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บทคัดย่อ 

การจดัการท่ีเหมาะสมในการฟ้ืนฟูสวนสม้โอหอมหาดใหญ่เส่ือมโทรมพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา ด าเนินการ
วิจยัระหวา่งปี 2554-2556 ในแปลงปลูกสม้โอหอมหาดใหญ่ของเกษตรกรต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา พ้ืนท่ี 3 ไร่ ระยะปลูก 7x7 เมตร ตน้พนัธ์ุสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากก่ิงตอน อาย ุ7 ปี จ านวน 90 ตน้  มี
การใชเ้ทคโนโลยีการผลิต โดยปฏิบติัดูแลรักษาตามวิธีเกษตรดีท่ีเหมาะสมและไดป้รับใชวิ้ธีการดงักล่าวให้
เหมาะสมในการปฏิบติัของเกษตรกร มีการป้องกนัก าจดัโรคแมลงท่ีเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้ตน้ส้มโอหอม
หาดใหญ่โทรม ร่วมกบัการใหปุ๋้ย ให้น ้ า เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารใหพื้ช และตดัแต่งก่ิง เพ่ือความสมบูรณ์ แข็งแรง 
การลดการเขา้ท าลายของโรคและแมลง โดยตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่มีความสมบูรณ์ แข็งแรงข้ึน สามารถให้
ผลผลิตเพ่ือจ าหน่ายไดเ้พ่ิมข้ึนในปี 2555 และ 2556  ดา้นตน้ทุน รายได ้และผลตอบแทน ในปี 2554 มีตน้ทุน
การด าเนินการ แต่ไม่มีรายไดจ้ากผลผลิตส้มโอหอมหาดใหญ่ เน่ืองจากต้องการฟ้ืนฟู บ ารุงเพ่ือเพ่ิมความ
สมบูรณ์ให้ตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีไม่ไดรั้บการปฏิบติัดูแลท่ีเหมาะสม โดยมีผลผลิตท่ีไดเ้พียงเล็กนอ้ย  ปี 
2555 มีตน้ทุนการด าเนินการเพ่ิมข้ึน และมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตส้มโอหอมหาดใหญ่ และปี 2556 ท่ีมี
ตน้ทุนการผลิตมากท่ีสุด แต่มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายสม้โอหอมหาดใหญ่เพ่ิมข้ึนทั้งต่อพ้ืนท่ีและต่อตน้ และคาด
วา่จะเพ่ิมข้ึนในปีต่อไป ทั้งน้ีในปี 2556 มีตน้ทุนสูงในส่วนของปุ๋ยและสารเคมีท่ีใชใ้นการปฏิบติัดูแลรักษาและ
การติดตั้งระบบน ้า ซ่ึงระบบน ้ าดงักล่าวมีระยะเวลาการใชง้านไดย้าวนาน และเม่ือปฏิบติัตามเทคโนโลยี และมี
การจดัการท่ีเหมาะสม สามารถปรับใชปุ๋้ยเคมีใหน้อ้ยลง เพ่ือลดตน้ทุนปุ๋ยและสารเคมีลงไดอี้กในระยะยาว  ซ่ึง
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บกจ็ะเพ่ิมมากข้ึน และเกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
 
ค าส าคัญ: สม้โอหอมหาดใหญ่(Neck Orange)  การเจริญเติบโต(Growth)  ผลผลิต(Yield) 
 
  

