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การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในเขตลุ่มน ้าปากพนัง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้แต่ง           สมพร  ณ นคร  นพ  ศักดิเศรษฐ์ 
                   ชัยสิทธิ์  ปรีชา  ทิพาวรรณ  ทองเจือ 
                   วิฑูร  อินทมณี 

พิมพ์ครั งที่ 1   ธันวาคม 2557 
 

จ้านวนพิมพ์ 1,000  เล่ม 
 

ราคา - เอกสารแจกฟรี 
         (เอกสารเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี) 
         ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
          ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)      
                                         

ผู้จัดพิมพ์ หน่วยวิจัยไม้ผลเมืองร้อนและไม้ยืนต้น 
                   สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่ 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 

พิมพ์ที่  โรงพิมพ์ สินทวี 502/13 ม.13 ต าบลร่อนพิบูลย์ 
                     อ าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
      โทรศัพท์ 075-441593  โทรสาร 075-336406 



ที่ปรึกษา :     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รุจา  ทิพย์วารี 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
                   รองศาสตราจารย์มุกดา  สุขสวัสดิ์ 
                   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                    
                   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย 
                   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
                   รองศาสตราจารย์พิน  นวลศรีทอง 
                   คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
                   วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ที่สนับสนุนงบประมาณ ประจ าปี 2557 ภายใต้โครงการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม  เป็น
งบประมาณทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ประเภทโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการ
น าไปใช้ประโยชน์  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยาม จากผลงานวิจัยถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกรกลุ้มเป้าหมายในอ าเภอ
ปากพนังและอ าเภอเมือง  เพ่ือน าองค์ความรู้จากการถ่ายทอดไปใช้
ประโยชน์ในการผลิตต่อไป  
 โครงการนี้ได้จัดท าเอกสาร คู่มือ การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
ในเขตลุ่มน้ าปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใช้ประกอบในการ
ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิม
สยามให้มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร  

คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณเกษตรกรในอ าเภอปากพนังและอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   และหน่วยงานที่ได้ประสานงานให้
โครงการนี้ด าเนินการไปด้วยดีตลอดโครงการ เช่น ส านักงานเกษตร
อ าเภอปากพนัง ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง เทศบาลต าบลบางจาก  
และส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการนี้ 



คํานํา 
 

 สมโอเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่

ปลูกกระจายทั่วประเทศไทย แหลงผลิตที่สํา คัญคือ จังหวัดนครปฐม 

สมุทรสาคร ราชบุรี ชัยนาท พิจิตร ปราจีนบุรี ชุมพร และนครศรีธรรมราช สม

โอเปนผลไมที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง  มีรสชาติดี สามารถเก็บไวไดนาน

เนื่องจากผลมีเปลือกหนาทนทานตอการขนสง  แตละพันธุที่ปลูกตองมี

สภาพแวดลอมที่เหมาะ คือ ดินปลูกตองเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณ  ระบาย

น้ําไดดี มีคาความเปนกรดเปนดางระดับปานกลาง หรือเปนกรดเล็กนอย pH 

ประมาณ 5.5-6.5  สมโอบางพันธุมีแหลงปลูกเฉพาะพื้นที่ เชน สมโอพันธุ

ทั บทิ มสยาม  ที่ ส ามารถปลู ก ไ ด ดี เ ฉพาะที่ ลุ มน้ํ าปากพนั ง  จั งหวั ด

นครศรีธรรมราช เปนพันธุประจําทองถ่ินของหมูบานแสงวิมาน ตําบลคลอง

นอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนพันธุที่เกิดจากการกลาย

พันธุ ที่มีเนื้อสีชมพูคอนขางแดงหรือมีเนื้อสีแดงเขมเหมือนสีทับทิม  รสชาติ

หวานหอม  เปนที่ตองการของตลาดและผูบริโภคอยางแพรหลาย จนผลผลิตมี

ราคาคอนขางสูง  จากผลละ 80-100 บาท เมื่อ 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบันผล

ละ 150-200 บาท (ราคาจากสวน) จึงทําใหเกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกสมโอ

พันธุนี้มากข้ึน แตยังพบวา เกษตรบางรายที่ปลูกสมโอพันธุนี้ขาดความรูและ

ประสบการณ จึงสงผลกระทบตอคุณภาพของผลผลิตที่นําออกจําหนาย  

ดังนั้นคณะนักวิจัยจากหนวยวิจัยไมผลเมืองรอนและไมยืนตน จึงไดรวบรวม

องคความรูและเทคโนโลยีจากาการวิจัย เปนเอกสารเพื่อใชเปนคูมือในการ

ผลิตสมโอพันธุทับทิมสยามใหมีคุณภาพตอไป   

 



 

สารบัญ 

        หนา 

ประวัติความเปนมา 

ปจจัยท่ีสําคัญในการปลูกสมโอพันธุทับทิมสยาม  3 

การปลูกสมโอพันธุทับทิมสยาม    9 

 พันธุสมโอพันธุทับทิมสยาม   9 

การเตรียมก่ิงพันธุ    11 

การเตรียมพ้ืนท่ีปลูก    12 

การปลูกสมโอพันธุทับทิมสยาม   12 

วิธีการปลูก     13

 การดูแลรักษาสมโอพันธุทับทิมสยาม  15 

การดูแลรักษาระยะติดดอกและผล   20 

การไวจํานวนผลตอตนท่ีเหมาะสม   21 

การเก็บเก่ียว     27 

แมลงและการปองกันกําจัด    30 

โรคและการปองกันกําจัด     47 

บรรณานุกรม      69 

แปลงตัวอยางการผลิตสมโอทับทิมสยามในเขตลุมน้ํา  76 

ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช 

สวนสมโอทับทิมสยามนายกิจรัตน ณ นคร  76 

สวนสมโอทับทิมสยามนายวิรัตน  สุขแสง  79 



สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี              หนา 

1 ลักษณะการปลูกสมโอพันธุทับทิมสยามแบบ  4 

 ยกรองในพ้ืนท่ีอําเภอปากพนัง   

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 ความแปรปรวนของปริมาณน้ําฝนรายป (A)  5 

จํานวนวันท่ีฝนตก (B) อุณหภูมิสูงสุด (C) และอุณหภูมิ

ต่ําสุด (D) ในรอบ 20 ป ( พ.ศ. 2537-พ.ศ. 2557) ของ

สถานสีถานีอุตุนิยมวิทยาทาอากาศยานนครศรีธรรมราช  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3 ปริมาณฝนในรอบ 7 ป (พ.ศ. 2550-2556)    6 

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยปริมาณฝนในรอบ 20 ป(พ.ศ. 

2 5 3 7- 2 5 5 6 )  ข อ ง ส ถ า นี อุ ตุ นิ ย ม วิ ท ย า

นครศรีธรรมราช (อําเภอฉวาง)   

4 ความสัมพันธระหวางวันท่ีออกดอกของสมโอ  9 

และชวงระยะเวลาแหงแลงในพ้ืนท่ีอําเภอปากพนัง

จังหวัดนครศรีธรรมราชระหวางป พ.ศ. 2550-2557 

 

 

 



สารบัญภาพ(ตอ) 
 

ภาพท่ี              หนา 

5 ลักษณะภายนอกของผลสมโอพันธุทับทิมสยาม 11 

6 ลักษณะภายเนื้อของผลสมโอพันธุทับทิมสยาม 11 

7 การขยายพันธุสมโอพันธุทับทิมสยามดวยวิธีการ 12 

ตอนก่ิง 

8 การปลูกสมโอพันธุทับทิมสยาม   14 

9 ตัดก่ิงที่ออนแอ มีลักษณะการเขาทําลายของ 17 

โรคและแมลง  

10 ตัดก่ิงท่ีเจริญซอนทับกันหรือไขวกัน ก่ิงท่ีทํามุมแคบ 17 

กับลําตน 

11 ก่ิงกาฝาก      18 

12 ก่ิงกระโดง      18 

13 การพัฒนาของผลสมโอพันธุทับทิมสยาม   28 

      ของตนท่ีมีอายุ 5 ป 

14 ลักษณะการทําลายยอดออน ผล และรูปรางของ  29 

 เพลี้ยไฟ 

  15 ลักษณะไข (บนซาย)รูปรางของหนอนชอนใบ   31 

(บนกลาง) ดักแด (บนขวา)  ตัวเต็มวัย (ลางซาย)และ

ลักษณะการทําลายของหนอน(ลางกลาง)และอาการโรค

แคงเกอรท่ีพบเขาทําลายซํ้า(ลางขวา) 



สารบัญภาพ(ตอ) 
 

ภาพท่ี              หนา 

16 แมลงวันทองตัวเมียวางไขใตผิวผลของพืชอาศัย 32 

(ซาย)และรูปรางลักษณะของหนอน(ขวา) 

17  ลักษณะการทําลายของหนอนแกวสม (ซาย)  36 

รูปรางของตัวออน (กลาง) ผีเสื้อหนอนแกวสม  

(ขวา) 

18 มวนเขียวสม     39 

19 ตัวเต็มวัยผีเสื้อมวนหวาน(ซาย)และรอยเจาะ  40 

ทําลายของผีเสื้อมวนหวาน (ขวา) 

20  ลักษณะการทําลายของไรแดงทําลายท่ีใบสม(ซาย) 41 

    อาการของสมโอท่ีถูกไรแดงทําลาย(กลาง)  

     ไรแดง (ขวา) 

21 ลักษณะการทําลายของไรสนิมทําลายผลสมโอ(ซาย) 42 

  และรูปรางลักษณะของไรสนิม (ขวา)  

22  สมโอท่ีเปนโรครุนแรง ตนโทรม ใบเหี่ยว (ก)   45 

โคนเนา เปลือกหลุดออก (ข) อาการท่ีรากเนา เปลือก

หลุด (ค) 

 

 

 



สารบัญภาพ(ตอ) 
 

ภาพท่ี              หนา 

23 อาการท่ียอดเชื้อราเขาทําลายเม่ือฝนตกติดตอกัน  47 

หรือมีความชื้นสูง พบอาการเนาแหงท่ีบริเวณชอดอก 

(ก) ยอดเนา (ข) ใบไหม (ค) และผลเนา (ง) 

24 อาการยางไหลพบตามรอยตัดแตงก่ิง (ก) ลําตน (ข)  48 

และก่ิง (ค) เนื้อไมจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล และเทาดํา (ง) 

25 อาการโรคแคงเกอรท่ีใบเปนสะเก็ดสีน้ําตาล (ก) 52 

 อาการรุนแรงมากจนเกิดใบไหม หากมีหนอนชอนใบ

รวม (ข) พบสะเก็ดแผลท่ีก่ิง (ค) และผล (ง) สวนท่ีผลจะ

ทําใหผลไมเปนท่ียอมรับสําหรับผูบริโภค 

26 โรคสแค็บของสมโอแสดงอาการใบบิดเบี้ยว (ก) 53 

 อาการพบท้ังเนื้อใบ เสนใบ กานและก่ิง (ข และ ค) 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญภาพ(ตอ) 
 

ภาพท่ี              หนา 

27 โรคราดําของสมอาการเกิดไดท้ังบนใบ (ก) ก่ิง (ข)  55 

และผล (จ และ ฉ) พบเปนคราบ หรือขุยสีดําของเชื้อรา

ดําปกคลุมใบบิดเบ้ียว เชื้อราดําเจริญจากละอองเกสร

และน้ําหวานจากดอกท่ีตกคางอยูบนใบ  ตลอดจนแมลง

ปากดูดกิน เชน เพลี้ยออน  เพลี้ยแปง  เพลี้ยไกแจ   

เพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจั๊กจั่น ถายมูลเปนน้ําหวานซ่ึง

เปนแหลงอาหารท่ีสําคัญของราดํา สปอรของเชื้อจะปลิว

อยูในอากาศท่ัวไป(ค และ ง) 

28 อาการของโรคสนิมแดง แผลเปนขนละเอียดคลาย 56 

กํามะหยี่ ดานท่ีไดรับแสงแดดอาการจะปรากฏขุย

กํามะหยี่สีสนิมเหล็ก (ก และ ข) 

29 อาการโรคกรีนนิ่งพบใบสมดางเปนสีเหลืองประและ 58 

อาการไมเหมือนกันท้ังใบ (ก และ ข) และอาจเหลืองซีด

ท้ังใบ (ค) ถามีอาการรุนแรงพืชจะโทรมตายจากปลายก่ิง 

(ง) 

 

 

 

 



สารบัญภาพ(ตอ) 
 

ภาพท่ี              หนา 

30  โรคทริสเตซามีอาการใบเหลืองซีดคลายขาดธาตุ 61 

อาหาร(ก และ ข) หากรุนแรงสมมีใบดางเหลืองซีดเสนใบ

ซีด (ค และ ง) 

31 โรคใบแกวของสม เริ่มจากใบยอดมีอาการดาง  62 

เหลืองระหวางเสนใบยังคงเขียว (ก) ใบเล็กเรียวชี้ข้ึน (ข) 

ถารุนแรงมากใบจะเหลืองซีด (ค) และโทรมตายจาก

ยอดเขาหาโคนก่ิง (ง) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                 หนา 
1  น้ําหนักผลของสมโอพันธุทับทิมสยามอายุ 4 ป    21 

ท่ีไวจํานวนผลตอตนแตกตางกัน  

2 น้ําหนักเปลือกของสมโอพันธุทับทิมสยามอายุ 4 ป    22 

ท่ีไวจํานวนผลตอตนแตกตางกัน 

3  น้ําหนักเนื้อของสมโอพันธุทับทิมสยามอายุ 4 ป    22 

ท่ีไวจํานวนผลตอตนแตกตางกัน 

4  ความหนาของเปลือกของสมโอพันธุทับทิม  23 

สยามอายุ 4 ป   ท่ีไวจํานวนผลตอตนแตกตางกัน 

5  เสนผาศูนยกลางของผลสมโอพันธุทับทิมสยาม 24 

อายุ 4 ป   ท่ีไวจํานวนผลตอตนแตกตางกัน 

6  เสนรอบวงของผลสมโอพันธุทับทิมสยามอายุ 4 ป    24 

สยามอายุ 4 ป   ท่ีไวจํานวนผลตอตน แตกตางกัน 

7 ความหวานของเนื้อสมโอพันธุทับทิมสยามอายุ 4 ป    25 

ท่ีไวจํานวนผลตอตนแตกตางกัน 

8  กรดท่ีไตรเตรทไดของเนื้อสมโอพันธุทับทิมสยาม 25 

อายุ 4 ป ท่ีไวจํานวนผลตอตนแตกตางกัน  

9 ของแข็งท่ีละลายน้ําได  และกรดท่ีไตรเตรทได 27 

ของเนื้อสมโอพันธุทับทิมสยามอายุผล  6 6.5 7 และ 7.5 

เดือน จากตนสมโอท่ีมีอายุ  8  ป 



1. ประวัติและความเป็นมาของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
 

จังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นจังหวัดที่มีเกษตรกรปลูก ไม๎ผล
เศรษฐกิจหลายชนิด เชํน มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง และส๎มโอ เป็นอาชีพ
หลักมาเป็นระยะเวลายาวนาน ส าหรับการปลูกส๎มโอ ได๎มีการเริ่มต๎นการ
ปลูกในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ชุมชนบ๎านแสงวิมาน ตั้งอยูํที่หมูํที่ 3 ต าบล
คลองน๎อย  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซึ่งเป็นชุมชนของ
สองตระกูลที่อพยพมาจากบ๎านปากเกล็ด  อ าเภอพระปะแดง  จังหวัด
สมุทรปราการ  และจังหวัดนนทบุรี คือ  ตระกูลของนายแสง   และตระกูล
ของนางมาน  ที่ ได๎ เข๎ามาบุกเบิกพร๎อมด๎วยเครือญาติประมาณ  20  
ครัวเรือน  ตั้งแตํปี  พ.ศ. 2481   ได๎ตั้งหลักปักฐานในการท ามาหากิน โดย
ในชํวงแรกจะท านาข๎าวเป็นหลัก แตํรายได๎ไมํเพียงพอ  จึงหันมาท าสวนผัก
และสวนผลไม๎ โดยใช๎ประสบการณ๑และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่เคยท ามา
กํอนจากถิ่นเดิม  โดยการขุดยกรํองเพ่ือให๎การระบายน้ าได๎ดีและมีน้ าใช๎ได๎
ตลอดปี  แตํก็ยังไมํประสบผลส าเร็จเทําที่ควร  เนื่องจากในพ้ืนลุํมน้ าปาก
พนังประสบกับปัญหาน้ าทํวมขังในฤดูมรสุม    และบางปีมีน้ าเค็มหนุนสูง
แล๎วทะลักเข๎าไปทํวมขังในรํองสวนของเกษตรกร  ท าให๎พืชผลทางการ
เกษตรของเกษตรกรได๎รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก 

ในปี พ.ศ. 2510  มีเกษตรกรบางรายได๎ทดลองน าส๎มโอมาปลูกใน
หมูํบ๎านแสงวิมาน ซึ่งปรากฏวําได๎ผลเป็นที่นําพอใจ  เนื่องจากส๎มโอเป็นพืช
ที่คํอนข๎างจะเจริญเติบโตได๎ดีในบริเวณท่ีบริเวณท่ีเคยมีน้ าเค็มทํวมถึงมากํอน 
และสภาพดินในหมูํบ๎านจะเป็นดินเหนียว มีความเป็นกรดเล็กน๎อย  จึงท าให๎
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ปลูกส๎มโอได๎ดีและได๎ผลผลิตส๎มโอที่มีรสชาติหวาน อรํอย ไมํขม ซึ่งแตกตําง
จากส๎มโอแหลํงอ่ืน ๆ   โดยมีพันธุ๑ที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมากได๎แกํ  พันธุ๑
ขาวทองดี  พันธุ๑ขาวพวง  และพันธุ๑ขาวแปูน เพราะเป็นพันธุ๑ที่เป็นต๎องการ
ของตลาด   

ตํอมาในปี พ.ศ. 2523  นายสมหวัง  มัสแหละ   ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ได๎
รํวมกันบุกเบิกหมูํบ๎านแสงวิมาน ได๎ไปเยี่ยมญาติที่บ๎านบราโอ  ต าบลประจัน  
อ าเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี และได๎พบเห็นส๎มโอต๎นหนึ่งที่มีผลเหมือนส๎มโอ
พันธุ๑ขาวพวง   เมื่อน าผลมาผําผลออก พบวํามีเนื้อ (กุ๎ง) มีสีชมพู ไปทาง
คํอนข๎างแดง  ซึ่งชาวบ๎านแถบนั้นเรียกส๎มโอพันธุ๑นี้วํา “ภูโก” เป็นส๎มโอพันธุ๑
พ้ืนเมือง  ลักษณะของผลมีขนาดใหญํ  แตํมีรสชาติขม  ไมํมีใครนิยมปลูก    
จึงได๎ขอซื้อต๎นพันธุ๑มา 3 ต๎น เพ่ือน ามาทดลองปลูกในหมูํบ๎านแสงวิมาน เมื่อ
น ามาปลูกได๎ประมาณ 3 ปี ได๎รับผลผลิตซึ่งปรากฏวําผลผลิตที่ได๎เมื่อน ามา
รับประทานมีรสชาติที่หวานขึ้น แตํยังมีรสขมผสมอยูํบ๎าง โดยมีลักษณะผิว
ผลภายนอกมีสีเขียวเข๎ม และมีขนอํอนๆปกคลุมทั่วทั้งผลคล๎าย ๆ ก ามะหยี่  
ในขณะนั้นจึงเรียกพันธุ๑ส๎มโอที่ได๎ใหมํวํา “พันธุ๑มรกต”  หลังจากนั้น
เกษตรกรผู๎น าในหมูํบ๎านแสงวิมานได๎มีขยายพันธุ๑ อีกครั้งเพ่ือยกระดับ
คุณภาพให๎ดีขึ้น โดยใช๎วิธีการคัดต๎นพันธุ๑ดี แล๎วขยายพันธุ๑โดยวิธีการตอนกิ่ง
เพ่ือน าไปปลูกจนให๎ผลผลิตที่มีรสชาติดี  ไมํขม  เมื่อเกษตรกรมีความมั่นใจ
ในต๎นแมํพันธุ๑ที่ดีแล๎ว จึงท าการขยายพันธุ๑โดยการตอนกิ่ง     ไปปลูกใน
แปลงอ่ืนตํอไป  ซึ่งปรากฏวําได๎ผลผลิตที่ดี ตรงกับความต๎องการ  คือ มีเนื้อ
สีชมพูคํอนข๎างแดง หรือมีเนื้อสีแดงเข๎มเหมือนสีทับทิม  รสชาติหวาน  หอม   
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นุํม  นํารับประทาน  เป็นที่นิยมของผู๎บริโภค  จึงได๎หารือรํวมกันในหมูํบ๎าน
แสงวิมานอีกครั้ง วํานําจะตั้งชื่อใหมํอยํางไรดี  โดยคนสํวนใหญํเห็นวําเนื้อ
ผลมีสีแดงเหมือนทับทิม จึงเรียกชื่อพันธุ๑วํา   “ส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยาม”  
จวบจนทุกวันนี้ (สัมภาษณ๑ นายอิมรอน  แสงวิมาน : 11  พฤศจิกายน 
25511)  โดยนายวิฑูร  อินทมณี  นักวิชาการสํงเสริมการเกษตรช านาญการ  
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และได๎กลําวไว๎เป็นค าแทน
ความหมายของส๎มโอทับทิมสยามวํา “รสชาติหวานนุ่มไม่น่าเชื่อ   สีของ
เนื้อแดงดั่งทับทิม   ผิวผลนิ่มดั่งก ามะหยี่” 

