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ค ำน ำ 

 ส้มโอเป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพสูงในการส่งออก เนื่องจากมีรสชาติดี เปลือกหนาเก็บรักษาได้น าน 
สามารถทนทานต่อการขนส่งทางไกลและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ อัตรา
การส่งออกมีการขยายตัวทุกปี ปัจจุบันไทยเป็นผู้ผลิตส้มโอรายใหญ่ที่มีส้มโอพันธุ์ดีตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค ในปี 2551 ไทยส่งออกส้มโอสดปริมาณ 11,218 ล้านตัน และคาดว่าในปี 2552 สามารถส่งออกได้
ประมาณ 12,000 ล้านตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2553) ซึ่งผลผลิตส้มโอถึงร้อยละ 95 เป็นส้มโอที่ใช้เพ่ือ
บริโภคภายในประเทศ และส่งออกเพียงร้อยละ 4 เท่านั้น ส้มโอจึงเป็นสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการส่งออกสูง
มาก เกษตรกรสามารถปลูกและขยายผลผลิตได้อย่างไม่มีข้อจ ากัด 
 ส้มโอทับทิมสยามเป็นพันธุ์ที่พัฒนาโดยเกษตรกร อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มีปลูกเฉพาะในพ้ืนที่  3 
ต าบล ของ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ได้แก่ ต. คลองน้อย ต.เกาะทวด และ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก    มีพ้ืนที่
ปลูกประมาณ 85 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วเพียง 46 ไร่ และยังไม่ให้ผลผลิต 39 ไร่ เป็นส้มโอพันธุ์พ้ืนเมือง
จากบ้านบราโอ ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ซึ่งมีผลเหมือนพันธุ์ขาวพวง มีกุ้งเป็นเนื้อสีชมพูค่อนข้างแดง ผลมี
ขนาดใหญ่ แต่มีรสขม แต่เมื่อน ามาปลูกที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ผลปรากฏว่าให้ผลผลิตและมีรสชาติ
หวานขึ้น ผิวผลมีสีเขียวเข้ม และมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมทั่วผลคล้ายก ามะหยี่ จากนั้นได้มีการปรับปรุงคุณภาพสาย
พันธุ์แบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้เวลาหลายปี ในที่สุดก็ได้ส้มโอที่มีเนื้อสีแดงเข้มแบบสีทับทิม รสชาติหวาน หอม นุ่ม  
จึงมีการตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ เป็น “พันธุ์ทับทิมสยาม” เนื่องจากคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผลผลิตส้ม
โอพันธุ์ทับทิมสยามขายได้ราคาดี เนื่องจากได้รับความนิยมจากผู้บริโภค และเป็นที่ต้องการของตลาด ปัจจุบันสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกเป็นอย่างมาก ซ่ึงราคาขายที่หน้าสวนจะอยู่ที่ผลละ 150-200 บาท และราคาขายที่
ร้านค้าริมทางหลวง ผลละ 150-300 บาท จึงเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหลายรายหันมาปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม
กันมากข้ึน  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
สำรบัญ 

 
            หน้า 
บทที่ 1  ลักษณะประจ าพันธุ์ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
 ล าต้นและทรงพุ่ม 
 ใบ 
 ดอก 
 ผล 
บทที่ 2  สภาพแวดล้อมและลักษณะการเจริญเติบโตของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
 พ้ืนที่ปลูก 
 สภาพดินในพื้นที่ปลูก 
 สภาพภูมิอากาศ 
 ฤดูปลูก 
 ลักษณะการเจริญเติบโตของส้มโอ  
บทที่ 3 ศัตรูส าคัญของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามและการป้องกันก าจัด 
 แมลงศัตรูพืช 
  ชนิดของแมลงและไรศัตรู 
  ลักษณะการเข้าท าลาย ความเสียหายที่เกิดจากแมลง และการป้องกันก าจัด 
  ภาพแมลงและไรศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจ 
 โรคศัตรูพืช 
บทที่ 4 การจัดการสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 
 การเตรียมพ้ืนที่ปลูก 
 ระยะปลูก 
 ระบบการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง 
 การเตรียมหลุมปลูก 
 การปลูก 
 การดูแลรักษาในช่วง 1-3 ปีแรก 
 ปฏิทินการจัดการสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม รอบ 10 วันในรอบปี 
บทที่ 5 สภาพการผลิตและการตลาดของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน 
 ข้อมูลพ้ืนฐานเกษตรกร 
 ข้อมูลพ้ืนที่ 
 การตลาด 
 ต้นทุนการผลิตและรายได้ 
เอกสารอ้างอิง 
  
 
 



 

 
 

 
บทที่ 1 

 ลักษณะประจ ำพันธุ์ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยำม 
 
ล ำต้นและทรงพุ่ม  
 เนื่องจากการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามด้วยกิ่งตอน และต้นมีนิสัยชอบแตกกิ่งที่ระดับใกล้ผิวดินจึงท าให้
ล าต้นเตี้ย หรือไม่มีล าต้นที่ชัดเจน ประกอบกับจ านวนกิ่งที่แตกออกมาในระดับต่างๆ มีมาก และมีใบหนาแน่น
บริเวณกลางไปจนถึงปลายกิ่ง จึงท าให้ปลายกิ่งห้อยลง และทรงพุ่มต้นภายนอกแน่นทึบ แต่ภายในค่อนข้างโปร่ง 
ลักษณะการเจริญเติบโตของต้นมีลักษณะแผ่ออก (ภาพท่ี1) 
 

 
 

ภำพที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโตต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม (แผ่ออก) 
 

 กิ่งอ่อนของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมีสีเขียวเข้ม ปลายกิ่งมักจะแบนหรือมีเหลี่ยม ที่ผิวเปลือกมีหนามไม่
แข็งเกิดขึ้นประปราย ความยาวของหนาม ประมาณ 0.1-0.5 เซนติเมตร กิ่งที่มีอายุมากเหลี่ยมจะค่อยๆหายไป 
เช่นเดียวกับสีเขียวจะจางลงมีสีเทาเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 



 

 
 

 
ใบ 
 สีของใบเลี้ยง มีสีเขียวอ่อนใบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แผ่นใบใหญ่ส่วนปลายและแผ่นใบเล็กส่วนโคนหรือ
ที่เรียกว่าปีกใบ (ภาพที่ 2) ปลายปีกใบเว้าเข้าจนติดกับเส้นกลางใบในต าแหน่งเดียวกันกับส่วนที่สอบเข้าหากันของ
ส่วนโคนแผ่นใบใหญ่ ท าให้ดูเหมือนใบใหญ่และปีกใบแยกออกจากกัน แต่มีเส้นกลางใบเชื่อม 2 ส่วนให้ต่อกัน ใบ
ใหญ่ มีรูปร่างเป็นรูปไข่กลับ ความยาวประมาณ 10.3-15.68 เซนติเมตร ความกว้างใบ 4.6-8.58เซนติเมตร 
อัตราส่วน ความยาว: ความกว้าง เท่ากับ 1.83-2.24 รูปร่างเมื่อตัดตามขวาง ตรงหรือโค้งเล็กน้อย การบิดงอของ
แผ่นใบ ไม่บิดหรือบิดน้อย ใบไม่เป็นคลื่น แผ่นใบมีสีเขียวเข้มมีขนใต้ใบ ไม่มีรอยเว้าของขอบใบ ปลายใบมน มีรอย
เว้าบริเวณปลายใบ ความยาวก้านใบ สั้นประมาณ 0.36-0.76 เซนติเมตร ส่วนปีกใบ         มีรูปร่างคล้าย
สามเหลี่ยม ความกว้างของปีก ขนาด 0.87-3.26 เซนติเมตร 
 
 

 
ภำพที่ 2 ลักษณะใบของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 

 
ดอก 
 ดอกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เป็นดอกเดี่ยวแต่มักเกิดรวมกันบนส่วนปลายกิ่ง ท าให้เห็นเป็นพวงหรือช่อ  
จ านวนดอกต่อช่อ มีจ านวน 6-10 ดอกขึ้นไป (ภาพที่ 3) แต่ละดอกประกอบด้วยองค์ประกอบของดอกชั้นต่างๆ 
ครบทั้ง 4 วง (ภาพที่ 4) โดยเรียงล าดับจากชั้นนอกไปสู่ชั้นใน คือ 
 กลีบเลี้ยง มีสีเขียว จ านวน 4-5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นวง แต่ส่วนปลายแยกจากกัน ท าหน้าที่ห่อหุ้มดอก
บริเวณส่วนโคน กลีบเลี้ยงของดอกที่บานแล้วจะคงอยู่กับผลตลอดไปจนผลแก่ 
 กลีบดอก มีสีเขียวของต่อมน้ ามันประบนพ้ืนผิวดอกสีขาว โดยเฉพาะส่วนโคนกลีบดอก เมื่อดอกยังไม่บาน 
กลีบดอกจะห่อติดกันแน่นท าหน้าที่ปกป้องเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียแทนกลีบเลี้ยงได้อย่างดี เมื่อดอกบานกลีบ
ดอกแต่ละกลีบจะแยกออกจากกัน ส่วนปลายกลีบจะม้วนงอลง ท าให้เห็นผิวกลีบดอกด้านใน ซึ่งมีสีขาวเด่นชัด 
กลีบดอกจะหลุดร่วงไปหลังจากดอกบานไม่นาน 
 เกสรตัวผู้ ประกอบด้วยก้านชูอับเรณูสีขาว ส่วนโคนแบนและเชื่อมติดกันเป็นแผ่นอย่างหลวมๆ ส่วนกลาง
กลมเรียวไปสู่ส่วนปลาย ที่ปลายสุดมีอับเรณู สีเหลือง จ านวนเกสรตัวผู้เฉลี่ยต่อดอกประมาณ 30 กว่าอัน  



 

 
 

 เกสรตัวเมีย ประกอบด้วยปลายยอดเกสรตัวเมียอยู่ปลายสุด มีขนาดใหญ่แผ่แบนออก สีเขียวอ่อน     ชูสูง
เด่นมากกว่าส่วนอ่ืนๆ ของดอก ในระยะที่ดอกบานเต็มที่ จะมีของเหลวเหนียวปกคลุมผิวหน้า ปลายยอดเกสรตัว
เมีย ท าหน้าที่ดักจับละอองเกสร ถัดจากปลายยอดเกสรตัวเมียลงไปเป็นหลอดเกสรตัวเมีย ลักษณะอวบสั้น สีเขียว
อ่อนที่ผิวมีต่อมน้ ามันเป็นจุดประอยู่ทั่วตลอด ส่วนโคนของหลอดเกสรตัวเมียเชื่อมติดกับรังไข่ มีสีเขียว และมีต่อม
น้ ามันเป็นจุดประท่ัวทั้งผิวรังไข่  
 
 

      
 

             ภำพที่ 3 ลักษณะการดอกออกเป็นช่อ               ภำพที่ 4 องค์ประกอบของดอก 
 
ผล 
 ผลของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม มีลักษณะแตกต่างจากส้มโอพันธุ์อ่ืนอย่างชัดเจน และเป็นลักษณะประจ า
พันธุ์ที่เด่นชัดของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามคือ เนื้อผลหรือกุ้งมีสีชมพูเข้มจนถึงแดง เหมือนสีทับทิม (ภาพที่ 5-6) ผิว
ผลมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมคล้ายก ามะหยี่  
 

         
 

 ภำพที่ 5 ทรงผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม                      ภำพที่ 6 สีของเนื้อผล (กุ้ง) 
 

 
 
 



 

 
 

ลักษณะต่างๆ ของผล มีดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 1 แสดงลักษณะภายนอก ภายในผล และเมล็ด ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 

ลักษณะผล รายละเอียด 
ภำยนอกผล  
รูปร่างผล ทรงกลม-ทรงกลมสูงและเรียวไปสู่ขั้วผล 
ขนาดผลเฉลี่ย (กว้างxสูง) 15.2-16.5 ซม.x15-20 ซม. 
อัตราส่วนความยาว/เส้นผ่าศูนย์กลางผล 0.98-1.21 ซม. 
ความสม่ าเสมอของผล  สม่ าเสมอ 
ทรงผล  ส่วนใหญ่มีจุก 
ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด  คือบริเวณปลายผล 
รูปร่างบริเวณข้ัวผล  กลมเล็กน้อย 
สีเปลือกผล  เขียวแกมเหลือง 
ความมันของผิวผล ไม่มัน 
ความขรุขระของผิวผล เรียบ 
ขนาดของต่อมน้ ามัน เล็ก (0.1 ซม.) 
ความเด่นชัดของต่อมน้ ามัน เด่นชัด 
ผิวผล มีขนอ่อนนุ่มคล้ายก ามะหยี่ 
  
ภำยในผล  
ความหนาของเปลือกผล  ค่อนข้างบาง ขนาด 0.8-1.5 ซม. 
การยึดติดระหว่างเปลือกกับเนื้อ  น้อย 
สีของเปลือกชั้นกลาง  ชมพูอ่อน 
สีหลักของเนื้อ  ชมพูเข้มถึงแดง 
ความขมของเนื้อ  มี 
ลักษณะใจกลางผล  มีทั้งกลวงและไม่กลวง 
จ านวนกลีบที่พัฒนา  จ านวน 10-13 กลีบ 
ความเหนียวของผนังกลีบ  ปานกลาง 
การลอกเนื้อผลออกจากผนังกลีบผล  ปานกลางถึงง่าย 
ความยาวของกุ้ง  ขนาด 1.48-1.84 ซม. 
ความหนาของกุ้ง  ขนาด 0.28-0.38 ซม. 
ความเด่นชัดของผนังกุ้ง สูง 
การยึดติดกันของกุ้ง  มาก 
ความฉ่ าของเนื้อผล มาก 
ความหวาน  10-17.5 องศาบริกซ์ 
  
  
  
  



 

 
 

ตำรำงท่ี 1 (ต่อ)  
ลักษณะผล รายละเอียด 

เมล็ด  
จ านวนเมล็ดต่อผล   ไม่มีเมล็ด - มี 10-20 เมล็ด (บางผลมีเมล็ดลีบมาก) 
ความยาวเมล็ด  1.4-1.92 ซม. 
ความกว้างของเมล็ด  0.70-1.05 ซม. 
รูปร่างเมล็ด  กึ่งสามเหลี่ยม 
สีเปลือกเมล็ดชั้นนอก  สีเหลือง 
สีเปลือกเมล็ดด้านใน  น้ าตาลอ่อน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที่ 2  
สภำพแวดล้อมและลักษณะกำรเจริญเติบโตของส้มโอพันธุ์ทับทมิสยำม 

 
พื้นที่ปลูก 

พ้ืนที่ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามส่วนใหญ่อยู่ในต าบลคลองน้อย ต าบลเกาะทวด และต าบลคลองกระบือ 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีความลาดชัน 0-1 เปอร์เซ็นต์ เดิมมี
สภาพเป็นนาข้าว เกษตรกรจึงได้ขุดร่องเพ่ือปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 

จากการส ารวจพ้ืนที่ในปี พ.ศ. 2554/2555 พบว่า มีจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทั้งสิ้น 210 ราย พ้ืนที่
ปลูกทั้งหมด 1,012 ไร่ (35,621 ต้น) ซึ่งต าบลที่มีการปลูกมากที่สุดคือ ต าบลคลองน้อย คิดเป็นสัดส่วนต่อพ้ืนที่
ทั้งหมด 80 เปอร์เซ็นต์ และมีพ้ืนที่ให้ผลผลิต 141.75 ไร่ (5,730 ต้น) ซึ่งส่งผลให้ส้มโอทับทิมสยามมีราคาค่อนข้าง
สูง เฉลี่ย 150-250 บาทต่อผล เพราะเป็นที่ต้องการของตลาด (ตารางที่ 2) ซึ่งถ้าราคาขายของผลส้มโอเฉลี่ย 100 
บาทต่อผล ผลผลิตจ านวน 595,870 ผล คิดเป็นรายได้ 59.58 ล้านบาท และ ท ารายได้ 420,366 บาทต่อไร่ต่อปี 