                                                           
1 กลุ่มวิชาการ  ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8  จ.สงขลา 
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ค าน า 
 การเจริญเติบโตทางดา้นล าตน้ ก่ิง ใบ (vegetative growth) และการใหผ้ลผลิต (reproductive growth) 
ของส้มโอหอมหาดใหญ่จะด าเนินการไปไดต้ามปกติเม่ือไดรั้บการปฏิบติัดูแลรักษา และไดรั้บธาตุอาหารครบ
ทุกธาตุ  สม้โอมีความตอ้งการธาตุอาหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในช่วงการแตกใบอ่อน และช่วงแรกของการ
เจริญเติบโต และให้ผลผลิต อย่างไรก็ตามส้มโอท่ีปลูกในประเทศไทยมกัแสดงอาการขาดธาตุอาหารหลกัให้
เห็น และเม่ือไม่ไดรั้บการจดัการท่ีเหมาะสม ทั้งการปฏิบติัดูแลรักษาต่างๆ เช่น การให้ปุ๋ยให้น ้ า การป้องกนั
ก าจดัโรคแมลงศตัรูพืช รวมทั้งการตดัแต่งก่ิงท่ีไม่สมบูรณ์ มีแมลงเขา้ท าลายหรือเป็นโรค โดยเฉพาะแมลงท่ีเขา้
ท าลาย เป็นสาเหตุใหต้น้สม้โอหอมหาดใหญ่เจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถใหผ้ลผลิตหรือใหผ้ลผลิตท่ีไม่
มีคุณภาพ  การวิจยัน้ี จึงมีการน าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใชแ้ปลงเกษตรกร เพ่ือการจดัการท่ี
เหมาะสมในการฟ้ืนฟูสวนสม้สม้โอหอมหาดใหญ่ 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 

วสัดุอุปกรณ์ 
1. อุปกรณ์ในการเกบ็ขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองเจาะดิน ถุงเกบ็ตวัอย่างดิน พืช ขวดเก็บตวัอย่างน ้า ตลบั

เมตร ไมบ้รรทดั สายวดั เวอร์เนีย เคร่ืองนบัจ านวน แวน่ขยาย กลอ้งถ่ายรูป และอ่ืนๆ 
2. อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ไดแ้ก่ ตน้พนัธ์ุส้มโอหอมหาดใหญ่  ปุ๋ยต่างๆ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย ์

ปุ๋ยเคมี  สารเคมีต่างๆ เช่น สารเคมีก าจดัวชัพืช สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช(โรคและแมลง) บนัได เล่ือยและ
กรรไกรตดัก่ิง และอ่ืนๆ 

3. อุปกรณ์ระบบน ้า ไดแ้ก่ ป๊ัมน ้า  ท่อน ้า  วาลว์น ้า  หวัสปริงเกอร์ และอ่ืนๆ 
วธีิการ 

 ด าเนินการในพ้ืนท่ีแปลงปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ของเกษตรกรในต าบลควนลงั อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา มีพ้ืนท่ีด าเนินการ 3 ไร่ โดยไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1. คดัเลือกแปลงปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ในพ้ืนท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีพ้ืนท่ีการให้ผล
ผลิตไม่น้อยกว่า 1 ไร่ บนท่ีดอน น ้ าไม่ท่วมขัง มีแหล่งน ้ าเพ่ือการเกษตรเพียงพอ และเกษตรกรสนใจร่วม
โครงการ ไดแ้ปลงส้มโอหอมหาดใหญ่เดิมอายุประมาณ 7 ปี จ านวน 90 ตน้ บนพ้ืนท่ี 3 ไร่  ด าเนินการฟ้ืนฟู
แปลงปลูกท่ีเส่ือมโทรม เน่ืองจากไม่ไดรั้บการปฏิบติัดูแลอยา่งเหมาะสม 

2. ปฏิบติัดูแลรักษาตามเกษตรดีท่ีเหมาะสมทั้งดา้นการจดัการดิน การตดัแต่งก่ิง/ทรงพุ่ม การจดัการ
ธาตุอาหาร การจดัการดา้นโรคและแมลง รวมถึงการจดัการหลงัการเก็บเก่ียว เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
ปลอดภยัจากสารพิษตามระบบ GAP พืช 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
ด าเนินการวิจยัระหวา่งปี 2554-2556  ในแปลงเกษตรกรนายประคอง สุวรรณการณ์ หมู่ท่ี 5 ต าบลควน

