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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงธาตุอาหารของผลส้มโอหอมหาดใหญ่ ตั้งแต่ดอกบาน
จนอายุผล 8 เดือนหลงัดอกบาน ช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนกนัยายน  2556 ในสวนเกษตรกร อ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า การเจริญของผลส้มโอหอมหาดใหญ่ เป็นแบบ simple sigmoid curve ในช่วง
แรกตั้งแต่ดอกบานถึง 1 เดือนหลงัดอกบาน ผลมีการเจริญเติบโตอย่างชา้ ๆ  เป็นการพฒันาส่วนของเปลือก
มากกวา่เน้ือ ช่วงท่ีสองตั้งแต่ 1-5 เดือนหลงัดอกบาน ผลมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  เป็นการพฒันาของทุก
ส่วนทั้งเปลือก เน้ือ และคุณภาพของผล และช่วงท่ีสามตั้งแต่ 6-8 เดือนหลงัดอกบาน การเจริญเติบโตของผล
ลดลง  ระยะท่ีเหมาะสมในการเก็บเก่ียวส้มโอหอมหาดใหญ่เร่ิมตั้งแต่อายุ 7 เดือนหลงัดอกบาน  ซ่ึงมีปริมาณ
ของของแขง็ท่ีละลายน ้าได ้(TSS) สูงสุดเฉล่ีย 9.25 องศาบริกซ์  ปริมาณของกรดท่ีไตเตรทได ้(TA)  เฉล่ีย 0.42  
เปอร์เซ็นต ์และปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดต่้อปริมาณกรดท่ีไตเตรทได ้(TSS/TA)  เฉล่ีย 21.29  และเม่ือหา
ปริมาณธาตุอาหารท่ีสูญเสียไปกบัผลผลิต พบว่า มีการสูญเสียธาตุโพแทสเซียมมากท่ีสุด โดยในผลผลิตส้มโอ
หอมหาดใหญ่ท่ีเกบ็เก่ียวจ านวน 1 ตนั มีการสูญเสียปริมาณธาตุ โพแทสเซียม ไนโตรเจน แคลเซียม ฟอสฟอรัส  
แมกนีเซียม   และก ามะถนั  เท่ากบั  1.15,  0.96,  0.38,  0.12,  0.10  และ  0.06  กิโลกรัม ตามล าดบั  
 
ค าส าคัญ  :  สม้โอหอมหาดใหญ่,  การเจริญเติบโตและการพฒันาการของผล,  ธาตุอาหาร 
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ค าน า 
 ส้มโอหอมหาดใหญ่  (Citrus maxima  Burm. Merrill.)  cv. Hom Hat Yai  จดัอยู่ในกลุ่มพนัธ์ุการคา้
เฉพาะแห่ง (ณรงค,์ 2528) เป็นพนัธ์ุสม้โอท่ีนิยมปลูกกนัในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลามานานกว่า 100 ปี  
และเช่ือว่าส้มโอหอมหาดใหญ่น่าจะมีถ่ินก าเนิดอยู่ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  เน่ืองจากมีการ
กระจายการปลูกส้มโอพนัธ์ุน้ีอย่างหนาแน่น โดยปลูกกนัมากท่ี ต าบลควนลงั ฉลุง ทุ่งต าเสา คูเต่า และน ้านอ้ย  
(วิจิตต ์และคณะ, 2529)  ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่รวม 1,332 ไร่ ใหผ้ลผลิตแลว้ 1,290 ไร่  โดย
แหล่งปลูกดั้งเดิมอ าเภอหาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่รวม 248 ไร่ ใหผ้ลผลิตแลว้ 208 ไร่ ผลผลิต
รวม 417 ตนั (ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา, 2550) 
 จงัหวดัสงขลาไดก้ าหนดใหส้ม้โอหอมหาดใหญ่เป็นไมผ้ลเอกลกัษณ์หรือพืชทอง (Product Champion) 
ของจงัหวดั  ส้มโอหอมหาดใหญ่มีลกัษณะดีเด่น คือ ผลใหญ่ เปลือกหนา ผิวผลสีเขียวอมเหลือง แกนผลกลวง 
เน้ือสีชมพูเขม้ถึงแดงและค่อนขา้งแห้ง รสชาติหวานอมเปร้ียว มีกล่ินหอม และไม่มีเมล็ด  (วิจิตต์ และคณะ, 
2529)  ส้มโอเป็นผลไมป้ระเภทท่ีไม่มีกระบวนการสุกเกิดข้ึนหลงัการเก็บเก่ียว (non–climacteric) จึงควรเก็บ
เก่ียวในช่วงท่ีเหมาะสม  โดยจะมีการเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพและทางเคมีเกิดข้ึนในระหว่างการ
เจริญเติบโตของผลในระยะต่าง ๆ ซ่ึงในการพฒันาของผลจะมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณของธาตุอาหารในแต่ละ
ระยะของการเจริญเติบโตของผลคือมีปริมาณธาตุอาหารเพ่ิมข้ึนตามระยะการเจริญเติบโตของผล  
 การศึกษาการเจริญเติบโตของผลและการวิเคราะห์ตัวอย่างผลผลิตเหมาะส าหรับการประเมิน
ความสัมพนัธ์ระหว่างธาตุอาหารกบัคุณภาพของผลผลิต (Storey and Treeby, 2000; Knee, 2002; Van rooyen 
and Bower, 2005) และปริมาณของธาตุอาหารท่ีสูญเสียไปกบัผลผลิต (crop removal) หลงัการเก็บเก่ียวในแต่ละ
คร้ัง (นันทรัตน์, 2548) ซ่ึงสามารถใช้เป็นปัจจยัในการก าหนดสูตรปุ๋ยส าหรับไมผ้ล ดงันั้นจึงควรศึกษาการ
เจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของธาตุอาหารในผลส้มโอหอมหาดใหญ่เพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นการก าหนด
ช่วงเวลาเกบ็เก่ียวผลสม้โอหอมหาดใหญ่ในระยะท่ีเหมาะสม และเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีส าคญัส าหรับการจดัการ
ปุ๋ยอยา่งเหมาะสมต่อไป 
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุอปุกรณ์ 
 ตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่ อายุ 9 ปี ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และปุ๋ยอินทรีย ์อุปกรณ์ในการเก็บขอ้มูล เช่น 
ป้ายประจ าตน้ ไหมพรม เทปวดั ตาชั่ง เคร่ืองแกว้ เคร่ืองมือในการบนัทึกข้อมูล เช่น เคร่ืองมือวดัปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายน ้ าได ้(Hand Refractometer) เวอร์เนียคาลิปเปอร์  (Vernier Caliper) เคร่ืองวดักรดด่าง  
(pH meter)  ตูอ้บลมร้อน (Hot air oven) 
 วธีิการ 
 คดัเลือกตน้สม้โอหอมหาดใหญ่ท่ีใหผ้ลผลิตแลว้ในแปลงเกษตรกรจ านวน 10 ตน้ เม่ือออกดอก (ส้มโอ
ออกดอกพร้อมกนั) และดอกบานผกูไหมพรมท่ีกา้นดอก จ านวนตน้ละ 25 ดอก บนัทึกวนั เดือน ปี หลงัจากนั้น
เกบ็ผลท่ีไดท้ าเคร่ืองหมายไวส้ าหรับเกบ็ตวัอยา่งท่ีอายตุ่าง ๆ หลงัดอกบานทุก 1 เดือน เป็นเวลา 8 เดือน จ านวน 
1 ผลต่อตน้ รวม 10 ผลต่อคร้ัง (ซ ้ า) มาศึกษาและบนัทึกขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของผลในลกัษณะต่าง ๆ  
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 การบันทึกข้อมูล 
1. ลกัษณะทางกายภาพของผล  คือ น ้ าหนกัผลสด เส้นผ่านศูนยก์ลางของผล น ้าหนกัเน้ือ และความ

