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ศึกษาสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมต่อการปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ให้มีคุณภาพในพืน้ทีจั่งหวดัสงขลา 
Study on Appropriated Environment for the Good Quality of Pummeloes in Songkhla Province 
 
ลกัษม ีสุภัทรา1  ชนินทร์ ศิริขันตยกลุ1 ศรินณา ชูธรรมธัช1 อาริยา จูดคง1 และบุญณิศา ฆงัคมณี1 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา โดย
ศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ จ านวน 10 แปลง ได้แก่ อ  าเภอหาดใหญ่ 5 แปลง 
(HY1-HY5) อ  าเภอบางกล ่า 2 แปลง (BK1-BK2) อ  าเภอสะเดา 1 แปลง (SD) อ  าเภอคลองหอยโข่ง 1 แปลง 
(KHK) และแปลงรัตภูมิ 1 แปลง (RP) ท าการทดลองตั้งแต่ปี 2554-2556 เพ่ือประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม
ต่อการผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ พบว่า อตัราการเจริญเติบโตทางล าตน้และอตัราการเจริญของผลส้มโอ
พนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในแต่ละแหล่งปลูกไม่มีความแตกต่างกนั แต่มีแนวโนม้ว่าแปลง KHK จะมีอตัราการเจริญ
ทางล าตน้และอตัราการเจริญของผลนอ้ยท่ีสุด ส าหรับคุณภาพผลส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ พบว่า ผลส้มโอท่ี
ปลูกในแหล่งปลูก BK1 และ BK2 เป็นสม้โอท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัแหล่งปลูกอ่ืนๆ โดยมีสีเน้ือผลแดง
เขม้ (R38A) ในขณะท่ีแหล่งปลูกอ่ืนมีสีเน้ือผลแดงชมพู (R38C, R38D) มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าได ้(TSS) 
เป็น 12.11 และ 11.60 องศาบริกซ์ มีอตัราส่วนระหวา่งเปอร์เซ็นตก์รดท่ีไทเทรตไดก้บัปริมาณของแข็งท่ีละลาย
น ้าไดสู้งท่ีสุด คือ 24.88 และ 22.75 ตามล าดบั และมีเน้ือสัมผสั รสชาติ และความหอมในเกณฑสู์งท่ีสุด และ
จากการประเมินความแตกต่างทางพนัธุกรรมของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่โดยวิธีอาร์เอพีดี (RAPD) โดยใช้
ไพรเมอร์ 4 ชนิด คือ OPR-03 OPR-15 OPC-09 และ OPB-10 พบว่า ส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากทุกแหล่ง
ปลูกให้แถบดีเอ็นเอท่ีเหมือนกนัในทุกไพรเมอร์  นั่นแสดงว่าส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีปลูกในแหล่งปลูก
ต่างๆไม่มีความแปรปรวนทางพนัธุกรรม และความแปรปรวนของลกัษณะผลผลิตท่ีแตกต่างกนันั้นเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มและการจดัการท่ีแตกต่างกนัเป็นประเดน็ส าคญั 
 