 
ตำรำงท่ี 2  พ้ืนที่ปลูก จ านวนเกษตรกร พื้นที่ให้ผลผลิต และผลผลิตส้มโอ ในฤดูกาล พ.ศ. 2554/2555  
               พ้ืนที่อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต าบล 
เกษตรกร 

(ราย) 

พ้ืนที่ปลูกและจ านวนต้นทั้งหมด ให้ผลผลิต 
ผลผลิต (ผล) 
ปี 2554/55 พ้ืนที่ 

(ไร่) 
จ านวนต้น(ต้น) 

พ้ืนที่ 
(ไร่) 

จ านวนต้น 
(ต้น) 

คลองน้อย 185 800 29,064 90 3,487 375,870 

เกาะทวด 10 83 2,437 21 955 78,320 

คลองกระบือ 7 27 1,080 27 1,080 118,800 

บ้านปากพนังฝั่งตะวันตก 4 31 1,360 4 200 22,000 

บ้านปากพนังฝั่งตะวันออก 2 65 1,500 0 0 0 

บ้านเพิง 2 7 180 0.25 8 880 

รวม 210 1,012 35,621 141.75 5,730 595,870 

 
สภำพดินในพื้นที่ปลูก 

ดินในพ้ืนที่ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามเป็นชุดบางกอก ลักษณะทางกายภาพ มีลักษณะเนื้อดินเป็นดิน
เหนียว ดินบนเป็นสีเทาเข้ม สีน้ าตาลปนเทาเข้ม ดินล่างเป็นสีเทาหรือน้ าตาลอ่อน มีจุดประสีน้ าตาลแก่             สี
น้ าตาลปนเหลือง สีแดงปนเหลือง เป็นดินลึกมีการระบายน้ าเลว ฤดูฝนน้ าขังลึก 20-50 เซนติเมตร นาน 4-5 เดือน 
ฤดูแล้งดินแห้งแตกระแหงเป็นร่องกว้างลึก มีเปลือกหอยอยู่บริเวณดินชั้นล่าง ลักษณะทางเคมี ดินมีความเป็นกรด-
ด่างเท่ากับ 6.99-7.96 มีอินทรียวัตถุปานกลางถึงสูง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง และมีความ
เค็มต่ า  

 
 
 
 



 

 
 

สภำพภูมิอำกำศ 
พ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มี

ฤดูกาล  2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน ส าหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
ท าให้มีฝนในบริเวณพ้ืนที่ไม่มากนักเพราะมีภู เขาสูงด้านทิศตะวันตกขวางทิศทางลมไว้  ส่วนลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านบริเวณอ่าวไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ท าให้ปริมาณฝนตกชุก 
และน้ าท่วมในบริเวณพ้ืนที่ 

สภาพภูมิอากาศทั่วไปจะเป็นแบบร้อนชื้น มีอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ค่อนข้างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง
มากนัก (ตารางที่ 3 และภาพที่ 7) ซึ่งจากข้อมูลปริมาณน้ าฝนในช่วงปี พ.ศ. 2547 ถึง 2556 พบว่า ปริมาณน้ าฝน
ทั้งปีรวม 2,594 มิลลิเมตร มีช่วงแล้ง 2 ช่วง คือ เดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคม     มีปริมาณน้ าฝนมากที่สุด
เดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตามปัญหาที่ส าคัญที่สุด คือ ปัญหาฝนตกหนักและน้ าท่วมขัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
เดือนตุลาคม ถึง เดือนมกราคม มีฝนตกหนักประมาณ 1,495 มิลลิเมตร หรือประมาณ 57.62 เปอร์เซ็นต์ของ
ปริมาณน้ าฝนตลอดทั้งปี ซึ่งการพิจารณาการปลูกส้มโอจะต้องมีการเตรียมพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการระบายน้ า
ท่วมขังออกจากแปลงปลูก 

 
ตำรำงท่ี 3  ปริมาณน้ าฝนรายเดือน (มิลลิเมตร) จ านวนวันที่ฝนตก ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิระหว่าง  
               พ.ศ. 2547 – 2556 ในพ้ืนทีอ่ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เดือน 
ปริมาณน้ าฝน 
(มลิลเิมตร) 

จ านวนวันฝนตก 
(วัน) 

ความช้ืน
สัมพัทธ์ 

(เปอร์เซ็นต์) 

อุณหภูมเิฉลีย่ 
(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมสิูงสดุ 
(องศาเซลเซียส) 

อุณหภูมติ่ าสดุ 
(องศาเซลเซียส) 

มกราคม 267.48 14.22 84.00 26.23 30.06 23.16 
กุมภาพันธ ์ 50.02 5.00 78.89 26.92 31.67 22.83 
มีนาคม 226.14 10.13 79.25 27.53 32.50 23.54 
เมษายน 158.70 10.02 79.11 28.21 33.33 24.20 
พฤษภาคม 171.56 15.00 79.54 28.17 33.42 24.47 
มิถุนายน 124.23 12.01 78.81 28.21 33.46 24.44 
กรกฎาคม 91.44 11.11 79.39 27.89 33.14 24.22 
สิงหาคม 150.76 13.11 76.84 28.05 33.38 24.21 
กันยายน 126.49 15.11 79.65 27.67 32.92 24.09 
ตุลาคม 323.92 19.46 82.71 27.12 31.64 23.94 
พฤศจิกายน 555.52 19.57 83.98 26.76 30.45 23.83 
ธันวาคม 348.27 19.35 83.96 26.29 29.79 23.51 

รวม/เฉลี่ย 2,594.52 164.09 80.51 27.42 32.15 23.87 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

ภำพที ่7 ปริมาณน้ าฝนรายเดือน (มิลลิเมตร) และจ านวนวันที่ฝนตก ระหว่าง ปี พ.ศ. 2547-2556 
                    ในพ้ืนทีอ่ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ฤดูกำลปลูก  
 การเตรียมพ้ืนที่ปลูกโดยทั่วไปนิยมเตรียมแปลงและหลุมปลูกในช่วงต้นฤดูแล้ง ซึ่งในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง
อยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ขณะที่ดินยังคงมีความชื้นอยู่พอสมควรสามารถไถและขุดหลุมได้ไม่ล าบาก 
หรือไม่ก็ไถดะพ้ืนที่ และตากดินเอาไว้ตลอดฤดูแล้ง เมื่อเริ่มเข้าฤดูฝนก็ไถแปร ก าหนดหลุม เตรียมหลุมปลูก และ
ปลูกติดต่อกันไปตั้งแต่ช่วงต้นฤดูฝน ความชื้นในดินและในบรรยากาศเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
อยู่รอดของต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่ปลูกใหม่ โดยเฉพาะการปลูกที่อาศัยน้ าฝนและไม่มีระบบชลประทานอ่ืน
ช่วย ดังนั้นการใช้ข้อมูลสถิติน้ าฝนเป็นสิ่งส าคัญต่อการก าหนดช่วงปลูก แต่ถ้าหากสามารถจัดการให้น้ ากับแปลง
ปลูกได้ตลอดเวลาก็สามารถท าการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามได้ตลอดปี 

 
ลักษณะกำรเจริญเติบโต 
  การปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม นิยมปลูกด้วยกิ่งตอน ท าให้ต้นไม่มีระบบรากแก้ว รากจะแผ่กว้างและไม่
หยั่งลึกมากนัก และสร้างรากที่ท าหน้าที่ดูดหาอาหารที่ส าคัญอยู่ใกล้ระดับผิวดิน มีการเจริญเติบโตทางล าต้นเกือบ
ตลอดปี ไม่มีระยะการพักตัวที่ยาวนาน และไม่ผลัดใบ การเจริญเติบทางล าต้น โดยเฉพาะการแตกใบอ่อนมี
ความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนและความชื้น แหล่งปลูกมีการกระจายของฝนหลายเดือน ท าให้การแตกยอดอ่อน
ของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามทยอยเกิดขึ้นหลายครั้งตามลักษณะการกระจายตัวของฝน (ภาพที่ 8) ส่วนการออกดอก
จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กับการแตกยอดอ่อนซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งตามปริมาณน้ าฝนและความชื้น ซึ่งน้ าและความชื้นเป็น
ปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตทางล าต้นและการออกดอก ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามจะมีการออกดอก
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เกิดขึ้นหลายๆ ครั้งในรอบปี แต่จะมีช่วงที่ออกดอกพร้อมกันเป็นจ านวนมากจ านวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จะออกดอก
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ดอกที่ออกในรุ่นนี้จะให้ผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือน ตุลาคม-
พฤศจิกายน และจะมีการออกดอกในรุ่นที่ 2 ประมาณเดือน สิงหาคม-กันยายน และจะให้ผลผลิตที่สามารถเก็บ
เกี่ยวได้ประมาณปลายเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งปริมาณการออกดอกและผลแต่ละครั้ง อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้
ขึ้นกับปัจจัยสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะฝนและความชื้นเป็นปัจจัยหลักที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 8 การพัฒนาของผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในรอบปีของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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       ระยะดอกบาน 2    
            
     การแตกยอดอ่อนและออกดอก 2   
            
           การเจริญเติบโตของผล 1     
            

      ระยะดอกบาน 1        การแก่ของผล 1 
            

การแตกยอดอ่อนและออกดอก1       
            
            

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ ์

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 



 

 
 

บทที่ 3  
ศัตรูส ำคัญของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยำมและกำรป้องกันก ำจัด 

 
แมลงและไรศัตรูพืช 
 
ชนิดของแมลงและไรศัตรู 
 จากการส ารวจแมลงศัตรูและศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ณ ต าบลคลองน้อย 
อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบแมลงศัตรูส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามทั้งหมด 5 อันดับ (Order) 14 วงศ์ 
(family) รวม 17 ชนิด และพบไรศัตรูส้มโอทับทิมสยามในอันดับย่อย (Suborder) Actinedida 3 วงศ์ รวม 3 
ชนิด (ตารางท่ี 4)   

ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในปีหนึ่งๆ จะมีการแตกยอดอ่อนและออกดอกหลายครั้ง ซึ่งการพัฒนาของต้น
ระยะต่างๆ จะเหลื่อมซ้อนกัน ท าให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดปี ทั้งนี้การแตกยอดอ่อนของต้นขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัยที่ส าคัญ คือ การจัดการสวน ได้แก่ การให้น้ า-ปุ๋ย การตัดแต่งกิ่ง และสภาพภูมิอากาศ ช่วงที่ส้มโอพันธุ์
ทับทิมสยามออกดอกมากที่สุดเรียกว่าระยะส้มปี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าส้มชุด และจะมีการออกดอกน้อยลงและ
ประปรายทุกๆ 3 เดือน เรียกว่าส้มทะวาย หลังจากดอกบานและกลีบดอกร่วงหมดเป็นช่วงติดผลอ่อน ระยะเวลา
ของการพัฒนาผลจนกระทั่งเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธุ์นี้ใช้เวลาประมาณ 7-8 เดือน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับอายุและ
ความสมบูรณ์ของต้น การผลิตส้มโอพันธุ์นี้มีระยะส้มปี 2 ครั้ง ท าให้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลักใน 2 ช่วง คือ เดือน
มีนาคม-เมษายน และตุลาคม-พฤศจิกายน เกษตรกรบางรายมีการท ารุ่นในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เพราะ
สามารถด าเนินการจัดการสวนส้มโอด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะการป้องกันก าจัดโรคและ
แมลงศัตรูซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการผลิตส้มโอให้ได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการ ใน 2 ปีจะ
สามารถท ารุ่นเก็บเกี่ยวผลผลิตส้มโอได้ประมาณ 3 รุ่น แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมท ารุ่นส้มโอ ท าให้สามารถเก็บ
เกี่ยวส้มโอได้ตลอดปี  

การพัฒนาระยะต่างๆ ของต้นส้มโอเกิดขึ้นพร้อมกัน เป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของแมลงและไรศัตรูพืช
หลายชนิดและต่อเนื่องกันตลอดปี การพัฒนาของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามตั้งแต่แตกยอดและใบอ่อน ออกดอก ติด
ผล พัฒนาผลจนถึงระยะเก็บเกี่ยว พบการเข้าท าลายของแมลงศัตรูทุกระยะ ช่วงที่ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมีการ
แตกยอดและใบอ่อน ระยะนี้เป็นระยะที่ส้มโอสะสมอาหารเพ่ือใช้ในการผลิดอกและติดผล แมลงศัตรูที่พบเข้า
ท าลาย ได้แก่ หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน หนอนแก้วส้ม หนอนหอยหลังเต่า แมลงค่อมทอง และไรขาว 
ระยะใบแก่พบการเข้าท าลายของเพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย เพลี้ยแป้ง ไรแดงแอฟริกัน และไรสนิมส้ม ในระยะ
ดอกพบเพลี้ยไฟเข้าท าลาย ซึ่งการท าลายของแมลงในระยะดอกนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผลส้มโอ 
ระยะผลอ่อนแมลงศัตรูที่พบ ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอย หนอนชอนใบส้ม หนอนฝีดาษ ไรแดงแอฟริกัน 
ไรขาวพริก และไรสนิมส้ม และร่องรอยความเสียหายจากการเข้าท าลายของแมลงจะปรากฏให้เห็นต่อเนื่อง
จนกระทั่งผลส้มโอเจริญเติบโตเต็มที่ พบการเข้าท าลายของหนอนเจาะผลส้มโอ เพลี้ยแป้ง เพลี้ยหอยสีแดง
แคลิฟอร์เนีย และไรสนิมส้ม ในระยะผลแก่ (ภาพท่ี 10)  

 
 
 
 
 



 

 
 

ตำรำงท่ี 4 ชนิดแมลงศัตรูส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามท่ีส ารวจพบในสวนส้มโอ ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง                     
              จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2555 

อันดับ 
(Order) 

วงศ ์
(Family) 

ชื่อสามัญ 
(Common Name) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Name) 

แมลง    
Coleoptera Curculionidae แมลงค่อมทอง 

(Green weevil) 
Hypomeces squamosus Fabricius 

Diptera Tephritidae แมลงวันผลไม ้
(Fruit fly) 

Bactrocera dorsalis (Hendel) 

Homoptera 
 

Aleyrodidae 
 

แมลงหวี่ขาวเกลียว 
(Spiralling whitefly) 

Aleurodicus dispersus Russell 
 

 Aphididae 
 

เพลี้ยอ่อนด าส้ม 
(Oriental black citrus aphid) 

Toxoptera citricida (Kirkaldy) 

 Derbidae เพลี้ยกระโดดปีกยาว 
(Long-winged planthopper) 

Proutista moesta (Westwood)  

 Diaspididae เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย 
(California red scale) 

Aonidiella aurantii (Maskell) 

 Margarodidae เพลี้ยหอยใหญ่ไขขาวเหลือง 
(Seychelles scale) 

Icerya seychellarum (Westwood) 

 Pseudococcidae 
 

เพลี้ยแป้งส้ม 
(Citrus mealybug) 

Planococcus citri (Risso) 

  เพลี้ยแป้งจุดด า 
(Solenopsis mealybug) 

Phenacoccus solenopsis Tinsley 

  เพลี้ยแป้งส าลี 
(spherical mealybug) 

Nipaecoccos viridis (Newstead) 

Lepidoptera 
 

Limacodidae 
 

หนอนหอยหลังเต่า 
(Oil palm slug caterpillar) 

Thosea siamica Holloway 
 

 Papilionidae 
 

หนอนแก้วส้ม 
(Leaf eating caterpillar) 

