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1. ชุดโครงการวจัิย วจิยัและพฒันาการผลิตพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นท่ีภาคใตต้อนบน 
2. โครงการ           วจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตส้มแขกในพื้นท่ีภาคใตต้อนบน 
     กจิกรรม   สภาพการผลิตและการตลาดส้มแขกในพื้นท่ีภาคใตต้อนบน 
3. การทดลอง   

สภาพการผลติส้มแขกในพื้นทีภ่าคใต้ตอนบน 
Production of Malabar Tamarind in the Upper Southern 
อนงคน์าฏ พรหมทะสาร1 วนัเพญ็ พฤกษว์วิฒัน์2   สโรชา ถึงสุข3 

 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาสภาพการผลิตส้มแขกในเขตพื้นท่ีภาคใตต้อนบนน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ โดยวธีิการสุ่ม
แหล่งปลูกแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ใชแ้บบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลสภาพการผลิต และส่วนท่ี 3 ขอ้มูลสภาพการตลาด  เก็บ
รวบรวมขอ้มูลในเขตจงัหวดัพงังา ภูเก็ตและนครศรีธรรมราช ไดเ้กษตรกรตวัอยา่งทั้งหมด 45 ราย จากการศึกษา
พบวา่พื้นท่ีท าการเกษตรร้อยละ 71.11 มีขนาดไม่เกิน 5 ไร่ รายไดจ้ากการจ าหน่ายส้มแขกส่วนใหญ่ ร้อยละ 
33.33  มีรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาทต่อรายต่อปี พื้นท่ีปลูกส้มแขก ร้อยละ 84.44  มีสภาพเป็นท่ีเชิงเขา   รูปแบบ
การท าสวนเป็นแบบผสมผสานแหล่งน ้าท่ีใชอ้าศยัน ้าฝนแหล่งเดียว เกษตรกรแต่ละรายมีตน้ส้มแขกไม่เกิน 10 
ตน้ ร้อยละ 71.11   อายุตน้มากกวา่ 21 ปี ร้อยละ 80.00   การขยายพนัธ์ุโดยเสียบยอด ร้อยละ 82.22 ใชปุ๋้ยบ ารุง
ตน้ ร้อยละ 24.44   ตน้ส้มแขกออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม ร้อยละ 77.78    ติดผลช่วงเดือนมกราคม 
ร้อยละ 64.44  และท าการเกบ็เก่ียวผลผลิตช่วงเดือนมีนาคม ร้อยละ 66.67   ส าหรับปัญหาท่ีพบในการผลิตส้ม
แขกเกิดจากศตัรูพืช ร้อยละ 86.66 การจ าหน่ายส้มแขกเกษตรกรจะจ าหน่ายท่ีจุดรับซ้ือภายในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 
82.22  โดยท าการขนส่งเอง ส าหรับผลผลิตมีการแปรรูป ร้อยละ 75.56  เกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัพงังามี
ผลตอบแทนเฉล่ีย 2,340  บาทต่อตน้ อตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน 3.4 และเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดั
นครศรีธรรมราช มีผลตอบแทนเฉล่ีย 3,312 บาทต่อตน้ อตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน 3.3    
 
1ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรเลย (หวัหนา้การทดลอง)   
2ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรพงังา  
3ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรภูเก็ต  
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ค าน า 
ส้มแขกเป็นพืชทอ้งถ่ินของภาคใต ้ท่ีมีแนวโนม้จะสูญหายไปจากทอ้งถ่ิน แมจ้ะมีการกล่าวถึงประโยชน์