ค าส าคัญ: สม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ (Pummelo (Citrus maxima Burm. Merril) cv. Hom Hat Yai)   
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บทน า 
 ส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่เป็นส้มโอพนัธ์ุพ้ืนเมืองของจงัหวดัสงขลาท่ีมีช่ือเสียง มีลกัษณะประจ า
พนัธ์ุท่ีส าคญั คือ ผลใหญ่ เปลือกหนา ผิวผลสีเขียวอมเหลือง แกนผลกลวง เน้ือผลมีสีชมพูเขม้ถึงแดง และ
ค่อนขา้งแหง้ รสชาติหวานอมเปร้ียว มีกล่ินหอมและไม่มีเมลด็ (วิจิตต,์ 2535; วิเชียร, 2545) จากเน้ือผลท่ีมีกล่ิน
หอมน้ีเองจึงไดช่ื้อว่า “ส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่” ดว้ยลกัษณะท่ีดีเด่นดงักล่าว ท าใหส้้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่
ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภค จึงไดก้ าหนดใหเ้ป็นผลไมเ้อกลกัษณ์หรือพืชทอง (Product champion) ของจงัหวดั
สงขลา อีกทั้งไดมี้การพฒันาและส่งเสริมการผลิตโดยการแนะน าใหมี้การเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกใหม่ออกไปยงับริเวณ
ใกลเ้คียงท่ีมีลกัษณะพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ เพ่ือยกระดบัการผลิต 
ส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ให้มีสูงข้ึน โดยพบว่าส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีน าไปปลูกในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงจาก
อ าเภอหาดใหญ่ก็ให้ผลผลิตท่ีค่อนขา้งดีเช่นกนั ซ่ึงพบว่าสภาพอากาศไม่แตกต่างมากนักจากแหล่งผลิตเดิม  
การปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่โดยทัว่ไปจะนิยมปลูกโดยการใช้ก่ิงตอนเป็นส าคญั และควรปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมี
สภาพแวดลอ้มท่ีมีอากาศร้อนช้ืน ซ่ึงจะส่งผลให้ตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่มีการเจริญทางดา้นล าตน้ มีการแผ่ก่ิง
กา้นและใบอยา่งรวดเร็ว โดยพบวา่ พืชตระกลูสม้จะเจริญเติบโตไดดี้ในเขตร้อนและเขตก่ึงร้อน ซ่ึงสภาพอากาศ
ท่ีเหมาะสมต่อการปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ ควรมีอุณหภูมิอยู่ท่ี 13-37 องศาเซลเซียส ซ่ึงผลผลิตส้มท่ีอยู่
ในเขตก่ึงร้อนจะสามารถเก็บรักษาไดน้านกว่าผลส้มท่ีอยู่ในเขตร้อน นอกจากน้ีในช่วงพฒันาการของผลยงั
พบว่าส้มโอตอ้งการความช้ืนและน ้ าเป็นอย่างมาก หากช่วงเวลาดงักล่าวผลส้มโอเกิดขาดน ้ า ก็จะส่งผลให้
พฒันาการของผลเกิดไดไ้ม่ดี ในขณะเดียวกนัหากผลส้มโอไดรั้บน ้ามากเกินไปก็ส่งผลใหพ้ฒันาการของผลส้ม
โอผิดปกติไปไดเ้ช่นกนั คือ เปลือกจะหนา ผลส้มโอมีขนาดโตมาก และท าให้เน้ือผลฟ่ามหรือท่ีเรียกว่าอาการ
ขา้วสาร ปริมาณน ้าฝนท่ีเหมาะสมต่อการผลิตส้มโออยู่ท่ี 1,100-1,500 มิลลิเมตร/ปี ส าหรับในพ้ืนท่ีภาคใตข้อง
ประเทศไทย เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีฝนตกชุก มีอุณหภูมิและความช้ืนสูงซ่ึงส่งผลใหส้้มโอมีการแตกยอดอ่อนหลายรอบ 
และมีการออกดอกหลายรอบเช่นเดียวกนั นอกจากสภาพอากาศจะมีผลต่อการผลิตส้มโอมีคุณภาพแลว้ สภาพ
ภูมิประเทศ หรือแมก้ระทัง่สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปกมี็ผลต่อการผลิตสม้โอหอมหาดใหญ่ใหมี้คุณภาพดว้ย  
 ดงันั้นการศึกษาถึงสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการผลิตส้มโอหอมหาดใหญ่จึงเป็นแนวทางท่ีจะ
ประเมินศักยภาพพ้ืนท่ีปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีมีคุณภาพได ้สามารถเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร
ผูส้นใจ และยงัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป็นพืชท่ีมีส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์อีกดว้ย 
 
  



