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บทที่ 5 เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม
 สมาร์ทฟาร์ม
 ระบบการตดิตัง้อปุกรณ์เซนเซอร์ตรวจวดัสภาพอากาศ
 สถานีตรวจวดัอากาศอตัโนมตัแิละระบบสง่ข้อมลูสภาพอากาศแบบ Near Realtime
 สว่นประกอบของสถานีตรวจวดัอากาศอตัโนมตั ิเร่ืองรับข้อมลูและเคร่ืองสง่ข้อมลู 3G Portal



ทำ�ไมต้องปลูกส้มโอทับทิมสย�ม
 ส้มโอทับทิมสยามเป็นผลไม้ท่ีหลายคนช่ืนชอบ จนได้สมญานามว่า “แดง หวาน อร่อย” ส้มโอทับทิมสยามได้รับ 

ความนิยมและมาแรง โดยเฉพาะในตลาดจีน จากปี 2553 พบวา่จีนน�าเข้าส้มโอ 7.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2557 จีนน�าเข้าส้มโอ 

30.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคิดเป็นส้มโอเนือ้แดงจากแอฟริกาใต้ 60% รองลงมาเป็นส้มโอจากประเทศไทย 21%  

และส้มโอจากไต้หวัน 11% จะเห็นได้ว่าคนจีนนิยมรับประทานส้มโอเนือ้สีแดง ดังนัน้ ส้มโอทับทิมสยามซึ่งมีเนือ้สีแดง  

หวานฉ�่า น่ารับประทานก�าลังเป็นท่ีนิยมจากชาวจีนเป็นอย่างมาก ด้วยส้มโอเป็นผลไม้ท่ีมีสรรพคุณทางยา มีวิตามินซีสูง  

สาวจีนนิยมรับประทานเพ่ือการควบคมุน�า้หนกั ส้มโอจากประเทศไทยชาวจีนได้ยกยอ่งให้เป็นส้มโออนัดบั 1 ใน 4 ท่ีมีช่ือเสียงระดบั

โลก ดงันัน้ส้มโอทบัทิมสยามแนวโน้มตลาดสง่ออกจีนดีมาก
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บทที่ 1 
เร ื่องควรรู้ก่อนปลูกส้มโอทับทิมสย�ม



ทำ�ไมต้องปลูกส้มโอทับทิมสย�ม เลือกพันธุ์ปลูกอย่�งไรดี

 ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ในปี พ.ศ. 2523 โดยน�าก่ิงพันธุ์ ส้มโอพันธุ์ พืน้เมืองมาจากหมู่บ้านบราโอ ต�าบลประจัน  
อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งมีทรงผลเหมือนส้มโอพันธุ์ขาวพวง มีกุ้ งเป็นเนือ้สีชมพูค่อนข้างแดง ผลมีขนาดใหญ่มีรสขม  
หลงัจากน�ามาปลกูท่ีหมู่บ้านแสงวิมาน ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ปรากฏว่าให้ผลผลิตท่ีมีรสชาติ 
หวาน ผิวผลสีเขียวเข้ม มีขนอ่อนนุ่มปกคลุมทั่วผลคล้ายก�ามะหย่ี จากนัน้ได้มีการปรับปรุงคุณภาพสายพันธุ์  จนได้ 
ส้มโอพนัธุ์คณุภาพดีมีเนือ้สีแดงเข้มแบบสีทบัทิม รสชาตหิวานหอมนุม่ และได้ตัง้ช่ือใหมว่า่ “ส้มโอทบัทิมสยาม”
 ปัจจุบนัอ�าเภอปากพนัง มีเกษตรกรท่ีปลุกส้มโอทับทิมสยามอยู่เป็นจ�านวนมาก พืน้ท่ีส่วนใหญ่อยู่ในต�าบลคลองน้อย  
ส้มโอพนัธุ์พนัธุ์ทบัทิมสยามได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทัง้ภายในประเทศและนอกประเทศเพราะมีเนือ้ (กุ้ง) สีชมพคูอ่นข้างแดงเข้ม
เหมือนสทีบัทิม รสชาตหิวานหอมนุม่นา่รับประทาน การผลติส้มโอพนัธุ์ทบัทิมสยาม ยงัมีข้อจ�ากดัท่ีสามารถปลกูได้ในอ�าเภอปากพนงั
เทา่นัน้ เน่ืองจากสภาพชดุดนิท่ีคอ่นข้างมีความเป็นกรด ตอบสนองความเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอยา่งดี การน�าไปปลกูในพืน้ท่ีอ่ืน 
จงึท�าให้คณุภาพและรสชาติของผลผลติไมดี่เทา่ท่ีควร จากคณุลกัษณะดงักลา่วจงึท�าให้ไมส่ามารถผลติได้เพียงพอกบัความต้องการ

ของผู้บริโภค จึงท�าให้ราคาของผลผลิตในปัจจบุนัจึงค่อนข้างสงูด้วย
สถานการณ์การผลิตและการตลาดดงักลา่ว จงึท�าให้เกษตรกรมุ่ง

เน้นแตป่ริมาณผลผลิต โดยอาจไม่ค�านงึถึงคณุภาพของผลผลิต 
รวมทัง้เกษตรกรรายใหม่ท่ียงัไม่มีความรู้ประสบการณ์ในการ
ปลกูมาก่อน การปฏิบตัดิแูลรักษาสวนส้มโอทบัทิมสยามยงัขาด
ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องและเหมาะสม ปัจจุบันอ�าเภอ

ปากพนงั มีพืน้ท่ีปลกูส้มโอทบัทิมสยามประมาณ 2,635 ไร่
  ดังนัน้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
กิจกรรมการผลิตส้มโอพนัธุ์ทบัทิมสยามให้มีคณุภาพของอ�าเภอปากพนงัจงึ
เป็นสถานท่ีท่ีจะให้ความรู้แก่เกษตรกรทัง้รายใหม่และเก่าตลอดจนผู้สนใจ 
ในการปลกูส้มโอพนัธุ์ทบัทิมสยาม โดยเกษตรกรต้นแบบ เป็นผู้ด�าเนินการ

ถ่ายทอดความรู้ เพ่ือให้ผลผลิตมีคุณภาพ เพ่ือรักษาช่ือเสียงของอ�าเภอ
ปากพนงัตอ่ไป

ลักษณะลำ�ต้นและทรงพุ่ม
 การปลกูส้มโอทบัทิมสยาม
ปลกูด้วยก่ิงตอน ต้นส้มโอแตกก่ิงท่ี
ระดับใกล้ผิวดิน ท�าให้ล�าต้นเตีย้ 
จ�านวนก่ิง ท่ีแตกออกมามีมาก  
มีใบหนาแนน่บริเวณกลางไปจนถงึ
ปลายก่ิง ท�าให้ปลายก่ิงห้อยลง  
ทรงพุ่มด้านนอกจะแน่นทึบ แต่
ภายในคอ่นข้างโปร่ง ล�าต้นมีหนาม
ไม่แข็ง ความยาวหนาม 0.5-1.0 
เซนตเิมตร

ลักษณะใบ
 ใ บ เ ลี ย้ ง มี สี เ ขี ย ว อ่ อ น 
ประกอบด้วย 2 สว่นคือ แผน่ใบใหญ่
และปีกใบติดกันด้วยเส้นกลางใบ 
แผ่นใบมีสีเขียวเข้มมีขนใต้ใบ ไม่มี
รอยเว้าของขอบใบ ปลายใบมน
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ลักษณะดอก
 ดอกเป็นดอกเด่ียวมกัเกิดรวมกนับนสว่นปลายก่ิงท�าให้เป็นชอ่ มี 6-10 ดอกตอ่
ชอ่ แตล่ะดอกประกอบด้วยดอกชัน้ตา่งๆ ครบทัง้ 4 วงเรียงล�าดบัจากชัน้นอกไปสูช่ัน้ใน
คือ
 • กลีบเลีย้ง มีสีเขียว 4-5 กลีบเช่ือมตดิกนัเป็นวง สว่นปลายแยกจากกนั ท�า
หน้าท่ีหอ่หุ้มดอกบริเวณสว่นโคน กลีบเลีย้งของดอกท่ีบานแล้วจะอยูก่บัผลตลอดไปจน
ผลแก่
 • กลีบดอก มีต่อมน�า้มนัสีเขียวประบนกลีบดอกโดยเฉพาะบริเวณส่วนโคน 
กลีบดอก เม่ือดอกไม่บาน กลีบดอกจะห่อติดกนัแน่น ท�าหน้าท่ีปกปอ้งเกสรตวัผู้และ 
เกสรตัวเมียแทนกลีบเลีย้ง เม่ือดอกบาน กลีบดอกแต่ละกลีบจะแยกออกจากกัน  
ปลายกลีบจะม้วนงอลง กลีบดอกจะร่วงหลดุไปหลงัจากดอกบานไมน่าน
 • เกสรตวัผู้  มีก้านชอูบัเรณสูีขาว ปลายสดุจะมีอบัเรณสูีเหลือง เกสรตวัผู้  30 
อนัตอ่ดอก
 • เกสรตวัเมีย ปลายเกสรตวัเมียมีขนาดใหญ่แผน่แบน สีเขียวออ่นชเูดน่ ระยะ 
ท่ีดอกบานเต็มท่ีจะมีของเหลวเหนียวปกคลมุผิวหน้าปลายยอดเกสรตวัเมีย ท�าหน้าท่ี 
ดกัจบัละอองเกสร มีรังไขส่ีเขียวมีตอ่มน�า้มนัเป็นจดุประทัว่ผิวรังไข่

ลักษณะผล
 ผลส้มโอทบัทิมสยามมีลกัษณะประจ�าพนัธุ์ท่ีเด่น คือ กุ้ งมีสีชมพเูข้มจนถึงแดงเหมือนสีทบัทิม ผิวผลมีขนอ่อนนุ่มปกคลมุ 
คล้ายก�ามะหย่ี

ลักษณะก�รเจรญิเติบโต
 ส้มโอทบัทิมสยามนิยมปลกูด้วยก่ิงตอน ท�าให้ต้นไมมี่ระบบรากแก้ว รากจะแผก่ว้างและไมห่ยัง่ลกึ รากท�าหน้าท่ีดดูหาอาหาร
ท่ีระดบัใกล้ผิวดิน ล�าต้นเจริญเติบโตตลอดทัง้ปี ไม่มีระยะพกัตวั ไม่ผลดัใบ การออกดอกและการแตกยอดอ่อนเกิดขึน้พร้อมๆ กนั  
ตามปริมาณน�า้ฝนและความชืน้สมัพทัธ์ ชว่งท่ีออกดอกพร้อมกนัจ�านวนมากมี 2 รุ่นคือ
	 รุ่นที	่1 ออกดอกในชว่งเดือนกมุภาพนัธ์-มีนาคม ให้ผลผลติท่ีเก็บเก่ียวได้ในเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน
	 รุ่นที	่2	ออกดอกในชว่งเดือนสงิหาคม-กนัยายน ให้ผลผลติท่ีเก็บเก่ียวได้ในเดือนมีนาคม-เมษายน
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บทที่ 2 
ม�ปลูกส้มโอทับทิมสย�มกันเถอะ



เตรยีมตัวก่อนปลูก ปลูกอย่�งไรให้รอด

ก�รเตรยีมดิน

ก�รคัดเลือกส�ยพันธุ์ที่เหม�ะสม
 การคดัเลือกก่ิงพนัธุ์ส้มโอท่ีเหมาะสม จะต้องเลือกจากต้นแมพ่นัธุ์ท่ีมีอาย ุ3 ปีขึน้ไป ให้ผลแล้ว มีผลดก มีรสชาตดีิ เลือกจาก
ต้นท่ีมีความเจริญเตบิโตแข็งแรง  มีโรคและแมลงน้อยท่ีสดุ เลือกก่ิงกลม ไมเ่ป็นเหลี่ยม เลือกก่ิงท่ีใบเป็นเพสลาด ไมค่วรเลือกก่ิงออ่น
หรือแก่เกินไป เพราะจะท�าให้ตายงา่ยและโตช้า

