ผลของปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซาต่ อการเจริญเติบโตและการให้ ผลผลิตของผลโอหอมหาดใหญ่
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดตรัง
Effects of Arbuscular Mycorrhiza on growth and yield of pummelo (Citrus maxima Burm. Merrill)
cv. Hom Hat Yai in Trang Province
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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซาต่อการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของส้มโอหอมหาดใหญ่
ดาเนินการทดลองที่ศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง ช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนกันยายน 2556 วางแผนการทดลอง
แบบ RCB จานวน 5 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่1 ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1 กิโลกรัม/
ต้น/ปี (อัตราแนะนา) กรรมวิธีที่ 2 ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซา ปริ มาณ 10 กรัม/ต้น (อัตราแนะนา) กรรมวิธีที่ 3 ใส่ เชื้ อ
ไมคอร์ไรซา ปริ มาณ 10 กรัม/ต้น ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 750 กรัม/ต้น/ปี (3/4 ของอัตราแนะนา)
และกรรมวิธีที่ 4 ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซา 10 กรัม/ต้น ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 500 กรัม/ต้น/ปี (1/2
ของอัตราแนะนา) พบว่าการใส่ ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาทาให้การเจริ ญเติบโตทางลาต้นต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าไม่ใส่
ปุ๋ ยชี วภาพไมคอร์ ไ รซา โดยความสู งของต้นและความยาวของกิ่ งมี การเจริ ญเติ บโตมากกว่าแต่ ไ ม่มีค วาม
แตกต่างกันทางสถิติ แต่เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นที่ระดับ 30 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนย์กลางกิ่งหลัก เส้นรอบวงโคนต้น เส้นรอบวงลาต้นที่ระดับ 30 เซนติเมตร และเส้นรอบวงกิ่งหลักมีความ
แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ โดยการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซา 10 กรัม/ต้น ร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
สู ตร 15-15-15 ปริ มาณ 750 กรัม/ต้น/ปี ทาให้ ความสู งของต้น ความยาวของกิ่ ง เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น
เส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นที่ระดับ 30 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่งหลัก เส้นรอบวงโคนต้น เส้นรอบวงลา
ต้นที่ระดับ 30 เซนติเมตร และเส้นรอบวงกิ่งหลัก มีการเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นมากที่สุด เท่ากับ 111 109.2 3.30
3.37 2.88 10.36 10.57 และ 9.04 เซนติเมตร ตามลาดับ
คาสาคัญ : ส้มโอหอมหาดใหญ่, ปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า
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ศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง จังหวัดตรัง
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

