การจัดการทีเ่ หมาะสมในการฟื้ นฟูสวนส้ มจุกเสื่ อมโทรมในพืน้ ทีจ่ ังหวัดสงขลา
Optimize Managing to Recovery Neck Orange(Citrus reticulata Blanco.) Orchard
in Songkhla Province
ชนินทร์ ศิริขันตยกุล1 ศรินณา ชู ธรรมธัช1 บุญณิศา ฆังคมณี1 ลักษมี สุ ภัทรา1 อาริยา จูดคง1 อุดร เจริญแสง1

บทคัดย่อ
การจัดการที่เหมาะสมในการฟื้ นฟูสวนส้มจุกเสื่ อมโทรมพื้นที่จงั หวัดสงขลาดาเนิ นการวิจยั ระหว่างปี
2554-2556 ในแปลงปลูกส้มจุกของเกษตรกรตาบลนาหว้า อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พื้นที่ 3 ไร่ ระยะปลูก
6x6 เมตร ต้นพันธุ์ส้มจุกจากการเพาะเมล็ดและกิ่งตอน อายุ 7 ปี จานวน 120 ต้น มีการใช้เทคโนโลยีการผลิต
โดยปฏิ บตั ิ ดูแลรักษาตามวิธีเกษตรดี ที่เหมาะสมและได้ปรับใช้วิธีการดังกล่าวให้เหมาะสมในการปฏิ บตั ิ ของ
เกษตรกร มีการป้ องกันกาจัดโรคแมลงที่เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ตน้ ส้มจุกโทรม ร่ วมกับการให้ปุ๋ย ให้น้ า เพื่อ
เพิ่มธาตุอาหารให้พืช และตัดแต่งกิ่ง เพื่อความสมบูรณ์ แข็งแรง การลดการเข้าทาลายของโรคและแมลง โดยต้น
ส้มจุกมีความสมบูรณ์ แข็งแรงขึ้น สามารถให้ผลผลิตเพื่อจาหน่ ายได้ในปี 2555 และ 2556 ด้านต้นทุน รายได้
และผลตอบแทน ในปี 2554 มีต้นทุนการดาเนิ นการ แต่ไม่มีรายได้จากผลผลิตส้มจุก เนื่ องจากต้องการฟื้ นฟู
บารุ งเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้ตน้ ส้มจุกที่ไม่ได้รับการปฏิบตั ิดูแลที่เหมาะสม โดยมีผลผลิตที่ได้เพียงเล็กน้อย ปี
2555 มีตน้ ทุนการดาเนินการเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการจาหน่ายผลผลิตส้มจุก และปี 2556 ที่มีตน้ ทุนการผลิต
มากที่สุด แต่มีรายได้จากการจาหน่ายส้มจุกเพิ่มขึ้นทั้งต่อพื้นที่และต่อต้น และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี ต่อไป ทั้งนี้
ในปี 2556 มีตน้ ทุนสู งในส่ วนของปุ๋ ยและสารเคมีที่ใช้ในการปฏิบตั ิดูแลรักษาและการติดตั้งระบบน้ า ซึ่ งระบบ
น้ าดังกล่าวมีระยะเวลาการใช้งานได้ยาวนาน และเมื่อปฏิบตั ิตามเทคโนโลยี และมีการจัดการที่เหมาะสม สามารถ
ปรับใช้ปุ๋ยเคมีให้นอ้ ยลง เพื่อลดต้นทุนปุ๋ ยและสารเคมีลงได้อีกในระยะยาว ซึ่ งผลตอบแทนที่ได้รับก็จะเพิ่มมาก
ขึ้น และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: ส้มจุก(Neck Orange) การเจริ ญเติบโต(Growth) ผลผลิต(Yield)
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กลุ่มวิชาการ สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สงขลา

