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1. การเตรียมแปลงปลูกและดินส ําหรับการปลูก
1. หากที่ดินแปลงปลูกมีขนาดใหญ ควรเร่ิมปรับพ้ืนท่ีหรือเตรียมดินในฤดูแลง
2. ไถดินเพื่อปรับสภาพแปลงปลูก ร้ือส่ิงกรีดขวางออก เพื่อพื้นที่มีสภาพโลง
3. วัดแนวเขตพนท่ี (กวาง-ยาว) และท ําแผนท่ีของดินแปลงท่ีปลูก
4. คํ านวณจ ํานวนตนสมและเลือกระยะปลูก ตามความตองการ โดยยึดหลักดังน้ี

4.1ควรวาง แถวของตนสม อยูในแนวทิศเหนือ-ใต
4.2 มาตรฐานของการปลูก ระยะตนสม*ระยะแถว คือ 4*4 5*5 3.5*7 4*8 เมตร
4.3 คํ านวณจ ํานวนก่ิงพันธุหรือตนพันธุสมท่ีตองการใชในการปลูก (ควร + เพิ่ม 2%)
4.4 ก ําหนดจ ํานวนแถว วางแนวและตํ าแหนงของตนสมท่ีจะปลูกในพ้ืนท่ีจริง

5. ไถพรวนดิน ยกแนวปลูกใหเปนรองลูกฟกู หรือ ฟนดินพูนเปนโขด (กะทะควํ่ า)รองลูกฟูก
หรือโขดควรสูงจากพ้ืนดินเดิมอยางนอยประมาณ 50-75 ซม.

6. ยอยดินตรงบริเวณท่ีจะปลูกตนสมใหละเอียดเหมาะสมตอการปลูกพืช
7. ปรับปรุงสภาพดินของแนวรองปลูกหรือบริเวณโขดท่ีจะปลูกดวยปุยหมักหรือปุยคอกเกา
8.  ปกไมรวก (ยาวประมาณ 50-60 ซม.) ตรงบริเวณจุดกํ าหนดหรือโขดท่ีจะปลูกตนสมใหแต
ละจุดที่จะปลูกตนสมในแตละแถวปลูก อยูในแนวท่ีตรงกัน

9. หากดินท่ีจะปลูกตนสมเปนดินรวนปนทราย ควรจัดเตรียมเศษพืชหรือฟางเพ่ือการคลุมดิน
รักษาความชื้น
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10. เก็บตัวอยางดินบริเวณท่ีจะปลูกตนสม  สงหนวยงานเพ่ือวิเคราะหความเปนกรดเปนดาง
     โครงสรางของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุและธาตุอาหารท่ีจํ าเปน

2. การเตรียมตนพันธุสม
1. หากเลือกใชตนพันธุสมเปนก่ิงตอน ควรพิจารณาดังน้ี

1.1 เปนก่ิงตอนจากแหลงหรือผูขายท่ีเช่ือถือได
1.2 ตนสมตนแมตองแข็งแรง ไมเปนโรคกรีนน่ิงและโรคทริสเตซา หรือโรคไวรัสอ่ืนๆ และมี
ลักษณะท่ีดีตรงตามสานพันธุ

1.3 ตนสมตนแมควรมีอายุมากกวา 7-8 ปข้ึนไป
1.4 ก่ิงตอนควรเปนก่ิงท่ีต้ังหรือต้ังตรงทีมีอายุ 1-1.5 ป ก่ิงแข็งแรง กลม -ไมมีหนาม สี
เขียวอมน้ํ าตาลหรือสีน้ํ าตาลอมเขียว มีรากออกโดยรอบขว้ัน

1.5 ความสูงของก่ิงตอน 45-55 ซม. (ไมควรเกิน 60 ซม.)
1.6  ก่ิงตอนไมควรเพาะชํ าอยูในถุงนานเกิน 6 เดือน

2. หากเลือกใชตนพันธุสมเปนตนตอท่ีติดตาหรือเสียบยอด ควรเลือกท่ีมีลักษณะดังน้ี
2.1 ตนพันธุสมจากแหลงหรือผูขายที่เชื่อถือได หรือไดผานรับรอง การปลอดโรค

