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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 
 มะยงชิดเปนผลไมท่ีข้ึนช่ือวา “คนทานไมไดซ้ือ คนซ้ือไมไดทาน” เนื่องจากมะยงชิดที่มี
คุณภาพคือ ผลขนาดใหญ มีผิวเปลือกสวยไมมีตําหนิ รสหวานอมเปรี้ยวเปนผลไมที่มีราคาสูง  
1 กิโลกรัมอาจขายไดราคามากกวา 100 บาท ปลูกมากในจังหวัดทางภาคกลางและภาคเหนือตอนลาง
เชน จังหวัดนครนายก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิจิตเปนตน ทําใหผูบริโภคสวน
ใหญนิยมซ้ือเปนของฝากมากกวาซ้ือไปรับประทานเอง และจากราคาขายของมะยงชิดรวมถึงส่ือตางๆ 
ท้ังส่ือวารสาร บทความ และจากส่ือออนไลนที่ใหขอมูลความนาสนใจของมะยงชิดไวในหลายๆ ดาน
ท้ังทางดานการตลาดท่ีมีความตองการท้ังจากในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง ทางดานตนทุนที่
ใชตนทุนในการปลูกตํ่าคืนทุนเร็ว ทางดานกายภาพของตนมะยงชิดที่มีความทนทานตอสภาพอากาศ
แหงแลง สามารถปลูกไดในดินทุกชนิด ทําใหผูท่ีเปนเกษตรกรและท่ีไมใชเกษตรกรหลายรายเกิดความ
สนใจที่จะปลูกมะยงชิดเปนอาชีพหลักรวมถึงผูที่อาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหมดวยเชนกนั จากการสํารวจ
ผูปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมในเบ้ืองตนทําใหทราบวามีการปลูกมะยงชิดกระจายกันออกไปใน
พ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม แตสวนใหญปลูกมะยงชิดเปนอาชีพเสริมมากกวาการปลูกเปนอาชีพ
หลัก การศึกษาครั้งน้ีเพื่อใหทราบถึงลักษณะการผลิต ปจจัยที่มีผลและปญหาในการผลิตของผูปลูก
มะยงชิดในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงการวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนในการปลูกมะยงชิดในจังหวัด
เชียงใหม โดยในการศึกษาครั้งนี้จะทําใหเกษตรกรและผูที่สนใจในเขตภาคเหนือไดมีขอมูลทาง
การตลาด การผลิตของมะยงชิดมากข้ึนและนําไปใชประกอบการตัดสินใจลงทุนผลิตมะยงชิด 
เชิงพาณิชย รวมไปถึงทําใหผูท่ีเกี่ยวของหรือหนวยงานราชการนําไปพัฒนาเพ่ือสงเสริมหรือใหขอมูลที่
ถูกตองแกผูที่สนใจตอไป 

ในการศึกษาความเปนไปไดจําเปนตองพิจารณาในหลายดานไดแกดานการตลาด ดานตนทุน
การเงิน และดานเทคนิคการผลิต การเก็บขอมูลทําการเก็บขอมูลจากตัวอยางผูปลูกมะยงชิดในจังหวัด
เชียงใหม 6 ตัวอยาง และตัวอยางในการเทียบเคียงจากจังหวัดสุขโขทัย 1 ตัวอยาง โดยผูศึกษาเนน
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ทําการศึกษาทางดานเทคนิคการผลิตเปนหลักเนื่องจากการผลิตใหไดปริมาณและคุณภาพมี
ความสําคัญตอการผลิตเชิงพาณิชย ใชการเทียบเคียงจากสวนท่ีทําการปลูกมะยงชิดเปนระยะเวลานาน
แบงเปน2 ระดับ คือผูปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในระดับประเทศ และผูปลูกมะยงชิดระดับจังหวัด ระดับ
ละ 1 ตัวอยางคือสวนบุญชอบ ในจังหวัดสุโขทัยและสวนสุภูฟาในจังหวัดเชียงใหม ตามลําดับ ทําการ
เทียบเคียงใหเห็นถึงความแตกตางทั้งทางดานการตลาด สภาพแวดลอม และเทคนิคการผลิตมะยงชิด
อยางมีประสิทธิภาพ โดยแสดงออกมาในรูปของตารางเปรียบเทียบ ทางดานการตลาดทําการเก็บขอมูล
จากแบบสอบถามจากตัวอยางทั้งหมด 6 ตัวอยางและทําการแสดงผลในรูปแบบของตาราง คาเฉลี่ย รอย
ละ ทางดานการวิเคราะหตนทุนผลตอบแทนของการทําสวนมะยงชิดทําการเก็บขอมูลจากตัวอยาง