คานา
การเจริ ญเติบโตทางด้านลาต้น กิ่ง ใบ (vegetative growth) และการให้ผลผลิต (reproductive growth)
ของส้มจุกจะดาเนิ นการไปได้ตามปกติเมื่อได้รับ การปฏิ บตั ิ ดูแลรักษา และได้รับธาตุอาหารครบทุกธาตุ ธาตุ
ไนโตรเจนเป็ นธาตุอาหารที่ มีความสาคัญต่อพืชตระกูลส้ม ส้มมีความต้องการธาตุไนโตรเจนค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะในช่วงการแตกใบอ่อน และช่วงแรกของการเจริ ญเติบโต และให้ผลผลิต เพราะไนโตรเจนเป็ นธาตุ
สาคัญที่ส่งเสริ มการแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์แสง และรวมถึงธาตุอาหารอื่นๆ ด้วย อย่างไรก็ตามส้มที่ปลูกใน
ประเทศไทยมักแสดงอาการขาดธาตุ อาหารหลักให้เห็นอย่างแพร่ หลายที่สุดซึ่ งเรี ยกว่า โรคใบแก้ว ซึ่ งในพืช
ตระกูลส้มหลายชนิ ดมักพบมีอ าการขาดบ่ อยๆ เช่ น ส้มเขี ยวหวาน ส้มโชกุน และเมื่ อไม่ได้รับการจัดการที่
เหมาะสม ทั้งการปฏิบตั ิดูแลรักษาต่างๆ เช่น การให้ปุ๋ยให้น้ า การป้ องกันกาจัดโรคแมลงศัตรู พืช รวมทั้งการตัด
แต่งกิ่ งที่ไม่สมบูรณ์ มีแมลงเข้าทาลายหรื อเป็ นโรค โดยเฉพาะโรคกรี นนิ่ ง(ฮวงลองบิง) ที่ทาให้ตน้ โทรม เป็ น
สาเหตุให้ตน้ ส้มจุกเจริ ญเติบโตไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถให้ผลผลิตหรื อให้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ การวิจยั นี้ จึงมี
การนาเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาปรับใช้แปลงเกษตรกร เพื่อการจัดการที่เหมาะสมในการฟื้ นฟูสวนส้มจุก
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ได้แก่ เครื่ องเจาะดิน ถุงเก็บตัวอย่างดิน พืช ขวดเก็บตัวอย่างน้ า ตลับ
เมตร ไม้บรรทัด สายวัด เวอร์เนีย เครื่ องนับจานวน แว่นขยาย กล้องถ่ายรู ป และอื่นๆ
2. อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ได้แก่ ต้นพันธุ์ส้มจุก ปุ๋ ยต่างๆ เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ปุ๋ ยเคมี สารเคมี
ต่างๆ เช่น สารเคมีกาจัดวัชพืช สารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืช(โรคและแมลง) บันได เลื่อยและกรรไกรตัดกิ่ง และอื่นๆ
3. อุปกรณ์ระบบน้ า ได้แก่ ปั๊มน้ า ท่อน้ า วาล์วน้ า หัวสปริ งเกอร์ และอื่นๆ
วิธีการ
ดาเนิ นการในพื้นที่แปลงปลูกส้มจุกของเกษตรกรในตาบลนาหว้า อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่
ดาเนินการ 3 ไร่ โดยได้ดาเนินการดังนี้
1. คัดเลือกแปลงปลูกส้มจุกในพื้นที่อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่การให้ผลผลิตไม่นอ้ ยกว่า 1 ไร่
บนที่ดอน น้ าไม่ท่วมขัง มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรเพียงพอ และเกษตรกรสนใจร่ วมโครงการ ได้แปลงส้มจุกเดิม
อายุประมาณ 7 ปี จานวน 120 ต้น บนพื้นที่ 3 ไร่ ดาเนิ นการฟื้ นฟูแปลงปลูกที่ เสื่ อมโทรม เนื่ องจากไม่ได้รับ
การปฏิบตั ิดูแลอย่างเหมาะสม
2. ปฏิ บตั ิ ดูแลรักษาตามเกษตรดีที่เหมาะสมทั้งด้านการจัดการดิน การตัดแต่งกิ่ ง/ทรงพุ่ม การจัดการ
ธาตุอาหาร การจัดการด้านโรคและแมลง รวมถึ งการจัดการหลังการเก็บเกี่ ยว เพื่ อให้ได้ผลผลิตที่ มีคุณภาพ
ปลอดภัยจากสารพิษตามระบบ GAP พืช
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ดาเนินการวิจยั ระหว่างปี 2554-2556 ในแปลงเกษตรกรนายอดุล ปานเสม หมู่ที่7 ตาบลนาหว้า อาเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ 3 ไร่ ที่มีความเสื่ อมโทรมของแปลงและต้นส้มจุก เนื่ องจากไม่ได้รับการปฏิบตั ิ
ดูแลที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รายละเอียดการดาเนินงานวิจยั ในแปลงของนายอดุล ปานเสม
พื้นที่
ระยะปลูก อายุต้น จานวน
พื้นที่วจิ ยั
ต้ นพันธุ์
หมายเหตุ
(ไร่ )
(เมตร)
(ปี )
(ต้ น)
แปลงปลูกเดิม
3
6x6
7
120
กิ่งตอน-เพาะ มีการปลูกซ่อม
เมล็ด
และมีการเก็บตัวอย่างดินส่ งวิเคราะห์ที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปั จจัยการผลิต สานักวิจยั และ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี 2554-2556 ทาการเก็บตัวอย่างดิน จากแปลง
ปลูก ปี ละ 1-2 ครั้ง โดยใช้ค่าผลการวิเคราะห์ เพื่อเป็ นแนวทางแนะนาการปฏิบตั ิ เช่น ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์
ดิน ดังตารางที่ 2 ทั้งนี้ ได้นาข้อมูลผลการวิเคราะห์ต่างๆ ไปแจ้งให้เกษตรกรทราบและดาเนิ นการปรับปรุ งดิน
โดยการใส่ ปุ๋ย วัสดุปรับปรุ งดิน
ตารางที่ 2 ค่าการวิเคราะห์ดินที่ได้จากแปลงปลูกส้มจุก(ปี 2554-2556)
การ
วิเคราะห์
ดิน
pH

