ก า ร ป ลู ก ส ม โ อ

เรียบเรียง: ทวีศักดิ์ ดวงทอง
จัดทํา : สุนสิ า อธิวงศธนวัฒน
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คํานํา
สมโอเปนไมผลเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีการปลูกกันอยางแพรหลาย เนือ่ งจากมีรสชาติและเปน
ที่นิยมบริโภคของคนทั่วไป นอกจากนี้ยังสงไปจําหนายยังตางประเทศ สามารถนําเงินเขาประเทศไดป
ละหลายสิบลานบาท จนทําใหมีการขยายพื้นที่ปลูกสมโอมากขึ้นทุกป
พื้นที่ปลูกสมโอเดิมอยูในเขตจังหวัดทางภาคตะวันตกเชน นนทบุรี นครปฐม เปนตน ปจจุบัน
พื้นที่ปลูกสมโอไดกระจายอยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศโดยมีแหลงผลิตที่สาคั
ํ ญไดแก นครปฐม
สมุทรสาคร ราชบุรี ชัยนาท พิจิตร ปราจีนบุรี นครนายก ตราด ชุมพร สงขลา เปนตน เอกสารเผยแพร
ฉบับนี้จะเปนประโยชยแกผูที่สนใจในการปลูกสมโอไดเปนอยางมาก

พันธุ
พันธุสมโอที่ปลูกอยูในประเทศไทยมีหลายพันธุ บางพันธุก ม็ ลี กั ษณะใกลเคียงกันแตปลูกคนละ
ทองที่ จึงเรียกชื่อแตกตางกันไปพันธุสมโอที่ปลูกเพื่อการคาแบงออกไดดังนี้
1. พันธุก ารคาหลัก ไดแก ขาวพวง ขาว ทองดี ขาวนําผึ
้ ้ง เปนตน
2. พันธุการคาเฉพาแหง ไดแก ขาวแปน ขาวหอม ขาวแตงกวา ทาขอย ขาวใหญ หอมหาด
ใหญ เจาเสวย กรุน ขาวแกว เปนตน
พันธุขาวพวง ผลมีขนาดโตปานกลาง ทรงผลกลม ทรงสูงเล็กนอย มีจุกสูง มีจีบที่จุก ดานกน
ผลเวาเล็กนอย ผิวเรียบ มีสเี ขียวอมเหลือง ตอมนํามั
้ นที่ผิวเปลือกคอนขางใหญอยูหางกันพอสมควร
เปลือกหนาปานกลาง ผลหนึง่ มีกลีบผลประมาณ 12-14 กลีบ แยกออกจากกันไดงาย กุง (เนื้อ) มีสี
ขาวอมเหลือง คอนขางแข็งเบียดกันอยูอ ยางหลวมๆ มีนามากแต
้ํ
ไมแฉะนํา้ รสหวานอมเปรีย้ ว มีเมล็ด
ไมมาก เปนพันธุที่นิยมใชในเทศกาลไหวพระจันทร เนือ่ งจากมีรปู ทรงผลสวย (ทรงผลมีสกุล) จึง
สามารถสงไปจําหนายตางประเทศในชวงเทศกาลไหวพระจันทรไดปละเปนจํานวนมาก
พันธุข าวทองดี หรือทองดี ผลมีขนาดโตปานกลางทรงผลกลมแปนไมมจี กุ ตนขั้วผลมีสีเขียว
เขม ตอมนํามั
้ นละเอียดอยูชิดกัน เปลือกคอนขางบางดานในของเปลือกมีสชี มพูเรือ่ ๆ ผลหนึ่งมีกลีบผล
ประมาณ 14-16 กลีบ ผนังกลีบมีสชี มพูออ น กุง มีสชี มพูเบียดกันแนน นิม่ ฉํ่านํา้ รสหวานอมเปรีย้ ว
เมล็ดมีขนาดเล็กเปนพันธุที่นิยมบริโภคโดยทั่วไปและสงไปจําหนายยังตางประเทศ
พันธุข าวนํ้าผึ้ง ผลมีขนาดคอนขางใหญ ทรงผลกลมสูงแตไมมีจุกเดนชัดเหมือนพันธุขาวพวง
ดานกนผลเรียบตอมนํ้ามันที่ผิวเปลือกมีขนาดใหญอยูกันหางๆ ผิวเปลือกมีสีเขียวเขม เปลือกมีสเี ขียว
เขม เปลือกคอนขางหนาผลหนึ่งมีกลีบผลประมาณ 11-12 กลีบ แยกออกจากกันงาย กุง มีสขี าวอม
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เหลือง ขนาดกุงคอนขางใหญเบียดกันแนน มีนามากแต
้ํ
ไมแฉะรสหวานอมเปรีย้ ว สามารถแกะเนือ้ ออก
มาไดงา ย เมล็ดมีขนาดใหญแตมเี มล็ดไมมากนัก เปนที่นิยมบริโภคโดยทั่วไป

พันธุขาวพวง

พันธุข าวทองดี

พันธุข าวนําผึ
้ ้ง

สภาพดินฟาอากาศ
สมโอสามารถปลูกไดดีในดินเกือบทุกชนิดไมวาจะเปนดินเหนียว ดินทราย ดินปนทราย
ที่ระบายนําได
้ ดี นําไม
้ ทวมขังแฉะ แตคณ
ุ ภาพผลผลิตแตกตางกันไป พื้นที่ปลูกที่ทาให
ํ สม โอเจริญงอกงา
มดีผลดก และมีคุณภาพดี ควรปลูกในพื้นที่ดินโปรง รวนซุย มี อินทรียวัตถุอยูม าก ระบายนําได
้ ดี
ถาเปนดินเหนียวตองยกรอง เพือ่ ใหมกี ารระบายนํ้าไดดี ควรมีระดับนําได
้ ดี ถาเปนดินเหนียวตองยก
รอง เพือ่ ใหมกี ารระบายนํ้าไดดี ควรมีระดับนําใต
้ ดินเหนียวตองยกรอง เพือ่ ใหมกี ารระบายนํ้าไดดี ควร
มีระดับนําใต
้ ดนิ ไมนอ ยกวา 4 ฟุต นําไม
้ ขังแฉะ ดินมีความเปนกรด-ดางประมาณ 5.5-6 นําต
้ องไดรบั
สมําเสมอปริ
่
มาณนําฝนเฉลี
้
่ยปละ 1,500-2,000 มิลลิเมตร และอุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ยประมาณ
25-30 องศาเซลเซียส

