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บทคัดยอ 

การศึกษาศักยภาพการผลิต และการตลาดมะละกอในจังหวัดนครราชสีมา จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางดานสายพันธุและระบบการผลิต  การตลาด  และคุณภาพผลของมะละกอในจังหวัด

นครราชสีมา  และเพื่อศึกษาการเชื่อมโยงการผลิตมะละกอทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําใน               

จังหวัดนครราชสีมา  พื้นที่ในการศึกษา คือ อําเภอครบุรี  เสิงสาง และปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   สําหรับการ

รวบรวมขอมูลมีทั้งขอมูลปฐมภูมิ  เชน การจัดประชุมกลุม สนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึก การสํารวจภาคสนาม  

และการทดลอง และ ขอมูลทุติยภูมิ  จากนั้นจัดทําคลังขอมูลมะละกอเพื่อวิเคราะหและสังเคราะหศักยภาพการ

ผลิต และการตลาดมะละกอในจังหวัดนครราชสีมา  

ผลการศึกษา สามารถแบงการพิจารณาได 4 สวน คือ สวนที่ 1 ดานสายพันธุและระบบการผลิต  พบวา  

จังหวัดนครราชสีมา มีสายพันธุหลัก จํานวน 3 สายพันธุ คือพันธุปลักไมลาย  พันธุแขกนวล  และพันธุแขกดํา  

ลักษณะการปลูกเปนแบบไมยกรองแปลงปลูก โดยมะละกอสามารถขายไดหลังจากปลูกไปแลว 8 เดือน หลังจากนั้น

สามารถเก็บผลผลิตไดทุก 15-30 วัน จนครบเวลา 2 ป ดานการบํารุงดูแลรักษา เกษตรกรจะใชทั้งปุยเคมี และ          

ปุยธรรมชาติดวยการหวานปุยรอบๆโคนตน  สวนระบบการใหน้ํา มี 3 วิธี คือ การใหน้ําแบบฉีดฝอย  แบบใชสาย

ยางฉีด และแบบน้ําหยด สําหรับการเก็บเกี่ยว เกษตรกรก็จะเก็บผลมะละกอดวยมือ หากตนมะละกอสูงขึ้น 

เกษตรกรจะเก็บผลมะละกอดวยการใชตะกรอ เมื่อเก็บเกี่ยวเรียบรอยมักบรรจุหีบหอดวยใบตอง กระดาษ

หนังสือพิมพ หรือใสถุงพลาสติก  เพื่อจําหนายตอไป  สวนที่ 2 ดานการตลาด  พบวามีประเภทผูซื้อ มี 3 ระดับ คือ

ระดับทองถิ่น  ระดับจังหวัด และกรุงเทพฯ  สวนใหญทําการซื้อขายกันดวยการจายเปนเงินสด  โดยพอคา           

คนกลางจะเปนผูกําหนดราคา  ซึ่งมักจะใชราคาในตลาดกลางกรุงเทพฯ เปนเกณฑในการตั้งราคารับซื้อจาก

เกษตรกร  สวนที่ 3 ดานคุณภาพผลมะละกอ  พบวามะละกอในจังหวัดนครราชสีมาไดคุณภาพตามมาตรฐานใน

ทุกสายพันธุ   สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหการเชื่อมโยงการผลิตมะละกอทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําใน                    

จังหวัดนครราชสีมา พบวา มีความเชื่อมโยงการผลิตมะละกอในระดับตนน้ํา  คือเกษตรกรผูเพาะปลูกมะละกอ  

เจาของที่ดินหรือนายทุน  ผูจําหนายพันธุมะละกอ  ผูประกอบการขุดเจาะน้ําบาดาล  ผูจําหนายปุยและยาปราบ

ศัตรูพืช   ผูจําหนายวัสดุ และอุปกรณทางการเกษตร  กับการผลิตมะละกอในระดับกลางน้ํา หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่

เชื่อมโยงการผลิตระหวางขั้นตนน้ํา และขั้นปลายน้ํา  หรือพอคาคนกลาง ซึ่งทําหนาที่ รับซื้อผลผลิตในพื้นที่                   

จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีเพียง 5-10 ราย  และการผลิตมะละกอในระดับปลายน้ํา หมายถึงตลาดรับซื้อมะละกอ  

แบงได 3 สวน คือ ผูรับซื้อระดับทองถิ่น  ระดับจังหวัด  และระดับประเทศ  
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คําสําคัญ : มะละกอ  ศักยภาพ  การผลิต  การตลาด 

 

ABSTRACT 
 The objectives of the potential study on production and marketing of papaya in Naknon  

Ratschasima Province were to study the general kinds of papaya, the system of production and 

marketing and the quality of papaya and the connection of production of papaya in the source of water 

way, the middle and the destination of the water way. The location of this study was  Ampur  Kronburi,  

Serngsang and Parkchong in Nakhon Ratchasima.  For the gathering of data included both the primary 

data such as group meeting, group discussion and in depth interview. 

 The research findings were devided into 4 parts. The first part was about heridity and 

production system found that in Nakhon Ratchasima.  There were 3 main varieties, Parkmailia, Kagnual, 

and Kagdam.  The way of planting did not need to raise up the soil higher than normal. The first yield of  

the papaya could be sold after 8 months. Then they could be picked up every 15-30 days for 2 years. 

