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บทคัดย่อ
ส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ (Citrus maxima Burm. Merril) cv. Hom Hat Yai เป็ นไม้ผลที่สาคัญของ
พื้นที่ภาคใต้ ปัญหาสาคัญประการหนึ่งในเรื่ องความอุดมสมบูรณ์ของดินคือ การขาดธาตุไนโตรเจนและสังกะสี
จึ งศึ กษาอิทธิ พลของธาตุ ไนโตรเจนและสังกะสี ต่อส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ในสวนเกษตรกร ตาบลควนลัง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างตุลาคม พ.ศ.2553–กันยายน พ.ศ.2556 วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม
สมบูรณ์ จานวน 5 ซ้ า ประกอบด้วย 4 สิ่ งทดลอง คือ ไม่ให้ธาตุอาหาร ให้ปุ๋ยยูเรี ย อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น ให้
ซิ งค์ซลั เฟต (ZnSO4) อัตรา 0.1 เปอร์ เซ็นต์ และปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต เพื่อศึกษาการเจริ ญเติบโตการให้ผล
ผลิตและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ พบว่า การเจริ ญเติบโตของใบมีความ
แตกต่ างกันในต้นส้มโอที่ ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซัลเฟตมีการผลิ ใบใหม่มากที่ สุด ในด้านการให้ผลผลิ ต
จานวนช่อดอกต่อต้น จานวนดอกต่อช่อ ผลต่อช่อ และเปอร์ เซ็นต์การติ ดผล คุณภาพทางกายภาพ น้ าหนักผล
ความหนาเปลือกและเนื้อของผลไม่มีความแตกต่างกัน แต่คุณภาพทางเคมีของผลมีความแตกต่างกัน โดยการให้
ซิ งค์ซลั เฟตมีปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (TSS) และอัตราส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณของ
กรดที่ไตเตรทได้ (TSS/TA) สู งสุ ด การให้ปุ๋ยยูเรี ยมีปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้ (TA) สู งสุ ด ความเข้มของธาตุ
อาหารในใบการให้ซิงค์ซลั เฟต และยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตทาให้ความเข้มข้นของธาตุสงั กะสี ในใบเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ : ส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ ไนโตรเจน สังกะสี การเจริ ญเติบโต
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คานา
ส้มโอพันธุ์ หอมหาดใหญ่ เป็ นส้มโอที่ มีร สชาติ ดี และมี ลกั ษณะประจาพันธุ์ที่ ส าคัญคื อ ผลใหญ่
เปลือกหนา ผิวผลสี เขี ยวอมเหลือง แกนผลกลวง เนื้ อผลสี ชมพูเข้มถึงแดง และค่อนข้างแห้ง รสชาติ หวานอม
เปรี้ ยว มีกลิ่นหอม และไม่มีเมล็ด (วิจิตต์,2544) การเจริ ญเติบโตทางด้านลาต้น กิ่ง ใบ (vegetative growth) และ
การให้ผลผลิต (reproductive growth) ของส้มโอจะดาเนิ นการไปได้ตามปกติเมื่อได้รับธาตุอาหารครบทุกธาตุ
และปริ มาณของธาตุอาหารแต่ละธาตุในพืชอยูใ่ นภาวะสมดุลกัน ธาตุไนโตรเจนและสังกะสี เป็ นธาตุอาหารที่มี
ความสาคัญต่อพืชตระกูลส้ม (Sahota and Arora, 1981) ส้มมีความต้องการธาตุไนโตรเจนค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะในช่วงการแตกใบอ่อน และช่ วงแรกของการเจริ ญเติบโตของผลผลิต (He et al., 2003 ) เพราะ
ไนโตรเจนเป็ นธาตุสาคัญที่ส่งเสริ มการแบ่งเซลล์ (Zekri and Obreza, 2006) การสังเคราะห์แสง (Warren et al.,
2000) นอกจากนั้นไนโตรเจนยังมีบทบาทต่อคุณภาพของผลผลิตทางด้านกายภาพและทางเคมีของพืชตระกูล
ส้มชนิดต่างๆ เช่น ส้มโชกุน (อิสริ ยาภรณ์, 2550) ส้มเกลี้ยง ( Storey and Treeby , 2000) และเกรฟฟรุ ต (Sahota
and Arora, 1981) สาหรับธาตุสังกะสี มีบทบาทต่อการสร้างคลอโรฟิ ลล์ การสังเคราะห์แสง (Salisbury and
Ross, 1992) ส่ งเสริ มการออกดอก การติดผล และการเจริ ญเติบโตของผลของส้ม (Sahota and Arora, 1981) แต่
เป็ นธาตุอาหารที่ส้มมีความต้องการในปริ มาณน้อย อย่างไรก็ตามส้มที่ปลูกในประเทศไทยมักแสดงอาการขาด
ธาตุน้ ี ให้เห็นอย่างแพร่ หลายที่สุดซึ่ งเรี ยกว่า โรคใบแก้ว (วิจิตร, 2531) ซึ่ งในพืชตระกูลส้มหลายชนิ ดมักพบมี
อาการขาดบ่อยๆ เช่น ส้มเขียวหวาน (วิจิตร, 2531) ส้มโชกุน (อิสริ ยาภรณ์, 2550) มะนาว ส้มเกลี้ยง เกรฟฟรุ ต (
Manthey et al., 2000) จะเห็นได้ว่าทั้งธาตุไนโตรเจนและสังกะสี ต่างก็มีบทบาทต่อพืชตระกูลส้มคล้ายคลึงกัน
คือ เกี่ ยวข้องกับ โปรตีน เอ็นไซม์ คลอโรฟิ ลล์ และฮอร์ โมนในพืช ซึ่ งมีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตและ
ผลผลิต อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการศึกษาอิทธิ พลของธาตุไนโตรเจนและสังกะสี ต่อการเจริ ญเติบโตและ
การให้ผลผลิตของส้มโอ ดังนั้นการที่ จะส่ งเสริ มให้เกษตรกรผลิตส้มโอให้ได้ผลผลิ ตที่ มีคุณภาพ จึ งมีความ
จ าเป็ นต้อ งศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลของธาตุ ไ นโตรเจน สั ง กะสี และอิ ท ธิ พ ลร่ ว มระหว่ า งทั้ง สองธาตุ น้ ี ต่ อ การ
เจริ ญเติ บโตทางด้านลาต้น กิ่ ง ใบ และการเจริ ญเติ บโตทางด้านการให้ผลผลิ ต คื อ การออกดอก ติ ดผล การ
เจริ ญเติบโต และคุณภาพของผลส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดูแลรักษา
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
ต้นส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ อายุ 8 ปี ปุ๋ ยยูเรี ย ซิ งค์ซลั เฟต (ZnSO4) สารเคมี เครื่ องแก้ว และเครื่ องมือ
ในห้องปฏิบตั ิการ เครื่ องแก้ว เทปวัด ตารางสี่ เหลี่ยม ตาชัง่ เครื่ องมือวัดปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (Hand
Refractometer) เวอร์เนียคาลิปเปอร์ เครื่ องวัดกรดด่าง (pH meter) และตูอ้ บความร้อน (Hot air oven)
วิธีการ
คัดเลือกสวนส้มโอหอมหาดใหญ่ในพื้นที่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ ปลูกโดยใช้กิ่งตอนอายุ
8 ปี มี ข นาดเส้ น ผ่ า นศู น ย์ท รงพุ่ ม ประมาณ 4.5 เมตร วางแผนการทดลองแบบสุ่ ม ตลอด (Completely
randomized design, CRD) จานวน 5 ซ้ า (1 ต้น/ซ้ า) ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ดังนี้
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กรรมวิธีที่ 1 ไม่ให้ธาตุอาหาร (Control)
กรรมวิธีที่ 2 ให้ธาตุไนโตรเจน หว่านปุ๋ ยยูเรี ยใต้ทรงพุ่มอัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น ที่ระยะใบเพสลาด
กรรมวิธีที่ 3 ให้ธาตุสงั กะสี พ่นซิ งค์ซลั เฟต (ZnSO4) อัตรา 0.1 เปอร์เซ็นต์ ทางใบในระยะใบเพสลาด
กรรมวิธีที่ 4 ให้กรรมวิธีที่ 2 ร่ วมกับกรรมวิธีที่ 3
1 การเจริ ญเติบโตของใบ
วัดปริ มาณการผลิ ใบและการเจริ ญเติ บโตของใบใหม่หลังการให้กรรมวิธีต่างๆ โดยวิธีการสุ่ มด้วย
ตารางสี่ เหลี่ยมขนาด 1 ตารางเมตร ทางทิศตะวันออกและตะวันตกของทรงพุ่ม และนับจานวนช่อใบที่แตกใหม่
ในแต่ละกรรมวิธี ประเมินการเจริ ญเติบโตของใบเป็ นเปอร์เซ็นต์การแตกใบใหม่
2 การให้ผลผลิต
2.1 ศึกษาการออกดอกของส้มโอ นับจานวนปริ มาณของช่อดอกทั้งหมดบนต้น
2.2 ศึกษาปริ มาณการติดผลต่อช่อ โดยใช้ไหมพรมผูกช่อดอกไว้บนั ทึกข้อมูลจานวนดอกต่อ
ช่อ และนับจานวนผลที่ติดหลังดอกบาน 1 เดือน
3 คุณภาพของผลผลิต เมื่อดอกบานผูกไหมพรมที่ข้ วั ผลและบันทึกวันเดือนปี หลังจากนั้นเมื่อถึงระยะ
การเก็บ เกี่ ย ว สุ่ มเก็บ ผลส้มโอที่ ได้ทาเครื่ องหมายไว้ จานวน 5 ผลต่ อต้น มาศึ กษาและบัน ทึ กข้อมู ลการ
เปลี่ยนแปลงของผลในลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ
3.1 ลักษณะทางกายภาพของผล ศึกษาและบันทึ กข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักผลสด
น้ าหนักเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลางของผล และความหนาของเปลือก
3.2 ลักษณะทางเคมีของผล ผ่าตัวอย่างผลส้มโอนาเนื้ อมาคั้นน้ าแล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง นา
น้ าที่ค้ นั ได้มาวัดปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ท้ งั หมด (total soluble solid, TSS) โดยใช้ hand refractometer
ปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้ (Titratable acidity, TA) โดยการไตเตรทด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ และคานวณหาปริ มาณของกรดในรู ป เปอร์ เซ็นต์กรดซิ ตริ ก ตามวิธีการของ Boland
(1995) ดังนี้ กรดซิ ตริ ก (เปอร์เซ็นต์) =
{(a x b) 0.064 x 100}/m
เมื่อ a
=
ปริ มาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไตเตรท (มิลลิลิตร)
b
=
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โมลาร์)
m
=
ปริ มาตรของน้ าคั้นที่นามาวิเคราะห์ (มิลลิลิตร)
4. การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารในใบ
เก็บตัวอย่างใบอายุ 3 - 4 เดือน ในตาแหน่งที่ 3 - 4 จากปลายยอดในกิ่งที่ไม่มีผลในชุดใบที่แตกใหม่ ทั้ง
4 ทิ ศของต้น ทาความสะอาดใบด้วยน้ าสะอาดซับให้แห้งนาไปอบที่ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส จนกระทัง่
น้ า หนักแห้งคงที่ บดตัวอย่า งแห้งให้ละเอี ย ดวิ เ คราะห์ หาธาตุ อาหารไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรั ส (P)
โพแทสเซี ยม (K) แคลเซี ยม (Ca) แมกนี เซี ยม (Mg) กามะถัน (S) เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และ
แมงกานี ส (Mn) ตามวิธีการของสมศักดิ์ และคณะ, (2547) ณ ห้องปฏิบตั ิการศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
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ผลการทดลองและวิจารณ์
การผลิใบใหม่
การผลิใบใหม่ พบว่า หลังการใส่ ปุ๋ยตามกรรมวิธี 120 วัน ส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต
หรื อปุ๋ ยยูเรี ยเพียงอย่างเดี ยว มีการผลิใบใหม่มากที่สุดเฉลี่ยประมาณ 50 เปอร์ เซ็นต์ของทรงพุ่ม ซึ่ งมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) กับส้มโอที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต และส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ยที่มีการผลิ
ใบใหม่เฉลี่ยประมาณ 16.8 และ 2.2 เปอร์ เซ็นต์ของทรงพุ่ม (ภาพที่ 1) ทั้งนี้ เนื่ องจากในส้มโอที่ ให้ปุ๋ยยูเรี ย
