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“ส้ม”  เป็นผลไม้รสเปรี้ยวอมหวาน มีกล่ินหอม และอุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร 
จึงเป็นผลไม้ยอดนิยมของคนท่ัวโลก  ส้มมีหลายชนิด มีท้ังผลเล็กและใหญ่แตกต่างกัน

ตามสายพันธุ์

ปัจจุบันไทยส่งออกส้มให้กับพม่า  กัมพูชา  เวียดนาม  อินโดนีเซีย  จีน  และ 

อีกหลายประเทศ เพราะส้มท่ีปลูกในประเทศไทยนั้นมีรสหวานอมเปรี้ยว กินอร่อย แถม

ดีต่อสุขภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด ส้มจึงเป็นผลไม้ที่เราควรรู้จัก

นานมบีุค๊ส์ขอพาท่านผู้อ่านไปรู้จกัส้ม ในหนังสือชดุ เกษตรกรรมลองทÓด:ู ส้ม  

ไปดูว่าต้นส้มมีลักษณะอย่างไร ส้มท่ีปลูกในประเทศไทยมีพันธุ์อะไรบ้าง มีวิธีปลูก และ

ดูแลอย่างไรบ้าง มาร่วมเปิดโลกการเรียนรู้แสนสนุก  โดยใช้หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทาง

เรียนรู้การท�าเกษตรด้วยตนเอง

นานมบีุค๊ส์หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า หนงัสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และส่งเสรมิ

ให้คนไทยเห็นคุณค่าของเกษตรกรรม

นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
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เริ่มต้นด้วยกำรอ่ำน 

  หนังสือชุด เกษตรกรรมลองท�ำดู จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักผัก
ผลไม้ ดอกไม้ และสัตว์ ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื้อหาในเล่ม

ประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งน�าไปสู่การเรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม โดยให้เด็กอ่านและลงมือท�าด้วยตนเอง

ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไป  

รู้จักเรื่องราวของส้มตั้งแต่ 

ลักษณะทั่วไป  ลักษณะพิเศษ  

แหล่งก�าเนิด  การขยายพันธุ  ์ 

ประวัติการเพาะปลูกและการ

เจริญเติบโต

เนื้อหาในส่วนนี้จะช ่วย 

ปูพื้นฐานให้เข้าใจธรรมชาติของ 

ส้ม  ซึ่งประยุกต์ใช้ในการปลูก 

ต้นส้มได ้

ส่วนที่ 2 ลองท�ำดู 

  คูม่อืการปลกูส้ม เริม่ตัง้แต่การเลอืกพืน้ที ่วธิเีพาะและดแูล โรค

และศัตรู การเก็บเกี่ยว จนถึงการแปรรูปและท�าอาหาร 

  เน้ือหาส่วนนี้มีกรอบวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องปรุงท่ีต้องเตรียม 

อธิบายวิธีการท�าเป็นขั้นตอน พร้อมภาพประกอบ จึงใช้เป็นแนวทาง

การปฏิบัติได้ดี

ถึงครแูละผู้ปกครอง

สอดแทรกภาพจริง
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ส่วนที่ 3 เกร็ดควำมรู้เสริม 

  สอดแทรกข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  เช่น 

คุณค่าทางโภชนาการ วิธีการเลือกซื้อ 

  ช่วยให้เด็กเห็นความส�าคัญของการ 

ปลูกส้ม และน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

สำนต่อด้วยกำรลงมือปฏิบัติ 

  ครูและผู้ปกครองควรอ่านหนังสือเล่มนี้ร่วมกับเด็ก  เมื่ออ่านจบ

ควรชักชวนและสนับสนุนให้เด็กได้ลงมือปลูกส้มด้วยตนเอง 

  เน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีมีวิธีปลูกส้มในกระถาง จึงปรับใช้กับบ้าน

หรือโรงเรียนที่มีพื้นที่จ�ากัดได้ 

  หลังจากปลูกส้ม ควรกระตุ้นให้เด็กสังเกตและจดบันทึกการ 

เจริญเติบโตของส้ม  การสังเกตเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเพาะปลูก 

