
 

รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงีบประมาณ 2558 
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 
 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

กิจกรรม   :  วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตไม้ผลอย่างยั่งยืนในพื้นที่รับน้้า 

       ภาคกลาง 
 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การทดสอบเทคโนโลยีการสร้างสวนส้มโอพันธุ์ท้องถิ่นจังหวัด 

                                           นครปฐม 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Testing Pumelo Production Technology in Nakhon 

                                           Pathom Province. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  :  นายเพทาย  กาญจนเกษร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

ผู้ร่วมงาน                  :  นายอดุลย์รัตน์  แคล้วคลาด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

     นางสุภัค  กาญจนเกษร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

     นางศิริจันทร์  อินทร์น้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

     สมชาย บุญประดับ  ส้านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร 

5. บทคัดย่อ   

          การทดสอบเทคโนโลยีการสร้างสวนส้มโอพันธุ์ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ด้าเนินการในแปลงเกษตรกร
อ้าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างปี 2556 – 2558 เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการปลูกส้มโอ จากการ
ทดสอบพบว่า ส้มโอมีการเจริญเติบโตด้านความสูงของล้าต้นและความกว้างของทรงพุ่มอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาการด้าเนินงานโดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านกิ่งใบเพ่ิมมากขึ้นในช่วงฤดูฝนของแต่และปีการ
ผลิต ส้าหรับสวนส้มโอปลูกใหม่ของนางสมพรมีรายได้จากการปลูกถั่วฝักยาว พริก และถั่วพูเป็นพืชแซมในปี 
2556 มีรายได้เท่ากับ 4,782 บาท/ไร่/รอบการผลิต ปี 2557 มีรายได้เท่ากับ 4,100 บาท/ไร่/รอบการผลิต 
และในปี 2558 มีรายได้เท่ากับ 4,766 บาท/ไร่/รอบการผลิต  ส่วนแปลงของนางธรรมรัตน์มีรายได้จากการ
ปลูกกล้วยหอม มะละกอ และมะเขือยาวเป็นพืชแซมในปี 2556 มีรายได้ 5,400 บาท/ไร่/รอบการผลิต ปี 
2557 มีรายได้ 7,533 บาท/ไร่/รอบการผลิต และในปี 2558 มีรายได้ 7,250 บาท/ไร่/รอบการผลิต ตามล้าดับ 
 

Testing Technology planting pumelo orchard. The testing conducted in farmers' 
orchard Nakhon Pathom Province during the years 2013 – 2015. It was found that pumelo 
growing on the height and width of the canopy continues throughout the duration of the 
operation, with the growth rate of the leaves increase during the rainy season of the year, 



 

however, The pumelo orchard of Mr.somporn had income from planting beans, peppers and 
winged bean plants in the year 2013 with revenues 4,782 baht / rai / production cycle in 
2014, with revenue of 4,100 baht / rai / rev. production, and in 2015 had revenues of 4,766 
baht / rai / production cycle. The pumelo orchard of Mr. Thammarat income from growing 
bananas, papaya and eggplant plants in 2013 had revenues of 5,400 baht / rai / production 
cycle in 2014 revenues 7,533 baht / rai / production cycle and the year. 2015 revenues 
7,250 baht / rai / production cycle, respectively 
 

6. ค าน า                           
     ในปี 2554 จังหวัดนครปฐมประสบอุทกภัย โดยเฉพาะในอ้าเภอนครชัยศรี และอ้าเภอสามพราน 

สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรสวนปลูกส้มโอจนกระทั่งจังหวัดนครปฐมต้องประกาศเป็นพ้ืนที่ประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554 โดยความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตร ปี 

2554 จากภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลัก เกณฑ์ อัตรา กรอบ

วงเงิน และขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตร ปี 2554 กรณีพิเศษ ตามที่กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ได้เสนอ (นงนุช และคณะ, 2556 ) ซึ่งจังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งที่มีการปลูกส้มโอเพ่ือการ

ส่งออกมานานและมีชื่อเสียงที่รู้จัดกันดี (กวิศร์ และเอมอร, 2556) รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ส้มโอเป็นผลไม้ที่

ส่งเสริมให้เป็นสินค้าเป้าหมายหลักในการพัฒนาการผลิตและการส่งออก (นิภาพรรณ, 2554) ส้าหรับผลจาก

การประเมินความเสียหายของส้มโอ จากอุทกภัย ปี 2554 ท้าให้เกิดการสูญเสียของผลผลิตของเกษตรกรสวน