To take good care of the production, farmers  used both chemical and natural manure by casting the 

manure around the papaya trees. There were 3 ways of watering system, which were water spraying or 

springers  using rubber pipe, and dripping. For harvesting, farmers manually twisted papaya one by 

one if the papaya trees were too  high, they used the baskets. Then the papaya would wrap up by 

banana leaves or newspaper paper  or plastic bags  to protect it from being bruise. The price of the 

production would be different according to the kind of papaya. The second part  was marketing, There 

were 3 levels of consumer, local level, province level and in Bangkok.  The majority of selling was only 

in cash.  The middleman would set the price by using the price in Bangkok as standard for buying. The 

third part was quality of papaya.  It found  that the quality of papaya had standard. The fourth part was 

the analysis on the connection of the production of papaya including the source, the middle and the 

destination of water way. In Nakhon Ratchasima found that the production of the papaya  at the source 

of water way referred to farmers who  planting papaya, landlords or investors, seed sellers, the 

chemical  fertilizer salesman, the entrepreneurs of underground water. The production of papaya in the 

middle part of the water way referred to person who made  connection of the production between the 

source and the destination of the water way or the middle man (only 5-10 persons) who bought the 

production from Ratchasima province. The destination of waterway were buyers from three parts : local, 

province, and national levels. 
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บทนํา 

จังหวัดนครราชสีมา เปนจังหวัดที่จัดใหอยูในเขตพื้นที่สงเสริมการปลูกมะละกอของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เพราะมีขนาดของพื้นที่จํานวนมาก และเหมาะสมตอการเพาะปลูก ซึ่งในปจจุบันพื้นที่เพาะปลูกมะละกอ

ของจังหวัดนครราชสีมายังไมสูงนัก ในปพ.ศ. 2549 มีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 1,710 ไร สวนใหญปลูกในพื้นที่ 3 

อําเภอหลัก คืออําเภอปากชอง  ครบุรี  และเสิงสางถึงรอยละ 80 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมา  

และมีเกษตรกรผูเพาะปลูกมะละกอ ประมาณ 2,355 ครัวเรือน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

,2549) นอกจากนี้พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ถือวาเปนแหลงทดลอง และปรับปรุงพันธุมะละกอที่ดีแหงหนึ่งของ

ประเทศ โดยไดทดลอง และปรับปรุงพันธุที่ดีอยูหลายพันธุ เชน พันธุปากชอง 1 ซึ่งเปนพันธุที่มีความทนทานตอโรค

ใบดางวงแหวน หรือพันธุบุญบันดาล ที่เร่ิมคนพบพันธุที่อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  อยางไรก็ตาม จังหวัด

นครราชสีมาไดประสบปญหาผลผลิตตกต่ํา อันเนื่องมาจากโรคไวรัสใบดางวงแหวนมะละกอเชนเดียวกับจังหวัด

อื่นๆของประเทศ ทําใหเกษตรกรไมสามารถทําการเพาะปลูกมะละกอที่มีคุณภาพสูงได ซึ่งสงผลกระทบตอรายได

ของเกษตรกรโดยตรง  อีกทั้งยังสงผลกระทบตอผูบริโภคที่บริโภคผลผลิตที่มีคุณภาพต่ํา และยังไมเพียงพอตอ                

การบริโภคดวย สวนอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆที่ใชมะละกอเปนวัตถุดิบก็ประสบปญหาเชนกัน ดังนั้น                    

การพัฒนาการผลิต การตลาด และคุณภาพผลของมะละกอในจังหวัดนครราชสีมาจึงเปนสิ่งจําเปน  
 

วิธีการวิจัย และการดําเนนิงาน 

1. การจัดประชุมกลุม (Focus Group) จํานวน 1 เวที รวมกับผูที่มีสวนได-เสีย กับการผลิตมะละกอใน

พื้นที่อําเภอปากชอง ครบุรี และเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจกับโครงการ

การศึกษาศักยภาพการผลิต และการตลาดมะละกอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  

2. การลงพื้นที่เก็บขอมูลปฐมภูมิ  ดวยการการสํารวจ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ   และวิเคราะห

ขอมูลทุติยภูมิ นอกจากนี้ยังทําการสํารวจภาคสนาม เพื่อศึกษาการผลิต   การตลาด และคุณภาพผลมะละกอ 

รวมทั้งความเชื่อมโยงทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา  และปลายน้ํา   โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวม  

3. การจัดเวทีประชุมกลุมยอยในพื้นที่    โดยแบงประเด็นการวิเคราะหออกเปน 3 ดาน คือดานสายพันธุ  

และระบบการผลิต   การตลาด  และคุณภาพผลมะละกอ จากนั้นคณะวิจัยจึงนําเสนอผลการวิเคราะหในขั้นตน

ใหกับกลุมตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตรับทราบ   เพื่อปรับปรุง   แกไข  และเพิ่มเติมขอมูลประเด็นตางๆ                    

ใหครอบคลุมสอดคลองกับความตองการของนักวิจัย และกลุมตางๆ     

4. การลงพื้นที่เพื่อสังเคราะหขอมูล  เมื่อดําเนินการจัดเวทีในทุกอําเภอแลว คณะวิจัยทําการลงพื้นที่เพื่อ