ในดา้นต่างๆมากมาย ทั้งผลและใบส้มแขกผลมีรสเปร้ียว  สามารถน ามาเป็นส่วนประกอบของอาหารต่าง  ๆ ได ้ 
และยงัมีสรรพคุณทางสมุนไพร คือเป็นยาระบาย ขบัเสมหะ  เม่ือมีการศึกษาองคป์ระกอบทางเคมีในส้มแขก 
พบวา่ ส้มแขกท่ีอยูใ่นอินเดียและไทย  มีสารส าคญัจากผลและเปลือกของส้มแขก คือ กรดไฮดรอกซ่ีซิตริก  (α - 
hydroxycitric acid) หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ HCA ซ่ึงสารน้ีมีบทบาทในการยบัย ั้งขบวนการบางอยา่งท่ีร่างกายใชใ้น
การสร้าง และเป็นประโยชน์มากส าหรับผูท่ี้มีโรคเก่ียวกบัไขมนัส่วนเกิน ดว้ยเหตุน้ีจึงไดมี้การแปรรูปผลิตภณัฑ์
จากส้มแขก เช่น ส้มแขกกวน  หย ี ผงส้มแขก น ้าส้มแขกสกดัเขม้ขน้ น ้าส้มแขกพร้อมด่ืม  เป็นตน้ แต่เน่ืองจาก
การพฒันาและขยายตวัของพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนๆ ท าใหพ้ืชทอ้งถ่ินกลายเป็นพืชท่ีถูกมองขา้ม ส่วนใหญ่มีการ
ปลูกไวเ้พียงบริเวณท่ีพกัอาศยั หรือแซมอยูใ่นสวนไมผ้ลชนิดอ่ืนเพียงไม่ก่ีตน้ อีกทั้งเกษตรกรยงัขาดขอ้มูล
รวมทั้งเทคโนโลยใีนการผลิตส้มแขก จึงท าใหป้ระสบปัญหาโรคพืชเขา้ท าลายเช่นเพล้ียไฟ หนอนผเีส้ือ และ
การจดัการดา้นการผลิตการตลาด 

การศึกษาสภาพการผลิตส้มแขกในเขตพื้นท่ีภาคใตต้อนบนน้ีเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อน ามาพฒันา
เป็นเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ผลักดันให้ส้มแขกพฒันาเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เป็นท่ีนิยมทั้ งในและนอก
ประเทศไดต่้อไป  โดยศึกษาเทคโนโลยีและปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตส้มแขกเพื่อให้ไดข้อ้มูลดา้นเทคโนโลยี
การผลิตส้มแขกท่ีเหมาะสมในเขตพื้นท่ีภาคใตต้อนบน  ส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
สร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรหรือชุมชนในอนาคต สามารถยกระดบัส้มแขกให้มีบทบาทเป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย 
ตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรหนัมาตระหนกัถึงคุณค่าให้มากข้ึน และมีการขยายผลถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร
เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 
วธีิด าเนินการ 
อุปกรณ์   แบบสอบถาม เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีปลูกส้มแขก เน้ือหาประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 คือ ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ ขนาดพื้นท่ีท าการเกษตร รายไดจ้ากการ 
จ าหน่าย 

ส่วนท่ี 2 คือ ขอ้มูลสภาพการผลิต ไดแ้ก่ สภาพพื้นท่ี ลกัษณะเน้ือดิน แหล่งน ้าท่ีใช ้รูปแบบการท าสวน  
จ านวนตน้ อายตุน้ วธีิการขยายพนัธ์ุ การใชปุ๋้ยรองพื้น ช่วงออกดอก ช่วงติดผล ช่วงเก็บเก่ียว 
รูปแบบการเก็บเก่ียว ปัญหาท่ีพบ 

 ส่วนท่ี 3 คือ ขอ้มูลสภาพการตลาด ไดแ้ก่  การจา้งแรงงาน แหล่งจ าหน่าย การขนส่ง การแปรรูป 
 
วธีิการ 

1. ด าเนินการส ารวจเกษตรกรท่ีปลูกส้มแขกในจงัหวดัพงังา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช  สุ่มตวัอยา่ง
เกษตรกรโดยวธีิการแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 
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2.  จดัท าแบบสอบถามทดสอบและปรับแกแ้บบสอบถาม 
3.  เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร 
4.  คดัเลือกเกษตรกรท่ีใหค้วามร่วมมือเพื่อเก็บขอ้มูลทางดา้นเศรษฐศาสตร์  
5.  วเิคราะห์ขอ้มูล แบ่งการวเิคราะห์เป็น 

 5.1 การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป เป็นการน าขอ้มูลพื้นฐาน เช่น อาย ุอาชีพ พื้นท่ีท าการเกษตร รายได้
จากการท าสวน สภาพพื้นท่ี วธีิการขยายพนัธ์ุ ช่วงออกดอก ช่วงติดผล ช่วงเก็บเก่ียว การแปรรูป มาวเิคราะห์ 
สถิติท่ีใช ้คือ  ค่าสัดส่วน 

    5.2 การวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ คดัเลือกเกษตรกรท่ีใหค้วามร่วมมือจ านวน 2 รายในพื้นท่ี
จงัหวดัพงังา และนครศรีธรรมราช  โดยการใชข้อ้มูลทางดา้นเศรษฐศาสตร์เพื่อทราบถึง ตน้ทุนการผลิต รายได ้
ผลตอบแทนและอตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน (BCR) โดยใชห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

