
ก า ร ป ลู ก ส ม โ อ
เรียบเรียง:  ทวีศักดิ์  ดวงทอง  กองสงเสริมพืชสวน
จดัทํ า   :  สุนิสา  อธิวงศธนวัฒน  กองเกษตรสัมพันธ

✽  คํ านํ า  ✽  สภาพดินฟาอากาศ
✽  การขยายพันธุ   ✽  วิธีตอนก่ิง
✽  การปฏิบัติบํ ารุงรักษาก่ิงตอน  ✽  การปลูก
✽  การปฏิบัติดูแลรักษา  ✽  การกักนํ้ าสมโอเพ่ือชวยในการออกดอก
✽  การปองกันน้ํ าเค็มและนํ้ าเสีย  ✽  ผลผลิตและการเก็บเก่ียว
✽  การปองกันกํ าจัดศัตรูสมโอ  ✽  ประโยชนของสมโอ
✽  การแปรรูปสมโอ  ✽  สมโอแกวส่ีรส
✽  สมโอเช่ือม
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คํ านํ า

สมโอเปนไมผลเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงที่มีการปลูกกันอยางแพรหลาย เน่ืองจากมีรสชาติและเปน
ที่นิยมบริโภคของคนทั่วไป นอกจากนี้ยังสงไปจ ําหนายยงัตางประเทศ สามารถนํ าเงินเขาประเทศไดป
ละหลายสิบลานบาท จนท ําใหมีการขยายพื้นที่ปลูกสมโอมากขึ้นทุกป

พื้นที่ปลูกสมโอเดิมอยูในเขตจังหวัดทางภาคตะวันตกเชน นนทบุร ี นครปฐม เปนตน ปจจุบัน
พื้นที่ปลูกสมโอไดกระจายอยูในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศโดยมีแหลงผลิตที่สํ าคัญไดแก นครปฐม 
สมุทรสาคร ราชบุร ีชัยนาท พิจิตร ปราจีนบุรี นครนายก ตราด ชุมพร สงขลา เปนตน เอกสารเผยแพร
ฉบับนี้จะเปนประโยชยแกผูที่สนใจในการปลูกสมโอไดเปนอยางมาก

ทอ

ผล
เป
ขา
ไม
สา

เข
ปร
เม

ดา
เข
พันธุสมโอที่ปลูกอยูในประเทศไทยมีหลายพันธุ บางพันธุก็มีลักษณะใกลเค
งที่ จึงเรียกชื่อแตกตางกันไปพันธุสมโอที่ปลูกเพื่อการคาแบงออกไดดังนี้
1. พันธุการคาหลัก ไดแก ขาวพวง ขาว ทองดี ขาวน้ํ าผึ้ง เปนตน
2. พันธุการคาเฉพาแหง ไดแก ขาวแปน  ขาวหอม  ขาวแตงกวา ทาขอย
ใหญ เจาเสวย กรุน ขาวแกว เปนตน

พันธุขาวพวง  ผลมีขนาดโตปานกลาง ทรงผลกลม ทรงสูงเล็กนอย มีจุกส
เวาเล็กนอย ผิวเรียบ มีสีเขียวอมเหลือง ตอมน้ํ ามันที่ผิวเปลือกคอนขางใหญ
ลือกหนาปานกลาง ผลหน่ึงมีกลีบผลประมาณ 12-14 กลีบ แยกออกจากกันได
วอมเหลือง  คอนขางแข็งเบียดกันอยูอยางหลวมๆ มีน้ํ ามากแตไมแฉะน้ํ า รสหวา
มาก เปนพันธุที่นิยมใชในเทศกาลไหวพระจันทร เน่ืองจากมีรูปทรงผลสวย 
มารถสงไปจํ าหนายตางประเทศในชวงเทศกาลไหวพระจันทรไดปละเปนจ ํานวนม

พันธุขาวทองดี หรือทองดี ผลมีขนาดโตปานกลางทรงผลกลมแปนไมมีจ
ม ตอมน้ํ ามันละเอียดอยูชิดกัน เปลือกคอนขางบางดานในของเปลือกมีสีชมพูเร่ือ
ะมาณ 14-16 กลีบ ผนังกลีบมีสีชมพูออน กุงมีสีชมพูเบียดกันแนน น่ิม ฉ่ํ าน
ล็ดมีขนาดเล็กเปนพันธุที่นิยมบริโภคโดยทั่วไปและสงไปจํ าหนายยังตางประเทศ

พันธุขาวน้ํ าผึ้ง  ผลมีขนาดคอนขางใหญ ทรงผลกลมสูงแตไมมีจุกเดนชัด
นกนผลเรียบตอมน้ํ ามันที่ผิวเปลือกมีขนาดใหญอยูกันหางๆ ผิวเปลือกมีสีเขียวเ
ม เปลือกคอนขางหนาผลหนึ่งมีกลีบผลประมาณ 11-12 กลีบ แยกออกจากก

พันธุ
ยีงกันแตปลูกคนละ

 ขาวใหญ หอมหาด

ูง มีจีบที่จุก ดานกน
อยูหางกันพอสมควร 
งาย กุง (เน้ือ) มีสี
นอมเปร้ียว มีเมล็ด

(ทรงผลมีสกุล) จึง
าก
กุ ตนขั้วผลมีสีเขียว
ๆ ผลหนึ่งมีกลีบผล
ํ ้า รสหวานอมเปร้ียว 

เหมือนพันธุขาวพวง 
ขม เปลือกมีสีเขียว
ันงาย กุงมีสีขาวอม
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เหลือง ขนาดกุงคอนขางใหญเบียดกันแนน มีน้ํ ามากแตไมแฉะรสหวานอมเปร้ียว สามารถแกะเน้ือออก
มาไดงาย เมล็ดมีขนาดใหญแตมีเมล็ดไมมากนัก เปนที่นิยมบริโภคโดยทั่วไป

สมโอสามารถปลูกไดดีในดินเกือบทุกชนิดไมวาจะเปนดินเหนียว
ที่ระบายนํ ้าไดดี น้ํ าไมทวมขังแฉะ  แตคุณภาพผลผลิตแตกตางกันไป พื้น
มดีผลดก และมีคุณภาพด ี ควรปลูกในพื้นที่ดินโปรง รวนซุย มี อิน
ถาเปนดินเหนียวตองยกรอง เพ่ือใหมีการระบายน้ํ าไดดี ควรมีระดับน
รอง เพ่ือใหมีการระบายน้ํ าไดดี ควรมีระดับน้ํ าใตดินเหนียวตองยกรอง 
มีระดับน้ํ าใตดินไมนอยกวา 4 ฟุต น้ํ าไมขังแฉะ ดินมีความเปนกรด-ดา
สม่ํ าเสมอปริมาณน้ํ าฝนเฉลี่ยปละ 1,500-2,000 มิลลิเมตร และอุณ
25-30 องศาเซลเซียส

การขยายพันธุสมโอท ําไดหลายวิธีคือ
1. การเพาะเมล็ด
2. การติดตา
3. การเสียบกิ่ง
4. การตอน
แตที่ชาวสวนนิยมท ําอยูในปจจุบันคือการตอน ซึ่งเปนวิธีที่ชา

เน่ืองจากมีขอดีหลายประการ เชนวิธีการท ํางาย อุปกรณหาไดงาย    ร
กลายพันธุ ใหผลเร็ว ตนไมสูง ทรงตนเปนพุม สะดวกในการเขาไปดูแล
ยืน และออนแอตอโรค อุปกรณท่ีใชในการตอนก่ิงสมโอมีดังน้ี

พันธุขาวพวง พันธุขาวทองดี

สภาพดินฟาอากาศ

การขยายพันธุ
พันธุขาวน้ํ าผ้ึง
  ดินทราย  ดินปนทราย  
ที่ปลูกที่ท ําใหสมโอเจริญงอกงา
ทรียวัตถุอยูมาก ระบายน้ํ าไดดี 
ํ ้าไดดี ถาเปนดินเหนียวตองยก
เพ่ือใหมีการระบายน้ํ าไดดี ควร
งประมาณ 5.5-6 น้ํ าตองไดรับ
หภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ยประมาณ 