คานา
ส้มโอ (pummelo, Citrus maxima Burm. Merrill.) อยูใ่ นวงศ์ Rutaceae เป็ นไม้ผลยืนต้นเขตร้อน
สันนิ ษฐานว่ามีถิ่นกาเนิ ดอยู่ในบริ เวณคาบสมุทรมาลายาไปจนถึงคาบสมุทรอินเดียด้านตะวันออก (Webber et al., 1976)
Akihama และคณะ (1985) รายงานว่า บริ เวณภาคใต้ของประเทศไทยมีการกระจายพันธุ์ของส้มโอสู งมาก และเชื่ อ
ว่าเป็ นศูนย์กลางถิ่นกาเนิดของส้มโอ
ส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ (Citrus maxima Burm. Merrill. cv. Hom Hat Yai) หรื อ ส้มโอหอม เป็ น
พันธุ์ส้มโอที่ มีลกั ษณะเด่น คือ ผลใหญ่ เปลือกหนา ผิวผลสี เขี ยวอมเหลือง แกนผลกลวง เนื้ อผลสี ชมพูเข้มถึง
แดงและค่อนข้างแห้ง รสชาติหวานอมเปรี้ ยว มีกลิ่นหอม และไม่มีเมล็ด (วิจิตต์ และคณะ, 2529) นิ ยมปลูกกัน
มาเป็ นเวลานานกว่า 100 ปี ในพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยปลูกกันมากที่ ตาบลควนลัง ฉลุง ทุ่งตาเสา คูเต่า และน้ า
น้อย (วิจิตต์ และคณะ, 2529) ปั จจุบนั มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่รวม 1,332 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 1,290 ไร่
โดยแหล่งปลูกดั้งเดิ มอาเภอหาดใหญ่ มี พ้ื นที่ ปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่รวม 248 ไร่ ให้ผลผลิ ตแล้ว 208 ไร่
ผลผลิตรวม 417 ตัน (สานักงานเกษตรจังหวัดสงขลา, 2550)
จากการศึ กษาวิธีการปฏิ บตั ิ ของเกษตรกรผูป้ ลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ในภาคใต้ พบว่า เกษตรกรส่ วน
ใหญ่มุ่งเน้นการใช้ปุ๋ยเคมีเป็ นหลัก ซึ่ งประสบกับปั ญหาราคาปุ๋ ยที่ เพิ่มสู งขึ้น นอกจากนี้ การใส่ ปุ๋ยเคมีแต่เพียง
อย่างเดี ยวมักจะประสบกับปั ญหาเกี่ ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการดูดปุ๋ ยไปใช้ของพืช ซึ่ งทาให้เกิ ดผลเสี ยคื อ (1)
เกษตรกรได้ผลตอบแทนจากการใส่ ปุ๋ยต่ า (2) เกษตรกรเพิ่มปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น ทาให้เสี ยค่าใช้จ่าย
โดยไม่จาเป็ น (3) ทาให้ธาตุอาหารตกค้างในดิ น และถูกชะล้างออกไปปนเปื้ อนกับแหล่งน้ า เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าวนี้การใช้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ ไรซ่ า จึงเป็ นอีกทางเลือกสาหรับเกษตรกร เนื่ องจากปุ๋ ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ า
คือปุ๋ ยที่ประกอบด้วยเชื้ อราอาบัสคูลาไมคอร์ ไรซ่ าที่มีชีวิต โดยอาบัสคูลาจะสร้างเส้นใยเจริ ญรอบราก แล้วเข้า
ไปภายในเซลล์รากพืช และมีการสร้างโครงสร้างพิเศษ คือ เวสสิ เคิล และ อาบัสคูล เรี ยกว่าอาบัสคูลาไมคอร์ ไรซ่ า
(กลุ่มประชาสัมพันธ์, 2553) ทาให้มีความสามารถในการช่ วยดูดน้ าและธาตุอาหารจากดิ นขึ้ นมาใช้ให้เป็ น
ประโยชน์กบั พืชได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุฟอสฟอรัส ซึ่ งดินส่ วนใหญ่มีปัญหาในการขาดธาตุน้ ี ช่วยทาให้พืช
ทนแล้งและสภาพแวดล้อมที่ ไม่เหมาะสมได้ดี ช่วยปรับปรุ งโครงสร้างดิ น ช่ วยทาให้ดินร่ วนซุ ยเหมาะแก่การ
ระบายน้ าและอากาศ (สมจิ ตรและคณะ, 2550) ไมคอร์ ไรซ่ ามีตน้ ทุนต่ าและใส่ ให้พืชเพียงครั้งเดียวก็สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ จึงเป็ นการลดต้นทุนการผลิตได้เป็ นอย่างดี ดังนั้นจึงควรศึกษาผลของปุ๋ ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ าที่
มีต่อการเจริ ญเติบโตของส้มโอหอมหาดใหญ่เพื่อขยายผลแก่เกษตรกรในเรื่ องการลดต้นทุนการผลิต
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดาเนินการ
อุปกรณ์
1. กิ่งพันธุ์สม้ โอหอมหาดใหญ่
2. ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15
3. ปุ๋ ยชีวภาพอาบัสคูล่าไมคอร์ไรซา
4. เครื่ องมือในการบันทึกการเจริ ญเติบโต เช่น เทปวัด เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper)
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วิธีการ
ดาเนินการในแปลงวิจยั ของศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง อ.สิ เกา จ.ตรัง พื้นที่ 2 ไร่ ดังนี้
1. วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 กรรมวิธี จานวน 5 ซ้ า ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา (1 กิโลกรัม/ต้น/ปี )
กรรมวิธีที่ 2 ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซาตามคาแนะนา (10 กรัม/ต้น)
กรรมวิธีที่ 3 ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15
ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา (750 กรัม/ต้น/ปี )
กรรมวิธีที่ 4 ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15
ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา (500 กรัม/ต้น/ปี )
2. เตรี ยมพื้ นที่ ปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ พร้ อมทั้งเก็บตัวอย่างดิ นก่ อนและหลังทาการทดลองที่ ระดับ
ความลึก 2 ระดับ คือ 0-15 ซม. และ 15-40 ซม. เพื่อทาการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดินที่กลุ่มพัฒนาปั จจัย
การผลิต สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
3. วิเคราะห์หาปริ มาณไมคอร์ ไรซา ก่ อนและหลังการทดลอง โดยขุด ดิ นและให้มีรากส้มโอหอม
หาดใหญ่ปนอยูด่ ว้ ย ส่ งที่กลุ่มงานวิจยั จุลินทรี ยด์ ิน สานักวิจยั พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
