
 

 

 
บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1. ท่ีมาของปญหาและความสําคัญ 

สายน้ําผ้ึงเปนช่ือเรียกพืชตระกูลสมชนิดหนึ่งในประเทศไทย และจัดเปนไมผลท่ีไดรับ
ความนิยมในการบริโภคมาโดยตลอด  ประเทศไทยมีการเพาะปลูกสมในเกือบทุกจังหวัด โดยมี
แหลงผลิตสมเขียวหวานท่ีสําคัญ 5 อันดับแรกคือ เชียงใหม กําแพงเพชร  สุโขทัย เชียงราย  และ
แพร ท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกของจังหวัดมากกวา 150,000 ไร โดยในปการเพาะปลูก 2551/2552  มีพื้นท่ี        
เก็บเกี่ยวผลผลิตสมรวมท้ังประเทศ 229,409 ไร มีผลผลิตสมเฉล่ียตอไรเทากับ 2,182 กก. ไดผลผลิต
รวม 500,656 ตัน โดยมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดป แตจะมีผลผลิตออกสูตลาดมากที่สุดในเดือน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552) ซ่ึงแตละปสมใหผลผลิตท่ีไมเทากัน 
ท้ังนี้ข้ึน อยูกับ  ปจจัยหลายดานเชน สภาพดิน ฟา อากาศ โรค แมลง  และความสมบูรณของดินและ
การจัดการในสวนสม ในแงของผูบริโภคผลไม  สมถือเปนผลไมท่ีรูจักกันดีไมวาจะซ้ือรับประทาน
เอง ซ้ือไปฝากญาติพี่นองเพ่ือนสนิทหรือผูหลักผูใหญหรือซ้ือไปไหวเจา  และสามารถหาซ้ือได
ตลอดป   

จังหวัดเชียงใหม มีพื้นท่ีปลูกสมในเขตอําเภอฝาง แมอายและไชยปราการจึงจัดวาเปน
จังหวัดท่ีมีช่ือเสียงในดานการผลิตสมเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะสมพันธุสายน้ําผ้ึง ซ่ึงมีแหลงผลิต
ขนาดใหญอยูในเขตทองท่ีอําเภอฝาง แมอาย และไชยปราการ เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศท่ีเหมาะสม จนถือไดวาเปนชัยภูมิแหงการปลุกสมสายน้ําผ้ึง  เนื่องจากมีสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม และความแตกตางของอุณหภูมิกลางวันกับกลางคืน (มากกวา 10 องศาเซลเซียส) ซ่ึงทํา
ใหสีของสมมีสีสันสวยงาม และเปนท่ีตองการของตลาด ซ่ึงตรงนี้ถือวาเปนจุดขาย ท่ีมีความ
แตกตางจากสมแหลงอ่ืนอยางชัดเจน สําหรับปริมาณพ้ืนท่ีปลูกสมในเขตพื้นท่ีฝาง แมอาย ไชย
ปราการ มีแนวโนมเพิ่มข้ึนในชวง ป 2545/2546 และมีปริมาณพ้ืนท่ีปลูกมากท่ีสุดในชวงป 
2547/2548 ในอําเภอแมอาย (27,199 ไร) และในพื้นท่ีอําเภอฝางในชวงป 2548/2549 (53,520 ไร)  
และในชวง   ป 2550/2551 – 2551/2552 พื้นท่ีปลูกในอําเภอฝางมีแนวโนมลดลงอยางชัดเจนถึง 
36% สําหรับอําเภอไชยปราการ เนื่องจากสมไมใชพืชหลักและพื้นท่ีการปลูกมีนอย แตจากการ
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สังเกตจะเห็นไดวา ในชวงเดียวกับอําเภอฝาง พื้นท่ีปลูกสมของอําเภอไชยปราการลดลงมากถึง 63 
% (เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม, 2552)  

เนื่องจากปญหาของเกษตรกรผูปลูกสมมีหลากหลายและการประกอบอาชีพปลูกสมมี
ปจจัยเส่ียงคอนขางสูง เร่ิมจากปจจัยท่ีเกษตรกรไมสามารถควบคุมได คือ สภาพแวดลอม ภูมิ
ประเทศ ปริมาณนํ้าฝน สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงทุกปจจัยลวนสงผลตอการเจริญเติบโตของสม การะบาด
ของโรค แมลงศัตรู ท่ีตั้งของสวนสม ก็เกี่ยวของกับการระบาดของโรค หากสวนใกลเคียงมีการ
จัดการไมดี   

 สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตของสมอีกประการหน่ึงคือ ศักยภาพของเกษตร 
การศึกษา ความรูเบ้ืองตนในการปลูกสม การรับเทคโนโลยี ซ่ึงจะสงผลตอวิธีการจัดการสวนสม
ของเกษตรเอง เชน ระยะปลูก การฉีดพนสารเคมีและ การใสปุย จากขอมูลท่ีไดรับฟงจากเกษตรกร
เจาของสวนที่ทําการปลูกสมในพื้นท่ีอําเภอฝางสวนใหญขาดความรูเร่ืองดิน รวมถึงการจัดการปุย
ใหเหมาะสมกับสภาพของดินและความตองการของสม สวนใหญการใสปุยนั้น ใสตามท่ีตัวแทน
จําหนายของบริษัทปุยตางๆ แนะนํา ซ่ึงเปนปริมาณท่ีมากเกินความตองการของสม  และการใสปุยท่ี
มากเกินควรยังจะทําใหเกิดผลเสียตอสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน นอกจากน้ีการใส
ปุยเคมีซ่ึงมีธาตุอาหารหลักครบท้ัง 3 ธาตุอยางตอเนื่องนาจะมีผลทําใหเกิดปญหาดานการขาด
สมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน ซ่ึงมีผลกระทบตอการดูดใชธาตุอาหารของสม รวมทั้งคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิต ซ่ึงจะสังเกตเห็นวา ในปจจุบันเกษตรกรผูปลูกสมตองใชวิธีการพนธาตุอาหารรอง 
และจุลธาตุใหกับตนสมทางใบเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากตนสมไมสามารถดูดใชธาตุอาหารเหลานี้จาก
ดินได   

 นอกจากนี้เกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการทําสวนสมอยางเหมาะสม แต
ดวยผลตอบแทนจากผลผลิตสมสูงมาก ทําใหเกษตรกรชาวสวนสมไมกังวลเกี่ยวกับการลงทุน 
(พิทยา และคณะ, 2552) พรอมท่ีจะลงทุนทุกอยางเพื่อใหไดผลผลิตสมสูง สารเคมีเกษตรทุกชนิดท่ี
มีผูนําเสนอโดยกลาววา จะทําใหออกดอกดี ติดผลดก ผลใหญ ผิวสวย ควบคุมโรคและแมลงไดดี   
อีกท้ังปุยทางใบ ทางดินในรูปแบบตางๆ ถูกนําเสนอขาย แมกระทั่งปุยอินทรียก็มีขายกันตาม
กระแส มีผูซ้ือและซ้ือตามๆกันโดยไมทราบเหตุผล และไมสามารถอธิบายถึงประโยชนท้ังทางตรง
รวมท้ังโทษทางออมได  แตในปจจุบันเกษตรกรตองเผชิญกับปญหาตนทุนท่ีสูงในขณะท่ีราคาสม
ตกตํ่า จากการสอบถามเกษตรกรในพ้ืนท่ีอําเภอฝาง แมอาย และไชยปราการ (พิทยา และคณะ, 
2551) พบวาในป 2550 ราคาสมหนาสวนอยูท่ี 8-12 บาท ราคาตนทุนเฉล่ีย 9 บาท/กก.) มีการระบาด
ของเช้ือราและแบคทีเรียสาเหตุของการเกิดโรคอาทิเชน โรคแคงเกอร โรคราดํา โรครากเนาโคนเนา 



 

 

3 

ฯลฯ ราคาน้ํามันและราคาสารเคมีทางการเกษตรสูงข้ึน บางชนิดเพิ่มข้ึนเปน 100 % เชน ปุยเคมีสูตร
ตางๆท่ีเกษตรกรสวนสมนิยมใชคือ 16-20-0, 15-15-15, 13-13-21 เปนตน (สํานักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) จึงทําใหการผลิตมีคุณภาพต่ําไมเปนท่ีตองการ
ของตลาดและผลผลิตมีจํานวนนอยลง สาเหตุอีกประการหนึ่งสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ประชาชนมี
รายไดนอยทําใหกําลังซ้ือมีนอยลงไป   