ก�รเตรยีมหลุมปลูก
 ส้มโอทบัทิมสยามปลกูโดยใช้ก่ิงตอน จะมีทรงพุม่คอ่นข้างแผก่ว้าง 6-8 เมตร ตดิผลตรงปลายก่ิง ก�าหนดระยะปลกูระหวา่ง
แถว 8 เมตร และระยะระหว่างต้น 6 เมตร ท�าให้ได้ 33 ต้นต่อไร่ การปลกูส้มโอทบัทิมสยามจากก่ิงตอน ท�าให้มีรากน้อยและ 
การกระจายของรากมีจ�ากดั ท�าให้ต้องขดุหลมุขนาดใหญ่ ดนิร่วนโปร่ง ระบายน�า้และอากาศดี มีธาตอุาหารท่ีเหมาะสม ขดุหลมุปลกู
ให้กว้าง ยาว และลกึประมาณ 1x1x1 เมตร3 ตากหลมุไว้ 1 เดือนเพ่ือให้แสงแดดฆา่เชือ้โรคและท�าลายวชัพืช หลงัจากนัน้ก็ท�าการ 
กลบหลมุโดยผสมหน้าดนิท่ีขดุขึน้มากบัปุ๋ ยคอกเก่า จ�านวน 10 กิโลกรัม และปุ๋ ยหินฟอสเฟส ประมาณ 500 กรัมตอ่หลมุ คลกุเคล้า 
เข้าด้วยกนัเพ่ือใช้รองก้นหลมุก่อนปลกู
ก�รปลูก
 ใช้ก่ิงตอนท่ีช�าในถงุพลาสติก โดยเลือกก่ิงช�าท่ีอยู่ในระยะใบเพสลาด ปลกูให้ระดบัของดินในถงุก่ิงพนัธุ์สงูกว่าระดบัดิน 
ปากหลมุปลกูเลก็น้อย กดดินบริเวณโคนต้นให้แน่น ใช้ไม้ปักและผกูเชือกยดึก่ิงพนัธุ์ประมาณ 1 ปี เพ่ือปอ้งกนัลมพดัโยก คลมุดิน
บริเวณโคนต้นด้วยฟางข้าวหรือหญ้าแห้งเพ่ือช่วยรักษาความชืน้ ป้องกนัการพงัทลายจากการรดน�า้ หรือป้องกนัวชัพืชและรักษา 
อณุหภมิูของดนิให้เหมาะกบัการเจริญเตบิโตของราก รดน�า้ให้ชุม่และท�าร่มเงาในชว่ง 1-2 เดือนแรก ประมาณ 15-20 วนั ก็จะแตกยอด  
ถ้าจะให้ได้รับผลดีควรปลกูในฤดแูล้ง ซึง่มนัจะแตกยอดเร็วกวา่ฤดฝูน เพราะส้มโอทบัทิมสยามจะต้องการแสงแดด 100 %

ดินดีมีชัยไปกว่�คร ึ่ง 
 ดิน มีบทบาทส�าคญั คือ เป็นท่ีอยู่อาศยัและและเป็นท่ี 
ยดึเหน่ียวของรากต้นไม้ไมใ่ห้ล้มหรือหกัโคน่ลง อีกทัง้ยงัเป็นแหลง่
กกัเก็บแร่ธาตอุาหารชนิดต่างๆไว้ และพร้อมท่ีจะปลดปล่อยให้ 
รากต้นไม้ น�าไปใช้ประโยชน์ได้ทกุเม่ือ 
 ดินด ีจะต้องมีองค์ประกอบ 4 สว่น ได้แก่ แร่ธาต ุ45 %  
น�า้ 25 % อากาศ 25 % และอินทรียวตัถ ุ5 % ดนิท่ีใช้ปลกูส้มโอ
ทบัทิมสยามต้องเตรียมให้ดีเช่นเดียวกบัไม้ยืนต้นอ่ืนๆ แต่ส้มโอ
ทบัทิมสยามจะเจริญเติบโตได้ดีในดินท่ีมีสว่นผสมของดินเหนียว  
70 % มีคา่ pH 5.2-7.2 ซึง่จะต้องไมต่�า่กวา่นี ้และจะต้องปรับสภาพ
ดนิโดยการใสปุ่๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยชีวภาพ
 ก�รขุดยกร่อง พืน้ท่ีปลกูส้มโอทบัทิมสยามสว่นใหญ่
เป็นท่ีลุม่ ดงันัน้การเตรียมท่ีปลกูจงึต้องมีการยกร่อง โดยขดุร่อง
สวนกว้าง 6 เมตรส�าหรับการปลกูแบบแถวเด่ียว  หรือ ขดุร่องสวน
กว้าง 14 เมตรส�าหรับการปลกูแบบแถวคู ่และเว้นร่องน�า้ให้กว้าง 
2 เมตร ลกึ 1 เมตร
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ดูแลอย่�งไรให้ง�ม มักมีค�ำถำมอยู่เสมอว่ำ...

อีกค�ำถำมทีพ่บบ่อยไม่แพ้กันคือ...

แสงแดด ส้มโอทบัทิมสยามเป็นไม้ท่ีชอบแสงแดดจ้า แสงแดดมีบทบาทส�าคญัในการสงัเคราะห์แสง ซึง่นกัวิทยาศาสตร์พบวา่มวล
ของต้นไม้ 70% ได้มาจากก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีมีอยูใ่นอากาศด้วยการสงัเคราะห์แสงดงักลา่ว 
นำ้� น�า้ท�าหน้าท่ีชว่ยละลายธาตอุาหารท่ีมีอยูใ่นดนิให้กบัรากต้นไม้เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ได้ อีกทัง้ยงัชว่ยล�าเลียงธาตอุาหาร
และผลผลติท่ีได้จากการสงัเคราะห์แสงสง่ไปยงัสว่นตา่งๆ ของต้นไม้ ส้มโอพนัธุ์ทบัทิมสยามต้องการน�า้สม�่าเสมอ ถ้ามีน�า้ขงับริเวณ
โคนต้นจะท�าให้เกิดโรครากเนา่โคนเนา่ได้ และถ้าหากขาดน�า้เป็นเวลานานก็จะท�าให้ต้นส้มโอชะงกัการเจริญเตบิโตและแคระแกร็น 
การบงัคบัให้ส้มโอออกดอกให้งดน�า้ประมาณ 20 - 25 วนั เม่ือสงัเกตเหน็วา่ใบเพสลาดเร่ิมหอ่ตวัหรือร่วงหลน่แสดงวา่ส้มโอขาดน�า้ 
ต้องให้น�า้ทนัที แล้วใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 อตัรา 2-3 กิโลกรัมตอ่ต้น เพ่ือกระตุ้นการออกดอก และเม่ือส้มโอเร่ิมออกดอกควรงดให้
น�า้เพ่ือปอ้งกนัดอกร่วง และเม่ือตดิผลก็ให้น�า้ทีละน้อยไปเร่ือยๆ จนถงึระดบัปกติ

ปุ๋ยสูตร 15-15-15 นัน้มีความหมายว่าอย่างไร
ค�าตอบคือ น�า้หนกัปุ๋ ยสตูรท่ีกล่าวมา 100 กิโลกรัม จะมีธาตุ
ไนโตรเจน (N) ธาตฟุอสฟอรัส (P) และธาตโุพแทสเซียม (K) 
ท่ีต้นไม้น�าไปใช้ประโยชน์ได้ชนิดละ 15 กิโลกรัม เม่ือรวม 3 
ธาต ุ จะได้ 45 (15+15+15) กิโลกรัม สว่นอีก 55 (100-45) 
กิโลกรัม เรียกวา่ “สารเตม็ตวั” นิยมใช้ทราย และดินเหนียวเป็นสว่นผสม
ด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ใช้ได้สะดวก 

ปุ๋ยทัง้สูตร 15-15-15 และสูตร 14-14-21 จะเลือกใช้อย่างไร
ค�าตอบคือ สตูร 15-15-15 หรือ 16-16-16 มีธาตคุรบทัง้ 3 ธาต ุ เป็นปุ๋ ยครอบจกัรวาลหรือเกษตรกรนิยมเรียกว่า “ปุ๋ยสิน้คิด”  
ซึง่ปุ๋ ยทัง้สองสตูรใช้ทดแทนกนัได้ ใช้เพ่ือบ�ารุงต้นในระยะการเจริญเตบิโต
 ส่วนปุ๋ ยสตูร 14-14-21 สตูรนีมี้ธาตอุาหารโพแทสเซียม (K) สงู ให้ใส่เม่ือต้นไม้ติดผลแล้ว ปุ๋ ยสตูรนีจ้ะท�าให้ผลมีสีสวย 
รสชาตดีิ และมีขนาดใหญ่ขึน้ 
 • เม่ือส้มโอทบัทิมสยามอาย ุ1-2 เดือน ไมต้่องให้ปุ๋ ย 
 • หลงัจากปลกู 2-5 เดือนให้ปุ๋ ยชีวภาพ 
 • เม่ืออาย ุ6 เดือน ให้ปุ๋ ยเคมีเคมีสตูร 15-15-15 เดือนละครัง้
 • เม่ือส้มโออาย ุ 1 ปี ต้นจะเติบโตแตกก่ิงก้านสาขา ก็ให้ปุ๋ ยเคมีสตูร 46-0-0 ผสมกบัปุ๋ ยเคมี สตูร 15-15-15 สดัสว่น 1:2  
ในอตัราสว่น 200 กรัม ตอ่ต้นทกุๆ 3 เดือน สลบัการใช้ปุ๋ ยคอกหรือปุ๋ ยอินทรีย์
 • เม่ืออาย ุ2-3 ปี ใสปุ่๋ ยเคมีสตูรดงักลา่วข้างต้น 0.5-1 กิโลกรัมตอ่ต้นทกุ 3 เดือน
 • เม่ือส้มโอมีอาย ุ 4 ปี เร่ิมให้ผลผลิตในช่วงแรกให้ใส่ปุ๋ ยสตูร 15-15-15 ในอตัรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้นทกุ 2 เดือน หรือด ู
ขนาดทรงพุม่เป็นหลกัในการให้ปุ๋ ย 
 • เม่ือติดผลแล้วใส่ปุ๋ ยเคมีสตูร 15-15-15 อตัรา 2-3 กิโลกรัมต่อต้น เพ่ือเพ่ิมขนาดของผลและก่อนเก็บเก่ียวประมาณ  
1-2 เดือน ใสปุ่๋ ยเคมีสตูร 14-14-21 อตัรา 2-3 กิโลกรัมตอ่ต้น เพ่ือเพ่ิมความหวานของส้มโอทบัทิมสยาม

ปุ๋ย เป็นปัจจยัการผลติท่ีส�าคญัในการปลกูพืชไมว่า่ชนิดใดก็ตาม ปุ๋ ยเป็น
อาหารท่ีท�าให้ต้นไม้เจริญเตบิโตและสืบพนัธุ์ของมนัตอ่ไปได้ 
ปุ๋ ยแบง่ออกได้เป็น 3 ชนิด คือ
1. ปุ๋ยอนิทรยี ์แม้วา่ปุ๋ ยชนิดนีจ้ะให้ธาตอุาหารในปริมาณน้อยก็ตาม แตก็่มีบทบาท
ส�าคญัในการท�าให้ดนิโปร่งและร่วนซยุรากต้นไม้สามารถเตบิโตได้ดี ทัง้ยงัเป็นแหลง่
อาหารของจลุนิทรีย์ท่ีเป็นประโยชน์ในดนิอีกด้วย
2. ปุ๋ยชีวภ�พ เป็นปุ๋ ยท่ีมีจลุนิทรีย์อาศยัพึง่พากนัและกนักบัพืชหรือต้นไม้
3. ปุ๋ยอนนิทรยี ์หรือท่ีรู้จกักนัดีในช่ือของปุ๋ ยเคมี เป็นแหลง่ของธาตอุาหารส�าหรับ
ต้นไม้ ธาตท่ีุพืชต้องการมากคือ ธาตไุนโตรเจน (N) ธาตฟุอสฟอรัส (P) และธาตุ
โพแทสเซียม (K)
 ธ�ตุไนโตรเจน มีหน้าท่ีท�าให้ใบและล�าต้นของต้นไม้เจริญเตบิโต ชว่ยให้
ใบมีสีเขียวขจี ถ้าหากต้นไม้ขาดธาตนีุแ้ล้วใบจะเหลืองและต้นแคระแกร็น
 ธ�ตุฟอสฟอรัส ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของระบบรากและกระตุ้นการ
ออกดอกของต้นไม้
 ธ�ตุโพแทสเซียม มีบทบาทในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแป้งและ
น�า้ตาลท่ีได้จากการสงัเคราะห์แสงซึง่เกิดขึน้ท่ีใบสง่ไปยงัผล ล�าต้น หรือท่ีหวั ขึน้อยู่
กบัพืชแตล่ะชนิด 
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ม�ขย�ยพันธุ์ส้มโอทับทิมสย�มกัน
ก�รขย�ยพันธุ์
ใช้วิธีการตอนก่ิง วิธีการตอนก่ิงส้มโอทบัทิมสยาม 
วัสดุอุปกรณ์ทำ�ตุ้ม
• เชือกฟาง
• มีดคมส�าหรับตอนก่ิง
• ขยุมะพร้าวแชน่�า้สะอาดไว้ 1 คืน บีบน�า้ออกให้หมด 
• ถงุพลาสตกิใส ขนาด 3*6 หรือ 3*5 นิว้ หรือท่ีเรียกกนัวา่ถงุน�า้จิม้ 

