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บทที่ 3 
ความเปนไปไดทางเทคนิคการผลิตมะยงชิด 

 

3.1 จังหวัดเชียงใหม 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาเลือกทําการการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมซ่ึงมีความ
นาสนใจทางดานภูมิอากาศซ่ึงผูศึกษาคาดวาอากาศท่ีหนาวเย็นในจังหวัดเชียงใหม อาจเปนขอ
ไดเปรียบในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหมไดประกอบกับการลงทุนปลูกมะยงชิด
จําเปนตองมีการศึกษาพื้นท่ีๆ ปลูกเพื่อวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชย
ดวยเชนกัน จึงทําการศึกษาลักษณะท่ัวไปของจังหวัดเชียงใหม และขอมูลทางการเกษตรของจังหวัด
เชียงใหม มีรายละเอียดดังนี้  
 3.1.1 ลักษณะท่ัวไปของจังหวัดเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหมตั้งอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 1,027 
ฟุต (310 เมตร) หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 696 กิโลเมตร สภาพอากาศคอนขางเย็นเกือบ
ตลอดท้ังป มีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังป 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ําสุดเฉล่ีย 20 องศาเซลเซียส สภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหมผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) 
ป 2551 มีมูลคา 130,129.54 ลานบาทคิดเปนภาคการเกษตรเกษตร 14,997.32 ลานบาทคิดเปน 
รอยละ11.53 และท่ีเหลือเปนรายไดจากนอกภาคเกษตรซ่ึงรายไดสวนใหญข้ึนอยูกับสาขาบริการ
ดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและบริการทางธุรกิจรอยละ 21.64 คิดเปนมูลคา 28,160.70 ลาน
บาทรองลงมาเปนสาขาการขายสง ขายปลีกคิดเปนรอยละ 13.73 มูลคา 28,160 ลานบาท และสาขา
เกษตรกรรมคิดเปนรอยละ 11.35 มีมูลคา 17,861.71 ลานบาท (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม, 2553) 

3.1.2 ขอมูลทางการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม 
ทางดานการเกษตรในจังหวัดเชียงใหมมีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 12,566,910 ไร คิดเปนพื้นท่ีทําการเกษตรรอยละ 12.82 ประมาณ 1,835,425 ไร ผลผลิต
ทางเกษตรสําคัญป 2550/51 ท่ีสําคัญไดแก ขาว มีพื้นท่ีปลูก 515,385 ไร ไดผลผลิต 399,408 ตัน 
เปนมูลคา 2,396 ลานบาท ลําไย 298,255 ตัน มูลคา 3,280 ลานบาท กระเทียม 65,729 ตัน มูลคา 792 
ลานบาท และล้ินจี่ 40,795 ตัน มูลคา 458 ลานบาทตามลําดับ มีครอบครัวทําการเกษตรจํานวน 
164,512 ครัวเรือน พื้นท่ีท่ีไดรับน้ําจากชลประทาน จํานวน 1,301,604 ไร คิดเปนรอยละ 80 ของ
พื้นท่ีการเกษตร โดยอําเภอท่ีปลูกไมผลมากท่ีสุดคือ อําเภอจอมทองท่ีมีเนื้อท่ีปลูกถึง 58,234 ไร 



20 
 

อําเภอฝาง 55,658 ไร และอําเภอเชียงดาว 41,078 ไรตามลําดับ ซ่ึงไมผลท่ีเกษตรกรนิยมปลูกใน
จังหวัดเชียงใหมคือ ลําไย สมเขียวหวาน ล้ินจี่ มะมวงและสตรอเบอร่ี (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม, 
2553) ทางดานการปลูกมะปรางหรือมะยงชิดจากการสัมภาษณกรมสงเสริมการเกษตร, 2553 ไมมี
การเก็บสถิติขอมูลไวเนื่องจากไมใชพืชเศรษฐกิจของจังหวัดและเกษตรกรบางสวนมีการปลูกโดย
ไมแจงขอมูลตอเจาหนาท่ีหรือปลูกในปริมาณนอยและไมมุงเนนการทํากําไร 
 

3.2 การผลิตมะยงชิด 
 ผูท่ีสนใจในการทําการเกษตรหรือการลงทุนใดๆ ก็ตางจําเปนตองศึกษาขอมูลของสินคา 
ผลิตภัณฑท่ีตนสนใจอยางระเอียดรอบคอบกอนตัดสินใจลงทุน การปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยก็
เชนกันเพราะหากเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจไมมีการศึกษาขอมูลท่ีจําเปนอาทิ วิธีการปลูก การดูแล
รักษาตนมะยงชิด การจัดการ ฯลฯ แลว เม่ือถึงเวลาลงทุนปลูกมะยงชิดจริงๆ แลวอาจเกิดความ
เสียหายหรือขาดทุนได ดังน้ันจึงจําเปนตองศึกษาขอมูลซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะทางพฤษศาสตร
ของมะยงชิดรวมไปถึงสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูกมะยงชิดมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.2.1 ลักษณะทางพฤษศาสตรของมะยงชิด 

โดยสายพันธดังเดิมแลวมะยงชิดจัดวาเปนมะปรางชนิดหนึ่ง ซ่ึงอยูในสายพันธุ  Bouae 
burmanica เปนมะปรางท่ีปลูกโดยท่ัวไป เรียกมะปรางบานหรือมะปรางสวน แบงตามลักษณะ
รสชาติแบงได 3 ชนิด (สรัสวดี,2531) ดังนี้ 
  1. มะปรางเปร้ียว หมายถึง มะปรางท่ีออกผลมีรสเปร้ียวจัด แมแตผลสุกก็ตาม มี
ท้ังผลเล็กและผลโต ชาวสวนเรียกวากาวาง การใชประโยชนนิยมนําไปแชอ่ิมหรือดอง 
  2. มะปรางหวาน มีผลขนาดเล็กถึงใหญ เรียกรวมๆ วา มะปราง เปนมะปรางหวาน
นั้นเอง 
  3. มะยง ใชเรียกมะปรางท่ีมีรสหวานอมเปร้ียวอยูในผลเดียวกันสามารถแยกได 2 
ชนิด คือพวกท่ีมีรสหวานอมเปร้ียวเล็กนอย เรียกวามะยงชิด และพวกท่ีมีรสหวานอมเปร้ียวมาก
เรียกวา มะยงหาง (สมบัติ, 2550) 

มะยงชิดมีลักษณะสวนตางๆ ดังนี้ 
- ลําตน มะยงชิดเปนไมผลท่ีมีทรงตนคอนขางแหลม มีกิ่งกานสาขาคอนขางทึบ มีลําตน

คลายมะมวง ระยะแรกๆ จะเจริญเติบโตอยางเช่ืองชา 
- รากมีลักษณะรากแกวท่ีแข็งแรง จึงทนสภาพแหงแลงไดดีพอสมควร ตนท่ีมีอายุมากราก

แกวอาจยาวถึง 6 เมตร รากแขนงเจริญออกจากรากแกวเจริญไปในแนวนอนหรือแนวเอียงขยาย
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ออกเปนแนวกวาง สวนรากแขนงจะมีรากฝอยเปนรากท่ีมีขนาดเล็กสุด มีหนาท่ีโดยตรงในการดูด
ธาตุอาหารตางๆ แตสําหรับตนท่ีปลูกจากกิ่งตอนจะไมมีรากแกว 

- ใบ มีลักษณะคลายใบมะมวงแตเล็กกวา ใบมะยงชิดเปนใบเดี่ยว ใบเรียวแหลม แผนใบ
เรียบ ใบมีสีเขียวเปนมัน มีการแตกใบเชนเดียวกับมะมวง 

- ดอก ดอกของมะยงชิดออกเปนชอแบบพานิเคิลมีลักษณะเปนชอแตกแขนงและสวนใหญ
เปนดอกสมบูรณ มีสีเหลืองออน ดอกจะบานในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เร่ิมบานจาก
ดานลางไปสูปลายชอดอกซ่ึงจะบานหมดภายใน 3 -5 วัน 

- ผล ผลมะยงชิดคลายมะปราง รูปรางเหมือนไขนก พันธุผลใหญคลายไขไกหรือไขหาน 
เนื้อนุม มะยงชิดจะมีเปลือกหุมเมล็ดแข็ง เสนใยโดยรอบเมล็ดของมะยงชิดจะมีขนาดคอนขางใหญ 
ในระยะออกผลออนจะมีสีเขียวนวล 

- เมล็ด มะยงชิดใน 1 ผลจะมี 1 เมล็ดรูปรางเมล็ดคอนขางแบนยาวรี ผิวของเปลือกหุมเมล็ด
มีลักษณะเปนเสนใยสีน้ําตาลปนเหลือง เนื้อเมล็ดจะมีท้ังสีขาวและชมพูมวง ขนาดของเมล็ดจะ
ข้ึนอยูกับสายพันธุ 