วสวนสมโอมีความชํ านาญมาก 
าคาถูกออกรากเร็ว  ตนท่ีไดไม
รักษา แตก็มีขอเสียคือ อายุไม
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1. มีด
2. ขุยมะพราว
3. ถุงพลาสติก
4. เชือกฟาง
มีด
มีดที่ใชในการตอนกิ่งควรเปนมีดที่คมและสะอาดใชในการควั่นกิ่งหลังจากใชแลวควรลับและท ํา

ความสะอาดอยูเสมอ เปนการปองกันเชื้อโรคที่อาจติดมาจากการควั่นกิ่งสมโอที่อาจเปนโรคที่จะแพร 
ไปยังตนอื่นๆ ตอไปได

ขุยมะพราว
เปนเศษเหลือของโรงงานทํ าเสนใยมะพราวซึ่งไดทุบกาบมะพราวเพื่อนํ าเสนใยไปทํ าเบาะน่ัง 

เศษเหลือเหลาน้ีเปนผงๆ มีคุณสมบัติเบาอุมน้ํ าไดดี และเก็บความช้ืนไวไดนาน จึงเหมาะที่จะน ํามาใช
หุมรอยควั่น เม่ือจะใชตองพรมน้ํ าใหขุยมะพราวมีความชื้นพอเหมาะ ไมแฉะและไมแหงเกินไป สังเกตได
โดยก ําขุยมะพราวและบีบจะมีนํ ้าซมึออกมาเล็กนอย ถาใหขุยมะพราวแฉะเกินไปจะท ําใหรอยที่ควั่นเนา
ไดหรือถาแหงไปเม่ือนํ าไปหุมรอบควั่นจะท ําหใขหุยมะพราวแหงกอนที่รากจะงอก นํ าขุยมะพราวที่พรม
น้ํ าแลวบรรจุลงในถุงพลาสติกขนาด 5X8 น้ิว อันใหแนนพรอมกับมัดปากถุงใหแนนเตรียมไวในการ
ตอนตอไป

ถุงพลาสติก
ใหสํ าหรับบรรจุขุยมะพราว ควรใชขนาด 5X8 น้ิว ซึ่งใหญพอที่จะใสขุยมะพราวไดมากพอเพียง

สํ าหรับการงอกของรากสมโอ ถุงพลาสติกท่ีใชควรเปนแบบใส เพราะเม่ือรากงอกออกมาแลวจะเห็นได
ชัด

เชอืกฟาง
ใชส ําหรับมัดปากถุงพลาสติกหลังจากบรรจุขุยมะพราวแลว กันไมใหขุยมะพราวรวงออกมาจาก

ถุง และกันการระเหบของน้ํ าทีใ่สในขุยมะพราวเม่ือนํ าไปหุมรอยควั่นอีกดวย
ฤดูท่ีทํ าการตอนก่ิงสมโอ
ตามปกติแลว การตอนกิ่งไมทุกชนิดจะท ําการตอนในฤดูฝน คือต้ังแตเดือนพฤษภาคมไปจนถึง

เดือนสิงหาคม เพราะในระยะนั้นตนไมก ําลังอยูในระยะที่กํ าลังเจริญเติบโต ฝนตกบอยไมตองเสียเวลา
ในการรดน้ํ าใหกับกิ่งตอน

การคัดเลือกก่ิงตอน
กอนที่จะท ําการคัดเลือกกิ่งสมโอที่จะตอน ตองพิจารณาเลือกตนกอน เพราะถาตนแมพันธุที่ใช

ตอนไมดีแลว กิ่งตอนที่จะทํ าไปปลูกตอไปก็จะไมดีดวย ซึ่งมีหลักในการพิจารณาหลายประการ เชน
•  เลือกตนแมพันธุที่ใหผลแลว ซึ่งท ําใหเราสามารถจะพิจารณาลักษณะที่ดีๆ ตามมาไดอีก
     เปนตนท่ีใหผลดก ใหผลสม่ํ าเสมอ เปนพันธุดีและมีรสดี
•  เลือกจากตนที่มีความเจริญเติบโต แข็งแรง สังเกตจากมีการเจริญเติบโตดีกวาตนอื่นๆ
•  เลือกจากตนที่ปราศจากโรคและแมลงรบกวน
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เม่ือเลือกไดตนท่ีดีแลว จึงมาท ําการคัดเลือกก่ิงท่ีจะตอน ซึ่งเปฯเรื่องที่ส ําคัญมาก แตสวนมาก
ชาวสวนมักไมคอยคํ านึงถึงกันเห็นกิ่งใดพอที่จะตอนไดก็ตอนหมด ซ่ึงนับวาไมถูกตอง เพราะวาตนไมแต
ละตนมีกิ่งที่มีความเจริญเติบโตสมบูรณไมเทากัน บางกิ่งก็แข็งแรงด ี บางกิ่งแคระแกนออนแอ บางก่ิงก็
แกเกินไปหรือออนเกินไปสิ่งเหลาน้ีจะท ําหใไดกิ่งตอนที่ไมสมบูรณแข็งแรงทั้งสิ้น ดังนั้นจึงควรเลือกกิ่ง
ตอนดังนี้

1. กิ่งที่จะใหตอนนั้น ตองเปนกิ่งเพสลาด คือไมแก ไมออนเกินไป มีใบยอดคล่ีเต็มท่ี และเจริญ
เติบโตจนเปนใบแกแลว

2. กิ่งที่จะตอนควรจะเปนกิ่งกระโดงต้ังตรง หรือเอียงเล็กนอยไมเปนกิ่งที่หอยเอายอดลงดิน 
เพราะจะท ําหใรากที่งอกออกมางอเมื่อตัดไปปลูกจะไดกิ่งตอนที่ปลายรากชี้ฟา

3. เปนก่ิงท่ีมีความยาวประมาณ 50-70 เซนติเมตร มีกิ่งแขนงแยกออก 2-3 กิ่ง
4. เปนกิ่งที่เจริญเติบโตแข็งแรงปราศจากโรคและแมลง

วิธีตอนก่ิง
1. เม่ือเลือกไดกิ่งที่สมบูรณตามตองการแลวจึงท ําการควั่นกิ่ง การ
ควั่นนั้นใหควั่นที่ใตขอของกิ่ง  การควั่นนั้นใหควั่นที่ใตขอของกิ่ง
เล็กนอย เน่ืองจากบริเวณขอของรากเร็ว และไดรากจ ํานวนมาก 
รอยควั่นดานลางหางจากรอยควั่นบนเทากับความยาวของเสนวง
ของก่ิง

2. กรีดที่เปลือกระหวางรอยควั่นทั้งสองลอกเปลือกตรงรอยควั่นออก 
สวนมากแลวกิ่งที่ลอกเปลือกออกยาก ใชมีดขูดเยื่อเจริญซึ่งมี
ลักษณะเปนเยื่อล่ืนๆ ออกใหหมดเพื่อปองกันไมใหเยื่อเจริญมา
ประสานกันตอไดอีก ซึ่งจะท ําใหรากไมงอก สังเกตไดโดยใชมือจับ
ดู ถาหายลื่นแลวแสดงวาขูดเยื่อเจริญออกหมดแลว

3. นํ าถุงขุยมะพราวที่เตรียมไวมาผาตรงกลาง จากดานท่ีมีเชือกมัด
จนถึงกนถุง

4. ใชมือแหวกขุยมะพราวใหแยกออกเปนรอง นํ าไปหุมรอยควั่น
5. มัดดวยเชือกฟางใหแนนอยางใหถุงขุยมะพราวหมุนได
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หลังจากท ําการตอนก่ิงเสร็จแลว ตอยคอยสังเกตตุมตอนมีมดหรือปลวกเขาไปทํ ารังอาศัยอยู
หรือไม ถามีใหรีบท ําการกํ าจัดโดยใชยาเคมีฉีดพนทีตุมตอน หรือถาตุมตอนมีการชํ ารุดเน่ืองจากมีสัตว
มาทํ าลาย ก็ใหทํ าการซอมแซมใหม

การตัดก่ิงตอน
ในสภาพปกติแลว สมโอจะงอกรากหลังจากทํ าการตอนประมาณ 1 เดือน สวนการตัดกิ่งนั้นจะ