ร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต หรื อปุ๋ ยยูเรี ยเพียงอย่างเดียวมีความเข้มข้นของไนโตรเจนที่พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ทาให้ส้มโอสามารถผลิใบใหม่ได้ดี เพราะธาตุไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบในกรดอะมิโน โปรตี น เอ็นไซม์
คลอโรฟิ ลล์ ฮอร์ โมนในกลุ่มออกซิ น (auxins) ไซโทไคนิ น (cytokinins) กรดนิ วคลีอิก แอลคาลอยด์ และ
สารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ เช่น อะดี โนซี นไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate, ATP) โคเอนไซม์ (coenzyme) (ยงยุทธ, 2543) การมีไนโตรเจนเพียงพอทาให้การแบ่งเซลล์ การเจริ ญเติบโต และการหายใจของส้ม
โอเป็ นไปอย่างปกติ ซึ่ งบริ เวณที่พบไนโตรเจนมากคือบริ เวณที่ยงั อ่อนอยู่เช่น ตา ปลายยอด และใบอ่อน เพราะ
ธาตุไนโตรเจนเป็ นธาตุที่สามารถเคลื่อนย้ายในพืชได้ง่าย (Zekri and Obreza, 2006) ดังนั้นจากการทดลองส้มโอ
ที่ให้ธาตุไนโตรเจนจึงมีการผลิใบเพิ่มมากขึ้น
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ภาพที่ 1. เปอร์เซ็นต์การผลิใบใหม่ของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่หลังการให้กรรมวิธีต่างๆ
(T1 = ไม่ให้ปุ๋ย T2 = ให้ปยยู
ุ๋ เรี ย T3 = ให้ปยซิ
ุ๋ งค์ซลั เฟต และ T4 = ให้ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต)

การให้ ผลผลิต
1 จานวนช่อดอกต่อต้น จากผลการนับจานวนของช่อดอกต่อต้นของส้มโอ พบว่า จานวนของช่อดอก
ต่อต้นส้มโอที่ ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต มีจานวนของช่อดอกต่อต้นสู งสุ ด เท่ากับ 46 ช่อต่อต้น โดยมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) กับส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ย ส้มโอที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต และ
ส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย ที่มีจานวนช่อดอกต่อต้น เท่ากับ 39, 33 และ 28 ช่อต่อต้น ตามลาดับ (ตารางที่ 1) จากผล
การทดลองจะเห็ นได้ว่า ส้มโอที่ ได้รั บปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซัลเฟต หรื อปุ๋ ยยูเ รี ยเพี ยงอย่างเดี ยวซึ่ งให้ธาตุ
ไนโตรเจนมีจานวนของดอกต่อต้นสู งกว่าส้มโอที่ ไม่ได้ให้ปุ๋ย และให้ซิงค์ซัลเฟตเพียงอย่างเดียวเนื่ องจากต้น
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ส้มโอที่ ได้รับธาตุไนโตรเจนอย่างเพียงพอทาให้มีการเจริ ญเติบโตทางลาต้นความสมบูรณ์ จึ งสามารถให้ดอก
มากกว่าต้นที่ขาดไนโตรเจน
2 จานวนดอกต่อช่อ จานวนผลต่อช่อ และจานวนผลต่อต้น จากการนับจานวนดอกต่อช่อ จานวนผล
ต่อช่อ และจานวนผลต่อต้น พบว่า ในทุกกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) โดยจานวนดอกต่อ
ช่อส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยยูเรี ย ให้ซิงค์ซลั เฟต และให้ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต มีจานวนดอกต่อช่อเฉลี่ย
เท่ากับ 5.1, 5.2 4.8 และ 5.6 ดอก ตามลาดับ สาหรับจานวนผลต่อช่อส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยยูเรี ย ให้ซิงค์
ซัลเฟต และให้ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตมีจานวนผลต่อช่อเฉลี่ยเท่ากับ 1.8, 2.1, 2.0 และ 2.2 ผล ตามลาดับ
สาหรับจานวนผลต่อต้นของส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยยูเรี ย ให้ซิงค์ซลั เฟต และให้ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตมี
จานวนผลต่อต้นเท่ากับ 33, 31, 35 และ 38 ผล ตามลาดับ (ตารางที่ 1) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าส้มโอที่
ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตซึ่ งให้ธาตุไนโตรเจนและธาตุสังกะสี มีแนวโน้มที่ให้จานวนดอกต่อช่อ จานวน
ผลต่อช่อ และจานวนผลต่อต้นสู งกว่ากรรมวิธีอื่นๆ เนื่ องจากต้นส้มโอที่ ได้รับธาตุไนโตรเจนและธาตุสังกะสี
อย่างเพียงพอทาให้มีการเจริ ญเติบโตทางลาต้นและใบได้มีความสมบูรณ์กว่ากรรมวิธีอื่น และการทดลองครั้งนี้
จานวนช่อดอกต่อต้นของส้มโอที่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่เมื่อนับจานวนการติดผลต่อต้นกลับพบว่าไม่มี
ความแตกต่างกัน ซึ่ งสาเหตุอาจมาจากการขาดธาตุอาหารตัวอื่นที่ไม่ได้ทาการวิเคราะห์หาในการทดลอง เช่ น
โบรอนที่มีผลต่อการงอกของละอองเกสรไปผสมกับไข่ ซึ่ งควรต้องมีการศึกษาต่อไป
ตารางที่ 1. จานวนช่อดอกต่อต้น ดอกต่อช่อ ผลต่อช่อ และเปอร์เซ็นต์การติดผลของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่
ในแต่ละกรรมวิธี
กรรมวิธี
ช่อดอกต่อต้น จานวนดอกต่อช่อ
จานวนผลต่อช่อ
จานวนผลต่อต้น
T1
27.8±7.2c
5.1±0.8
1.8±0.5
33±5.5
T2
38.8±7.9b
5.2±0.9
2.1±0.7
31±8.2
T3
32.6±6.7c
4.8±0.8
2.0±0.2
35±6.6
T4
46.4±8.4a
5.6±0.7
2.2±0.5
38±5.9
F-test
**
ns
ns
ns
C.V. (%)
30.9
24.6
19.8
28.9