หน่ วย

ปี 2554
ที่ความลึก(ซม.)
0-15
15-30
4.95
4.89

OM
N

%
%

0.82
0.04

0.76
0.04

P
K

mg/kg
mg/kg

6.20
43.00

5.44
41.00

Ca

Cmolc/kg

0.94

0.69

Mg

Cmolc/kg

0.28

0.17

LR
EC

kg/rai
dS/m

250
0.02

210
0.02

ร่ วน
เหนียว
ปน
ทราย

ร่ วน
เหนียว
ปนทราย

Soil Text.

การ
ประเมิน
กรดจัด
ต่า
ขาด
แคลน
ต่า
ต่า
ขาด
แคลน
ขาด
แคลน
เติมปูน
ไม่เค็ม

ปี 2555
ที่ความลึก(ซม.)
0-15
15-30
5.88
5.92

ปี 2556
ที่ความลึก(ซม.)
0-15
15-30
5.15
4.78

การ
ประเมิน
กรดจัด

1.27
0.06

0.75
0.04

ต่า
ขาดแคลน

1.18
0.06

0.84
0.04

การ
ประเมิน
กรดปาน
กลาง
ต่า
ขาดแคลน

45.61
50.00

21.91
29.00

เพียงพอ
ต่า

32.21
137.00

69.27
70.10

3.77

1.61

1.94

1.06

0.64

0.39

เพียงพอ/
ต่า
ขาดแคลน

เพียงพอ
เพียงพอ/
ปานกลาง
ขาดแคลน

0.83

0.41

ขาดแคลน

ไม่เติม
0.04

120
0.03

290
0.20

240
0.09

เติมปูน
เค็มน้อย
มาก/ไม่เค็ม

ร่ วน
เหนียว
ปน
ทราย

ร่ วน
เหนียว
ปน
ทราย

ร่ วนปน
ทราย

ร่ วนปน
ทราย
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ไม่เค็ม

1. การปฏิบัตดิ ูแลรักษา
ทาการกาจัดวัชพืชก่อนการปฏิบตั ิอื่นๆ ตามวิธีเกษตรดีที่เหมาะสม โดยใช้สารเคมีกาจัดวัชพืชผสมน้ า
ฉี ดพ่นวัชพืชให้ทวั่ แปลง ยกเว้นบริ เวณใต้ทรงพุ่มไม่ใช้สารเคมี เพื่อป้ องกันอันตรายจากการดูดซึ มโดยรากส้ม
จุก ให้ใช้การเขตกรรมกาจัดด้วยมื อ ตัดแต่ งกิ่ งที่ แห้ง ตาย เป็ นโรค นาไปทาลายนอกแปลง และใส่ ปุ๋ยตาม
คาแนะนาพร้อมกับการให้น้ า
2. โรคและแมลงกับการปฏิบัตดิ ูแลรักษา
จากการสารวจข้อมูลโรคและแมลง พบว่า ส้มจุกมีโรคและแมลงมากมายหลายชนิ ด ซึ่ งช่วงระยะเวลา
การเข้าทาลายและการระบาดแตกต่างกัน เช่ น ราดาระบาดช่วงที่ ตน้ มีความชื้ น ทรงพุ่มหนาทึ บ แคงเกอร์ พบ
ช่วงแล้งหลังฝนตกทั้งใบอ่อนและใบแก่ หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลาต้นเข้าทาลายช่ วงเดื อนกรกฎาคม และ
แมลงอื่นที่พบได้ทวั่ ไป เป็ นต้น สามารถสรุ ปภาพรวมจากการสารวจได้ ดังตารางที่ 3 โดยหลังจากการปฏิบตั ิ
ดูแลรักษาต้นส้มจุกโดยปรับใช้จากวิธีการเกษตรดี ที่เหมาะสม(GAP) พบว่า การเข้าทาลายของโรคและแมลง
