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บทที่ 4 
ความเปนไปไดทางการเงินในการผลิตมะยงชิด 

 
4.1 ความเปนไปไดทางการตลาดในการผลิตมะยงชิด 
 ในการลงทุนทางการเงินผูลงทุนจําเปนตองมีขอมูลทางดานการตลาดประกอบเพื่อนํามา
วิเคราะหการลงทุนทางการเงิน การทําสวนมะยงชิดก็เชนกันเพื่อรับรูขอมูลทางการตลาดและเปน
สวนหนึ่งในการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงินตอไปโดยศึกษาจากตัวอยางจํานวน 6 ตัวอยาง
ในจงหวัดเชียงใหม มีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1.1 การตลาดของมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมและทัศนคติของเกษตรกรผูปลูกมะยงชิด 
 เกษตรกรจํานวน 2 รายมีผลผลิตไมมากจึงยังไมตัดสินใจขายคิดเปนรอยละ 33.33 สวน
เกษตรกรที่สามารถขายผลผลิตไดจํานวน 4 รายทําการขายผานทางพอคาคนกลาง ซ่ึงมาติดตอซ้ือท่ี
สวนของเกษตรกรจํานวน 2 รายคิดเปนรอยละ 50 อีก 2 รายทําการหาตลาดเองประกอบกับขาย
ผลผลิตดวยตัวเอง เกษตรกร 2 รายมีการแบงเกรดผลผลิตกอนขายโดยใชน้ําหนักและลักษณะความ
สมบูรณของผล ราคาขายเฉล่ียประมาณ 80 – 120 บาทตอกิโลกรัมคิดเปนรอยละ 50 และอีก 2 ราย
ขายผลผลิตแบบไมมีการแบงเกรด ราคาขายเฉล่ียประมาณ 25 – 80 บาทตอกิโลกรัม เม่ือสํารวจ
ทัศนคติของเกษตรกรพบวาเกษตรกรจํานวน 4 รายคิดเปนรอยละ 66.67 มีทัศนคติเชิงลบกับการ
ปลูกมะยงชิดในเชิงพาณิชยดวยเหตุผลดังนี้ มะยงชิดเปนไมผลท่ีดูแลยากเจริญเติบโตและใหผล
ผลิตชา มีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ ความช้ืนและสภาพอากาศสูงมากเม่ือ
เทียบกับไมผลท่ีเปนพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ นอกจากนี้ตนทุนการดูแลสวนมะยงชิดมีตนทุนสูงแตราคาท่ี
ขายไดจริงไมสูงเทาท่ีไดยินหรือไดรับรูมาทําใหไมคุมคา ดังนั้นมะยงชิดอาจจะสามารถปลูกเปน
อาชีพเสริมไดแตคงไมสามารถทําเปนอาชีพหลักได ทัศนคติในเชิงบวกมีเกษตรกร 2 รายหรือคิด
เปนรอยละ 33.33 คิดวามะยงชิดยังเปนพืชท่ีนาสนใจสามารถทําเปนอาชีพหลักได เนื่องจากมีราคา
สูงอยูและในจังหวัดเชียงใหมยังมีคนปลูกมะยงชิดนอยมาก 
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ตารางท่ี 4.1 ลักษณะการทําตลาดและทัศนคติของเกษตรกรผูปลูกมะยงชิด 
รายการ จํานวน รอยละ 
การขายผลผลิต 

- ยังไมเริ่มขาย 
- เริ่มขายแลว 

 
2 
4 

 
33.33 
66.67 

รวม 6 100 
ลักษณะการขายผลผลิต 

- พอคารับซื้อถึงสวน 
- ขายผลผลิตดวยตัวเอง 

 
2 
2 

 
50 
50 

รวม 4 100 
ราคาผลผลิต (ตอกิโลกรัม) 

- 80 – 200บาท 
- 25 – 80 บาท 

 
2 
2 

 
50 
50 

รวม 4 100 
ทัศนคติตอการปลูกมะยงชิด 

- ทัศนคติเชิงบวก 
- ทัศนคติเชิงลบ 

 
2 
4 

 
33.33 
66.67 

รวม 6 100 

จากการสํารวจ 
 
 ตลาดของมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมยังมีอยูนอยสวนใหญจะวางขายในตลาดขนาดใหญ
เชนตลาดวโรรส ตลาดตนพะยอม เปนตนซ่ึงผลผลิตท่ีผูขายรับมาขายสวนใหญจะมาจากจังหวัด
ขางเคียงมากกวาและนํามาขายในปริมาณนอย จากตารางท่ี 4.1 เกษตรกรที่ไดทําการสํารวจสามารถ
กําหนดราคาไดเองแตก็จําเปนตองนําผลผลิตไปขายเองโดยขายผานทางเครือญาติ คนรูจัก แตในราย
ท่ีมีพอคามารับถึงท่ีสวนจะไดราคาไมเกิน 80 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรที่ปลูกสวนใหญมีทัศนคติ
เชิงลบเนื่องการการดูแลตนมะยงชิดยาก ใหผลผลิตนอย และคุณภาพต่ําเม่ือเทียบกับพืชชนิดอ่ืนท่ี
ปลูกอยูในพื้นท่ี  
 4.1.2 ผลวิเคราะหการเทียบเคียงการตลาดของเกษตรกรตนแบบ 
 การวิเคราะหผลจากการเทียบเคียงการตลาดของเกษตรกรตัวอยางไดทําการเปรียบเทียบ 4 
ประเด็นสําคัญไดแก ชองทางทางการตลาด ผลิตภัณฑ ราคา และการประชาสัมพันธ ซ่ึงเปนการเก็บ
ขอมูลเพื่อวิเคราะหถึงการตลาดของเกษตรกรท่ีผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชยมาในระดับประเทศและ
ระดับจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้ 
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สวนบุญชอบ เอมอ่ิม 
 1) ชองทางทางการตลาด 
 ชองทางการตลาดของสวนบุญชอบเร่ิมตนจากการผลิตและนําไปขายตามตลาดดวยตัวเอง
ในระยะแรก ปจจุบันชองทางการขายมะยงชิดท่ีท้ังหางสรรพสินคา ขายหนาสวนซ่ึงท่ีสวนบุญชอบ
เปดเปนศูนยเรียนรูการปลูกมะยงชิดและการทําการเกษตรพอเพียงทําใหมีผูสนใจเขาไปหาความรูท่ี
สวนบุญชอบเปนจํานวนมาก นอกจากนั้นจะมีพอคามารับซ้ือถึงสวนหลายราย  
 2) ผลิตภัณฑ 
 ผลิตภัณฑของสวนบุญชอบประกอบดวยผลมะยงชิดแบบบรรจุกลองเปนของฝาก ผลมะยง
ชิดแบบสงขาย และก่ิงพันธุมะยงชิดแบบเสริมรากและไมเสริมราก ซ่ึงชวยสรางรายไดใหกับสวน
ในอีกทางหนึ่ง 
 3) ราคา  
 สวนบุญชอบเปนสวนท่ีมีผลิตภัณฑท่ีสําคัญดังท่ีกลาวมานั่นคือ ผลมะยงชิดขายบรรจุกลอง
เปนของฝาก ผลมะยงชิดขายสง และก่ิงพันธุมะยงชิดท้ังแบบเสริมรากและไมเสริมราก 
 ราคามะยงชิดคุณบุญชอบจะใชการกําหนดราคาโดยดูจากสภาพตลาดในปจจุบันเปนหลัก
ประกอบกับการคํานวนเวลาซ่ึงมะยงชิดสวนบุญชอบใชเวลาติดดอกจนถึงสามารถเก็บเกี่ยวไดใช
เวลาท้ังส้ิน 30 วัน แลวนําขอมูลตางๆ มาทําการวิเคราะหและกําหนดราคาตอรองดวยตนเอง ราคา
ในแตละปจึงไมเทากันและนอกจากนี้ผลมะยงชิดขายสง การตั้งราคาในการขายผลผลิตยังข้ึนอยูกับ
การตกลงกันของคุณบุญชอบและผูมาติดตอซ้ือในแตละรายไป โดยในป 2554 งดสงผลผลิตเขา
หางสรรพสินคา เนื่องจากคุณภาพต่ํากวามาตรฐาน โดยผลผลิตมะยงชิดบรรจุกลองเปนของฝาก
(ขายหนาสวน)อยูท่ีกิโลกรัมละ 50-60 บาท ราคาผลผลิตมะยงชิดขายสงแบบไมคัดเกรดอยูท่ี
กิโลกรัมละ 50 - 130 บาท และหากมีการคัดเกรดจะมีการตกลงราคาแลวแตรายไป ราคากิ่งพันธุท้ัง
แบบเสริมรากและไมเสริมรากอยูท่ี 150-500 บาท 
 4) การประชาสัมพันธ 
 ชวงเริ่มตนทําการประชาสัมพันธผานทางหนังสือพิมพและวารสารการเกษตรตางๆ 
ปจจุบันคุณบุญชอบไดรับเชิญไปบรรยายการทําการเกษตรแบบผสมผสานและการประยุกตใช
หลักการพอเพียงใหแกสถาบันและผูท่ีสนใจตางๆ รวมถึงการเปดสวนบุญชอบบางสวนเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวเชิงเกษตรใหบุคคลท่ีสนใจเขามาเท่ียวชม และเรียนรูจากสวนโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการ
เพิ่มชองทางทางดานอินเตอรเน็ทเขามามีบทบาทมากข้ึนในปจจุบัน 
 
