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ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เม่ือคิดจะปลูกสม
• เร่ิมตน ดี มีชัยไปกวาครึ่ง
• น้ํ าดี
• ดินดี
• พันธุดี
• ทุนดี
• รูดี
• รูเขารูเรา รบรอยคร้ังชนะรอยหน
• รูจักตนสมและความตองการของตนสม
• รูจัก โรค แมลงศัตร ูและการจัดการ
• รูจักสารเคมีเกษตรและการใชอยางมีประสิทธิภาพ
• รูจักการตลาด
• รูจักการบริหารหรือการจัดการฟารม

สํ าหรับผูเปนเจาของ
• มีใจรัก (ละเอียด รอบคอบ และอดทน)
• มีประสบการณ (หรือ มีเพ่ือน/พี่เลี้ยง/ผูรู)
• มีความพรอม (ในการพัฒนาและติดตามงาน วิทยาการใหมๆ)
• มีเหตุผล (ในการตัดสินใจเพ่ือแกปญหาตาง ๆ ในการทํ างาน)
• มีประสิทธิภาพ (ในการบริหารบุคลากรและการจัดการฟารมอยางเปนระบบ)

เอกสารประกอบการบรรยาย    โครงการเทคโนโลยีการผลิตสมเหลื่อมฤดูเพื่อปองกันผลผลิตสมลนตลาด 2544            PL- 080



สิบคํ าถามสํ าหรับการปลูกสม
1. รูจักตน/ชนิด/สายพันธุ ของสม ????
2. รูจัก โรค แมลง และการจัดการ ????
3. รูจัก ชนิดและโครงสรางของดินปลูก ????
4. รูจักปจจัยการผลิตและตนทุนการผลิต ????
5. รูจักตลาด ????
6. การเลือกก่ิงพันธุตนพันธุ ????
7. การปลูก/การดูแล ????
8. การใหน้ํ า/ปริมาณน้ํ าท่ีตนสมตองการ ????
9. การใหปุยและแรธาตุอาหาร/ปริมาณ ????
10. การควบคุมการเจริญเติบโตของตนสม ????

สิบขอที่ "อยา" กระทํ าในการปลูกสม
1. อยาปลูกตน/ก่ิงพันธุสม "ลึก"
2. อยาปลอยใหตนสมปลูกใหม "โยกคลอน"
3. อยาลืมปลูกตนพืช "กํ าแพงลม"
4. อยาปลอยใหตนสม "หิว"
5. อยาไว "ลูก" มากจนเกินกํ าลังตน
6. อยาใช "ยาชุด"
7. อยาใสปุย "ใกลโคนตนสม"
8. อยาฉีด "ยาฆาหญา" ในระยะยอด/ใบ/ลูก "ออน"
9. อยาใส "ปุยคอก" ในฤดูฝนและกอนเก็บ 1-2 เดือน
10. อยา "ขยัน" ในวันดอกบาน

ชนดิของสมท่ีมีความสํ าคัญทางเศรษฐกิจ
• มะนาว (limes)

- พันธุแปน
- พันธุไข
- พันธุอีมัน

• สมเปลือกลอน (mandarins)
-   สมเขียวหวานพันธุก่ิงออน
-   สมเขียวหวานพันธุก่ิงแข็ง
-   สมฟรีมองต



-   สมโชกุนหรือพันธุสายน้ํ าผึ้ง
-   สมสายพันธุจากตางประเทศ

• สมติดเปลือก (sweet oranges)
-   สมเชง สมเกล้ียง สมตรา

• สมโอ
-   พันธุทองดี
-   พนัธุนํ ้าผึ้ง
-   พันธุขาวแตงกวา

อายุการเก็บเก่ียวของผลสม
ชนิดของสม อายุเก็บเก่ียว(เดือน) เดือนที่ราคาสูง
มะนาว 4.5-5.5 กพ.-มีค.-เมษ.
สมฟรีมองต 8-8.5 สค.-กย.
สมเขียวหวาน 9-10 กพ.-เมย. กค.-สค.