ลงั อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา บนพ้ืนท่ี 3 ไร่  ท่ีมีความเส่ือมโทรมของแปลงและตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่ 
เน่ืองจากไม่ไดรั้บการปฏิบติัดูแลท่ีเหมาะสม  โดยมีรายละเอียด ดงัตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  รายละเอียดการด าเนินงานวิจยัในแปลงของนายประคอง  สุวรรณการณ์ 

พื้นที่วจิยั 
พื้นที่ 
(ไร่) 

ระยะปลูก 
(เมตร) 

อายุต้น 
(ปี) 

จ านวน 
(ต้น) 

ต้นพนัธ์ุ หมายเหตุ 

แปลงปลูกเดิม 3 7 x 7 7 90 ก่ิงตอน มีการปลูกซ่อม 
และมีการเกบ็ตวัอยา่งดินส่งวิเคราะห์ท่ีกลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวิจยัและ

พฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 อ  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  ตั้งแต่ปี 2554-2556  ท าการเก็บตวัอย่างดิน จากแปลง
ปลูก ปีละ 1-2 คร้ัง  โดยใช้ค่าผลการวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางแนะน าการปฏิบติั ทั้งน้ี ไดน้ าขอ้มูลผลการ
วิเคราะห์ต่างๆ ไปแจง้ใหเ้กษตรกรทราบและด าเนินการปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ย วสัดุปรับปรุงดิน  

1.  การปฏิบัตดูิแลรักษา 
 ท าการก าจดัวชัพืชก่อนการปฏิบติัอ่ืนๆ ตามวิธีเกษตรดีท่ีเหมาะสม โดยใชส้ารเคมีก าจดัวชัพืชผสมน ้า 
ฉีดพ่นวชัพืชใหท้ัว่แปลง ยกเวน้บริเวณใตท้รงพุ่มไม่ใชส้ารเคมี เพ่ือป้องกนัอนัตรายจากการดูดซึมโดยรากส้ม
โอหอมหาดใหญ่ ใหใ้ชก้ารเขตกรรมก าจดัดว้ยมือ  ตดัแต่งก่ิงท่ีแหง้ ตาย เป็นโรค น าไปท าลายนอกแปลง และ
ใส่ปุ๋ยตามค าแนะน าพร้อมกบัการใหน้ ้า 

2.  โรคและแมลงกบัการปฏิบัตดูิแลรักษา 
 จากการส ารวจขอ้มูลโรคและแมลง พบว่า ส้มโอหอมหาดใหญ่มีโรคและแมลงหลายชนิด ซ่ึงช่วง
ระยะเวลาการเขา้ท าลายและการระบาดแตกต่างกนั เช่น ราด าระบาดช่วงท่ีตน้มีความช้ืน ทรงพุ่มหนาทึบ  แคงเกอร์
พบช่วงแลง้หลงัฝนตกทั้งใบอ่อนและใบแก่  หนอนดว้งหนวดยาวเจาะล าตน้เขา้ท าลายช่วงเดือนกรกฎาคม และ
แมลงอ่ืนท่ีพบไดท้ัว่ไป เป็นตน้  สามารถสรุปภาพรวมจากการส ารวจได ้ดงัตารางท่ี 2  โดยหลงัจากการปฏิบติั
ดูแลรักษาตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่โดยปรับใชจ้ากวิธีการเกษตรดีท่ีเหมาะสม(GAP) พบว่า การเขา้ท าลายของ
โรคและแมลงต่างๆ ลดลง เช่น หนอนเจาะล าตน้ หนอนเจาะก่ิง-ยอด เป็นตน้ โดยเฉพาะการเขา้ท าลายหนอน
เจาะล าตน้ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัท่ีท าใหต้น้ส้มโอหอมหาดใหญ่โทรมและตาย จะเห็นไดว้่าลดลงจาก 8% เป็น 0% 
และแมลงอีกหลายชนิดท่ีลดลงเป็น 0% 
ตารางที่ 2 ขอ้มูลโรคและแมลงท่ีมีการเขา้ท าลายตน้สม้โอหอมหาดใหญ่ในปี 2555 และ 2556 