 



41 
 

สวนสุภูฟา 
1) ชองทางทางการตลาด 

 เจ าของสวนสุภูฟ าจะทําการนํ ามะยงชิด ท่ีผลิตได ในแตละปไปเสนอขายตาม
หางสรรพสินคา ขายผลผลิตกับเครือญาติคนรูจักไมมีการขายหนาราน ไมมีพอคาคนกลางมารับซ้ือ 
 2) ผลิตภัณฑ 
 ผลิตภัณของสวนสุภูฟามีแคมะยงชิดสายพันธุทูลเกลาใชเวลาต้ังแตติดดอกจนสามารถเก็บ
ผลผลิตไดรวมเวลาท้ังส้ิน 150 วัน เม่ือเก็บผลผลิตจะทําการแบงเกรดเปน 4 เบอรโดยวัดจากขนาด
และนํ้าหนักเบอร 1 นอยกวา 14 ลูกตอกิโลกรัม เบอร 2 อยูท่ี 15-16 ลูกตอกิโลกรัม เบอร 3 อยูท่ี 17-
18 ลูกตอกิโลกรัม และเบอร 4 มากกวา 18 ลูกตอกิโลกรัม ซ่ึงจะทําการเก็บใสตะกราขนาด 10 
กิโลกรัมและใชใบมะยงชิดรองเปนช้ันๆ ในตระกราขนสงโดยใชบริการบริษัทนิมซ่ีเส็ง 
 3) ราคา  
 สวนสุภูฟาจะทําการต้ังราคาเองและทําการตอรองกับตลาดผูรับซ้ืออีกคร้ังโดย มะยงชิดคัด
เกรดเบอร 1 ราคาอยูท่ี 200 บาทตอกิโลกรัม เบอร 2 ราคาอยูท่ี 180 บาทตอกิโลกรัม เบอร 3 อยูท่ี 
160 บาทตอกิโลกรัม และเบอร 4 อยูท่ี 140 บาทตอกิโลกรัม 
 4) การประชาสัมพันธ 
 เจาของสวนสุภูฟาจะทําการติดตอขายตามหางสรรพสินคาตางๆ ในตัวเมืองของจังหวัด
กรุงเทพมหานครดวยตัวเอง หากขายไมหมดจะแจกจายและบางสวนนํามาทําการแปรรูปเปนมะยง
ชิดลอยแกวแจกจายใหคนรูจักตอไปเพื่อเปนการประชาสัมพันธไปในตัว 
 สามารถนําขอมูลทางการตลาดท่ีเก็บจากเกษตรกรตนแบบมาวิเคราะหไดดังตาราง 4.2  
 
ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบการตลาดของเกษตรกรตนแบบ 

หัวขอ สวนบุญชอบ สวนสุภูฟา 
1. ชองทางทางการตลาด 

- ขายหนาสวนของตัวเอง 
- ขายใหญาติและคนรูจัก 
- ขายตามตลาดใหญๆ ภายในจังหวัด 

ดวยตัวเอง 
- ขายตามหางสรรพสินคาดวยตัวเอง 
- มีพอคาคนกลางมารับซ้ือ 

 
√ 
√ 
 
- 
- 
√ 

 

- 

√ 
 

- 
√ 
- 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
หัวขอ สวนบุญชอบ สวนสุภูฟา 

2. ผลิตภัณฑ 
- ผลมะยงชิดสด 
- ผลมะยงชิดสดบรรจุกลองมีตราสินคา 
- ผลมะยงชิดแปรรูป 
- กิ่งพันธุมะยงชิด 

 
√ 
√ 
- 
√ 

 
√ 
- 
√ 
- 

3. ราคา สามารถตั้งราคาเองได √ √ 
4. การประชาสัมพันธ 

- ส่ือส่ิงพิมพตางๆ 
- รายการโทรทัศและวิทยุ 
- การเปดเปนศูนยเรียนรูเปนวิทยากร 
- ส่ือออนไลน 
- การบริจาค 