ต่างๆ ลดลง เช่ น หนอนเจาะลาต้น หนอนเจาะกิ่ง-ยอด เป็ นต้น โดยเฉพาะการเข้าทาลายหนอนเจาะลาต้นซึ่ ง
เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้ตน้ ส้มจุกโทรมและตาย จะเห็นได้ว่าลดลงจาก 15% เป็ น 0% และแมลงอีกหลายชนิ ดที่
ลดลงเป็ น 0%
ตารางที่ 3 ข้อมูลโรคและแมลงที่มีการเข้าทาลายต้นส้มจุกในปี 2555 และ 2556
โรค-แมลง
ปี 2555 จานวน 116 ต้ น (100%) ปี 2556 จานวน 123 ต้ น (100%)
ฮวงลองบิน(กรี นนิ่ง)
0 ต้น (0%)
0 ต้น (0%)
หนอนเจาะลาต้น
18 ต้น (15.5%)
0 ต้น (0%)
หนอนเจาะกิ่ง-ยอด
21 ต้น (18.10%)
9 ต้น (7.32%)
หนอนชอนใบ
69 ต้น (59.48%)
47 ต้น (40.52%)
หนอนแก้วส้ม
11 ต้น (9.48%)
0 ต้น (0%)
แมลงวันทอง
9 ต้น (7.75%)
0 ต้น (0%)
แมลงค่อมทอง
15 ต้น (12.93%)
0 ต้น (0%)
เพลี้ยแป้ง
8 ต้น (6.89%)
0 ต้น (0%)
เพลี้ยอ่อน
6 ต้น (5.17%)
0 ต้น (0%)
ด้วงเต่าลาย
7 ต้น (6.03%)
0 ต้น (0%)
พบโรค-แมลง
77 ต้น (66.38%)
66 ต้น (53.66%)
ไม่พบโรค-แมลง
39 ต้น (33.62%)
57 ต้น (46.34%)
เฉลี่ยการพบโรค-แมลง
1-3 โรค-แมลง/ต้น
1-2 โรค-แมลง/ต้น
โดยการป้องกันกาจัดที่เหมาะสม เช่น หากพบโรคฮวงลองบิน(กรี นนิ่ง) ให้ตดั แต่งกิ่งที่เป็ นโรคแล้วเผา
ทาลายนอกแปลง หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลาต้นใช้สารเคมีคลอร์ ไพริ ฟอส(organophosphorus) อัตรา 5-10
มิลลิลิตร ใช้เข็มฉี ดเข้ารู รอยแผลแล้วอุดรู ไว้ หนอนชอนใบ หนอนเจาะกิ่ง แมลงต่างๆ ใช้สารเคมีอิมิดาโคลพิด
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(neonicotinoid) อัตรา 10-20 มิ ลลิลิตร/น้ า 20 ลิ ตร ฉี ดพ่นคลุมทรงพุ่มก่อนแตกใบอ่อนและออกดอก ร่ วมกับ
การปรับใช้วิธีปฏิ บตั ิ ดูแลรักษาตามวิธีเกษตรดี ที่เหมาะสมอย่างได้ผล สามารถลดการเข้าทาลายของโรคและ
แมลง ฟื้ นฟูความสมบูรณ์ให้กบั ต้นส้มจุกที่เสื่ อมโทรม เสี ยหายได้
3. ผลผลิตและองค์ ประกอบผลผลิต
ในปี 2556 มีตน้ ส้มจุกที่ให้ผลผลิต 60 ต้น โดยมีขอ้ มูลต่างๆ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ข้อมูลเฉลี่ยจานวนผลต่ อต้นและต่ อกิ่ ง เส้นผ่านศู นย์กลางผล เส้นรอบวงผล ความสู งผล และ
น้ าหนักผลจากส้มจุก 60 ต้นในปี 2556
จานวนผล
ต่ อต้ น
(ผล)
2 – 105