ตัดเม่ือไรใหสังเกตจากรากที่งอกอกมา โดยจะท ําการตัดไดเม่ือรากท่ีงอกออกจากก่ิงตอนเปนสีน้ํ าตาล
และมีรากสีขาวแตกออกมาอีกทีจึงจะตัดได เพราะรากฝอยหรือรากสีขาวน้ันเปนรากดูดอาหาร ควรตัด
กิ่งตอนในตอนเย็นเพราะเปนระยะที่ใบหยุดการคายนํ้ า กิ่งจะไมเหี่ยวหรือเฉาไดงาย ควรตัดใบและกิ่งที่
มีมากเกินไปทิง้บาง เพ่ือปองกันการระเหยของน้ํ าแชก่ิงตอนในน้ํ าใหน้ํ าทวมตุมตอน สัก 1-2 ชั่วโมง จึง
ไปช ําตอไป

ระยะปลูก
เนื่องจากตนสมโอที่ใชปลูกกันสวนมากไดจากกิ่งตอน จึงมีทรงพุมไมกวางมากนัก ดังนั้นถาปลูก

ในสภาพที่ดินมีความอุดมสมบูรณดีก็อาจจะมีระยะระหวางตนและระหวางแถว ประมาณ 8X8 เมตร แต
ถาปลูกในสภาพที่ดินไมสูจะอุดมสมบูรณเทาไรนัก หรือที่ที่มีระดันน้ํ าใตดินสูงก็อาจจะปลูกใหมีระยะ
ระหวางตนและระหวางแถวประมาณ 6X6 เมตร ดังนั้นในพื้นที ่1 ไร จะสามารถปลูกสมโอไดประมาณ 
25 – 40 ตน

ทราย
ใหเห

อํ าเภ
ระบา
ข้ึน ให
สามา
เมตร
ประม

การปฏิบัติบํ ารุงรักษากิ่งตอน

การ ลูก
ป

ดังท่ีกลาวมาแลว สมโอสามารถปลูกไดในดินเกือบทุกชนิด เชน ดินเหนียว  ดินทราย  ดินปน

 การปลูกสมโอในดินแตละชนิดจึงตองมีการเตรียมพื้นที่ไมเหมือนกัน เพื่อเปนการปรับสภาพพื้นที่
มาะสมในการปลูกจึงแยกการปลูกสมออกได 2 วิธีคือ
1. การปลูกสมโอในดินเหนียวซึ่งมีนํ ้าทวมถึง เชน ในสภาพพื้นที่ของเขตอํ าเภอสามพราน 

อนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนตน สภาพทั่วไปจะเปนที่ราบลุมริมฝงแมนํ ้า ดินเหนียวจัด 
ยน้ํ ายาก มีระดับน้ํ าใตดินสูง สวนมากจะดัดแปลงมาจากทองนา สวนผักและยกรองใหเปนแปลง
ระดับดินสูงกวาพื้นที่ราบทั่วไป เพื่อรากสมโอกระจายไดลึกกวาปกต ิระหวางแปลงดินจะมีทางนํ ้า 
รถเก็บกักน้ํ าไวใชในฤดูแลง และชวยระบายนํ ้าออกในฤดูฝน ขนาดของแปลงดินกวางประมาณ 6 
 รองน้ํ ากวางประมาณ 1.5 เมตร และท่ีกนรองน้ํ ากวาง ประมาณ 50-70 เซนติเมตร และลึก
าณ 1 เมตร สวนความยาวของแปลงดินไมจํ ากดัแลวแตความตองการของเจาของสวน
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2. การปลูกสมโอในที่ดอน ที่นํ ้าทวมไมถึง
การปลูกสมโอในพื้นที่แบบที่ไมตองยกรอง ควรปรับพื้น
ใหเรียบท ําลายวัชพืชและไถกลบดินใหลึกสัก 2 คร้ัง
ถาเปนดินเกาท่ีไมสูจะอุดมสมบูรณก็ควรหวานพืชตระ
กูลถั่วลง แลวไถกลบเพื่อเปนการเพิ่มปุยสดใหกับดิน

วิธีปลูก
ถาเปนการปลูกสมโอแบบยกรอง จะปลูกเปนแถวเดียวใชระยะปลูกระหวางตนประมาณ 6 

เมตรโดยขุดหลุมปลูกกลางแปลงดินสวนการปลูกในพื้นที่โดยใหมีระยะระหวางตนและระหวางแถว
ประมาณ 6X6 เมตร

หลุมปลูกควรมีขนาดความกวางประมาณ 0.5 เมตร ขุดหลุมแยกดินบนและดินลาง กองท่ีปาก
หลุม แลวตากดินทิ้งไว ประมาณ 1-2 เดือน เพ่ือใหแสงแดดฆาเช้ือราตางๆ ที่อาศัยอยูในดิน ผสมดิน
ปนกับปุยคอก ปุยหมัก เศษใบไม หญาแหง และบางสวนของดินชั้นลาง แลวกลบลงไปในหลุมจนเต็ม
ปากหลุม นํ ากิง่พันธุสมโอท่ีเตรียมไวปลูกตรงกลางหลุมโดยใหระดับของดินอยูเหนือตุมกาบมะพราวก่ิง
ตอนเล็กนอย หรือถาเปนกิ่งตอนที่ชํ าแลวใหระดับของดินพอดีกับระดับดินท่ีชํ า แลวใชไมหลักปกใหถึง
กนหลุมเพื่อกันลมโยก รดน้ํ าใหชุม หาวัสดุพรางแสดงแดด เชน  ทางมะพราว หรือกิ่งไมที่มีใบใหญ
พรางแสงแดดทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

สวนสมโอแบบยกรองลักษณะของการยกรองปลกูสมโอใน
ภาคกลางท่ีน้ํ าทาวถึง

สวนสมโอแบบที่ดอน

หนวย : เมตร

วิธีปลูกสมโอ



แล

ป
คร
ผล
ข้ึน
ขอ
ติด
1
ห
ตัว

ให

ออ
ห
ไว

ก รปฏิบัติดูแลรักษา
า
1. การใหน้ํ า
ในระยะที่ปลูกสมโอใหมๆตองหม่ันใหน้ํ าสม่ํ าเสมอจนกวาจะต้ังตัวได เม่ือ

ว ใหนํ าเปนคร้ังคราวเม่ือจํ าเปน

2. การใสปุย
สมโอควรใสทั้งปุยเคมีและปุยคอกควบคูกันไปในระยะที่สมโออาย ุ1-3 ป ห

ุยคอกเกาผสมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 ปุยเคมีใชอัตรา 300-500 กรัมตอตน
ัง้ตอปเม่ือสมโอใหผลแลวเม่ืออายุ 4 ปข้ึนไป การใสปุยจะแตกตางกันไปตามชวง
 กลาวคือ  หลังจากเก็บเกี่ยวผลแลวจะใหปุยสูตร 15-15-15 เพ่ือชวยใหการ
 จนระทั่งผลมีอายุได  5-6 เดือน ใหใสปุยสูตร 13-13-21 เพื่อชวยใหผลมีการ
งเน้ือดีข้ึน มีความหวานมากข้ึน สวนอัตราการใชควรพิวจารณาจากขนาดของทร
ในแตละป โดยทั่วไปเมื่อตนสมโออายุได 6-7 ป ก็จะโตเต็มที่ การใสปุยอาจจ

 กิโลกรัม สํ าหรับตนสมโอท่ีมีการติดผลมาก ควรใสปุยทางใบเสริม เพื่อชวยให
รือตนสมโอที่ใสภาพโทรมมากๆ จากการที่มีนํ้ าทวมหรือน้ํ าเค็มควรใหปุยทางใบเส
ของตนสมโอเร็วข้ึน
วิธีการใสปุยโรยบนพื้นดินภายในบริเวณทรงพุม แตระวังอยาใสใหชิดกับโค

เปลือกรอบโคนตนสมโอเนาและอาจท ําใหสมโอตายได
3. การตัดแตงก่ิง
ควรตัดแตงกิ่งที่ข้ึนแขงกับลํ าตนใหหมด รวมทั้งกิ่งที่ไมไดระเบียบและกิ่ง

กทิง้ การตัดแตงกิ่งควรท ําดวยความระมัดระวังอยาใหกิ่งฉีก หลังจากตัดแตงก
รือปูนกินหมากผสมน้ํ าทาตรงรอยแผลที่ตัดเพื่อกันแผลเนาเน่ืองจากเชื้อราเศษก
เปนกอง แลวนํ าไปเผาทํ าลายนอกสวน