 น�าขยุมะพร้าวท่ีแชน่�า้ไว้ก่อนแล้วมาบีบน�า้ออกให้หมาด ใสล่ง
ในถงุพลาสติกใสท่ีเตรียมไว้เกือบเต็ม แล้วมดัปากถงุด้วยเชือกฟางให้
แนน่เป็นตุ้มขนาดพอมือ

ก�รทำ�ตุ้ม

วธิีตอนกิ่ง

เ ร่ิ ม จ า ก  เ ลื อ ก ก่ิ ง พัน ธุ์ ส้ ม โ อ พัน ธุ์ ดี  
ก่ิงกลม ไม่เป็นเหลี่ยม เลือกก่ิงท่ีใบเป็น
เพสลาด ไม่ควรเลือกก่ิงท่ีอ่อนหรือแก่ 
เกินไป มีความยาว 40-50 เซนติเมตร 

เลือกต�าแหน่ง ท่ีจะควั่น  โดยให้ห่าง 
จากต้นแม่หรือก่ิงหลักประมาณ 8-10 
เซนตเิมตร เพ่ือให้ควัน่ก่ิงได้สะดวก 

น� าคัต เตอ ร์มาควั่น ก่ิ งยาวประมาณ  
1 นิว้ ไม่จ�าเป็นต้องควั่นบริเวณตาหรือ 
ข้อตอ่ จากนัน้ ก็ลอกเปลอืกออก ขดูเนือ้เย่ือ
เจริญออกให้หมด แล้วทิง้ไว้ประมาณ 7 วนั 

1 2 3

4 5 6

ผ่าคร่ึงตุ้มด้วยมีดคมตามแนวยาวของตุ้ม
แล้วแหวกตุ้มตามแนวท่ีผา่ สวมตุ้มเข้ากบั
รอยควั่น โดยให้รอยควั่นอยู่ตอนกลาง 
ของตุ้ม 

ผูกตุ้ มด้วยเชือกฟาง รัดให้แน่นอย่าให้ 
ตุ้ มขยับเขยือ้นได้เพราะจะมีผลต่อการ 
ออกราก

หลงัจากตอนก่ิงประมาณ 20 วนัก่ิงส้มโอ
จะแทงรากสขีาวหรือสเีหลอืงออกมาให้เหน็

 ช่วงเวล�ที่ตอนกิ่งดีที่สุด คือควรตอนในฤดูฝน เร ิ่ม
ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภ�คมไปจนถงึเดอืนสงิห�คม เนือ่งจ�กชว่งที่
มีฝนตกร�กจะงอกเร็ว
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คดัขนาดของผลผลติ เพ่ือออกจ�าหนา่ย ดงันี ้
1. เบอร์ 1 จะมีขนาดเส้นรอบผลส้มโอ 19 นิว้ขึน้ไป ราคา 280 บาท
2. เบอร์ 2 จะมีขนาดเส้นรอบผลส้มโอ 18-19 นิว้ ราคา 220 บาท
3. เบอร์ 3 จะมีขนาดเส้นรอบผลส้มโอ 17-18 นิว้ ราคา 200 บาท
4. เบอร์ 4 จะมีขนาดเส้นรอบผลส้มโอ 16-17 นิว้ ราคา 180 บาท

โดยค�านวณจากพืน้ท่ีปลกูส้มโอทบัทิมสยามจ�านวน 1 ไร่

ข�ยส้มโอทับทิมสย�มร�ค�เท่�ไหร่ดี

ค่�ใช้จ่�ยต่อไร่

ค่�ใช้จ่�ย จำ�นวนเงิน

1. คา่ขดุยกร่องคนู�า้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ลกึ 2 เมตร 
ขนาดของหน้าดนิกว้าง 10- 12 เมตร เพ่ือปลกูจ�านวน 
2 แถว

2. คา่ก่ิงพนัธุ์ ซึง่จะต้องใช้จ�านวน 35 ก่ิง/ 1 ไร่

3. คา่วางระบบน�า้

4. คา่ดแูลรักษา 

5. คา่ยา คา่ปุ๋ ย

รวม

15,000 บาท

5,250 บาท

6,000 บาท

5,000 บาท

10,000 บาท

36,250 บาท

บทที่ 3
โรคและแมลงศัตรูส้มโอทับทิมสย�ม
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ส�เหตุหลักที่ทำ�ให้เกิดโรค
ในส้มโอทับทิมสย�ม

ก�รควบคุมศัตรูพืช

 ปัญหาท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการปลกูส้มโอทบัทิมสยามคือ 
โรค และแมลงศตัรูท่ีคอยท�าลายทกุระยะการเจริญเติบโต ผู้ปลกู
จ�าเป็นต้องศกึษาทัง้สาเหต ุลกัษณะอาการ วิธีควบคมุ วิธีปอ้งกนั 
และการก�าจดัให้ดีก่อนลงมือปลกู สาเหตหุลกัท่ีท�าให้เกิดโรคในส้ม
โอทบัทิมสยามได้แก่
 • ฤดูก�ล ส้มโอทบัทิมสยามสามารถปลกูได้ตลอดทัง้ปี 
ให้ผลผลิตดีในช่วงหน้าแล้ง และต้นฤดหูนาว ส่วนในช่วงฤดฝูน 
ถือเป็นช่วงปราบเซียน เพราะความชืน้ในอากาศสงูจึงมกัเกิดโรค 
ได้งา่ย
 • ปุ๋ยคอก เชือ้สาเหตุของโรคอาจติดมาจากมลูสตัว์  
โดยเฉพาะมลูไก่ ก่อนใช้จึงควรหมกัเพ่ือคลายความร้อน และใช้ 
เชือ้จลุนิทรีย์ท่ีมีประโยชน์ฉีดพน่เพ่ือควบคมุโรคท่ีอาจตดิมา
 • คว�มแข็งแรงของต้นส้มโอทับทิมสย�ม สิ่งนี ้
ส�าคญัมากเพราะพืชท่ีได้รับสารอาหาร แสงแดด และปัจจยัจ�าเป็น
ส�าหรับการเจริญเติบโตเพียงพอยอ่มแข็งแรงและต้านโรคได้

 เป็นโรคท่ีส�าคญัท่ีสดุของส้มโอทบัทิมสยามเกิดจากเชือ้แบคทีเรีย
โดยมีน� า้ค้าง น� า้ฝน และแมลงเป็นพาหะน�าเชือ้กระจายไปสู่ต้นอ่ืน  
เชือ้แบคทีเรียจะเข้าไปท�าลายใบออ่น ก่ิงและผลออ่นในช่วงท่ีอากาศชุ่มชืน้
ในส่วนของพืชท่ีมีบาดแผล เช่น ใบอ่อนท่ีถูกหนอนชอนใบท�าลาย เชือ้นี ้
สามารถอยูไ่ด้นานเป็นปี พบระบาดมากในชว่งฤดฝูน ลกัษณะอาการจะเกิด
ขึน้ได้จะเป็นแผลท่ีใบ ต้น และผล 

 ศัตรูส�าคัญท่ีท�าให้ส้มโอทับทิมสยามไม่ได้ผลผลิต 
ตามต้องการ เจริญเตบิโตช้า ผลไมส่วย เป็นลาย บางครัง้รุนแรงถงึ
ท�าให้ต้นส้มโอทบัทิมสยามตาย สว่นใหญ่เกิดมาจากโรคและแมลง
ศัตรูพืช ดังนัน้เราควรท�าความรู้จักวิธียับยัง้รักษาโรคและการ
ปอ้งกนั การก�าจดัแมลงตา่งๆท่ีพบบอ่ย โรคท่ีสามารถพบได้ในการ
ปลกูต้นส้มโอทบัทิมสยาม มีดงันี ้

1. โรคแคงเกอร์ 

 อ�ก�รบนใบ ในระยะแรกเกิดเป็นจดุกลมขนาดเทา่หวัเข็มหมดุ 
แล้วขยายใหญ่ขึน้ มีลกัษณะฟคูล้ายฟองน�า้สเีหลอืงออ่น จากนัน้แผลจะเร่ิม
เป็นสีน�า้ตาลเข้ม ยบุตวัลง และแตกอกเป็นสะเก็ดขรุขระ แข็ง ตรงกลาง 
บุม๋ลงไปเลก็น้อย มีวงแหวนสีเหลืองล้อมรอบแผล
 อ�ก�รบนกิง่และก�้น แผลมกัจะเกิดท่ีก่ิงออ่น เป็นแผลสเีหลอืง
นูน ฟู คล้ายท่ีใบ ต่อมาแผลจะแตกแห้งแข็งเป็นสีน�า้ตาลและลามขยาย 
รอบก่ิงหรือตามความยาวก่ิง รูปร่างแผลไมแ่น่นอนละไมมี่วงแหวนสีเหลือง
ล้อมรอบ
 อ�ก�รบนผล มีลกัษณะคล้ายกบัอาการท่ีใบรอบแผลดคูล้ายกบั
ฝังลกึลงไปในใต้ผิวของผล รูปร่างไม่แน่นอน เม่ือหลดุจะมียางไหลออกมา
จากแผล และอาจท�าให้ผลปริแตกได้ 

ก�รป้องกันและกำ�จัด
1. ไมข่ยายพนัธุ์จากต้นท่ีเป็นโรคนี ้
2. พยายามไม่ให้ส้มโอเกิดบาดแผล เพราะเชือ้แบคทีเรียสาเหตขุองโรค 
จะเข้าทางบาดแผลได้งา่ย 
3. ตดัแตง่ก่ิงท่ีเป็นโรคแล้วน�าไปเผาท�าลาย อยา่ปลอ่ยให้ร่วงลงดิน เพราะ
เชือ้นีอ้ยูใ่นดนิได้นานเป็นปี 
4. ปอ้งกนัแมลงกดัหรือท�าลายใบโดยเฉพาะหนอนชอนใบ รอยแผลจะเป็น
ชอ่งทางให้เชือ้แบคทีเรียเข้าท�าลายซ�า้เตมิรุนแรงย่ิงขึน้ 
5. ฉีดพน่สารเคมีปอ้งกนั เชน่ยาปฎิชีวนะสเตปโตมยัซนิ ฉีดพน่ทกุ 15 วนั
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 เกิดจากเชือ้ราไฟทอฟธอรา (Phytophthora parasitica) และเกิดจากน�า้ท่วมขงัเป็นเวลานาน มกัพบระบาดในช่วงฤดฝูน 
ถงึฤดหูนาวหรือชว่งท่ีมีความชืน้สงู ลกัษณะอาการ คือต้นส้มโอจะแสดงอาการใบเหลอืงซีด โดยเร่ิมจากเส้นกลางใบและคอ่ยๆ ลกุลาม
ไปเร่ือย เห่ียวและหลดุร่วง ก่ิงแห้งยืนต้นตาย หรือตายทัง้ต้น รากฝอยและรากแขนงเน่า รากเหนียว ไม่ยุ่ย เป็นสีน�า้ตาลหรือสีด�า 
หรือน�า้ตาลปนส้ม รากไมส่ามารถดดูกินธาตอุาหารและน�า้ได้ 