หนาของเปลือก  
2. ลกัษณะทางเคมีของผล เร่ิมบนัทึกขอ้มูลเม่ืออายุผล 3 เดือนหลงัดอกบาน  โดยผ่าตวัอย่างผลน าเน้ือ

มาคั้นน ้าดว้ยผา้ขาวบาง น าน ้าท่ีคั้นได ้ไปทดสอบลกัษณะทางเคมี ดงัน้ี 
 2.1 ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (total soluble solid, TSS) โดยใช้ hand 

refractometer อ่านค่าปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าไดท้ั้งหมดหน่วยเป็นองศาบริกซ์ (0Brix) 
 2.2 ปริมาณของกรดท่ีไตเตรทได  ้ โดยปิเปตน ้าคั้น 10 มิลลิลิตร ใส่ในบีกเกอร์ ไตเตรทดว้ย

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ จนกระทัง่พีเอชของสารละลายเป็น 8.2 บนัทึกปริมาตร
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์ใช ้น ามาค านวณหาปริมาณของกรดซิตริก (Boland, 1995) ดงัน้ี  
กรดซิตริก (เปอร์เซ็นต)์ = {(a x b) 0.064 x 100}/m 

เม่ือ a = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์ใชไ้ตเตรท  (มิลลิลิตร) 
  b = ความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(นอร์มอล) 
  m = ปริมาตรของน ้าคั้นท่ีน ามาวิเคราะห์ (มิลลิลิตร) 

 2.3 ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าไดต่้อปริมาณกรดท่ีไตเตรทได ้(TSS/TA) 
 3. ปริมาณธาตุอาหารของผล ศึกษาปริมาณธาตุอาหารในระหว่างการเจริญเติบโตและการพฒันาของ

ผลในส่วนของเปลือกและเน้ือ โดยเก็บผลส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีไดท้ าเคร่ืองหมายไวทุ้กๆ 1 เดือน มาเตรียม
ตวัอย่างโดยลา้งท าความสะอาดผลดว้ยน ้าสะอาดแยกเปลือกและเน้ือแลว้น าไปอบดว้ยตูอ้บลมร้อนท่ีอุณหภูมิ 
70 องศาเซลเซียส จนกระทัง่น ้าหนกัแหง้คงท่ีแลว้บดดว้ยเคร่ืองบด เก็บใส่ถุงพลาสติกท่ีปิดสนิท น าตวัอย่างไป
วิเคราะห์หาธาตุอาหารไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) 
ก ามะถนั (S) ณ หอ้งปฏิบติัการศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ อ าเภอท่า
ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

1.  ลกัษณะทางกายภาพของผล 
การเจริญเติบโตของผลส้มโอหอมหาดใหญ่มีการเจริญเติบโตเป็นแบบ Simple sigmoid curve โดยมี

การเปล่ียนแปลงทางดา้นกายภาพ ดงัน้ี  
 1.1  น ้าหนกัผลสด  พบวา่น ้าหนกัผลเพ่ิมข้ึนอยา่งชา้ ๆ ในระยะแรกตั้งแต่หลงัดอกบานถึงผล