ส้มโอพันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้้าผึ้งตาย คิดเป็นร้อยละ 95.5 และ 95.9 ของต้นส้มโอทั้งหมดของแต่ละสาย

พันธุ์ที่ท้าการส้ารวจข้อมูล ตามล้าดับ และมีพ้ืนที่เสียหายที่สามารถฟ้ืนฟูได้ร้อยละ 4.3 และ 3.8 ตามล้าดับ ผู้

ปลูกส้มโอได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ ต้นส้มโอตาย ที่เหลือเสียหายในสภาพฟ้ืนฟูได้ และในสภาพฟ้ืนฟูได้

ต่้า โดยจากการส้ารวจในภาพรวมพ้ืนที่ 506.24 ไร่ พบว่า มีมูลค่าความเสียหายของต้นส้มโอเป็นเงินทั้งสิ้น 

28.09 ล้านบาท หรือเฉลี่ยไร่ละ 55,504.87 บาท ส้าหรับการประเมินความเสียหายของการเพ่ิมข้ึนของต้นทุน

การผลิต ซึ่งเกิดจากต้นทุนการปลูกใหม่ เพ่ือให้สวนส้มโอกลับมาด้าเนินธุรกิจต่อไป เกษตรกรต้องมีค่าใช้จ่าย

ในการจัดการด้านที่ดินเพ่ิมมากกว่าภาวะปกติ ได้แก่ การยกร่องแปลงปลูก การตัดท้าลายต้นส้มโอที่ตาย การ

ปรับพ้ืนที่ให้เสมอ การไถ่ดะเพ่ือตากหน้าดินให้แห้ง ค่าการจัดการปรับสภาพดินด้วยปูนขาว และปุ๋ยหมัก ปุ๋ย

คอก (นงนุช และคณะ, 2556 ) 

    สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยน้้าท่วมสวนส้มโอในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ท้าให้พ้ืนที่ปลูกส้มโอได้รับความ

เสียหายกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ปลูกซึ่งอ้าเภอสามพราน และอ้าเภอนครชัยศรีเป็นแหล่งผลิตส้มโอเพ่ือ

การส่งออกโดยเฉพาะพันธุ์ขาวน้้าผึ้ง และพันธุ์ทองดี ภายหลังจากท่ีน้้าลด พ้ืนที่สวนส้มโอมีความเสียหายทั้งใน

แง่ของผลผลิตที่ลดลงและการฟ้ืนฟูต้นที่รอดจากน้้าท่วม ตลอดจนการปลูกสร้างสวนใหม่ ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการ

ให้ค้าแนะน้าเกษตรกรในการจัดการสวนและจัดท้าแปลงสาธิตปลูกซ่อม และแปลงสาธิตการสร้างสวนใหม่



 

ให้แก่เกษตรกรได้ศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นเพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ระหว่างรอการให้ผล

ผลิตของส้มโอ   จากสภาพเหตุการณ์และปัญหาที่กล่าวมาเบื้องต้นจ้าเป็นต้องมีการทดสอบเทคโนโลยีการผลิต

ส้มโอของกรมวิชาการเกษตร และเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย สู่การทดสอบจริงในพ้ืนที่ประสบ

อุทกภัย โดยเฉพาะส่วนปลูกใหม่เพ่ือเป็นการศึกษาด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นแหล่งถ่ายทอด และขยายผลการ

ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นท่ีต่อไป 
 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์การทดลอง 
 1.ต้นส้มโอพันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้้าผึ้งของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม 
 2.เชื้อจุลินทรีย์ไมโคไรซา และเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 
 3.พันธุ์พืชผักหรือไม้ผลอายุสั้นเพื่อปลูกเป็นพืชเสริม เช่น มะเขือ ถั่วฝักยาว กล้วย ฝรั่ง มะละกอ เป็นต้น 
 4.ปุ๋ยเคมี และอินทรีย์ 
 5.สารป้องกันก้าจัดโรค แมลง 
 6.วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

วิธีการทดลอง 

ด้าเนินการในพ้ืนที่เกษตรกร โดยทดสอบวิธีการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ การปลูก
พืชแซมเพ่ือสร้างรายได้ก่อนที่ต้นส้มโอจะให้ผลผลิต การใช้เชื้อวี เอไมโคไรซา การใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต 
และการใช้เทคโนโลยีตามแผนควบคุมคุณภาพส้มโอของกรมวิชาการเกษตร 
 

