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คานา
ชุดวิชาการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ เป็ฌนชุดวิชาที่เกี่ยวข้เองกับการจัดการการผลิตไม้
ผลชนิดต่างๆ เป็นชุดวิชาในหมวดวิชาเฉพาะเลือกสาหรับนักศึกษาในหลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต แขนง
วิชาการจัดการการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาวิ ชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ เป็นชุดวิชาที่
ประกอบด้วยเนื้อหา 15 หน่วย ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิต
ไม้ผ ลเชิงธุรกิจ ระบบโซ่ธุร กิจไม้ผลของไทย การจัดการการผลิ ตไม้ผ ลชนิดต่าง ได้แก่ ล าไย มังคุด กล้ ว ย
มะพร้าวน้าหอม ชมพู่ ลองกอง มะม่วง ทุเรียน พืชตระกูลส้ม มะละกอ ฝรั่ง เงาะ น้อยหน่า โดยเนื้อหาใน
หน่วยที่ 11 จะกล่าวถึงการจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม ประกอบไปด้วยเนื้อหา 3 ตอน ตอนที่ 1 ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ผลตระกูลส้ม กล่าวถึง ถิ่นกาเนิด ประวัติ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของไม้ผลตระกูลส้ม
พฤกษศาสตร์ พันธุ์ ความสาคัญของไม้ผลตระกูลส้ม สถานการณ์การผลิตและการตลาดของไม้ผลตระกูลส้ม
โซ่ อุ ป ทานของสิ น ค้ า ส้ ม มาตรฐานสิ น ค้ า ไม้ ผ ลตระกู ล ส้ ม ตอนที่ 2 กระบวนการผลิ ต ไม้ ผ ลตระกู ล ส้ ม
ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมและการปลูกไม้ผลตระกูลส้ม การจัดการน้าและปุ๋ย การจัดการศัตรูของไม้
ผลตระกูลส้ม การขยายพันธุ์ และการจัดการทรงพุ่มไม้ผลตระกูลส้ม ตอยที่ 3 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม กล่าวถึงเรื่อง ดัชนีการเก็บเกี่ยว และวิธีการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม
การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม การเพิ่มมูลและแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าไม้ผลตระกูล
ส้ม ดังนั้ น เนื้ อหาในหน่ วยที่ 11 การจัดการการผลิ ตไม้ผลตระกูล ส้ม จึงเหมาะสาหรับ นักเรียน นักศึกษา
เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
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รายละเอียดชุดวิชา
ชุดวิชา 93467 การจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ (Fruit Production Management)
คาอธิบายชุดวิชา
ประเภทไม้ ผ ล แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การการผลิ ต การตลาด ปั จ จั ย การผลิ ต การจั ด การใน
กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การตัดสินในและเลือกใช้เทคโนโลยีการ
ผลิ ตไม้ผ ลที่มีความส าคัญ ทางเศรษฐกิจ ของประเทศไทยให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมทางการผลิ ตและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้สอดคล้องกับศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
2. เพือ่ ให้มีความรู้และความสามารถในการตัดสินใจผลิตไม้ผลให้สอดค้องกับศักยภาพและ
สภาพแวดล้อมในยการประกอบธุรกิจ
3. เพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตไม้ได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางการผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลเชิงธุรกิจ
หน่วยที่ 2 อุปทานโซ่ธุรกิจไม้ผลของไทย
หน่วยที่ 3 การจัดการการผลิตลาไย
หน่วยที่ 4 การจัดการการผลิตมังคุด
หน่วยที่ 5 การจัดการการผลิตกล้วย
หน่วยที่ 6 การจัดการการผลิตมะพร้าวน้าหอม
หน่วยที่ 7 การจัดการการผลิตชมพู่
หน่วยที่ 8 การจัดการการผลิตลองกอง
หน่วยที่ 9 การจัดการการผลิตมะม่วง
หน่วยที่ 10 การจัดการการผลิตทุเรียน
หน่วยที่ 11 การจัดการการผลิตพืชตระกูลส้ม
หน่วยที่ 12 การจัดการการผลิตมะละกอ
หน่วยที่ 13 การจัดการการผลิตฝรั่ง
หน่วยที่ 14 การจัดการการผลิตเงาะ
หน่วยที่ 15 การจัดการการผลิตน้อยหน่า
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แผนผังแนวคิด หน่วยที่ 11 การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม
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แผนการสอนประจาหน่วย
หน่วยที่ 11 การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 11.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.1.1 ถิ่นกาเนิด ประวัติ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.1.2 พฤกษศาสตร์ พันธุ์ ความสาคัญของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.1.3 สถานการณ์การผลิตและการตลาดของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.1.4 โซ่อุปทานของสินค้าส้ม
เรื่องที่ 11.1.5 มาตรฐานสินค้าไม้ผลตระกูลส้ม
ตอนที่ 11.2 กระบวนการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.2.1 การเตรียมความพร้อมและการปลูกไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.2.2 การจัดการน้าและปุ๋ย
เรื่องที่ 11.2.3 การจัดการศัตรูของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.2.4 การขยายพันธุ์ และการจัดการทรงพุ่มไม้ผลตระกูลส้ม
ตอนที่ 11.3 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.3.1 ดัชนีการเก็บเกี่ยว และวิธีการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.3.2 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.3.3 การเพิ่มมูลและแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าไม้ผลตระกูลส้ม
แนวคิด
1. ไม้ผ ลตระกูล ส้ มเป็ น ไม้ผ ลเศรษฐกิจอีกชนิ ดหนึ่ง ของประเทศไทยที่ มีการปลู กกัน อย่างแพร่ห ลาย
เนื่องจากมีรสชาติดีและป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วไป นอกจากนี้ยังส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ
ทั้ งในรู ป ผลสดและผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป โดยถิ่ น ก าเนิ ด อยู่ ในแถบเอเชี ย อาคเนย์ ไปจนถึ ง ทางทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและประเทศพม่า หรือเขตติดต่อระหว่างพื้นที่ของประเทศจีน
ตอนใต้ โดยการจาแนกพันธุ์ส้มตามความสาคัญทางพืชสวน สามารถแบ่งได้ออกเป็น 5 กลุ่มคือ 1)
กลุ่ ม ส้ ม เกลี้ ย ง เช่ น กลุ่ ม สวี ท ออเรนจ์ กลุ่ ม บิ ท เทอร์ อ อเรนจ์ 2) กลุ่ ม ส้ ม เปลื อ กล่ อ น เช่ น
ส้มเขียวหวาน ส้มสายน้าผึ้ง ส้มฟรีมองต์ 3) กลุ่มส้มโอและเกรฟฟรุต 4) กลุ่มส้มที่มีรสเปรี้ยวจัด เช่น
มะนาว เลมอน และ 5) กลุ่ ม ส้ มกิ นเปลื อก เช่น ส้ ม คัมควัท เนื่ องจากส้ ม เป็ นที่ นิ ยมบริโภคอย่าง
แพร่หลายทาให้ส้มเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของโลกประเทศไทยมีการผลิตส้มเปลือกล่อนอยู่ในอันดับ
ที่ 23 มีพื้น ที่เพาะปลู กทั้ งสิ้ น 99,012 และพื้นที่ให้ ผ ลผลิ ต 83,398 ไร่ในปี พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะ
ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการผลิตส้มเชิงธุรกิจนั้นจะประกอบไปด้วยจะ
ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ 1) โซ่อุปทานต้นน้า คือ ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต และเกษตรกร ซึ่งกิจกรรม
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ที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ กระบวนการผลิ ต ส้ ม 2) โซ่ อุ ป ทานกลางน้ า คื อ ผู้ รวบรวมสิ น ค้ าหรื อ โรงคั ด บรรจุ
กิจกรรมที่เกิดขึ้น คือ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เก็บสินค้าและส่งถึงผู้จาหน่าย และ 3) โซ่อุปทาน
ปลายน้า คือ ผู้จาหน่ายสินค้าส้ม และผู้บริโภค โดยมาตรฐานสินค้าส้ม เป็นสิ่งสาคัญที่กาหนดคุณภาพ
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
2. การผลิตไม้ผลตระกูลส้ม สิ่งสาคัญที่เกษตรกรควรคานึงถึงคือ การเตรียมความพร้อมก่อนปลูก และ
การปลูกไม้ผลตระกูลส้ม ควรศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกส้มก่อนการตัดสินใจปลูก ทั้ง
ชนิ ดของส้ ม สายพัน ธุ์และลั กษณะของแต่ล ะสายพันธุ์ วิธีการปลู กส้ มให้ เหมาะสมกับสภาพพื้น ที่
ลั ก ษณะดิ น ปลู ก และสภาพดิน ที่ เหมาะสม ความต้ อ งการแร่ธ าตุ อ าหารของส้ ม แหล่ งน้ า ระบบ
ชลประทาน การจัดการโรคและแมลงศัตรู ความทนทานและ/หรือความอ่อนแอต่อโรคและแมลงศัตรู
การขยายพันธุ์ส้ม การตัดแต่งทรงพุ่ม และรวมถึงแรงงานและเงินทุน
3. การเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ผลตระกูลส้ม เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการผลิต ซึ่งเกษตรกรจะต้องทา
การเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยดูจากดัชนีการเก็บเกี่ยว และวิธีการเก็บเกี่ยว
ไม้ผลตระกูลส้มซึ่งส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว และการรับผลผลิตส้มจากแปลงเพื่อ
ขนส้งสู่โรงคัดบรรจุ โดยกิจกรรมในจะเป็นการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของผลิคผลผส้ม ได้แก่ การทา
ความสะอาด การคัดเลือก การคัดขนาดและคุณภาพ การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งถึงตลาดผู้บริโภค
ส้ม อย่างในก็ตามตลาดผู้บริโภคในปัจจุบันมีการแข่งขัน สูงการเพิ่มมูลและแนวทางการเพิ่มศักยภาพ
สินค้าไม้ผลตระกูลส้มเป็นสิ่งสาคัญ นอกจากการผลิตส้มที่ต้องอาศัยการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีแล้ว
การเพิ่มมูลค้าสินค้าโดยการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าใหม่ๆ เช่น การแปรรูปน้าส้ม การ
ท าแยมส้ ม การท าส้ ม แช่ อิ่ม และการเพิ่ ม ศัก ยภาพสิ น ค้ าไม้ ผ ลตระกู ล ส้ ม ตามความต้ องการของ
ผู้บริโภค เช่น การสร้างกลุ่มเครือข่ายหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตส้ม นโยบายจากภาครัฐในการส่งเสริม
อาชีพผู้ปลูกส้ม จึงเป็นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความสาเร็จในธุรกิจการผลิตส้มตลอดห่วงโซ่
อุปทาน
วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่วยที่ 11 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกไม้ผลส้มได้
2. อธิบายกระบวนการผลิตไม้ผลตระกูลส้มได้
3. อธิบายการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม
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กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 11.1-11.3
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงและวีซีดีประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6. ทากิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
7. ทาแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11

สื่อการสอน
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารการสอน
แบบฝึกปฏิบัติ
รายการวิทยุกระจายเสียงและวีซีดีประกอบชุดวิชา (ถ้ามี)
รายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
กิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)

การประเมินผล
1.
2.
3.
4.

ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
ประเมินผลจากกิจกรรมประจาชุดวิชา (ถ้ามี)
ประเมินผลจากการสอบประจาภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน
หน่วยที่ 11 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 11
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม”
คาแนะนา ขอให้นักศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้อง
1. การนาพันธุ์ส้มเข้าไปปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกามี 5. การให้ปุ๋ยแก่ต้นส้มในระยะที่ยังไม่ให้ผลผลิตควร
ปลูกครั้งแรกที่ใด
เลือกปุ๋ยสูตรใด
ก. รัฐฟลอริด้า
ก. 21-7-14
ข. รัฐเคนทักกี
ข. 15-15-15
ค. รัฐแคลิฟอร์เนีย
ค. 16-16-16
ง. รัฐเทกซัส
ง. 46-0-0
จ. รัฐจอร์เจีย
จ. 12-24-12
2. ไม้ผลตระกูลส้มเป็นพืชที่จัดอยู่ใน วงศ์ (Family) ใด 6. โรคส้มชนิดใดที่ในปัจจุบันสร้างความเสียหายมาก
ก. Sapindaceae
ที่สุดในการผลิตส้ม
ข. Rutaceae
ก. โรครากเน่าและโคนเน่า
ค. Anacardiaceae
ข. โรคแคงเกอร์
ง. Myrtaceae
ค. โรคกรีนนิ่งหรือโรคฮวงลองบิง
จ. Helicteroideae
ง. โรคราดา
จ. โรคทริสเตซา
3. ท่าข่อย เป็นชื่อพันธุ์ของส้มชนิดใด
7. ส้มชนิดใดเป็นลูกผสมระหว่างสวีทออเรนซ์กับส้ม
ก. ส้มเปลือกล่อน
สามใบและมีความทนทานต่อโรครากเน่าโคนเน่า โรคท
ข. เกรฟฟรุต
ริสเตซ่านิยมให้เป็นต้นตอ
ก. ทรอยเยอร์
ค. ส้มเกลี้ยง
ง. ส้มโอ
ข.คลีโอพัตรา ค. สวีทออเรนซ์
ง. สวิงเกอร์ จ. แลงเพอร์
จ. มะนาว
4. ประเทศใดมีปริมาณการผลิตไม้ผลตระกูลส้มมากที่สุด 8. ข้อใดคืออายุการเก็บเกี่ยวของส้มสายน้าผึ้งโดย
ของโลก ในปี พ.ศ. 2559-2561
นับตั้งแต่ระยะดอกบาน
ก. บราซิล
ก. 7.5- 8.0 เดือน
ข. 8.0- 9.0 เดือน
ข. จีน
ค. สหรัฐอเมริกา
ค. 8.0- 10.0 เดือน
ง. อินเดีย
ง. 10.0-11.5 เดือน
จ. สเปน
จ. 11.0-13.0เดือน
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9. ข้อใดคือรหัสขนาดส้มเขียวหวานทางการค้าที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุด
ก. 000
ข. 00
ค. 0
ง. 1
จ. 2