 

2. ปัจจัยที่ส าคัญในการปลูกส้มโอพันธุท์ับทมิสยาม 
 

2.1 สภาพดินปลูก 
 สภาพดินปลูกปลูกส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยาม ปัจจุบันสํวนใหญํปลูกกัน
มากในอ าเภอปากพนัง เชํน ต าบลคลองน๎อย เกาะทวด คลองกระบือ ปาก
แพรก บ๎านเพิง ทําพญา และปากพนังฝั่งตะวันออก ในอ าเภอเมือง จะปลูก
กันมากในต าบลบางจาก  จากผลการวิเคราะห๑ดินจากแปลงปลูกของ
เกษตรกรในอ าเภอปากพนังของ สมศักดิ์, 2556  พบวํา ความเป็นกรดเป็น
ดํางของดินบนและดินลํางมีคําสูง (7.96 และ 8.18)  ความเค็มของดิน ดิน
บนสูงดินลํางคํอนข๎างสูงมาก อินทรียวัตถุ  ดินบนสูงดินลํางสูงมาก  
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน๑ สูงมากท้ังดินบนและดินลําง โพแทสเซียม สูงมาก
ทั้งดินบนและดินลําง  แคลเซียม สูงมากทั้งดินบนและดินลําง แมกนีเซียม 
สูงมากทั้งดินบนและดินลําง เหล็กที่สกัดได๎ สูงมากทั้งดินบนและดินลําง 
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แมงกานีส สูงมากทั้งดินบนและดินลําง ทองแดง ดินบนสูงดินลํางเหมาะสม  
และสังกะสี ต่ าทั้งดินบนและดินลําง  ถ๎าหากดูจากผลการวิเคราะห๑ธาตุ
อาหารในใบส๎มโอ พบวํา คําไนโตรเจนคํอนข๎างต่ า ฟอสฟอรัสมีคําเหมาะสม  
โพแทสเซียมมีคําเหมาะสม  แคลเซียมมีคําเหมาะสม  แมกนีเซียมมีคําสูง 
เหล็กมีคําสูง แมงกานีสมีคําเหมาะสม  และสังกะสีมีคําต่ า โดยภาพรวมแล๎ว
ดินบริเวณพ้ืนที่ปากพนังมีความเหมาะสมที่จะใช๎ปลูกส๎มโอได๎ด ี
 ลักษณะพ้ืนที่บริเวณลุํมน้ าปากพนังสํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ราบลุํม มีน้ า
ทํวมขังเกือบตลอดทั้งปี ดังนั้นการปลูกส๎มโอในพ้ืนที่บริเวณนี้จึงนิยมขุดคูยก
รํอง เพ่ือน าดินที่ขุดมาถมให๎คันรํองมีความสูงกวําดินเดิมประมาณ 1 เมตร 
โดยคันรํองมีความกว๎างประมาณ 10 -15 เมตร สํวนคูน้ ามีความกว๎าง
ประมาณ 3-4 เมตร การปลูกส๎มโอบนคันรํองนิยมปลูก 2 แถว ระหวํางต๎น
หํางกัน 6 เมตร สามารถปลูกได๎ไรํละประมาณ 25-30  ต๎น  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ลักษณะการปลูกส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามแบบยกรํองในพ้ืนที่ 
                อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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2.2 สภาพภูมิอากาศ  
ข๎อมูลสภาพภูมิอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช 

(สถานียํอยหนองนก) ต าบลบางจาก อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบด๎วย ปริมาณฝน จ านวนวันที่ฝนตก อุณหภูมิสูงสุด และอุณหภูมิ
ต่ าสุด ระหวํางปี พ.ศ. 2537-2556 (รอบ 20 ปี)  พบวํา สภาพภูมิอากาศ
ของพ้ืนที่อ าเภอเมืองและอ าเภอปากพนังมีแนวโน๎มของการเปลี่ยนแปลง 
โดยปริมาณฝนรวมรายปี และอุณหภูมิสูงสุดมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น ในขณะที่
จ านวนวันที่ฝนตก และอุณหภูมิต่ าสุดมีแนวโน๎มลดลง คําเฉลี่ยของปริมาณ
ฝนรายปีเทํากับ 2,742.5 มิลลิเมตร (A) คําเฉลี่ยของจ านวนวันที่ฝนตก 
เทํากับ 171 วัน (B)  คําเฉลี่ยของอุณหภูมิสูงสุดและอุณหภูมิต่ าสุดเทํากับ 
32.6 และ 23.0 ตามล าดับ (C, D)  

  
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

A 

B 

C 
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ภาพที่  2   ความแปรปรวนของปริมาณน้ าฝนรายปี (A) จ านวนวันที่ฝนตก (B) อุณหภูมิสูงสุด (C) 

และอุณหภูมิต่ าสุด (D) ในรอบ 20 ปี ( พ.ศ. 2537- พ.ศ. 2557) ของสถานี
อตุนิุยมวิทยานครศรีธรรมราช (สถานีหนองนก) อ าเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
ปริมาณน้ าฝน (ภาพที่ 3)    จากการน าข๎อมูลของปริมาณน้ าฝนใน

รอบ 7 ปี (ปี พ.ศ. 2550- 2556) เปรียบเทียบกับคําเฉลี่ยน้ าฝนในรอบ 20 ปี 
(ปี พ.ศ. 2537- 2556) พบวํา คําเฉลี่ยของน้ าฝนในชํวง 7 ปี ที่ผํานมามี
ปริมาณน้ าฝนเพ่ิมข้ึนมากกวําคําเฉลี่ยของน้ าฝนเมื่อ 20 ปี ที่ผํานมา แตํอยํา
ไรก็ตามคําเฉลี่ยของปริมาณน้ าฝน ในแตํละเดือนยังต่ ากวําปริมาณน้ าฝน
ด๎านเทือกเขาด๎านตะวันตก  
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ภาพที่ 3   ปริมาณฝนในรอบ 7 ปี (พ.ศ. 2550-2556)  ของฝั่งเทือกเขา
นครศรีธรรมราชตะวันตก จากสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช (สถานี
ยํอยอ าเภอฉวาง (A) เปรียบเทียบคําเฉลี่ยปริมาณฝนในรอบ 20 ปี (พ.ศ. 
2537- 2556) ของฝั่งเทือกเขานครศรีธรรมราชตะวันออก ของสถานี
อุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช (สถานีหนองนก) ต าบลบางจาก อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช (B)  

ผลจากการศึกษาความสัมพันธ๑ของความแห๎งแล๎งกับการออกดอก
ของส๎มโอในต าบลคลองน๎อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของ
สมพร ณ นคร และคณะ, 2557 เป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งปี 2550-2557   

A 

B 
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โดยเก็บข๎อมูลวันที่ส๎มโอออกดอกของเกษตรกรผู๎ปลูกส๎มโอ ตั้งปี 2550-
2557 พบวํา ในปี 2550 ส๎มในอ าเภอปากพนัง ออกดอกจ านวน     4 ครั้ง 
คือ ประมาณเดือนมกราคม กุมภาพันธ๑ กรกฎาคม และเดือนตุลาคม ในชํวง
การออกดอกดังกลําว พบวําการออกดอกมีความสัมพันธ๑กับความความแห๎ง
แล๎งของพ้ืนที่ คือในชํวงที่ส๎มโอออกดอก จะมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยลดลงและ
คําการระเหยของน้ าสูงขึ้น (ภาพที่ 4 A) ในปี 2551 พบวํา ส๎มโอในอ าเภอ
ปากพนัง ออกดอกจ านวน 3 ครั้ง คือ ประมาณเดือนกุมภาพันธ๑ มีนาคม 
และเดือนมิถุนายน ในชํวงการออกดอกดังกลําว พบวําการออกดอกของส๎ม
โอมีความสัมพันธ๑กับความความแห๎งแล๎ง คือในชํวงที่ส๎มโอออกดอก จะมี
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยลดลงและคําการระเหยของน้ าสูงขึ้น (ภาพที่ 4 B) ในปี 
2552 ส๎มโอในอ าเภอปากพนัง ออกดอกจ านวน 3 ครั้ง คือ ประมาณเดือน
มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม ในชํวงการออกดอกดังกลําว พบวําการออก
ดอกมีความสัมพันธ๑กับความความแห๎งแล๎ง คือในชํวงที่ส๎มโอออกดอก จะมี
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยลดลงและคําการระเหยของน้ าสูงขึ้น (ภาพที่ 4 C) ในปี 
2553 พบวํา ส๎มโอในอ าเภอปากพนัง ออกดอกจ านวน 2 ครั้ง คือ ประมาณ
เดือนกุมภาพันธ๑ และเดือนกรกฎาคม ในชํวงการออกดอกดังกลําว พบวํา
การออกดอกมีความสัมพันธ๑กับความความแห๎งแล๎ง คือในชํวงที่ส๎มโอออก
ดอก จะมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยลดลงและคําการระเหยของน้ าสูงขึ้น (ภาพที่ 4 
D) ในปี 2554 พบวํา ส๎มโอในอ าเภอปากพนัง ออกดอกจ านวน 2  ครั้ง คือ 
ประมาณเดือนกุมภาพันธ๑ และเดือนมิถุนายน ในชํวงการออกดอกดังกลําว 
พบวําการออกดอกมีความสัมพันธ๑กับความความแห๎งแล๎ง คือในชํวงที่ส๎มโอ
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ออกดอก จะมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยลดลงและคําการระเหยของน้ าสูงขึ้น 
(ภาพที่ 4 E) ในปี 2555 พบวํา ส๎มโอนในอ าเภอปากพนัง ออกดอกจ านวน 
4 ครั้ง คือ ประมาณเดือนกุมภาพันธ๑ กรกฎาคม กันยายน และธันวาคม 
ในชํวงการออกดอกดังกลําว พบวําการออกดอกมีความสัมพันธ๑กับความ
ความแห๎งแล๎ง คือในชํวงที่ส๎มโอออกดอก จะมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยลดลงและ
คําการระเหยของน้ าสูงขึ้น (ภาพที่ 4 F) ในปี 2556 พบวํา ส๎มโอในอ าเภอ
ปากพนัง ออกดอกจ านวน 4 ครั้ง คือ ประมาณเดือนมกราคม กุมภาพันธ๑ 
เมษายน และกรกฎาคม ในชํวงการออกดอกดังกลําว พบวําการออกดอกมี
ความสัมพันธ๑กับความความแห๎งแล๎ง คือในชํวงที่ส๎มโอออกดอก จะมีปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยลดลงและคําการระเหยของน้ าสูงขึ้น (ภาพที่ 4 G) ในปี 2557 
พบวํา ส๎มโอในอ าเภอปากพนัง ออกดอกจ านวน 2 ครั้ง คือ ประมาณเดือน
กุมภาพันธ๑ เมษายน ในชํวงการออกดอกดังกลําว พบวําการออกดอกมี
ความสัมพันธ๑กับความความแห๎งแล๎ง คือในชํวงที่ส๎มโอออกดอก จะมีปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยลดลงและคําการระเหยของน้ าสูงขึ้น (ภาพที่ 4 H) 
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ภาพที่ 4 ความสัมพันธ๑ระหวํางวันที่ออกดอกของส๎มโอและชํวงระยะเวลาแห๎งแล๎งใน
พื้นที่อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชระหวําง  ปี พ.ศ. 2550-2557 
โดยที่ (A): 2550, (B): 2551, (C) : 2552, (D) : 2553, (E) : 2554, (F) : 
2555, (G) : 2556, (H) : 2557 และ  : วนัท่ีออกดอก             : ปริมาณ
น า้ฝน       : ค่าการคายระเหยน า้                    : ปริมาณฝนเฉลี่ย 
20 ปี 
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3. การปลูกสม้โอพันธุ์ทับทิมสยาม 
3.1 พันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 

 การปลูกส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามในอ าเภอปากพนังสํวนใหญํนิยมใช๎
กิ่งพันธุ๑จาการตอนกิ่งแล๎วน ามาปลูก ส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามจะมีลักษณะ
ประจ าพันธุ๑ดังนี้    
 1. ทรงพุ่ม ส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามจะมีลักษณะทรงพํุมเหมือนส๎มโอ
พันธุ๑อ่ืนๆทั่วๆไป มีขนาดปานกลาง  เนื่องจากขยายพันธุ๑ด๎วยการตอนกิ่งเมื่อ
เจริญเติบโตเต็มที่จะมีเส๎นผําศูนย๑กลางของทรงพํุมประมาณ  4-5  เมตร 
และความสูงประมาณ 5 - 6  เมตร 
 2. ลักษณะใบ ส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามจะมีลักษณะใบคํอนข๎างยาวรี
กลางใบจะกว๎าง สํวนของยอดจะใหญํมีขนปกคลุม ปลายใบจะมีลักษณะ
แหลม เมื่อหงายดูใต๎ใบจะมีขนเล็กๆปกคลุมทั่วทั้งใบ เมื่อจับดูขนจะมี
ลักษณะนุํมคล๎ายก ามะหยี่ 

3. ลักษณะผล  ส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยาม เมื่อผลโตเต็มที่พร๎อมที่จะ
เก็บเก่ียวตามอายุ จะมีสีผิวสีเขียวนวลอมเหลือง สํวนบนจะมีจุกคล๎ายส๎มโอ
พันธุ๑ขาวพวง  บริเวณผิวผลจะมีขนเล็กๆปกคลุมทั่วทั้งผล ขนจะอํอนนุํมเมื่อ
จับดูจะมีความรู๎สึกคล๎ายๆก ามะหยี่ บริเวณจุดกึ่งกลางก๎นของผลเมื่อสุกแกํ
เต็มที่จะมีจุดสีน้ าตาลเข๎มและขนบริเวณก๎นประมาณครึ่งลูกจะหายไป ซึ่ง
สามารถแบํงขนาดของผลส๎มโอได๎ ดังนี้ 

- เส๎นรอบวงมากกวํา  25 เซนติเมตร  ขนาดจัมโบ๎ 

- เส๎นรอบวง ระหวําง 20 - 25 เซนติเมตร  ขนาดเบอร๑ 1 
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- เส๎นรอบวงระหวําง 18-20 เซนติเมตร ขนาดเบอร๑ 2 
- เส๎นรอบวง น๎อยกวํา 18 เซนติเมตร  ขนาดเบอร๑ 3 

 
 

ภาพที่ 5 ลักษณะภายนอกของผลส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยาม 
ลักษณะภายในผล  เมื่อท าการตัดขวางผลส๎มโอจะเห็นวําผิวเปลือก

คํอนข๎างบาง ผนังกลีบจะมีลักษณะสีขาวอมชมพูมีเมล็ดคํอนข๎างมากเรียงชิด
แกนผล เนื้อกุ๎งเล็กๆจะทับซ๎อนกันหลายชั้นมีสีชมพูเข๎มคล๎ายสีทับทิมจนถึงสี
แดง รสชาติหวาน   หอมและนุํม 

ภาพที่ 6 ลักษณะภายเนื้อของผลส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยาม 
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3.2 การเตรียมกิ่งพันธุ์ 

การคัดเลือกก่ิงต๎องคัดเลือกกิ่งพันธุ๑ที่ดี ควรคัดเลือกก่ิงพันธุ๑ที่ปลอด
โรค แข็งแรง ตรงตามสายพันธุ๑ ให๎ผลดก โดยเลือกกิ่งพันธุ๑ที่ดีจากต๎นแมํที่
แข็งแรง สมบูรณ๑ไมํเป็นโรค กิ่งมีสีเขียวอมน้ าตาลหรือสีน้ าตาลอมเขียว ไมํ
เป็นกิ่งแกํ ควรเป็นกิ่งที่ตั้งขึ้นมาท าการขยายพันธุ๑โดยการตอน และเมื่อ
สังเกตเห็นระบบรากมีความหนาแนํนและมีสีเขียวแกมน้ าตาล สามารถตัดกิ่ง
ตอนไปปลูกได๎ หรืออาจน าไปช าไว๎ในถุงพลาสติก  ประมาณ 1-1.5  เดือน 
กํอนน าไปปลูกในแปลง 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  7  การขยายพันธุ๑ส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามด๎วยวิธีการตอนกิ่ง 
 

3.3 การเตรียมพื้นที่ปลูก  
พ้ืนที่ ในบริ เ วณอ า เภอเมืองและอ า เภอปากพนั ง  จั งหวั ด

นครศรีธรรมราช สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ลุํม จ าเป็นต๎องยกรํองให๎สูงจากระดับ
น้ าทํวมถึงอยํางน๎อย 50 เซนติเมตร ระหวํางรํองขุดเป็นรํองน้ ากว๎าง 1- 1.5 
เมตร ลึกประมาณ  1.00 เมตร  รํองปลูกกว๎าง 6-8 เมตร โดยปกติจะมีคัน
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ดินเพื่อปูองกันน้ า ทํวมใช๎ระยะปลูกคือ 5x5 หรือ  6x6 ระยะที่เหมาะสมคือ 
8x8 เมตร ในพ้ืนที่1ไรํ จะปลูกได๎ประมาณ 25 ต๎น หรืออาจจะขุดรํองกว๎าง
10-15 เมตร คูกว๎าง 3-4 เมตร ปลูกบนรํอง 2 แถว ระยะระหวํางต๎น 5 
หรือ 6  เมตร ในพ้ืนที่ 1 ไรํ จะปลูกได๎ประมาณ 30-35 ต๎น ทั้งนี้การยกรํอง
ปลูกข้ึนอยูํกับความเหมาะสมของพ้ืนที่นั้นๆ 
 

3.4 การปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
 ส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยาม สามารถปลูกได๎ในที่ดอนหรือในที่ลุํมไมํมีน้ า
ทํวมขัง หรือในที่ลุํมโดยการยกรํอง ลักษณะของดินที่ชอบจะเป็นดินรํวน
เหนียว มีความอุดมสมบูรณ๑สูง  ระบายน้ าได๎ดี  มีคําความเป็นกรดเป็นดําง
ของดินระหวําง  5.5-6.0  มีน้ าเพียงพอตลอดปี ควรเป็นแหลํงน้ าที่มีน้ า
สะอาดปราศจากสารอินทรีย๑และสารอนินทรีย๑ที่มีพิษปนเปื้อน มีการ
กระจายตัวของฝนสม่ าเสมอ ชอบแสงแดดจัด ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่ส าคัญ คือ  
ต๎องการแคลเซียม (Cacium) และ แมกนีเซียม (Magnecium) สูง เพราะจะ
ท าให๎ส๎มโอมีรสชาติหวานเข๎ม การปลูกควรวางต๎นพันธุ๑ส๎มโอลงในหลุม
พอประมาณอยําให๎หลุมลึกเกินไป แล๎วใช๎มีดคมๆ กรีดถุงจากก๎นถุงถึงปาก
ถุง (กรณีช าถุง) แล๎วดึงถุงพลาสติกออกระวังอยําให๎ดินในถุงแตก กลบดินที่
ผสมแล๎วพูนโคนต๎นท าการกดดินบริเวณรอบโคนต๎นให๎แนํน แล๎วปักไม๎หลัก
พร๎อมผูกเชือกเพ่ือปูองกันการโยกคลอนเมื่อลมพัด คลุมดินบริเวณโคนต๎น
ด๎วยฟางข๎าวหรือหญ๎าแห๎งแล๎วรดน้ าให๎ชุํมหลังจากนั้นเพ่ือปูองกันสงแดดจัด 
ควรท ารํมเงาในชํวงแรกประมาณ 1-2 เดือน กํอนต๎นพันธุ๑จะตั้งตัวได๎ 
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3.5 วิธีการปลูก  
1. ขุดหลุมปลูกกลางรํองที่ยกรํองไว๎หรือกลางโขดที่พํนดินไว๎ ให๎

