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บทคัดย่อ
ผลของปุ๋ ยชี วภาพไมคอร์ ไ รซ่ า ต่ อการเจริ ญ เติ บ โตและการให้ผ ลผลิ ต ของส้ม โอหอมหาดใหญ่
ดาเนินการทดลองในแปลงปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ของนายอรัญ เทพคุณ เกษตรกรในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ช่ วงเดื อนตุลาคม 2553 ถึงกันยายน 2556 เพื่อศึ กษาการเจริ ญเติบโตของส้มโอหอมหาดใหญ่ในพื้นที่
จังหวัดสงขลา วางแผนการทดลองแบบ RCB จานวน 5 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คื อ กรรมวิธีที่ 1 ใส่
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา(T1) กรรมวิธีที่ 2 ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามอัตราแนะนา(T2) กรรมวิธีที่
3 ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่า ตามคาแนะนาและปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา(T3) และกรรมวิธี
ที่ 4 ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามคาแนะนา และปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา(T4) พบว่า มี
การเจริ ญเติบโตแตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี และการใส่ ปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ า ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยเคมีในอัตรา
ต่างๆ ทาให้การเจริ ญเติบโตทางลาต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าใส่ ปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ า เพียงอย่างเดียว และมีแนวโน้ม
ว่ากรรมวิธีที่ 3 ต้นส้มโอหอมหาดใหญ่มีการเจริ ญเติ บโตใกล้เคี ยงกับกรรมวิธีที่ 1 และจะเป็ นการลดต้นทุ น
ปุ๋ ยเคมีได้ เนื่ องจากมีการใช้นอ้ ยกว่า แต่เนื่ องจากการวิจยั ดาเนิ นการเพียง 3 ปี (2554-2556) ซึ่ งต้นส้มโอหอม
หาดใหญ่ยงั ไม่มีการออกดอกติดผล จึงยังไม่มีขอ้ มูลผลผลิตเมื่อสิ้ นสุ ดการวิจยั
คาสาคัญ: ส้มโอหอมหาดใหญ่(Pummelo cv. Hom Hat Yai) ไมคอร์ไรซา(Mycorrhiza) การเจริ ญเติบโต(Growth)
ผลผลิต(Yield)
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กลุ่มวิชาการ สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร

คานา
ส้มโอ(pummelo Citrus maxima Burm. Merrill.) อยูใ่ นวงศ์ Rutaceae เป็ นไม้ผลยืนต้นเขตร้อน
สันนิ ษฐานว่ามีถิ่นกาเนิ ดอยู่ในบริ เวณคาบสมุทรมาลายาไปจนถึงคาบสมุทรอินเดี ยด้านตะวันออก(Webber et
al., 1976) Akihama และคณะ(1985) รายงานว่า บริ เวณภาคใต้ของประเทศไทยมีการกระจายพันธุ์ของส้มโอสู ง
มาก และเชื่อว่าพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นศูนย์กลางถิ่นกาเนิดของส้มโอ
ส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่(Citrus maxima Burm. Merrill. cv. Hom Hat Yai) หรื อส้มโอหอม เป็ นพันธุ์
ส้มโอที่ มีลกั ษณะเด่น คื อ ผลใหญ่ เปลือกหนา ผิวผลสี เขี ยวอมเหลือง แกนผลกลวง เนื้ อผลสี ชมพูเข้มถึงแดง
และค่อนข้างแห้ง รสชาติ หวานอมเปรี้ ยว มีกลิ่นหอม และไม่มีเมล็ด นิ ยมปลูกกันมาเป็ นเวลานานกว่า 100 ปี
ในพื้นที่จงั หวัดสงขลา โดยปลูกกันมากที่ตาบลควนลัง ฉลุง ทุ่งตาเสา คูเต่า และน้ าน้อย(วิจิตต์ และคณะ, 2529)
ปัจจุบนั มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่รวม 1,332 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 1,290 ไร่ โดยแหล่งปลูกดั้งเดิมในอาเภอ
หาดใหญ่ มีพ้ืนที่ปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่รวม 248 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 208ไร่ ผลผลิตรวม 417 ตัน(สานักงาน
เกษตรจังหวัดสงขลา, 2550)
จากการสังเกตวิธีการปฏิบตั ิของเกษตรกรผูป้ ลูกส้มโอและส้มโอหอมหาดใหญ่ในภาคใต้และภาคใต้
ตอนล่าง พบว่า เกษตรกรส่ วนใหญ่ มุ่งเน้นการใช้ปุ๋ยเคมีเป็ นหลัก ซึ่ งมักประสบปั ญหาราคาปุ๋ ยที่อาจเพิ่มสู งขึ้น
นอกจากนี้ การใส่ ปุ๋ยเคมีอย่างเดี ยว ประสิ ทธิ ภาพในการดูดใช้ปุ๋ยของพืชจะต่ า ผลเสี ยที่ เกิ ดขึ้ น คื อ เกษตรกร
ได้รับผลตอบแทนจากการใส่ ปุ๋ยต่า เกษตรกรเพิ่มปริ มาณการใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น เสี ยค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น และ
ธาตุอาหารตกค้างในดิน ถูกชะล้างออกไปปนเปื้ อนกับแหล่งน้ า ซึ่ งการใช้ปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ า เป็ นแนวทาง
แก้ปัญหาและเป็ นทางเลือกสาหรับเกษตรกร
ปุ๋ ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ า ประกอบด้วยเชื้ อราอาบัสคูลาไมคอร์ ไรซ่ า ที่ มีชีวิต โดยจะสร้างเส้นใยเจริ ญ
รอบรากพื ช เข้า ไปภายในเซลล์ร ากพื ช และสร้ า งโครงสร้ า งพิ เ ศษ คื อ เวสสิ เ คิ ล และอาบัส คู ล (กลุ่ ม
ประชาสัมพันธ์, 2553) โดยไม่ทาอันตรายต่ อพื ชที่ อาศัยอยู่ ต่ างฝ่ ายต่ างได้รับประโยชน์ เชื้ อราช่ วยดูดธาตุ
อาหารต่างๆ ที่ จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตให้แก่พืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุฟอสฟอรัส ซึ่ งดินส่ วนใหญ่มีปัญหา
ขาดธาตุน้ ี ช่วยทาให้พืชทนแล้งและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ ช่วยปรับปรุ งโครงสร้างดิน ทาให้ดินร่ วน
ซุยเหมาะแก่การระบายน้ าและอากาศ และเมื่อเชื้ อราไมคอร์ ไรซ่ า เข้าไปอาศัยอยู่ในรากพืชแล้ว จะช่วยป้ องกัน
โรคระบบรากที่เกิดจากเชื้ อรา เช่น โรคโคนเน่า โรครากเน่า ทาให้ไม่จาเป็ นต้องใช้สารเคมีกาจัดโรคพืช (กลุ่ม
งานวิจยั จุลินทรี ยด์ ิน, 2545: สมจิตรและคณะ, 2550) อีกทั้งไมคอร์ ไรซ่ า มีตน้ ทุนต่าและใส่ ครั้งแรกเพียงครั้ง
เดียวก็สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาผลของปุ๋ ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ า ต่อการเจริ ญเติบโตและ
การให้ผลผลิตของส้มโอหอมหาดใหญ่ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดูแลรักษา และเพื่อส่ งเสริ มให้
เกษตรกรผลิตส้มจุกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และประหยัดต้นทุนในการผลิตต่อไป
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อุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุและอุปกรณ์
1. ต้นส้มโอหอมหาดใหญ่
2. อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่น ป้ายประจาต้น สมุดบันทึกข้อมูล
3. ปุ๋ ยเคมี ไมคอร์ไรซ่า และปุ๋ ยอินทรี ย ์
4. เครื่ องมือในการบันทึกการเจริ ญเติบโต เช่น เทปวัด เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper)
5. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างใบ เช่น ถุงกระดาษ ตูอ้ บความร้อน
วิธีการ
ดาเนินการในแปลงเกษตรกรในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พื้นที่ 1 ไร่ ดังนี้