ก�รป้องกันและกำ�จัด 
 1. การปอ้งกนัด้วยวิธี อยา่ปลอ่ยให้มีน�า้ขงับริเวณโคนต้น ปรับปรุงดนิให้ร่วนซยุ มีอากาศถ่ายเท ระบายน�า้ได้ดี หากพบวา่มี
อาการล�าต้นเร่ิมเป็นแผล ควรรีบเฉือนเปลือกไม้ออกไปเผา ควรรีบแก้ไขตัง้แตเ่ร่ิม อยา่ปลอ่ยให้ลกุลามระบาดรุนแรง
 2. ควบคมุโดยการใช้เชือ้รา Trichoderma harzianum ใสล่งในดนิอยา่งสม�่าเสมอ 
 3. ยาฉีดพน่หรือทาแผลจากรากเนา่โคนเนา่ โดยเฉือนสว่นท่ีเป็นแผลออกแล้วทาด้วย

2. โรคร�กเน่� โคนเน่� 

 หนอนชอนใบคือผีเสือ้กลางคืนชนิดหนึ่งเป็นศตัรูพืชท่ีสร้างความเสียหายให้กับส้มโอทับทิมสยามโดยเฉพาะในระยะท่ี 
แตกใบออ่นมากท่ีสดุ โดยผีเสือ้ตวัเตม็วยัเพศเมียจะวางไขท่ี่ผิวใบออ่นของส้มโอ ไขข่องหนอนชอนใบเป็นเมด็กลมๆ เลก็ๆ สีเหลืองใส 
หากไม่สงัเกตจะมองไม่เห็น ลกัษณะอาการคือ มองเห็นเป็นเส้นสีขาวคดเคีย้วตามทางท่ีตวัหนอนเคลื่อนผ่าน ตอ่มาใบอ่อนหงิกงอ  
บดิเบีย้ว ม้วนตดิกนั ร่วงเหลือแตก้่าน หากเป็นขัน้รุนแรงจะท�าให้ต้นส้มโอแคระแกร็นจะไมต่ดิผล รอยแผลท่ีแมลงชนิดนีท้�าลายท�าให้
เกิดโรคแคงเกอร์ได้งา่ยอีกด้วย แมลงชนิดนีพ้บได้ตลอดปี โดยเฉพาะในชว่งท่ีส้มแตกยอดออ่นและใบออ่น ในชว่งฤดฝูนพบการท�าลาย
ของหนอนชอนใบสงู 90-100%

ก�รป้องกันและกำ�จัด 
 1. ตดัยอดออ่นท่ีถกูท�าลายด้วยหนอนชอนใบไปท�าลายด้วยการเผาไฟ เพ่ือปอ้งกนั
การแพร่ระบาดของโรค
 2. เม่ือส้มโอทบัทิมสยามเร่ิมแตกยอดออ่นควรฉีดพน่ด้วยยาฆา่แมลง โดยใช้
 • ปิโตรเลียมสเปร์ยออยล์ 83.9% อตัรา 40 มล./น�า้ 20 ลติร
 • โคลไทอะดนิิน 16% อตัรา 5 กรัม/น�า้ 20 ลติร
 • อิมิดาโคลพริด 10% อตัรา 10 มล./น�า้ 20 ลติร
 • ไทอะมีโทแซม 25% อตัรา 5 กรัม/น�า้ 20 ลติร

ก�รรับมือและก�รแก้ปัญห�แมลงศัตรู
1. โรคหนอนชอนใบ 

 • ปนูแดงละลายน�า้ข้นๆ
 • อารีเอทริโดมินทาแผลบริเวณโคนต้น อตัรา 40-100 
กรัม/น�า้ 20 ลติร
 • เมทาแลกซลิ 25% อตัรา 80-100 กรัม/น�า้ 1 ลติร
 • ฟอสอีทิล อลมิูนมั 80% อตัรา 100-150 กรัม/น�า้ 1 
ลติร จนกวา่แผลจะแห้ง

วงจรชีวิตหนอนชอนใบส้ม
Phyllocnistis citrella
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 เพลีย้ไฟเป็นแมลงศัตรูท่ีส�าคัญของส้มโอ เพลีย้ไฟ 
ท่ีส�าคญัมี 2 ชนิด คือ
 (1) เพลี้ยไฟพรกิ Scirtothrips dorsalis เป็นเพลีย้ไฟ 
ท่ีพบท�าลายท่ียอดออ่นและผลออ่น
 (2) เพลีย้ไฟดอกไมฮ้�ว�ย Thrips hawaiiensis พบ
ท�าลายเฉพาะท่ีดอกเทา่นัน้ 
 มีลกัษณะเป็นแมลงขนาดเลก็ สีเหลือง ล�าตวัแคบยาว
ประมาณ 1 มิลลเิมตร มีปีก 2 คู ่ประกอบด้วยขนเป็นแผง ตวัเมีย
จะวางไข่ภายในเนือ้เย่ือบริเวณด้านบนของใบออ่น ผลออ่นและ
ยอดอ่อน เม่ือฟักออกเป็นตวัใหม่ ๆ มีสีขาวใสจากนัน้เปลี่ยน 
เป็นสเีหลอืงส้ม ตวัออ่นชอบซอ่นอยูภ่ายใต้กลบีเลีย้งของดอกและ
ผล

 เพลีย้หอยดดูกินน�า้เลีย้งบนผลส้มโอ การท�าลายบนผล
ท่ียงัไมแ่ก่จะท�าให้ผลแคระแกรน เนือ้ในแข็งหยดุการพฒันาแล้ว
ร่วงหลน่ หากท�าลายในช่วงผลแก่จะไม่มีผลกระทบต่อคณุภาพ
ของเนือ้ อากาศแห้งแล้งจะท�าให้ระบาดได้เร็วขึน้ ลกัษณะของ
เพลีย้หอยมีลกัษณะเป็นแผน่ปกคลมุล�าตวั รูปร่างกลมแบนสีน�า้
เหลืองปนน�า้ตาล
ก�รป้องกันและกำ�จัด
 • พน่ด้วยมาลาไธออน 83% อตัรา 50-70 มล/น�า้ 20 ลติร

2. โรคเพลี้ยไฟ 3. โรคเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย 

ลักษณะอ�ก�ร ทัง้ตวัออ่นและตวัเตม็วยัดดูกินน�า้เลีย้งจากใบ
ออ่น ดอก และผล ใบออ่นจะมีลกัษณะผิปกตคืิอใบแคบเลก็กร้าน
และบิดงอ การท�าลายรุนแรงอยูใ่นระยะผลออ่นนบัตัง้แตเ่ร่ิมติด
ผลคือ ภายหลงักลบีดอกร่วง ผลท่ีท�าลายจะปรากฏรอยสเีทาเงิน
เป็นวงท่ีบริเวณขัว้ผล และก้นผลหรือทางสเีทาเงินตามความยาว
ของผล ผลท่ีถกูท�าลายรุนแรงจะบดิเบีย้ว และร่วง ท�าให้ผลผลติ
ต�่า พบมากในชว่งท่ีมีอากาศร้อนและฝนทิง้ชว่งเป็นเวลานาน

ก�รป้องกันและกำ�จัด
1. เดด็ผลท่ีแคระแกรนเน่ืองจากถกูท�าลายด้วยเพลีย้ไฟทิง้
2. อนรัุกษ์ศตัรูธรรมชาติท่ีช่วยก�าจดัเพลีย้ไฟ เช่น แมงมมุและ
เพลีย้ไฟตวัห�า้

3. ใช้สารเคมีอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
 • อิมิดาโคลพริด 10% อตัรา 10 มล./น�า้ 20 ลติร
 • โคลไทอะดนิิน 16% อตัรา 5 กรัม/น�า้ 20 ลติร
 • ไดโนทีฟแูรน 10% อตัรา 40 กรัม/น�า้ 20 ลติร
 • อะเซททามิพริด 20% อตัรา 10มล./น�า้ 20 ลติร
 • คาร์โบลซลัแฟน 20% อตัรา 40 มล./น�า้ 20 ลติร

การพฒันาการเจริญเตบิโตของเพลีย้หอยสีแดงแคลฟิอร์เนีย
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 เพลีย้แปง้ Ferrisia virgata มีรูปร่างรูปไขค่อ่นข้างยาว ประมาณ 4-5 มล. ล�าตวัปกคลมุด้วยไขแปง้บางๆ สีขาว มีแถบสีด�า
บริเวณเกือบกึง่กลางล�าตวั 1 คู ่ด้านท้ายของล�าตวัมีเส้นแปง้สขีาว เพลีย้แปง้ดดูกินน�า้เลีย้งบนก่ิง ใบ และขัว้ผลของส้ม การระบาดของ
เพลีย้แปง้จะพบมากในชว่งฤดแูล้งหรือฝนทิง้เป็นเวลานาน เน่ืองจากเม่ือความต้องการน�า้ของพืชถกูจ�ากดัลง ใบท่ีสร้างขึน้ในชว่งแล้ง 
พบวา่ เป็นใบมีกระบวนการเมตาโบลซิมึสงู ท�าให้ใบมีคณุคา่ทางอาหารสงูด้วยเหมาะตอ่สภาวะการเจริญเตบิโตของเพลีย้แปง้ 
ก�รป้องกันและกำ�จัด
 1. ใช้น�า้พน่ให้ถกูตวัอยา่งแรง เพลีย้แปง้ก็จะหลดุจากต้นพืช 
 2. ตดัสว่นท่ีพบเพลีย้แปง้ไปเผาท�าลาย ใช้ผ้าชบุน�า้มนัเคร่ืองผกูรอบโคนต้น ปอ้งกนัมดและเพลีย้แปง้ไตข่ึน้มา
 3. ใช้สารเคมีอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้
  • คาร์บาริล 85% อตัรา 45 มล./น�า้ 20 ลติร
  • คลอร์ไฟริฟอส/ไซเพอร์เมทริน 16% อตัรา 30 มล./น�า้ 20 ลติร
  • อิมิดาโคลพริด 10% อตัรา 10 มล./น�า้ 20 ลติร
  • คาร์โบซลัแฟน 20% อตัรา 40 มล./น�า้ 20 ลติร

4. โรคเพลี้ยแป้ง 
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บทที่ 4
เกษตรกรตัวอย่�ง
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พืน้ที่ปลูก

 ปัจจบุนัในอ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช มีเนือ้ท่ีปลกูส้มโอ

ทบัทิมสยามประมาณ 3,000 ไร่ ประกอบด้วยพืน้ท่ีปลกูจ�านวน 10 ต�าบล คือ 

ต�าบลคลองน้อย ต�าบลเกาะทวด ต�าบลบ้านใหม ่ต�าบลป่าระก�า ต�าบลชะเมา 

ต�าบลหลูอ่ง ต�าบลปากแพรก ต�าบลปากพนงัฝ่ังตะวนัตก ต�าบลคลองกระบือ 

และต�าบลบ้านเพิง

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจปลูกส้มโอทบัทมิสยาม

 จดุแข็ง เน่ืองจากอ�าเภอปากพนงัเป็นพืน้ท่ีท่ีมีดนิเหนียวเป็นสว่นผสม 

ดินมีความเหมาะสม มีลกัษณะเฉพาะ ซึ่งสามารถท�าให้ส้มโอสามารถเจริญ

เตบิโตได้ดี ผลผลติมีคณุภาพทัง้รสชาตแิละสีสนั ราคาก็สงูกวา่พืชชนิดอ่ืนด้วย

	 จดุอ่อน สภาพพืน้ท่ีของอ�าเภอปากพนงัจะเป็นท่ีลุม่ น�า้ทว่มขงัได้งา่ย 

ท�าให้ส้มโอทบัทิมสยามตายและเสียหายได้ง่าย การดแูลรักษาก็ค่อนข้างยาก 

ต้องใช้เงินทนุจ�านวนมาก

แนวโน้มในการปลกู

แนวโน้มการปลูกส้มโอทบัทมิสยาม 

 จะมีปริมาณเพ่ิมมากย่ิงขึน้แนวทางในการสนบัสนนุ มีจดัตัง้กลุม่ของ

เกษตรเป็นวิสาหกิจชมุชน ซึง่มีการรวมกลุม่กนัตัง้แต ่7 คนขึน้ไป และการรวม

กลุม่แปลงใหญ่ ซึง่จะต้องมีสมาชิก 30 คน ขึน้ไป เนือ้ท่ี 300 ไร่ โดยจะมีหนว่ย

งานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเข้ามาสนบัสนนุ ทัง้ทางด้านการถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้เกษตรกร และสนบัสนนุทางด้านปัจจยัการผลติ

