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ABSTRACT: The objectives of this research were to study 1) demographic factor, economic 
factors of farmers in Mueang Nakhon Nayok District, 2) the opinion toward Mayongchid  
cultivation, and 3) The relationship between economic factors with Mayongchid cultivation in 
Mueang Nakhon Nayok district, Nakhon Nayok province. The sample sizes consisted of 289 
Mayongchid farmers by accidental random sampling. Data were collected by interview schedule. 
Statistical analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum, maximum 
and Chi-square to test the hypothesis. Results of this research found that most farmers were 
male with an average age of 55.92 years old, attained no formal education to primary school, 
number of the household member were 3–4 people and average experience 11.83 years. The 
average area of Mayongchid cultivation was 2.33 Rai. The average expense was 1,508.78 Baht/
Rai/year. Their used own finances. In the year 2018, the average yield of Mayongchid was 25.27 
kg/Rai. The average income of Mayongchid plantation was 4,138.87 Baht/Rai/year. The overall 
of the economic factors that related to the Mayongchid planting and the opinions about planting 
Mayongchid of farmers in the preparation varieties, harvesting, marketing and sales were at the 
high level. The Mayongchid planting trends was at the moderate. Economic factors related to 
Mayongchid planting of farmers include planting area, product, the cost of planting, and number 
of labor level at 0.01 of significance.
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บทคัดย่อ
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) 
ป ัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลและด้านเศรษฐกิจของ
เกษตรกรในอำาเภอเมืองนครนายก 2) ความคิดเห็น
เก่ียวกับการปลูกมะยงชิด และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับการปลูกมะยงชิดใน
พ้ืนที่อำาเภอเมืองนครนายก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยจำานวน 289 ราย สุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละตำาบลโดยวธิสีุม่แบบบงัเอญิ โดยใช้แบบสมัภาษณ์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าตำ่าสุด และค่าสูงสุด และ
ทดสอบสมมตฐิานโดยใช้ค่าไคสแคว์ ผลการวจิยั พบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 55.92 ปี 
ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือตำ่ากว่า จำานวน
สมาชิกครัวเรือน 3–4 คน ประสบการณ์ในการปลูก
มะยงชดิเฉลีย่ 11.83 ปี จำานวนพืน้ทีป่ลกูมะยงชดิเฉลีย่ 
2.33 ไร่ ต้นทุนในการปลูกมะยงชิดเฉลี่ย 1,508.78 
บาทต่อไร่ต่อปี ใช้เงินทุนของตนเอง ในปี 2561  
มีปริมาณผลผลิตจากการปลูกมะยงชิดเฉลี่ย 25.27 
กิโลกรัมต่อไร่ รายได้จากการจำาหน่ายเฉลี่ย 4,138.87 
บาทต่อไร่ต่อปี ในภาพรวมของปัจจัยเศรษฐกิจที่มี 
ความสัมพันธ์ต่อการปลูกมะยงชิด และความคิดเห็น
เก่ียวกับการปลูกมะยงชิดของเกษตรกรในด้านการ 
เตรียมพันธุ์ การเก็บเกี่ยว การตลาดและการจำาหน่าย
อยู่ในระดับมาก ส่วนแนวโน้มการปลูกมะยงชิดอยู่ใน
ระดับปานกลาง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีความ
สัมพันธ์ต่อการปลูกมะยงชิดของเกษตรกร ได้แก่ พื้นที่
ปลูก จำานวนผลผลิต ต้นทุนในการปลูก และแหล่งเงิน
ทุน ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.01

