
มะนาวแพง ใชสมจ๊ีดแทนก็ได  
         

  อาหารหลายชนิดของคนไทยมีรสเปร้ียวซ่ึงไมเปนทางตรงก็ทางออม  โดยเฉพาะน้ําจิ้ม เชน 
น้ําปลา-พริก-มะนาว เปนตน นอกจากนั้นยังมีแกงสม ตมยํา ยําตางๆ น้ําพริก ตลอดจนเคร่ืองดื่ม เชน น้ํามะนาว 
และเคร่ืองดื่มซ่ึงเปนของตางประเทศ ไดแก น้ําชาเย็นใสมะนาว รสเปร้ียวในอาหารดงักลาวมักจะไดมาจากผลไม
โดยเฉพาะ มะนาว นอกจากนั้นก็มีมะปลิง มะขาม มะดนั มะมวงดิบ และอาจใชมะกอกฝร่ังดิบดวย โดยท่ัวไปแลว
มะนาวเปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีมีการใชกันอยางแพรหลายในการปรุงอาหารตางๆ  ดังกลาว แตปญหาท่ีสําคัญ
และเกดิข้ึนเสมอในชวงปหนึ่งๆ นั้นไดแก ในฤดูแลงซ่ึงผลมะนาวท่ีจําหนายในทองตลาดมีไมมากเทาท่ีควรคุณภาพ
ของมะนาวท่ีจาํหนายก็ดอยกวาฤดูกาลอื่น และราคาของผลมะนาวท่ีมีจําหนายกสู็งกวาฤดูกาลปกติหลายเทาตัวนกั 
จนหลายๆคนบนถึงราคาอันแสนแพง ความขาดแคลนของมะนาวท่ีมีใชในชวงฤดแูลงนั้น ไดมีการดัดแปลงและ
พยายามหาผลไมท่ีมีรสเปร้ียวมาใชทดแทนกันอยูเปนประจํา บางคนอาจจะเล่ียงการใชผลไมท่ีมีรสเปร้ียวมาใช
น้ําสมแทน ซ่ึงก็ใหรสชาติไมกลมกลอมและอรอยเทารสเปร้ียวจากผลไม อยางไรก็ดใีนพวกผลไมท่ีใหรสเปร้ียวนีมี้
ผลไมอยูชนิดหนึ่งคือ สมจ๊ีด  ซ่ึงคนไทยรูจักกนัมาชานาน โดยเฉพาะรูจักกนัในแงของไมประดับ สมจี๊ดท่ีใชเปน 
ไมประดับนัน้นอกจากสมจีด๊ตนธรรมดาแลวก็ยังมีสมจ๊ีดดาง หลายๆคนท่ีเคยใชสมจีด๊ปรุงอาหารตางก็ยอมรับเปน
เสียงเดยีวกันวาน้ําสมจี๊ดนัน้มีคุณสมบัติใชไดไมแพน้ํามะนาว แตบุคคลท่ียอมรับเหลานี้ยังมีจํานวนนอยมาก บุคคล
สวนใหญยังมองเห็นสมจี๊ดวามีคุณคาดอยกวามะนาวเปนอยางมาก ถาหากเรามองดปูระเทศเพ่ือนบานไมวาจะเปน
มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ตลอดจนประเทศฟลิปปนส ก็จะพบวาประชาชนในประเทศตางๆ เหลานั้นมีการใช
สมจี๊ดกันอยางกวางขวางและแพรหลายโดยทั่วไป 

ประวัติสมจ๊ีด 
  สมจี๊ดมีช่ืออังกฤษวา คาลามอนดิน (calamondin) สําหรับฟลิปปนสเรียกวา คาลาแมนซ่ี
(calamansi) สมนี้จัดเปนซิตรัส ไมโครคารปา (Citrus microcarpa) หรืออาจเปนลูกผสมท่ีเกิดในประเทศจนี โดย 
มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ออเรนทจกวอท (Orangequat) คือเปนลูกผสมท่ีเกิดจากซิตรัส เรตติคิวลาตา (Citrus 
reticulate) พันธุออสเตอรา (Austera) ผสมกับฟอจูเนลรา สปชีส (Fortunella sp.) จะเห็นไดวาสมซิตรัส เรตติ 
คิวลาตา (Citrus reticulate) นั้นเปนพวกสมเขียวหวานประเภทหน่ึง สวนฟอจเูนลราก็คือพวกกัมกวอท ดังน้ัน
ลูกผสมท่ีเกิดมาจึงเรียกวา ออเรนจกวอท หรืออีกนัยหนึง่คาลามอนดิน ดังกลาวขางตน สมจี๊ดนี้คงจะเกิดจากการ
ผสมพันธุโดยแมลงในประเทศจีนและสมจี๊ดยังมีช่ือวิทยาศาสตรพองอีกช่ือหนึ่ง คือ ซิตรัส ไมติส (Citrus mitis)  
 
  คุณคาทางอาหารและคุณคาทางเศรษฐกิจ 
  จากการศึกษาของสุรพงษและคณะ (2528) สรุปไดวาสมจี๊ดนั้นมีขนาดเล็กกวามะนาวมาก อาจจะ
เปรียบเทียบโดยนํ้าหนักไดวา มะนาว 1 ผล เทากับ สมจี๊ดจํานวน 6-7 ผล แตสมจี๊ดมีจํานวนเมล็ดนอยกวามะนาว  
2-3 เทา และยงัมีเปลือกซ่ึงหนักนอยกวา 4-5 เทา เม่ือพิจารณาถึงเปอรเซ็นตของนํ้าท่ีค้ันไดจากสมจีด๊กับมะนาวแลว 
พบวา สมจี๊ดมีน้ําค้ันไดมากกวามะนาวถึง 2 เทาตัว กลาวคือ สมจี๊ดนั้นค้ันน้ําไดประมาณ 80% สวนมะนาวค้ันน้าํได
แค 40% เทานั้น เพราะฉะน้ันจะเห็นวาถาเราเอาสมจี๊ดมาใชแทนมะนาวเราก็สามารถจะใชน้ําสมจี๊ดประมาณ  
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2-3 ผลแทนมะนาว 1 ผล (ท้ังนี้แลวแตขนาดของสมจี๊ดท่ีไดมา) ถาหากสมจี๊ดมีขนาดใหญมาก ขนาดประมาณ
เหรียญ 5 บาทขนาดเกา แลวก็อาจจะใชทดแทนไดในอัตราสวน 1:1 ดวยซํ้าไป การค้ันน้ําสมจี๊ดกระทําไดงายกวา
มะนาว เพราะเปลือกบาง เมล็ดนอย จากการวิเคราะห พบวา น้ําค้ันสมจี๊ดนั้นมีปริมาณกรดนอยกวาในมะนาว
เล็กนอย แตตางก็มีรสเปร้ียวจัดคลายคลึงกนั น้ําค้ันสมจีด๊สีเหลืองออนๆ ซ่ึงตางจากน้ําค้ันมะนาวซ่ึงมีสีขาว เม่ือเรา
มาพิจารณาถึงคุณคาทางอาหารของสมจี๊ดกับมะนาวแลว พบวา สมจี๊ดนัน้มีปริมาณวติามินซีมากกวามะนาวอยู
ประมาณ 10% ในการวิเคราะหคร้ังนั้นสมจี๊ดมีวิตามินซีอยูถึง 31.44 มิลลิกรัม/น้ําค้ัน 100 มิลลิกรัม สวนวิตามินซี 
ท่ีรายงานจากฟลิปปนสมีจํานวน 49 มิลลิกรัม 
  จากขอมูลตางๆ ของสมจี๊ดอาจจะกลาวไดวา สมจี๊ดเปนผลไมท่ีใหน้ําค้ันซ่ึงมีรสเปร้ียว แมจะไมมี