1. เตรี ยมพื้นที่ ปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังทาการทดลองเพื่อทาการ
วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี ของดิ นที่ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปั จจัยการผลิ ต สานักวิจยั และพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 8 และส่ งตัวอย่างดินและรากส้มโอหอมหาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณไมคอร์ ไรซ่ า ที่กลุ่มงานวิจยั
จุลินทรี ยด์ ิน สานักวิจยั พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
2. คัดเลือกต้นพันธุ์ส้มโอหอมหาดใหญ่ที่ปลอดโรค สมบูรณ์ แข็งแรง คุณภาพดี จากแปลงเกษตรกร
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยคัดเลือกจากต้นพันธุ์ที่มีอายุและขนาดใกล้เคียงกัน ทาการตอนกิ่งขยายพันธุ์
แล้วใส่ ถุงชา เพื่อนามาปลูกทดลอง
3. ปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่โดยใช้ระยะปลูก 6 X 6 เมตร และดาเนิ นการวิจยั ตามแผนการทดลองและ
ตามกรรมวิธีที่กาหนด พร้ อมทั้งดูแลรักษาตามหลักเกษตรดี ที่เหมาะสมของส้ม โอ เช่ น การจัดการโรค การ
จัดการธาตุอาหาร การจัดการน้ า และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เป็ นต้น
ดาเนิ นการวิจยั ตามแผนการทดลองแบบสุ่ มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ;
RCBD หรื อ RBD) จานวน 5 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1
ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา คือ ใส่ 1/2 ของอายุตน้ หรื อ
ในปี แรกใส่ 0.5 กก. ต่อต้น ปี ละ 2 ครั้ง ในปี ต่อๆไปใส่ 1-2 กก. ปี ละ 2-3 ครั้ง
กรรมวิธีที่ 2
ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่า ตามคาแนะนา คือ 10 กรัม (ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ) ต่อต้น
ผสมกับดินปลูก
กรรมวิธีที่ 3
ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่า ตามคาแนะนา + ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตราแนะนา
กรรมวิธีที่ 4
ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่า ตามคาแนะนา + ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะ
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ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การวิเคราะห์ ความอุดมสมบูรณ์ ของดินฯ ทั้งก่ อนและหลังการทดลอง
1.1 การวิเคราะห์ ดนิ ก่ อนการทดลอง
เก็บตัวอย่างดินก่อนการทดลองในแปลงของเกษตรกร ในพื้นที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเก็บ
ที่ ความลึ ก 2 ระดับ คื อ 0-15 และ 15-30 เซนติ เมตร ส่ งที่ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพื ชและปั จจัยการผลิ ต
สานักวิจัย และพัฒ นาการเกษตรเขตที่ 8 เพื่ อวิเ คราะห์ ค่ า ต่ า งๆ ของดิ น ได้แ ก่ ความเป็ นกรด-ด่ า งของดิ น
อินทรี ยวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสที่ เป็ นประโยชน์ และโพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ มีค่าจากการวิเคราะห์
และมีค่าการประเมิน ดังตารางที่ 1 อาจเนื่ องมาจากพื้นที่ยงั ไม่ได้รับการปฏิบตั ิดูแล ดังนั้น จึงควรมีการจัดการ
ธาตุ อ าหารส้ ม โดยการใส่ ปุ๋ ยและวัส ดุ ป รั บ ปรุ ง ดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ความสมบู ร ณ์ ข องดิ น ให้เ หมาะสมกับ การ
เจริ ญเติบโตของพืช
และจากการเก็บตัวอย่างดิ นก่อนการทดลองในแปลงของเกษตรกร ส่ งกลุ่มวิจยั ปฐพีวิทยา สานักวิจยั
พัฒนาปั จจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อตรวจหาจานวนสปอร์ อาบัส คูลาไมคอร์ ไรซ่ า ในดิ น พบว่า ในแปลง
ของเกษตรกร มี จานวน 130 สปอร์ ต่อดิ น 100 กรัม(คิ ดเป็ น 1.30 สปอร์ ต่อดิ น 1 กรั ม) ซึ่ งมีปริ มาณน้อยมาก
ทั้งนี้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ฯ จะมีจานวนสปอร์ ไม่นอ้ ยกว่า 25 สปอร์ต่อน้ าหนักปุ๋ ยชีวภาพ 1 กรัม ดังตารางที่ 2
จุลินทรี ยไ์ มคอร์ไรซ่า จะช่วยในการดูดธาตุอาหารที่จาเป็ นสาหรับการเจริ ญเติบโตให้แก่พืชได้
ตารางที่ 1 แสดงค่าต่างๆในดินจากแปลงเกษตรกรก่อนการทดลอง ที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร
รายการทีท่ ดสอบ
ความเป็ นกรด-ด่าง : pH
อินทรี ยวัตถุ : OM (%)
ไนโตรเจน :N (%)
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ : Available P (mg/kg)
โพแทสเซียมที่เป็ นประโยชน์ : Available K (mg/kg)
เนื้อดิน : Soil texture