    2.2 ตนพันธุสมแข็งแรงไมเปนโรคกรีนน่ิงและโรคทริสเตซาหรือโรคไวรัสอ่ืนๆ และมีลักษณะ
          ท่ีดีตรงตามสายพันธุ

2.3 ตนพันธุสมไมควรปลูกอยูในถุงเพาะช ํา ภายหลังการติดตาหรือเสียบยอดเกินกวา 1 ป
2.4 เลือกใชชนิดของตนตอสมใหเหมาะสมกับพันธุสมและสภาพของดินท่ีปลูก

     2.5 พ้ืนท่ีทีจ่ะปลูกตนสมปลอดโรค ควรหากไกลจากแหลงปลูกเดิม
     2.6 ตองระมัดระวังการติดโรคภายหลังจากการปลูก

3. ระยะเวลาปลูกและวิธีการปลูกท่ีเหมาะสม
1. สามารถเลือกเวลาปลูกเม่ือใดก็ได ถาแปลงปลูกมีการติดต้ังระบบน้ํ าชลประทาน
2. ควรปลูกในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม หากอาศัยน้ํ าฝนโดยไมมีแหลงน้ํ า
3. กิ่งหรือตนพันธุสมที่จะนํ าลงปลูกควรเปนระยะใบแก (ไมควรมีใบออน) หากเปนก่ิงตอนควร
ใหปลายรากมีสีเหลืองหรือสีนวล

4. ตนพันธุสมติดตาหรือเสียบยอด ควรปลูกโดยการจัดระบบราก
5. ตนพันธุสมที่มีรากขดงอโดยเฉพาะรากใหญ หากไมสามารถจัดระบบรากได ไมควรนํ าลง
ปลูก

6. อยาปลูกตนพันธุสมลึก ควรปลูกและกลบหนาดินใหเสมอข้ัวบนของก่ิงตอน หรือเสมอระดับ
หนาดินเดิมของถุงเพาะชํ า

7. ควรปลูกโดยจัดใหลํ าตนหลักของตนพันธุสมต้ังตรง ปกหลักไมรวกและผูกยึดตนสมใหแนน
ระวังอยาใหตนสมโยกคลอน

8. ควรหาฟางขาวหรือเศษพืชคลุมดินบริเวณโขดท่ีปลูกตนสม โดยเฉพาะในดินรวนหรือดินปน
ทราย



4. การดูแลและการทํ างาน (หลังปลูก - ตนอายุ 1 ป)
1. ผูกยึดตนสมใหแนนกับหลักไมรวกที่ปกไวเพื่อปองกันไมใหตนสมโยกคลอน
2. ตองใหน้ํ าแกตนสมท่ีปลูกใหมอยางสม่ํ าเสมอและเพียงพอ ระวังอยาใหตนสมขาดน้ํ า
3. หากตองการใหปุยทางดินแกตนสม  ควรเลือกใชปุยหมัก  หรือปุยคอกเกา หรือปุยเคมีสูตร

46-0-0 16-20-0 หรือ 20-20-0 50-55 วัน/คร้ัง ต้ังแตอายุ 6-12 เดือนหลังปลูก
4. ควรใหปุยทางใบสูตรเสมอแกตนสม เชน 30-20-10 19-20-20 เดือนละ

1-2 คร้ัง
5. ในฤดูแลง ควบคุมบริเวณทรงพุมดวยเศษพืช ฟางขาว ตนถ่ัว เปลือกถ่ัว
6. ระวังการทํ าลายของเพล้ียไฟและหนอนชอนใบในระยะยอดและใบออน
7. ต้ังแตตนสมอายุ 8 เดือนข้ึนไป ควรตัดแตงก่ิงกระโดง ก่ิงแหงและก่ิงเปนโรค
8. อยาฉีดพนสารปองกันกํ าจัดวัชพืชใกลบริเวณโคนตนหรือทรงพุม
9. ระวังการท ําลายของโรคแคงเกอรหรือโรคใบจุดท่ีใบออนในฤดูฝน
10.หากตองการใหตนสมเติบโตเร็วและแข็งแรง ควรใชวัสดุปรับปรุงคุณภาพของดิน เชน
อินทรียวัตถุ ปูน ใหเหมาะสมกับชนิดของดิน

