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สําหรับสวนสมปลูกใหม
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1. การเตรียมแปลงปลูกและดินสําหรับการปลูก
1. หากที่ดินแปลงปลูกมีขนาดใหญ ควรเริม่ ปรับพืน้ ทีห่ รือเตรียมดินในฤดูแลง
2. ไถดินเพื่อปรับสภาพแปลงปลูก รือ้ สิง่ กรีดขวางออก เพื่อพื้นที่มีสภาพโลง
3. วัดแนวเขตพนที่ (กวาง-ยาว) และทําแผนทีข่ องดินแปลงทีป่ ลูก
4. คํานวณจํานวนตนสมและเลือกระยะปลูก ตามความตองการ โดยยึดหลักดังนี้
4.1ควรวาง แถวของตนสม อยูใ นแนวทิศเหนือ-ใต
4.2 มาตรฐานของการปลูก ระยะตนสม*ระยะแถว คือ 4*4 5*5 3.5*7 4*8 เมตร
4.3 คํานวณจํานวนกิง่ พันธุห รือตนพันธุส ม ทีต่ อ งการใชในการปลูก (ควร + เพิ่ม 2%)
4.4 กําหนดจํานวนแถว วางแนวและตําแหนงของตนสมทีจ่ ะปลูกในพืน้ ทีจ่ ริง
5. ไถพรวนดิน ยกแนวปลูกใหเปนรองลูกฟูก หรือ ฟนดินพูนเปนโขด (กะทะควํ่า)รองลูกฟูก
หรือโขดควรสูงจากพืน้ ดินเดิมอยางนอยประมาณ 50-75 ซม.
6. ยอยดินตรงบริเวณทีจ่ ะปลูกตนสมใหละเอียดเหมาะสมตอการปลูกพืช
7. ปรับปรุงสภาพดินของแนวรองปลูกหรือบริเวณโขดทีจ่ ะปลูกดวยปุย หมักหรือปุย คอกเกา
8. ปกไมรวก (ยาวประมาณ 50-60 ซม.) ตรงบริเวณจุดกําหนดหรือโขดทีจ่ ะปลูกตนสมใหแต
ละจุดที่จะปลูกตนสมในแตละแถวปลูก อยูใ นแนวทีต่ รงกัน
9. หากดินที่จะปลูกตนสมเปนดินรวนปนทราย ควรจัดเตรียมเศษพืชหรือฟางเพือ่ การคลุมดิน
รักษาความชื้น
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10. เก็บตัวอยางดินบริเวณทีจ่ ะปลูกตนสม สงหนวยงานเพือ่ วิเคราะหความเปนกรดเปนดาง
โครงสรางของดิน ปริมาณอินทรียว ตั ถุและธาตุอาหารทีจ่ าเป
ํ น

2. การเตรียมตนพันธุส ม
1. หากเลือกใชตน พันธุส ม เปนกิง่ ตอน ควรพิจารณาดังนี้
1.1 เปนกิง่ ตอนจากแหลงหรือผูข ายทีเ่ ชือ่ ถือได
1.2 ตนสมตนแมตอ งแข็งแรง ไมเปนโรคกรีนนิ่งและโรคทริสเตซา หรือโรคไวรัสอืน่ ๆ และมี
ลักษณะทีด่ ตี รงตามสานพันธุ
1.3 ตนสมตนแมควรมีอายุมากกวา 7-8 ปขน้ึ ไป
1.4 กิ่งตอนควรเปนกิง่ ทีต่ ง้ั หรือตัง้ ตรงทีมอี ายุ 1-1.5 ป กิง่ แข็งแรง กลม -ไมมหี นาม สี
เขียวอมนําตาลหรื
้
อสีนาตาลอมเขี
้ํ
ยว มีรากออกโดยรอบขวัน้
1.5 ความสูงของกิง่ ตอน 45-55 ซม. (ไมควรเกิน 60 ซม.)
1.6 กิ่งตอนไมควรเพาะชําอยูใ นถุงนานเกิน 6 เดือน
2. หากเลือกใชตน พันธุส ม เปนตนตอทีต่ ดิ ตาหรือเสียบยอด ควรเลือกทีม่ ลี กั ษณะดังนี้
2.1 ตนพันธุสมจากแหลงหรือผูขายที่เชื่อถือได หรือไดผา นรับรอง การปลอดโรค
2.2 ตนพันธุสมแข็งแรงไมเปนโรคกรีนนิ่งและโรคทริสเตซาหรือโรคไวรัสอื่นๆ และมีลกั ษณะ
ที่ดตี รงตามสายพันธุ
2.3 ตนพันธุสมไมควรปลูกอยูในถุงเพาะชํา ภายหลังการติดตาหรือเสียบยอดเกินกวา 1 ป
2.4 เลือกใชชนิดของตนตอสมใหเหมาะสมกับพันธุส ม และสภาพของดินทีป่ ลูก
2.5 พื้นที่ทจ่ี ะปลูกตนสมปลอดโรค ควรหากไกลจากแหลงปลูกเดิม
2.6 ตองระมัดระวังการติดโรคภายหลังจากการปลูก