ค�าส�าคัญ: มะยงชิด, นครนายก, ความคิดเห็นของ
เกษตรกร, การปลูกมะยงชิด

บทน�า

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผลไม้เมืองร้อน 
(Tropical fruits) ที่สำาคัญในระดับโลกเนื่องจาก
ประเทศไทยมีสภาพภูมิศาสตร์และสภาพอากาศท่ีเอื้อ
ต่อการผลิตผลไม้หลากหลายชนิด ในปี พ.ศ. 2560 
ประเทศไทยส่งเสริมการผลิตผลไม้ในประเทศ ให้เข้าสู่
ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และ
ตรงตามความต้องการของตลาด เอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ของผลไม้เมืองร้อนของประเทศไทย เป็นที่ยอมรับ 
ในด้านรูปทรง กลิ่น รสชาติ และสีสัน นอกเหนือจาก 
ทุเรียน ยงัมผีลไม้ชนดิหนึง่ท่ีสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร
เป็นอย่างดี คือ “มะยงชิด” ลักษณะเด่นเฉพาะของ
มะยงชดินอกเหนอืรสชาตทิีห่วานอมเปรีย้ว มเีนือ้หนา
เมล็ดเล็กมากหรือเมล็ดลีบ ผลใหญ่ มีรูปทรง และผิวสี
เหลืองอมส้ม เป็นการดึงดูดใจให้เกิดการอยากซ้ือแก่ 
ผู้ที่พบเห็น แหล่งผลิตมะยงชิดที่รับการขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ ่ง ช้ีทางภูมิศาสตร ์ไทย (Thai Geographical 
Indication: GI) ทีส่ำาคญัแห่งหนึง่ คอืจงัหวดันครนายก 

มะยงชิดนับเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำาคัญของ
จังหวัดนครนายก และมีสายพันธุ์มะยงชิด เช่น พันธุ์
ทูลเกล้า พนัธุท่์าด่าน พนัธุชิ์ดสาริกา พนัธุทู์ลถวาย และ
พันธุ์ชิตสง่า เป็นต้น ลักษณะเด่นของพื้นที่ คือ ดินร่วน
ปนทรายและมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้ง (อากาศหนาว 
และร้อน) ทีเ่ด่นชดั ทำาให้ผลมะยงชดิมรีสชาตหิวานอม
เปรี้ยว ผลใหญ่รูปไข่ เนื้อหนาและแน่น ผิวสีเหลือง 
อมส้ม สร้างช่ือเสียงและรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัด
เป็นอย่างมาก (Office of Commercial Affairs 
Nakhonnayok, 2019)

ด้านราคา มะยงชิดที่จำาหน่ายมีแนวโน้มสูง
มากข้ึน ในปี พ.ศ. 2560–2561 แพงทีส่ดุแบ่งตามเกรด 
คือ ผลใหญ่ เบอร์ 1 กิโลกรัมละ 300–400 บาท ผล 
กลาง เบอร์ 2 กิโลกรมัละ 200–300 บาท ผลเลก็ เบอร์ 
3 กิโลกรัมละ 150–200 บาท ผลที่ตำาหนิหรือตกเกรด
สามารถจำาหน่ายในราคา 60–100 บาท และมแีนวโน้ม
ว่าราคาจะสูงมากข้ึนและยังเป็นท่ีต้องการของตลาด 
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ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 มะยงชิดสามารถให้ผลผลิต  
1,302 ตัน เฉลี่ยต่อไร่ 105 กิโลกรัม/ไร่ (Mueang 
Nakhonnayok District Agricultural Extension 
Office, 2019) ทัง้น้ี เกษตรกรยงัคงพึง่พาสภาพอากาศ
และธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ปัญหาสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วง 3–4 ปีที่ผ่านมาทำาให้ผล 
มะยงชิดไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร มีปริมาณผลผลิตน้อย 
ส่งผลทำาให้เกษตรกรบางรายเปลี่ยนไปปลูกไม้ผลชนิด
อื่น แม้ราคามะยงชิดจะมีราคาท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยัง 
ไม่เพียงพอต่อรายได้ของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกร
มพ้ืีนทีจ่ำากดัและไม่เพยีงพอต่อการปลกูมะยงชดิในเชงิ
การค้า

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ศึกษาความคิด
เห็นที่มีต่อการผลิตมะยงชิดนครนายกของเกษตรกร  
ในอำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ลักษณะ 
การดูแลที่ซับซ ้อนผนวกกับปัญหาสภาพอากาศ
เปลีย่นแปลงบ่อยทำาให้ผลผลติตกตำา่ส่งผลให้การลงทนุ
ในการปลูกมะยงชิดเพิ่มมากขึ้น จึงศึกษาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกมะยงชิดนครนายกเป็นไป
ในทิศทางใด ในอนาคตแนวโน้มเกษตรกรจะเพาะปลกู
มะยงชิดต่อไปหรือเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกไม้ผล
ชนดิอืน่ เพือ่เป็นข้อมลูประกอบไปสูก่ารวางแผนในการ
พัฒนาการผลิตมะยงชิดที่มีประสิทธิภาพ และนำาผล
การวิจัยที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตมะยงชิดในพ้ืนที่อำาเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก และพื้นที่อื่นต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกร

ที่ปลูกมะยงชิดที่เป็นทั้งอาชีพหลักและอาชีพรอง  
ในพื้นที่อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
มีตำาบลท้ังหมด 12 ตำาบล จำานวนเกษตรกรทั้งสิ้น 
1,030 ราย คำานวณขนาดตวัอย่างโดยใช้สตูร Yamane 
(Niyamangkoon, 2013) ได้เกษตรกรที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างจำานวน 289 ราย

การคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่าง ใช ้วิธีการสุ ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิชนิดสุ่มแบบสัดส่วน และวิธี
การสุ่มแบบบังเอิญ จำานวน 289 ราย ได้แก่ 1) ตำาบล
ท่าช้าง 27 ราย 2) ตำาบลบ้านใหญ่ 1 ราย 3) ตำาบลวัง
กระโจม 2 ราย 4) ตำาบลท่าทราย 62 ราย 5) ตำาบล
ดอนยอ 34 ราย 6) ตำาบลศรีจุฬา 3 ราย 7) ตำาบล 
ดงละคร 28 ราย 8) ตำาบลศรีนาวา 4 ราย 9) ตำาบล 
สาริกา 48 ราย 10) ตำาบลหินตั้ง 15 ราย 11) ตำาบล
เขาพระ 13 ราย และ12) ตำาบลพรหมณี 52 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบ

สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างในการรวบรวมข้อมูลประกอบ
ด้วยคำาถามปลายเปิด (Open-ended question) และ
คำาถามปลายปิด (Closed question) โดยแบ่งเนื้อหา
ของแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 1) ปัจจัยพื้น
ฐานส่วนบุคคล 2) ปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ และ 
3) ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกมะยงชิดใน
อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การ เก็ บ ร วบรวมข ้ อมู ลแบบทุ ติ ยภู มิ 

(Secondary data) โดยศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
ประกอบด้วยหนงัสอื/เอกสารทางวชิาการ วารสาร และ
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทำาแบบ
สัมภาษณ์ของเกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดอยู่ในช่วงเวลา
เก็บข้อมลูเดอืนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2561 ถึง เดอืนมกราคม 
ปี พ.ศ. 2562 พื้นท่ีอำาเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายกได้มาจากการสุม่ตวัอย่าง จำานวน 289 ราย

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทดสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา 

(Content validity) โดยนำาเสนอเครื่องมือต่อผู ้
เชี่ยวชาญ จำานวน 3 ท่าน จากนั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติในการ
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วิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistic) ประกอบด้วย การแจกแจงความถี ่ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสงูสดุ และค่าตำา่สดุ 
และการวิจัยในครั้งนี้ได้ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า 
ไคสแคว์ (Chi-square)

ผลการทดลองและวิจารณ์

ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
เกษตรกรผูป้ลกูมะยงชดิส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

(ร้อยละ 51.2) อายุระหว่าง 42–55 ปี และจบระดับ

การศกึษาในชัน้ประถมศกึษาหรอืตำา่กว่า (ร้อยละ 41.2) 
ดำาเนินอาชีพหลักเป็นเกษตรกร (ร้อยละ 56.4) โดย
เกษตรกรส่วนใหญ่มขีนาดสมาชิกในครวัเรอืนอยูท่ี่ 3–4 
คน (ร้อยละ 55.7) และประสบการณ์ในการปลูกมะยง
ชิดอยู่ในช่วง 2–14 ปี (ร้อยละ 71.3) ซึ่งสอดคล้องกับ 
Singthong (2008) เรือ่งการผลติมะปรางของเกษตรกร
ในจงัหวดันครนายก พบว่า เกษตรกรผูป้ลกูมะยงชดิใน
จังหวัดนครนายกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เกษตรกรเป็น
ผู้สูงอายุ จบการศึกษาในชั้นประถมศึกษา ดังแสดงใน 
Table 1

Table 1 Number and percent of personal factors of Mayongchid farmers in Mueang Nakhon  
Nayok district, Nakhon Nayok province

(n=289)

Personal factors of Mayongchid farmers Number Percent

Gender
    Male
    Female

148
141

51.2
48.8

Age (years)
    28–41 years old
    42–55 years old
    56–69 years old
    70–81 years old