กว๎างและลึก เทํากับถุงท่ีเพาะชากิ่งพันธุ๑ หรือ ประมาณ 50 เซนติเมตร  
2. ผสมดิน โดยใช๎ปุ๋ยคอกเกํา จ านวน 2-3 กก. และปุ๋ยร็อค

ฟอสเฟต ประมาณ 300-500 กรัม ตํอหลุม แล๎วคลุกเคล๎าเข๎าด๎วยกันเพ่ือใช๎
รองก๎นหลุมกํอนปลูก  

3. ยกวางถุงเพาะชากิ่งพันธุ๑ส๎มโอลงในหลุม โดยให๎ระดับของหน๎า
ดินในถุงก่ิงพันธุ๑ สูงกวําระดับดินปากหลุมปลูกเล็กน๎อย  

4. ใช๎มีดที่คมกรีดถึงจากก๎นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้งด๎านซ๎ายและขวา 
ดึงถุงเพาะช าพลาสติกออก  

5. จัดรากของก่ิงพันธุ๑ให๎เป็นชั้น ๆและกระจายโดยรอบ กลบดินลง
ในหลุม อยําให๎สูงถึงรอยที่ติดตา/เสียบยอดหรือรอยทาบ กดดินบริเวณโคน
ต๎นให๎แนํน  

6. ปักไม๎หลักและผูกเชือกยึด เพ่ือปูองกันลมพัดโยก  
7. หาวัสดุคลุมดินบริเวณโคนต๎น เชํน ฟางข๎าว หญ๎าแห๎ง  
8. รดน้ าให๎โชก ท ารํมเงา เพ่ือชํวยพรางแสงแดด  
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ภาพที่ 8  การปลูกส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยาม 
 

3.6 การดูแลรักษาส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
1. การใส่ปุ๋ยและการให้น้ า การให๎ปุ๋ยส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามเม่ือ

อายุ 1 ปี จะเป็นชํวงที่รากเริ่มงอก  ควรบ ารุงรักษาโดยการใสํปุ๋ยคอกและ
ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีควรให๎ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 ผสมกับปุ๋ยเคมี สูตร 15-
15-15 สัดสํวน 1:1  ในอัตราสํวน 200 กรัมตํอต๎น โดยแบํงใสํประมาณ 3 
เดือนตํอครั้ง สลับกับการใช๎ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพ และเม่ือส๎มโอมีอายุ  2-3  
ปี ก็ให๎ใสํปุ๋ยเคมีสูตรดังกลําวข๎างต๎น 1-2 กิโลกรัมตํอต๎นตํอ 3 เดือน โดยการ
แบํงใสํเหมือนเดิมเมื่อส๎มโอมีอายุ 4  ปี ก็จะเริ่มให๎ผลผลิตในชํวงแรก ให๎ใสํ
ปุ๋ยสูตร 15-15 -15  ในอัตรา 2-3  กิโลกรัม ตํอต๎นตํอ 2 เดือน  หรือดูทรง
พํุมเป็นหลักในการใช๎ปุ๋ย และติดผลแล๎วให๎ใสํปุ๋ยเคมีสูตา 15-15-15   อัตรา 
2-3  กิโลกรัมตํอต๎น เพ่ือเพ่ิมขนาดของผลและกํอนเก็บเกี่ยวประมาณ 1-2 
เดอืน ใสํปุ๋ยเคมีสูตร  13-13-21 อัตรา 2-3 กิโลกรัมตํอต๎น หลังจากนั้นให๎
ฉีดพํนฮอร๑โมนโซโลโปแตส (SOLOPOTAS)  เพ่ือเพ่ิมรสชาติให๎มีความหวาน
และนุํมนํารับประทาน หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล๎วควรจะท าการตัดแตํงกิ่ง
ที่ไมํพึงประสงค๑ออก เชํน กิ่งกระโดง  กิ่งแห๎ง กิ่งที่เป็นโรค กิ่งคดงอ และก่ิง
เบียดเสียดออก เพ่ือให๎ทรงพํุมโปรํง แสงแดดสํองเข๎าถึงภายในทรงพํุม          
ส าหรับการตัดแตํงกิ่งหลังจากการตัดแล๎วควรทาแผลด๎วยปูนขาว หรือปูน
แดง หรือสารปูองกันก าจัดเชื้อรา หรือสีน้ ามันเพ่ือปูองกันเชื้อราเข๎าท าลาย 
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การให๎น้ าส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเนื่องจากส๎ม
โอพันธุ๑ทับทิมสยามต๎องการน้ าสม่ าเสมอพอสมควรถ๎ามีน้ าขังมากเกินไปก็จะ
ท าให๎เกิดผลกระทบอยํางรุนแรงตํอระบบรากอาจจะกํอให๎เกิดโรครากเนํา
โคนเนําได๎ และถ๎าหากขาดน้ าเป็นเวลานานก็จะท าให๎ต๎นส๎มโอแคระแกร็น
ระบบรากไมํเจริญเติบโต ซึ่งจะสํงผลให๎คุณภาพของผลผลิตไมํดี ท าให๎ผลเล็ก 
เนื้อก๎ุงจะแข็ง และอาจจะท าให๎เกิดรสชาติขมได๎ ดังนั้นชํวงเวลาที่เหมาะสม
ในการให๎น้ าแกํส๎มโอควรจะดูสภาพภูมิอากาศและดูคุณสมบัติของดิน
ประกอบด๎วย               

กลําวคือเมื่อสภาพภูมิอากาศร๎อนและแห๎งแล๎งส๎มโอจะมีอัตราการ
คายน้ าสูง โดยเฉพาะคุณสมบัติของดินที่เป็นดินทรายการอ๎ุมน้ าไมํดี ควรให๎
น้ าวันละครั้งเป็นอยํางน๎อยถ๎าหากคุณสมบัติของดินเป็นดินคํอนข๎างเหนียว
การอ๎ุมน้ าไมํดีควรให๎น้ าส๎มโออาทิตย๑ละครั้ง   ดังนั้นการให๎น้ าอาจจะ
แตกตํางกันออกไปโดยให๎สังเกตความชื้นในดินเป็นหลัก ควรให๎น้ าแตํ
พอเหมาะไมํควรมากเกินไปหรือน๎อยเกินไป โดยเฉพาะการเตรียมความ
พร๎อมของต๎นส๎มโอที่อายุมากกวํา 4 ปี เพ่ือเตรียมการออกดอกโดยการงดให๎
น้ าประมาณ 20-25 วัน เมื่อสังเกตเห็นวําใบอํอนเริ่มหํอตัวแสดงวําส๎มโอขาด
น้ า รีบให๎น้ าทันที แล๎วใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ในอัตรา 2-3  กิโลกรัมตํอ
ต๎น เพ่ือกระตุ๎นการออกดอกและเมื่อส๎มโอเริ่มออกดอกควรงดให๎น้ าเพ่ือ
ปูองกันดอกรํวง และเมื่อชํอดอกพัฒนาไปเป็นผลก็ให๎น้ าทีละน๎อยไปเรื่อยๆ
จนถึงระดับปกติ 

2. การตัดแต่งกิ่ง  วัตถุประสงค์ในการตัดแต่งกิ่ง 
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      1. เพ่ือให๎ทรงต๎นเกิดความสมดุลระหวํางรากและต๎นส๎ม 
      2. ควบคุมขนาดทรงพํุม 
      3. เกิดความสมดุลระหวํางธาตุอาหารในต๎นส๎ม  
      4.  ลดความรุนแรงของโรค ชํวยให๎แสงแดดสํองได๎ทั่วถึงทรงพํุม 
      5. เพ่ือให๎มีการแตกใบอํอนอยํางสม่ าเสมอ  
      6. สะดวกในการปฏิบัติงานในสวน เชํน พรวนดิน พํนสารเคมี  
         และเก็บเกี่ยว 
     7.  เป็นการลดอายุการแกํของต๎น ท าให๎ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
 

       หลักพิจารณาทั่วไปในการตัดแต่งกิ่งส้มโอ 
1. ตัดแตํงก่ิงทุกปีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
2. ตัดกิ่งที่อํอนแอ มีลักษณะการเข๎าท าลายของโรค และแมลง 

 3. ตัดกิ่งที่เจริญซ๎อนทับกันหรือไขว๎กัน กิ่งที่ท ามุมแคบกับล าต๎น 
 4. ตัดกิ่งที่เจริญซ๎อนทับกันหรือไขว๎กัน กิ่งที่ท ามุมแคบกับล าต๎น 
 

 
 

 

 
 
 
 

ภาพที ่9 ตัดก่ิงที่อํอนแอ มีลักษณะการเข๎าท าลายของโรค และแมลง 
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ภาพที่ 10  ตัดกิ่งที่เจริญซ๎อนทับกันหรือไขว๎กัน กิ่งที่ท ามุมแคบกับล าต๎น 

 
 

ภาพที ่11   กิ่งกาฝาก 
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ภาพที่ 12  กิ่งกระโดง 
3.7 การดูแลรักษาระยะติดดอกและผล 

ในกรณีที่ส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามได๎พัฒนาผลขึ้นมาเรื่อยๆ เกษตรกร
มีความจ าเป็นที่จะต๎องตัดแตํงกิ่งผลและไว๎ผลให๎พอเหมาะกับสภาพความ
อุดมสมบูรณ๑ของต๎น และควรจะเก็บผลที่มีอาการยางไหล ผลเป็นโรคน าไป
เผาไฟหรือไปท าลายนอกแปลง และถ๎าหากกิ่งพันธุ๑ไมํแข็งแรงควรจะหาไม๎ค้ า
ยันด๎วย ในระยะติดผลเป็นระยะท่ีมีความส าคัญมาก         เพราะถ๎าหาก
การดูแลรักษาไมํดีจะได๎ผลิตที่ไมํมีคุณภาพ      ดังนั้นในระยะติดผลควรจะมี
การปูองกันก าจัดศัตรูพืชทั้งโรคและแมลง โดยการฉีดพํนสารเคมีชนิด อะบา
เพ็คติน  อยํางน๎อย  2  ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อส๎มโอดอกตูมขนาดเทําหัวไม๎ขีดไฟ      
และครั้งที่ 2 หํางจากครั้งแรกประมาณ 7 วันแล๎วปลํอยให๎ดอกบาน การใสํ
ปุ๋ยเพื่อเพ่ิมขนาดของผลอยํางน๎อยเดือนละครั้ง   โดยการใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-
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15-15  หรือ 16-16-16 ในอัตรา 1.0 กิโลกรัมตํอต๎นตํอเดือน และเม่ือผลส๎ม
โอโตเต็มที่กํอนจะเก็บเกี่ยวประมาณ 1-2 เดือน ให๎ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 
ในอัตรา  1-2 กิโลกรัมตํอต๎น ก็จะท าให๎ผลผลิตส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามมี
คุณภาพดี กลําวคือ ผลโต ผิวสวย ได๎ขนาดตามความต๎องการของตลาด และ
รสชาติหวานนุํมนํารับประทานที่เป็นจุดเดํนของส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามอีก
ด๎วย  การปฏิบัติในระยะติดดอกและผลควรปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ระยะติดดอกและระยะดอกบาน ควรให๎น้ าต๎นส๎มโออยํางสม่ าเสมอ  
ส ารวจการเข๎าท าลายของแมลงศัตรูพืชในชํวงระยะดอกบานและติดผลอํอน  
โดยพาะเพลี้ยไฟพริก หากพบปริมาณเพลี้ยไฟมากกวํา 4 ตัว/ยอด หรือพบ
การท าลายผลอํอนมากกวําหรือเทํากับ 10 % ของจ านวนผลที่สุํมส ารวจ ให๎
ฉีดพํนสารปูองกันและก าจัดแมลงศัตรพืูช เชํน อิมิดาโคลพริด 10% อัตรา 
10 มิลลิลิตร/ น้ า 20 ลิตร หรือสารโฟซาโลน 25%อีซี อัตรา 60 มิลลิลิตร/
น้ า 20 ลิตร หรือ สารเฟนโพพาทริน 10%อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 
ลิตร   หากพบหนอนชอนใบส๎ม ระบาดในชํวงแตกใบอํอน และติดผลอํอน 
พํนสาร ปูองกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช เชํน สารอะบาเม็กติน 1.8%อีซี 
อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร หรือสารอีไทออน 50%อีซี อัตรา 20 
มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  
    2. ระยะดอกบานและติดผลอ่อน  ส ารวจการเข๎าท าลายของแมลง
ศัตรูพืชในชํวงระยะดอกบานและติดผลอํอน หากพบหนอนเจาะผลส๎มให๎ 
ตัดแตํงผลที่ถูกท าลาย ฉีดพํนด๎วยสารไซเปอร๑เมทริน + โฟซาโลน 6.25 % + 
22.5 % อีซี อัตรา 20  มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  
 3. ระยะติดผลอ่อน  ส ารวจการเข๎าท๎าลายของแมลงศัตรูพืชในชํวง
ติดผลอํอน หากพบหนอนเจาะผลส๎มให๎ ตัดแตํงผลที่ถูกท าลาย ฉีดพํนด๎วย
สารไซเปอร๑เมทริน + โฟซาโลน 6.25 % + 22.5 % อีซี อัตรา 20  
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มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร  และหากส๎มโอติดผลอํอนในระยะแห๎งแล๎งจะพบการ
ระบาดของไรแดง  ฉีดพํนสารปูองกันและก าจัดไรแดง เชํน อะมีทราซ 20% 
อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และควรระวังการเข๎าท าลายของโรคแคง
เกอร๑ที่ใบ กิ่ง และ ผลของส๎มโอ ให๎ปูองกันโดยการพํนสารคอปเปอร๑ออกซีคลอ
ไรด๑ และคอปเปอร๑ไฮดร็อกไซด๑ ทุกๆ 7 วัน โดยเฉพาะในชํวงที่มีฝนตกชุก 
 

3.8 การไว้จ านวนผลต่อต้นที่เหมาะสม 
จากการที่ผลส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามมีราคาตํอผลคํอนข๎างสูง จึงท า

ให๎เกษตรกรบางรายไว๎จ านวนผลตํอต๎นมากเกินไป เชํน ให๎ติดผลตั้งแตํอายุ 
3 ปี  อาจไว๎จ านวนผลตํอต๎น 30 -40 ผล ซึ่งเป็นจ านวนที่มากเกินไปและ
อาจท าให๎ต๎นส๎มโอสร๎างอาหารไปเลี้ยงผลไมํเพียงพอและอาจท าให๎ผลมี
ขนาดเล็ก จากการศึกษาการไว๎จ านวนผลตํอต๎นที่เหมาะสมของต๎นส๎มโอ
พันธุ๑ทับทิมสยาม ที่มีอายุต๎น  4  ปี  ของสมพร ณ นคร และชัยพร เฉลิม
พักตร๑, 2556 ไดท๎ดลองก าหนดการไว๎ผลตํอต๎นที่แตกตํางกัน 3 ระดับ คือ ไว๎
จ านวนผลตํอต๎น 50  60 และ 70 ผล/ต๎น  และพบวํา การพัฒนาของผล
และคุณภาพผล  มีดังนี้ 

น้ าหนักผลสดของส๎มโอทับทิมสยามอายุ 4 ปี  จากการไว๎ผลตํอต๎น
ที่แตกตํางกัน  50  60 และ 70 ผล/ต๎น   พบวํา การพัฒนาด๎านน้ าหนักผล
สด  ที่อายุผล 1, 2, 3, และ 4  เดือน ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ และอายุ
ผลทั้งแตํ 4- 7.5 เดือน การไว๎ผลในระดับตํางกัน  มีความแตกตํางทางสถิติ
อยํางมีนัยส าคัญ โดยสิ่งทดลองที่ไว๎ผลตํอต๎น 50 และ 60 ผล/ต๎น จะมี
น้ าหนักผลมากกวําการไว๎ผล 70 ผล/ต๎น (ตารางท่ี 1 ) 
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ตารางที่ 1 น้ าหนักผลของส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามอายุ 4 ปี   ที่ไว๎จ านวนผลตํอต๎น
แตกตํางกัน   

 
สิ่งทดลอง 

น้ าหนักผล (กรัม) 
อายุของผล(เดือน) 

 1 2 3 4 5 6 6.5 7 7.5 
50 ผล 182.9 335.5 824.0 1116.9  a 1791.7 a 1766.6 a 1882.5a 1882.3 a 1881.6 a 
60 ผล 177.0 332.5 811.5 1053.9 a  1633.4 a 1733.3 a 1862.0a 1862.5 a 1833.3 a 
70 ผล 176.1 332.2 801.3 932.4b 1583.3 b 1612.5 b 1781.2b 1782.0 b 1782.5 b 
F-test ns ns ns * * * * * * 
CV.(%) 11.13 10.38 13.9 17.91 12.62 14.2 5.67 8.7 14.2 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวต้ัง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน  p≤ 0.05  ทดสอบโดยวิธี  
DMRT 

น้ าหนักเปลือกของส๎มโอทับทิมสยามอายุ 4 ปี  จากการไว๎ผลตํอต๎น
ที่แตกตํางกัน  50  60 และ 70 ผล/ต๎น   พบวํา การพัฒนาด๎านน้ าหนัก
เปลือก ที่อายุผล 1, 2, 3 และ  4  เดือน ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ และ
อายุผลทั้งแตํ 4- 7.5 เดือน มีความแตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ โดยสิ่ง
ทดลองที่ไว๎ผลตํอต๎น 50 และ 60 ผล/ต๎น จะมีน้ าหนักเปลือกมากกวํา
การไว๎ผล 70 ผล/ต๎น (ตารางท่ี 2 ) 
ตารางที่ 2  น้ าหนักเปลือกของสม๎โอพันธุ๑ทับทิมสยามอายุ 4 ปี   ที่ไว๎จ านวนผลตํอต๎น

แตกตํางกัน   
 

สิ่งทดลอง 
ความหนาของเปลือก (:ซม) 

อายุของผล(เดือน) 
 1 2 3 4 5 6 6.5 7 7.5 

50 ผล 161.2 236.2 361.8 417.33a 515.00 a 487.50 a 478.75a 447.50 a 440.50 a 
60 ผล 162.3 232.0 331.9 390.68a 504.15 a 479.18 a 445.50b 443.75 a 441.18 a 
70 ผล 163.0 231.5 307.7 389.58b 435.83 b 402.25 b 401.55b 402.50 b 400.80 b 
F-test ns ns ns * * * * * * 
CV.(%) 12.12 17.75 18.40 14.03 16.84 10.02 16.74 13.19 10.02 
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หมายเหตุ: ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวต้ัง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน  p≤ 0.05  ทดสอบโดยวิธี  
DMRT 

น้ าหนักเนื้อของส๎มโอทับทิมสยามอายุ 4 ปี  จากการไว๎ผลตํอต๎นที่
แตกตํางกัน  50  60 และ 70 ผล/ต๎น   พบวํา การพัฒนาด๎านน้ าหนักเนื้อที่
อายุผล 1, 2, 3 และ  4  เดือน ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ และอายุผลทั้ง
แตํ 4- 7.5 เดือน มีความแตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ โดยสิ่งทดลองที่
ไว๎ผลตํอต๎น 50 และ 60 ผล/ต๎น น้ าหนักเนื้อมากกวําการไว๎ผล 70 ผล/
ต๎น (ตารางท่ี 3 ) 
ตารางที่ 3 น้ าหนักเนื้อของส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามอายุ 4 ปี   ที่ไว๎จ านวนผลตํอต๎น

แตกตํางกัน  
 

สิ่งทดลอง 
น้ าหนักเนื้อ (กรัม) 
อายุของผล(เดือน) 