3. ระยะเวลาปลูกและวิธกี ารปลูกทีเ่ หมาะสม
1. สามารถเลือกเวลาปลูกเมือ่ ใดก็ได ถาแปลงปลูกมีการติดตัง้ ระบบนําชลประทาน
้
2. ควรปลูกในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม หากอาศัยนํ้าฝนโดยไมมแี หลงนํ้า
3. กิ่งหรือตนพันธุสมที่จะนําลงปลูกควรเปนระยะใบแก (ไมควรมีใบออน) หากเปนกิง่ ตอนควร
ใหปลายรากมีสเี หลืองหรือสีนวล
4. ตนพันธุสมติดตาหรือเสียบยอด ควรปลูกโดยการจัดระบบราก
5. ตนพันธุสมที่มีรากขดงอโดยเฉพาะรากใหญ หากไมสามารถจัดระบบรากได ไมควรนําลง
ปลูก
6. อยาปลูกตนพันธุสมลึก ควรปลูกและกลบหนาดินใหเสมอขัว้ บนของกิง่ ตอน หรือเสมอระดับ
หนาดินเดิมของถุงเพาะชํา
7. ควรปลูกโดยจัดใหลําตนหลักของตนพันธุส ม ตัง้ ตรง ปกหลักไมรวกและผูกยึดตนสมใหแนน
ระวังอยาใหตน สมโยกคลอน
8. ควรหาฟางขาวหรือเศษพืชคลุมดินบริเวณโขดทีป่ ลูกตนสม โดยเฉพาะในดินรวนหรือดินปน
ทราย

4. การดูแลและการทํางาน (หลังปลูก - ตนอายุ 1 ป)
1. ผูกยึดตนสมใหแนนกับหลักไมรวกที่ปกไวเพื่อปองกันไมใหตนสมโยกคลอน
2. ตองใหนาแก
้ํ ตน สมทีป่ ลูกใหมอยางสมํ่าเสมอและเพียงพอ ระวังอยาใหตน สมขาดนํา้
3. หากตองการใหปยุ ทางดินแกตน สม ควรเลือกใชปุยหมัก หรือปุยคอกเกา หรือปุย เคมีสตู ร
46-0-0 16-20-0 หรือ 20-20-0 50-55 วัน/ครัง้ ตัง้ แตอายุ 6-12 เดือนหลังปลูก
4. ควรใหปยุ ทางใบสูตรเสมอแกตน สม เชน 30-20-10 19-20-20 เดือนละ
1-2 ครัง้
5. ในฤดูแลง ควบคุมบริเวณทรงพุมดวยเศษพืช ฟางขาว ตนถัว่ เปลือกถัว่
6. ระวังการทําลายของเพลีย้ ไฟและหนอนชอนใบในระยะยอดและใบออน
7. ตั้งแตตนสมอายุ 8 เดือนขึน้ ไป ควรตัดแตงกิง่ กระโดง กิง่ แหงและกิง่ เปนโรค
8. อยาฉีดพนสารปองกันกําจัดวัชพืชใกลบริเวณโคนตนหรือทรงพุม
9. ระวังการทําลายของโรคแคงเกอรหรือโรคใบจุดทีใ่ บออนในฤดูฝน
10.หากตองการใหตนสมเติบโตเร็วและแข็งแรง ควรใชวสั ดุปรับปรุงคุณภาพของดิน เชน
อินทรียว ตั ถุ ปูน ใหเหมาะสมกับชนิดของดิน
11.ปลูกซอมแซมตนสมทีต่ ายหรือไมแข็งแรง โดยใชพันธุสมที่สมบูรณแข็งแรง
12.หากแปลงปลูกอยูในสภาพที่โลง ใกลนาขาว ที่รกราง ควรรีบปลูกพืชลอมที่หรือพืชกําบังลม
ภายหลังจากทีป่ ลูกตนสมแลว
13.หากตองการปลูกตนไมอน่ื เปนพืชเสริมรายได ใหเลือกชนิดทีเ่ หมาะสมกับสมทีป่ ลูก

