา
ผลผลิตตกตํ่า ทั้งนี้เกษตรกรสวนใหญจะตัดสินใจ
ในสวนของชวงเวลาและวิธีการในการใสสาร
โพแทสเซียมคลอเรตจากประสบการณและการ
บอกเลาของเกษตรกรดวยกนั นอกจากนีเ้กษตรกร
บางรายเกดิความเครยีดจากการขายผลผลติทีไ่มได
ราคาตามท่ีตองการเน่ืองจากตองชําระหน้ีธนาคาร 
การเขาถึงความชวยเหลือจากภาครัฐที่มักจะลาชา
ไมทนัสถานการณ สอดคลองกับเกษตรกรทานหน่ึง
กลาววา การผลติลาํไยนอกฤดใูนปจจุบนัทาํไดยาก 
ไมสามารถคาดเดาไดวาลาํไยจะแทงชอดอกหรือไม 
แตก็ตองเส่ียงเพราะคิดวาราคาผลผลิตลําไยนาจะ
ราคาดีกวาลําไยในฤดู (สัมภาษณเกษตรกร เมื่อ

วันที่ 16 มีนาคม 2563) เกษตรกรอีกทานกลาววา 
ขาดทุนจากการผลิตลําไยนอกฤดู 3 ปการผลิต
ติดตอกันแลว วาจะเลิกทํา ภาครัฐแมจะชวยเหลือ
โดยการพยุงราคา แตเมื่อความชวยเหลือมาถึง
ผลผลติสวนใหญจะอยูกบัพอคาคนกลาง เกษตรกร
ไมไดประโยชนมากนัก (สัมภาษณเกษตรกร เมื่อ
วันท่ี 1 เมษายน 2563) นอกจากนี้เกษตรกร
สวนใหญยังขาดอํานาจการตอรองการขายผลผลิต
กบัพอคาคนกลาง การขาดแคลนแรงงาน การเขามา
ของแรงงานขามชาติ รวมถึงการจัดสรรปริมาณนํ้า
ที่ไมเพียงพอกอเกิดความขัดแยงในชุมชนระหวาง
ประชาชนท่ัวไปกับเกษตรกรผูผลิตลําไยนอกฤดู

การผลิตลําไยนอกฤดูที่เพิ่มจํานวนพ้ืนที่การ
ผลิตมากขึ้น ในชวงฤดูแลงจะเกิดความขัดแยง
เก่ียวกับการใชนํ้าอุปโภค เกษตรกรบางสวนยอม
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จายคาน้ําประปาหมูบานเพ่ิมขึ้นเพื่อนํานํ้ามาใชใน
การดูแลลําไยในชวงติดผล สงผลใหนํ้าประปา
ไมเพียงพอตอความตองการใชภายในหมูบาน 
เกษตรกรบางสวนยังดําเนินการขุดเจาะน้ําใตดิน
มาใชทําใหนํ้าใตดินที่ชุมชนนํามาผลิตนํ้าประปา
หมูบานลดปริมาณลง เกษตรกรทานหนึ่งกลาววา 
“การผลิตลําไยนอกฤดูถึงแมจะเพิ่มรายไดใหกับ
เกษตรกร และประชาชนทัว่ไปทีไ่ปรบัจางเกบ็เกีย่ว
ผลผลิต แตในสถานการณปจจุบันที่ภัยแลงเกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง การใชนํ้าในสวนลําไยตองมีการ
วางแผนท่ีดีเพื่อไมใหเกิดความขัดแยงกับชุมชน” 
(สมัภาษณประชาชน เมือ่วนัที ่8 พฤษภาคม 2563) 
ในสวนของประชาชนในพ้ืนทีบ่างสวนมีความกังวล
เกี่ยวกับการเขามาของแรงงานตางดาวเพื่อรับจาง
ดแูลและเกบ็เกีย่วผลผลติลาํไยนอกฤด ูซึง่บางสวน
เขามาโดยไมสามารถตรวจสอบไดวาเขามาอยางไร

การพยากรณปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลกระทบทาง
สังคมของเกษตรกรจากการผลิตลําไยนอกฤดู

