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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจพ้ืนที่ปลูกส๎มโอหอมควนลัง อันน าไปสูํการพัฒนาสวนส๎มโอ
หอมควนลัง ซึ่งเป็นส๎มโอพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสงขลา และเป็นหนึ่งในส๎มโอ  ที่มีรสชาติดีที่สุด 
ชนิดหนึ่งของไทย ใช๎วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ แหลํงปลูกในพ้ืนที่ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
พ้ืนที่ปลูกส๎มโอหอมควนลัง พันธุ์แท๎ดั้งเดิม กลุํมตัวอยํางเป็นเกษตรกรผู๎ปลูกส๎มโอหอมควนลัง จ านวน 23 ราย 
กับ 1 หนํวยงาน ผลการวิจัยพบวํา (1) การส ารวจมีการปลูกส๎มโอหอมควนลัง ทั้งหมด 1,077 ต๎น (2) พ้ืนที่
ปลูกส๎มโอหอมควนลัง ทั้งหมด 36 ไรํ (3) พันธุ์ส๎มโอหอมควนลังแท๎ จากการตอนกิ่ง มีรสชาติหอมอรํอย 
ปัญหาด๎านผลผลิตที่ได๎ไมํมีคุณภาพ ราคาตกต่ าเฉลี่ยกิโลกรัมละ 10 บาท จากเหตุปัจจัยในด๎านขาดการ
สํงเสริมทางวิชาการและการตลาด ถูกกดราคาจากพํอค๎าคนกลาง จากความส าคัญของปัญหาดังกลําว 
เทศบาลเมืองควนลัง ได๎จัดตั้งศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยี จากเกษตรกรประจ าต าบลควนลัง สํงผลให๎
มีประสิทธิภาพของเกษตรกร จากการให๎บริการด๎านวิชาการและการตลาด โดยเกษตรกรสามารถจ าหนํายส๎ม
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โอหอมควนลัง ได๎ในราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท และสามารถตอนกิ่งพันธุ์แท๎ดั้งเดิม ท าให๎ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน และสร๎างชื่อเสียงให๎กับจังหวัดสงขลา  
ค าส าคัญ: ส๎มโอหอมควนลัง  ศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยี  เทศบาลเมืองควนลัง 
 
Abstract 

This research aims to survey areas to cultivate Khuanlang pomelo to develop 
Khuanlang pomelo orchard, the local and well known species of Songhkla Province. Field 
survey was used to collect data, cultivating areas were located within Khuanlang 
Municipality, Hatyai, Songkhla. The sampling consists of 23 gardeners who cultivate 
Khuanlang pomelo and the involving organizations. It is found that there are 1,077 pomelo 
trees cultivated in the area of 36 Rai (Rai, a unit of area, is equal to 1,600 square meters) 
from grafting. The low quality and low price, 10 Baht per Kilogram, are the main problems of 
farmers who lack  academic knowledge and marketing skills. The Khuanlang Municipality 
established The Agricultural Service and Technology Transfer Center under Sub-district 
Agricultural Office to tackle the problems. The center makes gardeners sell their products 
better at 20-25 Baht per Kilogram and could graft original pomeloes, which boosts up local 
economy system and also makes province well known. 
Keywords: Khuanlang Polemo, Service and Technology Transfer Center 
 