สําหรับการลดคาใชจายในการจัดการปุยและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสวนสมใหนอยลง แต
อยูในปริมาณท่ีพอเหมาะ นาจะมีประโยชนในเร่ืองการลดตนทุนการผลิต ในสวนของธาตุอาหาร
สมโดยใหเพียงพอกับความตองการของสมก็พอ เพื่อท่ีจะรักษาสมดุลธาตุอาหารในดิน อีกท้ังยังชวย
ชะลอความเสื่อมโทรมของดินใหเกิดข้ึนชาลง และการที่เจาของสวนสมไดลงมือทําการทดลองใน
พื้นท่ีปลูกของตนเองจะทําใหเขาใจ และเกิดการเรียนรู อีกท้ังเม่ือประสบผลสําเร็จยังสามารถนําผล
การทดลองไปขยายผลตอในพื้นท่ีปลูกอ่ืนๆ หรือเกิดการถายทอดความรูใหกับเกษตรกรคนอ่ืนๆได
ตอไป   

1.2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อทราบตนทุนการผลิตสมดวยการจัดการแบบตางๆ 
2. เพื่อศึกษาวิธีการลดตนทุนจากการจัดการปุยและสารเคมีกําจัดโรคพืชตอผลผลิตสมของ              

เกษตรกร 

1.3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ใหเกษตรกรผูปลูกสมไดเรียนรูแนวทางการใสปุยและการฉีดพนสารเคมีในการปลูกสมได
อยางเหมาะสมในเชิงเกษตรกรรม 

2. ไดแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยลดตนทุนการผลิต 
3. เกษตรกรผูรวมการทดลองมีความเชื่อม่ันในการใชความรูทางวิชาการมาชวยปรับปรุง

วิธีการจัดการในสวนสมมากข้ึนกวาเดิม และเปนตัวอยางเชิงสาธิตใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

1.4. สมมุติฐานงานวิจัย 
1. การจัดการกระบวนการผลิตอยางเหมาะสมในสวนสมชวยเพิ่มผลิตภาพและสามารถลด

ตนทุนการผลิตได 
2. ดินท่ีปลูกสมโดยการใชปุยเคมีท่ีมีธาตุอาหาร NPK ครบท้ัง 3 ธาตุเปนเวลานาน ในอัตราสูง

มีการสะสม NPK ในดินสูงถึงสูงมากนั้นไมตอบสนองตอการใสปุย P และ K เปนเหตุให
การใชปุยในอัตราท่ีเกษตรกรปฏิบัติอยูมีตนทุนสูงเกินความจําเปน 
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3. การใหธาตุอาหารเสริมทางใบในปริมาณท่ีเหมาะสมชวยลดตนทุน 
4. การปองกันกําจัดเช้ือสาเหตุโรคอยางเหมาะสมสามารถลดปริมาณการใชและตนทุน 

1.5. ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาขอมูลโดยการทดลองภาคสนามในพื้นท่ีของเกษตรกรผูปลูกสมใน
อําเภอฝางจํานวน 1 รายโดยในการทดลองเปรียบเทียบความแตกตางของผลผลิต ตนทุนและ
ผลตอบแทนเม่ือใชวิธีการจัดการปุยและการควบคุมโรคพืชแตกตางกัน โดยเกษตรกรผูรวมทดลอง ใช
วิธีการจัดการสวนสมตามวิธีการท่ีเกษตรกรชาวสวนสมสวนใหญใชปฏิบัติ และฤดูท่ีใชทดลองคือ 
ฤดูกาลผลิตสมปโดยเร่ิมต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2551 ถึงเดือนมกราคม 2552 

1.6.  การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
1.6.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสมสายน้ําผึ้ง  
สมเปนผลไมท่ีรูจักกันมานาน และนิยมบริโภคกันท่ัวโลก เปนแหลงของคุณคาทางอาหาร

ท่ีสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ วิตามินซี และเอ สมสามารถใชบริโภคไดท้ังผลสดและแปรรูป 
นอกจากนี้ยังใชประโยชนสําหรับปรุงอาหาร เปนเคร่ืองสําอาง สมุนไพร และยังใชเปนไมประดับ
ไดอีกดวย ลักษณะของสมเปนไมพุมขนาดกลาง ทรงพุมคอนขางกลม แผกวางเล็กนอย เช่ือกันวา
พืชตระกูลสมเปนพืชทองถ่ินดั้งเดิมของเขตรอนและเขตกึ่งรอนของเอเชียและหมูเกาะในคาบสมุทร
มลายู แลวกระจายไปยังสวนอ่ืนๆของโลกในระยะเวลาตอมา ในประเทศไทยมีการปลูกพืชตระกูล
สมหลายชนิด (เปรมปรี, 2544) 
 สม (Citrus spp.) เปนไมผลท่ีใหผลตอบแทนสูง และประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ี
สามารถปลูกสมไดดี ทําใหเกษตรกรกลาลงทุนและขยายพ้ืนท่ีปลูกเพิ่มมากข้ึน แหลงปลูกสมท่ี
สําคัญของประเทศไดกระจายอยูท่ัวไปในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 
และภาคใต สมท่ีปลูกกันอยูท่ัวไป แบงเปนกลุมตางๆ ไดแก  

1. กลุมสมติดเปลือก (Orange group : Citrus sinesis Osbeek) เชน สมตรา สมเกล้ียง  
2. กลุมสมเปลือกลอน (Tangerine, Mandarine;C. reticulate Blanco) เชน สมเขียวหวาน

สมจุก สมโชกุน สมสายน้ําผ้ึง สมนัมเบอรวัน  
3. กลุมสมโอ (Pummelo: C. grandis L.) เชน สมโอ เกรฟฟรุท (grapefruit) 
4. กลุมมะนาว (Lemon and lime: C. aurantifolia Swingle) 
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1.6.2 ประวัติและแหลงท่ีมา  
สําหรับประวัติการปลูกสมเขียวหวานในประเทศไทยเร่ิมมีมาแตเม่ือใด  ไมมีหลักฐาน

ปรากฏแนชัด กลาวกันวาคงจะนําเขามาพรอมกับชาวจีนอพยพเม่ือประมาณรอยกวาปมาแลว และ
ไดมีการเพาะเมล็ดขยายพันธุจนไดพันธุ “สมเขียวหวาน” ดังท่ีเห็นในปจจุบัน แหลงท่ีปลูกดั้งเดิม 
คือ เขตตําบลบางมด ซ่ึงอยูในเขตราษฎรบูรณะ และเขตบางขุนเทียน ระยะตอมาจากสภาพสวนสม
บริเวณบางมดท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งปญหาในดานน้ําเค็ม น้ําเสียและอ่ืนๆ ทําใหพื้นท่ีปลูกสม
เร่ิมกระจายออกไปยังพ้ืนที่ตางๆ เชน พื้นท่ีปลูกจังหวัดปทุมธานี สระบุรี นครนายก นอกจากน้ียัง
แพรกระจายไปปลูกในแหลงอ่ืนๆท่ัวไปอีกดวย เชน แพร นาน สุโขทัย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เปนตน  

สมพันธุสายนํ้าผ้ึง เปนสมกลุมสมเปลือกลอนเชนเดียวกับสมเขียวหวานเปนสมท่ีขายไดใน
ราคาดีท่ีสุดในกลุมสมเปลือกลอนดวยกัน เนื่องจากเปนสมท่ีมีรสชาติดี คือมีรสชาติเขมขน รส
หวานแหลมติดอมเปร้ียวนิดๆ ชานนิ่ม และมีกล่ินหอม แหลงกําเนิดเดิมอยูท่ีจังหวัดยะลา โดยมีการ
นําเมล็ดพันธุจากประเทศจีนมาปลูก และเกิดการกลายพันธุจนดีกวาตนแม ซ่ึงท่ีปลูกท่ียะลา เรียกวา     
“สมโชกุน” มีผิวสมเปนสีเขียว ตอมา นายบัณฑูร จิระวัฒนากูล ประธานกรรมการบริษัท เชียงใหม 
ธนาธร จํากัด หรือนายเปงฮวด เจาของสวนสมธนาธร ไดนําสมโชกุนมาทดลองปลูกท่ีอําเภอฝาง 
เม่ือประมาณ 12 ปกอน ซ่ึงจากสภาพดินและอากาศท่ีเอ้ืออํานวย ทําใหผลผลิตท่ีออกมามีคุณภาพ มี
รสชาติท่ีดีมาก และผิวสมเปนสีเหลืองทอง นายบัณฑูรจึงไดเรียกช่ือสมนี้วา “สมสายน้ําผ้ึง” 
นอกจากนี้ผลผลิตท่ีออกตามปฤดูของสมจะอยูในชวงเดือนธันวาคม ถึง มกราคม จึงทําใหสมพันธุ
สายนํ้าผ้ึงเปนท่ีนิยมและตองการของตลาดมาก (ปาน, 2543) 