159 

วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 แปลงส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ จ านวน 10 แปลง อุปกรณ์เก็บตวัอย่างดิน/กระป๋องอบดิน อุปกรณ์
บนัทึกขอ้มูลอุณหภูมิและความช้ืนสมัพทัธ์ แผน่เทียบสีมาตรฐาน (Royal Horticultural Society ) เคร่ืองวดัความ
เขม้แสง (Light meter quantum sensor) และเคร่ืองวดัความหวาน (Hand refractometer) 
 วธีิการ 
 1. สมัภาษณ์เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 10 ราย ในการจดัการสวนส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 
เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการผลิตสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 
 2. เก็บขอ้มูลสภาพภูมิอากาศจากสถานีตรวจวดัอากาศคอหงส์ ไดแ้ก่ ขอ้มูลปริมาณน ้ าฝน อุณหภูมิ
สูงสุด-ต ่าสุด ค่าระเหยน ้า ความช้ืนสมัพทัธ์อากาศ 
 3. เก็บขอ้มูลลกัษณะทางกายภาพ-เคมีของดินปลูก โดยการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน เปอร์เซ็นต์
ความช้ืนดิน ของแปลงปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา จ านวน 10 แปลง เพ่ือเป็นขอ้มูล
พ้ืนฐานในการปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 
 เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนดิน   =  น ้าหนกัดินเปียก(กรัม) x น ้าหนกัดินแหง้ (กรัม) x 100 
                       น ้าหนกัดินแหง้ (กรัม) 
 4.  บันทึกข้อมูลฟีโนโลยีของส้มโอพันธ์ุหอมหาดใหญ่ในรอบปี ของแปลงเกษตรกร จ านวน  
10 แปลงในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา ทางดา้นการเจริญเติบโตทางดา้นล าตน้ (Vegetative Growth) ไดแ้ก่ การแตกใบอ่อน 
ความสูงตน้ เส้นผ่านศูนยก์ลางทรงพุ่ม พ้ืนท่ีผิวทรงพุ่ม ปริมาตรทรงพุ่มทางดา้นการใหผ้ลผลิต (Reproductive 
Growth) ไดแ้ก่ การออกดอก การติดผล การพฒันาการของผล อตัราการเจริญของผล (Fruit growth rate) โดย
ปริมาตรทางพุ่มค านวณไดจ้าก 
 ปริมาตรทรงพุ่ม (ลูกบาศกเ์มตร) = (H-d/2-S) x (d/2)2 + π(d/2)3 x (2/3) 
 H = ความสูงตน้(เมตร) 
 S = ความสูงจากพ้ืนดินถึงฐานทรงพุ่ม 
 D = เสน้ผา่นศูนยก์ลางทรงพุ่ม (เมตร) เฉล่ียจากทิศเหนือ-ใต ้และทิศตะวนัออก-ตก 
ส าหรับพ้ืนท่ีผิวทรงพุ่มค านวณไดจ้าก 
 พ้ืนท่ีผิวทรงพุ่ม (ตารางเมตร) =  4/3 πRH 
 R = รัศมีทรงพุ่ม (เมตร) เฉล่ียจากแนวเหนือ-ใต ้และตะวนัออก-ตก 
 H = ความสูงของทรงพุ่ม (เมตร) วดัจากฐานทรงพุ่มไปจนถึงปลายยอด 
อตัราการเจริญของผล (Fruit growth rate) ค านวณไดจ้าก 
 FGR  = เสน้ผา่นศูนยก์ลางผลคร้ังสุดทา้ย-เสน้ผา่นศูนยก์ลางผลคร้ังแรก 

                           จ านวนสปัดาห์ท่ีท าการทดลอง 
 5. วิเคราะห์คุณภาพผลผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแปลงเกษตรกร โดยเก็บตวัอย่าง จ านวน  
10 ผลต่อตน้ ท่ีกระจายอยู่บริเวณรอบทรงพุ่ม จ านวน 5 ตน้/แปลง (50 ผล/แปลง) เพ่ือประเมินคุณภาพผลผลิต
สม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งปลูกต่างๆ โดยวิเคราะห์คุณภาพ น ้าหนกัผล เส้นผ่านศูนยก์ลางผล ความสูง
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ผล น ้าหนกัเน้ือ ความหนาเปลือก สีเน้ือ จ านวนกลีบ จ านวนเมลด็ ของแข็งท่ีละลายน ้าได ้(TSS) ปริมาณกรดท่ี
ไทเทรตได ้(TA) และการยอมรับไดข้องผูบ้ริโภค  
  ปริมาณกรดท่ีไทเทรต (TA) = (N base) x (มล.base) x (meq.wt.ของกรดซิตริก) x 100 
      มล.ของน ้าคั้นท่ีใช ้
 N base     =  ความเขม้ขน้ของสารละลายด่างมาตรฐาน 
 มล.base    = จ านวนมิลลิลิตรของสารละลายมาตรฐานท่ีใชไ้ทเทรต 
 Meq.wt ของกรดซิตริก  = 0.06404 
 6. ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพนัธุกรรม (RAPD marker) ของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ โดย
การสุ่มเกบ็ตวัอยา่งใบสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งปลูกทั้ง 10 แปลง โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