11.ปลูกซอมแซมตนสมท่ีตายหรือไมแข็งแรง โดยใชพันธุสมที่สมบูรณแข็งแรง
12.หากแปลงปลูกอยูในสภาพที่โลง ใกลนาขาว ที่รกราง ควรรีบปลูกพืชลอมที่หรือพืชก ําบังลม
ภายหลังจากท่ีปลูกตนสมแลว

13.หากตองการปลูกตนไมอ่ืนเปนพืชเสริมรายได ใหเลือกชนิดท่ีเหมาะสมกับสมท่ีปลูก
5. การดูแลและการทํ างาน (ตนอายุ 1-2 ป)

1. ใหเร่ิมสรางทรงพุม โดยมีลํ าตนหลักเพียงลํ าตนเดียวและมีกิ่งใหญ 3-5 กิ่ง
2. ควบคุมใหแตกยอดออนเปนรุนหรือเปนชุดพรอม ๆ กันต้ังแตตนสมอายุ 1 ป
3. บังคับการแตกยอดออนใหมีการแตกตาขางมากกวาการแตกตายอด
4. การแตกยอดสามารถบังคับใหเกิดไดทุกๆ 50-55 วันโดยอาศัยวิธีการใหน้ํ าเปนระยะ ๆ
5. ขนาดของใบสมควรไดมาตรฐาน ใบหนา สีเขียวเขม ไมแสดงอาการขาดธาตุอาหารหลัก
หรืออาหารรอง

6. การใหปุยทางดินควรเร่ิมปรับเปนการให 60 วัน/คร้ัง และอาจใหสลับระหวางปุยเคมี และ 
ปุยอินทรีย ปุยเคมีควรใชสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16

7. เร่ิม "สอนดอก" เม่ือตนสมอายุประมาณ 20-24 เดือน โดย "เวนน้ํ า" หรือ "กักน้ํ า" และให
เร่ิมผลิยอดพรอมตาดอกในสมรุนท่ี 1 หรือ รุน 2

8. หากตนสมมีขนาดของใบเล็กกวาปกติ ใหควบคุมขนาดของใบโดยการใชปุยทางใบที่มีธาตุ
ฟอสฟอรัส (P) สงู เชน สูตร 15-30-15 กอนการเวนน้ํ าหรือกักน้ํ า

9. ในการบังคับการแตกยอดออนพรอมดอกรุนแรก อาจใชวิธีการกักน้ํ าใหตนสมมีสภาพขาด
น้ํ าในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ ได จากน้ันจึง "ข้ึนน้ํ า" โดยการรดน้ํ าอยางเพียงพอเพ่ือใหตนสม
ผลิยอดออนชุดใหม

10.ความสูงของตนสมท่ีเร่ิมการบังคับใหออกดอกและติดผล คือ 1 - 1.5 เมตร หรือเริ่มเก็บผล
ไดเม่ือตนมีความสูงประมาณ 2-2.5 เมตร



6. การดูแลการทํ างาน (ตนอายุ 3 ปข้ึนไป)
1. การตัดแตงก่ิงตนสมใหตัดแตงก่ิงกระโดงท่ียาวและมีหนาม ก่ิงบิดไขว ก่ิงเปนโรคหรือถูก
แมลงทํ าลาย ควรเร่ิมตัดแตงไดเม่ือหมดฤดูฝน หรือในเดือนพฤศจิกายนหรือ เดือน
ธันวาคม

2. หากตนสมแสดงอาการขาดธาตุอาหารรอง โดยเฉพาะธาตุแมกนีเซียมและธาตุสังกะส ีใหรีบ
แกไขโดยการใหทางดิน หรือการฉีดพนทางใบกอนการบังคับการออกดอก