อาย ุ1 เดือนหลงัดอกบาน โดยมีน ้าหนกัผลเฉล่ีย  182.5  กรัม ในระยะท่ี 2 ช่วงผลอายุ  1–5 เดือนหลงัดอกบาน  
มีน ้ าหนกัผลเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว จาก  182.5  กรัม เป็น  1,590.36  กรัม  และในระยะท่ี 3 เม่ือผลอายุตั้งแต่ 6 
เดือนหลงัดอกบาน น ้ าหนักผลมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนอีกเล็กน้อย  โดยมีน ้ าหนักผลเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ  
1,827.81  กรัม ท่ีผลอาย ุ8 เดือนหลงัดอกบาน  โดยผลอายุ 6 เดือนหลงัดอกบาน มีน ้าหนกัผลลดลงเลก็นอ้ยจาก
การไดรั้บน ้ านอ้ยลงเน่ืองจากในช่วงน้ี (เดือนกุมภาพนัธ์) มีปริมาณน ้ าฝนนอ้ยท่ีสุดในรอบปี (ภาพผนวกท่ี 1)  
แต่สม้โอหอมหาดใหญ่ตอ้งการน ้ามากในช่วงหลงัการติดผลไปแลว้เพ่ือใชใ้นการพฒันาของผล  ปัจจยัเร่ืองฝน
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และความช้ืนมีความส าคญักบัการเจริญเติบโตทางล าตน้และการออกดอกติดผลของส้มโอหอมหาดใหญ่  คือ
การแตกยอดอ่อนจะทะยอยเกิดข้ึนหลายคร้ังตามลกัษณะการกระจายตวัของฝน ส่วนการออกดอกจะเกิดข้ึน
พร้อมๆ กบัการแตกยอดอ่อน ส าหรับในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ส้มโอหอมหาดใหญ่จะมีช่วงการ
ออกดอกมากอยู่ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเดือนเมษายน ซ่ึงจะสามารถเก็บเก่ียวไดเ้ดือนพฤศจิกายน ถึงธนัวาคม ช่วง
ออกดอกช่วงท่ี 2 คือ เดือนธนัวาคม และจะเก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้ดือนกรกฎาคม โดยสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
ส าหรับส้มโอหอมหาดใหญ่ คือ มีอุณหภูมิระหว่าง 13-37 องศาเซลเซียส และปริมาณน ้าฝนอยู่ในช่วง 1,100 – 
1,500  มิลลิเมตรต่อปี  (วิจิตต,์ 2544) 

 1.2  น ้าหนกัแหง้ของผล พบว่า มีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกนักบัน ้าหนกัผลสด คือ 
น ้ าหนกัแห้งเพ่ิมข้ึนอย่างชา้ ๆ ในระยะแรกตั้งแต่หลงัดอกบานถึงผลอายุ 1 เดือนหลงัดอกบาน โดยมีน ้าหนกั
แหง้เฉล่ีย  29.4  กรัม ในระยะท่ี 2 ช่วงผลอาย ุ 1 – 5 เดือนหลงัดอกบาน มีน ้าหนกัแหง้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว จาก  
29.4   กรัม เป็น  220.15  กรัม  และในระยะท่ี 3 เม่ือผลอายุตั้งแต่ 6 เดือนหลงัดอกบาน น ้ าหนกัแห้งมีการ
เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนอีกเลก็นอ้ย  โดยมีน ้าหนกัแหง้เฉล่ียสูงสุดเท่ากบั  253.25  กรัม ท่ีผลอายุ 8 เดือนหลงัดอก
บาน  (ภาพท่ี 1)  

 1.3  เส้นผ่านศูนยก์ลางผล ความหนาของเปลือกและของเน้ือ  พบว่า เส้นผ่านศูนยก์ลางผล
เพ่ิมข้ึนตามอายุของผล โดยมีเส้นผ่านศูนยก์ลางผลเฉล่ียสูงสุด  18.03  เซนติเมตร เม่ือผลอายุ 8 เดือนหลงัดอก
บาน  ความหนาของเปลือกเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วหลงัติดผลจนถึงอายุ 3 เดือนหลงัดอกบาน หลงัจากนั้นความ
หนาเปลือกลดลงตลอดโดยมีความหนาเปลือกเฉล่ีย  2.34  เซนติเมตร  เม่ือผลอาย ุ8 เดือนหลงัดอกบาน  ส าหรับ
ความหนาเน้ือมีการเพ่ิมข้ึนอย่างชา้ ๆ ในระยะแรกตั้งแต่ดอกบานจนถึงอายุ 1 เดือนหลงัดอกบาน หลงัจากนั้น
ความหนาเน้ือจะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วโดยจะมีความหนามากกว่าความหนาเปลือกเม่ือผลมีอายุ 3 เดือนหลงัดอก
บานเป็นตน้ไป  ความหนาเน้ือเฉล่ียเท่ากบั  5.03  เซนติเมตร  เม่ือผลอาย ุ8 เดือนหลงัดอกบาน  (ภาพท่ี 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 น ้าหนกัผลสดและน ้าหนกัแหง้ของผลสม้โอหอมหาดใหญ่ท่ีอายตุ่าง ๆ หลงัดอกบาน 
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เสน้ผา่นศูนยก์ลาง ความหนาเปลือก ความหนาเน้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 เส้นผ่านศูนยก์ลาง ความหนาเปลือก และความหนาเน้ือของผลส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีอายุต่าง ๆ 
                หลงัดอกบาน  

 สัดส่วนระหว่างเน้ือกบัเปลือก พบว่า สัดส่วนของเปลือกมีมากกว่าเน้ือเม่ือผลมีอายุ  1-4  
เดือนหลงัดอกบาน  แต่สัดส่วนของเน้ือเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามอายุของผลโดยมีสัดส่วนมากกว่าในเปลือก
ตั้งแต่ผลอาย ุ5 เดือนหลงัดอกบาน  (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1  สดัส่วนของเปลือกและเน้ือในผลสม้โอหอมหาดใหญ่ท่ีอายตุ่าง ๆ หลงัดอกบาน 