 จากการท่ีสมสายน้ําผ้ึงเปนท่ีตองการของตลาด เปนท่ีนิยมบริโภคทั้งในและตางประเทศ
เปนสมท่ีมีคุณภาพและราคาสูงกวาสมท่ัวไป มีราคาดีกวาไมผลชนิดอ่ืน (ล้ินจี่ ลําไย มะมวง)           
การใหผลผลิตไมตรงกับฤดูกาลของสมชนิดอ่ืน และผลไมชนิดอ่ืนปลูกงายและใหผลผลิตเร็ว       
จึงเปนปจจัยท่ีทําใหมีผูสนใจเขามาลงทุนปลูกสมพันธุสายนํ้าผ้ึงในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงสวนใหญ
แหลงปลูกท่ีสําคัญคือ อําเภอฝาง และเกษตรกรในทองถ่ินเองก็หันมาปลูกสมพันธุสายน้ําผ้ึงท่ี
อําเภอฝางเพ่ิมข้ึนเชนกัน จนกระท่ังป พ.ศ. 2551 (รูปท่ี 1.1) หลังจากนั้นพื้นท่ีปลูกจึงเร่ิมลดลง 
เนื่องจากปญหาตนสมท่ีปลูกเร่ิมโทรม  

  สถานการณการผลิตสมในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ในปการผลิต 2551/52 มีเนื้อท่ีปลูกสมฯ 
ท้ังหมด 67,221 ไร เนื้อท่ีลดลงจากป 2550/2551 เทากับ 27 % หรือลดลง 24,986 ไรเปนเนื้อท่ีท่ี
ใหผลผลิต  63,721 ไร เนื้อท่ีใหผลลดลงจากป 2550/2551 เทากับ 30 % หรือลดลง 27,561 ไร          
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มีจํานวนเกษตรกรที่ปลูกสมฯ ท้ังรายเล็ก รายใหญ ประมาณ 2,900 ราย เนื้อท่ีปลูกสวนใหญ
ประมาณรอยละ 94 อยูในเขตพื้นท่ีอําเภอฝาง แมอาย ไชยปราการ (สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม, 2552) 

 

 
รูปท่ี 1.1 สถานการณการผลิตสมเขียวหวานจังหวัดเชียงใหม (ท่ีมา: ถาวร และ ชูชาติ, 2554) 

1.6.3 ลักษณะประจําพันธุของสมสายนํ้าผึ้ง  
สมสายน้ําผ้ึงมีช่ือวิทยาศาสตรคือ Citrus reticulata จัดอยูในกลุมสมแมนดาริน 

(Mandarins) หรือ (Tangerines) มีลําตนขนาดเล็ก ทรงตนเม่ือมองภาพรวมจะเหมือนสมเขียวหวาน 
แตทรงพุมทึบกวา กิ่งท่ีแตกใหมตั้งข้ึน ใบมีขนาดเล็กและสีเขมกวาสมเขียวหวาน ออกดอกเปนดอก
เดี่ยวหรือดอกชอ ขนาดดอกใหญกวาสมเขียวหวานเล็กนอย กลีบดอกสีขาวเม่ือดอกบานมีกล่ินหอม 
ผลกลมแปนบริเวณกนผล (รูปท่ี 1.2) ซ่ึงสมกลุมนี้มักมีลักษณะเปลือกลอน ปอกงาย และนิยม
รับประทานผลสดมากกวานํามาเขาสูกระบวนการแปรรูปกอนบริโภค ปริมาณผลผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตสูงเปนจุดมุงหมายท่ีสําคัญในการผลิตพืชในเชิงเศรษฐกิจ สําหรับคุณภาพผลผลิตของสม
เปลือกลอนมีดัชนีบงบอกหลายลักษณะ ท้ังลักษณะภายนอก เชน ลักษณะผิวผล สีผิว และลักษณะ
ภายใน เชน ความหวาน ปริมาณกรด ปริมาตรน้ําสม สีน้ําสม เปนตน (อิสริยาภรณและคณะ, 2550)  
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              รูปท่ี 1.2 ลักษณะประจําพันธุของสมสายน้ําผ้ึง 

1.6.4 คุณสมบัติดินท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกสม   

 สมเปนไมผลท่ีมีอายุยาวนานนับสิบป การเลือกพื้นท่ีเพาะปลูกและการจัดการปรับปรุงดิน
กอนปลูกจึงเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่ง การแกไขหลังการปลูกจะทําใหเสียเวลาและใชคาใชจายเปน
จํานวนมาก (สุทธสินี, 2543) โดยท่ัวไปแลวสมตองการดินรวนท่ีมีหนาดินลึก ระดับน้ําใตดินลึก
มากกวา 80 เซนติเมตร การระบายน้ําและอากาศดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ฝนตกชุก คาความ
เปนกรด-ดาง (pH) อยูในชวง 5.5-6.5 (พิทยา, 2553) และมีปริมาณธาตุอาหารท่ีเพียงพอ             
(ตารางท่ี 1.1) 
 อยางไรก็ตามสวนสมจํานวนมากในแถบเอเชียมักต้ังอยูบนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน ซ่ึงสภาพ
ดินขาดความอุดมสมบูรณ มีความเปนกรดสูง และปริมาณอินทรียวัตถุต่ํา ตลอดจนมีระดับของ
แคลเซียมและแมกนีเซียมตํ่า ท้ังนี้ท่ีผานมาเกษตรกรสวนใหญนิยมใชปุยเคมีเพื่อเพ่ิมผลผลิต โดย
มองขามความสําคัญของการใชปุยอินทรียและการเติมปูนขาว ทําใหเกิดความไมสมดุลของธาตุ
อาหารในดิน รวมถึงมีการสะสมของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมเปนจํานวนมาก 
สงผลกระทบตอผลผลิตสมท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ อีกท้ังตนสมจะแสดงอาการผิดปกติอัน
เนื่องมาจากธาตุอาหารไมสมดุล (ถาวร และชูชาติ, 2554) 
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ตารางท่ี 1.1 ปริมาณธาตุอาหารในดินท่ีเหมาะสมสําหรับไมผล 

คุณสมบัติของดิน ชวงท่ีเหมาะสม1/ 
ผลการวิเคราะหดิน 
ของเกษตรกร 2/ 

pH ของดิน 5.5 - 6.5 5.5 - 7.5 
อินทรียวัตถุในดิน  (%) 2.0 - 3.0 >2.5% 
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (P) (มก./กก.) 35 - 60 >100 
โพแทสเซียม (K) (มก./กก.) 100 - 120 >300 
แคลเซียม (Ca) (มก./กก.) 800 - 1500 - 
แมกนีเซียม (Mg) (มก./กก.) 250 - 400 - 
เหล็ก (Fe) (มก./กก.) 60 - 70 - 
แมงกานีส (Mn) (มก./กก.) 20 - 60 - 
ทองแดง (Cu) (มก./กก.) 3 - 5 - 
สังกะสี (Zn) (มก./กก.) 3 - 15 - 
โบรอน (B) (มก./กก.) 1 - 6 - 
กํามะถัน (มก./กก.) 25 - 150 - 
1/ปรับปรุงจาก นันทรัตน (2545)      

  2/ ตัวอยางดินจากสวนเกษตรกรในอําเภอฝาง แมอาย ไชยปราการ จํานวน 85 ราย  
ที่มา : พิทยา และคณะ (2552) 
 