4. คัดเลือกต้นพันธุ์ส้มโอหอมหาดใหญ่ที่ปลอดโรค สมบูรณ์ แข็งแรง คุณภาพดี จากแปลงเกษตรกร
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทาการตอนกิ่ง แล้วนามาปลูกที่ศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง โดยใช้ระยะปลูก 6 x 7
เมตร ขุดหลุมปลูกขนาด กว้าง ยาว ลึก ประมาณ 50 x 50 x 50 เซนติเมตร
5. ใส่ ปุ๋ยและเชื้อราไมคอร์ไรซา ตามกรรมวิธี ดังนี้
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ ปี ละ 1 กิโลกรัม/ต้น แบ่งใส่ ปีละ 3 ครั้ง
เชื้อราไมคอร์ไรซา ปริ มาณ 10 กรัม/ต้น ใส่ ครั้งเดียวก่อนปลูก
กรรมวิธีที่ 1 ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 หลังปลูก 1 เดือน ใส่ ครั้งละ 333 กรัม
กรรมวิธีที่ 2 ใส่ ปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ า ปริ มาณ 10 กรัม โดยโรยให้สัมผัสกับรากฝอยและ
รองก้นหลุมก่อนปลูก
กรรมวิธีที่ 3 ใส่ ปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ า ปริ มาณ 10 กรัม โดยโรยให้สัมผัสกับรากฝอยและ
รองก้นหลุมก่อนปลูก และหลังจากปลูก 1 เดือน ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ครั้งละ 250 กรัม
กรรมวิธีที่ 4 ใส่ ปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ า ปริ มาณ 10 กรัม โดยโรยให้สัมผัสกับรากฝอยและ
รองก้นหลุมก่อนปลูก และหลังจากปลูก 1 เดือน ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ครั้งละ 166 กรัม
การบันทึกข้ อมูล
1. ข้อมูลความอุดมสมบูรณ์ของดินและจานวนสปอร์ไมคอร์ไรซาในดิน ทั้งก่อนและหลังการทดลอง
2. ข้อมูลการเจริ ญเติบโตของส้มโอหอมหาดใหญ่ ทาการบันทึกการเจริ ญเติบโตทุก 1 เดือน ดังนี้
- ความสู งของต้น
- ขนาดลาต้น กิ่ง (เส้นผ่านศูนย์กลาง และเส้นรอบวง)
- ความยาวกิ่ง และจานวนใบใหม่ที่แตก
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3. การเจริ ญเติบโตที่เพิ่มขึ้น โดยนาข้อมูลที่ทาการบันทึกหลังปลูก 1 เดือน ลบกับข้อมูลเดือนสุ ดท้ายที่
ทาการบันทึก
4. ปริ มาณธาตุอาหารในใบ
โดยเก็บตัวอย่างใบเมื่ออายุ 3-4 เดื อน ในตาแหน่งที่ 3-4 จากปลายยอดของกิ่งที่ไม่มีผลในชุ ดใบที่
แตกใหม่ ทั้ง 4 ทิศของต้น ล้างด้วยน้ าสะอาดแล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซี ยส จนกระทัง่ น้ าหนักแห้งคงที่
บดเก็บใส่ ถุงพลาสติกที่ปิดสนิ ท นาตัวอย่างไปวิเคราะห์หาธาตุอาหารไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซี ยม
(K) แคลเซี ยม (Ca) แมกนีเซี ยม (Mg) กามะถัน (S) ณ ห้องปฏิบตั ิการสานักวิจยั พัฒนาการเกษตร เขตที่ 8
ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การเจริญเติบโต
1.1 การแตกยอดใหม่ เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 พบว่า มี
ความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยกรรมวิธีที่ 1 ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตาม
อัตราแนะนา มีการแตกยอดใหม่รวมมากที่สุดในจานวน 18 เดือน เท่ากับ 130 ยอด รองลงมาเป็ นกรรมวิธีที่ 3
ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา เท่ากับ 108.40 ยอด กรรมวิธีที่
4 ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา เท่ ากับ 80.60 ยอด และ
กรรมวิธีที่ 2 ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาตามคาแนะนา เท่ากับ 79.20 ยอด ตามลาดับ (ตารางที่ 1) ทั้งนี้ เนื่ องจาก
กรรมวิธีที่ 1 และ กรรมวิธีที่ 3 มี การใส่ ไนโตรเจนสู งทาให้พืชเจริ ญเติ บโตทางลาต้นได้ดี ไนโตรเจนเป็ น
องค์ประกอบของคลอโรฟิ ลล์ โปรตี น และกรดนิ ว คลีอิค (นันทรัตน์, 2548) การมีไนโตรเจนเพียงพอทาให้
การแบ่งเซลล์ การเจริ ญเติบโต และการหายใจเป็ นไปอย่างปกติ ส่ วนของพืชที่พบไนโตรเจนมากคือบริ เวณที่ยงั
อ่อนอยู่ เช่น ตา ปลายยอด และใบอ่อน (Zekri and Obreza, 2006)
1.2 การเจริญเติบโตด้ านลาต้ น
สาหรับการเจริ ญเติ บโตด้านลาต้น เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2554 ถึงเดือนมิถุนายน
2556 บันทึกข้อมูล ความสู ง ความยาวกิ่ งหลัก เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น เส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นที่ ระดับ 30
เซนติ เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่งหลัก เส้นรอบวงโคนต้น เส้นรอบวงลาต้นที่ระดับ 30 เซนติเมตร และเส้นรอ
บวงกิ่งหลัก ได้ผลดังนี้ (ตารางที่ 1)
1.2.1 ความสู ง พบว่าการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาทาให้ความสู งของต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าไม่ใส่ เชื้ อ
ไมคอร์ไรซา แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยการใส่ เชื้ อไมโคไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ
3/4 ของอัตราแนะนา ทาให้ตน้ มีความสู งเพิ่มขึ้นมากที่สุด เท่ากับ 111 เซนติเมตร รองลงมาเป็ นการใส่ ปุ๋ยเคมี
สู ตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา เท่ากับ 91.8 เซนติเมตร การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15
ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา เท่ากับ 88 เซนติเมตร และการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาตามคาแนะนา เท่ากับ 84.6
เซนติเมตร ตามลาดับ
1.2.2 ความยาวกิ่งหลัก พบว่าการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาทาให้ความยาวของกิ่งเพิ่มขึ้ นมากกว่า