โรค-แมลง ปี 2555 จ านวน 90 ต้น (100%) ปี 2556 จ านวน 90 ต้น (100%) 
ฮวงลองบิน(กรีนน่ิง) 0 ตน้ (0%) 0 ตน้ (0%) 
หนอนเจาะล าตน้ 7 ตน้ (7.78%) 0 ตน้ (0%) 
หนอนเจาะก่ิง-ยอด 10 ตน้ (11.11%) 9 ตน้ (10.00%) 
หนอนชอนใบ 58 ตน้ (64.44%) 47 ตน้ (52.22%) 
หนอนแกว้สม้ 13 ตน้ (14.44%) 0 ตน้ (0%) 
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โรค-แมลง ปี 2555 จ านวน 90 ต้น (100%) ปี 2556 จ านวน 90 ต้น (100%) 
แมลงวนัทอง 15 ตน้ (16.67%) 0 ตน้ (0%) 
แมลงค่อมทอง 5 ตน้ (5.55%) 0 ตน้ (0%) 
เพล้ียแป้ง 18 ตน้ (20.00%) 0 ตน้ (0%) 
เพล้ียอ่อน 5 ตน้ (5.55%) 0 ตน้ (0%) 
ดว้งเต่าลาย 4 ตน้ (4.44%) 0 ตน้ (0%) 

พบโรค-แมลง 66 ตน้ (73.33%) 49 ตน้ (54.44%) 
ไม่พบโรค-แมลง 24 ตน้ (26.67%) 41 ตน้ (45.56%) 

เฉล่ียการพบโรค-แมลง 1-3 โรค-แมลง/ตน้ 1-2 โรค-แมลง/ตน้ 
 

โดยการป้องกนัก าจดัท่ีเหมาะสม เช่น หากพบโรคฮวงลองบิน(กรีนน่ิง) ใหต้ดัแต่งก่ิงท่ีเป็นโรคแลว้เผา
ท าลายนอกแปลง  หนอนดว้งหนวดยาวเจาะล าตน้ใชส้ารเคมีคลอร์ไพริฟอส(organophosphorus) อตัรา 5-10 
มิลลิลิตร ใชเ้ขม็ฉีดเขา้รูรอยแผลแลว้อุดรูไว ้ หนอนชอนใบ หนอนเจาะก่ิง แมลงต่างๆ ใชส้ารเคมีอิมิดาโคลพิด
(neonicotinoid) อตัรา 10-20 มิลลิลิตร/น ้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นคลุมทรงพุ่มก่อนแตกใบอ่อนและออกดอก ร่วมกบั
การปรับใชว้ิธีปฏิบติัดูแลรักษาตามวิธีเกษตรดีท่ีเหมาะสมอย่างไดผ้ล สามารถลดการเขา้ท าลายของโรคและ
แมลง ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ใหก้บัตน้สม้โอหอมหาดใหญ่ท่ีเส่ือมโทรม เสียหายได ้

3.  ผลผลติและองค์ประกอบผลผลติ 
 ในปี 2556 มีตน้สม้โอหอมหาดใหญ่ท่ีใหผ้ลผลิต 70 ตน้ โดยมีขอ้มูลต่างๆ  ดงัตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3  ขอ้มูลเฉล่ียจ านวนผลต่อตน้และต่อก่ิง  เส้นผ่านศูนยก์ลางผล  เส้นรอบวงผล  ความสูงผล  และ
น ้าหนกัผลจากสม้โอหอมหาดใหญ่ 70 ตน้ในปี 2556 

จ านวน 
ผลต่อต้น 
(ผล) 

จ านวน 
ผลต่อกิง่ 
(ผล) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ผล 

(มลิลเิมตร) 

เส้นรอบวง
ผล 

(มลิลเิมตร) 

ความสูงผล 
(มลิลเิมตร) 

น า้หนักผล 
(กรัม) 