 6.1 การสกดัดีเอ็นเอ โดยการน าใบส้มโอ จ านวน 200 มิลลิกรัม มาบดให้ละเอียดโดยใช้
ไนโตรเจนเหลว ถ่ายใส่ในหลอดแอพเพนดอร์ฟแลว้จึงเติม CTAB บฟัเฟอร์ เขม้ขน้ 100 มิลลิโมลาร์, NaCl 
เขม้ขน้ 1.4 มิลลิโมลาร์, Na2EDTA เขม้ขน้ 20 มิลลิโมลาร์, PVP-40 เขม้ขน้ 1%, CTAB เขม้ขน้ 2% และ β-
mercaptoethanol เขม้ขน้ 2% ปริมาตร 1 มิลลิลิตร บ่มท่ีอุณหภูมิ 60 ๐C เป็นเวลา 60 นาที จากนั้นจึงเติมโคลโร
ฟอร์มปริมาตร 800 ไมโครลิตร เขย่าให้เขา้กนั ป่ันให้ตกตะกอนท่ีความเร็ว 12,000 รอบ/นาที ดูดเอาเฉพาะ
สารละลายใสส่วนบนใส่หลอดใหม่ เติมไอโซโพรพานอลปริมาตร 750 ไมโครลิตร เขย่าหลอดเบาๆแลว้ป่ัน
ตกตะกอนท่ี 12,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 10 นาที เทสารละลายใสส่วนบนท้ิงไปและลา้งตะกอนดีเอน็เอท่ีไดด้ว้ย
แอลกอฮอล ์70% จ านวน 2 คร้ัง วางตะกอนใหแ้หง้ท่ีอุณหภูมิหอ้งและละลายตะกอนดีเอน็เอดว้ย TE บฟัเฟอร์ 
ปริมาตร 50 ไมโครลิตร จากนั้นเก็บไวท่ี้อุณหภูมิ -30 ๐C จากนั้นน ามาหาปริมาณดีเอน็เอ ท่ีสกดัไดด้ว้ยการท า 
อิเลก็โตรโฟรีซีสโดยใชวุ้น้ SeaKem เขม้ขน้ 0.7% ภายใตแ้รงเคล่ือนไฟฟ้า 100 โวลต ์ในสารละลาย TAE ยอ้มดี
เอน็เอดว้ยเอธิเดียมโบรไมด ์ตรวจสอบปริมาณดีเอน็เอภายใตแ้สงยูวีแลว้เปรียบเทียบปริมาณดีเอน็เอท่ีสกดัได้
กบัดีเอน็เอมาตรฐานท่ีทราบปริมาณแน่นอนแลว้ 

 6.2 การคดัเลือกไพรเมอร์ เพ่ือใชเ้ป็นตวัแทนในการตรวจสอบหาไพรเมอร์ท่ีเหมาะสมในการ
แยกความแตกต่างของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ โดยใชไ้พรเมอร์ขนาด 10 คลีโอไทด ์จ านวน 4 ไพรเมอร์ คือ 
OPR-03, OPR-15, OPC-09 และ OPB-10 (จรัสศรี และคณะ,2546 ) ซ่ึงมีการตรวจสอบแลว้ว่าสามารถใชใ้นการ
แยกแถบดีเอน็เอส าหรับสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ได ้จากนั้นท าการวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการเกิดแถบดีเอน็เอ 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 จากการศึกษาขอ้มูลพ้ืนฐานของแปลงเกษตรกรท่ีท าการทดลอง จ านวน 10 แปลง จากแหล่งปลูกท่ี
ต่างกนั พบวา่ ระบบปลูกของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลามีทั้งท่ีเป็นสวนเด่ียวและสวนผสม 
โดยพืชท่ีปลูกร่วมมีความหลากหลาย ไดแ้ก่ ส้มจุก มะนาว กลว้ย ส้มเชง้ ลองกองและมงัคุด เป็นตน้ และเม่ือ
เปรียบเทียบการจดัการปุ๋ย พบว่า มีทั้งท่ีมีการใชปุ๋้ยเคมีเพียงอย่างเดียว มีการใชปุ๋้ยเคมีร่วมกบัการใชปุ๋้ยอินทรีย์
และปุ๋ยอินทรียห์รือปุ๋ยคอกเพียงอย่างเดียว (ตารางท่ี 1) นอกจากน้ีดา้นการจัดการสวนโดยทัว่ไปก็มีความ
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ใกลเ้คียงกนั คือ มีการจดัการดา้นการตดัแต่งก่ิง การใหน้ ้ าเป็นแบบธรรมชาติ คือ น ้ าฝนตามธรรมชาติ และไม่มี
การจดัการดา้นโรคและแมลง 
ตารางที่ 1.   ขอ้มูลพ้ืนฐานของเกษตรกรท่ีปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 