ไม่ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซา แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นเดียวกับความสู งต้น โดยการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซา
ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา ทาให้มีความยาวกิ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุด เท่ากับ 109.2
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เซนติเมตร รองลงมาเป็ นการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา เท่ากับ 90.6 เซนติเมตร การใส่ เชื้ อไม
คอร์ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา เท่ากับ 89.14 เซนติเมตร และการใส่ เชื้ อ
ไมคอร์ไรซาตามคาแนะนา เท่ากับ 83.2 เซนติเมตร ตามลาดับ
1.2.3 เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95
เปอร์ เซ็นต์ โดยการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา ทาให้มี
ขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางโคนต้นเพิ่ มขึ้ นมากที่ สุด เท่ ากับ 3.30 เซนติ เมตร รองลงมาเป็ นการใส่ ปุ๋ยเคมี สูตร
15-15-15 ตามอัตราแนะนา เท่ากับ 2.40 เซนติ เมตร การ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15
ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา เท่ากับ 2.04 เซนติเมตร และการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาตามคาแนะนา เท่ากับ 1.84
เซนติเมตร ตามลาดับ
1.2.4 เส้นผ่านศูนย์กลางลาต้นที่ ระดับ 30 เซนติ เมตร พบว่ามี ความแตกต่างกันทางสถิติที่
ระดับความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของ
อัต ราแนะน า ทาให้มีข นาดเส้นผ่า นศู นย์กลางลาต้น ที่ ร ะดับ 30 เซนติ เ มตรเพิ่ มขึ้ นมากที่ สุ ด เท่ า กับ 3.37
เซนติเมตร รองลงมาเป็ นการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา เท่ากับ 2.36 เซนติเมตร การใส่ เชื้ อ
ไมคอร์ไรซาตามคาแนะนา เท่ากับ 2.16 เซนติเมตร และการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15
ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา เท่ากับ 1.74 เซนติเมตร ตามลาดับ
1.2.5 เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่งหลัก พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95
เปอร์ เซ็นต์ โดยการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา ทาให้มี
ขนาดเส้นผ่านศู นย์กลางกิ่ งหลักเพิ่ มขึ้ นมากที่ สุด เท่ ากับ 2.88 เซนติ เมตร รองลงมาเป็ นการใส่ ปุ๋ยเคมี สูตร
15-15-15 ตามอัตราแนะนา เท่ากับ 2.02 เซนติ เมตร การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15
ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา เท่ากับ 1.82 เซนติเมตร และการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาตามคาแนะนา เท่ากับ 1.66
เซนติเมตร ตามลาดับ
1.2.6 เส้ น รอบวงโคนต้น พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95
เปอร์ เซ็นต์ โดยการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา ทาให้มี
ขนาดรอบวงโคนต้นเพิ่มขึ้นมากที่สุด เท่ากับ 10.36 เซนติเมตร รองลงมาเป็ นการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตาม
อัตราแนะนา เท่ากับ 7.52 เซนติเมตร การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของ
อัตราแนะนา เท่ากับ 6.40 เซนติ เมตร และการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาตามคาแนะนา เท่ากับ 5.79 เซนติ เมตร
ตามลาดับ
1.2.7 เส้นรอบวงลาต้นที่ ระดับ 30 เซนติ เมตร พบว่ามี ความแตกต่างกันทางสถิ ติที่ระดับ
ความเชื่ อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ โดยการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตรา
แนะนา ทาให้มีข นาดเส้นรอบวงลาต้นที่ ร ะดับ 30 เซนติ เ มตรเพิ่ มขึ้ นมากที่ สุด เท่ า กับ 10.57 เซนติ เ มตร
รองลงมาเป็ นการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา เท่ากับ 7.40 เซนติเมตร การ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซา
ตามคาแนะนา เท่ากับ 6.78 เซนติเมตร และการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2
ของอัตราแนะนา เท่ากับ 5.46 เซนติเมตร ตามลาดับ
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1.2.8 เส้ น รอบวงกิ่ ง หลัก พบว่ า มี ค วามแตกต่ า งกัน ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ ความเชื่ อ มั่น 95
เปอร์ เซ็นต์ โดยการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา ทาให้มี
ขนาดของเส้นรอบวงกิ่ งหลักเพิ่มขึ้นมากที่ สุด เท่ากับ 9.04 เซนติเมตร รองลงมาการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
ตามอัตราแนะนา เท่ากับ 6.35 เซนติเมตร การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2
ของอัตราแนะนา เท่ากับ 5.72 เซนติเมตร และการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาตามคาแนะนา เท่ากับ 5.21 เซนติเมตร
ตามลาดับ
จากการทดลองจะเห็นว่าการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาสามารถช่วยเพิ่มการเจริ ญเติบโตทางด้านลาต้น
ของส้มโอหอมหาดใหญ่ เนื่ องจากเชื้ อไมคอร์ ไรซาช่วยในการดูดน้ าและแร่ ธาตุต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการเจริ ญของพืช
