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Effects of Arbuscular Mycorrhiza on growth and yield of pummelo (Citrus maxima Burm. Merrill)  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของสม้โอหอมหาดใหญ่  
ด าเนินการทดลองท่ีศูนยว์ิจยัพืชสวนตรัง  ช่วงเดือนตุลาคม 2553  ถึง เดือนกนัยายน 2556  วางแผนการทดลอง
แบบ RCB จ านวน 5 ซ ้ า  ประกอบดว้ย 4 กรรมวิธี คือ  กรรมวิธีท่ี1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1 กิโลกรัม/
ตน้/ปี (อตัราแนะน า)  กรรมวิธีท่ี 2 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซา ปริมาณ 10 กรัม/ตน้ (อตัราแนะน า)  กรรมวิธีท่ี 3 ใส่เช้ือ
ไมคอร์ไรซา ปริมาณ 10 กรัม/ตน้ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ปริมาณ 750 กรัม/ตน้/ปี (3/4 ของอตัราแนะน า)  
และกรรมวิธีท่ี 4 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซา 10 กรัม/ตน้ ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ปริมาณ 500 กรัม/ตน้/ปี  (1/2 
ของอตัราแนะน า)  พบวา่การใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาท าใหก้ารเจริญเติบโตทางล าตน้ตน้เพ่ิมข้ึนมากกว่าไม่ใส่
ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซา  โดยความสูงของต้นและความยาวของก่ิงมีการเจริญเติบโตมากกว่าแต่ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติ  แต่เส้นผ่านศูนยก์ลางโคนตน้  เส้นผ่านศูนยก์ลางล าตน้ท่ีระดบั 30 เซนติเมตร  เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางก่ิงหลกั  เส้นรอบวงโคนตน้  เส้นรอบวงล าตน้ท่ีระดบั 30 เซนติเมตร  และเส้นรอบวงก่ิงหลกัมีความ
แตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์โดยการใส่เช้ือไมคอร์ไรซา 10 กรัม/ตน้ ร่วมกบัปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15  ปริมาณ 750 กรัม/ตน้/ปี  ท าให้ ความสูงของตน้  ความยาวของก่ิง  เส้นผ่านศูนยก์ลางโคนตน้  
เส้นผ่านศูนยก์ลางล าตน้ท่ีระดบั 30 เซนติเมตร  เส้นผ่านศูนยก์ลางก่ิงหลกั  เส้นรอบวงโคนตน้  เส้นรอบวงล า
ตน้ท่ีระดบั 30 เซนติเมตร  และเส้นรอบวงก่ิงหลกั มีการเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เท่ากบั  111  109.2  3.30  
3.37  2.88  10.36  10.57  และ  9.04 เซนติเมตร ตามล าดบั  
 
ค าส าคัญ : สม้โอหอมหาดใหญ่,  ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า 
 

 
 
 
 
 

                                                           
1 ศูนยวิ์จยัพืชสวนตรัง  จงัหวดัตรัง   
2 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8  จงัหวดัสงขลา 
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ค าน า 
ส้มโอ (pummelo,  Citrus maxima  Burm. Merrill.) อยู่ในวงศ ์Rutaceae เป็นไมผ้ลยืนตน้เขตร้อน 

สันนิษฐานว่ามีถ่ินก าเนิดอยู่ในบริเวณคาบสมุทรมาลายาไปจนถึงคาบสมุทรอินเดียดา้นตะวนัออก (Webber et al., 1976)  
Akihama และคณะ (1985) รายงานวา่ บริเวณภาคใตข้องประเทศไทยมีการกระจายพนัธ์ุของส้มโอสูงมาก และเช่ือ
วา่เป็นศูนยก์ลางถ่ินก าเนิดของส้มโอ   