หมายเหตุ: ตัวอักษรแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (P > 0.05) จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple’ Range Test

คุณภาพของผลผลิต
1 ลักษณะทางกายภาพของผล
1.1 น้ าหนัก และขนาดของผล จากผลการทดลอง พบว่า การใส่ ปุ๋ยไนโตรเจน และซิ งค์ซลั เฟตไม่ทาให้
น้ าหนักของผลและขนาดของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) กับกรรมวิธีที่ไม่ใส่
ปุ๋ ย โดยส้มโอที่ไม่ได้ใส่ ปุ๋ย ให้ปุ๋ยยูเรี ย ให้ซิงค์ซลั เฟต และให้ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต มีน้ าหนักของผลเฉลี่ย
เท่ากับ 1,033, 1,080, 1,044 และ 1,112 กรัม ตามลาดับ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของผลส้มโอ เฉลี่ยเท่ากับ
12.6, 13.0, 12.80 และ 13.0 เซนติเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 2) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าส้มโอที่ได้รับปุ๋ ย
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ยูเ รี ย ร่ ว มกับ ซิ งค์ซัลเฟตซึ่ งให้ธาตุ ไ นโตรเจนและธาตุ สั งกะสี มีแ นวโน้มที่ ใ ห้น้ า หนัก และขนาดเส้ นผ่า น
ศูนย์กลางของผลส้มโอสู งกว่ากรรมวิธีอื่นๆ เนื่ องจากต้นส้มโอที่ ได้รับธาตุไนโตรเจนและธาตุสังกะสี อย่าง
เพียงพอทาให้มีการเจริ ญเติบโตทางลาต้นและใบได้มีความสมบูรณ์กว่ากรรมวิธีอื่น
1.2 น้ า หนักของเนื้ อ จากผลการวัดน้ าหนักของเนื้ อส้มโอ พบว่า น้ า หนักของเนื้ อส้มโอพันธุ์ หอม
หาดใหญ่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) โดยส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยยูเรี ย ให้ซิงค์ซลั เฟต และให้
ปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต มีน้ าหนักของเนื้ อเฉลี่ยเท่ากับ 465, 453, 487 และ 498 กรัม ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
จากผลการทดลองจะเห็ นได้ว่าส้มโอที่ ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซัลเฟตซึ่ งให้ธาตุ ไนโตรเจนและสังกะสี มี
แนวโน้มที่ ให้น้ าหนักเนื้ อของผลส้มโอสู งกว่ากรรมวิธีอื่นๆ เนื่ องจากต้นส้มโอที่ ได้รับธาตุ ไนโตรเจนและ
สังกะสี อย่างเพียงพอทาให้มีการเจริ ญเติบโตทางลาต้นและใบได้มีความสมบูรณ์กว่ากรรมวิธีอื่น จึงสามารถช่วย
ส่ งเสริ มการเพิ่มน้ าหนักของเนื้อ
1.3 ความหนาเปลือก จากการวัดความหนาเปลือกของผลส้มโอ พบว่า ความหนาเปลือกของผลส้มโอ
พันธุ์หอมหาดใหญ่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P > 0.05) โดยส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ยยูเรี ย ให้ซิงค์ซลั เฟต
และให้ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต มีความหนาของเปลือกเฉลี่ยเท่ากับ 1.99, 2.08, 1.98 และ 2.07 เซนติเมตร
ตามลาดับ (ตารางที่ 2) จากผลการทดลองความหนาของเปลือกในทุกกรรมวิธีมีความหนาน้อยกว่าความหนา
โดยทัว่ ไปของเปลือกส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ซ่ ึ งมีเฉลี่ย 2.13 เซนติเมตร (วิจิตต์, 2544) และจะเห็นได้ว่าส้มโอ
ที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยเพียงอย่างเดียวและปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต ซึ่ งให้ธาตุไนโตรเจนมีแนวโน้มทาให้ความหนา
เปลือกของผลส้มโอสู งกว่ากรรมวิธีอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะธาตุไนโตรเจนช่ วยส่ งเสริ มความหนาของเปลือก
(Dasberg et al., 1983)
ตารางที่ 2. น้ าหนักผลสด น้ าหนักเนื้อ เส้นผ่าศูนย์กลางผล และความหนาเปลือกของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่
ในแต่ละกรรมวิธี
กรรมวิธี
น้ าหนักสดผล
น้ าหนักเนื้อ เส้นผ่านศูนย์กลางผล ความหนาเปลือก
(กรัม)
(กรัม)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
T1
1033±77
465±82
12.64±0.9
1.99±0.3
T2
1080±65
453±27
12.97±0.9
2.08±0.4
T3
1044±48
487±45
12.80±0.8
1.98±0.1
T4
1112±64
498±54
13.16±0.5
2.07±0.2
F-test
ns
ns
ns
ns
C.V. (%)
15.2
13.5
6.5
4.1
หมายเหตุ: ตัวอักษรแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (P > 0.05) จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple’ Range Test

148

2 ลักษณะทางเคมีของผล
2.1 ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ จากการวัดปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ของเนื้ อส้มโอพันธุ์หอม
หาดใหญ่ พบว่า ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยส้มโอที่
ได้รับซิ งค์ซลั เฟต มีปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้สูงสุ ด เท่ากับ 11.6 องศาบริ กซ์ รองลงมาคือ ส้มโอที่ได้รับปุ๋ ย
ยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต และส้มโอที่ ได้รับปุ๋ ยยูเรี ย ที่มีปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ เท่ากับ 11.4 และ 10.8
องศาบริ กซ์ ตามลาดับ ขณะที่สม้ โอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ยมีปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่าสุ ดเท่ากับ 10.6 องศาบริ กซ์
แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกบั ส้มโอที่ให้ปุ๋ยยูเรี ย (ตารางที่ 3) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าส้มโอที่ได้รับ
ซิ งค์ซลั เฟตเพียงอย่างเดียว ซึ่ งให้ธาตุสังกะสี มีแนวโน้มที่มีปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ของผลส้มโอสู งกว่า
กรรมวิ ธี อื่ น ๆ เนื่ อ งจากต้น ส้ ม โอที่ ไ ด้รั บ ธาตุ ธ าตุ สั ง กะสี อ ย่ า งเพี ย งพอ ใบส้ ม โอมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
สังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้น (Sahota and Arora, 1981) ทาให้มีการสะสมแป้งและน้ าตาลเพิ่มขึ้น
2.2 ปริ มาณของกรดที่ ไตเตรทได้ จากการวัดปริ มาณของกรดที่ ไตเตรทได้ของเนื้ อผลส้มโอ พบว่า
ปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ย มี
ปริ มาณกรดที่ไตเตรทได้สูงสุ ด เท่ากับ 0.67 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ ส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย และส้มโอที่ให้ปุ๋ย
ยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต ที่มีปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้ เท่ากับ 0.65 และ 0.57 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ ขณะที่
ส้มโอที่ ได้รับซิ งค์ซัลเฟต และ มีปริ มาณของกรดที่ ไตเตรทได้ต่ าสุ ดเท่ ากับ 0.50 เปอร์ เซ็นต์ แต่ไม่มีความ
แตกต่างทางสถิติกบั ส้มโอที่ให้ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต (ตารางที่ 3) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าส้มโอที่
ไม่ได้ให้ปุ๋ยซึ่ งไม่มีการให้ธาตุอาหารมีแนวโน้มที่ มีปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้ของผลส้มโอสู งกว่ากรรมวิธี
อื่นๆ เนื่องจากต้นส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ยขาดธาตุไนโตรเจนและสังกะสี ทาให้ขบวนการสังเคราะห์แสงได้นอ้ ยการ
สะสมแป้งและน้ าตาลน้อยลง (ยงยุทธ, 2543) ส้มจึงมีปรื มาณกรดมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ
2.3 สัดส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้ (TSS/TA) จากการคานวณ
สัดส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้ของเนื้ อผลส้มโอ พบว่า สัดส่ วนปริ มาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดย
ส้มโอที่ได้รับซิ งค์ซัลเฟต มีสัดส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณกรดที่ ไตเตรทได้สูงสุ ด เท่ากับ
23.9 รองลงมาคือ ส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตมีสัดส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณ
กรดที่ไตเตรทได้ 20.3 ขณะที่สม้ โอที่ให้ปุ๋ยยูเรี ย และส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย มีสัดส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ า
ได้ต่อปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้ต่าสุ ดเท่ากับ 16.6 และ 15.9 ตามลาดับ (ตารางที่ 3) จากผลการทดลองจะเห็น
ได้ว่าส้มโอที่ ได้รับซิ งค์ซัลเฟตเพี ยงอย่างเดี ยวซึ่ งให้ธาตุ สังกะสี มีแนวโน้มทาให้สัดส่ วนปริ มาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้สูง เนื่องจากได้รับธาตุธาตุสงั กะสี อย่างเพียงพอมีปริ มาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้ของผลส้มโอสู งและมีปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้ต่า จึงสามารถช่วยส่ งเสริ มการเพิ่มคุณภาพของผล
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ตารางที่ 3. ความเข้มข้นของแข็งที่ละลายน้ าได้ ความเข้มข้นของกรดที่ไตเตรทได้ และ TSS/TA ของผลส้มโอ
พันธุ์หอมหาดใหญ่ในแต่ละกรรมวิธี
กรรมวิธี
ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้
ปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้
TSS/TA
(องศาบริ กซ์)
(เปอร์เซ็นต์)
T1
10.6± 0.6c
0.67± 0.1a
15.9± 0.8b
T2
10.8± 0.5bc
0.65± 0.1ab
16.6± 1.4b
T3
11.6± 0.6a
0.50± 0.1c
23.9± 1.8a
T4
11.4± 0.6ab
0.57± 0.1bc
20.3± 1.6a
F-test
*
**
**
C.V. (%)
12.8
8.9
14.1
หมายเหตุ: ตัวอักษรแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (P > 0.05) จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple’ Range Test

การเปลีย่ นแปลงของธาตุอาหารในใบ
1 ธาตุอาหารมหัพภาค จากผลการวิเคราะห์หาความเข้มข้นของธาตุอาหารมหัพภาคในใบของส้มโอ
พันธุ์หอมหาดใหญ่ พบว่า ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนในใบส้มโอมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P > 0.05) โดยส้มโอที่ ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซัลเฟต มีความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนมากที่ สุด