Papilio demoleus malayanus 
Wallace 

 Phyllocnistidae 
 

หนอนชอนใบส้ม 
(leaf-miner) 

Phyllocnistis citrella Stainton 

 Pyralidae 
 

หนอนเจาะผลส้มโอ 
(Pomello fruit-borer) 

Citripestris sagittiferella Moore 
 

 Yponomeutidae 
 

หนอนฝีดาษส้ม, หนอนปม 
(Citrus rind borer) 

Prays citri (Millierer) 
 
 
 

    



 

 
 

ตำรำงท่ี 4 (ต่อ) 
อันดับ 

(Order) 
วงศ ์

(Family) 
ชื่อสามัญ 

(Common Name) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ 

(Scientific Name) 
แมลง    
Thysanoptera 
 

Thripidae 
 

เพลี้ยไฟพริก 
(Chili thrips) 
เพลี้ยไฟมะละกอ 
(Papaya thrips) 

Scirtothrips dorsalis Hood 
 
Thrips parvispinus Karny 

ไร 
ชั้น (Class) 
Arachnida 

   

อันดับย่อย 
(Suborder) 

   

Actinedida Eriophyidae 
 

ไรสนิมส้ม  
 (Citrus rust mite) 

Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) 

 Tarsonemidae 
 

ไรขาวพริก   
(Broad mite) 

Polyphagotarsonemus latus 
(Banks) 

 Tetranychidae 
 

ไรแดงแอฟริกัน   
(African red mite) 

Eutetranychus africanus (Tucker) 
 
 

 
ลักษณะกำรเข้ำท ำลำย ควำมเสียหำยที่เกิดจำกแมลง และกำรป้องกันก ำจัด 
 

แมลงค่อมทอง ตัวเต็มวัยเป็นด้วงงวงขนาดกลาง ระยะนี้จะเป็นระยะที่ส าคัญท่ีสุด เพราะกัดกินส่วนต่างๆ 
ของพืช โดยเฉพาะใบอ่อน ใบที่ถูกท าลายจะเว้า แหว่งๆ ถ้ามีการระบาดรุนแรงใบจะเหลือแต่ก้าน และมีมูลที่ถ่าย
ออกมาปรากฏให้เห็นตามบริเวณยอด การท าลายมีผลท าให้พืชชะงักการเจริญเติบโต สีของแมลงตัวเต็มวัยจะ
เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม จึงพบมีหลายสี เช่น สีเหลือง สีเทา สีด า และสีเขียวปนเหลืองเป็นมัน 

การป้องกันก าจัด 
1. ตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี้มีจุดอ่อนคือ ชอบทิ้งตัวเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน การใช้สวิงรออยู่ใต้ใบ 

แล้วเขย่า ตัวเต็มวัยจะตกลงในสวิงแล้วจึงน าไปท าลาย 
2. กรณีที่ระบาดรุนแรง ให้พ่นด้วยสาร Carbaryl (เซฟวิน 85% SL) อัตรา 60 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือ 

Methamidophos (ทามารอน 600 56% SL) อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
3. ระยะหนอนจะกัดกินปลายรากพืชเป็นอาหาร สามารถก าจัดโดยใช้ ฟูราดาน โรยรอบๆ บริเวณล าต้น 
 
แมลงวันผลไม้ เป็นแมลงขนาดเล็ก ส่วนหัว อก และท้องเป็นสีน้ าตาลอ่อน ที่สันหลังอกมีแถบสีเหลือง

ทองเป็นแท่งๆ ปกใส ความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่แทงเข้าไปในผลไม้ใกล้สุกและมีเปลือกบาง 
ตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะอาศัยชอนไชอยู่ภายใน ท าให้ผลเน่าและร่วงหล่น ส าหรับผลส้มโอซึ่งมีเปลือกหนา แมลงวัน
ผลไม้อาจวางไข่บนผลตามร่องรอยการท าลายของแมลงชนิดอ่ืน 

   



 

 
 

การป้องกันก าจัด 
1. การรักษาความสะอาดของแปลงปลูก โดยการฝังกลบผลผลิตที่ร่วงหล่อน เน่า และไม่ได้คุณภาพ 

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว 
2. ตัดแต่งก่ิงในทรงพุ่มให้โปร่ง 
3. ควรห่อผลด้วยวัสดุต่างๆ ที่เหมาะสม  
4. การวางกับดักเพ่ือส ารวจตัวเต็มวัยของแมลงวันผลไม้ในแปลง โดยใช้สารล่อชนิดเมธิลยูจินอลผสมสาร

ก าจัดแมลงมาลาไธออน (ไดมาร์ค 83% EC) อัตรา 4:1 โดยปริมาณ 
5. การป้องกันก าจัดโดยฉีดพ่นเหยื่อโปรตีน อัตรา 200 cc ผสมสารเคมีก าจัดแมลงมาลาไทออน (ไดมาร์ค 

83% EC) 40 cc ผสมในน้ า 5 ลิตร ฉีดพ่นเป็นจุด ต้นเว้นต้น ต้นละ 2-4 จุด 
 

 แมลงหว่ีขำวเกลียว แมลงหวี่ขาวเป็นแมลงศัตรูปากดูดขนาดเล็ก ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยง
อยู่ใต้ใบพืช การท าลายของตัวอ่อนท าให้เกิดเป็นจุดสีเหลืองบนใบพืช ส่วนการท าลายของตัวเต็มวัยจะท าให้ใบพืช
หงิกงอ นอกจากนี้ยังเป็นพาหะของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสหลายชนิด ซึ่งถ้าระบาดรุนแรงเป็นสาเหตุท าให้ผลผลิต
ลดลง 
 การป้องกันก าจัด 
 1. ก าจัดวัชพืชทั้งในและรอบแปลงปลูก 
 2. ติดกับดักกาวเหนี่ยวสีเหลืองเพ่ือเตือนการระบาด 
 3. ระบาดรุนแรงใช้สารฆ่าแมลง ได้แก่  immidacloprid 10% SL และ 5% EC อัตรา 10 และ 20 
มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร หรือ carbosulfan 20% EC อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร หรือ Petrolium spray oil 
83.9% EC อัตรา 60 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร แต่ไม่ควรใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งติดต่อกันหลายครั้งเพราะจะ
ท าให้แมลงเกิดการดื้อยา และเนื่องจากทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะท าลายอยู่ใต้ใบพืช จึงควรพ่นสารด้านใต้ใบพืช
ให้ทั่ว 
 
 เพลี้ยอ่อน เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็ก ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงตามใบ ยอดอ่อน  ท าให้
ใบเหลืองซีดคล้ายการขาดธาตุอาหาร ขอบใบม้วนเข้าหากันคล้ายรูปถ้วย ใบหงิกงอเป็นคลื่น เส้นใบและใบอ่อนมี
ขีดโปร่งแสง กิ่งแห้งตาย ต้นทรุดโทรม 
 การป้องกันก าจัด 
 1. ฉีดพ่นน้ าให้ทั่วทรงพุ่มในระยะท่ีมีการระบาด 
 2. ฉีดพ่นด้วยสารเคมีถ้าพบระบาดรุนแรง เช่น อิมิดาโคลปิด หรือโฟซาโลน 
 
 เพลี้ยกระโดปีกยำว เป็นเพลี้ยกระโดดขนาดเล็ก แต่มีปีกคู่หน้ายาว เป็นแมลงปากดูดที่พบประปราย ดูด
กินน้ าเลี้ยงตามใบพืช (พบในแปลงปลูกปริมาณน้อยมาก) 
 
 เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย เป็นแมลงขนาดเล็กที่ลักษณะแตกต่างจากแมลง โดยจะมีอวัยวะภายนอก
แข็งห่อหุ้มล าตัวซึ่งอ่อนนิ่มอยู่ภายใน จะเกาะอยู่บริเวณใบ และผล พบตัวอ่อนดูดกินน้ าเลี้ยงจากส่วนต่างๆ ของพืช 
ท าให้คลอโรฟิลล์ถูกท าลายกลายเป็นสีเหลืองซีด ผลอ่อนหยุดชะงักการเจริญเติบโต แคระแกรน อาจท าให้ผลและ
ใบร่วงได้ หากลงท าลายในช่วงที่ผลแก่จัดจะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อ แต่มีผลกระทบโดยตรงท าให้
ผลผลิตราคาตกต่ า พบระบาดมากในช่วงอากาศแห้งแล้ง 
 



 

 
 

 การป้องกันก าจัด 
 1. ตัดแต่งกิ่งหรือส่วนที่ถูกท าลายไปเผาหรือฝัง ไม่ควรทิ้งส่วนที่ตัดไว้ใต้ต้นหรือในบริเวณสวน เนื่องจาก
ตัวอ่อนสามารถท่ีจะเดินเคลื่อนย้ายไปบนต้นได้  
 2. ควรส ารวจประชากรเพลี้ยหอยอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือที่จะสามารถควบคุมไม่ให้การระบาดอย่างรุนแรง
ต่อไป ระบาดรุนแรงใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ คาร์โบซัลแฟน อัตรา 80 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร, คอัตรา 50 
คาร์บาริล อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร และไดเมทโธเอท อัตรา 40 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ในกรณีที่พบเพลี้ย
หอยเข้าท าลายไม่รุนแรง ควรเลือกใช้ ปิโตรเลียมออยล์, ไวท์ออย์ และสารสกัดจากพืช  
 
 เพลี้ยแป้ง เพลี้ยแป้งดูดกินน้ าเลี้ยงจากบริเวณกิ่ง ใบ ช่อดอก ผลอ่อน ผลแก่ ส่วนของพืชที่ถูกท าลายจะ
แคระแกรน มดจะเป็นพาหะพาเพลี้ยแป้งไปตามส่วนต่าง ๆ ของพืช เนื่องจากมดจะกินมูลหวานที่เพลี้ยแป้งสร้าง
ขึ้น และมูลหวานยังเป็นสาเหตุของการเกิดราด าท าให้ผลผลิตด้อยคุณภาพ แมลงชนิดนี้ไม่เป็นศัตรูส าคัญของส้มโอ 
พบการระบาดเป็นบางบริเวณ อากาศแห้งแล้งจะท าให้ระบาดได้เร็วขึ้น 
 การป้องกันก าจัด 
 1. ป้องกันมด ซึ่งเป็นตัวน าเพลี้ยแป้งไปยังผล โดยพ่นด้วยสารฆ่าแมลง carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 
50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และใช้ผ้าชุบน้ ามันเครื่องผูกโคนต้นเพื่อป้องกันมด 
 2. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ โดยลดหรือใช้สารเคมีเท่าที่จ าเป็น  
 3. กา ร ใ ช้ ส า ร เ คมี  carbosulfan (Posse 20% EC), imidacioprid (Confidor 100 SL 10% SL), 
dinotefuran (Stargle 10% WP) และ carbaryl (Sevin 85% WP) อัตรา 50, 10 มล. 20 และ 60 ก./น้ า 20 
ลิตร ตามล าดับ  
 

หนอนหอยหลังเต่ำ เป็นหนอนร่านขนาดเล็ก รูปร่างกลมรี หลังนูนคล้ายหลังเต่า ล าตัวสีเขียว มีหนามซึ่ง
เป็นพิษอยู่รอบตัว และมีสีขาวปนเหลืองพาดตามความยาวหลัง พบกัดกินใบอ่อนและใบเพสลาดของส้มโอ (ใบ
เพสลาด คือ ใบที่ไม่อ่อนและแก่จนเกินไป) ท าให้ใบเป็นรูพรุน (พบในแปลงปลูกปริมาณน้อยมาก) 

 
หนอนแก้วส้ม ตัวหนอนสีน้ าตาลปนเหลืองเมื่อโตขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ในระยะนี้จะเป็นศัตรูส าคัญของ

ส้ม เมื่อมีการแตกใบอ่อนหนอนจะกัดกินใบอ่อนและยอดอ่อน การท าลายรวดเร็วมาก หากระบาดรุนแรงหนอนจะ
กินใบจนหมด ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางวันขนาดใหญ่ ปีกคู่หน้ามีสีเทาปนด าและมีจุดสีเหลืองกระจายอยู่ทั่วทั้งสอง
ปีก 

การป้องกันก าจัด 
1. ใช้มือจับหนอนและดักแด้มาท าลาย 
2. ฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น เอนโดซัลแฟน หรือ เมทธามิโดฟอส หรือ อิมิดาโคลปิด 
3. ในสภาพธรรมชาติมีแมลงวันก้นขนเป็นศัตรูธรรมชาติในระยะดักแด้ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการพ่น

สารเคมีเมื่อต้นส้มไม่มียอดอ่อน และเม่ือพบว่าดักแด้ถูกศัตรูธรรมชาติเข้าท าลาย 
 
หนอนชอนใบส้ม เป็นแมลงศัตรูส าคัญที่ท าความเสียหายในระยะแตกใบอ่อน แม่ผีเสื้อจะวางไข่ไว้ที่ผิวใบ 

เมื่อหนอนฟักออกมาจะกัดกินผิวใบและชอนไชเข้าไปกินอยู่ใต้เยื่อระหว่างผิวใบ ท าให้เห็นเป็นรอยทางวกวนสีขาว 
ใบมีลักษณะบิดงอลงทางด้านที่มีหนอนท าลาย รอยท าลายที่เกิดขึ้นเป็นช่องทางให้เชื้อโรคพืชอ่ืนโดยเฉพาะเชื้อ
สาเหตุโรคแคงเกอร์เข้าท าลายซ้ า ถ้าหนอนชอนใบระบาดรุนแรงจะท าลายกิ่งอ่อนและผลอ่อน มีผลท าให้ส้มต้น
เล็กชะงักการเจริญเติบโต 



 

 
 

การป้องกันก าจัด 
1. ใช้มือจับหนอนท าลายหรือตัดใบที่ถูกหนอนท าลายมาเผาไฟทิ้ง ในกรณีที่เป็นสวนส้มขนาดเล็ก 
2. ระบาดรุนแรง ท าการฉีดพ่นด้วยสารเคมี เช่น อิมิดาโคลปิด หรือ ฟลูเฟนนอกซูรอน ฉีดพ่นในระยะที่

ส้มแตกใบอ่อนให้ทั่วตลอดทั้งต้นจึงจะได้ผล 
 

 หนอนเจำะผลส้มโอ ตัวหนอนหลังจากฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปในผล เข้ากินเนื้อในส้มโอ บริเวณท่ีถูก
ท าลายจะมีมูลของหนอนถ่ายออกมา และมียางไหลเยิ้มบริเวณรอยแผล ท าให้ผลเน่าเสียและร่วงหล่นในที่สุด พบ
หนอนเริ่มเข้าท าลายเมื่อผลส้มโอมีอายุประมาณ 45 วัน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว สราญจิตและคณะ (2532) รายงาน
ว่า ช่วงที่หนอนเจาะผลเข้าท าลายมากที่สุดเมื่อผลส้มโออายุประมาณ 3-4 เดือน 
 การป้องกันก าจัด 
 1. ส ารวจผลส้มโอสม่ าเสมอ ถ้าพบการท าลายให้เก็บผลฝังหรือเผาไฟ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด
ต่อไป 
 2. ในแหล่งที่พบการระบาดประจ า ให้ท าการป้องกันก าจัดโดยการห่อผลและใช้กับดักล่อ 
 
