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บทคัดย่อ 
 ผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของส้มโอหอมหาดใหญ่ 
ด าเนินการทดลองในแปลงปลูกสม้โอหอมหาดใหญ่ของนายอรัญ เทพคุณ เกษตรกรในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา ช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึงกนัยายน 2556  เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของส้มโอหอมหาดใหญ่ในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสงขลา  วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 5 ซ ้ า  ประกอบดว้ย 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีท่ี 1 ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า(T1)  กรรมวิธีท่ี 2 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามอตัราแนะน า(T2)  กรรมวิธีท่ี 
3 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน าและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า(T3)  และกรรมวิธี
ท่ี 4 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า(T4) พบว่า มี
การเจริญเติบโตแตกต่างกนัในแต่ละกรรมวิธี และการใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยเคมีในอตัรา
ต่างๆ ท าใหก้ารเจริญเติบโตทางล าตน้เพ่ิมข้ึนมากกวา่ใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า เพียงอย่างเดียว และมีแนวโนม้
ว่ากรรมวิธีท่ี 3 ตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่มีการเจริญเติบโตใกลเ้คียงกบักรรมวิธีท่ี 1 และจะเป็นการลดตน้ทุน
ปุ๋ยเคมีได ้เน่ืองจากมีการใชน้อ้ยกว่า  แต่เน่ืองจากการวิจยัด าเนินการเพียง 3 ปี(2554-2556) ซ่ึงตน้ส้มโอหอม
หาดใหญ่ยงัไม่มีการออกดอกติดผล จึงยงัไม่มีขอ้มูลผลผลิตเม่ือส้ินสุดการวิจยั 
 
ค าส าคัญ: สม้โอหอมหาดใหญ่(Pummelo cv. Hom Hat Yai) ไมคอร์ไรซา(Mycorrhiza) การเจริญเติบโต(Growth)  
   ผลผลิต(Yield) 
 
  