เก็บขอมูลใหสมบูรณ    และดําเนินการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงเครือขายการผลิตมะละกอ ทั้งระดับตนน้ํา  กลางน้ํา               

และปลายน้ําในพื้นที่เขตจังหวัดนครราชสีมา  

5. จัดเวทีถอดบทเรียน   เพื่อสรุปผลการดําเนินงานทั้งหมดของโครงการพรอมกับการวิเคราะห   และ

สังเคราะหความรูที่ไดรับจากการดําเนินโครงการตาม ขอที่ (2) ถึงขอที่ (4) เพื่อใหไดบทเรียนการผลิต   การตลาด  

และคุณภาพผลมะละกอ  รวมทั้งความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา    

6. จัดเวทีคืนขอมูล  เมื่อดําเนินการเพื่อวิเคราะห และสังเคราะหหาองคความรูในการพัฒนาตามขอที่ (2) 

ถึงขอที่ (5) เพื่อพัฒนาเปนตนแบบการจัดการการผลิตมะละกอที่เหมาะสมกับพื้นที่แลว  คณะวิจัยจะนําขอมูลที่

ไดรับทั้งหมดไปถายทอดองคความรู  และประสบการณสูพื้นที่ที่ทําการศึกษา  และเผยแพรตอสาธารณชนตอไป   
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ผลที่ไดจากการดําเนินงานวิจัย 
ผลการวิเคราะหดานสภาพทั่วไปทางดานสายพันธุและระบบการผลิต  การตลาด  และคุณภาพผลของ

มะละกอในจังหวัดนครราชสีมา แบงการพิจารณาได 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ดานสายพันธุและระบบการผลิต  พบวา  จังหวัดนครราชสีมา มีสายพันธุของมะละกอที่สําคัญ 

จํานวน 3 พันธุหลัก ไดแกพันธุปลักไมลาย  พันธุแขกนวล  และพันธุแขกดํา  โดยสายพันธุดังกลาวสามารถ

เพาะปลูกไดดีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปนที่ตองการของตลาด และมีตลอดรองรับสินคา โดยในแตละปมี

ผลผลิตรวมกัน จํานวน 1,710 ไร โดยพื้นที่เพาะปลูกหลักอยูใน 3 อําเภอหลัก คือ ปากชอง จํานวน 618 ไร                  

เสิงสาง 438 ไร   และครบุรี 290 ไร  ดานพื้นที่เพาะปลูก มักอยูใกลแหลงน้ําตามธรรมชาติ  สวนดินที่เพาะปลูกมักมี

ลักษณะเปนดินรวนปนทรายหรือดินเหนียวปนดินรวนซึ่งเหมาะสมกับการเพาะปลูกมะละกอเพราะดินมีลักษณะ

โปรง มีอินทรียวัตถุมาก การระบายน้ําดี  น้ําไมขังแฉะ  และวัตถุอินทรียสูงโดยดินที่เพาะปลูกมีคา pH อยูที่ 7            

สวนขั้นตอนการปลูก การเพาะปลูกของเกษตรกรมักเริ่มจากการเพาะเมล็ดพันธุ และเพาะเมล็ดพันธุเพื่อการ

เพาะปลูก  ขณะที่รูปแบบการปลูกเกษตรกรปลูกแบบไมยกรองแปลง เพราะพื้นที่เปนที่ดอน  ไมมีปญหาน้ําทวมขัง  

จึงไมจําเปนตองยกรองปลูก โดยมีระยะการปลูกสวนใหญ คือ 1.8x1.8, 2x2 หรือ1.5x1.8  เมตร ดังนั้นในพื้นที่ 1 ไร 

จะสามารถปลูกมะละกอไดประมาณ  300-400 ตน  ดานรอบอายุการโคนปลูกใหม มะละกอจะใหผลผลิตสูงสุดใน

ระยะปแรก และปที่สองเทานั้น พอเริ่มยางเขาปที่สามผลผลิตจะลดลง เกษตรกรมักจะโคนตนหลังปที่สอง และปลูก

มะละกอในพื้นที่เพาะปลูกใหมแทน สวนการออกดอกของมะละกอ มะละกอจะเริ่มมีการออกดอกตั้งแตอายุ

ประมาณ 3-4 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่งอกออกจากเมล็ด   พบวามะละกอที่เพาะเมล็ดประมาณเดือนมกราคม           

จะเริ่มออกดอก ครั้งแรกประมาณเดือนมีนาคมหรือประมาณ 100 วันนับจากการเพาะปลูก สวนมะละกอที่เพาะใน

เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม จะเริ่มออกดอกประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  ซึ่งมีอากาศคอนขางหนาว  โดยจะมี

อายุประมาณ  จํานวน 112  วัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมตางๆ เชน อุณหภูมิและชวงของแสง ความอุดมสมบูรณ

ของดิน และความสมบูรณของตนมะละกอ  และการติดผลของมะละกอ มะละกอจะเริ่มติดผลตอเมื่อตนมีความ

แข็งแรงสมบูรณเต็มที่ หรือมีอายุตั้งแตประมาณ  8  เดือนขึ้นไป หลังจากนั้นจะเก็บเกี่ยวทุกๆ 15-30 วัน จนอายุ

มะละกอครบระยะเวลา  2 ป สําหรับวิธีการใหน้ําและปุย เกษตรกรจะใชทั้งปุยเคมี และปุยธรรมชาติเปนหลัก