 หนอนฝีดำษส้ม ผีเสื้อวางไข่ตามผลอ่อนส้มโอ เมื่อหนอนฟักจะเจาะเข้าไปกินอยู่ใต้ผิวของผลส้มโออ่อน 
ท าให้ส้มสร้างปุ่มปมข้ึนและมียางไหลเยิ้มอยู่ที่แผล ซึ่งเป็นรูที่หนอนเจาะเข้าไป การท าลายของหนอนจะอยู่เฉพาะ
บริเวณเปลือกไม่ถึงเนื้อ ศรีจ านรรจ์ (2551) รายงานว่า หนอนฝีดาษเป็นศัตรูส าคัญในแหล่งปลูกส้มโอหลายพ้ืนที่ 
เช่น สมุทรสงคราม นครศรีธรรมราช นครนายก เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็น
แหล่งปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ พบหนอนสร้างปมท าความเสียหายให้กับผลผลิตเป็นจ านวนมาก ชลิดาและคณะ 
(2534) รายงานว่า การท าลายของหนอนฝีดาษส้มบนส้มโอขาวพวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-10 เซนติเมตร พบ
จ านวนปมบนผลตั้งแต่ 1-82 ปม/ผล ความเสียหาย 34.97%  
 การป้องกันก าจัด 
 1. ในแหล่งที่เคยมีการระบาดมาก่อน ควรห่อผลตั้งแต่ผลยังเล็ก เก็บผลที่ถูกท าลายเผาหรือฝัง 
 2. พบระบาดรุนแรง ท าการฉีดพ่นสารฆ่าแมลง ได้แก่ เมทธามิโดฟอส ในอัตรา 20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร  
กลีบดอกส้มร่วง 
 
 เพลี้ยไฟ ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงใบอ่อน ยอดอ่อน และดอก ท าให้ใบและยอดบิดเบี้ยว หงิก
งอ ชะงักการเจริญเติบโต บริเวณใบที่ถูกท าลายมักมีสีเงินๆ เห็นได้ชัดเจน ท าลายผลท าให้ผลเล็กแคระแกร็น และ
มีแผลแห้งเป็นทาง ผิวลาย ไม่สวย เสียราคา ศิริณี (2536) รายงานว่า เพลี้ยไฟที่พบในส้มโอมีทั้งหมด 8 ชนิด คือ 
Haplothrips sp. และ Scirtothrips oligochaetus Karny พบท าลายที่ใบและดอก S. dorsalis Hood พบที่
ส่วนใบอ่อน ยอดอ่อน ดอก และผลอ่อน Megalurothrips Bagnall, Frankliniella sp., Thrips coloratus 
Schmutz, T. hawaiiensis Morgan และ T. parvispinus Karny พบลงท าลายที่ดอก โดยเพลี้ยไฟชนิด S. 
dorsalis ท าความเสียหายอย่างรุนแรงกับผลอ่อนส้มโอ และพบระบาดเป็นประจ า ช่วงที่เพลี้ยไฟระบาดขึ้นอยู่กับ
การแตกยอดอ่อน และการติดผลอ่อน โดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศร้อน และฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 
 การป้องกันก าจัด 
 1. ใช้กับดักกาวเหนียวติดตั้งในสวนตั้งแต่เริ่มแตกใบอ่อน (กับดักกาวเหนียวสีเหลืองขนาดกว้าง 24 x 26 
เซนติเมตร) ผูกด้วยเชือกฟางแขวนไว้บริเวณรอบทรงพุ่มทั้ง 4 ทิศ  
 2. ใช้ศัตรูธรรมชาติ เพลี้ยไฟตัวห้ า และด้วงเต่าตัวห้ า 



 

 
 

 3. การใช้สารเคมี ควรส ารวจปริมาณเพลี้ยไฟอย่างสม่ าเสมอในช่วงแตกใบอ่อน และแทงช่อดอก ได้แก่ 
imidacloprid (Confidor 10% SL), carbosulfan (Posse 20% EC) และ cypermethrin/phosalone (Parzon 
6.25%/22.50% EC) อัตรา 10, 50 และ 40 มิลลิเมตร/น้ า 20 ลิตร (ข้อควรระวัง ไม่ควรใช้สารเคมีชนิดเดียวกัน
ติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรสลับการใช้สารเคมีชนิดอื่นเพ่ือป้องกันการดื้อยาของเพลี้ยไฟ) 
 
 ไรสนิมส้ม ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ าเลี้ยงจากใต้ใบ แต่บางครั้งก็พบบนใบและผลส้มด้วย ท าให้ใบ
กระด้างและมีสีเขียวคล้ า ผลส้มที่ถูกดูดกินสีเปลือกเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ าตาลแดงคล้ายสนิม ท าให้ผลมี
ลักษณะสกปรกไม่สวยงาม ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด หากมีการระบาดรุนแรงอาจท าให้ต้นหยุดชะงักการ
เจริญเติบโต และมีผลต่อการออกดอก และติดผลของส้มโอได้ 
 ไรขำวพริก ไรขาวชอบดูดกินน้ าเลี้ยงจากใบอ่อน หรือยอดที่แตกใหม่ของพืช ใบที่ถูกดูดท าลายจะมีอาการ
ใบหงิก ขอบใบม้วนงอลง ยอดอ่อนแตกเป็นฝอย ก้านใบยืดออก ใบเรียวเล็ก ใต้ใบเป็นสีน้ าตาล ใบจะหนาแข็งและ
เปราะ ท าลายผลอ่อนท าให้ส้มโอมีผิวเป็นแผลสีเทา เมื่อส่องดูด้วยเลนส์ขยายจะพบลักษณะคล้ายร่างแห ถ้าถูก
ท าลายทั้งผลต้องปลิดผลทิ้งเพราะไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ถ้าผลถูกท าลายบางส่วนสามารถเจริญเติบโตได้ 
แต่จะมีเปลือกหนา เนื้อน้อย น้ าหนักเบา ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด 
 ไรแดงแอฟริกัน จะดูดกินน้ าเลี้ยงบริเวณบนใบและผล ท าให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวจางและร่วงในที่สุด ถ้า
ท าลายที่ผลท าให้ผลเปลี่ยนเป็นสีเขียวจาง หากการท าลายเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในขณะที่ผลยังเล็กอยู่จะท าให้ผลร่วง 
พบไรแดงแอฟริกันมีปริมาณสูงในฤดูแล้งและในฤดูฝนที่ฝนไม่ตกติดต่อกันเป็นเวลานาน 
 การป้องกันก าจัดไรศัตรูพืช 
 1. อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติ โดยรักษาวัชพืช ที่มีดอกเป็นอาหารของไรตัวห้ า 
 2. เมื่อพบไรเริ่มลงท าลาย ให้ท าการป้องกันก าจัดโดยวิธีกลด้วยการให้น้ าติดต่อกันหลายๆ ครั้ง 
 3. ส ารวจปริมาณไรที่ผลตั้งแต่ติดผลอ่อน จนอายุ 2 เดือน ทุก 7 วัน โดยใช้แว่นขยายตรวจ จ านวน 5 
ผล/ต้น สุ่มส ารวจผลที่อยู่ในทรงพุ่ม ถ้าพบให้ถือว่าผลนั้นถูกท าลาย ให้ท าการป้องกันก าจัด เมื่อพบเกิน 10% 
 4. เมื่อส ารวจที่ผลอ่อนพบไรขาวพริกท าลายเกิน 10 % ให้พ่นสารเคมี ก าจัดไร เช่น โปรพาร์ไกท์ (โอไม้ท์ 
30% ดับบลิว พี) อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ อะมีแทรซ (ไมแทค 20% อีซี) อัตรา 30 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 
หรือ เฮ็กซีไธอะซอคซ์ (นิสโซรัน 20% เอสซี) อัตรา 40 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 
 
 ในการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามพบแมลงและไรศัตรูเข้าท าลายหลายชนิด ส าหรับแมลงและไรศัตรูที่มี
การระบาดและสร้างความเสียหายรุนแรงแก่ต้นส้มโอและผลผลิตเป็นประจ า จัดเป็นศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจ    
(key pest) ของแปลงปลูก มีความจ าเป็นที่จะต้องหามาตรการในการควบคุมศัตรูพืชเหล่านี้อย่างสม่ าเสมอ 
มิฉะนั้นแล้วผลเสียหายจากการท าลายจะเสียหายกว่าระดับเศรษฐกิจ (ET; Economic Threshold) คือ ผลผลิตที่
ได้ไม่คุ้มกับทุนที่ลงไป จากการส ารวจพบแมลงศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจ 2 ชนิด ได้แก่ หนอนชอนใบส้ม P. citrella 
Stainton เพลี้ยไฟพริก S. dorsalis Hood ไรที่เป็นศัตรูส าคัญทางเศรษฐกิจพบ 1 ชนิด ได้แก่ ไรขาวพริก P. 
latus (Banks) ศรีจ านรรจ์ (2551) รายงานว่า ระดับเศรษฐกิจของหนอนชอนใบส้มในระยะใบอ่อน เมื่อพบยอด
อ่อนถูกท าลายเกินกว่า 50% ของยอดที่สุ่มส ารวจทั้งหมด ถือว่าหนอนชอนใบส้มมีปริมาณสูงถึงระดับที่ต้องท าการ
ป้องกันก าจัด ให้ท าการพ่นสารฆ่าแมลง ระดับเศรษฐกิจของเพลี้ยไฟ ถ้าส ารวจพบเพลี้ยไฟมากกว่า 10% ของผลที่
ส ารวจ และ 50% ของใบอ่อนที่ส ารวจทั้งหมดต้องด าเนินการป้องกันก าจัด และระดับเศรษฐกิจของไรขาวพริก ใน
ระยะใบอ่อนถ้าส ารวจพบไรขาว 25% และระยะผลอ่อน (ติดผล-ผลอายุ 2 เดือน) ถูกท าลาย 5% จากที่ส ารวจ
ทั้งหมด ผลส ารวจพบว่าจ านวนหนอนชอนใบส้ม เพลี้ยไฟพริก ไรขาวพริกศัตรูส าคัญ และความเสียหายที่เกิดจาก
การเข้าท าลายถึงระดับเศรษฐกิจ ในระยะส้มชุดที่แตกใบอ่อนช่วงปลายเดือนมกราคม พบหนอนชอนใบส้ม  P. 



 

 
 

citrella Stainton เฉลี่ย 6.13 ตัว/ยอด เพลี้ยไฟพริก S. dorsalis Hood 10.39 ตัว/ยอด ระยะดอกพบเพลี้ยไฟ 
2 ชนิด ได้แก่ S. dorsalis Hood และ T. parvispinus Karny ซึ่งพบรวมเฉลี่ย 3.55 ตัว/ดอก และในระยะผล
อ่อนพบเพลี้ยไฟ S. dorsalis Hood เฉลี่ย 3.10 ตัว/ผล จากการส ารวจไรขาวพริก P. latus (Banks) ในระยะใบ
อ่อนและผลอ่อน พบเฉลี่ย 32.86 ตัว/ใบ และ 6.45 ตัว/ผล ตามล าดับ จ านวนแมลงและไรศัตรูส าคัญทาง
เศรษฐกิจในแต่ละระยะการเจริญเติบโตแสดงในภาพที่ 3 และ 4 ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (2555) รายงาน
ว่า แมลงส าคัญของส้มโอ ที่พบท าความเสียหายในประเทศไทยมีหลายชนิด ความส าคัญของแมลงที่เป็นศัตรู
แตกต่างกันออกไปในแต่ละพ้ืนที่ปลูก แต่ที่พบระบาดเป็นประจ าในทุกแหล่งปลูก คือ เพลี้ยไฟพริก S. dorsalis 
Hood หนอนชอนใบส้ม P. citrella Stainton นอกจากนี้แมลงศัตรูส้มโอบางชนิด เช่น หนอนเจาะผลส้มโอ C. 
sagittiferella Moore และหนอนฝีดาษส้ม P. citri Milliere จะพบระบาดในแหล่งปลูกบางพ้ืนที่ ส าหรับแมลง
ชนิดอ่ืนพบการระบาดเป็นครั้งคราว (potential pest) ศัตรูประเภทนี้ไม่สร้างความเสียหายรุนแรง เกิดความ
เสียหายแก่พืชเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น  
 
 
 ระยะการเจริญเติบโตของต้นส้มโอ                     แมลงและไรศัตรู 
 
 ยอดอ่อน                                                                    หนอนชอนใบส้ม 
 และใบอ่อน       หนอนแก้วส้ม 
         เพลี้ยไฟพริก 
         ไรขาวพริก 
     
 ใบแก่        เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย 
         ไรแดงแอฟริกัน 
         ไรสนิมส้ม 
 
 ดอก        เพลี้ยไฟ 
 
 ผลอ่อน        เพลี้ยไฟพริก 
         เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย 
         ไรขาวพริก 
         ไรแดงแอฟริกัน 
         หนอนฝีดาษ 
                                         หนอนเจาะผล 
    
 ผลแก่        เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย 
         หนอนเจาะผล 
         ไรสนิมส้ม 
 
 

ภำพที่ 9 ระยะการเจริญเติบโตของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามกับการระบาดของแมลงและไรศัตรูพืช 



 

 
 

ภำพแมลงและไรศัตรูส ำคัญทำงเศรษฐกิจของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยำม 
 
 
 
 
 
 

   
 

เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood 
 

 

 
                    

ภำพที่ 10 เพลี้ยไฟและลักษณะความเสียหายบนใบและผลที่เกิดจากการเข้าท าลาย 
 

                    
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภำพที่ 11 ระยะการเจริญเติบโตของหนอนแก้วส้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ไข ่  หนอนวัยแรก 

หนอนระยะสุดท้าย ระยะดักแด ้



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 12 หนอนเจาะผลส้มโอและความเสียหายที่เกิดบนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภำพที่ 13 เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนียร์และลักษณะความเสียหายของใบและผลที่เกิดจากการเข้าท าลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 14 ลักษณะความเสียหายของผลส้มโอที่เกิดจากการเข้าท าลายของหนอนฝีดาษ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 15 หนอนชอนใบและลักษณะการท าลายบนใบส้มโอ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภำพที่ 16 ไรแดงและลักษณะความเสียหายของใบท่ีเกิดจากการเข้าท าลาย 
 
 

 

 

 
 

ภำพที่ 17 ไรขาวพริกและลักษณะความเสียหายของผลที่เกิดจากการเข้าท าลาย 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ศัตรูธรรมชำติของแมลงและไรศัตรูของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยำม 
 

การส ารวจศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามพบทั้งหมด 4 ชนิด เป็นแมลง 3 ชนิด และ
แมงมุม 2 ชนิด ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 5 ชนิดศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามท่ีส ารวจพบในพ้ืนที่ต าบลคลองน้อย  
             อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2555 

อันดับ 
(Order) 

วงศ ์
(Family) 

ชื่อสามัญ 
(Common Name) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Name) 

เหยื่ออาหาร 

แมลง 
Hymenoptera 
 
Neuroptera 
 
Coleoptera 
 
 
 
 

 
Formicidae 
 
Chrysopidae 
 
Cocinellidae 

 
มดแดง 
(Red ant) 
แมลงช้างปีกใส 
(Green  Lacewings) 
ด้วงเต่าลาย 
(Ladybird  Beetle) 

 
Oecophylla smaragdina 
Fabricius  
Chrysopa  basalis Walker  
 
Menochilus sexmaculatus 
Fabricius 
Coccinella transversalis 
Fabricius 
Micraspis discolor Fabricius 

แมลงและตัวอ่อน
ข อ ง แ ม ล ง ที่ มี
ขนาดเล็กและมี
ล าตัวอ่อนนิ่ม  
 

ช้ัน  
Arachnida 
อันดับ 
Araneae 

 
 
 
Oxyopidae 
Araneidae 

 
 
 
แมงมุมตาหกเหลี่ยม 
แมงมุมใยกลม 

 
 
 
Oxyopes sp. 
ไม่ทราบชนิด 

 
 
 
 

     
  