3. กอนการบังคับการออกดอก (ในระหวางการเวนใหน้ํ าหรือการกักน้ํ า) ประมาณ 2 เดือน ถา
หากตนสมมีใบขนาดใหญมาก ใบหนาทึบ ใหฉีดพนปุยทางใบสูตร 15-30-15 หรือ 10-
52-17 หรือ 0-52-34 อัตรา 50-60 กรัมตอน้ํ า 20 ลิตร อยางนอย 3-4 คร้ัง

4. บังคับใหตนแตกยอดออนเปนชุดพรอม ๆกัน ในเดือน ธันวาคม ถึงเดือน มกราคม โดยการ
ไมใหน้ํ าแกตนสม "เวนน้ํ า" หรือ "กักน้ํ า" ในเดือนตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน ใหตนสมมี
ลักษณะใบแกเต็มท่ีและแสดงอาการขาดน้ํ าประมาณ 15-20 วัน จากน้ันจึง "ข้ึนน้ํ า" โดย
การรดน้ํ าใหแกตนสมอยางเพียงพอจนตนสมฟนจากอาการขาดน้ํ า

5. การใหปุยทางดินแกตนสม ต้ังแตอายุ 3 ปเปนตนไป ควรพิจารณาความสมบูรณของตนสม 
ขนาดของใบ และผลของการวิเคราะหดินเปนสํ าคัญ ในสภาพทั่ว ๆ ไปใหใชปุยเคมี (สูตร 
15-15-15 หรือ 16-16-16) สลับกับปุยอินทรีย(ปุยหมักหรือปุยคอก) ทุก ๆ 2 เดือน 
ยกเวนในฤดูฝนไมควรใชปุยคอกท่ีมีไนโตรเจน (N) สูง และหากใบสมมีขนาดใหญมาก อาจ
มีความจํ าเปนในการเลือกใชปุยท่ีมีธาตุฟอสฟอรัส (P) และธาตุโปรแตสเซียม (K) สูงสลับ
แทนบาง (โดยเฉพาะอยางย่ิงในดินท่ีเปนกรด)

6. การข้ึนน้ํ าหรือบังคับใหตนสมผลิยอดออนในปลายเดือนธันวาคม ถึง ตนเดือนมกราคม 
สามารถใชปุยเคมีหรือปุยอินทรียอยางใดอยางหน่ึงได ดอกสมท่ีไดในเดือนน้ีจะเปนผลผลิต 
"รุน 1" ท่ีเก็บไดในเดือนตุลาคม หรือ พฤศจิกายน ในปถัดไป

7. การผลิตสมโชกุนรุนตรุษจีนและรุนสารทจีน
1.ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการติดผลของสมโชกุน
1. อายุการเก็บเก่ียวของผลสมโชกุน(หรือ สมสายน้ํ าผึ้ง) เฉล่ีย 10-11 เดือน
2. การผสมของดอกและผลของสมโชกุนโดยธรรมชาติจะมีเปอรเซ็นตคอนขางสูง
3. เพล้ียไฟจัดเปนศัตรูท่ีมีความสํ าคัญมากที่สุด และมีผลตอการติดผลออนของสมโชกุน(รวมทั้ง
สมสายพันธอ่ืน)
4. การรบกวนการผสมเกสรของดอกสมโชกุน (รวมท้ังสมชนิดอ่ืนๆ) ในวันดอกสมบานท่ีจัดเปน

สาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหดอกสมและผลออน (ภายหลังจากดอกบาน) รวง ไดแก
4.1ฝนตกในวันดอกสมบาน (โดยเฉพาะอยางย่ิงในเวลาเชา)
4.2รดน้ํ าหรือมีการใหน้ํ า (อยางมาก) แกตนสมในระยะดอกบาน
4.3 ฉีดพนสารเคมีเกษตรแกตนสมในระยะดอกบาน
4.4อากาศรอนจัด (อุณหภูมิสูงเกิน 37-38 C) และความชื้นสัมพัทธตํ ่ามาก
4.5ดอกสมไมสมบูรณแข็งแรง ขนาดดอกเล็ก กลีบส้ัน สีขาวหมนหรือคล้ํ า