การขยายพันธุ
การขยายพันธุสมโอทําไดหลายวิธีคือ
1. การเพาะเมล็ด
2. การติดตา
3. การเสียบกิ่ง
4. การตอน
แตที่ชาวสวนนิยมทําอยูในปจจุบันคือการตอน ซึ่งเปนวิธีที่ชาวสวนสมโอมีความชํานาญมาก
เนือ่ งจากมีขอ ดีหลายประการ เชนวิธีการทํางาย อุปกรณหาไดงา ย ราคาถูกออกรากเร็ว ตนทีไ่ ดไม
กลายพันธุ ใหผลเร็ว ตนไมสูง ทรงตนเปนพุม สะดวกในการเขาไปดูแลรักษา แตก็มีขอเสียคือ อายุไม
ยืน และออนแอตอโรค อุปกรณทใ่ี ชในการตอนกิง่ สมโอมีดงั นี้
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1. มีด
2. ขุยมะพราว
3. ถุงพลาสติก
4. เชือกฟาง
มีด
มีดที่ใชในการตอนกิ่งควรเปนมีดที่คมและสะอาดใชในการควั่นกิ่งหลังจากใชแลวควรลับและทํา
ความสะอาดอยูเสมอ เปนการปองกันเชื้อโรคที่อาจติดมาจากการควั่นกิ่งสมโอที่อาจเปนโรคที่จะแพร
ไปยังตนอื่นๆ ตอไปได
ขุยมะพราว
เปนเศษเหลือของโรงงานทําเสนใยมะพราวซึ่งไดทุบกาบมะพราวเพื่อนําเสนใยไปทําเบาะนั่ง
เศษเหลือเหลานี้เปนผงๆ มีคณ
ุ สมบัตเิ บาอุม นําได
้ ดี และเก็บความชืน้ ไวไดนาน จึงเหมาะที่จะนํามาใช
หุมรอยควั่น เมือ่ จะใชตอ งพรมนําให
้ ขุยมะพราวมีความชื้นพอเหมาะ ไมแฉะและไมแหงเกินไป สังเกตได
โดยกําขุยมะพราวและบีบจะมีนาซึ
ํ้ มออกมาเล็กนอย ถาใหขุยมะพราวแฉะเกินไปจะทําใหรอยที่ควั่นเนา
ไดหรือถาแหงไปเมือ่ นําไปหุมรอบควั่นจะทําหใขหุยมะพราวแหงกอนที่รากจะงอก นําขุยมะพราวที่พรม
นําแล
้ วบรรจุลงในถุงพลาสติกขนาด 5X8 นิว้ อันใหแนนพรอมกับมัดปากถุงใหแนนเตรียมไวในการ
ตอนตอไป
ถุงพลาสติก
ใหสําหรับบรรจุขุยมะพราว ควรใชขนาด 5X8 นิว้ ซึ่งใหญพอที่จะใสขุยมะพราวไดมากพอเพียง
สําหรับการงอกของรากสมโอ ถุงพลาสติกทีใ่ ชควรเปนแบบใส เพราะเมือ่ รากงอกออกมาแลวจะเห็นได
ชัด
เชือกฟาง
ใชสาหรั
ํ บมัดปากถุงพลาสติกหลังจากบรรจุขยุ มะพราวแลว กันไมใหขยุ มะพราวรวงออกมาจาก
ถุง และกันการระเหบของนํ้าทีใ่ สในขุยมะพราวเมือ่ นําไปหุมรอยควั่นอีกดวย
ฤดูทท่ี าการตอนกิ
ํ
ง่ สมโอ
ตามปกติแลว การตอนกิ่งไมทุกชนิดจะทําการตอนในฤดูฝน คือตัง้ แตเดือนพฤษภาคมไปจนถึง
เดือนสิงหาคม เพราะในระยะนั้นตนไมกาลั
ํ งอยูในระยะที่กําลังเจริญเติบโต ฝนตกบอยไมตอ งเสียเวลา
ในการรดนําให
้ กับกิ่งตอน
การคัดเลือกกิง่ ตอน
กอนที่จะทําการคัดเลือกกิ่งสมโอที่จะตอน ตองพิจารณาเลือกตนกอน เพราะถาตนแมพันธุที่ใช
ตอนไมดแี ลว กิ่งตอนที่จะทําไปปลูกตอไปก็จะไมดดี ว ย ซึ่งมีหลักในการพิจารณาหลายประการ เชน
• เลือกตนแมพันธุที่ใหผลแลว ซึ่งทําใหเราสามารถจะพิจารณาลักษณะที่ดีๆ ตามมาไดอกี
เปนตนทีใ่ หผลดก ใหผลสมํ่าเสมอ เปนพันธุด แี ละมีรสดี
• เลือกจากตนที่มีความเจริญเติบโต แข็งแรง สังเกตจากมีการเจริญเติบโตดีกวาตนอื่นๆ
• เลือกจากตนที่ปราศจากโรคและแมลงรบกวน
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เมือ่ เลือกไดตน ทีด่ แี ลว จึงมาทําการคัดเลือกกิง่ ทีจ่ ะตอน ซึ่งเปฯเรื่องที่สําคัญมาก แตสว นมาก
ชาวสวนมักไมคอ ยคํานึงถึงกันเห็นกิ่งใดพอที่จะตอนไดก็ตอนหมด ซึง่ นับวาไมถกู ตอง เพราะวาตนไมแต
ละตนมีกิ่งที่มีความเจริญเติบโตสมบูรณไมเทากัน บางกิ่งก็แข็งแรงดี บางกิ่งแคระแกนออนแอ บางกิง่ ก็
แกเกินไปหรือออนเกินไปสิ่งเหลานี้จะทําหใไดกิ่งตอนที่ไมสมบูรณแข็งแรงทั้งสิ้น ดังนั้นจึงควรเลือกกิ่ง
ตอนดังนี้
1. กิ่งที่จะใหตอนนั้น ตองเปนกิ่งเพสลาด คือไมแก ไมออ นเกินไป มีใบยอดคลีเ่ ต็มที่ และเจริญ
เติบโตจนเปนใบแกแลว
2. กิ่งที่จะตอนควรจะเปนกิ่งกระโดงตั้งตรง หรือเอียงเล็กนอยไมเปนกิ่งที่หอยเอายอดลงดิน
เพราะจะทําหใรากที่งอกออกมางอเมื่อตัดไปปลูกจะไดกิ่งตอนที่ปลายรากชี้ฟา
3. เปนกิง่ ทีม่ คี วามยาวประมาณ 50-70 เซนติเมตร มีกิ่งแขนงแยกออก 2-3 กิ่ง
4. เปนกิ่งที่เจริญเติบโตแข็งแรงปราศจากโรคและแมลง
วิธตี อนกิง่
1. เมื่อเลือกไดกิ่งที่สมบูรณตามตองการแลวจึงทําการควั่นกิ่ง การ
ควั่นนั้นใหควั่นที่ใตขอของกิ่ง การควั่นนั้นใหควั่นที่ใตขอของกิ่ง
เล็กนอย เนือ่ งจากบริเวณขอของรากเร็ว และไดรากจํานวนมาก
รอยควั่นดานลางหางจากรอยควั่นบนเทากับความยาวของเสนวง
ของกิง่
2. กรีดที่เปลือกระหวางรอยควั่นทั้งสองลอกเปลือกตรงรอยควั่นออก
ส ว นมากแล ว กิ่งที่ล อกเปลื อกออกยาก ใชมีด ขู ดเยื่อ เจริญซึ่งมี
ลักษณะเปนเยื่อลื่นๆ ออกใหหมดเพื่อปองกันไมใหเยื่อเจริญมา
ประสานกันตอไดอกี ซึ่งจะทําใหรากไมงอก สังเกตไดโดยใชมอื จับ
ดู ถาหายลื่นแลวแสดงวาขูดเยื่อเจริญออกหมดแลว
3. นําถุงขุยมะพราวที่เตรียมไวมาผาตรงกลาง จากดานทีม่ เี ชือกมัด
จนถึงกนถุง

4. ใชมือแหวกขุยมะพราวใหแยกออกเปนรอง นําไปหุมรอยควั่น

5. มัดดวยเชือกฟางใหแนนอยางใหถุงขุยมะพราวหมุนได
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การปฏิบตั บิ ํารุงรักษากิ่งตอน
หลังจากทําการตอนกิ่งเสร็จแลว ตอยคอยสังเกตตุมตอนมีมดหรือปลวกเขาไปทํารังอาศัยอยู
หรือไม ถามีใหรีบทําการกําจัดโดยใชยาเคมีฉีดพนทีตุมตอน หรือถาตุม ตอนมีการชํารุดเนือ่ งจากมีสตั ว
มาทําลาย ก็ใหทําการซอมแซมใหม
การตัดกิง่ ตอน
ในสภาพปกติแลว สมโอจะงอกรากหลังจากทําการตอนประมาณ 1 เดือน สวนการตัดกิ่งนั้นจะ
ตัดเมื่อไรใหสังเกตจากรากที่งอกอกมา โดยจะทําการตัดไดเมือ่ รากทีง่ อกออกจากกิง่ ตอนเปนสีน้ําตาล
และมีรากสีขาวแตกออกมาอีกทีจงึ จะตัดได เพราะรากฝอยหรือรากสีขาวนัน้ เปนรากดูดอาหาร ควรตัด
กิ่งตอนในตอนเย็นเพราะเปนระยะที่ใบหยุดการคายนํ้า กิ่งจะไมเหี่ยวหรือเฉาไดงาย ควรตัดใบและกิ่งที่
มีมากเกินไปทิง้ บาง เพือ่ ปองกันการระเหยของนํ้าแชกง่ิ ตอนในนํ้าใหนาท
ํ้ วมตุม ตอน สัก 1-2 ชั่วโมง จึง
ไปชําตอไป
ระยะปลูก
เนื่องจากตนสมโอที่ใชปลูกกันสวนมากไดจากกิ่งตอน จึงมีทรงพุม ไมกวางมากนัก ดังนั้นถาปลูก
ในสภาพที่ดินมีความอุดมสมบูรณดีก็อาจจะมีระยะระหวางตนและระหวางแถว ประมาณ 8X8 เมตร แต
ถาปลูกในสภาพที่ดินไมสูจะอุดมสมบูรณเทาไรนัก หรือที่ที่มีระดันนําใต
้ ดินสูงก็อาจจะปลูกใหมีระยะ
ระหวางตนและระหวางแถวประมาณ 6X6 เมตร ดังนั้นในพื้นที่ 1 ไร จะสามารถปลูกสมโอไดประมาณ
25 – 40 ตน