กล่ินหอมดังเชนมะนาวแตน้าํสมจี๊ดก็มีรสชาติและกล่ินหอมพอใชไดสามารถนํามาใชทดแทนมะนาวไดเปนอยางดี 
ถาจะทําน้ําสมจี๊ดเปนเคร่ืองดื่มแทนน้ํามะนาว สมจี๊ดก็ทําไดงาย สมจีด๊ 1 ผลอาจจะทําน้ําสมจี๊ดได 1 แกวพอดี 
เนื่องจากมีเมล็ดนอย ผางาย ค้ันน้ําก็งาย ผูเขียนเคยทําน้ําสมจี๊ดใหลูกสาวอายุ 3-4 ขวบด่ืมเปนประจํา โดยละลาย
น้ําตาลทรายขาว 2-3 ชอนชาดวยน้ํารอนสัก 1/3 แกว เติมน้ําเย็นกับน้ําแข็งใหเย็นพอประมาณจนเกอืบเต็มแกว  
แลวเติมน้ําสมจี๊ดค้ันจากผลขนาดยอมๆ 1 ผล หรือเล็ก 2 ผล นําน้ํานี้ใสถุงพลาสติกมัดปากถุงดวยยางวงและ 
เสียบหลอดดดูไว ซ่ึงพรอมท่ีจะดดูได ลูกสาวนิยมชมชอบมาก ไมเคยปฎิเสธเลย อนึ่งเปลือกสมจี๊ดเองก็ไมมีน้ํามัน
สมซ่ึงมีรสรุนแรงเผ็ด และเปลือกก็ไมขมเทามะนาว ถาจะกลาวถึงอาหารโปรดของคนไทยเราคือ น้าํพริกกะปแลว  
สมจี๊ดก็ใชแทนมะนาวไดเปนอยางดี เนื่องจากวากล่ินของมะนาวจะถูกกลบดวยกระเทียมกับกุงแหงและกะปในการ
ปรุงอยูแลว ดงันั้นการใชน้ําค้ันสมจี๊ดก็ไมเปนอุปสรรคแตประการใด นอกจากนี้แลวเวลาตําน้ําพริกก็อาจเอาเปลือก
สมจี๊ดใสตํารวมเขาไปดวยกนัได เวลาบริโภคก็ยังสามารถบริโภคเปลือกสมจี๊ดไดอีกดวยแค 2 ประการนี้ ก็ทําให
มองเห็นไดวาสมจี๊ดสามารถจะนํามาใชปรุงอาหารไดอยางกวางขวาง 
  ดังท่ีไดกลาวไวแลวขางตนวา ประเทศเพ่ือนบานของเรานั้นมีการใชสมจี๊ดกันอยางแพรหลาย 
อยูแลว ประเทศท่ีนําสินคาเขาอยางสิงคโปรก็มีการซ้ือสมจี๊ดจากประเทศมาเลเซีย  ประเทศฟลิปปนสมีการปลูก 
สมจี๊ดเปนลํ่าเปนสันแทนท่ีจะปลูกมะนาว เนื่องจากในอดีตปรากฎวามะนาวท่ีปลูกในประเทศฟลิปปนสนั้นตาย
หมดเพราะโรคระบาดจึงไดมีการปลูกสมจี๊ดข้ึนมาแทน ฉะนั้นในชวงท่ีมะนาวราคาแพง นาลองหนัมาใชสมจี๊ด
แทนบางกไ็ด อยางนอยก็เปนการประหยดัเงินในกระเปาท่ีไมตองซ้ือมะนาวราคาแพงมาบริโภค 
 
  การปลูกและการดูแลรักษา 
  สมจี๊ดขยายพนัธุไดดวยการตอน หรือการติดตาตอกิ่ง ตนพันธุหรือกิ่งพันธุท่ีจะนํามาปลูกนั้นตอง
ทําการคัดเลือกใหไดตนท่ีมีความสมบูรณ กลาวคือ กิ่งกานและสวนท่ีจะมาเปนลําตนนั้นจะตองมีระบบรากดี 
ทรวดทรงและโครงสรางท่ีดี ใบท่ีอยูตองสะอาด สมบูรณ มีสีเขียว ท้ังหมดนั้นจะตองปราศจากรองรอยของโรค
แอบแฝงอยู ไมควรมีรอยดางหรือลักษณะแสดงวาติดเช้ือไมโครพลาสมา เปนตน เนือ่งจากสมจี๊ดเปนพืชท่ีสามารถ
