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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญของปญหา 
มะยงชิดเปนมะปรางชนิดหนึ่งท่ีมีรสหวานอมเปร้ียว จัดเปนไมผลเมืองรอนท่ีสามารถปลูก

ไดในดินทุกชนิด ทนแลงไดดี มีความทนทานตอโรคและแมลงสูง พื้นท่ีท่ีมีการปลูกมากคือภาค
กลางและภาคเหนือเชน จังหวัดกําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย มะยงชิดเปนผลไม
ท่ีข้ึนชื่อวาคนซ้ือไมไดรับประทาน คนรับประทานไมไดซ้ือ เนื่องจากมีการผลิตไมเพียงพอตอความ
ตองการท้ังในและตางประเทศ ทําใหมีราคาสูงมากจึงมักซ้ือไปเปนของฝากมากกวาซ้ือมา
รับประทานเอง ซ่ึงถึงแมในชวงท่ีเกษตรกรประสบปญหาราคาพืชผลตกตํ่า แตในขณะเดียวกัน
มะยงชิดยังมีระดับราคาท่ีคอนขางคงท่ี จึงนับเปนผลไมไทยอีกชนิดท่ีมีมูลคานาสนใจอีกชนิดหนึ่ง 

ความนาสนใจของมะยงชิดมีหลากหลายดานอาทิ ดานการตลาด จากขอมูลในวารสาร
เทคโนโลยีชาวบาน (มนตรี, 2551) กลาววาตลาดท้ังในและตางประเทศยังมีความตองการมะยงชิด
อยูอยางมากและตอเนื่องซ่ึงการผลิตในตอนนี้ยังมีไมเพียงพอตอความตองการ สังเกตไดจากในแต
ละปพอคาคนกลางตองจองคิวซ้ือผลผลิตลวงหนา 3-4 เดือนหรือขามป ประกอบกับยังไมมี
เทคโนโลยีท่ีทําใหมะยงชิดออกผลผลิตนอกฤดูได เกษตรกรท่ีผลิตอยูในปจจุบันจึงยังไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศและตลาดสงออกไดเพียงพอท้ังปริมาณการผลิต และ
มาตรฐานคุณภาพสินคาท่ีตลาดตองการ โดยเฉพาะตลาดตางประเทศเชนประเทศอังกฤษ เยอรมัน 
ญ่ีปุน มาเลเซีย และประเทศจีนสามารถสงออกไดเพียงปละ 1 ตันเทานั้น เนื่องจากสวนสวนใหญไม
ผานมาตรฐานการผลิต สวนตลาดในประเทศสวนใหญมีพอคาคนกลางมารับซ้ือถึงสวนเพ่ือนําไป
จําหนายยังตลาดตางๆ ในประเทศ ทางดานราคามะยงชิดท่ีไดมาตรฐานมีคุณภาพโดยพิจารณาจาก
ขนาด รูปราง และลักษณะของผิวท่ีสวย เรียบ ไมมีกลากจะขายไดกิโลกรัมละ 150-300 บาท สวน
มะยงชิดท่ีไมมีคุณภาพขายไดกิโลกรัมละ 20-25 บาท แตก็ยังถือวาสูงกวาผลไมบางชนิด (บุญชอบ, 
2553) ทางดานการผลิต มะยงชิดใชเงินลงทุนต่ํากวาเม่ือเทียบกับไมผลชนิดอื่นถึงแมจะไมให
ผลผลิตในชวง 2 ปแรกของการปลูกแตถามีการดูแลเปนอยางดีก็จะสามารถใหผลไดนานถึง 25-28 
ป (นุชา, 2547) การติดดอกออกผลของมะยงชิดข้ึนอยูกับความหนาวเย็นของสภาพอากาศท่ีตองการ
ความเย็นอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ซ่ึงถือไดวาเปนขอไดเปรียบทางภูมิศาสตรของภาคเหนือท่ีเปน
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พื้นท่ีแรกของประเทศไทยท่ีไดรับลมหนาวกอนภูมิภาคอื่นๆ ดวยความไดเปรียบเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศ จึงไดทําการศึกษามะยงชิดท่ีปลูกในจังหวัดเชียงใหมซ่ึงอยูในกลุมภาคเหนือท่ีมีความ
ไดเปรียบดานสภาพอากาศ แตกลับพบวาทางรัฐบาลโดยกรมสงเสริมการเกษตรไมมีการปรับปรุง
ขอมูลทางดานสถิติของมะปรางหรือมะยงชิดในปท่ีทําการสํารวจ ซ่ึงปท่ีเก็บขอมูลคร้ังสุดทายเปนป 
2545 และทางสํานักงานสงเสริมการเกษตรจังหวัดเชียงใหมใหขอมูลวามะยงชิดเปนพืชรองจึงไมมี
การเก็บขอมูล (กรมสงเสริมการเกษตร, 2553) จากการสํารวจในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมพบวา
เกษตรกรท่ีปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมมีอยูนอยมาก และมีไมกี่รายท่ีปลูกมะยงชิดเพียงอยาง
เดียว โดยมีพื้นท่ีปลูกต้ังแต 8 – 30 ไรข้ึนไป ผูท่ีปลูกสวนใหญมีพื้นฐานทางการเงินท่ีแข็งแรง อีก
นัยหนึ่งคือไมไดทําการเกษตรเปนอาชีพหลักใชรายไดจากอาชีพหลักมาลงทุนอีกที ในสวนท่ีเปน
กลุมเกษตรกรที่ทําการเกษตรเปนอาชีพหลักจะปลูกมะยงชิดไวเพียงไมกี่ไรเทานั้น ซ่ึงจากการ
สํารวจพบวาการปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมมักประสบปญหาผลผลิตตอไรนอย ตนกลาท่ี
นํามาปลูกมีอัตราการรอดตํ่า อัตราการเจริญเติบชา และประสบปญหาโรคและแมลงบอยคร้ัง 
รวมถึงปญหาการหาตลาด ราคาขาย คุณภาพผลผลิต ซ่ึงพบปญหาเหลานี้มากกวาทางภาคกลางและ
ภาคเหนือตอนลาง ปญหาเหลานี้สวนใหญเปนปญหาทางดานเทคนิคการผลิตและการจัดการ
มากกวาทางดานการเงิน  