ความสัมพันธระหวาง pH ดนิ และความเปนประโยชนของธาตุอาหาร  
 กรณีท่ีดินเปนกรดมากเกินไป คือ มี pH ต่ํากวา 5.5 ดินมีปญหาจากการมี เหล็ก อลูมินัม 
และแมงกานีส มากเกินไป เปนพิษตอพืช ในขณะท่ีธาตุอาหารหลัก เชน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียม กลับมีความเปนประโยชนนอย ในขณะท่ีเม่ือดินเปนดาง (คาความเปนกรด-ดาง
มากกวา 7) พืชมีแนวโนมขาดฟอสฟอรัสและธาตุอาหารรอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เหล็ก ทองแดง 
แมงกานีส และโบรอน (มุกดา, 2544) 
  

การปรับคา pH เม่ือดินเปนกรด 

 เม่ือดินมีความเปนกรดจัด (คา pH ต่ํากวา 5.5) จําเปนตองปรับ pH ใหสูงข้ึนโดยการใสปูน
ในปริมาณเทาท่ีจําเปน หากใสมากเกินไปจะทําใหความเปนประโยชนของธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก 
สังกะสี แมงกานีส และโบรอนนอยลง สําหรับปริมาณปูนที่ตองใชในการแกไขความเปนกรดของ
ดินสามารถประเมินได  โดยการใชชุดตรวจดินแบบงาย  ซ่ึงพัฒนาโดยคณะนักวิจัยคณะ
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม แตถาไมสามารถตรวจหาความตองการปูนของดินโดยการใช
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ชุดตรวจดินดังกลาวก็อาจจะใชขอมูลในตารางท่ี 1.2 ในการกําหนดปริมาณการใชปูนไดอยาง
คราวๆ 

ตารางท่ี 1.2 ปริมาณของปูนชนิดตาง ๆ เพื่อยกระดับ pH ของดินใหเหมาะสมสําหรับไมผล 

pH ของดิน 
ปริมาณของปูน (กิโลกรัม/ตน) 

ปูนขาว ปูนโดโลไมท ปูนมารล 

4.5 – 5.0 3.0 3.5 5.0 

5.0 – 5.5 2.0 2.5 3.0 

> 5.5 1.0 1.2 1.5 

  ที่มา: จุมพล และอภิรดี (2544) 

 การใสปูนควรใสในชวงปลายฤดูแลงตนฤดูฝน หรือหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว          
โดยหวานปูนลักษณะกระจายรอบๆ ทรงพุม หางจากโคนตนอยางนอย 50 เซนติเมตร แลวสับดิน
เล็กนอย ไมใหลึกจนถูกรากตนไม แลวจึงใหน้ําตาม ควรท้ิงปูนใหทําปฏิกิริยากับกรดในดินอยาง
นอย 2-4 สัปดาหกอนแลวจึงคอยใสปุยเคมี โดยปูนขาวมีฤทธ์ิปรับ pH เร็วกวาโดโลไมท และ       
ปูนมารลตามลําดับ 

1.6.5 การจัดการดินและปุยในสวนสม  

  จากการศึกษาของ พิทยา และคณะ (2552) พบวา การใหปุยเปนส่ิงจําเปนในการทําสวนสม 
ปุยท่ีใสใหกับตนสมจะมีท้ังปุยคอก ปุยหมัก และปุยเคมี สําหรับปุยเคมีนับวาเปนส่ิงจําเปนในการ
ปลูกสม โดยเฉพาะในชวงท่ีสมใหผลแลวจะตองการปุยในปริมาณมากเพ่ือบํารุงตนสมใหแข็งแรง 
ในทางตรงกันขามถาไดรับมากเกินไปตนสมก็จะออกอาการผิดปกติได จึงตองมีการระมัดระวังใน
เร่ืองการใหปุย  

  ปุยคอก เปนปุยข้ีวัว มูลสุกร มูลคางคาว เปนตน การใสปุยคอกนิยมใสปละคร้ัง ปริมาณ
การใสแตละคร้ังข้ึนอยูกับอายุของตนสมดวย 

 ปุยเคมีแบงการใสเปน 2 ระยะคือ ระยะท่ีสมยังไมใหผล และระยะท่ีสมใหผลแลว โดยปกติ
นิยมใสปุยเดือนละคร้ัง ปุยท่ีใชมักจะใชปุยสูตร 15-15-15 ในชวง 1-2 ปแรกท่ีตนสมยังไมใหผล 
และสูตร 14-14-21 ในชวงท่ีตนสมติดผลแลว และปริมาณการใสแตละคร้ังข้ึนอยูกับอายุของตนสม 

 ในทางปฏิบัติการใสปุยใหกับสมจะแปรผันไปตามอายุของตนสมและปริมาณผลผลิตท่ีเก็บ
เกี่ยวไดในฤดูท่ีผานมา ตลอดจนความอุดมสมบูรณของดินและสภาวะธาตุอาหารในตนสม ซ่ึงมี
แนวทางจัดการ (พิทยา และคณะ, 2552) ดังตอไปนี้ 
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 1. การใสปุยในขณะท่ีตนสมยังไมใหผลผลิต (อายุ 1-3 ป) 
 เปนการใสปุยเพ่ือใหตนสมสรางลําตน กิ่งกาน และรากใหแข็งแรง โดยจะใชปุยสูตรท่ีมี
ไนโตรเจนสูง เชน 20-10-10 หรือ 15-15-15 ผสมกับ 46-0-0 ในอัตราสวน 1:1 ใสในปริมาณ 0.5-1.0 
กิโลกรัม/ตน โดยแบงใส 4-6 เดือนตอคร้ัง อัตราการใชปุยจะเพิ่มข้ึนตามอายุของตนไม 
 2. การใสปุยใหกับตนสมท่ีใหผลผลิตแลว (อายุ 4 ปข้ึนไป) 
 จะตองคํานึงถึงปริมาณธาตุอาหารท่ีไดจากการวิเคราะหดิน ปริมาณธาตุอาหารที่ตนสม
ตองใชไปในการผลิตชอใบ/ชอดอก และการสูญเสียธาตุอาหารสวนหนึ่งไปกับผลผลิต  (ตารางท่ี 
2.4) การใสปุยสําหรับตนสมท่ีใหผลผลิตแลวสามารถแบงออกไดเปน 3 ระยะตามจังหวะการเจริญ
เติบของตนสม ดังนี้ 
 1) การใสปุยบํารุงตนและใบหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต  
 เพื่อเปนการพื้นฟูตนใหแข็งแรง เนื่องจากตนโทรมจากการใหผลผลิต ในชวงนี้ตนสมจะ
แตกใบใหม สรางและสะสมอาหารไว เพื่อรอการออกดอก ปุยท่ีใหควรมีธาตุไนโตรเจนสูง เชน 25-
7-7 หรือ 15-15-15 ผสมกับ 46-0-0 อัตรา 1:1 ปริมาณ 1-3 กิโลกรัมตอตน (ข้ึนอยูกับขนาดของตน 
และสภาพความอุดมสมบูรณดิน) โดยใสใหทางดินพรอมไปกับการตัดแตงทรงพุมใหโปรง พรอม
พนปุยทางใบที่มีธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม 
 2) การใสปุยเพื่อการติดดอกออกผลท่ีสมบูรณ  
 ในชวงนี้ตนไมจะมีใบท่ีแกสะสมอาหารเพียงพอและเตรียมพรอมท่ีจะออกดอก โดยท่ัวไป
นิยมท่ีจะปลอยใหสมขาดน้ําในระยะเวลาหนึ่ง และลดการใหปุยไนโตรเจน ปุยท่ีใชควรใชสูตรท่ีมี
ธาตุอาหารตัวหนาตํ่า (N:P:K = 1:2:1) เชน สูตร 12-24-12 โดยใสประมาณ 1-1.5 กิโลกรัม/ตน และ
อาจมีการพนปุยทางใบเพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารรองและอาหารเสริมตามความจําเปน 
 3) การใสปุยเพ่ือเล้ียงผลออนและเล้ียงผลใหเจริญถึงเก็บเกี่ยว  
 ในชวงนี้ตนสมจะมีผลอยูบนตน ปริมาณปุยท่ีใชท้ังหมดตั้งแตติดผลจนถึงระยะเก็บเกี่ยว 
สามารถใชตารางที่ 1.3 เปนแนวทางในการกําหนดปริมาณได เชน ถาตองการใหตนสมไวผล 100 
กิโลกรัม/ตน เกษตรกรควรจะตองใชปุยไนโตรเจนอยางนอย 144 กรัม/ตน (เทียบเทาปุยยูเรีย 46-0-0 
= 312 กรัม/ตน) ใชปุยฟอสฟอรัสไมนอยกวา 39 กรัม/ตน (เทียบเทาปุย 0-46-0 = 85 กรัม/ตน) และ
ใชปุยโพแทสเซียมไมนอยกวา 209 กรัม/ตน (เทียบเทากับปุยโพแทสเซียมคลอไรด หรือ 0-0-60 = 
348 กรัม/ตน) 
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ตารางท่ี 1.3 ปริมาณธาตุอาหารหลัก (กรัม) ท่ีสูญเสียไปกับผลผลิตสมและปริมาณปุยท่ีควรใส 
                ในระหวางการพัฒนาของผลสม 
ปริมาณผลผลิต 

