
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองทีส่ิ้นสุด 
------------------------------ 

 
1. ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืน 

2. โครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัย 
    กิจกรรม   : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม 
    กิจกรรมย่อย   : วิจัยและพัฒนาระบบการปลูกไม้ผลอย่างยั่งยืนในพื้นที่รับน้้าภาคกลาง 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) : การทดสอบเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสวนส้มโอพันธุ์ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) : Testing technology refresh pummelo local garden Nakhon  

Pathom. 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  : นายเพทาย กาญจนเกษร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
ผู้ร่วมงาน   : นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

     นางสาวสุภัค  แสงทวี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
     นางศิริจันทร์  อินทร์น้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
     นายสมชาย  บุญประดับ  ส้านักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร 

5. บทคัดย่อ     
การทดสอบเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูสวนส้มโอพันธุ์ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ในแปลงเกษตรกรที่

ประสบอุทกภัยน้้าท่วม จ้านวน 2 ราย พ้ืนที่รายละ 1 ไร่ ณ ต.ทรงคะนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – กันยายน 2557 โดยเน้นการจัดการแปลงการผลิตส้มโอตามหลักการปฏิบัติที่
ดีของ GAP ส้มโอและน้าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรในการผลิตส้มโอหลังประสบอุทกภัย ได้แก่ การ
ใช้เชื้อราไมโคไรซา การใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต และการใช้เทคโนโลยีตามแผนควบคุมคุณภาพส้มโอ
ของกรมวิชาการเกษตร จากการด้าเนินการพบว่า การพัฒนาการของต้นส้มโอในแปลงฟ้ืนฟูและขั้นตอน
การปฏิบัติภายในแปลงเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรท้าการพักต้น ต่อจากนั้นในช่วงเดือน
พฤศจิกายนต้นส้มโอจะเริ่มมีการแตกใบอ่อน ช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมใบส้มโอก็จะเริ่มแก่และมีการ
แทงช่อดอกออกมา แล้วดอกก็จะเริ่มบานในช่วงเดือนมกราคมซึ่ง หากต้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงในช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ส้มโอก็เริ่มติดผลอ่อนและผลก็เริ่มมีการพัฒนาเจริญเติบโตขยายขนาดผลใหญ่ขึ้นโดยใช้
เวลาประมาณ 8 เดือน ก็เริ่มท้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ส้าหรับข้อมูลการให้ผลผลิตของต้นส้มโอฟ้ืนฟูใน
แปลงของนายแวก หงส์ทอง และนายยงยุทธ โหล้ยค้ามีความแตกต่างกันโดยแปลงนายแวก หงส์ทอง ส้มโอ
จะได้ผลผลิตสูงกว่าแปลงนายยงยุทธ โหล้ยค้า ส้าหรับการให้ผลผลิตเฉลี่ย 3 ปีการผลิต แปลงนายแวก
ให้ผลส้มโอที่ขนาดเส้นรอบวงผลมากกว่า 17 นิ้ว จ้านวน 986.97 ผล ส่วนแปลงนายยงยุทธ ให้ผลผลิต
เฉลี่ย 176.67 ผล ซึ่งเป็นปริมาณผลผลิตที่น้อยกว่าแปลงนายแวกถึง 5 เท่า ส้าหรับผลผลิตส้มโอที่มีเส้น



รอบวงผลน้อยกว่า 17 นิ้ว ในแปลงนายแวกให้ผลผลิตมากกว่าแปลงนายยงยุทธเช่นเดียวกัน โดยแปลง
นายแวกให้ผลส้มโอที่มีขนาดน้อยกว่า 17 นิ้ว เฉลี่ย 427.67 ผล ส้าหรับรายได้ของการจ้าหน่ายผลผลิตส้ม
โอของแปลงนายแวกและนายยงยุทธสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ คือรายได้เฉลี่ย 3 ปี การ
ผลิตของนายแวกเท่ากับ 93,516.66 บาทต่อไร่ ส่วนแปลงของนายยงยุทธมีรายได้เฉลี่ย 3 ปี ของการผลิต
เท่ากับ 22,936.66 บาทต่อไร่  

6. ค าน า  
การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่สุดของประเทศไทยในปี 2554 ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ใน