10. ข้อใดคือลักษณะของน้าส้มปรุงในการแปรรูปส้ม
ก. น้าส้มที่ไม่มีการเจือน้าอาจแต่งรสด้วยน้าตาล
ข. น้าส้มที่ทาจากน้าส้มแท้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ค. น้าส้มที่ทาจากน้าส้มแท้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
ง. น้าส้มแท้นามาผสมกับน้าเติมน้าตาลจนเข้มข้น
จ. ไม่มีข้อถูก
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ตอนที่ 11.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ผลตระกูลส้ม
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
เรื่องที่ 11.1.1 ถิ่นกาเนิด ประวัติ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.1.2 พฤกษศาสตร์ พันธุ์ ความสาคัญของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.1.3 สถานการณ์การผลิตและการตลาดของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.1.4 โซ่อุปทานของสินค้าส้ม
เรื่องที่ 11.1.5 มาตรฐานสินค้าส้ม
แนวคิด
1. ไม้ผลตระกูลส้มเป็นไม้ผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยที่มีการปลูกกันอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากมีรสชาติดีและป็นที่นิยมบริโภคของคนทั่วไป นอกจากนี้ยังส่งออกไปจาหน่ายยัง
ต่างประเทศทั้งในรูปผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป ทาเงินเขาประเทศไดจานวนหลายล้านบาทต่อปี
ไม้ผลตระกูลส้มมีมากมายหลายชนิด เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มสายน้าผึ้ง ส้มเช้ง ส้มโอ มะนาว
มะกรูด เป็นต้น โดยพืชตระกูลส้มมีถิ่นกาเนิดอยู่ในแถบเอเชียอาคเนย์ไปจนถึงทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและประเทศพม่า หรือเขตติดต่อระหว่างพื้นที่ของ
ประเทศจีนตอนใต้ และคาบสมุทรมาลายูมากว่า 600 ปีก่อนคริสศักราชซึ่งรวมถึงประเทศไทย
ด้วยและส้มมีการแพร่กระจายไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก โดยในยุคแห่งการสารวจ ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 15 ไปจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้การนาเมล็ดพันธุ์ไปปลูก จนในปัจจุบันมีการ
ปลูกพืชตระกูลส้มทั่วโลก เนื่องจากพืชตระกูลส้ม สามารถเจิญเติบโตได้ดีในหลายสภาพแวดล้อม
เช่น ส้มเจริญได้ในดินแทบทุกชนิด ตั้งแต่ดินที่เป็นทรายหยาบจนถึงดินเหนียวหนัก เจริญเติบโต
ได้ดีทั้งพื้นที่เขตอากาศร้อนและเขตกึ่งร้อน เป็นต้น
2. อนุกรมวิธานของไม้ผลในตระกูลส้มนี้มีความซับซ้อน
และไม่ทราบจานวนชนิดที่แน่นอนใน
ธรรมชาติ หลายชนิดที่รู้จักเป็นพันธุ์ผสม บางชนิดที่มีความสาคัญทางการค้า เช่น ส้มเขียวหวาน
ส้มเช้ง ส้มโอ ส้มเกรพฟรุท เลมอน และมะนาว โดยไม้ผลพืชตระกูลส้มทั้งหมดจัดอยู่ใน วงศ์
Rutaceae โดยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลตระกูลส้ม ได้แก่ ราก ลาต้น กิ่ง ใบ ดอก และ
ผล จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปตามชนิดและสายพันธุ์ของส้ม โดยการจาแนกพันธุ์ส้มตาม
ความสาคัญทางพืชสวน สามารถแบ่งได้ออกเป็น 5 กลุ่มคือ 1) กลุ่มส้มเกลี้ยง เช่น กลุ่มสวีทออ
เรนจ์ กลุ่มบิทเทอร์ออเรนจ์ 2) กลุ่มส้มเปลือกล่อน เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มสายน้าผึ้ง ส้มฟรีมองต์
3) กลุ่มส้มโอและเกรฟฟรุต 4) กลุ่มส้มที่มีรสเปรี้ยวจัด เช่น มะนาว เลมอน และ 5) กลุ่มส้มกิน
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เปลือก เช่น ส้มคัมควัท อย่างไรก็ตามส้มจัดเป็นไม้ผลชนิดที่คนนิยมบริโภคเนื่องจากคุณค่าทาง
อาหาร จึงมีความสาคัญทางเศรษฐกิจ และส้มยังเป็นไม้สิริมงคลที่นิยมให้กันในเทศกาลสาคัญ
ต่างๆ
3. ไม้ผลตระกูลส้ม สามารถรับประทานในรูปของผลไม้ทั้งบริโภคผลสด น้าผลไม้ ผลไม้แปรรูป ส้มจึง
เป็นพืชที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทั่วโลก จากสถานการณ์การผลิตไม้ผลตระกูล
ส้มของโลก ประเทศที่เพาะปลูกพืชตระกูลส้มทั่วโลกประมาณ 140 ประเทศ และร้อยละ 70 อยู่
ในพื้นที่เขตหนาว โดยมีประเทศที่สาคัญในการผลิต เช่น จีน บราซิล สหรัฐอเมริกา อินเดีย เป็น
ต้น ซึ่งไม้ผลตระกูลส้มส่วนใหญ่ของโลกที่นิยมปลูกและให้ผลผลิตมากที่สุด คือ กลุ่มส้มเปลือก
ล่อน และกลุ่มมะนาว โดยใน เรื่องที่ 11.1.3 จะขอยกตัวอย่างเฉพาะส้มเปลือกล่อน การผลิตส้ม
เปลือกล่อนของโลก มีประมาณการผลิต 32.9 ล้านตัน โดยประเทศจีนเป็นประเทศผู้ผลิตส้ม
เปลือกล่อนมากที่สุด ประเทศไทยมีการผลิตส้มเปลือกล่อนอยู่ในอันดับที่ 23 มีพื้นที่เพาะปลูก
ทั้งสิ้น 99,012 และพื้นที่ให้ผลผลิต 83,398 ไร่ในปี พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะภาคเหนือมีพื้นที่ปลูก
มากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ การผลิตส้มเปลือกล่อนของไทยส่วนใหญ่ผลิตเพื่อใช้บริโภค
ภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 97.3 และมีการส่งออก คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของผลผลิตทั้งหมด
โดยวิถีตลาดของสินค้าส้มเปลือกล่อน จะประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อย ซึ่งต้องอาศัยพ่อค้าทั้งใน
ท้องถิ่นและนอกท้องถิ่นในการทาตลาดสินค้า รวมทั้งการจัดการสินค้าและการคัดบรรจุ ส่วน
เกษตรกรรายใหญ่ จะมีระบบการจัดการสินค้าอย่างครบวงจรจนถึงการจาหน่าย
4. โซ่อุปทานไม้ผลตระกูลส้ม คือ การประสานงานร่วมกัน ของหน่วยงานในองค์กรภาครัฐ เอกชน
และเกษตรกรตามโซ่อุปทาน
ทั้งการไหลวัตถุดิบในการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม
กิจกรรมใน
กระบวนการผลิตสินค้า การแปรรูป ข้อมูลข่าวสาร เพื่อความต้องการซื้อสินค้าและบริการของ
ลูกค้าเป้าหมาย โดยโซ่อุปทานไม้ผลตระกูลส้ม จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ 1) โซ่อุปทานต้นน้า
คือ ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต และเกษตรกร ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นคือ กระบวนการผลิตส้ม 2) โซ่
อุปทานกลางน้า คือ ผู้รวบรวมสินค้าหรือโรงคัดบรรจุ กิจกรรมที่เกิดขึ้น คือ การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว เก็บสินค้าและส่งถึงผู้จาหน่าย และ 3) โซ่อุปทานปลายน้า คือ ผู้จาหน่ายสินค้าส้ม และ
ผู้บริโภค โดยในเรื่องที่ 11.1.4 จะขอยกตัวอย่างโซ่อุปทานการผลิตส้ม 2 กรณีคือ โซ่อุปทานการ
ผลิตส้มเขียวหวานของเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดกาแพงเพชรและ โซ่อุปทานการผลิตส้มสายน้าผึ้ง
ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตส้มคุณภาพ จังหวัดเชียงใหม่
5. ไม้ผลตระกูลส้มเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาด การกาหนดมาตรฐาน
สาหรับไม้ผลตระกูลส้ม ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งจาเป็นเพื่อจะพัฒนาสินค้า
ให้ปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร สานักงาน
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มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กาหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตรของไม้ผลตระกูล มาตรฐานสินค้าเกษตร ส้มเปลือกล่อน (มกษ. 14-2550) เชน ส
มเขียวหวาน สมสายน้าผึ้ง หรือสมโชกุน และ ส้มฟรีมองต โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย 1)
คุณภาพ 2) ขนาด 3) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 4) การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ 5)
เครื่องหมายและฉลาก 6) วัตถุเจือปนอาหาร 7) สารปนเปอน 8) สารพิษตกคาง 9) สุขลักษณะ
และ 10) วิธีวิเคราะห์และชักตัวอยาง
วัตถุประสงค์
1. อธิบายถิ่นกาเนิด ประวัติ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของไม้ผลตระกูลส้ม
2. อธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์ และความสาคัญของไม้ผลตระกูลส้ม
3. อธิบายสถานการณ์การผลิตและการตลาดของไม้ผลตระกูลส้ม
4. อธิบายโซ่อุปทานของสินค้าส้ม
5. อธิบายมาตรฐานสินค้าส้ม
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ตอนที่ 11.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ผลตระกูลส้ม
ส้ม เป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทาน เมื่อพูดถึงส้มหลายท่านอาจนึกถึง ส้มเขียวหวาน ซึ่งเป็นส้มที่
สามารถแกะหรือปอกเปลือกรับประทานได้ง่าย เช่น ส้มเขียวหวานบางมด ส้มเขียวหวานรังสิต ส้มโชกุนของ
จังหวัดยะลาหรือจากภาคใต้ ส้มสายน้าผึ้งของอาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น อีกหลายท่านอาจนึกถึง ส้ม
โอ เช่น พันธุ์ทองดีและพันธุ์ขาวน้าผึ้งจากจังหวัดนครปฐม ส้มโอพันธุ์ท่าข่อยที่จังหวัดพิจิตร และส้มโอพันธุ์
ขาวแตงขวาของจังหวัดชัยนาท เป็นต้น และยังรวมถึง มะนาว(lime) เช่น มะนาวแป้น มะนาวหนัง มะนาวไข่
เป็นต้น
1. ถิ่นกาเนิดและประวัติของพืชตระกูลส้ม
จากการรวบรวมข้อ มู ล ของ Davies, F.S. และ Albrigo, L.G. (1994) พบว่า ไม้ ผ ลตระกู ล ส้ ม มี ถิ่ น
กาเนิดอยู่ในแถบเอเชียอาคเนย์ไปจนถึงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดียและประเทศพม่า และ
เขตติดต่อระหว่างพื้นที่ของประเทศจีนตอนใต้ และคาบสมุทรมาลายู กว่า 600 ปีก่อนคริสศักราช ซึ่งรวมถึง
ประเทศไทยด้วย เนื่องจากพบไม้ป่าหลายชนิดที่มีลักษณะใกล้เคียงและจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับส้ม จากถิ่น
กาเนิดเดิมเหล่านี้ในระยะเวลาต่อมา พบว่าส้มมีการปลูกแพร่กระจายไปยังบริเวณหรือส่วนอื่นๆ ในอีกหลาย
ประเทศหลายทวีป หากพื้น ที่นั้ น มีความเหมาะสมต่อการเจริญ เติบโต ดังปรากฏในประวัติศาสตร์ของจีน
ระหว่างปี พ.ศ. 2197 - 2205 ซึ่งเป็นรัชสมัยของจักรพรรดิชื่อ Ta Yu มีการส่งส้มแมนดารินและส้มห่อผ้าไหม
ไปเป็นเครื่องราชบรรณาการ
2. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของพืชตระกูลส้ม
2.1 อุณหภูมิ อุณหภูมิเป็นปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของส้ม ในเขต
หนาวที่มีอุณ หภู มิต่าสุ ด 15 องศาเซลเซียสในฤดูห นาว จะเป็ นท้องถิ่น ที่ปลู กส้ มได้คุณ ภาพที่ดี นอกจากนี้
คุณภาพของผลส้มก็ยังขึ้นอยู่กับระดับความสูงของพื้นที่ปลูก อุณหภูมิ ที่เหมาะกับการปลูกส้มคุณภาพดีอยู่
ระหว่าง 25 - 30 องศาเซลเซียส
2.2 ปริมาณนาฝนและการกระจายตัวของนาฝน ส้มตองไดรับปริมาณน้าที่สม่าเสมอ โดยปริมาณน้า
ฝนเฉลี่ยท ส้มต้องการประมาณปละ 1,500-2,000 มิลลิเมตร
2.3 ลม การปลูกส้มในประเทศไทยไม่ค่อยเกิดปัญหามากนัก ยกเว้นว่าส่วนใหญ่ในช่วงเดือนเมษายนมี
ลมและฝนค่อนข้างแรงและในต้นฤดูฝนจะมีลมพัดจัด อาจทาให้ต้นส้มโยกคลอนหรือล้ม
2.4 ดิน พืชตระกูลส้มสามารถเจริญได้ในดินแทบทุกชนิด ตั้งแต่ดินที่เป็นทรายหยาบจนถึงดินเหนียว
หนัก ข้อสาคัญไม่ควรให้มีน้าขังแฉะ แต่ในบางท้องที่ของประเทศไทยที่มีสภาพดินค่อนข้างแฉะ ก็ยังสามารถ
ปลูกส้มแมนดารินและส้มโอได้ดี เนื่องจากส้มมีระบบรากตื้น จึงทาให้สามารถปลูกขึ้นได้ในดินที่มีระดับน้าใต้
ดินสูง
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2.5 ปริมาณเกลือในดิน ดินที่ปลูกส้มไม่ควรมีเกลือหรือแร่ธาตุที่เป็นอันตรายต่อต้นพืช ส้มบางชนิดมี
ความทนต่อดินที่มีปริมาณเกลือและคลอรีนในระดับสูง ส้มในกลุ่มสวีทออร์เรนจ์มักไวต่อพวกเกลือโซเดียม เช่น
โซเดียมคลอไรด์ โซเดียมซัลเฟต โซเดียมคาร์บอเนต และบอร์แรกซ์ ในระดับสูงกว่า 550 ppm
2.5.2 ความเป็นกรด-ด่างของดิน ความเป็นกรด-ด่างของดิน (Soil pH) ที่เหมาะสมในการปลูกส้ม