การปลูก
ดังทีก่ ลาวมาแลว สมโอสามารถปลูกไดในดินเกือบทุกชนิด เชน ดินเหนียว ดินทราย ดินปน
ทราย การปลูกสมโอในดินแตละชนิดจึงตองมีการเตรียมพื้นที่ไมเหมือนกัน เพื่อเปนการปรับสภาพพื้นที่
ใหเหมาะสมในการปลูกจึงแยกการปลูกสมออกได 2 วิธีคือ
1.
การปลูกสมโอในดินเหนียวซึ่งมีนาท
ํ้ วมถึง เชน ในสภาพพื้นที่ของเขตอําเภอสามพราน
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนตน สภาพทั่วไปจะเปนที่ราบลุมริมฝงแมนาํ้ ดินเหนียวจัด
ระบายนํายาก
้
มีระดับนําใต
้ ดนิ สูง สวนมากจะดัดแปลงมาจากทองนา สวนผักและยกรองใหเปนแปลง
ขึน้ ใหระดับดินสูงกวาพื้นที่ราบทั่วไป เพื่อรากสมโอกระจายไดลึกกวาปกติ ระหวางแปลงดินจะมีทางนํา้
สามารถเก็บกักนํ้าไวใชในฤดูแลง และชวยระบายนําออกในฤดู
้
ฝน ขนาดของแปลงดินกวางประมาณ 6
เมตร รองนํากว
้ างประมาณ 1.5 เมตร และทีก่ น รองนํ้ากวาง ประมาณ 50-70 เซนติเมตร และลึก
ประมาณ 1 เมตร สวนความยาวของแปลงดินไมจากั
ํ ดแลวแตความตองการของเจาของสวน
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หนวย : เมตร
ลักษณะของการยกรองปลูกสมโอใน
ภาคกลางทีน่ าท
้ํ าวถึง

สวนสมโอแบบยกรอง

2. การปลูกสมโอในที่ดอน ที่นาท
ํ้ วมไมถงึ
การปลูกสมโอในพื้นที่แบบที่ไมตองยกรอง ควรปรับพื้น
ใหเรียบทําลายวัชพืชและไถกลบดินใหลึกสัก 2 ครัง้
ถาเปนดินเกาทีไ่ มสจู ะอุดมสมบูรณกค็ วรหวานพืชตระ
กูลถั่วลง แลวไถกลบเพื่อเปนการเพิ่มปุยสดใหกับดิน
สวนสมโอแบบที่ดอน

วิธปี ลูก
ถาเปนการปลูกสมโอแบบยกรอง จะปลูกเปนแถวเดียวใชระยะปลูกระหวางตนประมาณ 6
เมตรโดยขุดหลุมปลูกกลางแปลงดินสว นการปลูกในพื้นที่โดยใหมีระยะระหวางตนและระหวางแถว
ประมาณ 6X6 เมตร
หลุมปลูกควรมีขนาดความกวางประมาณ 0.5 เมตร ขุดหลุมแยกดินบนและดินลาง กองทีป่ าก
หลุม แลวตากดินทิ้งไว ประมาณ 1-2 เดือน เพือ่ ใหแสงแดดฆาเชือ้ ราตางๆ ที่อาศัยอยูในดิน ผสมดิน
ปนกับปุย คอก ปุยหมัก เศษใบไม หญาแหง และบางสวนของดินชั้นลาง แลวกลบลงไปในหลุมจนเต็ม
ปากหลุม นํากิง่ พันธุส ม โอทีเ่ ตรียมไวปลูกตรงกลางหลุมโดยใหระดับของดินอยูเ หนือตุม กาบมะพราวกิง่
ตอนเล็กนอย หรือถาเปนกิ่งตอนที่ชําแลวใหระดับของดินพอดีกบั ระดับดินทีช่ ํา แลวใชไมหลักปกใหถึง
กนหลุมเพื่อกันลมโยก รดนํ้าใหชุม หาวัสดุพรางแสดงแดด เชน ทางมะพราว หรือกิ่งไมที่มีใบใหญ
พรางแสงแดดทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

วิธีปลูกสมโอ

การปฏิบัติดูแลรักษา
1. การใหนา้ํ
ในระยะที่ปลูกสมโอใหมๆตองหมั่นใหนํ้าสมํ่าเสมอจนกวาจะตั้งตัวได เมื่อสมโอเจริญเติบโตดี
แลว ใหนําเปนครัง้ คราวเมือ่ จําเปน
2. การใสปยุ
สมโอควรใสทั้งปุยเคมีและปุยคอกควบคูกันไปในระยะที่สมโออายุ 1-3 ป หรือยังไมใหผล ใหใส
ปุยคอกเกาผสมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 ปุย เคมีใชอตั รา 300-500 กรัมตอตนตอครัง้ โดยใส 3-4
ครัง้ ตอปเมือ่ สมโอใหผลแลวเมือ่ อายุ 4 ปขน้ึ ไป การใสปยุ จะแตกตางกันไปตามชวงของการออกดอกติด
ผล กลาวคือ หลังจากเก็บเกี่ยวผลแลวจะใหปุยสูตร 15-15-15 เพือ่ ชวยใหการเจริญเติบโตของผลดี
ขึน้ จนระทั่งผลมีอายุได 5-6 เดือน ใหใสปุยสูตร 13-13-21 เพื่อชวยใหผลมีการพัฒนาดานคุณภาพ
ของเนือ้ ดีขน้ึ มีความหวานมากขึน้ สวนอัตราการใชควรพิวจารณาจากขนาดของทรงพุม และจํานวนผลที่
ติดในแตละป โดยทั่วไปเมื่อตนสมโออายุได 6-7 ป ก็จะโตเต็มที่ การใสปยุ อาจจะใสครัง้ ละประมาณ
1 กิโลกรัม สําหรับตนสมโอทีม่ กี ารติดผลมาก ควรใสปุยทางใบเสริม เพื่อชวยใหผลสมโอมีคุณภาพดี
หรือตนสมโอที่ใสภาพโทรมมากๆ จากการที่มีนํ้าทวมหรือนําเค็
้ มควรใหปุยทางใบเสริมจะชวยใหการฟน
ตัวของตนสมโอเร็วขึน้
วิธีการใสปุยโรยบนพื้นดินภายในบริเวณทรงพุม แตระวังอยาใสใหชิดกับโคนตน เพราะปุยจะทํา
ใหเปลือกรอบโคนตนสมโอเนาและอาจทําใหสม โอตายได
3. การตัดแตงกิง่
ควรตัดแตงกิ่งที่ข้ึนแขงกับลําตนใหหมด รวมทั้งกิ่งที่ไมไดระเบียบและกิ่งที่มีโรคแมลงทําลาย
ออกทิง้ การตัดแตงกิ่งควรทําดวยความระมัดระวังอยาใหกิ่งฉีก หลังจากตัดแตงกิ่งควรใชยากันเชื้อรา
หรือปูนกินหมากผสมนําทาตรงรอยแผลที
้
่ตัดเพื่อกันแผลเนาเนื่องจากเชื้อราเศษกิ่งไมที่ติดทิ้งควรรวม
ไวเปนกอง แลวนําไปเผาทําลายนอกสวน
ประโยชนของการตัดแตงกิ่ง
1. เพื่อใหการออกดอกติดผลดีขึ้นเนื่องจากใบไดรับแสงแดดทั่วถึงกัน การปรุงอาหารของใบมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ชวยลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพชื เนื่องจากการตัดแตงกิ่งที่มีโรคแมลงทิ้งไป
3. ชวยใหกิ่งแยงอาหารลดนอยลง เพราะกิ่งนี้ชาวสวนตองตัดทิ้งจะเปนกิ่งที่คอยแยงอาหาร
และไมคอ ยออกดอกติดผล
4. ชวยทําใหขนาดของผลสมําเสมอ
่
ไดขนาดตามทีต่ ลาดตองการ
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4. การกําจัดวัชพืช
ในสวนสมโอทุกแหงมักจะมีปญหาจากวัชพืชที่ขึ้นรบกวน
ถามีจานวนมากก็
ํ
จะกอใหเกิดผลเสียหายเพราะนอกจากจะแยงนํา้
และอาหารแลวยังเปนแหลงสะสมโรคแมลงอีกดวย จึงตองคอยควบ
คุมอยาใหมีวัชพืชมาก แตการกําจัดหญาหรือวัชพืชอื่นใหหมดไปเลย
ก็ไมดี ควรใหมีเหลืออยูบางชวยยึดดินไมใหหนาดินพังทลาย รวมทัง้
ชวยปองกันการระเหยของนํ้าไดอกี ดวย