ส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ (Citrus maxima  Burm. Merrill. cv. Hom Hat Yai) หรือ ส้มโอหอม เป็น
พนัธ์ุส้มโอท่ีมีลกัษณะเด่น คือ ผลใหญ่ เปลือกหนา ผิวผลสีเขียวอมเหลือง แกนผลกลวง เน้ือผลสีชมพูเขม้ถึง
แดงและค่อนขา้งแหง้ รสชาติหวานอมเปร้ียว มีกล่ินหอม และไม่มีเมลด็  (วิจิตต ์และคณะ, 2529)  นิยมปลูกกนั
มาเป็นเวลานานกวา่ 100 ปี ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา  โดยปลูกกนัมากท่ี ต าบลควนลงั ฉลุง ทุ่งต าเสา คูเต่า และน ้า
นอ้ย  (วิจิตต ์และคณะ, 2529)  ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่รวม 1,332 ไร่ ใหผ้ลผลิตแลว้ 1,290 ไร่  
โดยแหล่งปลูกดั้ งเดิมอ าเภอหาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่รวม 248 ไร่ ให้ผลผลิตแลว้ 208 ไร่ 
ผลผลิตรวม 417 ตนั (ส านกังานเกษตรจงัหวดัสงขลา, 2550) 
 จากการศึกษาวิธีการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ในภาคใต ้พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่มุ่งเนน้การใชปุ๋้ยเคมีเป็นหลกั ซ่ึงประสบกบัปัญหาราคาปุ๋ยท่ีเพ่ิมสูงข้ึน นอกจากน้ีการใส่ปุ๋ยเคมีแต่เพียง
อย่างเดียวมกัจะประสบกบัปัญหาเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการดูดปุ๋ยไปใชข้องพืช ซ่ึงท าใหเ้กิดผลเสียคือ (1) 
เกษตรกรไดผ้ลตอบแทนจากการใส่ปุ๋ยต ่า  (2) เกษตรกรเพ่ิมปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีมากข้ึน ท าให้เสียค่าใชจ่้าย
โดยไม่จ าเป็น  (3) ท าให้ธาตุอาหารตกคา้งในดิน และถูกชะลา้งออกไปปนเป้ือนกบัแหล่งน ้ า  เพ่ือแกปั้ญหา
ดงักล่าวน้ีการใชปุ๋้ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า  จึงเป็นอีกทางเลือกส าหรับเกษตรกร เน่ืองจากปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า 
คือปุ๋ยท่ีประกอบดว้ยเช้ือราอาบสัคูลาไมคอร์ไรซ่าท่ีมีชีวิต โดยอาบสัคูลาจะสร้างเส้นใยเจริญรอบราก แลว้เขา้
ไปภายในเซลลร์ากพืช และมีการสร้างโครงสร้างพิเศษ คือ เวสสิเคิล และ อาบสัคูล เรียกว่าอาบสัคูลาไมคอร์ไรซ่า 
(กลุ่มประชาสัมพนัธ์, 2553)  ท าให้มีความสามารถในการช่วยดูดน ้ าและธาตุอาหารจากดินข้ึนมาใชใ้ห้เป็น
ประโยชนก์บัพืชได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุฟอสฟอรัส ซ่ึงดินส่วนใหญ่มีปัญหาในการขาดธาตุน้ี ช่วยท าใหพื้ช
ทนแลง้และสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมไดดี้ ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ช่วยท าใหดิ้นร่วนซุยเหมาะแก่การ
ระบายน ้ าและอากาศ (สมจิตรและคณะ, 2550)  ไมคอร์ไรซ่ามีตน้ทุนต ่าและใส่ให้พืชเพียงคร้ังเดียวก็สามารถ
เจริญเติบโตได ้จึงเป็นการลดตน้ทุนการผลิตไดเ้ป็นอย่างดี  ดงันั้นจึงควรศึกษาผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าท่ี
มีต่อการเจริญเติบโตของสม้โอหอมหาดใหญ่เพ่ือขยายผลแก่เกษตรกรในเร่ืองการลดตน้ทุนการผลิต 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1. ก่ิงพนัธ์ุสม้โอหอมหาดใหญ่ 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15   
3. ปุ๋ยชีวภาพอาบสัคูล่าไมคอร์ไรซา 
4. เคร่ืองมือในการบนัทึกการเจริญเติบโต เช่น เทปวดั เวอร์เนียคาลิปเปอร์  (Vernier Caliper) 
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วธีิการ 
 ด าเนินการในแปลงวิจยัของศูนยวิ์จยัพืชสวนตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง พ้ืนท่ี 2 ไร่  ดงัน้ี 

1. วางแผนการทดลองแบบ  RCB  4  กรรมวิธี  จ านวน 5 ซ ้ า  ดงัน้ี 
กรรมวิธีท่ี 1  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า  (1 กิโลกรัม/ตน้/ปี) 
กรรมวิธีท่ี 2  ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า  (10 กรัม/ตน้) 

 กรรมวิธีท่ี 3  ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  
                      ปริมาณ  3/4 ของอตัราแนะน า  (750 กรัม/ตน้/ปี) 

 กรรมวิธีท่ี 4  ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  
                      ปริมาณ  1/2 ของอตัราแนะน า  (500 กรัม/ตน้/ปี) 

 2. เตรียมพ้ืนท่ีปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ พร้อมทั้งเก็บตวัอย่างดินก่อนและหลงัท าการทดลองท่ีระดบั
ความลึก 2 ระดบั คือ 0-15 ซม.  และ 15-40  ซม.  เพ่ือท าการวิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมีของดินท่ีกลุ่มพฒันาปัจจยั
การผลิต ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8   
 3.  วิเคราะห์หาปริมาณไมคอร์ไรซา ก่อนและหลงัการทดลอง โดยขุดดินและให้มีรากส้มโอหอม
หาดใหญ่ปนอยูด่ว้ย  ส่งท่ีกลุ่มงานวิจยัจุลินทรียดิ์น ส านกัวิจยัพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร   

 4. คดัเลือกตน้พนัธ์ุส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีปลอดโรค สมบูรณ์ แข็งแรง คุณภาพดี จากแปลงเกษตรกร 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ท าการตอนก่ิง  แลว้น ามาปลูกท่ีศูนยว์ิจยัพืชสวนตรัง โดยใชร้ะยะปลูก  6 x 7 
เมตร ขดุหลุมปลูกขนาด กวา้ง ยาว ลึก ประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร   