ส่วนของภาคเกษตรกรรมนับว่าได้รับความเสียหายเป็นจ้านวนมากทั้งนาข้าว พืชไร่ และพืชสวน ซึ่งมีไม้ผล
จากแหล่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้รับความเสียหายมากได้แก่ สวนส้มโอใน
จังหวัดนครปฐม (พันธุ์ขาวทองดี และพันธุ์ขาวน้้าผึ้ง) เสียหายมากกว่า 60 % และสวนส้มโอในจังหวัด
ชัยนาท (พันธุ์ขาวแตงกวา) เสียหายประมาณ 50 % และสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีเสียหายเกือบ 100% 
จากความเสียหายดังกล่าว เกษตรกรมีความวิตกกังวลเป็นอย่างมากที่อาจจะต้องสูญเสียไม้ผลพันธุ์ดีของ
ท้องถิ่นไป รวมทั้งเกิดความไม่แน่ใจว่าถ้าน้าพันธุ์จากแหล่งปลูกอ่ืนมาปลูกจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี
เหมือนเดิมหรือไม่ และในปี 2555 กรมวิชาการเกษตรได้ส่งมอบกิ่งส้มโอและทุเรียนพันธุ์ดีกลับคืนให้กับ
เกษตรกรบางส่วนแล้ว และจัดท้าแปลงสาธิตการฟ้ืนฟูและการสร้างสวนใหม่หลังประสบปัญหาอุทกภัย แต่
เนื่องจากเดิมเป็นโครงการเร่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับพันธุ์ ดังนั้นเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย
และรักษาส้มโอและทุเรียนพันธุ์ดีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการปลูก
และการเสริมรายได้จากระบบการปลูกพืชก่อนที่ส้มโอและทุเรียนจะสามารถเก็บผลผลิตได้ ส้านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 5 จึงจ้าเป็นต้องวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอและทุเรียนเพ่ือให้เกษตรกร
ได้เรียนรู้และน้าไปใช้ในการจัดการสวนต่อไป 

เกษตรดีที่เหมาะสมและแผนควบคุมคุณภาพส้มโอ 
กรมวิชาการเกษตร (2545) แนะน้าเทคโนโลยีการผลิตส้มโอตั้งแต่การเลือกพ้ืนที่ ลักษณะกิ่ง

พันธุ์ที่ดี วิธีการปลูก การดูแลรักษาก่อนต้นส้มโอให้ผลผลิตและเมื่อต้นให้ผลผลิตแล้ว ศัตรูส้มโอและการ
ป้องกันก้าจัด ค้าแนะน้าการใช้สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง เหมาะสม การเก็บเกี่ยว และการ
บันทึกข้อมูล 

กรมวิชาการเกษตร (2551) ได้แนะน้า การจัดการปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลผลิตส้มโอที่มีคุณภาพ และการ
ตัดแต่งผลไว้ ดังนี้ 

การจัดการปุ๋ยส้มโอ 
- การเตรียมต้นก่อนการออกดอกให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น ก่อนการ

ออกดอก 1-2 เดือน 
- การจัดการปุ๋ยเพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพ ควรด้าเนินการเมื่อผลอายุ 1-2 เดือน หลังดอกบาน ใส่

ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ใน 3 ของ ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มแต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม เมื่อ
ผลอายุ 3.5-4.5 เดือน หลังดอกบานใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 1 ใน 3 ของเส้นผ่าศูนย์กลาง



ทรงพุ่มแต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม ให้พ่นปุ๋ยทางใบเสริม เมื่อติดผลดกมาเกินไปหรือเมื่อพืชแสดง
อาการขาดธาตุอาหาร และปลิดผลทิ้ง เมื่อต้นติดผลดกมากเกินไป 

การตัดแต่งผลส้มโอ 
- การตัดแต่งผลครั้งที่ 1 ให้ประเมินต้าแหน่งผลหรือจ้านวนผลต่อกิ่ง ตัดผลที่มีขนาดเล็ก รูปทรง

บิดเบี้ยว และไม่อยู่ในต้าแหน่งที่ต้องการ โดยตัดให้เหลือผลเดี่ยว จ้านวน 2-3 ผลต่อก่ิง 
- การตัดแต่งผลครั้งที่ 2 เมื่อผลมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 7-8 เซนติเมตร ให้ตัดผลที่มีขนาดเล็กกว่าผล

