
 

 

 
บทท่ี 3 

 
การจัดการปุยและสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชในสวนสม 

 

 ในการผลิตสมใหมีคุณภาพและไดปริมาณมาก จะตองมีความเขาใจในขอจํากัดของ
กระบวนการออกดอกและการติดผลของสม เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดการปจจัยการผลิตให
เหมาะสมกับระยะตางๆของพัฒนาการของสม โดยในรอบ 1 ป สามารถแบงพัฒนาการของสมได
เปน 5 ชวงตามปฏิทิน คือ (รูปท่ี 3.1)  
 ชวงท่ี 1 เดือนกุภาพันธ เปนชวงท่ีสมเร่ิมมีการออกดอกและเร่ิมติดผลออน การพัฒนาการ
              ของเนื้อเยื่อและอวัยวะตางๆภายในผลแตละผลเปนไปอยางชาๆ 
 ชวงท่ี 2 เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน เปนชวงท่ีติดผลออนการพัฒนาการของเน้ือเยื่อและ
  อวัยวะตางๆภายในผลแตละผลจะเร่ิมเร็วข้ึนโดยเฉพาะสวนของเปลือก 

ชวงท่ี 3 เดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม เปนชวงท่ีมีการพัฒนาการของผลแตละผลเปนไป
อยางรวดเร็วมาก ในระยะนี้มีการสรางเปลือกเมล็ดและเน้ือเยื่อ ผลสมจึงตองการ
ธาตุอาหารอยางครบถวนในปริมาณท่ีมาก เกษตรกรสวนสมตองเลือกใชธาตุ
อาหารท่ีครบถวน และพนบอยคร้ังข้ึนเพื่อเรงการสรางคารโบไฮเดรต (แปงและ
น้ําตาล) ใหผลสมมีขนาดโตเต็มท่ีมีการสรางเปลือกท่ีแข็งแรงเพ่ือลดการแตกของ
ผล 

ชวงท่ี 4 เดือนกันยายน- เดือนพฤศจิกายน ในชวงนี้สมจะเร่ิมสะสมอาหารในผลอยาง
รวดเร็ว มีการเคล่ือนยายแปงและน้ําตาลเขาสูผลในปริมาณมาก การใชธาตุอาหาร
ท่ีเหมาะสม เชน โพแทสเซียมในอัตราสูงพรอมท้ังธาตุอาหารเสริมรวมถึง    
กรดอะมิโน ก็จะชวยใหการสรางและการเคล่ือนยายไดดีข้ึน ทําใหผิวสมเร่ิม
เปล่ียนสีสงผลใหผลสมมีคุณภาพ สีผลสวย เนื้อแนน ไสไมกลวง กากนอย  
รสชาติหวาน และสามารถเก็บไวไดนานหลังจากการเก็บเกี่ยวแลว 

ชวงท่ี 5 เดือนธันวาคม-มกราคม เปนชวงท่ีเกษตรกรเร่ิมเก็บเกี่ยวผลผลิต สีเปลือกผลสมจะ
เปล่ียนสีเปนสีเหลืองอมสมจนถึงแดงอมสม มีรสชาติหวานอมเปร้ียวและมี
คุณภาพเปนท่ีตองการของตลาด 
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รูปท่ี 3.1 ปฏิทินพัฒนาการสมในรอบ 1 ป 

 การศึกษาการจัดการลดตนทุนการผลิตสําหรับสมสายน้ําผ้ึงในแปลงทดลองของเกษตรกร 
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาตนทุนการจัดการสวนสมในรูปแบบตางๆ เพื่อหาแนวทางในการลด
ตนทุนการผลิตดานการจัดการปุย และสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช ซ่ึงถือวาเปนตนทุนสวนใหญ
ในการผลิตสม บทนี้จะทําการอธิบายผลการศึกษาในสวนของการเปรียบเทียบความแตกตางของ
ปริมาณและคุณภาพผลผลิตเม่ือใชวิธีการควบคุมโรคและจัดการปุยท่ีแตกตางกัน   