รองลงมาคือ ส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ย ส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย และส้มโอที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต ซึ่ งมีความเข้มข้นของธาตุ
ไนโตรเจนในใบเท่ากับ 2.51, 2.46, 2.13 และ 2.06 เปอร์ เซ็นต์น้ าหนักแห้ง ตามลาดับ ความเข้มข้นของธาตุ
ฟอสฟอรัสในใบส้มโอ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ย
ร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตมีความเข้มข้นของธาตุฟอสฟอรัสมากที่ สุด เท่ากับ 0.13 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ ส้มโอที่
ได้รับปุ๋ ยยูเรี ย และส้มโอที่ ได้รับซิ งค์ซัลเฟต ซึ่ งมี ความเข้มข้นของธาตุ ฟอสฟอรั สในใบเท่ ากันคื อ 0.12
เปอร์เซ็นต์ และส้มโอที่ไม่ได้รับปุ๋ ยมีความเข้มข้นของธาตุฟอสฟอรัสต่าสุ ดเท่ากับ 0.11 เปอร์ เซ็นต์ และความ
เข้มข้นของธาตุโพแทสเซี ยมในใบ พบว่า ส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยมีความเข้มข้นของธาตุโพแทสเซี ยมมากที่ สุด
เท่ า กับ 1.76 เปอร์ เ ซ็ น ต์ รองลงมาคื อ ส้ มโอที่ ไ ด้รั บปุ๋ ยยูเ รี ย ร่ วมกับซิ ง ค์ซัล เฟตมี ค วามเข้มข้นของธาตุ
โพแทสเซี ยมเท่ากับ 1.72 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่ งมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) กับส้มโอที่
ได้รับ ซิ งค์ซัลเฟต และ ส้มโอที่ ไม่ได้ให้ปุ๋ย ที่ มีความเข้มข้นของธาตุโพแทสเซี ยมเท่ากับ 1.56 และ 1.25
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่ 4) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าส้มโอที่ให้ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต และปุ๋ ย
ยูเรี ยเพียงอย่างเดียวซึ่ งให้ธาตุไนโตรเจนให้ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนในใบสู ง แต่ยงั ค่อนข้างต่ากว่าค่าที่
เหมาะสมสาหรับส้มโอ คือ 2.5 – 3 เปอร์ เซ็นต์น้ าหนักแห้ง (สมศักดิ์, 2556) สาหรับธาตุฟอสฟอรัสการให้ปุ๋ย
ยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต และปุ๋ ยยูเรี ยเพียงอย่างเดียวมีความเข้มข้นสู งเนื่ องจากการให้ธาตุไนโตรเจนทาให้มีการ
แตกใบใหม่เพิ่มขึ้น ทาให้มีการสะสมของฟอสเฟตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะฟอสเฟตมีการสะสมมากในส่ วนที่
มีเมแทบอลิซึมหรื อเมแทบอลิกพูล (metabolic pool) (ยงยุทธ, 2543) แต่ยงั ต่ากว่าค่าที่เหมาะสมสาหรับส้มโอ
คือ 0.15 – 0.20 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง (สมศักดิ์, 2556) เช่นเดียวกับธาตุโพแทสเซี ยมจากผลการทดลองการให้
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ปุ๋ ยยูเรี ยเพียงอย่างเดียวและปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซัลเฟตมีความเข้มข้นของธาตุโพแทสเซี ยมในใบสู ง เนื่ องจาก
ธาตุโพแทสเซี ยมมีบทบาทการทางานในการควบคุมการปิ ดเปิ ดของปากใบและเป็ นธาตุที่เคลื่อนย้ายในพืชได้
ง่าย (ยงยุทธ, 2543) ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมสาหรับส้มโอ คือ 1.5 – 2.0 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง (สมศักดิ์, 2556)
ตารางที่ 4. ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซี ยมในใบของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่
ตาแหน่งที่ 3 - 4 จากปลายยอดในแต่ละกรรมวิธี
กรรมวิธี
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
(เปอร์ เซ็นต์ นา้ หนักแห้ ง)
T1
2.13±0.00c
0.11±0.00c
1.25±0.02c
T2
2.46±0.01b
0.12±0.01ab
1.76±0.04a
T3
2.06±0.01d
0.12±0.01bc
1.56±0.03b
T4
2.51±0.01a
0.13±0.01a
1.72±0.01a
F-test
**
**
**
C.V. (%)
1.0
1.0
3.16
หมายเหตุ: ตัวอักษรแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (P > 0.05) จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple’ Range Test

สาหรับความเข้มข้นของธาตุแคลเซี ยม แมกนี เซี ยม และกามะถันในใบของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่
พบว่า ความเข้มข้นของธาตุแคลเซี ยมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยส้มโอที่ได้รับ
ปุ๋ ยยูเรี ยมีความเข้มข้นของธาตุแคลเซี ยมมากที่สุด รองลงมาคือ ส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต ส้มโอ
ที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย และส้มโอที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต มีความเข้มข้นของธาตุแคลเซี ยมเท่ากับ 2.14, 1.95, 1.70 และ 1.67
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ส่ วนความเข้มข้นของธาตุแมกนีเซี ยมในใบ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (P > 0.05) โดยส้มโอที่ ได้รับปุ๋ ยยูเรี ย มีความเข้มข้นของธาตุแมกนี เซี ยมมากที่ สุด รองลงมาคือ ส้มโอที่
ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต ส้มโอที่ ได้รับซิ งค์ซลั เฟต และส้มโอที่ ไม่ได้ให้ปุ๋ย มีความเข้มข้นของธาตุ