ประโยชนของการตัดแตงกิ่ง
1. เพื่อใหการออกดอกติดผลดีขึ้นเนื่องจากใบไดรับแสงแดดทั่วถึงกัน กา
ประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ชวยลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช เนื่องจากการตัดแตงกิ่งที่ม
3. ชวยใหกิ่งแยงอาหารลดนอยลง เพราะกิ่งน้ีชาวสวนตองตัดทิ้งจะเปน
และไมคอยออกดอกติดผล

4. ชวยท ําใหขนาดของผลสม่ํ าเสมอ ไดขนาดตามท่ีตลาดตองการ
สมโอเจริญเติบโตดี

รือยังไมใหผล ใหใส
ตอคร้ัง โดยใส 3-4 
ของการออกดอกติด
เจริญเติบโตของผลดี
พัฒนาดานคุณภาพ
งพุมและจํ านวนผลที่
ะใสคร้ังละประมาณ  
ผลสมโอมีคุณภาพดี 
ริมจะชวยใหการฟน

นตน เพราะปุยจะท ํา

ที่มีโรคแมลงทํ าลาย
ิ่งควรใชยากันเชื้อรา
ิ่งไมที่ติดทิ้งควรรวม

รปรุงอาหารของใบมี

ีโรคแมลงทิ้งไป
กิ่งที่คอยแยงอาหาร
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4. การกํ าจัดวัชพืช
ในสวนสมโอทุกแหงมักจะมีปญหาจากวัชพืชที่ขึ้นรบกวน

ถามีจ ํานวนมากก็จะกอใหเกิดผลเสียหายเพราะนอกจากจะแยงนํ ้า
และอาหารแลวยังเปนแหลงสะสมโรคแมลงอีกดวย จึงตองคอยควบ
คุมอยาใหมีวัชพืชมาก แตการกํ าจัดหญาหรือวัชพืชอื่นใหหมดไปเลย
ก็ไมดี ควรใหมีเหลืออยูบางชวยยึดดินไมใหหนาดินพังทลาย รวมท้ัง
ชวยปองกันการระเหยของน้ํ าไดอีกดวย

การกักน้ํ าสมโอเปนการบังคับน้ํ าเพื่อใหสมโอออกดอกเร็วข้ึน
หรือสูบน้ํ าออกจากรองสวนใหแหง ทิ้งไวประมาณ 7-30 วัน ระหวางน้ี 
ปลอยน้ํ าใหเขาไปใหม สมโอจะรีบดูดน้ํ าเขาไปอยางรวดเร็วหลังจากน้ัน
ดอกออกมาดวย นับจากใหน้ํ าจนถึงออกดอกใหเวลาประมาณ 15-60 ว
ดอกเร็วข้ึนตามตองการได แตจะเปนการท ําหใตนสมโอโทรมเร็วกวา
ตามธรรมชาติ

เนื่องจากสวนสมโอสวนมากที่อยูในภาคกลางมักจะท ําสวนกันด
จะประสบปญหาน้ํ าเค็มเออเขาทวมสวนอยูมาก สวนสมโอจึงมักจะได
ประจ ําจึงควรท ําการปองกันน้ํ าเค็มและน้ํ าเสียไมใหเขาท ําลายสมโอดังนี้

1. เม่ือเขาฤดูแลงใหรีบกักน้ํ าจืดไวแตเน่ินๆ กอนท่ีน้ํ าเค็มหรือ
คันดินรอบสวนเพื่อกันน้ํ าเค็มเขา และหม่ันตรวจดินทํ า
(ลูกทอ) อยาใหร่ัวซึมได

2. รดน้ํ าใหสมโออยางประหยัดเทาที่จํ าเปนเพื่อใหมีนํ ้าจืดใหอย
ถึง

การกักนํ ้าสมโอเพื่อชวยในการออกดอก

การปองกันนํ้ าเค็มและน้ํ าเสีย
สภาพของวัชพืชที่ข บน
และสม่ํ าเสมอกันโดย
สมโอจะเฉา ใบมีลักษ
จะเร่ิมแตกใบออนพรอ
ัน วิธีน้ีสามารถทํ าให
ที่ปลอยใหสมโอทยอย

วยการยกรอง  เมื่อถึง
รับความเสียหายจากน

น้ํ าเสียจะเขาถึง แลวส
นบกั้นน้ํ าและประตู

างพอเพียง ใหชวงท

แปลงปลูกสมโอ

ึ ้น
การกักน้ํ า
ณะหอ จึง
มกับมีชอ
สมโอออก
ออกดอก

ฤดูแลงมัก
ํ ้าเค็มเปน

รางทํ านบ
ระบายน้ํ า  

ี ่นํ ้าเค็มเขา
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3. ขุดลอกทองรองหรือโกยเลนจากทองรองเพื่อนํ ามาคลุมผิวดินนอกรอง รวมทั้งหากาบ
มะพราว ใบกลวย  ฟางขาว  เศษไม  หญาแหง  มาคลุมบริเวณโคนตนเพ่ือรักษาความชุม
ชืน้ในดินเปนการลดปริมาณการใหน้ํ าลง

4. เก็บจอกแหน เศษใบไม ผลมะพราว ท่ีรวงหลนอยูในน้ํ าในทองรองสวนขึ้นไวบนอกรองให
หมด เพ่ือปองกันน้ํ าในทองรองเนาเสีย

5. หม่ันตรวจน้ํ าในคูคลองสงนํ ้าบอยๆ หากมีน้ํ าจดืเขาเปนคร้ังคราว ใหรีบสูบหรือปลอยนํ้ า
เขาสวน เพ่ือเก็บน้ํ าไว

6. หม่ันตรวจดูน้ํ าจืดในบริเวณสวนที่เก็บกักไวเสมอ โดยการชิมดูวามีรสกรอยหรือเค็ม หรือมี
สีรสผิดจากปกติที่เปนอยูหรือไม หาก มีแสดงวาคันดินก้ันน้ํ าหรือประตูระบายน้ํ าร่ัวซึม ให
รีบท ําการซอมแซมเสีย

7. หม่ันตรวจดูอาการของสมโอในสวนอยางสม่ํ าเสมอ หากมีอาการผิดปกติ เชน ใบออนเร่ิม
เหี่ยวเฉา ไหมเกรียม เปนอาการแรกเร่ิมของสมโอที่ถูกนํ้ าเค็ม หรือน้ํ าเสีย ใหรีบแกไขโดย
หาน้ํ าจดืมารดาใหชุมโชกเพ่ือลดปริมาณความเค็มหรือน้ํ าเสียใหเจือจางลง

สมโอจะเร่ิมใหผลเม่ือประมาณ 4 ป ในฤดูปกติสมโอท่ีปลูกในภาคกลางจะเร่ิมออกดอกระหวาง
เดือนพฤศจิกายน จนถึง เดือนมีนาคม โดยเฉพาะมากราคมถึงกุมภาพันธ  จะออกดอกมากที่สุด เรียก
วา  สมป   สมทวาย ดอกท่ีออกมาน้ีจะทน และติดเปนผลแกใหเวลาประมาณ 8 เดือน  ซึ่งจะเปนเดือน
สิงหาคมและกันยายน จะเปนฤดูที่สมแกมากที่สุด แตสมโอพันธุขาวทองดีจะแกชากวาพันธุขาวพวงและ
ขาวแปนเล็กนอยคือจะแกเก็บไดราวเดือนกันยายนถึงตุลาคมเปนสวนมาก ในดานความดกน้ันพันธุ
ขาวพวงและขาวแปนจะดกมาก ตองท ําการปลิดผลท้ิงใหเหลืออยูพอดีกับขนาดของตน

สมโอที่ปลูกกันในจังหวัดภาคกลาง ผลผลิตจะเร่ิมลดลงเม่ือสมโออายุประมาณ 10  ป ข้ึนไป 
เน่ืองจากระดับน้ํ าใตดินสูง รากสมถูกก ําจัดพื้นที ่สวนสมโอที่ปลูกในจังหวัดอื่นๆ ถามีการดูแลรักษาที่ดี
สามารถใหผลผลิตไดสูงถึงอาย ุ15-20 ป