การทดลองนี้มีการเก็บผลผลิต 2 คร้ัง คือ วันท่ี 10 ธันวาคม 2551 และวันท่ี 22 มกราคม 
2552 โดยเก็บขอมูลจากสม 5 ตน/แปลง/ซํ้า ภายในแตละแถว ที่อยูถัดจากตนสมท่ีใชเปน guard row 
พบวา ผลผลิตสมท่ีเก็บเกี่ยวไดไมมีสมตกเกรดหรือสมผิวลายท่ีสีผิวเปนสีคลํ้าหรือสีน้ําตาลเลย 
เนื่องจาก ตนสมท่ีทําการทดลองมีอายุนอย (4-5 ป) หรือท่ีเรียกกันวา “สมสาว” ขนาดผลผลิตสมท่ี
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ไดจึงมีขนาดคอนขางใหญ และอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอความลายผิวสมคือ มีการจัดการสารเคมีอยาง
มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชท่ีสรางความเสียหายกับผิวสมอาทิ เพล้ียไฟ ไรแดง  
 

3.1 ผลของการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชตอปริมาณและคุณภาพสมสายน้ําผึ้ง 

3.1.1. ผลของการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชตอปริมาณผลสมแตละขนาด 

อัตราการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชตามอัตราแนะนําใหผลผลิตสมเบอร 4 และ
เบอร 7 มากกวาอัตราเกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราการฉีดพนตามวิธีการของ
เกษตรกร สําหรับปริมาณผลผลิตสมเบอร 2 3 5 และ6 ไมแตกตางกัน เม่ือใชอัตราฉีดพนสารเคมี
ปองกันกําจัดโรคพืชในอัตราท่ีตางกัน (ตารางท่ี 3.1) 

 

ตารางท่ี 3.1 1] ผลของการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืชตอปริมาณผลสมแตละขนาดใน   
          ผลผลิตสม 1 ตะกรา  

ขนาดผลสม 
ปริมาณผลสมแตละขนาดใน 1 ตะกรา (กก.)2] 

อัตราแนะนํา อัตราเกษตรกร 

เบอร 2 0.12 (0.55%)4] 0.08 (0.34%) 
เบอร 3 1.70 (5.44%) 1.81 (8.24%) 

  เบอร 4 3] 4.02a (18.29%) 3.56b (16.20%) 
เบอร 5 11.78 (53.60%) 12.26 (55.78%) 
เบอร 6 3.94 (17.13%) 4.09 (18.61%) 
เบอร 7 3] 0.37a (3.19%) 0.23b (1.00%) 

รวมท้ังหมด 22 (กก.) 100% 22 (กก.) 100% 
1] คาเฉล่ียของ 5 ซํ้า และ อัตราปุย 4 อัตรา 

2] สมหนึ่งตะกรามีน้ําหนัก 22 กก. 
3] คาเฉล่ียแถวเดียวกันตามดวยอักษรท่ีตางกนั มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี P<0.05 
4] ปริมาณผลสมแตละขนาดคิดเปนเปอรเซ็นต โดยถือวา สม 1 ตะกรา (22 กก.) เทากบั 100 % 
 