 5. ใส่ปุ๋ยและเช้ือราไมคอร์ไรซา ตามกรรมวิธี ดงัน้ี 
    ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ  ปีละ 1 กิโลกรัม/ตน้  แบ่งใส่ปีละ 3 คร้ัง 
   เช้ือราไมคอร์ไรซา  ปริมาณ 10 กรัม/ตน้ ใส่คร้ังเดียวก่อนปลูก 
   กรรมวิธีท่ี 1  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  หลงัปลูก  1  เดือน ใส่คร้ังละ  333  กรัม 
   กรรมวิธีท่ี 2  ใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ปริมาณ 10 กรัม โดยโรยให้สัมผสักบัรากฝอยและ

รองกน้หลุมก่อนปลูก 
   กรรมวิธีท่ี 3  ใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ปริมาณ 10 กรัม โดยโรยให้สัมผสักบัรากฝอยและ

รองกน้หลุมก่อนปลูก  และหลงัจากปลูก 1 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  คร้ังละ  250  กรัม 
   กรรมวิธีท่ี 4  ใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ปริมาณ 10 กรัม โดยโรยให้สัมผสักบัรากฝอยและ

รองกน้หลุมก่อนปลูก  และหลงัจากปลูก 1 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  คร้ังละ  166  กรัม 
การบันทึกข้อมูล  

 1. ขอ้มูลความอุดมสมบูรณ์ของดินและจ านวนสปอร์ไมคอร์ไรซาในดิน ทั้งก่อนและหลงัการทดลอง 
 2. ขอ้มูลการเจริญเติบโตของส้มโอหอมหาดใหญ่  ท าการบนัทึกการเจริญเติบโตทุก 1 เดือน ดงัน้ี 

 - ความสูงของตน้ 
 - ขนาดล าตน้ ก่ิง (เส้นผา่นศูนยก์ลาง และเสน้รอบวง) 
 - ความยาวก่ิง และจ านวนใบใหม่ท่ีแตก 
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3. การเจริญเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยน าขอ้มูลท่ีท าการบนัทึกหลงัปลูก 1 เดือน  ลบกบัขอ้มูลเดือนสุดทา้ยท่ี
ท าการบนัทึก 

4.  ปริมาณธาตุอาหารในใบ 
โดยเก็บตวัอย่างใบเม่ืออายุ 3-4 เดือน ในต าแหน่งท่ี 3-4 จากปลายยอดของก่ิงท่ีไม่มีผลในชุดใบท่ี

แตกใหม่ ทั้ง 4 ทิศของตน้  ลา้งดว้ยน ้าสะอาดแลว้น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จนกระทัง่น ้ าหนกัแหง้คงท่ี  
บดเก็บใส่ถุงพลาสติกท่ีปิดสนิท น าตวัอย่างไปวิเคราะห์หาธาตุอาหารไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม 
(K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) ก ามะถนั (S) ณ หอ้งปฏิบติัการส านกัวิจยัพฒันาการเกษตร เขตท่ี 8 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

1.  การเจริญเตบิโต 
1.1  การแตกยอดใหม่  เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนมกราคม  2555  ถึงเดือนมิถุนายน  2556   พบว่า มี

ความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95  เปอร์เซ็นต ์ โดยกรรมวิธีท่ี 1  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตาม
อตัราแนะน า  มีการแตกยอดใหม่รวมมากท่ีสุดในจ านวน 18 เดือน เท่ากบั 130  ยอด  รองลงมาเป็นกรรมวิธีท่ี 3  
ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ปริมาณ  3/4 ของอตัราแนะน า เท่ากบั 108.40  ยอด  กรรมวิธีท่ี 
4 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า เท่ากบั 80.60  ยอด  และ
กรรมวิธีท่ี 2 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า  เท่ากบั  79.20  ยอด  ตามล าดบั (ตารางท่ี 1)  ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
กรรมวิธีท่ี 1 และ กรรมวิธีท่ี 3  มีการใส่ไนโตรเจนสูงท าให้พืชเจริญเติบโตทางล าตน้ไดดี้  ไนโตรเจนเป็น
องคป์ระกอบของคลอโรฟิลล ์ โปรตีน  และกรดนิวคลีอิค (นนัทรัตน์, 2548)  การมีไนโตรเจนเพียงพอท าให้
การแบ่งเซลล ์การเจริญเติบโต และการหายใจเป็นไปอยา่งปกติ ส่วนของพืชท่ีพบไนโตรเจนมากคือบริเวณท่ียงั
อ่อนอยู ่เช่น ตา ปลายยอด และใบอ่อน (Zekri and Obreza, 2006)  

1.2  การเจริญเตบิโตด้านล าต้น 
ส าหรับการเจริญเติบโตดา้นล าตน้เก็บขอ้มูลระหว่างเดือนกนัยายน  2554  ถึงเดือนมิถุนายน  

2556  บนัทึกขอ้มูล ความสูง ความยาวก่ิงหลกั เส้นผ่านศูนยก์ลางโคนตน้ เส้นผ่านศูนยก์ลางล าตน้ท่ีระดบั 30 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนยก์ลางก่ิงหลกั เส้นรอบวงโคนตน้ เส้นรอบวงล าตน้ท่ีระดบั 30 เซนติเมตร และเส้นรอ
บวงก่ิงหลกั  ไดผ้ลดงัน้ี (ตารางท่ี 1) 