                                                           
1 กลุ่มวิชาการ  ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8  กรมวิชาการเกษตร 
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ค าน า 
 ส้มโอ(pummelo Citrus maxima Burm. Merrill.) อยู่ในวงศ์ Rutaceae เป็นไมผ้ลยืนตน้เขตร้อน  
สันนิษฐานว่ามีถ่ินก าเนิดอยู่ในบริเวณคาบสมุทรมาลายาไปจนถึงคาบสมุทรอินเดียดา้นตะวนัออก(Webber et 
al., 1976)  Akihama และคณะ(1985) รายงานวา่ บริเวณภาคใตข้องประเทศไทยมีการกระจายพนัธ์ุของส้มโอสูง
มาก และเช่ือวา่พ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นศูนยก์ลางถ่ินก าเนิดของสม้โอ 
 สม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่(Citrus maxima Burm. Merrill. cv. Hom Hat Yai) หรือส้มโอหอม เป็นพนัธ์ุ
ส้มโอท่ีมีลกัษณะเด่น คือ ผลใหญ่ เปลือกหนา ผิวผลสีเขียวอมเหลือง แกนผลกลวง เน้ือผลสีชมพูเขม้ถึงแดง
และค่อนขา้งแห้ง รสชาติหวานอมเปร้ียว มีกล่ินหอม และไม่มีเมล็ด  นิยมปลูกกนัมาเป็นเวลานานกว่า 100 ปี 
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา โดยปลูกกนัมากท่ีต าบลควนลงั ฉลุง ทุ่งต าเสา คูเต่า และน ้านอ้ย(วิจิตต ์และคณะ, 2529)  
ปัจจุบนัมีพ้ืนท่ีปลูกสม้โอหอมหาดใหญ่รวม 1,332 ไร่ ใหผ้ลผลิตแลว้ 1,290 ไร่ โดยแหล่งปลูกดั้งเดิมในอ าเภอ
หาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่รวม 248 ไร่ ให้ผลผลิตแลว้ 208ไร่ ผลผลิตรวม 417 ตนั(ส านกังาน
เกษตรจงัหวดัสงขลา, 2550) 
 จากการสังเกตวิธีการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอและส้มโอหอมหาดใหญ่ในภาคใตแ้ละภาคใต้
ตอนล่าง พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ มุ่งเนน้การใชปุ๋้ยเคมีเป็นหลกั ซ่ึงมกัประสบปัญหาราคาปุ๋ยท่ีอาจเพ่ิมสูงข้ึน  
นอกจากน้ีการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ประสิทธิภาพในการดูดใชปุ๋้ยของพืชจะต ่า ผลเสียท่ีเกิดข้ึน คือ เกษตรกร
ไดรั้บผลตอบแทนจากการใส่ปุ๋ยต ่า  เกษตรกรเพ่ิมปริมาณการใชปุ๋้ยเคมีมากข้ึน เสียค่าใชจ่้ายโดยไม่จ าเป็น และ
ธาตุอาหารตกคา้งในดิน ถูกชะลา้งออกไปปนเป้ือนกบัแหล่งน ้า  ซ่ึงการใชปุ๋้ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า เป็นแนวทาง
แกปั้ญหาและเป็นทางเลือกส าหรับเกษตรกร  
 ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า  ประกอบดว้ยเช้ือราอาบสัคูลาไมคอร์ไรซ่า ท่ีมีชีวิต โดยจะสร้างเส้นใยเจริญ
รอบรากพืช เข้าไปภายในเซลล์รากพืช และสร้างโครงสร้างพิเศษ คือ เวสสิเคิล และอาบัสคูล(กลุ่ม
ประชาสัมพนัธ์, 2553) โดยไม่ท าอนัตรายต่อพืชท่ีอาศยัอยู่ ต่างฝ่ายต่างไดรั้บประโยชน์  เช้ือราช่วยดูดธาตุ
อาหารต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตใหแ้ก่พืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุฟอสฟอรัส ซ่ึงดินส่วนใหญ่มีปัญหา
ขาดธาตุน้ี  ช่วยท าใหพื้ชทนแลง้และสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสมได ้ช่วยปรับปรุงโครงสร้างดิน ท าใหดิ้นร่วน
ซุยเหมาะแก่การระบายน ้าและอากาศ  และเม่ือเช้ือราไมคอร์ไรซ่า เขา้ไปอาศยัอยู่ในรากพืชแลว้ จะช่วยป้องกนั
โรคระบบรากท่ีเกิดจากเช้ือรา เช่น โรคโคนเน่า โรครากเน่า ท าใหไ้ม่จ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีก าจดัโรคพืช (กลุ่ม
งานวิจยัจุลินทรียดิ์น, 2545: สมจิตรและคณะ, 2550)  อีกทั้งไมคอร์ไรซ่า มีตน้ทุนต ่าและใส่คร้ังแรกเพียงคร้ัง
เดียวกส็ามารถเจริญเติบโตได ้ ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ต่อการเจริญเติบโตและ
การให้ผลผลิตของส้มโอหอมหาดใหญ่ เพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการดูแลรักษา และเพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตสม้จุกใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ และประหยดัตน้ทุนในการผลิตต่อไป 
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อุปกรณ์และวธีิการ 
วสัดุและอุปกรณ์ 
1. ตน้สม้โอหอมหาดใหญ่ 
2. อุปกรณ์ในการเกบ็ขอ้มูล เช่น ป้ายประจ าตน้ สมุดบนัทึกขอ้มูล  
3. ปุ๋ยเคมี  ไมคอร์ไรซ่า  และปุ๋ยอินทรีย ์
4. เคร่ืองมือในการบนัทึกการเจริญเติบโต เช่น เทปวดั เวอร์เนียคาลิปเปอร์  (Vernier Caliper) 
5. อุปกรณ์ในการเกบ็ตวัอยา่งใบ เช่น ถุงกระดาษ ตูอ้บความร้อน 
วธีิการ 

 ด าเนินการในแปลงเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พ้ืนท่ี 1 ไร่  ดงัน้ี 
1. เตรียมพ้ืนท่ีปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ พร้อมทั้งเก็บตวัอย่างดินก่อนและหลงัท าการทดลองเพ่ือท าการ

วิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมีของดินท่ีกลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวิจยัและพฒันาการ
เกษตรเขตท่ี 8 และส่งตวัอย่างดินและรากส้มโอหอมหาดใหญ่เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณไมคอร์ไรซ่า ท่ีกลุ่มงานวิจยั
จุลินทรียดิ์น ส านกัวิจยัพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 

2. คดัเลือกตน้พนัธ์ุส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีปลอดโรค สมบูรณ์ แข็งแรง คุณภาพดี จากแปลงเกษตรกร 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยคดัเลือกจากตน้พนัธ์ุท่ีมีอายุและขนาดใกลเ้คียงกนั ท าการตอนก่ิงขยายพนัธ์ุ 
แลว้ใส่ถุงช า เพ่ือน ามาปลูกทดลอง 

3. ปลูกสม้โอหอมหาดใหญ่โดยใชร้ะยะปลูก 6 X 6 เมตร และด าเนินการวิจยัตามแผนการทดลองและ
ตามกรรมวิธีท่ีก าหนด พร้อมทั้งดูแลรักษาตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสมของส้มโอ เช่น การจดัการโรค การ
จดัการธาตุอาหาร การจดัการน ้า และการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว เป็นตน้ 
 ด าเนินการวิจยัตามแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; 
RCBD หรือ RBD) จ านวน 5 ซ ้า ประกอบดว้ย 4 กรรมวิธี ดงัน้ี 

กรรมวิธีท่ี 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า คือ ใส่ 1/2 ของอายตุน้ หรือ 
ในปีแรกใส่ 0.5 กก. ต่อตน้ ปีละ 2 คร้ัง ในปีต่อๆไปใส่ 1-2 กก. ปีละ 2-3 คร้ัง 

กรรมวิธีท่ี 2 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า   ตามค าแนะน า คือ 10 กรัม (ประมาณ 1 ชอ้นโต๊ะ) ต่อตน้ 
ผสมกบัดินปลูก 

กรรมวิธีท่ี 3 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า + ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  3/4 ของอตัราแนะน า 
กรรมวิธีท่ี 4 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า + ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  1/2 ของอตัราแนะ 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 1. การวเิคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดนิฯ ทั้งก่อนและหลงัการทดลอง 
 1.1 การวเิคราะห์ดนิก่อนการทดลอง 
 เกบ็ตวัอยา่งดินก่อนการทดลองในแปลงของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยเก็บ
ท่ีความลึก 2 ระดบั คือ 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร ส่งท่ีกลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต 
ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 เพ่ือวิเคราะห์ ค่าต่างๆ ของดิน ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่างของดิน 
อินทรียวตัถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์  มีค่าจากการวิเคราะห์
และมีค่าการประเมิน ดงัตารางท่ี 1 อาจเน่ืองมาจากพ้ืนท่ียงัไม่ไดรั้บการปฏิบติัดูแล ดงันั้น จึงควรมีการจดัการ
ธาตุอาหารส้ม โดยการใส่ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดิน เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืช 
 และจากการเก็บตวัอย่างดินก่อนการทดลองในแปลงของเกษตรกร ส่งกลุ่มวิจยัปฐพีวิทยา ส านกัวิจยั
พฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร เพ่ือตรวจหาจ านวนสปอร์ อาบสัคูลาไมคอร์ไรซ่า ในดิน พบว่า ในแปลง
ของเกษตรกร มีจ านวน 130 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม(คิดเป็น 1.30 สปอร์ต่อดิน 1 กรัม) ซ่ึงมีปริมาณน้อยมาก 
ทั้งน้ีปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ฯ จะมีจ านวนสปอร์ไม่นอ้ยกวา่ 25 สปอร์ต่อน ้าหนกัปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม ดงัตารางท่ี 2  
จุลินทรียไ์มคอร์ไรซ่า จะช่วยในการดูดธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตใหแ้ก่พืชได ้
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าต่างๆในดินจากแปลงเกษตรกรก่อนการทดลอง ท่ีระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร  