3.1.2. ผลของการฉีดพนสารเคมีปองกันกาํจัดโรคพืชตอปริมาณผลผลิตสมและความหวาน 

เม่ือพิจารณาปริมาณผลผลิตสมตอตน (ตารางที่ 3.2) พบวา ตนสมท่ีไดรับการฉีดพน
สารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช ตามอัตราของเกษตรกร ใหผลผลิตผลสมสดในการเก็บเกี่ยวคร้ังแรก
ประมาณ 27 กก./ตน สําหรับตนสมท่ีใชการฉีดพนสารเคมี ตามคําแนะนํา ก็ใหผลผลิตในปริมาณ
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ใกลเคียงกัน คือ ประมาณ 26.7 กก./ตน ในการเก็บเกี่ยวครั้งท่ี 2 ตนสมท่ีไดรับการฉีดพนสารเคมี
ตามอัตราของเกษตรกร ใหผลผลิตประมาณ 66.28 กก./ตน ซ่ึงมากกวาตนสมท่ีไดรับการฉีดพน
สารเคมีตามคําแนะนําซ่ึงใหผลผลิตประมาณ 55.9 กก./ตน อยางมีนัยสําคัญ เม่ือรวมผลผลิตท้ังหมด 
พบวา ตนสมท่ีไดรับการฉีดพนสารเคมีตามอัตราของเกษตรกรใหผลผลิตประมาณ 93.42 กก./ตน 
สวนการฉีดพนสารเคมีตามคําแนะนําทําใหตนสมใหผลผลิตรวมประมาณ 82.62 ซ่ึงการฉีดพน
สารเคมีท้ังสองวิธีไมมีความแตกตางกันในทางสถิติ  

สําหรับความหวานของผลสมนั้น การฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช ท้ัง 2 กรรมวิธี    
ไมมีผลทําใหสมท่ีเก็บเกี่ยวคร้ังแรก มีความหวานแตกตางกันในทางสถิติ โดยความหวานโดยเฉล่ีย
มีประมาณ 10.7 obrix สําหรับสมท่ีเก็บเกี่ยวคร้ังท่ีสองในเดือนมกราคม พบวาตนสมท่ีไดรับการฉีด
พนสารเคมี ตามอัตราของเกษตรกร มีผลท่ีมีความหวานมากกวา คือ มีความหวานประมาณ 11.22 
obrix ในขณะที่ผลสมจากตนสมท่ีไดรับการฉีดพนสารเคมีตามคําแนะนํา มีความหวานประมาณ 
12.18obrix ซ่ึงความแตกตางของความหวานของผลสมดังกลาว  มีนัยสําคัญในทางสถิติ           
(ตารางท่ี 3.2) 

 

ตารางท่ี 3.2 1] ผลของการฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช ตอปริมาณผลผลิตสม (กก./ ตน) และ       
          ความหวานของผลสม (๐brix) 

ขอมูล 
การฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคพืช 

อัตราแนะนํา อัตราเกษตรกร 
ปริมาณผลผลิตสมเก็บเกี่ยวครั้งท่ี 1  26.72 27.13 
ปริมาณผลผลิตสมเก็บเกี่ยวครั้งท่ี 2  55.91 66.28 
ปริมาณผลผลิตรวมท้ังหมด  82.63 93.41 
ความหวานของผลสมเก็บเกี่ยวครั้งท่ี 1  10.74 10.755 
ความหวานของผลสมเก็บเกี่ยวครั้งท่ี 2 2] 12.18 a 11.22 b 

1] คาเฉล่ียของ 5 ซํ้า และ อัตราการใสปุย 4 อัตรา 
2] คาเฉล่ียในแถวเดียวกันท่ีตามดวยอักษรท่ีตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี P<0.05 
 

3.2 ผลของอัตราการใสปุยตอปริมาณและคุณภาพสมสายน้ําผึ้ง 

 3.2.1. ผลของอัตราการใสปุยตอปริมาณผลสมแตละขนาด 
การจัดการใสปุย P และ K ตลอดจนปุยทางใบ ไมทําใหปริมาณผลผลิตสมแตละขนาด 