 
√ 
√ 
√ 
√ 
- 

 
- 
- 
- 
- 
√ 

จากการสํารวจ 
 
 จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นไดวาสวนบุญชอบ ท่ีนํามาเปนเกษตรกรตนแบบในระดับประเทศ
นอกจากมีการผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชยแลวยังเปดสวนเปนศูนยเรียนรูสําหรับผูท่ีสนใจดวย ทําให
เปนท่ีรูจักในวงกวางประกอบกับการเปนวิทยากรบรรยายในงานตางๆและไดรับรางวัลมากมายทํา
ใหมีความนาเชื่อถือสามารถกําหนดราคาไดเองและผูซ้ือยอมรับ ซ่ึงสวนสุภูฟาเกษตรกรตนแบบใน
ระดับจังหวัดถึงจะมีการกําหนดราคาดวยตนเองเหมือนกันแตชองทางทางการตลาด ผลิตภัณฑและ
การประชาสัมพันธยังนอยกวาทําใหการยอมรับจากตลาดหรือผูซ้ือมีนอยทําใหการจําหนายผลผลิต
เปนไปไดลําบากกวาสวนบุญชอบ 
 จากการศึกษาดานการตลาดมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมพบวาเกษตรกรที่ปลูกมะยงชิดเชิง
พาณิชยในจังหวัดเชียงใหมนั้นยังไมมีตลาดท่ีแนนอน หากตองการจะกําหนดราคาดวยตนเองนั้น
สวนใหญจะเปนการขายผลผลิตใหกับญาติพี่นองคนรูจักและนําไปวางขายดวยตัวเองมากกวา และ
หากขายใหพอคาคนกลางจะมีอํานาจในการตอรองนอยกวาเนื่องจากสินคาทดแทนท่ีมีมากในชวงท่ี
มะยงชิดเก็บเกี่ยวไดและปริมาณความตองการในเชียงใหมมีไมมากทําใหไดราคาขายท่ีไมมากพอ
กับตนทุนท่ีลงทุนปลูกมะยงชิดในแตละป แตหากมีการทําการตลาดและปรับปรุงสวนผสมทางการ
ตลาดใหดีข้ึนก็ยังมีความเปนไปไดทางการตลาดในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม 
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4.2 ความเปนไปไดทางการเงินในการผลิตมะยงชิด 
 การศึกษาดานการเงินผูศึกษามุงเนนเพื่อใหทราบถึงปริมาณเงินทุนท่ีตองใชในการลงทุนทํา
สวนมะยงชิดขนาดกลางเนื่องจากเกษตรกรท่ีตองการเร่ิมตนลงทุนสวนใหญไมนิยมลงทุนปลูกพืช
ท่ีมีความเส่ียงและยังไมรูจักดีเทาท่ีความในปริมาณมาก ผูศึกษาจึงเลือกทําการศึกษาตนทุน
ผลตอบแทนและเงินลงทุนเร่ิมแรกในสวนมะยงชิดของ 3 ไร และนํามาคํานวนหาระยะเวลาคืนทุน
เพื่อใชในการวางแผนและประเมินความเปนไปไดในการผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชย เนื่องจากใน
จังหวัดเชียงใหมยังไมมีการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยหรือปลูกเชิงเดี่ยวมีเพียงการปลูกรวมกับพืช
ชนิดอ่ืนๆ ผูสํารวจเลือกทําการสํารวจสวนมะยงชิดขนาดกลาง 1 ตัวอยางคือสวนมะยงชิดท่ีอําเภอ
ฮอดเนื่องจากตัวอยางนี้เร่ิมปลูกมะยงชิดประมาณ 6 ปทําใหพอมีขอมูลดานการลงทุนท่ีสามารถ
นํามาวิเคราะหไดมากกวาตัวอยางอ่ืนๆ ซ่ึงมีขอมูลตางๆ ดังนี้ 
 4.2.1 ขอมูลท้ัวไปของสวนตัวอยาง 
 1) อายุของสวนมะยงชิดตัวอยาง ปลูกมะยงชิดพันธุทูลเกลา อายุประมาณ 6 ปและเร่ิมให
ผลผลิตแลวต้ังแตปท่ี 3 พื้นท่ีปลูกมะยงชิดประมาณ 3 ไร ระยะหางระหวางตนมะยงชิดประมาณ 
4.5 เมตร และระยะหางระหวางแถว 4.5 เมตร มีตนมะยงชิดประมาณ 80 ตนคิดเปนพื้นท่ีปลูก 
 2) ปริมาณผลผลิตและราคามะยงชิด สวนตัวอยางเร่ิมไดผลผลิตมะยงชิดในปท่ี 3 โดยในป 
2554 มีปริมาณผลผลิตรวมท้ังหมดประมาณ 50 กิโลกรัม เฉล่ียประมาณ 0.63 กิโลกรัมตอตน 
ปริมาณผลผลิตถือวายังไมมากพอเจาของจึงยังไมทําตลาดหรือขายอยางจริงจัง 
 4.2.2 องคประกอบของคาใชจายและรายไดในการลงทุนทําสวนมะยงชิด 
องคประกอบคาใชจายในการทําสวนมะยงชิด 3 ไรมีดังนี้ 
 1) คาใชจายหลักในการลงทุน (investment cost) ซ่ึงเปนคาใชจายเกี่ยวกับการซ้ือเคร่ืองมือ
อุปกรณท่ีใชในการลงทุน และมีอายุติดตอกันนานหลายปเชน เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองพนสารเคมี เปน
ตน รวมท้ังคาใชจายในการซ้ือท่ีดิน การปรับปรุงพ้ืนท่ี ซ่ึงตัวอยางท่ีทําการศึกษามีคาใชจายในการ
ลงทุนดังนี้ 
  1.1) คาใชจายในการซ้ือท่ีดิน เกษตรกรทําการซ้ือท่ีดิน 3 ไรเปนเงิน 500,000 บาท 
  1.2) คาเตรียมพื้นท่ี เกษตรกรจะทําการเตรียมพื้นท่ีดินเพ่ือใหเหมาะสมตอการปลูก
มะยงชิด ซ่ึงประกอบดวย 
 - คาเตรียมพื้นท่ีประกอบดวย กอนท่ีเกษตรกรจะปลูกมะยงชิดท่ีดินเดิมเปนท่ีรกราง จึงทํา
การจางรถไถมาปรับพื้นท่ีคิดฉพาะสวนมะยงชิด 3 ไรเทากับ 249 บาท นอกจากนี้ยังทําการขุดบอน้ํา 
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 3 เมตร คาจางแรงงานและคาจางเคร่ืองมือตางๆ คิดเปนเงิน 
6,000 บาท รวมคาเตรียมพื้นท่ีท้ังหมด 6,500 บาท 
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 - คาใชจายในการวางระบบทอน้ํา จากการสํารวจพบวาระบบการใหน้ําของเกษตรกร
ตัวอยางจะใชระบบสปริงเกอร นั่นคือเกษตรกรจะขุดดินและวางทอน้ําไวใตดิน จากน้ันจะทําการ
ตอระบบจายน้ําแบบสปริงเกอรข้ึนมาเหนือผิวดินสําหรับใหน้ํากับตนมะยงชิดทุกตน โดยแหลงน้ํา
มาจากเหมืองเกาซ่ึงหางจากสวนประมาณ 800 เมตรทําการตอทอวางเคร่ืองสูบขนาดใหญ สูบมาพัก
ไวในบอน้ําของสวนท่ีขุดเตรียมไว คาจางแรงงาน 4 คนเหมารวมงานวางระบบทอน้ําท้ังหมด  
คิดเปนคาใชจาย 6000 บาท 
  1.3) คาใชจายในการสรางโรงเรือนเก็บของและร้ัวลวดหนาม โดยเกษตรกรทําการ
สรางโรงเรือนจํานวน 1 หลังขนาดประมาณกวาง 4 เมตร ยาว 4 เมตรและสูง 4 เมตร มีลักษณะ 
แบงคร่ึงโดยคร่ึงหนึ่งเปนผนังอิฐฉาบปูนสูงประมาณ 1 เมตรและเทปูนท่ีพื้นสูงประมาณ 30 
เซนติเมตร อีกคร่ึงหนึ่งเปนพื้นดินโลงไมมีผนัง หลังคากระเบื้องลอนธรรมดา ใชสําหรับเก็บ
เคร่ืองมือและอุปกรณการเกษตรตางๆ รวมถึงปจจัยการผลิตท่ีจําเปน คาใชจายในการสรางโรงเรือน
คิดเปนเงิน 10,000 บาท มีอายุการใชงานประมาณ 30 ป นอกจากนี้เกษตรกรยังทําการขึงร้ัวลวด
หนามรอบสวนโดยใชเสาปูนท้ังหมด 200 ตน ราคา 40 บาทตอตน เปนเงิน 8,000 บาท ประกอบกับ
ลวดหนามเปนขดความยาว 40 เมตรตอขด ใช 10 ขด ราคา 180 บาทตอขด เปนเงิน 1,800 บาท 
คาจางแรงงานฝงเสาร ขึงรวดเหมา 4,000 บาท อายุการใชงานประมาณ 20 ป มีมูลคาซากเทากับศูนย
เม่ือหมดอายุการใชงาน รวมคิดเปนคาใชจายในการสรางโรงเรือนและร้ัวลวดหนามเปนเงิน 23,800 บาท 
  1.4) คาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณการเกษตรตางๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 - เคร่ืองสูบน้ําพรอมทอ แบงเปน 2 เคร่ือง โดยเคร่ืองสูบน้ําเคร่ืองเล็กใชสูบน้ําจากบอใน
สวนเพื่อรดนํ้าในสวนดวยระบบสปริงเกอร มีอายุการใชงานประมาณ 15 ปจํานวน 1 เคร่ืองพรอม
ทอ คิดเปนคาใชจาย 7,200 บาท เคร่ืองสูบน้ําเคร่ืองใหญใชสูบน้ําจากเหมืองเกามายังบอน้ําภายใน
สวนพรอมทอ อายุการใชงานประมาณ 15 ป คิดเปนคาใชจาย 42,000 บาท รวมเปนเงินท้ังส้ิน 
49,200 บาท มีมูลคาซากเทากับศูนยเม่ือส้ินอายุการใชงาน 
 - หัวจายน้ําระบบสปริงและทอน้ํา เปนระบบจายน้ําท่ีผานทางทอน้ําท่ีไดวางระบบการเดิน
ทอน้ําไวใตดินภายในสวน หัวจายน้ํามีอายุการใชงานประมาณ 10 ป มะยงชิด 1 ตนใชหัวจาย 1 ตัว 
ดังนั้นมะยงชิด 80 ตน ใชหัวจายน้ํา 80 หัวราคาหัวจายละ 5 บาท คิดเปนเงิน 400 บาท และมีมูลคา
ซากเทากับศูนยเม่ือส้ินสุดอายุการใชงาน ทอน้ําท่ีใชในการวางระบบน้ําเปนทอน้ําพีวีซีจํานวน 150 
ทอนความยาวทอนละ 4 เมตร อายุการใชงานประมาณ 20 ป ราคาทอนละ 40 บาทคิดเปนคาใชจาย 
6,000 บาท มีมูลคาซากเทากับศูนยเม่ือหมดอายุการใชงาน รวมหัวจายน้ําและทอน้ําท่ีใชวางระบบ
สปริงเกอรคิดเปนคาใชจาย 6,400 บาท 
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 - สายยาง เกษตรกรใชสายยางขนาด 1 นิ้วในการรดน้ําในสวนของกิ่งพันธุหรือใชทํา
กิจกรรมอ่ืนๆ ในสวน โดยจะตอเขากับเครื่องสูปน้ําหรือกอกน้ํา มวนละ 100 เมตร จํานวน 2 มวน 
คิดเปนคาใชจาย 1,700 บาท มีอายุการใชงานประมาณ 5 ปและมูลคาซากเทากับศูนยเม่ือส้ินอายุการ
ใชงาน 
 - เคร่ืองพนยา ใชสําหรับการพนสารเคมีกําจัดแมลง ปองกันโรคพืชและปุยทางใบ การ
ทํางานของเคร่ืองพนฉีดสารเคมีจะเปนแบบใชเคร่ืองยนต มีจํานวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 8,000 
บาท มีอายุการใชงานประมาณ 25 ป มีมูลคาซากประมาณ 300 บาทเม่ือส้ินอายุการใชงาน 
 - ถังผสมสารเคมี มีลักษณะเปนถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร เปนอุปกรณท่ีใชในการผสม
สารเคมีกอนฉีดพน จํานวน 1 ถัง คิดเปนคาใชจาย 1,200 บาท อายุการใชงาน 20 ปและมีมูลคาซาก
เทากับศูนยเม่ือหมดอายุการใชงาน 
 - เคร่ืองตัดหญา ใชสําหรับกําจัดวัชพืชตางๆ ในสวนมีจํานวน 2 เคร่ืองแบงเปนเคร่ือง 
ตัดหญาแบบเดินตาม 1 เคร่ือง อายุการใชงานประมาณ 25 ป มีมูลคาซากประมาณ 500 บาทเม่ือ
หมดอายุการใชงานราคา 8,000 บาท และเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 1 เคร่ือง อายุใชงานประมาณ 
25 ป มีมูลคาซากประมาณ 100 บาทเม่ือหมดอายุการใชงานราคา 4,000 บาท รวมคิดเปนคาใชจาย 
12,000 บาท 
  1.5) เคร่ืองมือตางๆ ประกอบดวย 
 - จอบ จํานวน 2 เลม ราคาเลมละ 100 บาท คิดเปนคาใชจาย 200 บาท มีอายุการใชงาน
ประมาณ 10 ป และมีมูลคาซากประมาณ 3 บาทเม่ือหมดอายุการใชงาน 
 - พล่ัว จํานวน 2 เลม ราคาเลมละ 100 บาท คิดเปนคาใชจาย 200 บาท มีอายุการใชงาน
ประมาณ 10 ป และมีมูลคาซากประมาณ 3 บาทเม่ือหมดอายุการใชงาน 
 - เสียม จํานวน 1 เลม ราคาเลมละ 100 บาท คิดเปนคาใชจาย 100 บาท มีอายุการใชงาน
ประมาณ 10 ป และมีมูลคาซากประมาณ 3 บาทเม่ือหมดอายุการใชงาน 
 - บุงกี๋ จํานวน 2 อัน ราคาอันละ 50 บาท คิดเปนคาใชจาย 100 บาท มีอายุการใชงาน
ประมาณ 10 ป และมีมูลคาซากเทากับศูนยเม่ือหมดอายุการใชงาน 
 - มีดดายหญา จํานวน 3 เลม ราคาเลมละ 100 บาท คิดเปนคาใชจาย 300 บาท มีอายุการใช
งานประมาณ 10 ป และมีมูลคาซากประมาณ 3 บาทเม่ือหมดอายุการใชงาน 
 - กรรไกรตัดแตงกิ่ง จํานวน 1 อัน ราคาอันละ 100 บาท คิดเปนคาใชจาย 100 บาท มีอายุ
การใชงาน 5 ป และมีมูลคาซากเทากับศูนยเม่ือหมดอายุการใชงาน 
  2) คาใชจายในการดําเนินงาน (operating cost) จากการสํารวจพบวาคาใชจายในการ
ดําเนินงานของการลงทุนทําสวนมะยงชิดขนาด 6 ไร มีดังนี้ 
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  2.1) คาแรงงาน สวนคุณสุวิจักษทําการจางแรงงาน 1 คนในการขุดหลุมวางแนว
ปลูกมะยงชิด คาจางรายวันวันละ 200 บาท ทํางานท้ังหมด 2 วันคิดเปนเงินท้ังส้ิน 400 บาท 
นอกจากนั้นกระบวนการดูแลตางๆ เชนการใสปุย การพนสารเคมี การกําจัดวัชพืช การตัดแตงกิ่ง 
และการเก็บเกี่ยวผลผลิตเปนตน มีคุณเรือนเปนผูดูแลเพียงผูเดียวไมมีการจางงานมาชวย 
  2.2) คาวัสดุปจจัยตางๆ มีดังนี้ 
 - คากิ่งพันธุ เกษตรกรซ้ือกิ่งพันธุทูลเกลาจากสวนอุดมการเกษตรที่จังหวัดนครนายก ราคา
กิ่งละ 150 บาท ซ้ือมาท้ังส้ิน 80 ตน คิดเปนเงิน 12,000 บาท 
 - คาปุยคอก เกษตรกรใชปุยคอก (มูลวัว) โดยใสปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 1 กิโลกรัมตอตน รวม
ใน 1 ปเกษตรกรใชปุยคอก 160 กิโลกรัม ปุยคอก (มูลวัว) ราคาตันละ 1,750 บาท เฉล่ียกิโลกรัมละ 
1 บาท 75 สตางค คิดเปนคาใชจายตอปเปนเงิน 280 บาท 
 - ปุยเคมี ปุยเคมีท่ีเกษตรกรใชคือปุยเคมีสูตร 15-15-15 เปนปุยเคมีท่ีใชบํารุงตนและใบ  
ใสปละ 4 คร้ัง คร้ังละ 0.25 กิโลกรัมตอตน รวม 1 ปใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 ท้ังหมด 80 กิโลกรัม
ตอป โดยปุยเคมีสูตร 15-15-15 บรรจุกระสอบขนาด 40 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 500 บาท คิด
เปนคาใชจายตอปเปนเงิน 1,000 บาท 
 - ปุยชีวภาพ เกษตรกรมีการใชปุยน้ําชีวภาพฉีดพนทางใบขนานบรรจุ 10 กิโลกรัมราคา 50 
บาท โดยการใชจะปุยชีวภาพ 1 ฝา ผสมน้ํา 20 ลิตรใชน้ําท้ังหมด 40 ลิตรจึงจะสามารฉีดมะยงชิด
ท้ังหมดสวนได ฉีดพนอาทิตยละ 2 คร้ัง 
 - คาน้ํา คาไฟฟาสําหรับเคร่ืองสูบน้ําและคาน้ํามันเช้ือเพลิง สวนมะยงชิดของเกษตรกร 
มีคาน้ําประมาณปละ 5,000 บาทเนื่องจากบางคร้ังน้ําจากแหลงน้ํามีไมเพียงพอจึงตองใชน้ําปะปาใน
การรดนํ้าตนไม เฉล่ียไรละ 833 บาทคิดเปนสวนของมะยงชิด 3 ไรคิดเปนเงิน 2,499 บาท สวน
ไฟฟาสําหรับเคร่ืองสูบน้ําดวยระบบมอเตอรไฟฟาจํานวน 2 เคร่ือง ใชในการสูบน้ําจากแหลงน้ํามา
เก็บไวในบอน้ําของตนเองในชวงฤดูรอน และใชสูบน้ําจากบอน้ําในสวนเขาระบบปริงเกอร โดยมี
คาไฟฟาเฉล่ียปละ 5,000 บาท เฉล่ียไรละ 833 บาทคิดเปนสวนของมะยงชิด 3 ไรคิดเปนเงิน  
2,499 บาท สวนน้ํามันเช้ือเพลิงใชกับเคร่ืองพนสารเคมีเปนน้ํามันดีเซล และเคร่ืองตัดหญาท้ังขนาด
ใหญและเล็กใชน้ํามันเบนซิน เฉล่ียคาน้ํามันตอปคิดเปนเงิน 2,000 บาท เฉล่ียไรละ 333 บาทคิดเปน
สวนของมะยงชิด 3 ไรคิดเปนเงิน 999 บาท 
 3) คาใชจายในการดูแลรักษา (maintenance cost) คาใชจายในการดูแลรักษาสวนมะยงชิด
ขนาด 6 ไร ซ่ึงไดจากการสอบถามเกษตรกรมีดังนี้ 
  3.1) คาภาษีท่ีดิน จากการสํารวจพบวาเกษตรกรตองเสียคาภาษีท่ีดินในอัตราไรละ 
10 บาท ดังนั้นคิดเปนคาใชจายท้ังหมด 30 บาทตอป 
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  3.2) คาใชจายในการซอมแซมอุปกรณการเกษตร เกษตรกรจะตองเสียคาใชจายใน
การซอมแซมและบํารุงรักษาอุปกรณการเกษตรตางๆ เฉล่ียเทากันทุกปๆ ละ 1,300 บาท ดังน้ี 
 - เคร่ืองสูบน้ํา คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาคิดเปนเงิน 500 บาทตอป 
 - ทอสงน้ํา คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษาคิดเปนเงิน 600 บาทตอป 
 - เคร่ืองพนสารเคมี คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาคิดเปนเงิน 100 บาทตอป 
 - เคร่ืองตัดหญา คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษาคิดเปนเงิน 100 บาทตอป 
ในการประเมินตนทุนเร่ิมตนและระยะเวลาคืนทุนผูศึกษาทําการต้ังสมมติฐานไว 2 กรณี ดังนี้ 
 กรณีท่ี 1 กรณีท่ีเกษตรกรไมมีท่ีดินเปนของตนเองและตัดสินใจลงทุนปลูกมะยงชิดเชิง
พาณิชยตั้งแตเร่ิมตน คือต้ังแตไมมีท่ีดินหรืออุปกรณอยูกอน เกษตรกรทําการลงทุนใหมท้ังหมด
ตั้งแตการซ้ือท่ีดินและลงทุนในอุปกรณการเกษตรและเคร่ืองจักรท่ีจําเปน มีคนดูแลเพียง 1 คนไมมี
การจางแรงงานเพ่ิม เกษตรกรจะใชเงินลงทุนดังแสดงในตารางท่ี 4.3 นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
รายจายในแตละปแสดงในตารางท่ี 4.4 และเม่ือนํามาวิเคราะหรายไดสุทธิและระยะเวลาคืนทุนจะ
ไดผลดังตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.3 รายการ ปริมาณ และคาใชจายในการเร่ิมลงทุนทําสวนมะยงชิดขนาด 3 ไร ในกรณีท่ี 1  