3.2.2 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูกมะยงชิด 
มะยงชิดเปนพืชท่ีสามารถเจริญเติบโตไดท้ังท่ีมีแสงแดดรําไรคือมีแสงแดดรอยละ 50 

จนถึงแสงแดดกลางแจงหรือมีแสงแดดรอยละ 100 มะยงชิดสามารถปรับตัวเขากับสภาพดินปลุก
หลายชนิด แตถาจะใหดีท่ีสุด ควรเปนดินรวนท่ีอุดมสมบูรณ มีหนาดินลึก มีความเปนกรด-ดางอยู
ระหวาง 5.5-7.5 แหลงท่ีจะปลูกมะปรางเปนการคานั้น ควรมีฤดูฝนสลับกับฤดูแลง (หนาวและ
รอน) ท่ีเดนชัด เพราะในชวงแลงเปนชวงท่ีชวยใหมะยงชิดมีการพักตัว ชะงักการเจริญเติบโตทาง
ใบและก่ิง และชวงดังกลาวถามีอุณหภูมิต่ําจะชวยในมะปรางมีการออกดอกและติดผลดี การปลูก
มะยงชิดควรเลือกพื้นท่ีท่ีมีน้ําเพียงพอ เพราะในระยะท่ีมีการออกดอกและติดผลนั้นเปนชวงท่ีมีผล
นอยคือในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม ซ่ึงชวงดังกลาวตนมะยงชิดตองการน้ําในการ
เจริญเติบโตของผลและถามีการขาดน้ําทําใหผลมีขนาดเล็ก ผลรวงและใหผลผลิตตํ่า อุณหภูมิเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอการแทงชอดอก การติดผล และระยะเวลาการสุกของผลมะปราง แหลง
ปลูกมะปรางท่ีไดผลดีนั้น ควรมีอุณหภูมิโดยเฉล่ียตลอดปอยูในชวง 20-30 องศาเซลเซียส 

มะยงชิดเปนไมผลท่ีสามารถเจริญเติบโตไดในความสูงต้ังแตระดับน้ําทะเลจนถึงความสูง
ระดับ 1,000 เมตร แตความสูงท่ีเหมาะสมในการปลูกมะปรางนั้น ไมควรสูงเกิน 600 เมตร ซ่ึงถาสูง
เกินมะยงชิดจะไมออกดอก ใหผลผลิตตํ่า นอกจากนี้ความสูงของพื้นท่ีมีอิทธิพลตอระยะเวลาการ
ออกดอกของมะยงชิด คือทุก ๆ ความสูง 130 เมตร มะยงชิดจะออกดอกชาไป 4 วัน วิธีการปลูก
มะปรางหรือมะยงชิดสามารถอานเพิ่มเติมไดในภาคผนวก (สรัสวดี , 2531) 
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เม่ือนําขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมในจังหวัดเชียงใหมมาเปรียบเทียบกับสภาพ
ความเหมาะสมในการปลูกมะยงชิดจะเห็นวามีหลายหัวขอท่ีผูสนใจหรือเกษตรกรสามารถปรับปรุง
และเลือกใหเหมาะสมไดในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชย แตส่ิงท่ีเกษตรกรไมสามารถควบคุณเปน
เปนปจจัยสําคัญในการผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชยคือชวงฤดูกาลที่ตองมีการแบงอยางชัดเจน แตสภาพ
อากาศของจังหวัดเชียงใหมไมมีความแนนอนทําใหมีความเสี่ยงท่ีมะยงชิดจะไมใหผลผลิตในป
นั้นๆ สูงมาก รายละเอียดการเปรียบเทียบแสดงดังตารางท่ี 3.1 

 
ตารางท่ี 3.1 เปรียบเทียบความเหมาะสมในการปลูกมะยงชิดกับสภาพท่ัวไปของจังหวัดเชียงใหม 

หัวขอ จังหวัดเชียงใหม เหมาะสมปลูกมะยงชดิ 
1. ปริมาณแสงแดด ข้ึนอยูกับการปรับพื้นท่ี รอยละ 50 – 100 
2. ลักษณะดิน ข้ึนอยูกับพืน้ท่ีตั้ง ดินรวนอุดมสมบูรณ 
3. ความลึกของหนาดนิ ข้ึนอยูกับพืน้ท่ีตั้ง มีหนาดนิลึกมากๆ 
4. ความเปนกรดเปนดาง ข้ึนอยูกับการปรับปรุงดิน อยูระหวาง 5.5 – 7.5 
5. ปริมาณนํ้า ข้ึนอยูกับพืน้ท่ีตั้ง มีเพียงพอโดยเฉพาะชวงตดิดอก

ออกผล 
6. ฤดู มีการเปล่ียนฤดูท่ีไมชัดเจน มีฤดูสลับกันชัดเจน 
7. อุณหภูมิ เฉล่ีย 25 องศาเซลเซียส 20 – 30 องศาเซลเซียส 
8. ระดับความสูงจากน้ําทะเล ท่ัวไป 310 เมตร ไมควรสูงเกิน 600 เมตร 
จากการสํารวจ 
 

3.3 สภาพท่ัวไปของเกษตรกรผูปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม 
 ในการศึกษาสวนนี้ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลเบ้ืองตนเพื่อหาตัวอยางของเกษตรกรผูปลูก
มะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวาเกษตรกรหลายรายปลูกมะยงชิดในปริมาณนอย 
(ไมถึง 1 ไร) และตามตลาดขายผลไมรับมะยงชิดมาจากจังหวัดใกลเคียงเปนสวนใหญทําใหตัวอยาง
ของเกษตรกรท่ีปลูกมะยงชิดมีเพียง 6 รายจากทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหมซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1 เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ ของเจาของสวนมะยงชิด 
 จากการสํารวจพบวาเจาของสวนมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 6 รายเปนเพศชาย 5 
รายคิดเปนรอยละ 83.33 มีอายุอยูในชวง 50 ปข้ึนไปจํานวน 5 รายคิดเปนรอยละ 83.33 ทางดาน
การศึกษาเจาของสวนมะยงชิดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 5 รายคิดเปนรอยละ 83.33 ผูท่ีมี
ประสบการณในการทําการเกษตรกอนมาทําสวนมะยงชิดมีจํานวน 3 รายคิดเปนรอยละ 50 และอีก 
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3 รายไมมีประสบการณในการทําเกษตรมากอน ท้ัง 6 รายทําสวนมะยงชิดเปนอาชีพเสริมเทานั้น
โดยอาชีพหลักทําธุรกิจสวนตัวจํานวน 4 รายคิดเปนรอยละ 66.67 อาชีพหลักทํานาและสวนผลไม
จํานวน 2 รายคิดเปนรอยละ 33.33 มีประสบการณในการปลูกมะยงชิดเฉลี่ยประมาณ 6 ป 6 เดือน 
โดยประสบการณปลูกมะยงชิดนอยสุดคือ 3 ป และมากสุด 12 ป (ตารางท่ี 3.2) 
 

ตารางท่ี 3.2 เพศ อายุ การศึกษาและประสบการณของเกษตรกรผูปลูกมะยงชิด 
รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
- ชาย 
- หญิง 

 
5 
1 

 
83.33 
16.67 

ชวงอายุ 
- 50 ปข้ึนไป 
- นอยกวา 50 ป  

(เพศชาย อายุ 31 ป) 

 
5 
1 

 
83.33 
16.67 

การศึกษา 
- ระดับปริญาตรี 
- ระดับมัธยัมศึกษา 
- ระดับประถมศึกษา 

 
5 
0 
1 

 
83.33 

0 
16.67 

จากการสํารวจ 
 
 3.3.2 ขนาดการถือครองท่ีดินและลักษณะการจัดการ 
 จากการสํารวจดานการจัดการและการถือครองท่ีดินพบวาเจาของสวนมะยงชิดทุกรายมี
ท่ีดินเปนของตนเอง โดยพ้ืนท่ีปลูกมะยงชิดท่ีมีขนาด 10 – 18 ไรมี 5 ราย โดยมีตนมะยงชิดอยูตั้งแต 
300 – 1,000 ตนเปนการปลูกมะยงชิดเพียงอยางเดียวในพื้นท่ีนั้น ไมมีการปลูกไมผลหรือพืชชนิด
อ่ืนแทรกคิดเปนรอยละ 83.33 และอีก 1 รายมีพื้นท่ีขนาด 6 ไร จํานวนตนมะยงชิดประมาณ 80 ตน
และปลูกมะยงชิดรวมกับไมผลชนิดอ่ืนในพื้นท่ีเดียวกันคิดเปนรอยละ 16.67 เกษตรกรท่ีปลูกมะยง
ชิดอายุ 10 – 11 ป มี 2 รายคิดเปนรอยละ 33.33 อีก 4 รายปลูกมะยงชิดอยูในชวงอายุ 4 – 6 ปคิดเปน
รอยละ 66.67 มะยงชิดท่ีปลูกเปนพันธุทูลเกลา 2 ราย พันธุแมยา 1 ราย พันธุแมอนงค 1 ราย อีก 2 
รายไมทราบสายพันธุมะยงชิดท่ีปลูก ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1.83 กิโลกรัมตอตน ในการ
ดูแลมีเพียง 2 รายท่ีไมไดทําสวนมะยงชิดโดยตรงแตทําการจางคนงานมาดูแลสวนมะยงชิด
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โดยเฉพาะคิดเปนรอยละ 33.33 นอกจากนั้นอีก 4 รายเปนการทําสวนมะยงชิดดวยตัวเองและจาง
แรงงานเพิ่มกรณีจําเปนหรือไมจางเลยคิดเปนรอยละ 66.67 (ตารางท่ี 3.3) 
 