5. การดูแลและการทํางาน (ตนอายุ 1-2 ป)
1.
2.
3.
4.
5.

ใหเริม่ สรางทรงพุม โดยมีลาต
ํ นหลักเพียงลําตนเดียวและมีกิ่งใหญ 3-5 กิ่ง
ควบคุมใหแตกยอดออนเปนรุน หรือเปนชุดพรอม ๆ กันตัง้ แตตน สมอายุ 1 ป
บังคับการแตกยอดออนใหมกี ารแตกตาขางมากกวาการแตกตายอด
การแตกยอดสามารถบังคับใหเกิดไดทกุ ๆ 50-55 วันโดยอาศัยวิธกี ารใหนาเป
้ํ นระยะ ๆ
ขนาดของใบสมควรไดมาตรฐาน ใบหนา สีเขียวเขม ไมแสดงอาการขาดธาตุอาหารหลัก
หรืออาหารรอง
6. การใหปยุ ทางดินควรเริม่ ปรับเปนการให 60 วัน/ครัง้ และอาจใหสลับระหวางปุย เคมี และ
ปุยอินทรีย ปุย เคมีควรใชสตู ร 15-15-15 หรือ 16-16-16
7. เริ่ม "สอนดอก" เมือ่ ตนสมอายุประมาณ 20-24 เดือน โดย "เวนนํา"
้ หรือ "กักนํ้า" และให
เริ่มผลิยอดพรอมตาดอกในสมรุน ที่ 1 หรือ รุน 2
8. หากตนสมมีขนาดของใบเล็กกวาปกติ ใหควบคุมขนาดของใบโดยการใชปุยทางใบที่มีธาตุ
ฟอสฟอรัส (P) สูง เชน สูตร 15-30-15 กอนการเวนนําหรื
้ อกักนํ้า
9. ในการบังคับการแตกยอดออนพรอมดอกรุนแรก อาจใชวธิ กี ารกักนํ้าใหตน สมมีสภาพขาด
นํ้าในชวงระยะเวลาสัน้ ๆ ได จากนั้นจึง "ขึน้ นํ้า" โดยการรดนํ้าอยางเพียงพอเพือ่ ใหตน สม
ผลิยอดออนชุดใหม
10.ความสูงของตนสมทีเ่ ริม่ การบังคับใหออกดอกและติดผล คือ 1 - 1.5 เมตร หรือเริ่มเก็บผล
ไดเมื่อตนมีความสูงประมาณ 2-2.5 เมตร