สภาพของวัชพืชที่ขึ้นบน
แปลงปลูกสมโอ

การกักนําส
้ มโอเพื่อชวยในการออกดอก
การกักนํ้าสมโอเปนการบังคับ นํ้าเพื่อใหสมโอออกดอกเร็วขึ้นและสมําเสมอกั
่
นโดยการกักนํ้า
หรือสูบนําออกจากร
้
องสวนใหแหง ทิ้งไวประมาณ 7-30 วัน ระหวางนี้ สมโอจะเฉา ใบมีลักษณะหอ จึง
ปลอยนําให
้ เขาไปใหม สมโอจะรีบดูดนําเข
้ าไปอยางรวดเร็วหลังจากนัน้ จะเริม่ แตกใบออนพรอมกับมีชอ
ดอกออกมาดวย นับจากใหนาจนถึ
้ํ
งออกดอกใหเวลาประมาณ 15-60 วัน วิธนี ส้ี ามารถทําใหสม โอออก
ดอกเร็วขึ้นตามตองการได แตจะเปนการทําหใตนสมโอโทรมเร็วกวาที่ปลอยใหสมโอทยอยออกดอก
ตามธรรมชาติ

การปองกันนํ้าเค็มและนํ้าเสีย
เนื่องจากสวนสมโอสวนมากที่อยูในภาคกลางมักจะทําสวนกันดวยการยกรอง เมื่อถึงฤดูแลงมัก
จะประสบปญหานําเค็
้ มเออเขาทวมสวนอยูมาก สวนสมโอจึงมักจะไดรับความเสียหายจากนําเค็
้ มเปน
ประจําจึงควรทําการปองกันนําเค็
้ มและนําเสี
้ ยไมใหเขาทําลายสมโอดังนี้
1. เมือ่ เขาฤดูแลงใหรบี กักนําจื
้ ดไวแตเนิ่นๆ กอนทีน่ าเค็
้ํ มหรือนําเสี
้ ยจะเขาถึง แลวสรางทํานบ
คั นดินรอบสวนเพื่ อ กันนํ้าเค็ ม เข า และหมั่ น ตรวจดิ น ทํานบกั้ น นําและประตู
้
ระบายนํา้
(ลูกทอ) อยาใหรว่ั ซึมได
2. รดนํ้าใหสมโออยางประหยัดเทาที่จําเปนเพื่อใหมีนําจื
้ ดใหอยางพอเพียง ใหชวงที่นาเค็
ํ้ มเขา
ถึง
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3. ขุ ดลอกทองรองหรือโกยเลนจากทองรองเพื่อนํามาคลุมผิว ดินนอกรอง รวมทั้งหากาบ
มะพราว ใบกลวย ฟางขาว เศษไม หญาแหง มาคลุมบริเวณโคนตนเพือ่ รักษาความชุม
ชืน้ ในดินเปนการลดปริมาณการใหน้ําลง
4. เก็บจอกแหน เศษใบไม ผลมะพราว ทีร่ ว งหลนอยูใ นนํ้าในทองรองสวนขึ้นไวบนอกรองให
หมด เพือ่ ปองกันนําในท
้
องรองเนาเสีย
5. หมัน่ ตรวจนําในคู
้ คลองสงนําบ
้ อยๆ หากมีนาจื
้ํ ดเขาเปนครัง้ คราว ใหรีบสูบหรือปลอยนํ้า
เขาสวน เพือ่ เก็บนําไว
้
6. หมัน่ ตรวจดูนาจื
้ํ ดในบริเวณสวนที่เก็บกักไวเสมอ โดยการชิมดูวามีรสกรอยหรือเค็ม หรือมี
สีรสผิดจากปกติที่เปนอยูหรือไม หาก มีแสดงวาคันดินกัน้ นํ้าหรือประตูระบายนํารั
้ ่วซึม ให
รีบทําการซอมแซมเสีย
7. หมัน่ ตรวจดูอาการของสมโอในสวนอยางสมําเสมอ
่
หากมีอาการผิดปกติ เชน ใบออนเริม่
เหี่ยวเฉา ไหมเกรียม เปนอาการแรกเริ่มของสมโอที่ถูกนํ้าเค็ม หรือนําเสี
้ ย ใหรีบแกไขโดย
หานําจื
้ ดมารดาใหชมุ โชกเพือ่ ลดปริมาณความเค็มหรือนํ้าเสียใหเจือจางลง