รายการ จํานวน ราคา (บาท) 
คาใชจายหลักในการลงทุน 

1. คาใชจายในการซ้ือท่ีดิน(เฉพาะมะยงชิด) 3 ไร 500,000 
2. คาเตรียมพื้นท่ี 
   - จางรถปรับไถพื้นที่ 
   - จางแรงงานและเคร่ืองมือขุดบอน้ํา (ขนาด 50 ตาราง
เมตร ลึก 3 เมตร) 

 
3 ไร 
1 บอ 

 

 
249 

6,000 
 

    - จางแรงงานในการวางระบบทอน้ํา เหมาจาย 3,000 
3. คาใชจายในการสรางโรงเรือนเก็บของและร้ัว 
    - โรงเรือน (ขนาด 16 ตารางเมตร สูง 4 เมตร) 
    - ร้ัวลวดหนามแบงเปน 
          เสาปูน 
          ลวดหนาม (ขนาดขดละ 40 เมตร) 
          คาจางแรงงาน 

 
1 หลัง 

 
200 ตน 
10 ขด 
เหมาจาย 

 
10,000 

 
8,000 
1,800 
4,000 

จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

4. คาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณการเกษตรตางๆ 
    - เคร่ืองสูบน้ําพรอมทอ 
    - หัวจายน้ําระบบสปริงเกอร 
    - ทอน้ํา (ขนาดยาวทอนละ 4 เมตร) 
    - สายยาง (ขนาดมวนละ 100 เมตร) 
    - เคร่ืองพนยา 
    - ถังผสมสารเคมี (ขนาด 200 ลิตร) 
    - เคร่ืองตัดหญา 

 

2 เคร่ือง 
80 หัว 

150 ทอน 
2 มวน 

1 เคร่ือง 
1 ถัง 

2 เคร่ือง 

 

49,200 
400 

6,000 
1,700 
8,000 
1,200 

12,000 

คาใชจายหลักในการลงทุน 

5. เคร่ืองมือตางๆ 
    - จอบ 
    - พล่ัว 
    - เสียม 
    - บุงกี้ 
    - มีดดายหญา 
    - กรรไกรตัดแตงกิ่ง 