จานวนผล
ต่ อกิง่
(ผล)
1-8

เส้ นผ่านศู นย์
กลางผล
(มิลลิเมตร)
77.542 - 96.545

เส้ นรอบวงผล
(มิลลิเมตร)

ความสู งผล
(มิลลิเมตร)

นา้ หนักผล
(กรัม)

248.59–297.06

95.61-112.33

237.93 – 346.86

จากตารางจะเห็นได้วา่ ส้มจุกมีจานวนผลต่อต้นและมีจานวนผลต่อกิ่งแตกต่างกัน อาจมีสาเหตุจากการ
ได้รับปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโต เช่ น ปุ๋ ย น้ า แสง อุณหภูมิ เพื่อสร้างความสมบูรณ์ของต้นแตกต่าง
กัน โดยต้นที่ได้รับปั จจัยดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม และไม่มีการเข้าทาลายของโรคและแมลงหรื อมี
เล็กน้อยจะทาให้ตน้ ส้มจุกมีความสมบูรณ์ เมื่อมีการสะสมอาหารในต้นเพียงพอ และมีการออกดอกจานวนมาก
ก็ทาให้มีการติดผลได้มาก ทั้งนี้ ก็ตอ้ งไม่มีการเข้าทาลายของโรคและแมลงในระหว่างการเจริ ญเติบโตของผล
เช่ นกัน ดังนั้นความสมบู รณ์ ของต้นส้มจุ กที่ อาจแตกต่ างกันดังกล่าวข้างต้น ทาให้ผลส้มจุ กที่ ได้มีเส้นผ่า น
ศูนย์กลางผล เส้นรอบวงผล ความสู งผล และน้ าหนักผลที่แตกต่างกัน โดยขึ้นอยูก่ บั จานวนผลต่อต้นและจานวน
ผลต่อกิ่ง ซึ่ งหากมีมาก ผลส้มจุกที่ได้อาจมีขนาดเล็กกว่าต้นและกิ่งที่มีผลน้อย
จากการสังเกตผลส้มจุกโดยผูท้ าการวิจยั และเกษตรกรผูป้ ลูกส้มจุกในเบื้องต้น พบว่า คุณภาพของผล
ส้มจุกที่ได้โดยรวมยังไม่สม่าเสมอ เนื่ องจากมีการเก็บเกี่ ยวที่ อายุแตกต่างกัน และในปี 2556 มีการให้ผลผลิต
แล้วมากกว่า 2 ครั้ง สามารถจาแนกผลผลิตได้ ดังนี้ ผลส้มจุกมีท้ งั จุกใหญ่และจุกเล็ก ผิวผลมีท้ งั ขรุ ขระและผิว
เกลี้ยง สี เปลือกมีท้ งั สี เขียวและสี เหลืองอ่อน เนื้ อมีสีเหลืองถึงเหลืองส้ม มีกลิ่นเฉพาะตัวและหอมจัด รสชาติ
หวานอมเปรี้ ยว ปัจจุบนั ราคาขายในพื้นที่(โดยเกษตรกรผูป้ ลูก)อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่ งผลผลิตยังคงไม่
เพียงพอกับความต้องการ
4. ต้ นทุน/ผลตอบแทน
4.1 ต้ นทุน
พื้นที่ปลูกประมาณ 3 ไร่ ใช้ระยะปลูก 6 x 6 เมตร ในปี 2554 มีตน้ พันธุ์ส้มจุก จานวน 120 ต้น ในปี
2554 ต้นทุนต่อไร่ 8,168 บาท ซึ่ งเป็ นการซื้ อ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 กับสารเคมีกาจัด
วัชพืช ในปี 2555 มีตน้ ทุนต่อไร่ เพิ่มขึ้ นเป็ น 19,247 บาท มีการปลูกซ่ อมต้นส้มจุกบางต้นที่ตายเนื่ องจากต้น
โทรมโดยตอนกิ่งจากในแปลง มีการซื้ อ ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยอินทรี ยแ์ ละปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 8-24-24 13-13-21 กับ
สารเคมีกาจัดวัชพืชและสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรู พืช และในปี 2556 จึงได้มีการติดตั้งระบบน้ าแบบสปริ งเกอร์
ในแปลงส้มจุก ทาให้ในปี 2556 มีตน้ ทุนต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็ น 30,787 บาท ซึ่ งต้นทุนที่สูงขึ้น เป็ นค่าใช้จ่ายของปุ๋ ย
249