บทน า 
 เทศบาลเมืองควนลัง เรํงฟ้ืนฟูส๎มโอพันธุ์ “หอมควนลัง” ที่ก าลังจะสูญพันธุ์ โดยเทศบาลเมืองควนลัง 
เรํงฟ้ืนฟู และขยายพันธุ์ส๎มโอหอมควนลัง หนึ่งในส๎มโอที่มีรสชาติดีที่สุดของไทย ที่พันธุ์แท๎ดั้งเดิมเหลืออยูํแคํ 
1,500 ต๎น เพ่ือสํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกอยํางเป็นระบบ และชํวยเหลือเรื่องการตลาดให๎กลายเป็นผล ไม๎ทาง
เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดสงขลา ส๎มโอหอมควนลัง เป็นส๎มโอพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
สงขลา และเป็นหนึ่งในส๎มโอที่มีรสชาติดีที่สุดอีกชนิดหนึ่งของไทย  แตํปัจจุบันแหลํงปลูกในพ้ืนที่ต าบล 
ควนลัง อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา เริ่มน๎อยลง ซึ่งจากการออกส ารวจพื้นที่ปลูกส๎มโอหอมควนลังที่พันธุ์แท๎
ดั้งเดิมขณะนี้เหลืออยูํไมํเกิน 1,500 ต๎น จากจ านวนผู๎ปลูกแคํ 50 ราย และผลผลิตที่ได๎ไมํมีคุณภาพ ราคา
ตกต่ ากิโลกรัมละ 10 บาท เนื่องจากขาดการสํงเสริมทางวิชาการ และการตลาด รวมทั้งถูกกดราคาจากพํอค๎า
คนกลาง (เทศบาลเมืองควนลัง. 2557) 
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         โครงการสํงเสริม และพัฒนาส๎มโอหอมควนลัง เพ่ือฟ้ืนฟูและเรํงขยายพันธุ์ส๎มโอหอมควนลังให๎
กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง เพ่ือให๎เป็นผลไม๎ทางเศรษฐกิจของ ต าบลควนลัง และจังหวัดสงขลา โดยจะสํงเสริม
การปลูกอยํางเป็นระบบ ทั้งด๎านวิชาการ ตั้งแตํเริ่มการปลูก การดูแลรักษา และการตลาด (เทศบาลเมือง 
ควนลัง .  2557)  จากข๎อมูลการสัมภาษณ์นายประเสริฐ ศรี ระสันต์  แหํงศูนย์บริการและถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลควนลัง และปราชญ์ด๎านการเกษตร ต าบลควนลัง หนึ่งในคณะท างานพัฒนา
ส๎มโอหอมควนลัง ซึ่งมีต๎นพันธุ์ส๎มโอหอมควนลังแท๎ อยูํในสวนเกษตรแบบผสมผสานอยูํ 12 ต๎น กลําววําขณะนี้
ได๎ติดตั้งจีพีเอส  ต๎นส๎มโอหอมควนลังที่เป็นต๎นพันธุ์แท๎ดั้งเดิม และอยูํในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด เพ่ือท าการตอน
กิ่ง และรวบรวมน าไปจ าหนํายให๎แกํเกษตรกรทั้งที่ปลูกเป็นสวน หรือปลูกในที่วํางบริเวนบ๎าน และมีนักวิชาการ
เข๎ามาแนะวิธีการปลูก การดูแลรักษา ให๎น้ าให๎ปุ๋ย การก าจัดศัตรูพืช เพ่ือให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพประมาณ 40 
– 80 ผลตํอต๎นตํอปี และเทศบาลเมืองควนลัง เข๎าไปชํวยเหลือด๎านการตลาด โดยการประกันราคากิโลกรัมละ
ไมํต่ ากวํา 20 – 25 บาท เพ่ือสร๎างความมั่นใจให๎แกํเกษตรกร โดยภายใน ปี พ.ศ. 2556 จะเรํงเพาะกิ่งพันธุ์ 
เพ่ือแจกจํายให๎แกํเกษตรกรและผู๎ที่สนใจ และภายในระยะเวลา 4 ปีที่จะเริ่มให๎ผลผลิตส๎มโอหอมควนลังจะ
กลับมามีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมอีกครั้ง นายประเสริฐ กลําวอีกวํา ข๎อแตกตํางของส๎มโอหอมควนลังกับส๎มโอ
พันธุ์อ่ืนๆ คือ ไมํกลายพันธุ์ เพราะไมํมีเมล็ด ใช๎วิธีขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งอยํางเดียว และมีจุดเดํนอยูํที่
รสชาติที่หวานอมเปรี้ยว ไมํเลี่ยนไมํขม กลีบสีชมพูอมแดง เมื่อรับประทานจะได๎ความหวาน และกลิ่นส๎มโอติด
อยูํที่ปลายลิ้น เนื้อลํอนออกจากเปลือก แกะกินได๎งําย และส๎มโอหอมควนลัง เป็นส๎มโอที่มีอายุยืน ให๎ผลผลิต
ตํอเนื่อง ไมํต่ ากวํา 30 ปี   
         ดังนั้นผู๎วิจัย จึงสนใจศึกษาวิจัย “การพัฒนาสวนส๎มโอหอมควนลัง” ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยมาใช๎
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และแผนกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิผลของเกษตรกรได๎ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาวิธีการปลูกสวนส๎มโอหอมควนลัง 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาสวนส๎มโอหอมควนลัง 
3. เพ่ือน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ในการท าสวนส๎มโอหอมควนลัง 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ลักษณะทางพันธุ์กรรมของส๎มโอหอมควนลัง เป็นส๎มโอพันธุ์ดี มีถิ่นก าเนิดและปลูกกันมาก ในเขต
ต าบลควนลัง มาช๎านาน แตํในระยะหลังจนถึงปัจจุบัน การปลูกส๎มโอหอมควนลัง ลดน๎อยลง ในขณะที่คุณคํา
ทางเศรษฐกิจและความต๎องการผลผลิตของการตลาดเพ่ิมสูงขึ้น เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ต๎องการและ
เรียกร๎องให๎มีการฟ้ืนฟูและพัฒนาการผลิตส๎มโอหอมควนลัง เพ่ือเป็นการพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได๎
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เกษตรกร และประชาชนของเทศบาลเมืองควนลังให๎ดีขึ้น ส๎มโอเป็นพืชตระกูลส๎มชนิดหนึ่ง ที่ก าลังได๎รับความ
สนใจจากเกษตรกร มีการขยายพ้ืนที่ปลูกกันอยํางกว๎างขวาง เนื่องจากมีแนวโน๎มในการสํงออกเพ่ิมมากขึ้นทุก
ปี และมีเหตุผลหลายประการ ที่เป็นแรงจูงใจและลงทุนปลูกส๎มโอ คือ ปลูกและขยายพันธุ์งํายเก็บผลผลิตสํงขาย
ตลาดได๎นาน รายได๎ดีขนสํงทางไกล และขายปลีกเองได๎ เนื่องจากมีรสชาติดี เปลือกหนาเก็บรักษาได๎นาน 
สามารถทนทเป็นไม๎ยืนต๎นขนาดกลาง ในตระกูลเดียวกับส๎ม มีชื่อพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ อีกคือ โกร๎ยตะลอง (ภาษา
เขมร) มะขุน (เหนือ) มะโอ (เหนือ) ลีมาบาลี (มลายู ยะลา) และ สังอู (กะเหรี่ยง มลายู) ส๎มโอ ภาษาอังกฤษ
เรียกวํา Pomelo ซึ่งมาจากค าวํา Pampelmoose (ภาษาดัตซ์) ซึ่งแปลวํา “ส๎มที่มีขนาดเทําฟักทอง”  ส๎มโอ  
ชื่อวิทยาศาสตร์คือ  Citrus maxima Merr. ส๎มโอเป็นผลไม๎ที่มีต๎นก าเนิดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
ส าหรับในประเทศนั้น จะปลูกส๎มโอมากในภาคตะวันตกและยังจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทยเราอีกด๎วย 
ส าหรับชาวจีนแล๎ว ส๎มโอถือวําเป็นเครื่องสังเวยที่ส าคัญอยํางมาก เพราะมีความเชื่อวําหลังจากไหว๎เสร็จ ถ๎าผํา
ผลส๎มโอออกมาแล๎วกลางลูกแห๎ง ไมํมีน้ าจะสื่อความหมายของความโชคดี นอกจากนี้  ยังเป็นสัญลักษณ์ของ
ชาวจีนที่เสียชีวิตในการกู๎ชาติอีกด๎วย (วารสารเทศบาลเมืองควนลัง. 2557) 
 เทศบาลเมืองควนลัง ได๎รับการยกฐานะจากองค์การบริหารสํวนต าบลควนลังขึ้นเป็นเทศบาลต าบล
ควนลัง เมื่อ พ.ศ. 2546 และเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลต าบลควนลัง เป็นเทศบางเมืองควนลัง เมื่อ 13 
กันยายน 2550 ต าบลควนลังเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ตั้งอยูํทางทิศ ใต๎ของอ าเภอ
หาดใหญํ หํางจากอ าเภอหาดใหญํ ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 66.76 ตารางกิโลเมตร หรือ 41,725 ไรํ 
(เทศบาลเมืองควนลัง. 2557) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การพัฒนาสวนส๎มโอหอมควนลัง 

- ศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

- แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

- การปลูกส๎มโอ 

- การอนุรักษ์พันธ์ส๎มโอดั้งเดิม 
  

ประสิทธิผลของเกษตรกรสวนส๎มโอหอมควนลัง 

- ด๎านรายได ๎

- การเพ่ิมจ านวนเกษตรกร 

- ส๎มโอหอมควนลังพันธุ์แท๎ดั่งเดิม 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยลงพ้ืนที่
ส ารวจกลุํมเกษตรกร ผู๎ปลูกส๎มโอหอมควนลัง ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ในระหวํางเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2557 กลุํมตัวอยํางที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) (กัลยา วาณิชย์บัญชา, 
2550:16) เป็นเกษตรกรผู๎ปลูกส๎มโอหอมควนลัง จ านวน 23 รายและ 1 หนํวยงาน การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บ
รวบรวมข๎อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได๎ข๎อมูลและรายละเอียดมาท าการวิเคราะห์ ประมวลผล แยกเป็น
จ านวนราย จ านวนพ้ืนที่ โดยขอบเขตการวิจัย พ้ืนที่เกษตรกรผู๎ปลูกส๎มโอหอมควนลัง ต าบลควนลัง อ าเภอ
หาดใหญํ จังหวัดสงขลา 
 
ผลการวิจัย 
 จากการส ารวจพ้ืนที่ปลูกส๎มโอหอมควนลัง ของเกษตรกร จ านวน 23 ราย กับ 1 หนํวยงาน 
ในระหวํางเดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2557 ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห์ข๎อมูลและประมวลผล ได๎พ้ืนที่ปลูก
จ านวน 36 ไรํ มีการปลูกส๎มโอหอมควนลัง จ านวน 1,077 ต๎น โดยมีรายละเอียด และบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 พ้ืนที่วิจัยในเขตเทศบาลเมืองควนลัง ประกอบไปด๎วย 23 ราย กับ 1 หนํวยงาน 

ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ จ านวนไร่-จ านวนต้น-จ านวนปี 
นางจ าเริญ เพชรประสมกูล 657 ม.3 ถ.ชิดชล ต.ควนลัง 2.5 ไรํ /  10 
นายกิตติศักดิ์ – อภิชาต บรรจง 843/3 ม.3 ถ.อนุสรณ์200ปี 2 ไรํ / 65 ต๎น / 6 – 8  ป ี
นายประคอง สุวรรณการณ์ 193  ม.5 ซ.วงศา2 2 ไรํ/ 55 ต๎น / 10 – 12 ปี 
นายกลิ่น ชุมสุวรรณ 1624 ม.3 ถ.สนามบิน – ลพบุรีราเมศร ์ 1.5 ไรํ / 80 ต๎น / 10 – 12 ปี 
นายพนม วงศ์ชนะ 1211 ม.5 ถ.ศรีรัตนะ 0.5 ไรํ / 50 ต๎น / 5 – 6 ปี 
นางเนื่อง (พันธ์) นวลบุญ 280 ม.3 ถ.เนินขุมทอง – วัดเกาะ 3 งาน / 40 ต๎น / 20 – 30 ปี 
นายบวช ชนะวรรณโณ 1304/4 ม.5 ถ.เพชรเกษม 3 ไรํ / 40 ต๎น / 10 ปี 
นายสมภพ เพชรประสมกูล 81 ม.3 ซ.ขวางขวัน 1 ไรํ / 40 ต๎น / 15 ปี 
นายสุทิน ทองแกมแก๎ว 717 ม.3 ซ.ศาลาต๎นยาง                                                                                                                                                                                                                                                        1 ไรํ / 40 ต๎น / 10 – 15 ปี 
นางพิง ประทุมทอง 1122 ม.3 ถ.อนุสรณ์200ปี 0.5 ไรํ / 40 ต๎น / 10 – 15 ปี 
นายสุเทพ ธรรมวาโร 606 ม.3 ถ.เนินขุมทอง – วัดเกาะ 0.75 ไรํ / 40 ต๎น /  15 ปี 
นายนันทศักดิ์ แก๎วนุกูล 594/1 ม.3 ถ.อนุสรณ์200ปี 0.75 ไรํ / 36 ต๎น /  7 – 8 ปี 
นางอุทัยวรรณ บุญพิชัย 599/12  ม.4  ถ.ขวัญประชา 1 ไรํ / 36 ต๎น / 10 ปี 
นายเอิบ เพชรประสมกูล 128  ม.3 ถ.ราษฎร์รํวมใจ 2ไรํ / 36 ต๎น / 20 ปี 
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ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ จ านวนไร่-จ านวนต้น-จ านวนปี 
นายอุดม วงศ์ชนะ 1275 ม.5 ซ.นพคล๎าย                                                                                                                                                                                                                                                       1ไรํ / 36 ต๎น / 6 - 7 ป ี
นายสมภพ ประสมแก๎ว 3  ม.3 ซ.ขวางขวัน 1ไรํ / 30 ต๎น / 20 ปี 
นางสมบูรณ์ เกตุแก๎ว 1368 ม.5 ถ.เพชรเกษม 1ไรํ / 15 ต๎น / 1 ปี 
นางอ าพร สุวรรณการ 22/89 ม.5 ถ.แก๎วกาญจน์                                                                                                                                                                                                                                                       0.5 ไรํ / 25 ต๎น /  25 ปี 
นางสุพัฒน์ วรรณพันธ์ 1200/12 ม.3 ถ.อนุสรณ์200ปี 1ไรํ / 20 ต๎น / 10 ปี 
นายประเวศ ประทุมทอง 730/5 ม.2 ถ.เลียบคลองชลประทาน 1.5ไรํ / 20 ต๎น / 8 - 10 ปี 
นางอุไร ปรักมาภรณ์ 516 ม.3 ถ.เนินขุมทอง – วัดเกาะ 1ไรํ / 20 ต๎น / 12 ปี 
นางอารม จันทชาติ 193/4 ม.2 ซ.ทุํงส๎ม 2.75ไรํ / 60 ต๎น / รายใหมํ 
นายควง ประทุมทอง 485 ม.3 ถ.เนินขุมทอง – วัดเกาะ 4ไรํ / 70 ต๎น / รายใหมํ 
ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 418 ม.6 ถ.สนามบิน 2.55ไรํ / 75 ต๎น / รายใหมํเขต 12 

 
กลุ่มตัวอย่างและวิธีวิจัย  

- กลุํมเกษตรกร  ทั้งหมด 23 ราย กับ 1 หนํวยงาน 
1. นางจ าเริญ                           เพชรประสมกูล 
2. นายกิตติศักดิ์ – อภิชาต        บรรจง 
3. นายประคอง                        สุวรรณการณ์ 
4. นายกลิ่น                             ชุมสุวรรณ 
5. นายพนม                             วงศ์ชนะ 
6. นางเนื่อง (พันธ์)                   นวลบุญ 
7. นายบวช                              ชนะวรรณโณ 
8. นายสมภพ                           เพชรประสมกูล 
9. นายสุทิน                             ทองแกมแก๎ว 
10. นางพิง                                ประทุมทอง 
11. นายสุเทพ                            ธรรมวาโร 
12. นายนันทศักดิ์                      แก๎วนุกูล 
13. นางอุทัยวรรณ                     บุญพิชัย 
14. นายเอิบ                              เพชรประสมกูล 
15. นายอุดม                             วงศ์ชนะ 
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16. นายสมภพ                          ประสมแก๎ว 
17. นางสมบูรณ์                        เกตุแก๎ว 
18. นางอ าพร                            สุวรรณการ 
19. นางสุพัฒน์                          วรรณพันธ์ 
20. นายประเวศ                        ประทุมทอง 
21. นางอุไร                               ปรักมาภรณ์ 
22. นางอารม                            จันทชาติ 
23. นายควง                              ประทุมทอง 

- กลุํมองศ์กรภาครัฐ 1 องค์กร 
1. ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 1 องค์กร  

