
    
บทท่ี 5 

 
สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 
 

5.1 สรุปผลการทดลอง 
 ในการศึกษาการจัดการลดตนทุนการผลิตสําหรับสมสายน้ําผ้ึงในแปลงทดลองของ
เกษตรกร ไดใชวิธีการทดลองในแปลงทดลอง ซ่ึงประกอบดวยอัตราการฉีดพนสารเคมีปองกัน
กําจัดโรคพืช 2 อัตรา คือ อัตราของเกษตรกรและอัตราแนะนําโดยนักวิชาการ อัตราการใสปุยทาง
ดินและการฉีดพนปุยและฮอรโมนทางใบ 4 อัตรา ไดแก 1) อัตราของเกษตรกรซ่ึงมีการใสปุยท่ีให 
N P และK รวมกับการฉีดพนปุยและฮอรโมนทางใบ 2) การใชเฉพาะปุย N รวมกับการฉีดพนปุย
และฮอรโมนทางใบตามอัตราของเกษตรกร 3) การใชเฉพาะปุย N รวมกับการฉีดพนปุยทางใบตาม
ผลการวิเคราะหดินและใบ และ 4) การใชปุย N ตามปริมาณ N ที่สะสมในผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับ
รวมกับการฉีดพนปุยทางใบ ตามผลการวิเคราะหดินและใบ เพื่อเปรียบเทียบผลของปจจัยท่ีทดลอง
ตอผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตสมในฤดูกาล และตนทุนการผลิต รายได และผลตอบแทนตอไร 
ผลการทดลองสรุปไดดังนี้  

1. การใชอัตราการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชในอัตราแนะนําซ่ึงเสียคาใชจาย
เพียงประมาณ 18% ของอัตราของเกษตรกรไมกระทบตอปริมาณและความหวานของผลผลิตสมท่ี
เก็บเกี่ยวครั้งท่ี 1 ความหวานของผลผลิตสมท่ีเก็บเกี่ยวครั้งท่ี 2 ผลผลิตท้ังหมด ตลอดจนปริมาณ
ของสมแตละขนาด ยกเวนผลสมเบอร 4 และเบอร 7 แตกตางจากการฉีดพนสารเคมีควบคุมโรคพืช 
ทําใหปริมาณของผลผลิตสมท่ีเก็บเกี่ยวครั้งท่ี 2 ลดลงประมาณ 15.6% (P<0.05)  

2. การใชปุยทางดิน โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหดิน และการใชเฉพาะปุยไนโตรเจน 
เม่ือดินมีปริมาณ P และK ในระดับท่ีสูง ซ่ึงเสียคาใชจายประมาณ 1,229 บาท/ไร เม่ือใสเทากับ
ปริมาณไนโตรเจนตามอัตราของเกษตรกร แตเม่ือใสตามปริมาณไนโตรเจนท่ีอยูในผลผลิต จะเสีย
คาใชจายปริมาณ 176 บาท ในขณะที่การใสปุยทางดินตามวิธีของเกษตรกรเสียคาใชจายประมาณ 
7,886 บาท/ไร และการฉีดพนปุยและฮอรโมนทางใบและคาใชจาย 3,722 บาท/ไร สวนการฉีดพน
ปุยทางใบ เสียคาใชจายประมาณ 132 บาท/ไร การใสปุยท้ังหมดนี้ใหผลไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญท้ังในดานปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวแตละคร้ัง ผลผลิตรวม และคุณภาพของผลผลิต ในแง
ของขนาดและความหวาน นอกจากนี้พบวาปฏิสัมพันธรวมระหวางอัตราการฉีดพนสารเคมีปองกัน



 

 

71

กําจัดโรคพืช และอัตราการใสปุยก็ไมสงผล กระทบตอผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตอยาง
มีนัยสําคัญ  

3. ในชวงท่ีดําเนินการทดลอง การงดการใชปุย P และK สามารถลดคาใชจายไดประมาณ 
55% สวนการงดการใชปุย P และK รวมกับการลดการฉีดพนปุยทางใบ สามารถลดคาใชจายได
ประมาณ 82% สําหรับการงดการใชปุย P และK รวมกับการลดการฉีดพนปุยทางใบ และใสปุย N 
ตามปริมาณ N ท่ีสะสมในผลผลิต สามารถลดคาใชจายได 90% เม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจายดานปุย
และสารเคมีควบคุมโรคท่ีใชตามอัตราของเกษตรกร แตการลดคาใชจายดังกลาว ไมไดทําใหผล
ผลิตสมตลอดฤดูกาลลดลง  