รายการทีท่ดสอบ 
ระดบัความลกึ(เซนตเิมตร) 

การประเมนิ 
0-15 15-30 

ความเป็นกรด-ด่าง : pH 5.89 5.51 กรดปานกลาง 
อินทรียวตัถุ : OM (%) 1.74 0.87 ปานกลาง และต ่า 
ไนโตรเจน :N (%) 0.09 0.04 ขาดแคลน 

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ : Available P (mg/kg) 20.41 97.86 เพียงพอ 
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ : Available K (mg/kg) 258.4 51.5 เพียงพอ และต ่า 

เน้ือดิน : Soil texture ร่วนปนทราย ร่วนปนทราย  
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ในดินจากแปลงเกษตรกรก่อนการทดลอง 
รายการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ วธีิวเิคราะห์ ผู้วเิคราะห์ 

ปริมาณจุลินทรีย ์
- ตรวจนบัจ านวนสปอร์ 
อาบสัคูลาไมคอร์ไรซ่า  

130 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม - Wet sieving and 
decanting method 

น.ส.สุภาพร  ธรรมสุระกลุ 

หมายเหตุ ปริมาณจุลินทรียไ์มคอร์ไรซ่า  ไม่นอ้ยกวา่ 25 สปอร์ต่อน ้ าหนกัปุ๋ ยชีวภาพ 1 กรัม 
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 จากการเก็บตวัอย่างดินและใบพืช ไดแ้ก่ ลองกอง ท่ีมีอยู่ในแปลงก่อนการทดลองในปี 2554 ซ่ึงมีธาตุ
อาหารในดิน ดังตารางท่ี 1 และธาตุอาหารในพืช ดังตารางท่ี 3 มีบางค่าต ่า/ขาดแคลน แต่ค่าโพแทสเซียม 
แคลเซียม และแมกนีเซียมเพียงพอ อาจเน่ืองจากพ้ืนท่ีไม่ไดมี้การปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง เม่ือธาตุอาหารในดินมีนอ้ย จึง
ท าใหธ้าตุอาหารในใบมีค่านอ้ยดว้ย โดยเฉพาะธาตุอาการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบลองกองท่ีปลูกในแปลงเกษตรกรก่อนการทดลอง 

พืช 
ไนโตรเจน: 

N (%) 
ฟอสฟอรัส: 

P (%) 
โพแทสเซียม: 

K (%) 
แคลเซียม: 

Ca (%) 
แมกนีเซียม: 

Mg (%) 
ลองกอง 1.54 0.18 2.96 0.98 0.32 
หมายเหตุ  ลองกองเป็นพืชตวัแทนในแปลงก่อนการทดลอง เพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งส่งวิเคราะห์ธาตุอาหาร 
 