ตารางท่ี 3.3 ขอมูลการถือครองและลักษณะการจัดการ 
รายการ จํานวน รอยละ 
ขนาดพื้นท่ีปลูก 

- มากกวา 10 ไร 
- นอยกวา 10 ไร 

 
5 
1 

 
83.33 
16.67 

รวม 6 100 
อายุของมะยงชิด 

- 10 ปข้ึนไป 
- นอยกวา 10 ป 

 
2 
4 

 
33.33 
66.67 

รวม 6 100 
สายพันธุมะยงชิด 

- ทูลเกลา 
- แมยา 
- แมอนงค 
- ไมทราบพันธุ 

 
2 
1 
1 
2 

 
33.33 
16.67 
16.67 
33.33 

รวม 6 100 
ลักษณะการปลูก 

- ปลูกแบบผสมผสาน 
- ปลูกเชิงเดี่ยว 

 
1 
5 

 
16.67 
83.33 

รวม 6 100 
การดูแลรักษา 

- ดูแลดวยตัวเอง 
- จางคนดูแลท้ังหมด 

 
4 
2 

 
66.67 
33.33 

รวม 6 100 
ปริมาณผลผลิตเฉล่ียตอตน (กิโลกรัม) 1.83 
จากการสํารวจ 
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 จากตารางท่ี 3.2 และ 3.3 ทําใหเห็นวาผูปลูกมะยงชิดสวนใหญเปนชายและมีอายุมากกวา 
50 ปข้ึนไป และจากการท่ีมีระดับการศึกษาท่ีอยูในระดับสูงอาจบงบอกไดวาการลงทุนปลูกมะยง
ชิดผูปลูกอาจมีการวางแผนปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยไวเปนอาชีพเสริม หรืออาจต้ังใจใหเปนอาชีพ
หลังจากท่ีตนออกจากงานประจําท่ีทําอยูในปจจุบัน และหวังจะพัฒนาเปนการปลูกมะยงชิดเชิง
พาณิชยในจังหวัดเชียงใหมอยางเต็มตัวในอนาคต สังเกตุจากการลงทุนกับพื้นท่ีขนาดใหญในการ
ปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมและเนนปลูกเปนพืชเชิงเดี่ยวมากกวาปลูกแบบผสมผสาน 
แหลงท่ีมาของกิ่งพันธุแตกตางกันออกไปทําใหสายพันธุมะยงชิดท่ีปลูกในเชียงใหมมีหลายสาย
พันธุ แตบางรายยังไมมีความชํานาญในการปลูกมะยงชิดจึงมีการจางแรงงานประจํามาดูแลการปลูก
และผลผลิตมะยงชิด 
 

3.4 ผลวิเคราะหการเทียบเคียงเทคนิคการผลิตของเกษตรกรตนแบบ 
 ในการศึกษาทางดานเทคนิคการจัดการและการผลิต เลือกสวนตนแบบ 2 สวนคือสวนคุณ
บุญชอบ เอมอ่ิมจากจังหวัดสุโขทัย และสวนสุภูฟาจากจังหวัดเชียงใหม โดยท้ังสองสวนเปน
ตัวอยางในการผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชยในระดับประเทศ และระดับจังหวัดตามลําดับ โดยดูจาก
ความสามารถ รางวัลท่ีไดรับ และระยะเวลาการปลูกมะยงชิดท่ียาวนาน ในการศึกษาผูศึกษาจะ
ทําการศึกษารายละเอียดในประเด็นสําคัญตางๆ 7 ประเด็น แบงเปนประเด็นดานการตลาด 4 
ประเด็นไดแก ชองทางทางการตลาด ผลิตภัณฑ ราคา และการประชาสัมพันธ ดานเทคนิคการผลิต
ของเกษตรกรประกอบไปดวยการบริหารจัดการอยางมืออาชีพหรือความเปนมืออาชีพ แรงกระตุน 
และลักษณะการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังนี้ 
 3.4.1 สวนบุญชอบ เอมอ่ิม 
 ในการศึกษาภาคสนามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิคการสัมภาษณ ผูวิจัยไดทําการ
สัมภาษณนายบุญชอบ เอมอ่ิมเจาของสวนบุญชอบเอมอ่ิม สํารวจขอมูลสวนบุคคลพบวา นายบุญ
ชอบ เอมอ่ิม ปจจุบันอายุ 62 ป สถานภาพการปลูกมะยงชิด พบวา ทําการปลูกมะยงชิดและมะปราง
หวานมากกวา 30 ป และมีการพัฒนาสายพันธุดวยตนเอง ปจจุบันมีสายพันธุมะปรางหวานท่ีจด
ทะเบียนแลว 2 สายพันธุ ไดแก เนื้อทอง 1 และเน้ือทอง 2 นอกจากนี้ยังมีสายพันธุมะยงชิดอีก 3 
สายพันธุท่ีรอการจดทะเบียน พื้นท่ีโดยรวมของสวนมะยงชิดและมะปรางประมาณ 32 ไร ในป 
พ.ศ. 2554 ผลผลิตเฉล่ียมะยงชิดใหผลผลิตเต็มท่ีตั้งแตอายุ 10 ข้ึนไปประมาณ 50-100กิโลกรัมตอ
ตน ใหผลผลิตเต็มท่ีแลวรอยละ 50 ของพื้นท่ีท้ังหมดหรือประมาณ 15 ไร ท่ีเหลือเปนมะยงชิดอายุ
ตั้งแต 1-5 ป ราคาขายในป 2554 ของสวนเอมอ่ิมแบบคละเกรดอยูท่ีกิโลกรัมละ 50 บาท เนื่องจาก
ไมมีตลาดทางภาคใตมารับซ้ือจากภัยน้ําทวมทําใหเสนทางขาด ประกอบกับฝนท่ีตกหนักติดตอกัน
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หลายวันทําใหมะยงชิดท้ิงลูกเยอะมากกวาปท่ีแลวและยังทําใหคุณภาพดานรสชาติและลักษณะผิว
ไมดีจึงงดการสงขายใหกับหางสรรพสินคาท่ีเคยขายใหในปกอนๆ  
 บุญชอบ เอมอิ่มซ่ึงเปนคนสุโขทัยโดยกําเนิด เร่ิมทําสวนมะยงชิดและมะปรางประมาณป 
พ. ศ. 2525 จากพ้ืนท่ีท่ีเปนมรดกตกทอดและขยายพื้นท่ีเพิ่มมาจนถึงปจจุบัน ท่ีตั้งสวนอยู ท่ี
บานเลขท่ี 147 หมู5 บานกรงทอง ตําบลคลองกระจง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย การเดินทาง
จากตัวเมืองสวรรคโลกใชทางหลวงหมายเลข 101 อ.สวรรคโลก-อ.ศรีสําโรง ระหวาง กม.9 - 10 
เล้ียวซายตามทางแยกไปวัดกรงทองประมาณ 2.5 กม. สวนบุญชอบ เอมอ่ิม จะอยูทางซายมือ ถนน
คอนกรีตเดินทางเขาออกสะดวก มีปายช่ือสวนเห็นชัดเจน 
 สวนบุญชอบอยูในพ้ืนท่ีราบลุม บริเวณรอบๆ เปนสวนมะมวง กลวย อยูใกลชุมชนมีพี่ท่ี
ท้ังหมด 32 ไรแบงเปนส่ิงปลูกสรางประมาณ 1 ไร ซ่ึงประกอบดวยท่ีพัก โรงคัดแยกผลมะปรางและ
มะยงชิด รวมไปถึงอาคารประชุมสําหรับผูสนใจเรียนรูเกษตรแบบผสมผสานโดยใชหลักการเศษฐ
กิจพอเพียง ลักษณะการปลูกเปนการปลูกพืชแบบผสมผสาน ซ่ึงกอนปลูกมะยงชิดและมะปรางทํา
การปลูกมะมวง กระทอน และสมโอเปนหลักแตประสบปญหาหลายดาน จึงทยอยเปล่ียนมาปลูก
มะปรางและมะยงชิด ปจจุบันใหผลผลิตเต็มท่ีประมาณ 16 ไร อีก 15 ไรเปนมะยงชิดท่ีมีอายุ 2-5 ป 
ยังใหผลผลิตไมเต็มท่ี สภาพดินเปนดินรวนปนทรายและมีความเปนกรดออนๆ  นอกจากนั้นผลการ
เก็บรวบรวมขอมูลอธิบายดานการผลิตและการจัดการประกอบไปดวย ความเปนมืออาชีพ แรงจูงใจ 
ลักษณะการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การบริหารจัดการอยางมืออาชีพหรือความเปนมืออาชีพ 
 สวนบุญชอบเปนสวนผลไมท่ีทําการเกษตรแบบผสมผสาน ซ่ึงปลูกพืชไวหลายชนิดโดยมี
พืชหลักเปนมะปรางและมะยงชิด คุณบุญชอบ เอมอิ่ม เลาวา การทําสวนปรางมะยงชิดหากไมมี
ความรูในการทําสวนมากอนคงเปนเร่ืองยากมากท่ีจะทําแลวประสบความสําเร็จ เพราะมะยงชิดเปน
พืชท่ีตองใหการดูแลอยางใกลชิด ตองหัดสังเกตุการเปล่ียนแปลงของมะยงชิดในสวนในแตละวัน 
ท่ีสําคัญคือการทําใหระบบนิเวศนสมบูรณ การทําการเกษตรแบบผสมผสานรวมไปถึงการนอมนํา
ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงมาศึกษาและประยุกตใช เปนปจจัยหลักท่ีทําใหสวนมะยงชิดของสวนบุญ
ชอบประสบความสําเร็จไดจนถึงทุกวันนี้และในการปลูกมะยงชิดหรือมะปรางตองพิจารณาดัชนี 
ช้ีวัด 3 อยางไดแก อุณหภูมิ ความช้ืนและปริมาณนํ้าฝน 
 การทําการเกษตรแบบผสมผสานและประยุกตใชทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงเปนอะไรท่ีคน
สวนใหญยังไมเขาใจอยางชัดเจน รูแคเศรษฐกิจพอเพียงจะประกอบดวย ความพอประมาณ  
มีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดี ภายใตเง่ือนไขของความรูและคุณธรรม แตนอยคนท่ีจะศึกษาให
เขาใจอยางทองแทซ่ึงหากเราทําความเขาใจอยางทองแทและนํามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันของ



27 
 

เรา จะเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความยั่งยืนของเราทุกคนไดอยางแนนอน ซ่ึงตนเองก็เปนคนท่ีเผยแพร
ขอมูลเร่ืองการทําเศรษฐกิจพอเพียงและการทําเกษตรแบบผสมผสานใหผูท่ีสนใจมาตลอดหลายป 
ซ่ึงต้ังใจเผยแพรขอมูลตางๆ เพื่อการศึกษาหาความรู การพัฒนาชุมชนและคนไทยใหอยูดีข้ึนเทานั้น 
ทําเพื่อทดแทนบุญคุณในหลวงท่ีทานทรงงานดูแลคนไทยมาเปนระยะเวลายาวนาน ซ่ึงถาเปนกลุม
คนท่ีมาศึกษาเพื่อนําไปใชประโยชนสวนตัวตนเองจะปฏิเสธทันที สวนบุญชอบไดมีการนําท้ังหมด
มาประยุกตใชสรางสภาพแวดลอมในสวนใหระบบนิเวศนมีความสมบูรณสูงสุด ซ่ึงสามารถลดการ
ใชยาฆาแมลงและสารเคมีไดอยางมากโดยสวนบุญชอบจะมีการปลูกไม 3 ระดับคือ ไมหลัก  
ในสวนไดแกมะปรางและมะยงชิด ไมเสริมหรือไมรองไดแกกลวยตานี และไมคลุมดินไดแกหญา
และพืชสมุนไพรตางๆ ทําการดูแลแบบใหธรรมชาติดูแลกันเองเชนการปลอยใหปลวกทํารังท่ีตน
มะยงชิด เพื่อใหปลวกกินเนื้อไมท่ีตายแลวทําใหตนไมเกิดโรคในลําตน การสรางท่ีแพรพันธุใหกับ
แมลงปอ กบและเขียด เพื่อใหกําจัดแมลงศัตรูพืชท่ีชอบมาทําลายผลผลิตมะยงชิด การปลอยใหหญา
ข้ึนสูงในฤดูแลงเพื่อลดความอุณหภูมิความรอนในดินเปนตน การใหน้ําคุณบุญชอบบอกวาไมชนิด
นี้เปนไมท่ีทนแลงดีไมจําเปนตองใหน้ํามาก โดยสวนบุญชอบสําหรับตนมะยงชิดอายุ 1-3 ป จะให
น้ําแคเดือนละคร้ังประกอบกับการใชตนกลวยผาคร่ึงมาวางประกบไวบนโคนตนมะยงชิด ทําใหมี
ความชุมช้ืนตอเนื่องและเม่ือตนกลวยยอยสลายก็จะกลายเปนปุยใหกับตนมะยงชิดตอไป การขุด
หลุมปลูกจะไมมีการใสปุยเคมีหรือปุยคอกรองกนหลุมเนื่องจากปุยยังตองใชเวลายอยสลายนาน ซ่ึง
มะยงชิดเปนไมเนื้อแข็งมีรากแกวนอยทําใหการดูดซึมชาอยูแลวการใสปุยท่ียังไมยอยสลายอาจทํา
ใหรากเนาตายไดในท่ีสุด 
 ทางดานสายพันธุคุณบุญชอบเร่ิมจากการหาเมล็ดพันธุและก่ิงพันธุมาทดลองปลูก โดยสวน
ใหญไมทราบสายพันธุท่ีชัดเจน ทําการพัฒนาสายพันธุมะปรางและมะยงชิดมาตลอดระยะเวลากวา 
30 ป ซ่ึงเม่ือเห็นตนไหนออกลูกไมดี ออกนอย โตชา ใหผลผลิตนอย ก็จะทําการเสียบยอดใหมโดย
ไมโคนตนเดิมท้ิง และพัฒนาสายพันธุจนปจจุบันมีพันธุมะปราง 2 สายพันธุท่ีจดลิขสิทธ์ิแลว และ
มะยงชิดอีก 3 สายพันธุท่ีกําลังรอจดลิขสิทธ์ิตอไปในอนาคต มะยงชิดของคุญบุญชอบมีระยะเวลา
ตั้งแตออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตใชระยะเวลาท้ังส้ิน 90 วัน นอกจากนี้การศึกษาหาความรูและ
การสังเกตุอยางตอเนื่องทําใหสามารถคาดการกับตลาดผลไมชนิดนี้ในอนาคตได ในปจจุบันสวน
บุญชอบสามารถกําหนดราคาและตอรองกับพอคา ท่ีมารับซ้ือได  เนื่องจากสวนบุญชอบ 
ใหความสําคัญท้ังเร่ืองคุณภาพของผลผลิต ขนาด ความหวาน การบรรจุหีบหอ ซ่ึงผูมารับซ้ือจะได
ผลิตภัณฑท่ีตรงตามความตองการอยางม่ันใจได มีความใสใจในทุกข้ันตอนการผลิตต้ังแตการดูแล
จนถึงการสงสินคาใหถึงมือลูกคา ผลงานท่ีภาคภูมิใจของสวนบุญชอบ เอมอ่ิมมีมากมายตั้งแตการ
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ไดรับรางวัลเกษตรกรดีเดนจนถึงการไดรับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ 
จากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
 2) แรงกระตุน 
  2.1) ราคาของผลผลิต ผลผลิตมะปรางและมะยงชิดมีราคาสูงสมํ่าเสมอเน่ืองจาก 
มีเกษตรกรปลูกนอย และในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยยังไมมีการปลูกขายอยางจริงจัง ทําใหราคาดึงดูด
เปนอยางมากและนอกจากน้ันราคาของกิ่งพันธุท่ีผลิตขายก็อยูในระดับสูงเนื่องจากเปนกิ่งพันธุท่ีทํา
การเสริมรากใหมีความแข็งแรง ทนทานมากข้ึน 
  2.2) ความตองการของตลาดมีสูงท้ังตลาดในและตางประเทศ เนื่องจากมีพอคาจาก
หลายแหลงมาติดตอขอซ้ืออยูตลอดและสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีปจจุบันกิ่งพันธุท่ีมีคุณภาพเปนท่ี
ตองการของเกษตรกรท่ีสนใจมาศึกษาและนําไปปลูกมากข้ึน 
  2.3) มีพื้นท่ีท่ีทําการเกษตรเปนสวนผลไมอยูแลวในขณะนั้น เม่ือทดลองปลูกได
ศึกษาเรียนรูไมผลชนิดนี้มากข้ึนแลวทําใหเกิดความทาทายตัวเองวาจะสามารถปลูกไดหรือไมใน
จังหวัดสุโขทัย เนื่องจากมะยงชิดเปนไมผลท่ีมีความไวตอการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศและใน
จังหวัดสุโขทัยเองก็ยังไมมีใครปลูกมะปรางและมะยงชิดกันอยางจริงจัง 
 3) ลักษณะการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.1) การเตรียมพื้นท่ีกอนปลูกมะยงชิด 
 - การสํารวจพ้ืนท่ีเพื่อดูความเหมาะสมและปรับพื้นท่ีใหเหมาะตอการปลูก ตรวจสอบ
สภาพดินและปรับปรุงดินใหอยูในสภาพท่ีพรอมท่ีสุด โดยสวนบุญชอบอยูในท่ีราบลุมน้ําทวมถึง
หากในปนั้นมีปริมาณนํ้าฝนมากผิดปกติ แกไขโดยการเสริมรากใหตนไมซ่ึงจะชวยการยึดเกาะพ้ืนดี 
การดูดซึมและมีความทนทานมากข้ึน จากประสบการณน้ําเคยทวมสวนสูงเกือบ 1 เมตร ประมาณป 
พ.ศ. 2538 นานประมาณ 1 เดือน สวนรอบดานตนไมตายและเสียหายอยางหนักแตสวนบุญชอบ
ไดรับความเสียหายในระดับตํ่ามากเม่ือเทียบกับสวนอ่ืนๆ ในบริเวณใกลเคียง 
 - การเตรียมหลุมปลูก ดินมีความสมบูรณในสวนบุญชอบจึงขุดหลุมลึกเพียง 50 เซนติเมตร
ไมใสปุยรองกนหลุม เนื่องจากมะยงชิดเปนไมเนื้องแข็งรากแกวนอยการดูดซึมนอยการใสปุยท่ียัง
ไมยอยสลายถือวาไมมีประโยชนตอมะยงชิดเลย ระยะหางระหวางหลุม 7x7 เมตร คุณบุญชอบ
แนะนําวาหากตองการใชเคร่ืองจักรภายในสวนใหสะดวกควรปลูกในระยะหาง 8x8 เมตรจะ
เหมาะสมกวา 
 - การปลูกหากทําเกษตรแบบผสมผสานไมจําเปนตองทํารมหรือติดระบบน้ํา เนื่องจากรม
จะไดจากไมท่ีเราปลูกไวแลวเชนตนกลวย เปนตน และการปลูกแบบผสมผสานจะทําใหความช้ืน