1.2.1  ความสูง  พบว่าการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาท าใหค้วามสูงของตน้เพ่ิมข้ึนมากกว่าไม่ใส่เช้ือ
ไมคอร์ไรซา  แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติโดยการใส่เช้ือไมโคไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 
3/4 ของอตัราแนะน า  ท าใหต้น้มีความสูงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เท่ากบั 111 เซนติเมตร  รองลงมาเป็นการใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า เท่ากบั  91.8  เซนติเมตร การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า  เท่ากบั 88  เซนติเมตร  และการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า  เท่ากบั 84.6 
เซนติเมตร ตามล าดบั 

1.2.2  ความยาวก่ิงหลกั  พบว่าการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาท าใหค้วามยาวของก่ิงเพ่ิมข้ึนมากกว่า
ไม่ใส่เช้ือไมคอร์ไรซา  แต่ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติเช่นเดียวกบัความสูงตน้  โดยการใส่เช้ือไมคอร์ไรซา
ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า ท าใหมี้ความยาวก่ิงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เท่ากบั 109.2 



117 

เซนติเมตร  รองลงมาเป็นการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า เท่ากบั 90.6 เซนติเมตร  การใส่เช้ือไม
คอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ  1/2 ของอตัราแนะน า เท่ากบั 89.14  เซนติเมตร  และการใส่เช้ือ
ไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า เท่ากบั  83.2  เซนติเมตร  ตามล าดบั  

1.2.3  เส้นผ่านศูนยก์ลางโคนตน้  พบว่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
เปอร์เซ็นต์  โดยการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า ท าให้มี
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางโคนตน้เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เท่ากบั 3.30 เซนติเมตร  รองลงมาเป็นการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  
15-15-15  ตามอตัราแนะน า  เท่ากบั 2.40 เซนติเมตร  การ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า เท่ากบั 2.04  เซนติเมตร  และการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า เท่ากบั  1.84  
เซนติเมตร  ตามล าดบั  

1.2.4  เส้นผ่านศูนยก์ลางล าตน้ท่ีระดบั 30 เซนติเมตร  พบว่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์  โดยการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของ
อตัราแนะน า ท าให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางล าต้นท่ีระดับ 30 เซนติเมตรเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เท่ากับ 3.37 
เซนติเมตร  รองลงมาเป็นการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  เท่ากบั 2.36  เซนติเมตร  การใส่เช้ือ
ไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า เท่ากบั  2.16  เซนติเมตร  และการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า เท่ากบั 1.74  เซนติเมตร  ตามล าดบั  

1.2.5  เส้นผ่านศูนยก์ลางก่ิงหลกั  พบว่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 
เปอร์เซ็นต์  โดยการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า  ท าให้มี
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางก่ิงหลกัเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เท่ากบั 2.88 เซนติเมตร  รองลงมาเป็นการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  
15-15-15  ตามอตัราแนะน า เท่ากบั 2.02  เซนติเมตร  การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า เท่ากบั 1.82  เซนติเมตร  และการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า เท่ากบั  1.66  
เซนติเมตร  ตามล าดบั  

1.2.6  เส้นรอบวงโคนต้น  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์  โดยการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า ท าให้มี
ขนาดรอบวงโคนตน้เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เท่ากบั 10.36  เซนติเมตร  รองลงมาเป็นการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตาม
อตัราแนะน า  เท่ากบั 7.52  เซนติเมตร  การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของ
อตัราแนะน า เท่ากบั 6.40  เซนติเมตร  และการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า เท่ากบั  5.79  เซนติเมตร  
ตามล าดบั  

1.2.7  เส้นรอบวงล าตน้ท่ีระดบั 30 เซนติเมตร  พบว่ามีความแตกต่างกนัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์  โดยการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัรา
แนะน า ท าให้มีขนาดเส้นรอบวงล าต้นท่ีระดบั 30 เซนติเมตรเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เท่ากับ 10.57  เซนติเมตร  
รองลงมาเป็นการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  เท่ากบั 7.40  เซนติเมตร การ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซา
ตามค าแนะน า เท่ากบั  6.78  เซนติเมตร  และการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 
ของอตัราแนะน า เท่ากบั 5.46  เซนติเมตร  ตามล าดบั  
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1.2.8  เส้นรอบวงก่ิงหลัก  พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 
เปอร์เซ็นต์  โดยการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า  ท าให้มี
ขนาดของเส้นรอบวงก่ิงหลกัเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด เท่ากบั 9.04 เซนติเมตร  รองลงมาการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  
ตามอตัราแนะน า เท่ากบั 6.35  เซนติเมตร  การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 
ของอตัราแนะน า เท่ากบั 5.72  เซนติเมตร  และการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า เท่ากบั  5.21  เซนติเมตร  
ตามล าดบั  