ควรอยู่ ในช่ ว ง 5.0 – 6.0 ดิ น ที่ มี ส ภาพเป็ น กรดมากเกิ น ไปจะท าให้ ร ากของต้ น ส้ ม ไม่ เจริญ ต้ น ส้ ม มี ก าร
เจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์ อาจแคระแกร็น
3. อนุกรมวิธานไม้ผลตระกูลส้ม
Kingdom plantae, (อาณาจักรพืช)
Class Mangoliopsida, (ชั้น)
Phylum Mangoliophyta, (ไฟลัม)
Order Sapindales, (อันดับ)
Family Rutaceae, (วงศ์)
Subfamily Aurantioideae (วงศ์ย่อย)
Genus Citrus, (สกุล)
ตระกู ล วงศ์ ย่ อ ยของส้ ม (Subfamily: Aurantioideae) ในสกุ ล Citrus จั ด เป็ น สมาชิ ก ที่ เป็ น พื ช
เศรษฐกิจมากมาย เช่น ส้มเขียวหวาน (Citrus reticulate) ส้มเช้ง (C. sinensis) ส้มโอ (C. maxima) มะนาว
(C. aurantifolia) รวมทั้งไม้ผลที่มีคุณค่าในการนามาเป็นแหล่งพันธุกรรมและใช้เป็นต้นตอของส้มเศรษฐกิจ
เช่น มะตูม มะขวิด คัมควอท ส้มสามใบ ส้มทรอยเยอร์ เป็นต้น ตามการจาแนกทางอนุกรมวิธาน ตระกูลย่อย
ของส้ม (Aurantioideae) ประกอบด้วยพืชทั้งหมด 33 สกุล (genera) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 เผ่า (tribes)
6 เผ่าย่อย (sub-tribes) 9 กลุ่ม (sub-groups) 203 ชนิด (species) และ 28 พันธุ์ (varieties)
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลตระกูลส้ม
ไม้ผลตระกูลส้มมีส่วนต่าง ๆที่สาคัญ ได้แก่ ลาต้น กิ่งก้าน ใบและก้านใบ หนาม ดอก ผล เมล็ด และ
ราก ลักษณะทั่วไปของส่วนสาคัญดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่ออธิบายลักษณะ ความแตกต่าง และ
ใช้ในการจาแนกแต่ละชนิดหรือแต่ละพันธุ์
4.1 รากและระบบราก รากเป็นส่วนสาคัญของลาต้นที่ทาหน้าที่หาอาหารและแร่ธาตุเพื่อไปใช้ในการ
สังเคราะห์แสงและช่วยพยุงลาต้นให้เจริญเติบโตตั้งตรงขึ้นไป รากส้มส่วนใหญ่อยู่บริเวณผิวดินและต่าลึกลงไป
จากผิวดินประมาณ 2 ฟุต การแผ่กระจายของรากส้มและการเจริญเติบโตของรากจะสัมพันธ์กับการ
เจริญเติบโตของทรงพุ่มที่อยู่ระดับเหนือดิน
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4.2 ลาต้น ส่วนของลาต้นส้มคือส่วนโคนต้นเหนือดินตรงขึ้นไปจนถึงยอด การเจริญเติบโตของลาต้น
ส้มและขนาดทรงพุ่มขึ้นอยู่กับชนิดและสายพันธุ์ของส้ม ปริมาณและความหนาแน่นของราก การบอกขนาด
ของลาต้นมักนิยมวัดขนาดของพุ่มมากกว่าวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลาต้น โดยส้มจัดเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้
พุ่มขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางและบางชนิดมีทรงพุ่มขนาดใหญ่
4.3 กิง่ กิ่งที่เพิ่งแตกออกมาใหม่ซึ่งมีอายุน้อยจะมีสีเขียวและเป็นไม้เนื้ออ่อน ส่วนกิ่งที่แตกยาวและมี
ลักษณะเป็นสันนูนที่มองเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยม มักแตกภายในทรงพุ่มและมีหนาม เป็นกิ่งที่เรียกว่า “กิ่ง
กระโดง” ซึ่งลักษณะนี้จะหายไปเมื่อกิ่งส้มเจริญเติบโตเต็มที่ ตาซึ่งอยู่บนสันกิ่งทุกตาจะมีมัดท่อน้าท่ออาหาร
อยู่ 3 เส้น เส้นใหญ่สุดสาหรับส่งไปเลี้ยงใบ เรียกว่า leaf trace อีก 2 เส้นที่เล็กกว่าสาหรับตายอด เรียกว่า
thorn trace ส่วนของใบ ตายอด หนาม ดอก และผลเกิดจากส่วนของลาต้นที่เจริญมาจากกิ่ง ในตายอดจะมี
ส่วนของใบเกล็ด (prophyll) หุ้มปิดอยู่หลายแผ่น โดยตาจะเกิดขึ้นทุกข้อใบ ตายอดประกอบด้วยเนื้อเยื่อ
เจริญ และจุดกาเนิดใบ (leaf primordia) และมีตารองเกิดขึ้นที่มุมของใบเกล็ด ทาให้ข้อใบมีจานวนตา
มากกว่า 1 ตา
4.4 ใบ ใบส้มเป็นใบเดี่ยว แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ แผ่นใบและก้านใบ ส่วนของก้านใบจะมีส่วน
คล้ายกับแผ่นใบที่เรียกว่าหูใบ (wing) ติดอยู่ด้วย ขนาดของ wing แตกต่างกันตามแต่ชนิดของส้ม เช่นเดียวกัน
เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มแทนเจอรีน สวีทออร์เรนจ์ และมะนาว มี wing แคบและเล็กมาก ส่วนใบของส้มโอและ
เกรฟฟรุ๊ท มีขนาดใหญ่ ในขณะที่มะกรูด จะมี wing ขนาดใหญ่เกือบเท่าแผ่นใบสีของใบส้ม มีตั้งแต่สีเขียวอม
เหลือง เช่น มะนาว และ เลมอน จนถึงสีเขียวเข้มออกดา เช่น ส้มโอ ส่วนสวีทออร์เรนจ์ มีผิวใบด้านบนเป็นมัน
ด้านใต้ใบเป็นสีตองอ่อน
4.4.1 รูปทรงใบ ลักษณะของใบส้มเป็นใบเดี่ยว ยกเว้นกลุ่มส้มสามใบและลูกผสมของส้มสามใบ
รูปทรงและขนาดของใบแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของส้ม เช่น 1) รูปร่างแบบรูปหอก 2) รูปร่างเป็น
4.4.2 ขอบใบ สาหรับลักษณะขอบใบของส้มแบ่งได้คือ 1) ขอบใบจักฟันเลื่อย บางชนิดเรียบ แต่บาง
ชนิดก็เป็นหยัก เช่น ใบของเลมอนหรือซิตรอน 2) ขอบใบหยักมน ลักษณะของขอบใบที่มีหยักแบบมน เช่น ใบ
มะนาว ส้มโอ
4.5 ดอก ส้มเป็นพืชที่เริ่มออกดอกเมื่อลาต้นผ่านความแห้งแล้งมาช่วงหนึ่งก่อน หลังจากนั้นตาที่พัก
ตัวก็จะผลิแตกออกเป็นยอดอ่อนและมีตาดอก ตาดอกของส้มมี 2 ชนิด คือ 1) ตาดอกที่เกิดที่ยอด เรี ยกว่า
terminal flower bud และ 2) ตาดอกที่เกิดด้านข้างเรียกว่า lateral flower bud ดอกส้มเกิดที่ปลายยอด
อ่อนหรือที่มุมใบ อาจเกิดเป็นดอกเดี่ยว (solitary) หรือช่อดอก (inflorescence) ดอกส้มเป็นดอกสมมาตร
ตามรัศมี คือดอกที่กลีบดอกมีลักษณะและขนาดใกล้เคียงกัน (regular flower) เป็นดอกสมบูรณ์เพศอยู่บน
ฐานรองดอก (receptacle) ซึ่งเป็นส่วนของก้านดอก (peduncle) ส่วนของดอกประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ 4 วง
เรียงจากวงนอกสุด คือ กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรตัวผู้ และ เกสรตัวเมีย
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ภาพที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของไม้ผลตระกูลส้ม (ก) ลักษณะโครงสร้างของ กิ่ง ใบ ดอก และ
ผลส้ม (ข) ดอกสมบูรณ์เพศของส้มสายน้าผึ้ง (ค) ดอกสมบูรณ์เพศของส้มโอ
4.6 ผล ผลส้มจัดเป็นพวกเบอร์รี่ (berry) มีชื่อเรียกว่า hesperidium เป็นส่วนที่เจริญและพัฒนามา
จากรังไข่ เกิดภายหลังจากการถ่ายละอองเกสร โดยลมหรือแมลง และเกิดการปฏิสนธิ หรือการผสมระหว่าง
เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ผลส้มโดยทั่วไปมีกลีบผลอยู่จานวน 10 กลีบ อาจมีจานวนกลีบมากหรือน้อยกว่า
แตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ เชื่อมต่อกันเป็นวงกลมล้อมรอบแกนผล
5. พันธุ์ไม้ผลตระกูลส้ม
ชนิดและพันธุ์ไม้ผลตระกูลส้มและพืชที่ใกล้เคียงกับส้มนั้น สามารถแบ่งตามลักษณะความสาคัญทาง
พืชสวน ได้ออกเป็น 5 กลุ่มคือ
5.1 กลุ่มส้มเกลี้ยง เช่น กลุ่มสวีทออเรนจ์ ส้มเช้ง หรือ ส้มตรา กลุ่มส้มขม หรือบิทเทอร์ออเรนจ์ (
5.2 กลุ่มส้มเปลือกล่อน เช่น ส้มเขียวหวาน ส้มสายน้าผึ้งหรือส้มโชกุน
5.3 กลุ่มส้มโอและเกรฟฟรุต เช่น ส้มโอ
5.4 กลุ่มส้มที่มีรสเปรี้ยวจัด เช่น มะนาว เลมอน
5.5 กลุ่มส้มกินเปลือก เช่น ส้มคัมควัท
6. สถานการณ์การผลิตและการตลาดของไม้ผลตระกูลส้ม
จากข้อมูลการสารวจล่าสุดของ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food & Agriculture
Organization of the United Nations (FAO) ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีประเทศที่เพาะปลูกพืชตระกูลส้ม
ทั่วโลกประมาณ 140 ประเทศ และร้อยละ 70 อยู่ในพื้นที่เขตหนาว โดยมีประเทศที่สาคัญโดยเรียงตาม
ปริมาณผลผลิตส้มรวม ได้แก่ จีน บราซิล สหรัฐอเมริกา อินเดีย สเปน เม็กซิโก อียิปส์ อิร่าน อิตารี อินโดนีเซีย
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และ ปากีสถาน ในปัจจุบันส้มเปลือกล่อน หรือส้มเขียวหวานในประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 99,012
และพื้นที่ให้ผลผลิต 83,398 ไร่ในปี พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะภาคเหนือมีพื้นที่ปลูกมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 27,461ไร่ และพื้นที่ให้ผลผลิต 26,132 โดยปลูกมากใน อาเภอฝาง แม่อาย และ
ไชยปราการ รองลงมาคือจังหวัดสุโขทัย และแพร่
7. วิธีตลาดสินค้าส้ม (ตัวอย่างส้มเปลือกร่อน)
ผลผลิตส้มสายน้าผึ้งในเขตพื้นที่อาเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ส่วน ใหญ่จะ
เป็นผลผลิตจากสวนของเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีระบบการจัดการผลผลิตที่ ไม่ครบวงจร และ อาศัยพ่อค้าทั้งใน
ท้องถิ่นและนอกท้องถิ่นในการทาตลาดสินค้า รวมทั้งการจัดการสินค้าและการคัดบรรจุ ส่วนเกษตรกรราย
ใหญ่ จะมีระบบการจัดการสินค้าอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวใน การคัดบรรจุ
และการจาหน่าย โดยสรุปแหล่งตลาดสาคัญของส้มสายน้าผึ้งจาก อาเภอไชยปราการ ฝาง และแม่อายแบ่ง
ออกเป็น 4 ตลาดหลัก ได้แก่
7.1 ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่นภายในจังหวัดเชียงใหม่เองและจังหวัดใกล้ เคียงในเขตภาคเหนือ
ตอนบน และล่าง
7.2 ตลาดส่งในภูมิภาค ตลาดค้าส่งในภูมิภาค ได้แก่ ตลาดค้าส่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
ตลาด ค้าส่งในเขตภาคกลางตอนบน (นครสวรรค์) ตลาดค้าส่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)
ตลาดค้าส่งในเขตภาคตะวันตก (ราชบุรี) ตลาดค้าส่งในเขตภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช)
7.3 ตลาดส่งกรุงเทพ และปริมณฑล ตลาดค้าส่งในกรุงเทพมหานครฯ (ปากคลองตลาด ตลาดมหา
นาค) และตลาดค้าส่งใน ปริมณฑล (ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดนครปฐม)
7.4 ตลาดส่งออก ตลาดส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่ดาเนินการโดยเกษตรกรเจ้าของสวนส้มขนาดใหญ่ (เช่น
จีน, อินโดนีเซีย, เขมร, เวียดนาม, เมียนมา, มาเลเซีย, สิงคโปร์ เป็นต้น)
8.โซ่อุปทานของสินค้าส้ม
โซ่อุปทานไม้ผลตระกูลส้ม คือ การประสานงานร่วมกัน ของหน่วยงานในองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
ตัวเกษตรกรตามโซ่อุปทาน ทั้งการไหลวัตถุดิบในการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม กระบวนการผลิตสินค้า การแปรรูป
ข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมเต็มความต้องการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งทาให้เกิด การปรับปรุง
ประสิทธิภาพทั้งโซ่อุปทาน ที่มีบทบาทสาคัญในโซ่อุปทานได้แก่
8.1 โซ่อุปทานต้นนา ได้แก่ เกษตรกร และผู้จัดกาปัจจัยการผลิต
8.2 โซ่ อุ ป ทานกลางน า ได้ แ ก่ โรงคั ด บรรจุ ซึ่ ง จะท าหน้ า ที่ เป็ น ผู้ ร วบรวมสิ น ค้ า ส้ ม และเข้ า สู้
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
8.3 โซ่อุปทานปลายนา ได้แก่ โซ่อุปทานปลายน้าเริ่มจากผลผลิตส้ม ที่ผ่านการคัดเกรดและคุณภาพ
จากโรงคัดบรรจุที่ ส่งไปยังผู้จาหน่ายหลัก
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9. มาตรฐานสินค้าไม้ผลตระกูลส้ม
ไม้ผลตระกูลส้มเป็นพืชเศรษฐกิจ และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การ
กาหนดมาตรฐานสาหรับไม้ผลตระกูลส้ม ในด้านคุณภาพและความปลอดภัย จึงมีความสาคัญที่จะพัฒนาสินค้า
ให้ปลอดภัย เป็นที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร สานักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรของไม้ผลตระกูลส้ม
หลายชนิด เช่น มะนาว (มกษ. 27-2560) ส้มโอ (มกษ. 0013–2550) ส้มเปลือกล่อน (มกษ. 14-2550)
----------------------------------------------------------------กิจกรรม 11.1.1
1. จงอธิบายการจัดลาดับอนุกรมวิธานของไม้ผลตระกูลส้ม
2. จงอธิบายส่วนประกอบของผลส้ม
3. พันธุ์ไม้ผลตระกูลส้มสามารถแบ่งตามลักษณะความสาคัญทางพืชสวนได้เป็นกี่กลุ่มอะไรบ้าง
บันทึกตอบกิจกรรม 11.1.1