อ่ืนๆ ในรุ่นเดียวกัน ผลที่มีโรคหรือแมลงท้าลายหรือมีรูปทรงบิดเบี้ยว 
เชื้อราไมโคไรซา 
ออมทรัพย์ (2528) ศึกษาการใช้เชื้อราไมโคไรซากัลป์พืชตระกูลถั่ว พบว่า การใช้เชื้อรา วี-เอ ไม

โคไรซ่า มีประโยชน์ในการเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชตระกูลถั่วได้โดยการช่วยดูดธาตุอาหาร
จากดินให้กับพืช แต่การใช้เชื้อราวี-เอ ไมโคไรซ่า ให้เป็นประโยชน์ได้นั้น จะต้องค้านึงถึงปัจจัยหลายชนิด ที่
ส้าคัญก็คือชนิดของเชื้อราไมโคไรซ่า โดยถ้าเลือกใช้เชื้อที่มีประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับถั่วแต่ละชนิด การ
ใช้เชื้อก็จะได้ผลดี แต่ถ้าเลือกใช้เชื้อไม่ถูกต้อง ประโยชน์ที่จะได้ก็จะลดน้อยลงหรือไม่มีเลย ปัจจัยที่ส้าคัญ
อีกปัจจัยหนึ่ง คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจะใช้เชื้อให้ได้ผลต้องใส่ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า แต่
ก็ต้องไม่ต่้ามากจนไม่มีธาตุอาหารเลย จะต้องมีธาตุอาหารอยู่ แต่อาจจะมีน้อยหรือมีมากแต่อยู่ในรูปที่พืช
น้าไปใช้ไม่ได้ เมื่อใส่เชื้อไมโคไรซ่าร่วมไปด้วยเวลาปลูกถั่วในดินชนิดนี้ เชื้อจะสามารถช่วยดูดธาตุอาหาร
โดยเฉพาะธาตุฟอสฟอรัสให้กับถั่วได้ นอกจากนี้ ยังต้องค้านึงถึงปริมาณของเชื้อที่มีอยู่แล้วในดิน การจะใช้
เชื้อให้ได้ผลควรจะมีการตรวจสอบหาปริมาณของเชื้อที่มีอยู่แล้วในดิน โดยเชื้อบางชนิดจะพบมากในดิน แต่
ไม่พบในรากพืช แสดงว่าประสิทธิภาพในการติดเชื้อไม่ดี เมื่อพบว่าในดินมีเชื้อชนิดนี้อยู่ ก็ควรจะใส่เชื้อที่มี
ประสิทธิภาพดีเพ่ิมลงไป แต่ถ้าผลการตรวจสอบพบว่า ในดินมีเชื้อที่มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เป็นจ้านวนมาก
แล้ว การใส่เชื้อในดินดังกล่าวก็จะไม่ได้ผล ควรจะใส่ในกรณีที่ถ้ามีเชื้อที่ดีอยู่แล้ว  แต่มีจ้านวนไม่มากพอ 
หรือในดินไม่มีเชื้อที่ดีเลย ถ้าได้ท้าการตรวจสอบปัจจัย ต่าง ๆ เหล่านี้ก่อนจะมีการใช้เชื้อแล้ว ก็จะสามารถ
ใช้เชื้อรา วี-เอ ไมโคไรซ่า ในการเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. วิธีด าเนินการ  
 อุปกรณ์ 

1. แปลงส้มโอของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยน้้าท่วมแปลงส้มโอแต่ต้นส้มโอยังไม่ตาย
สามารถดูแลรักษาต่อได้ เกษตรกร 2 ราย พ้ืนที่การผลิตรายละ 1 ไร่ 

2. จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต และจุลินทรีย์ไมโครไรซ่าส้าหรับส้มโอ 
3. อุปกรณ์ และวัสดุทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ยเคมี และสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช 
4. ไม้หลักและป้ายส้าหรับท้าเครื่องหมายแปลงทดลอง 

 
 
วิธีการ 



ด้าเนินการในพ้ืนที่เกษตรกร โดยทดสอบวิธีการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่  
การใช้เชื้อวีเอไมโคไรซา การใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต และการใช้เทคโนโลยีตามแผนควบคุมคุณภาพส้ม
โอของกรมวิชาการเกษตร 

- วิธีปฏิบัติการทดลอง 
1.ส้ารวจวิเคราะห์พ้ืนที่และคัดเลือกแปลง/เกษตรกรร่วมโครงการ จ้านวน 2 ราย รายละ 1 