 ศัตรูธรรมชาติเป็นแมลงหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่กินหรืออาศัยแมลงหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนเป็นอาหาร  จัดเป็น
สิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทส าคัญในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติแต่ละชนิดจะมีลักษณะการท าลายแมลง
ศัตรูพืช และความสามารถในการควบคุมแมลงศัตรูพืชแตกต่างกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ ตัวห้ าและตัวเบียน 
จากการส ารวจพบศัตรูธรรมชาติเป็นตัวห้ าทั้งหมด ตัวห้ าเป็นสิ่งมีชีวิตที่กินหรือท าลายแมลงศัตรูพืช ตัวห้ า 1 ตัว  
จะกินแมลงศัตรูพืชได้หลายตัวจนกว่าจะตาย ตัวห้ าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเป็นตัวห้ าทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ส าหรับ
แมลงเบียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแมลงในอันดับ Hymenoptera ได้แก่แตนเบียนชนิดต่างๆ เป็นแมลงขนาดเล็กท าลาย
แมลงศัตรูพืช โดยตัวเมียวางไข่ภายในหรือภายนอกแมลงตัวอ่อนอาศัย กินอาหารภายในตัวของแมลงอาศัย เมื่อตัว
อ่อนเจริญเติบโตเต็มที่จะออกมาเข้าดักแด้และฟักเป็นตัวเต็มวัยภายนอกแมลงอาศัย จากการสุ่มส ารวจไม่พบแมลง
เบียน อาจเนื่องมาจากผลการใช้สารเคมี เพราะแมลงเบียนมีขนาดเล็กมาก จึงมีความอ่อนแอต่อสารฆ่าแมลง ที่
เกษตรกรท าการฉีดพ่น รุจและคณะ (2537) ได้ศึกษาการผันแปรประชากรหนอนชอนใบส้มและการตายของแตน
เบียนในสวนส้มแถบรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในปี 2534-2535 พบเปอร์เซ็นต์การตายของหนอนชอนใบที่เกิดจาก
การเบียนของแตนเฉลี่ย 6.7-14.23% ซึ่งจัดอยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้เนื่องมาจากพ้ืนที่แหล่งนี้มีการใช้สารเคมีมากและ 
ใช้อย่างต่อเนื่อง มีผลท าให้ประชากรของแตนเบียนถูกท าลายไป ความส าคัญของตัวห้ าที่ส ารวจพบ ดังนี้  



 

 
 

มดแดง เป็นตัวห้ าที่มีศักยภาพและบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กและล าตัวอ่อนนิ่ม
หลายชนิด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยอ่อน หนอนผีเสื้อชนิดต่างๆ เป็นต้น 
 แมลงช้ำงปีกใส ระยะตัวอ่อนเท่านั้นที่เป็นแมลงตัวห้ า ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงกับเหยื่ออาหาร สามารถกิน
แมลงศัตรูส้มโอได้อย่างกว้างขวางหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน ไรแดง เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง หนอนและตัวอ่อนของ
แมลงที่มีขนาดเล็ก มีล าตัวอ่อนนิ่ม ไข่ของแมลงศัตรูส้มโอหลายชนิดในธรรมชาติ หนอนผีเสื้อทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ 
โดยจะใช้ขากรรไกรรูปเคียวจับแมลงศัตรู แล้วดูดกินของเหลวภายในเหยื่อเป็นอาหาร จากนั้นจะเก็บเอาซากของ
เหยื่อไว้บนหลังตัวเองเพ่ือพรางตัว   
 ด้วงเต่ำลำย ทั้งในระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเป็นแมลงห้ าที่ส าคัญ สามารถท าลายแมลงศัตรูพืชได้หลาย
ชนิด  เช่น  เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยแป้ง  เพลี้ยหอย  ไรศัตรูพืชรวมทั้งไข่ของแมลงศัตรูพืชอีกหลายชนิด   

แมงมุม จัดเป็นสัตว์ขาปล้องกลุ่มหนึ่งที่พบโดยทั่วไป  มีวิธีการหลากหลายชนิดในการด ารงชีวิต และการ
ล่าเหยื่อ โดยจะจับเหยื่อกินโดยตรงหรือใช้ใยดักจับ ส่วนใหญ่จะสร้างสารพิษท่ีเฉพาะเจาะจงกับเหยื่ออาหาร เหยื่อ
ของแมงมุมมีหลายชนิด รวมทั้งศัตรูของพืชปลูก ได้แก่ แมลงตัวเล็กๆ ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช (2555) 
รายงานว่า แมงมุมใยกลม ในวงศ์ Araneidae และแมงมุมตาหกเหลี่ยมวงศ์ Oxyopidae เป็นแมงมุมที่พบมากใน
สวนส้มโอ และมีบทบาทในการควบคุมเพลี้ยไฟ 

จากการส ารวจสวนส้มโอทับทิมสยามในพ้ืนที่ต าบลคลองน้อย อ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พบศัตรูธรรมชาติทั้งท่ีเป็นแมลงและแมง  แต่พบในปริมาณน้อยทั้งชนิดและจ านวน ทั้งนี้เนื่องจากการท าสวนส้มโอ
ทับทิมสยามให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง การดูแลรักษาต้นส้มโอของเกษตรกรจึงเน้นหนักไปกับการใช้สารฆ่าแมลง 
ไร และวัชพืช เพราะตลอดฤดูการผลิตจะมีการเข้าท าลายของศัตรูพืชหลายชนิด ซึ่งถ้าไม่ท าการป้องกันก าจัดจะไม่
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพได้ การใช้สารเคมีเป็นสาเหตุส าคัญที่ไปท าลายศัตรูธรรมชาติ โดยเฉพาะแมลง
ตัวห้ าและตัวเบียนที่มีขนาดเล็ก ท าให้ผลการส ารวจพบศัตรูธรรมชาติไม่ก่ีชนิดและพบในปริมาณที่น้อยมาก 

 
โรคศัตรูพืช 
 

โรคพืชที่ส าคัญที่พระบาดในพื้นที่ปลูก ดังนี้ 
 
โรคแคงเกอร์ เป็นโรคที่ส าคัญของส้มโอทับทิมสยาม สาเหตุของโรคก็เกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า 

Xanthomonas cam-pestris pv citri Hasse ก่อให้เกิดความเสียหายให้ส้มโอได้ทุกระยะการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเมื่อเชื้อสาเหตุโรคเข้าท าลายในระยะแรกของการเจริญเติบโตของผลส้ม ท าให้ผลส้มแตกหรือร่วงตั้งแต่
เล็ก ถ้าเข้าท าลายในระยะเมื่อผลส้มเจริญเติบโตแล้ว จะท าให้ผลส้มเป็นแผลจุดกระจายทั่วผิวโดยเฉพาะฤดูฝนการ
ระบาดของโรคจะยิ่งรุนแรงขึ้น หากมีการการระบาดของหนอนชอนใบสามารถท าให้เกิดโรคแคงเกอร์ระบาดและ
แพร่กระจายไปทั่วทั้งแปลงปลูกส้มได้ มีผลท าให้ต้นโทรมผลผลิตลดลง และคุณภาพของผลต่ าไม่เป็นที่ยอมรับของ
ตลาด 

การป้องกันก าจัด 
  1. ใช้กิ่งพันธุ์ที่ปลอดโรค  
 2. ดูแลป้องกันการระบาดท าลายของหนอนชอนใบตั้งแต่ระยะแตกใบอ่อน เพ่ือป้องกันไม่ให้ต้นส้มเกิด
บาดแผล ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคเข้าท าลายมากข้ึน 
 3. ดูแลบ ารุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยการให้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมี และธาตุที่เหมาะสมตามสภาพของดิน
ฟ้าอากาศ และระยะการเจริญเติบโตของต้น 



 

 
 

 4. ตัดแต่งก่ิง ล้าต้น ใบ ผล ที่เป็นโรคเผาท้าลายและฉีดพ่นป้องกันด้วยสารป้องกันก้าจัดเชื้อรากลุ่ม
ทองแดง เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ สลับกับการฉีดพ่น สเตรปโตมัยซินซัลเฟต อัตรา 300–500 ppm. หรือ
อัตรา 10 กรัมตอ่น้า 20 ลิตร ผสมกรีเซอรีน 1 % เพ่ือให้ประสิทธิภาพในการดูดซึมที่ดีข้ึนและฉีดพ่นสารควบคุม
แมลงหนอนชอนใบส้มด้วย 
  

 โรครำกเน่ำโคนเน่ำ เกิดจากเชื้อรา Phytophthora parasitica เกิดได้กับทุกส่วนของต้นโดยเฉพาะโคน
ต้นและระบบราก  ต้นส้มโอเป็นโรคมีอาการทรุดโทรมไม่สมบูรณ์แข็งแรงแตกใบอ่อนน้อย แสดงอาการใบเหลือง
หรือเหลืองซีดโดยเฉพาะเส้นกลางใบ ต้นที่เป็นโรครุนแรงแสดงอาการใบเหี่ยวคล้ายขาดน้ า ใบและผลอาจร่วง และ
กิ่งแห้ง อาจพบแผลบริเวณโคนต้นหรือก่ิง โดยส่วนเปลือกปริแตกเป็นสีคล้ า ฉ่ าน้ าและอาจมียางไหลจากรอยแผล 
เมื่อถากเปลือกตรงรอยแผลออกจะพบเนื้อไม้เป็นสีน้ าตาลหรือน้ าตาลแดง รากท่ีเป็นโรคจะมีเปลือกเป็นแผลเน่า
และส่วนเนื้อรากตรงรอยแผลเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลหรือน้ าตาลแดง โรคเข้าท าลายต้นส้มได้ตลอดปี โดยระบาดมาก
ในฤดูฝน โรคระบาดรุนแรงมากในดินเปรี้ยว ดินเหนียว และร่องปลูกที่มีสภาพน้ าขัง 
 การป้องกันก าจัด 
 1. ใช้ต้นตอพันธ์ที่มีความต้านทานต่อโรคเข้าท าลาย 
 2. ตัดแต่งก่ิงและทรงพุ่ม เพ่ือให้อากาศและแสงแดดผ่านได้สะดวก 
 3. อย่าปล่อยให้สภาพต้นและแปลงปลูกรกทึบหรือปกคลุมด้วยวัชพืช 
 4. ปรับปรุงดินให้ร่วนซุย มีการระบายน้ าและอากาศได้ดี 
 5. ควรระวังการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย อย่าให้โดนรากหรือโคนต้น เพราะจะเกิดบาดแผล 
 6. เฉือนแผลที่เน่าไปเผาท าลาย แล้วทาส่วนที่เฉือนออกด้วยสารฆ่าเชื้อรา อาลีเอท ในอัตรา 40 - 100 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
 

โรคเมลำโนส เกิดจากเชื้อรา Cercospora citri ท าลายใบส้มตั้งแต่ระยะใบเพสลาด ซึ่งจะเข้าท าลายส้ม
ได้ตลอดทั้งปี โดยมีลักษณะเป็นแผลจุดขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดมีสีน้ าตาลอ่อน ต่อมาขยายใหญ่ขึ้นเป็น เม็ดเล็กๆ 
สีน้ าตาลด า ล้อมรอบด้วยวงสีเหลือง แผลจุดนี้มักเกิดด้านใต้ใบกระจายทั่วทั้งใบ นูนและระคายมือ ใบที่เป็นโรคจะ
เหลืองและร่วงก่อนก าหนด จะพบโรคนี้มากในแปลงปลูกที่ขาดการดูแลรักษา หรือมีการใช้สารป้องกันก าจัดโรค
อย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

การป้องกันก าจัด 
1. ดูแลบ ารุงต้นให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ 
2. ควรตัดแต่งกิ่งกระโดงหรือกิ่งภายในทรงพุ่มของต้นส้มออก เพ่ือให้ทรงพุ่มโปร่งและมีการถ่ายเทอากาศ 
3. ในกรณีที่ใบส้มเริ่มแสดงอาการของโรค ให้ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคในกลุ่ม แมนโคเซ็บ หรือ คาร์

เบนดาซิม ในอัตราแนะน า 7-10 วัน/ครั้ง 2-3 ครั้งติดต่อกัน 
 
โรคทริสเตซำ สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อไวรัส Citrus tristeza virus ซึ่งลักษณะอาการของโรคใบอ่อนมี

สีเขียวซีดหรือด่างคล้ายอาการขาดธาตุอาหาร เส้นใบแสดงอาการโปร่งใสเป็นขีดสั้นๆ ใบมีขนาดเล็กลง ใบแก่มัก
เหลืองซีดหรือสีเขียวไม่สม่ าเสมอ การแตกยอดใหม่หรือกิ่งก้านลดน้อยลง มักแห้งตายจากปลายกิ่ง การติดผลมักมี
มากแต่มักหลุดร่วงได้ง่าย ผลมีขนาดเล็ก บริเวณล าต้นหรือกิ่งใหญ่ๆ มีลักษณะไม่เรียบคล้ายกับล าต้นหรือกิ่งบิด
เป็นคลื่นหรือร่องจ านวนมาก ยาวขนานตามล าต้นหรือกิ่ง เมื่อเปิดเปลือกล าต้นหรือกิ่งตรงบริเวณท่ีเป็นคลื่นหรือ
ร่อง บริเวณเนื้อไม้จะเป็นร่องเว้าบุ๋มลึกลงไป และมีสีน้ าตาลแดงหรือมียางสีน้ าตาล ด้านในของเปลือกมีส่วนยื่น
ออกมาเป็นแนวสัน ต้นส้มที่เป็นโรคมักเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ มักโทรมและตายในที่สุด 



 

 
 

การป้องกันก าจัด 
1. ป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อน ซึ่งเป็นแมลงพาหะของโรค 
2. ขยายพันธุ์โดยการติดตา เสียบยอก หรือตอนกิ่ง จากต้นที่สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคหรือปลอด

โรค 
3. ดูแลต้นให้สมบูรณ์แข็งแรง โดยการจัดการระยะการปลูก การดูแลตลอดจนการให้ธาตุอาหารที่

เหมาะสม 
 

 โรคกรีนนิ่ง สาเหตุของโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ลักษณะอาการจะปรากฏยอดเหลืองเป็นหย่อมๆ ในทรง
พุ่ม เนื้อใบเหลืองแต่เส้นใบยังเขียว คล้ายอาการใบแก้วจากการขาดธาตุสังกะสี อาจพบจ้ าเขียวบนเนื้อใบที่ซีด
เหลือง ผลเบี้ยวและขนาดเล็กลง หรือมีจ้ าเขียวเกิดบนผิวผล ผลร่วงก่อนเจริญเต็มที่ ผลร่วงมีขั้วผลเป็นสีน้ าตาล
แดง ทรงพุ่มบาง ออกดอกมากผิดปกติ ต้นที่เป็นโรคมักเจริญเติบโตช้า อ่อนแอต่อโรคอ่ืนๆ ต้นโทรมและตายใน
ที่สุด 
 การป้องกันก าจัด 
 1. ขยายพันธุ์โดยการติดตาหรือตอนกิ่งจากต้นที่แข็งแรง ไม่เป็นโรคหรือปลอดโรค 
 2. ป้องกันก าจัดเพลี้ยไก่แจ้ส้มซึ่งเป็นแมลงพาหะของโรค 
 3. ต้นที่เป็นโรคควรขุดและท าลายออกจากแปลงปลูก 
 4. บ ารุงต้นส้มโอให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

บทที่ 4  
กำรจัดกำรสวนส้มโอพันธุ์ทับทมิสยำม 

 
กำรเตรียมพื้นที่ปลูก 
  เป็นการจัดการพ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณหลุมปลูกให้สะอาดไม่มีสิ่งกีดขวาง และจัดการสภาพทางกายภาพ
และเคมีของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 

พ้ืนที่ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดังนั้นการเตรียมพ้ืนที่ปลูกจึงต้องมีการขุดยกร่อง 
โดยขุดร่องสวนกว้าง ขนาด 6 เมตร (ปลูกแบบแถวเดี่ยว) หรือขนาด 14 เมตร (ปลูกแบบแถวคู่) และเว้นร่องน้ าไว้
กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก ประมาณ 1 เมตร (ภาพที่ 9) 
 