น�ยปรเมศวร์ วัลด�ว
นักวชิ�ก�รส่งเสรมิก�รเกษตรชำ�น�ญก�ร

อำ�เภอป�กพนัง จังหวัดนครศรธีรรมร�ช
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คุณวรัิตน์ สุขแสง
ประธ�นฝ่�ยก�รตล�ด

วสิ�หกิจชุมชนปรับปรุงคุณภ�พส้มโอลุ่มนำ้�ป�กพนัง
อันเนื่องม�จ�กโครงก�รพระร�ชดำ�ร ิ

ขอไปเยีย่มชมและชมิสม้โอทบัทมิสยาม 

หน่ึงเดียวในโลกถึงสวนส้มโอพี่วิร ัตน์  

สุขแสง ประธานฝ่ายการตลาดวสิาหกจิ

ชุมชนปรับปรุงคุณภาพส้มโอลุ่มน�้ า

ปากพนัง อันเ น่ืองมาจากโครงการ 

พระราชด�ารติามไปดูสม้โอทบัทมิกนัค่ะ 

ว่าเขาปลูกสม้โออย่างไร ถงึไดส้ม้โอลูก 

ละ 300 บาท

 ก่อนอืน่ หลายทา่นคงอยากรูท้ีม่า

ของสม้โอทบัทมิสยาม พีว่ริตัน์เล่าใหฟั้ง

วา่ ในปี พ.ศ. 2523 นายสมหวงั  มสัแหละ 

ไดไ้ปเยีย่มญาตทิีจ่งัหวดัปัตตานี ไดเ้หน็

ตน้สม้โอตน้หน่ึงมผีลเหมอืนพนัธุข์าวพวง 

มเีน้ือสชีมพูค่อนขา้งแดง ผลขนาดใหญ่ 

แต่รสขม จงึไมม่ใีครนิยมปลกู จงึไดข้อซือ้

ตน้พนัธุม์า 3 ตน้เพือ่ทดลองปลกู ปรากฏ

ว่ามรีสชาตหิวานขึน้ แต่กย็งัมรีสขมอกี  

ไดด้�าเนินการพฒันาสายพนัธุจ์นไดร้สชาติ

ทีเ่ป็นทีต่้องการของตลาด ในช่วงนัน้ใช ้

ชื่อพนัธุว์่า “พนัธุเ์ขยีวมรกต” เน่ืองจาก 

ผวิผลม ีสเีขยีวเขม้ และมขีนออ่นนุ่มปกคลุมทัว่ผล ต่อมาไดต้ัง้

ชือ่ใหใ้หมว่า่ “พนัธุท์บัทิมสยาม”

 สม้โอทบัทมิสยามไว ้มจีดุเดน่ คอื เน้ือสแีดงเขม้ รสชาติ

หวาน หอม นุ่ม เป็นทีต่อ้งการของตลาด มรีาคาค่อนขา้งสงู 

ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชดิ เป็นสนิค้าส่งออกประเทศจนี 

ไตห้วนั สงิคโ์ปร ์และฮอ่งกงคะ

 พี่วริตัน์แนะน�าว่า ถ้าใครสนใจจะปลูกส้มโอทบัทมิ

สยาม สามารถตดิต่อขอซือ้กิง่ตอนไดใ้นราคากิง่ละ 200 บาท 

ใชเ้วลาปลกูประมาณ 2.5 - 4 ปี ควรจะปลกูไรล่ะ 25 - 35 ตน้               
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ภาพถ่ายทางอากาศ
แสดงพืน้ทีส่วนสม้โอ
ทบัทิมสยามในการ
ศึกษานี	้(ซ้าย)	และ
ขอบเขตต�าบลคลองนอ้ย	
อ�าเภอปากพนงั	
จงัหวดันครศรีธรรมราช	
(ขวา,	ขอบเขตสีแดง)

ยกรอ่งในแนวเหนือ - ใต ้ระยะหา่งของตน้ไมเ่กนิ 5 

เมตรเพื่อใหง้่ายต่อการดูแล ควรจะถางหญ้าใหโ้ล่ง

เตยีนเพื่อลดปัญหาการระบาดของศตัรูพชื ต้นทุน 

ในการดูแลรักษาจะตกอยู่ที่ 15,000 บาทต่อไร ่ 

ผลตอบแทนต่อไรปี่ละ 5 - 6 แสนบาท ฟังดแูลว้เป็น

อะไรทีน่่าปลกูมากกวา่ยางพาราและปาลม์มาก

 พี่วิร ัตน์มีเคล็ดลับดีๆ ในการดูแลส้มโอ

ทับทิมสยามเยอะคะ เช่น หลังจากส้มโอติดผล  

ชอ่หน่ึงจะมผีลเลก็ๆ ประมาณ 5 - 6 ลกู ทกุๆ 15 วนั

พีว่ริตัน์จะตดัลกูสม้โอทิง้ 1 ลกู จนในทีส่ดุ ชอ่นัน้ก ็

จะเหลอืสม้โอเพยีง 1 ลกู ทีพ่ ีเ่ขาท�าเชน่น้ี เพือ่ใหไ้ด้

กิง่ขนาดใหญ่มาเลีย้งสม้โอเพยีงลกูเดยีว ซึง่จะเป็น

ลกูทีห่วาน แดง อรอ่ย เพราะไดน้�้าเลีย้งจากตน้เยอะ

และกิง่กไ็มห่กัดว้ยคะ อยากฟังเคลด็ลบัดีๆ  เกีย่วกบั

การปลกูสม้โอทบัทมิสยามจากผูม้ปีระสบการณ์ตรง 

แวะมาคุยกบัพีว่ริตัน์ไดทุ้กวนัคะ อย่าลมืแวะไปชมิ

สม้โอทบัทมิสยาม แดง หวาน อรอ่ย หน่ึงเดยีวในโลก

นะคะ

ติดต่อได้ที่
คุณวิรัตน์ สุขแสง 65 ม. 15 ต.คลองน้อย อ.ป�กพนัง จ. 
นครศรีธรรมร�ช 
โทรศัพท์ 081-4348972, 089-4728425
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สวนพิล�วรรณ
 คณุสนิท เปลีย่วจิต ได้มาปลกูส้มโอทบัทิมสยามท่ีต�าบลปากแพรก 
อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช จ�านวน 48 ไร่ คณุสนิทมีเทคนิคการ
ดแูลส้มโอทบัทิมสยามท่ีนา่สนใจดงันี ้

ก�รเตรยีมดิน 
 ดินท่ีใช้ในการปลูกส้มโอทับทิมสยาม จะต้องเป็นดินเหนียว  
70 เปอร์เซน็ต์ต้องปรับสภาพดนิโดยการใสปุ่๋ ยหมกัก่อนลงปลกู

ก�รคัดเลือกกิ่งพันธุ ์
 เลือกก่ิงพันธุ์ ส้มโอทับทิมสยาม จากแม่พันธุ์อายุ 3 ปีขึน้ไป  
ให้ลกูดก ไมเ่ป็นโรค ต้องเลือกก่ิงท่ีมีสีเขียวปนน�า้ตาล ไมแ่ก่หรือออ่นเกินไป 

ก�รยกร่อง 
 ต้องเตรียมร่องน� า้ให้เหมาะสมกับ 
การปลกูส้มโอทบัทิมสยาม ร่องน�า้มีขนาดกว้าง 
3 เมตร ลึก 2 เมตร ร่องสวนกว้าง 16 เมตร  
ปลกู 2 แถว ระยะหา่งระหวา่งแถว 6 เมตร หา่ง
จากร่องน�า้ 5 เมตรบริเวณรอบสวนขุดคันนา 
สูง 1 เมตร จากระดบัน�า้ เพ่ือป้องกันน�า้ท่วม 
สวนส้มโอทบัทิมสยาม
 

ก�รปลูก 
 การปลกูส้มโอทบัทิมสยามควรขดุหลมุ
ขนาด กว้าง 1 เมตร ลกึ 1 เมตร  หลมุปลกูน�า 
ขีห้ม ูขยุมะพร้าว และปนูขาว มาคลกุเคล้า แล้ว
ตากแดด

บน:	ภาพดา้นบนแสดงรูปแบบการปลูก	ขนาดร่องน�้า	และ
คนันาของสวนพิลาวรรณ
ล่ำง: ภาพตดัดา้นขา้งแสดงความกวา้งและความลึกของ
ร่องน�้า
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ก�รทำ�ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 
 คุณสนิทได้ไปเรียนรู้วิธีการท�าจาก
คณุเสริม แขดวงและได้ขอซือ้ไส้เดือนดนิมาท�า
โรงเรือนเลีย้งไส้เดือน งบประมาณในการท�า
โรงเรือนประมาณ 200,000 บาท ขัน้ตอนแรก
คือ การน�ามลูววัมาบดให้ละเอียด ซึง่มลูววัท่ี
เหมาะสมจะต้องเป็นมลูของววันม น�ามลูววัไป
แชน่�า้ 2 คืน หลงัจากนัน้เอาน�า้ออก ท�าลกัษณะ
นี ้3 ครัง้ ครัง้ท่ี 4 แชน่�า้เพียง 1 คืน แล้วเอาน�า้
ออก เอาตวัไส้เดือน ประมาณ 450 กรัม ใสล่ง
ในกะละมงัท่ีเตรียมไว้ให้กินอาหารประมาณ 
28-30 วนั เพียงเทา่นี ้เราก็ได้ปุ๋ ยมลูไส้เดือนดนิ
เอาไว้ใช้ในสวนส้มโอทบัทิมสยาม

โรคที่พบบ่อยในส้มโอทับทิมสย�มสวนพิล�วรรณ
โรคแคงเกอร	์ 	 • ใชย้าวงัโบราณ พน่เดอืนละ 3 ครัง้

โรคหนอนชอนใบ	 •ฉดีดว้ยอมิดิาโคลพรดิ ทีย่อดออ่น

โรคเพล้ียไฟ  • ฉีดดว้ยอมิดิาโคลพรดิ

โรคเพล้ียหอย  • ฉีดดว้ยอมิดิาโคลพรดิ

โรคเพลี้ยหอย โรคแคงเกอร์

โรคหนอนชอนใบ

ก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต
 เร่ิมตัง้แตมี่ดอก นบัไป 210 วนั ก็
สามารถเก็บเก่ียวผลผลติได้ ซึง่ 15 วนัก่อน
เก็บเก่ียวผลผลิต จะทดลองตดัแล้วน�ามา
ทดสอบคณุภาพของผลส้มโอทบัทิมสยาม
ก่อนออกสูต่ลาด 

ก�รดูแล ใส่ปุ๋ย และฉีดย� 
 • ในระยะเวลา 3 เดือนแรก จะไมใ่สปุ่๋ ยและฉีดยา
 • เม่ืออายคุรบ 6 เดือนขึน้ไปเร่ิมให้ปุ๋ ยไส้เดือนดนิท่ีผลติ 
ขึน้มาใช้เอง ซึง่ใสเ่ดือนละ 1 ครัง้
 • ในปีท่ี 3 ส้มโอเร่ิมให้ผลผลติ จะมีการตดัแตง่ก่ิงส้ม
โองดน�า้ครัง้ละ 5 วนั หลงัจากนัน้ก็รดน�า้ 2 วนั ช่วงเช้าเวลา  
6.00 – 8.00 น. เพ่ือกระตุ้นการออกดอก
 • ให้สารอาหารใต้ใบ (ซลิคิอน) ประมาณ 2 อาทิตย์/
ครัง้ เพ่ือเพ่ิมผลผลติ 
 • ฉีดยาทกุครัง้ท่ีต้นส้มโอแตกยอด (ใช้อะบาแมกติน)
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ช่วงเวล�ในก�รดูแลต้นส้มโอทับทิมสย�ม สวนพิล�วรรณ
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สวนเสรมิทรัพย์
 คณุเสริม แขดวง เจ้าของสวนส้มโอทบัทิมสยามสวนเสริมทรัพย์ 
ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ปลกูส้มโอทบัทิม
สยามท่ีเน้นคณุภาพในเนือ้ท่ี 20 ไร่ จนเป็นท่ียอมรับและรู้จกักนัดีในเร่ืองของ
คณุภาพส้มโอทบัทิมสยามของสวนเสริมทรัพย์ ทัง้ในและตา่งประเทศ
 คณุเสริม เป็นคนใสใ่จ ชา่งสงัเกต พิถีพิถนัในการผลติส้มโอทบัทิม
สยามท่ีเน้นการผลติส้มโอทบัทิมสยามคณุภาพเทา่นัน้ เทคนิคการเตรียมดนิ 
ยกร่องและการดูแลสวนส้มโอทับทิมสยามให้ต้นส้มโองามและผลผลิต
คณุภาพ มีหลายขัน้ตอน