ไร่ 
2. เก็บตัวอย่าง ดิน และพืชในแปลงเพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร 
3. ด้าเนินการทดสอบ 

เทคโนโลยี วิธีทดสอบ 
1. การตัดแต่งกิ่งหลังเก็บผลผลิต (เหมือนเกษตรกร) 
2. การใส่ปุ๋ยทางดิน  
    - บ้ารุงต้น 

 ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 10-20 กก./ต้น 
 ใส่ปุ๋ยเคมีให้สอดคล้องกับค่าวิเคราะห์ดิน หรือใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  

25-7-7 หรือสูตร 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1ใน 3 
ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม หน่วยเป็นกิโลกรัม 

    - เตรียมต้นกอ่นการออกดอก  1-2 เดือนใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 12-24-12 อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น  
3. การพ่นธาตุอาหารทางใบ  พ่นปุ๋ยทางใบเสริมเม่ือติดผลดก หรือพืชแสดงอาการขาดธาตุอาหาร 
4. การใส่ปุ๋ยทางดินในระยะติดผล  

- เมื่อผลอายุ 1 - 2 เดือน  ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบส้มโอ หรือสูตร 15-15-15  
อัตรา 1ใน 3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม หน่วยเป็นกิโลกรัม 

- เมื่อผลอายุ 3.5 - 4.5 เดือน  ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบส้มโอ หรือสูตร 13-13-21  
อัตรา 1ใน 3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 

- เมื่อผลอายุ มากกว่า 6 เดือน  
5. การตัดแต่งผล (เหมือนเกษตรกร) 
6. การเก็บเกี่ยว (เหมือนเกษตรกร) 
 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 - เริ่มต้น ตุลาคม 2550  สิ้นสุด  กันยายน 2557 
 - แปลงส้มโอเกษตรกร อ.สามพราน จ.นครปฐม 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการด้าเนินงานการทดสอบเทคโนโลยีการฟ้ืนฟูต้นส้มโอในปีงบประมาณ 2557 เป็นการ

ด้าเนินงานในปีที่ 3 ของการฟื้นฟูโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรเข้ามาด้าเนินการทดสอบ
ได้แก่ การใช้เชื้อราไมโครไรซ่าในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช การใช้จุลินทรีย์ชีวภาพย่อยสลายฟอสเฟ



สช่วยในการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชที่มีสะสมอยู่ในดิน ในส่วนของการจัดแปลงการตัดแต่งกิ่งและจัดการ
ส่งพุ่มได้ให้ค้าแนะน้าเกษตรกรในการจัดการทรงพุ่มต้นส้มโอ การตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งที่ฉีกหักออกจาก
ทรงพุ่มเพ่ือให้อากาศสามารถผ่านเข้าออกทรงพุ่มได้ดี ตลอดจนแสงแดดส่องเข้าทรงพุ่มมากขึ้นเพ่ือกระตุ้น
การออกดอกของต้นส้มโอให้มีความสม่้าเสมอมากข้ึน 