ระดับความลึก(เซนติเมตร)
0-15
15-30
5.89
5.51
1.74
0.87
0.09
0.04
20.41
97.86
258.4
51.5
ร่ วนปนทราย ร่ วนปนทราย

การประเมิน
กรดปานกลาง
ปานกลาง และต่า
ขาดแคลน
เพียงพอ
เพียงพอ และต่า

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตวั อย่างปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ในดินจากแปลงเกษตรกรก่อนการทดลอง
รายการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์
วิธีวเิ คราะห์
ผู้วเิ คราะห์
ปริ มาณจุลินทรี ย ์
130 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม - Wet sieving and น.ส.สุ ภาพร ธรรมสุ ระกุล
- ตรวจนับจานวนสปอร์
decanting method
อาบัสคูลาไมคอร์ไรซ่า
หมายเหตุ ปริ มาณจุลินทรี ยไ์ มคอร์ ไรซ่า ไม่นอ้ ยกว่า 25 สปอร์ต่อน้ าหนักปุ๋ ยชี วภาพ 1 กรัม
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จากการเก็บตัวอย่างดินและใบพืช ได้แก่ ลองกอง ที่มีอยู่ในแปลงก่อนการทดลองในปี 2554 ซึ่ งมีธาตุ
อาหารในดิ น ดังตารางที่ 1 และธาตุ อาหารในพื ช ดังตารางที่ 3 มี บางค่ า ต่ า /ขาดแคลน แต่ ค่าโพแทสเซี ย ม
แคลเซี ยม และแมกนีเซี ยมเพียงพอ อาจเนื่องจากพื้นที่ไม่ได้มีการปฏิบตั ิที่ถูกต้อง เมื่อธาตุอาหารในดินมีนอ้ ย จึง
ทาให้ธาตุอาหารในใบมีค่าน้อยด้วย โดยเฉพาะธาตุอาการที่สาคัญ ได้แก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบลองกองที่ปลูกในแปลงเกษตรกรก่อนการทดลอง
ไนโตรเจน:
ฟอสฟอรัส:
โพแทสเซียม:
แคลเซียม:
แมกนีเซียม:
พืช
N (%)
P (%)
K (%)
Ca (%)
Mg (%)
ลองกอง
1.54
0.18
2.96
0.98
0.32
หมายเหตุ ลองกองเป็ นพืชตัวแทนในแปลงก่อนการทดลอง เพื่อใช้เป็ นตัวอย่างส่ งวิเคราะห์ธาตุอาหาร

1.2 การวิเคราะห์ ดนิ หลังการทดลอง
เก็บตัวอย่างดินหลังการทดลอง(ปี 2556)ในแต่ละกรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1(T1) คือ มีการใส่ ปุ๋ยเคมี
สู ตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา กรรมวิธีที่ 2(T2) คื อ มีการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามคาแนะนา กรรมวิธีที่
3(T3) คือ มีการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของ อัตราแนะนา และ กรรมวิธีที่ 4(T4)
คือ มีการใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่า ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา โดยเก็บที่ความลึก 2 ระดับ คือ
0-15 และ 15-30 เซนติเมตร ส่ งที่ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปั จจัยการผลิต สานักวิจยั และพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 8 เพื่ อ วิเ คราะห์ ค่ า ต่ า งๆ ของดิ น ได้แ ก่ ความเป็ นกรด-ด่ า งของดิ น อิ น ทรี ย วัต ถุ ไนโตรเจน
ฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ นประโยชน์ และโพแทสเซี ย มที่ เ ป็ นประโยชน์ พบว่ า ความเป็ นกรด-ด่ า ง อิ น ทรี ย วัต ถุ
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ และโพแทสเซี ยมที่ เป็ นประโยชน์จากดินทั้ง 2 ระดับในทุก มีค่าจากการวิเคราะห์
และมีค่าการประเมิน ดังตารางที่ 4
และจากการเก็บตัวอย่างดินหลังการทดลองในแต่ละกรรมวิธี ส่ งกลุ่มวิจยั ปฐพีวิทยา สานักวิจยั พัฒนา
ปั จจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อตรวจหาจานวนสปอร์ อาบัส คูลาไมคอร์ ไรซ่ า ในดิน พบว่า ใน T1 มี 113
สปอร์ต่อดิน 100 กรัม T2 มี 274 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม T3 มี 223 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม และ T4 มี 227 สปอร์
ต่อดิ น 100 กรัม ดังตารางที่ 5 โดยทุกกรรมวิธีมีจานวนสปอร์ เพิ่มขึ้ น จากเดิมที่มี 130 สปอร์ ต่อดิน 100 กรัม
ยกเว้นเพียงกรรมวิธีที่ 1 ที่มีจานวนสปอร์ลดลง อาจเนื่องจากปุ๋ ยเคมีไปมีผลกับการเจริ ญของจุลินทรี ยไ์ มคอร์ไรซ่า