รหัส ช่ือเกษตรกร ที่อยู่ รูปแบบ การใช้ปุ๋ย พืชร่วม 
HY1 นายภพ  ประสมมูล อ.หาดใหญ่ สวนเด่ียว ปุ๋ยอินทรีย ์ - 
HY2 นายพนัธ์ุ  นวลบุญ อ.หาดใหญ่ สวนเด่ียว ปุ๋ยอินทรีย ์ - 
HY3 นายนนัทศกัด์ิ  แกว้นุกลู อ.หาดใหญ่ สวนผสม ปุ๋ยอินทรีย ์ กลว้ย  
HY4 นายนอ้ม  รัตนพนัธ์ อ.หาดใหญ่ สวนเด่ียว ปุ๋ยเคมี+อินทรีย ์ - 
HY5 นางชีพ  สุวรรณกาญ อ.หาดใหญ่ สวนผสม ปุ๋ยเคมี+อินทรีย ์ สม้จุก กลว้ย 

มงัคุด  
BK1 นายเทือน  กลุนิล อ.บางกล ่า สวนผสม ปุ๋ยอินทรีย ์ มะนาว สม้มิทถงั 

ตะขบ 
BK2 นายเจริญ บุญช่วย อ.บางกล ่า สวนเด่ียว ปุ๋ยอินทรีย ์ - 
KHK นายนิทศัน ์ ส่องแสง อ.คลองหอยโข่ง สวนเด่ียว ปุ๋ยเคมี - 
SD นายกอสะหรีน  สนัหรน อ.สะเดา สวนผสม ปุ๋ยอินทรีย ์ ขนุน 
RP นายสารวิทย ์ รัตนกลุ อ.รัตภูมิ สวนผสม ปุ๋ยอินทรีย ์ ทุเรียน สม้จุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.  สภาพสวนสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีท าการทดลอง 
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 2.ปริมาณน า้ฝน ความช้ืนดนิ และการเจริญเตบิโตของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 
 จากการศึกษาข้อมูลปริมาณน ้ าฝนจากอ าเภอต่างๆท่ีได้ท าการทดลอง ได้แก่ อ.หาดใหญ่ (HY)  
อ.บางกล ่า (BK) อ.คลองหอยโข่ง (KHK) อ.สะเดา (SD) และ อ.รัตภูมิ (RP) ตลอดช่วงท่ีท าการทดลอง (ตุลาคม 
2553-กนัยายน 2556) พบวา่ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 มีปริมาณน ้าฝนค่อนขา้งสูง ประมาณ 800 มิลลิเมตร 
และในเดือนตุลาคม 2553 ก็มีปริมาณน ้าฝนท่ีสูงเช่นเดียว ส่งผลใหดิ้นมีการอุม้น ้ ามาก และเกิดน ้าท่วมในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสงขลาเกือบทุกอ าเภอในเดือนพฤศจิกายน 2553 จนท าใหฟี้โนโลยีของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบจากภาวะน ้ าท่วมขงัเปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้การเขา้ไปจดัการสวนส้มโอตอ้งเล่ือนออกไปดว้ย
เช่นกนั เน่ืองจากเกษตรกรไม่สามารถเขา้ไปท างานไดก้อร์ปกบัในช่วงเวลาดงักล่าว บริเวณพ้ืนดินจะมีรากส้ม
โอกระจายอยู่บนผิวดินเป็นจ านวนมาก  การเขา้ไปจดัการจึงไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ควรรอให้พ้ืนดินแห้ง
เสียก่อนจึงเร่ิมเขา้ไปจดัการสวน และหลงัจากนั้นปริมาณน ้าฝนก็ค่อยๆลดต ่าลง จนกระทัง่ในเดือนกุมภาพนัธ์
เกิดภาวะแลง้ ส่งผลใหพ้ื้นท่ีเกษตรกระทบปัญหาความแหง้แลง้ ซ่ึงสวนส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ก็เช่นเดียวกนั 
เพราะหลงัจากท่ีไดรั้บน ้ าฝนในปริมาณมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้น ก็ท าใหส้วนส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่
หลายสวนเกิดน ้ าท่วมขงั ท าให้เกิดการชะงกัการเจริญเติบโต ซ่ึงในความเป็นจริงแลว้ในช่วงเวลาดังกล่าว
เกษตรกรจะเร่ิมตดัแต่งก่ิง และเร่ิมใส่ปุ๋ยเพ่ือกระตุน้ใหส้้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ แตกยอดอ่อน แต่ในช่วงปีท่ี
ผ่านมาจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปท าให้การแตกยอดอ่อนเกิดความล้าช้าไป และต่อมายงัได้รับ
ผลกระทบจากภาวะแห้งแลง้ในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์อีก จึงส่งผลให้ตน้ส้มโอพนัธ์หอมหาดใหญ่ชะงกัการ
เจริญเติบโตเพ่ิมข้ึน ท าใหช่้วงปลายเดือนมีนาคม-ตน้เดือนเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงท่ีไมผ้ลในพ้ืนท่ีภาคใตค้วรไดรั้บ
การกระทบแลง้เพ่ือเขา้สู่สภาวะเครียดและกระตุน้ให้เกิดการสร้างตาดอก แต่กลบัพบว่าในช่วงเวลาดงักล่าว
กลบัมีฝนตกชุกมากในพ้ืนจงัหวดัสงขลา จึงท าให้รยะเวลาในการกระทบแลง้นอ้ยลง กอร์ปกบัมีการกระจาย
ของฝนตลอดช่วงปี จึงท าให้ส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่มีการออกดอกค่อนขา้งนอ้ย ออกดอกแบบกระจายใน
รอบปี และมีปริมาณการออกดอกนอ้ยมาก ส่งผลใหเ้กิดการติดผลนอ้ยตามไปดว้ย และนอกจากน้ียงัพบว่าใน
บางแปลงท่ีไดรั้บผลกระทบน ้ าท่วมขงัก็จะส่งผลใหเ้กิดการชะงกัและผลผลิตไม่ออกดอกในช่วงเวลาดงักล่าว
ดว้ย ส าหรับในปี 2555 ยงัพบว่า ฝนยงัมีการกระจายตวัตั้งแต่ช่วงเดือนกนัยายน 2554 ไปจนกระทั่งเดือน
มกราคม 2555 โดยมีปริมาณน ้าฝนสูงสุดในเดือนธนัวาคม ประมาณ 650 มิลลิเมตร ซ่ึงส่งผลใหเ้ดือนธนัวาคมมี
อุณหภูมิค่อนขา้งต ่า อากาศค่อนข้างหนาวเย็น ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิสูงสุด-ต ่าสุด อยู่ท่ี 2-4 องศา