4.6การท ําลายของเพล้ียไฟโดยการดูดน้ํ าเล้ียงท่ีดอกตูมและดอกบาน
5. ตนสมมีสภาพไมสมบูรณเพราะเปนโรคกรีนนิ่ง โรคทริสเตซา โรครากเนาและโรคโคนเนา
โรคขาดธาตุอาหาร มักออกดอกจํ านวนมาก แตติดผลนอยหรือผลรวงกอนกํ าหนดงาย

6. ตนสมที่ทรงพุมทึบมาก ใบมีขนาดใหญผิดปกติ มีการแตกก่ิงกานยาวและเปนก่ิงกระโดง
ลักษณะเปนเหล่ียม มีหนามมาก จะออกดอกยากและจ ํานวนดอกตอตนนอยผลสมมักมี
ขนาดใหญเกินไป ผลมีน้ํ าหนักเบา เปลือกหนา เน้ือนอยและมีรสจืด

7. ตนสมที่ปลูกลึกและคอนขางลึก และมีระบบรากฝอยไมสมบูรณแข็งแรง จ ํานวนรากนอย
หรืออยูคอนขางลึกจากผิวดิน มักแสดงอาการขาดธาตุอาหารไดงายและบอยทํ าใหตนสม
อาจติดผลนอยหรือผลสมมีขนาดเล็กกวาปกติ

2. วิธีการบังคับการออกดอกรุนตรุษจีน
1. ตัดแตงก่ิงกระโดงภายในทรงพุม กิ่งแหง ก่ิงเปนโรคหรือมีแมลงทํ าลาย ทันทีภายหลังจาก
การเก็บเกี่ยวเสร็จ ในเดือนมกราคม ถึง เดือนกุภาพันธุ

2. ตัด/ดาย หรือควบคุมวัชพืช ใหเสร็จเรียบรอย ภายในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ โดยทํ า
พรอมๆ กับการ "เวนน้ํ า" หรือ "กักน้ํ า" ตนสม

3. ควรใสปุยอินทรียบริเวณรอบทรงพุมในปลายเดือดมีนาคม ถึงเดือนเมษายน
4. สภาพตนสม กอนหรือระหวางการกักน้ํ า ควรมีใบแก 2 ชุด โดยไมมีการผลิยอดออนชุดใหม
จึงจะท ําใหตนสมมีการสะสมอาหารเพียงพอตอการออกดอก

5. ตนสมที่ไมมีผลสม (รุนรอง)บนตน ใหรดน้ํ าแบบเวนน้ํ า คือ "ไมเหี่ยวและไมแตก" สวนตนท่ี
มีมีผลสมบนตน ให "กักน้ํ า" โดยใหตนมีภาพตนเหี่ยว

6. เม่ือตนสมมีใบแกเต็มท่ีและ/หรือ แสดงอาการขาดน้ํ า (เล็กนอย) ให "ข้ึนน้ํ า" โดยการใสปุย
และรดน้ํ าใหแกตนสมเพ่ือบังคับใหผลิยอดและใบออน ภายในเดือนมีนาคม หรืออยางชา ไม
เกนิเดือนพฤษภาคม

7. การ "ข้ึนน้ํ า" อาจเลือกใสปุยเคมี (สูตรเสมอ) หรือปุยคอกใหแกตนสมและรดน้ํ าใหอยาง
เพียงพอสม่ํ าเสมอดอกสมจะบานในราวสัปดาหท่ี 3-สัปดาหที่ 4ของการใหน้ํ า

8. ดูแลรักษาใบสมชุดน้ีอยาใหเกิดความเสียหายเน่ืองจากการทํ าลายของเพล้ียไฟ หนอนชอนใบ
และโรคแคงเกอรใบสมชุดน้ีตองสมบูรณไมแสดงอาการขาดธาตุาหาร