 1 2 3 4 5 6 6.5 7 7.5 
50 ผล 15.80 107.2 457.3 755.80 a 1276.7 a 1290.0 a 1517.5a 1458.8 a 1440.0 a 
60 ผล 15.02 105.7 440.2 751.90 a 1147.5 a 1279.1 a 1498.7b 1443.8 a 1479.1 a 
70 ผล 14.92 103.5 431.6 634.70 b 1129.2 b 1233.3 b 1347.2b 1337.5 b 1333.3 b 
F-test ns ns ns * * * * * * 
CV.(%) 12.02 12.28 19.41 31.97 22.97 6.59 6.87 10.33 6.59 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่เหมอืนกันในแนวต้ัง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน  p≤ 0.05  ทดสอบโดยวิธี  
DMRT 

 

ความหนาของเปลือกของส๎มโอทับทิมสยามอายุ 4 ปี  จากการไว๎ผล
ตํอต๎นที่แตกตํางกัน  50  60 และ 70 ผล/ต๎น พบวํา การพัฒนาด๎านความ
หนาของเปลือก ที่อายุผล 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5 และ 7.5  เดือน  ไมํมีความ
แตกตํางทางสถิติ (ตารางท่ี 4 ) 
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ตารางที่ 4  ความหนาของเปลือกของส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามอายุ 4 ปี   ที่ไว๎จ านวนผล
ตํอต๎นแตกตํางกัน  

 
สิ่งทดลอง 

ความหนาของเปลือก (กรัม) 
อายุของผล(เดือน) 

 1 2 3 4 5 6 6.5 7 7.5 
50 ผล 1.30 2.10 2.12 1.40 1.50 1.20 1.05 1.22 1.13 
60 ผล 1.32 2.45 2.27 1.30 1.45 1.35 1.10 1.22 1.11 
70 ผล 1.35 2.34 2.35 1.21 1.27 1.27 1.15 1.22 1.15 
F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV.(%) 12.76 11.92 12.98 24.59 14.15 13.35 18.18 11.62 16.35 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวต้ัง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน  p≤ 0.05  ทดสอบโดยวิธี  
DMRT 

เส๎นผําศูนย๑กลางของส๎มโอทับทิมสยามอายุ 4 ปี  จากการไว๎ผลตํอ
ต๎นที่แตกตํางกัน  50  60 และ 70 ผล/ต๎น   พบวํา การพัฒนาด๎าน
เส๎นผําศูนย๑กลางที่อายุผล 1, 2, 3 และ  4  เดือน ไมํมีความแตกตํางทาง
สถิติ และอายุผลทั้งแตํ 4- 7.5 เดือน มีความแตกตํางทางสถิติอยํางมี
นัยส าคัญ โดยสิ ่งทดลองที ่ไว ๎ผลตํอต ๎น 50 และ 60 ผล/ต ๎น 
เส๎นผําศูนย๑กลางมากกวําการไว๎ผล 70 ผล/ต๎น (ตารางท่ี 5) 
 

ตารางที่  5  เส๎นผําศูนย๑กลางของผลส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามอายุ 4 ปี   ท่ีไว๎จ านวนผล
ตํอต๎นแตกตํางกัน  

 
สิ่งทดลอง 

เส๎นผําศูนย๑กลาง (ซม.) 
อายุของผล(เดือน) 

 1 2 3 4 5 6 6.5 7 7.5 
50 ผล 6.69 9.77 13.32 14.97 a 16.50 a 17.10 a 18.05 a 17.85 a 17.10 a 
60 ผล 6.45 9.62 12.67 13.62 a 16.10 a 17.05 a 17.92 a 17.82 a 17.05 a 
70 ผล 6.32 9.45 12.65 13.00 b 15.85 b 16.97 b 16.82 16.52 b 16.97 b 
F-test ns ns ns * * * * * * 
CV.(%) 4.42 6.01 9.52 9.53 8.67 12.21 3.82 4.38 12.48 
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หมายเหตุ: ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวต้ัง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน  p≤ 0.05  ทดสอบโดยวิธี  
DMRT 
 

เส๎นรอบวงของส๎มโอทับทิมสยามอายุ 4 ปี  จากการไว๎ผลตํอต๎นที่
แตกตํางกัน  50  60 และ 70 ผล/ต๎น   พบวํา การพัฒนาด๎านเส๎นรอบวงที่
อายุผล 1, 2, 3 และ  4  เดือน ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ และอายุผลทั้ง
แตํ 4- 7.5 เดือน มีความแตกตํางทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญ โดยสิ่งทดลองที่
ไว๎ผลตํอต๎น 50 และ 60 ผล/ต๎น เส๎นรอบวงมากกวําการไว๎ผล 70 ผล/
ต๎น (ตารางท่ี 6) 
ตารางที่ 6  เส๎นรอบวงของผลส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามอายุ 4 ปี   ที่ไว๎จ านวนผลตํอต๎น 

แตกตํางกัน  
 

สิ่งทดลอง 
เส๎นรอบวง (ซม.) 
อายุของผล(เดือน) 

 1 2 3 4 5 6 6.5 7 7.5 
50 ผล 25.17 29.00 41.2 44.9 a 51.77 a 52.47 a 55.37 a 54.75 a 54.47 a 
60 ผล 23.82 27.75 40.27 42.97 a 50.07 a 52.42 a 55.12 a 54.75 a 54.42 a 
70 ผล 23.42 27.34 39.8 41.7 b 44.75 b 45.15 b 48.75 b 48.50 b 48.15 b 
F-test ns ns ns * * * * * * 
CV.(%) 11.40 16.94 9.96 9.90 8.46 12.12 3.73 14.83 12.18 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวต้ัง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน  p≤ 0.05  ทดสอบโดยวิธี  
DMRT 

 

ความหวาน (Total Soluble Solid, TSS) ของส๎มโอทับทิมสยาม
อายุ 4 ปี  จากการไว๎ผลตํอต๎นที่แตกตํางกัน  50  60 และ 70 ผล/ต๎น/ต๎น 
พบวํา การพัฒนาด๎านความหวาน ที่อายุผล 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.5 และ 7.5  
เดือน  ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (ตารางท่ี 7) 
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ตารางที่ 7 ความหวานของเนื้อสม๎โอพันธุ๑ทับทิมสยามอายุ 4 ปี   ที่ไว๎จ านวนผลตํอต๎น
แตกตํางกัน  

 
สิ่งทดลอง 

ความหวาน (0 Brix) 
อายุของผล(เดือน) 

 1 2 3 4 5 6 6.5 7 7.5 
50 ผล 8.50 9.40 9.95 10.25 10.25 10.50 11.50 11.00 10.50 
60 ผล 8.45 9.23 9.75 10.12 10.15 10.40 11.25 10.82 10.40 
70 ผล 8.20 9.21 9.56 10.00 10.77 10.22 11.00 10.60 10.22 
F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV.(%) 12.01 6.92 4.56 10.15 10.60 4.81 4.67 5.13 2.81 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวต้ัง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน  p≤ 0.05  ทดสอบโดยวิธี  
DMRT 

คํากรดไตรเตรท (Titratable acidity, TA) ของผลส๎มโอทับทิม
สยาม ของส๎มโอทับทิมสยามอายุ 4 ปี  จากการไว๎ผลตํอต๎นที่แตกตํางกัน  
50  60 และ 70 ผล/ต๎น พบวํา คํากรดไตรเตรท ที่อายุผล 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
6.5, 7 และ 7.5 เดือน ไมํมีความแตกตํางทางสถิติ (ตารางท่ี 8 ) 

 

ตารางที่ 8 กรดที่ไตรเตรทได๎ของเนื้อส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามอายุ 4 ปี   ท่ีไว๎จ านวนผล
ตํอต๎นแตกตํางกัน  

 
สิ่งทดลอง 

กรดที่ไตรเตรทได๎ TA (%) 
อายุของผล(เดือน) 

 1 2 3 4 5 6 6.5 7 7.5 
50 ผล 1.45 1.15 0.92 0.85 0.73 0.62 0.62 0.63 0.63 
60 ผล 1.46 1.15 0.93 0.85 0.75 0.60 0.65 0.69 0.65 
70 ผล 1.43 1.17 0.96 0.82 0.75 0.65 0.65 0.60 0.65 
F-test ns ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV.(%) 15.65 11.94 16.44 9.53 11.83 15.73 15.73 17.59 13.43 
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จากผลการศึกษาการไว๎จ านวนผลตํอต๎นของส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยาม
ที่มีอายุต๎น 4 ปี เกษตรกรควรไว๎ผลตํอต๎น จ านวน 50-60 ผล จะได๎น้ าหนัก
ผล น้ าหนักเนื้อ ขนาดของผลใหญํกวําการไว๎จ านวนผลตํอต๎น 70 ผล 
 

3.9  การเก็บเกี่ยว 

การเก็บผลผลิตส๎มโอ  โดยปกติจะนับวันจากอายุหลังดอกบาน 
ประมาณ 6.5-7.5 เดือน (ขึ้นอยูํกับสายพันธุ๑) และลักษณะภายนอกผล
ประกอบ เชํน ตํอมน้ ามัน บริเวณก๎นผลจะหําง ผิวผลมีนวล ควรใช๎แรงที่มี
ความช านาญในการเก็บเกี่ยวส๎มโอ  และจากการที่ผลส๎มโอพันธุ๑ทับทิม
สยามมีราคาตํอผลคํอนข๎างสูง จึงท าให๎เกษตรกรบางรายเกี่ยวผลส๎มโอที่ยัง
อยูํในระยะการพัฒนาที่ยังไมํเหมาะสม เมื่อเก็บเกี่ยวผลออกมาจ าหนํายท า
ให๎มีผลส๎มโอไมํมีคุณภาพ ซึ่งอายุการเก็บเก็บเกี่ยวส๎มโอที่เหมาะสมของส๎ม
โอพันธุ๑ทองดี อายุผลผลประมาณ 7-7.5 เดือน แตํส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยาม
ยังเป็นพันธุ๑ที่ปลูกใหมํในพ้ืนที่ปากพนัง  จากการศึกษาผลของอายุผลที่มีตํอ
คุณภาพของผลส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยาม ของสมพร ณ นคร และชัยพร เฉลิม
พักตร๑, 2556  พบวํา ของแข็งที่ละลายน้ าได๎ (TSS)  มีความแตกตํางกันทาง
สถิติอยํางมีนัยส าคัญยิ่ง ส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามที่มีอายุผล 7.5 เดือน  มี
ของแข็งที่ละลายน้ าได๎สูงที่สุด มีคําเฉลี่ย 11.12 oBrix  รองลงมาส๎มโอพันธุ๑
ทับทิมสยามที่มีอายุ 7 และ 6.5 เดือน  มีคําเฉลี่ย 10.50 และ 10.37  
oBrix  ตามล าดับ  และส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามที่มีอายุผล  6  เดือน มี
ของแข็งที่ละลายน้ าได๎น๎อยที่สุด   9.92 oBrix   

คําปริมาณกรดที่ไตรเตรทได๎ (%)  พบวํา ปริมาณกรดที่ไตรเตรทได๎
มีความแตกตํางกันทางสถิติอยํางมีนัยส าคัญยิ่งตามอายุของผล ส๎มโอพันธุ๑
ทับทิมสยามที่มีอายุผล 7.5 เดือน  มีปริมาณกรดที่ไตรเตรทได๎ต่ าที่สุด มี
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คําเฉลี่ย 0.59 % รองลงมาส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามที่มีอายุ 7  6.5 และ 6 
เดือน  มีคําเฉลี่ย 0.49  0.49  และ 0.46  % ตามล าดับ  (ตารางท่ี 9)    
 ดังนั้นเกษตรกรควรเก็บผลส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามที่มีอายุผล
ประมาณ 7 -7.5 เดือน จึงจะมีคุณภาพด๎านความหวานที่เพ่ิมข้ึนและปริมาณ
กรดลดลง 
 

ตารางที่ 9  ของแข็งที่ละลายน้ าได๎  และกรดที่ไตรเตรทได๎ของเนื้อส๎มโอพันธุ๑ทับทิม
สยามอายผุล  6 6.5 7 และ 7.5 เดือน  จากต๎นส๎มโอที่มีอายุ  8  ปี 

 

สิ่งทดลอง(อายุผล) 
ของแข็งท่ีละลายน้ าได้

(0Brix) 
กรดท่ีไตรเตรทได้  

(%) 
TSS/TA 

อายุ 6  เดือน 9.92c 0.59a 18.84 

อายุ 6.5  เดือน 10.37b 0.49b 21.16 

อายุ 7  เดือน 10.50ab 0.49b 21.42 

อายุ 7.5  เดือน 11.12a 0.46c 21.56 

F-test ** ** - 
CV. (%) 3.87 5.79 - 

 
หมายเหตุ: ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวต้ัง ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ัน  p≤ 0.05  ทดสอบโดยวิธี  
DMRT 
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                        อายุผล 4 เดือน 

 
 
 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

อายุผล  7.5 เดือน 

 
อายุผล  7 เดือน 

 

อายุผล  6  เดือน 

 
อายุผล  5 เดือน 
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ภาพที่ 13  การพัฒนาของผลส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยามในระยะ 1-7.5 เดือน 

                ของต๎นที่มีอายุ 5 ปี 
 

5. แมลงและการป้องกันก าจัด 
 

5.1 เพลี้ยไฟ  
ชนิดของเพลี้ยไฟที่พบในพืชตระกูลส๎มที่ส าคัญมี 2 ชนิด คือ 

Scirtothrips dorsalis และ Thrips hawaiiensis 
 

 
 
ภาพที่ 14 ลักษณะการท าลายยอดอํอน ผล และรูปรํางของเพลี้ยไฟ  
 

รูปร่างลักษณะ 
เพลี้ยไฟชนิดScirtothrips dorsalis เป็นเพลี้ยไฟที่พบท าลายที่

ยอดอํอนและผลอํอนและThrips hawaiiensis พบท าลายเฉพาะที่ดอก
เทํานั้น ลักษณะทั่วไปใกล๎เคียงกันมาก คือ เป็นแมลงขนาดเล็ก สีเหลือง 
ล าตัวแคบยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร มีปีก 2 คูํ ประกอบด๎วยขนเป็นแผง ตัว
เมียจะวางไขํภายในเนื้อเยื่อบริเวณด๎านบนของใบอํอน ผลอํอนและยอดอํอน 
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เมื่อฟักออกเป็นตัวใหมํ ๆ มีสีขาวใสจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองส๎ม ตัวอํอน
ชอบซํอนอยูํภายใต๎กลีบเลี้ยงของดอกและผล 
ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 

ตัวอํอนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบอํอน ดอก และผล พบ
การท าลายรุนแรงในระยะผลอํอนนับตั้งแตํเริ่มติดผล ภายหลังกลีบดอกรํวง 
ผลทีถู่กท าลายจะพบสีเทาเงินเป็นวงที่บริเวณข้ัวผล และก๎นผลหรือทางสีเทา
เงินตามความยาวของผล ผลที่ถูกท าลายรุนแรงจะบิดเบี้ยวและรํวง ท าให๎ผล
ผลิตต่ า 

 

ศัตรูธรรมชาติ 
แมงมุม และเพลี้ยไฟตัวห้ า 
 

การระบาด 
 ระบาดในชํวงแตกใบอํอน และติดผลอํอน 
 

การป้องกันและก าจัด 
1. ส ารวจปริมาณเพลี้ยไฟที่ดอกหรือผล โดยเคาะบนกระดาษสีขาว 

จ านวน 5 ชํอดอกหรือผล/ต๎น ระยะดอกพบท าลายเกิน 50 % หรือระยะผล
พบเกิน 20 % ของจ านวนที่ส ารวจ ต๎องท าการปูองกัน 

2. เด็ดผลแคระแกรนจากการถูกท าลายทิ้ง 
3. อนุรักษ๑ศัตรูธรรมชาติ 
4. สารเคมี ใช๎สารเคมีเมื่อพบเพลี้ยไฟเกินระดับที่ตั้งไว๎ด๎วย 

imidacloprid (Confidor 20 % SL) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร หรือ 
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Formetanate (Dicarzol 25 % SP) อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือ 
abamectin (Vertimec 1.8 % EC) อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร อยําง
ใดอยํางหนึ่ง 

 

5.2 หนอนชอนใบส้ม 
ชนิดของหนอนชอนใบส๎มที่ส าคัญได๎แกํ Phyllocnistis sp.  

 

 

 
ภาพที่ 15  ลักษณะไขํ (บนซ๎าย) รูปรํางของหนอนชอนใบ (บนกลาง) ดักแด๎ 

(บนขวา)  ตัวเต็มวัย (ลํางซ๎าย)และลักษณะการท าลายของหนอน
(ลํางกลาง)และอาการโรคแคงเกอร๑ที่พบเข๎าท าลายซ้ า(ลํางขวา) 

 

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 
เป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก สีเหลืองอํอน จะชอนใบอํอน

สร๎างเป็นทางเล็กแคบ หนอนจะชอนใบ กัดกินและขับถํายอยูํภายในใบ ตัว
เต็มวัยวางไขํเป็นฟองเดี่ยว ๆ ด๎านหลังใบติดกับเส๎นกลางใบ ตัวหนอนใช๎
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เวลาประมาณ 3 - 5 วัน และเข๎าดักแด๎บริเวณขอบใบ จากตัวหนอนเป็นตัว
เต็มวัยใช๎เวลาประมาณ 15 - 16 วัน 
ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 

ตัวหนอนจะชอนอยูํในใบ อาศัยอยูํภายในระหวํางผิวใบทั้ง 2 ด๎าน 
ใบที่ถูกท าลายจะเห็นรอยท าลายของหนอนคดเคี้ยวไปมา มักเข๎าท าลายใน
ใบอํอนโดยการชอนไชอยูํใต๎บริเวณผิวใบ ท าให๎ใบส๎มเกิดรํองรอยคดเคี้ยว
เป็นทาง และบิดเบี้ยว ม๎วนงอ นอกจากจะท าให๎ต๎นส๎มแคระแกร็นไมํ
เจริญเติบโตแล๎ว บาดแผลที่เกิดจากการท าลายของหนอนชอนใบ จะเป็น
ชํองทางให๎โรคแคงเกอร๑เข๎าท าลายซ้ าอีกด๎วย  
 

การระบาด 
หนอนชอนใบระบาดในสวนส๎มได๎ตลอดปี หรือระยะส๎มแตกใบอํอน 

แตํมักมีการระบาดรุนแรงมาก ในชํวงฤดูฝน 
 

การป้องกันก าจัด 
1. ถ๎าพบในปริมาณไมํมาก เก็บใบอํอนมังคุดที่ถูกท าลาย และมีตัว

หนอนอยูํทิ้ง 
2. การใช๎แมลงห้ า และแมลงเบียน  
3. ถ๎าพบมีการท าลายและมีตัวหนอนมากใช๎สารเคมี 
     คาร๑บาริล (เซฟวิน 85 %) อัตรา 60 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
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4. ฉีดพํนด๎วยสารเคมี เชํน อิมิดาโคลปิด หรือ ฟลูเฟน นอกซู
รอน   ฉีดพํนในระยะที่ส๎มแตกใบอํอนให๎ทั่วถึงตลอดทั้งล าต๎น 
จึงจะได๎ผล 

 

5.3 แมลงวันทอง 
ชื่อวิทยาศาสตร๑ Bactrocera  sp. 
 