เซลเซียส จึงส่งผลใหส้ม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่มีการแตกใบอ่อนเพ่ิมมากข้ึน สูงถึง 70-90 เปอร์เซ็นต ์สอดคลอ้ง
กบั ลกัษมี (2545)  ซ่ึงพบว่าเม่ือความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวนักบักลางคืนอยู่ในช่วงแคบ จะ
สามารถกระตุน้ใหเ้กิดการแตกใบอ่อนไดม้ากข้ึน แต่ทั้งน้ีตน้ส้มโอจ าเป็นตอ้งมีความสมบูรณ์พร้อมท่ีจะมีการ
แตกใบอ่อน และจากการบนัทึกขอ้มูลอุณหภูมิและความช้ืนสัมพทัธ์ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาในระหว่างท่ีท าการ
ทดลอง พบว่า อุณหภูมิเพ่ิมสูงข้ึนกว่าในอดีต โดยในบางวนัอุณหภูมิเกินกว่า 40 องศาเซลเซียส ในขณะท่ี
ความช้ืนสัมพทัธ์กลบัมีแนวโนม้ลดต ่าลง ในบางวนัความช้ืนสัมพทัธ์ต ่า คือ 55 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงถือว่าอากาศ
ค่อนขา้งร้อนและแหง้ และจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศก็อาจจะส่งผลใหส้้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่มีการแตก
ใบอ่อน ออกดอก ติดผล รวมไปถึงพฒันาการของผลท่ีเปล่ียนแปลงไป มีปริมาณการออกดอกติดผลค่อนขา้ง
นอ้ย และในบางแปลงกพ็บวา่ไม่มีการออกดอกติดผลเลย และยงัพบว่าผลส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่มีพฒันาการ
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ของผลลดลงเช่นกนั เน่ืองจากสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่เป็นพืชท่ีตอ้งการอุณหภูมิในช่วงท่ีมีการพฒันาการของ
ผลควรมีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส นอกจากปริมาณน ้าฝน อุณหภูมิ และความช้ืนสัมพทัธ์จะมีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงทางดา้นสรีรวิทยา การเจริญเติบโตทั้งทางดา้น vegetative และ reproductive แลว้ อาจจะไปมีผลต่อ
การกระจายตัวของโรคและแมลงท่ีอาจจะพฒันาไปตามสภาพภูมิอากาศท่ีเปล่ียนไปดว้ยอีกเช่นกนั ซ่ึงไม่
เพียงแต่สม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่เท่านั้น แต่จะรวมไปถึงพืชพรรณอ่ืนๆอีกดว้ย  ส าหรับในการทดลองในปีท่ี 3 
(ปี 2556) พบว่า ในช่วงท่ีมีการพฒันาการของผลในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555 มีการแตกใบอ่อนและ
ออกดอกไปพร้อมกนั โดยมีปริมาณดอกค่อนขา้งน้อย  ทั้งน้ีเน่ืองจากยงัอยู่ในช่วงท่ีมีการพฒันาการของผล
ควบคู่ไปดว้ย ท าใหมี้การสะสมของอาหารภายในล าตน้ลดลง ส าหรับแปลง KHK ซ่ึงพบว่า ปริมาณน ้าฝนของ
อ าเภอคลองหอยโข่ง ค่อยขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัแปลงอ่ืนๆ ส่งผลใหดิ้นปลูกส้มโอมีความช้ืนค่อนขา้งต ่า กอร์ป
กบัแปลง KHK มีระบบการจดัการไม่ดี ในช่วงพฒันาการของผลกลบัไม่ไดรั้บน ้า จึงท าใหผ้ลอ่อนร่วง และท า
ใหเ้กิดการติดผลนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัแปลงอ่ืน (ภาพท่ี 2) ส าหรับการเปรียบเทียบเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนในดินใน
ปี 2554 ของแหล่งปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ทั้ง 10 แหล่ง พบว่ามีค่าใกลเ้คียงกนั (ภาพท่ี 3) โดยเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนดินจากทั้ง 10 แหล่งปลูกมีค่าสอดคลอ้งกบัปริมาณน ้าฝนท่ีไดรั้บ โดยท่ีแปลงปลูกในพ้ืนท่ีอ าเภอสะเดา 
(SD) จะมีเปอร์เซ็นต์ความช้ืนสูงกว่าแปลงอ่ืนๆ ในขณะท่ีแปลงปลูกอ าเภอคลองหอยโข่ง (KHK) จะมี
เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนดินต ่ากว่าแหล่งปลูกอ่ืนๆ จึงส่งผลใหก้ารพฒันาการของผลเกิดไดน้อ้ยกว่าแหล่งปลูกอ่ืนๆ 
โดยเม่ือพิจารณาในรอบปี ช่วงท่ีมีการพฒันาการของผล คือ ช่วงเดือนก.พ.-ก.ค. ซ่ึงในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. มี
ปริมาณความช้ืนในดินค่อนขา้งต ่ามาก จึงส่งผลใหผ้ลสม้โอร่วงเป็นจ านวนมาก ท าใหก้ารติดผลเกิดไดน้อ้ยมาก 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2. เปรียบเทียบปริมาณน ้ าฝนในพ้ืนท่ีท่ีมีการปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ ไดแ้ก่ อ.หาดใหญ่ (HY) 
อ.บางกล ่า (BK) อ.คลองหอยโข่ง (KHK) อ.สะเดา (SD) และ อ.รัตภูมิ (RP) จ.สงขลาในช่วงเวลาท่ีท าการ
ทดลอง (เกบ็ ณ เวลา 10.00 น.) 
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ภาพที่ 3.   เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความช้ืนดินของแปลงปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ ไดแ้ก่ อ.หาดใหญ่ 
(HY1-5) อ.บางกล ่า (BK1-2) อ.คลองหอยโข่ง (KHK) อ.สะเดา (SD) และ อ.รัตภูมิ (RP) จ.สงขลา ปี 2554 
 