สมโชกุน(สายน้ํ าผึ้ง) 10-12 กพ.-เมย. กค.-กย.
สมเชง สมตรา  สมเกล้ียง 8 สค.-กย.

สมโอ 7.5-8 กค.-กย.

ธาตุอาหารท่ีจํ าเปนตอการเจริญเติบโตของพืช

คารบอน (C)
ไฮโดรเจน (H)
ออกซิเจน (O)
ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P)
โปตัสเซียม (K)
แคลเซียม (Ca)
แมกนีเซียม (Mg)
ก ํามะถัน (S)
เหล็ก (Fe)
สังกะสี (Zn)
แมงกานีส (Mn)
ทองแดง (Cu)
โบรอน (B)
โมลิบดีน่ัม (Mo)
คลอรีน (Cl)

จุลธาตุ

ธาตุอาหารรอง

ธาตุปุย ธาตุอาหารหลัก

ธาตุปูน

นํ ้า และ อากาศ



สารเคมีเกษตร (Agricltural chemicals)
1. ปุย
2. ธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
3. สารปองกันกํ าจัดศัตรูพืช

3.1  สารปองกันกํ าจัดแมลง
3.2  สารปองกันกํ าจัดไร
3.3  สารปองกันกํ าจักโรคพืช

 3.3.1  สารปองกันกํ าจัดเช้ือรา
 3.3.2  สารปองกันกํ าจัดเชื้อแบคทีเรีย
 3.3.3  สารปองกันกํ าจัดไสเดือดฝอย

3.4  สารควบคุมวัชพืช
4. อาหารเสริมพืช
5. ฮอรโมนและสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช
6. สารเสริมประสิทธิภาพ
7. สารอ่ืน ๆ

ปุย (Fertilizers)
ปุย (Fertilizers)

ปุยวิทยาศาสตร(ปุยเคมี/ปุยอนินทรีย)      ปุยอินทรีย
          (Inorganic fertilizers)          (Organic  fertilizers)

แมปุย      ปุยผสม                ยูเรีย สัตว           พืช

      แมปุยไนโตรเจน
      แมปุยฟอสฟอรัส
      แมปุยโปตัสเซียม

      ปุยครบสูตรเชน 15-15-15 25-7-7
      ปุยไมครบสูตรเชน 16-20-0 20-20-0



ชนิดของปุยอินทรียท่ีนิยมใชกับพืชและปริมาณธาตุอาหารโดยประมาณ
ชนิดของปุย %ไนโตรเจน %ฟอสฟอรัส %โปตัสเซียม

1. มูลควาย
2. มูลวัว
3. มูลสุกร
4.มูลไก
5. มูลเปด
6. มูลคางคาว
7. มูลนกกระทา
8. เลือดแหง
9. พังพืด
10 หนังสัตว
11. เขาสัตวปาปน
12.กระดูกปน
13.กากน้ํ าตาล
14.ใบทองหลาง
15.กากเมล็ดฝาย
16.กากเมล็ดละหุง
17.กากถ่ัวลิสง

0.97
0.32
.060
2.71
0.83
3.11
2.71
8-12
5-10
7.52
16.09
3-4
2.93
2.82
6-9
4-7

7-10

0.69
0.21
0.46
6.31
1.80
12.20
3.61

0.30-1.50
1-3
0.05
0.12

20-30
6.81
0.55
2-3
1-1.50

2-3

1.66
0.16
0.44
2.01
0.43
0.57
2.01

0.50-0.80
1-15
0.01
0.54

0.03-0.68
0.04
0.12
1-2
1-1.50
1-2

ปูนและการใชปูน
ชนิดของปูนท่ีใชในการเกษตร
1. พวกออกไซด ไดแก แคลเซียมออกไซด และ แมกนีเซียมออกไซด
หินปูน/เปลือกหอย+ความรอน                CaO + CO2
โดโลไมท + ความรอน                 CaO + MgO + CO2
ความบริสุทธ์ิของออกไซด ~ 85-98%