 
ส้มโอหอมควนลัง 
         ส๎มโอหอมควนลัง เป็นส๎มโอพันธุ์ดี มีถิ่นก าเนิดและปลูกกันมากในเขตต าบลควนลังมาช๎านาน แตํใน
ระยะหลังจนถึงปัจจุบัน การปลูกส๎มโอหอมควนลังลดน๎อยลง ในขณะที่คุณคําทางเศรษฐกิจและความต๎องการ
ผลผลิตของการตลาดเพ่ิมสูงขึ้น เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ต๎องการและเรียกร๎องให๎มีการฟ้ืนฟูและ
พัฒนาการผลิตส๎มโอหอมควนลัง เพ่ือเป็นการพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได๎เกษตรกรและประชาชนของ
เทศบาลเมืองควนลังให๎ดีขึ้น 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 ส๎มโอหอมควนลัง เมื่อผําซีกนํารับประทาน (ชนะการประกวด) 
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         ส๎มโอหอมควนลัง มีลักษณะแตกตํางจากส๎มโอพันธุ์อ่ืนอยํางชัดเจน และมีลักษณะประจ าพันธุ์ที่
เดํนชัด คือ เนื้อผลหรือก๎ุงเป็นสีชมพูเข๎มจนถึงสีแดง ไมํมีเมล็ด และมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 ผลผลิตส๎มโอหอมควนลัง 
ข๎อมูล : ลุงเจียร  เสมอวงศ์ ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญํ จ.สงขลา โทร. 0-7425-1076 
 
         ควนลัง เป็นชื่อต าบลหนึ่งในอ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ที่นี่ถือเป็นแหลํงก าเนิดและปลูกส๎มโอชื่อ
ดังยอดนิยมของภาคใต๎ นั่นคือส๎มโอหอมควนลัง ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับชื่อต าบลนี้ และนอกจากต าบลควนลังแล๎ว  
ส๎มโอพันธุ์นี้ยังปลูกกันมากในเขตต าบลฉลุง ต าบลทุํงเสา ต าบลคลองหอยโขํง ต าบลคลองอํูตะเภา ต าบลคลอง
แห ต าบลคูเตํา ซึ่งเกษตรกรจะปลูกส๎มโอพันธุ์นี้กันเป็นอาชีพหลัก 
         ส๎มโอควนลัง อาจจะไมํเป็นชื่อที่รู๎จักกันนักในถิ่นภาคกลาง ซึ่งเป็นแหลํงผลิตส๎มโอที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศ  แตํถ๎าเป็นแถบภาคใต๎แล๎วลํะ ก็รับรองได๎วําไมํมีพันธุ์ไหนดังเทําส๎มโอควนลังอีกแล๎ว     ส๎มโอภาค
กลางที่วํารสดี ที่วําโดํงดังอยํางทองดี หรือ ขาวน้ าผึ้ง กลับไมํมีโอกาสแทรกตัวในสวนส๎มโอชาวใต๎ได๎เลย  ส๎มโอ
พันธุ์นี้ ตอนหลังเป็นที่รู๎จักกันในชื่อของ “ส๎มโอหอมหาดใหญํ” ที่เรียกวําส๎มโอหอมก็เพราะวํา เปลือกมีกลิ่น
พิเศษแตกตํางจากส๎มโออ่ืน ๆ  สํวนหาดใหญํนั้น ทางจังหวัดได๎สํงเสริมให๎เป็นผลไม๎เดํนของอ าเภอหาดใหญํ ซึ่ง
เป็นแหลํงที่ปลูกส๎มโอพันธุ์นี้กันมาก “ควนลัง” จึงได๎ชื่อใหมํเป็น “หอมหาดใหญํ” ด๎วยประการฉะนี้ เมื่อดูจาก
ลักษณะโดดเดํนตําง ๆ ของส๎มโอพันธุ์นี้แล๎ว ผมไมํแปลกใจเลยที่ส๎มโอพันธุ์นี้จะครองใจและครองพ้ืนที่ปลูกใน
เขตภาคใต๎ชนิดที่ส๎มโอพันธุ์ดีจากภาคกลางเบียดตัวเข๎าไปไมํได๎เลย แถมในสนามแขํงประกวดส๎มโอที่จัดขึ้นใน
เขตภาคใต ๎ส๎มโอพันธุ์นี้ ก็เกาะต าแหนํงแชมป์ไว๎อยํางเหนียวแนํนเลยทีเดียว 



การประชุมหาดใหญํวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญํ 

 

 

688 | P a g e  

 