29 
 

ในดินอุดมสมบูรณไมจําเปนตองวางระบบน้ําอยางระบบสปริงเกอรก็ได แตหากปลูกเชิงเดี่ยวก็
จําเปนตองทําท้ังหมดซ่ึงจะเพิ่มตนทุนสูงข้ึน รวมไปถึงตนทุนการดูแลรักษาดวย 
  3.2) การดูแลมะยงชิดอายุ 1-3 ปแรก 
 - การใหน้ําจะทําการใหน้ําเดือนละครั้ง โดยใชตนกลวยผาคร่ึงประกบไวท่ีโคนตนเพื่อ
รักษาความช้ืนในดิน และยังชวยเปนปุยใหตนมะยงชิดดวยในตัวทําใหดินรวนซุย ทําใหไมลด
ตนทุนเร่ืองปุยท่ีใชในสวนบุญชอบไดระดับหนึ่ง ประกอบกับมีพืชคลุมดินทําใหอุณหภูมิในดินไม
สูงมากจนเกินไป 
 - การดูแลกําจัดศัตรูพืช คุณบุญชอบจะวางบอปูนซีเมนตไวท่ีโคนตนมะยงชิดเพื่อใหเปน
แหลงเพาะพันธุของแมลงปอ กบ เขียด เพื่อใหมากินแมลงปากกัดและปากดูดท่ีเขามาทําลายตนและ
ใบของมะยงชิด โดยจะมีการดูแลสังเกตุอยูตลอดเวลา หากปริมาณแมลงศัตรูพืชมีสูงจะใชน้ําสม
ควันไมและพืชสมุนไพรในการขับไล หากปริมาณแมลงศัตรูพืชไมลดลงจึงจะใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชซ่ึงจะเลือกท่ีมีสารตกคางไมนาน และฉีดพนในชวงเย็นเพื่อไมใหเปนอันตรายตอแมลงท่ี
เปนประโยชนตอสวน 
 - ในชวงนี้จะไมมีการตัดแตงกิ่งมากเทาไหรเนนตัดเฉพาะกิ่งท่ีแหงตายเทานั้น ประกอบกับ
การเสริมรากใหตนมะยงชิด นอกจากจะทําใหการยึดติดกับพื้นดินดีแลว มะยงชิดยังสามารถตั้งตัว
ไดเร็วและเจริญเติบโตไดอยางรวดเร็วเนื่องจากรากแกวท่ีเพิ่มมากข้ึนจากการเสริมราก 
  3.3) การดูแลมะยงชิดอายุ 4 ปข้ึนไป 
 - การใหน้ําจะทําการใหน้ําเฉพาะฤดูรอนโดยให 4 คร้ังเวนระยะหางกันคร้ังละประมาณ 20 
วันและใชตนกลวยชวยรักษาความช้ืนและเปนปุยเชนกัน 
 - การดูแลกําจัดศัตรูพืช ใชการสังเกตุดูปริมาณความเสียหายตอตนของมะยงชิดในสวน
และใชมาตรการจัดการอยางเดียวกับการดูแลมะยงชิดชวงอายุ 1-3 ป นอกจากนี้คุณบุญชอบยังบอก
วาแมลงศัตรูท่ีสําคัญเกษตรกรสวนใหญเขาใจผิดวาเปนพวกแมลงปากกัด เพราะเวลาแมลงจําพวกนี้
เขาทําลายจะทําใหเกิดความเสียหายอยางชัดเจน แตความจริงแลวแมลงศัตรูท่ีสําคัญและตองให
ความสนใจคือพวกแมลงปากดูดเพราะแมลงจําพวกนี้สรางความเสียหายตอยอดออน ลําตน รวมถึง
เปนตัวแพรโรคตางๆ สูตนมะยงชิดโดยท่ีเราไมรูตัวพอรูอีกทีอาจไมทันการมะยงชิดยืนตนตายไป
แลวก็ได ดังนั้นจึงควรใสใจเปนอยางมากกับแมลงจําพวกปากดูด 
 - การเก็บผลผลิต ในการเก็บผลผลิตแตละครั้งคุณบุญชอบจะยึดตามท่ีตกลงกับผูซ้ือวา
ตองการใหเก็บผลสุกขนาดไหน ความยาวข้ัวเทาไหร ติดใบดวยหรือไม การคัดเกรดแบบไหน หรือ
เปนการซ้ือแบบคละเกรด ก็จะดําเนินการตามท่ีตกลงไวกับผูมาติดตอซ้ือ ซ่ึงระบบการเก็บพื้นฐาน
เปนการเก็บแบบใชมือและเคร่ืองชวยแบบทํามือ โดยจางแรงงานคนมาเก็บเกี่ยวผลผลิตแตมักเกิด



30 
 

ปญหาท่ีแรงงานไมทําตามท่ีส่ัง ไมมีความชํานาญทําใหผลผลิตเสียหายกลายเปนผลผลิตตกเกรด 
กอนเก็บเกี่ยวจึงตองมีการอบรมและในระหวางเก็บตองตรวจสอบอยางใกลชิด 
 - การดูแลหลังการเก็บผลผลิต การตัดแตงกิ่งจะเลือกตัดกิ่งท่ีออนแอ กิ่งท่ีออกผลไปเยอะ
แลวเนื่องจากคุณบุญชอบใหความเห็นวา กิ่งมะยงชิดท่ีออกดอกติดผลไปแลวจะไมออกซํ้ากิ่งเดิมอีก
จึงไมมีความสําคัญท่ีตองเก็บไวมาก และหลังจากนั้นก็จะใหปุยคอกหรืออาจจะไมใหเพราะคิดอุดม
สมบูรณอยูแลวเนื่องจากเปนการทําการเกษตรแบบผสมผสาน 
  3.4) ปจจัยท่ีมีผลตอการออกดอกติดผลและคุณภาพของมะยงชิด 
 ปจจัยสําคัญตางๆ ท่ีทางสวนบุญชอบใหความสําคัญเรียงลําดับจากปจจัยท่ีสงผลกระทบ
มากท่ีสุดถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบนอยท่ีสุดมีดังนี้ 
 - สายพันธุและอายุของตนมะยงชิด มะยงชิดมีหลากหลายสายพันธุเกษตรกรควรมีการ
พัฒนาสายพันธุมะยงชิดดวย เนื่องจากแตละสายพันธุมีความสมบูรณหรือเหมาะกับสภาพแวดลอม
แตกตางกันไป การพัฒนาสายพันธุจะทําใหมะยงชิดมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมนั้นๆ 
สงผลใหปริมาณผลผลิตมีมากข้ึนไดในระยะยาว 
 - การเสริมราก1 การเสริมรากตนมะยงชิดจะทําใหมะยงชิดสามารถดูดซึมสารอาหารไดดี
มากข้ึนทําใหมีเปอรเซนตการติดดอกและผลมากข้ึน 