โดยเฉพาะปุยคอกและปุยหมัก เกษตรกรจะใสบอยครั้ง ประมาณเดือนละ 2-3 คร้ังดวยการหวานรอบๆ โคนตน  

ทั้งนี้การใสปุยอินทรียใหกับมะละกอ จะเริ่มใสตั้งแตการเตรียมแปลงเพาะกลา การเตรียมแปลงปลูก และใสรองกน

หลุมปลูก สําหรับระบบการใหน้ํา มี 3 วิธี คือ การใหน้ําแบบฉีดฝอยหรือสปริงเกอร  การใหน้ําแบบใชสายยางฉีด          

และการใหน้ําแบบน้ําหยด  โดยน้ําที่เพาะปลูกมีคา pH อยูที่ 7 สวนการเก็บเกี่ยว มะละกอเพื่อใชบริโภคผลดิบ 

เกษตรกรจะทําการเก็บผลมะละกอ เมื่อเนื้อมะละกอมีสีเขียวเขม เนื้อผลแนน และแข็งเนื้อภายในบริเวณที่ติดกับ

ชองวางภายในผล และสันบริเวณปลายผลเริ่มเปล่ียนเปนสีออกสีชมพู    ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลมะละกอเริ่มเขาระยะ

สุกงอม  สวนการเก็บผลมะละกอสุก เพื่อใชรับประทานเปนผลไมสด หรือนําไปแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารตางๆ   

ชาวสวนจะปลอยใหผลแกเต็มที่   หากเปนมะละกอที่ขายในตลาดใกลๆ เกษตรกรจะเก็บเมื่อผลมีสีเหลืองปรากฏให

เห็นตรงสวนลางของผล หรือระหวางเนินสันของผลประมาณ  30   เปอรเซ็นต   ดานวิธีการเก็บเกี่ยวเกษตรกรทําได 

2 ลักษณะคือถาตนมะละกอยังเล็กอยู เกษตรกรก็จะเก็บผลมะละกอดวยมือ โดยการใชมือบิดผลมะละกอทีละผล 

และหากตนมะละกอสูงขึ้น เกษตรกรก็จะเก็บผลมะละกอดวยการใชตะกรอเก็บผลผลิตซึ่งเกษตรกรมักจะทําตะกรอ
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อยางงายใชดวยตนเอง ภาชนะที่ใชในการบรรจุเพื่อจําหนายภายในประเทศ  ไดแก เขง  โดยกรุรอบ ๆ เขงดวย

ใบตองหรือกระดาษหนังสือพิมพปจจุบันนิยมใชถุงพลาสติกบรรจุ เพราะสะดวกกวา และขนสงไดมากกวา    

สวนที่ 2 ดานการตลาด   สามารถพิจารณาสถานการณการตลาด ไดดังนี้ รูปแบบของการขาย มะละกอ

พันธุปลักไมลาย และแขกดํา  สวนใหญจะขายในรูปของผลสุก เพื่อใชบริโภค หรือเขาโรงงานเพื่อแปรรูปใน

อุตสาหกรรมตางๆที่เกี่ยวของ เชน การผลิตซอส  เปนตน  ขณะที่มะละกอพันธุแขกนวล  สวนใหญจะขายในรูปของ

ผลดิบ ใชเพื่อการบริโภคเปนหลัก เชนใชทําตําสม และแกงสม เปนตน  ทั้งนี้ การคัดเกรด การซื้อขายกันโดยทั่วไป 

จะแบงชั้นคุณภาพตามพันธุ ขนาด และลักษณะของผล ตามความตองการของตลาด  โดยแบงเปน 3 เกรด คือ 

เกรด A  เกรด B  และเกรด C  ดานระบบการขายทั้งในรูปแบบผลสุกและผลดิบ โดยทั่วไปเกษตรกรจะบรรจุ

มะละกอในถุงพลาสติกขนาด 10 กิโลกรัม  หลังจากนั้นก็จะมัดปากถุงเพื่อรอการจําหนายตอไป  โดยการจําหนาย

จะจําหนายทั้งหนาสวนของตนเอง ซึ่งสวนใหญจะมีพอคามารับซื้อดวยตนเอง หรือบางสวนเกษตรกรจะใช                  

รถกระบะของตนเอง บรรทุกสินคาเพื่อไปจําหนายใหกับพอคาในเขตเมือง  สวนประเภทผูซื้อ แบงไดดังนี้                    

ตลาดกลางขายสงในระดับทองถิ่น  เปนแหลงรวบรวมมะละกอในพื้นที่ของตนเอง สวนใหญจะเปนระดับตําบล และ

อําเภอ  เชน ตลาดดอนแขวง อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  ตลาดผลไมกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา  และตลาดสุขไพบูลย  อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ตลาดกลางขายสงในระดับจังหวัด

นครราชสีมา  เปนแหลงรวบรวมมะละกอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดใกลเคียง เชน บุรีรัมย  และชัยภูมิ 

และตลาดกลางขายสงในกรุงเทพฯ  เชน ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดปากคลองตลาด และตลาดไท  นับเปนตลาดกลาง

ขายสงที่สําคัญ โดยเปดรับสินคาในทุกพื้นที่ของประเทศ  ซึ่งโดยทั่วไปพอคาในระดับจังหวัดมักนําสินคามาจําหนาย