อายุหลงัดอกบาน 
(เดือน) 

เปลือก เน้ือ 

น า้หนัก  (กรัม) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

น า้หนัก  (กรัม) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1 182.5 100   
2 460.69 82 99.3 18 
3 605.15 65 318.44 35 
4 642.72 57 487.21 43 
5 719.47 47 810.21 53 
6 744.03 47 846.35 53 
7 830.66 46 994.75 54 
8 848.41 46 979.4 54 
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 1.4  สีของเน้ือผลหรือกุง้เม่ืออายุผล 1 – 3 เดือนหลงัดอกบาน มีสีขาว และเร่ิมเปล่ียนสีจากสี
ขาวเป็นสีชมพูตั้งแต่อายผุล 4 เดือนหลงัดอกบาน จนมีสีชมพูเขม้เม่ืออายผุล 6 เดือนหลงัดอกบาน (ภาพท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  สีเน้ือของผลสม้โอหอมหาดใหญ่ท่ีอายตุ่างๆ หลงัดอกบาน 
 

จากผลการทดลองจะเห็นไดว้่าการเจริญเติบโตของผลส้มโอหอมหาดใหญ่มีการเจริญเติบโตในระยะท่ี
หน่ึงคือตั้งแต่หลงัดอกบานถึงอายุ 1 เดือนหลงัดอกบาน ชา้เน่ืองจากในระยะน้ีมีการพฒันาทางดา้นการแบ่งเซลล ์
(cell division) ระยะน้ีส่วนใหญ่เป็นการเจริญของเปลือก  ระยะท่ีสองเม่ืออาย ุ1 - 5 เดือนหลงัดอกบาน เป็นระยะท่ี
ผลส้มมีอตัราการเจริญสูงสุด เป็นการเจริญเติบโตทางดา้นการขยายขนาดของเซลล ์(cell extension) ท าใหข้นาด
และน ้ าหนกัของผลเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  และในระยะท่ีสามการเจริญเติบโตของผลค่อนขา้งคงท่ี  คลา้ยคลึงกบั 
ในส้มเขียวหวานและส้มตรา (มนตรี, 2527) ส้มโอขาวทองดี (บุญชนะ, 2553) คือมีการเจริญเติบโตของผลเป็น
แบบ simple sigmoid curve  

2 ลกัษณะทางเคมขีองผล 
 2.1  ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าได ้ (total  soluble  solids, TSS) พบว่า  ปริมาณของแข็งท่ี

ละลายน ้าไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามอายขุองผลท่ีเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ผลอายุ 3-8 เดือนหลงัดอกบาน มีปริมาณของแข็ง
ท่ีละลายน ้าไดเ้ฉล่ีย 7.38 – 9.25  องศาบริกซ์  (ภาพท่ี 4 ก)   

 2.2  ปริมาณของกรดท่ีไตเตรทได ้ (titratable  acidity, TA)  พบวา่  ปริมาณของกรดท่ีไตเตรท
ไดล้ดลงอย่างต่อเน่ืองตามอายุของผลท่ีเพ่ิมข้ึน  ช่วงผลอายุ 3-6 เดือนหลงัดอกบาน ปริมาณของกรดท่ีไตเตรท
ไดล้ดลงอยา่งรวดเร็ว โดยมีปริมาณของกรดท่ีไตเตรทไดเ้ฉล่ีย 0.96 – 0.47  เปอร์เซ็นต ์ และเม่ือช่วงผลอายุ  6 – 
8 เดือนหลงัดอกบาน ปริมาณของกรดท่ีไตเตรทไดมี้ค่าค่อนขา้งคงท่ี โดยมีปริมาณของกรดท่ีไตเตรทไดต้ ่าสุด
เม่ือผลอาย ุ8 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบั 0.42 เปอร์เซ็นต ์(ภาพท่ี 4 ข)   

 2.3  ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าไดต่้อปริมาณของกรดท่ีไตเตรทได ้(TSS/TA) พบว่า ปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายน ้าไดต่้อปริมาณของกรดท่ีไตเตรทไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามอายุของผลท่ีเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ผล
อายุ 3-8 เดือนหลงัดอกบาน โดยมีอตัราส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดต่้อปริมาณของกรดท่ีไตเตรทได ้