9. หากตนสมผลิยอดออนพรอมดอกสมไดในเดือนมีนาคม ถึง เดือน พฤษภาคม จะเปนผลผลิต
ท่ีสามารถเก็บเกี่ยวไดในปลายเดือนกุมภาพันธ ถึงตนเดือนเมษายน ซ่ึงตลาดมีความตองการ
มาก และเปนชวงเวลาท่ีไมมีผลไมชนิดอ่ืน ๆ นอย

3. วิธีการบังคับการออกดอกรุนสารทจีน
1. ตนสมท่ีสามารถบังคับการออกดอกรุนสารทจันได ตองมีผลสมรุนท่ี 1 (สมป) อยูจ ํานวน
นอยหรือไมมีผลสมรุน 1

2. ตองเปนตนสมท่ีมีการแตกยอดออนจํ านวนมาก (หรือยอดออนพรอมดอก) เม่ือเดือน
พฤษภาคม ถึง เดือน มิถุนายน



3. ตองมีการบังคับใหตนสมแตกยอดออน ระหวางปลายเดือน กรกฎาคมถึงปลายเดือน
สิงหาคม

4. สภาพตนสม กอนหรือระหวางการกักน้ํ า ควรมีใบแก 2 ชุด โดยไมมีการผลิยอดออนชุดใหม
จึงจะท ําใหตนสมมีการสะสมอาหารเพียงพอตอการออกดอก

5. การควบคุมใหตนสมแตกใบออนจะใชวิธีการ "กักน้ํ า" และการฉีดพนปุยที่มีคา P สูง
6. เม่ือตนสมมีใบแกเต็มท่ี และ/หรือ แสดงอาการขาดน้ํ า (เล็กนอย) ให "ข้ึนน้ํ า" โดยการใส
ปุยและรดน้ํ าใหแกตนสม เพ่ือบังคับใหตนสมผลิยอดและดอก ภายในปลายเดือน กันยายน
หรืออยางชา ไมเกินตนเดือนพฤศจิกายน

7. การ "ข้ึนน้ํ า" อาจเลือกใสปุยเคมี(สูตรเสมอหรือตัวทายสูง)ใหแกตนสมและรดน้ํ าใหเพียงพอ
อยางสม่ํ าเสมอดอกสมจะบานในราวสัปดาหท่ี3-สัปดาหที่4ของการข้ึนน้ํ า

8. ดูแลรักษาใบสมชุดน้ีอยาใหเกิดความเสียหายเน่ืองจากการทํ าลายของ เพลี้ยไฟ หนอนชอน
ใบ และโรคแคงเกอร ใบสมชุดน้ีตองสมบูรณไมแสดงอาการขาดธาตุอาหาร

9. หากตนสมผลิยอดออนพรอมดอกสมไดในเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน จะเปนผลผลิต
ท่ีสามารถเก็บเกี่ยวไดในเดือนสิงหาคม ถึง ตนเดือน กันยายน ซ่ึงตลาดมีความตองการมาก 
เน่ืองจากเปนชวงเวลาของเทศกาลสารทจีนและไหวพระจันทร

4. การรักษาคุณภาพท่ีดีของผลสมโชกุน
1. ระมัดระวังการทํ าลายของเพล้ียไฟต้ังแตระยะเร่ิมผลดอก ระยะดอกออน - ดอกตูม -กลีบ
ดอกโรย ถึงระยะผลออนอายุ 2 เดือน

2. ระวังการท ําลายของโรคสแค็บเม่ือผลสมมีอายุ 2.5-3.5 เดือน
3. ระวังการท ําลายของไรแดง ไรเหลืองสม ต้ังแตผลออนอายุ 2 - 4 เดือน
4. ระวังการท ําลายของโรคแคงเกอรเม่ือผลสมมีอายุ3.5-5 เดือน(โดยเฉพาะในฤดูฝน)
5. ระวังการท ําลายของไรแดง ไรสนิม เม่ือผลสมมีอายุ 7-9 เดือน
6. อยาปลอยใหผลสมติดผลมากเกินไป เพราะจะท ําใหผลสมติดผลมากเกินไป เพราะจะท ําให
ผลสมมีขนาดเล็กและขนาดผลไมสม่ํ าเสมอ (ไมมีเบอร) จ ํานวนผลสมตอตนควรเหมาะสม
กีบขนาดและอายุของตนสม