 
 
 
ภาพที่ 16  แมลงวันทองตัวเมียวางไขใํต๎ผิวผลของพืชอาศัย(ซ๎าย) และรูปรําง

ลักษณะของหนอน(ขวา) 
 

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 
 แมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม๎ มีชื่อสามัญวํา fruit fly พบเข๎า

ท าลายผลไม๎ที่มีความอํอนนุํม วงจรชีวิตใช๎เวลาประมาณ 3 – 4 สัปดาห๑ ตัว
เมียวางไขํโดยใช๎อวัยวะวางไขํแทงลงใต๎ผิวผล ไขํมีลักษณะยาวรี ระยะไขํใช๎
เวลา 2 – 4 วัน ตัวหนอนระยะแรกมีสีขาวใส สํวนของหัวปูาน สํวนของปลาย
แหลม ระยะหนอนใช๎เวลา 7 – 8 วัน  ดักแด๎เริ่มแรกมีสีเหลืองอํอนและจะ
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล เข๎าดักแด๎ในดิน ใช๎เวลาประมาณ 7 – 10 วัน ตัวเต็มวัยมี
อายุประมาณ 12 – 14 วัน ตัวเมียสามารถวางไขํได๎ประมาณ 10-1,300 ฟอง 
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ตัวเต็มวัยของแมลงวันทองสามารถมีอายุ 2 – 300 วันหรือในบางครั้งอาจ
มากกวํา 
 

ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 
พบท าลายผลไม๎ชนิดตํางๆมากกวํา150 ชนิด การท าลายระยะแรก

สังเกตได๎ยาก อาจพบเพียงอาการช้ าบริเวณใต๎เปลือก  ระยะหนอนมี 3 วัย
โดยหนอนวัยหนึ่งอยูํรวมกันเป็นกลุํม กินเนื้อผลบริเวณผิว   หนอนวัยสอง
และหนอนวัยสามกินอาหารลึกจากจุดวางไขํมากข้ึน ท าลายผลเนําเสียและมี
น้ าไหลเยิ้มออกทางรูที่หนอนเจาะ ท าให๎ผลเนําเสียและรํวงหลํนลงพ้ืน เข๎า
ดักแด๎ในดินแล๎วจึงออกเป็นตัวเต็มวัย  วางไขํในผลไม๎ที่ใกล๎สุกและมีเปลือก
บาง ผลไม๎ที่ถูกท าลายมักจะมีโรคและแมลงชนิดอ่ืนๆ เข๎าท าลายซ้ า 
 

การระบาด 
 ระบาดทั่วทุกภาคในประเทศไทยพบการระบาดของทั้งในเขตปุา

และในแปลงปลูกและสามารถอยูํได๎แม๎มีระดับความสูงถึง 2,760 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเล 
 

ศัตรูธรรมชาติ 
ศัตรูธรรมชาติมีทั้งตัวห้ า เชํน นกบางชนิด  มด  ตํอ แตนตัวอํอน

ของแมลงช๎างและแมงมุม      แมลงตัวห้ าที่ส าคัญ ได๎แกํ        มดคันไฟ  ตัว
เบียนที่ส าคัญ เชํน แตนเบียนไข ํแตนเบียนหนอนฯลฯ 
 

การป้องกันก าจัด 
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1. ท าความสะอาดบริเวณแปลงเพาะปลูก โดยรวบรวมผลไม๎ที่เนํา
เสียจากแมลงวันทองเข๎าท าลายทิ้ง 

2.การหํอผล ควรจะหํอให๎มิดชิดไมํให๎มีรูหรือรอยฉีกขาดเกิดขึ้น  
ควรหํอตั้งแตํผลส๎มโอมีอายุได๎ 3 เดือนหลังจากดอกบาน  

3.การอนุรักษ๑แมลงศัตรูธรรมชาติ  ซึ่งแมลงศัตรูธรรมชาติมีอัตรา
การท าลายแมลงวันทองต้ังแตํ 15 - 53 เปอร๑เซ็นต๑ 

4.การฉีดพํนด๎วยสารฆําแมลง เชํน อะบาเมคติน 1.8% EC  หรือ อิ
มิคาโคลปริด  10%SL  เมื่อพบการระบาดรุนแรงเพ่ือลดปริมาณประชากร
ของแมลงในธรรมชาติ  แตํปัญหาที่พบเกิดจากแมลงมีการเคลื่อนย๎ายจาก
แหลํงที่ไมํได๎ฉีดพํนสารฆําแมลงเข๎ามาท าลายอีก ท าให๎ต๎องฉีดพํนซ้ าเพ่ือ
ปูองกันไมํให๎แมลงเข๎าท าลายซึ่งอาจกํอให๎เกิดปัญหาเรื่องสารพิษตกค๎างและ
การท าลายแมลงศัตรูธรรมชาติ 

5.การใช๎สารสกัดจากพืช  เชํน สารสกัดจากขํา โดยน าขําแกํมาหั่น 
สับ บด ให๎ละเอียด 3 สํวน เอทิลแอลกอฮอล๑ 95% อัตรา 1 สํวน น้ าสะอาด 
1 สํวน และสบูํเหลว   (ตัวอยําง ขําบดหรือสับ หรือหั่น 30 กก. 
เอทิลแอลกอฮอล๑ 95% ปริมาณ 10 ลิตร น้ าสะอาด 10 ลิตร สบูํเหลว 2  
ลิตร น าทั้งหมดมาผสมกันแล๎วหมักไว๎ในภาชนะที่มีฝาปิด-เปิดได๎ หมักไว๎ 7 
วันในห๎องที่มีอากาศถํายเท และคอยเปิดฝาระบายก๏าซที่เกิดขึ้น แล๎วปิด
ฝา  หลัง 7 วันสามารถน าไปใช๎ได๎ ใช๎ในอัตรา50-70 มิลลิลิตรตํอน้ า 20 ลิตร 
วิธีการดังกลําวมีประสิทธิภาพขับไลํแมลงวันทองได๎ถึง 90% 
  6.การใช๎สารลํอ 
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ก.การใช๎สารลํอจะสามารถดึงดูดได๎เฉพาะแมลงวันทองตัวผู๎เทํานั้น
และต๎องค านึงถึงแมลงที่ต๎องการให๎เข๎ามาในกับดักด๎วยเพราะวําแมลงวัน
ทองจะมีความเฉพาะเจาะจงกับสารลํอแตํละชนิด เชํน เมทธิลยูจินอล 
(Methyl Eugenol) ใช๎ลํอแมลงวันทองชนิดBactrocera dorsalis และสาร
ลํอที่ได๎จากธรรมชาติ เชํน ดอก   เดหลีใบกล๎วย ใบกระเพรา เป็นต๎น  
          ข.การใช๎เหยื่อโปรตีนโดยการน าเอาโปรตีนไฮโดรไลเสท (Protein 
Hydrolysate)  200 ซีซี ผสมสารฆําแมลงคลอร๑ไพริฟอส 40% EC. จ านวน 
50 ซีซี ผสมน้ า 5 ลิตรพํนเป็นจุด ๆ ต๎นละ 4 จุด ทุกทิศทาง ใช๎จุดละ 10-30 
ซีซี ในตอนเช๎าตรูํ ทุก 7 วัน รวม 4 ครั้ง (ระยะออกดอกถึงเก็บเกี่ยว) วิธีการ
นี้ให๎ผลที่ดีประหยัดคําใช๎จํายในการใช๎สารฆําแมลงและแรงงานแล๎วเป็นพิษ
ตํอสภาพแวดล๎อม แมลงผสมเกสร รวมทั้งตัวห้ า ตัวเบียนน๎อยลงสามารถ
ดึงดูดได๎ทั้งแมลงวันทองตัวผู๎และตัวเมียซึ่งจะชํวยลดอัตราการเข๎าท าลาย
ของแมลงวันทองได๎ 

7. การท าหมันแมลง เพ่ือก าจัดแมลงให๎หมดไปจากพ้ืนที่ซึ่งต๎องมี
การเลี้ยงแมลงวันทองให๎มีปริมาณมากแล๎วท าหมันแมลงโดยการฉายรังสี
แกมมา จากนั้นจึงน าแมลงเหลํานี้ไปปลํอยในธรรมชาติเพ่ือลดปริมาณแมลง
ในธรรมชาติจนหมดไป แตํวิธีนี้จะสิ้นเปลืองคําใช๎จํายสูงมากและยังมีข๎อที่
ต๎องค านึงถึงเชํนการปูองกันการแพรํระบาดเข๎ามาใหมํของแมลงและการที่
แมลงศัตรูชนิดอื่นจะเพ่ิมความส าคัญขึ้น 
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8. การก าจัดหนอนแมลงวันทองในผลไม๎หลังการเก็บเกี่ยวในระยะ
แกํจัดซึ่งอาจมีแมลงวันทองวางไขํอยูํหรือมีหนอนที่ยังไมํเห็นการท าลาย
อยํางเดํนชัด เพ่ือก าจัดไขํหรือหนอนที่ติดมาในผลไม๎ จึงมีวิธีการก าจัดดังนี้ 
       ก. การรมยา โดยการใช๎สารรม (Fumigant) บางตัว เข๎ามารมแมลง 
เชํน เมทธิลโบรไมด๑ (Methyl Bromide) เป็นต๎น 
 ข. การใช๎รังสี โดยการให๎ผลไม๎ได๎รับการฉายรังสีแกมมา 
      ค. การใช๎วิธีการอบไอน้ าร๎อน เป็นวิธีการที่ใช๎ทางการค๎าในหลาย ๆ
ประเทศ  
 
5.4 หนอนแก้วส้ม  
ชื่อวิทยาศาสตร๑ Papillio demoleus malayanus Wallace, 
                   Papillio polytes romulus Cramer 
 

 
 
ภาพที่ 17 ลักษณะการท าลายของหนอนแก๎วส๎ม (ซ๎าย)รูปรํางของตัวอํอน 

(กลาง) ผีเสื้อหนอนแก๎วส๎ม (ขวา) 
 

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 
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ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางวันขนาดใหญํ เมื่อกางปีกทั้งสองข๎างขนาด
ประมาณ 7.0-9.0 เซนติเมตร วางไขํเป็นฟองเดี่ยว ๆ บนใบอํอนหรือยอด
อํอนของส๎ม ไขํเป็นทรงกลมสีเหลืองอํอน ระยะไขํ 3-4 วัน ตัวหนอนมีสี
น้ าตาลปนเหลือง เมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 
3.5-4.0 เซนติเมตร ระยะหนอนประมาณ 13-25 วัน ลอกคราบ 4-5 ครั้ง 
ดักแด๎มีสีเขียวหรือสีน้ าตาล มีเส๎นใยเล็กๆ ยึดติดกับกิ่งส๎ม ประมาณ 9-12 
วัน จึงเป็นตัวเต็มวัย  พืชอาหารที่ส าคัญ เชํน ส๎มเขียวหวาน ส๎มโอ และพืช
ตระกูลส๎มทุกชนิด 
 

ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 
หนอนแก๎วส๎ม เป็นตัวอํอนของผีเสื้อกลางวันที่มีลายสีด าเหลือง ไขํมี

รูปรํางกลมสีเหลือง ขนาดประมาณหัวเข็มหมุดเป็นฟองเดี่ยวๆบนใบส๎ม 
หนอนวัยแรกๆ เมื่อฟักออกจากไขํ จนถึงระยะวัยที่ 4 มีสีด าขาวคล๎ายขี้นก
หรือขี้หนอน ลักษณะคล๎ายหนามบนล าตัว เมื่อโตขึ้นเป็นหนอนระยะวัยที่ 5 
มีสีเขียวแกมสีเหลือง และมีขนาดคํอนข๎างใหญํ หนอนแก๎วส๎มจะเริ่มกัดกิน
ใบอํอนตั้งแตํระยะที่เพ่ิงฟักออกจากไขํ เมื่อมีขนาดโตขึ้นจะกัดกินท าลายใบ
ส๎ม ทั้งใบอํอน และใบแกํได๎รวดเร็วมาก ท าให๎ยอดส๎มโกร๐น เหลือแตํก๎านใบ 
หรือก่ิงก๎าน 
 

การระบาด 
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เป็นแมลงศัตรูที่ระบาดท าลายส๎มในฤดูฝน คือ ประมาณตั้งแตํเดือน
พฤษภาคม - ตุลาคม หากพบผีเสื้อกลางวันตัวแมํเริ่มวางไขํ ต๎องเฝูาระวัง
การท าลายของหนอน 
 

ศัตรูธรรมชาติ 
แตนเบียนระยะไขํ ชื่อ Trichogramma papilionides ในระยะ

ดักแด๎พบแตนเบียนชื่อ Pteromalus puparum L. และแมลงวันเบียน 
ชื่อ Erycia nymphatidophoga  Baronoff 
 

การป้องกันก าจัด 
1. หมั่นส ารวจในแปลงเมื่อส๎มแตกใบอํอน พบไขํ หนอน หรือดักแด๎ 

ให๎เก็บท าลายเพื่อเป็นการลดประชากรลง 
2. หากพบการระบาดมาก อาจจ าเป็นต๎องใช๎สารเคมี 
3. การบังคับให๎แตกยอดพร๎อมกัน จะชํวยให๎สะดวกในการดูแล

รักษา และลดต๎นทุนในการใช๎สารเคมี 
4. ฉีดพํนด๎วยสารสกัดจากสะเดาหรือสารปูองกันก าจัดแมลงที่มี

ความปลอดภัยตํอสิ่งแวดล๎อม 
 

5.5 มวนเขียวส้ม 
ชื่อวิทยาศาสตร๑ Citrus green stink bug 

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 
ตัวเต็มวัยมีอกปล๎องแรกยื่นออกทางข๎างเป็นมุมแหลม ล าตัวยาว

ประมาณ 21-25 มิลลิเมตร กว๎าง 14-16 มิลลิเมตร มีสีเขียว วางไขํเป็น
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กลุํมๆตามใบหรือกิ่ง กลุํมหนึ่งมี 14-16 ฟอง ไขํสีขาวกลม ตัวเมียตัวหนึ่ง
วางไขํได๎ประมาณ 150-200 ฟอง ระยะไขํ 5-6 วันระยะตัวอํอน 19-28 วัน 
ลอกคราบ 5 ครั้ง ระยะตัวเต็มวัย 30-40 วัน 

 

 
ภาพที่ 18  มวนเขียวส๎ม 

 

ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 
ทั้งตัวอํอนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากผลที่ยังอํอน ท าให๎ผล

ส๎มรํวงหลํนกํอนก าหนด นอกจากนั้นยังเป็นทางท าให๎เชื้อราและแบคทีเรีย
ระบาดท่ัวไปตามก่ิงและก๎านได๎อีก 
 

การระบาด  
ชํวงตอนต๎นฤดูฝน 

 

การป้องกันก าจัด 
1. ใช๎สวิงจับตัวแกํมาท าลาย 
2. ใช๎ก ามะถัน 2 กระป๋อง ผสมข้ีเลื่อยเฉลี่ย 3-4 ปี๊ป กองไว๎ในสวนแล๎วจุดไฟ

เปุาให๎มีควันอยูํเสมอ จะชํวยปูองกันและไลํมวนเขียวได๎ 
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3. ฉีดพํนด๎วยสารเคมี เชํน เมธามิโดฟอส หรือ คาร๑บาริล 
 
5.6 ผีเสื้อมวนหวาน 

ชื่อวิทยาศาสตร๑  Threis  fullonia Clerck 

 
ภาพที่ 19 ตัวเต็มวัยผีเสื้อมวนหวาน(ซ๎าย)และรอยเจาะท าลายของ 
              ผีเสื้อมวนหวาน (ขวา) 
 

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 
 เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญํ ตัวเต็มวัยเมื่อกางปีกกว๎างประมาณ 

8.5-9.0 เซนติเมตร ท าให๎เกิดผลเสียหายแกํชาวสวนส๎มโอเป็นอยํางมาก โดย
การดูดกินน้ าหวานของผลส๎มโอที่เริ่มแกํถึงแกํจัด ผีเสื้อชนิดนี้จะใช๎ปากแทง
เข๎าไปในผลส๎มโอท าให๎บริเวณที่แทงเนํา ตํอมาจะรํวงหลํนไปกํอนก าหนดแกํ 
ส๎มที่ได๎รับความเสียหายจากผีเสื้อชนิดนี้อาจสังเกตได๎จากน้ าที่ไหลออกมา
จากรูของผล  
 

ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 
ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไขํใหมํๆ มีสีเขียวใส พืชอาหารที่ส าคัญ

ระยะหนอน ได๎แกํ ใบยํานาง ใบข๎าวสาร ใบบอระเพ็ด หนอนมี 7 ระยะ 
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ระยะหนอน 12-21 วัน หนอนจะน าใบพืชมาหํอหุ๎มตัวแล๎วเข๎าดักแด๎อยูํ
ภายใน จึงเข๎าดักแด๎ ระยะดักแด๎ 10-12 วัน 
การระบาด 
 ชํวงใกล๎เก็บเก่ียว 
การป้องกันก าจัด 
        1. ใช๎กับดักไฟฟูาที่มีก าลังแรงเทียนสูง ลํอให๎เข๎ามาเลํนไฟ 

2. ใช๎สวิงจับผีเสื้อ 
3. การรมควันหรือใช๎สารพวกไลํแมลง 
4. ใช๎พวกเหยื่อพิษที่บรรจุขวดหรือกระถางดินเผาแขวนไว๎ที่ต๎นผลไม๎

กํอนที่ผลไม๎จะแกํประมาณ 1 เดือน ต๎องคอยเปลี่ยนเหยื่อพิษทุกสัปดาห๑ 
5. ใช๎สารเคมีฉีดพํนในระยะที่ก าลังเป็นตัวหนอนอยูํจะชํวยลดความ

เสียหายลงได๎บ๎าง 
6. ท ากรงดัก โดยใช๎ผลไม๎สุกเป็นเหยื่อลํอให๎ผีเสื้อมวนหวานมาติดกรง 

 

5.7 ไรแดงส้ม 
ชื่อวิทยาศาสตร๑ Eutetranychus  africanus (Tucker)  

 
ภาพที่ 20  ลักษณะการท าลายของไรแดงท าลายที่ใบส๎ม(ซ๎าย) 

                      อาการของส๎มโอที่ถูกไรแดงท าลาย(กลาง) ไรแดง (ขวา) 
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รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 
เป็นศัตรูพืชที่มีขนาดเล็ก ต๎องใช๎แวํนขยายสํองดู จึงจะมองเห็นได๎

ชัดเจน จัดเป็นสัตว๑จ าพวกเดียวกับแมงมุม ไมํจัดเป็นแมลง ล าตัวกลม
คํอนข๎างแบน มีสีน้ าตาลหรือสีแดงเข๎ม มีขา 4 คู ํ
ความส าคัญและลักษณะการเข้าท าลาย 
      ตัวอํอนและตัวเต็มวัยดูดกินน ้าเลี้ยงจากใบท าลายผิวหน๎าใบ ให๎
เปลี่ยนเป็นสีเขียวจางหรือซีดและหน๎าใบไมํมัน มีลักษณะเป็นคราบผงคล๎าย
ฝุุนสีขาวอยูํบนใบ ผิวผลที่ถูกดูดกินน้ าเลี้ยงมีสีเขียวซีด  ผลและกิ่งอํอนเห็น
เป็นจุดสีอํอนๆ และคํอยๆขยายตัวออกไปจนมีสีเทาหรือสีตะกั่ว กรณีพบ
ระบาดมากจะท าให๎ใบและผลรํวงหลํนได๎ และท าให๎ผลมีลักษณะแคระแกรน
และคุณภาพเสื่อมและกระด๎าง ผลจะมีการเจริญเติบโตน๎อยลง หรือไมํมีการ
เจริญเติบโต ผลมีขนาดเล็กและไมํสมบูรณ๑  
การระบาด 
 ไรแดงมีการระบาดท าลายส๎มมาก ในฤดูแล๎ง หรือในระยะเวลาที่ฝนทิ้งชํวง 
การป้องกันก าจัด 

1. หมั่นส ารวจแปลงโดยเฉพาะชํวงแห๎งแล๎ง 
          2. ฉีดพํนด๎วยสารจ าพวกอามีทราซ 20% EC. 20-60 มลิลิลิตร/น้ า 
20 ลิตรทุก 14-21วันหรือฉีดพํนสารโปรปาไจท๑ ในอัตรา 30 กรัม/น้ า 20 
ลิตร 
    

5.8  ไรสนิมส้ม 
          ชื่อวิทยาศาสตร๑ Phyllocoptruta oleivora Ashmead 
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ภาพที่ 21   ลักษณะการท าลายของไรสนิมท าลายผลส๎มโอ (ซ๎าย) และ 
                รูปรํางลักษณะของไรสนิม (ขวา)  
 

รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ 
ไรสนิมเป็นไรที่มีขนาดเล็กมาก ล าต๎นแคบยาว ลักษณะเป็นปล๎อง

คล๎ายหนอนเมื่อออกจากคราบใหมํ ๆ มีสีเหลืองอํอนและคํอยเข๎มขึ้นจนเป็น
สีเหลืองจัด หรือสีเหลืองปนน้ าตาล มีขา 4 คูํโดยจะเริ่มกินอาหารทันที
หลังจากการลอกคราบ  

 

ความส าคัญและลักษณะการท าลาย 
ตัวอํอน และตัวเต็มวัยเข๎าท าลายส๎มได๎ทั้งบนใบและผล โดยการดูด