 
2 เลม 
2 เลม 
1 เลม 
2 อัน 
3 เลม 
1 อัน 

 
200 
200 
100 
100 
300 
100 

รวม 612,549 

คาใชจายในการดําเนินงาน 
1. คาแรงงาน 
    - แรงงานในการขุดหลุมวางแนวปลูก 1 คน 

 
2 วัน 

 
400 

2. คาวัสดุปจจัยตางๆ 
    - คากิ่งพันธุ 
    - คาปุยคอกข้ีวัว 
    - ปุยเคมีสูตร 15-15-15 
    - ปุยชีวภาพ (ขนาด 10 กิโลกรัม) 
    - คาน้ํา 
 

 
80 ตน 

160 กิโลกรัมตอป 
2 กระสอบตอป 

1 ถุง 
1 ป 

 

 
12,000 

280 
1,000 

50 
2,499 

 
จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

    - คาไฟฟา 
    - คาน้ํามัน 

1 ป 
1 ป 

2,499 
999 

รวม 19,727 
คาใชจายในการดูแลรักษา 

1. คาภาษีท่ีดิน 3 ไร 30 
2. คาใชจายในการซอมแซมอุปกรณ ตอป 1,300 

รวม 1,330 
เงินลงทุนเร่ิมแรกท่ีใชในการทําสวนมะยงชิด 3 ไรในปแรก เทากับ 633,606 บาท 

จากการสํารวจ 
  
 จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นไดวาหากเกษตรกรลงทุนซ้ือท่ีดินใหมจะทําใหมีตนทุนเร่ิมตนการ
ลงทุนทําสวนมะยงชิด 3 ไรในปแรกประมาณ 633,606 บาท ซ่ึงคิดเปนคาท่ีดินถึง 500,000 บาท  
คิดเปนรอยละ 78.91 รองลงมาเปนการลงทุนกับเครื่องจักร และกิ่งพันธุมะยงชิด เปนเงินประมาณ 
49,200 บาท และ 12,000 บาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 7.77 และรอยละ 1.89 ตามลําดับ 
สามารถนํามาแยกแสดงตนทุนท่ีตองเสียไปในแตละปไดดังตารางท่ี 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 ตนทุนท่ีตองเสียไปในแตละปสําหรับเกษตรกรในกรณีท่ี 1 

รายการ 
ตนทุนการผลิตปที่ 1 - 10 ตนทุนการผลิตปที่ 11 – 25² 

เปนตัวเงิน ไมเปนตัวเงิน เปนตัวเงิน ไมเปนตัวเงิน 

1. คาวัสดุปจจัย 
   1.1 ปุยคอก 
   1.2 ปุยเคมี 
   1.3 ปุยชีวภาพ 
   1.4 คานํ้า 
   1.5 คาไฟฟา 
   1.6 คานํ้ามันเช้ือเพลิง 

 
280 

1,000 
50 

2,499 
2,499 
999 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
336 

1,200 
60 

2,999 
2,999 
1,199 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

จากการสํารวจ 
2 ปการผลิตที่ 11 – 25 ผูศึกษาคํานวนตนทุนปจจัยการผลิตตางๆ จากปที่ 1 – 10 เพ่ิมอีกรอยละ 20  
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 

รายการ 
ตนทุนการผลิตปที่ 1 - 10 ตนทุนการผลิตปที่ 11 – 252 

เปนตัวเงิน ไมเปนตัวเงิน เปนตัวเงิน ไมเปนตัวเงิน 

2. คาแรงคนดูแล 1 คน11 
3. คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร 
4. คาภาษีท่ีดิน 

- 
1,300 

30 

6,000 
- 
- 

- 
1,560 

30 

7,200 
- 
- 

รวม 8,657 6,000 10,383 7,200 
รวมตนทุนการผลิตท่ีเสียไปแตละป 14,675 17,583 
จากการสํารวจ 
 
 จากตารางท่ี 4.4 แสดงใหเห็นวาในกรณีท่ี 1 เกษตรกรจําเปนตองเสียตนทุนในแตละปโดย
ปท่ี 1 – 10 เกษตรกรตองเสียตนทุนปละ 14,675 บาทตอป และต้ังแตปท่ี 11 – 25 เกษตรกรมีตนทุน
ท่ีตองเสียเพิ่มเปน 17,583 บาทตอป โดยผูศึกษาประเมินใหตนทุนแตละรายการเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอย
ละ 20 เนื่องจากมะยงชิดท่ีใชเวลาปลูกนานข้ึนนาจะมีตนทุนในการดูแลสูงข้ึน เพ่ือเพิ่มผลผลิตให
มากข้ึนตอไป ในการคํานวนระยะเวลาคืนทุนนั้นจําเปนตองมีการคํานวนปริมาณผลผลิตลวงหนา
และรายไดท่ีไดจากการขายผลผลิต ผูศึกษาทําการวิเคราะหปริมาณผลผลิต อางอิงจากงานวิจัยเร่ือง
การวิเคราะหทางการเงินของการลงทุนทําสวนมะปรางในอําเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดย นุชา 
2547 ซ่ึงพบวาปริมาณผลผลิตสูงสุดของมะยงชิดจะอยูท่ีปท่ี 25 และคอยๆ ลดลงในปท่ี 26 เปนตน
ไป เม่ือคํานวนแลวตั้งแตปท่ี 4 – 25 ปริมาณผลผลิตมีอัตราการเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 13 ตอป และ
ตั้งแตปท่ี 26 มีอัตราการลงลดประมาณรอยละ 12 ตอป ซ่ึงจะนํามาใชวิเคราะหปริมาณผลผลิตมะยง
ชิดในการศึกษาคร้ังนี้ 
 การวิเคราะหรายไดในแตละป เนื่องจากตัวอยางไมมีการขายผลผลิตออกสูตลาดดังนั้น 
ผูศึกษาจึงใชราคาขายมะยงชิดเฉล่ียนของเกษตรกรตัวอยางที่ทําการเก็บขอมูล โดยราคาขายเฉล่ีย
เทากับ 80 บาทตอกิโลกรัม ทําใหวิเคราะหรายไดในการขายมะยงชิดตอปและระยะเวลาคืนทุนของ
ตัวอยางในกรณีท่ี 1 แสดงดังตารางท่ี 4.5 
 
 
 
1 คนดูแล ในที่น้ีทําหนาที่ดูแลสวนมะยงชิด คอยใหนํ้า แตงก่ิง ใสปุย เก็บผลผลิต แตไมไดเฝาสวนมะยงชิดเปน  
  อาชีพหลัก 

2 ปการผลิตที่ 11 – 25 ผูศึกษาคํานวนตนทุนปจจัยการผลิตตางๆ จากปที่ 1 – 10 เพ่ิมอีกรอยละ 20 
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ตารางท่ี 4.5 รายไดสุทธิและระยะเวลาคืนทุนของสวนมะยงชิดขนาด 3 ไร กรณีท่ี 1 

ป คาใชจายท้ังหมด 
ปริมาณผลผลิต 

(กิโลกรัม) 

รายไดจากการขาย

มะยงชิด (บาท)3 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

รายไดสุทธิสะสม  
(บาท) 

1 633,6061 0 0 -633,606 -633,606 
2 14,6752 0 0 -14,675 -648,281 
3 14,675 20 1,600 -13,075 -661,356 
4 14,675 35 2,800 -11,875 -673,231 
5 14,675 45 3,600 -11,075 -684,306 
6 14,675 50 4,000 -10,675 -694,981 
7 14,675 56.5 4.528 -10,147 -705,128 
8 14,675 63.85 5,108 -9,567 -714,695 
9 14,675 72.15 5,772 -8,903 -723,598 
10 14,675 81.53 6,522 -8,153 -731,751 
11 17,5832 92.13 7,370 -10,213 -741,964 
12 17,583 104.11 8,329 -9,254 -751,218 
13 17,583 117.64 9,411 -8,172 -759,390 
14 17,583 132.93 10,634 -6,949 -766,339 
15 17,583 150.21 12,017 -5,566 -771,905 
16 17,583 169.74 13,579 -4,004 -775,909 
17 17,583 191.80 15,344 -2,239 -778,148 
18 17,583 216.73 17,338 -245 -778,393 
19 17,583 244.91 19,593 2,010 -776,383 
20 17,583 276.75 22,140 4,557 -771,826 
21 17,583 312.73 25,018 7,435 -764,391 
22 17,583 353.38 28,270 10,687 -753,704 

จากการสํารวจ 
 
1 633,606 บาท ไดจากการคํานวนตนทุนเริ่มแรกแสดงในตารางที่ 4.3 

2 14,675 บาท และ 17,583 ไดจากการคํานวนตนทุนที่ตองเสียตอปแสดงในตารางที่ 4.4 

3 ราคาขายมะยงชิด 80 บาทตอกิโลกรัม 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

ป คาใชจายท้ังหมด 
ปริมาณผลผลิต 

(กิโลกรัม) 

รายไดจากการขาย

มะยงชิด (บาท)3 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

รายไดสุทธิสะสม  
(บาท) 

23 17,5832 399.32 31,946 14,363 -739,341 
24 17,583 451.23 36,098 18,515 -720,826 
25 17,583 509.89 40,791 23,208 -697,618 