ก�รยกร่อง 
 ต้องเตรียมร่องน�า้ให้เหมาะสมกบัการ
ปลกูส้มโอทบัทิมสยาม ร่องสวนมีขนาดกว้าง  
21 - 22 เมตร ปลกู 3 แถว สลบัฟันปลา แตล่ะ
แถวมีระยะหา่ง 6 - 7 เมตร ระยะหา่งระหวา่ง 
ทรงพุ่ม 7 เมตร บริเวณรอบสวนขุดคันนา 
สูงประมาณ 1.5 - 2 เมตร กว้าง 6 เมตร  
จากระดบัน�า้ เพ่ือปอ้งกนัน�า้ทว่มสวน 

ก�รปลูก 
 การปลูกส้มโอทับทิมสยามควรขุด
หลมุขนาด กว้าง 1 เมตร ลึก 70 เซนติเมตร  
เพ่ือป้องกนัไม่ให้มีน�า้ขงั ตากหลมุไว้ 1 เดือน  
เพ่ือให้ดินสกุ เอาดินมาใส่เกือบเต็มหลมุ เอา 
มลูแมห่มคูลกุหน้าดนิ แล้วปลกูอยา่ให้ตุม่ช�าลกึ
เกินไป ให้มิดตุ่มช�าเพียงเล็กน้อย ใช้ไม้ยึดไว้
ประมาณ 3 เดือน แล้วหมัน่ดเูดือนละ 1 ครัง้ 
เพ่ือป้องกันการโยกของต้นส้มโอทบัทิมสยาม 
เอาหญ้าแห้งคลุมหน้าดินไว้เพ่ือป้องกันการ 
แห้งของผิวดิน ประมาณ 1 ปี 6 เดือน ใช้ 
รถแบคโฮขดุครู่องสวนระหวา่งแถวลกึประมาณ 
50 เซนติเมตร เพ่ือป้องกนัน�า้ท่วมสวน ซึ่งจะ
ท�าให้ต้นตาย และเกิดโรคได้ 

ก�รคัดเลือกกิ่งพันธุ์ 
 เลือกก่ิงพนัธุ์ส้มโอทบัทิมสยาม ต้องเลือกจากสวนส้มโอทบัทิม
สยามท่ีเช่ือถือได้ ไมมี่โรค ไมแ่ก่หรือออ่นเกินไป ก้านก่ิงเป็นสีเขียวจากแม่
พนัธุ์อาย ุ3- 4  ปีขึน้ไป 

บน:	ภาพดา้นบนแสดงรูปแบบการปลูก	ขนาดร่องน�้า	และคนันา
ล่ำง: ภาพตดัดา้นขา้งแสดงความกวา้งและความลึกของร่องน�้า
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ก�รดูแล ใส่ปุ๋ย และฉีดย� 
 เร่ิมตัง้แตป่ลกู จะใสปุ่๋ ยใส้เดือนดนิ ในระยะเวลา 3 เดือนแรก รดน�า้ทกุวนัใสปุ่๋ ย
สตูร 24-7-7 และ 15-0-0 ในปริมาณท่ีเท่ากนัประมาณ 2-3 ก�ามือ ทกุเดือน และใส ่
ปุ๋ ยชีวภาพทกุๆ 3 เดือน เม่ืออายคุรบ 6 เดือนขึน้ไปเร่ิมให้ปุ๋ ยไส้เดือนดนิท่ีผลติขึน้มาใช้
เอง ซึง่ใสเ่ดือนละ 1 ครัง้ รดน�า้ทกุวนั วนัละ 1 ครัง้ เพ่ือให้ดนิชุม่ชืน้ ในปีท่ี 3 ส้มโอเร่ิม 
ให้ผลผลติ จะมีการตดัแตง่ก่ิงส้มโอ รดน�า้ 2 – 3 วนัตอ่ 1 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง 

ก�รทำ�ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน 
 น�ามลูววัมาบดให้ละเอียด ซึง่จะต้องเป็นมลูของววันม น�ามลูววัไปแชน่�า้ 2 คืน 
หลงัจากนัน้เอาน�า้ออก ท�าลกัษณะนี ้3 ครัง้ ครัง้ท่ี 4 แชน่�า้เพียง 1 คืน แล้วเอาน�า้ออก  
เอาตวัไส้เดือน ประมาณ 300-400 กรัม ใสล่งในกะละมงัท่ีเตรียมไว้ให้กินอาหารประมาณ 
28-30 วนั ซึง่ถ้าเกษตรกรสนใจท่ีจะท�าปุ๋ ยมลูไส้เดือนดนิเอาไว้ใช้ในสวนส้มโอทบัทิมสยาม 
สามารถตดิตอ่คณุเสริมเพ่ือชมการสาธิต และขอซือ้ไส้เดือนเพ่ือไปท�าเองท่ีสวนได้สามารถ
ตดิตอ่คณุเสริมเพ่ือชมการสาธิต และขอซือ้ไส้เดือนเพ่ือไปท�าเองท่ีสวนได้

ก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 ตัง้แตมี่ดอก นบัไป 210 วนั 
ก็สามารถเก็บเก่ียวผลผลติได้ 1 เดือน 
ก่อนตดัผลผลิต ใส่ปุ๋ ยหวานซึ่งมีค่า
โพแทสเซียมสงู เพ่ือเพ่ิมความหวานให้
กบัผลผลติก่อนออกสูต่ลาด 

โรคที่พบบ่อยในส้มโอทับทิมสย�มสวนเสรมิทรัพย์
โรคแคงเกอร	์														• ใชย้าคอปเปอรไ์ฮดรอกไซดพ์น่ทีล่กูออ่นและใบ

โรคหนอนชอนใบ									• ฉีดดว้ยแจคเกต็ทีย่อดออ่น

โรคเพล้ียไฟ																• ฉีดดว้ยอมิดิาโคลพรดิ

โรครากเน่า	โคนเน่า					• บ�ารงุหรอืดแูลรกัษาหรอือาจจะถอนทิง้แลว้ปลกูใหม่

ซา้ย: โรคหนอนชอนใบ
ขวา: โรครากเน่า โคนเน่า
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ช่วงเวล�ในก�รดูแลต้นส้มโอทับทิมสย�ม สวนเสรมิทรัพย์
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สวนวันชัย
 ส้มโอทบัทิมสยามท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั หนึ่งในสวนท่ีประสบความ
ส�าเร็จในการดูแลสวนส้มโอทับทิมสยามเป็นอย่างดีค่ะ สวนคุณวันชัย  
ศรีธรรม ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ปลกู 
ส้มโอเนือ้ท่ีปลูกกว่า 20 ไร่ เข้าไปเย่ียมชมสวนส้มโอทับทิมสยามของ 
คณุวนัชยัแล้ว ท�าให้รู้สกึอยากเป็นเจ้าของสวนบ้าง เป็นสวนท่ีดแูลต้นส้มโอ 
เป็นอย่างดี สมบรูณ์ แข็งแรง ให้ผลผลิตคณุภาพตลอดปี มาลองติดตาม
เคลด็ลบัการดแูลสวนส้มโอทบัทิมสยามของคณุวนัชยั

เลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสย�ม 
 ต้องเลือกก่ิงพนัธุ์ท่ีไมมี่โรค ไมแ่ก่หรือออ่นเกินไป ซึง่คดัเลือกจาก
แมพ่นัธุ์อาย ุ3- 4  ปีขึน้ไป ซึง่คณุวนัชยัเร่ิมต้นได้มีต้นส้มโอทบัทิมสยามอยู่
แล้ว 3 ต้น จึงได้ตอนก่ิงพนัธุ์ของตนเอง และได้ขยายจนไปปลกูเต็มพืน้ท่ี 
กว่า 20 ไร่ คณุวนัชยัเน้นย�า้ว่า ต้องเลือกก่ิงพนัธุ์ท่ีเป็นส้มโอทบัทิมสยาม 
ของแท้ท่ีทราบต้น ทราบสวน เพ่ือให้ได้ส้มโอทบัทิมสยามคณุภาพ แดง หวาน 
อร่อย ทกุลกู

ก�รยกร่อง 
 ต้องเตรียมร่องน�า้ให้เหมาะสมกบัการ
ปลกูส้มโอทบัทิมสยาม ร่องสวนมีขนาดกว้าง  
14 เมตร ปลกู 2 แถว แต่ละแถวมีระยะห่าง  
6 เมตร ระยะทรงพุม่หา่ง 6 เมตร หา่งจากร่องน�า้ 
4 เมตร คนู�า้กว้าง 4 เมตร ลกึ 2 เมตร บริเวณ
รอบสวนขดุคนันายกดนิสงู 1 เมตร เพ่ือปอ้งกนั
น�า้ทว่มสวน 

ก�รปลูก 
 การปลูก ส้มโอทับ ทิมสยามของ 
คุณวันชัยจะไม่เหมือนใคร ปกติทุกสวนจะ
ท�าการขุดหลุมแล้วใส่ปุ๋ ยหมัก หรือปุ๋ ยขีห้ม ู
ลงไป แต่ส�าหรับคุณวันชัยเป็นแบบไม่ต้อง 
ขดุหลมุ เพียงน�าดินมาวางเป็นกองเหนือผิวดิน 
ก็น�าก่ิงตอนไปปลูกลงในดินลึกลงไปเพียง 
เล็กน้อย เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้มีน�า้ขงัในหลมุ แล้ว
คอ่ยๆ น�าปุ๋ ยหมกัมาเพ่ิมใต้โคนต้นเป็นระยะ

บน:	ภาพดา้นบนแสดงรูปแบบการปลูก	ขนาดร่องน�้า	และคนันา
ล่ำง: ภาพตดัดา้นขา้งแสดงความกวา้งและความลึกของร่องน�้า
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ก�รดูแล ใส่ปุ๋ย และฉีดย� 
 • ในระยะเวลา 3 เดือนแรก จะไมใ่สปุ่๋ ยและฉีดยา
 • เม่ืออายุครบ 6 เดือนขึน้ไปเร่ิมให้ปุ๋ ยอินทรีย์และ 
อนินทรีย์ ซึ่งปุ๋ ยจะใช้สูตร 15-15-15 ส่วนปุ๋ ยอินทรีย์ใส่ปีละ  
2 ครัง้ คือมูลไก่และมูลวัว ท่ีผ่านการฆ่าเชือ้แล้วใส่ต้นละ  
4 - 5 กิโลกรัม รดน�า้วนัเว้นวนั  ครัง้ละ 1 ชัว่โมง เพ่ือให้ดนิชุม่ชืน้
 • หลงัจากออกดอก 1 เดือน พ่นยาเพ่ือไม่ให้เป็นโรค 
หลงัจากติดลกูเล็กๆ อาจจะมีโรคหนอนให้ฉีดพ่นด้วยไซเปอร์ 
เมทริก 

โรคที่พบบ่อยในส้มโอทับทิมสย�ม
โรคแคงเกอร์ • ใช้ยาคอปเปอร์ออกซ่ีคลอไรด์พน่ท่ีลกูออ่นและใบ
โรคหนอนชอนใบ • ฉีดด้วยอะบาเมก็ตนิท่ียอดออ่น
โรคเพล้ียแป้ง   • ฉีดด้วยอะบาเมก็ตนิ