ตอใหกับตลาดกลางขายสงในกรุงเทพฯ  ดานการใชมะละกอ มะละกอจากแหลงผลิตของจังหวัดนครราชสีมา              

เมื่อเกษตรกรเก็บผลผลิตแลวจะจําหนายใหพอคาในระดับตางๆทั้งระดับทองถิ่น  ระดับจังหวัด  และกรุงเทพฯ  

จากนั้นจะกระจายไปยังผูบริโภคตามขั้นตอนการตลาดดังนี้ พอคาขายสงในระดับทองที่  เมื่อรวบรวมมะละกอจาก

เกษตรกรแลว จะจําหนายใหพอคาขายสงในตลาดของจังหวัดนครราชสีมา  ตลาดกลางกรุงเทพฯ  พอคาขายสงใน

ตางจังหวัด  และโรงงานแปรรูป พอคาขายสงในระดับจังหวัด  เมื่อรับมะละกอจากเกษตรกรแลว  หรือพอคาขายสง

ในระดับทองถิ่นเรียบรอยแลว  จะนําไปจําหนายตอใหกับพอคาขายสงในตลาดกลางกรุงเทพฯ หรือขายตอใหกับ 

พอคาขายปลีกในจังหวัดนครราชสีมา และใกลเคียง  หรือจําหนายใหกับโรงงานแปรรูป หรือจําหนายโดยตรงกับ

ผูบริโภคเพื่อใชบริโภคโดยตรง และพอคาขายสงในตลาดกลางกรุงเทพฯ จะสงตอไปยังพอคาขายสงในตางจังหวัด 

โรงงานแปรรูป  ผูสงออก และพอคาขายปลีกในกรุงเทพฯ เพื่อจําหนายใหกับผูบริโภคตอไป  สําหรับระบบ                  

การจายเงิน การซื้อขายมะละกอในจังหวัดนครราชสีมา ไมวาจะในระดับทองถิ่น  ระดับจังหวัด และกรุงเทพฯ              

สวนใหญทําการซื้อขายกันดวยการจายเปนเงินสดเทานั้น  โดยพอคาจะเปนผูกําหนดราคา ซึ่งมักจะใชราคา                  

ในตลาดกลางกรุงเทพฯ อางอิง 

สวนที่ 3 ดานคุณภาพผลมะละกอ แบงเปนคุณภาพของผลดิบ เมื่อทําการทดสอบผล พบวาน้ําหนักผล

พันธุปลักไมลาย เฉล่ียอยูที่ผลละ 0.9  กิโลกรัม  พันธุแขกนวล  น้ําหนักผลเฉลี่ยอยูที่ 1.8 กิโลกรัม และพันธุแขกดํา  

น้ําหนักผลเฉลี่ยอยูที่ 1.5  กิโลกรัม  ดานรูปทรงผล  พบวาพันธุปลักไมลาย มีลักษณะเปนทรงรี  พันธุแขกนวล                

มีลักษณะทรงเรียวยาว และพันธุแขกดํามีลักษณะเปนทรงเรียวยาว สวนสีผิวผล พบวา  พันธุปลักไมลาย มีสีเขียว

ออน พันธุแขกนวล มีสีเขียวปานกลาง และพันธุแขกดํา มีสีเขียวแก  ขณะที่ความหนาของเนื้อ  พันธุปลักไมลาย 
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ดานหนาสุดอยูที่ 3.5 เซนติเมตร และดานบางสุดอยูที่ 2.0 เซนติเมตร  พันธุแขกนวล  ดานหนาสุดอยูที่ 2.7 

เซนติเมตร และดานบางสุดอยูที่  2.4  เซนติเมตร และพันธุแขกดํา   ดานหนาสุดอยูที่ 3.5 เซนติเมตร และดานบาง

สุดอยูที่ 2.2 เซนติเมตร  ดานสีเนื้อผล พบวา พันธุปลักไมลาย สีเนื้อผลมีสีขาวขุน   พันธุแขกนวล  สีเนื้อผลเปน            

สีขาว และมีสีเหลืองเล็กนอย และพันธุแขกดํา    สีเนื้อผลมีสีขาวขุน สวนเนื้อสัมผัสเมื่อสับเปนเสน พบวาพันธุ          

ปลักไมลาย มีเนื้อสัมผัสมีความกรอบลดลงเล็กนอย  พันธุแขกนวล  มีลักษณะเนื้อแนนแข็งกรอบ  และพันธุแขกดํา  

มีเนื้อแนนแข็งกรอบ สําหรับความเหมาะสมในการบริโภค พบวาพันธุปลักไมลาย มีเนื้อเหนียวเล็กนอย  รสจืด มีกล่ิน

เหมือนยางมะละกอ  พันธุแขกนวล  เนื้อกรอบ/แนน มีรสหวาน มีกล่ินออนเล็กนอย และพันธุแขกดํา   เนื้อสัมผัสมี

เนื้อแนนแข็ง มีรสหวาน มีกล่ินออนเล็กนอย   สวนคุณภาพของผลสุกเมื่อเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง จนผลมีสีผิวผล

เหลืองประมาณ  75 %   พบวา ระยะเวลาตั้งแตเก็บเกี่ยวถึงวันที่ผลสุก  พบวา พันธุปลักไมลาย ระยะเวลาตั้งแต