กิจกรรม 11.1.2
1. ประเทศใดที่เป็นผู้ผลิตส้มเปลือกล่อนที่สาคัญของโลก
2. อธิบายผู้ที่มีบทบาทสาคัญในโซ่อุปทานกลางน้าของการผลิตส้ม
บันทึกตอบกิจกรรม 11.1.2
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ตอนที่ 11.2 กระบวนการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
เรื่องที่ 11.2.1 การเตรียมความพร้อมและการปลูกไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.2.2 การจัดการน้าและปุ๋ย
เรื่องที่ 11.2.3 การจัดการศัตรูของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.2.4 การขยายพันธุ์ และการจัดการทรงพุ่มไม้ผลตระกูลส้ม
แนวคิด
1. การเตรียมความพร้อมก่อนปลูกไม้ผลตระกูลส้มเกษตรกรหรือผู้ประกอบการควรศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปลูกส้มก่อนการตัดสินใจปลูก ทั้งชนิดของส้ม สายพันธุ์และลักษณะของแต่ละสาย
พันธุ์ ความทนทานและต่อโรคและแมลงศัตรู ลักษณะดินปลูกและสภาพดินที่เหมาะสม ความต้องการ
แร่ธาตุอาหาร น้า และการจัดการโรคและแมลงศัตรู รวมถึงแรงงานและเงินลงทุน โดยเมื่อเริ่มที่จะ
ปลูกส้ม การปลูกส้มสามารถแบ่งเป็น 4 แบบคือ 1) การปลูกบนพื้นราบ 2) การยกร่องลูกฟูก และ 3)
การปลูกแบบแถวคู่ขุดคูกลาง และ 4) การปลูกแบบขุดคูยกร่อง โดยผู้ปลูกจะต้องคานึงถึงลักษณะ
ของพื้นที่เป็นสาคัญ
2. การจัดการน้าและการจัดการธาตุอหารหรือการใส่ปุ๋ยในพืชตระกูลส้มมีความสาคัญในการปฏิบัติการ
ทาสวนส้มเป็นอย่างมาก เนื่องจากส้มสามารถให้ผลผลิตในปริมาณมากต่อต้น จึงมีความต้องการธาตุ
อาหารปริมาณมากตามไปด้วย และต้นส้มต้องการน้ามากตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นการปลูกไม้ผล
ตระกูลส้มจึงจาเป็นต้องมีระบบชลประทานในแปลงส้ม เพื่อจ่ายน้าให้แก่ต้นส้มในฤดูแล้ง และระบาย
น้าออกจากฤดูฝน เกษตรกรควรจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าพร้อมๆกับการสร้างแปลง ส่วนการใส่ปุ๋ย
ต้นส้มสามารถแบ่งการใส่ปุ๋ยออกตามระยะการเจริญเติบโตได้ดังนี้คือ การให้ปุ๋ยแก่ต้นส้มที่ยังไม่ให้
ผลผลิต การให้ปุ๋ยแก่ต้นส้มที่ให้ผลผลิตแล้ว ซึ่งจะมีการจัดการธาตุอาการที่แตกต่างกัน
3. พืชตระกูลส้มเป็นพืชที่มีปัญหาโรคและศัตรูรบกวนทาลายมาก ประกอบกับประเทศไทยมีสภาพ
ภูมิอากาศแบบร้อนชื้นที่เหมาะสมต่อการเกิดและการระบาดของศัตรูพืช ดังนั้นความสาเร็จในการ
ปลูกส้ม จึงขึ้นอยู่ที่การจัดการศัตรูส้มอย่างมีประสิทธิภาพ โดยศัตรูพืชที่สาคัญของส้มแบ่งเป็น 1) โรค
ส้ม เช่น โรคกรีนนิ่งหรือโรคฮวงลอง โรคแคงเกอร์ โรครากเน่าและโคนเน่าโรคทริสเตซา 2) แมลงและ
ไรศัตรูสาคัญ เช่น หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ส้ม ไรแดงหรือไรแดงอัฟริกัน เป็นต้น และ 3)
วัชพืชในสวนส้ม
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4. การขยายพันธุ์ส้มมี 3 แบบ คือ 1) การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด 2) การขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนขยายพันธุ์
อื่นๆ แบ่งออกเป็น การขยายพันธุ์โดยไม่ต้องอาศัยต้นตอ เช่น การตัดชา ตอน และ การขยายพันธุ์
โดยต้องอาศัยต้นตอ เช่น ติดตา และเสียบยอด ซึ่งต้อนตอเป็นส้นสาคัญที่ใช้หาอาหารของส้ม และ 3)
วิธีการขยายพันธุ์แบบอื่นๆ เช่น การต่อราก การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นต้น ส่วนเมื่อต้นส้ม
เจริญเติบโตการตัดแต่งกิ่งส้มมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการทรงพุ่มของต้นให้เหมาะสมต่อการดูแล
ปฏิบัติงาน เพื่อความสมดุลระหว่างรากและต้นส้มและเกิดความสมดุลการใช้ปริมาณธาตุอาหารของ
ต้นส้ม
วัตถุประสงค์
1. อธิบายการเตรียมความพร้อมและการปลูกไม้ผลตระกูลส้ม
2. อธิบายการจัดการน้าและปุ๋ยในการปลูกไม้ผลตระกูลส้มได้
3. อธิบายการจัดการศัตรูของไม้ผลตระกูลส้มได้
4. อธิบายการขยายพันธุ์ และการจัดการทรงพุ่มไม้ผลตระกูลส้ม
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ตอนที่ 11.2 กระบวนการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม
1. การเตรียมความพร้อมก่อนปลูก
เกษตรกรหรือผู้ประกอบการควรศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกส้มก่อนการตัดสินใจปลูก
ทั้งชนิดของส้ม สายพันธุ์และลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ ความทนทานและ/หรือความอ่อนแอต่อโรคและแมลง
ศัตรู ลักษณะดินปลูกและสภาพดินที่เหมาะสม ความต้องการแร่ธาตุอาหาร น้า และการจัดการโรคและแมลง
ศัตรู เป็นต้น โดยการศึกษาจากเอกสารวิชาการจากแหล่งต่างๆ นักวิจัยหรือนักวิชาการที่มีความรู้ เกษตรกรที่
ประสบความสาเร็จ และในการตัดสินใจปลูกหรือสร้างสวนส้มนั้น สิ่งสาคัญที่เกษตรกรควรคานึงถึง
1.1 พันธุ์ส้มและการขยายพันธุ์ส้ม
1.2 เงินลงทุนหรือแหล่งของทุน
1.3 การขนส่งคมนาคมและตลาด
1.4 แรงงาน
1.5 การสารวจ
1.6 สารวจพื้นที่ว่าความเหมาะสมหรือมีแหล่งน้าเพียงพอ
2. การปลูกส้ม
2.1 การปลูกบนพืนราบ เหมาะกับพื้นที่ราบเชิงเขา ดินระบายน้าได้ดี เป็นพื้นที่ซึ่งฝนไม่ตกชุก และ
ไม่มีปัญหาน้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน เกษตรกรควรปรับพื้นที่ให้เรียบ ไม่ให้มีหลุมบ่อใบพื้นที่แปลงปลูก เพื่อ
ป้องกันน้าขังในช่วง การปลูกควรใช้ระยะระหว่างต้น 6 - 7 เมตร และระหว่างแถว 6 - 7 เมตร (ใช้ต้นพันธ์30
- 40 ต้น/ไร่) ขุดหลุมกว้างด้านละ 50 เซนติเมตร และลึก 30 - 50 เซนติเมตร
2.2 การยกร่องลูกฟูก การสร้างแปลงปลูกแบบนี้เหมาะสาหรับพื้นที่ซึ่งฝนตกชุกบางช่วงของปี ดิน
ระบายน้าได้ไม่ดีนัก เป็นพื้นที่ซึ่งน้าไม่ท่วมแปลง และสามารถระบายน้าออกจากแปลงได้ง่าย วิธีสร้างแปลง
ทาโดยไถยกร่อง ขุด หรือดันดิน ยกขึ้นเป็นคันร่องกว้างประมาณ 6 เมตร ส่วนที่เป็นร่องระบายน้ากว้าง 1 - 2
เมตร และลึก 0.5 - 1.0 เมตร สลับกันไปจนเต็มพื้นที่ จากนั้นขุดหลุมปลูกบนคันร่องโดยใช้ระยะระหว่างต้น 6
- 7 เมตร
2.3 การปลูกแบบแถวคู่ขุดคูกลาง การปลูกแบบแถวคู่ขุดคูกลาง การสร้างแปลงปลูกแบบนี้เหมาะ
กับพื้นที่ลักษณะเดียวกับข้อ 2.2 แต่ปลูกไม้ผลตระกูลส้มเป็นแถวคู่ขนานบนคันร่อง การสร้างแปลงทาโดยขุดคู
กว้างประมาณ 1.0 - 1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ระหว่างคันร่องซึ่งกว้างประมาณ 10 - 12 เมตร ปลูกส้มโดย
ใช้ระยะระหว่างต้น 6 - 7 ยะระหว่างแถว 6 - 8 เมตร
2.4 การปลูกแบบขุดคูยกร่อง การปลูกแบบขุดคูยกร่อง การสร้างแปลงแบบนี้เหมาะกับพื้นที่ราบลุ่ม
ซึ่งมีน้าท่วมขังเกือบตลอดทั้งปี การสร้างแปลงทาโดยขุดคูเพื่อนาดินขึ้นมาถมให้คันร่องสูงจากดินเดิมประมาณ
1 เมตร คันร่องที่ปฏิบัติงานได้สะดวกควรกว้างประมาณ 10-12 เมตร และปลูกส้มโอแบบแถวคู่ดังที่ได้กล่าว
แล้ว ความกว้างของคูขึ้นอยู่กับปริมาตรดินที่ต้องการ ระดับน้าในคูควรอยู่ต่าจากคันร่องอย่างน้อย 0.5 เมตร
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หากแปลงตั้งอยู่ ถูกน้าท่วม เกษตรกรควรสร้างคันดินป้องกันน้าท่วมรอบแปลง โดยคันดินดังกล่าวควรกว้าง
ประมาณ 6 เมตรแล้วปลูกส้มแบบแถวเดี่ยว
3. การจัดการนา
ทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตรมีจากัด และมีปัญหาทั้งด้านปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป อีกทั้งปัญหา
ด้านคุณ ภาพน้ า จึ งจ าเป็ น ต้ องมีก ารจั ดการทรัพ ยากรน้ าให้ เพี ยงพอและมี คุ ณ ภาพเหมาะสมส าหรับ การ
เจริ ญ เติบ โตของต้ น ส้ ม เพราะส้ มเป็ น พื ช ที่ มีค วามต้ องการน้ าในปริม าณมาก การปลู ก ไม้ผ ลตระกูล ส้ ม จึ ง
จาเป็นต้องมีระบบชลประทานในแปลงส้ม เพื่อจ่ายน้าให้แก่ต้นส้มในฤดูแล้ง และระบายน้าออกจากฤดูฝน
เกษตรกรควรจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าพร้อมๆกับการสร้างแปลง ในบางครั้งอาจจาเป็นต้อง ใช้พื้นที่บางส่วน
ของแปลงเพื่อขุดสระเก็บน้า และมีการจัดการคุณภาพของน้า
4. การจัดการปุ๋ย
การให้ปุ๋ยและธาตุอาหารแก่ต้นส้มนั้น ให้พิจารณาจากปริมาณของธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินหรือในต้น
ส้มเป็นหลัก และช่วงระยะเวลาของการเจริญเติบโตของต้นส้ม
4.1 การให้ปุ๋ยแก่ต้นส้มที่ยังไม่ให้ผลผลิต (ระยะตั้งแต่ปลูกไปจนเริ่มให้ผลผลิต) เป็นช่วงระยะที่ต้น
ส้มมีการเจริญเติบโตทางด้านราก ลาต้น กิ่งก้าน และบางสายพันธุ์เริ่มให้ผลผลิตได้เร็วโดยที่บางสายพันธุ์อาจ
ให้ผลผลิตได้ช้า สัดส่วน 3-1-2 หรือ 4-1-2 โดยแบ่งใส่ทางดินปีละ 4-6 ครั้ง
4.2 การให้ปุ๋ยแก่ต้นส้มที่ให้ผลผลิตแล้ว
4.2.1 ระยะก่อนการออกดอก ให้ปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมในสัดส่วนที่สูง เช่น 1-1-3 หรือ 1-1-4 โดย
จะเริ่มให้เมื่อใบอ่อนชุดใหญ่ที่แตกออกมามีอายุประมาณ 30 วันพร้อมกับการให้น้า เพื่อเป็นการสะสมอาหาร
และเมื่อใบส้มชุดนี้มีอายุประมาณ 60- 90 วัน อาจช่วยเร่งให้ต้นส้มได้พักตัวเร็วขึ้นและเพื่อป้องกันการผลิแตก
ยอดชุดใหม่
4.2.2 ระยะที่เริ่มให้น้าและตาเริ่มผลิต การให้ปุ๋ยในช่วงนี้ควรใช้ปุ๋ยทางใบควบคู่ไปกับการให้ปุ๋ยทาง
ดิน และหากมั่นใจว่ายอดอ่อนชุดใหม่ที่จะผลิออกมานั้นเป็นยอดที่มีดอกด้วย การจัดการปุ๋ยที่ให้ในช่วงนี้ควร
จะเป็นปุย๋ ที่มีสัดส่วนที่มีตัวหน้าสูง คือ 3-1-1 หรือ 4-1-1 หรือ 1-1-1
4.2.3 ระยะที่ติดผลอ่อน ตั้งแต่อายุผล 3 เดือนถึงอายุผล 7 เดือน สัดส่วนของปุ๋ยที่ใช้ในช่วงเวลา
ดังกล่าว จึงควรอยู่ที่ประมาณตั้งแต่ 5-1-1 หรือ 5-1-2 หรือ 4-1-2 ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิต ผลจากการ
วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน
4.2.4 ระยะก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่ง การให้ปุ๋ยในระยะนี้อาจทาได้ 2
ลักษณะ คือ แบบแรกจะใช้ปุ๋ยที่มีสัดส่วนเดียวกันกับช่วงการให้ดอก คือ 1-1-3 หรือ 1-1-4 ซึ่งการให้ปุ๋ย
สัดส่วนนี้จะทาให้ผลผลิตส้มที่ได้มีรสชาติค่อนข้างหวานสนิท ส่วนแบบที่สองจะเป็นการให้ปุ๋ยโดยเพิ่มสัดส่วน
ของไนโตรเจนอีกเล็กน้อย เช่น 2-1-3, 2-1-4 และ 2-1-5 เพื่อให้ผลผลิตส้มมีรสชาติอมเปรี้ยวเล็กน้อย
5. โรคส้มที่สาคัญของส้ม
โรคสาคัญของไม้ผลตระกูลส้มที่เข้าทาลายและพบระบาดในแหล่งปลูกส้มต่างๆ ของประเทศไทย ทา
ให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตส้มอย่างมาก ซึ่งโรคบางชนิดทาความเสียหายอย่างรุนแรงจนไม่สามารถปลูกส้ม
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ในบริเวณเดิมได้ เช่น โรคกรีนนิ่งหรือโรคฮวงลองบิงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโรคต้นโทรมซึ่งในขณะนี้เป็นปัญหา
ที่สาคัญที่สุดของผู้ปลูกส้ม โรคแคงเกอร์ โรครากเน่าและโคนเน่า โรคทริสเตซา โรคใบเปื้อนน้าหมากหรือโรค
เมลาโนส โรคแผลสะเก็ด หรือโรคสแคป โรคผลร่วงหรือโรคขั้วผลเน่า และ อาการผิดปกติที่เกิดจากการขาด
ธาตุอาหาร
6.แมลงและไรศัตรูสาคัญของส้ม
แมลงและไรศัตรูส้มที่สาคัญซึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่การปลูกส้ม ได้แก่ หนอนชอนใบส้ม หนอน
แก้วส้ม เพลี้ยไฟ ไรแดง และไรสนิม
7. การขยายพันธุ์
การขยายพันธุ์ส้มมี 3 แบบ คือ 1) การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด 2) การขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนขยายพันธุ์
อื่นๆ แบ่งออกเป็น การขยายพันธุ์โดยไม่ต้องอาศัยต้นตอ เช่น การตัดชา ตอน และ การขยายพันธุ์โดยต้อง
อาศัยต้นตอ เช่น ติดตา และเสียบยอด ซึ่งต้อนตอเป็นส้นสาคัญที่ใช้หาอาหารของส้ม และ 3) วิธีการ
ขยายพันธุ์แบบอื่นๆ เช่น การต่อราก การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของส้มว่ามีความยากหรือ
ง่ายในการงอกราก
8. การจัดการทรงพุ่ม
การตัดแต่งกิ่งส้มมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการทรงพุ่มของต้นให้เหมาะสมต่อการดูแลปฏิบัติงาน เพื่อ
ความสมดุลระหว่างรากและต้นส้มและเกิดความสมดุลการใช้ปริมาณธาตุอาหารของต้นส้มในการสังเคราะห์
แสง ช่วยให้แสงแดดส่องได้ทั่วถึงทรงพุ่ม มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน ลดจานวนกิ่งที่แก่ของต้นและทาให้
เกิดกิ่งที่ให้ผลผลิต (rejuvenile) ซึ่งทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ลดความรุนแรงของโรค ทาให้การพ่นสารเคมีได้ทั่วถึง