ซึ่งจากการด้าเนินงานได้ท้าการบันทึกการพัฒนาการของต้นส้มโอในแปลงฟ้ืนฟูและขั้นตอนการ
ปฏิบัติภายในแปลง (ภาพที่ 1) ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรท้าการพักต้น ท้าให้บนต้นไม่
มีผลผลิตเหมาะสมต่อการตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยคอกเพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินให้เพ่ิมมากขึ้น 
ต่อจากนั้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนต้นส้มโอจะเริ่มมีการแตกใบอ่อน ช่วงดังกล่าวจะมีการกระตุ้นการแตกใบ
อ่อนด้วยปุ๋ยสูตร 25-7-7 เพื่อให้ใบอ่อนที่แตกออกมามีความสมบูรณ์ นอกจากการให้ปุ๋ยเสริมแล้วต้องให้น้้า
อย่างสม่้าเสมอเพ่ือให้ใบอ่อนพัฒนาเป็นใบแก่ที่มีความสมบูรณ์เพราะเป็นช่วงปลายปีซึ่งไม่มีฝนตกในพ้ืนที่
จึงจ้าเป็นต้องให้น้้าเสริมร่วมกับปุ๋ยทางใบซึ่งจะท้าให้ใบแก่มีความสมบูรณ์แล้วยังเป็นการกระตุ้นการออก
ดอก โดยในช่วงเดือนปลายเดือนธันวาคมใบส้มโอก็จะเริ่มแก่และมีการแทงช่อดอกออกมา แล้วดอกก็จะ
เริ่มบานในช่วงเดือนมกราคมซึ่งในระยะดอกบานต้องมีการพ่นสารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูส้มโอที่เข้าท้าลาย
ในระยะดอกบาน และเกษตรกรต้องหมั่นเข้าส้ารวจในแปลงปลูกอย่างต่อเนื่องเพ่ือเฝ้าระวังการระบาดของ
ศัตรูพืช หากต้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ส้มโอก็เริ่มติดผลอ่อนและผลก็เริ่มมีการ
พัฒนาเจริญเติบโตขยายขนาดผลใหญ่ขึ้นโดยใช้เวลาประมาณ 8 เดือน ก็เริ่มท้าการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดย
ในช่วงที่ผลมีการเจริญเติบโตในช่วง 3-4 เดือนแรก ควรมีการตัดแต่งผลอ่อนที่ไม่สมบูรณ์และบริเวณที่มีการ
ติดผลจ้านวนมากออกเพ่ือให้ผลที่เหลือมีความสมบูรณ์และไม่เป็นภาระของต้นส้มโอมากเกินไปในการส่งน้้า
และธาตุอาหารให้จ้านวนผลจ้านวนมากบนต้น นอกจากการตัดแต่งผลแล้วต้องมีการให้ปุ๋ยเสริมเพ่ือบ้ารุง
ผลส้มโอได้แก่สูตร 16-16-16 เดือนละครั้ง ส้าหรับในช่วงเดือนที่ 5 จนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตควรให้ปุ๋ย
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตสูตร 13-13-21 เพ่ือให้ส้มโอมีรสชาติที่ดีมากข้ึน 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการพัฒนาการของต้นส้มโอแปลงฟ้ืนฟูและการจัดการแปลงในรอบปีการผลิต 2557 

 



ส้าหรับข้อมูลการให้ผลผลิตของต้นส้มโอฟ้ืนฟูในแปลงของนายแวก หงส์ทอง และนายยงยุทธ 
โหล้ยค้ามีความแตกต่างกันโดยแปลงนายแวก หงส์ทอง ส้มโอจะได้ผลผลิตสูงกว่าแปลงนายยงยุทธ โหล้ย
ค้า เนื่องจากแปลงของนายแวกต้นส้มโอมีอายุไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงนายยงยุทธซึ่งต้นส้มโอมี
อายุมากเมื่อผ่านสภาพน้้าท่วมขังนานประมาณ 2 เดือนที่ระดับความสูงของน้้าประมาณ 2 เมตร ท้าให้
ระบบรากของส้มโอได้รับผลกระทบและพบว่าบริเวณโคนล้าต้นและกิ่งมีการแตกของเปลือกล้าต้นท้าให้ต้น
มีการฟ้ืนคืนสภาพเดิมได้ยากส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดต่้าลง ส่วนแปลงนายแวกมีการท่วมขังของน้้าเพียง 
20 วัน และมีระดับของน้้าประมาณ 1 เมตร ท้าให้ระบบรากของส้มโอไม่ได้รับผลกระทบมากนักและ
บริเวณล้าต้นไม่มีการแตกของเปลือกล้าต้นและอาการยางไหลให้เห็น ส้าหรับการให้ผลผลิตเฉลี่ย 3 ปีการ
ผลิต แปลงนายแวกให้ผลส้มโอที่ขนาดเส้นรอบวงผลมากกว่า 17 นิ้ว จ้านวน 986.97 ผล ส่วนแปลงนายยง
ยุทธ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 176.67 ผล ซึ่งเป็นปริมาณผลผลิตที่น้อยกว่าแปลงนายแวกถึง 5 เท่า ส้าหรับผลผลิต
ส้มโอที่มีเส้นรอบวงผลน้อยกว่า 17 นิ้ว ในแปลงนายแวกให้ผลผลิตมากกว่าแปลงนายยงยุทธเช่นเดียวกัน 
โดยแปลงนายแวกให้ผลส้มโอที่มีขนาดน้อยกว่า 17 นิ้ว เฉลี่ย 427.67 ผล (ตารางที่ 1) 