จํานวน 1 ตัวอยาง ไดแกตัวอยางใน อ.ฮอด เนื่องจากเริ่มปลูกมะยงชิดไดประมาณ 6 ป และทําการ
บันทึกเกี่ยวกับตนทุนไวบางทําใหมีขอมูลพอจะนํามาวิเคราะหตนทุนและระยะเวลาคืนทุน เม่ือได
ขอมูลทั้ง 3 ดานผูศึกษาจะนํามาวิเคราะหถึงความเปนไปไดในการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยในจังหวัด
เชียงใหมวามีความเปนไปไดมานอยเพียงใด  
 จากการศึกษาทําใหทราบวาเกษตรกรผูปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมทั้งหมดไมไดปลูก
มะยงชิดเปนพืชเดี่ยว โดยทําการปลูกพืชอ่ืนเสริมเชนมะมวง ลําใย กลวย เปนตน และตัวอยางทั้งหมดมี
อาชีพหลักที่ไมใชการทําการเกษตร ผลการศึกษาอ่ืนๆ สามารถสรุปไดดังน้ี 
 1) ดานการตลาด เกษตรกรผูปลูกมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมรอยละ 66.67 เริ่มขายผลผลิตได
แลว โดยมีพอคามารับซ้ือรอยละ 50 และอีกรอยละ 50 เกษตรกรทําการขายและหาตลาดเอง ราคาเฉลี่ย
ของผลผลิตอยูที่ 80 บาทตอกิโลกรัม เกษตรกรมีปญหาดานราคาท่ีไมสามารถกําหนดราคาผลผลิตเอง
ได เน่ืองจากปริมาณผลผลิตตอตนนอย คุณภาพของผลผลิตทั้งรสชาติและลักษณะภายนอกไมสมบูรณ 
ขาดการประชาสัมพันธท่ีดี และมีสินคาที่เปนผลไมประจําฤดูทดแทนทําใหมะยงชิดมีราคาตํ่า 
 2) ดานเทคนิคการผลิต เม่ือเปรียบเทียบการผลิตของเกษตรกรตัวอยางทําใหเห็นวาการปลูก
มะยงชิดเปนเรื่องที่เกษตรกรตองใหความสนใจอยางมาก บางแหงอาจจะปลูกและใหผลผลิตดีแตเมื่อ
นํามาปลูกที่อ่ืนอาจจะไมไดผลเหมือนกัน พอสรุปปจจัยที่มีผลสําคัญตอการปลูกมะยงชิดได 3 ปจจัย
ไดแก ปญจัยดานสายพันธุ ปจจัยดานพื้นท่ีสภาพอากาศ ปจจัยดานการดูแลบํารุงรักษามะยงชิด 
 3) ดานตนทุนการผลิต ตนทุนในการผลิตมะยงชิดจํานวน 3 ไรหากลงทุนซ้ือที่ดินจะทําให
ตนทุนสูงประมาณ 633,606 บาท มีรายจายอยูที่ประมาณ 14,675 บาทตอปในปที่ 2 – 10 และมีรายจาย
ในปที่ 11 – 25 ประมาณ 17,583 บาทตอป โดยในปที่ 25 เกษตรกรจะมีเงินติดลบประมาณ  
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697,618 บาท แตหากเกษตรกรเชาที่ดินจะใชเงินลงทุนประมาณ 122,776 บาท มีรายจายอยูท่ีประมาณ  
17,627 บาทตอปในปท่ี 2 – 10 และมีรายจายในปท่ี 11 – 25 ประมาณ 20,553 บาทตอป ในปที่ 25 
เกษตรกรจะมีเงินติดลบประมาณ 257,906 บาท  สรุปคือทั้ง 2 กรณีระยะเวลาคืนทุนในการลงทุนปลูก
มะยงชิดเชิงพาณิชยใชเวลาในการคืนทุนนานกวา 25 ป 
 เม่ือพิจารณาทั้ง 3 ดานแลวจะเห็นไดวาการปลูกมะยงชิดเชิงพาณิชยมีความเปนไปไดนอยมาก 
เนื่องจากปญหาดานราคา ชองทางทางการตลอด ตนทุนที่ใชในการลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน 
โดยเฉพาะการผลิต ท่ีความจริงแลวมะยงชิดสามารถปลูกไดในจังหวัดเชียงใหมจริงแตหากตองการผลิต
ในเชิงพาณิชยแลวเปนไปไดยากเน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีสภาพอากาศไมแนนอนเส่ียงกับ 
ภัยธรรมชาติตางๆ ประกอบกับมะยงชิดเปนไมผลท่ีไมมีการทํานอกฤดูหมายความวาหากสูญเสียในป
น้ัน ก็ไมสามารถแกไขอะไรไดตองรอปตอไปเทานั้น สภาพอากาศท่ีหนาวสลับรอนทําใหมะยงชิดทิ้ง
ดอกไดงาย สภาพอากาศท่ีหนาวยาวนานเกินไปทําใหมะยงชิดสุกชากวาพ้ืนที่อ่ืนๆ หากฝนตกมาก
เกินไปก็จะทําใหมะยงชิดทิ้งดอกรวมไปถึงทําใหมะยงชิดเสียรสชาติ และนอกจากนี้การดูแลบํารุงรักษา
ก็ไมสามารถเลียนแบบจากเกษตรกรท่ีทําการปลูกในจังหวัดอ่ืนๆ ได เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ สภาพอากาศ 