4. กรรมวิธีการจัดการสวนแบบเกษตรกร มีตนทุนการผลิต 16.64 บาท/กก. เม่ืองดการใส
ปุย P และ K ตนทุนการผลิตมีประมาณ 15.37 บาท/กก. และลดลงเปน 14.10 บาท/กก. เม่ือลด
ปริมาณการฉีดพนปุยทางใบดวย ยิ่งใชปุยไนโตรเจนตามปริมาณการสะสม N ในผลผลิต ตนทุนมี
ประมาณ 12.93 บาท/กก. การฉีดพนสารเคมีควบคุมโรคพืชตามคําแนะนํารวมกับการจัดการปุยทาง
ดินและทางใบตามวิธีของเกษตรกร ทําใหตนทุนการผลิตตอกก.เพิ่มข้ึนเปน 21.24 บาท/กก. และใช
รวมกับการงดการใสปุย P และK หรือลดอัตราการฉีดพนปุยทางใบ หรือลดปริมาณการใสปุย N ไม
ทําใหตนทุนตอกก. เปล่ียนแปลงไปจากตนทุนการผลิตตอกก.ของเกษตรกรมากนัก คือ มีตนทุน
การผลิตตอกก.อยูในชวงต้ังแต 16.06-16.74 บาท  

5. กรรมวิธีการจัดการปุยและสารเคมีควบคุมโรคพืชตามวิธีของเกษตรกร ใหผลตอบแทน 
1,184 บาท/ไร และมีอัตราผลตอบแทนเทากับ 1.01 เม่ือใชวิธีการควบคุมโรคพืชตามวิธีของ
เกษตรกร แตลดคาใชจายดานการใสปุยทางดินและทางใบ ทําใหผลตอบแทนเพ่ิมข้ึนอยูในชวง 
9,177-25,039 บาท/ไร และมีอัตราผลตอบแทนอยูในชวง 1.12-1.34 เม่ือใชวิธีการควบคุมโรคตาม
คําแนะนําของนักวิชาการ ผลตอบแทนยังสูงกวาผลตอบแทนท่ีไดจากกรรมวิธีการจัดการแบบ
เกษตรกร ถาหากมีการลดอัตราการฉีดพนปุยทางใบ งดการใสปุย P และK และลดปริมาณการใสปุย 
N โดยผลตอบแทนอยูในชวง 3,360-4,373 บาท/ไร ซ่ึงอัตราผลตอบแทนอยูในชวง 1.05-1.06 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 เม่ือประเมินอัตราสวนของรายไดตอคาใชจายของแตละกรรมวิธี พบวากรรมวิธีท่ี 1 หรือ
วิธีของเกษตรกรมีอัตราผลตอบแทนเทากับ 1.01 กรรมวิธีท่ีใหอัตราผลตอบแทน สูงสุด เทากับ 1.34 
คือ กรรมวิธีท่ี 4 รองลงมาคือ กรรมวิธีท่ี 3 ซ่ึงใหอัตราผลตอบแทนเทากับ 1.22 สวนกรรมวิธีท่ี 2 ให
อัตราผลตอบแทนเทากับ 1.12 และกรรมวิธีท่ี 5 ใหคาตํ่าสุดคือ 0.81 ซ่ึงแสดงวาขาดทุน  
 จากรายงานของปาน (2543) ซ่ึงไดวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกสมสาย
น้ําผ้ึงท่ีปลูกในอําเภอฝาง พบวามีคาอัตราผลตอบแทนเทากับ 1.52 โดยท่ัวไปหากธุรกิจใดใหอัตรา
ผลตอบแทนมากกวา 1 ถือวาผลตอบแทนคุมคากับท่ีลงทุนไป จากการปลูกสมดวยกรรมวิธีจัดการท่ี
ใชในการทดลอง มีเฉพาะกรรมวิธีท่ี 5 ท่ีขาดทุน เม่ือมีการใชสารเคมีกําจัดโรคตามวิธีของ
นักวิชาการและใชปุยตามวิธีของเกษตรกร  

ในการทดลองน้ี กรรมวิธีท่ี 4 ซ่ึงใหอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุด มีการลงทุนดานคาปุยและ
สารเคมีและสารเคมีท่ีใชควบคุมโรคในชวงท่ีดําเนินงานทดลองต่ําท่ีสุด คือ ลงทุนเพียง 10% ของ
คาลงทุนตามวิธีของเกษตรกร หรือประมาณ 70% ของคาลงทุนดานปุยและสารเคมีทุกชนิดท่ีใชใน
สวน เม่ือใชการจัดการดวยวิธีการของเกษตรกร ซ่ึงวากรรมวิธีนี้มีประสิทธิภาพดีท่ีสุดสําหรับการ
ผลิตสมปเม่ือเปรียบเทียบกับกรรมวิธีท่ี 8 ซ่ึงมีการจัดการปุยทางดินและทางใบเหมือนกรรมวิธีท่ี 4 
แตการใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชตามนักวิชากาแนะนํา  

ดังนั้น กรรมวิธีท่ี 4 จึงเปนวิธีท่ีควรแนะนําใหเกษตรกรใชสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช
ตามวิธีของเกษตรกรแตใสปุย P K โดยพิจารณาจากปริมาณ P K ในดินและฉีดพนปุยทางใบตามผล
การวิเคราะหใบสม และเติมปุย N โดยพิจารณาปริมาณ N ท่ีมีอยูในผลสมและชดเชยที่สูญเสียไป
จากดินประมาณ 40% ของปริมาณ N ท่ีอยูในผลผลิตสม  

 
 
 