กินน้ าเลี้ยงจากเซลล๑ผิวใบและเปลือกผล ท าให๎ใบกระด๎าง ไมํมัน สีเขียวคล้ า 
เปลือกของผลส๎มมีสีน้ าตาลแดงคล๎ายสนิมเหล็ก เมื่อผลส๎มสุก เปลือกผลจะ
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีส๎ม นอกจากท าลายส๎มโอแล๎ว ยังเป็นศัตรูที่ส าคัญ
ของพืชตระกูลส๎มอีกหลายชนิด เชํน ส๎มเขียวหวาน มะนาว ส๎มฟรีมอนต๑ 
การป้องกันก าจัด 
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1. หมั่นตรวจแปลงส๎มอยํางสม่ าเสมอ โดยเฉพาะระหวํางเดือน
มิถุนายนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นชํวงที่พบไรชนิดนี้สูง 

2. เมื่อพบไรสนิมระบาดมาก ให๎ท าการฉีดพํนสารเคมีชนิดใดชนิด
หนึ่ง คือ ก ามะถันผง อัตรา 60 กรัม/ น้ า 20 ลิตร หรือ   โปรปาไจท๑ อัตรา 
30 กรัม/ น้ า 20 ลิตร 

 
6. โรคและการป้องกันก าจัด 

 

6.1  โรครากและโคนเน่า (Root and Foot Rot) 
 เชื้อสาเหตุโรครากและโคนเนําท าให๎ใบรํวงและโทรมตายยังเป็น
สาเหตุของโรคใบไหม๎และโรคผลเนําของส๎ม   
 ลักษณะอาการ 

รากและโคนเนา่  อาการท่ีสังเกตได๎จากสํวนใบของส๎ม คือ มีอาการ
ใบซีดไมํเขียวสดเหมือนปกติ ใบไมํเป็นมันสด เส๎นกลางใบเหลืองและรํวง
หลํน พืชไมํแตกใบอํอน เมื่อใบรํวงมากปลายยอดจะคํอยๆ แห๎งตาย เมื่อขุด
ดูที่รากพบวํารากหรือโคนต๎นที่บริเวณผิวดินเปลือกเนําเป็น                 สี
น้ าตาล เปลือกหลุดลํอน อาการที่รากถูกท าลายในระยะแรกจะสังเกตได๎
ยากจนเกิดอาการรุนแรง พืชจึงแสดงอาการท่ีสํวนใบ แตํพืชที่เป็นโรค
เริ่มแรกมักชะงักการเจริญเติบโต ไมํคํอยแตกยอดอํอน  เมื่อพืชแสดงอาการ
ให๎เห็นที่สํวนใบหรือทรงพํุมยากท่ีจะปูองกันก าจัด ต๎นส๎มจะคํอยๆ โทรม ใบ
เป็นสีเหลือง รํวงหลํน และยืนต๎นตายในที่สุด 
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ใบไหม้ อาการใบไหม๎ จะเกิดได๎ทั้งที่ใบอํอนจนถึงใบที่เจริญเต็มที่ 
โดยเกิดเป็นจุดสีน้ าตาลเข๎มทั้งกลางใบขอบใบและปลายใบแผลเป็นสีน้ าตาล 
ฉ่ าน้ าแผลขยายไปอยํางรวดเร็ว ใบอํอนจะไหม๎และใบจะรํวงหลํน โรคยังเกิด
กับยอดอํอนท าให๎ยอดไหม๎และยังเกิดกับดอกท าให๎ดอกเนําและเหี่ยวแห๎งไป 

ผลเน่า อาการที่ผลพบมากกับส๎มเขียวหวานเป็นแผลสีน้ าตาลเข๎ม 
ผลรํวงหลํนพบเป็นกลุํมสีขาวตามรอยแผล ผลเนํา มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว โรคนี้
ยังกํอให๎เกิดอาการเนําหลังการเก็บเก่ียวผลได๎อีก 

 

เชื้ อสา เหตุ  เ กิ ดจ าก เชื้ อ ร า ไฟทอบทอรา  ( Phytophthora 
parasitica) นอกจากนี้โรครากเนํายังเกิดจากดินที่มีน้ าขังมีอาการใบเหี่ยว
ทั้งต๎น ใบมีสีเหลืองและรํวงหลํน เมื่อขุดรากดู พบรากเนําคล๎ายกันแตํรากมัก
มีสีด าคล้ ามกีลิ่นเหม็นเปรี้ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ค
) 

(ก
) 

(ข
) 
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ภาพที่ 22  ส๎มโอที่เป็นโรครุนแรง ต๎นโทรม ใบเหี่ยว (ก) โคนเนํา เปลือก
หลุดออก (ข) อาการที่รากเนํา เปลือกหลุด (ค)  

การแพร่ระบาด เชื้อราสาเหตุเป็นเชื้อที่อาศัยอยูํในดินได๎แม๎ไมํมีพืช
อาศัย จะเกิดโรคและระบาดได๎ดีในชํวงฤดูฝน เมื่อมีพื ชอาศัยบริเวณ
ใกล๎เคียงหรือผลส๎มและใบส๎มที่เป็นโรครํวงหลํนบริเวณโคนต๎นเป็นแหลํง
แพรํกระจายเชื้อโดยเชื้อจะสร๎างสปอร๑แพรํกระจายไปโดยน้ าฝนและลม 
นอกจากนี้ในภาคใต๎เชื้อนี้อาจแพรํกระจายจากแปลงยางพารา 

การป้องกันก าจัด การปูองกันก าจัดโรครากและโคนเนําของส๎มโอ 
และทุเรียนปฏิบัติเชํนเดียวกันคือ 
 1. เลือกสภาพพ้ืนที่ปลูกให๎เหมาะสม ควรเป็นพ้ืนที่ลาดเท ระบาย
น้ าดี ดินรํวน ถ๎าเป็นที่ราบควรขุดคูยกรํอง ระบายน้ าได๎รวดเร็วหลังฝนตก 
 2. สภาพดินที่ปลูกมักเป็นกรดสูง ควรปรับด๎วยปูนขาว ปูน
มาร๑ล หรือไดโลไมท๑และภูไมท๑รํวมกับการปรับปรุงดินปลูกพืชให๎มีสภาพรํวน
ซุย มีอากาศถํายเทได๎ดีเพ่ิมจุลินทีย๑ที่ดีและมีประโยชน๑ที่บทบาทในการ
ควบคุมเชื้อโรคในดิน โดยหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยคอกสดที่ท า
ให้เชื้อโรคแย่งอาหารและเจริญได้รวดเร็วกว่า 
 3. ควรใช๎ต๎นตอท่ีมีความต๎านทานโรคได๎ดีกวํา เชํน มะขวิด หรือส๎ม
โอพันธุ๑พ้ืนเมืองที่หาอาหารได๎ดีกวํา และทนทานโรคมากกวําขยายพันธุ๑โดย
การติดตา 
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 4. ในชํวงที่ส๎มให๎ผลผลิตจะต๎องให๎ปุ๋ยที่เพียงพอตํอการน าไปเลี้ยง
ผล พืชจะต๎องมีความสมบูรณ๑ และต๎องเพ่ิมปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเสริม ในกลุํมที่
เป็นธาตุอาหารหลัก คือ แคลเซียม แมกนีเซียมและก ามะถัน และกลุํมธาตุ
อาหารรองได๎แกํ เหล็ก แมงกานีส แคลเซียม สังกะสี โบรอน โมลิบดินัมและ
คลอรีน โดยเฉพาะอยํางยิ่งธาตุสังกะสี จะเสริมความต๎านทานตํอโรค 

5. ควรใช๎จุลินทรีย๑ควบคุมเชื้อโรค เชํนเชื้อราคีโตเมียม 
(Chaetomiumcupreum) เชื้อราเขียวไตรโคเดอร๑มา (Trichoderma 
harziainum) เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส (Bacillus subtilis) และ (Bacillus 
amyloliquefacien) แบคที เ รี ยสู โ ด โมนาส (Pseudomonas 
fluorescenes) ต๎องเตรียมเชื้อที่สด และเตรียมพ้ืนที่ให๎เหมาะสมโดยเพ่ิมปุ๋ย
คอก หรือปุ๋ยหมักในดิน การหวํานเชื้อต๎องเพ่ิมอาหารส าหรับเชื้อ เชํน ร า
ข๎าวหรือถ๎าเตรียมในรูปปุ๋ยหมักได๎ยิ่งดี โดยมีขั้นตอนโดยสังเขป คือ น าเชื้อ
สดที่เตรียมไว๎ (เชื้อรา 1 กิโลกรัม หรือ 4 ถุง ส าหรับแบคทีเรีย 1 ลิตร) ผสม
กับร าละเอียด 10 กิโลกรัม และ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย๑ 40 กิโลกรัม ผสม
คลุกเคล๎ากันให๎ทั่วและพรมน้ าให๎ชุํม กองไว๎ในที่รํม แล๎วคลุมด๎วยพลาสติกทิ้ง
ไว๎ 7 วัน หรือผสมเสร็จใหมํ ๆ ก็น าไปใช๎ได๎เลยเชํนกัน  

6. ตัดแตํงกิ่ งและทรงพํุมให๎โปรํงเ พ่ือลดความชื้นในทรงพํุม
โดยเฉพาะในชํวงที่มีฝนตกชุกหลังฝนตกความชื้นจะได๎ลดลงอยํางรวดเร็ว 
หลังการตัดแตํงควรใช๎สารเคมีทาปูองกันเชื้อรารวมถึงการก าจัดวัชพืช และ
เก็บผลส๎มที่รํวงหลํนกับพ้ืนไปเผาท าลาย 
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7. การดูแลรักษาต๎นที่เป็นโรคบริเวณก่ิงหรือล าต๎น โดยการถากแผล
ที่เป็นโรคออก ทาฉาบด๎วยปูนแดง หรือสารเคมีปูองกันก าจัดเชื้อรา เชํน เม
ทาแลกซิล (metalaxyl) ฟอสเอทิล-อะลูมิเนียม (fosethyl-aluminium) 
ฉีดพํนที่ทรงพํุม ถ๎าพบอาการใบไหม๎ หรือผลเนํา (ส าหรับเขตลุ่มน้ าปาก
พนังพบว่าเชื้อโรคมีการดื้อยาเมทาแลกซิล ซึ่งได้ท าทดสอบแล้วใน
ห้องปฏิบัติการ) 

8. ต๎นส๎มที่มีอาการรุนแรงควรขุดเผาท าลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 23 อาการที่ยอดเชื้อราเข๎าท าลายเมื่อฝนตกติดตํอกัน หรือมีความชื

สูง พบอาการเนําแห๎งที่บริเวณชํอดอก (ก) ยอดเนํา (ข) ใบไหม๎ 
(ค) และผลเนํา (ง) 

 

6.2  โรคยางไหล (Gummosis) 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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 ลักษณะอาการ ที่โคนต๎นจะพบอาการเป็นแผลแตกแห๎งแข็งมีน้ า
ยางไหลออกมาเคลือบติดบนผิวของเปลือกล าต๎น พบอาการยางไหลตามงําม
กิ่งและโคนต๎น เปลือกที่มียางไหลจะแห๎งและแข็งเป็นสีน้ าตาลมีกิ่งแห๎งตาย
จากปลายกิ่งเข๎าหาโคนกิ่ง มักพบยางไหลสีน้ าตาลบริเวณเชื่อมตํอระหวําง
เนื้อเยื่อปกติกับกิ่งแห๎ง ในส๎มโอหลังตัดแตํงกิ่งถ๎าดูแลไมํดีกิ่งอํอนที่แตก
ออกมาใหมํ จะมียางไหลออกมาและแห๎งตาย เชื้อจะลุกลามไปท าให๎ส๎ม
โทรมตายและแพรํระบาดไปยังต๎นอื่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 24  อาการยางไหลพบตามรอยตัดแตํงกิ่ง (ก) ล าต๎น (ข) กิ่ง (ค) และ

เนื้อไม๎จะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล และเทาด า (ง) 

(ก) (ข
X
๗) 

(ง) (ค) 
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เชื้อสาเหตุ  เกิดจากเชื้อราลาสิโอดิโพลเดีย (Lasiodiplodia 
theobromae หรือ Botryodiplodia theobromae (เดิม)) 
 การแพร่ระบาด เป็นโรคที่ เกิดรุนแรงในส๎มโอและมะนาว 
โดยเฉพาะแปลงที่มีการติดเชื้อทริสเตซําในสภาพแวดล๎อม มีผลท าให๎พืช
อํอนแอ เชํน พืชขาดน้ า ขาดธาตุอาหาร ขาดการดูแลไมํมีการตัดแตํงทรงพํุม 
มีหนอนเจาะล าต๎น เชื้อแพรํกระจายโดยสร๎างสปอร๑กระจายไปโดยน้ า และ
ลมติดไปกับกิ่งพันธุ๑ การตัดแตํงก่ิงและปลํอยแผลทิ้งโดยไมํทายา 
  

การป้องกันก าจัด 
 1. การดูแลรักษาต๎นส๎มโอให๎แข็งแรงโดยการให๎น้ า และปุ๋ยให๎
เหมาะสม ตลอดจนการตัดแตํงก่ิงแกํ 
 2. ตัดแตํงกิ่งและทรงพํุมให๎โปรํง เพ่ือลดความชื้นในทรงพํุม
โดยเฉพาะในชํวงที่มีฝนตกชุกหลังฝนตกความชื้นจะได๎ลดลงรวดเร็วขึ้น หลัง
การตัดแตํงควรใช๎สารเคมีทาปูองกันเชื้อรา 
 3. ควรก าจัดแมลงพาหะของโรคทริสเตซําและโรคกรีนนิ่งของส๎ม 
ตลอดจนแมลงอ่ืนๆ ที่ท าลายพืช เชํน หนอนเจาะล าต๎น หนอนชอนใบเพ่ือ
ไมํให๎เกิดความอํอนแอ 
 4. ฉีดพํนด๎วยคาร๑เบนดาซิมหรือเบโนมิล  
 5. ถ๎าพบพืชเป็นโรค หรืออาการต๎นโทรมตายควรขุดไปเผาท าลาย 

 

6.3  โรคแคงเกอร์ (Canker) 
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 ลักษณะอาการ โรคแคงเกอร๑หรือแผลสะเก็ดเป็นโรคที่พบอาการทั้ง
ที่ใบ กิ่งก๎าน ล าต๎นและผล อาการเริ่มแรกจะเป็นจุดฉ่ าน้ าใสขนาดเทําปลาย
เข็มหมุด จะเกิดเป็นตุํมสีเหลืองเล็กๆ และขยายใหญํขึ้น ตุํมเปลี่ยนเป็นสี
น้ าตาลอํอนเป็นสะเก็ดแห๎ง แผลจะเกิดขึ้นทั้งสองด๎าน แผลเป็นตุํมนูนตรง
กลางแผลจะยุบตัวตกสะเก็ด รอบแผลจะเป็นวงสีเหลือง ถ๎าเกิดกับใบอํอน
และมีความชื้นสูงหรือมีหนอนชอนใบระบาดอาจพบแผลจ านวนมาก
ติดตํอกันเป็นแถบ โดยทั่วไปจะพบจุดกระจัดกระจายไปทั่วใบ  อาการที่ผล
คล๎ายกับที่ใบแตํสะเก็ดแผลเหมือนฝังลงไปในผิวผล สํวนอาการที่กิ่งและล า
ต๎นเกิดเป็นสะเก็ดขุยสีน้ าตาลเชํนเดียวกับที่ใบและผล แตํอาการที่กิ่งแกํจะ
พบสะเก็ดขนาดใหญํเปลือกด๎านนอกแตกเป็นสะเก็ดตะปุุมตะป่่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 
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ภาพที่ 25  อาการโรคแคงเกอร๑ที่ใบเป็นสะเก็ดสีน้ าตาล (ก) อาการรุนแรง
มากจนเกิดใบไหม๎ หากมีหนอนชอนใบรํวม (ข) พบสะเก็ดแผลที่
กิ่ง (ค) และผล (ง) สํวนที่ผลจะท าให๎ผลไมํเป็นที่ยอมรับส าหรับ
ผู๎บริโภค 

 

เชื้อสาเหตุเกิดจากแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv.   
          citri หรือ X. campestris pv. citri (เดิม) 
 

 การแพร่ระบาด เชื้ออาศัยอยูํในสํวนของพืชที่เป็นโรคแพรํระบาด
โดยเชื้อจะติดไปกับก่ิงพันธุ๑ โดยเฉพาะในมะนาว  ส๎มโชกุนและมะกรูด  เป็น
พืชที่อํอนแอตํอโรคแคงเกอร๑จึงมักพบได๎เสมอ การน ากิ่งพันธุ๑ไปปลูกจึง
มักจะมีเชื้อติดไปด๎วย นอกจากนี้เชื้อยังแพรํระบาดได๎ดีเมื่อมีฝนตกชุกและมี
หนอนชอนใบส๎มระบาด 
 

 การป้องกันก าจัด 
 1. น าส๎มปลอดโรคมาปลูก ปัจจุบันมีการผลิตพันธุ๑ส๎มปลอดโรค 
ถึงแม๎จะมีราคาแพงแตํเป็นพันธุ๑ที่ปลอดโรคที่ส าคัญ เชํน โรคทริสเตซํา โรค
กรีนนิ่ง 
 2. ในสวนส๎มทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการปลูกมะนาวและมะกรูดซึ่งเป็น
พืชที่อํอนแอและเป็นแหลํงสะสมโรค 
 3. ควรตัดแตํงเพ่ือให๎ทรงพํุมโปรํง มีความชื้นต่ า ลดการเสียดสีของ
ใบและกิ่งซึ่งเป็นชํองทางให๎เชื้อแพรํระบาดได๎ดี 
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 4. ปูองกันก าจัดแมลงที่ส าคัญคือ หนอนชอนใบส๎ม ซึ่งเป็นปัจจัยที่
สํงเสริมให๎เกิดความรุนแรงมากข้ึนในชํวงส๎มผลิยอดอํอนควรฉีดพํนสารเคมี
ปูองกันก าจัด เชํน ฟลูเฟนนอกซูรอน (flufenoxuron) หรืออิมิดาโคลพริด  
(imidacloprid) 
 5. ควรฉีดพํนสารประกอบทองแดงในชํวงที่พืชแตกยอดอํอน เพ่ือ
ลดความรุนแรงของโรค เชํน สารคอปเปอร๑ออกซีคลอไรด๑ บอร๑โดมิกเจอร๑ 
 

6.4  โรคสแค็บ (Scab)  
ลักษณะอาการโรคสแค็บเป็นโรคที่พบกับมะนาว ส๎มโชกุน และส๎ม

โอ อาการเกิดได๎ทั้งที่ใบ ก๎านใบ กิ่งและผล โรคสแค็บมีอาการแตกตํางกับ
โรคแคงเกอร๑ คือ เป็นสะเก็ดขุยที่ใบสีขาวนวล สีเหลืองหรือน้ าตาลอํอน  
ตํอมาแผลขยายเป็นตุํมคํอนข๎างกลมสีน้ าตาลแดง  มักจะเป็นเพียงด๎านใด
ด๎านหนึ่ง สํวนด๎านตรงข๎ามจะบุ๐ม ใบขรุขระ ถ๎าเกิดกับเส๎นใบและแกนกลาง
ใบ ใบพืชจะบิดเบี้ยว หากเกิดที่กิ่งแผลจะลุกลามมีขนาดใหญํ ใบมักจะบิด
เบี้ยวเนื่องจากโรคสแค็บเกิดจากเนื้อเยื่อที่เชื้อเข๎าท าลายเจริญมากกวําปกติ  
เซลล๑ผิวด๎านนอกเจริญเป็นเซลล๑ค็อร๑คจึงดูเป็นขุยสีขาวหรือน้ าตาล เกิดการ
เจริญของเนื้อไมํเทํากันทั้งสองด๎านใบจึงเกิดบิดเบี้ยว 
 เชื้อสาเหตุ เกิดจากเชื้อรา Sphaceloma fawcetti 
 การแพร่ระบาด โรคสแค็บเป็นโรคที่เกิดกับส๎มบางชนิด เชํน  
มะนาว ส๎มเขียวหวาน ส๎มโชกุน ส๎มตราหรือส๎มเช๎ง  มะนาวตาฮิติและส๎มโอ  
การระบาดคํอนข๎างน๎อย เชื้อราจะสร๎างสปอร๑แพรํไปกับลม และอาจติดไป
กับกิ่งพันธุ๑ 



 57 

 การป้องกันก าจัด ควรตัดแตํงทรงพํุมให๎โปรํง ให๎มีการระบาย
อากาศได๎ดี น ากิ่งไปเผาท าลาย และฉีดพํนด๎วยสารเคมี เชํน ไซเน็บมาเน็บ
และสารประกอบทองแดง เมื่อพบการแพรํระบาดของโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 26  โรคสแค็บของส๎มโอแสดงอาการใบบิดเบี้ยว (ก) อาการพบทั้ง

เนื้อ ใบ เส๎นใบ ก๎านและก่ิง (ข และ ค) 
 

6.5  โรคราด า (Sooty mold) 
 ลักษณะอาการอาการเกิดได๎ทั้งบนใบ กิ่ง และผล พบเป็นคราบ 
หรือขุยสีด าของเชื้อราด าปกคลุมอยูํ  เมื่อถูหรือขูดจะหลุดออกมาเป็นขุย
สกปรก  ท าให๎สํวนสีเขียวของพืชไมํสามารถรับแสงแดดเพ่ือสังเคราะห๑แสง
ได๎ตามปกติ  ที่กิ่งขนาดใหญํมักพบอาการเปลือกแตกและยางไหล 
 เชื้อสาเหตุ เกิดจากเชื้อราด า Capnodium citricola และ 
Meliola spp. 