ผลผลิตและการเก็บเกี่ยว
สมโอจะเริม่ ใหผลเมือ่ ประมาณ 4 ป ในฤดูปกติสม โอทีป่ ลูกในภาคกลางจะเริม่ ออกดอกระหวาง
เดือนพฤศจิกายน จนถึง เดือนมีนาคม โดยเฉพาะมากราคมถึงกุมภาพันธ จะออกดอกมากที่สุด เรียก
วา สมป สมทวาย ดอกทีอ่ อกมานีจ้ ะทน และติดเปนผลแกใหเวลาประมาณ 8 เดือน ซึ่งจะเปนเดือน
สิงหาคมและกันยายน จะเปนฤดูที่สมแกมากที่สุด แตสมโอพันธุขาวทองดีจะแกชากวาพันธุขาวพวงและ
ขาวแปนเล็กนอยคือจะแกเก็บไดราวเดือนกันยายนถึงตุลาคมเปนสวนมาก ในดานความดกนั้นพันธุ
ขาวพวงและขาวแปนจะดกมาก ตองทําการปลิดผลทิง้ ใหเหลืออยูพ อดีกบั ขนาดของตน
สมโอที่ปลูกกันในจังหวัดภาคกลาง ผลผลิตจะเริม่ ลดลงเมือ่ สมโออายุประมาณ 10 ป ขึน้ ไป
เนือ่ งจากระดับนําใต
้ ดนิ สูง รากสมถูกกําจัดพื้นที่ สวนสมโอที่ปลูกในจังหวัดอื่นๆ ถามีการดูแลรักษาที่ดี
สามารถใหผลผลิตไดสูงถึงอายุ 15-20 ป
การเก็บเกีย่ ว
ผลสมโอที่อยูที่อยูไมสูงมากนําควรใชกรรไกรตัดขั้ว ถาเปนผลที่อยูสูงควรใชที่เก็บเกี่ยวชนิดมีขอ
ตัดตอดาม และมีเชือกกระตุกพรอมถุงรองรับ จะชวยใหผลไมรวงหลนลงดิน
วิธกี ารเก็บเกีย่ ว
โดยธรรมชาติสมโอจะเกิดผลเปนผลเดี่ยว เปนพวง 2 ผล หรือ 3 ผลเทานัน้ แตอปุ สรรคในการ
เก็บเกีย่ วคือขนาดนํ้าหนักผล ในพื้นที่ลุม ตนอาจสูง 4-5 เมตร ซึ่งพอจะดําเนินการเก็บเกีย่ วผลได
แตตนที่ปลูก ในที่ดอนยอมมีขนาดตนใหญ จะมีปญหาการเก็บเกี่ยวมากวิธีการเก็บเกี่ยวผลสมโอใน
ปจจุบันทําไดหลายแบบดังนี้
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1.ใชมีดตัด ในกรณีทผ่ี ลสมโอ อยูร ะดับตํา่ และมือเอือ้ มถึง บางครั้งก็จาเป
ํ นตองปนตนหรือใช
บันไดชวยบาง หรือปนตนขึน้ ไปตัดผลทีอ่ ยูใ นทรงพุม ใกลลําตน เสร็จแลวโยนลงมาใหคนขางลางรับหรือ
ใสภาชนะแลวหยอนลงมา ในกรณีที่ผลอยูที่ชายพุมสูงๆ จําเปนตองใหบันไดปนชวย การเก็บดวยวิธีนี้
สมโอจะมีใบและขัว้ ติดมาแลดูสวยงาม แตไมสะดวกในการโยกยายบันได
2.ใชจาปาสอย
ํ
จําปาคือไมไผโปรง เสนผาศูนยกลาง 3 นิว้ ยาว 3-4 เมตร ปลายขางหนึง่ ผา
ออกเปนแฉกๆ แลวใชกะลามะพราวยัดลงไปในลําไมไผตรงปลายดานที่ผา เพื่อใหไมไผบานออก
สามารถรองรับผลสมโอได การเก็บดวยวิธีนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลสมโอที่ติดผลตามชายพุมสูงๆ ได
สะดวก แตผลทีไ่ ดจะไมมขี ว้ั ติดมาดวย และอาจเสียหายเนื่องจากคมของผิวไมไผบาด ทําใหผลเปนแผล
และมีการรวงหลนบาง
3. ใชกรรไกรแบบตัดหรือหนีบ (แบบอีเติ่ง) ตัดแลวมีใบและขัว้ ติดมาดวย จะตัดไดต่ําหรือสูง
ขึน้ กับความยาวของดาม กรรไกรแบบนี้จะตัดขั้วผลและหนีบผลติดอยูกับกรรไกร การใชกรรไกรแบบนี้
ตองปฏิบัติอยางนุมนวล ไมเชนนั้นแลวจะทําใหสมโอหลุดออกจากปากหนีบแลวรวงสูพื้น ทําใหเกิด
ความเสียหาย

การใชกรรไกรตัดขั้วผล

4. ใชขอตัดแบบเชือกกระตุกตอดาม ใชเก็บเมื่อผลอยูในที่สูงๆ เปนแบบที่นิยมใชกันอยูใน
ปจจุบัน วิธกี ารนีใ้ ชคน 2 คน คนหนึง่ ใชขอตัดขัว้ ผลสมโอ อีกคนหนึง่ คอยเอาสวิงรองรับ การเก็บเกี่ยว
แบบนี้จะไดผลสมโอที่มีใบและขั้วติดมาดวยทําหใแลดุสวยงาม
5. ใชเครือ่ งเก็บแบบ กวศ.1 เปนเครือ่ งมือซึง่ ประกอบ
ดวยกรรไกรหรือมีดตัดกิ่ง มีถงุ รองรับผลสมโอไดครัง้ ละ 1 ผล หรือ
1 พะวง โดยที่มีขั้วและใบติดมากับผลดวย ทําใหไมรวงหลนบอบชํา้
หรือมีบาดแผลใดๆ มีนาหนั
้ํ กเบาสะดวกในการตัดขัว้ คลองตัวในการ
ทํางาน สามารถตัดผลตามซอกมุมตางๆ ของตนสมโอไดดใี ชผปู ฏิบตั ิ
การใชกรรไกรหรือมีดตัดกิง่ ทีม่ ี
งานเพียง 1 คน
ถุงรองรับ
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การปองกันกําจัดศัตรูสมโอ
สมโอเปนพืชทีมีโรคแมลงรบกวนมาก ชาวสวนจึงตองใหความสนใจในการปองกันกําจัดโรค
แมลงใหดีที่สุด
แมลงศัตรูสมโอ
1. มวนเขียว ระบาดมากทีส่ ดุ ในตอนตนฤดูฝน ทัง้ ตัวออนและตัวเต็มวัยจะดูดกินนําเลี
้ ย้ งจาก
ผลที่ยังออนอยู ทําใหผลสมรวงหลนกอนกําหนด นอกจากนั้นยังเปนทางทําใหเชื้อราและแบคทีเรีย
ระบาดทัว่ ไปตามกิง่ และกานไดอกี

ตัวออนมวนเขียว

มวนเขียว

การปองกันกําจัด
1. ใชสวิงจับตัวแกมาทําลาย
2. ใชกามะถั
ํ
น 2 กระปอง ผสมขีเ้ ลือ่ ยเฉลีย่ 3-4 ปป กองไวในสวนแลวจุดไฟเปาใหมีควันอยู
เสมอ จะชวยปองกันและไลมวนเขียวได
3. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน เมธามิโดฟอส หรือ คารบาริบ
2. หนอนชอนใบ หนอนผีเสือ้ ชนิดนีจ้ ะทําลายเฉพาะใบออนทําใหใบงอกผิดรูปเดิม ใบที่ถูก
ทําลายจากการเจาะจะมีรอยวกไปเวียนมาผิวใบจะเปนฝาขาวแหง และรวงหลน สวนใบแกจะไมถูก
ทําลายหนอนจะเลือกกินสวนผิวที่มีสีเขียวของใบออนทําใหใบหวิกงอ เปนฝาขาวแหง จะทําใหการเจริญ
เติบโตหยุดชงัก บางครัง้ จะเกาะกิง่ ออนของสมดวย นอกจากนี้ยังเปนทางทําใหเชื้อราและแบคทีเรียเขา
ทําลายไดอกี เชน ชวยเปนพาหนะในการะบาดของโรคขีก้ ลาก (โรคแคงเกอร)อีกดวย
การปองกันกําจัด
1. ใชมือจับหนอนทําลายและตัดใบที่ถูกหนอนทีลายมาเผาไฟ
ทิง้ ในกรณีทเ่ี ปนสวนสมขนาดเล็ก
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน อิมดิ าโคลปด หรือ ฟลูเฟนนอกซูรอน
ฉีดพนในระยะที่สมแตกใบออนใหทั่วถึงตลอดทั้งลําตน จึงจะไดผล
ใบสมโอที่ถูกหนอนชอนใบ
เขาทําลาย
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3. หนอนแกวสม เปนหนอนผีเสือ้ กลางวันชนิดหนึง่ ซึง่ วางไขไวตามใบออนของสม หนอนจะ
กัดกินใบออนจนถึงแกน ทําใหใบรวงโดยเฉพาะตนกลาจะไดรบั ความเสียหายมาก นอกจากนีห้ นอนยัง
ทําลายพวกกิ่งที่มีผลทําใหผลรวงไดงา ย