17
123
121
28

  5.9
42.6
41.9
  9.6

             Mean = 55.92 years old    Min. = 28 years old     Max. = 81 years old

Educational level
     No formal education to primary school
     Secondary school or high school
     Bachelor’s degree or higher than Bachelor’s degree

119

90

80

41.2

31.1

27.7

Occupation
     Agriculturist
     Government officials
     Company employee
     Others (Business Owner, Self-employed, Housewife, Retired government official)

163
25
18
83

56.4
  8.7
  6.2
28.7
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Personal factors of Mayongchid farmers Number Percent

Number of the household member
     1–2 people
     3–4 people
     5–6 people
     Equal or more than 7 people

68
161
45
15

23.5
55.7
15.6
  5.2

Mayongchid planting experience
     2–14 years
     15–27 years
     28–40 years
              Mean = 11.83 years old    Min. = 2 years old     Max. = 40 years old

206
70
13

71.3
24.2
  4.5

Table 1  Continue

ข้อมูลปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
 เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดส่วนใหญ่มีจำานวน
พื้นที่ปลูกมะยงชิดเฉลี่ย 2.33 ไร่ (ร้อยละ 75.4) ปี  
พ.ศ. 2561 เกษตรกรมีจำานวนผลผลิตจากการปลูก
มะยงชิด คือ 25.27 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (ร้อยละ 41.2) 
รายได้จากการจำาหน่ายเฉลี่ย 4,138.87 บาทต่อไร่ต่อ
ปี (ร้อยละ 53.6) และใช้ต้นทุนในการปลูกมะยงชิด
เฉลีย่ 1,508.78 บาทต่อไร่ต่อปี (ร้อยละ 94.1) เกษตรกร
มีแรงงานครัวเรือน 2 คน (ร้อยละ 48.8) เป็นลักษณะ
สาม ีภรรยาหรือครอบครวัขนาดเลก็ และส่วนใหญ่ไม่มี

การจ้างแรงงานภายนอก (ร้อยละ 79.6) ใช้แหล่งเงิน
ทุนจากเงินตัวเองในการปลูกมะยงชิด (ร้อยละ 92.7) 
สอดคล้องกบั Sonklin (2011) เรือ่ง ความต้องการการ
ส ่งเสริมของเกษตรกรผู ้ปลูกมะยงชิดในจังหวัด
นครนายก พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดมีการใช้
แรงงานในครอบครัว (ร้อยละ 91.61) เกินครึ่งมีพื้นที่
เพาะปลูกมะยงชิด 1–5 ไร่ ส่วนใหญ่แหล่งเงินทุน
ทำาการเกษตรในรอบปีท่ีผ่านมาเป็นเงินทุนของตนเอง
ทั้งหมด ดังแสดงใน Table 2

Table 2 Number and percent of economic factors of Mayongchid farmers in Mueang Nakhon 
Nayok district, Nakhon Nayok province

(n=289)

Economic factors of Mayongchid farmers Number Percent

Mayongchid planting area

     1–2 rais
     3–4 rais
     5–6 rais
     Equal or more than 7 rais
                  Mean = 2.33 rais    Min. =1 rais     Max. = 23 rais

218
44
14
13

75.4
15.3
4.8
4.5
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Table 2  Continue

Economic factors of Mayongchid farmers Number Percent

Products from planting Mayongchid

No productivity
1–20 kg/rai/year
21–40 kg/rai/year
41 kg/rai/year or more

        Mean = 25.27 kg/rai/year   Min. = 0 kg/rai/year    Max. = 500 kg/rai/year

60
119
79
31

20.8
41.2
27.3
10.7

Income from selling Mayongchid products

No income
1–5,000 Baht/rai/year
5,001–10,000 Baht/rai/year
10,001–15,000 Baht/rai/year
15,001 Baht/rai/year or more

134
86
34
21
14

46.4
29.8
11.8
7.2
4.8

     Mean = 4,138 Baht/rai/year   Min. = 0 Baht/rai/year    Max. = 75,000 Baht/rai/year

The cost of Mayongchid planting

    No investment
    1–5,000 Baht/rai/year
    5,001 Baht/rai/year or more

4
272
13

1.4
94.1
4.5

         Mean = 1,508.78 Baht/rai/year    Min. = 0 Baht/rai/year     Max. = 12,000 Baht/rai/year