ก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต
 ตัง้แต่มีดอก นบัไป 210 วนั ก็สามารถเก็บเก่ียวผลผลิต 
ได้ ก่อนเก็บผลผลิต 1 เดือน ให้ปุ๋ ยทางใบเป็นวิตามินปุ๋ ยสาหร่าย  
เพ่ือเพ่ิมคณุภาพให้กบัผลส้มโอทบัทิมสยาม
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ช่วงเวล�ในก�รดูแลต้นส้มโอทับทิมสย�ม สวนวันชัย
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สวนชมศักดิ์
 สวนคณุชมศกัดิ์ ประทมุสวุรรณ เป็นอีกสวนส้มโอทบัทิมสยาม 

ท่ีปลูกแล้วประสบความส�าเ ร็จ สวนชมศักดิ์ตัง้อยู่ ในพืน้ ท่ี  ต�าบล 

เกาะทวด อ�าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช เนือ้ท่ีปลกู 10 ไร่ เรียกวา่ 
ขนาดพืน้ท่ีปลกู 10 ไร่เป็นเนือ้ท่ีปลกูท่ีก�าลงัพอส�าหรับการดแูล ไมเ่หน่ือย
เกินไป และท�าให้ดแูลได้ทัว่ถงึ

ก�รยกร่อง 
 ต้องเตรียมร่องน�า้ให้เหมาะสมกับ
การปลกูส้มโอทบัทิมสยาม ร่องสวนมีขนาด
กว้าง 12 เมตร ปลกู 2 แถว แตล่ะแถวมีระยะ
ห่าง 7 เมตร ระยะทรงพุ่มห่าง 7 เมตร คนู�า้
ขนาดกว้าง 6 เมตร ลกึ 2.5 เมตร  

ก�รปลูก 
 การปลูกส้มโอทับทิมสยามไม่ต้อง 
ขดุหลมุ เพียงน�าดินมาวางเป็นกองเหนือจาก
ผิวดิน รองก้นด้วยปุ๋ ยอินทรีย์ ก็น�าต้นกล้าไป
ปลูกลงในดินลึกลงไปเพียงเล็กน้อย เพ่ือ
ปอ้งกนัไมใ่ห้มีน�า้ขงัในหลมุ 

ก�รคัดเลือกกิ่งพันธุ์ 
 เลือกก่ิงพนัธุ์ส้มโอทบัทิมสยาม ต้องเลือกก่ิงพนัธุ์ท่ีไมมี่โรค ไมแ่ก่
หรือออ่นเกินไป ซึง่คดัเลือกจากแมพ่นัธุ์อาย ุ3- 4  ปีขึน้ไป 

บน:	ภาพดา้นบนแสดงรูปแบบการปลูก	ขนาดร่องน�้า	และคนันา
ล่ำง: ภาพตดัดา้นขา้งแสดงความกวา้งและความลึกของร่องน�้า
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ก�รดูแล ใส่ปุ๋ย และฉีดย�
 ในระยะเวลา 2 เดือนแรก ใสปุ่๋ ยเคมีสลบั
ปุ๋ ยอินทรีย์ อาทิตย์ละ 1 ครัง้ การรดน�า้ 3- 4 วนั 
จะรดน� า้ 1 ครัง้ ครัง้ละ 2 ชั่วโมง เพ่ือให้ดิน 
ชุม่ชืน้ หลงัจากออกดอก 1 เดือน พน่ยาเพ่ือไมใ่ห้เป็น
โรค หลงัจากตดิลกูเลก็ๆ อาจจะมีโรคหนอนให้ฉีดพน่
ด้วยอะบาเมก็ตนิ 

โรคที่พบบ่อยในส้มโอทับทิมสย�ม
โรคแคงเกอร์ • ใช้ยาคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
โรคหนอนชอนใบ • ฉีดด้วยอะบาเมก็ตนิท่ียอดออ่น
โรคเพล้ียไฟ • ฉีดด้วยยาพิโพรนิล
โรคเพล้ียแป้ง • ฉีดด้วยอะบาเมก็ตนิ

ก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 ส้มโอทับทิมสยามนี ้ ระยะเวลาในการเก็บเก่ียวขึน้กับอายุของ 
ต้นส้มโอ ถ้าส้มโอทบัทิมสยามอายนุ้อยๆ อาทิ อาย ุ2.5 - 4 ปี ควรจะท�าการ
เก็บผลผลิตท่ี 180 วัน ก็จะได้ผลส้มโอท่ีเนือ้แดง หวาน อร่อย แต่ถ้า 
ต้นส้มโอทบัทิมสยามท่ีมีอาย ุ5 ปีขึน้ เราควรท�าการเก็บเก่ียวท่ีเกิน 200 วนั 
และอาจจะสามารถยืดเวลาในการเก็บเก่ียวได้ไปถงึ 240 วนั
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ช่วงเวล�ในก�รดูแลต้นส้มโอทับทิมสย�ม สวนชมศักดิ์

• ให้อาหารใต้ใบ (ซลิคิอน) 2 สปัดาห์/ครัง้
• ฉีดยาทกุครัง้ท่ีต้นส้มโอแตกยอด (อะบาเมก็ตนิ)
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สวนโครงก�รพระร�ชดำ�ร ิ
 สวนในโครงการพระราชด�าริเป็นสว่นหนึง่ของโครงการพฒันา  
พืน้ท่ีลุ่มน�า้ปากพนังอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช เพ่ือชว่ยเหลือบรรเทา ความทกุข์ยาก
เดือดร้อนของประชาชนในพืน้ท่ีลุ่มน�า้ปากพนัง และพืน้ท่ีใกล้เคียง  
สวนโครงการพระราชด�าริท่ีอยูบ่ริเวณประตรูะบายน�า้อทุกวิภาชประสทิธิ 
ต�าบลหูล่อง อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแปลงสาธิต 
ปลกูส้มโอทบัทิมสยามในพืน้ท่ี 5 ไร่ ทางโครงการฯ มีเจ้าหน้าท่ีท่ีส�าเร็จ
ทางด้านพืชสวนมาดแูลสวนส้มโอทบัทิมสยามและให้ความรู้กบัเกษตรกร 
ท่ีสนใจปลกูส้มโอทบัทิมสยาม เคลด็ลบัการปลกูส้มโอทบัทิมสยามของ 
สวนในโครงการพระราชด�าริ มีดงันี ้

เลือกกิ่งพันธุ์ส้มโอทับทิมสย�ม 
 ต้องเลือกก่ิงพนัธุ์ท่ีไมมี่โรค ไมแ่ก่หรือออ่นเกินไป  
ซึง่คดัเลือกจากแม่พนัธุ์อาย ุ 3- 4  ปีขึน้ไป ก่ิงพนัธุ์ส้มโอ
ทบัทิมสยามในโครงการพระราชด�าริได้จดัซือ้มาจากสวน
ของชาวบ้าน อ�าเภอปากพนงั

ก�รยกร่อง
 ต้องเตรียมร่องน�า้ให้เหมาะสมกบัการ
ปลกูส้มโอทบัทิมสยาม ร่องสวนมีขนาดกว้าง 10 
เมตร ปลกู 2 แถว แตล่ะแถวมีระยะหา่ง 5 เมตร 
ระยะทรงพุ่มห่าง 5 เมตร บริเวณรอบสวนขุด
คนันา เพ่ือปอ้งกนัน�า้ทว่มสวน

ก�รปลูก 
 การปลูกส้มโอทับทิมสยามขุดหลุม
ขนาดกว้าง 50 เซนตเิมตร ลกึ 50 เซนตเิมตร ก็น�า
ต้นกล้าไปปลูกลงในดินลึกลงไปเพียงเล็กน้อย 
เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้มีน�า้ขงัในหลมุ

บน:	 ภาพด้านบนแสดงรูปแบบการปลูก	 ขนาดร่องน�้า	 
และคนันา
ล่ำง: ภาพตดัด้านข้างแสดงความกว้างและความลึก 
ของร่องน�้า
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ก�รดูแล ใส่ปุ๋ย และฉีดย� 
 • ใสปุ่๋ ยสตูร 15-15-15 และยเูรีย 
เดือนละ 1 ครัง้
 • เดือนถัดไปใส่ปุ๋ ยสูตร 46-0-0 
สลบักนั
 • ปุ๋ ยทางใบฉีดพน่ทกุๆ 2 อาทิตย์

โรคทีพ่บบอ่ยในสม้โอทบัทมิสย�ม 
 โรคราแปง้ เพลีย้ไฟ ใบหยิก ปกติ
จะเป็นโรคในชว่งฤดรู้อน ปอ้งกนัโดยการฉีด
ใช้ยาคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ โรคหนอน 
ชอนใบ ซึง่สามารถแก้ปัญหาได้โดยการฉีด
ด้วยคาร์โบซลัแฟน โรคแคงเกอร์ โรคนีจ้ะเป็น
ในช่วงฤดูฝน ใช้ยาคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์  
พน่ท่ีใบและลกู

ก�รเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 ตัง้แต่มีดอก นบัไป 210 วนั ก็สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ ก่อนเก็บผลผลิต 1 เดือน ให้ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 เพ่ือเพ่ิมคณุภาพให้กบั 
ผลส้มโอทบัทิมสยาม
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ช่วงเวล�ในก�รดูแลต้นส้มโอทับทิมสย�ม สวนโครงก�รพระร�ชดำ�ร ิ
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บทที่ 5
เทคโนโลยีสม�ร์ทฟ�ร์ม
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 สมาร์ทฟาร์ม หรือ เกษตรอจัฉริยะ 

เป็นรูปแบบการท�าเกษตรแบบใหมท่ี่จะท�าให้

การท�าไร่ท�านามีภมิูคุ้มกนัตอ่สภาพภมิูอากาศ

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยการน�าข้อมูลของ 

ภมิูอากาศทัง้ในระดบัพืน้ท่ียอ่ย ระดบัไร่ และ

ระดบัมหภาคมาใช้ในการบริหารจดัการ ดแูล

พืน้ท่ีเพาะปลูก เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ

อากาศท่ีเกิดขึน้ รวมถึงการเตรียมพร้อม 

รับมือกับสภาพอากาศท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป 

ในอนาคต

 ส�าหรับอุปกรณ์ท่ีจะกล่าวถึงใน 

บทนีคื้อ การติดตัง้อปุกรณ์เซนเซอร์ตรวจวดั

อากาศ ตรวจวดัอณุหภมิูและความชืน้ในดิน 

และรวมไปถงึการระบบประมวลผลเทคโนโลยี

สารสนเทศบนคลาวด์ แสดงผลแบบเว็บท่า 

ท�าให้เกษตรกรสวนส้มโอทบัทิมสยามสมารถ

ตดัสนิใจให้น�า้เพ่ือการเจริญเตบิโตอยา่งเตม็ท่ี

และก่อนการเก็บเก่ียวผลผลติ

Smart Farming
สถ�นีตรวจวัดสภ�พอ�ก�ศอัตโนมัติ

• การเก็บข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลอุณหภูมิ/

ความชืน้ในดนิ การให้น�า้ในสวนส้มโอทบัทิมสยาม 

และผลผลติส้มโอทบัทิมสยาม

• สถานีวดัอณุหภมิูดนิและความชือ้ดนิท่ีระดบัความลกึ 15, 30 และ 45 ซม.