หนอนแกวสมในระยะตางๆ

การปองกันกําจัด
1. ใชมือจับหนอนและดักแดมาทําลายในเมือ่ ยังไมระบาดมากนัก
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน เอนโดซัลแฟน หรือ เมทธามิโดฟอส หรือ อิมดิ าโคลปด
3. ในสภาพธรรมชาติมีแมลงวันกนขนเปนศัตรูธรรมชาติ ในระยะดักแดดังนั้นควรหลีกเลี่ยง
การพนสารเคมีเมือ่ ตนสมไมมยี อดออนและเมือ่ พบวาดักแดถกู ศัตรูธรรมชาติเขาทําลาย
4. ดวงงวงกัดกินใบ ตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี้จะกัดกินใบทําใหใบแหวง หรือเปนรูพรุน ถามี
มากจะกัดกินใบจนเหลือแตกิ่ง
การปองกันกําจัด
1. เขยากิ่งเพื่อใหดวงลวงลงมา แลวนําไปทําลาย
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน เมทธามิโดฟอส หรือ คารบารีบ ฉีดพนในระยะที่สมโอแตกใบออน
5. ผีเสื้อมวนหวาน เปนผีเสื้อกลางคืนที่ทําใหเกิดผลเสียหายแกชาวสวนสมโอเปนอยางมากใน
ปหนึง่ ๆ โดยการดูดกินนํ้าหวานของผลสมโอที่เริ่มแกถึงแกจัด ผีเสือ้ ชนิดนีจ้ ะใชปากแทงเขาไปในผลสม
โอทําใหบริเวณที่แทงเนา ตอมาจะรวงหลนไปกอนกําหนดแก สมที่ไดรับความเสียหายจากผีเสื้อชนิดนี้
อาจสังเกตไดจากนํ้าทีไ่ หลออกมาจากรูของผล
การปองกันกําจัด
1. ใชกับดักไฟฟาที่มีกําลังแรงเทียนสูง ลอใหเขามาเลนไฟ
2. ใชสวิงจับผีเสื้อ
3. การรมควันหรือใชยาพวกไลแมลง
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4. ใช พ วกเหยื่ อ พิ ษ ที่ บ รรจุ ข วดหรื อ กระถางดิ น เผาแขวนไว ท่ี ต น ผลไม ก อ นที่ ผ ลไม จ ะแก
ประมาณ 1 เดือน ตองคอยเปลี่ยนเหยื่อพิษทุกสัปดาห
5. ใชสารเคมีฉีดพนในระยะที่กาลั
ํ งเปนตัวหนอนอยูจะชวยลดความเสียหายลงไดบาง
6. ทํากรงดัก โดยใชผลไมสุกเปนเหยื่อลอใหผีเสื้อมวนหวานมาติดกรง
6. หนอนกินลูก ในระยะทีเ่ ปนหนอน ในระยะที่เปนหนอน จะชอนไชเขาไปในผลออนทําให
ผลเหีย่ วเนาและรวงหลน
การปองกันกําจัด
1. นําสมที่ถูกทําลายไปฝงหรือเผา
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน คารบารีล ใหทั่วเพื่อกําจัดหนอนที่ฟกออกจากไขใหมๆ เมื่อหนอน
เจาะเขาไปในผลสมแลวการกําจัดจะไมไดผลเลย
7. หนอนมวนใบสม หนอนผีเสือ้ ชนิดนีจ้ ะวางไข
บนใบสม ตัวหนอนจะกัดกินใบสม และมวนใบทําเปนรังอาศัย
อยูซึ่งจะทําใหสม มีผลผลิตลดนอยลง
หนอนมวนใบสม
การปองกันกําจัด
1. ใชมอื จับหนอนและดักแดอาศัยอยูใ นใบทีม่ ว นมาทําลาย
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน เมทธามิโดฟอส
8. หนอนเจาะกิง่ สม หนอนจะเจาะเขาไปอาศัยอยูตามกิ่งและลําตนที่ปากรูจะเห็นเปนขุยๆ
บางครั้งจะทําใหมียางไหลเยิ้มออกมากิ่งสมที่ถูกเจาะจะแหง ตนสมไมเจริญเติบโต
การปองกันกําจัด
1. ตรวจดูตามกิง่ และลําตนสม ถาพบตัวหนอนและตัวแกใหรีบทําลาย
2. ในกรณีของกิ่งสมเล็กที่ถูกทําลายใหตดั เผาไฟ
3. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน ไดคลอรวาส ฉีดเขาไปในรูที่หนอนเจาะแลวเอาดินเหนียวอุดรูไว
9. เพลีย้ ออนสีเขียว เพลีย้ ออนชนิดนีจ้ ะดูดกินนําเลี
้ ย้ ง
จากใบและยอดออน ซึ่งมีผลทําใหใบนั้นหยิกและงอ ตนแคระแกรน
การเจริญเติบโตหยุดชงัก เพลีย้ ออนจะขับสารออกมาจากรางกาย
เปนนํ้าหวานซึง่ เปนอาหารทีเ่ หมาะในการเจริญเติบโตของราดํา
ทีก่ ง่ิ และใบอีกดวย
เพลีย้ ออนสีเขียว
การปองกันกําจัด
1. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน อิมดิ าโคลปด หรือโฟซาโลน
2. ฉีดพนนําให
้ ทั่วทรงพุมในระยะที่มีการระบาด
10. ไรแดงสม ตัวออนและตัวเต็มวัยของไรแดงสมชนิดนีจ้ ะดูดกินนําเลี
้ ย้ งจากใบ ผลและกิ่ง
ออนของตนสมซึ่งจะทําใหบริเวณที่ถูกทําลายนัน้ เห็นเปนจุดสีออนๆ ซึ่งตอมาจะคอยๆ ขยายตัวออกไป
ทั่วจนมีสีเทาหรือสีตะกั่ว ในกรณีที่พบระบาดมากๆก็จะทําใหใบและผลรวงหลนได และอาจจะทําใหผล
ที่ถูกทําลายมีลกั ษณะแคระแกรนและคุณภาพเสื่อมลง มักระบาดมากในฤดูแลง
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ไรแดงสม

การปองกันกําจัด
1. ฉีดพนดวยยาจําพวกไวทออย ผสมกับมาลาไธออน
2. กําจัดมดซึ่งเปนพาหะของเพลี้ยแปง
12. เพลีย้ งไฟสม เพลี้ยไฟจะเจาะเขาไปในผิวใบและดูดกิน
นําเลี
้ ้ยงของใบสม ผลที่ยังออนเพลี้ยไฟจะเจาะตรงสวนที่อยูใกลกับ
กลีบดอกเมทื่อผลโตขึ้นก็จะเจาะบริเวณใกลเคียงกับขั้วทําใหบริเวณที่
ถูกเจาะนั้นมีรอยเปนสะเก็ดสีเทา สวนใบที่ถูกทําลายนัน้ ก็จะแคระ
แกรนและหงิกงอ นอกจากใบและผลแลว เพลี้ยไฟยังทําลายกิ่งออน
และดอกอีกดวย