137

ตารางที่ 4 แสดงค่าต่างๆในดินแปลงส้มโอหอมหาดใหญ่อายุ 3 ปี ของเกษตรกร หลังการทดลองที่ระดับความ
ลึก 0-15และ 15- 30 เซนติเมตร โดย T1 = ใส่ ปุ๋ยเคมี สู ตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา T2 =ใส่ เชื้อไมคอร์ ไรซ่ า
ตามคาแนะนา T3 =ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตรา แนะนา และ T4 = ใส่ เชื้ อ
ไมคอร์ไรซ่า ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา
รายการที่ทดสอบ
ความเป็ นกรด-ด่าง : pH
อินทรี ยวัตถุ : OM (%)
ไนโตรเจน :N (%)
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ :
Available P (mg/kg)
โพแทสเซียมที่เป็ นประโยชน์
: Available K (mg/kg)
เนื้อดิน : Soil texture

T1
15-30
5.78
1.61
0.11
80.86

0-15
5.81
1.87
0.12
25.4
1
297. 294.3
3
ร่ วนเหนียวปน
ทรายแป้ง

T2
15-30
5.77
1.66
0.11
50.07

0-15
5.80
1.77
0.11
16.2
7
276. 273.8
4
ร่ วนเหนียวปน
ทรายแป้ง

T3
15-30
5.94
1.36
0.09
70.18

0-15
5.88
1.62
0.11
28.9
4
277. 281.8
5
ร่ วนเหนียวปน
ทรายแป้ง

T4
15-30
5.84
1.51
0.10
40.30

0-15
5.99
1.61
0.11
26.2
1
273. 257.5
9
ร่ วนเหนียวปน
ทรายแป้ง

การประเมิน
กรดปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
เพียงพอ
เพียงพอ

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ตวั อย่างปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ในดินจากแปลงเกษตรกรหลังการทดลอง
รายการวิเคราะห์
ปริ มาณจุลินทรี ย ์
- ตรวจนับจานวนสปอร์ อาบัสคูลา
ไมคอร์ไรซ่า ต่อดิน 100 กรัม

ผลการวิเคราะห์
T1 T2 T3 T4
113 274 223 227

วิธีวเิ คราะห์

ผู้วเิ คราะห์

- Wet sieving
and decanting
method

น.ส.มณฑิกานธิ์ สงบจิต

หมายเหตุ ปริ มาณจุลินทรี ยไ์ มคอร์ ไรซ่า ไม่นอ้ ยกว่า 25 สปอร์ต่อน้ าหนักปุ๋ ยชี วภาพ 1 กรัม