 1.2 การวเิคราะห์ดนิหลงัการทดลอง  
 เกบ็ตวัอยา่งดินหลงัการทดลอง(ปี 2556)ในแต่ละกรรมวิธี ไดแ้ก่  กรรมวิธีท่ี 1(T1) คือ มีการใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า  กรรมวิธีท่ี 2(T2) คือ มีการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า  กรรมวิธีท่ี 
3(T3) คือ มีการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของ อตัราแนะน า และ กรรมวิธีท่ี 4(T4) 
คือ มีการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า  โดยเกบ็ท่ีความลึก 2 ระดบั คือ 
0-15 และ 15-30 เซนติเมตร  ส่งท่ีกลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวิจยัและพฒันาการ
เกษตรเขตท่ี 8 เพ่ือวิเคราะห์ค่าต่างๆ ของดิน ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่างของดิน อินทรียวตัถุ ไนโตรเจน 
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง  อินทรียวตัถุ  
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์จากดินทั้ง 2 ระดบัในทุก มีค่าจากการวิเคราะห์
และมีค่าการประเมิน ดงัตารางท่ี 4 
 และจากการเก็บตวัอย่างดินหลงัการทดลองในแต่ละกรรมวิธี ส่งกลุ่มวิจยัปฐพีวิทยา ส านกัวิจยัพฒันา
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตร เพ่ือตรวจหาจ านวนสปอร์ อาบสัคูลาไมคอร์ไรซ่า 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
ต่อดิน 100 กรัม ดงัตารางท่ี 5  โดยทุกกรรมวิธีมีจ านวนสปอร์เพ่ิมข้ึน จากเดิมท่ีมี 130 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม 
ยกเวน้เพียงกรรมวิธีท่ี 1 ท่ีมีจ านวนสปอร์ลดลง อาจเน่ืองจากปุ๋ยเคมีไปมีผลกบัการเจริญของจุลินทรียไ์มคอร์ไรซ่า  
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ตารางที่ 4 แสดงค่าต่างๆในดินแปลงส้มโอหอมหาดใหญ่อายุ 3 ปีของเกษตรกร หลงัการทดลองท่ีระดบัความ 
ลึก 0-15และ 15-  30 เซนติเมตร  โดย T1 = ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า  T2 =ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า 
ตามค าแนะน า T3 =ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  3/4 ของอตัรา แนะน า และ T4 = ใส่เช้ือ
ไมคอร์ไรซ่า ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า 

รายการที่ทดสอบ 
T1 T2 T3 T4 

การประเมิน 
0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 

ความเป็นกรด-ด่าง : pH 5.81 5.78 5.80 5.77 5.88 5.94 5.99 5.84 กรดปานกลาง 
อินทรียวตัถุ : OM (%) 1.87 1.61 1.77 1.66 1.62 1.36 1.61 1.51 ปานกลาง 
ไนโตรเจน :N (%) 0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.09 0.11 0.10 ต ่า 

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ : 
Available P (mg/kg) 

25.4
1 

80.86 16.2
7 

50.07 28.9
4 

70.18 26.2
1 

40.30 เพียงพอ 

โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน ์
: Available K (mg/kg) 

297.
3 

294.3 276.
4 

273.8 277.
5 

281.8 273.
9 

257.5 เพียงพอ 

เน้ือดิน : Soil texture ร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง 

ร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง 

ร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง 

ร่วนเหนียวปน
ทรายแป้ง 

 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ในดินจากแปลงเกษตรกรหลงัการทดลอง   

รายการวเิคราะห์ 
ผลการวเิคราะห์ 

วธีิวเิคราะห์ ผู้วเิคราะห์ 
T1 T2 T3 T4 

ปริมาณจุลินทรีย ์
- ตรวจนบัจ านวนสปอร์ อาบสัคูลา 
ไมคอร์ไรซ่า  ต่อดิน 100 กรัม 

113 274 223 227 - Wet sieving 
and decanting 
method 

น.ส.มณฑิกานธ์ิ  สงบจิต 

หมายเหตุ  ปริมาณจุลินทรียไ์มคอร์ไรซ่า ไม่นอ้ยกว่า 25 สปอร์ต่อน ้าหนกัปุ๋ ยชีวภาพ 1 กรัม 

 
2. การเจริญเตบิโตของส้มโอหอมหาดใหญ่ 

 การเจริญเติบโตของส้มโอหอมหาดใหญ่ในแปลงเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
พบว่า มีการเจริญเติบโตทางล าตน้ ก่ิงแตกต่างกนัในแต่ละกรรมวิธี และกรรมวิธีท่ี 1(T1) มีการเจริญเติบโต
มากกว่าอีก 3 กรรมวิธี(T2 T3 และ T4) แต่มีค่าการเจริญเติบโตใกลเ้คียงกบักรรมวิธีท่ี 3 ดงัตารางท่ี 6 ทั้งน้ี 
เน่ืองจากไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ โปรตีน และกรดนิวคลีอิค(นันทรัตน์, 2548) การมี
ไนโตรเจนเพียงพอท าใหก้ารแบ่งเซลล ์การเจริญเติบโต และการหายใจของพืชเป็นปกติ แต่จากกรรมวิธีท่ี 3 มี
การใชปุ๋้ยเคมีแค่ 3/4 จึงสามารถลดการใชปุ๋้ยลงได ้โดยมีการเจริญเติบโตท่ีใกลเ้คียงกนั  
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ตารางที่ 6 การเจริญเติบโตของสม้จุกท่ีเพ่ิมข้ึน ปี 2554-56  โดย T1 = ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า  
T2 =ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า  T3 =ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอตัรา
แนะน า และ T4 = ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า 

กรรมวิธีที่ 
ความสูงต้น 

(ซม.) 