การเก็บเก่ียว
ผลสมโอที่อยูที่อยูไมสูงมากนํ าควรใชกรรไกรตัดขั้ว ถาเปนผลที่อยูสูงควรใชที่เก็บเกี่ยวชนิดมีขอ

ตัดตอดาม และมีเชือกกระตุกพรอมถุงรองรับ จะชวยใหผลไมรวงหลนลงดิน
วิธีการเก็บเก่ียว
โดยธรรมชาติสมโอจะเกิดผลเปนผลเดี่ยว เปนพวง 2 ผล หรือ 3 ผลเทาน้ัน แตอุปสรรคในการ

เก็บเก่ียวคือขนาดน้ํ าหนักผล ในพื้นที่ลุม ตนอาจสูง 4-5 เมตร ซึ่งพอจะดํ าเนินการเก็บเก่ียวผลได  
แตตนที่ปลูกในที่ดอนยอมมีขนาดตนใหญ จะมีปญหาการเก็บเกี่ยวมากวิธีการเก็บเกี่ยวผลสมโอใน
ปจจุบันทํ าไดหลายแบบดังน้ี

ผลผลิตและการเก็บเกี่ยว
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1.ใชมีดตัด ในกรณีท่ีผลสมโอ อยูระดับต่ํ า และมือเอ้ือมถึง บางครั้งก็จ ําเปนตองปนตนหรือใช
บันไดชวยบาง หรือปนตนข้ึนไปตัดผลท่ีอยูในทรงพุมใกลลํ าตน เสร็จแลวโยนลงมาใหคนขางลางรับหรือ
ใสภาชนะแลวหยอนลงมา ในกรณีที่ผลอยูที่ชายพุมสูงๆ จ ําเปนตองใหบันไดปนชวย การเก็บดวยวิธีนี้
สมโอจะมีใบและข้ัวติดมาแลดูสวยงาม แตไมสะดวกในการโยกยายบันได

2.ใชจํ าปาสอย  จ ําปาคือไมไผโปรง เสนผาศูนยกลาง 3 น้ิว ยาว 3-4 เมตร ปลายขางหน่ึงผา
ออกเปนแฉกๆ แลวใชกะลามะพราวยัดลงไปในลํ าไมไผตรงปลายดานที่ผา เพื่อใหไมไผบานออก
สามารถรองรับผลสมโอได การเก็บดวยวิธีน้ีสามารถเก็บเกี่ยวผลสมโอที่ติดผลตามชายพุมสูงๆ ได
สะดวก แตผลท่ีไดจะไมมีข้ัวติดมาดวย และอาจเสียหายเนื่องจากคมของผิวไมไผบาด ทํ าใหผลเปนแผล
และมีการรวงหลนบาง

3. ใชกรรไกรแบบตัดหรือหนีบ (แบบอีเติ่ง) ตัดแลวมีใบและข้ัวติดมาดวย จะตัดไดต่ํ าหรือสูง
ข้ึนกับความยาวของดาม กรรไกรแบบนี้จะตัดขั้วผลและหนีบผลติดอยูกับกรรไกร การใชกรรไกรแบบน้ี
ตองปฏิบัติอยางนุมนวล ไมเชนน้ันแลวจะท ําใหสมโอหลุดออกจากปากหนีบแลวรวงสูพื้น ทํ าใหเกิด
ความเสียหาย

4. ใชขอตัดแบบเชือกกระตุกตอดาม ใชเก็บเมื่อผลอยูในที่สูงๆ เปนแบบที่นิยมใชกันอยูใน
ปจจุบัน วิธีการน้ีใชคน 2 คน คนหน่ึงใชขอตัดข้ัวผลสมโอ อีกคนหน่ึงคอยเอาสวิงรองรับ การเก็บเกี่ยว
แบบนี้จะไดผลสมโอที่มีใบและขั้วติดมาดวยท ําหใแลดุสวยงาม

5. ใชเคร่ืองเก็บแบบ กวศ.1 เปนเคร่ืองมือซ่ึงประกอบ
ดวยกรรไกรหรือมีดตัดกิ่ง มีถุงรองรับผลสมโอไดคร้ังละ 1 ผล หรือ
1 พะวง โดยที่มีขั้วและใบติดมากับผลดวย ทํ าใหไมรวงหลนบอบชํ ้า
หรือมีบาดแผลใดๆ มีน้ํ าหนักเบาสะดวกในการตัดข้ัวคลองตัวในการ
ทํ างาน สามารถตัดผลตามซอกมุมตางๆ ของตนสมโอไดดีใชผูปฏิบัติ
งานเพยีง 1 คน

การใชกรรไกรตัดข้ัวผล

การใชกรรไกรหรือมีดตัดก่ิงท่ีมี
ถุงรองรับ
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สมโอเปนพืชทีมีโรคแมลงรบกวนมาก ชาวสวนจึงตองใหความสนใจในการปองกันกํ าจัดโรค
แมลงใหดีที่สุด

แมลงศัตรูสมโอ
1. มวนเขียว ระบาดมากท่ีสุดในตอนตนฤดูฝน ท้ังตัวออนและตัวเต็มวัยจะดูดกนิน้ํ าเล้ียงจาก

ผลที่ยังออนอยู ทํ าใหผลสมรวงหลนกอนกํ าหนด นอกจากน้ันยังเปนทางท ําใหเชื้อราและแบคทีเรีย
ระบาดท่ัวไปตามก่ิงและกานไดอีก

การปองกันกํ าจัด
1. ใชสวิงจับตัวแกมาท ําลาย
2. ใชก ํามะถัน 2 กระปอง ผสมข้ีเล่ือยเฉล่ีย 3-4 ปป กองไวในสวนแลวจุดไฟเปาใหมีควันอยู
เสมอ จะชวยปองกันและไลมวนเขียวได

3. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน เมธามิโดฟอส หรือ คารบาริบ

2. หนอนชอนใบ หนอนผีเส้ือชนิดน้ีจะทํ าลายเฉพาะใบออนท ําใหใบงอกผิดรูปเดิม ใบที่ถูก
ทํ าลายจากการเจาะจะมีรอยวกไปเวียนมาผิวใบจะเปนฝาขาวแหง และรวงหลน สวนใบแกจะไมถูก
ทํ าลายหนอนจะเลือกกินสวนผิวที่มีสีเขียวของใบออนทํ าใหใบหวิกงอ เปนฝาขาวแหง จะท ําใหการเจริญ
เติบโตหยุดชงัก บางคร้ังจะเกาะก่ิงออนของสมดวย นอกจากนี้ยังเปนทางทํ าใหเชื้อราและแบคทีเรียเขา
ทํ าลายไดอีก เชน ชวยเปนพาหนะในการะบาดของโรคข้ีกลาก (โรคแคงเกอร)อีกดวย

การปองกันกํ าจัด
1. ใชมือจับหนอนท ําลายและตัดใบที่ถูกหนอนทีลายมาเผาไฟ

ท้ิงในกรณีท่ีเปนสวนสมขนาดเล็ก
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน อิมิดาโคลปด หรือ ฟลูเฟนนอกซูรอน

ฉีดพนในระยะที่สมแตกใบออนใหทั่วถึงตลอดทั้งลํ าตน จึงจะไดผล

การปองกันก ําจัดศัตรูสมโอ

ตัวออนมวนเขียว มวนเขียว
ใบสมโอที่ถูกหนอนชอนใบ
เขาทํ าลาย



                        13

3. หนอนแกวสม เปนหนอนผีเส้ือกลางวันชนิดหน่ึง ซ่ึงวางไขไวตามใบออนของสม หนอนจะ
กัดกินใบออนจนถึงแกน ทํ าใหใบรวงโดยเฉพาะตนกลาจะไดรับความเสียหายมาก นอกจากน้ีหนอนยงั
ทํ าลายพวกกิ่งที่มีผลท ําใหผลรวงไดงาย

การปองกันกํ าจัด
1. ใชมือจับหนอนและดักแดมาท ําลายในเม
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน เอนโดซัลแฟน 
3. ในสภาพธรรมชาติมีแมลงวันกนขนเปน
การพนสารเคมีเม่ือตนสมไมมียอดออน