         ลักษณะของส๎มโอหอมหาดใหญํ ผลจะมีรูปรํางกลมคล๎ายขาวหอม แตํผลมีขนาดยํอมกวํา ไมํมีจุก 
น้ าหนักผลประมาณ 1 - 1.5  กิโลกรัม เนื้อมีสีแดงทับทิม ผมยอมรับวําเนื้อของส๎มโอพันธุ์นี้สวยและนําทาน
ที่สุดในบรรดาส๎มโอทีป่ลูกในบ๎านเราเลยลํะ เนื้อแห๎ง ไมํแฉะเหมือนส๎มโอทั่วไปและ  ไมํติดเปลือก มีกลีบ 13 – 
15 กลีบ รสหวาน ความหวานประมาณ 14 องศาบริกซ์ รสชาติอรํอยชนิด ที่เรียกวํา ลูกหนึ่งกินหมดไปแบบไมํ
รู๎ตัวเลยลํะ ที่ส าคัญส๎มโอพันธุ์นี้อรํอยได๎โดยที่ไมํต๎องรอให๎ลืมต๎น จุดเดํนอีกอยํางก็คือ เมล็ดน๎อย แตํสํวนใหญํ
จะไมํมีเมล็ด เรียกวํารับกับกระแสนิยมผลไม๎ไมํมีเมล็ดตอนนี้เลยทีเดียว หลังจากติดอกติดใจกับรสชาติของส๎ม
โอแล๎ว ก็ถือโอกาสเข๎าไปเก็บข๎อมูลในสวนมาฝากกันด๎วย สวนส๎มโอที่ผมเข๎าไปเยือนเป็นสวนของคุณลุงเจียร 
เสมอวงศ์ ลุงเจียร ปลูกส๎มโอพันธุ์นี้ไว๎ 3 ไรํครึ่ง ถือวําปลูกมากส าหรับที่นี่ สวนลุงเจียรนั้น เป็นแปลงสาธิตการ
ผลิตส๎มโอพันธุ์หอมหาดใหญํของส านักงานเกษตรจังหวัดสงขลา รํวมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือให๎เป็นแปลงศึกษาเรียนรู๎และสาธิตส าหรับผู๎ที่สนใจส๎มโอพันธุ์นี้ 
         ส๎มโอของลุงเจียร ปลูกโดยใช๎ระยะปลูก 6 × 6 เมตร ไรํหนึ่งก็จะได๎ประมาณ 45 – 50 ต๎น ส๎มโอ
พันธุ์นี้ จะเริ่มให๎ผลเมื่ออายุ 4 ปี โดยให๎ผลผลิตเฉลี่ย 10 – 20 ผลตํอต๎น พออายุ 7 – 8 ปี จะให๎ผลผลิตเพ่ิม
เป็น 60 – 80 ผลตํอต๎น ต๎นใหญํ ๆ อาจให๎ผลผลิต ส าหรับการดูแลรักษาส๎มโอของลุงเจียรนั้น จะไมํได๎โหมใสํ
ปุ๋ยและยาฆําแมลงมากเหมือนส๎มโอภาคกลางหรอกครับ อาจจะเป็นเพราะที่นี่โรค-แมลงไมํดุเหมือนแถบภาค
กลาง การปลูกจึงเป็นแบบธรรมชาติ สารเคมีก าจัดโรค-แมลงไมํใช๎เลย แตํจะใช๎วิธีหํอผลชํวยในเรื่องของแมลง
โดยใช๎ถุงตาขําย ไนลํอนหํอผล เมื่อส๎มติดผลได๎ 3 เดือน หํอไปจนกวําจะตัดผลนั่นแหละ ลุงเจียรก็เลยประหยัด
คําสารเคมีลงไปได๎ สํวนปุ๋ยก็จะให๎คํอนข๎างน๎อย ปุ๋ยคอกจะให๎ปีละ 2 ครั้ง ต๎นละ 2 ปี๊บ สํวนปุ๋ยเคมีจะให๎
ปริมาณ 2 – 3 ครั้ง ชํวงต๎นเล็กหรือชํวงที่ไมํให๎ผลจะใช๎สูตรเสมอ พอผลส๎มอายุ 5 – 6  เดือน ก็อาจจะเสริม
ปุ๋ยตัวท๎ายสูงบ๎างสักครั้งเพื่อให๎ส๎มหวานขึ้น เพียงเทํานี้ก็ได๎ส๎มโอรสดีแล๎ว ลุงเจียรบอกวํา งานอีกอยํางที่ต๎องท า
เป็นประจ าคือ ก าจัดหญ๎า ซึ่งจะเป็นแหลํงอาศัยของมดและแมลงตําง ๆ ถ๎าไมํปลํอยให๎สวนรกก็จะลดปัญหา
โรค-แมลงได๎ ส าหรับปัญหาโรคแคงเกอร์ รากเนําโคนเนํา ที่เป็นปัญหากับส๎มโอในหลายพ้ืนที่นั้นกลับไมํเป็น
ปัญหากับส๎มโอที่นี่ อาจจะพบอาการแคงเกอร์บนใบและผลบ๎างแตํก็ถือวําน๎อยมากครับ(ส าหรับส๎มโอที่ไมํได๎
พํนสารเคมีเลย) การให๎น้ าที่นี่จะนิยมให๎ระบบสปริงเกลอร์  ซึ่งก็สะดวกสบายดี ลุงเจียรให๎น้ าหํางถึง 5 วันครั้ง  
ก็นับวําทนตํอความแห๎งแล๎งได๎ดีทีเดียว 
         ด๎านการตลาดก็เรียกวําไมํมีปัญหา เพราะส๎มโอพันธุ์นี้เป็นที่นิยมบริโภคอยํางมากของคนที่นี่  อยําง
ที่ผมบอกไว๎ตอนต๎นนั่นแหละครับ ผลผลิตส๎มโอพันธุ์นี้ก็เลยขายดิบขายดี ขายเฉพาะในเมืองหาดใหญํก็ไมํ
พอแล๎ว แทบจะไมํเหลือไปขายที่อ่ืนเลย ส าหรับทํานที่ต๎องการชิมรสชาติของส๎มโอพันธุ์นี้วําแจ๋วจริงอยํางที่ผม
วําหรือเปลําคงต๎องลงไปถึงแดนใต๎กันลํะครับ ถ๎าจะให๎ถึงถิ่นจริง ๆ ก็ต๎องไปที่ ต าบลควนลัง เลี้ยวขวาที่สี่แยก
ควนลัง ทางไปน้ าตกโตนงาช๎างที่เลื่องชื่อและสวยงามที่สุดในภาคใต๎นั่นแหละครับ ชิมส๎มโอเคล๎ากับเสียงน้ าตก 
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สัมผัสบรรยากาศสบายๆ ธรรมชาติของป่าเขาท่ีอยูํตรงหน๎า  ได๎รสชาติไมํเบาเลยทีเดียว ส๎มโอพันธุ์นี้ลูกใหญํ ๆ 
ขายกันแคํผลละ 30 บาทเทํานั้น  อรํอยเกินคุ๎ม ถ๎าไปไกลถึงถิ่นแล๎วก็อยําลืมซื้อกลับมาฝากคนที่บ๎านด๎วย 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 3  นายประคอง สุวรรณการณ์ เกษตรกรผู๎ปลูกส๎มโอหอมควนลัง 
 