รวม 4,147.53 331,808   
จากการสํารวจ 
 
 สรุปกรณีท่ี 1 เกษตรกรลงทุนซ้ือท่ีดินเปนของตนเอง จากตารางท่ี 4.3 จะเห็นไดวาหากซ้ือ
ท่ีดินเองจําเปนตองใชเงินลงทุนเร่ิมตนสูงประมาณ 633,606 บาทในปแรก ซ่ึงเปนคาท่ีดิน 3 ไร
ประมาณ 500,000 บาท รองลงมาเปนคาเครื่องจักอุปกรณการเกษตรไดแกเคร่ืองสูบน้ํา 2 เคร่ือง
ราคา 49,200 บาท เคร่ืองตัดหญารวม 12,000 บาทและคากิ่งพันธุมะยงชิด 12,000 บาท แตในกรณีนี้
จากตารางท่ี 4.4 จะเห็นไดวาคาใชจายท่ีเปนตัวเงินในปท่ี 2 – 10 คิดเปนเงินประมาณ 14,675 บาท
ตอป ปท่ี 11 – 25 คิดเปนเงินประมาณ 17,583 บาทตอป โดยผูศึกษาใหคาใชจายปจจัยผันแปรตางๆ 
เพิ่มจากปท่ี 2 – 10 คิดเปนรอยละ 20 ในแตละรายการ ยกเวนคาภาษีท่ีดินท่ีตองเสียเทาเดิมทุกๆ ป 
และในตารางท่ี 4.5 จะเห็นวาการลงทุนทําสวนมะยงชิดตองใชเวลามากกวา 25 ป โดยในปท่ี 25 
เกษตรกรจะมีเงินติดลบประมาณ 697,618 บาท เม่ือนํามาพิจารณาความเปนไปไดทางการเงินแลว
การคืนทุนหรือกําไรที่ไดจากการขายมะยงชิดมีนอยมาก การคืนทุนใชระยะเวลานาน ปริมาณ
ผลผลิตท่ีไมมากประกอบกับราคาขายท่ีไมสูงทําใหไดกําไรนอยจึงมีความเปนไปไดในการลงทุน
ทางการเงินอยูในเกณฑต่ํามาก 
 
 กรณีท่ี 2 กรณีที่ เกษตรกรไมมีท่ีดินเปนของตนเองและตัดสินใจทําการเชาพ้ืนท่ีทาง
การเกษตรเพื่อลงทุนปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชย ทําการลงทุนซ้ือเคร่ืองจักอุปกรณทางการเกษตรใหม 
และดูแลเพียง 1 คนไมมีการจางแรงงานเพ่ิม เกษตกรตองใชเงินลงทุนเร่ิมตนตามตารางท่ี 4.6 นํา
ขอมูลตนทุนท่ีไดมาคํานวนรายจายในแตละปแสดงในตารางท่ี 4.7 และเม่ือนํามาวิเคราะหรายได
สุทธิและระยะเวลาคืนทุนจะไดผลตามตารางท่ี 4.8  
 

2 14,675 บาท และ 17,583 ไดจากการคํานวนตนทุนที่ตองเสียตอปแสดงในตารางที่ 4.4 

3 ราคาขายมะยงชิด 80 บาทตอกิโลกรัม 
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ตารางท่ี 4.6 รายการ ปริมาณ และคาใชจายในการเร่ิมลงทุนทําสวนมะยงชิดขนาด 3 ไร ในกรณีท่ี 2 
รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

คาใชจายหลักในการลงทุน 
1. คาเตรียมพื้นท่ี 
   - จางรถปรับไถพื้นที่ 
   - จางแรงงานและเคร่ืองมือขุดบอน้ํา (ขนาด 50 ตาราง
เมตร ลึก 3 เมตร) 
   - จางแรงงานในการวางระบบทอน้ํา 

 
3 ไร 
1 บอ 

 
เหมาจาย 

 
249 

6,000 
 

3,000 
2. คาใชจายในการสรางโรงเรือนเก็บของและร้ัว 
    - โรงเรือน (ขนาด 16 ตารางเมตร สูง 4 เมตร) 

 
1 หลัง 

 
10,000 

3. คาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณการเกษตรตางๆ 
    - เคร่ืองสูบน้ําพรอมทอ 
    - หัวจายน้ําระบบสปริงเกอร 
    - ทอน้ํา (ขนาดยาวทอนละ 4 เมตร) 
    - สายยาง (ขนาดมวนละ 100 เมตร) 
    - เคร่ืองพนยา 
    - ถังผสมสารเคมี (ขนาด 200 ลิตร) 
    - เคร่ืองตัดหญา 

 
2 เคร่ือง 
80 หัว 

150 ทอน 
2 มวน 

1 เคร่ือง 
1 ถัง 

2 เคร่ือง 

 
49,200 

400 
6,000 
1,700 
8,000 
1,200 

12,000 
คาใชจายหลักในการลงทุน 

4. เคร่ืองมือตางๆ 
    - จอบ 
    - พล่ัว 
    - เสียม 
    - บุงกี้ 
    - มีดดายหญา 
    - กรรไกรตัดแตงกิ่ง 

 
2 เลม 
2 เลม 
1 เลม 
2 อัน 
3 เลม 
1 อัน 

 
200 
200 
100 
100 
300 
100 

รวม 98,749 
จากการสํารวจ 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 
รายการ จํานวน ราคา (บาท) 

คาใชจายในการดําเนินงาน 
1. คาเชาท่ีดิน 3 ไร 3,000 
2. คาแรงงาน 
    - แรงงานในการขุดหลุมวางแนวปลูก 1 คน 

 
2 วัน 

 
400 

3. คาวัสดุปจจัยตางๆ 
    - คากิ่งพันธุ 
    - คาปุยคอกข้ีวัว 
    - ปุยเคมีสูตร 15-15-15 
    - ปุยชีวภาพ (ขนาด 10 กิโลกรัม) 
    - คาน้ํา 
    - คาไฟฟา 
    - คาน้ํามัน 

 
80 ตน 

160 กิโลกรัมตอป 
2 กระสอบตอป 

1 ถุง 
1 ป 
1 ป 
1 ป 

 
12,000 

280 
1,000 

50 
2,499 
2,499 
999 

รวม 22,727 
คาใชจายในการดูแลรักษา 

1. คาใชจายในการซอมแซมอุปกรณ ตอป 1,300 
รวม 1,300 

รวมเงินลงทุนเร่ิมแรกท่ีใชในการทําสวนมะยงชิด 3 ไรในปแรก เทากบั 122,776บาท 
จากการสํารวจ 
 
 จากตารางท่ี 4.6 จะเห็นไดวาหากเกษตรกรลงทุนเชาท่ีดินเพื่อปลูกมะยงชิดตนทุนในปแรก
จะลดลงถึง 504,830 บาทหรือลดลงกวารอยละ 80.6 โดยจากเงินทุนท่ีตองซ้ือท่ีดินจะเปล่ียนเปน 
คาเชาท่ีดินท่ีตองจายทุกปเปนเงินประมาณ 3,000 บาทตอปและทําใหไมตองเสียภาษีท่ีดิน สามารถ
นํามาแยกแสดงตนทุนท่ีตองเสียไปในแตละปไดดังตารางท่ี 4.7 
 
 
 
 
 



55 
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงตนทุนท่ีตองเสียไปในแตละปสําหรับเกษตรกรในกรณีท่ี 2 

รายการ 
ตนทุนการผลิตปที่ 1 - 10 ตนทุนการผลิตปที่ 11 – 252 

เปนตัวเงิน ไมเปนตัวเงิน เปนตัวเงิน ไมเปนตัวเงิน 

1. คาวัสดุปจจัย 
   1.1 ปุยคอก 
   1.2 ปุยเคมี 
   1.3 ปุยชีวภาพ 
   1.4 คานํ้า 
   1.5 คาไฟฟา 
   1.6 คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
2. คาแรงคนดูแล 1 คน1 
3. คาซอมแซมอุปกรณการเกษตร  
4. คาเชาท่ีดิน  

 
280 

1,000 
50 

2,499 
2,499 
999 

- 
1,300 
3,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

6,000 
- 
- 

 
336 

1,200 
60 

2,999 
2,999 
1,199 

- 
1,560 
3,000 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

7,200 
- 
- 

รวม 11,627 6,000 13,353 7,200 
รวมตนทุนการผลิตท่ีเสียไปแตละป 17,627 20,553 
จากการสํารวจ 
 
 จากตารางท่ี 4.7 แสดงใหเห็นวาในกรณีท่ี 2 เกษตรกรจําเปนตองเสียตนทุนในแตละปโดย
ปท่ี 1 – 10 เกษตรกรตองเสียตนทุนปละ 17,627 บาทตอป และต้ังแตปท่ี 11 – 25 เกษตรกรมีตนทุน
ท่ีตองเสียเพิ่มเปน 20,583 บาทตอป โดยผูศึกษาประเมินใหตนทุนแตละรายการเพ่ิมข้ึนจากเดิมรอย
ละ 20 เนื่องจากมะยงชิดท่ีใชเวลาปลูกนานข้ึนนาจะมีตนทุนในการดูแลสูงข้ึน เพ่ือเพิ่มผลผลิตให
มากข้ึนตอไป ในการคํานวนระยะเวลาคืนทุนนั้นจําเปนตองมีการคํานวนปริมาณผลผลิตลวงหนา
และรายไดท่ีไดจากการขายผลผลิต ผูศึกษาทําการวิเคราะหปริมาณผลผลิตเชนเดียวกับในกรณีท่ี 1 
แสดงผลการคํานวนดงัตารางท่ี 4.8 
 
 
 
 