 3. การเจริญเตบิโต 
 จากการเปรียบเทียบการเจริญของตน้สม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากทั้ง 10 แหล่งปลูก (ตารางท่ี 2) พบว่า 
แปลง HY4 ตน้สม้โอมีขนาดปริมาตรทรงพุ่มสูงท่ีสุด คือ มีปริมาตรทรงพุ่ม 140.08 ลูกบาศกเ์มตร รองลงมา คือ 
แปลง RP และ HY5 มีปริมาตรทรงพุ่ม 118.31 และ 110.09 ลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั ในขณะท่ีแปลง HY2 มี
ปริมาตรทรงพุ่มนอ้ยท่ีสุดคือ 41.90 ลูกบาศกเ์มตร เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัพ้ืนท่ีผิวทรงพุ่ม โดยพบว่าแปลง 
HY4 มีพ้ืนท่ีผิวทรงพุ่มสูงท่ีสุด คือ 115.36 ตารางเมตร ส าหรับปริมาณแสงในทรงพุ่ม พบว่า แปลง HY4 HY5 
และ RP มีปริมาณแสงในทรงพุ่มนอ้ยท่ีสุด คือ 214, 238 และ 246 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที ซ่ึงเป็นการ
แสดงใหเ้ห็นวา่ แปลง HY5 HY4 และ RP มีทรงพุ่มค่อนขา้งแน่นทึบท าใหมี้การส่องผา่นของแสงในทรงพุ่มเกิด
ไดน้อ้ย จ าเป็นตอ้งมีการตดัแต่งก่ิงเพ่ือให้มีการส่องผ่านของแสงในทรงพุ่มไดม้ากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลต่อการออก
ดอกและติดผลจึงจ าเป็นตอ้งมีการตดัแต่งทรงพุ่มเพ่ือใหมี้การกระจายตวัของแสงในทรงพุ่มไดม้ากข้ึน 
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ตารางที่ 2.  เปรียบเทียบปริมาตรทรงพุ่ม พ้ืนท่ีผิวทรงพุ่ม และการส่องผ่านของแสงในทรงพุ่มของแปลงปลูก 
สม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 