2 – 28 1 - 3 175.42 - 195.45 345.9–390.6 196.1-213.3 539.3 – 648.6 
 
 จากตารางจะเห็นไดว้่าส้มโอหอมหาดใหญ่มีจ านวนผลต่อตน้และมีจ านวนผลต่อก่ิงแตกต่างกนั อาจมี
สาเหตุจากการไดรั้บปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต เช่น ปุ๋ย น ้ า แสง อุณหภูมิ เพ่ือสร้างความสมบูรณ์
ของตน้แตกต่างกนั โดยตน้ท่ีไดรั้บปัจจยัดงักล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม และไม่มีการเขา้ท าลายของโรค
และแมลงหรือมีเลก็นอ้ยจะท าใหต้น้ส้มโอหอมหาดใหญ่มีความสมบูรณ์ เม่ือมีการสะสมอาหารในตน้เพียงพอ 
และมีการออกดอกจ านวนมาก ก็ท าให้มีการติดผลไดม้าก ทั้งน้ีก็ตอ้งไม่มีการเขา้ท าลายของโรคและแมลงใน
ระหว่างการเจริญเติบโตของผลเช่นกนั  ดงันั้นความสมบูรณ์ของตน้ส้มส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีอาจแตกต่างกนั
ดงักล่าวขา้งตน้ ท าให้ผลส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีไดมี้เส้นผ่านศูนยก์ลางผล เส้นรอบวงผล ความสูงผล และ
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น ้ าหนักผลท่ีแตกต่างกัน โดยข้ึนอยู่กับจ านวนผลต่อตน้และจ านวนผลต่อก่ิง ซ่ึงหากมีมาก ผลส้มโอหอม
หาดใหญ่ท่ีไดอ้าจมีขนาดเลก็กวา่ตน้และก่ิงท่ีมีผลนอ้ย 
 จากการสังเกตผลส้มโอหอมหาดใหญ่โดยผูท้  าการวิจยัและเกษตรกรผูป้ลูกส้มจุกในเบ้ืองตน้ พบว่า 
คุณภาพของผลสม้โอหอมหาดใหญ่ท่ีไดโ้ดยรวมยงัไม่สม ่าเสมอ เน่ืองจากมีการเก็บเก่ียวท่ีอายุแตกต่างกนั และ
ในปี 2556 มีการให้ผลผลิตแลว้มากกว่า 1 คร้ัง  สามารถจ าแนกผลผลิตได ้ดงัน้ี ผลส้มโอหอมหาดใหญ่มีทั้ง
ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  ผิวผลมีทั้งขรุขระและผิวเกล้ียง  สีเปลือกมีทั้งสีเขียวและสีเหลืองอ่อน  เน้ือมีสีอม
ชมพูถึงสีแดง  มีกล่ินหอมเฉพาะตวั  รสชาติหวานอมเปร้ียว  ปัจจุบนัราคาขายในพ้ืนท่ี(โดยเกษตรกรผูป้ลูก)อยู่
ท่ี 30-50 บาทต่อผล ซ่ึงราคายงัต ่า แต่ผลผลิตกย็งัคงไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 

4.  ต้นทุน/ผลตอบแทน 
4.1  ต้นทุน 

 พ้ืนท่ีปลูกประมาณ 3 ไร่  ใชร้ะยะปลูก 7 x 7 เมตร  ในปี 2554-2556 มีตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่ จ านวน 
90 ตน้  ในปี 2554 ตน้ทุนต่อไร่ 8,168 บาท  ซ่ึงเป็นการซ้ือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 กบั
สารเคมีก าจดัวชัพืช  ในปี 2555 มีตน้ทุนต่อไร่เพ่ิมข้ึนเป็น 19,247 บาท  มีการซ้ือปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15  8-24-24  13-13-21 กบัสารเคมีก าจดัวชัพืชและสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช  และในปี 2556 จึง
ไดมี้การติดตั้งระบบน ้ าแบบสปริงเกอร์ในแปลงส้มโอหอมหาดใหญ่  ท าให้ในปี 2556 มีตน้ทุนต่อไร่เพ่ิมข้ึน
เป็น 30,787 บาท ซ่ึงตน้ทุนท่ีสูงข้ึน เป็นค่าใชจ่้ายของปุ๋ยและสารเคมีในการปฏิบติัดูแลรักษา ไดแ้ก่ ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 เป็นเงิน 9,251 บาทต่อไร่  ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 เป็นเงิน 3,084 บาท  ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 เป็นเงิน 
3,084 บาท เป็นตน้ โดยจะมีค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนนอกเหนือจากการปฏิบติัดูแลรักษาดงักล่าว คือ การติดตั้งระบบ
น ้าเป็นเงิน 10,965 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4  ทั้งน้ีระบบน ้าดงักล่าวจะสามารถใชง้านได ้5-10 ปี 