ระยะปลูก  
 โดยทั่วไปต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่ปลูกด้วยกิ่งตอนจะมีทรงพุ่มค่อนข้างแผ่กว้างเฉลี่ยประมาณ 6-8 
เมตร และมีนิสัยออกดอกติดผลบริเวณปลายกิ่ง การปลูกให้เบียดแน่นเกินไปนอกจากจะปฏิบัติงานไม่สะดวกแล้ว
ยังกระทบกระเทือนต่อการออกดอกติดผลที่ยู่บริเวณปลายกิ่งรอบผิวทรงพุ่มได้  การก าหนดระยะปลูก ระยะ
ระหว่างแถว 8 เมตร และระยะระหว่างต้น 6 เมตร ได้จ านวน 33 ต้นต่อไร่ 
 
ระบบกำรปลูกส้มโอทับทิมสยำมในพื้นที่ลุ่มน้ ำปำกพนัง  
 เป็นระบบการปลูกในพ้ืนที่ลุ่ม โดยสามารถใช้ระบบแถวเดี่ยวต่อ 1 ร่องระบายน้ า หรือระบบแถวคู่ ต่อ 1 
ร่องระบายน้ า ขึ้นอยู่กับความลุ่มของพ้ืนที่ (ภาพท่ี 9) 
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ภำพที่ 18 ระบบการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง ภาพหน้าตัด และ Top view 
 

กำรเตรียมหลุมปลูก  
 ต้นพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามส่วนใหญ่ขยายพันธุ์แบบกิ่งตอน ท าให้มีรากน้อย และการกระจายตัวของ
รากยังคงจ ากัด ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดการดินภายในหลุมปลูกให้มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี
ที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้นปลูกใหม่ คือขนาดหลุมปลูกใหญ่พอสมควร ดินร่วนโปร่ง ระบายน้ าและอากาศ
ดี มีธาตุอาหารในระดับที่เหมาะสมโดยทั่วๆ ไปการเตรียมหลุมปลูกมีขนาด กว้างxยาวxลึก เท่ากับ 100x100x100 
เซนติเมตร ท าการย่อยและแยกดินชั้นบนกับดินชั้นล่างออกจากกัน โดยสังเกตจากสีของดินชั้นบนจะมีสีคล้ ากว่า
ดินชั้นล่างไว้ด้านใดด้านหนึ่งของปากหลุม และดินที่เหลือซึ่งถือว่าเป็นดินชั้นล่างจะท าการย่อยและแยกไว้อีกด้าน
หนึ่งของปากหลุม ตากหลุมไว้ประมาณ 1 เดือน เพ่ือให้แสงแดดฆ่าเชื้อโรคและท าลายวัชพืช หลังจากนั้นจึงท าการ
กลบหลุมโดยใส่ปุ๋ยรองพ้ืนโดยผสมดินที่ได้จากการขุดหลุมกับปุ๋ยคอกที่ผ่านการย่อยสลายแล้วประมาณ 10 
กิโลกรัมต่อหลุม และปุ๋ยหินฟอสเฟตประมาณ 500 กรัมต่อหลุม แล้วคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเพ่ือใช้รองก้นหลุมก่อน
ปลูก 
 
 
 
 
 



 

 
 

กำรปลูก 
  ใช้กิ่งตอนที่ช าในถุงพลาสติก โดยจะต้องเลือกก่ิงช าถุงที่อยู่ในระยะใบเพสลาดหรือใบแก่ปลูกให้ลึกเท่ากับ
ความลึกของกิ่งช า หรือให้ผิวดินกิ่งช าอยู่ในระดับเดียวกันกับผิวหน้าดินของพื้นที่ปลูก กลบหลุมและอัดดินรอบโคน
ต้นให้แน่น ผูกต้นที่ปลูกไว้กับไม้หลักเพ่ือป้องกันการโยกคลอนเมื่อมีลมพัดแรง คลุมดินบริเวณโคนต้นด้วยฟางข้าว
หรือหญ้าแห้งเพ่ือช่วยรักษาความชื้น ป้องกันการชะล้างพังทลายจากการรดน้ าหรือจากการที่ฝนตกหนัก ป้องกัน
วัชพืช และรักษาอุณหภูมิของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของราก แล้วรดน้ าให้ชุ่ม หลังจากนั้นเพ่ือป้องกัน
แสงแดดจัดควรท าร่มเงาในช่วงแรกประมาณ 1-2 เดือนก่อนต้นพันธุ์จะตั้งตัว 
 
กำรดูแลรักษำในช่วง 1-3 ปีแรก 
 กำรให้น้ ำ ต้องมีการให้น้ าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้มีการเจริญเติบโตที่ดีและต่อเนื่อง ปริมาณการให้น้ า
พิจารณาจากความสามารถในการอุ้มน้ าของดิน สภาพภูมิอากาศ และในระยะในการเจริญเติบโตทางล าต้นคือให้
น้ ามากเพ่ือการแตกยอดอ่อน และลดการให้น้ าเมื่อใบเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะการเป็นใบแก่ 
 กำรจัดกำรธำตุอำหำร ควรใช้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามอายุ 1 ปี
เป็นช่วงที่รากเริ่มงอก ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0+15-15-15 หรือ 46-0-0+16-16-16 สัดส่วน 1:1 อัตรา 0.5 กิโลกรัม
ต่อต้น ในสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนังมีดินเป็นดินเหนียวจะแบ่งใส่ 4 เดือนต่อครั้ง และให้ปุ๋ยเคมีสูตรดังกล่าว อัตรา 
1 และ 2 กิโลกรัมต่อต้น เมื่อส้มโออายุ 2 และ 3 ปี ตามล าดับ 

ได้จัดท าปฏิทินการจัดการสวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามรอบ 10 วันในรอบปี ตามสภาพการพัฒนาการของ
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม สภาพภูมิอากาศ และการระบาดของศัตรูพืช ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กำรพัฒนำกำรของส้มโอทับทิมสยำม ศัตรูพืช สภำพภูมิอำกำศ และกำรจัดกำรสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน มกรำคม 

 

วัน/
เดือน 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

การพัฒนาการของ 
ส้มโอทับทิมสยาม 

ศัตรสู้มโอทับทิมสยาม 
ที่ส าคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 
ม.ค. 

น้ ำฝน  
133.7 มม. 

ควำมชื้น 
84.0% 

อุณหภูมิ 
26.61 oC 

ใบเพสลำด 

 

 

แมลงเพลีย้หอยสีแดง
แคลิฟอร์เนีย ไรแดง 
โรคแคงเกอร์ ราด า 

1. เป็นช่วงฝนชุก และใบส้มโอ
ทับทิมสยามมีขนาดใหญ่ ให้ฉดีพ่น
ปุ๋ยทำงใบ สูตร 15-30-15 อัตรา 
40-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร ติดต่อกัน 
2-3 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน 
2. เป็นระยะทีส่ าคญัในการป้องกัน 
โรคแคงเกอร์ ด้วยการฉีดพ่น คอป
เปอร์ออกซี่คลอไรด์ 30 มล.ต่อน้ า 
20 ลิตร หรือ คอปเปอรไ์ฮดรอกไซด์  
8-12 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

11-20 
ม.ค. 

น้ ำฝน  
80.2 มม. 

ควำมชื้น 
83.45% 

อุณหภูมิ 
26.88 oC 

ใบแก ่

 

 

แมลงเพลีย้หอยสีแดง
แคลิฟอร์เนีย ไรแดง 
โรคแคงเกอร์ ราด า 
 

1. ส ารวจการเข้าท าลายใบของ ไร
แดง หากพบการท าลาย ฉีดพ่น ดว้ย 
ก ามะถันผง อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร หรือ อมิทราซ อัตรา 20 
มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 
2. ส ารวจการเข้าท าลายใบของ
เพลี้ยหอยสีแดง หากพบการท าลาย 
ฉีดพ่น ด้วย อิมิดาโคลพรดิ อัตรา 
10 มล. ต่อน้ า 20 ลิตร 
3. ฉีดพ่นธาตุอาหารรอง แคลเซียม 
แมกนีเซียม และสังกะสี อัตรา 25-
30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

21-31 
ม.ค. 

น้ ำฝน  
53.5 มม. 

ควำมชื้น 
81.53% 

อุณหภูมิ 
27.15 oC 

แตกใบอ่อนรุ่นที่ 2 

 

 

แมลงหนอนชอนใบ 
เพลี้ยไฟพริก ไรขาว
พริก 

1. ระวังการเข้าท าลายของหนอน
ชอนใบ เพลี้ยไฟพริก และไรขาว
พริก หากพบการท าลายของ 
-หนอนชอนใบ ฉีดพ่นด้วย อะบา
เม็กติน อัตรา 30 มล.ต่อน้ า 20 ลติร  
-เพลี้ยไฟพริก ฉีดพ่นด้วยอิมิดาโค
ลพริด อัตรา 10 มล. ต่อน้ า 20 ลติร 
-ไรขำวพริกฉีดพ่นด้วย ไพริดาเบน 
อัตรา 10 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
2.ป้องกัน โรคแคงเกอร์ ด้วยการฉีด
พ่น คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 30 
มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 

 



 

 
 

กำรพัฒนำกำรของส้มโอทับทิมสยำม ศัตรูพืช สภำพภูมิอำกำศ และกำรจัดกำรสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน กุมภำพันธ์ 

 

วัน/
เดือน 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

การพัฒนาการของ 
ส้มโอทับทิมสยาม 

ศัตรสู้มโอทับทิมสยาม 
ที่ส าคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 
ก.พ. 

น้ ำฝน  
10.0 มม. 

ควำมชื้น 
78.89% 

อุณหภูมิ 
27.43 oC 

ใบเพสลำด 

 

 

แมลงเพลีย้หอยสีแดง
แคลิฟอร์เนีย ไรแดง 

1. ส ารวจการเข้าท าลายใบของ ไร
แดง หากพบการท าลาย ฉีดพ่น ดว้ย 
ก ามะถันผง อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร หรือ อมิทราซ อัตรา 20 มล.
ต่อน้ า 20 ลิตร 
2. ส ารวจการเข้าท าลายใบของเพลี้ย
หอยสีแดง หากพบการท าลาย ฉีดพ่น 
ด้วย อิมิดาโคลพรดิ อัตรา 10 มล. 
ต่อน้ า 20 ลิตร 
3. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งควรมกีาร
ให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ แบบรักษา
ความช้ืนหน้าดิน 

11-20 
ก.พ. 

น้ ำฝน  
15.0 มม. 

ควำมชื้น 
79.15% 

อุณหภูมิ 
27.47 oC 

ใบแก ่

 

 

แมลงเพลีย้หอยสีแดง
แคลิฟอร์เนีย ไรแดง 

1. ส ารวจการเข้าท าลายใบของ ไร
แดง หากพบการท าลาย ฉีดพ่น ดว้ย 
ก ามะถันผง อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร หรือ อมิทราซ อัตรา 20 มล.
ต่อน้ า 20 ลิตร 
2. ส ารวจการเข้าท าลายใบของเพลี้ย
หอยสีแดง หากพบการท าลาย ฉีดพ่น 
ด้วย อิมิดาโคลพรดิ อัตรา 10 มล. 
ต่อน้ า 20 ลิตร 
3. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งควรมกีาร
ให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ แบบรักษา
ความช้ืนหน้าดิน 

21-28
ก.พ. 

น้ ำฝน  
25.0 มม. 

ควำมชื้น 
79.18% 

อุณหภูมิ 
27.59 oC 

เร่ิมออกดอก 

 

 

แมลงเพลีย้ไฟพริก 1. ระวังการเข้าท าลายของ เพลี้ยไฟ
พริกฉีดพ่นด้วยอิมิดาโคลพริด อัตรา 
10 มล. ต่อน้ า 20 ลิตร 
2. ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 
0.5-1กก.ต่อต้น (ปริมาณขึ้นอยู่กบั
อายุ และขนาดทรงพุ่มโดยใส่ร่วมกับ
ปุ๋ยอินทรีย์ 5-10กก.ต่อต้น 
3. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งควรมกีาร
ให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ แบบรักษา
ความช้ืนหน้าดิน 
4. ห้ำมฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบที่มีธำตุ
ฟอสฟอรัสสูง แต่ฉีดพ่นธาตุอาหาร
รองได ้



 

 
 

กำรพัฒนำกำรของส้มโอทับทิมสยำม ศัตรูพืช สภำพภูมิอำกำศ และกำรจัดกำรสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน มีนำคม 

 

วัน/
เดือน 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

การพัฒนาการของ 
ส้มโอทับทิมสยาม 

ศัตรสู้มโอทับทิมสยาม 
ที่ส าคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 
มี.ค. 

น้ ำฝน  
45.2 มม. 

ควำมชื้น 
79.25% 

อุณหภูมิ 
28.02oC 

ดอกบำน 

 

 

แมลงเพลีย้ไฟพริก 1. ระวังการเข้าท าลายของ เพลี้ยไฟ
พริกฉีดพ่นด้วยอิมิดาโคลพริด อัตรา 
10 มล. ต่อน้ า 20 ลิตร 
2. ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 46-0-0 
อัตรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
3. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งควรมกีาร
ให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ แบบรักษา
ความช้ืนหน้าดิน 
4. ในช่วงที่ดอกบานเต็มที่ ไม่ควรเข้ำ
ไปปฏิบัติงำนในแปลง 

11-20 
มี.ค. 

น้ ำฝน  
113.1 มม. 

ควำมชื้น 
80.12% 

อุณหภูมิ 
28.06oC 

กลีบดอกโรย ติดผลอ่อน 

 

 

แมลงเพลีย้ไฟพริกไร
ขาวพริก 
 

1. ผลอ่อนท่ีติดผลสมบรูณ์ จะเริม่มีสี
เขียวเข้มขึ้น กลีบดอกยังคงติดอยูก่ับ
ผลอ่อน 
2. ฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบ สูตร 13-0-46 
อัตรา 25-30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
3. เพลี้ยไฟพริกฉีดพ่นด้วยอิมิดาโค
ลพริด อัตรา 10 มล. ต่อน้ า 20 ลติร 
4. ไรขำวพริก ฉีดพ่นด้วย ไพริดาเบน 
อัตรา 10 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 

21-31
มี.ค. 

น้ ำฝน  
67.8 มม. 

ควำมชื้น 
79.13% 

อุณหภูมิ 
28.21oC 

ผลอ่อน 

 

 

แมลงเพลีย้ไฟพริกไร
ขาวพริก 

1. ตรวจประเมินการท าลายของเพลี้ย
ไฟพริก และไรขาวพริก หากพบการ
ท าลายหรือแมลงให้ฉีดพ่นด้วย
สารเคมีส าหรับก าจัดเพลี้ยไฟพริกอิมิ
ดาโคลพริด อัตรา 10 มล. ต่อน้ า 20 
ลิตรหรือ ไรขำวพริกไพริดาเบน 
อัตรา 10 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
2. ฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบ สูตร 15-15-15 
อัตรา 25-30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตรและ
ผสมธาตุแมกนีเซียม อัตรา 30 มล.ต่อ
น้ า 20 ลิตร เพื่อช่วยผลอ่อนมีการ
พัฒนา 

 



 

 
 

กำรพัฒนำกำรของส้มโอทับทิมสยำม ศัตรูพืช สภำพภูมิอำกำศ และกำรจัดกำรสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน เมษำยน 

 

วัน/
เดือน 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

การพัฒนาการของ 
ส้มโอทับทิมสยาม 

ศัตรสู้มโอทับทิมสยาม 
ที่ส าคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 
เม.ย. 

น้ ำฝน  
39.7 มม. 