- สภาพอากาศ มะยงชิดเปนไมผลท่ีตองการสภาพอากาศท้ัง 3 ฤดู โดยฤดูฝนตองมีปริมาณ
น้ําท่ีเพียงพอใหมะยงชิดเก็บสะสมสารอาหารตางๆ เพื่อใชไดการเจริญเติบโตและออกดอกติดผล 
ฤดูหนาวมีผลตอการแทงชอดอกของมะยงชิดโดยหากมีอุณหภูมิต่ํากวา 20 องศาเซลเซียสมะยงชิด 

จะแทงชอดอกภายใน 7 วัน และฤดูรอนท่ีจะมีผลตอการสุกของผลมะยงชิดโดยสวนบุญชอบ 
มะยงชิดใชเวลาต้ังแตแทงชอดอกจนถึงเก็บผลผลิตไดใชเวลาประมาณ 90 วันในแตละรุน 
 - การดูแลยอดออนของตนมะยงชิด หากดูแลใหใบออนมะยงชิดมีความสมบูรณมาก
เทาไหรจะมีผลตอการออกดอกของตนมะยงชิด เนื่องจากการออกดอกของมะยงชิดจะออกดอกท่ีกิ่ง
ยอดใหมเปนสวนใหญ หากอัตราการรอดของยอดออนมีนอยจะทําใหผลผลิตตํ่าลง 
 - การใหน้ํา ชวงมะยงชิดออกดอกจําเปนตองงดการใหน้ําทําใหมีสภาพแหงและเย็นเพื่อ
กระตุนการออกดอกและติดผลของมะยงชิด หากใชการทําสวนแบบผสมผสานก็ไมนาเปนหวง
เนื่องจากปริมาณความช้ืนจะอยูในปริมาณท่ีเหมาะสม 
 

1 การเสริมราก หมายถึงวิธีการเพ่ิมรากแกวใหตนมะยงชิดโดยการทาบตนเสริมตามจํานวนที่ตองการเขากับตน
หลักที่ปลูกไวกอนแลว 
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 - การใสปุย จะตองใสปุยอินทรียอยางเหมาะสมตองทําระหวางปหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือเพิ่ม
สารอาหารและบํารุงตนเพื่อใหไดผลผลิตท่ีดี 
3.4.2 สวนสุภูฟา 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเทคนิคการสัมภาษณ ทําการสัมภาษณ
เจาของสวนสุภูฟา สําหรับขอมูลสวนบุคคลพบวาเจาของสวนอายุ 53 ป ทําธุรกิจสวนตัวอยูท่ี
จังหวัดกรุงเทพทําการซ้ือสวนมะมวงและแปลงเปนสวนมะยงชิดเม่ือประมาณป พ.ศ. 2543 และ
นอกจากนี้ยังทําการสัมภาษณคุณพนอ พุมศิริซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีดูแลสวนสุภูฟามาเปนเวลา 8 ปจบ
การศึกษาปริญญาตรีคณะพืชศาสตร เอกพืชสวน ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
พิษณุโลก สวนสุภูฟามีเนื้อท่ีปลูกมะยงชิดอยูท่ีประมาณ 19 ไร ซ้ือท่ีมาในคร้ังแรกเปนสวนมะมวง
และทําการปรับสภาพท้ังหมดเพ่ือเอามะยงชิดลงปลูกพันธุท่ีนํามาปลูกเปนพันธุทูลเกลา โดยซ้ือกิ่ง
พันธุจากสวนอุดมการเกษตรท่ีจังหวัดนครนายก ราคา 400 บาทตอตนเปนการทําเกษตรเชิงเดี่ยว 
มะยงชิดเร่ิมใหผลผลิตท่ีนาพอใจประมาณปท่ี 7 ของการปลูก ดานการตลาดและราคาเจาของสวน
ทําหนาท่ีในการหาตลาดและขายสินคาซ่ึงจะอยูท่ีจังหวัดกรุงเทพ โดยมีคุณพนอ พุมศิริเปนคนดูแล
ดานการผลิตอยูท่ีสวนสุภูฟาและทําการสงผลผลิตท่ีไดไปใหเจาของสวนอีกทอด ปจจุบันไดขยาย
พื้นที่และปลูกพืชอ่ืนเพ่ือเพ่ิมรายไดเชนแกวมังกร เสาวรส เปนตน  

เจาของตัดสินใจทําการซ้ือพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเปนเนินเขา ตั้งอยูเลขท่ี 212 หมู 1 ตําบลทุงขาว
พวง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยจากตัวเมืองเชียงใหมใชเสนทางหลวงหมายเลข 107 เขา
อําเภอเชียงดาว และเล้ียวชายใชเสนทางหลวงหมายเลข 1178 ผานท่ีทําการตําบลทุงขาวพวง ทางเขา
สวนสุภูฟาจะอยูทางขวามือเลยหลักกิโลเมตรท่ี 18 ไปไมไกลนัก ทางเขาสวนเปนถนนกรวดและ
เนินชันมีปายสวนติดหนาทางเขาขนาดเล็กผูท่ีไปอาจมองไมเห็น 
 สวนสุภูฟามีพื้นท่ีปลูกมะยงชิดประมาณ 19 ไร แบงเปนสวนของบานพัก 3 หลัง โรงเก็บ
ปุยคอก 1 หลังท่ีเก็บเคร่ืองมืออุปกรณและสารเคมี 1 หลัง รวมเนื้อท่ีประมาณ 1 ไร ท่ีเหลือเปนสวน
มะยงชิดอีก 18 ไร บริเวณรอบๆ สวนสุภูฟามีการทําเกษตรหลายชนิดเชน สม ขาว และผักตางๆ 
เปนตน การทําสวนมะยงชิดเร่ิมจากการซ้ือสวนมะมวงและนํามาปรับปรุงใหมท้ังหมดเพ่ือปลูก
มะยงชิด พื้นท่ีมีความลาดชันความหนาของหนาดินมีเพียง 50 เซนติเมตรเลยไปเปนช้ันหินแข็ง ดิน
เปนดินรวนปนทรายมีสภาพเบสออน ลักษณะการปลูกเปนพืชเชิงเดี่ยวไมมีพืชอ่ืนผสมอยูในแปลง 
ผลการเก็บรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ อธิบายดานการผลิตและการจัดการประกอบไปดวย ความเปนมือ
อาชีพ แรงจูงใจ ลักษณะการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1) การบริหารจัดการอยางมืออาชีพ 
 สวนสุภูฟาเปนสวนท่ีทําการปลูกมะยงชิดมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 10 ปสวนหน่ึงใน
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงในจังหวัดเชียงใหมเองก็มีผูสนใจปลูกอยูอยางกระจัดกระจายยังไมมีการรวมตัว
กันเพื่อแลกเปล่ียนความรูของคนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เจาของสวนสุภูฟาเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ของการศึกษาความรูและนิสัยของมะยงชิดอยางจริงจัง จึงสงคุณพนอ พุมศิริไปศึกษาดูงานท่ีสวน
คุณสมจิตรซ่ึงเปนสวนขนาดใหญในจังหวัดพิจิตร มีตนมะยงชิดกวา 4,000 ตน ทําการสงออกและ
ไดรับมาตรฐาน EUREP GAP ซ่ึงเปนการศึกษาทุกข้ันตอนการดูแลมะยงชิดอยางมีประสิทธิภาพ
และนํามาปรับปรุงใชกับสวนสุภูฟา 
 แตปญหาท่ีพบมีหลายดานอาทิสภาพพื้นดินท่ีมีช้ันดินหนาเพียง 50 เซนติเมตรทําใหตน
มะยงชิดเจริญเติบโตไดชา สงผลใหการออกดอกติดผลชาและไมมีคุณภาพ มีแมลงและโรคพืช 
คอยกวนอยูเสมอเชนโรคแอนแทรกโนส แมลงไดแกพวกแมลงวันทอง หนอนเจาะลําตน ดวงกรีด
ใบ แมลงคอมทอง แมลงนูน เพล้ียไฟ เพล้ียออน และนก จําเปนตองใชสารเคมีฆาแมลงเขามาชวย
เปนอยางมาก เคยลองใชสารสกัดจากสมุนไพรแตใชไมไดผลและเลิกการใชไปในท่ีสุด นอกจากนี้
สภาพอากาศยังเปนอุปสรรคสําคัญท้ังอากาศท่ีหนาวยาวนานเกินไป พายุฝน พายุลูกเห็บ ทําใหมีผล
ตอคุณภาพของผลมะยงชิดอยางมาก ผลงานท่ีไดรับการยอมรับของสวนสุภูฟายังไมมีเนื่องจากใน
จังหวัดเชียงใหมไมมีการสงเสริมและสนับสนุน รวมถึงการรวมตัวของเกษตรกรผูปลูกมะยงชิดใน
เขตภาคเหนือตอนบนก็ยังไมประสบความสําเร็จ ทําใหไมมีการพัฒนาคุณภาพการผลิต การตลาด
อยางจริงจังในจังหวัดเชียงใหม แตในปจจุบันคุณพนอ พุมศิริแบงปนความรูใหกับเกษตรกรที่รูจัก
และผูท่ีสนใจรวมถึงการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลา 
 2) แรงกระตุน 

