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ซอนกลิน่
ชื่อไทย
ชื่อสามัญ (Common name
ชื่อวิทยาศาสตร (Scientific name)
ชือ่ วงศ (Family)
ถิน่ กําเนิด (Native)

ซอนกลิน่
Tuberose
Polianthes tuberosa Lin.
Amaryllidaceae
South America

ความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ซอนกลิ่นเปนไมตัดดอกที่ปลูกกันมานานแลวในประเทศไทย ซึ่งสวนใหญใชในการบูชาพระและ
ประดับในงานศพ ฉะนัน้ บางคนจึงไมนยิ มปลูกประดับบาน เพราะถือวาไมเปนมงคล ปจจุบันความเชื่อ
ถือเหลานั้นไดลดลงไปแลว ในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารประมงนิยมนําซอนกลิน่ มาใชในการเซนไหวแมยา นางเรือ
กอนออกจับปลาดวย นอกจากนีใ้ นประเทศฮองกง สิงคโปร ก็นยิ มใชซอ นกลิน่ ในการเซนไหวเชนกัน
ประเทศญี่ปุนนิยมใชในการปลูกประดับตกแตงสถานที่ทั้งสามประเทศนี ้ไดนําเขาจากประเทศไทยเปน
สวนมาก สําหรับพื้นที่ปลูกในประเทศไทยสวนมากอยูบริเวณเขตรอบนอกกรุงเทพฯ เชน เขตหนองแขม
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เขตภาษีเจริญ และในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน อุดรธานี หนองคาย ขอนแกน เนือ่ ง
จากดอกซอนกลิน่ มีกลิน่ หอมเย็นเชนเดียวกับ จําป จําปา มะลิจึงอาจจะใชในการสกัดนํ้าหอมระเหยได

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ซอนกลิ่นเปนไมหัวแบบ Tuber ซึง่ ใชเปนแหลงสะสมอาหาร รอบๆ หัวจะมีตาอยู โดยรอบ
สามารถเจริญเติบโตเปนลําตนหรือหัวตอไปได ราก จะเปนระบบรากฝอย มีสนี ้าตาลขนาดเล็
ํ
กมีจํานวน
ไมมากนัก มีขนาดสัน้ จนถึงยาวประมาณ 1 ฟุต ใบเจริญมาจากฐานหัว ใบมีลักษณะเรียวแคบ มีความ
ยาวประมาณ 30-40 ซม. กวาง 2-3 ซม. ใบมีสเี ขียวสดมีจดุ แดงทีฐ่ านใบ กลางใบหอเขาหากันใบหนา
พอสมควร ใบลางจะมีขนาดเล็กกวาใบทีอ่ ยูต ดิ กันขึน้ มา ใบที่แตกใหมจะตั้งขึ้น ใบแกจะหอยลง ชอดอก
จะเปนแบบ Spike กานดอกใหญแข็งแรง มีสีเขียว และตัง้ ตรงในแนวดิง่ ดอกเมือ่ บานจะมีสขี าว ดอก
เปนแบบ สมบูรณเพศ (Perfect Flower) มีกลีบดอก (Petal) เชือ่ มติดกัน รูปรางคลายกรวยโคง ยาว
ประมาณ 1-6 ซม. ดอกจะเริม่ บานตัง้ แตตอนเย็นโดยทะยอยบานจากตอนลางของชอดอกขึน้ มาเรือ่ ย ๆ
พันธุที่มีปลูกนั้นไมมีชื่อเรียกโดยเฉพาะแตเรียกตามลักษณะของดอกคือ พันธุท ม่ี ดี อกไมซอ น และพันธุ
ที่มดี อกซอน