1 Month 2 Month 4 Month 

7 Month 8 Month 

3 Month 
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เฉล่ีย  7.8 – 21.91  จึงท าใหส้้มโอหอมหาดใหญ่มีรสเปร้ียวลดลงพร้อมกบัมีรสหวานเพ่ิมข้ึนตามอายุของผล 
(ภาพท่ี 4 ค)  
 การเปล่ียนแปลงในดา้นเคมีมีความส าคญัต่อคุณภาพของผลส้มโอหอมหาดใหญ่ในดา้นรสชาติ และ
สามารถใชบ่้งบอกถึงระยะการเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม เพราะส้มโอเป็นผลไมป้ระเภท  non climacteric (จริงแท,้ 
2544)  จึงไม่มีกระบวนการสุกเกิดข้ึนหลงัการเก็บเก่ียว การเก็บเก่ียวส้มท่ีมีอายุอ่อน (ก่อนก าหนด) จะมีรส
เปร้ียว ขณะเดียวกนัถา้ท้ิงผลส้มไวก้บัตน้นานเกินอายุเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสมคุณภาพของส้มจะลดลง ซ่ึงปริมาณ
ของแขง็ท่ีละลายน ้าไดต่้อปริมาณของกรดท่ีไตเตรทไดข้องส้มควรมีค่า 10 - 16 (Samson, 1980) จากการทดลอง
ในคร้ังน้ีระยะท่ีเหมาะสมในการเกบ็เก่ียวผลสม้โอหอมหาดใหญ่เร่ิมตั้งแต่ 7 เดือนหลงัดอกบานถึง 8 เดือนหลงั
ดอกบาน  โดยผลส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีแก่จดัจะมีการขยายขนาดเต็มท่ี ผิวเปลือกผลสีเขียวอมเหลือง ต่อม
น ้ามนัขยายขนาดออกนูนเด่นชดั เปลือกผลเกาะติดกบักลีบท่ีห่อหุม้เน้ือผลอย่างหลวม ๆ  และเปลือกผลชั้นใน
จะน่ิมและมีลกัษณะคลา้ยฟองน ้ ามากข้ึน เม่ือใชน้ิ้วดีดเปลือกผล จะมีเสียงดงัไม่แน่นทึบ และผลมีน ้ าหนกัมาก
ข้ึนเน่ืองจากเน้ือผลจะมีน ้ าและน ้ าตาลเพ่ิมข้ึน ลกัษณะภายในเน้ือผลจะเปล่ียนเป็นสีชมพูเขม้ ฉ ่าน ้ า รสหวาน
หอมอมเปร้ียวเลก็นอ้ย  และแกนผลมกักลวงหากใชน้ิ้วหวัแม่มือกดท่ีผิวเปลือกบริเวณก่ึงกลางกน้ผลจะรู้สึกได้
ว่าน่ิมและเปลือกผลยุบตวับุ๋มเขา้ไดง่้าย (วิจิตต,์ 2544) ซ่ึงส้มโอท่ีเก็บเก่ียวแก่เกินไปจะมีลกัษณะ ไส้และ กลีบ
จะแตก เน้ือฟ่ามและร่วนเหมือนเมลด็ขา้วสาร สอดคลอ้งกบั ดวงพร และคณะ (2533) ท าการศึกษาอายุเก็บเก่ียว
ท่ีเหมาะสมของส้มโอพนัธ์ุท่าข่อย พบว่า ส้มโอแก่จดัอยู่ระหว่าง 7-7.5 เดือน โดยนบัจากวนัดอกบาน การเก็บ
เก่ียวในช่วง 8-8.5 เดือน เป็นช่วงท่ีส้มโอแก่เกินไป รสชาติยงัดีอยู่แต่เร่ิมมีอาการขา้วสาร ส าหรับการเก็บเก่ียว
ในช่วง 9-9.5 เดือน สม้โอมีรสเปร้ียวและขม 
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ภาพที่ 4    ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าได ้ (TSS) (ก)  ปริมาณของกรดท่ีไตเตรทได ้(TA) (ข)  อตัราส่วนของ

ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดต่้อปริมาณของกรดท่ีไตเตรทได ้(TSS/TA) (ค) ของผลส้มโอหอม
หาดใหญ่ท่ีอายตุ่างๆ หลงัดอกบาน 
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3. ปริมาณธาตุอาหารของผล 
ปริมาณธาตุอาหารมีความแตกต่างกนัตามอายุของผล โดยมีโพแทสเซียม (K) มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ไนโตรเจน (N)  แคลเซียม (Ca)  ฟอสฟอรัส (P) แมกนีเซียม (Mg) และก ามะถนั (S) ตามล าดบั (ตารางท่ี 2 )  
1.  ธาตุไนโตรเจน  พบว่ามีในเน้ือมากกว่าในเปลือกตลอดการเจริญเติบโตของผล และปริมาณลดลงตาม

อายุผลท่ีเพ่ิมข้ึน  โดยมีปริมาณในเปลือกสูงสุดเม่ือผลอายุ 1 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากับ ร้อยละ 1.102  และมี
ปริมาณในเปลือกต ่าสุดเม่ือผลอายุ  8  เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.728 ปริมาณในเน้ือสูงสุดเม่ือผลอายุ 2 
เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 1.563 และมีปริมาณในเน้ือต ่าสุดเม่ือผลอายุ 8 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 
1.135 (ภาพท่ี 5 ก) 

2.  ธาตุฟอสฟอรัส  พบว่ามีในเน้ือมากกว่าในเปลือกตลอดการเจริญเติบโตของผล และปริมาณลดลงตาม
อายผุลท่ีเพ่ิมข้ึน  โดยมีปริมาณในเปลือกสูงสุดเม่ือผลอายุ 1 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.138 และมีปริมาณ
ในเปลือกต ่าสุดเม่ือผลอายุ 8 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.078 ปริมาณในเน้ือสูงสุดเม่ือผลอายุ 2 เดือนหลงั
ดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.249  และมีปริมาณในเน้ือต ่าสุดเม่ือผลอายุ 8 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.199 
(ภาพท่ี 5 ข) 

3.  ธาตุโพแทสเซียม  พบว่ามีในเน้ือมากกว่าในเปลือกตลอดการเจริญเติบโตของผล และปริมาณลดลง
ตามอายุผลท่ีเพ่ิมข้ึน  โดยมีปริมาณในเปลือกสูงสุดเม่ือผลอายุ 1 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 1.417  และมี
ปริมาณในเปลือกต ่าสุดเม่ือผลอายุ 8 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.877  ปริมาณในเน้ือสูงสุดเม่ือผลอายุ 2 
เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 2.469 และมีปริมาณในเน้ือต ่าสุดเม่ือผลอายุ  8  เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 
1.289  (ภาพท่ี 5 ค) 