4.2  ผลตอบแทน 
 ในปี 2554 ไม่มีขอ้มูลผลผลิตและรายไดเ้น่ืองจากเป็นปีแรกในการวิจยัและมีขอ้มูลจากเกษตรกรว่ามี
การปฏิบติัดูแลรักษาแปลงสม้โอหอมหาดใหญ่บา้ง แต่ไม่สม ่าเสมอ ดงันั้น จึงด าเนินการปฏิบติัดูแลรักษาต่างๆ 
ตามขอ้ 1 และ 2 เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูสภาพแปลงให้มีความสมบูรณ์ การเจริญเติบโตดีข้ึน โดยในปีดงักล่าวมี
ผลผลิตจ าหน่าย แต่ไม่มากนกั  ในปี 2555 และ ปี 2556 เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตจ าหน่ายได ้พบว่าความ
ตอ้งการของตลาดและผูบ้ริโภคยงัมีอยู่ แต่ผลผลิตส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการ และ
ผลผลิตสม้โอหอมหาดใหญ่อ่ืนๆ ท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาดปัจจุบนัไม่มีคุณภาพและไม่มีสม ่าเสมอ  ซ่ึงไดข้อ้มูล
ผลผลิตและรายไดท่ี้ไดจ้ากแปลงปลูกพ้ืนท่ี 3 ไร่ 2 ดงัตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 4  ตน้ทุนต่อไร่แปลงปลูกสม้โอหอมหาดใหญ่ (พ้ืนท่ี 3 ไร่) 

รายการ ราคา 
ค่าใช้จ่ายต่อไร่ (บาท) 

หมายเหตุ 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ตน้พนัธ์ุ 50 บาท/ตน้ - - - ปี 2554 - 56 มี 90 ตน้ 
ระบบน ้า 8,005 บาท/ไร่ - - 8,005 พ้ืนท่ีปลูก 3 ไร่ 
ปุ๋ยคอก 2.50 บาท/กก. 1,130 1,130 1,130 ใส่ 10 กก./ตน้ 
ปุ๋ยอินทรีย ์ 9 บาท/กก. 2,034 1,695 - ใส่ 5 กก./ตน้ 
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 25 บาท/กก. 2,251 6,753 6,753 ปีท่ี 2-3 ใส่ 2 กก./ตน้  

3 คร้ัง/ปี 
ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 25 บาท/กก. - 1,125 2,251 ปีท่ี 3 ใส่ 2 กก./ตน้  1 คร้ัง/ปี 
ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 25 บาท/กก. - 1,125 2,251 ปีท่ี 3 ใส่ 2 กก./ตน้  1 คร้ัง/ปี 
สารเคมีก าจดัวชัพืช 250 บาท/ลิตร 750 750 750 ฉีดพ่น 1 คร้ัง/ปี 
สาร เค มี ป้องกันก าจัด
ศตัรูพืชชนิดพ่นคลุม 

1,700 บาท/ลิตร - 1,537 1,537 ฉีดพ่น 1 คร้ัง/ปี 
(ช่วงแตกยอด-ใบอ่อน) 