4. ดวงงวงกัดกินใบ ตัวเต็มวัยของแมลงช
มากจะกัดกินใบจนเหลือแตกิ่ง

การปองกันกํ าจัด
1. เขยากิ่งเพื่อใหดวงลวงลงมา แลวนํ าไปท
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน เมทธามิโดฟอส
5. ผีเสื้อมวนหวาน เปนผีเสื้อกลางคืนที่ทํ า

ปหน่ึงๆ โดยการดูดกินน้ํ าหวานของผลสมโอที่เริ่มแ
โอท ําใหบริเวณที่แทงเนา ตอมาจะรวงหลนไปกอนก
อาจสังเกตไดจากน้ํ าทีไ่หลออกมาจากรูของผล

การปองกันกํ าจัด
1. ใชกับดักไฟฟาที่มีกํ าลังแรงเทียนสูง ลอ
2. ใชสวิงจับผีเสื้อ
3. การรมควันหรือใชยาพวกไลแมลง

หนอนแกวสมใ
ือ่ยังไมระบาดมากนัก
หรือ เมทธามิโดฟอส หรือ อิมิดาโคลปด
ศัตรูธรรมชาติ ในระยะดักแดดังนั้นควรหลีกเลี่ยง
และเม่ือพบวาดักแดถูกศัตรูธรรมชาติเขาทํ าลาย
นิดน้ีจะกัดกินใบทํ าใหใบแหวง หรือเปนรูพรุน ถามี

 ําลาย
 หรือ คารบารีบ ฉีดพนในระยะที่สมโอแตกใบออน
ใหเกิดผลเสียหายแกชาวสวนสมโอเปนอยางมากใน
กถึงแกจัด ผีเส้ือชนิดน้ีจะใชปากแทงเขาไปในผลสม
 ําหนดแก สมที่ไดรับความเสียหายจากผีเสื้อชนิดนี้

ใหเขามาเลนไฟ

นระยะตางๆ
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4 . ใชพวกเหยื่อพิษที่บรรจุขวดหรือกระถางดินเผาแขวนไวที่ตนผลไมกอนที่ผลไมจะแก
ประมาณ 1 เดือน ตองคอยเปล่ียนเหยื่อพิษทุกสัปดาห

5. ใชสารเคมีฉีดพนในระยะที่ก ําลังเปนตัวหนอนอยูจะชวยลดความเสียหายลงไดบาง
6. ทํ ากรงดัก โดยใชผลไมสุกเปนเหยื่อลอใหผีเสื้อมวนหวานมาติดกรง

6.  หนอนกินลูก  ในระยะทีเ่ปนหนอน ในระยะที่เปนหนอน จะชอนไชเขาไปในผลออนทํ าให
ผลเห่ียวเนาและรวงหลน

การปองกันกํ าจัด
1. นํ าสมที่ถูกท ําลายไปฝงหรือเผา
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน คารบารีล ใหทั่วเพื่อก ําจัดหนอนที่ฟกออกจากไขใหมๆ เม่ือหนอน
เจาะเขาไปในผลสมแลวการกํ าจดัจะไมไดผลเลย

7. หนอนมวนใบสม  หนอนผีเส้ือชนิดน้ีจะวางไข
บนใบสม ตัวหนอนจะกัดกินใบสม และมวนใบทํ าเปนรังอาศัย
อยูซึ่งจะท ําใหสมมีผลผลิตลดนอยลง

การปองกันกํ าจัด
1. ใชมือจับหนอนและดักแดอาศัยอยูในใบท่ีมวนมาทํ าลาย
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน เมทธามิโดฟอส
8.  หนอนเจาะก่ิงสม หนอนจะเจาะเขาไปอาศัยอยูตามกิ่งและล ําตนที่ปากรูจะเห็นเปนขุยๆ 

บางครั้งจะท ําใหมียางไหลเยิ้มออกมากิ่งสมที่ถูกเจาะจะแหง ตนสมไมเจริญเติบโต
การปองกันกํ าจัด
1. ตรวจดูตามก่ิงและลํ าตนสม ถาพบตัวหนอนและตัวแกใหรีบทํ าลาย
2. ในกรณีของกิ่งสมเล็กที่ถูกท ําลายใหตัดเผาไฟ
3. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน ไดคลอรวาส ฉีดเขาไปในรูที่หนอนเจาะแลวเอาดินเหนียวอุดรูไว
9.  เพล้ียออนสีเขียว   เพล้ียออนชนิดน้ีจะดูดกินน้ํ าเล้ียง

จากใบและยอดออน ซึ่งมีผลท ําใหใบนั้นหยิกและงอ ตนแคระแกรน
การเจริญเติบโตหยุดชงัก  เพล้ียออนจะขับสารออกมาจากรางกาย
เปนน้ํ าหวานซ่ึงเปนอาหารท่ีเหมาะในการเจริญเติบโตของราดํ า
ท่ีก่ิงและใบอีกดวย

การปองกันกํ าจัด
1. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน อิมิดาโคลปด หรือโฟซาโลน
2. ฉีดพนน้ํ าใหทั่วทรงพุมในระยะที่มีการระบาด
10. ไรแดงสม ตัวออนและตัวเต็มวยัของไรแดงสมชนิดน้ีจะดูดกินน้ํ าเล้ียงจากใบ ผลและกิ่ง

ออนของตนสมซึ่งจะท ําใหบริเวณที่ถูกท ําลายน้ัน เห็นเปนจุดสีออนๆ ซึ่งตอมาจะคอยๆ ขยายตัวออกไป
ทั่วจนมีสีเทาหรือสีตะกั่ว ในกรณีที่พบระบาดมากๆก็จะท ําใหใบและผลรวงหลนได และอาจจะท ําใหผล 
ที่ถูกท ําลายมีลักษณะแคระแกรนและคุณภาพเสื่อมลง มักระบาดมากในฤดูแลง

หนอนมวนใบสม

เพล้ียออนสีเขียว
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การปองกันกํ าจัด
1. ฉีดพนดวยยาจ ําพวกไวทออย ผสมกับมาลาไธออน
2. กํ าจัดมดซึ่งเปนพาหะของเพลี้ยแปง
12. เพล้ียงไฟสม  เพลี้ยไฟจะเจาะเขาไปในผิวใบและดูดกิน

น้ํ าเลี้ยงของใบสม ผลที่ยังออนเพลี้ยไฟจะเจาะตรงสวนที่อยูใกลกับ
กลีบดอกเมทื่อผลโตขึ้นก็จะเจาะบริเวณใกลเคียงกับขั้วท ําใหบริเวณที่
ถูกเจาะนั้นมีรอยเปนสะเก็ดสีเทา สวนใบที่ถูกท ําลายน้ันก็จะแคระ
แกรนและหงิกงอ นอกจากใบและผลแลว เพลี้ยไฟยังทํ าลายกิ่งออน
และดอกอีกดวย

การปองกันกํ าจัด
1. ฉีดพนน้ํ าใหทั่วทรงพุมในระยะที่มีการระบาด
2. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน ไดเมทโธเอท, คารบารีล หรือ คารโบซัลแฟน ในระยะที่ระบาด
มากๆ ประมาณ 7-10 วัน ตอคร้ัง

โรคของสมโอ
1. โรคยางไหล  โรคน้ีเกิดจากเช้ือรา อาการที่แสดงใหเห็นคือ มีน้ํ าเหลวสีน้ํ าตาลไหลออกมา 

หรือเกาะติดตามก่ิงและลํ าตน มีแผลเล็กๆอยูตรงสวนท่ียางไหลออกมา หรือเกาะติดตามก่ิงและลํ าตน  
มีแผลเล็กๆอยูตรงสวนท่ียางไหลออกมา เริ่มแรกจะเห็นเปนจุดวงสีนํ ้าตาลไหลออกมามากมายหรือรอบ
กิ่ง หรือเกาะเหนียวอยูตามกิ่ง ลํ าตน ถาตนที่โตแลวเปนมากจะสังเกตเห็นวาใบเริ่มเหลืองเล็กและหลุด
รวงไป ตนแสดงอาการทรุดโทรม ผลเล็ก ยอดแหง ในที่สุดก็จะตาย

การปองกันกํ าจัด
1. ถาพบอาการเปนแผลและยางไหลออกมาใหรีบเฉือนเปลือกไมสวนที่เปนแผลออกใหหมด 
ทาแผลรวมท้ังรดดินบริเวณโดคนตนดวยสารเคมี เชน ฟอสเอทธีล อีล