เจริญเติบโตไดงาย การปลูกนั้นสามารถจะปลูกไดในลักษณะเปนกระถาง เชน กระถาง 10 นิ้ว 
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20 นิ้ว หรือแมแตโองมังกร หรืออาจจะปลูกลงดินทําเปนแปลงเปนสวนก็ได ถาจะปลูกสมจี๊ดเปนสวนระยะปลูก
อาจจะใช 2x3 เมตร หรือปรับระยะตามความเหมาะสมของวิธีเทคนิคในการทําสวน การปลูกดูแลรักษาสมจี๊ดนั้น
อาจจะอนุโลมนําเอาวิธีการปลูกดูแลรักษามะนาวมาใชไดเปนอยางดี แตสมจี๊ดนั้นปลูกดูแลรักษาไดงายกวา 
เนื่องจากเปนตนไมผลท่ีไมมีหนามประการหน่ึง อีกประการหนึ่ง มีโรคและแมลงรบกวนเบาบางกวามะนาว ในการ
ปลูกสมจี๊ดเพือ่เปนไมประดบัในบานเรือน อาคารซ่ึงมีพื้นท่ีจํานวนไมมากนั้น ตองระวังปญหาเร่ืองแสงแดดและ
แสงสวาง เนื่องจากถาปลูกอยูในท่ีรมมีแดดนอยเกินไปตนสมจี๊ดจะมีแตใบขนาดใหญข้ึน สวนการออกดอกและติด
ผลจะมีนอยมาก หรือเกือบจะไมมีในกรณท่ีีอยูในท่ีรมมากเกินไป ระหวางท่ีมีการเจริญเติบโตทางใบน้ัน มักจะมี
ผีเส้ือมาวางไขและฟกออกเปนตัว หนอนกนิใบสมจี๊ดคลายกับศัตรูพืชในพวกสมท้ังหลาย ศัตรูท่ีสําคัญอีกตัวหนึ่ง
คือหนอนชอนใบ เม่ือสมจี๊ดเร่ิมจะแทงใบออน จําเปนตองมีการพนสารเคมีกําจัดและปองกันหนอนชอนใบ 
มิฉะนั้นแลวเม่ือใบออนเร่ิมคล่ีและขยายตัว หนอนชอนใบจะทําการทําลายใบออนอยางรวดเร็ว ทําใหการ
เจริญเติบโตของตนสมชะงัก 
  การเก็บเก่ียวผลและอายุการเก็บรักษาของผลสมจ๊ีด 
    เม่ือผลสมจี๊ดมีขนาดต้ังแต 1.5 เซนติเมตรข้ึนไป ถึงแมผิวจะมีสีเขียวก็สามารถจะเก็บเกี่ยวผลเอามา
ใชประโยชนได ถาสมจี๊ดติดผลเปนจํานวนมาก การเก็บเกี่ยวก็สามารถทยอยเก็บเกีย่วไปจนกวาผลจะมีขนาดใหญ
ข้ึน และสีผิวเปล่ียนเปนสีเหลืองสมบางเล็กนอย จนกระท้ังผิวเปลือกเปนสีเหลืองสมมากกวา 50% ก็ยังนํามาใช
ประโยชนไดดีผลสมจี๊ดเม่ือเก็บเกีย่วมาแลวหากไมสามารถจะใชประโยชนใหหมดไปทันทีก็ยังสามารถท่ีจะเก็บ
รักษาโดยนําเอาผลดังกลาวท่ีสะอาดสมบูรณปราศจากความช้ืน นําเอามาใสถุงพลาสติกบาง มัดปากถุงแลวนําไป
เก็บรักษาไวในตูเยน็ท่ีอุณหภูมิ 10 องศา ไดโดยผลสมจี๊ดนั้นจะยงัมีอายุการใชประโยชนตอไปไดอีก 1.5-2 สัปดาห 
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