เพราะช่วยให้รู้ว่าพืชผักสมบูรณ์ดีหรือไม่  หากมีปัญหาหรือโรคระบาด 

ก็จะแก้ไขได้ทัน

  ควรน�าผลิตผลมาให้เด็กแปรรูปหรือท�าอาหาร  เพื่อสร้างความ

ภูมิใจและเห็นประโยชน์ของการท�าเกษตรกรรม ซึ่งจะกระตุ้นให้เด็กรัก

และสนใจอาชีพเกษตรกรรมต่อไป

เนื้อหาสั้น ๆ
อ่านเพลิน

อธิบายวิธีปฏิบัติ
เป็นขั้นตอน
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มารู้จักต้นส้มกันเถอะ
ส้มเป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวอมหวาน มีกลิ่นหอม และ 

อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร จึงเป็นผลไม้ยอดนิยม
ของคนทั่วโลก  ส้มมีหลากชนิด หลายขนาด นอกจาก
พวกที่มีชื่อเป็น “ส้ม” แล้ว มะกรูดและมะนาวกจ็ดั
เป็นส้มชนดิหนึง่เช่นกัน เราไปท�าความรูจ้กั
ต้นส้มกันดีกว่า

ใบ ใบส้มมีเอกลักษณ์แตกต่าง 

จากใบพืชอื่น ๆ  คือจะมีหูใบเล็ก ๆ  ขนาบ 

2 ข้างที่โคนก้านใบ มีหลายขนาดขึ้นกับ

ชนิดของส้ม อาจเล็กมากจนแทบไม่มีเลย 

หรืออาจใหญ่เกือบเท่าตัวใบ ท�าให้มอง 

เหมือนมีใบ  2  ใบเรียงต่อกัน  เช ่น  ใบ

มะกรูด

ลักษณะของต้นส้ม

ผล ผลส้มมีลักษณะค่อนข้างกลม  เปลือกและ 

เนื้อในอ่อนนุ่ม ภายในผลมีเยื่อบาง ๆ  หุ้มเนื้อแยกจากกัน  

เป็นส่วน ๆ   เรียกว่า กลีบ แต่ละผลจะมีประมาณ 10 กลีบ

เช่ือมติดกันเป็นวงกลมล้อมรอบแกนกลาง  ภายในกลีบมี 

ถุงน�้าหรือเกล็ดส้มจ�านวนมาก ท�าหน้าที่เก็บสะสมน�้า 

น�้าตาล และสารอาหารต่าง ๆ
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ดอก มีกลีบดอกสีขาว  5  กลีบ  
มักออกเป็นดอกเดี่ยว  หากออกเป็นช่อ 

จะมีช่อละ 3 ดอกหรือมากกว่า ขนาดของ 

ดอกส้มแตกต่างกันตามชนิด  ใบและ 

ผลส้มโอมีขนาดใหญ่ ดอกจึงใหญ่ไปด้วย 

ขณะท่ีต้นส้มจี๊ดมีผลเล็ก ดอกจึงมีขนาด

เลก็กระจุม๋กระจิม๋

ล�ำต้น ต้นส้มเป็นไม้ยืนต้น
ขนาดเล็กถึงกลาง  สูงได้ถึง  5-10 

เมตร  มีท้ังแบบท่ีมีล�าต้นหลักเพียง

ต้นเดียวตั้งตรงและแบบที่เป็นพุ่ม 

ซึ่งมีล�าต้นหลักหลายต้น

หนำม สัญลักษณ์แห่งควำมอ่อนเยำว์
ต้นส้มขณะอายุยังน้อยจะมีหนามท่ีล�าต้น  เพื่อป้องกันอันตราย 

จากสัตว์  เม่ืออายุมากขึ้นหนามเหล่านี้จะหายไป แต่ต้นส้มบางชนิดก็ 

ไม่มีหนาม เช่น ส้มมือและเกรปฟรุต
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