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

     1. ส้ารวจวิเคราะห์พื้นที่และคัดเลือกแปลง/เกษตรกรร่วมโครงการ จ้านวน 2 ราย รายละ 1 ไร่ 
 2. เก็บตัวอย่าง ดิน และพืชในแปลงเพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร 
 3. การเตรียมแปลงปลูก  

3.1 ตัดต้นส้มโอตายออก และขนย้ายต้นส้มโอออกจากแปลงปลูก 

3.2 ปรับพื้นที่ปลูกให้เสมอ โดยใช้รถตัก และรถไถ 
3.3 ไถดะเพ่ือตากหน้าดินให้แห้ง และท้าให้ดินร่วน 
3.4 ใช้รถตักแบ่งสันร่องแปลงปลูกกว้างประมาณ 6.5 เมตร ร่องน้้าลึก 1.50 เมตร 

    4.กิ่งพันธุ์ ใช้พันธุ์ที่ได้จากการขยายจากต้นในแต่ละจังหวัด 
    5.ระยะปลูก ใช้ระยะปลูก 6 x 6 เมตร ปลูกได้ประมาณ 44 ต้น/ไร่ 
    6.การจัดการดิน ปรับสภาพดิน โดยการใช้ปูนขาว เพ่ือปรับค่า pH ของดินให้อยู่ในระดับ 5.5 – 7.0  

              และใส่ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอกเพ่ือเพ่ิมจุลินทรีย์ในดิน และท้าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
    7.การปลูกพืชแซม การเลือกพืชแซมให้แก่เกษตรกรเป็นผู้เลือกโดยนักวิชาการเกษตรเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ 
                           เลือกพืชที่เหมาะสมที่สุดกับพืชหลักคือ ส้มโอและการขายในตลาดท้องถิ่น 
    8.การจัดทรงพุ่ม ตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม 



 

    9.การควบคุมศัตรูส้มโอ ตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสม (กรมวิชาการเกษตร, 2550) 
 

การบันทึกข้อมูล 

 1.ความสูงล้าต้น  
 2.ความกว้างของทรงพุ่ม 

 3.ช่วงเวลาของการแตกใบอ่อนของส้มโอ 

 4.ชนิดของพืชแซม ในแปลงปลูกส้มโอ 

 5.ผลผลิตและรายได้จากการขายพืชแซม 

 6.ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนปลูก 
 

     เวลาและสถานที่   

ระยะเวลา  เริ่มต้น ปี 2556 สิ้นสุดการทดลอง ปี 2558 

สถานที่ด้าเนินการ แปลงส้มโอของเกษตรกรในอ้าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  
จากการวัดการเจริญเติบโตของส้มโอจากส่วนที่ปลูกใหม่ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2557 ถึงเดือน

ตุลาคม 2558 เป็นระยะเวลา 18 เดือน พบว่าต้นส้มโอทั้ง 2 แปลง มีการเจริญเติบโตด้านความสูงของล้าต้น
และความกว้างของทรงพุ่มอย่างต่อเนื่องโดยในภาพรวมนั้นต้นส้มโอในแปลงของนางสมพรนั้นมีการ
เจริญเติบโตทั้งในด้านความสูงของล้าต้นและความกว้างของทรงพุ่มมากกว่าแปลงของนางธรรมรัตน์ โดยแปลง
ของนางสมพรนั้นต้นส้มโอมีความสูงมากกว่าความกว้างของทรงพุ่มท้าให้ลักษณะของทรงต้นนั้นสูงใหญ่
มากกว่าแปลงของนางธรรมรัตน์ที่มีค่าความสูงของล้าต้นและความกว้างของทรงพุ่มที่ใกล้เคียงกันส่งผลให้
ลักษณะของพุ่มคล้ายทรงกลม ส้าหรับการเจริญเติบโตของต้นส้มโอแปลงนางสมพรมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่า
แปลงนางธรรมรัตน์เนื่องจากสภาพดินในแปลงมีความอุดมสมบูรณ์สูงที่ธาตุอาหารที่จ้าเป็นและปริมาณ
อินทรีย์วัตถุในดินมากกว่า จึงส่งผลให้ต้นส้มโอมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่านั้นเอง ส้าหรับลักษณะของรูปแบบการ
เจริญเติบโตในรอบปีของส้มโอทั้ง 2 แปลงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกล่าวคือจะมีอัตราการเจริญเติบโตมากขึ้น
ในช่วงหนึ่งของปี โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกในพ้ืนที่ เป็นจ้านวนมากในช่วงฤดูฝนก็จะท้าให้ส้มโอมีการ
เจริญเติบโตทางก่ิงใบท่ีดีส่งผลให้ความสูงของล้าต้นและขนาดของทรงพุ่มที่เพ่ิมมากข้ันนั้นเอง (ภาพท่ี 1 ) 