- ตน้ทุนดา้นปัจจยัการผลิต เช่น ค่าตน้พนัธ์ุ ค่าเตรียมหลุมปลูก  ค่าปุ๋ย และค่าสารเคมี 
 - ตน้ทุนดา้นแรงงาน เช่น ค่าจา้งเก็บเก่ียวผลผลิต ค่าจา้งพ่นสารเคมี  

  - ตน้ทุนอ่ืนๆ เช่น ค่าขนส่ง 
  - รายได ้= ผลผลิต (ต่อตน้) x ราคาผลผลิต 
  - ผลตอบแทน = รายได-้ ตน้ทุนการผลิต 
ระยะเวลา 
 เร่ิมตน้  เดือนตุลาคม  2553 
 ส้ินสุด  เดือนกนัยายน  2555 
 
สถานทีด่ าเนินการ   

จงัหวดัพงังา ภูเก็ตและนครศรีธรรมราช 
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 
การศึกษาน้ีแบ่งออกเป็น 2 เร่ือง 

1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสภาพการผลิตและการตลาดส้มแขก 
    1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร 
    1.2 ขอ้มูลสภาพการผลิต  
    1.3 ขอ้มูลสภาพการตลาด 

2. ขอ้มูลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 
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1. ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัสภาพการผลติและการตลาดส้มแขก 
 1.1 ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร จากเกษตรกรท่ีปลูกส้มแขกใน 3 จงัหวดั ภาคใตต้อนบน ไดแ้ก่ จงัหวดั
พงังาในเขตอ าเภอกะปง อ าเภอตะกัว่ป่า และอ าเภอทบัปุด จงัหวดัภูเก็ตในเขตอ าเภอถลาง จงัหวดั
นครศรีธรรมราชในเขตอ าเภอลานสกา ท าการสุ่มตวัอยา่งโดยวธีิการแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ได้
เกษตรกรจ านวน 45 ราย สัมภาษณ์โดยใชแ้บบสอบถาม พื้นท่ีท าการเกษตรร้อยละ 71.11 มีขนาดไม่เกิน 5 ไร่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลกั ร้อยละ 62.22 อายนุอ้ยกวา่ 50 ปี ร้อยละ 55.56  รายไดจ้ากการจ าหน่ายส้ม
แขก ร้อยละ 33.33 มีรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาทต่อรายต่อปี รองลงมามีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 5,001-10,000 และ
10,001-15,000 บาทต่อรายต่อปี ซ่ึงมีร้อยละ 28.86 และ 20.00 ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของเกษตรกร                                                                                    

รายการ  ร้อยละ 

อายุ (ปี)   
นอ้ยกวา่ 50   55.56 

     51-60   26.67 
 61 ปี ข้ึนไป  17.78 

อาชีพ   
เกษตรกร  62.22 
ธุรกิจส่วนตวั  37.78 

ขนาดพืน้ทีท่ าการเกษตร (ไร่)   
1-5   71.11 
6 ไร่ ข้ึนไป  28.89 

รายได้จากการจ าหน่าย (บาท/ราย/ปี)   
นอ้ยกวา่ 5,000  17.78 
5,001-10,000  28.86 
10,001-15,000 
มากกวา่ 15,000 

 20.00 
33.33 
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             1.2 ข้อมูลสภาพการผลติ พื้นท่ีโดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.44 มีสภาพเป็นท่ีเชิงเขา มีลกัษณะเป็นดินร่วน
ปนเหนียว ร้อยละ 73.33    แหล่งน ้าท่ีใชอ้าศยัน ้าฝนแหล่งเดียว รูปแบบการท าสวนส้มแขกเป็นแบบผสมผสาน 
เกษตรกรแต่ละรายมีตน้ส้มแขกไม่เกิน 10 ตน้ ร้อยละ 71.11 อายตุน้มากกวา่ 21 ปี ร้อยละ 80.00  ขยายพนัธ์ุโดย
การเสียบยอด ร้อยละ 82.22 มีการใชปุ๋้ย ร้อยละ 24.44  ตน้ส้มแขกออกดอกช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม ร้อย
ละ 77.78  ติดผลช่วงเดือนมกราคม ร้อยละ 64.44 และเดือนกุมภาพนัธ์ ร้อยละ 35.56 ตามล าดบั ท าการเก็บเก่ียว
ผลผลิตช่วงเดือนมีนาคม ร้อยละ 66.67 การเก็บเก่ียวเกษตรกรจะเก็บพร้อมกนัทั้งตน้ ร้อยละ 73.33  ส าหรับ
ปัญหาท่ีพบในการผลิตส้มแขกเกิดจากศตัรูพืช ร้อยละ 86.66  (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางที ่2 ข้อมูลสภาพการผลติ 
รายการ ร้อยละ 