แรงกระตุนท่ีทําใหคุณสุภูฟาตัดสินใจปลูกมะยงชิด เรียงตามลําดับจากแรงกระตุนมาก
ท่ีสุดถึงนอยท่ีสุดมีดังนี้ ราคาผลผลิต ราคาของมะยงชิดมีราคาสูงและคงท่ีลดลงก็ลดลงไมมากมีขาย
นอยในกรุงเทพ ทําใหนาจะคืนทุนไดเร็ว มีคนรูจักแนะนํา เนื่องจากมีคนรูจักปลูกอยูกอนแลวและ
แนะนําใหปลูกจึงปลูกตามคําแนะนํา และในจังหวัดเชียงใหมมีคนปลูกนอยไมนาจะมีปญหาเร่ือง
การตลาดหากจะขายในจังหวัดเชียงใหม 
 3) วิธีการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1) การเตรียมพื้นท่ีกอนปลูกมะยงชิด 
 - ทําการจางปรับแตงท่ีดินเนื่องจากกอนปลูกมะยงชิดท่ีพื้นนี้ทําการปลูกมะมวงอยูจึงทํา
การจางถางและปรับท่ีดินเพื่อเตรียมปลูกมะยงชิด รวมถึงมีการวางทอทําแถวเพ่ือติดต้ังสปริงเกอร
ในสวนดวย 
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 - การเตรียมหลุมปลูก ขุดหลุมขนาด 1x1 เมตรลึก 50 เซนติเมตรลองกนหลุมดวยแกลบปุย
ข้ีวัว ปลูกแบบสลับฟนปลาระยะหางระหวางตน 7 เมตร ระยะระหวางแถว 3.5 เมตร มีการปลูกทํา
รมบังแดดสําหรับตนมะยงชิด 

3.2) การดูแลมะยงชิดอายุ 1-3 ปแรก 
- การใหน้ํา ใชระบบสปริงเกอรทําการสูบน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติใหน้ํา 3 วันคร้ังโดย

ระยะใหแตละคร้ังดูท่ีพื้นดินท่ีชุมพอประมาณนํ้าไมทวมขังจึงหยุดให ประกอบกับใชฟางคลุมโคน
ตนมะยงชิด 

- การใสปุยประกอบดวย ปุยสูตร 15-15-15 ใสปละ 1 คร้ัง ประมาณเดือนกรกฎาคมประมาณ 
1 กิโลคร่ึงตอมะยงชิด 1 ตน ปุยข้ีวัว ใสชวงเดือนกรกฎาคม 1 คร้ังปริมาณ 40 กิโลกรัมตอตน 

- การปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช คอยตัดหญาไมใหสูงเกินไปและถอนกําจัดวัชพืช
ตางๆ ท่ีข้ึนอยูในสวน การกําจัดแมลงศัตรูพืชหากไมมีการระบาดมากก็จะปลอยไป หากมีการ
ระบาดมากเกินไปจะใชสารกําจัดแมลงท่ีมีฤทธ์ิตกคางไมนาน ทําการฉีดพนชวงกลางวันเพื่อให
สารเคมีเกาะติดใบไดดี 

- การตัดแตงกิ่งจะตัดเฉพาะกิ่งท่ีแหงตาย เพื่อใหมะยงชิดเจริญเติบโตไดอยางเต็มท่ี 
3.3) การดูแลมะยงชิดอายุ 4 ปข้ึนไป 

- การใหน้ํา ใชระบบสปริงเกอรสูบน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติใหน้ํา 3 วันคร้ังโดยระยะใหแต
ละคร้ังดูท่ีพื้นดินท่ีชุมพอประมาณนํ้าไมทวมขังจึงหยุดให ประกอบกับใชฟางคลุมโคนตนมะยงชิด 

- การใสปุยประกอบดวย ปุยสูตร 15-15-15 ใสปละ 2 คร้ัง เดือนพฤษภาคมหนึ่งคร้ังและ
เดือนมิถุนายน รวมปริมาณ 1.5 กิโลกรัมตอมะยงชิด 1 ตน ปุยข้ีวัว ใสชวงเดือนกรกฎาคม 1 คร้ัง
ปริมาณ 40 กิโลกรัมตอตนและปุยสูตร 8-24-24 ใสกอนออกดอกประมาณ 1 เดือน 

- การปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช ประกอบดวยการใชสารอะซ็อกซ่ีสโตรบิน ช่ือการคา
คือ อมิสตา สัดสวนผสม 5 cc ตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพนชวงเร่ิมแตกชอ 2 คร้ัง และชวงออกดอกพนอีก 
1 คร้ังเพื่อปองกันโรคแอนแทรคโนส สารไดฟโนโคนาโซล ช่ือทางการคาคือ สกอร สัดสวนผสม 
10 cc ตอน้ํา 20 ลิตร ใชยับยั้งการงอกของสปอร และการเจริญเติบโตของเสนใยเช้ือรา  
สารอะบาเม็กตินเปนสารกําจัดแมลงสวนผสม 15 cc ตอน้ํา 20 ลิตรฉีดพนชวงดอกบาน 1 คร้ัง ชวง
ผลเทาหัวไมขีด 1 คร้ังและชวงผลกําลังเจริญเติบโตอีก 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีสารอิมิดราคลอพริดใช
กําจัดแมลงจําพวกปากดูด สัดสวนผสมคือ 2 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร สารแลมปดาไซฮาโลทรินซ่ึงเปน
สารกําจัดแมลงอีกชนิดหนึ่ง ช่ือทางการคาคือ คาราเต และมีการฉีดพนสารอาหารประเภทแคลเซียม 
โบรอน สังกะสี เพ่ือเพิ่มความหนาของเปลืองมะยงชิดทําใหเปลือกแข็งแรงไมชํ้าหรือเกิดรอยท่ีผิว
งาย ในการฉีดพนแตละคร้ังใชน้ํา 750 ลิตรจึงฉีดพนท่ัวท้ังสวน 
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- การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะทําการเก็บเกี่ยวดวยมือเร่ิมเก็บผลผลิตเม่ือความสุกของผลมะยงชิด
อยูท่ีรอยละ 70 จะสามารถเก็บผลผลิตไวไดนานประมาณ 7 วัน แตปจจุบันเก็บท่ีความสุกรอยละ 90 
ซ่ึงสามารถเก็บผลผลิตไดนานประมาณ 3-4 วัน โดยดูจากสีของผลมะยงชิด เม่ือเก็บผลผลิตไดแลวจะ
นํามาทําการคัดเกรดและจัดเรียงในตระกราขนาด 10 กิโลกรัมวางเปนช้ันๆ โดยใชใบมะยงชิดรองใน
แตละช้ันกอนทําการสงไปยังกรุงเทพใชเวลาขนสงประมาณ 2 วันใหคุณสุภูฟาเจาของสวนตอไป 
เม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวจะเขาสูชวงการตัดแตงกิ่งโดยทําการตัดกิ่งแหง กิ่งท่ีแทงเขาทรงพุมออก เพื่อ
ทําใหในทรงพุมโลงแสงแดดสองท่ัวถึงท้ังตน และใสปุยข้ีวัวเพื่อบํารุงดินเพิ่มสารอาหารตอไป 
  3.4) ปจจัยท่ีมีผลตอการออกดอกติดผลและคุณภาพของมะยงชิด 
 ปจจัยสําคัญตางๆ ท่ีทางสวนสุภูฟาใหความสําคัญเรียงลําดับจากปจจัยท่ีสงผลกระทบมาก
ท่ีสุดถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบนอยท่ีสุดมีดังนี้ 
 - อากาศและอุณหภูมิ อุณหภูมิเฉล่ียไมควรต่ํากวา 10 องศาเซลเซียสหากตํ่ากวาจะมีผลตอ
การติดดอกทําใหปริมาณผลผลิตลดลง หากอากาศหนาวยาวนานเกินไปจะทําใหผลสุกชาซ่ึงมะยง
ชิดสวนสุภูฟาใชเวลาต้ังแตแทงชอดอกจนถึงเก็บผลผลิตไดรวมเวลาทั้งส้ิน 150 วัน 
 - ปริมาณนํ้า กอนมะยงชิดออกดอกจะไมปลอยใหตนขาดน้ําควรใหน้ําในปริมาณท่ี
เหมาะสมจะทําใหดอกแทงชอมากข้ึน แตหากมีปริมาณนํ้าฝนมากเกินไปจะทําใหผลผลิตเสียหายผิว
แตก เสียรสชาติและสุกชา 
 - ปุย ฮอรโมน การใสปุยและฮอรโมนท่ีเหมาะสมจะทําใหปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
เพ่ิมข้ึน โดยจะพนแคลเซียม โบรอน กอนดอกบานและหลังดอกบานแลกอนชอยืนจะพนสังกะสี
เพิ่มเติมทําใหติดผลดีข้ึน เปลือกหนาปองกันผิวแตกจากพายุฤดูรอนและพายุฝนรวมถึงทําใหชอ
ดอกยาวข้ึน 
 - แมลงศัตรูพืช ชวงออกดอกจะมีแมลงระบาดเปนจํานวนมากตองใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เพื่อปองกันผลผลิตเสียหาย รวมถึงการปองกันโรคพืชตางๆ ดวย 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลจากท้ัง 2 สวนซ่ึงคือสวนบุญชอบ เอมอิ่ม และสวนสุภูฟา เม่ือ
นํามาเปรียบเทียบและวิเคราะหรวมกับการปลูกมะยงชิดท่ัวไปจะเห็นความแตกตางดังตาราง (3.4) 
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ตารางท่ี 3.4 เปรียบเทียบเทคนิคการผลิตของเกษตรกรตนแบบ 
หัวขอ สวนบุญชอบ สวนสุภูฟา 