4.  ธาตุแคลเซียม  พบวา่มีในเปลือกมากกวา่ในเน้ือตลอดการเจริญเติบโตของผล โดยในเปลือกมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึนในระยะ 1 – 5 เดือนหลงัดอกบาน และมีปริมาณลดลงในระยะ 6 – 8 เดือนหลงัดอกบาน  โดยมีปริมาณ
ต ่าสุดเม่ือผลอาย ุ1 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.233  และมีปริมาณสูงสุดเม่ือผลอายุ 5 เดือนหลงัดอกบาน 
เท่ากบัร้อยละ 0.444  ส าหรับในเน้ือมีปริมาณเพ่ิมข้ึนในระยะ 2 – 3 เดือนหลงัดอกบาน และมีปริมาณลดลงใน
ระยะ 4 – 8 เดือนหลงัดอกบาน โดยมีปริมาณสูงสุดเม่ือผลอายุ 3 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.306  และมี
ปริมาณต ่าสุดเม่ือผลอาย ุ8 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.107 (ภาพท่ี 6 ง) 

5.  ธาตุแมกนีเซียม  พบว่ามีในเน้ือมากกว่าในเปลือกในระยะ 1-2 เดือนหลงัดอกบาน หลงัจากนั้นตั้งแต่
เดือนท่ี 3 – 8 เดือนหลงัดอกบาน มีในเปลือกมากกว่าในเน้ือ ในเปลือกมีปริมาณเพ่ิมข้ึนในระยะ 1 – 2 เดือนหลงั
ดอกบาน และมีปริมาณลดลงในระยะ 3 – 8 เดือนหลงัดอกบาน  โดยมีปริมาณสูงสุดเม่ือผลอายุ 2 เดือนหลงัดอก
บาน เท่ากบัร้อยละ 0.121  และมีปริมาณต ่าสุดเม่ือผลอายุ 8 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.087  ในเน้ือมี
ปริมาณลดลงตลอดอายุการเจริญเติบโตของผล โดยมีปริมาณสูงสุดเม่ือผลอายุ 2 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 
0.125  และมีปริมาณต ่าสุดเม่ือผลอาย ุ8 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.067 (ภาพท่ี 6 จ) 

6.  ธาตุก ามะถนั  พบว่ามีในเน้ือมากกว่าในเปลือกตลอดการเจริญเติบโตของผล และปริมาณลดลงตาม
อายุผลท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมีปริมาณในเปลือกสูงสุดเม่ือผลอายุ 1 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.088 และมี
ปริมาณในเปลือกต ่าสุดเม่ือผลอายุ 8 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.048  ปริมาณในเน้ือสูงสุดเม่ือผลอายุ 2 
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เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 0.12  และมีปริมาณในเน้ือต ่าสุดเม่ือผลอายุ 8 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบัร้อยละ 
0.074  (ภาพท่ี 6 ฉ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5    ความเขม้ของธาตุไนโตรเจน (ก)ธาตุฟอสฟอรัส (ข)และธาตุโพแทสเซียม (ค) ของผลส้มโอหอม 
                 หาดใหญ่ท่ีอายตุ่างๆ หลงัดอกบาน  
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ภาพที่ 6    ความเขม้ของธาตุแคลเซียม (ง)  ธาตุแมกนีเซียม (จ)  และธาตุก ามะถนั (ฉ) ของผลส้มโอหอม 
                 หาดใหญ่ท่ีอายตุ่างๆ หลงัดอกบาน 
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 จากผลการทดลองจะเห็นว่าปริมาณของธาตุอาหารในเน้ือและเปลือกของผลส้มโอมีปริมาณของธาตุ
โพแทสเซียมมากท่ีสุด รองลงมาคือ ไนโตรเจน แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และก ามะถนั ตามล าดบั มี
ความคลา้ยคลึงกบัปริมาณของธาตุอาหารในเน้ือและเปลือกของผลส้มเกล้ียงพนัธ์ุ Navel (Storey and Treeby, 
2000) ส้มโอขาวทองดี (บุญชนะ, 2553) และทบัทิม (pomegranate) (Mirdehghan and Raheami, 2007) ผลการ
ทดลองปริมาณของธาตุแคลเซียมในผลส้มโอหอมหาดใหญ่คลา้ยคลึงกบัส้มอ่ืน ๆ คือ ส้มเกล้ียงพนัธ์ุ Navel 
(Storey and Treeby, 2000) ส้ม Valencia (Zidan and Wallace, 1954) คือ ปริมาณของแคลเซียมเพ่ิมข้ึนใน
ระยะแรกหลงัการติดผลเพราะเป็นระยะท่ีมีการแบ่งเซลเช่นเดียวกบัไมผ้ลอ่ืนๆ (Wilkinson and Perring, 1964) 
และลดลงเม่ือผลสุกแก่ จะเห็นว่ามีปริมาณของธาตุอาหารส่วนใหญ่ในเน้ือมากกว่าในเปลือก ยกเวน้ธาตุ
แคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีมีความเขม้ขน้ในเปลือกมากกวา่ในเน้ือ 

เม่ือน าค่าปริมาณของธาตุอาหารมาค านวณเป็นปริมาณของธาตุอาหารต่อผล พบว่า มีการเพ่ิมข้ึนตลอด
การเจริญเติบโตของผล (ตารางท่ี 2) แต่อย่างไรก็ตามในการทดลองคร้ังน้ีไม่ไดท้ าการวิเคราะห์ธาตุอาหารใน
ส่วนของน ้าคั้นซ่ึงเป็นส่วนส าคญัและมีปริมาณธาตุอาหารสูง 
ตารางที่ 2 ปริมาณของธาตุอาหารในผลสม้โอหอมหาดใหญ่ท่ีอายตุ่างๆ หลงัดอกบาน  
อายุหลงั 
ดอกบาน 
(เดือน) 