2. การเจริญเติบโตของส้ มโอหอมหาดใหญ่
การเจริ ญเติ บโตของส้มโอหอมหาดใหญ่ในแปลงเกษตรกรในพื้ นที่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
พบว่า มีการเจริ ญเติ บโตทางลาต้น กิ่ งแตกต่ างกันในแต่ ละกรรมวิธี และกรรมวิธีที่ 1(T1) มีการเจริ ญเติ บโต
มากกว่าอีก 3 กรรมวิธี(T2 T3 และ T4) แต่มีค่าการเจริ ญเติ บโตใกล้เคียงกับกรรมวิธีที่ 3 ดังตารางที่ 6 ทั้งนี้
เนื่ องจากไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบของคลอโรฟิ ลล์ โปรตี น และกรดนิ วคลี อิค(นันทรั ตน์, 2548) การมี
ไนโตรเจนเพียงพอทาให้การแบ่งเซลล์ การเจริ ญเติบโต และการหายใจของพืชเป็ นปกติ แต่จากกรรมวิธีที่ 3 มี
การใช้ปุ๋ยเคมีแค่ 3/4 จึงสามารถลดการใช้ปุ๋ยลงได้ โดยมีการเจริ ญเติบโตที่ใกล้เคียงกัน
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ตารางที่ 6 การเจริ ญเติบโตของส้มจุกที่เพิ่มขึ้น ปี 2554-56 โดย T1 = ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา
T2 =ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามคาแนะนา T3 =ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตรา
แนะนา และ T4 = ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่า ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา
กรรมวิธีที่

ความสู งต้ น
(ซม.)

T1
T2
T3
T4
F-test
CV (%)

174.00
105.60
172.20
158.80
ns
32.41

เส้ นรอบวง (ซม.)
ลาต้ น
โคนต้ น สู ง 30 ซม.
9.45
7.84
6.33
4.53
9.16
7.84
8.96
7.35
ns
ns
25.60
22.60

กิง่
6.16
3.45
5.55
5.30
ns
31.86

เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง (ซม.)
ลาต้ น
กิง่
โคนต้ น สู ง 30 ซม.
2.99
2.50
1.96
2.07
1.44
1.10
2.89
2.49
1.77
2.85
2.34
1.69
ns
ns
ns
27.65
25.01
24.23