สภาพพืน้ที ่
     ท่ีเชิงเขา 84.44 

    ท่ีเนิน 15.56 

ลกัษณะเน้ือดิน 
     ดินร่วนปนเหนียว 73.33 

    ดินเหนียวปนทราย 26.67 

แหล่งน า้ทีใ่ช้ 
 

    น ้าฝนอยา่งเดียว 100 

    น ้าฝนและแหล่งอ่ืนๆ 1/  0 

รูปแบบการท าสวน 
 

     พืชเด่ียว 0 

     ผสมผสาน 100 

จ านวนต้น (ต้น/ราย) 
 

     1 - 10 71.11 

     11 ตน้ ข้ึนไป 28.89 

อายุต้น (ปี) 
 

    1- 20 20 
    21 ปี ข้ึนไป 80 
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ตารางที ่2 ข้อมูลสภาพการผลติ(ต่อ) 

รายการ ร้อยละ 

วธีิการขยายพันธ์ุ 
 

    เสียบยอด 82.22 

    เมล็ด 17.78 

การใช้ปุ๋ยรองพืน้ 
 

     ใส่ 24.44 

    ไม่ใส่ 75.56 
ช่วงออกดอก 

 
    พฤศจิกายน-ธนัวาคม 77.78 
    มกราคม-กุมภาพนัธ์ุ 22.22 

ช่วงติดผล 
 

    มกราคม 64.44 

    กุมภาพนัธ์ 35.56 

ช่วงเกบ็เกีย่ว 
 

    กุมภาพนัธ์ 33.33 

    มีนาคม 66.67 

รูปแบบการเกบ็เกีย่ว 
 

    เลือกเก็บ 26.67 

    พร้อมกนัทั้งตน้ 73.33 

ปัญหาทีพ่บ 
 

    ศตัรูพืช2/ 86.66 

    อ่ืนๆ3/ 13.34 
1/แหล่งอ่ืนๆ ไดแ้ก่ บ่อขุด หว้ย 
2/ ไดแ้ก่ เพล้ียไฟ หนอนเจาะผล เป็นตน้ 
3/ ไดแ้ก่ เสียหายเน่ืองจากพายุฝน ลม 
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             1.3 ข้อมูลสภาพการตลาด เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตโดยร้อยละ 82.22 ใชแ้รงงานภายในครัวเรือน การ
จ าหน่ายส้มแขกเกษตรกรจะจ าหน่ายท่ีจุดรับซ้ือภายในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 75.56 และน าส่งตลาดกลางสินคา้เกษตร 
ร้อยละ 24.44  โดยท าการขนส่งเอง ส าหรับผลผลิตมีการแปรรูป ร้อยละ 75.56 ไดแ้ก่ ตากแหง้ แช่เกลือ แช่อ่ิม 
น ้าพร้อมด่ืม แยม เป็นตน้ (ตารางท่ี 3) 

 
ตารางที ่3 ข้อมูลสภาพการตลาด                                                                                         

รายการ  ร้อยละ 

การจ้างแรงงาน 
    จา้ง 
    ไม่จา้ง 
แหล่งจ าหน่าย  

  
17.78 
82.22 

ตลาดทอ้งถ่ิน  75.56 
ตลาดกลางสินคา้เกษตร  24.44 

การขนส่ง   
ขนส่งเอง 
จา้งขนส่ง 

 100 
0 

การแปรรูป   
มี1/  75.56 
ไม่มี  24.44 

1/ไดแ้ก่ ตากแหง้ แช่เกลือ แช่อ่ิม น ้าพร้อมด่ืม แยม เป็นตน้ 
 
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

         ใชข้อ้มูลการขายผลผลิตสดเฉล่ียกิโลกรัมละ 22   บาท โดยนางอุดมศิลป์ ถือทอง เกษตรกรในพื้นท่ี
จงัหวดัพงังามีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตส้มแขกแบบผลสดเฉล่ีย 3,300 บาทต่อตน้ ตน้ทุนในการผลิตเฉล่ีย    
960 บาทต่อตน้ ท าใหไ้ดผ้ลตอบแทนเฉล่ีย 2,340  บาทต่อตน้ ส่วนอตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน  3.4 ส าหรับ
นางหนูเสริม  ทรัพยย์าสาร เกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช มีรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลผลิตส้มแขก
แบบผลสดเฉล่ีย 4,708  บาทต่อตน้  ตน้ทุนในการผลิตเฉล่ีย    1,396 บาทต่อตน้ ท าใหไ้ดผ้ลตอบแทนเฉล่ีย 
3,312 บาทต่อตน้ ส่วนอตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน  3.3   (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที ่4 รายได ้ตน้ทุน และผลตอบแทนเฉล่ียจากการผลิตส้มแขกของเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัพงังา และ   
               นครศรีธรรมราช 