Number of the household labor

    No labor
    1 person
    2 people
    3 people

3
103
141
42

1.1
35.6
48.8
14.5

Number of hire labor

    No labor
    1 person
    2 persons
    Equal or more than 3 people

230
29
25
5

79.6
10.0
8.7
1.7

Funding source to planting Mayongchid

    None loan

    Loan

268

21

92.7

7.3
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ความคดิเหน็เกีย่วกบัการปลกูมะยงชิดในพืน้ท่ีอ�าเภอ
เมืองนครนายก

โดยภาพรวม เกษตรกรมคีวามคดิเหน็ต่อการ
ปลูกมะยงชิดในพื้นที่อำาเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก (Table 3) โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 
2.62) เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า เกษตรกร
มีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการปลูกมะยงชิด ด้านการ 
เตรียมพันธุ์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.98) เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่จะให้ความสำาคัญด้านเตรียมพันธุ ์
ในการใช้ต้นพันธ์ุ ทีม่ลัีกษณะแขง็แรง สมบรูณ์ ไม่มโีรค
และแมลงรบกวน (ร้อยละ 95.8) ท้ังนี้ เกษตรกรยัง 
เล็งเห็นว่ามะยงชิดเป็นไม้ผลที่ต้องได้รับการดูแล 
เป็นพเิศษและสำาคัญต่อจังหวดันครนายก จึงจำาเป็นต้อง
ดูแลตั้งแต่การเตรียมพันธุ์ในการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิต
ที่มีคุณภาพดี ผลผลิตสูง ปราศจากโรคและแมลง
รบกวน ส่งผลให้ผลผลิตมีรสชาติอร่อย และเป็น
เอกลักษณ์ของมะยงชิดจังหวัดนครนายก สอดคล้อง 
กับ Department of Intellectual Property (2019) 
ที่รายงานว่า ต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพในจังหวัดนครนายก 
มีลักษณะแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรค แมลงรบกวน  
โดยมีการชำาในวัสดุเพาะชำาอย่างน้อย 2–3 เดือน

ด้านการเก็บเกี่ยว เกษตรกรมีความคิดเห็น 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 2.83) เน่ืองจากเกษตรกร
ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวเมื่อมะยงชิดสุก คือ ผิวจะเปลี่ยน
จากสีเขียวเป็นสีเหลืองอมส้ม (ร้อยละ 97.2) ซ่ึงเป็น
ระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวจะให้รสชาติที่อร่อย 
ไม่เปร้ียวจนเกินไป เนื้อสัมผัสเป็นไปตามมาตรฐาน
มะยงชิดนครนายก ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยว
มะยงชิดทีอ่ายกุารเกบ็เก่ียวทีเ่หมาะสม คอื 75–80 วนั 
นับจากวันที่เริ่มแทงช่อดอก และหากอายุเกนิ 90 วนั 
จะไม่เหมาะแก่การท่ีจะบริโภค (ร้อยละ 88.6) เน่ืองจาก
ระยะเวลาที่กำาหนดจะเป็นช่วงที่มะยงชิดอร่อยมาก
ที่สุด และเพ่ือรักษามาตรฐานให้ผู ้บริโภคอีกด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับ Department of Intellectual 
Property (2019) ที่รายงานว่า ควรเก็บเกี่ยวเมื่อ 
มะยงชดิสกุ ผิวจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองอายุ

การเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมคือ 75–80 วัน นับจากวันท่ี
เริ่มแทงช่อดอก และหากอายุเกิน 90 วัน ไม่เหมาะที่
จะรับประทาน

ด้านการตลาดและการจำาหน่าย เกษตรกร 
มคีวามคดิเหน็ อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉลีย่ 2.35) เนือ่งจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่จำาหน่ายกับผู้บริโภคโดยตรงในสวน
ของตนเองหรอืพืน้ท่ีตัง้จำาหน่ายเดมิทุกปี (ร้อยละ 70.6) 
คือ งานมะยงชิดมะปรางหวาน จังหวัดนครนายก  
และตามเส้นทางท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครนายก 
เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าผลผลิตของตนเองเป็น
ผลผลติทีม่รีสชาตอิร่อย เป็นเหตใุห้ไม่จำาเป็นต้องพึง่พา
พ่อค้าคนกลางและด้วยผลผลิตที่มีจำานวนจำากัด ทำาให้
มะยงชดิของจงัหวดันครนายกเป็นทีต้่องการอย่างมาก 
โดยเกษตรกรมากกว่าครึ่งมีความต้องการบรรจุภัณฑ์/
กล่อง ที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI 
“มะยงชิดนครนายก” ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าและราคา
ให้กับผลผลิตมะยงชิดของนครนายกได้ (ร้อยละ 51.9) 
โดยแนวโน้มราคาผลมะยงชิดนครนายกสูงข้ึนทุกปี  
ซ่ึงสอดคล้องกับ Srisaat and Usuwan (2015)  
ท่ีรายงานว่า เกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดมีการผลิตและ
จำาหน่ายเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง ทำาให้
กำาหนดราคาได้เต็มที่โดยอ้างอิงจากราคากลางของ
ตลาดแต่ละช่วงและมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นทุกปี