2. อยาใหน้ํ าขังหรือทวมบริเวณตนสมโอเปนเวลานานๆ ควรท ําการระบายน้ํ าอยาใหขังหรือชื้น
แฉะ

3. สมที่ตายแลวหรือสวนของสมที่ตัดทิ้งนํ ามารวมกันเผาทํ าลาย

ไรแดงสม

เพล้ียแปงสม
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2. โรคโคนเนาและรากเนา  โรคน้ีเกิดจากเชื้อราชนิดเดียวกันกับโรคยางไหล มักจะเกิด
บริเวณโคนตนใกลผิวดิน เร่ิมจากเปลือกจะเปนจุดๆ แลวเปล่ียนเปนสีน้ํ าตาล และเนา เปลือกออนหลุด
ออกมาไดงาย ถาอากาศชื้นทิ้งไว 1-2 วัน จะเห็นเสนใยของราฟูขาวข้ึนมาอาการเนาจะลุกลามออกไป 
เปลือกท่ีเนาจะมียางสีน้ํ าตาลไหลออกมาเม่ือเนารอบโคนตน สมจะตายอาการที่รากจะเปนเชนเดียวกับ
ที่โคนตน ในระยะน้ีใบจะเหลืองซีดรวงหลน กิ่งเริ่มแหง และตายในที่สุด

การปองกันกํ าจัด
การปองกันกํ าจัดใหปฏิบัติเชนเดียวกับโรคยางไหล
3. โรคใบแกว โรคนี้อาจจะเกิดจากการขาดธาตุอาหาร หรือเชื้อแบคทีเรียอยางใดอยางหนึ่ง 

จะพบมากหลังจากที่ตนสมโอใหผลไปแลว 2-3 ป สมใหผลดกมากเกินไป อาการที่พบบนใบจะท ําใหใบ
เล็กลงใบมีสีเหลือง ใบชี ้ ปลายใบคอนขางเรียวแหลม โดยเฉพาะใบแกจะแสดงอาการเหลืองเปนจํ ้าๆ 
กอนท่ีสมจะปรากฎอาการของโรคใบรุนแรงน้ัน สมจะอยูในลักษณะงามเต็มท่ีออกดอกมาก ถาอาการ
รุนแรงผลจะรวงมากผิดปกติ อาการอีกชนิดหน่ึงคือสมโอใหผลผลิตสูงโดยตลอดติดตอกนั 2-3 ป หลัง
จากน้ันจะคอยๆ เริ่มทรุดโทรมและแหงตามไปในที่สุด

การปองกันกํ าจัด
1. ฉีดพนสารเคมี เชน อิมิดาโคลปด เพื่อปองกันแมลงพาหะฉีดเมื่อสมเร่ิมแตกใบใหม
2. อยาปลอยใหตนติดผลมากจนเกินควร ถาออกผลมากควรปลิดทิ้งใหเหลือพอเหมาะกับ
ขนาดของตน

โรคโคนเนา

โรคใบแกว
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3. หลังเก็บผลแลวควรตัดกิ่งและบ ํารุงดินใหอยูในสภาที่สมบูรณ โดยเฉพาะควรใชปุยอินทรีย
ใหมาก เชน ปุยหมัก ปุยคอกตามดวยปุยเคมี

4. การปลูกสมโอทดแทนหรือเริ่มท ําสวนสมใหมๆ ควรแนใจวาใชตนพันธุที่ปราศจากโรค
5. เม่ือพบวาตนใดเปนโรคใบแกว ควรตัดกิ่งที่เปนทิ้ง ถาเปนทั้งตนใหขุดไปเผาไฟท ําลาย
4. โรคแคงเกอร โรคน้ีมักเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มักเกิดในระยะท่ีใบออนและผลท่ียังออน 

แรกๆ จะเห็นเปนจุดใสๆ ขนาดเล็กๆ เทากับหัวเข็มหมุด
สีขาวหรือเหลืองออน กระจายอยูทั่วไป ตอมาจะขยายโตขึ้น
นูนท้ังดานบนและดานลางใบแผลจะกลายเปนสีเหลือง
 ภายในแผลมีลักษณะขรุขระ ถาเปนมากจะท ําใหใบรวง
บางคร้ังอาจมียางไหลออกมาดวย อาการที่กิ่งจะเปนแผล
ตกสะเก็ดที่เปลือก ถาเปนมากทํ าใหกิ่งตายได

การปองกันกํ าจัด
1. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน คอปเปอรออกซ่ีคลอไรด
2. ตัดก่ิงและใบท่ีเปนโรค เผาไฟทํ าลาย
6. โรคราสีชมพ ู  เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่งอาการเริ่มแรกจะปรากฎภายในเปลือกของกิ่งจะเปน

จุดชํ ้าเล็กๆ สีน้ํ าตาล ตอมาแผลจะลุกลามถึงกันทํ าใหกิ่งแหงตายจะเห็นสีชมพูของราตรงสวนที่แหง
คลายกับเอาปูนแดงไปปายไว กิ่งที่เปนโรคจะมีใบเหี่ยวและรวง

การปองกันกํ าจัด
1. ตัดแตงกิ่งทรงพุมใหโปรงเพื่อใหแสงแดดสองไดทั่วถึง
2. ถาเปนมากๆ ใหตัดกิ่งที่เปนโรคเผาไฟทํ าลาย
3. ฉีดพนดวยสารเคมี เชน คอปเปอรออกซ่ีคลอไรด
7. โรคจุดสนิม เกิดจากสาหรายชนิดหน่ึง อาการจะพบตามก่ิงใบ และผล ระบาดมากในฤดูฝน

จะเห็นเปนจุดกลมสีเขียวหรือแดงคลายกํ ามะหยี่ขึ้นอยูบนใบ ขนาดไมแนนอน ถาเกิดบนกิ่งจะท ําใหกิ่ง
แตก ใบที่อยูบนกิ่งนั้นจะเขียวซีด กิ่งแหงตาย บนผลจะท ําใหเน้ือเย่ือนูนผิดปกติ ผิวเปลือกแตกออกตรง
สวนที่ถูกท ําลาย

การปองกันกํ าจัด
1. ฉีดพนดวยสารเคมี เชนเดียวกับโรคแสคป
2. ตัดกิ่งและใบที่เปนโรค เผาไฟทํ าลาย
8. โรคราดํ า  เกิดจากเช้ือราชนิดหน่ึง มักพบในสภาพที่มีหมอกลงจัด อากาศช้ืน จะมีเช้ือราข้ึน

ตามใบและผลเปนสีดํ า ถาเปนมากจะคลุมใบไมใหไดรับแสงแดด  ตนสมจะไมงามเทาที่ควร ถาเปนท่ี
ผลจะท ําใหผลรวง โดยเฉพาะผลออน

โรคแคงเกอร



                        18

การปองกันกํ าจัด
1. ฉีดพนน้ํ าทีใ่บและก่ิงเพ่ือชะลางเช้ือราโดยตรง
2. ฉีดพนสารเคมีปองกันเชื้อราเปนครั้งคราว
3. ฉีดพนสารเคมีปองกันกํ าจัดแมลงปากดูดที่มาเกาะกินใบและถายมูลทิ้งไว ซึ่งเปนอาหาร
ของเช้ือราอยางดี สารเคมีที่ใช เชนไดเมทโธเอท

สมโอมีประโยชนตั้งแตเปลือกใชเชื่อมเปนขนมหวาน เชน จังหวัดเพชรบุร ีทํ าเปลือกสมโอเช่ือม
จนเปนสินคาพื้นเมืองสงไปขายไกลๆ สวนเนื้อที่เปรี้ยวใชประกอบกับขาวย ําทางภาคใต  เน้ือหวานอม
เปรี้ยวใชท ําสมโอลอยแกว สวนเน้ือหวานใชรับประทานเปนผลไมสด

กองอาหาร กรมอนามัยไดทํ าการวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารจากเน้ือสมโอ 100 กรัม   
มีดังนี้