6. การดูแลการทํางาน (ตนอายุ 3 ปขน้ึ ไป)
1. การตัดแตงกิง่ ตนสมใหตดั แตงกิง่ กระโดงทีย่ าวและมีหนาม กิง่ บิดไขว กิง่ เปนโรคหรือถูก
แมลงทําลาย ควรเริม่ ตัดแตงไดเมือ่ หมดฤดูฝน หรือในเดือนพฤศจิกายนหรือ เดือน
ธันวาคม
2. หากตนสมแสดงอาการขาดธาตุอาหารรอง โดยเฉพาะธาตุแมกนีเซียมและธาตุสังกะสี ใหรีบ
แกไขโดยการใหทางดิน หรือการฉีดพนทางใบกอนการบังคับการออกดอก
3. กอนการบังคับการออกดอก (ในระหวางการเวนใหนาหรื
้ํ อการกักนํ้า) ประมาณ 2 เดือน ถา
หากตนสมมีใบขนาดใหญมาก ใบหนาทึบ ใหฉีดพนปุยทางใบสูตร 15-30-15 หรือ 1052-17 หรือ 0-52-34 อัตรา 50-60 กรัมตอนํา้ 20 ลิตร อยางนอย 3-4 ครัง้
4. บังคับใหตนแตกยอดออนเปนชุดพรอม ๆกัน ในเดือน ธันวาคม ถึงเดือน มกราคม โดยการ
ไมใหนํ้าแกตน สม "เวนนํา"
้ หรือ "กักนํ้า" ในเดือนตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน ใหตน สมมี
ลักษณะใบแกเต็มทีแ่ ละแสดงอาการขาดนํ้าประมาณ 15-20 วัน จากนั้นจึง "ขึน้ นํ้า" โดย
การรดนํ้าใหแกตน สมอยางเพียงพอจนตนสมฟน จากอาการขาดนํ้า
5. การใหปุยทางดินแกตน สม ตัง้ แตอายุ 3 ปเปนตนไป ควรพิจารณาความสมบูรณของตนสม
ขนาดของใบ และผลของการวิเคราะหดนิ เปนสําคัญ ในสภาพทั่ว ๆ ไปใหใชปุยเคมี (สูตร
15-15-15 หรือ 16-16-16) สลับกับปุยอินทรีย( ปุยหมักหรือปุยคอก) ทุก ๆ 2 เดือน
ยกเวนในฤดูฝนไมควรใชปยุ คอกทีม่ ไี นโตรเจน (N) สูง และหากใบสมมีขนาดใหญมาก อาจ
มีความจําเปนในการเลือกใชปยุ ทีม่ ธี าตุฟอสฟอรัส (P) และธาตุโปรแตสเซียม (K) สูงสลับ
แทนบาง (โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดินทีเ่ ปนกรด)
6. การขึ้นนํ้าหรือบังคับใหตนสมผลิยอดออนในปลายเดือนธันวาคม ถึง ตนเดือนมกราคม
สามารถใชปุยเคมีหรือปุย อินทรียอ ยางใดอยางหนึง่ ได ดอกสมทีไ่ ดในเดือนนีจ้ ะเปนผลผลิต
"รุน 1" ทีเ่ ก็บไดในเดือนตุลาคม หรือ พฤศจิกายน ในปถดั ไป

7. การผลิตสมโชกุนรุน ตรุษจีนและรุน สารทจีน
1.ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการติดผลของสมโชกุน
1. อายุการเก็บเกีย่ วของผลสมโชกุน(หรือ สมสายนําผึ
้ ้ง) เฉลีย่ 10-11 เดือน
2. การผสมของดอกและผลของสมโชกุนโดยธรรมชาติจะมีเปอรเซ็นตคอ นขางสูง
3. เพลี้ยไฟจัดเปนศัตรูทม่ี คี วามสําคัญมากที่สุด และมีผลตอการติดผลออนของสมโชกุน(รวมทั้ง
สมสายพันธอน่ื )
4. การรบกวนการผสมเกสรของดอกสมโชกุน (รวมทัง้ สมชนิดอืน่ ๆ) ในวันดอกสมบานทีจ่ ดั เปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหดอกสมและผลออน (ภายหลังจากดอกบาน) รวง ไดแก
4.1ฝนตกในวันดอกสมบาน (โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเวลาเชา)
4.2รดนํ้าหรือมีการใหนา้ํ (อยางมาก) แกตน สมในระยะดอกบาน
4.3ฉีดพนสารเคมีเกษตรแกตน สมในระยะดอกบาน
4.4อากาศรอนจัด (อุณหภูมิสูงเกิน 37-38 C) และความชื้นสัมพัทธตามาก
ํ่
4.5ดอกสมไมสมบูรณแข็งแรง ขนาดดอกเล็ก กลีบสัน้ สีขาวหมนหรือคลํา้