เก็บเกี่ยวถึงวันที่ผลสุก 2-3 วัน   พันธุแขกดํา ระยะเวลาตั้งแตเก็บเกี่ยวถึงวันที่ผลสุก 3-4 วัน  ดานเปอรเซ็นตพื้นที่

ผิวเกิดโรค พบวา ทั้งพันธุปลักไมลาย และพันธุแขกดํา มีพื้นที่ผิวของโรคมีประมาณรอยละ 5-10   ของพื้นที่ผิว

ทั้งหมด สวนสีผิวผลบริเวณกลางผลดานตรงขามกันทั้ง 2 ดาน เมื่อเทียบกับแผนเทียบสี  พันธุปลักไมลาย  เลขสีอยู

ที่หมายเลข 10-13  และพันธุแขกดํา   เลขสีอยูที่อยูที่หมายเลข  9-12  สวนความหนาเนื้อบริเวณที่หนาและบาง

ที่สุดของสวนกลางผล เมื่อผาผลตามขวาง  พบวาพันธุปลักไมลาย มีดานหนาที่สุด 3.5  ซม.  และดานบางที่สุด 2.2 

ซม.  พันธุแขกดํา   มีดานหนาที่สุด 3.3 ซม.  และดานบางที่สุด 2.0 ซม.  ขณะที่สีผิวเนื้อบริเวณกลางผลดานตรงขาม

กันทั้ง 2 ดานเมื่อผาผลตามขวางเมื่อเทียบกับแผนเทียบสี พบวาพันธุปลักไมลาย เลขสีอยูที่หมายเลข  5-7                  

พันธุแขกดํา เลขสีนอยกวาหมายเลข 5 ดานการวัดปริมาณ total soluble solids (%) ในเนื้อผลเมื่อผาผลตามขวางดวย 

hand refractometer พบวาพันธุปลักไมลาย ปริมาณ total soluble solids (%) อยูที่  11-13 %  และ พันธุแขกดํา 

อยูที่ 12-13 %  สําหรับคะแนนสีเนื้อผล และคะแนนชิม  บริเวณสวนกลางผล พบวาพันธุปลักไมลาย (ฮอลแลนด)  

สีเนื้อผลมีสีสมแดง  พันธุแขกดํา  มีสีแดง  ความหวานเมื่อเทียบกับสารละลาย Sucrose มาตรฐานเขมขน 11.5% 

พบวาพันธุปลักไมลาย มีความหวานปานกลางถึงหวานเทาสารละลาย และพันธุแขกดํา  มีความหวานเทากับ

สารละลายมาตรฐานถึงหวานมาก สวนเนื้อสัมผัส  พันธุปลักไมลาย มีเนื้อสัมผัสแบบออนนุมบางสวนถึงออนนุม

ตลอดทั้งชิ้น  พันธุแขกดํา  มีเนื้อสัมผัสแบบออนนุมตลอดทั้งชิ้นถึงยุยเละ และความสม่ําเสมอในการสุกจากปลาย

ผลถึงโคนผล (ตัดผลสวนที่เหลือจากการชิมตามยาว) พบวาทั้งพันธุปลักไมลาย และพันธุแขกดํามีความสม่ําเสมอใน

การสุกมีลักษณะแบบสุกมากกวาครึ่งผลถึงสุกทั้งผล  และการวิเคราะหความแนนเนื้อ (Hardness) พบวา                     

พันธุปลักไมลาย  มีคาความแนนเนื้อ อยูที่ 440.23 กรัม และพันธุแขกดํา   มีคาความแนนเนื้อ อยูที่ 331.98 กรัม 

สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหการเชื่อมโยงการผลิตมะละกอทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําใน             

จังหวัดนครราชสีมา  พบวา การผลิตมะละกอในระดับตนน้ํา  หมายถึง การเพาะปลูกมะละกอดิบ และมะละกอสุก 

ในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของกับการผลิตมะละกอดิบ และมะละกอสุก  คือ  เจาของที่ดิน

หรือนายทุน  มีสวนสําคัญในการใหเชาที่ดิน และปลอยเงินกูเพื่อการผลิตมะละกอ  ผูจําหนายพันธุมะละกอ        

ทําหนาที่ขายเมล็ดพันธุตางๆใหเกษตรกรเพาะปลูก ผูประกอบการขุดเจาะน้ําบาดาลหรือน้ําบอ จะรับจางขุดบอน้ํา 

เพื่อนําน้ํามารดตนมะละกอ เพราะมะละกอจะขาดน้ําไมได  ผูจําหนายปุยและยาปราบศัตรูพืช จะจําหนายปุยและ

ยาปราบศัตรูพืชใหกับผูปลูกมะละกอ เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของมะละกอ  ผูจําหนายวัสดุ 

และอุปกรณทางการเกษตร  และเกษตรกรผูปลูกมะละกอ ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการผลิตมะละกอในขั้นตนน้ํา 
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เพราะทําหนาที่เพาะปลูกมะละกอในพื้นที่ตางๆจังหวัดนครราชสีมา  ดานการผลิตมะละกอในระดับกลางน้ํา 

หมายถึง  ผูที่ทําหนาที่เชื่อมโยงการผลิตระหวางขั้นตนน้ํา และขั้นปลายน้ํา  หรือพอคาคนกลาง ซึ่งทําหนาที่รับซื้อ

ผลผลิตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีเพียงไมกี่รายเทานั้น ประมาณ 5-10 ราย  จะทําหนาที่ตะเวนรับซื้อสินคากับ

เกษตรกรถึงสวนของมะละกอ  และเปนผูกําหนดราคาขายใหกับเกษตรกร  จากนั้นจะนําผลผลิตที่รวบรวมไดสงขายตอ

ยังตลาดรับซื้ออีกตอหนึ่ง และการผลิตมะละกอในระดับปลายน้ํา หมายถึงตลาดรับซื้อมะละกอ   แบงได 3 สวน คอื  

ผูรับซื้อระดับทองถิ่น  ไดรับผลผลิตประมาณรอยละ 20  ผูรับซื้อระดับจังหวัด   ไดรับผลผลิตประมาณรอยละ 75  

และผูรับซื้อระดับประเทศ ไดรับผลผลิตประมาณรอยละ 5  ซึ่งผูรับซื้อเหลานี้ก็จะเปนผูกําหนดราคาใหกับเกษตรกร 

หรือพอคาคนกลางที่นําสินคามาขาย   หลังจากที่ตลาดไดรับซื้อสินคาแลว  ตลาดผูรับซื้อระดับทองถิ่น และระดับ

จังหวัด  จะนํามะละกอที่รับซื้อจากเกษตรกรหรือพอคาคนกลาง ไปขายตอใหกับผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมา 

และใกลเคียงทั้งในรูปของคาสงและคาปลีก โดยพันธุแขกนวล  สวนมากประมาณรอยละ 80 จะขายให

ผูประกอบการสมตํา  และผูประกอบการดานอาหาร ประมาณรอยละ 20  สวนพันธุแขกดํา และปลักไมลาย 

ผลผลิตจะจําหนายไปยังพอคาสงประมาณรอยละ 70 พอคาปลีก ประมาณรอยละ 20  และอื่นๆประมาณรอยละ10 

สวนผูรับซื้อในระดับประเทศ พบวา ประมาณรอยละ 90 จะจําหนายตอไปยังผูคาสง ที่เหลือประมาณ รอยละ 10 

จําหนายไปยังผูคาปลีก ผูบริโภคโดยตรงและอื่นๆ 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
 ผลการวิเคราะหศักยภาพการผลิตและการตลาดมะละกอในจังหวัดนครราชสีมา การผลิตมะละกอในจังหวัด

นครราชสีมาถือวามีศักยภาพการผลิตในหลายๆ ดาน  ไดแก  ดานปจจัยการผลิต พบวาจังหวัดนครราชสีมา                 

มีลักษณะภูมิประเทศที่เหมาะสมสําหรับการปลูกมะละกอจํานวนมาก เพราะมีพื้นดินที่เหมาะสม ไดแก ดินรวน   

ดินรวนปนเหนียว และดินรวนปนทราย   เกษตรกรมีทักษะ องคความรู และประสบการณในการเพาะปลูกมะละกอ

ยาวนาน รวมท้ังสามารถขยายการเพาะปลูกมะละกอไดเปนอยางดี   ดานความตองการใช พบวา                    

ตลาดภายในประเทศกวาง และยังสามารถขยายไดอีกมาก สวนหนึ่งเพราะพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน

โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่นิยมการบริโภคสมตํา อีกทั้งยังสามารถใชเปนสวนผสมหลักในอาหาร

หลายชนิด เชน  แกงสม เปนตน ขณะที่ตลาดตางประเทศยังสามารถขยายไดอีกมากเชนกันโดยเฉพาะพันธุ               

ปลักไมลายซึ่งเปนที่ตองการบริโภคของชาวตางประเทศ  ดานอุตสาหกรรมสนับสนุน  พบวามีอุตสาหกรรมที่

สนับสนุนการปลูกมะละกอหลากหลายทั้งในรูปของการบริโภคผลดิบ และผลสุก รวมทั้งใชในอุตสาหกรรมการแปรรูป  

เชน การผลิตซอส  โยเกิรต และอาหารแปรรูปอื่นๆ  อีกทั้งยังมีตลาดรวบรวมสินคาที่สําคัญหลายแหง เชน ตลาด             

สุรนคร และตลาดยาโม  ซึ่งสามารถแพรกระจายไปยังภูมิภาคตางๆไดทั้งประเทศ ดานกลยุทธ  โครงสราง และ          

การแขงขันของธุรกิจ พบวาเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา เร่ิมตระหนักถึงความสําคัญของการรวมกลุมเพื่อ

ชวยเหลือกันในเรื่องการขยายพันธุ  การซื้อปุย  การซื้อยาปราบศัตรูพืช  การแลกเปลี่ยนความรู และขอมูลขาวสาร

ตางๆ  ทําใหเกิดการพัฒนาการผลิตมะละกอไดดีขึ้น และการแขงขันในธุรกิจดานการผลิต และการตลาดของ

มะละกอมีคอนขางนอย  สินคาที่ผลิตไดสวนใหญสามารถจําหนายไดในประเทศทั้งหมด  นอกจากนี้ยังมีโอกาส           

อีกหลายประการ เชนตลาดในประเทศยังขยายไดอีกมาก สวนหนึ่งเพราะพฤติกรรมการบริโภคของคนที่นิยม