เส้นรอบวง (ซม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) 
ความยาว
กิง่ (ซม.) 

ล าต้น 
กิง่ 

ล าต้น 
กิง่ 

โคนต้น สูง 30 ซม. โคนต้น สูง 30 ซม. 
T1 174.00 9.45 7.84 6.16 2.99 2.50 1.96 163 
T2 105.60 6.33 4.53 3.45 2.07 1.44 1.10 90.2 
T3 172.20 9.16 7.84 5.55 2.89 2.49 1.77 149.40 
T4 158.80 8.96 7.35 5.30 2.85 2.34 1.69 134.00 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 32.41 25.60 22.60 31.86 27.65 25.01 24.23 29.94 

ns  ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

 และจากการทดลองจะเห็นไดว้่า การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า สามารถช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตทางดา้นล า
ตน้ของส้มโอหอมหาดใหญ่ เน่ืองจากเช้ือไมคอร์ไรซ่า ช่วยในการดูดน ้ าและแร่ธาตุต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของพืช ส่งผลใหพื้ชมีการสงัเคราะห์แสง การเคล่ือนยา้ย และการล าเลียงธาตุอาหารไปยงัส่วนต่างๆ 
ของพืชได(้สมบุญ, 2536) 
 จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่อายุ 3 ปี โดยตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีมี
การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า(T2) มีค่าปริมาณฟอสฟอรัสในใบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ไม่แตกต่างจาก
การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ร่วมกบัปุ๋ยเคมีในอตัราต่างๆ(T3 และ T4) หรือการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า(T1) ดงั
ตารางท่ี 7  แต่พบวา่มีค่าต่างๆ เพ่ิมข้ึนมากกวา่ค่าในตารางท่ี 3 สอดคลอ้งกบัรายงานการวิจยัว่า เช้ือราอาบสัคูลา
ไมคอร์ไรซ่า ช่วยเพ่ิมปริมาณฟอสฟอรัสให้แก่พืช แต่อาจเพ่ิมธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม หรือแมกนีเซียม
หรือไม่ ข้ึนอยูก่บัชนิดของพืชอาศยั  ชนิดของเช้ือราอาบสัคูลาไมคอร์ไรซ่า  และสภาพดิน(Marschner and Dell, 1994) 
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบสม้โอหอมหาดใหญ่ ปี 2556  

กรรมวธีิที ่
ไนโตรเจน: 

N (%) 
ฟอสฟอรัส: 

P (%) 
โพแทสเซียม: 

K (%) 
แคลเซียม: 

Ca (%) 
แมกนีเซียม: 

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 

ค่าท่ีเหมาะสม* 2.5-3.0 0.15-0.20 1.5-2.0 3.0-4.0 0.30-0.50 
*ขอ้มูลจาก สมศกัด์ิ, 2556. 
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3. โรคและแมลงศัตรูของส้มโอหอมหาดใหญ่ 
 การเขา้ท าลายของโรคแมลงศตัรูพืช และอาการผิดปกติต่างๆ ของส้มโอหอมหาดใหญ่ โดยการสังเกต
ตลอดการเจริญเติบโต พบวา่ มีโรคต่างๆ ไดแ้ก่ โรคโคนเน่า และโรคแผลสะเก็ด หรือโรคสะแค็บ(Scap) และมี
แมลงต่างๆ ไดแ้ก่ หนอนชอนใบส้ม  หนอนแกว้ส้ม และแมลงค่อมทอง ซ่ึงมีลกัษณะอาการและการป้องกนั
ก าจดัโรค และมีการเขา้ท าลายและการป้องกนัก าจดัแมลง ตามภาคผนวก ทั้งน้ีการปฏิบติัดูแลรักษา เพ่ือป้องกนั
ก าจดัโรคและแมลง ใหต้น้สม้โอหอมหาดใหญ่มีการเจริญเติบโตท่ีดี มีความสมบูรณ์ และจะสามารถมีผลผลิตท่ี
มีคุณภาพไดใ้นอนาคต 