กิจกรรม 11.2.1
1. แปลงส้มในพื้นที่ราบลุ่ม มีการปลูกแบบยกร่องคูน้ากว้างและลึกควรมีการให้น้าชลประทานระบบใด
2. อธิบายข้อดีของการให้ปุ๋ยต้นส้มพร้อมกับระบบน้า
3. ระยะก่อนการเก็บเกี่ยวประมาณหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งควรมีการจัดการปุ๋ยอย่างไรเพื่อให้ส้มมีชาต
หวาน
บันทึกตอบกิจกรรม 11.2.1
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กิจกรรม 11.2.2
1. โรคส้มชนิดใดในปัจจุบันเป็นปัญหาที่มีความสาคัญที่สุดและก่อนให้เกิดความเสียหายจนเกษตรกรไม่
สามารถปลูกส้มได้
2. โรครากเน่าและโคนเน่าในส้มสามารถป้องกันกาจัดได้อย่างไร
3. แมลงศัตรูพืชชนิดใดทาให้เกิดการระบาดของโรคแคงเกอร์และควรจัดการอย่างไร

กิจกรรม 11.2.3
1. จงอธิบายข้อดีของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ต้นตอ
2.การติดตาส้มใช้วิธีการติดตาแบบใด
บันทึกตอบกิจกรรม 11.2.3
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ตอนที่ 11.3 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม
โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 11.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
เรื่องที่ 11.3.1 ดัชนีการเก็บเกี่ยว และวิธีการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.3.2 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม
เรื่องที่ 11.3.3 การเพิ่มมูลและแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าไม้ผลตระกูลส้ม
แนวคิด
1. การเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้ผลตระกูลส้ม เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการผลิต ซึ่งเกษตรกรจะต้องทา
การเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามอายุของผลิต โดยดูจากดัชนีการเก็บเกี่ยว เช่น
การนับอายุ และวิธีการเก็บเกี่ยวไม้ผลตระกูลส้ม ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคน มี 2 วิธีคือ ใช้มือปลิดผล
และใช้กรรไกรตัด กรรไกรที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวผลส้ม และสุดท้ายคื อการรับผลผลิตส้มจากแปลงเพื่อ
ขนส่งสู่โรงคัดบรรจุ
2. การปฏิ บั ติ ห ลั ง การเก็ บ เกี่ ย วของไม้ ผ ลตระกู ล ส้ ม คื อ การเตรี ย มผลผลิ ต ส้ ม ส าหรั บ จ าหน่ า ย
ประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนต่ างๆ ตั้งแต่ ก ารรับ ผลผลิ ต น าสู่ โรงคั ด บรรจุเพื่ อ การท าความสะอาด การ
คัดเลือก การคัดขนาดและคุณภาพ การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งถึงตลาดผู้บริโภคส้ม
3. การเพิ่มมูลและแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าไม้ผลตระกูลส้มเป็นสิ่งสาคัญ นอกจากการผลิตส้มที่
ต้องอาศัยการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีแล้ว ส้มยังเป็นสินค้าเกษตรที่มีผู้นิยมรับประทานตลอดทั้งปี
ดังนั้นการเพิ่มมูลค้าสิน ค้าโดยการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเป็นสินค้าใหม่ๆ เช่น การแปรรูป
น้าส้ม การทาแยมส้ม การทาส้มแช่อิ่ม และการเพิ่มศักยภาพสินค้าไม้ผลตระกูลส้มตามความต้องการ
ของผู้บริโภค เช่น การสร้างกลุ่มเครือข่ายหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตส้ม นโยบายจากภาครัฐใน การ
ส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกส้ม เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความสาเร็จในธุรกิจการผลิตส้มตลอดห่วงโซ่
อุปทาน
วัตถุประสงค์
1. อธิบายดัชนีการเก็บเกี่ยว และวิธีการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้มได้
2. อธิบายการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้มได้
3. อธิบายการเพิ่มมูลและแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าไม้ผลตระกูลส้มได้