และสารเคมีในการปฏิบตั ิดูแลรักษา ได้แก่ ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 เป็ นเงิน 9,251 บาทต่อไร่ ปุ๋ ยเคมีสูตร 8-24-24
เป็ นเงิน 3,084 บาท ปุ๋ ยเคมีสูตร 13-13-21 เป็ นเงิน 3,084 บาท เป็ นต้น โดยจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนื อจาก
การปฏิ บตั ิดูแลรักษาดังกล่าว คื อ การติดตั้งระบบน้ าเป็ นเงิน 10,965 บาทต่อไร่ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5
ทั้งนี้ระบบน้ าดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้ 5-10 ปี
ตารางที่ 5 ต้นทุนต่อไร่ แปลงปลูกส้มจุก (พื้นที่ 3 ไร่ )
รายการ

ราคา

ต้นพันธุ์
50 บาท/ต้น
ระบบน้ า
10,965 บาท/ไร่
ปุ๋ ยคอก
2.50 บาท/กก.
ปุ๋ ยอินทรี ย ์
9 บาท/กก.
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15
25 บาท/กก.
ปุ๋ ยเคมีสูตร 8-24-24
25 บาท/กก.
ปุ๋ ยเคมีสูตร 13-13-21
25 บาท/กก.
สารเคมีกาจัดวัชพืช
250 บาท/ลิตร
สา ร เ ค มี ป้ อ ง กั น ก า จั ด 1,700 บาท/ลิตร
ศัตรู พืชชนิดพ่นคลุม
สา ร เ ค มี ป้ อ ง กั น ก า จั ด 390 บาท/ลิตร
ศัตรู พืชชนิดฉี ดเข้าลาต้น
อื่นๆ
รวม
เฉลีย่ ต่ อต้ น

ค่ าใช้ จ่ายต่ อไร่ (บาท)
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556
10,965
1,548
1,548
1,548
2,786
2,322
3,084
9,251
9,251
1,542
3,084
1,542
3,084
750
750
750
2,105
2,105
-

187

-

8,168
182

19,247
428

30,787
684

หมายเหตุ
ปี 2554 มี 120 ต้น
พื้นที่ปลูก 3 ไร่
ใส่ 10 กก./ต้น
ใส่ 5 กก./ต้น
ปี ที่ 2-3 ใส่ 2 กก./ต้น 3 ครั้ง/ปี
ปี ที่ 3 ใส่ 2 กก./ต้น 1 ครั้ง/ปี
ปี ที่ 3 ใส่ 2 กก./ต้น 1 ครั้ง/ปี
ฉี ดพ่น 1 ครั้ง/ปี
ฉี ดพ่น 1 ครั้ง/ปี
(ช่วงแตกยอด-ใบอ่อน)
เมื่อพบการเข้าทาลายของหนอน
เจาะลาต้น