4.6การทําลายของเพลีย้ ไฟโดยการดูดนํ้าเลีย้ งทีด่ อกตูมและดอกบาน
5. ตนสมมีสภาพไมสมบูรณเพราะเปนโรคกรีนนิ่ง โรคทริสเตซา โรครากเนาและโรคโคนเนา
โรคขาดธาตุอาหาร มักออกดอกจํานวนมาก แตตดิ ผลนอยหรือผลรวงกอนกําหนดงาย
6. ตนสมที่ทรงพุมทึบมาก ใบมีขนาดใหญผดิ ปกติ มีการแตกกิง่ กานยาวและเปนกิง่ กระโดง
ลักษณะเปนเหลีย่ ม มีหนามมาก จะออกดอกยากและจํานวนดอกตอตนนอยผลสมมักมี
ขนาดใหญเกินไป ผลมีนาหนั
ํ้ กเบา เปลือกหนา เนือ้ นอยและมีรสจืด
7. ตนสมที่ปลูกลึกและคอนขางลึก และมีระบบรากฝอยไมสมบูรณแข็งแรง จํานวนรากนอย
หรืออยูคอนขางลึกจากผิวดิน มักแสดงอาการขาดธาตุอาหารไดงายและบอยทําใหตนสม
อาจติดผลนอยหรือผลสมมีขนาดเล็กกวาปกติ

2. วิธกี ารบังคับการออกดอกรุน ตรุษจีน
1. ตัดแตงกิง่ กระโดงภายในทรงพุม กิ่งแหง กิง่ เปนโรคหรือมีแมลงทําลาย ทันทีภายหลังจาก
การเก็บเกี่ยวเสร็จ ในเดือนมกราคม ถึง เดือนกุภาพันธุ
2. ตัด/ดาย หรือควบคุมวัชพืช ใหเสร็จเรียบรอย ภายในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ โดยทํา
พรอมๆ กับการ "เวนนํา"
้ หรือ "กักนํ้า" ตนสม
3. ควรใสปุยอินทรียบ ริเวณรอบทรงพุม ในปลายเดือดมีนาคม ถึงเดือนเมษายน
4. สภาพตนสม กอนหรือระหวางการกักนํ้า ควรมีใบแก 2 ชุด โดยไมมกี ารผลิยอดออนชุดใหม
จึงจะทําใหตน สมมีการสะสมอาหารเพียงพอตอการออกดอก
5. ตนสมที่ไมมีผลสม (รุน รอง)บนตน ใหรดนําแบบเว
้
นนํา้ คือ "ไมเหี่ยวและไมแตก" สวนตนที่
มีมีผลสมบนตน ให "กักนํ้า" โดยใหตนมีภาพตนเหี่ยว
6. เมื่อตนสมมีใบแกเต็มทีแ่ ละ/หรือ แสดงอาการขาดนํ้า (เล็กนอย) ให "ขึน้ นํ้า" โดยการใสปุย
และรดนํ้าใหแกตน สมเพือ่ บังคับใหผลิยอดและใบออน ภายในเดือนมีนาคม หรืออยางชา ไม
เกินเดือนพฤษภาคม
7. การ "ขึ้นนํา"
้ อาจเลือกใสปยุ เคมี (สูตรเสมอ) หรือปุย คอกใหแกตน สมและรดนําให
้ อยาง
เพียงพอสมํ่าเสมอดอกสมจะบานในราวสัปดาหท่ี 3-สัปดาหที่ 4ของการใหนา้ํ
8. ดูแลรักษาใบสมชุดนีอ้ ยาใหเกิดความเสียหายเนือ่ งจากการทําลายของเพลีย้ ไฟ หนอนชอนใบ
และโรคแคงเกอรใบสมชุดนีต้ อ งสมบูรณไมแสดงอาการขาดธาตุาหาร
9. หากตนสมผลิยอดออนพรอมดอกสมไดในเดือนมีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม จะเปนผลผลิต
ที่สามารถเก็บเกี่ยวไดในปลายเดือนกุมภาพันธ ถึงตนเดือนเมษายน ซึง่ ตลาดมีความตองการ
มาก และเปนชวงเวลาทีไ่ มมผี ลไมชนิดอืน่ ๆ นอย