แมกนีเซี ยมเท่ากับ 0.58, 0.51, 0.46 และ 0.40 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ สาหรับความเข้มข้นของธาตุกามะถัน พบว่า
ส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต และส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยมีความเข้มข้นของธาตุกามะถันเท่ากับ 0.27
และ 0.26 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) กับส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย
และ ส้มโอที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต ซึ่ งมีความเข้มข้นของธาตุกามะถันเท่ากับ 0.22 และ 0.18 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
(ตารางที่ 5) จากผลการทดลองความเข้มข้นของธาตุแคลเซี ยมในส้มโอที่ ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยเพียงอย่างเดี ยวมีความ
เข้มข้นของธาตุแคลเซี ยมในใบสู งสุ ด เนื่องจากให้ธาตุไนโตรเจนมีการผลิใบใหม่เพิ่มขึ้น มีการสะสมแคลเซี ยม
ออกซาเลต (calcium oxalate) เอาไว้ในส่ วนแวคิ วโอลของใบ และธาตุแคลเซี ยมยังเป็ นองค์ประกอบของ
แคลเซี ยมเพ็กเทตซึ่ งเป็ นสารเชื่ อมในผนังเซลล์ (ยงยุทธ, 2544) ทาให้มีการสะสมของแคลเซี ยมในใบสู ง แต่ยงั
ต่ากว่าค่าที่เหมาะสมสาหรับส้มโอ คือ 3.0 – 4.0 เปอร์ เซ็นต์น้ าหนักแห้ง (สมศักดิ์, 2556) สาหรับความเข้มข้น
ของธาตุแมกนีเซี ยมในส้มโอที่ให้ปุ๋ยยูเรี ยเพียงอย่างเดียวและปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตซึ่ งได้รับธาตุไนโตรเจน
เกิดการสังเคราะห์แสงของใบได้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มจึงมีความเข้มข้นของธาตุแมกนี เซี ยมในใบสู ง เนื่ องจากใน
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การสังเคราะห์กรดอะมิโนนั้นต้องการธาตุแมกนี เซี ยมเป็ นโคเฟกเตอร์ (ยงยุทธ, 2543) ซึ่ งอยู่ในระดับที่สูงกว่า
ค่าที่เหมาะสมสาหรับส้มโอ คือ 0.3 -0.5 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง (สมศักดิ์, 2556)
ตารางที่ 5. ความเข้มข้นของธาตุแคลเซี ยม แมกนีเซี ยม และกามะถันในใบของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่
ตาแหน่งที่ 3 - 4 จากปลายยอดในแต่ละกรรมวิธี
กรรมวิธี
แคลเซียม
แมกนีเซียม
กามะถัน
(เปอร์ เซ็นต์ นา้ หนักแห้ ง)
T1
1.95±0.08b
0.40±0.02d
0.22±0.02b
T2
2.14±0.07a
0.58±0.02a
0.26±0.01a
T3
1.67±0.04c
0.46±0.01c
0.18±0.01c
T4
1.70±0.05c
0.51±0.01b
0.27±0.01a
F-test
**
**
**
C.V. (%)
4.5
3.2
1.0
หมายเหตุ: ตัวอักษรแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (P > 0.05) จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple’ Range Test

2. ธาตุอาหารจุลภาค จากผลการวิเคราะห์หาความเข้มข้นของธาตุอาหารจุลภาคในใบของส้มโอพันธุ์
หอมหาดใหญ่ พบว่า ความเข้มข้นของธาตุเหล็กในใบของส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต และส้มโอ
ที่ ได้รับปุ๋ ยยูเรี ย มี ความเข้มข้นของธาตุเหล็กเท่ ากับ 173.8 และ 171.9 ส่ วนในล้านส่ วน ตามลาดับ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) กับส้มโอที่ได้รับซิ งค์ซัลเฟต และส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย ซึ่ งมี
ความเข้มข้นของธาตุเหล็กเท่ากับ 131.2 และ 93.5 ส่ วนในล้านส่ วน ตามลาดับ ความเข้มข้นของธาตุสังกะสี มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยส้มโอที่ ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซัลเฟตมีความ
เข้มข้นของธาตุสังกะสี มากที่สุด รองลงมาคื อ ส้มโอที่ ได้รับซิ งค์ซลั เฟต ส้มโอที่ ได้รับปุ๋ ยยูเรี ย และส้มโอที่
ไม่ได้ให้ปุ๋ยมีความเข้มข้นของธาตุสังกะสี เท่ากับ 10.6, 9.54,8.92 และ 7.66 ส่ วนในล้านส่ วน ตามลาดับ ความ
เข้มข้นของธาตุทองแดงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) โดยส้มโอที่ ได้รับปุ๋ ยยูเรี ย
ร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตมีความเข้มข้นของธาตุทองแดงมากที่สุด รองลงมาคือ ส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ย ส้มโอที่ได้รับ
ซิ งค์ซลั เฟต และส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย มีความเข้มข้นของธาตุทองแดงเท่ากับ 2.83, 2.47, 2.29 และ 1.62 ส่ วนใน
ล้านส่ วน ตามลาดับ และความเข้มข้นของธาตุแมงกานี สในใบส้มโอพบว่า ความเข้มข้นของธาตุแมงกานี สใน
ใบของส้มโอที่ ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซัลเฟต และ ส้มโอที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยมีความเข้มข้นของธาตุแมงกานี ส
เท่ากับ 12.6 และ 12.3 ส่ วนในล้านส่ วน ตามลาดับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P > 0.05) กับ
ส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย และ ส้มโอที่ ได้รับซิ งค์ซัลเฟตซึ่ งมีความเข้มข้นของธาตุแมงกานี สเท่ากับ 11.9 และ 8.9
ส่ วนในล้านส่ วน ตามลาดับ (ตารางที่ 6) จากผลการทดลองจะเห็นว่าความเข้มข้นของธาตุเหล็กในส้มโอที่ให้ปุ๋ย