ส้าหรับการปลูกพืชแซมในสวนส้มโอปลูกใหม่ของนางสมพรนั้นมีการปลูกถั่วฝักยาว พริก และถั่วพู 
โดยสามารถปลูกได้ประมาณ 3 รอบการผลิตใน 1 ปี โดยเป็นการปลูกแซมระหว่างต้นส้มโอที่ปลูกใหม่ และ
เกษตรกรมีการเก็บผลผลิตส่งให้พ่อค้าที่รวบรวมในพ้ืนและผลิตบางส่วนก็น้าไปจ้าหน่ายเองในตลาดนัดที่อยู่ใน
พ้ืนที่เป็นบางครั้งคราว โดยแปลงนางสมพรนั้นในปี 2556 มีรายได้จากการปลูกพืชแซมเท่ากับ 4,782 บาท/
ไร่/รอบการผลิต ปี 2557 มีรายได้จากการปลูกพืชแซม เท่ากับ 4,100 บาท/ไร่/รอบการผลิต และในปี  2558 
มีรายได้จากการปลูกพืชแซม เท่ากับ 4,766 บาท/ไร่/รอบการผลิต (ตารางที่ 1) ส่วนแปลงของนางธรรมรัตน์
นั้นมีการปลูกกล้วยหอม มะละกอ และมะเขือยาวเป็นพืชแซม โดยกล้วยหอม และมะละกอจะปลูกปีละครั้ง
ส่วนมะเขือยาวสามารถปลูกได้มาประมาณ 2 ครั้ง/ปี เกษตรกรมีการเก็บผลผลิตส่งให้พ่อค้าที่รวบรวมผลผลิต



 

ในพ้ืนที่เป็นหลัก โดยในปี 2556 มีรายได้ 5,400 บาท/ไร่/รอบการผลิต ปี 2557 มีรายได้ 7,533 บาท/ไร่/รอบ
การผลิต และในปี 2558 มีรายได้ 7,250 บาท/ไร่/รอบการผลิต (ตารางท่ี 2) 
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ส้มโอมีการเจริญเติบโตด้านความสูงของล้าต้นและความกว้างของทรงพุ่มอย่างต่อเนื่องโดยมีลักษณะ

ของรูปแบบการเจริญเติบโตมากขึ้นในช่วงฤดูฝนก็จะท้าให้ส้มโอมีการเจริญเติบโตทางก่ิงใบที่ดีส่งผลให้ความสูง

ของล้าต้นและขนาดของทรงพุ่มที่เพ่ิมมากขึ้น ส้าหรับการปลูกพืชแซมในสวนส้มโอปลูกใหม่สามารถช่วยให้

เกษตรกรมีรายได้ระหว่างรอการให้ผลผลิตของส้มโอโดยมีตลาดในพ้ืนที่รองรับการจ้าหน่าย 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

     10.1 น้าผลการวิจัยแนะน้าให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ 

10.2  จัดท้าเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิตส้มโอเพ่ือการส่งออก 
 

11. เอกสารอ้างอิง 
กวิศร์ วานิชกุล และเอมอร เลิศส้าราญ, 2556. สถานภาพการผลิตและการตลาดของส้มโอเพ่ือการส่งออกใน 

จังหวัดนครปฐม. เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาพืช, 
กรุงเทพฯ. หน้า 233-240 (528 หน้า). 

กรมวิชาการเกษตร,  2550.  การผลิตส้มโอคุณภาพตามาตรฐาน  GAP ส้มโอ. กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 
นิภาพรรณ ศิริทรัพย์สมบัติ, 2544. การวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่งออกส้มโอของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ 

ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 
นงนุช อังยุรีกุล และสุวรรณา  สายรวมญาติ, 2556. การประเมินความเสียหายจากอุทกภัย ปี 2554  

กรณีศึกษาส้มโอที่ได้สินค้าคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์. เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 สาขาศึกษาศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 346-354 (504 หน้า).  
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ภาพที่ 1 กราฟแสดงการเจริญเติบโตของต้นส้มโอแปลงปลูกสร้างสวนใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ต้นส้มโอแปลงคุณธรรมรัตน์ ประเสริฐมรรค ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม (1) 
           พืชอายุสั้นปลูกแซมแปลงส้มโอ กล้วย (2) มะละกอ (3) และมะเขือเปราะ (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) (2) (3) (4) 