รูปที	่5.2	อปุกรณ์เซนเซอร์ตรวจวดัสภาพอากาศ	(ซ้าย)	และอปุกรณ์เซนเซอร์วดัอณุหภูมิและความชืน้ในดิน	(ขวา)

รูปที	่5.1	
อปุกรณ์เซนเซอร์ตรวจวดัสภาพอากาศ
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ระบบก�รติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัดสภ�พอ�ก�ศ

 งานด้านการเกษตรแมน่ย�าท่ีเป็นกรณีศกึษาคือการศกึษาความ

สมัพนัธ์ระหว่างความชืน้ดินกับความหวานของผลส้มโอท่ีเหมาะสม 

ในการเก็บผลผลติ ซึง่จากการสงัเกตการณ์และการทดลองของชาวสวน

ส้มโอทับทิมสยาม พบว่าเนือ้ส้มโอจะหวานขึน้เม่ือความชืน้ในดิน 

ลดลงถึงระดบัหนึ่ง อปุกรณ์ประกอบไปด้วย เซนเซอร์วดัค่าความกด

อากาศ, ตัววัดความชืน้สัมพัทธ์ของอากาศได้ ถังวัดปริมาณน�า้ฝน 

เซนเซอร์วดัคา่การแผรั่งสีของดวงอาทิตย์ และคา่ดชันีอลุตร้าไวโอเลต็, 

เซนเซอร์วดัอณุหภมิูห้อง เซนเซอร์วดัความเร็วลม และอปุกรณ์ยงัมีแผง

พลงังานแสงอาทิตย์ ในการใช้พลงังานจากแสงอาทิตย์ส�าหรับการต่อ

เข้ากบัเคร่ืองตรวจวดัท่ีสามารถส�ารองไฟไว้ใช้ได้ในชว่งไมมี่แสงอาทิตย์ 

ไมน้่อยกวา่ 8 เดือน นอกจากนีเ้กษตรกรสามารถดาวน์โหลดข้อมลูทัง้

แบบ USB, LAN line และ ระบบไร้สายได้ 

 สถานีตรวจวดัสภาพอากาศอตัโนมตั ิจะถกูตดิตัง้ไว้ในสวนส้ม

โอทบัทิมสยามท�าการตรวจวดัสภาพอากาศทกุ 5 นาที และสง่ข้อมลูดงั

กลา่ว (ลกูศรสีแดงในแผนภาพ) แบบไร้สายมายงัอปุกรณ์รับสญัญาณ 

(Local Console) ซึ่งเ ช่ือมต่ออยู่กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ

อินเทอร์เน็ต (Router) และสง่ตอ่ไปยงัคอมพิวเตอร์ขนาดเลก็ (Portable 

Computer) ตามล�าดับ นอกจากนีข้้อมูลสภาพอากาศดังกล่าว 

ยงัถกูสง่สญัญาณผา่นเครือขา่ย 3G (Cellular Console) ไปเก็บรวบรวม

เป็นฐานข้อมลูสภาพอากาศระยะยาวบนคลาวด์เพ่ือท่ีเกษตรกรสามารถ

ดูข้อมูลย้อนหลังเพ่ือวิเคราะห์การตัดสินใจในการจัดการสวนส้มโอ

ทบัทิมสยามได้

รูปที	่5.3	สถานีตรวจวดัอากาศส่งขอ้มูลแบบไร้สายไปยงัเคร่ืองรบั	3G	Portal	ซ่ึงอปุกรณ์ดงักล่าวจะ
ส่งขอ้มูลไปยงัระบบแม่ข่ายบนคลาวด์	เกษตรกรสามารถดูขอ้มูลสภาพอากาศไดผ่้านระบบมือถือ

แบบทนัที	ทกุๆ	15	นาที

สถ�นีตรวจวัดอ�ก�ศอัตโนมัติ
และระบบส่งข้อมูลสภ�พอ�ก�ศแบบ Near Realtime
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Console/Reciever

Integrated Sensor Suite (ISS)

ส่วนประกอบของสถ�นีตรวจวัดอ�ก�ศอัตโนมัติ
เคร ื่องรับข้อมูลและเคร ื่องส่งข้อมูล 3G Portal

รูปที	่4.4	
สถานีตรวจวดัอากาศอตัโนมติั	

ประกอบดว้ยชดุเซนเซอร์	และเคร่ืองรบัขอ้มูล

ส่วนประกอบของสถ�นีตรวจวัดสภ�พอ�ก�ศ
 1. เซนเซอร์วดัความเร็วและทิศทางลม

 2. ถงัวดัน�า้ฝน

 3. แผงกนัรังสี

 4. พดัลม 24 ชม.

 5. เซนเซอร์วดัอณุหภมิูและความชืน้สมัพทัธ์

 6. แผงโซลา่ร์เซลล์

 7. หน้ากากกนัน�า้

 8. เซนเซอร์วดัความเข้มแสงและ UV

 9. เสา

1. ข้อมลูปัจจบุนั

2. การท�านายสภาพอากาศ

3. คาบดวงจนัทร์

4. เวลาและวนั

5. เสาสง่สญัญาณแบบไร้สาย

6. ตวัสง่สญัญาณ

7. คา่ความดนับรรยากาศ 

8. แสดงผลตลอดเวลา  

9. คา่รังสีแสงอาทิตย์

10. ดชันี UV

11. คา่แสดงผลท่ีปรับเปลี่ยนได้

12. ปริมาณน�า้ฝน

13. ดชันีแสดงสถานะ

14.  ปุ่ มควบคมุ

15. แถบแสดงสภาพอากาศ

16. การาฟ

17. การเตือนภยั

18. ความเร็วลม และทิศทางลม

1

2

9
8

6

7
4

5 3

ส่วนประกอบของเคร ื่องรับข้อมูล

1 2 3 4

5

6

7
8
9
10

18

11

17

12

16

13

15

14
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 เกษตรกรสวนส้มโอทบัทิมสยามสามารถใช้โทรศพัท์

มือถือ และโดรนเพ่ือติดตามข้อมลูและสภาพสวนส้มโอ เชน่ 

ความชืน้ในดนิ การระบาดของแมลงและโรคในสวนส้มโอ

ส้มโอทับทิมสยามเป็นส้มโอท่ีมี ช่ือเสียง 

ได้รับความนิยม จัดเป็นสินค้า OTOP ของ

จงัหวดันครศรีธรรมราช
ก�รติดต�มผลแบบ Real Time

จดุเดน่คือมีเนือ้สแีดงเข้ม รสชาตหิวานหอมฉ�่า 

เป็นท่ีต้องการของตลาด

ส้มโอทบัทิมสยามเป็นสนิค้าสง่ออกประเทศจีน 

ไต้หวนั สงิคโปร์ และฮอ่งกง มีมลูคา่หลายร้อย

ล้านบาทตอ่ปี

ก่อนการเก็บผลส้มโอทบัทิมสยาม เกษตรกร

สวนส้มโอจะงดการให้น�า้เพ่ือให้ส้มโอทบัทิม

สยามมีรสชาติหวานขึน้เป็นระยะเวลา 10-14 

วนั เพ่ือให้ได้ส้มโอทบัทิมสยามรสหวานจดัซึง่

เป็นท่ีต้องการของตลาด 
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Router

Powerline
Internet

Powerline
Internet

Router

Ecocam

 ระบบกล้อง EcoCam ท่ีสามารถ

แสดงภาพสวนส้มโอแบบปัจจุบัน พร้อม

ข้อมลูสภาพอากาศ แบบ Realtime Online

 ระดบัความหวานของส้มโอทบัทิมสยามขึน้กบัความชืน้ในดิน ดงันัน้ข้อมลูความชืน้ในดนิจากเซนเซอร์ สามารถ

ท�าให้เกษตรกรก�าหนดระดบัความหวานของส้มโอในระยะเก็บเก่ียวได้

ภาพแสดงเปรียบเทียบความหวานของสม้โอทบัทิมสยามกบัปริมาณความชืน้ในดิน
จ�านวนลูกอมแสดงระดบัความหวานมานอ้ยตามระดบัความชืน้ในดิน

ก�รติดต�มผลแบบ Real Time

ระดับคว�มหว�น
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ก.

ข.

ค.

อุณหภูมิอากาศ 

27.60 ± 2.92 ºC

ปร ิมาณฝนรายวนั

5.91± 15.65 mm

สภ�พอ�ก�ศและสภ�พดินในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 
ที่ระดับคว�มลึก 15, 30 และ 45 cm 

 ระดบัความหวานของส้มโอทบัทิมสยามขึน้กบัความชืน้ในดนิ ดงันัน้ข้อมลูความชืน้ในดนิจากเซนเซอร์

สามารถท�าให้เกษตรกรก�าหนดระดบัความหวานของส้มโอในระยะเก็บเก่ียวได้

รูปที	่5.5	(ก)	แสดงอณุหภูมิอากาศ	(เสน้สีเทา),	อณุหภูมิอากาศสูงสดุ	(เสน้สีแดง),	อณุหภูมิอากาศต�่าสดุ	(เสน้สีน�้าเงิน),	
และอณุหภูมิอากาศเฉลีย่	(เสน้สีเขียว)	

(ข)	ฮิสโทแกรมเคลือ่นที	่(Moving	Histogram)	ของขอ้มูลอณุหภูมิอากาศ,	
(ค)	ปริมาณฝนรายวนันบัจากขณะเวลาเทีย่งคืน	

อุณหภมูดินิที่ระดบัความลึก 15 cm

29.50± 1.05 ºC

อุณหภมูดินิที่ระดบัความลึก 30 cm

29.65± 1.18 ºC

อุณหภมูดินิที่ระดบัความลึก 30 cm

29.98± 1.33 ºC

อุณหภมูดินิที่ระดบัความลึก 45 cm

29.37± 1.55 ºC
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คว�มชื้นในดินในช่วง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ที่ระดับคว�มลึก 15, 30 และ 45 cm อุณหภูมิดินจ�กสถ�นีดินตัวที่สองที่ระดับคว�มลึก 15, 30 และ 45 cm 
(ซึ่งมีก�รเก็บผลผลิตในช่วงเวล�ดังกล่�วพอดี)

ความช ืน้ดิน 

5.11± 8.85 cb

ความช ืน้ดิน 

13.79± 30.16 cb

ความช ืน้ดิน 

8.77± 18.95 cb

ความช ืน้ดิน 

32.44± 58.79 cb
อุณหภูมิดิน 

30.49± 0.53 ºC

อุณหภูมิดิน 

30.26± 0.43 ºC

อุณหภูมิดิน 

30.21± 0.40 ºC

อุณหภูมิดิน 

29.96± 0.89 ºC

ความชืน้ในดนิที่ระดบัความลึก 15 cm

5.11± 8.85 ºC

ความชืน้ในดนิที่ระดบัความลึก 30 cm

13.79± 30.16 ºC

ความชืน้ในดนิที่ระดบัความลึก 30 cm

8.77± 18.95 ºC

ความชืน้ในดนิที่ระดบัความลึก 45 cm

32.44± 58.79 ºC

อุณหภมูดินิจากสถานีดนิ

ที่ระดบัความลึก 15 cm

30.49± 0.53 ºC

อุณหภมูดินิจากสถานีดนิ

ที่ระดบัความลึก 30 cm

30.26± 0.43 ºC

อุณหภมูดินิจากสถานีดนิ

ที่ระดบัความลึก 30 cm

30.21± 0.40 ºC

อุณหภมูดินิจากสถานีดนิ

ที่ระดบัความลึก 45 cm

29.96± 0.89 ºC
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อุณหภูมิดินจ�กสถ�นีดินตัวที่สองที่ระดับคว�มลึก 15, 30 และ 45 cm 
(ซึ่งมีก�รเก็บผลผลิตในช่วงเวล�ดังกล่�วพอดี)

แหง

เปยก

แหง

เปยก

แหง

เปยก

แหง

เปยก

ความช ืน้ดิน 

1.85± 2.95 ºC

ความช ืน้ดิน 

10.44± 10.49 ºC

ความช ืน้ดิน 

9.55± 10.30 ºC

ความช ืน้ดิน 

28.82± 22.09 ºC

• Precision Farming ด้วย automatic weather 

station, soil station & Ecocam ชว่ยให้เกษตรกร

ทราบความชืน้ในดินในช่วงก่อนเก็บผลผลิต  

ท�าให้เกษตรกรสามารถควบคมุระดบัความชืน้ใน

ดินให้เหมาะสม ได้ผลผลติท่ีหวานเป็นท่ีต้องการ 

ของตลาด

• เกษตรกรท่ีท�าสวนส้มโอทบัทิมสยามควรเพ่ิม

พืน้ท่ีทรงพุ่มของต้นส้มโอเพ่ือให้ผลผลิตส้มโอ

ทบัทิมสยามท่ีได้จะมีผลใหญ่ น�า้หนกัดี และหวาน

จดั ซึง่เป็นท่ีต้องการของตลาด

ความชืน้ดนิที่ระดบัความลึก 15 cm

28.82± 22.09 ºC

ความชืน้ดนิที่ระดบัความลึก 30 cm

10.44± 10.49 ºC

ความชืน้ดนิที่ระดบัความลึก 30 cm

9.55± 10.30 ºC

ความชืน้ดนิที่ระดบัความลึก 45 cm

1.85± 2.95 ºC
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