และส่ิงแวดลอมที่ไมเหมือนกัน จากที่กลาวมาทําใหผูศึกษาสรุปไดวามะยงชิดไมเหมาะสมอยางยิ่ง หรือ
มีความเปนไปไดท่ีนอยมากหากจะปลูกเชิงพาณิชยในจังหวัดเชียงใหม  
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
 มะยงชิดเปนไมผลที่มีราคาสูงทําใหเกษตรกรหลายรายสนใจท่ีจะนํามาปลูกเพ่ือเปนอาชีพหลัก 
โดยลืมพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของมะยงชิด ซ่ึงมะยงชิดเปนไมผลท่ีไวตอการเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพอากาศ อากาศหนาวเย็นในจังหวัดเชียงใหมทําใหมะยงชิดออกดอกกอนภูมิภาคอ่ืนก็จริง 
แตในทางกลับกันมะยงชิดในจังหวัดเชียงใหมก็สุกชากวาภูมิภาคอ่ืนๆ ซ่ึงจะสุกในชวงที่มีผลไมอื่นออก
สูตลาดทําใหราคามะยงชิดในเชียงใหมไมสูงอยางท่ีเกษตรกรหลายคนคาดหวัง การดูแลตนในชวง  
1-2 ปแรกหากไมใสใจดูแลใหดีจะทําใหการเจริญเติบโตของตนมะยงชิดเปนไปอยางเช่ืองชา หรืออาจ
ไมเจริญเติบโตจนอาจถึงกับยืนตนตายในที่สุด  
 เกษตรกรในจังหวัดเชียงใหมท่ีทําการปลูกมะยงชิดควรมีการสรางเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร เทคนิค วิธีการดูแลบํารุงรักษาตนมะยงชิดตอกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต
มะยงชิด และจะทําใหมีอํานาจตอรองกับพอคาคนกลางมากข้ึน สําหรับผูที่สนใจที่จะนํามะยงชิด 
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มาปลูกในจังหวัดเชียงใหมผูศึกษาแนะนําใหปลูกเปนอาชีพเสริมมากกวาการปลูกเชิงพาณิชย เนื่องจาก
มะยงชิดเปนไมผลที่ดูแลยากไวตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ประกอบกับปจจุบันในจังหวัด
เชียงใหมยังไมมีวิธีการหรือเทคนิคการปลูกมะยงชิดใหไดคุณภาพและปริมาณที่แนนอน และจากการ
สํารวจเกษตรกรที่ปลูกมะยงชิดใหความเห็นตรงกันวาเปนไมผลท่ีดูแลยาก ตลาดรองรับในจังหวัด
เชียงใหมมีนอย ทําใหเริ่มท่ีจะหันไปปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกมะยงชิด 
 ทางดานการลงทุนในการศึกษาคร้ังนี้ใชการคํานวนปริมาณผลผลิตมะยงชิดเฉล่ียในแตละป 
จากสถิติของจังหวัดอ่ืนทําใหอาจคลาดเคลื่อนไดไมมากก็นอย รวมถึงการใชราคาเฉลี่ยจากตัวอยางเพียง 
6 ราย ซ่ึงผลิตและขายไดเพียง 4 ราย ดังนั้นตัวเลขท่ีไดจึงเปนการคาดการจากสถิติและตัวอยางจํานวน
นอยทําใหอาจมีความคลาดเคลื่อนได แตเม่ือพิจารณาถึงปญหาดานการตลาด และปญหาสําคัญดาน 
การผลิตแลวทําใหเห็นวาถึงแมมีเงินทุนมากแคไหน แตหากไมสามารถหาตลาด ตอรองราคา รวมไปถึง
ส่ิงสําคัญคือการผลิตมะยงชิดอยางมีประสิทธิภาพแลวการลงทุนจะเปนการลงทุนท่ีสูญเปลา หากมี
ผูสนใจปลูกมะยงชิดจริงๆ ผูศึกษาแนะนําใหศึกษาหาขอมูลทําการทดลองปลูกในปริมาณนอยๆ เพื่อ
ศึกษามะยงชิดใหเขาใจมากขึ้น สําหรับผูศึกษาแลวเห็นวามะยงชิดเปนไมผลที่มีราคาสูงเพราะผลผลิตมี
นอย และสาเหตุที่ผลผลิตมีนอยเนื่องจากความยากในการดูแลรักษาตนมะยงชิด ควรปลูกเปนพืชรองไม
เกิน 1 ไรทําเปนอาชีพเสริมหรืองานอดิเรกนาจะปลอดภัยกวาการลงทุนปลูกเปนพืชเชิงเดี่ยวหรือพืชเชิง
พาณิชยในจังหวัดเชียงใหม และสําหรับผูที่ปลูกมะยงชิดอยูกอนแลวอาจมีการปลูกพืชที่อายุส้ันอ่ืน 
ระหวางแนวปลูกเพ่ือหารายไดเพิ่มเติมนอกจากการปลูกมะยงชิด หรือมีการมองตลาดท่ีเกี่ยวกับการขาย
กิ่งพันธรวมดวยเพื่อเพ่ิมรายไดในแตละป 