ความช้ืน 81.0 กรัม
ความรอน 61.0   หนวย
ไขมัน   0.2 กรัม
คารโบไฮเดรท 17.8 กรัม
เย่ือใย   0.6 กรัม
โปรตีน   0.5 กรัม
แคลเซี่ยม 12.0 มิลลิกรัม
ฟอสฟอรัส 18.0 มิลลิกรัม
เหล็ก   0.5 มิลลิกรัม
ไวตามิน  เอ    10 หนวย
ไวตามิน บ ี1 0.02 มิลลิกรัม
ไวตามิน บ ี2 0.01 มิลลิกรัม
ไวตามินซี 58.0 มิลลิกรัม

ประโยชนของสมโอ
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การปอกเปลือกสมโอ

การปอกเปลือกสมโอที่พบเห็นกันอยูโดยทั่วไปมักจะใชมีดกรีดผลจากขั้วผลลงมา 5-6 รอย 
แลวจึงลอกเอาเปลือกออก โดยใชน้ิวมือสอดไประหวางเปลือกและกลีบผล วิธีนี้จะท ําใหตอมน้ํ ามันที่
เปลือกแตกเลอะมือ เม่ือลอกเอาเน้ือออก ลางสวนของเน้ือจะติดกับน้ํ ามันของเปลือกท่ีติดมืออยู ทํ าใหมี
กลิ่นเหม็นและเสียรสชาติไป จงึขอแนะนํ าวิธีการปอกเปลือกสมฮดใหไดเน้ือที่มีคุณภาพดี ดังน้ี

1. ใชมีดปอกสวนของเปลือกที่เปนสีเขียวออกจนหมด
2. ลอกเปลือกสีขาว ซึ่งจะท ําใหลอกออกไดงายและไมมีกล่ินของน้ํ ามันท่ีผิวเปลือกติดออกมา
3. เม่ือเหลือแตเปลือกหุนกลีบ จึงลอกเอาเปลือกหุมออกทีละกลีบจะไดเนื้อที่เปนกลีบสวยงาม
และมีรสชาติดี

การแปรรูปสมโอ
รัตนะ  สวามีชัย,  วีรวิทย  วิทยารักษ
นักวิชาการเกษตรศูนยวิจัยพืชสวนพิจิตร

สมโอสามารถแปรรูปไดหลายอยางโดยเฉพาะสมโอพันธุทาขอยซึ่งเปนพันธุทองถิ่นที่ปลูกในเขต
บานทาขอย ตํ าบลเมืองเกา อํ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร มากกวา 100 ปมาแลว ขณะที่พื้นที่ปลูกไดขยาย
เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ทั้งนี้เนื่องจากวาเปนพันธุที่สามารถปรับตัวเองเขากับสภาพแวดลอมตางๆ ไดดี เน่ืองจาก
สมโอพันธุทาขอยเปนพันธุที่ใหผลดก เพื่อใหไดผลสมโอที่มีคุณภาพจึงจ ําเปฯท่ีจะตองปลิดสมออนหรือ
สมท่ีมีตํ าหนิทิ้ง นอกจากนี้พอคายังท ําการตัดผลไมไดขนาดออกกอนท่ีจะสงเขาสูตลาด ผลสมโอที่ถูก
คัดออกเหลาน้ีคุณภาพคอนขางต่ํ าและยังถูกทิ้งไปโดยเปลาประโยชน เพื่อใหไดประโยชนจากสมโอที่ถูก
คัดทิ้งเหลาน้ีทางหนวยงานเคหะเกษตร สํ านักงานเกษตรอํ าเภอโพธิ์ประทับชาง และสมาชิกกลุมแม
บาน จึงไดรวมคิดวิธีการที่จะใชประโยชนจากสมโอที่ถูกคัดทิ้งเหลาน้ี จากากรระดมความคิดรวมกันจึง
ทํ าใหไดสมโอแกวสี่รสขึ้นมา การผลิตสมโอแกวส่ีรสมีข้ันตอนในการผลิตดังจะไดกลาวตอไปนอกจากน้ี
ยังแปรรูปเปนสมโอเชื่อมไดดวย



                       20

ส

วิธ

ส

สมโอแกวสี่รส

ส

วนผสม
1. เน้ือเย่ือสวนกลางของผลสมโอ (หรือนวม) บด 5 ถวย
2. น้ํ าตาลทรายขาว 3 ถวย
3. แบะแซ ½ ถวย
4. เกลือ 1 ชอนโตะ
5. กรดซิตริก 1 ชอนโตะ
6. พริกขี้หนูสด 3 ผล

ทํี า
1. ปอกผิวสมโอใหหมด เหลือแตเน้ือเย้ือสวนกลางของสมโอ
2. ห่ันเน้ือเย่ือสวนกลางหรือนวมเปนช้ินเล็ก ๆ และนํ าไปขย ํากบัน้ํ าเปลา 2
3. นํ าเนื้อเยื่อสวนกลางที่ขย ํากบัน้ํ าแลวไปตมใหเดือนแลวตักใสน้ํ าเย็นท ําสัก
หายขม แลวนํ าไปบดใหละเอียด

4. นํ าเนื้อเยื่อสวนกลางหรือนวมที่บดละเอียด ผสมกับน้ํ าตาลทราย เกลือแ
อัตราก ําหนดลงกะทะทองเหลืองแลวกวนโดยบดใชความรอนปานกลา
เหลือง

5. ใสแบะแซและพริกขี้หนูสดที่บดละเอียด ทดลองปนดู ถาปนไดก็ยกลง
6. ปนเปนลูกกลมเล็กๆ คลุกดวยน้ํ าตาลทรายปนเกลือ หอดวยกระดาษแก
(จากเอกสารโครงการแปรรูปเชิงธุรกิจขนาดยอย ป 2537 ของกลุมแมบาน
ประทับชาง อํ าเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร)

วนผสม
1. เน้ือเย่ือสวนกลาง (Mesocarp) 1 กโิลกรัม
2. น้ํ าตาลทราย 1 กโิลกรัม
3. เกลือ 20 กรัม
4. น้ํ าสะอาด 5 ถวยตวง

มโอเชื่อม
-3 คร้ัง
 2-3 คร้ัง จน

ละกรดซิตริก ตาม
ง กวนไปเร่ือยจน

ว
เกษตรสามัคคีโพธ์ิ
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5. น้ํ าปูนใส

วิธีทํ า
1. ปอกผิวสมโอออกใหหมดเหลือแตเน้ือเย่ือสวนกลาง
2. หั่นออกเปนชิ้นขนาดแลวแตความชอบ นํ าไปขย ํากบัเกลือโดยใชอัตราสวน 1 กิโลกรัมตอ
เกลือ 20 กรัม

3. นํ าเนื้อเยื่อสวนกลางที่ขย ํากบัเกลือลงไปตมในน้ํ าเดือดนานประมาณ 2-3 นาที หลังจาก
น้ันตักออกมาแชในน้ํ าเย็นใหหายรอนท ําการตักข้ึนมาบีบน้ํ าออกใหหมด และชิมดูวาหาย
ขมหรือยัง ถาหายังไมหายขมก็นํ าไปตมในน้ํ ารอนอีกคร้ังหน่ึง

4. นํ าเอาเน้ือเย่ือสวนกลางท่ีหายขมแลว มาแชในนํ ้าปูนใสนาน 5 นาที จากนั้นบีบนํ ้าปูนใส
ออกและลางดวยน้ํ าสะอาด

5. เค่ียวน้ํ าตาล โดยใชนํ้ าตาล 0.5 กิโลกรัมตอน้ํ า 5 ถวยตวง พอน้ํ าตาลละลายดีแลว เอาสวน
เน้ือเยื่อสวนกลางของสมโอใสลงไปนานจนกวาน้ํ าตาลจะซึมเขาเน้ือเยื่อของสมโอจนหมด 
จากนั้นท ําการโรยดวยน้ํ าตาลอีก 0.5 กิโลกรัม คอยๆ โรยนํ ้าตาลจนหมดข้ันตอนน้ีไฟไม
ควรจะแรงเพราะจะทํ าใหสมโอเชื่อมมีสีแดง หลังจากน้ีถาหากมีเครื่องอบควรจะอบสมโอ
เชื่อมใหแหง เพือ่ปองกันการละลายของน้ํ าตาลจากนั้นจึงบรรจุภาชนะเพื่อสงขายตอไป

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย  :  ส ํานักสงเสรมิและฝกอบรม  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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