การศึกษาน้ีใชรูปแบบสมการพยากรณ ดังนี้ 
y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +……+ b5x5 โดย X1 
อายุ (ป) X2 จํานวนแรงงานในครัวเรือน (คน) X3 
จาํนวนพืน้ท่ีถอืครองเพือ่ทาํการเกษตรทัง้หมด (ไร) 
X4  จาํนวนพืน้ท่ีในการผลติลาํไยนอกฤดใูนรอบการ
ผลิต 2562-2563 (ไร) และ X5 รายไดจากการขาย
ผลผลิตลําไยนอกฤดูกาลในรอบการผลิตที่ผานมา 
(บาท) ทั้งน้ีเมื่อนําตัวแปรทั้ง 5 ตัวเขาสมการแลว
คํานวณดวยวิธี Stepwise (Montgomery et al., 
2012) เมือ่พจิารณาคาสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจเชงิ
พห ุ(R2) พบวา มคีาเทากบั 0.346 ซึง่หมายความวา 
ตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร อธิบายการเปล่ียนแปลง
ของผลกระทบทางสงัคมจากการผลติลาํไยนอกฤดู
ของเกษตรกรไดรอยละ 34.60 และพบวา มตีวัแปร 

2 ตัวแปร คือ X2 จํานวนแรงงานในครัวเรือน (คน) 
และ X3 จํานวนพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือทําการเกษตร
ทั้งหมด (ไร) มีอิทธิพลตอผลกระทบทางสังคมของ
เกษตรกรจากการผลิตลําไยนอกฤดู อยางมีนัย
สาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่เขียนเปนสมการพยากรณ 
ไดดังนี้

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ
Yi (ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจาก

การผลิตลําไยนอกฤดู) = 3.717 + 0.038 (จํานวน
แรงงานในครัวเรือน) – 0.060 (จํานวนพื้นที่
ถือครองเพื่อทําการเกษตรทั้งหมด)

ทั้งนี้จํานวนแรงงานภาคเกษตรในครัวเรือน
พยากรณระดับผลกระทบทางสังคมของเกษตรกร
จากการผลิตลําไยนอกฤดูในทิศทางเดียวกัน อาจ
เปนไปไดวาการผลิตลาํไยนอกฤดูกาํลงัเผชิญปญหา
การขาดแคลนแรงงานเพิ่มขึ้น คาจางแรงงานสูง 
รวมถึงสถานการณในปจจุบันแรงงานภาคเกษตร
สวนใหญในครัวเรือนเปนเกษตรกรท่ีมีอายุที่
ไมสามารถทาํงานทีใ่ชกาํลังมากเกษตรกรจงึจาํเปน
ตองจางแรงงานเพิม่ขึน้ถึงแมจะเปนการเพิม่ตนทุน
ในการผลิตลําไยนอกฤดู สอดคลองกับแรงงาน
ภาคการเกษตรของเกษตรกรชาวสวนลําไยในพืน้ที่
อําเภอจอมทองและอําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ในชวงการเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไย
จะใชแรงงานในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกลเคียง สวนใหญ
เปนแรงงานในครัวเรือน ญาติพี่นอง หรือแรงงาน
รับจางทั่วไปในชุมชน ซึ่งในชวงของการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตลําไยในรายที่มีการเพาะปลูกมากจํานวน
หลายไร จึงมีความตองการแรงงานท่ีเพิ่มขึ้น 
(สายสกุล และกังสดาล, 2560) สวนพื้นท่ีการ
ถือครองเพื่อทําการเกษตรทั้งหมดพยากรณระดับ
ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการผลิต
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ลําไยนอกฤดู ในทิศทางตรงขาม อาจเปนไปไดวา
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่การเกษตรอาจเปนทางเลือก
ในการผลติพชืทีห่ลากหลาย ซึง่ในพืน้ทีม่กีารขยาย
พื้นที่การปลูกมะมวงที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องและยังไมประสบปญหาดานราคาผลผลิต 
รวมถึงเกษตรกรบางสวนที่มีพื้นที่จํานวนมากจะ

แบงพื้นที่การผลิตลําไยนอกฤดูเปนแตละชวงเวลา
ทาํใหโอกาสการขาดทนุลดลง สอดคลองกบัรายงาน
การศกึษาของสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร (2562) 
ที่พบวา เนื้อท่ีเพาะปลูกทั้งหมดของครัวเรือนเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรายไดของครัวเรือนเกษตร

Table 2 Factors predicting social impact among farmers

Factors b bata t P – value*

Constant
Number of in – household labor
The entire farm holding area

3.717
0.038
-0.060

.135
-.276

13.345
2.462
-5.022

.000

.014

.000

R2 = 0.346 SEE = 0.420 F = 15.660 p – value = 0.000

ขอเสนอเชงินโยบายเพือ่การแกไขผลกระทบทาง
สังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู พบวา