รับประทานมะละกอในรูปของตําสม  และอาหารอีกหลายชนิด  การขยายตลาดใหมในตางประเทศยังสามารถทํา
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ไดอีกมาก โดยเฉพาะการแปรรูปมะละกอในลักษณะของอุตสาหกรรม   และการเขาสูอุตสาหกรรมการผลิต

มะละกอ ไมตองใชเงินลงทุนมากนัก  ไมจําเปนตองมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทําใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกไดทันที   

อยางไรก็ตาม การผลิตมะละกอในจังหวัดนครราชสีมา ยังเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ ไดแก                  

ดานปจจัยการผลิต พบวาเกษตรกรมักใชสารเคมีเพื่อปองกันโรค และกําจัดศัตรูพืชยังอยูในระดับสูง  ซึ่งการใช

สารเคมีมีผลตอความอุดมสมบูรณของพื้นที่ในการเพาะปลูกในระยะตอไป เกษตรกรยังขาดการบริหารจัดการ           

การผลิต การตลาด และการขนสงใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ทําใหเสียตนทุนคาใชจายอยางมาก เกิดปญหา

การขาดแคลนแรงงานเพาะปลูกมะละกอในพื้นที่ ทําใหจังหวัดนครราชสีมาตองอาศัยแรงงานนอกพื้นที่อยางเชน 

จังหวัดอุบลราชธานี และบุรีรัมย  เปนตน  เกษตรกร สวนหนึ่งยังขาดแคลนเงินทุนในการเพาะปลูก อีกทั้งยังขาดการ

สนับสนุนดานเงินทุนดวยอัตราดอกเบี้ยต่ํา จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ดินเค็มและมีโอกาสเกิดดินเค็มกวารอยละ 50   

ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดนครราชสีมา  ดานความตองการใช  พบวาผูบริโภคบางสวนในประเทศโดยเฉพาะ         

กลุมผูบริโภคผลดิบ ยังไมคอยพิถีพิถันดานคุณภาพมากนัก  ทําใหเกษตรกรยังไมตระหนักถึงความสําคัญของการ

รักษาคุณภาพและมาตรฐานสินคา  ดานอุตสาหกรรมสนับสนุน พบวาผูประกอบการในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่

เกี่ยวของกับมะละกอ ขาดการประสานงานในลักษณะเครือขายเพื่อตั้งเปาหมายและวิสัยทัศนรวมกันในการผลิต

และการสงออกมะละกอ โครงสรางการผลิตของอุตสาหกรรมยังไมเขมแข็ง เพราะขาดความเชื่อมโยงไปขางหลัง 

และการเชื่อมโยงไปขางหนา ทําใหขาดประสิทธิภาพในการแขงขัน   ดานกลยุทธ  โครงสราง และการแขงขันของ

ธุรกิจ  พบวา เกษตรกรจึงยังไมเห็นความสําคัญของการปรับตัวตอการเปนผูผลิตเพื่อจําหนายทั้งในและตางประเทศ 

เกษตรกรจึงขาดอํานาจตอรอง   โอกาส  พบวามะละกอมักจะเกิดโรคตางๆ เชน โรคใบดางวงแหวนระบาดอยาง

รุนแรง  อีกทั้งยังเผชิญกับการนําเขามะละกอจากตางประเทศ เชน จีน ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย 

ดานขอเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้ คือเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาควรขยายพื้นที่ปลูกมะละกอ

ในอําเภอปากชอง ครบุรี และเสิงสางเพื่อรองรับความตองการบริโภคมะละกอในประเทศ  เพราะมีปจจัยที่

เอื้ออํานวยตอการเพาะปลูกหลายดาน เชน มีสายพันธุที่ดีในพื้นที่ทั้งพันธุปลักไมลาย แขกนวล และแขกดํา  

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมตอการเพาะปลูก  มีแรงงานในพื้นที่จํานวนมาก  การลงทุนไมสูงนัก 

รวมทั้งมีตลาดรองรับสินคา  

สําหรับขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป มีดังนี้  1. การศึกษาศักยภาพการผลิต และการตลาดมะละกอ

ในจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาเพียง 3 อําเภอเทานั้น คืออําเภอครบุรี  อําเภอเสิงสาง และ

อําเภอปากชอง ซึ่งมีพื้นที่การเพาะปลูกอยูประมาณรอยละ 80 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเทานั้น  อยางไรก็ตาม 

จังหวัดนครราชสีมามีอําเภอ/กิ่งอําเภอทั้งหมด 32 อําเภอ ดังนั้นจึงควรทําการศึกษาใน 29 อําเภอที่เหลือเพื่อเขาใจ

ถึงศักยภาพการผลิต และการตลาดมะละกอในจังหวัดนครราชสีมาอยางแทจริง  และ  2. การศึกษาศักยภาพการ

ผลิต และการตลาดมะละกอในจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ จะใหความสําคัญในดานระบบการผลิต ซึ่งถือวาเปน

ดานอุปทาน (Supply)  ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป  ควรศึกษาถึงดานความตองการใชมะละกอ หรือดานอุปสงค 

(Demand) เพื่อใหการศึกษาเรื่องของมะละกอมีความสมบูรณมากขึ้น 
 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 6 

 965 
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