(1) (2) (3) 



 

ภาพที่ 3 ต้นส้มโอแปลงคุณสมพร ชังเก ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม (1) พืชอายุสั้นปลูกแซม 
            แปลงส้มโอ ถั่วฝักยาว (2) และพริก (3)  
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ดินแปลงส้มโอคุณธรรมรัตน์ และคุณสมพร ก่อนเริ่มด้าเนินการทดสอบ 
 



 

ตารางท่ี 2 แสดงรายได้ (บาท/ไร่/รอบการผลิต) จากการปลูกพืชแซมในแปลงปลูกส้มโอใหม่ของนางธรรมรัตน์ และนางสมพร ในปีการผลิต 2556 – 2558 

 

 

 

 

ปีการผลิต ปีการผลิต 2556 ปีการผลิต 2557 ปีการผลิต 2558 
ชื่อเกษตรกร นางสมพร  ชังเก นางธรรมรัตน์ประเสริฐมรรค นางสมพร  ชังเก นางธรรมรัตน์ประเสริฐมรรค นางสมพร  ชังเก นางธรรมรัตน์ประเสริฐมรรค 

ข้อมูล/พืช ถั่วฝักยาว พริก ถั่วพ ู กล้วย
หอม 

มะละกอ มะเขอืยาว ถั่วฝักยาว พริก ถั่วพ ู กล้วย
หอม 

มะละกอ มะเขอืยาว ถั่วฝักยาว พริก ถั่วพ ู กล้วย
หอม 

มะละก
อ 

มะเขอื
ยาว 

1.พื้นที่ปลกู 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

2.ระยะปลูก 50x50cm 50x50cm 50x50cm 4x4m 4x6m 1x1m 50x50cm 50x50cm 50x50cm 4x4m 4x6m 1x1m 50x50cm 50x50cm 50x50cm 4x4m 4x6m 1x1m 

3.ค่าใช้จ่ายพันธุ์พืช 200 บาท 100 บาท 150 บาท 300 
บาท 

350 บาท 100 บาท 200 บาท 100 บาท 150 บาท 300 
บาท 

350 บาท 100 บาท 200 บาท 100 บาท 150 บาท 300 
บาท 

350 
บาท 

100 
บาท 

4.ค่าวัสดุคลุมแปลง 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 30 บาท 

5.ค่าปุ๋ยเคมี 550 บาท 750 บาท 550 บาท 100 
บาท 

600 บาท 500 บาท 550 บาท 750 บาท 550 บาท 100 
บาท 

600 บาท 500 บาท 550 บาท 750 บาท 550 บาท 100 
บาท 

600 
บาท 

500 
บาท 

6.ค่าจ้างแรงงาน 1,200บาท 1,000บาท 800บาท 500
บาท 

500บาท 800บาท 1,200บาท 1,000บาท 800บาท 500
บาท 

500บาท 800บาท 1,200บาท 1,000บาท 800บาท 500
บาท 

500
บาท 

800
บาท 

ปริมาณผลผลิต 200 กก. 70 กก. 150 กก. 150 หวี่ 600 กก. 120 กก. 180 กก. 60 กก. 120 กก. 180 หวี ่ 700 กก. 200 กก. 220 กก. 80 กก. 120 กก. 200 หวี ่ 700 กก. 150 กก. 

ราคาขาย (บาท/กก.) 24.38  52.66 38.56 20 18 20 25 50 40 20 20 25 25 50 40 20 20 25 

รายได้ต่อรอบการผลิต 4,876 3,686 5,784 3,000 10,800 2,400 4,500 3,000 4,800 3,600 14,000 5,000 5,500 4,000 4,800 4,000 14,000 3,750 

รายได้รวม 4,782 บาท/ไร่/รอบการผลิต 5,400 บาท/ไร่/รอบการผลิต 4,100 บาท/ไร่/รอบการผลิต 7,533 บาท/ไร่/รอบการผลิต 4,766 บาท/ไร่/รอบการผลิต 7,250 บาท/ไร่/รอบการผลิต 

รายได้เฉลี่ย 3 ปี 1.แปลงนางสมพร  ชังเก มีรายได้เฉลี่ย 3 ปีการผลิต เท่ากับ 4,549 บาท/ไร่/รอบการผลิต                     2.แปลงนางธรรมรัตน์  ประเสริฐมรรค มีรายได้เฉลี่ย 3 ปีการผลิต เท่ากับ 6,727 บาท/ไร่/รอบการผลิต  