7. ใหปุยหรือธาตุอาหารแกตนสมและผลสม ต้ังแตระยะเร่ิมผลิยอดถึงกอนการเก็บเก่ียวอยาง
นอย 6 คร้ัง คือ
7.1 เร่ิมผลิยอดออน
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. ผลสมท่ีมีขนาดใหญแตน้ํ าหนักเบาและกากหยาบ มักเกิดการไดรับธาตุอาหารไมสมดุล เชน ได
รับธาตุไนโตรเจน (N) มาก โดยไดรับธาตุอ่ืน ๆ ไมเพียงพอ โดยเฉพาะธาตุโปรแตสเซียม (K)



และธาตุแมกนีเซียม (Mg) ผลสมท่ีมีรสขมมักเกิดการฉีดพนสารประกอบ คอปเปอรบอยคร้ัง
หรือจ ํานวนมากเกินไปเม่ือผลสมแกใกลเก็บเก่ียว

8. "รุน" ของสมโชกุน
          รุน           ผลิยอด/ดอกบาน          เดือนท่ีเก็บเก่ียว

1 (สมป)          ธ.ค. - ม.ค./ ม.ค. - ก.พ. ธ.ค. - ม.ค.
2 (สมตรุษจีน)          มี.ค. - พ.ค./ เม.ย. ก.พ. - มี.ค.
3 (สมเชงเม็ง)                  พ.ค./มิ.ย. มี.ค. - เม.ย.
4 (สมสารทจีน)          ต.ค./พ.ย. ส.ค. - ก.ย.

9. สาเหตุของการแตกของผลสมโชกุนและการแกไข
การแตกของผลสม 1. เกิดเม่ือผลสมอายุ 5-7 เดือน และเกิดกับสมรุน 1

2. เกิดมากในระหวางเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม
3. เกิดมากในแปลงปลุกท่ีมีสภาพดินเปนดินเหนียว
4. เกิดกับตนสมท่ีปลูกจาก่ิงตอนมากกวาสมตนตอ
5. เกิดมากกับแปลงปลูกท่ีราบไมยกแนวรองปลูก

สาเหตุของการแตก 1. ผลสมไดรับน้ํ า(ฝน)จ ํานวนมากเกินความตองการ
2. เปลืองของผลสมบางมาก
3. เปลือกของผลสมดานกนผลบางกวาดานข้ัวผล
4. ผลสมมีแผลซึ่งเกิดจากการทํ าลายของโรค/แมลง
5. ตนสมอยูในสภาพซ่ึงผานภาวะเครียดน้ํ า

การปองกันแกไข       1. ควรใสปุยหมัก/ปุยคอกภายหลังจากการเก็บสมรุน 1 หมด
      2. การใสปุยเคมีในเดือน ม.ค./ก.พ./มี.ค./เม.ย.  ควรใช สูตร   4:1:1
      3. ควรใหธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม เพ่ิมข้ึนในระยะผลออน
      4. ปองกันโรคสแค็บและแคงเคอร เม่ืออายุผล 2.5และ5เดือน
     5. ปองการการํ าทลายของ มวนเขียว บนผลอายุ 4-6 เดือน
     6. หามตัดหรือดายหญาจนเตียน ในชวงปลายเดือน ก.ค.-ส.ค.
     7. ควรใหน้ํ าอยางสม่ํ าเสมอ ในชวงอายุผล 2-6 เดือน
     8. ควรเลือกปลูกสม โดยใชตนตอใหเหมาะสมกับดิน/ชนิดสม
     9. ควรฉีดพนปโตรเล่ียใมออย/ไวทออยในชวงอายุผล4-6เดือน
   10. หากใหปุยทางใบในระยะผลออน ควรใชสูตร 2:1:1-6:1:1

จดัทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํ านักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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