เกษตรกรคนเก่ง : ' ประคอง สุวรรณการณ์ ' ผู้รักษาส้มโอหอมเมืองควนลัง 
         หลายท๎องถิ่นในประเทศไทยมีผลไม๎หลากชนิดเป็นของดีคูํบ๎านคูํเมือง และเมื่อพูดถึง “ส๎มโอหอม” 
คงต๎องคิดถึง “ต าบลควนลัง” อ าเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา เพราะที่แหํงนี้คือถิ่นฐานของส๎มโอหอมไร๎เมล็ด 
กลิน่หอม จนมีการเรียกขานติดปากวํา "ส๎มโอหอมควนลัง" 
         ปัจจุบัน “ส๎มโอหอมควนลัง" ก าลังจะกลายเป็นต านานให๎คนพูดถึงเทํานั้น เพราะพ้ืนที่ปลูกเหลือเพียง
ไมํก่ีไรํ แตํส าหรับ “ประคอง สุวรรณการณ์” เกษตรกรหนุํมใหญํ หมูํ 5 ต าบลควนลัง กลับยืนหยัดรักษาส๎มโอ
นี้ ซึ่งมีอยูํ 55 ต๎น บนเนื้อที่ 2 ไรํ 3 งาน ประคบประหงมดูแลรักษาผลผลิตป้อนตลาดตํอเนื่อง โดยยึดแนว
เกษตรอินทรีย์ ด๎วยเห็นวํานี่คือของดีที่ต๎องอยูํคูํชุมชนตลอดไป “ลุงประคอง” บอกวํา จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ปี
ละ 2 ครั้ง โดยจะมีลูกค๎ามาจองถึงที่ ราคาขึ้นอยูํกับขนาดของผล  แตํราคาจะสูงกวําส๎มโอประเภทอื่น
หลายเทําตัว ทวํา กวําจะได๎ผลผลิตสูํผู๎บริโภค ต๎องตํอสู๎กับโรคเชื้อรา วัชพืช ที่ชาวบ๎านเรียก “เบื้ยแลน” โดย
จะเกาะตามกิ่งก๎านต๎นส๎มโอ คอยกัดกินเนื้อเยื่อ สํงผลให๎การเจริญเติบโตเป็นไปอยํางลําช๎า ดังนั้น ต๎องหมั่น
ดูแลท าความสะอาด อีกทั้ง หากผลหลํนจากต๎นจะเป็นหนอนและแพรํระบาดลามล าต๎น ท าให๎เกษตรกรหลาย
รายหันไปประกอบอาชีพอ่ืนแทน 
         ด๎วยการดูแลรักษาสวนส๎มโอตามแนวเกษตรอินทรีย์ ที่ต๎องอดทนตํอปัญหามากมาย แตํทั้งหมด "ลุง
ประคอง" บอกท าให๎เกิดการเรียนรู๎ขึ้น ณ สวนแหํงนี้ ที่ปัจจุบันมีผู๎คนในท๎องถิ่นและตํางพ้ืนที่มาศึกษาดูงาน 
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ขอรับองค์ความรู๎ไปฟ้ืนฟู และเพาะพันธุ์ส๎มโอชนิดนี้ตํอเนื่องลําสุด เทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญํ 
แตํงตั้งให๎ “ประคอง สุวรรณการณ์” เป็นวิทยากรถํายทอดความรู๎แกํเกษตรผู๎สนใจ พร๎อมยกระดับสวนส๎มโอแหํง
นี้เป็น “จุดถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตและฟ้ืนฟูสวนส๎มโอหอมควนลัง” หวังคืนชีพส๎มโอหอมคูํเมืองนี้อีกครั้ง 
 