2. พวกไฮดรอกไซด  ไดแก แคลเซ่ียมไฮดรอกไซด แมกนีเซียมไฮดรอกไซด หินปูน/เปลือกหอย +
ความรอน                Ca(OH)2+Mg(OH)2
ปูนประเภทนี้กัดผิวหนังและความบริสุทธิ์ประมาณ 95-96%

3. พวกคารบอเนต    ไดแก หินปูน และโดโลไมท
เม่ือนํ ามาบดใหมีขนาด 60 เมช เรียกวา ปูนเกษตร
ความบริสุทธ์ิประมาณ 75-95%

4. พวกซัลเฟท   ไดแก ปูนยิปซั่ม (CaSO4)
    เม่ือใชแลวไมเปล่ียนแปลง pH ของดินมากนัก เหมาะสํ าหรับดินดาง



ชนิดของปูนขาวท่ีใชในการเกษตร มีดังนี้
1. หินปูนบดละเอียด (แคลเซียมคารบอเนต) มีคุณสมบัติทางเคมีอยางเดียวกันกับหินฝุน ข้ีเล่ือย

หินออน เปลือกหอยบดละเอียด มีราคาถูกเหมาะสํ าหรับการใชแกไขดินเปนกรด
2. ปูนมารล คือ หินปูนที่ผุกรอนตามธรรมชาติเกิดการสลายหลุดเปนกอนเลกกอนนอยออนตัวลง

กวาเดิม หลังจากหินปูนผุพังจะสะสมเปนช้ันใตดิน ช้ันปูนมารลท่ีอยูใตผิวดินจะถูกนํ าไปใชในการเกษตร
เกิดตามบริเวณภูเขาหินปูน ในไทยพบที่ จ.ลพบุรี และ จ.สระบุรี ดินมารลมีองคประกอบทางเคมีเหมือนหิน
ปูน แตมีดินและอินทรียวัตถุปนอยูบาง ปูนมารลควรมีความบริสุทธ์ิ 80% ของหินปูนหรือ มีฤทธิ์ 0.8 เทา
ของหินปูน

3. ปูนเผา (แคลเซียมออกไซด) คือ หินปูนหรือเปลือกหอยนํ ามาเผาจนสุก เม่ือเย็นแลวจึงบด
ละเอียด มีฤทธิ์แกกรดไดมากกวาหินปูนบด 1.78 เทา มีปฏิกิริยากับกรดรุนแรงละลายน้ํ าไดมากกวาปูน 2
ชนิดแรก ขณะละลายน้ํ าจะรูสึกรอน หากใสใกลตนพืชอาจท ําใหเหี่ยวเฉา หรือตาย จึงควรระวังไมใหสัมผัส
ตนพืชโดยตรง

4. ปูนขาวหรือปูนช้ืน (แคลเซียมไฮดรอกไซด) คือ ปูนขาวท่ีมีขายตามรานวัสดุกอสรางตางๆ ใช
ผสมกับปูนซีเมนตใชในงานกอสราง สามารถใชในการแกดินเปนกรดไดโดยเฉพาะการแกไขน้ํ าท่ีเปนกรด
ขบวนการผลิตเกิดจากการเผาหินปูนหรือเปลือกหอยจะไดปูนเผาและแดน้ํ าในขณะท่ีปูนเผายังรอน ๆ ก็จะ
ไดปูนขาวมีฤทธ์ิเปน1.35 เทาของหินปูนบดแตราคาแพงกวาเม่ือละลายน้ํ าจะไมรอน

5. ปูนโดโลไมท (แคลเซียมแมกนีเซียมคารบอเนต) เปนหินปูนท่ีมีแมกนีเซียมปนอยูในไทยมี
แมกนีเซียมปะปนอยูในหินปูน 2-8% มีลักษณะเหมือนหินปูนบดละเอียด ไมสามารถพิสูจนไดโดยวิธีอ่ืน
นอกจากการวิเคราะหหาแมกนีเซียมที่เจือปน โดยวิธีทางเคมีในหองปฏิบัติการ มีฤทธิ์มากกวาหินปูน โดย
ท่ัวไปมีราคาแพงกวาหินปูนแตถูกกวาปูนกอสราง

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํ านักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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