1 คนดูแล ในที่น้ีทําหนาที่ดูแลสวนมะยงชิด คอยใหนํ้า แตงก่ิง ใสปุย เก็บผลผลิต แตไมไดเฝาสวนมะยงชิดเปน 
  อาชีพหลัก 

2 ปการผลิตที่ 11 – 25 ผูศึกษาคํานวนตนทุนปจจัยการผลิตตางๆ จากปที่ 1 – 10 เพ่ิมอีกรอยละ 20 
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ตารางท่ี 4.8 รายไดสุทธิและระยะเวลาคืนทุนของสวนมะยงชิดขนาด 3 ไร กรณีท่ี 2 

ป คาใชจายท้ังหมด 
ปริมาณผลผลิต 

(กิโลกรัม) 

รายไดจากการขาย

มะยงชิด (บาท)3 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

รายไดสุทธิสะสม  
(บาท) 

1 122,776¹ 0 0 0 -122,776 
2 17,627² 0 0 -17,627 -140,403 
3 17,627 20 1,600 -16,027 -156,430 
4 17,627 35 2,800 -14,827 -171,257 
5 17,627 45 3,600 -14,027 -185,284 
6 17,627 50 4,000 -13,627 -198,911 
7 17,627 56.5 4,528 -13,099 -212,010 
8 17,627 63.85 5,108 -12,519 -224,529 
9 17,627 72.15 5,772 -11,855 -236,384 
10 17,627 81.53 6,522 -11,105 -247,489 
11 20,553 92.13 7,370 -13,183 -260,672 
12 20,553 104.11 8,329 -12,224 -272,896 
13 20,553 117.64 9,411 -11,142 -284,038 
14 20,553 132.93 10,634 -9,919 -293,957 
15 20,553 150.21 12,017 -8,536 -302,493 
16 20,553 169.74 13,579 -6,974 -309,467 
17 20,553 191.80 15,344 -5,209 -314,676 
18 20,553 216.73 17,338 -3,215 -317,891 
19 20,553 244.91 19,593 -960 -318,851 
20 20,553 276.75 22,140 1,587 -317,264 
21 20,553 312.73 25,018 4,465 -312,799 

จากการสํารวจ 
 
 
1 122,776บาท ไดจากการคํานวนตนทุนเริ่มแรกแสดงในตารางที่ 4.6 

2 17,627 บาท และ 20,553 ไดจากการคํานวนตนทุนที่ตองเสียตอปแสดงในตารางที่ 4.7 

3 ราคาขายมะยงชิด 80 บาทตอกิโลกรัม 
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ) 

ป คาใชจายท้ังหมด 
ปริมาณผลผลิต 

(กิโลกรัม) 
รายไดจากการขาย
มะยงชิด (บาท) 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

รายไดสุทธิสะสม  
(บาท) 

22 20,553 353.38 28,270 7,717 -305,082 
23 20,553 399.32 31,946 11,393 -293,689 
24 20,553 451.23 36,098 15,545 -278,144 
25 20,553 509.89 40,791 20,238 -257,906 

รวม 4,147.53 331,808   
จากการสํารวจ 
 

 สรุปกรณีท่ี 2 เกษตรกรลงทุนเชาท่ีดิน จากตารางท่ี 4.6 จะเห็นไดวาตนทุนจะตํ่ากวาในกรณี 
ท่ีหนึ่ง โดยในกรณีนี้ตนทุนในการลงทุนปลูกมะยงชิด 3 ไรในปแรกประมาณ 122,776 บาท ซ่ึงการ
ลงทุนท่ีมากท่ีสุดคือการลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณการเกษตรไดแก เคร่ืองสูบน้ํา 2 เคร่ืองเปน
เงิน 49,200 บาท รองลงมาเปนคากิ่งพันธุ และคาเคร่ืองตัดหญาตามลําดับ โดยคาเชาท่ีดินคิดเปนเงิน
ประมาณ 9,000 บาทตอป ประกอบกับตารางท่ี 4.7 จะเห็นไดวาในกรณีท่ีสองนี้มีคาใชจายในปท่ี  
2 – 10 เปนเงินประมาณ 17,627 บาท ผูศึกษาใหคาใชจายปจจัยผันแปรตางๆ เพิ่มจากปท่ี 2 – 10 คิด
เปนรอยละ 20 ในแตละรายการและคํานวนใหมคาใชจายในปท่ี 11 – 25 จะเปนเงินประมาณ 20,553 
บาทตอป เม่ือคํานวนกําไรสุทธิและกําไรสะสมแลวแสดงใหเห็นวาเกษตรกรใชเวลามากกวา 25 ป
ในการคืนทุน โดยปท่ี 25 เกษตรกรจะมีเงินติดลบประมาณ 257,906 บาทดังแสดงในตารางท่ี 4.8 
เม่ือนํามาพิจารณาความเปนไปไดทางการเงินแลวการคืนทุนหรือกําไรที่ไดจากการขายมะยงชิดมี
นอยมาก การคืนทุนใชระยะเวลานาน ปริมาณผลผลิตท่ีไมมากประกอบกับราคาขายที่ไมสูงทําให
ไดกําไรนอยจึงมีความเปนไปไดในการลงทุนทางการเงินอยูในเกณฑต่ํามากเชนเดียวกับในกรณีท่ี 1 
ถึงแมจะเปนเงินติดลบที่นอยกวาแตในทางธุรกิจแลวระยะเวลาการคืนทุนในการลงทุนทําสวน
มะยงชิดใชระยะเวลานานเกินไปทั้ง 2 กรณี 
  
 
 
 
 
2 17,627 บาท และ 20,553 ไดจากการคํานวนตนทุนที่ตองเสียตอปแสดงในตารางที่ 4.7 

3 ราคาขายมะยงชิด 80 บาทตอกิโลกรัม 
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 จากการศึกษาดานตนทุนและระยะเวลาคืนทุนในการปลูกมะยงชิดทําใหพอสรุปไดวา  
การลงทุนปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยจําเปนตองใชเวลามากกวา 25 ป ท้ังในกรณีท่ีเกษตรกรซ้ือท่ีดิน
เปนของตนเองหรือทําการเชาเพื่อลงทุนปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชย โดยกรณีของการซ้ือท่ีดินเพื่อปลูก
มะยงชิดจะเปนการลงทุนท่ีสูงมากกวา จึงจะเห็นไดวาเกษตรกรทุกรายท่ีผูศึกษาไดทําการสํารวจ 
จะปลูกมะยงชิดรวมกับพืชชนิดอ่ืนเพื่อลดความเส่ียงดานตนทุน 
 

4.3 สรุปความเปนไปไดในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม 
 ในการศึกษาความเปนไปไดคร้ังนี้ผูศึกษาแบงการศึกษาออกเปน 3 ดานไดแกการศึกษา
ความเปนไปไดดานเทคนิคการผลิตมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม การศึกษาความเปนไปไดดาน
การตลาดของมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม และการศึกษาความเปนไปไดดานการลงทุนปลูกมะยง
ชิดในจังหวัดเชียงใหม โดยผูศึกษาเนนการศึกษาความเปนไปไดดานเทคนิคการผลิตมากกวาดาน
อ่ืนๆ เนื่องจากเล็งเห็นวาเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมสามารถปลูกมะยงชิดไดจริงในจังหวัด
เชียงใหม หากแตผลผลิตท่ีออกมาไมมีคุณภาพและปริมาณมากพอ ดังนั้นหากสามารถคนหาวิธีการ
ผลิตท่ีเหมาะสมและนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตมะยงชิดใน
จังหวัดเชียงใหมไดจะสามารถพัฒนาสูการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหมไดใน
อนาคต ซ่ึงหากเกษตรกรมีการผลิตท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีสามารถขายออกสูตลาดไดแลวการหา
ตลาดก็เปนเร่ืองไมยากเกินไปสําหรับเกษตรกร รวมถึงการลงทุนในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยผู
ศึกษาเนนการแสดงตนทุนท่ีใชในการลงทุนปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหมท่ีเปนตัว
เงินเร่ิมแรก มากกวาการแสดงตนทุนทางเศษรฐศาสตร ซ่ึงจะคํานวนหาระยะเวลาคืนทุนประกอบ
เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจของผูท่ีสนใจลงทุนปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในอนาคต และจาก
การศึกษาสามารถสรุปประเด็นความสําคัญในหัวขอตางๆ ไดดังนี้ 

4.3.1 ความเปนไปไดทางเทคนิคการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม 
ความเปนไปไดทางเทคนิคการผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม จากการเก็บ

ขอมูลและการวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบกับเกษตรกรตนแบบท้ังในระดับประเทศ และ
ระดับจังหวัดแลวจะเห็นไดวามีความเปนไปไดในระดับตํ่ามากหรืออาจถึงไมมีความเปนไปได
เนื่องจากปจจัยสําคัญๆ ดังนี้ 