ธาตุอาหาร (มลิลกิรัมต่อน า้หนักผล) 

ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน 

1 323.657 40.531 416.173 68.432 34.069 25.846 
2 1,078.872 134.979 1,333.749 390.559 126.280 81.256 
3 1,340.194 160.821 1,616.850 587.136 157.109 98.349 
4 1,279.698 176.278 1,742.375 555.614 155.087 83.521 
5 1,422.068 175.501 1,944.171 619.872 157.761 102.098 
6 1,638.834 194.303 1,963.722 710.248 169.700 105.422 
7 1,786.734 203.974 2,124.379 704.120 189.657 115.057 
8 1,767.095 217.087 2,100.685 705.321 186.562 116.212 

หมายเหตุ :    น ้าหนกัผลเฉล่ีย 1 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบั      182.5  กรัม 
      น ้าหนกัผลเฉล่ีย 2 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบั      560  กรัม 
      น ้าหนกัผลเฉล่ีย 3 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบั      923.6  กรัม 
      น ้าหนกัผลเฉล่ีย 4 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบั      1,129.93 กรัม 
      น ้าหนกัผลเฉล่ีย 5 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบั      1,529.68 กรัม 
      น ้าหนกัผลเฉล่ีย 6 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบั      1,590.39 กรัม 
      น ้าหนกัผลเฉล่ีย 7 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบั      1,825.41 กรัม 
      น ้าหนกัผลเฉล่ีย 8 เดือนหลงัดอกบาน เท่ากบั      1,827.81 กรัม 
 

จากความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในผลส้มโอหอมหาดใหญ่เม่ืออายุ 8 เดือนหลงัดอกบาน น ามา
ค านวณหาปริมาณของธาตุอาหารท่ีติดไปกบัผลส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีเก็บเก่ียวจ านวน 1 ตนั พบว่า มีปริมาณ
ของธาตุไนโตรเจน 0.96 กิโลกรัม ฟอสฟอรัส 0.12 กิโลกรัม โพแทสเซียม 1.15  กิโลกรัม แคลเซียม 0.38 
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กิโลกรัม แมกนีเซียม 0.10 กิโลกรัม และก ามะถนั 0.06 กิโลกรัม (ตารางท่ี 3) เม่ือน ามาใชใ้นการก าหนดหา
สัดส่วนของธาตุอาหารท่ีจะให้แก่ส้มโอหอมหาดใหญ่  มีสัดส่วนของธาตุไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : 
โพแทสเซียม เท่ากบั  8 : 1 : 9.5  แต่จากผลการวิเคราะห์ดินในแปลงเกษตรกร (ตารางท่ี 4) พบว่า ดินมี pH 
เหมาะสม แต่มีค่าลดลงเล็กนอ้ยหลงัเก็บผลผลิตสอดคลอ้งกบัปริมาณของธาตุแคลเซียมทั้งก่อนและหลงัเก็บ
ผลผลิตมีปริมาณต ่ากว่าค่ามาตรฐาน (ตารางผนวกท่ี 1)  ธาตุแมกนีเซียม  ก่อนเก็บผลผลิตมีปริมาณเพียงพอแต่
เม่ือหลงัเกบ็ผลผลิตมีปริมาณลดลงกวา่ค่ามาตรฐาน ธาตุไนโตรเจน ก่อนเก็บผลผลิตมีปริมาณร้อยละ 0.06 และ
หลงัเก็บผลผลิตมีปริมาณร้อยละ 0.10  ธาตุฟอสฟอรัส ก่อนเก็บผลผลิตมีปริมาณ 5.26 mg/kg  และหลงัเก็บ
ผลผลิตมีปริมาณ 4.20 mg/kg  ธาตุโพแทสเซียม ก่อนเก็บผลผลิตมีปริมาณ 37.8 mg/kg  และหลงัเก็บผลผลิตมี
ปริมาณ 51.90 mg/kg   ซ่ึงเม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานพบวา่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
มีปริมาณต ่ากว่าค่ามาตรฐานทั้งก่อนและหลงัเก็บเก่ียวผลผลิต  ดงันั้นหลงัเก็บผลผลิตเกษตรกรควรมีการ
ปรับปรุงดินดว้ยวสัดุปูนท่ีมีแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นองคป์ระกอบจนกว่าจะมีปริมาณ แคลเซียมในดินอยู่
ในระดบั  5-10 Cmolc/kg และแมกนีเซียมในดินอยู่ในระดบั  1-3  Cmolc/kg  ควรใส่ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียมชดเชยในส่วนท่ีติดไปกบัผลผลิตและให้เพียงพอตามความตอ้งการของพืชในแต่ละปี (ตาราง
ผนวกท่ี 2) โดยเม่ือมีการวิเคราะห์ดินแลว้ควรมี ฟอสฟอรัสอยู่ในระดบั 15-25 mg/kg  และมีโพแทสเซียมอยู่ใน
ระดบั 100-150 mg/kg 

แต่อยา่งไรกต็ามตอ้งมีการวิเคราะห์ตวัอย่างใบส้มโอหอมหาดใหญ่เพ่ือหาปริมาณของธาตุอาหารท่ีพืช
ใชใ้นการเจริญเติบโตควบคู่กนัไปดว้ย 
ตารางที่ 3 ปริมาณของธาตุอาหารท่ีติดไปกบัผลสม้โอหอมหาดใหญ่ท่ีเกบ็เก่ียวจ านวน 1 ตนั  