3. วิธกี ารบังคับการออกดอกรุน สารทจีน
1. ตนสมทีส่ ามารถบังคับการออกดอกรุน สารทจันได ตองมีผลสมรุน ที่ 1 (สมป) อยูจานวน
ํ
นอยหรือไมมีผลสมรุน 1
2. ตองเปนตนสมทีม่ กี ารแตกยอดออนจํานวนมาก (หรือยอดออนพรอมดอก) เมือ่ เดือน
พฤษภาคม ถึง เดือน มิถนุ ายน

3. ตองมีการบังคับใหตน สมแตกยอดออน ระหวางปลายเดือน กรกฎาคมถึงปลายเดือน
สิงหาคม
4. สภาพตนสม กอนหรือระหวางการกักนํ้า ควรมีใบแก 2 ชุด โดยไมมกี ารผลิยอดออนชุดใหม
จึงจะทําใหตน สมมีการสะสมอาหารเพียงพอตอการออกดอก
5. การควบคุมใหตน สมแตกใบออนจะใชวธิ กี าร "กักนํ้า" และการฉีดพนปุยที่มีคา P สูง
6. เมื่อตนสมมีใบแกเต็มที่ และ/หรือ แสดงอาการขาดนํ้า (เล็กนอย) ให "ขึน้ นํ้า" โดยการใส
ปุยและรดนําให
้ แกตนสม เพือ่ บังคับใหตน สมผลิยอดและดอก ภายในปลายเดือน กันยายน
หรืออยางชา ไมเกินตนเดือนพฤศจิกายน
7. การ "ขึ้นนํา"
้ อาจเลือกใสปยุ เคมี(สูตรเสมอหรือตัวทายสูง)ใหแกตนสมและรดนําให
้ เพียงพอ
อยางสมํ่าเสมอดอกสมจะบานในราวสัปดาหท่3ี -สัปดาหที่4ของการขึน้ นํา้
8. ดูแลรักษาใบสมชุดนีอ้ ยาใหเกิดความเสียหายเนือ่ งจากการทําลายของ เพลี้ยไฟ หนอนชอน
ใบ และโรคแคงเกอร ใบสมชุดนีต้ อ งสมบูรณไมแสดงอาการขาดธาตุอาหาร
9. หากตนสมผลิยอดออนพรอมดอกสมไดในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะเปนผลผลิต
ที่สามารถเก็บเกี่ยวไดในเดือนสิงหาคม ถึง ตนเดือน กันยายน ซึง่ ตลาดมีความตองการมาก
เนื่องจากเปนชวงเวลาของเทศกาลสารทจีนและไหวพระจันทร

4. การรักษาคุณภาพทีด่ ขี องผลสมโชกุน
1. ระมัดระวังการทําลายของเพลีย้ ไฟตัง้ แตระยะเริม่ ผลดอก ระยะดอกออน - ดอกตูม -กลีบ
ดอกโรย ถึงระยะผลออนอายุ 2 เดือน
2. ระวังการทําลายของโรคสแค็บเมือ่ ผลสมมีอายุ 2.5-3.5 เดือน
3. ระวังการทําลายของไรแดง ไรเหลืองสม ตัง้ แตผลออนอายุ 2 - 4 เดือน
4. ระวังการทําลายของโรคแคงเกอรเมือ่ ผลสมมีอายุ3.5-5 เดือน(โดยเฉพาะในฤดูฝน)
5. ระวังการทําลายของไรแดง ไรสนิม เมือ่ ผลสมมีอายุ 7-9 เดือน
6. อยาปลอยใหผลสมติดผลมากเกินไป เพราะจะทําใหผลสมติดผลมากเกินไป เพราะจะทําให
ผลสมมีขนาดเล็กและขนาดผลไมสมํ่าเสมอ (ไมมเี บอร) จํานวนผลสมตอตนควรเหมาะสม
กีบขนาดและอายุของตนสม
7. ใหปุยหรือธาตุอาหารแกตนสมและผลสม ตัง้ แตระยะเริม่ ผลิยอดถึงกอนการเก็บเกีย่ วอยาง
นอย 6 ครัง้ คือ
7.1 เริ่มผลิยอดออน
7.2 ผลสมอายุ 1- 1.5 เดือน
7.3 ผลสมอายุ 2.5 - 3 เดือน
7.4 ผลสมอายุ 4 - 6 เดือน
7.5 ผลสมอายุ 7 - 8 เดือน
7.6 กอนการเก็บ 45 - 50 วัน
8. ผลสมทีม่ ขี นาดใหญแตนาหนั
้ํ กเบาและกากหยาบ มักเกิดการไดรบั ธาตุอาหารไมสมดุล เชน ได
รับธาตุไนโตรเจน (N) มาก โดยไดรบั ธาตุอน่ื ๆ ไมเพียงพอ โดยเฉพาะธาตุโปรแตสเซียม (K)