อยางไรก็ดีในการศึกษาเบ้ืองตนนี้ทําใหแนใจไดวาจังหวัดเชียงใหมสามารถปลูกมะยงชิด
ได แตจะสามารถยกระดับทําเปนอาชีพหลักหรือผลิตในเชิงพาณิชยของเกษตรกรในจังหวัด
เชียงใหมไดหรือไม การศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยของ
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมจะสงผลในการปรับปรุงและเรียนรูดานเทคนิคการผลิตและการตลาด
ไดเปนอยางดีสําหรับเกษตรกรที่ทําการผลิตมะยงชิดรวมถึงเกษตรกรที่สนใจไมผลชนิดนี้ และเปน
ขอมูลท่ีชวยแนะนําสงเสริมการผลิตมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมตอไปไดในอนาคต  

 
1.2 วัตถุประสงค 

1. ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะ การผลิต ปจจัยท่ีมีผลและปญหาทางดานการผลิต
ของเกษตรกรท่ีปลูกมะยงชิด 

2. วิเคราะหตนทุนผลตอบแทนการปลูกมะยงชิดของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม 
3. ทราบความเปนไปไดทางเทคนิคในการผลิตมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม 
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. เกษตรกรและผูท่ีสนใจในเขตภาคเหนือไดมีขอมูลการตลาด การผลิตของมะยงชิดมาก

ข้ึน สามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจเพื่อผลิตในเชิงพาณิชยท่ีดีข้ึน 

2. ผูเกี่ยวของทราบถึงขอมูลของมะยงชิดดีข้ึนและสามารถนํามาเปนขอมูลใชในการพัฒนา
สงเสริมการผลิตมะยงชิดตอไปได 

3. หนวยงานรัฐสามารถนําขอมูลไปพัฒนาเพื่อสงเสริมเกษตรกรตอไปในอนาคต 

 