แตกตางจากการใสปุยตามอัตราของเกษตรกรในทางสถิติ (ตารางท่ี 3.3)  แมจะใสปุย N ใหนอยลง 
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ปริมาณผลผลิตสมแตละขนาดก็ยังคงอยูในระดับเดียวกันกับการใสปุยตามอัตราของเกษตรกร คือ 
ผลผลิตสมเบอร 5 มีมากท่ีสุด ประมาณ 52-56% รองลงมาคือ สมเบอร 6 ซ่ึงมีประมาณ 18-19% 
สวนสมเบอร 4 มีประมาณ 16-20% ท่ีเหลือเปนสมเบอร 2 เบอร 3 และ เบอร 7 

 

ตารางท่ี 3.3 ปริมาณผลผลิตสม (กก.) ตอ 1 ตะกรา จําแนกตามขนาดผลสม และอัตราการใสปุย 
ขนาด
ผลสม 

ผลของอัตราการใสปุยแตละกรรมวิธี 
CV% 

Tr.1 (NPK+FL) Tr2.( N+FL) Tr.3(N+fl) Tr4.(n+fl) 
เบอร 2 0.04 (0.18%) 0.10 (0.46%) 0.15 (0.68%) 0.1 (0.46%)  
เบอร 3 1.78 (8.10%) 1.74 (7.92%) 1.77 (8.05%) 1.72 (3.28%) 42.57 
เบอร 4 3.48 (15.83%) 3.56 (15.93%) 4.4 (20.02%) 3.7 (16.84%) 26.03 
เบอร 5 12.19 (55.46%) 12.08 (54.96%) 11.52 (52.42%) 12.29 (55.92%) 8.21 
เบอร 6 4.24 (19.29%) 4.07 (18.52%) 3.78 (19.20%) 3.97 (18.06%) 22.55 
เบอร 7 0.27 (1.29%) 0.30 (1.37%) 0.39 (1.77%) 0.22 (1.00%) 68.78 
รวม  (100.00)  (100.00)  (100.00)  (100.00)  

* คาเฉล่ียของ 5 ซํ้า และการฉีดพนสารเคมี 2 อัตรา 
 
 

3.2.2. ผลของอัตราการใสปุยตอผลผลิตสมและความหวาน 

ดานของปริมาณผลผลิต พบวา การใสปุยตามอัตราของเกษตรกร ทําใหผลผลิตสมท้ังหมด
มีประมาณ 80 กก./ตน การงดการใสปุย P K แตยังคงใสปุยทางใบใหผลผลิตท้ังหมดประมาณ 88 
กก./ตน ซ่ึงความแตกตางนี้ไมมีนัยสําคัญในทางสถิติ การงด P K และปุยทางใบ ไมมีผลทําให
ผลผลิตรวมลดลง เม่ือเปรียบเทียบกับการใสปุยตามอัตราของเกษตรกร คือ ผลผลิตท้ังหมดมี
ประมาณ 90 กก./ตน การลดอัตราการใส N รวมท้ังงดปุย P K และปุยทางใบ ก็ไมมีผลตอใหผลผลิต
ลดลง แตมีแนวโนมทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนเล็กนอย ประมาณ 94 กก./ตน นอกจากอัตราการใสปุยท่ี
ตางกัน จะไมมีผลตอปริมาณผลผลิต แมแตความหวานของผลสมก็ไมตางกัน คือ สําหรับสมท่ีเก็บ
เกี่ยวคร้ังแรก มีความหวานประมาณ 10.5-10.9 obrix สวนสมท่ีเก็บเกี่ยวคร้ังท่ี 2 ใหความหวาน
ในชวงต้ังแต 11.5-11.9 obrix (ตารางท่ี 3.4) 
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ตารางท่ี 3.4 ปริมาณผลผลิตสม (กก./ตน) และความหวานของผลสมจําแนกตามอัตราการใสปุย 

ขอมูล 
ผลของอัตราการใสปุยแตละกรรมวิธี 

CV% Tr.1 
(NPK+FL) 

Tr2. 
(N+FL) 

Tr.3 
(N+fl) 

Tr4. 
(n+fl) 