เพลีย้ แปงสม

การปองกันกําจัด
1. ฉีดพนนําให
้ ทั่วทรงพุมในระยะที่มีการระบาด
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน ไดเมทโธเอท, คารบารีล หรือ คารโบซัลแฟน ในระยะที่ระบาด
มากๆ ประมาณ 7-10 วัน ตอครัง้
โรคของสมโอ
1. โรคยางไหล โรคนีเ้ กิดจากเชือ้ รา อาการที่แสดงใหเห็นคือ มีนาเหลวสี
้ํ
นาตาลไหลออกมา
้ํ
หรือเกาะติดตามกิง่ และลําตน มีแผลเล็กๆอยูต รงสวนทีย่ างไหลออกมา หรือเกาะติดตามกิง่ และลําตน
มีแผลเล็กๆอยูต รงสวนทีย่ างไหลออกมา เริ่มแรกจะเห็นเปนจุดวงสีนาตาลไหลออกมามากมายหรื
ํ้
อรอบ
กิ่ง หรือเกาะเหนียวอยูตามกิ่ง ลําตน ถาตนที่โตแลวเปนมากจะสังเกตเห็นวาใบเริ่มเหลืองเล็กและหลุด
รวงไป ตนแสดงอาการทรุดโทรม ผลเล็ก ยอดแหง ในที่สุดก็จะตาย
การปองกันกําจัด
1. ถาพบอาการเปนแผลและยางไหลออกมาใหรีบเฉือนเปลือกไมสวนที่เปนแผลออกใหหมด
ทาแผลรวมทัง้ รดดินบริเวณโดคนตนดวยสารเคมี เชน ฟอสเอทธีล อีล
2. อยาใหนาขั
้ํ งหรือทวมบริเวณตนสมโอเปนเวลานานๆ ควรทําการระบายนําอย
้ าใหขังหรือชื้น
แฉะ
3. สมที่ตายแลวหรือสวนของสมที่ตัดทิ้งนํามารวมกันเผาทําลาย
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2. โรคโคนเนาและรากเนา โรคนี้เกิดจากเชื้อราชนิดเดียวกันกับโรคยางไหล มักจะเกิด
บริเวณโคนตนใกลผิวดิน เริม่ จากเปลือกจะเปนจุดๆ แลวเปลีย่ นเปนสีน้าตาล
ํ
และเนา เปลือกออนหลุด
ออกมาไดงา ย ถาอากาศชื้นทิ้งไว 1-2 วัน จะเห็นเสนใยของราฟูขาวขึน้ มาอาการเนาจะลุกลามออกไป
เปลือกทีเ่ นาจะมียางสีนาตาลไหลออกมาเมื
้ํ
อ่ เนารอบโคนตน สมจะตายอาการที่รากจะเปนเชนเดียวกับ
ที่โคนตน ในระยะนีใ้ บจะเหลืองซีดรวงหลน กิ่งเริ่มแหง และตายในที่สุด

โรคโคนเนา

การปองกันกําจัด
การปองกันกําจัดใหปฏิบัติเชนเดียวกับโรคยางไหล
3. โรคใบแกว โรคนี้อาจจะเกิดจากการขาดธาตุอาหาร หรือเชื้อแบคทีเรียอยางใดอยางหนึ่ง
จะพบมากหลังจากที่ตนสมโอใหผลไปแลว 2-3 ป สมใหผลดกมากเกินไป อาการที่พบบนใบจะทําใหใบ
เล็กลงใบมีสเี หลือง ใบชี้ ปลายใบคอนขางเรียวแหลม โดยเฉพาะใบแกจะแสดงอาการเหลืองเปนจําๆ
้
กอนทีส่ ม จะปรากฎอาการของโรคใบรุนแรงนัน้ สมจะอยูใ นลักษณะงามเต็มทีอ่ อกดอกมาก ถาอาการ
รุนแรงผลจะรวงมากผิดปกติ อาการอีกชนิดหนึง่ คือสมโอใหผลผลิตสูงโดยตลอดติดตอกัน 2-3 ป หลัง
จากนั้นจะคอยๆ เริ่มทรุดโทรมและแหงตามไปในที่สุด

โรคใบแกว

การปองกันกําจัด
1. ฉีดพนสารเคมี เชน อิมดิ าโคลปด เพื่อปองกันแมลงพาหะฉีดเมื่อสมเริ่มแตกใบใหม
2. อยาปลอยใหตนติดผลมากจนเกินควร ถาออกผลมากควรปลิดทิ้งใหเหลือพอเหมาะกับ
ขนาดของตน
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3. หลังเก็บผลแลวควรตัดกิ่งและบํารุงดินใหอยูในสภาที่สมบูรณ โดยเฉพาะควรใชปุยอินทรีย
ใหมาก เชน ปุยหมัก ปุย คอกตามดวยปุย เคมี
4. การปลูกสมโอทดแทนหรือเริ่มทําสวนสมใหมๆ ควรแนใจวาใชตนพันธุที่ปราศจากโรค
5. เมือ่ พบวาตนใดเปนโรคใบแกว ควรตัดกิ่งที่เปนทิ้ง ถาเปนทั้งตนใหขุดไปเผาไฟทําลาย
4. โรคแคงเกอร โรคนี้มักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มักเกิดในระยะทีใ่ บออนและผลทีย่ งั ออน
แรกๆ จะเห็นเปนจุดใสๆ ขนาดเล็กๆ เทากับหัวเข็มหมุด
สีขาวหรือเหลืองออน กระจายอยูทั่วไป ตอมาจะขยายโตขึ้น
นูนทัง้ ดานบนและดานลางใบแผลจะกลายเปนสีเหลือง
ภายในแผลมีลักษณะขรุขระ ถาเปนมากจะทําใหใบรวง
บางครัง้ อาจมียางไหลออกมาดวย อาการที่กิ่งจะเปนแผล
ตกสะเก็ดที่เปลือก ถาเปนมากทําใหกิ่งตายได
โรคแคงเกอร

การปองกันกําจัด
1. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน คอปเปอรออกซีค่ ลอไรด
2. ตัดกิง่ และใบทีเ่ ปนโรค เผาไฟทําลาย
6. โรคราสีชมพู เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งอาการเริ่มแรกจะปรากฎภายในเปลือกของกิ่งจะเปน
จุดชําเล็
้ กๆ สีนาตาล
้ํ
ตอมาแผลจะลุกลามถึงกันทําใหก่ิงแหงตายจะเห็นสีชมพูของราตรงสวนที่แหง
คลายกับเอาปูนแดงไปปายไว กิ่งที่เปนโรคจะมีใบเหี่ยวและรวง
การปองกันกําจัด
1. ตัดแตงกิ่งทรงพุมใหโปรงเพื่อใหแสงแดดสองไดทั่วถึง
2. ถาเปนมากๆ ใหตัดกิ่งที่เปนโรคเผาไฟทําลาย
3. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน คอปเปอรออกซีค่ ลอไรด
7. โรคจุดสนิม เกิดจากสาหรายชนิดหนึ่ง อาการจะพบตามกิง่ ใบ และผล ระบาดมากในฤดูฝน
จะเห็นเปนจุดกลมสีเขียวหรือแดงคลายกํามะหยี่ขึ้นอยูบนใบ ขนาดไมแนนอน ถาเกิดบนกิ่งจะทําใหกิ่ง
แตก ใบที่อยูบนกิ่งนั้นจะเขียวซีด กิ่งแหงตาย บนผลจะทําใหเนือ้ เยือ่ นูนผิดปกติ ผิวเปลือกแตกออกตรง
สวนที่ถูกทําลาย
การปองกันกําจัด
1. ฉีดพนดวยสารเคมี เชนเดียวกับโรคแสคป
2. ตัดกิ่งและใบที่เปนโรค เผาไฟทําลาย
8. โรคราดํา เกิดจากเชือ้ ราชนิดหนึง่ มักพบในสภาพที่มีหมอกลงจัด อากาศชืน้ จะมีเชือ้ ราขึน้
ตามใบและผลเปนสีดาํ ถาเปนมากจะคลุมใบไมใหไดรับแสงแดด ตนสมจะไมงามเทาที่ควร ถาเปนที่
ผลจะทําใหผลรวง โดยเฉพาะผลออน
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การปองกันกําจัด
1. ฉีดพนนําที
้ ใ่ บและกิง่ เพือ่ ชะลางเชือ้ ราโดยตรง
2. ฉีดพนสารเคมีปองกันเชื้อราเปนครั้งคราว
3. ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดแมลงปากดูดที่มาเกาะกินใบและถายมูลทิ้งไว ซึ่งเปนอาหาร
ของเชือ้ ราอยางดี สารเคมีที่ใช เชนไดเมทโธเอท

ประโยชนของสมโอ
สมโอมีประโยชนตั้งแตเปลือกใชเชื่อมเปนขนมหวาน เชน จังหวัดเพชรบุรี ทําเปลือกสมโอเชือ่ ม
จนเปนสินคาพื้นเมืองสงไปขายไกลๆ สวนเนื้อที่เปรี้ยวใชประกอบกับขาวยําทางภาคใต เนือ้ หวานอม
เปรี้ยวใชทาส
ํ มโอลอยแกว สวนเนือ้ หวานใชรบั ประทานเปนผลไมสด
กองอาหาร กรมอนามัยไดทําการวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารจากเนือ้ สมโอ 100 กรัม
มีดังนี้
ความชืน้
81.0 กรัม
ความรอน
61.0 หนวย
ไขมัน
0.2 กรัม
คารโบไฮเดรท
17.8 กรัม
เยือ่ ใย
0.6 กรัม
โปรตีน
0.5 กรัม
แคลเซี่ยม
12.0 มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส
18.0 มิลลิกรัม
เหล็ก
0.5 มิลลิกรัม
ไวตามิน เอ
10 หนวย
ไวตามิน บี 1
0.02 มิลลิกรัม
ไวตามิน บี 2
0.01 มิลลิกรัม
ไวตามินซี
58.0 มิลลิกรัม
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การปอกเปลือกสมโอ