------------------------------------------------------------------------

27

ตอนที่ 11.3 การเก็บเกีย่ วและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม
1.ดัชนีการเก็บเกี่ยว
1.1 การนับอายุ ส้มแต่ละสายพันธุ์มีดัชนีอายุการเก็บเกี่ยวตั้งแต่ระยะดอกบานจนถึงระยะเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม แตกต่างกันออกไป ส้มเปลือกล่อนบางพันธุ์สามารถเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่าพันธุ์อื่นๆ เช่น ส้มฟรีมองท์มี
อายุการเก็บเกี่ยวที่ประมาณ 7.5-8 เดือน ส้มเขียวหวานมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ประมาณ 8-10 เดือน และส้มโช
กุนหรือส้มสายน้าผึ้งมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ประมาณ 10-11 เดือน ส้มพันธุ์ออร่า (ซึ่งเป็นพันธุ์จากต่างประเทศ
และนามาปลูกในภาคเหนือ) มีอายุการเก็บเกี่ยวที่ประมาณ 9-10 เดือน
1.2 การวัดปริมาณนาคัน ปริมาณน้าคั้นของส้มจะเพิ่มขึ้นเมื่อผลส้มสุกหรือติดอยู่กับต้น เนื่องจากส้ม
มีการสะสมปริมาณน้าในแวคคิวโอล เพิ่มมากขึ้นตามอายุของผล และผนังเซลล์ของผลส้มจะอ่อนตัวลงทาให้
สามารถคั้นน้าได้มากขึ้น ปริมาณน้าคั้นเป็นวิธีมาตรฐานและวิธีเฉพาะจะหาความสะมพันธ์ของปริมาณน้าคั้น
กับน้าหนักเริ่มต้นของผลส้ม ซึ่งสามารถบอกระยะการเก็บเกี่ยวส้มได้โดยผลที่สุกจะมีปริมาณน้าคั้นมากกว่าผล
ที่ยังอ่อน
1.3 การวัดปริมาณนาตาล การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้าไดทั้งหมด (total soluble solids)
หรือความหวาน สามารถเป็นตัวบอกระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ โดย สมสายน้าผึ้งหรือสมโชกุน ต้องมีความ
หวานมากกว่า 9.0 องศาบริกซ Obrix) ขึ้นไป และ 8.0 องศาบริกซขึ้นไป สาหรับส้มเปลือกลอนอื่นๆ
2. การเก็บเกี่ยว
การเก็บเกี่ยวผลส้มเปลือกล่อน มี 2 วิธีคือ ใช้มือปลิดผลและใช้กรรไกรตัด กรรไกรที่ใช้ในการเก็บ
เกี่ยวผลส้ม มี 2 ชนิดคือ
2.1 กรรไกรด้ามสันสาหรับเก็บผลส้มที่อยู่ในระดับต่า ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ กรรไกรตัดแต่งกิ่งทั่วไป
และกรรไกรที่ปากสั้นและปลายงอน
2.2 กรรไกรด้ามยาวสาหรับเก็บเกี่ยวผลส้มที่อยู่สูง โดยการตัดผลส้มแล้วส่งให้คนงานอีกคนหนึ่งรับ
หรือวางผลส้มลงกับพื้น
3. การรับผลผลิต
ผลผลิตส้มถูกเก็บเกี่ยวลงในภาชนะอาจเป็น ลังพลาสติก หรือลังไม้ ตะกร้า ภายในแปลงปลูก แล้ว
ลาเลียงไปยังโรงคัดบรรจุ
4. การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม
ไม้ผลตระกูลส้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งส้มเปลือกล่อนจาเป็นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องภายหลังการ
เก็บเกี่ยว เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และการปฏิบัติที่เหมาะสมนั้นต้องไม่ทาให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินไป
แต่ทั้ งนี้ ขั้ น ตอนในการดูแลรั กษาระหว่างการเจริญ เติบ โต วิธีก ารเก็บ เกี่ยว ก็ เป็น เรื่องส าคัญ เช่น เดีย วกั น
เพราะมี ผ ลต่อทั้ งคุ ณ ภาพและปริ มาณผลผลิ ตและส่ งผลต่อราคาสิ น ค้าส้ ม การเตรียมผลผลิ ตส้ ม ส าหรับ
จ าหน่ ายประกอบด้ว ยขั้น ตอนต่ างๆ ตั้ งแต่ก ารรับ ผลผลิ ต นาสู่ โรงคัดบรรจุ เพื่ อ การทาความสะอาด การ
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คัดเลือก การป้องกันลักะจัดโรคแมลง การเคลือบผิว การบรรจุหีบห่อ ตลอดจนการเก็บรักษาและการขนส่ง
จนกระทั้งผลผลิตส่งถึงมือผู้บริโภค
9. การเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปส้ม
นอกจากการรับประทานผลสดแล้ว ส้มแต่ละสายพันธุ์นั้นสามารถนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เพื่อการเพิ่มมูลค่าในลักษณะที่ทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ส่วนมากแล้วผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลส้มส่วน
ใหญ่จะเป็นน้าส้มแปรรูปทั้งในลักษณะของน้าส้มพร้อมดื่ม น้าส้มเข้มข้น หรือผสมกับน้าผลไม้ชนิดอื่น ซึ่งมีการ
ผลิตเพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น แยมส้ม
หรือแยมเปลือกส้ม กลีบหรือส้มแช่อิ่ม ส้มในน้าเชื่อม ส้มกวน และน้ามันผิวส้ม เป็นต้น
10. แนวทางการเพิ่มศักยภาพไม้ผลตระกูลส้ม
แนวทางการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ผลตระกูลส้มเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดผู้บริโภคและตลาดโลกได้แก่
10.1 การพัฒนาเกษตรกรให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการแข่งขันได้ ทาให้การผลิตอยู่บน
พื้นฐานความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง ทาให้เกษตรกรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด สามารถเข้าถึงและติดตามข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
10.2 การสร้างความร่วมมือกันในลักษณะของกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งในระหว่าง
เกษตรกรด้วยกันเอง ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายระหว่างเกษตรกร ผู้รับซื้อและผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
10.3 ภาครัฐควรเร่งรัดงานวิจัยพัฒนาที่จาเป็นเพื่อการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร หรือการแก้ไข
ปัญหาทั้งด้านการผลิต โรคส้ม และการตลาด สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการสามารถดาเนินกิจการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10.4 การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบและมาตรการที่เป็นอุปสรรคทางการค้า
10.5 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัยและ
น่าเชื่อถือ
10.6 การจัดทาแผนพัฒนาการบริหารจัดการผลไม้ทั้งระบบเพื่อการดาเนินงานอย่างเป็นเอกภาพใน
ทิศทางเดียวกัน และกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาให้สอดคล้องเหมาะสมกับศักยภาพของผลไม้แต่ละชนิด
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กิจกรรม 11.3.1
1. อธิบายอายุการเก็บเกี่ยวของผลส้มแต่ละชนิด
บันทึกตอบกิจกรรม 11.3.1

กิจกรรมที่ 11.3.2
1.

ส้มสามาราถเป็นรูปเป็นสินค้าใดได้บ้าง

2.