1. ควรลดตนทนุการผลิต การผลิตลาํไยนอกฤดู
มีปจจัยการผลิตท่ีเกษตรกรตองใชตั้งแตระยะ
การเตรียมตน ระยะการใสสารโพแทสเซียมคลอเรต
ซึ่งในปจจุบันนิยมพนทางใบมากกวาราดลงพื้นดิน 
ระยะตดิผล และระยะหลงัการเกบ็เกีย่ว การสงเสรมิ
ใหเกษตรกรผลติและใชสารชวีภาพทัง้ปุยหมกั สาร
ไลแมลงจากสมุนไพร และปุยคอก อาจเปนทางเลือก
ในการลดตนทุนการผลิตได สวนคาจางแรงงาน
ที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรควรทําการตัดแตงทรงพุมให
ตนเตี้ย

2. ดําเนินการจัดการแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานข ามชาติที่ เข ามารับจ างเก็บผลผลิต
ซึ่งสวนใหญพอคาคนกลางจะเปนผู พาแรงงาน
เหลานีเ้ขามา โดยอาจมกีารลงทะเบยีนอยางถกูตอง
ตามกฎหมาย และทําขอตกลงรวมกับพอคารับซื้อ

ลําไย ทั้งการแจงขอมูลจํานวน พื้นที่การทํางาน 
ระยะเวลาการเขามาทํางานตอผูนําชุมชน เพื่อ
เปนการเฝาระวังเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

3. การจัดการทรัพยากรน้ํา โดยเฉพาะการ
แกไขปญหาความขัดแยงเกี่ยวกับการใชนํ้าในการ
ผลิตลําไยนอกฤดู ทั้งนี้ในพื้นที่ไมมีแหลงนํ้าสํารอง
ขนาดใหญ แหลงนํา้หลกัคอื แมนํา้ลี ้ซึง่กาํลงัเผชญิ
ความเสื่อมสภาพทั้งคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรม ทองนํ้า
แคบและตืน้เขินจากดนิตะกอนทบัถม หนวยงานและ
ชุมชนควรรวมดําเนินการโดยอาจจะฟนฟูระบบ
เหมืองฝาย การขอสนับสนุนงบประมาณการขุด
ลอกแมนํ้าและคลองสงนํ้าจากฝายทดนํ้าจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงสรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชนในการอนุรักษแหลงนํ้าในชุมชน

ขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแกไข
ผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู
ดังกลาวไดสะทอนความวิตกกังวล และความ
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ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาแกไข
ผลกระทบทางสงัคมจากการผลติลาํไยนอกฤดขูอง
ผู มีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะผลกระทบดาน
แรงงานขามชาติและความขัดแยงในการจัดสรร
ทรัพยากรนํ้าที่อาจจะสงผลตอการอยูรวมกันของ
ประชาชนในชุมชน อยางไรก็ตาม ในสถานการณที่
เกษตรกรตองแบกรับตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นการ
ผลิตลําไยนอกฤดูและในฤดู เกษตรกรอาจจะแปร
เปลี่ยนสูการผลิตไมผลประเภทอื่นทดแทน

สรุปผลการวิจัย
ผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจากการ

ผลิตลําไยนอกฤดูโดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้
ตัวแปรพยากรณทั้งหมด 5 ตัวแปร อธิบายการ
เปลีย่นแปลงของผลกระทบทางสงัคมการผลติลาํไย
นอกฤดูของเกษตรกรไดรอยละ 34.60 และมี
ตัวแปร 2 ตัวแปร คือ จํานวนแรงงานในครัวเรือน 
และจํานวนพ้ืนทีถ่อืครองเพ่ือทาํการเกษตรท้ังหมด 
พยากรณผลกระทบทางสังคมของเกษตรกรจาก
การผลิตลาํไยนอกฤดูไดอยางมนียัสาํคัญทางสถิตทิี่ 
0.05 สวนขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแกไข
ผลกระทบทางสังคมจากการผลิตลําไยนอกฤดู
ทั้งการลดตนทุนการผลิต การจัดการแรงงาน และ
การจัดการทรัพยากรนํ้า เปนแนวทางที่อาจนําสู
แผนงานของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําสู การ
ปฏบิตัเิพือ่การแกไขปญหาได ทัง้นีก้ารศกึษาในเชงิ
นโยบายท้ังระบบการผลิตลําไยนอกฤดูตั้งแตการ
ตดัสนิใจของเกษตรกร กระบวนการผลติ กระบวนการ
จําหนายผลผลิต และการจัดการสวน และรูปแบบ
การจดัการแรงงานทัง้แรงงานในพืน้ที ่แรงงานขามชาติ 
รวมถึงกระบวนการจัดการแรงงานในสถานการณ
การขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการกําหนดขนาด
พืน้ทีก่ารผลิตท่ีเหมาะสม อาจจะเปนขอมลูพืน้ฐาน

ที่สนับสนุนการวางแผนการจัดการระบบการผลิต
ลําไยนอกฤดูได
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