ส้าหรับรายได้ของการจ้าหน่ายผลผลิตส้มโอของแปลงนายแวกและนายยงยุทธสอดคล้องกับ
ปริมาณผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ คือรายได้เฉลี่ย 3 ปีการผลิตของนายแวกเท่ากับ 93,516.66 บาทต่อไร่ ส่วน
แปลงของนายยงยุทธมีรายได้เฉลี่ย 3 ปี ของการผลิตเท่ากับ 22,936.66 บาทต่อไร่ (เป็นรายได้ที่ไม่หัก
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน) (ตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 1 แสดงปริมาณผลส้มโอแปลงฟื้นฟูและรายได้จากการจ้าหน่ายส้มโอในปี 2555-2557 

แปลงเกษตรกร 
ขนาดส้มโอ มากกว่า 17 นิ้ว ขนาดส้มโอ น้อยกว่า 17 นิ้ว 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 เฉลี่ย 
1.นายแวก หงษ์ทอง 751 ผล 1,128 ผล 1,210 ผล 986.67 ผล 325 ผล 520 ผล 438 ผล 427.67 ผล 
2.นายยงยุทธ โหล้ยคา้ 153 ผล 242 ผล 180 ผล 176.67 ผล 116 ผล 342 ผล 256 ผล 238 ผล 

 
ตารางท่ี 2 แสดงรายได้จากการจ้าหน่ายผลส้มโอจากแปลงฟ้ืนฟูต้นส้มโอในปีการผลิต 2555-2557 

แปลงเกษตรกร 
ขนาดส้มโอ มากกว่า 17 นิ้ว 

เฉลี่ย 
ขนาดส้มโอ น้อยกว่า 17 นิ้ว 

เฉลี่ย 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

1.นายแวก หงษ์ทอง 52,570 
บาท 

78,960 
บาท 

84,700 
บาท 

72,076.66
บาท 

13,000 
บาท 

20,800 
บาท 

17,520 
บาท 

21,440 
บาท 

2.นายยงยุทธ โหล้ยคา้ 10,710 
บาท 

16,940 
บาท 

12,600 
บาท 

13,416.66 
บาท 

4,640 
บาท 

13,680 
บาท 

10,240 
บาท 

9,520 
บาท 

หมายเหตุ : ส้มโอที่มีขนาดเส้นรอบวงมากกว่า 17 นิ้ว จ้าหน่ายผลละ 70 บาท ส่วนส้มโอที่มีขนาดเส้นรอบวง
ผลน้อยกว่า 17 นิ้ว จ้าหน่ายผลละ 40 บาท 

 

 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
การด้าเนินงานในแปลงฟ้ืนฟูส้มโอที่มีการท่วมขังของน้้าในระดับที่สูงและระยะเวลาการท่วมขังที่

นาน ถึงแม้ต้นส้มโอจะไม่ตายแต่ก็ให้ผลผลิตได้น้อยลงและเมื่อเวลาผ่านไปต้นส้มโอบางต้นก็ตาย ส่วนต้นที่
ไม่ตายก็ให้ผลผลิตน้อยและมีคุณภาพผลผลิตที่ไม่ดีไม่คุ้มต่อการลงทุนในระยะยาว 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.น้าผลงานวิจัยถ่ายทอดให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท้าการฟ้ืนฟูสวนส้มโอใหม่ 
2.น้าผลงานวิจัยที่ได้จัดท้าเป็นเอกสารทางวิชาการแนะน้าเผยแพร่ในงานคลินิกเกษตร และงาน

จังหวัดนครปฐมพบประชาชน 
3.น้าผลงานวิจัยน้าเสนอในการประชุมวิชาการประจ้าปี ของส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ 5 
4.น้าผลงานวิจัยเรื่องเต็มน้าเสนอในรายงานการประชุมประจ้าปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรนครปฐม 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
 -  
12. เอกสารอ้างอิง  
กรมวิชาการเกษตร.  2545.  เกษตรดีที่เหมาะสมส้าหรับส้มโอ.  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ้ากัด  กรุงเทพฯ. 27 หน้า. 
_______________. 2551. ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP พืช (ส้มโอ). กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 50 

หน้า 
ออมทรัพย์ นพอมรบดี. 2528. การใช้เชื้อ วี-เอ ไมโคไรซ่า เพ่ือผลผลิตพืชตระกูลถั่ว. วารสารวิชาการ
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