และธาตุแมกนีเซียม (Mg) ผลสมทีม่ รี สขมมักเกิดการฉีดพนสารประกอบ คอปเปอรบอ ยครัง้
หรือจํานวนมากเกินไปเมือ่ ผลสมแกใกลเก็บเกีย่ ว

8. "รุน " ของสมโชกุน
รุน
1 (สมป)
2 (สมตรุษจีน)
3 (สมเชงเม็ง)
4 (สมสารทจีน)

ผลิยอด/ดอกบาน
ธ.ค. - ม.ค./ ม.ค. - ก.พ.
มี.ค. - พ.ค./ เม.ย.
พ.ค./มิ.ย.
ต.ค./พ.ย.

เดือนทีเ่ ก็บเกีย่ ว
ธ.ค. - ม.ค.
ก.พ. - มี.ค.
มี.ค. - เม.ย.
ส.ค. - ก.ย.

9. สาเหตุของการแตกของผลสมโชกุนและการแกไข
การแตกของผลสม

สาเหตุของการแตก

การปองกันแกไข

1. เกิดเมือ่ ผลสมอายุ 5-7 เดือน และเกิดกับสมรุน 1
2. เกิดมากในระหวางเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
3. เกิดมากในแปลงปลุกทีม่ สี ภาพดินเปนดินเหนียว
4. เกิดกับตนสมทีป่ ลูกจากิง่ ตอนมากกวาสมตนตอ
5. เกิดมากกับแปลงปลูกทีร่ าบไมยกแนวรองปลูก
1. ผลสมไดรบั นํา(ฝน)จํ
้
านวนมากเกินความตองการ
2. เปลืองของผลสมบางมาก
3. เปลือกของผลสมดานกนผลบางกวาดานขัว้ ผล
4. ผลสมมีแผลซึ่งเกิดจากการทําลายของโรค/แมลง
5. ตนสมอยูใ นสภาพซึง่ ผานภาวะเครียดนํ้า
1. ควรใสปุยหมัก/ปุยคอกภายหลังจากการเก็บสมรุน 1 หมด
2. การใสปยุ เคมีในเดือน ม.ค./ก.พ./มี.ค./เม.ย. ควรใช สูตร 4:1:1
3. ควรใหธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม เพิม่ ขึน้ ในระยะผลออน
4. ปองกันโรคสแค็บและแคงเคอร เมือ่ อายุผล 2.5และ5เดือน
5. ปองการการําทลายของ มวนเขียว บนผลอายุ 4-6 เดือน
6. หามตัดหรือดายหญาจนเตียน ในชวงปลายเดือน ก.ค.-ส.ค.
7. ควรใหน้าอย
ํ างสมําเสมอ
่
ในชวงอายุผล 2-6 เดือน
8. ควรเลือกปลูกสม โดยใชตน ตอใหเหมาะสมกับดิน/ชนิดสม
9. ควรฉีดพนปโตรเลีย่ ใมออย/ไวทออยในชวงอายุผล4-6เดือน
10. หากใหปยุ ทางใบในระยะผลออน ควรใชสตู ร 2:1:1-6:1:1

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