การปอกเปลือกสมโอที่พบเห็นกันอยูโดยทั่วไปมักจะใชมีดกรีดผลจากขั้วผลลงมา 5-6 รอย
แลวจึงลอกเอาเปลือกออก โดยใชนิ้วมือสอดไประหวางเปลือกและกลีบผล วิธีนี้จะทําใหตอมนํ้ามันที่
เปลือกแตกเลอะมือ เมือ่ ลอกเอาเนือ้ ออก ลางสวนของเนือ้ จะติดกับนํามั
้ นของเปลือกทีต่ ดิ มืออยู ทําใหมี
กลิ่นเหม็นและเสียรสชาติไป จึงขอแนะนําวิธีการปอกเปลือกสมฮดใหไดเนื้อที่มีคุณภาพดี ดังนี้
1. ใชมีดปอกสวนของเปลือกที่เปนสีเขียวออกจนหมด
2. ลอกเปลือกสีขาว ซึ่งจะทําใหลอกออกไดงา ยและไมมกี ลิน่ ของนํามั
้ นทีผ่ วิ เปลือกติดออกมา
3. เมือ่ เหลือแตเปลือกหุน กลีบ จึงลอกเอาเปลือกหุมออกทีละกลีบจะไดเนื้อที่เปนกลีบสวยงาม
และมีรสชาติดี

การแปรรูปสมโอ
รัตนะ สวามีชยั , วีรวิทย วิทยารักษ
นักวิชาการเกษตรศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร
สมโอสามารถแปรรูปไดหลายอยางโดยเฉพาะสมโอพันธุทาขอยซึ่งเปนพันธุทองถิ่นที่ปลูกในเขต
บานทาขอย ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มากกวา 100 ปมาแลว ขณะที่พื้นที่ปลูกไดขยาย
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ทั้งนี้เนื่องจากวาเปนพันธุที่สามารถปรับตัวเองเขากับสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี เนือ่ งจาก
สมโอพันธุทาขอยเปนพันธุที่ใหผลดก เพื่อใหไดผลสมโอที่มีคุณภาพจึงจําเปฯทีจ่ ะตองปลิดสมออนหรือ
สมทีม่ ตี ําหนิทิ้ง นอกจากนี้พอคายังทําการตัดผลไมไดขนาดออกกอนทีจ่ ะสงเขาสูต ลาด ผลสมโอที่ถูก
คัดออกเหลานีค้ ณ
ุ ภาพคอนขางตํ่าและยังถูกทิ้งไปโดยเปลาประโยชน เพื่อใหไดประโยชนจากสมโอที่ถูก
คัดทิ้งเหลานี้ทางหนวยงานเคหะเกษตร สํานักงานเกษตรอําเภอโพธิ์ประทับชาง และสมาชิกกลุมแม
บาน จึงไดรวมคิดวิธีการที่จะใชประโยชนจากสมโอที่ถูกคัดทิ้งเหลานี้ จากากรระดมความคิดรวมกันจึง
ทําใหไดสมโอแกวสี่รสขึ้นมา การผลิตสมโอแกวสีร่ สมีขน้ั ตอนในการผลิตดังจะไดกลาวตอไปนอกจากนี้
ยังแปรรูปเปนสมโอเชื่อมไดดวย
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สมโอแกวสี่รส
สวนผสม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
วิธที าํ
1.
2.
3.

เนือ้ เยือ่ สวนกลางของผลสมโอ (หรือนวม) บด
นําตาลทรายขาว
้
แบะแซ
เกลือ
กรดซิตริก
พริกขี้หนูสด

5
3
½
1
1
3

ถวย
ถวย
ถวย
ชอนโตะ
ชอนโตะ
ผล

ปอกผิวสมโอใหหมด เหลือแตเนือ้ เยือ้ สวนกลางของสมโอ
หัน่ เนือ้ เยือ่ สวนกลางหรือนวมเปนชิน้ เล็ก ๆ และนําไปขยํากับนําเปล
้ า 2-3 ครัง้
นําเนื้อเยื่อสวนกลางที่ขยํากับนําแล
้ วไปตมใหเดือนแลวตักใสนาเย็
้ํ นทําสัก 2-3 ครัง้ จน
หายขม แลวนําไปบดใหละเอียด
4. นําเนื้อเยื่อสวนกลางหรือนวมที่บดละเอียด ผสมกับนําตาลทราย
้
เกลือและกรดซิตริก ตาม
อัตรากําหนดลงกะทะทองเหลืองแลวกวนโดยบดใชความรอนปานกลาง กวนไปเรื่อยจน
เหลือง
5. ใสแบะแซและพริกขี้หนูสดที่บดละเอียด ทดลองปน ดู ถาปนไดก็ยกลง
6. ปน เปนลูกกลมเล็กๆ คลุกดวยนําตาลทรายปนเกลื
้
อ หอดวยกระดาษแกว
(จากเอกสารโครงการแปรรูปเชิงธุรกิจขนาดยอย ป 2537 ของกลุม แมบา นเกษตรสามัคคีโพธิ์
ประทับชาง อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร)

สมโอเชื่อม
สวนผสม
1. เนือ้ เยือ่ สวนกลาง (Mesocarp)
2. นําตาลทราย
้
3. เกลือ
4. นําสะอาด
้

1
1
20
5

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กรัม
ถวยตวง

21

5. นําปู
้ นใส
วิธที าํ
1. ปอกผิวสมโอออกใหหมดเหลือแตเนือ้ เยือ่ สวนกลาง
2. หั่นออกเปนชิ้นขนาดแลวแตความชอบ นําไปขยํากับเกลือโดยใชอตั ราสวน 1 กิโลกรัมตอ
เกลือ 20 กรัม
3. นําเนื้อเยื่อสวนกลางที่ขยํากับเกลือลงไปตมในนําเดื
้ อดนานประมาณ 2-3 นาที หลังจาก
นั้นตักออกมาแชในนําเย็
้ นใหหายรอนทําการตักขึ้นมาบีบนํ้าออกใหหมด และชิมดูวา หาย
ขมหรือยัง ถาหายังไมหายขมก็นําไปตมในนําร
้ อนอีกครัง้ หนึง่
4. นําเอาเนือ้ เยือ่ สวนกลางทีห่ ายขมแลว มาแชในนําปู
้ นใสนาน 5 นาที จากนั้นบีบนําปู
้ นใส
ออกและลางดวยนําสะอาด
้
5. เคีย่ วนําตาล
้
โดยใชนํ้าตาล 0.5 กิโลกรัมตอนํา้ 5 ถวยตวง พอนําตาลละลายดี
้
แลว เอาสวน
เนื้อเยื่อสวนกลางของสมโอใสลงไปนานจนกวานําตาลจะซึ
้
มเขาเนื้อเยื่อของสมโอจนหมด
จากนั้นทําการโรยดวยนําตาลอี
้
ก 0.5 กิโลกรัม คอยๆ โรยนําตาลจนหมดขั
้
น้ ตอนนีไ้ ฟไม
ควรจะแรงเพราะจะทําใหสมโอเชื่อมมีสีแดง หลังจากนี้ถาหากมีเครื่องอบควรจะอบสมโอ
เชื่อมใหแหง เพือ่ ปองกันการละลายของนํ้าตาลจากนั้นจึงบรรจุภาชนะเพื่อสงขายตอไป

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