ควำมชื้น 
79.11% 

อุณหภูมิ 
28.76oC 

ผลอ่อน เพลี้ยไฟพริก 

 

 

แมลงเพลีย้ไฟพริกไร
ขาวพริก 

1. ตรวจประเมินการท าลายของเพลี้ย
ไฟพริก และไรขำวพริก หากพบการ
ท าลายหรือแมลงให้ฉีดพ่นด้วย
สารเคมีส าหรับก าจัดเพลี้ยไฟพริก 
หรือ ไรขาวพริก 
2. ฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบ สูตร 15-15-15 
อัตรา 25-30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตรและ
ผสมธาตุแมกนีเซียม อัตรา 30 มล.
ต่อน้ า 20 ลิตร เพื่อช่วยผลอ่อนมกีาร
พัฒนา 
3. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งควรมกีาร
ให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

11-20 
เม.ย. 

น้ ำฝน  
55.5 มม. 

ควำมชื้น 
79.15% 

อุณหภูมิ 
28.84oC 

ผลอ่อน ไรขำวพริก 

 

 

แมลงเพลีย้ไฟพริกไร
ขาวพริก หนอนฝีดาษ 

1. ปลิดผลอ่อนที่มีรูปร่างบิดเบีย้ว
ผิดปกติ หรือ เป็นโรค/แมลง 
น าออกไปท าลายภายนอกสวนส้มโอ 
2. ตรวจประเมินการท าลายของเพลี้ย
ไฟพริกไรขำวพริกและหนอนฝีดำษ
หากพบการท าลายหรือแมลงให้ฉีด
พ่นด้วยสารเคมสี าหรับก าจัดเพลี้ยไฟ
พริก หรือ ไรขาวพริก 
3. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งควรมกีาร
ให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

21-30
เม.ย. 

น้ ำฝน  
63.5 มม. 

ควำมชื้น 
79.58% 

อุณหภูมิ 
28.87oC 

หนอนฝีดำษ 

 

 

แมลงเพลีย้ไฟพริกไร
ขาวพริก หนอนฝีดาษ 

1. ปลิดผลอ่อนที่เป็นโรค และถูก
ท าลายโดยหนอนฝดีาษ และหนอน
เจาะผล น าออกไปท าลายภายนอก
สวนส้มโอ 
2. ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 
1-2 กก.ต่อต้น (ปริมาณขึ้นอยู่กับอายุ 
และขนาดทรงพุ่ม ร่วมกับปุ๋ยอนิทรีย ์
10 กิโลกรัมต่อต้น 



 

 
 

กำรพัฒนำกำรของส้มโอทับทิมสยำม ศัตรูพืช สภำพภูมิอำกำศ และกำรจัดกำรสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน พฤษภำคม 

 

วัน/
เดือน 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

การพัฒนาการของ 
ส้มโอทับทิมสยาม 

ศัตรสู้มโอทับทิมสยาม 
ที่ส าคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 
พ.ค. 

น้ ำฝน  
51.5 มม. 

ควำมชื้น 
79.54% 

อุณหภูมิ 
28.94oC 

กำรพัฒนำผล 

 

 

แมลงเพลีย้ไฟพริกไร
ขาวพริก หนอนฝีดาษ 

1. ตรวจประเมินการท าลายของเพลี้ย
ไฟพริกไรขำวพริก และ หนอน
ฝีดำษ หากพบการท าลายหรือแมลง
ให้ฉีดพ่นด้วยสารเคมีส าหรับก าจดั
เพลี้ยไฟพริก ไรขาวพริกและหนอน
ฝีดาษ 
2. ปลิดผลอ่อนที่เป็นโรค และถูก
ท าลายโดยหนอนฝดีาษ และหนอน
เจาะผล น าออกไปท าลายภายนอก
สวนส้มโอ 

11-20 
พ.ค. 

น้ ำฝน  
77.2 มม. 

ควำมชื้น 
79.89% 

อุณหภูมิ 
28.95oC 

โรคแคงเกอร์ 

 

 

แมลงเพลีย้ไฟพริกไร
ขาวพริก หนอนฝีดาษ 
หนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ 

1. ฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบ สูตร 15-15-15 
อัตรา 25-30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตรและ
ผสมธาตุแมกนีเซียม และ สังกะส ี
อัตรา 30 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร เพื่อช่วย
การพัฒนาผล 
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดเช้ือรา
ป้องกันก่ิงแห้ง และ โรคแอนแทรค
โนส สารคาร์เบนดาซิม อัตรา 25-30 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
3. ตรวจประเมินการท าลายของเพลี้ย
ไฟพริก และ ไรขำวพริก หากพบการ
ท าลายหรือแมลงให้ฉีดพ่นด้วยสาร
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูสม้โอ 

21-31
พ.ค. 

น้ ำฝน  
42.9 มม. 

ควำมชื้น 
79.23% 

อุณหภูมิ 
28.95oC 

หนอนเจำะผล 

 

 

แมลงเพลีย้ไฟพริกไร
ขาวพริก หนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ 

1. หากพบหนอนเจาะผลให้ปลิด
ท าลาย และฉีดพ่นด้วย อะบาเม็คติน 
อัตรา 20 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 
2. ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดเช้ือรา
ป้องกันก่ิงแห้ง และ โรคแอนแทรค
โนส สารคาร์เบนดาซิม อัตรา 25-30 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
3. ปลิดผลอ่อนที่เป็นโรค และถูก
ท าลายโดยหนอนฝดีาษ และหนอน
เจาะผล น าออกไปท าลายภายนอก
สวนส้มโอ 



 

 
 

กำรพัฒนำกำรของส้มโอทับทิมสยำม ศัตรูพืช สภำพภูมิอำกำศ และกำรจัดกำรสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน มิถุนำยน 

 

วัน/
เดือน 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

การพัฒนาการของ 
ส้มโอทับทิมสยาม 

ศัตรสู้มโอทับทิมสยาม 
ที่ส าคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 
มิ.ย. 

น้ ำฝน  
49.7 มม. 

ควำมชื้น 
78.81% 

อุณหภูมิ 
28.95oC 

หนอนเจำะผล 

 

 

แมลงเพลีย้ไฟพริกไร
ขาวพริก หนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ 

1. หากพบหนอนเจำะผลให้ปลิด
ท าลาย และฉีดพ่นด้วย อะบาเม็คติน 
อัตรา 20 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 
2. ฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบ สูตร 15-15-15 
อัตรา 25-30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตรและ
ผสมธาตุแมกนีเซียม และ สังกะส ี
อัตรา 30 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร เพื่อช่วย
การพัฒนาผล 
3. ปลิดผลที่เป็นโรค และถูกท าลาย
โดยหนอนเจาะผล น าออกไปท าลาย
ภายนอกสวนส้มโอ 

11-20 
มิ.ย. 

น้ ำฝน  
43.5 มม. 

ควำมชื้น 
78.56% 

อุณหภูมิ 
28.97oC 

โรคแคงเกอร์ 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ 

1. ป้องกัน โรคแคงเกอร์ ด้วยการฉีด
พ่น คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 30 มล.
ต่อน้ า 20 ลิตร 
2. หากพบหนอนเจาะผลให้ปลิด
ท าลาย และฉีดพ่นด้วย อะบาเม็คติน 
อัตรา 20 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 
3. ปลิดผลที่เป็นโรค และถูกท าลาย
โดยหนอนเจาะผล น าออกไปท าลาย
ภายนอกสวนส้มโอ 

21-30
มิ.ย. 

น้ ำฝน  
31.1 มม. 

ควำมชื้น 
78.42% 

อุณหภูมิ 
28.94oC 

กำรพัฒนำผล 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ 

1. ระยะนี้ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีที่ธำตุ
ไนโตรเจนสูง หรือ ปุ๋ยอินทรีย ์
2. ป้องกัน โรคแคงเกอร์ ด้วยการฉีด
พ่น คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 30 มล.
ต่อน้ า 20 ลิตร 
3. หากพบหนอนเจาะผลให้ปลิด
ท าลาย และฉีดพ่นด้วย อะบาเม็คติน 
อัตรา 20 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 
4. ปลิดผลที่เป็นโรค และถูกท าลาย
โดยหนอนเจาะผล น าออกไปท าลาย
ภายนอกสวนส้มโอ 
5. ให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 



 

 
 

กำรพัฒนำกำรของส้มโอทับทิมสยำม ศัตรูพืช สภำพภูมิอำกำศ และกำรจัดกำรสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน กรกฎำคม 

 

วัน/
เดือน 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

การพัฒนาการของ 
ส้มโอทับทิมสยาม 

ศัตรสู้มโอทับทิมสยาม 
ที่ส าคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 
ก.ค. 

น้ ำฝน  
32.0 มม. 

ควำมชื้น 
79.39% 

อุณหภูมิ 
28.68oC 

สภำพสวนในระยะพัฒนำผล 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ ราด า 

1. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งควรมกีาร
ให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้ผลสม้โอ
มีการเจริญเติบโตอย่างมีคณุภาพ  

11-20 
ก.ค. 

น้ ำฝน  
22.9 มม. 

ควำมชื้น 
79.12% 

อุณหภูมิ 
28.75oC 

โรคแคงเกอร์ 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ ราด า 

1. ฉีดพ่นปุ๋ยทำงใบ สูตร 15-15-15 
อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตรผสม 
ปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 30-50กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตร เพื่อช่วยการพัฒนาผล 
2. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งควรมกีาร
ให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
3. หากมีการแตกใบอ่อนมากควรใส่
ปุ๋ยเคมีทำงดิน สูตร 15-15-15 ผสม
กับ 0-0-60 0.5-1.0 กก.ต่อต้น 

21-31
ก.ค. 

น้ ำฝน  
36.6 มม. 

ควำมชื้น 
78.48% 

อุณหภูมิ 
28.78oC 

โรครำด ำ 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ ราด า 

1. ฉีดพ่นสำรเคมีป้องกันก ำจัดเชือ้
รำคาร์เบนดาซมิ อัตรา 25-30 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร 
2. ไม่ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ โดยเฉพาะ
ปุ๋ยคอก จะท าให้รสชาติผลสม้โอไม่มี
คุณภาพ 
3. สภาพภูมิอากาศแห้งแล้งควรมกีาร
ให้น้ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 



 

 
 

กำรพัฒนำกำรของส้มโอทับทิมสยำม ศัตรูพืช สภำพภูมิอำกำศ และกำรจัดกำรสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน สิงหำคม 

 

วัน/
เดือน 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

การพัฒนาการของ 
ส้มโอทับทิมสยาม 

ศัตรสู้มโอทับทิมสยาม 
ที่ส าคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 
ส.ค. 

น้ ำฝน  
52.8 มม. 

ควำมชื้น 
76.84% 

อุณหภูมิ 
28.79oC 

กำรพัฒนำผล 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ ราด า 

1. ห้ำมใส่ปูนขำวเพื่อปรับสภาพดิน 
รวมทั้งห้ำมใส่ปุ๋ยท่ีมีธำตุแมกนีเซียม 

11-20 
ส.ค. 

น้ ำฝน  
60.3 มม. 

ควำมชื้น 
77.45% 

อุณหภูมิ 
28.82oC 

กำรพัฒนำผล 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ ราด า 

1. หากพบ โรคแคงเกอร์ ฉีดพ่น คอป
เปอร์ออกซี่คลอไรด์ 30 มล.ต่อน้ า 20 
ลิตร 
2. ฉีดพ่นสำรเคมีป้องกันก ำจัดเชือ้
รำคาร์เบนดาซมิ อัตรา 25-30 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร 
3. หากพบหนอนเจาะผลให้ปลิด
ท าลาย และฉีดพ่นด้วย อะบาเม็คติน 
อัตรา 20 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 

21-31
ส.ค. 

น้ ำฝน  
37.7 มม. 

ควำมชื้น 
77.20% 

อุณหภูมิ 
28.78oC 

ระยะเปลี่ยนสีผล 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ ราด า 

1. ฉีดพ่นสำรเคมีป้องกันก ำจัดเชือ้
รำคาร์เบนดาซมิ อัตรา 25-30 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร 

 



 

 
 

กำรพัฒนำกำรของส้มโอทับทิมสยำม ศัตรูพืช สภำพภูมิอำกำศ และกำรจัดกำรสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน กันยำยน 

 

วัน/
เดือน 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

การพัฒนาการของ 
ส้มโอทับทิมสยาม 

ศัตรสู้มโอทับทิมสยาม 
ที่ส าคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 
ก.ย. 

น้ ำฝน  
31.6 มม. 

ควำมชื้น 
79.65% 

อุณหภูมิ 
28.51oC 

ผลเจริญเต็มที่ 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ ราด า 

1. งดกำรใช้สำรเคมีป้องกันก าจัด 
โรค และแมลงศัตรูพืชที่มีฤทธิ์ตกค้าง
นาน หรือ สารเคมีอันตราย 
2. ฉีดพ่นปุ๋ยเคมี สูตร 0-0-60 อัตรา 
30-50 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

11-20 
ก.ย. 

น้ ำฝน  
44.3 มม. 

ควำมชื้น 
79.78% 

อุณหภูมิ 
28.45oC 

ผลแก่พร้อมเก็บเกี่ยวเพ่ือส่งออก 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ ราด า 

1. เก็บเกี่ยวผลส้มโอมีมีความสุก
ประมาณ 80 % เลือกผลทีม่ีคุณภาพ
ดี เพื่อการส่งออก 
2. งดกำรใช้สำรเคมีป้องกันก าจัด 
โรค และแมลงศัตรูพืชที่มีฤทธิ์ตกค้าง
นาน หรือ สารเคมีอันตราย 
3. ไม่ควรให้น้ ำมำกหรือดินเปียกมาก
เกินไป เพ่ือท าให้ผลสม้โอมีคณุภาพดี 

21-30
ก.ย. 

น้ ำฝน  
50.6 มม. 

ควำมชื้น 
79.88% 

อุณหภูมิ 
28.28oC 

ผลแก่พร้อมเก็บเกี่ยวเพ่ือส่งออก 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ ราด า 

1. เก็บเกี่ยวผลส้มโอมีมีความสุก
ประมาณ 80 % เลือกผลทีม่ีคุณภาพ
ดี เพื่อการส่งออก 
2. ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
ในช่วงก่อนกำรเก็บเกี่ยว และ
ระหว่ำงกำรเก็บเกี่ยว 
3. ไม่ควรให้น้ ำมำกหรือดินเปียกมาก
เกินไป เพ่ือท าให้ผลสม้โอมีคณุภาพดี 

 



 

 
 

กำรพัฒนำกำรของส้มโอทับทิมสยำม ศัตรูพืช สภำพภูมิอำกำศ และกำรจัดกำรสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน ตุลำคม 

 

วัน/
เดือน 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

การพัฒนาการของ 
ส้มโอทับทิมสยาม 

ศัตรสู้มโอทับทิมสยาม 
ที่ส าคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 
ต.ค. 

น้ ำฝน  
64.8 มม. 

ควำมชื้น 
81.68% 

อุณหภูมิ 
27.79oC 

เก็บเกี่ยวจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ ราด า 

1. เก็บเกี่ยวผลส้มโอมีมีความสุก
ประมาณ 80-90 % เลือกผลที่มี
คุณภาพด ี
2. ระมัดระวังอย่าให้ผลตกลงพื้นดนิ 

11-20 
ต.ค. 

น้ ำฝน  
97.2 มม. 

ควำมชื้น 
82.71% 

อุณหภูมิ 
27.70oC 

เก็บเกี่ยวจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ ราด า 

1. เก็บเกี่ยวผลส้มโอมีมีความสุก
ประมาณ 80-90 % เลือกผลที่มี
คุณภาพด ี
2. ระมัดระวังอย่าให้ผลตกลงพื้นดนิ 

21-31
ต.ค. 

น้ ำฝน  
162.0 มม. 