1. การบริหารจัดการอยางมืออาชีพ 
- สถานท่ีตั้งสวนเหมาะสม 
- ลักษณะการทําสวนมะยงชิด 
- มีการดูแลสังเกตุอยางใกลชิด 
- มีการพัฒนาสายพันธุ 
- ไดรับรางวัลจากการทําสวนมะยงชิด 
- มีเทคนิคเฉพาะในการดูแล 

 
เหมาะสม 

แบบผสมผสาน 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
ไมเหมาะสม 
เชิงเดี่ยว 
√ 
- 
- 
- 

2. แรงจูงใจ 
- ราคาจูงใจ 
- คาดวาความตองการของตลาดมีสูง 
- มีการปลูกมะยงชิดนอยในพ้ืนท่ี 
- มีการสงเสริมจากภาครัฐหรือเอกชน 
- จากคําบอกเลาและบทความท่ีนาสนใจ 
- ทําการเกษตรเปนอาชีพหลักอยูแลว 

 
√ 
√ 
√ 
- 
- 
√ 

 
√ 
- 
√ 
- 
√ 
- 

3. ลักษณะการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 
   3.1 การเตรียมพื้นท่ีกอนปลูก 

- การปรับพื้นท่ีกอนปลูก 
- มีการวางระยะปลูกแนนอน 
- มีการเตรียมหลุมปลูก 
- มีการทํารมบังแดด 

3.2 การดูแลมะยงชิด 1-3 ปแรก 
- มีการใหน้ํา 3 วัน คร้ัง เวนชวงฝนตก 
- มีการใสปุยคอก 
- มีการใสปุยเคมี 
- มีการใชฮอรโมนและสารอาหารตางๆ 
- มีการกําจัดวัชพืช 

 
 
√ 
√ 
- 
- 
 

ใหน้ํา 1 เดือนคร้ัง 
√ 
- 

- 

√ 

 
 
√ 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
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ตารางท่ี 3.4 (ตอ) 

หัวขอ สวนบุญชอบ สวนสุภูฟา 

- มีการฉีดสารเคมีปองกันศัตรูพืชและโรคพืช 
- มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช 
- มีการใชสารสกัดน้ําสมควันไมและสมุนไพร 
- มีการตัดแตงกิ่ง 

   3.3 การดูแลมะยงชิด 4 ปข้ึนไป 
- มีการใหน้ํา 3 วัน คร้ัง เวนชวงฝนตก 
- มีการบังคับน้ําเพื่อเรงการออกดอก 
- มีการใสปุยคอก 
- มีการใสปุยเคมี 
- มีการใชฮอรโมนและสารอาหารตางๆ 
- มีการกําจัดวัชพืช 
- มีการฉีดสารเคมีปองกันศัตรูพืชและโรคพืช 
- มีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและโรคพืช 
- มีการใชสารสกัดน้ําสมควันไมและสมุนไพร 
- มีการตัดแตงกิ่ง 
- มี ก า ร เ ก็ บ อ ย า ง ร ะ มั ด ร ะ วั ง แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

- 
- 
√ 
√ 
 

ปละ 4 คร้ัง 

- 

√ 
- 
- 
√ 
- 
- 
√ 
√ 
 
√ 

√ 
√ 
- 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 
√ 
 
√ 

จากการสํารวจ 
 
 จากตารางท่ี 3.4 ลักษณะเทคนิคการปลูกมะยงชิดของสวนตนแบบท้ังสองสวนมีท้ังสวนท่ี
เหมือนกันและไมเหมือนกัน โดยสวนบุญชอบจะเห็นถึงการพัฒนาอยางยั่งยืนไดชัดเจนสักเกตุจาก
มีการดูแลอยางใกลชิดจนมีเทคนิคเฉพาะสวน อาทิเชน การเสริมรากตนมะยงชิด เพื่อชวยในการดูด
ซึมสารอาหารในดิน ลดความเส่ียงที่เกิดจากน้ําทวม การดูแลมะยงชิดโดยเนนการสรางระบบนิเวศ
ความหลายหลายในสวน(การทําสวนแบบผสมผสาน)เพื่อใหธรรมชาติดูแลกันเองมากกวาการใช
สารเคมี รวมถึงการพัฒนาสายพันธุมะยงชิดใหมีคุณภาพและจดเปนสิทธิบัตรของตนเอง เพ่ือสราง
รายไดอยางยั่งยืน ในขณะท่ีสวนสุภูฟาซ่ึงเปนตนแบบในระดับจังหวัดไดดําเนิ่นการปลูกมะยงชิดมี
การสังเกตุดูแลและใหความสําคัญเชนกัน แตในลักษณะของการดูแลบํารุงรักษาตนมะยงชิด
จําเปนตองใชสารเคมีตางๆ เขามามีบทบาทในการชวยเพิ่มผลผลิตมะยงชิดและทําใหมะยงชิดมี
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คุณภาพตามที่ตองการ โดยมีตนแบบหรือวิธีการดูแลจากสวนอ่ืนๆ ในจังหวัดอ่ืนนํามาประยุกตใช
กับสวนตัวเองใหเหมาะสม 
 พอสรุปไดวาทางดานเทคนิคการผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัเชียงใหมนั้น การ
บํารุงรักษามะยงชิดใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและปริมาณผลผลิตมะยง
ชิดในจงหวัดเชียงใหมใหสูงข้ึน ยังไมมีวิธีการที่เปนแบบแผนแนนอนสําหรับการปลูกมะยงชิดเชิง
พาณิชยในจังหวัดเชียงใหม โดยปจจัยท่ีมีผลตอความเปนไปไดดานเทคนิคการผลิตมะยงชิดท่ีสําคัญ
ท่ีสุดเปนสภาพภูมิอากาศ รองลงมาเปนเร่ืองสายพันธุมะยงชิด และวิธีการดูแลตนมะยงชิด
ตามลําดับ โดยสภาพภูมิอากาศในจังหวัดเชียงใหมมีความหนาวเย็นกอนภูมิภาคอ่ืนก็จริงแตกลับ
เปนอุปสรรคมากกวาเนื่องจากมีความไมชัดเจนในการเปลี่ยนฤดู บางปอากาศหนาวจัดแลวกลับมา
รอนจัดไมนานก็กลับมาหนาวอีกทําใหมะยงชิดปรับสภาพไมทันและท้ิงลูกผลผลิตเสียหาย ความ
หนาวท่ียาวนานทําใหมะยงชิดสุกชากวาภูมิภาคอ่ืนสงผลถึงตลาดท่ีนอยลงเพราะมีสินคาทดแทน
มากข้ึน ทางดานสายพันธุในการศึกษาจะพบวามีหลายสายพันธุท่ีเกษตรกรนํามาปลูกและบางราย
ไมทราบวามะยงชิดท่ีนํามาปลูกเปนสายพันธุอะไร ในขณะท่ีสวนบุญชอบสามารถพัฒนาสายพัฒธุ
ท่ีเหมาะสมตอสภาพแวดลอมของตนเองไดแลว การที่เกษตรกรยังหาสายพันธุท่ีทนทานตอสภาพ
อากาศไมไดอาจมีสวนทําใหผลผลิตนอยและไมมีคุณภาพ และดานการดูแลบํารุงรักษาตนมะยงชิด
เกษตรกรหลายรายยังไมมีความชํานาญในการดูแลทําใหมะยงชิดเจริญเติบโตชาหรือยืนตนตายใน
ท่ีสุด จากท้ังสามปจจัยผูศึกษาพอสรุปไดวาในดานเทคนิคการผลิตแลวมะยงชิดสามารถปลูกใน
จังหวัดเชิงใหมไดและการพัฒนาเทคนิคการผลิตไปจนสามารถทําเปนเชิงพาณิชยไดนั้นยังมีความ
เปนไปไดอยูในเกณฑต่ํา  