1.4 ขอบเขตโครงการวิจัย 
 ขอบเขตการศึกษาเร่ืองการวิเคราะหความเปนไปไดในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยของ
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม จะทําการศึกษาความเปนไปไดทางดานเทคนิคการผลิตและการตลาด 
โดยเก็บขอมูลจากเกษตรกรตนแบบเปรียบเทียบกับตัวอยางเกษตรกรในพ้ืนท่ี เนื่องจากในการ
สํารวจเบ้ืองตนพบวามีเกษตรกรท่ีปลูกเพื่อทําในเชิงพาณิชยพบเพียง 6 รายเทานั้นนอกน้ันปลูกใน
ปริมาณนอยไมถึง 1 ไรหรือปลูกแบบไมมีวัตถุประสงคเชิงพาณิชยอยางจริงจัง จึงใชการสุมตัวอยาง
แบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เลือกเกษตรกรท่ีปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 
6 ราย ไดแก อําเภอฮอด 1 แหง เชียงดาว 2 แหง แมแตง 2 แหง และอําเภอสันปาตอง 1 แหง เพื่อ
ศึกษาขอมูลท่ัวไปและทําการศึกษาตนทุนผลตอบแทนของเกษตรกรผูปลูกมะยงชิดในจังหวัด
เชียงใหมโดยเลือก 1 รายจากเกษตรกร 6 รายท่ีทําการศึกษา เพราะเกษตรกรรายอ่ืนๆ ไมมีการจด
บันทึกตนทุนในการปลูกมะยงชิดหรือบางรายมีตนทุนการปลูกมะยงชิดรวมกับพืชชนิดอ่ืนทําให
ยากตอการแยกแยะตนทุนในการปลูกมะยงชิด 
 

1.5 วิธีการศึกษา 
  1. ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีการผลิต ปริมาณการผลิต 
การตลาดและการสงออกมะยงชิด โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกรมสงเสริมการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ท้ังในรูปของหนังสือ 
วารสาร บทความ เอกสารประกอบการประชุมตางๆ 

1.2 ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสัมภาษณเกษตรกรดวยแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ซ่ึง
เปนขอมูลเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต การตลาดและการเงินของเกษตรกร เชน ผลผลิตมะยงชิด ท่ีดิน 
ประสบการณในการปลูก เทคนิคการปลูก การดูแล และกระบวนการผลิต 
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2. ตัวอยางและการสุมตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังนี้แบงเปน 3 กลุมดวยกันโดยใชการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ดังนี้ 

2.1 ตัวอยางเกษตรกรที่ปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม เพื่อเก็บขอมูลดานเทคนิค
การผลิตและการตลาด โดยเลือกเกษตรกรที่ปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม รวม 6 ราย ไดแก 
อําเภอฮอด 1 แหง เชียงดาว 2 แหง แมแตง 2 แหง และอําเภอสันปาตอง 1 แหง 

2.2 เกษตรกร 2 รายท่ีจะนํามาเปนตนแบบในการวิเคราะหเทียบเคียง 
(benchmarking) กับเกษตรกรท่ีปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม โดยพิจารณาจากความสําเร็จ
แบงเปน 2 ระดับในการผลิตมะยงชิดไดแก  
- ระดับประเทศเลือกสวนคุณบุญชอบ เอมอ่ิมเกษตรกรดีเดนจังหวัดสุโขทัย ป 2540  
- ระดับจังหวัดเลือกสวนสุภูฟา ท่ีอําเภอเชียงดาว ซ่ึงมีการปลูกมะยงชิดมายาวนานกวา 11 ป 

2.3 เกษตรกรที่ปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม 1 ราย โดยคํานึงถึงระยะเวลาใน
การดําเนินธุรกิจในชวงเร่ิมตน และมีการบันทึกหรือสามารถประมาณตนทุนและรายรับได ซ่ึง
ไดแก สวนในอําเภอฮอด ท่ีมีการปลูกมาประมาณ 6 ป เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหดานการเงิน 
 

1.6 นิยามศัพท 
 การผลิต เชิงพาณิชย  หมายถึง  การผลิตเปนอาชีพหลัก  มีวัตถุประสงค เ พื่อการ
จําหนายโดยเฉพาะ  
 มะยงชิด หมายถึง มะปรางสายพันธุ Bouae burmanica ท่ีมีรสชาติหวานอมเปร้ียวเล็กนอย 
 การบริหารจัดการธุรกิจ หมายถึง ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ หรือมีความรูและ
ประสบการณตางๆ ท่ีครอบคลุมเร่ืองการทําสวนมะยงชิดและการจัดการสวนอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
 คาแรงงาน ไดแก คาแรงงานของคน สัตวและเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิตพืช ซ่ึงสามารถ
แบงออกไดเปนหลายสวนตามข้ันตอนของกิจกรรมการผลิต 
 คาวัสด ุไดแก คาพันธุ คาปุย คายาปราบศัตรูพืช และคาอุปกรณการเกษตรตาง ๆ ท่ีมี
มูลคาตํ่าและใหถือวาอุปกรณเหลานัน้หมดสภาพ หรือมีอายุการใชงานปเดียว 
 คาใชจายอ่ืนๆ เชน คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร คาดอกเบ้ีย หรือคาเสียโอกาสของเงิน
ลงทุน เปนตน 