ด้านแนวโน้มการปลกู เกษตรกรมคีวามคดิเหน็ 
อยู ่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.31) เนื่องจาก
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการให้ลูกหลานหรือ
เยาวชนสบืทอดและอนรุกัษ์การปลกูมะยงชิดในจงัหวดั
นครนายก (ร้อยละ 51.6) เกษตรกรส่วนใหญ่มอีายสุงูวยั
จึงอยากให้ลูกหลานกลับมารับช่วงต่อในการทำาสวน
มะยงชดิ แต่ทราบดีว่าลกูหลานน้อยคนท่ีจะกลบัมาอยู่
ในจังหวัดนครนายก ส่วนใหญ่ลูกหลานของเกษตรกร
ศึกษาต่อและอาศัยในกรุงเทพและปริมณฑล แต่
เกษตรกรยังคงคาดหวังว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังและ
สามารถพฒันาการปลูกมะยงชดิให้ดข้ึีนและยงัอนุรกัษ์
ให้สบืต่อไปสูค่นรุน่หลงั ทัง้นี ้เกษตรกรเริม่มกีารตืน่ตวั
เรื่องการตลาดออนไลน์มากขึ้นและมีความคิดจะ
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จำาหน่ายมะยงชดิในตลาดสนิค้าเกษตรออนไลน์ (ร้อยละ 
48.1) ลูกหลานจึงเป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาช่วย

พัฒนาการตลาดของมะยงชิดในจังหวัดนครนายกให้
เป็นที่รู้จักต่อสังคม 

Table 3  Number, percent, mean, standard deviation (SD) and the level of opinion of the farmers 
on planting of Mayongchid

(n=289)
Farmer’s opinion towards 

Mayongchid planting
Level of opinion* Mean SD Level of opinion

Low Moderate High

Preparation varieties 0
(0.0)

4
(1.4)

285
(98.6)

2.98 0.117 High

Harvesting 1
(0.3)

47
(16.3)

241
(83.4)

2.83 0.385 High

Marketing and sales 45
(15.6)

99
(34.3)

145
(50.1)

2.35 0.735 High

Planting trends 31
(10.7)

137
(47.4)

121
(41.9)

2.31 0.656 Moderate

Total 2.62 0.281 High

* Low = 1.00−1.66 percent, Moderate  = 1.67−2.33 percent,  High = 2.34−3.00 percent

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับการปลูก
มะยงชิดของเกษตรกร

ผลผลิตจากการปลูก มีความสัมพันธ์กับการ
การตลาดและการจำาหน่าย และแนวโน้มการปลกูมะยง
ชิด เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกมะยงชิดมีจำานวนพ้ืนที่
ปลูกอย่างจำากัด ทำาให้ผลผลิตมีจำากัดเช่นกัน ในปี  
พ.ศ. 2561–2562 สภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงบ่อยเป็น
ปัจจยัหลกัในการออกผลของมะยงชดิ ส่งผลให้ผลผลติ
ได้จำานวนน้อยหรือไม่มีผลผลิตจำาหน่าย เกษตรกร 
ผูป้ลกูมะยงชดิจงึมคีวามคิดทีจ่ะเปลีย่นเป็นการทำาสวน
ผสมผสานและทดแทนในการปลูกมะยงชิด ซึ่งผลผลิต
จากการปลูกนับว่ามีความสัมพันธ์ต่อความคิดเห็นที่มี
ต่อการปลูกมะยงชิดของเกษตรกร