ข. 

(ก) 

(ค) (ข) 
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 การแพร่ระบาด เชื้อราด าเจริญ และระบาดได๎ดีจากละอองเกสร
และน้ าหวานจากดอกที่ตกค๎างอยูํบนใบ  ตลอดจนแมลงปากดูดกิน เชํน 
เพลี้ยอํอน  เพลี้ยแปูง  เพลี้ยไกํแจ๎ เพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจั๊กจั่น ถํายมูล
เป็นน้ าหวานซึ่งเป็นแหลํงอาหารที่ส าคัญของราด า สปอร๑ของเชื้อจะปลิวอยูํ
ในอากาศทั่วไป การแพรํระบาดจึงเกิดขึ้นในชํวงหลังพืชออกดอกและชํวงที่
แมลงปากดูดกินน้ าเลี้ยงระบาด การระบาดของโรคราด าจึงมีความสัมพันธ๑
กับการระบาดของแมลง 
 

 การป้องกันก าจัด 
 1. ควรฉีดน้ าล๎าง ล าต๎น กิ่ง และใบ หลังจากส๎มติดผลเพ่ือท าความ
สะอาดละอองเกสรและน้ าหวาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให๎เกิดการระบาด
ของโรค 
 2. ฉีดพํนสารเคมีก าจัดแมลง เมื่อมีการระบาดของแมลงซึ่งแมลง
ดังกลําวเป็นศัตรูพืชที่ส าคัญของส๎มและยังปูองกันการแพรํระบาดของโรครา
ด าไปด๎วย โดยใช๎สารเคมีดูดซึม เชํน โอเม็ทโธเอท (omethoate) 

3. ถ๎าเกิดโรคราด าระบาดให๎ฉีดพํนด๎วยสารเคมีคอปเปอร๑ออกซีคลอ
ไรด๑ 
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ภาพที่ 27 โรคราด าของส๎มอาการเกิดได๎ทั้งบนใบ (ก) กิ่ง (ข) และผล (จ 

และ ฉ) พบเป็นคราบ หรือขุยสีด าของเชื้อราด าปกคลุมใบบิด
เบี้ยว เชื้อราด าเจริญจากละอองเกสรและน้ าหวานจากดอกที่
ตกค๎างอยูํบนใบ  ตลอดจนแมลงปากดูดกิน เชํน เพลี้ยอํอน  
เพลี้ยแปูง  เพลี้ยไกํแจ๎   เพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจั๊กจั่น ถํายมูล
เป็นน้ าหวานซึ่งเป็นแหลํงอาหารที่ส าคัญของราด า สปอร๑ของ
เชื้อจะปลิวอยูํในอากาศทั่วไป (ค และ ง) 

 
 
 

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 

(จ) (ฉ) 
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6.6  โรคจุดสาหร่ายหรือจุดสนิม (Angal Spot หรือ Red Rust) 
 ลักษณะอาการอาการในระยะแรกเกิดเป็นจุดสีเทาอมเขียว มีเส๎น
ละเอียดคล๎ายก ามะหยี่มีขนาด  0.3 - 0.5 เซนติเมตร ตํอมาจุดดังกลําวจะ
เปลี่ยนเป็นสีส๎มหรือสีสนิมเหล็ก ในระยะที่เชื้อสร๎างสปอร๑แกํเต็มที่แผลจะดู
เหมือนก ามะหยี่สีส๎ม อาการที่กิ่งจะคล๎ายกับที่ใบแตํถ๎ามีอาการรุนแรง
เปลือกจะแตก แผลที่แห๎งจะคล๎ายกับโรคแคงเกอร๑ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
 เชื้อสาเหตุ เกิดจากสาหรําย Cephaleuros virescens 
 การแพร่ระบาด สาหรํายท าลายพืชได๎หลายชนิดจึงมีแหลํงแพรํ
ระบาดของเชื้อมาก เชื้อสาเหตุสร๎างสปอร๑แพรํกระจายไปโดยน้ าฝนและลม 
 การป้องกันก าจัด ควรตัดแตํงทรงพํุมให๎โปรํง เพ่ือลดความชื้นใน
ทรงพํุม เชื้อมักจะเกิดกับใบแกํ ถ๎าพบระบาดรุนแรงฉีดพํนด๎วยสารเคมีคอป
เปอร๑ออกซีคลอไรด๑ 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 28 อาการของโรคสนิมแดง แผลเป็นขนละเอียดคล๎ายก ามะหยี่ ด๎าน

ที่ ได๎รับแสงแดดอาการจะปรากฏขุยก ามะหยี่สีสนิมเหล็ก          
(ก และ ข) 

(ข) (ก) 
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6.7  โรคกรีนนิ่ง (Greening) หรือ โรคฮวงลองบิง (Huanglongbing) 
 โรคกรีนนิ่งเป็นโรคที่พบระบาดทั่วโลกในทุกแหลํงที่มีการปลูกส๎ม 
ในประเทศไทยพบการระบาดของโรคในทุกแหลํงที่ปลูกส๎ม เป็นโรคที่เกิดกับ
ส๎มชนิดตํางๆ เชํน ส๎มโอ ส๎มเขียวหวาน และส๎มโชกุน  ส๎มแสดงอาการคล๎าย
ขาดธาตุสังกะสี ลักษณะไมํเหมือนกันทั้งใบการดํางเป็นดํางประ ในขณะที่ 
การขาดธาตุอาหารจะเป็นแบบ สมมาตร (symmetry) ขนาดใบจะเล็กลง ชี้
และตั้งขึ้น ใบอํอนมีอาการเหลืองซีดระหวํางเส๎นใบ เส๎นใบยังคงเขียวอยูํใบ
จะเรียวแหลมและหนากวําปกติ  ใบแกํจะมีเส๎นใบโปรํงใส ใบไมํสดเป็นมัน 
กิ่งจะสั้นกวําปกติและแตกก่ิงมาก  กิ่งจะคํอย ๆ โทรมตายจากปลายกิ่งเล็ก
เข๎ามา  อาการที่ผลจะมีผลเล็กกวําปกติ เปลือกจะมีผิวสีเข๎ม เมล็ดลีบ ผลมัก
รวํงกํอนสุก  พืชที่เป็นโรคจะทรุดโทรมและคํอย ๆ  ตายภายในชํวง 1-2 ปี 
 เชื้อสาเหตุ เกิดจากเชื้อคล๎ายเชื้อแบคทีเรีย (fastidious bacteria) 
 การแพร่ระบาดเชื้อสามารถแพรํระบาดได๎โดยติดไปกับกิ่งตอน กิ่ง
ติดตาและแมลงพาหะ เชํนเพลี้ยกระโดดส๎ม (Triozaerytreae) และเพลี้ยไกํ
แจ๎ (Diaphorinacitri) 
 การป้องกันก าจัด 
 1. ปลูกส๎มโดยใช๎ส๎มที่ปลอดโรค หรือใช๎กิ่งจากต๎นที่มีความสมบูรณ๑ 
ไมํมีอาการของโรค 
 2. ดูแลให๎ปุ๋ยสม่ าเสมอ ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง 
ตลอดจนการใสํปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักและการให๎น้ าสม่ าเสมอ 
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 3. การติดผลต๎องให๎พอเหมาะกับสภาพของต๎นเพ่ือไมํให๎ต๎นพืชโทรม
และอํอนแอตํอโรค 
 4. ปูองกันก าจัดแมลงพาหะโดยฉีดสารเคมี เชํน ไดเม็ทโธเอท 
(dimethoate) คาร๑บาริล 
 5. ตัดต๎นที่เป็นโรคไปเผาท าลาย เพ่ือไมํให๎ลุกลามไปยังต๎นอื่นๆ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 29   อาการโรคกรีนนิ่งพบใบส๎มดํางเป็นสีเหลืองประและอาการไมํ

เหมือนกันทั้งใบ (ก และ ข) และอาจเหลืองซีดทั้งใบ (ค) ถ๎ามี
อาการรุนแรงพืชจะโทรมตายจากปลายกิ่ง (ง) 

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 
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6.8  โรคทริสเตซ่าของส้ม (Citrus Tristeza) 
 โรคทริสเตซําของส๎มเป็นปัจจัยส าคัญในการจ ากัดปริมาณการผลิต
ส๎มทั้งโลก สํวนใหญํเกิดขึ้นในเอเชียและระบาดไปยังทุกแหลํงที่ผลิตส๎ม ทั้ง
เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต๎ 

ลักษณะอาการ อาการของโรคทริสเตซําโดยทั่วไปจะสังเกตได๎ยาก 
เนื่องจากเป็นสายพันธุ๑ที่มีความรุนแรงน๎อย ต๎องใช๎วิธีการตรวจสอบทางเซรุํม
วิทยา  หรือใช๎พืชที่อํอนแอ เชํน มะนาว ซึ่งเป็นพืชที่ใช๎ในการตรวจสอบที่
สามารถสังเกตอาการได๎งําย อาการในมะนาว ใบอํอนมีขนาดเล็กลง ขอบใบ
ม๎วนงอเป็นรูปถ๎วย  หรือบิดเบี้ยว ใบหนาด๎าน  ปลายใบชี้ตั้งขึ้น ใบเหลืองซีด
หรือดําง คล๎ายการขาดธาตุอาหาร เส๎นใบแตก (corky vein) ใบอํอนหลุด
รํวงงําย ที่เปลือกของกิ่งหรือล าต๎นของมะนาวจะมีรอยบุ๐มจ านวนมาก  เนื้อ
ไม๎จะเกิดเป็นรู (pitting) จ านวนมาก  ติดผลน๎อย  ผลเล็กลง  พืชจะโทรม
และเหี่ยวตายในที่สุด สํวนพืชที่คํอนข๎างต๎านทานคือ ส๎มเขียวหวาน และส๎ม
โอ จึงสังเกตอาการที่ใบไมํชัดเจน ในส๎มเขียวหวาน ใบอํอนมีขนาดเล็ก สีซีด 
ยอดมักเป็นกระจุก  มีดอกมากแตํติดผลน๎อย  พบรอยบุ๐มของเปลือกและรู
เล็ก ๆ ที่เนื้อไม๎เม่ือลอกเปลือกออก  สํวนในส๎มโอใบจะบิดเบี้ยว สีซีดเป็นจ้ า 
ๆ  เส๎นใบซีดกวําปกติ มีขนาดใหญํและนูนสูงขึ้น ผลมีสีเปลือกดําง ไส๎กลาง
ของผลมีขนาดใหญํ เมล็ดมักลีบและเป็นสีด า 

เชื้อสาเหตุเกิดจากไวรัส Citrus Tristeza Virus (CTV) 
 การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส CTV จะแพรํระบาดไปกับกิ่งพันธุ๑และ
ระบาดไปยังต๎นอ่ืนโดยอาศัยการถํายทอดจากแมลงที่ส าคัญคือเพลี้ยอํอน
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ได๎แกํเพลี้ยอํอนแตง (Aphis gassypii) เพลี้ยอํอนด าของส๎ม 
(Toxopteraauranttii) เพลี้ยอํอน (Aphis spiraecola) และเพลี้ยอํอน
น้ าตาลของส๎ม (Toxopteracitricidus) เพลี้ยอํอนต๎องใช๎ระยะเวลาอยําง
น๎อย 10 นาทีหลังดูดกินน้ าเลี้ยงจากต๎นพืชที่มีไวรัสจึงจะถํายทอดไวรัสได๎
และจะเพ่ิมความสามารถในการถํายทอดหลังจากดูดกินน้ าเลี้ยงพืช 24 
ชั่วโมง 
 การป้องกันก าจัด  
 1. การกักกันพืชควบคุมการเคลื่อนย๎ายพันธุ๑ส๎มจากแตํละท๎องถิ่น 
เพ่ือปูองกันการแพรํระบาดของเชื้อจากท๎องถิ่นอ่ืน 

2. ใช๎ต๎นตอที่ปลอดโรคและต๎านทานเชื้อ (resistant) เชํน พันธุ๑ P. 
trifoliate พันธุ๑ที่  ต๎านทานแบบ tolerant คือ Troyer and 
carrizocitranges, Rough lemone และ Sweet  orange หรือจัดหาพันธุ๑
พืชที่ปราศจากโรคมาปลูก ซึ่งปัจจุบันท าได๎โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  และ
น าไปขยายพันธุ๑ตํอแตํต๎องเป็นแหลํงที่เชื่อถือได๎ 

3. ก าจัดแมลงพาหะคือเพลี้ยอํอน โดยฉีดพํนสารเคมีก าจัด 
4. ชักน าให๎เกิดความต๎านทาน (cross protection) โดยใช๎เชื้อที่มี

ความรุนแรงของโรคต่ าหรือการตัดตํอพันธุกรรมที่ต๎านทานโรคจากพืชชนิด
อ่ืน และขุดต๎นโทรมและเหี่ยวตายไปเผาท าลาย 
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ภาพที่ 30 โรคทริสเตซํามีอาการใบเหลืองซีดคล๎ายขาดธาตุอาหาร(ก และ 
ข) หากรุนแรงส๎มมีใบดํางเหลืองซีดเส๎นใบซีด (ค และ ง) 

 

6.9  โรคใบแก้วของส้ม (zinc deficiency of citrus) 
 ลักษณะอาการเนื่องจากธาตุสังกะสีเป็นธาตุอาหารที่ไมํเคลื่อนย๎าย
ในพืชอาการจึงแสดงออกที่สํวนยอดหรือใบอํอน กํอนมีลักษณะดํางระหวําง
เส๎นใบ ใบจะมีลักษณะเรียวเล็กและชี้ขึ้น ถ๎าขาดธาตุสังกะสีอยํางรุนแรงใบ
จะเหลืองซีดทั้งใบ สํวนยอดจะแคระแกร็น  แตกกิ่งเป็นกระจุกท าให๎การติด
ผลน๎อย คุณภาพส๎มลดลง ลักษณะอาการของโรคใบแก๎วของ ส๎มจะ
คล๎ายคลึงกับโรคกรีนนิ่ง  
 สาเหตุของโรค  การขาดธาตุสังกะสี  
 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งเสริมการเกิดโรคดินมีสภาพเป็น
กรดสูงหรือดํางจัดหรือดินทรายที่มีการชะล๎างสูงและการดูแลรักษาที่ไมํ
ถูกต๎องเชํนการใสํปุ๋ยเคมีอยํางเดียวติดตํอกันหลายปี โดยไมํใสํปุ๋ยคอก ปุ๋ย
หมัก การใสํธาตุอาหารที่มีแตํไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปแตสเซียม (K) 

(
ก
) 

(
ข
) 

(
ง
) 

(
ค
) 
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โดยไมํมีปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่จ าเป็นอ่ืนๆ ได๎แกํแคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม 
(Mg) ก ามะถัน (S) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) โบรอน (Bo) โมลิบดินัม 
(Mo) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และคลอรีน(Cl) ส๎มเป็นพืชที่ตอบสนองไว 
ต๎นส๎มโทรมและแสดงการธาตุอาหาร โดยเฉพาะอยํางยิ่งธาตุสังกะสีที่พืช
ตอบสนองตํอการขาดไวมาก 
 การป้องกันและแก้ไข ควรปรับสภาพของดินไมํให๎ดินเป็นกรดหรือ
ดํางจัด ใสํปุ๋ยที่มีธาตุสังกะสีลงไปในดินทุกปี  เนื่ องจากส๎มเป็นพืชที่
ตอบสนองตํอการขาดธาตุสังกะสีเร็ว สํวนการตรวจสอบปริมาณธาตุอาหาร
รองในดินและการให๎ธาตุอาหารรองเพ่ิม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 31  โรคใบแก๎วของส๎ม เริ่มจากใบยอดมีอาการดํางเหลืองระหวําง 

เส๎นใบยังคงเขียว (ก) ใบเล็กเรียวชี้ขึ้น (ข) ถ๎ารุนแรงมากใบจะ
เหลืองซีด (ค) และโทรมตายจากยอดเข๎าหาโคนกิ่ง (ง) 

(ก) (ข) 

(ง) (ค) 
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ศัตรูธรรมชาติในส๎มโอทับทิมสยาม   จังหวัดนครศรีธรรมราช.
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการอารักขาพืชแหํงชาติ ครั้งที่ 11  
ระหวํางวันที่ 26-28 พฤศจิกายน  2556   ณ  โรงแรมเซ็นทารา
คอนเวนชันเซ็นเตอร๑ จังหวัดขอนแกํน. หน๎า  79-80. 
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สารสกัดจากพืช สารชีวภัณฑ๑  น้ ามันปิโตรเลียม และสารฆําแมลง
ในการปูองกันก าจัดแมลงวันผลไม๎ในส๎มโอทับทิมสยาม   จังหวัด
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นครศรีธรรมราช. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการอารักขาพืช
แหํงชาติ ครั้งที่ 11  ระหวํางวันที่ 26-28 พฤศจิกายน  2556   ณ  
โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร๑ จังหวัดขอนแกํน. หน๎า  79-
80. 