1) พื้นท่ีและสภาพอากาศ จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีท่ีเปนเนินเขาสลับกับพื้นท่ี
ราบ สงผลตอการวางแนวปลูกการจัดการดูแลท่ีอาจจะยุงยากและมีตนทุนสูงข้ึน สภาพอากาศชื้น
และยาวนานมากกวาจังหวัดในแถบภาคเหนือตอนลาง ทําใหมีโอกาสเปนโรคแอนแทรคโนสได
มากกวาและมีโอกาสเจอพายุฤดูรอนและลูกเห็บทําใหผลผลิตเสียหายท้ังหมดได ถึงแมจะไดรับ
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อากาศหนาวกอนทําใหมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมออกดอกกอนจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีรับลมหนาวชากวา 
แตมะยงชิดของจังหวัดเชียงใหมก็จะสุขชากวาจังหวัดในแถบภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง โดย
จังหวัดเชียงใหมมะยงชิดจะใชเวลาต้ังแตออกดอกถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเปนเวลา 150 วัน ในขณะท่ี
จังหวัดในภาคเหนือตอนลางและภาคกลางใชเวลาเพียง 90 วัน  

2) การดูแลบํารุงรักษามะยงชิด ลักษณะการดูแลต้ังแตการเตรียมพื้นท่ีปลูก การดูแลมะยง
ชิดชวง 1-3 ปแรก และการดูแลมะยงชิดต้ังแตปท่ี 4 ข้ึนไป จนถึงการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวของ
เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมมีการใชสารเคมีเปนสวนใหญ เกษตรกรหลายรายไมมีประสบการณ
ในการปลูกมะยงชิดมากอน มีเพียง 2 รายท่ีมีการศึกษาดูการปลูกมะยงชิดจากสวนในจังหวัดอ่ืนแต
วิธีการดูแลก็ไมสามารถใชไดเหมือนกันท้ังหมด เกษตรกรที่เหลือใชการดูแลบํารุงตนมะยงชิด
เหมือนไมผลท่ัวไปไมมีการจดบันทึกการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนมะยงชิด 

3) สายพันธุมะยงชิด สายพันธุท่ีนํามาปลูกในจังหวัดเชียงใหมมีหลากหลายสายพันธุ 
เกษตรกรบางรายยังไมทราบวาสายพันธุท่ีตนปลูกเปนสายพันธุอะไร และสายพันธุท่ีปลูกในจังหวัด
อ่ืนหรือภูมิภาคอ่ืนถึงจะใหผลผลิตจํานวนมากและมีขนาดใหญ ก็ไมไดหมายความวาเม่ือนํามาปลูก
ในเชียงใหมแลวจะใหผลผลิตดีดวยเชนกัน สังเกตุไดจากสวนสุภูฟาปลูกมะยงชิดพันธุทูลเกลาซ่ึง
ในจังหวัดอ่ืนใหผลผลิต และคุณภาพดี แตเม่ือนํามาปลูกท่ีเชียงใหมแลวตนมีการเจริญเติบโตชามาก 
ใหผลผลิตนอยและไมมีคุณภาพ  
  4.3.2 ความเปนไปไดทางการตลาดในปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม 
 ความเปนไปไดทางการตลาดสําหรับการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหมนั่น
เม่ือพิจารณาสวนผสมทางการตลาดท้ัง 4 หัวขอจะเห็นไดวายังมีปญหาและอุปสรรคในหลายๆ เร่ือง
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ชองทางทางการตลาด เกษตรกรมีลักษณะพื้นท่ีปลูกแตกตางกันไปบางรายอยูบนพื้นท่ี
สูงพื้นท่ีมีลักษณะเปนเนิน สวนใหญตั้งอยูไกลจากตลาดใหญๆ ในจังหวัดเชียงใหม 

2) ดานผลิตภัณฑ สายพันธุมะยงชิดท่ีปลูกมีหลายสายพันธุเชน พันธุทูลเกลา พันธุแมยา 
พันธุอนงค และมีเกษตรกรท่ีไมทราบพันธุมะยงชิดท่ีตนปลูกอยูดวย ผลผลิตท่ีไดมีปริมาณไมมาก
นักเฉล่ียอยูท่ี 1.83 กิโลกรัมตอตน มีการคัดเกรดตามมาตราฐานเพียงรายเดียวจากเกษตรกร 
ท่ีทําการศึกษา เกษตรกรที่เหลือจะคัดเกรดดวยตัวเองหรืออาจไมมีการคัดเกรด 
 3) ดานราคา เกษตรกรไมสามารถกําหนดราคาหรือไมมีอํานาจในการตอรองกับพอคาคน
กลางไดเนื่องจากไมมีประสบการณในการขาย คุณภาพและปริมาณของผลผลิตไมสูงมาก ราคาขาย
ของเกษตรกรแตละรายจะข้ึนอยูกับพอคาแมคาท่ีมารับซ้ือ ตั้งแตราคา 25 – 80 บาทตอกิโลกรัม หาก
นําไปขายเองจะต้ังราคาอยูท่ีประมาณ 80 – 200 บาทตอกิโลกรัมแตขายไดปริมาณนอยมาก 
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 4) ดานการประชาสัมพันธ เกษตรกรไมมีการประชาสัมพันธทางดานการตลาดเพ่ือให 
ผูบริภาค หรือพอคาคนกลางไดรับรูมากนัก ใชการบอกตอของคนรูจักมากกวาไมไดใหความสําคัญ
กับการประชาสัมพันธมากนัก 
 ดังนั้นความเปนไปไดทางการตลาดในการผลิตมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหมนั้น
ยังมีความเปนไปไดอยู หากเกษตรกรหรือผูท่ีสนใจมีการวางแผนและแกปญหาท่ีพบในการทํา
การตลาดตอไปในอนาคต 
 4.3.2 ความเปนไปไดทางการเงินในปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม 

ในการลงทุนทําสวนมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมโดยคิดเปนตนทุนต่ําสุดหากไมมีการใช
สารเคมีตางๆ ชวยในการดูแลรักษารวมถึงไมมีการจางแรงงานเพ่ิมเติม แบงตามกรณีไดดังนี้  
กรณีท่ี 1 เกษตรกรลงทุนซ้ือท่ีดินเพื่อลงทุนทําสวนมะยงชิด ใชเงินลงทุนเร่ิมตนในการปลูก 
มะยงชิด 3 ไรประมาณ 633,606 บาท และกรณีท่ี 2 เกษตรกรเชาท่ีดินเพื่อลงทุนทําสวนมะยงชิด ใช
เงินลงทุนเร่ิมตนในการปลูกมะยงชิด 3 ไรประมาณ 122,776 บาท หากราคาขายมะยงชิดในจังหวัด
เชียงใหมไมเพิ่มข้ึน หรือไมสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตตอไรไดการลงทุนทําสวนมะยงชิดใน
จังหวัดเชียงใหมจะใชระยะเวลามากกวา 25 ปในการคืนทุน ซ่ึงในระดับการลงทุนขนาดกลาง
เกษตรกรหรือผูท่ีสนใจตางตองการกําไรหรือการคืนทุนในระยะเวลาอันส้ัน จากการศึกษานี้ทําให
เห็นวาการลงทุนทําสวนมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหมสามารถทําไดแตการทําใหไดกําไร
นั้นความสําคัญไมไดอยูท่ีการมีเงินลงทุนจํานวนมาก หรือการมีตลาดท่ีแนนอนหากเปนการผลิต
เทคนิคการปลูกการจัดการท่ีสําคัญเพ่ือเพิ่มปริมาณผลผลิตและคุณภาพของมะยงชิดท่ีปลูกได 
เพื่อใหผูลงทุนมีกําลังจากการลงทุนหรือคืนทุนเร็วท่ีสุด ในการศึกษาคร้ังนี้จึงความเปนไปไดในการ
ลงทุนปลูกมะยงชิดแตมีความเปนไปไดนอยมากในการลงทุนปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัด
เชียงใหมเนื่องจากระยะเวลาคืนทุนนานกวา 25 ป 

เม่ือพิจารณาจากผลการศึกษาประกอบกันท้ัง 3 ดานอันไดแก ดานเทคนิคการผลิต 
การตลาด และการลงทุนแลวเห็นไดชัดเจนวามะยงชิดเปนไมผลท่ียังมีอุปสรรคอยูหลายดานท้ัง
การตลาดท่ีเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมไมสามารถกําหนดราคาเองไดหากตองการขายใหพอคาคน
กลางหรือผูซ้ือท่ีมารับซ้ือถึงสวน และไมมีตลาดรองรับผลผลิตท่ีแนนอน ทางดานการผลิตมะยงชิด
เปนไมผลท่ีมีความบอบบางตอการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศสูงมาก ไมสามารถทําใหออกนอก
ฤดูได จังหวัดเชียงใหมมีการสับเปล่ียนฤดูท่ีไมแนนอนอาจทําใหไมมีผลผลิตมะยงชิดออกมาไดเลย
ในปนั้นๆ รวมถึงเกษตรกรท่ีปลูกไมใสใจดูแลสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของตนมะยงชิดจะทําให
มะยงชิดหยุดการเจริญเติบโต ใหผลผลิตนอย ผลผลิตไมมีคุณภาพและตายไดในท่ีสุด ทางดาน
การเงินอาจดูเหมือนวาใชตนทุนนอยในการปลูก แตระยะเวลาการคืนทุนใชเวลานานเน่ืองจากราคา
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ขายท่ีไมคงท่ี ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ความเปนไปไดในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัด
เชียงใหมมีความเปนไปไดอยูในเกณฑต่ํามาก เนื่องจากปจจัยเส่ียงตางๆ ท้ังปจจัยดานสภาพ
ภูมิอากาศท่ีไมเหมาะสมตอการปลูกมะยงชิด ตลาดท่ีรองรับมีนอย และในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาด
จะมีสินคาทดแทนเปนจํานวนมากทําใหจําเปนตองขายมะยงชิดในราคาตํ่า 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