ส่ งผลให้พืชมีการสังเคราะห์แสง การเคลื่อนย้ายและลาเลียงธาตุอาหารไปยังส่ วนต่าง ๆ ของพืชดี (สมบุญ, 2536)
ซึ่ งผลการทดลองที่ ได้คล้ายคลึงกับ ต้นกล้าส้มพันธุ์เขียวหวานฟรี มองต์ ต้นกล้าส้มเขี ยวหวานพันธุ์โอเชี ยน คื อ
ต้นที่มีเชื้ อราอาร์ บคั ูลาร์ ไมคอร์ ไรซามีการเจริ ญเติบโตด้านความสู งมากกว่าต้นที่ไม่ได้รับเชื้ อ (สมจิตร และคณะ,
2550) สมจิ ตร และคณะ (2553) พบว่า ความสู งของส้มเขี ยวหวานพันธุ์สายน้ าผึ้ งบนต้นตอส้ม 5 ชนิ ด ได้แก่
ส้มเขียวหวานพันธุ์คลีโอพัตรา มะนาว ส้มโอ ส้มลูกผสมพันธุ์สวิงเกิล และส้มลูกผสมพันธุ์ทรอเยอร์ ที่ใส่ เชื้ อรา
อาร์บสั คูลาร์ ไมคอร์ ไรซามีการเจริ ญเติบโตในด้านความสู งเพิ่มขึ้นแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเปรี ยบเทียบกับต้น
ที่ไม่ใส่ เชื้ อ และ Wu and Xia (2006) ศึกษาเชื้ อราอาบัสคูลาไมคอร์ ไรซา Glomus versiforme ต่อการเจริ ญเติบโต
ของต้นกล้าส้มเขี ยวหวานที่ ปลูกในสภาพดิ นที่ ได้รับน้ าปกติ และดิ นในสภาพที่ ค่อนข้างขาดน้ า พบว่า เชื้ อรา
G. versiforme ช่วยเพิ่มการเจริ ญเติบโตมากว่าต้นที่ไม่มีเชื้ อราชนิ ดนี้ ท้ งั ในสภาพดินที่ได้รับน้ าปกติ และสภาพดิน
ที่ค่อนข้างขาดน้ า
นอกจากนี้ การใช้ปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซายังช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้ปุ๋ยเคมีได้ จากการ
ทดลองพบว่าการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาอัตราแนะนาร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตรา
แนะนา เป็ นกรรมวิธีที่เหมาะสมที่ สุ ด เมื่ อเปรี ยบเที ย บกับการใส่ ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา
สอดคล้องกับรายงานของ สุ ภาพร (2549) พบว่า ไมคอร์ไรซาสามารถเพิ่มการเจริ ญเติบโตและผลผลิตสับปะรด
โดยสามารถใส่ ปุ๋ยฟอสเฟต และปุ๋ ยโพแทสเซี ยมในปริ มาณลดลงครึ่ งหนึ่ งจากอัตราแนะนา เมื่อใส่ ปุ๋ยร่ วมกับ
วี-เอ ไมคอร์ ไรซา การเจริ ญเติบโตและผลผลิตของสับปะรดไม่แตกต่างจากการใส่ ปุ๋ยเคมีในปริ มาณเต็มอัตรา
แนะนา และช่วยเพิ่มปริ มาณผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่ง โดยแปลงที่มีการใส่ ปุ๋ยเคมีร่วมกับ วี-เอ ไมคอร์ ไรซา ทา
ให้ผลผลิตของหน่อไม้ฝรั่งมีน้ าหนักรวมมากกว่าแปลงไม่ใส่ ปุ๋ยเคมี และไม่ใส่ วี-เอ ไมคอร์ ไรซา และแปลงที่ใส่
ปุ๋ ยเคมีอย่างเดียว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
2. ปริมาณธาตุอาหารในใบ
จากการวิเคราะห์ปริ มาณของธาตุอาหารในใบส้มโอหอมหาดใหญ่พบว่าปริ มาณของธาตุอาหารในใบ
ทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ดังนี้ (ตารางที่ 2)
2.1 ไนโตรเจน พบว่าการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา ทาให้มีปริ มาณไนโตรเจนมาก
ที่สุดคือ ร้อยละ 2.73 รองลงมาคือ การใส่ เชื้อไมคอร์ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตรา
แนะนา การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา และการใส่ เชื้ อ
ไมคอร์ไรซาตามคาแนะนา มีปริ มาณไนโตรเจน ร้อยละ 2.67 2.65 และ 2.17 ตามลาดับ
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2.2 ฟอสฟอรัส พบว่าการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาตามคาแนะนา และการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับ
ปุ๋ ยเคมี สูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา ทาให้มีปริ มาณฟอสฟอรั ส มากที่ สุด คื อ ร้ อยละ 0.20
รองลงมา คือการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา และการใส่
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา มีปริ มาณฟอสฟอรัส ร้อยละ 0.19 และ 0.18 ตามลาดับ
2.3 โพแทสเซี ยม พบว่าการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา ทาให้มีปริ มาณโพแทสเซี ยม
มากที่สุดคือ ร้อยละ 4.12 รองลงมา คือการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของ
อัตราแนะนา การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา และการใส่
เชื้อไมคอร์ไรซาตามคาแนะนา มีปริ มาณโพแทสเซี ยม ร้อยละ 3.62 3.28 และ 3.18 ตามลาดับ
2.4 แคลเซี ยม พบว่าการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมี สูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตรา
แนะนา ทาให้มีปริ มาณแคลเซี ยมมากที่สุดคือ ร้อยละ 2.87 รองลงมา คือการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาตามคาแนะนา
การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา และการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร
15-15-15 ตามอัตราแนะนา มีปริ มาณแคลเซี ยม ร้อยละ 2.71 2.63 และ 2.18 ตามลาดับ
2.5 แมกนี เซี ยม พบว่าการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตรา
แนะนา ทาให้มีปริ มาณแมกนีเซี ยมมากที่สุดคือ ร้อยละ 0.56 รองลงมา คือการใส่ เชื้อไมคอร์ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
สู ตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา การใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา และการใส่ เชื้ อ
ไมคอร์ไรซาตามคาแนะนา มีปริ มาณแมกนีเซี ยม ร้อยละ 0.51 0.50 และ 0.49 ตามลาดับ
จากการทดลองจะเห็นว่าการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารได้เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากการใส่