ความยาว
กิง่ (ซม.)
163
90.2
149.40
134.00
ns
29.94

ns ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

และจากการทดลองจะเห็นได้ว่า การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า สามารถช่วยเพิ่มการเจริ ญเติบโตทางด้านลา
ต้นของส้มโอหอมหาดใหญ่ เนื่ องจากเชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ช่ วยในการดู ดน้ า และแร่ ธาตุ ต่ างๆ ที่ จาเป็ นต่ อการ
เจริ ญเติบโตของพืช ส่ งผลให้พืชมีการสังเคราะห์แสง การเคลื่อนย้าย และการลาเลียงธาตุอาหารไปยังส่ วนต่างๆ
ของพืชได้(สมบุญ, 2536)
จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบต้นส้มโอหอมหาดใหญ่อายุ 3 ปี โดยต้นส้มโอหอมหาดใหญ่ที่มี
การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามคาแนะนา(T2) มีค่าปริ มาณฟอสฟอรัสในใบที่ได้จากการวิเคราะห์ไม่แตกต่างจาก
การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีในอัตราต่างๆ(T3 และ T4) หรื อการใส่ ปุ๋ยเคมีตามคาแนะนา(T1) ดัง
ตารางที่ 7 แต่พบว่ามีค่าต่างๆ เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าในตารางที่ 3 สอดคล้องกับรายงานการวิจยั ว่า เชื้ อราอาบัสคูลา
ไมคอร์ ไรซ่ า ช่ วยเพิ่มปริ มาณฟอสฟอรัสให้แก่พืช แต่อาจเพิ่มธาตุไนโตรเจน โพแทสเซี ยม หรื อแมกนี เซี ยม
หรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของพืชอาศัย ชนิดของเชื้อราอาบัสคูลาไมคอร์ไรซ่า และสภาพดิน(Marschner and Dell, 1994)
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบส้มโอหอมหาดใหญ่ ปี 2556
ไนโตรเจน:
ฟอสฟอรัส:
โพแทสเซียม:
แคลเซียม: แมกนีเซียม:
กรรมวิธีที่
N (%)
P (%)
K (%)
Ca (%)
Mg (%)
T1
2.70
0.27
3.08
3.49
0.55
T2
2.67
0.27
3.01
3.51
0.52
T3
2.54
0.27
2.73
2.97
0.55
T4
2.98
0.27
2.40
3.26
0.59
ค่าที่เหมาะสม*
2.5-3.0
0.15-0.20
1.5-2.0
3.0-4.0
0.30-0.50
*ข้อมูลจาก สมศักดิ์, 2556.
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3. โรคและแมลงศัตรู ของส้ มโอหอมหาดใหญ่
การเข้าทาลายของโรคแมลงศัตรู พืช และอาการผิดปกติต่างๆ ของส้มโอหอมหาดใหญ่ โดยการสังเกต
ตลอดการเจริ ญเติบโต พบว่า มีโรคต่างๆ ได้แก่ โรคโคนเน่า และโรคแผลสะเก็ด หรื อโรคสะแค็บ(Scap) และมี
แมลงต่างๆ ได้แก่ หนอนชอนใบส้ม หนอนแก้วส้ม และแมลงค่อมทอง ซึ่ งมีลกั ษณะอาการและการป้ องกัน
กาจัดโรค และมีการเข้าทาลายและการป้องกันกาจัดแมลง ตามภาคผนวก ทั้งนี้ การปฏิบตั ิดูแลรักษา เพื่อป้ องกัน
กาจัดโรคและแมลง ให้ตน้ ส้มโอหอมหาดใหญ่มีการเจริ ญเติบโตที่ดี มีความสมบูรณ์ และจะสามารถมีผลผลิตที่
มีคุณภาพได้ในอนาคต
วิจารณ์ ผล
การวิจยั เรื่ องผลของปุ๋ ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ า ต่ อการเจริ ญเติ บโตและการให้ผลผลิ ตของส้มโอหอม
หาดใหญ่ในพื้นที่จงั หวัดสงขลานั้น ดาเนินการวิจยั เพียง 3 ปี ข้อมูลที่ได้จึงมีในเรื่ องการเจริ ญเติบโตของต้นส้ม
จุก และเนื่องจากไม่ได้วิจยั ต่อเนื่อง จึงทาให้ไม่มีขอ้ มูลการให้ผลผลิต แต่การใส่ ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ ไรซ่ า ร่ วมกับ
การใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราต่างๆ ทาให้การเจริ ญเติบโตทางลาต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าการใส่ ไมคอร์ ไรซ่ า เพียงอย่างเดียว
เนื่ องจากไมคอร์ ไรซ่ า จาช่วยในการดูดธาตุอาหาร โดยเฉพาะฟอสฟอรัส ที่มกั พบว่าพืชไม่สามารถดูซึมหรื อ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ ส่ วนการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามคาแนะนาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4
ของอัตราแนะนา(T3) มีค่าการเจริ ญเติบโตของต้นใกล้เคี ยงกับการใส่ ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว และการใส่ จะทาให้ตน้
ส้มโอหอมหาดใหญ่ไ ด้รับธาตุ อาหารเพิ่ มขึ้ น ร่ วมกับ การใส่ ปุ๋ยเคมี เพี ยง ¾ ของอัตราแนะนา ซึ่ งผลที่ ไ ด้