จากการทดลองจะเห็นว่าการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาสามารถช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตทางดา้นล าตน้
ของสม้โอหอมหาดใหญ่ เน่ืองจากเช้ือไมคอร์ไรซาช่วยในการดูดน ้าและแร่ธาตุต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการเจริญของพืช 
ส่งผลใหพื้ชมีการสังเคราะห์แสง การเคล่ือนยา้ยและล าเลียงธาตุอาหารไปยงัส่วนต่าง ๆ ของพืชดี (สมบุญ, 2536)  
ซ่ึงผลการทดลองท่ีไดค้ลา้ยคลึงกบั  ตน้กลา้ส้มพนัธ์ุเขียวหวานฟรีมองต ์ ตน้กลา้ส้มเขียวหวานพนัธ์ุโอเชียน  คือ
ตน้ท่ีมีเช้ือราอาร์บคูัลาร์ไมคอร์ไรซามีการเจริญเติบโตดา้นความสูงมากกว่าตน้ท่ีไม่ไดรั้บเช้ือ (สมจิตร และคณะ, 
2550)  สมจิตร และคณะ (2553)  พบว่า ความสูงของส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ งบนตน้ตอส้ม 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
สม้เขียวหวานพนัธ์ุคลีโอพตัรา  มะนาว  สม้โอ  สม้ลูกผสมพนัธ์ุสวิงเกิล  และส้มลูกผสมพนัธ์ุทรอเยอร์ ท่ีใส่เช้ือรา
อาร์บสัคูลาร์ไมคอร์ไรซามีการเจริญเติบโตในดา้นความสูงเพ่ิมข้ึนแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัตน้
ท่ีไม่ใส่เช้ือ และ Wu and Xia (2006)  ศึกษาเช้ือราอาบสัคูลาไมคอร์ไรซา Glomus versiforme ต่อการเจริญเติบโต
ของต้นกลา้ส้มเขียวหวานท่ีปลูกในสภาพดินท่ีได้รับน ้ าปกติและดินในสภาพท่ีค่อนข้างขาดน ้ า พบว่า เช้ือรา 
G. versiforme  ช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตมากว่าตน้ท่ีไม่มีเช้ือราชนิดน้ีทั้งในสภาพดินท่ีไดรั้บน ้าปกติ และสภาพดิน
ท่ีค่อนขา้งขาดน ้า 

นอกจากน้ีการใชปุ๋้ยชีวภาพไมคอร์ไรซายงัช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใชปุ๋้ยเคมีได้ จากการ
ทดลองพบว่าการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาอตัราแนะน าร่วมกบัการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัรา
แนะน า  เป็นกรรมวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  
สอดคลอ้งกบัรายงานของ สุภาพร (2549)  พบวา่ ไมคอร์ไรซาสามารถเพ่ิมการเจริญเติบโตและผลผลิตสับปะรด  
โดยสามารถใส่ปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ยโพแทสเซียมในปริมาณลดลงคร่ึงหน่ึงจากอตัราแนะน า เม่ือใส่ปุ๋ยร่วมกบั  
วี-เอ ไมคอร์ไรซา การเจริญเติบโตและผลผลิตของสับปะรดไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณเต็มอตัรา
แนะน า และช่วยเพ่ิมปริมาณผลผลิตของหน่อไมฝ้ร่ัง โดยแปลงท่ีมีการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกบั วี-เอ ไมคอร์ไรซา ท า
ใหผ้ลผลิตของหน่อไมฝ้ร่ังมีน ้าหนกัรวมมากกวา่แปลงไม่ใส่ปุ๋ยเคมี และไม่ใส่วี-เอ ไมคอร์ไรซา และแปลงท่ีใส่
ปุ๋ยเคมีอยา่งเดียว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2.  ปริมาณธาตุอาหารในใบ 
จากการวิเคราะห์ปริมาณของธาตุอาหารในใบส้มโอหอมหาดใหญ่พบว่าปริมาณของธาตุอาหารในใบ

ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ดงัน้ี (ตารางท่ี 2) 
2.1  ไนโตรเจน พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า ท าใหมี้ปริมาณไนโตรเจนมาก

ท่ีสุดคือ  ร้อยละ 2.73  รองลงมาคือ  การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัรา
แนะน า  การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า  และการใส่เช้ือ 
ไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า มีปริมาณไนโตรเจน ร้อยละ 2.67  2.65  และ  2.17  ตามล าดบั 
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2.2  ฟอสฟอรัส  พบว่าการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า  และการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบั
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า  ท าให้มีปริมาณฟอสฟอรัสมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 0.20  
รองลงมา  คือการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า  และการใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  มีปริมาณฟอสฟอรัส ร้อยละ 0.19  และ 0.18 ตามล าดบั 