เชื้อไมคอร์ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา และการใส่ เชื้อไมคอร์ไรซาร่ วมกับ
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา มีปริ มาณไนโตรเจนและโพแทสเซี ยมในใบส้มโอหอมหาดใหญ่
ไม่แตกต่างจากการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา ไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบสาคัญของโปรตีน
เอนไซม์ กรดนิ วคลิอิก วิตามิน และคลอโรฟิ ลล์ เช่ นเดี ยวกับโพแทสเซี ยมมีบทบาทในการเคลื่อนย้ายน้ าตาล
และช่วยกระตุน้ การทางานของเอ็นไซม์ ตลอดจนควบคุมการทางานของธาตุต่างๆ โดยส้มที่อยู่ในระยะแตกใบ
อ่อนต้องการโพแทสเซี ยมในปริ มาณสู ง (ดุ สิต, 2535) สาหรับธาตุฟอสฟอรัส จะเห็นว่าทุ กกรรมวิธีมีความ
เข้มข้นของธาตุฟอสฟอรัสในใบส้มโอหอมหาดใหญ่ไม่ต่างกัน โดยในแปลงที่ทาการทดลองนี้ มีธาตุฟอสฟอรัส
ต่ า (ตารางผนวกที่ 1) แต่การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาทาให้ความเข้มข้นของธาตุ ฟอสฟอรัสในใบอยู่ในปริ มาณที่
เหมาะสมเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน (ตารางผนวกที่ 2) เท่ากับการใส่ ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนา ดังนั้นการใส่ เชื้ อ
ไมคอร์ ไ รซาสามารถนาไปใช้แ ทนการให้ปุ๋ ยฟอสเฟตแก่ พื ช ได้ เนื่ องจากในดิ นที่ มีธาตุ ฟ อสฟอรั ส ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อพื ชในปริ มาณที่ ต่ า ซึ่ งส้มโอที่ ขาดฟอสฟอรั สจะมี อาการแคระแกร็ น ทรงพุ่มไม่ แผ่กว้างออก
ตามปกติ ออกดอกน้อยและติดผลน้อย (สมศักดิ์, 2556) ไมคอร์ ไรซามีบทบาทสาคัญในการดูดซึ มฟอสฟอรัส
ให้แก่พืชโดยจะขับสารพวกกรดอินทรี ยต์ ่าง ๆ และเอนไซม์ฟอสฟาเทส (phophatase) ออกมาย่อยและสลาย
สารประกอบฟอสเฟต (สมบุญ, 2536) เช่ นเดียวกับธาตุแคลเซี ยมและแมกนี เซี ยม พบว่าการใส่ ปุ๋ยเคมีร่วมกับ
การใส่ เชื้อไมคอร์ไรซาช่วยเพิ่มปริ มาณความเข้มข้นได้มากกว่าการใส่ ปุ๋ยเคมีอตั ราแนะนา ซึ่ งสอดคล้องกับการ
ทดลองของ สมจิตร และคณะ (2553) ได้ทาการศึกษาผลของเชื้อราอาบัสคูลาไมคอร์ไรซาต่อปริ มาณธาตุอาหาร
ในส้มเขี ยวหวานพันธุ์สายน้ าผึ้งบนต้นตอส้ม 5 ชนิ ด ได้แก่ ส้มเขี ยวหวานพันธุ์คลี โอพัตรา มะนาว ส้มโอ
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ส้มลูกผสมพันธุ์สวิงเกิ ล และส้มลูกผสมพันธุ์ทรอเยอร์ พบว่า การใส่ เชื้ ออาบัสคู ลาไมคอร์ ไรซาช่ วยเพิ่ ม
ปริ มาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซี ยม และแมกนีเซี ยม ในส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ าผึ้งบนต้นตอส้มทั้ง
5 ชนิ ด แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเที ยบกับส้มเขี ยวหวานพันธุ์สายน้ าผึ้งบนต้นตอส้มทั้ง 5 ชนิ ด ที่ ไม่มีเชื้ อ
และธาตุโพแทสเซี ยม พบว่า ในส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ าผึ้งบนต้นตอส้ม 4 ชนิ ด คือ มะนาว ส้มโอ ส้มลูกผสม
พันธุ์สวิงเกิ ล และส้มลูกผสมพันธุ์ทรอเยอร์ ที่ มีเชื้ ออาบัสคู ลาไมคอร์ ไรซา มี ปริ มาณโพแทสเซี ยมเพิ่ มขึ้ น
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ าผึ้งบนต้นตอส้มทั้ง 4 ชนิด ที่ไม่มีเชื้อ
3. จานวนสปอร์ ไมคอร์ ไรซาในดิน
การวิเคราะห์หาจานวนสปอร์ ไมคอร์ ไรซาในดิน โดยเก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังการทดลอง พบว่า
ก่อนการทดลองมี สปอร์ อยู่ในดิ นตามธรรมชาติ จานวน 38 สปอร์ ต่อดิ น 100 กรั ม และเมื่ อส่ งตัวอย่างดิ น
วิเคราะห์อีกครั้งหลังปฏิ บตั ิ การทดลองพบว่าทุกกรรมวิธีมีปริ มาณสปอร์ เพิ่มขึ้ น โดยการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซา
ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา มีจานวนสปอร์ มากที่ สุดเท่ากับ 195 สปอร์ ต่อดิ น
100 กรัม รองลงมาคื อ การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2ของอัตราแนะนา มี
จานวนสปอร์ เท่ากับ 158 สปอร์ ต่อดิ น 100 กรั ม การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาตามอัตราแนะนา มี จานวนสปอร์
เท่ากับ 146 สปอร์ ต่อดิ น 100 กรัม และการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา มีจานวนสปอร์ เท่ากับ
136 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม ตามลาดับ (ตารางที่ 3) จากการวิเคราะห์พบว่ากรรมวิธีที่ 1 คือ การใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร
15-15-15 ตามอัตราแนะนา มีสปอร์เพิ่มขึ้นแม้ไม่ได้ใส่ ไมคอร์ไรซา เพราะในดินธรรมชาติมีไมคอร์ไรซาอยู่แล้ว
แม้ในปริ มาณน้อยแต่เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทาให้มีการเพิ่มจานวนสปอร์ ของไมคอร์ ไรซาได้ โดยการ
เพิ่มปริ มาณสปอร์ ของไมคอร์ ไรซามีความสัมพันธ์กบั ความเป็ นกรด – ด่างของดิน โดยมี pH ที่เหมาะสม 7.3
(นาฏยา และคณะ, 2555) ความชื้นของดินโดยมีระดับความชื้ นที่เหมาะสมคือ 0.3 bar (ศุภธิ ดา และคณะ, 2557)
เป็ นต้น โดยในช่วงทาการเก็บตัวอย่างดินเก็บในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่ งเริ่ มเข้าสู่ ฤดูฝน อาจทาให้ดินมีความชื้ น
ที่เหมาะสมสาหรับการเพิ่มปริ มาณสปอร์ของไมคอร์ไรซา
ตารางที่ 1 ข้อมูลการเจริ ญเติบโตทางลาต้นและการแตกยอดของส้มโอหอมหาดใหญ่
การแตก ความสู ง
ยอด
กรรมวิธี
ต้ น
(ยอด)
(ซม.)
T1
130 a
91.8
T2
79.20 b
84.6
T3
108.40 ab
111
T4
80.60 b
88
CV%
28.96
25.22