ควำมชื้น 
83.54% 

อุณหภูมิ 
27.61oC 

เก็บเกี่ยวจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 

 

 

แมลงหนอนเจาะผล 
โรค แคงเกอร์ ราด า 

1. เก็บเกี่ยวผลส้มโอมีมีความสุก
ประมาณ 80-90 % เลือกผลที่มี
คุณภาพด ี
2. ระมัดระวังอย่าให้ผลตกลงพื้นดนิ 

 



 

 
 

กำรพัฒนำกำรของส้มโอทับทิมสยำม ศัตรูพืช สภำพภูมิอำกำศ และกำรจัดกำรสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน พฤศจิกำยน 

 

วัน/
เดือน 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

การพัฒนาการของ 
ส้มโอทับทิมสยาม 

ผลส้มโอทับทิมสยาม การจัดการสวน 

1-10 
พ.ย. 

น้ ำฝน  
166.7 มม. 
ควำมชื้น 

83.98% 
อุณหภูมิ 

27.14oC 

เก็บเกี่ยวจ ำหน่ำยภำยในประเทศ 

 

 

ผลส้มโอพร้อมจ ำหน่ำย 

 

1. ควรเร่งเก็บเกี่ยวผมส้ม
โอที่แก่จัดออกจ าหน่าย 

11-20 
พ.ย. 

น้ ำฝน  
216.7 มม. 
ควำมชื้น 

84.12% 
อุณหภูมิ 

27.03oC 

ระยะพักต้น 

 

 

เนื้อส้มโอทับทิมสยำม 

 

 

1. โรคแคงเกอร์ ฉีดพ่น 
คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 
30 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร 
2. ฉีดพ่นสำรเคมีป้องกัน
ก ำจัดเชื้อรำคาร์เบนดา
ซิม อัตรา 25-30 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตร 
3. ท ำควำมสะอำดแปลง 

21-30
พ.ย. 

น้ ำฝน  
172.2 มม. 
ควำมชื้น 

84.04% 
อุณหภูมิ 

26.90oC 

ระยะพักต้น 

 

 

สภำพกำรจ ำหน่ำยในพื้นที ่

 

1. ฉีดพ่นสำรเคมีฟอสฟอ
ริคแอซิดอัตรา 50-60 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร เพื่อ
ป้องกันโรคโคนเน่า 
2. ฉีดพ่นสำรเคมีป้องกัน
ก ำจัดเชื้อรำคาร์เบนดา
ซิม อัตรา 25-30 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตร 
3. ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรำ 
20 กิโลกรัมต่อต้น 

 
 



 

 
 

กำรพัฒนำกำรของส้มโอทับทิมสยำม ศัตรูพืช สภำพภูมิอำกำศ และกำรจัดกำรสวน รอบ 10 วันในรอบปี 
เดือน ธันวำคม 

 

วัน/
เดือน 

สภาพ
ภูมิอากาศ 

การพัฒนาการของ 
ส้มโอทับทิมสยาม 

ศัตรสู้มโอทับทิมสยาม 
ที่ส าคัญ 

การจัดการสวน 

1-10 
ธ.ค. 

น้ ำฝน  
174.1 มม. 

ควำมชื้น 
83.96% 

อุณหภูมิ 
26.65oC 

กำรเตรียมควำมพร้อมของต้น 

 

 

แมลงหนอนชอนใบ 
เพลี้ยไฟพริก ไรขาวพริก 

1. จากผลวิเคราะห์ดิน ถ้าสภาพดนิมี
ความเป็นกรดสูง ให้หว่านปูนขาว 
ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี 10-15 วัน 
 
2. ระวังการเข้าท าลายของหนอนชอน
ใบ เพลี้ยไฟพริก และไรขาวพริก หาก
พบการท าลายของ 
-หนอนชอนใบ ฉีดพ่นด้วย อะบาเม็ก
ติน อัตรา 30 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร  
-เพลี้ยไฟพริก ฉีดพ่นด้วย อิมิดาโคล 
พริด อัตรา 10 มล. ต่อน้ า 20 ลิตร 
-ไรขำวพริก ฉีดพ่นด้วย ไพริดาเบน 
อัตรา 10 กรัม ต่อน้ า 20 ลิตร 
 
3.ป้องกัน โรคแคงเกอร์ ด้วยการฉีด
พ่น คอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ 30 มล.
ต่อน้ า 20 ลิตร 
 
4. หากพบใบอ่อนชุดนี้มีขนาดเล็ก
ผิดปกติ ควรใส่ปุ๋ยเคมี สตูร 46-0-0 
และ ปุ๋ยอินทรีย์ทางดิน 
 
5.หากพบใบอ่อนเหลืองผิดปกติ หรือ
มีอาการขาดธาตุ สังกะสี แมกนีเซยีม 
แมงกานีส ให้ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบที่ธาตุ
ดังกล่าว ติดต่อกัน 2-3 ครั้งทุก
สัปดาห์  
 
6. ฉีดพ่นสำรเคมีป้องกันก ำจัดเชือ้
รำคาร์เบนดาซมิ อัตรา 25-30 กรัม
ต่อน้ า 20 ลิตร 
 
7. ใส่ปุ๋ยเคมี สตูร 15-15-15 อัตรา  
1-2 กก.ต่อต้น 

11-20 
ธ.ค. 

น้ ำฝน  
104.5 มม. 

ควำมชื้น 
83.75% 

อุณหภูมิ 
26.64oC 

แตกใบอ่อนรุ่นที่ 1 

 

 

แมลงหนอนชอนใบ 
เพลี้ยไฟพริก ไรขาวพริก 

21-30
ธ.ค. 

น้ ำฝน  
69.7 มม. 

ควำมชื้น 
83.62% 

อุณหภูมิ 
26.70oC 

ใบอ่อน-ในเพสลำด 

 

 

แมลงเพลีย้หอยสีแดง
แคลิฟอร์เนีย ไรแดง 
โรคแคงเกอร์ ราด า 
 

 



 

 
 

บทที่ 5  
สภำพกำรผลิตของส้มโอทับทิมสยำมในพ้ืนที่ภำคใต้ตอนบน 

 
ส้มโอทับทิมสยามมีการปลูกกันมากในพ้ืนที่อ าเภอเมืองและอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง

เดิมพ้ืนที่บริเวณนี้จะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีการท านาข้าวมาก่อน มีระดับน้ าใต้ดินสูงดินเหนียวจัด เมื่อท านาข้าวไม่
ได้ผลเนื่องจากประสบกับปัญหาน้ าเค็ม มีน้ าท่วมขังทุกปี  ประกอบกับในพ้ืนที่หมู่บ้านแสงวิมานซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
ปลูกส้มโอได้ผลดี เกษตรกรจึงหันมาขุดร่องสวนเพ่ือปลูกส้มโอกันมากขึ้น เดิมเกษตรกรในพ้ืนที่จะนิยมปลูกส้มโอ
พันธุ์ทองดี ต่อมาเมื่อมีการน าส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามมาปลูกได้ผลดีรสชาติอร่อย มีราคาสูงเกษตรกรจึงหันมาปลูก
พันธุ์ทับทิมสยามกันมากขึ้น 

 

  
 

ภำพที่ 19 แสดงผลส้มโอทับทิมสยาม 
 

ข้อมูลพื้นฐำนเกษตรกร 
จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ อ าเภอเมือง และอ าเภอปากพนัง จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ านวน 32 ราย ดังนี้  
- ต าบลคลองน้อย  อ าเภอปากพนัง จ านวน  25  ราย 
- ต าบลคลองกระบือ  อ าเภอปากพนัง จ านวน   1   ราย 
- ต าบลเกาะทวด อ าเภอปากพนัง  จ านวน   4   ราย 
- ต าบลบางจาก   อ าเภอเมือง  จ านวน   2  ราย 

สรุปเป็นข้อมูลพื้นฐาน ดังนี้ 
 อำยุเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ โดยมีอายุ 61 ปี ขึ้นไป 
เท่ากับร้อยละ 40.62  รองลงมาอายุระหว่าง 51-60, 41-50 และ30-40 ปี เท่ากับร้อยละ 34.3, 21.88 และ 3.13  
ตามล าดับ  
 กำรศึกษำ พบว่า เกษตรกรที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามส่วนใหญ่จะจบชั้นประถมศึกษามากที่สุด เท่ากับร้อย
ละ 75  รองลงมาจบชั้นมัธยม,ปริญญาตรี และอนุปริญญา เท่ากับร้อยละ 12.50, 9.37 และ 3.12 ตามล าดับ 
 อำชีพหลัก พบว่า มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรเท่ากับร้อยละ 100  



 

 
 

 รำยได้ของครอบครัว พบว่า มีรายได้มากกว่า 25,001 บาทขึ้นไป เท่ากับร้อยละ 34.37 รองลงมารายได้ 
(5,001-10,000), (10,001-15,000), (น้อยกว่า 5,000) (20,001-25,000) และ (15,001-20,000) เท่ากับร้อยละ 
25, 15.62, 15.62, 6.25 และ 3.12 ตามล าดับ 
 รำยได้จำกส้มโอทับทิมสยำม พบว่า มีรายได้มากกว่า 25,001 บาทข้ึนไป เท่ากับร้อยละ 68.75 รองลงมา
รายได้ (น้อยกว่า5,000), (10,001-15,000), (15,001-20,000), (20,001-25,000), (5,001-10,000) เท่ากับร้อยละ 
12.50, 9.37, 3.12, 3.12 และ3.12 ตามล าดับ 
 กำรเป็นสมำชิกกลุ่ม พบว่า เป็นสมาชิกกลุ่ม เท่ากับร้อยละ 71.87 ไม่เป็นร้อยละ 23.12 
 แหล่งเงินทุน พบว่า เกษตรกรต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินเพ่ือมาลงทุนเท่ากับร้อยละ 71.87 ใช้ทุนของ
ตนเองร้อยละ23.12 

 
ข้อมูลพื้นที ่
 - การถือครอง พบว่าเกษตรกรเป็นเจ้าของร้อยละ 100 
 - ลักษณะการถือครอง พบว่าเป็นโฉนดร้อยละ 100 
 
กำรตลำด   
 มีพ่อค้าขาประจ ามารับซื้อโดยมาตัดเอง ราคาผลละ 80-150 บาท และเกษตรกรตัดขายเองที่แผงริมถนน
สาย นครศรีฯ-ปากพนัง ในราคาประมาณผลละ ราคา 100-180 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของผล) ส าหรับตลาดของ
ส้มโอทับทิมสยามท้ังตลาดภายในและส่งออกต่างประเทศ 

-  ตลาดในประเทศ โดยขายที่แผงริมถนน หรือตลาดในตัวเมืองใหญ่แหล่งท่องเที่ยว เช่นภูเก็ต สุราษฎร์
ธานี หรือกรุงเทพมหานคร 

-  ตลาดต่างประเทศ มีปริมาณเพียงเล็กน้อย จะส่งฮ่องกง ไต้หวัน เป็นต้น 
 

ตำรำงท่ี 6 ข้อมูลการส ารวจการปลูกส้มโอทับทิมสยามจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 32 ราย 
ที ่ ข้อมูลเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 
1 อายุเกษตรกร   
     - ต่ ากว่า40 ปี 

    - ระหว่าง41-50 ปี 
    - ระหว่าง 51-60 ปี 
    - 61 ปี ขึ้นไป 

1 
7 
11 
13 

3.13 
21.88 
34.37 
40.62 

2 การศึกษา   
 - ประถม 

- มัธยม 
- อนุปริญญา 
- ปริญญาตรี 

24 
4 
1 
3 

75 
12.50 
3.12 
9.37 

3 อาชีพหลัก   
 - เกษตรกร 32 100 
    
    
    



 

 
 

ตำรำงท่ี 6 (ต่อ)    
ที ่ ข้อมูลเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 
4 รายได้จากของครอบครัว บาท/ปี   
 
 
 
 
 
 

- น้อยกว่า 5,000 
-  5,001-10,000  
- 10,001-15,000  
- 15,001-20,000 
- 20,001-25,000 
- มากกว่า 25,001 

2 
8 
5 
1 
5 
11 

6.25 
25 

15.62 
3.12 
15.62 
34.37 

5 รายได้จากส้มโอทับทิมสยาม(บาท/เดือน)   
 - น้อยกว่า5,000 

-  5,001-10,000  
- 10,001-15,000  
- 15,001-20,000 
- 20,001-25,000 
- มากกว่า 25,001  

4 
1 
3 
1 
1 
22 

12.50 
3.12 
9.37 
3.12 
3.12 
68.75 

6 การเป็นสมาชิกกลุ่ม   
 - เป็น 

- ไม่เป็น 
23 
9 

71.87 
23.12 

7 แหล่งเงินทุน   
 - ส่วนตัว 

- กู ้
23 
9 

71.87 
23.12 

8 การถือครอง -โฉนด   
 -โฉนด 32 100 
9 ลักษณะการถือครอง   
 - เป็นของตนเอง 32 100 

10 พ้ืนที่ปลูก   
 -พ้ืนที่ราบ 32 100 

11 สภาพดิน   
 - ดินเหนียว 32 100 

12 ขนาดหลุม   
 - 1 หน้าจอบ 

- 30x30 ซ.ม. 
- 50x50 ซ.ม. 
- 100x100 ซ.ม. 

2 
14 
11 
5 

6.25 
43.75 
34.37 
15.62 

13 ลักษณะการปลูก   
 - ร่องสวน  32 100 
 
 

   



 

 
 

ตำรำงท่ี 6 (ต่อ)    
ที ่ ข้อมูลเกษตรกร จ านวน ร้อยละ 
14 การใส่ปุ๋ยรองก้นหลุม   
 - ไม่ใส ่

- ใส่ 
         - มูลวัว 
         - 15-15-15           

10 
22 
15 
7 

31.25 
68.75 
68.18 
31.82 

15 การใส่ปุ๋ยหลังปลูก   
 - ไม่ใส ่

- ใส่ 
         -  มูลวัว+15-15-15 
         -  15-15-15+13-13-21 

- 
32 
7 
25 

- 
100 

21.88 
78.12 

 
ต้นทุนกำรผลิตและรำยได้  
 พบว่าเกษตรกรใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงมาก เนื่องจากเป็นพืชที่มีศัตรูพืชมาก ต้องมีการจัดการสวนที่ดี โดย
พบว่าต้นทุนเฉลี่ย 19,000 บาท/ไร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 2,280 ผล/ไร่ มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 254,600 บาท/ไร่ 
และมีค่า BCR เท่ากับ 14.4 
 

รายการ  (บาท/ไร่/ปี) 
1. ต้นทุนการผลิต 

- ค่าสารเคมี 
       - ค่าแรงงานพ่นสารเคมี 
       - ค่าปุ๋ยอินทรีย์ 
       - ค่าปุ๋ยเคมี 
       - ค่าน้ ามัน 
       - ค่าแรงงานตัดหญ้า 
       - ค่าแรงงานเก็บเกี่ยว 
รวมต้นทุนผันแปรเฉลี่ย(บาท/ไร่) 

2. ผลผลิตเฉลี่ย(ผล/ไร่) 
3. ราคาขายเฉลี่ย(บาท/ผล) 
4. รายได้(บาท/ไร่) 
5. รายได้สุทธิ(บาท/ไร่) 
6. ต้นทุนการผลิต(บาท/ผล) 

 
3,000 
3,000 
1, 000 
5,000 
5,500 
2,000 
2,500 
19,000 
2,280 
120 

273,600 
254,600 

0.14 
BCR 14.4 

   
 หมายเหตุ: BCR คือ (Benefit Cost Ratio) = รายได้ต่อต้นทุนผันแปร 

              BCR < 1 รายได้น้อยกว่ารายจ่ายไม่ควรผลิต 
              BCR = 1 รายได้เท่ากับรายจ่ายไม่มีก าไรไม่ขาดทุน มีความเสี่ยงในการผลิตไม่ควรท าการผลิต               
              BCR > 1 รายได้มากกว่ารายจ่าย มีก าไร มีความเสี่ยงน้อยสามารถท าการผลิตได้ 
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