 2.3  โพแทสเซียม  พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า ท าใหมี้ปริมาณโพแทสเซียม
มากท่ีสุดคือ ร้อยละ 4.12 รองลงมา  คือการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของ
อตัราแนะน า  การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า  และการใส่
เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า มีปริมาณโพแทสเซียม ร้อยละ 3.62  3.28 และ  3.18 ตามล าดบั 
 2.4  แคลเซียม  พบว่าการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัรา
แนะน า ท าใหมี้ปริมาณแคลเซียมมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 2.87 รองลงมา  คือการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า  
การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า   และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร  
15-15-15  ตามอตัราแนะน า  มีปริมาณแคลเซียม ร้อยละ  2.71  2.63  และ  2.18 ตามล าดบั 
 2.5  แมกนีเซียม  พบว่าการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัรา
แนะน า ท าใหมี้ปริมาณแมกนีเซียมมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 0.56  รองลงมา คือการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า  การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  และการใส่เช้ือ 
ไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า มีปริมาณแมกนีเซียม ร้อยละ 0.51  0.50  และ 0.49 ตามล าดบั 
 จากการทดลองจะเห็นว่าการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารไดเ้พ่ิมข้ึน เน่ืองจากการใส่
เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า  และการใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบั
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า  มีปริมาณไนโตรเจนและโพแทสเซียมในใบส้มโอหอมหาดใหญ่
ไม่แตกต่างจากการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  ไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบส าคญัของโปรตีน 
เอนไซม ์กรดนิวคลิอิก วิตามิน และคลอโรฟิลล ์เช่นเดียวกบัโพแทสเซียมมีบทบาทในการเคล่ือนยา้ยน ้ าตาล
และช่วยกระตุน้การท างานของเอน็ไซม ์ตลอดจนควบคุมการท างานของธาตุต่างๆ  โดยส้มท่ีอยู่ในระยะแตกใบ
อ่อนตอ้งการโพแทสเซียมในปริมาณสูง (ดุสิต, 2535)  ส าหรับธาตุฟอสฟอรัส จะเห็นว่าทุกกรรมวิธีมีความ
เขม้ขน้ของธาตุฟอสฟอรัสในใบสม้โอหอมหาดใหญ่ไม่ต่างกนั โดยในแปลงท่ีท าการทดลองน้ีมีธาตุฟอสฟอรัส
ต ่า (ตารางผนวกท่ี 1) แต่การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาท าให้ความเขม้ขน้ของธาตุฟอสฟอรัสในใบอยู่ในปริมาณท่ี
เหมาะสมเม่ือเทียบกบัค่ามาตรฐาน (ตารางผนวกท่ี 2) เท่ากบัการใส่ปุ๋ยเคมีตามอตัราแนะน า  ดงันั้นการใส่เช้ือ
ไมคอร์ไรซาสามารถน าไปใช้แทนการให้ปุ๋ยฟอสเฟตแก่พืชได้ เน่ืองจากในดินท่ีมีธาตุฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อพืชในปริมาณท่ีต ่า ซ่ึงส้มโอท่ีขาดฟอสฟอรัสจะมีอาการแคระแกร็น ทรงพุ่มไม่แผ่กวา้งออก
ตามปกติ ออกดอกนอ้ยและติดผลนอ้ย (สมศกัด์ิ, 2556)  ไมคอร์ไรซามีบทบาทส าคญัในการดูดซึมฟอสฟอรัส
ให้แก่พืชโดยจะขบัสารพวกกรดอินทรียต่์าง ๆ และเอนไซมฟ์อสฟาเทส (phophatase) ออกมาย่อยและสลาย
สารประกอบฟอสเฟต (สมบุญ, 2536)  เช่นเดียวกบัธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม  พบว่าการใส่ปุ๋ยเคมีร่วมกบั
การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาช่วยเพ่ิมปริมาณความเขม้ขน้ไดม้ากกวา่การใส่ปุ๋ยเคมีอตัราแนะน า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ
ทดลองของ  สมจิตร และคณะ (2553) ไดท้ าการศึกษาผลของเช้ือราอาบสัคูลาไมคอร์ไรซาต่อปริมาณธาตุอาหาร
ในส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ งบนต้นตอส้ม 5 ชนิด ได้แก่ ส้มเขียวหวานพนัธ์ุคลีโอพตัรา  มะนาว  ส้มโอ   
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ส้มลูกผสมพนัธ์ุสวิงเกิล  และส้มลูกผสมพนัธ์ุทรอเยอร์  พบว่า  การใส่เช้ืออาบสัคูลาไมคอร์ไรซาช่วยเพ่ิม
ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม  และแมกนีเซียม ในส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้าผึ้งบนตน้ตอส้มทั้ง 
5 ชนิด แตกต่างอย่างมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ าผึ้งบนตน้ตอส้มทั้ง 5 ชนิด ท่ีไม่มีเช้ือ  
และธาตุโพแทสเซียม พบวา่ ในสม้เขียวหวานพนัธ์ุสายน ้าผึ้งบนตน้ตอสม้ 4 ชนิด คือ มะนาว ส้มโอ ส้มลูกผสม
พนัธ์ุสวิงเกิล  และส้มลูกผสมพนัธ์ุทรอเยอร์ ท่ีมีเช้ืออาบสัคูลาไมคอร์ไรซา มีปริมาณโพแทสเซียมเพ่ิมข้ึน
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัสม้เขียวหวานพนัธ์ุสายน ้าผึ้งบนตน้ตอสม้ทั้ง 4 ชนิด ท่ีไม่มีเช้ือ 

3.  จ านวนสปอร์ไมคอร์ไรซาในดนิ 
การวิเคราะห์หาจ านวนสปอร์ไมคอร์ไรซาในดิน โดยเก็บตวัอย่างดินก่อนและหลงัการทดลอง  พบว่า 