4.2 ผลตอบแทน
ในปี 2554 ไม่มีขอ้ มูลผลผลิตและรายได้เนื่ องจากเป็ นปี แรกในการวิจยั และมีขอ้ มูลจากเกษตรกรว่า
ไม่ได้มีการปฏิ บตั ิ ดูแลรักษาใดๆ กับแปลงส้มจุกเป็ นเวลามากกว่า 2 ปี ดังนั้น จึ งดาเนิ นการปฏิ บตั ิ ดูแลรักษา
ต่างๆ ตามข้อ 1 และ 2 เพื่อเป็ นการฟื้ นฟูสภาพแปลงให้มีความสมบูรณ์ การเจริ ญเติบโตดีข้ ึน โดยในปี ดังกล่าว
ไม่มีผลผลิตจาหน่าย แต่มีพอบริ โภคและแจกจ่ายเท่านั้น ในปี 2555 และ ปี 2556 เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิต
จาหน่ า ยได้ พบว่าความต้องการของตลาดและผูบ้ ริ โ ภคยังมี อยู่ แต่ ผ ลผลิ ต ส้มจุ กที่ ไ ด้ไม่ เ พี ย งพอกับความ
ต้องการ และผลผลิตส้มจุกอื่นๆ ที่มีจาหน่ายในท้องตลาดปั จจุบนั ไม่มีคุณภาพและไม่มีสม่าเสมอ ซึ่ งได้ขอ้ มูล
ผลผลิตและรายได้ที่ได้จากแปลงปลูกพื้นที่ 3 ไร่ 2 ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ข้อมูลผลผลิตและรายได้ระหว่างปี 2554 - 2556 จากแปลงปลูกพื้นที่ 3 ไร่
ปี ที่ดาเนินการ
ข้ อมูล
ปี 2554
ปี 2555
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
54.40 – 65.28
ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ (กิโลกรัม)
59.84
รายได้ต่อไร่ (บาท)
3,264
รายได้เฉลี่ยต่อต้น(บาท)
121.79