นอกจากในเรื่ องการเจริ ญเติบโต ยังทาให้สามารถลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยเคมี โดยยังคงมีแนวโน้มทาให้
การเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นด้วย
สรุ ปผลการทดลอง
ในเรื่ องผลของปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ต่อการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของผลส้มโอหอมหาดใหญ่
ในพื้นที่จงั หวัดสงขลา นั้น
1. การใส่ ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีทาให้การเจริ ญเติบโตทางลาต้นเพิ่มขึ้น
2. การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามคาแนะนาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา
(T3) ทาให้ความสู งต้น ขนาดเส้นรอบวงต้น เส้นผ่านศูนย์กลางต้น และความยาวกิ่ง ใกล้เคียงกับการใส่ ปุ๋ยเคมี
เพียงอย่างเดียว แต่สามารถลดต้นทุนได้ เพราะมีการใช้ปุ๋ยเคมีนอ้ ยกว่า
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ภาคผนวก
โรค
1. โรคโคนเน่ า(Root rot and Foot rot)
ลักษณะอาการ พบที่บริ เวณรากและโคนต้น อาการเริ่ มแรกสังเกตได้ยากเพราะเกิดบริ เวณราก ต่อมา
แสดงอาการใบเหลือง และร่ วง รากที่ถูกทาลายจะมีสีน้ าตาลและเปื่ อยยุย่ ลามไปถึงบริ เวณโคนต้น
การป้ องกันกาจัด ไม่ปลูกต้นส้มให้ลึกจนเกิ นไป ตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่ งแสงแดดส่ งถึง อากาศถ่ายเท
ได้ดี หากพบอาการเริ่ มแรก ให้ถากบริ เวณเปลือกที่ เป็ นโรคออก ใช้ฟอสฟอรั สแอซิ ด หรื อ เมทาแลคซิ ลราด
บริ เวณโคนต้น และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากพบต้นเป็ นโรคต้องกาจัดทิ้งทันที
2. โรคแผลสะเก็ด หรื อโรคสะแค็บ(Scap)
ลักษณะอาการ พบบนใบอ่อนในระยะแรกๆ จะเป็ นจุดใสเล็กๆ โดยแผลจุดนูนสู งด้านหนึ่ ง ส่ วนด้าน
หนึ่งของใบจะเป็ นรอยบุ๋ม ต่อมาจะเป็ นแผลนูนแข็ง ทาให้ใบบิดเบี้ยว แคระแกร็ น
การป้ องกันกาจัด กาจัดแหล่งสะสมโรคออกให้หมดจากแปลง เช่ น ใบหรื อผลที่เป็ นโรคโดยการเผา
ทาลาย ใช้สารคอปเปอร์ออกซี คลอไรด์ สารแมนโคเซบ ฉี ดพ่น
แมลง
1. หนอนชอนใบส้ ม
การเข้ าทาลาย กัดกินระหว่างชั้นของผิวใบ และเคลื่อนย้ายภายในใบเรื่ อยๆ ทาให้เกิ ดเป็ นรอยโพรงสี
ขาว คดเคี้ยวไปมาภายใต้ผิวใบ ทาให้การสังเคราะห์แสงของใบลดลง ส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตช้าลง
การป้ องกันกาจัด เก็บใบส้มที่ถูกหนอนชอนใบส้มทาลาย นาไปเผาทาลาย สารวจหนอนในระยะส้ม
แตกใบอ่อน หากพบรุ นแรงใช้สารเคมี ฟลูเฟนนอกซู รอน เช่น แคสเคด 5 % EC อัตรา 6 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20
ลิตร อิมิดาโครปริ ด เช่น คลอฟิ ดอร์ 10 % SL อัตรา 8 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบพ่นให้ทวั่ ทั้ง
ด้านหน้าใบและหลังใบ ถ้ายังสารวจพบการระบาดของหนอนชอนใบส้มให้พ่นซ้ า
2. หนอนแก้ วส้ ม
การเข้ าทาลาย ช่ วงที่ ส้มมีการแตกใบอ่อน ระบาดรุ นแรงในช่ วงฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงตุลาคม
หรื อในช่วงที่มีการให้น้ าและแตกใบอ่อน
การป้ องกันกาจัด กาจัดวัชพืชในสวนเพื่อไม่ให้เป็ นที่ อยู่อาศัย ป้ องกันกาจัดโดยการใช้สารเคมี เช่ น
คาร์โบซัลแฟน หรื อ เฟนอกซูรอน
3. แมลงค่ อมทอง
การเข้ าทาลาย ตัวเต็มวัยจะกัดกินยอดอ่อน ลักษณะใบที่ถูกทาลายจะเว้า ๆ แหว่ง ๆ ถ้าระบาดรุ นแรงจะ
เหลือแต่กา้ นใบและมีมูลถ่ายออกมาปรากฏให้เห็นตามบริ เวณยอด สามารถทาลายพืชหลายชนิ ด พบระบาด
เกือบทั้งปี แต่ปริ มาณมากหรื อน้อยเท่านั้น ช่วงที่ระบาดมากคือ ช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม และ มิถุนายน-สิ งหาคม
การป้ องกันกาจัด ตัวเต็มวัยของแมลงชนิ ดนี้ มีจุดอ่อนคือ ชอบทิ้งตัวเมื่อได้รับความกระทบกระเทือน
การใช้สวิงรออยู่ใต้กิ่งหรื อใต้ใบแล้วเขย่าตัวเต็มวัยจะตกลงในสวิงนาไปทาลาย หากพบระบาดรุ นแรงให้พ่น
ด้วยสารเซฟวิน 85%WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรื อทามารอน 600 56% SL อัตรา 30 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร
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