วจิารณ์ผล 
  การวิจยัเร่ืองผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของส้มโอหอม
หาดใหญ่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลานั้น ด าเนินการวิจยัเพียง 3 ปี  ขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีในเร่ืองการเจริญเติบโตของตน้ส้ม
จุก และเน่ืองจากไม่ไดวิ้จยัต่อเน่ือง จึงท าใหไ้ม่มีขอ้มูลการใหผ้ลผลิต  แต่การใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ร่วมกบั
การใชปุ๋้ยเคมีในอตัราต่างๆ ท าใหก้ารเจริญเติบโตทางล าตน้เพ่ิมข้ึนมากกว่าการใส่ไมคอร์ไรซ่า เพียงอย่างเดียว 
เน่ืองจากไมคอร์ไรซ่า จ าช่วยในการดูดธาตุอาหาร โดยเฉพาะฟอสฟอรัส ท่ีมกัพบว่าพืชไม่สามารถดูซึมหรือ
น าไปใชป้ระโยชน์ได ้ ส่วนการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ปริมาณ 3/4 
ของอตัราแนะน า(T3) มีค่าการเจริญเติบโตของตน้ใกลเ้คียงกบัการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว และการใส่จะท าใหต้น้
ส้มโอหอมหาดใหญ่ได้รับธาตุอาหารเพ่ิมข้ึน ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยเคมี เพียง ¾ ของอตัราแนะน า  ซ่ึงผลท่ีได ้
นอกจากในเร่ืองการเจริญเติบโต ยงัท าใหส้ามารถลดตน้ทุนการผลิตในการใชปุ๋้ยเคมี โดยยงัคงมีแนวโนม้ท าให้
การเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนดว้ย 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ในเร่ืองผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของผลส้มโอหอมหาดใหญ่
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา นั้น 

1. การใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า ร่วมกบัปุ๋ยเคมีท าใหก้ารเจริญเติบโตทางล าตน้เพ่ิมข้ึน 
2. การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า

(T3)  ท าใหค้วามสูงตน้  ขนาดเสน้รอบวงตน้  เสน้ผา่นศูนยก์ลางตน้ และความยาวก่ิง ใกลเ้คียงกบัการใส่ปุ๋ยเคมี
เพียงอยา่งเดียว แต่สามารถลดตน้ทุนได ้เพราะมีการใชปุ๋้ยเคมีนอ้ยกวา่  
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ภาคผนวก 
 โรค 
 1. โรคโคนเน่า(Root rot and Foot rot) 
 ลักษณะอาการ พบท่ีบริเวณรากและโคนตน้  อาการเร่ิมแรกสังเกตไดย้ากเพราะเกิดบริเวณราก ต่อมา
แสดงอาการใบเหลือง และร่วง รากท่ีถูกท าลายจะมีสีน ้าตาลและเป่ือยยุย่ลามไปถึงบริเวณโคนตน้ 
 การป้องกันก าจัด ไม่ปลูกตน้ส้มให้ลึกจนเกินไป ตดัแต่งทรงพุ่มใหโ้ปร่งแสงแดดส่งถึง อากาศถ่ายเท
ไดดี้ หากพบอาการเร่ิมแรก ให้ถากบริเวณเปลือกท่ีเป็นโรคออก ใชฟ้อสฟอรัสแอซิด หรือ เมทาแลคซิลราด
บริเวณโคนตน้ และสงัเกตอาการอยา่งใกลชิ้ด หากพบตน้เป็นโรคตอ้งก าจดัท้ิงทนัที 
 2. โรคแผลสะเกด็ หรือโรคสะแค็บ(Scap) 
 ลักษณะอาการ พบบนใบอ่อนในระยะแรกๆ จะเป็นจุดใสเล็กๆ โดยแผลจุดนูนสูงดา้นหน่ึง ส่วนดา้น
หน่ึงของใบจะเป็นรอยบุ๋ม ต่อมาจะเป็นแผลนูนแขง็ ท าใหใ้บบิดเบ้ียว แคระแกร็น  
 การป้องกันก าจัด ก าจดัแหล่งสะสมโรคออกใหห้มดจากแปลง เช่น ใบหรือผลท่ีเป็นโรคโดยการเผา
ท าลาย ใชส้ารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด ์สารแมนโคเซบ ฉีดพ่น 
 แมลง  
 1. หนอนชอนใบส้ม 
 การเข้าท าลาย กดักินระหว่างชั้นของผิวใบ และเคล่ือนยา้ยภายในใบเร่ือยๆ ท าใหเ้กิดเป็นรอยโพรงสี
ขาว คดเค้ียวไปมาภายใตผ้ิวใบ ท าใหก้ารสงัเคราะห์แสงของใบลดลง ส่งผลใหก้ารเจริญเติบโตชา้ลง 