ความยาว
กิง่ หลัก
(ซม.)
90.6
83.2
109.2
89.14
22.09

เส้ นผ่านศู นย์ กลาง
ลาต้ น
โคนต้ น
(30 ซม.)
2.40 ab 2.36 ab
1.84 b
2.16 b
3.30 a
3.37 a
2.04 b
1.74 b
30.32
33.11

(ซม.)
กิง่ หลัก
2.02 ab
1.66 b
2.88 a
1.82 b
28.76

เส้ นรอบวง (ซม.)
ลาต้ น
โคนต้ น
กิง่ หลัก
(30 ซม.)
7.52 ab 7.40 b 6.35 ab
5.79 b
6.78 b
5.21 b
10.36 a 10.57 a 9.04 a
6.40 b
5.46 b
5.72 b
33.93
30.95
27.42

หมายเหตุ : T1 = การใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา
T2 = การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาตามคาแนะนา
T3 =การใส่ เชื้อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา
T4 = การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา
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ตารางที่ 2 ปริ มาณธาตุอาหารในใบส้มโอหอมหาดใหญ่
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
กรรมวิธี
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
T1
2.73
0.18
4.12
T2
2.17
0.20
3.18
T3
2.67
0.19
3.62
T4
2.65
0.20
3.28
CV%
14.26
17.5
16.76

แคลเซียม
(ร้ อยละ)
2.18
2.71
2.87
2.63
33.05

แมกนีเซียม
(ร้ อยละ)
0.50
0.49
0.56
0.51
27.95

หมายเหตุ : T1 = การใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา
T2 = การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาตามคาแนะนา
T3 =การใส่ เชื้อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา
T4 = การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา

ตารางที่ 3 จานวนสปอร์ไมคอร์ไรซาในดินหลังการทดลองที่ปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ในแต่ละกรรมวิธี
จานวนสปอร์
กรรมวิธี
ต่ อดิน 100 กรัม
1 ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา
136
2 ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซาตามคาแนะนา
146
3 ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา
195
4 ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา
158
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4. ต้ นทุนการผลิตการให้ ป๋ ุยกรรมวิธีต่าง ๆ
จากการทดลองสามารถนามาคิดต้นทุนในแต่ละกรรมวิธี ดังนี้
ตารางที่ 4 ต้นทุนการผลิตแต่ละกรรมวิธี
กรรมวิธี

รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย

T1

1. ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ราคากิ โลกรัมละ 19
บาท (กระสอบละ 950 บาท) ใส่ ปริ มาณ 333
กรัมต่อต้น ใส่ จานวน 3 ครั้งต่อปี
1. เชื้ อไมคอร์ ไรซา ราคาถุงละ 60 บาท (500
กรัม) ใส่ ครั้งเดียวปริ มาณ 10 กรัมต่อต้น
1. เชื้ อไมคอร์ ไรซา ราคาถุงละ 60 บาท (500
กรัม) ใส่ ครั้งเดียวปริ มาณ 10 กรัมต่อต้น
2. ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ราคากิ โลกรัมละ 19
บาท (กระสอบละ 950 บาท) ใส่ ปริ มาณ 250
กรัมต่อต้น ใส่ จานวน 3 ครั้งต่อปี
1. เชื้ อไมคอร์ ไรซา ราคาถุงละ 60 บาท (500
กรัม) ใส่ ครั้งเดียวปริ มาณ 10 กรัมต่อต้น
2. ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ราคากิ โลกรัมละ 19
บาท (กระสอบละ 950 บาท) ใส่ ปริ มาณ 166
กรัมต่อต้น ใส่ จานวน 3 ครั้งต่อปี

T2
T3

T4

18.96 บาท

ค่ าใช้ จ่ายต่ อไร่ ต่อปี
(45 ต้ นต่ อไร่ ระยะปลูก
6x6 เมตร)
853.2 บาท

1.2 บาท

54 บาท

15.45 บาท

695.25 บาท

10.65 บาท

479.25 บาท

ค่ าใช้ จ่ายต่ อต้ นต่ อ
ปี

หมายเหตุ T1 : ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา
T2 : ใส่เชื้ อไมคอร์ไรซาตามคาแนะนา
T3 : ใส่เชื้ อไมคอร์ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา
T4 : ใส่เชื้ อไมคอร์ไรซาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา

สรุ ปผลการทดลอง
1. การใส่ ปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซาทาให้การเจริ ญเติบโตทางลาต้น เพิ่มขึ้นมากกว่าไม่ใส่ ปุ๋ยชี วภาพไม
คอร์ ไรซา และช่ วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ได้โดยการเจริ ญเติ บโตของส้มโอหอมหาดใหญ่ที่ได้ไม่
แตกต่างกับการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา
2. เกษตรกรควรใช้วิธีใส่ ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซาอัตราแนะนา (10 กรัม) ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 1515-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา ในการให้ปุ๋ยส้มโอหอมหาดใหญ่ โดยทาให้เสี ยค่าใช้จ่าย 695.25 บาทต่อ
ไร่ ประหยัดกว่าการใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา 157.95 บาทต่อไร่
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ภาคผนวก
ตารางผนวกที่ 1 ความเข้มข้นของธาตุอาหารในดินก่อนการทดลองที่ระดับ 0-15 ซม. และ 15-40 ซม. ที่ศูนย์วิจยั
พืชสวนตรัง
ปริมาณ
รายการวิเคราะห์
หน่ วย
การประเมิน
0 – 15 ซม. 15 – 40 ซม.
1. ความเป็ นกรด – ด่าง (pH)
5.71
5.72
ต่ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย
2. อินทรี ยวัตถุ (OM)
%
1.04
0.79
ต่ามากทั้งดินบนดินล่าง
3. ฟอสฟอรัส (A vailable P)
mg/kg
8.16
28.59
ดินบนต่ามาก ดินล่างสู งมาก
4. โพแทสเซี ยม (A vailable K)
mg/kg
50.0
49.1
ต่าทั้งดินบนและดินล่าง
5. แคลเซี ยม (Exch. Ca )
cmolc/Kg
1.43
1.42
ต่ามากทั้งดินบนและดินล่าง
6. แมกนีเซี ยม (Exch. Mg )
cmolc/Kg
0.89
0.94
ต่าทั้งดินบนและดินล่าง
7. เนื้อดิน (Soil Texture)
ดินร่ วนเหนียวปนทราย เหมาะกับการปลูกส้มโอ
ตารางผนวกที่ 2 ค่าแนะนาเบื้ องต้นสาหรับการประเมินผลการวิเคราะห์ใบส้มโอ ซึ่ งเก็บจากใบตาแหน่ งที่ 3
หรื อ 4 อายุใบ 3-5 เดือน และเก็บจากกิ่งที่อยูน่ อกทรงพุ่ม
1.
2.
3.
4.
5.

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N)
ฟอสฟอรัส (P)
โพแทสเซี ยม (K)
แคลเซี ยม (Ca )
แมกนีเซี ยม (Mg )

หน่ วย
%
%
%
%
%

ที่มา : ดัดแปลงจาก สมศักดิ์, 2556

124

ค่ าเหมาะสมสาหรับส้ มโอ
2.5 – 3.0
0.15 – 0.20
1.5 – 2.0
3.0 – 4.0
0.30 – 0.50