สาร เค มี ป้องกันก าจัด
ศตัรูพืชชนิดฉีดเขา้ล าตน้ 

390 บาท/ลิตร - 137 - ฉีดพ่นเม่ือพบการเขา้ท าลาย
ของหนอนเจาะล าตน้ 

อ่ืนๆ - - - -  
รวม  6,165 13,127 20,426  
เฉลีย่ต่อต้น  187 398 619  

 
ตารางที่ 5  ขอ้มูลผลผลิตและรายไดร้ะหวา่งปี 2554 - 2556 จากแปลงปลูกพ้ืนท่ี 3 ไร่ 

ข้อมูล 
ปีที่ด าเนินการ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ผลผลิตต่อไร่(ผล) - 165.44 – 176.53 324.86 - 339.26 
ผลผลิตเฉล่ียต่อไร่(ผล) - 169.48 329.65 
รายไดต่้อไร่(บาท) - 6,779 13,186 
รายไดเ้ฉล่ียต่อตน้(บาท) - 205.42 399.58 
หมายเหตุ : ผลผลิต ค านวณจากรายได้หารดว้ยราคาขายท่ี 30 – 50 บาท/ผล 
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ในปี 2556 มีตน้สม้จุกท่ีใหผ้ลผลิต 60 ตน้ โดยมีขอ้มูลต่างๆ ท่ีได ้ดงัตารางท่ี 6 
ตารางที่ 6  ขอ้มูลผลตอบแทนจากการผลิตสม้โอหอมหาดใหญ่ของเกษตรกร ในปี 2556 

ข้อมูล 
ผลตอบแทน 

หมายเหตุ 
ต่อไร่ ต่อต้น 

รายได(้บาท) 13,186 400 ราคา 30-50 บาท/ผล 
ตน้ทุน(บาท) 20,426 619 (ปุ๋ยและสารเคมี 12,421 บาท) 
ส่วนต่างของรายรับ-รายจ่าย(บาท) -7,240 -219  
 
 จากขอ้มูลดงักล่าว  การปลูกสม้โอหอมหาดใหญ่มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีสูงมากกว่ารายได้
ท่ีไดรั้บ ท าให้ผลตอบแทนเป็นลบ  เน่ืองจากการปฏิบัติดูแลรักษาส้มโอหอมหาดใหญ่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการปฏิบติัตามวิธีเกษตรดีท่ีเหมาะสม ท่ีมีการป้องกนัก าจดัศตัรูพืชโดยใชส้ารเคมี  การใหปุ๋้ย
เพ่ือบ ารุงต้นในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตและส่งเสริมการให้ผลผลิต  การให้น ้ าโดยติดตั้ งระบบน ้ าท่ี
เหมาะสมเพียงพอ  การตดัแต่งก่ิงท่ีเป็นโรคท่ีตอ้งแยกใชเ้คร่ืองมือเพ่ือป้องกนัการระบาดของโรค และอ่ืนๆ  ซ่ึง
ตน้ทุนดงักล่าวจ าเป็นตอ้งมีในการวิจยัเพ่ือฟ้ืนฟูแปลงส้มโอหอมหาดใหญ่ให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งผลให้
แปลงท่ีไม่ไดรั้บการดูแลอย่างถูกตอ้งเหมาะสม และไม่มีรายได ้สามารถให้ผลผลิตได ้ แต่ทั้งน้ีเกษตรกรรู้และ
เห็นขอ้เท็จจริงท่ีว่า การจะให้ผลผลิตไดท่ี้มีคุณภาพจ านวนมากนั้น เกิดจากตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีมีความ
สมบูรณ์ จากการไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเกิดจากการติดตั้งระบบน ้าเป็นตน้ทุนผนัแปร 
โดยมีระยะเวลาการใชง้าน 5-10 ปี เม่ือค านวณจากระยะเวลาดงักล่าว ท าใหต้น้ทุนต่อไร่ลดลง และท าใหส่้วนต่าง
ของรายรับ-รายจ่ายเหลือน้อยลง ซ่ึงใกลเ้คียงรายได ้13,186 บาท และหากมีการปฏิบติัตามเทคโนโลยีท่ีได้
ด าเนินการมา และมีการจดัการท่ีเหมาะสม อาจมีการปรับใชปุ๋้ยเคมีให้นอ้ยลงในปีต่อๆ ไป เพ่ือลดตน้ทุนปุ๋ยและ
สารเคมีลงไดอี้กในระยะยาว ซ่ึงผลตอบแทนท่ีไดรั้บกจ็ะเพ่ิมมากข้ึน และเกษตรกรมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 