การป้องกันก าจัด เก็บใบส้มท่ีถูกหนอนชอนใบส้มท าลาย น าไปเผาท าลาย ส ารวจหนอนในระยะส้ม
แตกใบอ่อน หากพบรุนแรงใชส้ารเคมี ฟลูเฟนนอกซูรอน เช่น แคสเคด 5 % EC อตัรา 6 มิลลิลิตร ต่อน ้า 20 
ลิตร อิมิดาโครปริด เช่น คลอฟิดอร์ 10 % SL อตัรา 8 มิลลิลิตร ต่อน ้า 20 ลิตร ผสมสารจบัใบพ่นให้ทัว่ทั้ง
ดา้นหนา้ใบและหลงัใบ ถา้ยงัส ารวจพบการระบาดของหนอนชอนใบสม้ใหพ้่นซ ้า 
 2. หนอนแก้วส้ม 

การเข้าท าลาย ช่วงท่ีส้มมีการแตกใบอ่อน ระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงตุลาคม 
หรือในช่วงท่ีมีการใหน้ ้าและแตกใบอ่อน  
 การป้องกันก าจัด ก าจดัวชัพืชในสวนเพ่ือไม่ให้เป็นท่ีอยู่อาศยั ป้องกนัก าจดัโดยการใชส้ารเคมี เช่น 
คาร์โบซลัแฟน หรือ เฟนอกซูรอน  
 3. แมลงค่อมทอง 

การเข้าท าลาย ตวัเตม็วยัจะกดักินยอดอ่อน ลกัษณะใบท่ีถูกท าลายจะเวา้ ๆ แหวง่ ๆ ถา้ระบาดรุนแรงจะ
เหลือแต่กา้นใบและมีมูลถ่ายออกมาปรากฏใหเ้ห็นตามบริเวณยอด สามารถท าลายพืชหลายชนิด พบระบาด
เกือบทั้งปี แต่ปริมาณมากหรือนอ้ยเท่านั้น ช่วงท่ีระบาดมากคือ ช่วงกมุภาพนัธ์-มีนาคม และ มิถุนายน-สิงหาคม  

การป้องกันก าจัด ตวัเต็มวยัของแมลงชนิดน้ีมีจุดอ่อนคือ ชอบท้ิงตวัเม่ือไดรั้บความกระทบกระเทือน 
การใชส้วิงรออยู่ใตก่ิ้งหรือใตใ้บแลว้เขย่าตวัเต็มวยัจะตกลงในสวิงน าไปท าลาย หากพบระบาดรุนแรงใหพ้่น
ดว้ยสารเซฟวิน 85%WP อตัรา 60 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร หรือทามารอน 600 56% SL อตัรา 30 มล.ต่อน ้า 20 ลิตร 