ยูเรี ยเพียงอย่างเดียวและปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตซึ่ งมีการผลิใบใหม่เพิ่มขึ้นมีความเข้มข้นของธาตุเหล็กในใบ
สู ง เนื่ องจากเหล็กส่ วนมากมีการสะสมในคลอโรพลาสต์ของใบ (ยงยุทธ, 2544)ซึ่ งอยู่ในระดับที่ สูงกว่าค่าที่
เหมาะสมสาหรับส้มโอ คือ 40 – 80 ส่ วนในล้านส่ วน (สมศักดิ์, 2556) ส่ วนความเข้มข้นของธาตุสังกะสี ในส้ม
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โอที่ให้ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตซึ่ งได้ให้ธาตุสงั กะสี ทางใบร่ วมกับธาตุไนโตรเจนทางระบบน้ ามีความเข้มข้น
ของธาตุสงั กะสี ในใบสู ง เนื่องจากธาตุสงั กะสี มีการเคลื่อนย้ายในพืชได้นอ้ ย ดังนั้นใบที่ผลิใหม่ซ่ ึ งอยู่ใกล้กบั ใบ
ที่ ได้รั บปุ๋ ยจึ งมี ความเข้มข้นของธาตุ สังกะสี สะสมอยู่มาก นอกจากนี้ ธาตุ สังกะสี ยงั มี บทบาทส าคัญต่ อการ
ทางานของเอนไซม์หลายชนิด และช่วยในการสังเคราะห์ออกซิ น (ยงยุทธ, 2544) แต่ความเข้มข้นของสังกะสี ใน
ใบก็ยงั อยู่ในระดับที่ ต่ ากว่าค่าที่ เหมาะสมสาหรั บส้มโอ คื อ มากกว่า 20 ส่ วนในล้านส่ วน (สมศักดิ์ , 2556)
สาหรับความเข้มข้นของธาตุทองแดงจากผลการทดลองในส้มโอที่ให้ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตมีความเข้มข้น
ของธาตุทองแดงในใบสู ง เนื่ องจากธาตุทองแดงมีหน้าที่เป็ นพาหะเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนในคลอโรพลาสต์ (ยง
ยุทธ, 2543) แต่ยงั อยู่ในระดับที่ต่ ากว่าค่าที่เหมาะสมสาหรับส้มโอ คื อ มากกว่า 5 ส่ วนในล้านส่ วน (สมศักดิ์ ,
2556) ความเข้มข้นของธาตุแมงกานี สในส้มโอที่ ให้ปุ๋ยยูเรี ยเพียงอย่างเดี ยวและปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซัลเฟตมี
ความเข้มข้นของธาตุ แมงกานี ส ในใบสู ง เนื่ องจากธาตุ แมงกานี ส มี บทบาทในการกระตุ ้นการทางานของ
เอนไซม์ในกระบวนการสังเคราะห์แสง (ยงยุทธ, 2543) ซึ่ งอยู่ในระดับที่เหมาะสมสาหรับส้มโอ คือ 5 -15 ส่ วน
ในล้านส่ วน (สมศักดิ์, 2556)
ตารางที่ 6. ความเข้มข้นของธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง และแมงกานีสในใบของส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่
ตาแหน่งที่ 3 - 4 จากปลายยอดในแต่ละกรรมวิธี
กรรมวิธี
เหล็ก
สั งกะสี
ทองแดง
แมงกานีส
(ส่ วนในล้ านส่ วน)
T1
93.5±0.3c
7.66±0.1c
1.62±0.2d
11.9±0.2b
T2
171.9±2.4a
8.92±0.6b
2.47±0.5b
12.3±0.3a
T3
131.2±2.9b
9.54±0.3b
2.29±0.1c
8.9±0.2c
T4
173.8±2.8a
10.6±0.3a
2.83±0.1a
12.6±0.1a
F-test
**
**
**
**
C.V. (%)
8.8
6.4
1.0
7.1
หมายเหตุ: ตัวอักษรแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (P > 0.05) จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple’ Range Test

จากการศึ กษาอิ ทธิ พลของธาตุ ไนโตรเจนและสังกะสี ต่อการให้ผลผลิตและคุ ณภาพของส้มโอพันธุ์
หอมหาดใหญ่ เห็นได้ว่าส้มโอที่ให้ปุ๋ยยูเรี ยเพียงอย่างเดียวและปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตมีการเจริ ญเติบโตผลิ
ใบขึ้ นมาใหม่ หลังจากให้สิ่ งทดลองเนื่ องจากอิ ทธิ พ ลของธาตุ ไ นโตรเจน ทาให้ใบมี ค วามเข้มข้นของธาตุ
ไนโตรเจนในใบสู ง ดังนั้นใบจึ งมีประสิ ทธิ ภาพในการสังเคราะห์แสงได้สูงกว่าส้มโอที่ ไม่ให้ปุ๋ยและให้ซิงค์
ซัลเฟตเพียงอย่างเดียวทาให้สามารถสร้างและสะสมอาหารได้มาก ส่ งผลไปเพิ่มจานวนของช่อดอกต่อต้นให้
มากขึ้ น ซึ่ งสามารถนาข้อมูลนี้ ไปใช้ในการปฏิบตั ิดูแลส้มโอในระยะการเจริ ญเติ บโตทางลาต้นก่อนการให้ผล
ผลิต ควรเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโต และนาไปใช้ในการพิจารณาเรื่ องการตัดแต่งกิ่งของ
ส้ม โอให้เ หมาะสม คื อ ควรตัด กิ่ ง และใบที่ มีอ ายุม าก และไม่ โ ดนแสงแดดเพราะมี ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
สังเคราะห์แสงลดลงแล้ว สาหรับอิทธิ พลของธาตุสังกะสี ต่อการเจริ ญเติบโตทางผลผลิตในการทดลองครั้งนี้
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พบว่า สามารถเพิ่มคุณภาพทางด้านเคมีของผลส้มโอ คือ เพิ่มความเข้มข้นของแข็งที่ละลายน้ าได้และลดปริ มาณ
กรดที่ไตเตรทได้ ซึ่ งสามารถนาไปใช้แนะนาเกษตรกรให้พ่นสังกะสี ทางใบแก่ส้มโอหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
เมื่ อระยะใบเพสลาดอย่างน้อยปี ละ 1-2 ครั้ งเพื่อป้ องการขาดธาตุ สังกะสี และเก็บตัวอย่างดิ นวิเคราะห์ เพื่ อ
ปรับปรุ งดินให้เหมาะสมต่อความต้องการธาตุอาหารของพืช
สรุ ปผลการทดลอง
1. การใส่ ยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตและการใส่ ยูเรี ยอย่างเดี ยวทาให้ส้มโอในสวนที่ทดลองมีการผลิใบ
อ่อนมากกว่า การใส่ ซิงค์ซลั เฟต และส้มโอที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย 3 และ 23 เท่า ตามลาดับ
2. การให้ธาตุสงั กะสี ทาให้สม้ โอในสวนที่ทดลองมีรสชาติดีข้ ึน
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