รายช่ือ 
 รายได ้

(บาทต่อตน้) 
    ตน้ทุน 
(บาทต่อตน้) 

ผลตอบแทน 
(บาทต่อตน้) 

      
     BCR 

นางอุดมศิลป์   ถือทอง 
นางหนูเสริม  ทรัพยย์าสาร 

     
     3,300 
     4,708  

   960 
1,396  

2,340 
3,312  

3.4 
3.3  

 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัสภาพการผลติและการตลาดส้มแขก 
จากเกษตรกรท่ีปลูกส้มแขกใน 3 จงัหวดั ภาคใตต้อนบน ไดแ้ก่ พงังา ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช พบวา่

พื้นท่ีท าการเกษตรร้อยละ 71.11 มีขนาดไม่เกิน 5 ไร่ ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลกั ร้อยละ 62.22 อายนุอ้ย
กวา่ 50 ปี ร้อยละ 55.56 รายไดจ้ากการจ าหน่ายส้มแขก ร้อยละ 33.33 มีรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาทต่อรายต่อปี 
พื้นท่ี ร้อยละ 84.44 มีสภาพเป็นท่ีเชิงเขา รูปแบบการท าสวนส้มแขกเป็นแบบผสมผสาน เกษตรกรแต่ละรายมี
ตน้ส้มแขกไม่เกิน 10 ตน้ ร้อยละ 71.11    อายตุน้มากกวา่ 21 ปี ร้อยละ 80.00  การขยายพนัธ์ุโดยการเสียบยอด 
ร้อยละ 82.22 ในส่วนการใชปุ๋้ย ร้อยละ 24.44  ท  าการเก็บเก่ียวผลผลิตช่วงเดือนมีนาคม ร้อยละ 66.67 ส าหรับ
ปัญหาท่ีพบในการผลิตส้มแขกเกิดจากศตัรูพืชไดแ้ก่ เพล้ียไฟ หนอนเจาะผล เป็นตน้ ร้อยละ 86.66   

เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตโดยร้อยละ 82.22 ใชแ้รงงานภายในครัวเรือน การจ าหน่ายส้มแขกเกษตรกร
จะจ าหน่ายท่ีจุดรับซ้ือภายในทอ้งถ่ิน ร้อยละ 75.56 และผลผลิตมีการแปรรูป ร้อยละ 75.56 การแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัพงังาท่ีพบคือ ลูกอมส้มแขก เยลล่ี แยม จงัหวดัภูเก็ตเช่น น ้าส้มควายเขม้ขน้ ส้มควายแกว้ 
แช่อ่ิม จงัหวดันครศรีธรรมราชเช่นน ้าพร้อมด่ืม แช่อ่ิม แช่เกลือ และทุกจงัหวดัจะแปรรูปเป็นแบบตากแหง้ 
2. ข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

การขายผลผลิตสดเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชตน้ทุนในการผลิตเฉล่ีย 1,396 บาทต่อตน้ 
ซ่ึงสูงกวา่เกษตรกรในจงัหวดัพงังา ส่งผลใหจ้งัหวดันครศรีธรรมราชมีอตัราผลตอบแทนต่อการลงทุนอยูท่ี่ 3.3   
ในขณะท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัพงังามีอตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน 3.4  
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   การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 

1. ไดข้อ้มูลพื้นท่ีการกระจายตวัของแหล่งผลิตส้มแขก ขอ้มูลการเจริญเติบโตของพืชแต่ละระยะ และ
ขอ้มูลสภาพตลาดในแต่ละจงัหวดั 

2. ไดข้อ้มูลการแปรรูปผลผลิตส้มแขกเป็นผลิตภณัฑใ์นรูปแบบต่างๆ ของแต่ละจงัหวดั  
3. ไดข้อ้มูลรายได ้ตน้ทุน และผลตอบแทนต่อการลงทุน 
4. สามารถเผยแพร่ผลงานวิจยัสู่กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ เกษตรกร บุคลากรหน่วยงานต่างๆของรัฐและ

เอกชน และผูส้นใจ โดยผา่นทางรายงานผลการวจิยัของหน่วยงาน เอกสารเผยแพร่ และวารสารทาง
วชิาการต่อไป  
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