(กก.) 
ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P2O5) โพแทสเซียม (K2O) 

สูญเสีย ใส 46-0-0 สูญเสีย ใส 0-46-0 สูญเสีย ใส 0-0-60 
20 29 62 8 20 42 70 
50 72 156 20 42 104 174 
100 144 312 39 85 209 348 
200 287 625 78 169 417 696 

 ที่มา:  นันทรัตน และคณะ (2548)  

สําหรับการวิเคราะหธาตุอาหารในใบสมมีการจัดระดับคาวิเคราะหธาตุอาหารไวดัง     
ตารางท่ี 1.4 (นิพนธและคณะ, 2544)  
 

ตารางท่ี 1.4 การจัดระดับคาวิเคราะหธาตุอาหารในใบสม 
ธาตุอาหาร ระดับขาดแคลน ระดับตํ่า ระดับเหมาะสม ระดับสูง 

ไนโตรเจน (% N) < 2.4 2.4 2.4-2.6 2.6-3.0 

ฟอสฟอรัส(% P) < 0.10 0.10-0.14 0.14-0.16 0.16-0.25 

โพแทสเซียม(% K) < 0.70 0.70-0.90 0.90-1.20 1.20-1.70 

แคลเซียม (% Ca) < 2.5 2.5-3.0 3.0-6.0 6.0-7.0 

แมกนีเซียม (% Mg) < 0.16 0.16-0.25 0.25-0.60 0.60-1.20 

กํามะถัน (% S) < 0.14 0.14-0.20 0.20-0.40 0.40-0.50 

โซเดียม (% Na) - - < 0.16 0.16-0.25 

คลอไรด (% Cl) - - < 0.30 0.30-0.70 

ทองแดง (%ppm Cu) < 3.6 3.6-5.0 5.0-10.0 10-15 

สังกะสี (% ppm Zn) < 16 16-25 25-100 100-300 

แมงกานีส(%ppm Mn) < 16 16-25 25-100 100-300 

เหล็ก (% ppm Fe) < 36 36-60 60-120 120-200 

โบรอน (% ppm B) < 21 21-30 30-100 100-200 

โมลิบดินัม (%ppm Mo) < 0.06 0.06-0.09 0.10-3.0 3.0-100 
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1.6.6 การปองกันและกําจัดโรคสม 

 จากการศึกษาของอําไพวรรณ และคณะ (2544) พบวาโรคสําคัญของสมท่ีพบเห็นอยู
บอยคร้ัง มี 4 โรคคือ โรคกรีนนิ่ง หรือใบเหลืองตนโทรม ทริสเตซา รากเนาโคนเนา และแคงเกอร 
ซ่ึงมีรายละเอียดของอาการเกิดโรคของตนสมแตละโรคดังตอไปนี้  

ก. โรคกรีนนิ่ง หรือใบเหลืองตนโทรม (Greening Desease) 
เกิดจากเชื้อคลายแบคทีเรีย (Bacteria like organism) โดยมีเพล้ียไกแจสมเปนพาหะ 

ลักษณะอาการของโรค คือ ใบมีสีเหลืองซีด เสนกลางใบและเสนใบยังเขียวคลายอาการขาดาตุ
สังกะสี แตจะพบกระจายอยูท่ัวทรงพุม ตนท่ีเปนโรครุนแรง ใบออนจะมีขนาดเล็ก เรียวยาวและ
หนากวาปกติ ใบมีลักษณะตั้งข้ึน สวนใบแกจะมีลักษณะโคงงอผิดปกติ ใบดานและหนา กิ่งแสดง
อาการแหงตายจากยอดลงมา ผลมีขนาดเล็กและบิดเบ้ียว เมล็ดลีบ การแสดงอาการรุนแรงจะเร็ว
หรือชาข้ึนอยูกับความแข็งแรงของตนสมเปนสําคัญ ดังรูปท่ี 1.3 

 

ใบสมแสดงอาการของโรค 
 

เพล้ียไกแจสม 

ไขเพล้ียไกแจสม 
 

ตัวออนเพล้ียไกแจสม 
รูปท่ี 1.3 ลักษณะของใบสมท่ีแสดงอาการของโรคกรีนนิ่งโดยมีเพล้ียไกแจสมเปนพาหะ 
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ข. โรคทริสเตซา (Tristrza Disease)  
เกิดจากเช้ือไวรัส Citrus Tristeza Virus (CTV) โดยมีเพล้ียออนเปนแมลงพาหะ ลักษณะ

อาการของโรค คือ ตนสมจะแสดงอาการทรุดโทรม กิ่งแหงตาย ใบแสดงอาการคลายกับการขาดาตุ
อาหาร และบางคร้ังอาจพบอาการเห่ียวเฉาคลายกับการขาดน้ํา ใบออนซีดมีสีเขียวไมสมํ่าเสมอ   
เนื้อไมบริเวณลําตนและกิ่งใหญเปนรองเวาบุมลงไปและมีสีน้ําตาลแดง หรือมียางสีน้ําตาล           
ดังรูปท่ี 1.4   

 

  
รูปท่ี 1.4 ลักษณะของลําตนท่ีแสดงอาการของโรคทริสเตซาโดยมีเพล้ียออนเปนแมลงพาหะ 

 

ค. โรครากเนาโคนเนา (Root and Stem Rot)  
ลักษณะอาการท่ีแสดงใหเห็น คือ บริเวณเสนกลางใบเปลี่ยนเปนสีเหลืองซีด ระยะตอมา

ใบจะเหลืองท้ังใบ และก่ิงจะแหง ตนสมจะโทรม สวนเปลือกจะเนาเปนสีน้ําตาล เปลือกสากเหนียว 
ไมยุยเปอย หากมีอาการรุนแรงจะลุกลามไปถึงโคนตน อาจพบอาการยางไหลบริเวณโคนตนดวย 
โรคนี้จะไมทําลายเนื้อไม แตจะทําใหเปลือกเนาเสียในท่ีสุด ตนสมจะโทรมและตาย ดังรูปท่ี 1.5 
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อาการที่โคนตน 

 
อาการที่ก่ิง 

 
โดนแดดใบจะเห่ียว มวนงอ 

 
รากสมเนาเปอยจากเช้ือโรคโคนเนา 

รูปท่ี 1.5 ลักษณะอาการของโรครากเนาโคนเนาท่ีเกิดข้ึนท่ีสวนตางๆของตนสม 
  

ง. โรคแคงเกอร (Citrus canker)  
ลักษณะอาการ คือ ใบจะเปนแผลกลมนูนแตกเปนสะเก็ดสีน้ําตาลท้ังดานบนใบและใตใบ

ในระยะใบออนจะเห็นเปนวงสีเหลืองรอบแผล เม่ือเปนโรคมากๆ จะทําใหตนสมโทรมใบรวง     
ตนแคระแกรน กิ่งตาย ผลผลิตลดลงและตนอาจตายในท่ีสุด ดังรูปท่ี 1.6 

 

โรคแคงเกอร บนผล 
 

โรคแคงเกอร บนใบสม โรคแคงเกอรบนใบ ผล และก่ิง 

รูปท่ี 1.6 ลักษณะอาการของโรคแคงเกอร ท่ีเกิดข้ึนท่ีสวนตางๆของตนสม 
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ในการควบคุมโรคสม สารเคมีท่ีมีรายงานวา ใชในการควบคุมไดมีดังตารางท่ี 1.5 
 