ธาตุ 
เปลือก   เน้ือ   รวม   

กโิลกรัม 
ไนโตรเจน 0.74 0.22 0.96 
ฟอสฟอรัส 0.08 0.04 0.12 
โพแทสเซียม 0.90 0.25 1.15 
แคลเซียม 0.36 0.02 0.38 
แมกนีเซียม 0.09 0.01 0.10 
ก ามะถนั 0.05 0.01 0.06 
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ตารางที่ 4  ค่าการวิเคราะห์ดินท่ีไดจ้ากแปลงปลูกสม้โอหอมหาดใหญ่ของเกษตรกรท่ีระดบัความลึก 0-15 เซนติเมตร 

การวเิคราะห์ดนิ หน่วย 
คร้ังที่ 1 

(ก่อนเกบ็ผลผลติ) 
คร้ังที่ 2 

(หลงัเกบ็ผลผลติ) 
การประเมนิ 

pH  6.12 5.26 ก่อนเหมาะสม หลงัต ่าเลก็นอ้ย 
OM  1.26 2.07 ก่อนต ่าเลก็นอ้ย หลงัเหมาะสม 
N % 0.06 0.10 ต ่าทั้งก่อนและหลงั 
P mg/kg 5.26 4.20 ต ่ามากทั้งก่อนและหลงั 
K mg/kg 37.8 51.9 ต ่ามากทั้งก่อนและหลงั 
Ca Cmolc/kg 4.31 2.64 ต ่าทั้งก่อนและหลงั 
Mg Cmolc/kg 1.89 0.83 ก่อนเหมาะสม หลงัต ่า 

 
สรุปผลการทดลอง 
 1. การเจริญเติบโตของผลส้มโอหอมหาดใหญ่เป็นแบบ simple sigmoid curve โดยมีระยะท่ีเหมาะสม
ในการเกบ็เก่ียวคือ 7 เดือนหลงัดอกบาน 

2. อายุของผลส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีแตกต่างกนัท าให้ปริมาณธาตุอาหารในเปลือกและเน้ือมีความ
แตกต่างกนั โดยมีปริมาณธาตุอาหารหลกั โพแทสเซียม (K) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ไนโตรเจน (N) แคลเซียม 
(Ca) ฟอสฟอรัส (P) แมกนีเซียม (Mg) และก ามะถนั (S) ตามล าดบั ปริมาณธาตุอาหารในเน้ือมากกว่าในเปลือก
และลดลงเม่ืออายกุารเจริญเติบโตและพฒันาของผลเพ่ิมข้ึน  

3. ผลส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีเก็บเก่ียวจ านวน 1 ตนั มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน 0.96 กิโลกรัม 
ฟอสฟอรัส 0.12 กิโลกรัม โพแทสเซียม 1.15  กิโลกรัม คิดสัดส่วนของธาตุอาหารท่ีสูญเสียไป ไนโตรเจน : 
ฟอสฟอรัส : โพแทสเซียม เท่ากบั 8 : 1 : 9.5 
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ภาคผนวก 
ตารางผนวกที่ 1  ค่ามาตรฐานผลการวิเคราะห์ดินเพ่ือการปลูกสม้โอ 

รายการวเิคราะห์ หน่วย ระดบัความเหมาะสม 

1.  ความเป็นกรด – ด่าง  (pH)  6.6 – 7.3 
2.  อินทรียวตัถุ  (OM) % 1.5 – 2.5 
3.  ฟอสฟอรัส (A vailable P) mg/kg 10 – 15 
4.  โพแทสเซียม (A vailable K) mg/kg 61 – 90 
5.  แคลเซียม (Exch. Ca ) cmolc/Kg 5 – 10 
6.  แมกนีเซียม (Exch. Mg ) cmolc/Kg 1 – 3 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก FAO Project staff & Land Ciassification Diviso ,1973 อา้งโดย ชนินทร์, 2547 
 

ตารางผนวกที่ 2  อตัราปุ๋ยแนะน าตามความตอ้งการของพืชในแต่ละปี และรัศมีทรงพุ่มของส้มโอ  (หน่วย  ปีละ 
กรัม/ตน้) 

รัศมทีรง
พุ่ม 

(เมตร) 

ไนโตรเจน 
ระดบัฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ในดิน 
ระดบั 15-25 (mg/kg) 

ระดบัโพแทสเซียมที่
แลกเปลีย่นได้ในดนิ 

ระดบั 100-150 (mg/kg) 

อตัรา 
ไนโตรเจน 
(g-N/ต้น) 

อตัรา 
เทียบเท่า 
46-0-0 

(กรัม/ต้น) 

อตัรา 
ฟอสฟอรัส 
(g-P2O5/ต้น) 

อตัรา 
เทียบเท่า 
16-48-0 
(กรัม/ต้น) 

อตัรา 
โพแทสเซียม 
(g-K2O/ต้น) 

อตัรา 
เทียบเท่า 
0-0-60 

(กรัม/ต้น) 
0-1 100 220 6.6 15 17 30 
1-2 200 435 26.3 60 69 120 
2-3 400 870 56.2 125 148 250 
3-4 600 1,310 105.3 230 277 500 
4-6 800 1,740 245.6 550 646 1,100 

ท่ีมา :  ดดัแปลงจาก  สมศกัด์ิ, 2556 
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ภาพผนวกที่ 1  ปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิสูงสุดและต ่าสุด ระหวา่ง กนัยายน พ.ศ. 2554 ถึง พฤษภาคม 2555  
                         จากสถานีตรวจอากาศอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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