ปี 2556
199.68 - 239.62
219.65
11,981
447.05

หมายเหตุ : ผลผลิต คานวณจากรายได้ หารด้วยราคาขายที่ 60 – 80 บาท/กิโลกรัม

ในปี 2556 มีตน้ ส้มจุกที่ให้ผลผลิต 60 ต้น โดยมีขอ้ มูลต่างๆ ที่ได้ ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ข้อมูลผลตอบแทนจากการผลิตส้มจุกของเกษตรกร ในปี 2556
ผลตอบแทน
ข้ อมูล
หมายเหตุ
ต่ อไร่
ต่ อต้ น
รายได้(บาท)
11,981
447
ราคา 60-80 บาท/กก.
ต้นทุน(บาท)
30,787
684
(ปุ๋ ยและสารเคมี 19,822 บาท)
ส่ วนต่ างของรายรับ-รายจ่ าย(บาท)
-18,806
-237
จากข้อมูลดังกล่าว การปลูกส้มจุกมีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่สูงมากกว่ารายได้ที่ได้รับ ทาให้
ผลตอบแทนเป็ นลบ เนื่ องจากการปฏิบตั ิดูแลรักษาส้มจุกต้องดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะการปฏิบตั ิตาม
วิธีเกษตรดีที่เหมาะสม ที่มีการป้ องกันกาจัดศัตรู พืชโดยใช้สารเคมี การให้ปุ๋ยเพื่อบารุ งต้นในแต่ละช่วงของการ
เจริ ญเติบโตและส่ งเสริ มการให้ผลผลิต การให้น้ าโดยติ ดตั้งระบบน้ าที่เหมาะสมเพียงพอ การตัดแต่งกิ่ งที่เป็ น
โรคที่ ตอ้ งแยกใช้เครื่ องมือเพื่ อป้ องกันการระบาดของโรค และอื่นๆ ซึ่ งต้นทุนดังกล่าวจาเป็ นต้องมีในการวิจยั
เพื่อฟื้ นฟูแปลงส้มจุกให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ส่ งผลให้แปลงที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่
มีรายได้ สามารถให้ผลผลิตได้ แต่ท้ งั นี้เกษตรกรรู ้และเห็นข้อเท็จจริ งที่วา่ การจะให้ผลผลิตได้ที่มีคุณภาพจานวน
มากนั้น เกิดจากต้นส้มจุกที่มีความสมบูรณ์ จากการได้รับการเอาใจใส่ ดูแลที่เหมาะสม โดยพบว่าส้มจุกบางต้น
สามารถให้รายได้มากกว่า 3,000 บาท ทั้งนี้ตน้ ทุนที่เกิดจากการติดตั้งระบบน้ าเป็ นต้นทุนผันแปร โดยมีระยะเวลา
การใช้งาน 5-10 ปี เมื่อคานวณจากระยะเวลาดังกล่าว ทาให้ตน้ ทุนต่อไร่ จะเหลือ 24,226-25,322 บาท และทาให้
ส่ วนต่างของรายรับ-รายจ่ายเหลือเพียง 12,245-13,342 บาท ซึ่ งใกล้เคียงรายได้ 11,981 บาท และหากมีการปฏิบตั ิ
ตามเทคโนโลยีที่ได้ดาเนิ นการมา และมีการจัดการที่ เหมาะสม อาจมีการปรับใช้ปุ๋ยเคมีใ ห้นอ้ ยลงในปี ต่อๆ ไป
เพื่อลดต้นทุนปุ๋ ยและสารเคมีลงได้อีกในระยะยาว ซึ่ งผลตอบแทนที่ได้รับก็จะเพิ่มมากขึ้น และเกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น
ซึ่ งการวิจยั ที่ได้ดาเนินการไปนั้น ผูว้ ิจยั และเกษตรกรผูร้ ่ วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ขอ้ มูลร่ วมกัน
ตลอดมา ทาให้เกษตรกรเข้าใจถึงความสาคัญในการปฏิบตั ิดูแลรักษาต้นส้มจุกที่มีอยู่เดิม และดูแลต้นส้มจุกที่
ปลู กใหม่ โดยยอมรั บการใช้เ ทคโนโลยี การผลิ ต ที่ เ หมาะสม และสามารถปรั บ วิ ธีก ารปฏิ บ ัติ ใ ห้ส ามารถ
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ดาเนินการได้ ไม่กระทบกับวิถีชีวิต ความรู ้สึก หรื อเป็ นการเปลี่ยนแปลงความเชื่ อ และวิธีปฏิบตั ิเดิม และผูว้ ิจยั
ก็ได้รับข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่างๆ นอกเหนือจากการวิจยั นี้ ได้เข้าใจวิถีชีวิตและการปฏิบตั ิของเกษตรกร ทั้งที่
ในปั จจุบนั พื้นที่และการปลูกลดลง แต่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิ จหลักเช่ นยางพารา โดยได้รับรู ้
ข้อเท็จจริ งว่าส่ วนใหญ่แล้วมีการปลูกทิ้งไว้โดยไม่ดูแล บ้างเพื่อผลผลิตเท่าที่มีและรายได้ เหตุผลแท้ที่สุดแล้วที่
ยังมีผปู ้ ลูกส้มจุก คือ ความมีใจรักในส้มจุกอย่างแท้จริ ง
การวิจัย เรื่ องการจัด การที่ เหมาะสมในการฟื้ นฟู สวนส้มจุ กเสื่ อ มโทรมในพื้ นที่ จังหวัด สงขลานั้น
ดาเนิ นการวิจยั 3 ปี (2554-2556) ซึ่ งในปี ที่ 1(2554) และปี ที่ 2(2555) ต้นส้มจุกกาลังได้รับการฟื้ นฟู และได้
ข้อมูลผลผลิตและรายได้จึงมีรายงานในปี ที่ 2 และ 3(2555 และ 2556) ทั้งนี้ การปฏิบตั ิ ดูแลรักษา โดยการปรับ
ใช้เทคโนโลยี ของกรมวิ ชาการเกษตร ต้อ งทาอย่า งต่ อเนื่ อง จนทาให้ส ามารถฟื้ นฟู ต ้นได้ แต่ เ นื่ องจากใน
บางครั้งเกษตรกรผูป้ ลูกส้มจุกอื่นไม่ได้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาหรื ออาจยังปฏิบตั ิไม่ถูกต้องหรื ออาจมีสาเหตุอื่นๆ
ที่ทาให้การทาสวนส้มจุกไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม
สรุ ปผลการทดลอง
ในเรื่ องการจัดการที่เหมาะสมในการฟื้ นฟูสวนส้มจุกเสื่ อมโทรมในพื้นที่จงั หวัดสงขลานั้น การฟื้ นฟู
แปลงส้มจุกเสื่ อมโทรม โดยปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตให้เหมาะสมกับการดาเนิ นการในพื้นที่ และเกษตรกรมี
ความเข้าใจในการปฏิบตั ิดูแลรักษาแปลงและต้นส้มจุก เห็นความสาคัญในการทาให้ตน้ ส้มจุกมีความสมบูรณ์
แข็งแรง ลดเข้าทาลายของโรคและแมลงให้นอ้ ยลง ซึ่ ง จากการวิจยั จาเป็ นต้องเน้นย้ าให้ดาเนิ นการดังกล่าว
ต่อไป และปรับใช้การปฏิ บตั ิ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์แวดล้อมในปั จจุบนั เพื่อให้ตน้ ส้มจุก
สมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถให้ผลผลิต เพื่อจาหน่าย เป็ นรายได้
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