ตารางท่ี 1.5 ตัวอยางสารเคมีควบคุมโรคสมและอัตราการใช 
สารควบคุมโรค ชื่อสามัญ ชื่อการคา (ตัวอยาง) อัตราใช/นํ้า 20 ลิตร 

1. โรคแคงเกอร คอปเปอรออกซีคลอไรด คูปราวิต 30-50 กรัม 
 คอปเปอรไฮดร็อกไซด โคไซด 8-12 กรัม/ ซีซี 
 คิวปรัสออกไซด คอปเปอรนอรด็อกซ 30-45 กรัม 
2. โรคราดํา ,ใบจุด ซีแนบ , มาแนบ โลนาโคล ,มาเนบ 25-40 กรัม 
3. โรคสแค็บ โปรปแนบ ,คลอโรทาโลนิล แอนทราโคล,ดาโคนิล 15-30 กรัม 
4. โรคเมลาโนส แมนโคเซบ ไดเทนเอ็ม - 45 30-40 กรัม 
5. โรคแอนแทรคโนส เบนโนมิล , คารเบนดาซิม เบนเลท, บาวีสติน 15-20 กรัม 
6. โรครากเนา – โคนเนา โฟซีธิล – อัลฟอสฟอริค  

แอซิค 
อาลีเอทโพลิอารฟอส, 
คิวโปรฟอส 

40-60 กรัม 
40-60 ซีซ ี

ท่ีมา : พิทยาและคณะ (2551) 

1.6.7 การลงทุนทําสวนสม 

  การพัฒนาอุตสาหกรรมผลไมทุกชนิดจะมีชวงสําคัญอยู 4 ระยะดวยกันคือ ระยะแนะนํา 
(induction) ระยะพัฒนาหรือเติบโต (growth) ระยะอ่ิมตัว (maturity) และระยะตกตํ่า (decline) 
สําหรับสมจะมีลักษณะพิเศษกวาผลไมชนิดอ่ืนๆอีกหลายชนิด เนื่องจากความนิยมในการ
รับประทานในทุกตลาดกวางขวางอยางไมจํากัด ในการดําเนินการไมวาในยุคไหน ควรตองมี
การศึกษาอยางถองแท ท้ังนี้เนื่องจากเง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะการ
แขงขันของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ผูท่ีจะประสบความสําเร็จอยางยั่งยืนคือ ผูท่ีมองการ
ไกล และมีการวางแผนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ยิ่งกรณีของการทําสวนสมจะยิ่งตองมีการศึกษา
และวางแผนอยางละเอียด รวบรวมขอมูลท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูล
การตลาดท่ีจะตองดําเนินการอยางรอบคอบใหมากท่ีสุด (เปรมปรี, 2544) 
 การลงทุนในการจัดการสวนเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหผลผลิตสมมีคุณภาพ 
ขายไดราคา ซ่ึงไดแก การจัดการเร่ืองการใหน้ํา ปุย การจัดการศัตรูพืชรวมท้ังวัชพืช ในชวงแรกหาก
มีการวางองคประกอบพื้นฐานของสวนไวดี เชน เคร่ืองมือพนสารเคมี รถตัดหญา ระบบการใหน้ํา
ไวอยางดีจะใชแรงงานในการจัดการนอย เม่ือสมเร่ิมใหผลผลิตหรือประมาณปท่ี 3 เปนตนไปแลว
จํานวนแรงงานในสวนจะตองเพ่ิมข้ึน ท้ังนี้เนื่องจากจะมีงานท่ีละเอียดออนและตองใชจํานวน
แรงงานมากข้ึน เชน การตัดแตงกิ่ง การตัดแตงผล และการเก็บเกี่ยว ตลอดจน การคัดเกรด บรรจุหีบ
หอในโรงคัดบรรจุ เปนตน 
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1.6.8 ตนทุนในการทําสวนสม  

ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการทําสวนสมสามารถแยกประเภทตามงวดบัญชีไดเปน 2 ประเภท คือ 
รายจายลงทุน และรายจายประจํา (เพ็ญแข, 2523; วรพงศ, 2542 อางโดย วารุณี และคณะ, 2547)  

 รายจายลงทุน คือรายจายท่ีจะใหประโยชนตอกิจกรรมมากกวาหนึ่งงวดบัญชีและรายจาย
ประเภทนี้เรียกวา สินทรัพย เม่ือนําสินทรัพยนี้มาใชงาน ตนทุนของบริการที่ไดรับจากสินทรัพยใน
งวดหนึ่งๆจะนํามาคิดเปนรายจายประจํางวด 

ตนทุนประเภทรายจายลงทุนสําหรับการทําสวนสม หมายถึง คาใชจายในการซ้ือสินทรัพย
ถาวร ซ่ึงไดแก ท่ีดิน เคร่ืองจักรอุปกรณตางๆ เชน เคร่ืองสูบน้ํา ระบบการใหน้ํา เคร่ืองพนยา เคร่ือง
ตัดหญา จอบ เสียม เปนตน ซ่ึงคาเส่ือมราคาจะตัดตามอายุการใชงาน คาใชจายในการปลูก 
คาใชจายในการบํารุงรักษา และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนต้ังแตปท่ี 1 และปท่ี 2 จะนําไปตัดจําหนาย
เปนตนทุนต้ังแตปท่ีเกิดผลผลิต ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีตนสมเจริญเติบโตเพื่อใหอยูในสภาพพรอมท่ีจะ
ใหผลผลิตในปตอๆไป โดยท่ีสมเปนไมผลท่ีใหผลผลิตในปท่ี 3 จึงทําใหเปนตนทุนประเภทรายจาย
ลงทุนดวย สําหรับคาใชจายในการปลูก และคาใชจายในการดูแลรักษาที่เกิดข้ึนในปท่ี 1 และ 2 
ดังนั้นรายจายในการซ้ือสินทรัพยถาวรและรายจายตางๆที่เกิดข้ึนในปท่ี 1 และปท่ี 2 จึงเปน
สินทรัพยท่ีจะใหประโยชนในการทําสวนสมเขียวหวานมากกวา 1 งวดบัญชี หรือ 1 ปของการปลูก 
และไดนํามาคิดเปนคาใชจายตามประโยชนท่ีไดรับในแตละป (วารุณี และคณะ, 2547)   
 ตนทุนประเภทรายจายประจําสําหรับการทําสวนสม ไดแก คาใชจายตางๆท่ีเกิดข้ึนเพื่อ
กอใหเกิดรายไดในแตละปนับต้ังแตปท่ี 3 เปนตนไป ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีตนสมใหผลผลิตแลว 
คาใชจายเหลานี้ ไดแก  
 คาใชจายในการดูแลรักษา ไดแก คาปุยคอก คาปุยเคมี คาสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
คาแรงงานในการบํารุงรักษา คาน้ํามันเช้ือเพลิงและนํ้ามันหลอล่ืน คาวัสดุตางๆ และคาซอมแซม
เคร่ืองมือ และอุปกรณ และคาใชจายอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนระหวางการผลิตไดแก คาเชาท่ีดิน คาภาษีท่ีดิน 
และคาเส่ือมราคาของเคร่ืองมือและอุปกรณ  
 ท่ีผานมาเกษตรกรผูปลูกสมตองเผชิญกับปญหาตนทุนท่ีสูงข้ึนตามลําดับ อันเปนผลจาก
ราคาปจจัยการผลิต และความจําเปนท่ีตองใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช และธาตุอาหารพืชใน
ปริมาณท่ีสูง อีกท้ังเกษตรกรยังมีพฤติกรรมการใชปุยไมเหมาะสม กลาวคือ สวนใหญท่ีใสปุยตาม
วิธีของเกษตรกรผูมีประสบการณท่ีเคยปลูกสมมากอน ซ่ึงแตละพื้นท่ีมีสภาพดินท่ีแตกตางกัน และ
สวนหนึ่งใสปุยตามคําแนะนําท่ัวไป อีกสวนหน่ึงใสโดยอาศัยความนาจะเปน และใชความเคยชิน
โดยคิดวาพืชสวนใหญก็ใชปุยคลาย ๆ กันได จากการใสปุยดวยวิธีเหลานี้ นาจะกอใหเกิดปญหากับ
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ดิน เนื่องจากการใสปุยเคมีมากเกินควร โดยเฉพาะยูเรียจะทําใหดินมีความเปนกรดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมี
ผลเสียตอสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของดิน นอกจากนี้การใสปุยเคมีซ่ึงมีธาตุอาหารหลักครบ
ท้ัง 3 ธาตุ อยางตอเนื่องนาจะมีผลทําใหเกิดปญหาดานการขาดสมดุลของธาตุอาหารพืชในดิน ซ่ึงมี
ผลกระทบตอการดูดใชธาตุอาหารของพืช ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตสม จากการสอบถาม
ขอมูลเกษตรกรผูปลูกสมในเขต อ.ฝาง แมอาย และไชยปราการ (พิทยา และคณะ, 2552) พบวา 
เกษตรกรโดยรวมไมทราบถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดจากการใสปุยไมถูกตอง และเกษตรกร
สวนใหญท่ีตองการลดตนทุนการผลิต จะใชปุยตามสภาพเศรษฐกิจของตนเอง สําหรับเกษตรกร
บางรายยังมีความเขาใจผิดวาการใสปุยในปริมาณมากผลผลิตก็จะมากตาม  ดังนั้นในการ
เปล่ียนแปลงทัศนคติ และวิธีการใสปุยของเกษตรกร โดยใหความรูในการใสปุยตามความเหมาะสม
กับสภาพดิน และความตองการของพืช นาจะเปนประโยชนอยางมากกับเกษตรกร โดยเฉพาะการ
ลดคาใชจายเร่ืองปุยใหนอยลง รวมถึงชวยชะลอความเส่ือมโทรมของดินใหเกิดข้ึนชาลง 
 