รายได้จากการจำาหน่าย มีความสัมพันธ์กับ
การเกบ็เกีย่ว การตลาดและการจำาหน่าย และแนวโน้ม
การปลูก ในปี พ.ศ. 2562 ราคาผลผลิตมะยงชิดสูงขึ้น
ถึง 300–400 บาทต่อกโิลกรมั เนือ่งจากผลกระทบจาก
มะยงชิดไม่ออกผล ทำาให้สินค้าขาดตลาดและมีความ
ต้องการสูงเมื่อเปรียบเทียบผลมะยงชิดที่มาจาก 
จังหวัดอื่นที่ราคาเริ่มต้น 150 บาทต่อกิโลกรัม และมี
ขนาดท่ีใกล้เคยีงกัน แต่ด้วยมะยงชิดนครนายกมรีสชาตดิี 
และเนื้อกรอบมากกว่าจังหวัดอื่น ส่งผลให้เกษตรกร 
หันกลับมาปลูกเพิ่มและจริงจังมากขึ้น การวางแผน
แก้ไขปัญหาเรื่องสภาพอากาศท่ีแปรปรวนโดยภาครัฐ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมช่วยในการ
ลดโอกาสที่ฝนตกช่วงออกช่อดอกของมะยงชิด 
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และเฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศล่วงหน้าให้เกษตรกร
เตรียมรับมือ

ต้นทุนในการปลูก มีความสัมพันธ์กับการ
ตลาดและการจำาหน่าย เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา 
ผลผลติมะยงชดินครนายกให้ผลผลติทีน้่อยลงหรอืไม่มี
ผลผลิตจำาหน่าย เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกษตรกร 
ยงัไม่กล้าทีจ่ะลงทนุเพิม่และผลผลติมะยงชดิขึน้อยูก่บั
สภาพอากาศซึ่งเกษตรกรไม ่สามารถควบคุมได ้  
การตัง้ราคามะยงชิดนครนายกจงึมรีาคาสงูกว่าจงัหวัดอืน่ 
ไม่ใช่เพยีงแค่ได้ผลผลติน้อยเท่าน้ัน แต่ราคาทีส่งูข้ึนเกดิ
จากรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของมะยงชิด
นครนายกที่ผู้บริโภคยอมรับ

จำานวนแรงงาน มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
การปลูกมะยงชิด เนื่องจากเกษตรกรเป็นผู้สูงอายุและ
ลักษณะครอบครัวขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ถือครองพื้นที่
ปลูกมะยงชิดเฉลี่ย 2.33 ไร่  ซึ่งแรงงานครัวเรือนเพียง
พอต่อการดแูลรักษาสวนมะยงชดิอย่างทัว่ถงึ ไม่จำาเป็น
ต้องจ้างแรงงานเพือ่เพิม่ต้นทนุในการผลติมะยงชดิ เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัเกษตรกรทีม่พ้ืีนทีป่ลกูมะยงชดิมากกว่า 

3 ไร่ จะให้ความสำาคญัด้านการจำาหน่ายต้นพนัธุจ์ำาเป็น
ต้องใช้ประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการตอนกิง่
และการเตรียมพันธุ ์ก่อนนำาไปจำาหน่ายสู ่ผู ้บริโภค 
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการให้ลูกหลานคืนถิ่น
อนรุกัษ์มะยงชิดและทำาการเพาะปลกูต่อ ท้ังนีเ้กษตรกร 
ยังคงคาดหวังผลผลิตในฤดูกาลถัดไป และเทคโนโลย ี
ที่จะช่วยรักษาดอกมะยงชิดไม่ให้ร่วงก่อนกำาหนด 

แหล่งเงนิทนุในการปลกู ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
การปลูกมะยงชิด เนื่องจากเกษตรกรใช้เงินทุนส่วนตัว
เป็นหลัก เป็นเหตุให้เกษตรกรสามารถควบคุมต้นทุน
และวางแผนการลงทุนได้ดี ในปี พ.ศ. 2560–2561 
ผลผลิตมะยงชิดมีจำานวนน้อยลงส่งผลให้เกษตรกร 
ลดต้นทุนในด้านการดแูลรกัษา และมกีารใช้ปุ๋ยเคมร่ีวม
กับนาข้าวในการบำารุงดินให้ต้นมะยงชิดเพื่อลดต้นทุน 
ในขณะที่ รายได้จากการจำาหน่าย มีความสัมพันธ์ที่
ระดับนัยสำาคัญ 0.05 และปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มี 
ความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำาคัญ 0.01 ได้แก่ พื้นที่ปลูก 
ผลผลิตจากการปลูก ต้นทุนในการปลูก และจำานวน
แรงงาน ดังแสดงใน Table 4