นพ ศักดิเศรษฐ๑ และชัยพร   เฉลิมพักตร๑, 2547, ผลของการจัดทรงพุํมที่มี
ผลตํอการเจริญเติบโตและ ผลผลิตของส๎มโอในเขตลุํมน้ าปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช.  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ๑ผลของการ
จัดทรงพุํมที่มีผลตํอการเจริญเติบโตและผลผลิตของส๎มโอในเขตลุํม
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เกษตรศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วทิยาเขต
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ยุทธ๑การผลิตการตลาดเชิงรุกส๎มโอเพ่ือการสํงออก. ไฟว๑อีดิเตอร๑ 
จ ากัด สมุทรปราการ. 
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มนตรี จิรสุรัตน๑.  2540.  การใช๎เหยื่อพิษปูองกันก าจัดแมลงวันผลไม๎. 
เอกสารวิชาการ การอบรมหลักสูตรแมลง-สัตวศัตรูพืชและการ
ปูองกันก าจัด. ครั้งที่  9 ระหวํางวันที่ 24 มีนาคม-4 เมษายน 
2540.  เรื่องแมลงศัตรูไม๎ผล กองกีฏวิทยาและสัตววิทยา  กรม
วิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ.รวี  เสรฐภักดี. 2542. รวมกลยุทธ๑การ
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วิเศษ อัครวิทยากุล. ไมํระบุปีที่พิมพ๑. การปลูกส๎มโอ. โครงการหนังสือเกษตร
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นครศรีธรรมราช. 
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แปลงตัวอย่างการผลิตสม้โอทับทมิสยามในเขตลุม่น้ าปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
1. สวนส้มโอทับทิมสยามนายกิจรัตน์ ณ นคร 

 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อเจ้าของแปลง  นายกิจรัตน๑ ณ นคร  อายุ 51 ปี  
สถานภาพ สมรส 
การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ที่อยู่ 31/1 หมูํที่ 15 ต าบลคลองน๎อย อ าเภอปากพนัง  
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 
โทรศัพท์ 089-970-8587 
พื้นที่ปลูกมีอยู่ท้ังหมดจ านวน 4แปลง จ านวน 20 ไรํ 
 แปลงที่ 1 อายุ 5 ปี จ านวน 6.5 ไรํ 
 แปลงที่ 2 อายุ 3 ปี จ านวน 4.5 ไรํ 
 แปลงที่ 3 อายุ 3 ปี จ านวน 2 ไรํ 
 แปลงที่ 4 อายุ 1.5 ปี จ านวน 7 ไรํ 
ประสบการณ์ในการสวนส้มโอ 28 ปี 
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สวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามนายกิจรัตน์ ณ นคร 
หมู่ที่ 15 ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ต้นทุนและผลตอบแทนในรอบป  2556 

สวนส้มโอนายกิจรัตน์ ณ นคร 
(พื้นที่ 20 ไร่ ส้มโอ 500 ต้น) 

ต้นทุน 
ต้นทุนผันแปร/ค่าปัจจัยการผลิต 
 - คําปุ๋ย สารเคมี และอ่ืนๆ  75,000   บาท 
 - คําแรงงาน   135,000  บาท 
    รวม 210,000 บาท 
 

รายได้ 
จ านวนผลผลิต ได๎รับผลลิต 6.5 ไรํ 
 - ผลผลิตส๎มโอตํอปี   4,500 ผล 
 - ราคาเฉลี่ยผลละ    150  บาท 
 - รวมผลผลิตที่ได๎รับ 4,500 X 150     = 675,00  บาท 
รายได้สุทธิ  รายได๎ 675,000 บาท – ต๎นทุน 210,000 บาท 
 = 465,000 บาท 
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2. สวนส้มโอทับทิมสยามนายวิรัตน์  สุขแสง 
 
ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อเจ้าของแปลง  นายวิรัตน๑  สุขแสง  อายุ 48 ปี  
สถานภาพ สมรส 
การศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
ที่อยู่ 65 หมูํที่ 15 ต าบลคลองน๎อย อ าเภอปากพนัง  
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 
โทรศัพท์081-434-8972 , 075-399338 
พื้นที่ปลูกมีอยู่ท้ังหมดจ านวน5แปลง จ านวน 50 ไรํ 
 แปลงที่ 1 อายุ 14 ปี จ านวน 6 ไรํ 
 แปลงที่ 2 อายุ 1 ปี จ านวน 20 ไรํ 
 แปลงที่ 3 อายุ 3 ปี จ านวน 9 ไรํ 
 แปลงที่ 4 อายุ 2 ปี จ านวน 3 ไรํ 
 แปลงที่ 5 อายุ 6 ปี จ านวน 12 ไรํ 
ประสบการณ์ในการสวนส้มโอ14 ปี 
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หมู่ที่ 15 ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต้นทุนและผลตอบแทนในรอบป  2556 
สวนส้มโอนายวิรัตน์  สุขแสง 

(พื้นที่ 50 ไร่ ส้มโอ 1,500 ต้น) 
ต้นทุน 

ต้นทุนผันแปร/ค่าปัจจัยการผลิต 
 - คําปุ๋ย สารเคมี และอ่ืนๆ  450,000 บาท 
 - คําแรงงาน   480,000 บาท 
    รวม 930,000 บาท 
 

รายได้ 
จ านวนผลผลิต ได๎รับผลลิต 18 ไรํ 
 - ผลผลิตส๎มโอตํอปี   65,000 ผล 
 - ราคาเฉลี่ยผลละ    120  บาท 
 - รวมผลผลิตที่ได๎รับ 65,000 X 120= 7,800,000 บาท 
รายได้สุทธิ  รายได๎ 7,800,000 บาท – ต๎นทุน 930,000 บาท 
 = 6,870,000บาท 
 
 

ประสบการณ์ด้านการผลิตส้มโอทับทิมสยาม 
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คุณกิจรัตน์  ณ นคร และคุณวิรัตน์  สุขแสง 
 

1. ลักษณะประจ าพันธุ์ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
 ลักษณะประจ าพันธุ๑ คือ ใบใหญํ กว๎าง ปลายใบแหลม ใต๎ใบมีขน 
ลักษณะก ามะหยี ขนอํอนนุํม ทรงผลกลมมีจุก ผลขนาดใหญํหัวจีบ น้ าหนัก
ผลเฉลี่ย 1,800-2,200 กรัม ความสูงของผลขนาด 18 -20 เซนติเมตร 
เส๎นผําศูนย๑กลาง 16-22 นิ้ว เส๎นรอบวงประมาณ 16-22 นิ้ว ผิวผลมีขนนิ่ม 
สีเขียว เปลือกบาง 11-16 กลีบตํอผล ถุงขนาดเล็ก ประสานแนํน สีแดงก า
มะหยี แหลํงปลูกมากพ้ืนที่ต าบลคลองน๎อย อ าเภอปากพนัง ถนนแสงวิมาน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2. พื้นที่ปลูก 
มีแหลํงน้ า สามารถดูแลได๎ทั่วถึง โดยขุดรํองคูกว๎างประมาณ 4 -5 

เมตร และใช๎ดินยกรํองเพ่ือปลูกส๎มโอกว๎าง 10 เมตร ปลูกส๎มโอบนรํอง 
จ านวน 2 แถว ระยะปลูก 5-6 เมตร จ านวนต๎นที่ปลูก 28-32 ต๎น/ไรํ เมื่อ
อายุประมาณ 3-4 ปีเริ่มให๎ผลผลิต  การไว๎ผลไว๎จ านวนที่เหมาะสมกับทรง
พํุม ประมาณ 30-50 ผล/ต๎น 
 

3. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 สภาพพ้ืนที่ปลูกในพ้ืนต าบลคลองน๎อย เป็นสภาพดินเหนียว คํา
ความเป็นกรดดํางของดิน pH ดินประมาณ 5.5-6.5 โดยส๎มโอเจริญเติบโตได๎
ดีจะต๎องให๎น้ าอยํางสม่ าเสมอ แตํจะไมํชอบน้ าทํวม น้ าแชํขัง 
4. การวางแผนปลูกที่ดี 
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 การเตรียมพ้ืนที่ปลูก การวางแผนผัง การยกรํอง ขนาด ความกว๎าง
ของรํอง เหมาะสมกับระยะปลูก และท าทางระบายน้ าออกชํวงหน๎าฝน สูบ
น้ าเข๎าชํวงหน๎าแล๎ง และต๎องท าคันดินให๎สูง เพ่ือปูองกันน้ าทํวม ส๎มโอพันธุ๑
ทับทิมสยามไมํชอบน้ าทํวม และอํอนแอตํอโรครากเนําโคนเนํา ส๎มโอทับทิม
สยามเป็นพันธุ๑ที่เจริญเติบโตได๎ดีกวําพันธุ๑อ่ืนๆ ในบริเวณพ้ืนที่ลุํมน้ าปาก
พนัง การออกยอดแตํละครั้งประมาณมีใบประมาณ  8-10 คูํใบ 
 การคัดเลือกกิ่งพันธุ๑ การคัดเลือกกิ่งพันธุ๑เพ่ือน ามาปลูกสิ่งที่ส าคัญ
มาก คือ ส๎มโอขยายพันธุ๑โดยการตอนกิ่ง การคัดเลือกต๎นแมํพันธุ๑ต๎องมีอายุ 
5 ปีขึ้นไป ต๎นแมํต๎องไมํเป็นโรค ซึ่งมีกิ่งพันธุ๑จ าเป็นมากมีโรคที่ติดมากับกิ่ง
พันธุ๑ เชํน โรคกรีนนิ่ง   โรคทริสเตซํา และโรคแคงเกอร๑ การตอนกิ่งต๎อง
เลือกกิ่งเพลาด สีเขียวอมสีน้ าตาล กิ่งที่ตอนต๎องเป็นกิ่งที่อยูํในแนวเอียง 45-
90 องศา ถ๎าตอนกิ่งอยูํแนวนอน กิ่งตอนจะออกรากได๎เพียงครึ่งเดียว จึงไมํ
สมควรตอนกิ่งแนวนอนมาปลูก 
 

5. การเตรียมการปลูก 
 ปลูกบนรํองกว๎างประมาณ 10 เมตร ที่ยกสูงกวําระดับน้ าทํวม
ประมาณ 50-60  เซนติเมตรระยะปลูก 6 X 6 เมตร หรือ 7 X 7 เมตร หรือ 
8 X 8 เมตร จะได๎ไรํละ 25-30 ต๎น/ไร ํ
 

6. วิธีการปลูก 
 ควรปลูกต๎นฤดูฝนเป็นชํวงที่เหมาะสมที่สุด ขุดหลุมปลูกบนรํอง 
ตากแดดไว๎ให๎ดินแห๎ง เพ่ือฆําเชื้อโรค หลุมกว๎างประมาณ 60 X 60 
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เซนติเมตร ลึกประมาณ 50 เซนติเมตร รองก๎นหลุมด๎วยปุ๋ยคอก หรือร๏อก
ฟอสเฟต ประมาณหลุมละ 500 กรัม (ครึ่งกิโลกรัม) แล๎วกลบหลุมให๎ดินสูง
กวําผิวรํองประมาณ 15 เซนติเมตร แล๎วท าการปลูก ปักไม๎หลักให๎แข็งแรง
แล๎วผูกกิ่งให๎แนํนกับไม๎หลัก เพื่อปูองกันกิ่งพันธุ๑ล๎มจากลม แล๎วเอาหญ๎าแห๎ง
หรือฟางข๎าวปิดบริเวณโคนต๎น แล๎วรดน้ าให๎ชุํม 
 

7. การดูแลรักษาหลังการปลูกถึงอายุต้นระยะ 1 ป  
 การให๎น้ าต๎องให๎อยํางสม่ าเสมอ และต๎องหมั่นดูแลรักษาอยําง
สม่ าเสมอ 
 ระยะอายุต๎นส๎มโอ 1-3 เดือน ใสํปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยชีวภาพ ประมาณ 
300 กรัมตํอต๎น 
 ระยะอายุต๎นส๎มโอ 4 เดือน ใสํปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 หรือ 30-9-9 
หรือ 15-15-15 ต๎นประมาณ 200-300 กรัมตํอต๎น รดน้ าอยํางสม่ าเสมอ 
การใสํปุ๋ยเคมี 3 เดือนใสํครั้ง จนถึงอายุ 1 ปี 
 ระยะอายุ 1 ปี  ศัตรูที่ส าคัญของต๎นส๎มโอ ระยะแรกปลูกถึง 1 ปี  
คือ มดคันด า มดคันไฟ จิ้งหรีด เพลี้ยไฟ ไรแดง ฉีดพํนด๎วยสารเคมี คือ คลอ
ไพรีฟอส ไวเพอร๑เมทธิล  และในขณะที่ส๎มก าลังแตกยอดอํอน หนอนชอน 
หนอนแก๎ว เข๎าวางไขํท าลายขณะที่ส๎มก าลังแตกยอดอํอน ให๎ฉีดพํนสารเคมี 
คือ อะบาแม็กติน 
 

8. การดูแลรักษาต้นส้มโออายุ 1-3 ป  
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 ส๎มโออายุ 1-3 ปี เริ่มสร๎างทรงพํุม มีล าต๎นหลัก ล าต๎นเดียว เริ่มตัด
แตํงก่ิงเพ่ือจัดสร๎างทรงพํุม ให๎มีความเหมาะสม 3-5 กิ่ง 
 การให๎น้ าให๎ปุ๋ย ควบคุมการแตกยอดอํอนเป็นชุดๆ สะดวกตํอการดุ
แลรักษา ใสํปุ๋ยเคมีสลับใช๎ปุ๋ยชีวภาพ 
 

9. การดูแลรักษาต้นส้มโออายุ 4 ป  
 ส๎มโออายุ 4 ปี ต๎นส๎มโออายุน๎อยใบมีขนาดใหญํ มีการแตกยอด 
แตกกิ่งทุก 2 เดือน ตํอ 1 ชุด จึงจ าเป็นต๎องตัดแตํงก่ิงอยูํบํอยครั้ง กิ่งกระโดง 
ต๎องตัดทิ้ง และตัดแตํงทรงพํุมให๎โปรํง เพ่ือปูองกันโรคและแมลง ในเดือน
สิงหาคมและเดือนกันยายน จ าเป็นต๎องตัดแตํงกิ่งชุดใหญํ กํอนฝนตกหนัก 
 ส๎มโออายุ 4 ปี เริ่มออกดอกปีละ 2 รุํน คือ รุ่นที่ 1 ออกดอกเดือน
กุมภาพันธ๑ – มีนาคม ผลผลิตเก็บเกี่ยวชํวงเดือนสิงหาคม รุ่นที่ 2 ออกดอก
ชํวงเดือนสิงหาคม เก็บเก่ียวชํวงเดือนกุมภาพันธ๑ – มีนาคม 
 อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เหมาะสมที่สุดของส๎มโอพันธุ๑ทับทิม
สยาม อายุประมาณ 6.5-7 เดือน 
 ระยะผลิยอดอํอนพร๎อมออกดอก ต๎องมีการเตรียมต๎นหลังเก็บเกี่ยว
ผลผลิตต๎องตัดแตํงกิ่งแล๎วท าการใสํปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยชีวภาพต๎นละ 2-3 
กิโลกรัม แล๎วตามด๎วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 8-24-24 ประมาณต๎นละ 
1.5-3 กิโลกรัม แล๎วแตํขนาดต๎นหรือทรงพํุม รดน้ าให๎ชุํมประมาณ 20 -30 
วัน ส๎มโอจะท าการผลิยอดอํอน พร๎อมออกดอก ส๎มโอแตกตาดอก แตกยอด
อํอน ศัตรูส๎มโอที่ท าลาย คือ หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ ไรแดง ไรขาว ต๎องท า
การฉีดพํนด๎วยสารเคมี 15 วันครั้ง โดยใช๎สารเคมีอะบาแม็กติน + แคลเซียม
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โบรอน สลับกับการใช๎คลอไพรีฟอส ไซเพอร๑เมทธิน + แคลเซียมโบรอน 
หมั่นให๎น้ าอยํางสม่ าเสมอ 
 ผลอํอนอายุ 1-2 เดือน ต๎องพํนสารเคมีเพ่ือปูองกันเพลี้ยไฟ ไรขาว 
ไรแดง ชอบท าลายขณะผลอายุ 1-2 เดือน  
 ผลอายุ 3-4 เดือน ท าการตัดแตํงผลทิ้งและท าการฉีดพํนสารเคมี 
เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 20 วันครั้ง และท าการใสํปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ต๎นละ 
1.5-3.0 กิโลกรัม แล๎วแตํขนาดทรงพํุมและการไว๎ผล ไว๎ผลมากใสํปุ๋ยมาก 
 ผลส๎มโออายุ 5-6 เดือน หมั่นฉีดพํนสารเคมีทุกเดือน สารฆําแมลง
และสารเคมีปูองกันโรคพืชคือ คอปเปอรืออกซีคลอไรด๑ + คลอพีฟอส ไซ
เพอร๑เมทธิล + แม็กนีเซียม + สังกะสี สลับการใช๎คาร๑เบนดาซิม + คลอไพรี
ฟอส ไซเพอร๑เมทธิลและผลอายุ 6 เดือน หยุดการใช๎สารเคมี คอปเปอร๑ออก
ซีคลอไรด๑ 
 อายุผล 5.5-6 เดือน ใช๎ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 14-14-21 
อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต๎น แล๎วรดน้ าให๎ชุํม 
 ผลอายุ 6.5-7 เดือน พร๎อมท าการเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสูํตลาด การ
เก็บเกี่ยวต๎องท าอยํางละเอียดทะนุถนอม เพราะส๎มโอพันธุ๑ทับทิมสยาม ผิว
นุํม เปลือกบาง น้ าหนักผลมาก 
 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ต๎องท าการตัดแตํงกิ่งแห๎ง กิ่งตาย กิ่งกระโดง 
และกิ่งฝอยทิ้ง แล๎วท าการตากส๎มโอให๎ดินแห๎ง ใบแกํจัด แล๎วท าการใสํปุ๋ย 
รดน้ า ให๎แตกยอดอํอนและตาดอก 
 

10. การดูแลต้นส้มโอในแต่ละรอบการเก็บเกี่ยว 
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 หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกครั้ง ต๎องท าการตัดแตํงกิ่ง แล๎วทิ้งไว๎ 
งดให๎น้ า ไว๎ใบแกํจัด ท าการใสํปุ๋ยชีวภาพต๎นละ 3-4 กิโลกรัม แล๎วตามด๎วย
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 8-24-24 จ านวน 2-3 กิโลกรัมตํอต๎น ขึ้นอยูํกับ
ขนาดของต๎นทรงพํุม แล๎วรดน้ าให๎ชุํมตลอด 
 หลังใสํปุ๋ยประมาณ 20-30 วัน ส๎มโอแตกตายอดอํอนพร๎อมออกตา
ดอก ฉีดพํนสารเคมีอะบาแม็กติน + แคลเซียมโบรอน 1-2 สัปดาห๑ ดอก
บานหมด ฉีดพํนสารเคมีปูองกันเพลี้ยไฟ ไรขาว ไรแดง ใช๎สารเคมีคลอไพรี
ฟอส ไวเพอรืเมทธิล + แคลเชียมโบรอน ชํวงดอกบานถึงกิ่งผลอายุ 2 เดือน 
ฉีดพํนสารเคมีทุก 15-20 วัน/ครั้ง  

ผลอายุ 3-7 เดือน ฉีดพํนสารเคมีเดือนละ 1 ครั้ง ผลอายุ 2 เดือน 
แตํงผลทิ้งไว๎เหมาะสมกับทรงพํุมใสํปุ๋ยเคมี 15-15-15 ต๎นละ 2-3 กิโลกรัม
ตํอต๎น ผลอายุ 5.5-6 เดือน ใสํปุ๋ยเคมี 13-13-21 หรือ 14-14-21 ต๎นละ 2-3 
กิโลกรัม/ต๎น อายุ 5.5-6.5 เดือน งดใช๎สารเคมีคอปเปอร๑ออกซีคลอไรด๑
ซัลเฟอร๑ และทองแดง และอายุ 6.5-7 เดือน เก็บเก่ียวผลผลิต 

 

11. โรคและแมลงศัตรูส้มโอทับทิมสยามท่ีพบ 
 

โรคที่พบ : 
 1. โรครากเนําโคนเนําเกิดจากเชื้อราไฟท็อปเทอรํา พบมากชํวงฤดู
ฝน 
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 การปูองกันก าจัด ตัดแตํงทรงพํุมให๎โปรํง เอาน้ าออกจากรํองสวน 
ฤดูฝนไมํให๎น้ าแชํขังบริเวณโคนต๎น ใช๎เชื้อไตรโคเดอร๑มาราดลงดินบริเวณ
โคนต๎นส๎มโอ 
 2. โรคยางไหลเกิดจากหลายสาเหตุ 
  - เกิดจากเชื้อราท าลาย เกิดจากลมพัดแรง 
  - เกิดจากการขาดธาตุอาหาร 
  - เกิดจากแมลงเข๎าท าลาย 
 การปูองกันก าจัด ตัดแตํงทรงพํุมต๎นให๎โปรํง ปลูกพืชบังลม ใช๎
สารเคมีก าจัดเชื้อรา สารฆําแมลงที่เข๎าท าลาย 
 3. โรคแคงเกอร๑เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบมากชํวงเดือนกันยายน – 
ธันวาคม ของทุกปี 
 การปูองกันก าจัด ใช๎สาเคมีคอปเปอร๑ออกซีคลอไรด๑ และทองแดง
ฉีดพํน 
 4. โรคกรีนนิ่ง แคระแกร็น 
 5. โรคใบแก๎ว  
 6. โรคทริสเตซํา เชื้อไวรัส ติดมากับก่ิงพันธุ๑ 
 7. โรคสแคป เกิดจากเชื้อรา 
 การปูองกันก าจัด ใช๎สารเคมีแมนโคเชป 
 8. โรคราด า เกิดจากเชื้อรา พบมากชํวงปลายฤดูฝน 
 การปูองกันก าจัด ใช๎สารเคมีแมนโคเชป ผสมสารฆําแมลงไดไมโธ
แอท 
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 9. โรคใบจุดสนิม 
 10. โรคราสีชมพู 
 
แมลงศัตูที่พบ : 
 
1. หนอนชอบใบ  

       ใชส๎ารเคมีอะบาแม็กติน 
2. หนอนแก๎ว 
3. หนอนเจาะผล       คลอไพรีฟอส ไซเพอร๑เมทธิล 
4. มวนเขียวส๎ม 

       ใชส๎ารเคมีฉีดพํน คาร๑บาร๑ริล 
       ไดเมโธเอท โซเพอร๑เมทธิล 
       ปโิตรเลียมออยส๑ 

5. เพลี้ยไฟ 
6. ไรขาว ไรแดง 
7. เพลี้ยหอย 
8. เพลี้ยแปูง 
9. เพลี้ยอํอน 
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