1.6.9 การศึกษาการลดตนทุนการผลิต  
ภิญโญ(2539) ทดลองใสปุยหลัก N P K ใหแกสวนสมท่ีปลูกในดินชุดเชียงคาน ริมแมน้ํา

นานโดยมีอัตราไนโตรเจนในป 2535 0.60, 0.72 และ0.84 กก. N/ตน/ป ฟอสฟอรัส 0.60, 0.72 และ
0.84 กก. P2 O 5/ตน/ป และโพแทสเซียม 0.60 และ 0.72 กก. K2O/ตน/ป ใสจุลธาตุ Fe, Zn, B และ Cu 
พบวาน้ําหนักเฉลี่ยของผลผลิตในทดลองไมมีความแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีการของเกษตรกร 
ซ่ึงการการใชปุย NPK อัตรา 0.72-0.84 กก.N/ตน/ป รวมดวย 0.60 กก.P2 O 5/ตน/ป  และ 0.72-0.80 
กก. K2O/ตน/ปพรอมดวยการใสจุลธาตุตามอัตราท่ีใชในการทดลองนาจะเพียงพอสําหรับการผลิต
สมเชียวหวาน 80-100 กก./ตัน/ป 

จากคําแนะนําการใสปุยสําหรับสวนสมของกรมวิชาการเกษตรและกรมพัฒนาท่ีดิน ( งาน
บริการวิชาการ, คณะเกษตรศาสตร, ATRACT Project , 2550) สวนสมเขียวหวานท่ีมีอายุ 3 ปข้ึนไป
และไดผลผลิต 100 กก/ตน ควรใสปุย  15-15-15 ในอัตรา 0.5 กก./ตน ทุก 3 เดือน และกอนการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตใหใสปุย 13-13-21 ในอัตรา 0.5 กก./ตน 1 คร้ัง เม่ือพิจารณาถึงธาตุอาหาร  N P และK 
ท่ีอยูในผลผลิตสม 100 กก/ตน (นันทรัตน,อางโดยงานบริการวิชาการ ,คณะเกษตรศาสตร , 
ATRACT Project, 2550)  พบวาผลผลิตในปริมาณดังกลาวมีธาตุอาหาร N = 108.9 กรัม, P = 12.08 
กรัมและ K = 124.9 กรัม /ตน เม่ือดินมีฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนไดและโพแทสเซียมท่ีสามารถ
แลกเปล่ียนไดในระดับสูงถึงสูงมากปริมาณของธาตุอาหาร P และK ในดินมีมากพอสําหรับการให
ผลผลิตถึง 100 กก/ตนได ดังนั้นโดยทางวิชาการแลวการใสปุย N P และK จึงไมมีความจําเปน จาก
ผลการทดลองปุยในสวนตนแบบของโครงการ ATRACT (ATRACT project CMU,2006) พบวา 
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การจัดการปุย P และ K และงดการฉีดปุยท่ีใหจุลธาตุในสวนสมท่ีมีปริมาณของสารพิษและให
โพแทสเซียมในระดับสูงมากไมทําใหจํานวนผลสมตอตนลดลองเม่ือ เปรียบเทียบการปฏิบัติของ
เกษตรกรซ่ึงมีการใสปุย 15 - 15 - 15 อัตรา  0.5 กก/ตน ทุกเดือนและมีการฉีดพนจุลธาตุ ผลการ
ทดลองดังกลาวช้ีใหเห็นวา มีความเปนไปไดในการลดการใหปุยเคมีในการผลิตสม โดยการลดการ
ใหปุยไมมีผลเสียของปริมาณผลผลิต  

จากงานวิจัยของภาวินี และคณะ (2551) ซ่ึงไดศึกษาปริมาณการใชปุยของเกษตรกรผูปลูก
สมในเขตพื้นท่ีอําเภอฝาง แมอายและไชยปราการพบวา มีการใชปุยเคมีมากถึง 14 สูตร แตท่ีนิยมใช
เปน 15-15-15 ในชวงการเติบโตทางกิ่งใบ และการพัฒนาผล ขณะท่ี 13-13-21 ใชในระยะพัฒนา
ดอก และกอนการเก็บเกี่ยว แตจากการวิเคราะหธาตุอาหารในดินของสวน พบวา ท้ังหมดมีการให
ปุยไนโตรเจนฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูงกวาความตองการของพืช ทําใหความเขมขนของธาตุ
อาหารในดินสูงกวาระดับมาตรฐานและการใหปุยแบบเกษตรกรไมทําใหคุณภาพและปริมาณ
ผลผลิตสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุมิตรา (2547)  พบวาเกษตรกรผูปลูกทุเรียน ก็มี
พฤติกรรมในการใสปุยมากจนทําใหดินขาดความสมดุลธาตุอาหาร และยังสัมพันธกับการศึกษา
ของถาวรและชูชาติ (2553) กลาวคือ พื้นท่ีสวนสมของเกษตรกรในเขตอําเภอฝาง แมอาย และไชย
ปราการ ท่ีทําการเก็บขอมูลจํานวน 156 สวน สวนใหญมีโพแทสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนไดใน
ระดับสูงถึงสูงมาก (100-300  มก./กก.ดิน) ตนสมยอมไมตอบสนองตอการใสปุยโพแทสเซียม 
ดังนั้นการใสปุยโพแทสเซียมในอัตราสูงอยางตอเนื่อง ยอมเปนการลงทุนท่ีไดผลตอบแทนนอย 
และอาจจะไมจําเปนตองใสปุยเลย โดยเฉพาะในกรณีท่ีดินมีโพแทสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนได
ในระดับสูงมาก การใสปุยใหเหมาะสมกับสภาพดิน เปนเร่ืองเรงดวนท่ีเกษตรกรควรเรงศึกษา และ
นําไปปฏิบัติอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะปจจุบันซ่ึงปุยมีราคาสูงข้ึน การลดตนทุนการ
ผลิตโดยลดปริมาณการใสปุยใหนอยลง โดยการกําหนดอัตราการใสปุยตามคุณภาพของดิน และ
คํานึงถึงปริมาณธาตุอาหารที่อยูในผลผลิตสมดวย จะทําใหเกษตรกรประหยัดตนทุนการผลิต ลด
ความเส่ียงในการที่ผลผลิตต่ําลง เนื่องจากการจัดการปุยไมถูกตอง และยังชะลอการเส่ือมโทรมของ
ดินไดอีกดวย  

 

1.6.10  การศึกษาผลการดําเนินงานในสวนสม  
เนื่องจากการผลิตสมมีการลงทุนคอนขางสูง ซ่ึงจากการศึกษาของอารีย และคณะ (2552) 

พบวา เกษตรกรรายใหญมีการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย มีเงินลงทุนและมีความสามารถใน
การทําการตลาดดวยตนเอง ในขณะท่ีเกษตรกรรายยอยท้ังขนาดกลาง (พื้นท่ีต่ํากวา 100 ไร) ขนาด
เล็ก (พื้นท่ีไมเกิน 20 ไร) และขนาดจิ๋ว (พื้นท่ีไมเกิน 10 ไร) ตองประสบปญหาตนทุนการผลิตสูง 
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เนื่องจากปุยและสารเคมีสูงข้ึนตามลําดับ ในขณะท่ีราคาสมลดลงอยางมากในชวง 3 ปท่ีผานมา    
อันเนื่องจากอุปทานของสมเพิ่มข้ึน จนเกษตรกรรายยอยตองลมสวนเพราะขาดทุน และยังมี ปญหา
ท่ีตามมา คือ ปญหาดานเงินลงทุน ขาดเทคโนโลยี และความรูในการลดการใชสารเคมี ในขณะท่ี
เกษตรกรตองการลดตนทุนและเพิ่มความปลอดภัยในดานสุขภาพ   
 จากการสํารวจกลุมเกษตรกรฯ ในพื้นท่ีฝาง แมอาย และไชยปราการของพิทยา และคณะ
(2552)  เกี่ยวกับรายไดจากการเพาะปลูกสม โดยเปรียบเทียบตอหนวยพื้นท่ีปลูกเทาๆ กัน คือ 
รายไดตลอดปตอพื้นท่ี 1 ไรของสวนสม พบวารายไดตอพื้นท่ีของเกษตรกรผูปลูกสมแมในกลุม
พื้นท่ีเดียวกันก็มีระดับรายไดจากการผลิตสมแตกตางกันมาก คือเกษตรกรมีรายไดสูงสุดประมาณ 
40,000-66,000 บาท/ไร/ป และรายไดต่ําสุดเพียง 1,200 บาท/ไร/ป ซ่ึงถือวาตํ่ามากและไมคุมทุน
หรือมีโอกาสรอดทางธุรกิจในระยะยาวนอยมาก ซ่ึงความแตกตางดานรายไดนี้ไดบงช้ีความจริงอีก
ประการหน่ึง คือ เกษตรกรภายในกลุมมีการชวยเหลือกันซ่ึงกันและกันนอยมาก หรือไมไดมีการ
แลกเปล่ียนขอมูลในระหวางสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับองคความรูและเทคนิคการดูแลสวน
สมอยางคุมทุน ซ่ึง ถือเปนจุดออนอยางยิ่งสําหรับชาวสวนสมในพ้ืนท่ี และในระยะยาวอาจทําให
ธุรกิจสมท้ังพ้ืนท่ีลมสลายได เพราะถาหากเกษตรกรท่ีปลูกสมนั้นขาดทุน หรือขาดกําลังในการ
ดําเนินธุรกิจตอไปก็จะท้ิงสวนของตนเองไป อาจทําใหสวนสมแหงนั้นกลายเปนแหลงสะสมโรค
แมลงและแพรไปยังสวนสมท่ีใหผลผลิตได  
 ปาน (2543) ไดศึกษา เร่ืองการวิเคราะหตนทุน ผลตอบเทนของการปลูกสมพันธุสายนํ้าผ้ึง 
ในเขตอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีกําหนดการตัดสินใจปลูกสมพันธุสาย
น้ําผ้ึง มีอยู 5 ปจจัย คือ อายุของเกษตรกร  การไดรับการฝกอบรมของเกษตรกร อัตราสวนรายได
จากการปลูกไมผลตอสินทรัพยทั้งหมด ในการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนสรางสวนสม ผล
การศึกษาแสดงใหเห็นวา การปลูกสวนสมมีระยะเวลาคืนทุน 6 ป และเม่ือพิจารณาการลงทุนกรณี
พื้นฐานกอนการกูยืมเงินโดยใชอัตราคิดลดรอยละ 12 พบวาการลงทุนทําสวนสมนั้นมีมูลคา
ปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 6,630,078.57 บาท อัตราสวนรายไดตอคาใชจาย (B/C ratio) เทากับ 
1.52 ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) มีคาปจจุบันรอยละ 27.12 ดังนั้นการลงทุนทําสวน
สมพันธุสายนํ้าผ้ึงในเขตอําเภอฝางนี้มีความเปนไปไดในการลงทุนสูงและคุมคาตอการลงทุน และ
จากการศึกษา 

ปจจัยที่มีผลตอการเพ่ิมผลผลิตของสวนสม ข้ึนอยูกับราคาสมในแตละป ซ่ึงไมสามารถ
ควบคุมไดเนื่องจากปริมาณและคุณภาพสมแตละปไมเหมือนกัน และตนทุนตาง ๆ ท่ีเพิ่มสูงข้ึนตาม
เศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ปาน (2543) ท่ีพบวา ปญหาท่ีสําคัญในการปลูกสมสาย



 

 

20

น้ําผ้ึงคือ ตนทุนในการผลิตสูง แรงงานตางดาว ส่ิงแวดลอมและราคาสมท่ีมีแนวโนมลดลง ซ่ึงเปน
ปจจัยท่ีควบคุมไมได 

ปวิน (2550) ไดทําการวิเคราะหปจจัยการเพ่ิมผลผลิตของสวนสมหนึ่งซ่ึงมีพื้นท่ี 1000 ไร 
ในเขตอําเภอแมอาย จ.เชียงใหม พบวามีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใช และสงเสริมให
พนักงานฝกอบรมใหเกิดความชํานาญงาน รวมกับมีผูควบคุมดูแลท่ีเช่ียวชาญจึงทําใหผลผลิตมี
คุณภาพสูงกลาวคือ มีรสชาติดี ปลอดสารพิษ ทําใหสมท่ีผลิตขายหมดเร็วและชวยลดตนทุนการ
ผลิต การมีระบบการจัดการดานการตลาดท่ีดี ทําใหผูบริโภคหาซ้ือไดงาย และมีการใชบรรจุภัณฑท่ี
สวยงามและมีหลายขนาดใหลูกคาเลือกตามความตองการ เพ่ือทําใหสวนประสบความสําเร็จ และมี
กําไรที่ยั่งยืน ดังนั้น ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานของสวนสม เปนผลมาจากปจจัย 3 ปจจัย คือ 
ปริมาณผลผลิตท่ีผลิตออกจําหนายในแตละป ราคาตอกิโลกรัมท่ีขายได และคาใชจายรวมใน         
แตละป 

การเพิ่มผลผลิตสวนสมจะตองมีการควบคุมจัดการดานตนทุน การใชแรงงานใหมี
ประสิทธิภาพ ควบคุมคาใชจายท่ีใชในการผลิต และการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อลดตนทุนการผลิต 
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของวาทศิลป (2544) ท่ีพบวาการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตจะตองมี
การปรับปรุงกระบวนการผลิตควบคูไปกับการปรับปรุงทางดานการจัดการ ซ่ึงการปรับปรุงผลิต
ภาพทางดานกระบวนการผลิตเร่ิมต้ังแตการคัดเลือกสายพันธุของวัตถุดิบ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร การนําเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดมาประยุกตใช เพื่อลดปริมาณ 

วารุณี และคณะ (2547) ไดทําการทดลองนําวิธีการตางๆในการควบคุมประชากรศัตรูพืช
ในสวนสม มาบูรณาการใชรวมกันอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหไดผลคุมคาทางเศรษฐกิจ และมี
กระทบตอส่ิงแวดลอมนอย จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีการ
จัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยจะมีเปอรเซ็นตความตางของจํานวนครั้งท่ีลดลง เม่ือเปรียบเทียบ
กับแปลงท่ีใชวิธีการเกษตรกร ดังนั้นสารเคมีปองกันกําจัดแมลงมีคาเทากับ 20.69-53.85 % สวน
สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชมีคาเทากับ 25-55.55 % สวนตนทุนการผลิตในหมวดรายจายประจํา
เกี่ยวกับคาใชจายในการบํารุงรักษาตนสมในแปลงที่ปองกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีการจัดการศัตรูพืช
แบบผสมผสาน จะมีตนทุนตํ่ากวาแปลงท่ีใชวิธีการของเกษตรกร 1,911-13,358 บาท/ไร โดยข้ึนอยู
กับขนาดของสวนและวิธีการจัดการของเกษตรกร 

 