ซ่ึงการวิจยัท่ีไดด้ าเนินการไปนั้น ผูวิ้จยัและเกษตรกรผูร่้วมโครงการไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลร่วมกนั
ตลอดมา ท าให้เกษตรกรเขา้ใจถึงความส าคญัในการปฏิบติัดูแลรักษาตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีมีอยู่เดิม และ
ดูแลตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีปลูกใหม่ โดยยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสม และสามารถปรับ
วิธีการปฏิบติัใหส้ามารถด าเนินการได ้ไม่กระทบกบัวิถีชีวิต ความรู้สึก หรือเป็นการเปล่ียนแปลงความเช่ือ และ
วิธีปฏิบติัเดิม และผูวิ้จยัก็ไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ  นอกเหนือจากการวิจยัน้ี ไดเ้ขา้ใจวิถีชีวิตและการ
ปฏิบติัของเกษตรกร ทั้งท่ีในปัจจุบนัพ้ืนท่ีและการปลูกลดลง แต่มีการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจหลกั
เช่นยางพารา โดยไดรั้บรู้ขอ้เท็จจริงว่าส่วนใหญ่แลว้มีการปลูกท้ิงไวโ้ดยไม่ดูแล  บา้งเพ่ือผลผลิตเท่าท่ีมีและ
รายได ้ เหตุผลแทท่ี้สุดแลว้ท่ียงัมีผูป้ลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ คือ ความมีใจรักในส้มโอหอมหาดใหญ่อย่าง
แทจ้ริง 
 การวิจยัเร่ืองการจดัการท่ีเหมาะสมในการฟ้ืนฟูสวนส้มโอหอมหาดใหญ่เส่ือมโทรมในพ้ืนท่ีจงัหวดั
สงขลานั้น ด าเนินการวิจยั 3 ปี(2554-2556)  ซ่ึงในปีท่ี 1(2554) และปีท่ี 2(2555)  ตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่ก าลงั
ไดรั้บการฟ้ืนฟู และไดข้อ้มูลผลผลิตและรายไดจึ้งมีรายงานในปีท่ี 2 และ3(2555 และ 2556)  ทั้งน้ีการปฏิบติั
ดูแลรักษา โดยการปรับใชเ้ทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง จนท าใหส้ามารถฟ้ืนฟูตน้ได ้ 
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แต่เน่ืองจากในบางคร้ังเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอหอมหาดใหญ่อ่ืนไม่ไดป้ฏิบติัตามค าแนะน าหรืออาจยงัปฏิบติัไม่
ถูกตอ้งหรืออาจมีสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีท าใหก้ารท าสวนสม้โอหอมหาดใหญ่ไม่ไดรั้บการดูแลท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
 
สรุปผลการทดลอง 

ในเร่ืองการจดัการท่ีเหมาะสมในการฟ้ืนฟูสวนส้มโอหอมหาดใหญ่เส่ือมโทรมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา
นั้น  การฟ้ืนฟูแปลงส้มโอหอมหาดใหญ่เส่ือมโทรม โดยปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกบัการ
ด าเนินการในพ้ืนท่ี และเกษตรกรมีความเขา้ใจในการปฏิบติัดูแลรักษาแปลงและตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่ เห็น
ความส าคญัในการท าใหต้น้ส้มโอหอมหาดใหญ่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง  ลดเขา้ท าลายของโรคและแมลงให้
นอ้ยลง ซ่ึงจากการวิจยั จ าเป็นตอ้งเนน้ย  ้าให้ด าเนินการดงักล่าวต่อไป และปรับใชก้ารปฏิบติัอย่างเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์แวดลอ้มในปัจจุบนั  เพ่ือใหต้น้ส้มโอหอมหาดใหญ่สมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถให้
ผลผลิต เพ่ือจ าหน่าย เป็นรายได ้  
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