ก่อนการทดลองมีสปอร์อยู่ในดินตามธรรมชาติ จ านวน 38  สปอร์ต่อดิน 100 กรัม  และเม่ือส่งตวัอย่างดิน
วิเคราะห์อีกคร้ังหลงัปฏิบติัการทดลองพบว่าทุกกรรมวิธีมีปริมาณสปอร์เพ่ิมข้ึน โดยการใส่เช้ือไมคอร์ไรซา
ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า มีจ านวนสปอร์มากท่ีสุดเท่ากบั  195 สปอร์ต่อดิน 
100 กรัม  รองลงมาคือ การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2ของอตัราแนะน า มี
จ านวนสปอร์เท่ากบั  158 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม  การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามอตัราแนะน า มีจ านวนสปอร์
เท่ากบั  146 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม และการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า มีจ านวนสปอร์เท่ากบั  
136 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม  ตามล าดบั  (ตารางท่ี 3)  จากการวิเคราะห์พบว่ากรรมวิธีท่ี 1 คือ การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
15-15-15 ตามอตัราแนะน า มีสปอร์เพ่ิมข้ึนแมไ้ม่ไดใ้ส่ไมคอร์ไรซา เพราะในดินธรรมชาติมีไมคอร์ไรซาอยู่แลว้
แมใ้นปริมาณนอ้ยแต่เม่ือมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมท าใหมี้การเพ่ิมจ านวนสปอร์ของไมคอร์ไรซาได ้โดยการ
เพ่ิมปริมาณสปอร์ของไมคอร์ไรซามีความสัมพนัธ์กบัความเป็นกรด – ด่างของดิน โดยมี pH ท่ีเหมาะสม 7.3 
(นาฏยา และคณะ, 2555) ความช้ืนของดินโดยมีระดบัความช้ืนท่ีเหมาะสมคือ 0.3 bar (ศุภธิดา และคณะ, 2557)  
เป็นตน้ โดยในช่วงท าการเกบ็ตวัอยา่งดินเก็บในช่วงเดือนพฤษภาคมซ่ึงเร่ิมเขา้สู่ฤดูฝน อาจท าใหดิ้นมีความช้ืน
ท่ีเหมาะสมส าหรับการเพ่ิมปริมาณสปอร์ของไมคอร์ไรซา 
ตารางที่ 1  ขอ้มูลการเจริญเติบโตทางล าตน้และการแตกยอดของสม้โอหอมหาดใหญ่  

กรรมวธีิ 
การแตก
ยอด 
(ยอด) 

ความสูง
ต้น 
(ซม.) 

ความยาว 
กิง่หลกั
(ซม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง  (ซม.) เส้นรอบวง  (ซม.) 

โคนต้น 
ล าต้น 

 (30 ซม.) 
กิง่หลกั โคนต้น 

ล าต้น  
(30 ซม.) 

กิง่หลกั 

T1 130 a 91.8 90.6 2.40 ab 2.36 ab 2.02 ab 7.52 ab 7.40 b 6.35 ab 
T2 79.20 b 84.6 83.2 1.84 b 2.16 b 1.66 b 5.79 b 6.78 b 5.21 b 
T3 108.40 ab 111 109.2 3.30 a 3.37 a 2.88 a 10.36 a 10.57 a 9.04 a 
T4 80.60 b 88 89.14 2.04 b 1.74 b 1.82 b 6.40 b 5.46 b 5.72 b 

CV% 28.96 25.22 22.09 30.32 33.11 28.76 33.93 30.95 27.42 
หมายเหตุ  :   T1 = การใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า   
 T2 = การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า  
 T3 =การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า  
 T4 = การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า   
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ตารางที่  2  ปริมาณธาตุอาหารในใบสม้โอหอมหาดใหญ่  

กรรมวธีิ 
ไนโตรเจน 
(ร้อยละ) 

ฟอสฟอรัส 
(ร้อยละ) 

โพแทสเซียม 
(ร้อยละ) 

แคลเซียม 
(ร้อยละ) 

แมกนีเซียม 
(ร้อยละ) 

T1 2.73 0.18 4.12 2.18 0.50 
T2 2.17 0.20 3.18 2.71 0.49 
T3 2.67 0.19 3.62 2.87 0.56 
T4 2.65 0.20 3.28 2.63 0.51 

CV% 14.26 17.5 16.76 33.05 27.95 
หมายเหตุ  :   T1 = การใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า   
 T2 = การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า  
 T3 =การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า  
 T4 = การใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า   

 
ตารางที่  3  จ านวนสปอร์ไมคอร์ไรซาในดินหลงัการทดลองท่ีปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ในแต่ละกรรมวิธี 

กรรมวธีิ 
จ านวนสปอร์ 
ต่อดนิ 100 กรัม 

  1  ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า 136 
  2  ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า 146 
  3  ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า 195 
  4  ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า 158 
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4.  ต้นทุนการผลติการให้ปุ๋ยกรรมวธีิต่าง ๆ  
จากการทดลองสามารถน ามาคิดตน้ทุนในแต่ละกรรมวิธี ดงัน้ี 