การขยายพันธุ
1. การแยกหนอ ทําไดโดยการใชมอื หรือมีดปลิดแยก
หนอออกจากกอเดิมแลวนําไปปลูกลงแปลงไดทนั ที การแยก
หนอควรแยกกอนออกดอก วิธีการนี้จะทําไดงา ยและไดตน
ใหมจํานวนมาก ซึง่ ขึน้ อยูก บั ขนาดและปริมาณของกอเดิมดวย
2. การใชหวั เปนวิธกี ารทีน่ ยิ มกันมาก ทํางายสะดวก
และเกษตรกรสามารถเก็บรักษาสวนที่ขยายพันธุไวปลูกในฤดู
ตอไปดวย
3. การแบงหัว เปนวิธีการขยายพันธุโ ดยมีขน้ั ตอนการปฏิบตั คิ ลายกับการขยายพันธุ บ อนสี
โดยการแบงหัวใหมีตาติดอยูกับสวนที่ตัด แลวนําไปปกชํา เมือ่ ตนงอกและมีใบประมาณ 2-3 ใบ ก็นํา
ไปปลูกได แตเปนวิธีการขยายพันธุที่ชา ไมเหมาะที่จะทําเปนการคา การเก็บรักษาหัวเพื่อใชขยายพันธุ
ในฤดูกาลตอไป การเก็บหัวจะเก็บจากแปลงที่มีอายุเลย 3 ปไปแลว เพราะซอนกลิน่ ทีอ่ ายุมาก ผลผลิ
ตจะลดลง จําเปนตองรือ้ แปลงปลูกใหม
กอนจะทําการเก็บหัวควรงดการใหน้ําลงเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ สังเกตวาใบเหลืองจนหมดแลว จึงขุดเอา
หัวขึ้นมา สลัดเอาดินออกใหหมด แลวนําไปเก็บไวในที่รม ไมใหถูกฝน หัวที่กองไวควรหมั่นกลับทุก ๆ
2-3 วัน กรณีทเ่ี ก็บนาน ๆ ควรแชยากันรากอนเพือ่ ปองกันเชือ้ ราเขาทําลาย
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การเตรียมดิน
ซอนกลิ่นเปนไมหัว จึงเจริญเติบโตไดดใี นดินรวนเหนียว มีอนิ ทรียว ตั ถุสงู ฉะนัน้ ในการเตรียม
ดินจึงจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองทําใหดนิ โปรง มีการระบายนํ้าดี
เพราะไมหัวสวนใหญไมชอบนํ้ าขังซึ่งอาจจะทํ าใหหัวเนาไดงาย
การเตรียมแปลงควรขุดใหลกึ ประมาณ 6-8 นิว้ ตากดินไว
ประมาณ 1 สัปดาห ใสปยุ คอกอัตรา 200 กก./ไร การยกรองทํา
คลาย ๆกับแปลงปลูกออย หางกันแปลงละ 30 ซม. ความสูงของ
คันดิน 20-30 ซม. เพือ่ ใหคนั ดินอุม ความชืน้ ใหกบั รากซอนกลิน่

การปลูกและการดูแลรักษา
นิยมปลูกกันตอนตนฤดูฝน ประมาณเดือน พ.ค.-ก.ค.
โดยปลูกในรองทีเ่ ตรียมไวใชระยะปลูก 30 x 30 หรือ 40 x 40
ซม. ปลูกแบบสลับฟนปลา 1 หัว/หลุม การฝงหัวควรใหหัวเหลือ
โผลขึ้นมาประมาณ 1/3 เพือ่ ปองกันไมใหหวั เนา และควรใชฟาง
หรือหญาแหงคลุมแปลงปลูกไวเพื่อเก็บความชื้นและชวยปองกัน
วัชพืชงอกบนแปลงดวยและยังทําใหตน แตกกอดีขน้ึ หลังจากปลูก
ประมาณ 1 สัปดาหจะมีใบแตกออกมา n การใหน้ํา เนือ่ งจาก
ซอนกลิน่ เปนพืชทีช่ อบความชืน้ สูง แตไมแฉะ จึงควรใหความชืน้ สมํ่าเสมอ ถาฝนไมตกก็ใหน้ํา 2 วัน
หรือ 3 วันครั้งแลวแตสภาพดิน
การใสปยุ หลังจากปลูกไปแลวประมาณ 1 เดือน ควรใสปุยเพื่อเรงการแตกกอโดยใชปุยเคมี
สูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา 50กิโลกรัม/
ไร โดยการหวานใหทั่วแปลง หลังจากนัน้ ก็หวานทุก 1 เดือน
เพื่อกระตุนใหซอ นกลิน่ ออกดอก n การตัดแตง เมือ่ ซอนกลิน่
มีอายุได 2 ป พบวามีการเจริญเติบโตและการแตกกอสูงมาก
ทําใหเกิดการ "บาใบ" ในชวงฤดูฝน ปริมาณดอกจะลดลงและ
มีโรคเขาทําลายในชวงนีด้ ว ย ฉะนัน้ จึงควรมีการตัดใบออกบาง
บางสวนซึ่งเรียกวาการเกี่ยวใบ หลังจากนั้นก็ใสปุยเคมีสูตร
15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร เพือ่ เรงการออกดอก เพื่อทําใหประสิทธิภาพการออกดอกสูงมาก