ผลผลิตสมครั้งที่ 1 (กก.) 24.85  26.81 27.76 28.27 30.30 

ผลผลิตสมครั้งที่ 2 (กก.) 55.23  60.96 62.45  65.75 22.63 

ผลผลิตสมรวม 2 ครั้ง (กก.)  80.08  87.77 90.21 94.02 18.54 

ความหวานของสมเก็บเก่ียวครั้งที่ 1 10.87 10.58 10.55 10.99 6.97 

ความหวานของสมเก็บเก่ียวครั้งที่ 2 11.49 11.83 11.53 11.95 6.60 

* คาเฉล่ียของ 5 ซํ้า และ การฉีดพนสารเคมี 2 อัตรา 
 

จากผลการทดลองพบวา สวนสมซ่ึงมีฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชนไดในดินอยูในระดับท่ีสูง
มาก (>100 มก.P/กก.ดิน) และโพแทสเซียมท่ีสามารถแลกเปล่ียนไดมีอยูในระดับสูง(>100 มก.K/
กก.ดิน)  ซ่ึงเม่ือเทียบกับคาท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกสม (นันทรัตน, 2548) การงดใสปุย P และK 
ไมทําใหตนสมมีผลผลิตลดลง รวมท้ังขนาดและความหวานของสมซ่ึงพบวามีความแตกตางจาก
การใสปุยตามอัตราของเกษตรกรซ่ึงมีการใสปุยท่ีใหธาตุอาหารหลักอยางเต็มท่ีอยางมีนัยสําคัญ 
(P<0.05) ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคลองกับรายงานของนันทรัตน (2548) ซ่ึงอางโดยนักวิชาการ
โครงการ ATRACT คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2550), ภาวินี และคณะ (2009), ชู
ชาติและคณะ (2553) และยังสอดคลองกับรายงานของภิญโญ (2539) อีกดวย  

 

3.3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของปริมาณและคุณภาพผลผลิตสมสายน้ําผึ้งในฤดู 
 

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของขอมูลดานตางๆ พบวา การฉีดพนสารเคมีปองกัน
กําจัดโรคพืชมีอิทธิพลตอปริมาณผลผลิต สมเบอร 4 และ 7 อีกท้ังปริมาณผลผลิตสมท่ีเก็บเกี่ยวคร้ัง
ท่ี 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนอัตราการใสปุย ตลอดจนปฏิสัมพันธระหวาง อัตราการ
ใสปุยกับการฉีดพนสารเคมี ปองกันกําจัดโรคพืชไมมีอิทธิพลตอปริมาณผลผลิตท่ีเก็บไดในคร้ังท่ี 1 
และ 2 และผลผลิตท้ังหมดตลอดฤดูกาลผลิต ปริมาณสมแตละขนาด ผลผลิตสม/ตนและความหวาน
ของสมอยางมีนัยสําคัญ (ตารางท่ี 3.5) 
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ตารางท่ี 3.5 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) ของผลผลิตและความหวาน 
                    ของสมจําแนกตามขนาดผล และผลผลิตรวมตลอดฤดูกาลผลิตสมในฤดู 

ANOVA df 

การเก็บเก่ียวคร้ังท่ี ขนาดของผลผลิต (เบอร) 

1 2 
ผลผลิต 
รวม 

2 3 4 5 6 7 
ผลผลิต 

ความ
หวาน 

ผลผลิ
ต 

ความ
หวาน 

ซ้ํา 4 ns ns ** ns ns ns ** * ns * * 

การควบคุมโรค 
(SP) 

1 ns ns ** ns ns ns ns ** ns ns * 

error  A 4            

อัตราปุย (F) 3 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

Fx SP 3 ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns 

error B 24            

ns  = non significant , ** = significant ท่ี ระดับ P<0.01, * = significant ท่ี ระดับ P<0.05 
Fx SP = ปฏิสัมพันธระหวางปจจัย 2 ปจจัยท่ีใชทดลอง 

 
 
 
 