ฟื้นฟูและขยายพันธุ์ส้มโอหอมควนลัง 
         เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556  เวลา 08.30 น. ณ ห๎องประชุมอาจารย์เชื้อ ศรีระสันต์ โรงเรียน
หาดใหญํรัฐประชาสรรค์ นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดโครงการ
สํงเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกส๎มโอหอมควนลัง      
         ส๎มโอหอมควนลัง เป็นส๎มโอพันธุ์ดี มีถิ่นก าเนิดและปลูกกันมากในเขตต าบลควนลังมาช๎านาน 
แตํในระยะหลังจนถึงปัจจุบัน การปลูกส๎มโอหอมควนลังได๎ลดน๎อยลง ในขณะที่คุณคําทางเศรษฐกิจและความ
ต๎องการผลผลิตของตลาดกลับเพิ่มสูงข้ึน  
         สืบเนื่องจากความต๎องการผลผลิตส๎มโอหอมควนลังที่สูงขึ้น ทางคณะผู๎บริหารเทศบาลจึงได๎จัดท า
โครงการสํงเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกส๎มโอหอมควนลังขึ้น เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาการผลิตส๎มโอหอมควนลัง 
พร๎อมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกส๎มโอหอมควนลังให๎แพรํหลายมากขึ้น ทั้งนี้ยังจัดหาวิทยากรมาให๎ความรู๎ เทคนิค
การท าสวนส๎มโอหอมแบบสมัยใหมํให๎แกํพ่ีน๎องชาวเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การจัดตั้งศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ของเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญํ 
จังหวัดสงขลา น าไปสูํการพัฒนาสวนส๎มโอหอมควนลัง ซึ่งส๎มโอหอมควนลัง เป็นส๎มโอพันธุ์ดี มีถิ่นก าเนิด และ
ปลูกกันมากในเขตต าบลควนลังมาช๎านาน แตํในระยะหลังจนถึงปัจจุบัน การปลูกส๎มโอหอมควนลัง ได๎ลด
น๎อยลง ในปัจจัยด๎านพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นที่ต๎องการในด๎านอ่ืน ๆ มากยิ่งขึ้น ในขณะที่คุณคําทางเศรษฐกิจ 
และความต๎องการผลผลิตของตลาดมากขึ้น ประกอบกับเทศบาลเมืองควนลังได๎สํงเสริมเกษตรกรในด๎านวิชาการ 
และการตลาดไทย การจัดตั้งศูนย์บริการและถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร สํงผลให๎น าไปสูํผลผลิตของส๎ม
โอหอมควนลัง มีมูลคําเพ่ิมขึ้นจากเดิม กิโลกรัม 10 บาท เป็นกิโลกรัมละ 20 – 25 บาท ท าให๎เกษตรกร 
ผู๎ปลูกส๎มโอ มีการอนุรักษ์  สายพันธุ์ส๎มโอแท๎ดั้งเดิม ด๎วยวิธีการตอนกิ่ง อันเป็นประโยชน์อยํางยิ่งแกํเกษตรกร 
และผู๎สนใจ กํอให๎เกิดคุณคําทางเศรษฐกิจ หวงแหนอนุรักษ์และธ ารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมอันดี สร๎างชื่อเสียงให๎กับ
จังหวัดสงขลา และประเทศไทย ที่ยั่งยืน ตํอไป 
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ข้อเสนอแนะ 
ข๎อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช๎ 
จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาสวนส๎มโอหอมควนลัง ในพ้ืนที่ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญํ จังหวัด

สงขลา ซึ่งมีหนํวยงานภาครัฐ องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น เทศบาลเมืองควนลัง เป็นผู๎ให๎การสนับสนุน 
สํงเสริมในประเด็นตํางๆดังนี้ 
  (1) การสํงเสริมให๎เกษตรกรปลูกส๎มโอหอมควนลังให๎มากขึ้น 
  (2) การสํงเสริมโดยน าหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช๎ 
  (3) การอนุรักษ์พันธุ์แท๎ของส๎มโอหอมควนลัง 
  (4) การสํงเสริมการตลาด 
  (5) การสํงเสริมการทํองเที่ยว และเป็นแหลํงศึกษาดูงาน 
  (6) มีการถํายทอดไปยังรุํนลูกหลาน 
  (7) มีการประชาสัมพันธ์ในระดับประเทศ เชํน สื่อสารมวลชน  
         ซึ่งการด าเนินการดังกลําวเหลํานี้ เป็นประโยชน์ตํอเกษตรกรโดยตรงและเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม 
ซึ่งผู๎ที่สนใจสามารถมาศึกษาหาความรู๎ และน าไปประกอบอาชีพได๎อีกด๎วย 

ข๎อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งตํอไป 
  (1) ศึกษาข๎อมูลทางการตลาดเชิงลึกทั้งในประเทศ และตํางประเทศเพ่ือน ามาขยายผลในการสํงเสริม
การปลูกส๎มโอหอมควนลังให๎มากขึ้น 
  (2) เปรียบเทียบพัฒนาการในทุกมิติของส๎มโอหอมควนลังกับส๎มโอหวานนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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