ยกตัวอย่างแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าไม้ผลตระกูลส้ม

บันทึกตอบกิจกรรม 11.3.2
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 11 การจัดการการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม
ตอนที่ 11.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไม้ผลตระกูลส้ม แนวตอบกิจกรรม 11.1.2
1. ไม้ผลตระกูลส้ม จัดอยู่ในอาณาจักรพืช (ชั้น) Class Mangoliopsida (ไฟลัม) Phylum
Mangoliophyta (อันดับ) Order Sapindales (วงศ์) Family Rutaceae (วงศ์ย่อย) Subfamily
Aurantioideae และ (สกุล) Genus Citrus
2. ผลส้มประกอบไปด้วย 1) เปลือกผล เปลือกผลแบ่งออกเป็น 3 ชั้นเปลือกผลชั้นนอกสุด เรียกว่า
ฟลาเวโด (flavedo) เปลือกผลชั้นกลางเรียก อัลบิโด (albedo) และ เปลือกผลชั้นใน 2) ผนังกั้นหรือผนังกลีบ
ผล เรียกว่าเซ็กเม็นต์ (segment) 3) แกนผล (central axis) 4) ถุงน้าหวาน (juice sac) และ 5) เมล็ด
3. พันธุ์ไม้ผลตระกูลส้ม สามารถแบ่งตามลักษณะความสาคัญทางพืชสวน ได้ออกเป็น 5 กลุ่มคือ 1)
กลุ่มส้มเกลี้ยง 2) กลุ่มส้มเปลือกล่อน 3) กลุ่มส้มโอและเกรฟฟรุต 4) กลุ่มส้มที่มีรสเปรี้ยวจัด และ 5) กลุ่มส้ม
กินเปลือก
แนวตอบกิจกรรม11.1.2
1. จีน
2. ผู้ที่มีบทบาทสาคัญในโซ่อุปทานกลางน้าของการผลิตส้มเปลือกล่อน คือ โรงคัดบรรจุซึ่งจะทา
หน้าที่เป็นผู้รวบรวมสินค้าส้ม และเข้าสู้กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตั้งแต่คัดขนาด คัดเกรด ทา
ความสะอาด เคลือบผล ติดสติ๊กเกอร์ บรรจุภัณฑ์ และขนส่งสินค้าถึงผู้จาหน่ายในโซอุปทานปลายน้า

ตอนที่ 11.2 กระบวนการผลิตไม้ผลตระกูลส้ม
แนวตอบกิจกรรม 11.2.1
1. รดน้าด้วยเครื่องสูบบ้าที่ติดตั้งบนเรือหรือแพ
2. การให้ปุ๋ยวิธีนี้ถือเป็นวิธีการให้ปุ๋ยที่ให้ประสิทธิภาพสูง สามารถกาหนดสัดส่วนและปริมาณปุ๋ยได้
แน่นอน ต้นส้มได้รับธาตุอาหารอย่างความสม่าเสมอ มีความสะดวกและช่วยประหยัดแรงงาน
3. ใช้ปุ๋ยที่มีสัดส่วน 1-1-3 หรือ 1-1-4 ซึ่งการให้ปุ๋ยสัดส่วนนี้จะทาให้ผลผลิตส้มที่ได้มีรสชาติค่อนข้าง
หวานสนิท
แนวตอบกิจกรรม 11.2.2
1. โรคฮวงลองบิง หรือ โรคกรีนนิ่ง ที่เกษตรรู้จัดกันดีคือโรคต้นโทรม
2. โรครากเน่าและโคนเน่าในส้มสามารถป้องกันกาจัด1) การใช้พันธุ์ส้มที่มีความต้านทานต่อโรคและ
การเข้าทาลายของเชื้อรา เช่น ส้มพันธุ์ทรอยเยอร์ พันธุ์คาริโซ เป็นต้นตอในการขยายพันธุ์ 2) ปรับปรุง
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คุณภาพของดินและความอุดมสมบูรณ์ และปรับความเปรี้ยวของดินโดยการใช้วัสดุประเภทปูนที่ใช้ทาง
การเกษตร 3) ปรับปรุงสภาพพื้นที่ปลูกไม่มีสภาพขังน้า 4) หากพบแผลของโรคที่บริเวณโคนต้นส้ม ให้ถาก
เปลือกลาต้นที่เป็นแผลออกและทาแผลด้วยสารละลายของสารป้องกันกาจัดเชื้อรา เช่น บอร์โดมิกซ์เจอร์ โฟ
ซีธิลอัล หรือ ฟอสฟอรัสแอซิค หรือการพ่นสารฟอสฟอรัสแอซิคทางใบ อัตรา 60-80 กรัม(ซีซี) ปีละ 2 ครั้ง
ก่อนฤดูฝนและหลังฤดูฝน 5) ใช้จุลินทรีย์ควบคุมและป้องกันโรค เช่น การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
3. หนอนชอนใบ สามารถจัดการได้โดย 1) ใบอ่อนส้มที่ถูกหนอนทาลายมาก ควรตัดเผาไฟเพื่อลด
ปริมาณหนอนในรุ่นต่อไป 2) ใช้สารเคมีในกลุ่มของไดเมทโธเอท ฟลูเฟนนอกซูรอน และอิมิดาโคลปริคแนว
ตอบกิจกรรม 11.2.3
1.วิธีการขยายพันธุ์โดยอาศัยต้นตอมีข้อดี คือ ต้นส้มมีคุณสมบัติตรงตามพันธุ์ทุกประการ มีหนามน้อย
สามารถให้ดอกออกผลเร็วประมาณ 3ปี ลักษระทรงพุ่มแผ่ทางด้านข้าง และทนต่อโรคทางระบบรากได้
2. การติดตาส้มโดยทั่วไปใช้วิธีติดตาแบบตัว-ที และตัว-ทีแบบหัวกลับ ซึ่งนิยมใช้วิธีหลังนี้ในฤดูฝน
เพื่อป้องกันน้าซึมเข้าบริเวณรอยแผล

ตอนที่ 11.3 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผลตระกูลส้ม
แนวตอบกิจกรรม 11.3.1
1. อายุการเก็บเกี่ยวของผลส้มแต่ละชนิดได้แก่
อายุการเก็บเกี่ยวของผลส้ม
อายุการเก็บเกี่ยว
ชนิดของส้ม
(ตังแต่ระยะดอกบาน-ระยะ
เก็บเกี่ยว)
มะนาว
4.5- 5.5 เดือน
ส้มฟรีมองต์
7.5- 8.0 เดือน
ส้มเขียวหวาน
8.0- 10.0 เดือน
ส้มสายน้าผึ้งหรือส้มโชกุน
10.0-11.5 เดือน
ส้มเช้ง ส้มเกลี้ยง ส้มตรา
7.5- 8.0 เดือน
ส้มโอ
7.5- 8.0

เดือนที่ผลผลิตราคาสูง
ก.พ.- มี.ค.- เม.ย
ส.ค.- ก.ย.
ก.พ.- เม.ย., ก.ค.- ส.ค.
ก.พ.- เม.ย., ก.ค.- ก.ย.
ส.ค.- ก.ย.
ก.ค.- ก.ย.

แนวตอบกิจกรรม 11.3.2
1. ส้มสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น แปรรูปเป็น น้าส้มพร้อมดื่ม น้าส้มเข้มข้น แยมส้ม
หรือแยมเปลือกส้ม ส้มแช่อิ่ม เป็นต้น
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2. ตัวอย่ างแนวทางการเพิ่มศักยภาพสินค้าไม้ผ ลตระกูล ส้ม เช่น การพัฒ นาเกษตรกรให้ ส ามารถเพิ่ ม
ศักยภาพในการผลิตและการแข่งขันได้ ทาให้การผลิตอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง และการสร้าง
ความร่วมมือกันในลักษณะของกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งในระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง เป็นต้น
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 11
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “การจัดการการผลิตไม้ผล
ตระกูลส้ม”
คาแนะนา
ขอให้นักศึกษาอ่านคาถามแล้วเขียนวงกลมล้อมรอบข้อคาตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ชนชาติใดเป็นผู้นาส้มเปลือกล่อนเข้ามาปลูกใน
5. ข้อคือความหมายของ “ส้มสาร์ทจีน”
ประเทศไทย
ก. ส้มรุ่นที่ 1
ก. อินเดีย
ข. ส้มรุ่นที่ 2
ข. เวียดนาม
ค. ออกสู่ตลาดในเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ค. พม่า
สิงหาคม
ง. ญี่ปุ่น
ง. ออกสู่ตลาดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
จ. จีน
มกราคม
จ. เรียกว่าส้มปี
2. “Citrus maxima” เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ของส้มใน 6. ถ้าต้องการปลูกส้มในพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งมีน้าท่วมขัง
เกือบตลอดทั้งปี ควรเลือกรูปแบบการปลูกแบบใด
กลุ่มใด
ก. ส้มโอ
ก. การยกร่องลูกฟูก
ข. การปลูกแบบขุดคูยกร่อง
ข. มะนาว
ค. ส้มเขียวหวาน
ค. การปลูกแบบแถวคู่ขุดคูกลาง
ง. มะนาวออสเตเลีย
ง. การปลูกบนพื้นราบ
จ. ส้มคัมควอท
จ. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดส้มที่มีหูใบ (wing) ขนาดใหญ่เกือบเท่าแผ่น 7. แปลงส้มในพื้นที่ราบลุ่ม คูน้ากว้างและลึก มี
ใบ
ปริมาณน้าเพียงพอในฤดูแล้ง ควรเลือกระบบ
ก. ส้มเช้ง
ชลประทานแบบใด
ก. ระบบชลประทานแบบประหยัดน้า
ข. ส้มสายน้าผึ้ง
ค. มะกรูด
ข. รดน้าด้วยเครื่องสูบบ้าที่ติดตั้งบนเรือหรือแพ
ง. มะนาวแป้น
ค. ระบบชลประทานแบบพ่นฝอย
ง. ระบบชลประทานแบบฝังท่อใต้ดิน
จ. ส้มโอ
จ. ถูกทุกข้อ
4. การผลิตไม้ผลตระกูลส้มชนิดมีปริมมาณการผลิต 8. ข้อใดคือแมลงพาหะของโรคกรีนนิ่งหรือโรคฮวง
มากที่สุดในโลก
ลองบิงในส้ม
ก. กลุ่มส้มโอและเกรฟฟรุต
ก. หนอนชอนใบ
ข. กลุ่มเลมอน ค. กลุ่มมะนาว
ข. หนอนแก้ว ค. เพลี้ยไฟ
ง. กลุ่มส้มเปลือกล่อน จ. กลุ่มส้มเกลี้ยง
ง. เพลี้ยไก่แจ้ จ. เพลี้ยอ่อน
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9. ข้อใดไม่ใช้ข้อดีของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ต้นตอ
ก. มีหนามน้อย
ข. ต้นส้มมีคุณสมบัติตรงตามพันธุ์
ค. ทนต่อโรคทางระบบราก
ง. ให้ดอกออกผลเร็วประมาณ 3ปี
จ. มีทรงพุ่มสูงและตรง
10. ข้อใดคือปริมาณน้าคั้นต่าสุดของส้มเขียวหวาน ที่ใช้ในการพิจารณาดัชนีเก็บเกี่ยว
ก. 25 เปอร์เซ็นต์
ข. 30 เปอร์เซ็นต์
ค. 33 เปอร์เซ็นต์
ง. 40 เปอร์เซ็นต์
จ. 50 เปอร์เซ็นต์

เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยที่ 11
ก่อนเรียน
ก
ข
ง
ข
ก
ค
ก
8. ง
9. ก
10. ข

หลังเรียน
1. จ
2. ก
3. ค
4. จ
5. ค
6. ข
7. ข
8. ง
9. จ
10. ค
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