Table 4  Relationship between economic factors of farmer’s Mayongchid in Mueang Nakhon 
Nayok district, Nakhon Nayok province

Economic Factors of 
farmer’s Mayongchid

Preparation 
varieties

Harvesting Marketing and 
sales

Planting trends

2x P-value 2x P-value 2x P-value 2x P-value

Planting area
Product 
Product income
The cost of planting
Number of labors
Funding sources

0.154
0.113
1.310
0.385
0.970
0.311

0.487
0.990
0.860
0.825
0.808
0.856

11.099**

7.176
12.101*

2.439
7.341
1.698

0.000
0.066
0.017
0.295
0.062
0.428

10.030**

20.532**

23.663**

9.390**

4.162
3.273

0.001
0.000
0.000
0.009
0.244
0.195

10.466**

11.378**

22.228**

5.475
12.959**

2.504

0.001
0.010
0.000
0.065
0.005
0.286

*Statistically significant at 0.05 level
**Statistically significant at 0.01 level
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สรุป

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉล่ีย 
55.92 ปี ระดับการศึกษาเป็นชั้นประถมศึกษาหรือ 
ตำ่ากว่า มีแรงงานในครัวเรือน 2 คน ประสบการณ์ใน
การปลูกมะยงชิดเฉลี่ย 11.83 ปี เกษตรกรมีจำานวน
พื้นท่ีปลูกมะยงชิดเฉลี่ย 2.33 ไร่ ในปี พ.ศ. 2561 
เกษตรกรมีผลผลิตจากการปลูกมะยงชิดเฉลี่ย 
25.27 กิโลกรัมตอ่ไร่ต่อปี มรีายได้จากการจำาหน่ายผล
มะยงชิดเฉลี่ย 4,138.87 บาทต่อไร่ต่อปี ต้นทุนในการ
ผลิตมะยงชิดเฉลี่ย 1,508.78 บาทต่อไร่ต่อปี เป็นการ
ใช้เงินทุนของตนเองในการปลูกมะยงชิดเป็นหลัก  
ในด้านการเก็บเกี่ยว จำานวนพ้ืนที่ปลูกและรายได้จาก
การจำาหน่ายของผลผลิตมีผลต่อรายได้ของเกษตรกร 
ผู้ปลูกมะยงชิดเป็นอย่างมาก เนื่องจากสภาพอากาศ 
ที่แปรปรวนบ่อยเป็นผลให้ผลผลิตมีน้อยลง ทำาให้
เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนตัวเองมากขึ้น บางส่วน 
หันมาจำาหน่ายกิ่งพันธุ ์มะยงชิดในช่องทางตลาด
ออนไลน์เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายปุ๋ยและยาฆ่าแมลง  
ท้ังยังสามารถเพิ่มรายได้จากการจำาหน่ายกิ่งพันธุ ์ 
มากขึ้น เกษตรกรสามารถตั้งราคามะยงชิดเองได้โดย
ไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้า ผลผลติมีพร้อมส่งและได้ตามเกณฑ์ 

มะยงชดินครนายกอย่างแท้จรงิ ซ่ึงในอนาคตเกษตรกร
ต้องการให้คนรุ่นหลังกลับมาสานต่อการปลูกมะยงชิด
นครนายก เนือ่งจากมะยงชิดนครนายกมแีนวโน้มราคา
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็นผลไม้ที่สร้างชื่อและ 
โดดเด่นในจังหวัดนครนายก จึงอยากให้เก็บไว้เป็น
มรดกให้แก่คนรุน่หลงัสบืต่อไป สำานกังานเกษตรจงัหวดั
นครนายกหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ควรมีส ่วน
สนับสนุนการวางแผนการตลาดและการจัดจำาหน่าย
ผลผลติมะยงชดิ และตรวจสอบคณุภาพและแหล่งทีม่า
ของผลผลิตที่นำามาจำาหน่ายในพื้นที่จังหวัดนครนายก 
รวมท้ังบริการข้อมูลในด้านสภาพอากาศให้เกษตรกร 
ผูป้ลกูมะยงชิด เพือ่ป้องกนัความเสยีหาย ลดความเสีย่ง
กับสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนที่ส่งผลให้ดอกมะยงชิด
ร่วงและไม่ออกผล
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นครนายก ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบ
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