ตารางที่ 4  ตน้ทุนการผลิตแต่ละกรรมวิธี   

กรรมวธีิ รายละเอยีดค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายต่อต้นต่อ

ปี 

ค่าใช้จ่ายต่อไร่ต่อปี   
(45 ต้นต่อไร่ ระยะปลูก  

6x6  เมตร) 
T1 1.  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ราคากิโลกรัมละ 19 

บาท  (กระสอบละ 950 บาท) ใส่ปริมาณ  333 
กรัมต่อตน้  ใส่จ านวน 3 คร้ังต่อปี 

18.96  บาท 853.2  บาท 

T2 1.  เช้ือไมคอร์ไรซา  ราคาถุงละ 60 บาท (500 
กรัม)  ใส่คร้ังเดียวปริมาณ 10 กรัมต่อตน้ 

1.2  บาท 54  บาท 

T3 1.  เช้ือไมคอร์ไรซา  ราคาถุงละ 60 บาท (500 
กรัม)  ใส่คร้ังเดียวปริมาณ 10 กรัมต่อตน้ 
2.  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ราคากิโลกรัมละ 19 
บาท  (กระสอบละ 950 บาท) ใส่ปริมาณ  250 
กรัมต่อตน้  ใส่จ านวน 3 คร้ังต่อปี 

15.45  บาท 695.25  บาท 

T4 1.  เช้ือไมคอร์ไรซา  ราคาถุงละ 60 บาท (500 
กรัม)  ใส่คร้ังเดียวปริมาณ 10 กรัมต่อตน้ 
2.  ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ราคากิโลกรัมละ 19 
บาท  (กระสอบละ 950 บาท) ใส่ปริมาณ  166 
กรัมต่อตน้  ใส่จ านวน 3 คร้ังต่อปี 

10.65  บาท 479.25  บาท 

หมายเหตุ   T1 : ใส่ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า 
  T2 : ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาตามค าแนะน า 
  T3 : ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า 
  T4 : ใส่เช้ือไมคอร์ไรซาร่วมกบัปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า 
 

สรุปผลการทดลอง 
1.  การใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาท าให้การเจริญเติบโตทางล าตน้ เพ่ิมข้ึนมากกว่าไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพไม

คอร์ไรซา  และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีไดโ้ดยการเจริญเติบโตของส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีไดไ้ม่
แตกต่างกบัการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  

2.  เกษตรกรควรใชวิ้ธีใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาอตัราแนะน า  (10 กรัม) ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-
15-15  ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า ในการใหปุ๋้ยสม้โอหอมหาดใหญ่ โดยท าใหเ้สียค่าใชจ่้าย  695.25  บาทต่อ
ไร่  ประหยดักวา่การใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า  157.95 บาทต่อไร่ 
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ภาคผนวก 

ตารางผนวกที่ 1  ความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในดินก่อนการทดลองท่ีระดบั  0-15 ซม. และ 15-40 ซม. ท่ีศูนยว์ิจยั
พืชสวนตรัง  

รายการวเิคราะห์ หน่วย 
ปริมาณ 

การประเมนิ 
0 – 15 ซม. 15 – 40 ซม. 

1.  ความเป็นกรด – ด่าง  (pH)  5.71 5.72 ต ่ากวา่มาตรฐานเลก็นอ้ย 
2.  อินทรียวตัถุ  (OM) % 1.04 0.79 ต ่ามากทั้งดินบนดินล่าง 
3.  ฟอสฟอรัส (A vailable P) mg/kg 8.16 28.59 ดินบนต ่ามาก ดินล่างสูงมาก 
4.  โพแทสเซียม (A vailable K) mg/kg 50.0 49.1 ต ่าทั้งดินบนและดินล่าง 
5.  แคลเซียม (Exch. Ca ) cmolc/Kg 1.43 1.42 ต ่ามากทั้งดินบนและดินล่าง 
6.  แมกนีเซียม (Exch. Mg ) cmolc/Kg 0.89 0.94 ต ่าทั้งดินบนและดินล่าง 
7. เน้ือดิน (Soil Texture)  ดินร่วนเหนียวปนทราย เหมาะกบัการปลูกสม้โอ 
ตารางผนวกที่ 2  ค่าแนะน าเบ้ืองตน้ส าหรับการประเมินผลการวิเคราะห์ใบส้มโอ ซ่ึงเก็บจากใบต าแหน่งท่ี 3 

หรือ 4 อายใุบ 3-5 เดือน และเกบ็จากก่ิงท่ีอยูน่อกทรงพุ่ม 

ธาตุอาหาร หน่วย ค่าเหมาะสมส าหรับส้มโอ 

1.  ไนโตรเจน (N) % 2.5 – 3.0 
2.  ฟอสฟอรัส  (P) % 0.15 – 0.20 
3.  โพแทสเซียม (K) % 1.5 – 2.0 
4.  แคลเซียม (Ca ) % 3.0 – 4.0 
5.  แมกนีเซียม (Mg ) % 0.30 – 0.50 

ท่ีมา :  ดดัแปลงจาก  สมศกัด์ิ, 2556 

http://edisifas.ufl.edu/ss419