โรคและแมลง
โรคและแมลง ซอนกลิน่ มีโรคและแมลงรบกวนนอยมาก โรคที่พบในชวงฤดูฝน
1. โรค Botrytis Blight โรคนี้สามารถแพรระบาดไดรวดเร็วมาก โดยเฉพาะชวงอากาศมี
ความชื้นสูง โดยสังเกตเห็นจุดฉํ่าสีน้ําตาลบนดอกและใบ จากนัน้ จุดนีก้ จ็ ะยาวขึน้ และเปลีย่ นเปนสีน้ําตา
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ลปนเหลือง หรือมีสนี ้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาลปนแดงตรงกลาง ทําใหดอกและใบทีเ่ ปนโรคเนาอยางรวด
เร็ว การปองกันกําจัด ฉีดพนดวยไซเนบ มาเนบ เฟอรแนบ แคบแทน หรือ
ไดคลอร สัปดาหละครัง้ ตัง้ แตใบยาวประมาณ 10-20 ซม. หรือฉีดกอน
ระยะฝนชุก
2. โรคทีเ่ กิดจากเชือ้ Selerotium rolfsii จะพบมากในระยะที่มีฝน
ตกชุก เชือ้ จะกระเด็นไปเกาะตามสวนของพืชทีอ่ ยูบ ริเวณผิวดิน จึงทําใหใบ
และกานดอกเนาหักพับลง การปองกันไดโดยการฉีดพนดวยแคปแทน ไซ
แนบ หรือมาเนบ สัปดาหละครัง้
3. โรครากปม เกิดจากไสเดือนฝอย ทําใหตนชะงักการเจริญเติบโต
ใบเหลืองเหี่ยวตอนกลางวันและฟนตอนกลางคืน เมื่อทิ้งไวนานจะทําใหตายได การปองกัน โดยใช
เมทธิลโบรไมด ฆาเชือ้ ในดิน การกําจัดใชนีมากอน ฉีดรอบ ๆ ตนพืช เพื่อทําลายไสเดือนฝอย หรือจุม
หัวซอนกลิน่ ในนํ้ารอน 120 องศาฟาเรนไฮด เปนเวลา 1 ชม. แลวผึ่งใหแหงกอนปลูกเพื่อกําจัดไสเดือน
ฝอยที่ติดมากับหัวพันธุ
4. เพลีย้ ไฟ จะเขาทําลายกานดอกและชอดอก โดยจะดูดนํ้าเลีย้ งแลวทําใหชอ ดอกและกาน
ดอกบริเวณสวนปลายขรุขระเปนคลืน่ ดอกไมโตและไมบานอีกดวยซึง่ เกษตรกรเรียกวา "ชอหิน" การ
ปองกันกําจัด ควรฉีดยาปองกันตั้งแตแรกคือใชยาพวกอะโซดริน พาราไธออนหรือมาลาไธออน สัปดาห
ละครัง้
5. เพลีย้ ไฟแปง เปนแมลงศัตรูอีกตัวหนึง่ ทีเ่ ปนปญหาตอการปลูกซอนกลิน่ ในปจจุบ นั คอนขาง
มาก โดยการดูดนํ้าเลีย้ ง ทําใหเกิดโรคโคนเนาตามมา การปองกันกําจัด ควรฉีดพนดวยยากําจัดแมลง
ทั่ว ๆ ไป เชน มาลาไธออน พาราไธออน หรือ อะโซดริน สัปดาหละครัง้

การตัดดอก
ซอนกลิ่นจะเริ่มใหดอกหลังจากปลูกไปแลวประมาณ 3 เดือน จะเริม่ ตัด
ชอดอกเมื่อดอกทีอ่ ยูล า งสุดบานกอนประมาณ 2-3 ดอก แตถา จะตัดสงตลาด
ควรมีดอกบานประมาณ 1-2 ดอก วิธกี ารตัดดอกอาจจะตัดโดยการตัดใหชดิ โคน
ตนหรือใชมอื ถอนก็ได จากนั้นจึงนํามาริดใบลางออก 2-3 ใบ แลวจึงคัดขนาด

ขนาดดอกแบงเปน 3 ขนาด
1. ขนาดใหญ (เกรด A) ความยาวของกานและชอดอกรวมกันยาว 120 ซม. ขึน้ ไป
2. ขนาดกลาง (เกรด B) ความยาวของกานดอกและชอดอกรวมกันยาว 80-100 ซม.
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3. ขนาดเล็ก (เกรด C) ความยาวของกานดอกและชอดอกรวมกันยาว 30-79 ซม. จากนั้นจึง
นําดอกมาเขากํา ๆ ละ 50 ดอก โดยวางใหปลายชอดอกเสมอกัน แลวใชกระดาษหนังสือพิมพ หุมสวน
ของดอกแลวมัดดวยเชือกฟาง สวนโคนกานดอกจะไมมกี ารตัดแตงจนกวาจะถึงมือผูใ ช

การตลาด
สําหรับตลาดสําคัญของซอนกลิน่ คือ ปากคลองตลาด โดยสวนใหญพอคา
คนกลางจะไปรับซือ้ มาจากสวนเกษตรกรเอง ซึ่งพอคาจะเปนผูกําหนดราคาให
เอง ราคาจะขึ้นลงไมแนนอนขึน้ อยูก บั ความตองการของทองตลาดนัน้ เองสวน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลาดทีร่ บั ซือ้ ซอนกลิน่ ก็ คือ ตลาดดอกไมในตัว
จังหวัด

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