รหัส 
ปริมาตรทรงพุ่ม 
(ลูกบาศก์เมตร) 

พื้นที่ผวิทรงพุ่ม 
(ตารางเมตร) 

ปริมาณแสงภายในทรงพุ่ม 
(ไมโครโมล/ตารางเมตร/

วนิาที) 

อุณหภูมภิายในทรงพุ่ม 
(องศาเซลเซียส) 

HY1 85.94 83.31 324 34.6 
HY2 41.90 57.94 448 36.9 
HY3 73.33 75.90 469 36.2 
HY4 140.08 115.36 214 37.0 
HY5 110.09 94.50 238 36.9 
BK1 66.43 69.93 357 36.5 
BK2 73.60 68.89 325 36.0 
KHK 91.39 74.64 406 37.1 
SD 91.24 81.79 300 35.2 
RP 118.31 93.64 246 37.9 

 

 4. ปริมาณธาตุอาหารในดิน 

 จากการศึกษาปริมาณธาตุอาหารในดินของแปลงปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ ในแปลงปลูกจาก 10 
แปลง ท่ีมีแหล่งปลูกท่ีแตกต่างกนั ท่ี 3 ปีท่ีท าการทดลอง พบวา่ ลกัษณะเน้ือดินของแปลงปลูกส่วนใหญ่เป็นดิน
ร่วนปนทรายและดินร่วนปนเหนียว และมี pH อยู่ระหว่าง 4.7-5.3 ซ่ึงมีความเหมาะสมต่อการปลูกส้มโอพนัธ์ุ
หอมหาดใหญ่ ส าหรับปริมาณ OM พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.82% - 2.33% ซ่ึงจดัว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกลางท่ีพบในดินปลูกทัว่ไป และมีเพียงแปลง KHK เท่านั้นท่ีมีค่า OM ต ่ากว่าค่ามาตรฐานกลาง คือ 
0.93% และ 0.82% (ปีท่ี1 และ 2 ตามล าดบั) แต่พบว่ามีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนในปีท่ี 3 คือ 1.14% โดยแปลงท่ีมี 
OM ค่อนขา้งสูง คือ แปลง HY4,  BK1, BK2  และ แปลง SD เม่ือเปรียบเทียบค่าฟอสฟอรัส พบว่า แปลงท่ีมี
ปริมาณอยู่ในระดบัท่ีมีฟอสฟอรัสสูงมาก โดยแปลง BK1 และ BK2 มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงท่ีสุด คือ 140.00-
197.00 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซ่ึงพบว่ามีค่าสูงตลอดช่วง 3 ปีท่ีท าการทดลอง ในขณะท่ี แปลง HY1, HY5 และ 
แปลง SD มีปริมาณฟอสฟอรัสต ่าท่ีสุด  คือ 2.53-7.73 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ตารางท่ี 3) ปริมาณโพแทสเซียม 
พบว่า ส่วนใหญ่มีปริมาณโพแทสเซียมในปริมาณท่ีค่อนขา้งสูง ยกเวน้แปลง KHK  ซ่ึงจดัว่ามีปริมาณ
โพแทสเซียมในปริมาณต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานมาก คือ 15.00  มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยแปลง BK1 และ BK2 มี
ปริมาณโพแทสเซียมสูงท่ีสุด ส าหรับปริมาณแคลเซียมและปริมาณแมกนีเซียม ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑท่ี์มีค่าต ่า
กวา่ค่ามาตรฐาน แต่ทั้งน้ีพบวา่ปริมาณธาตุอาหารในดินมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนในช่วงการทดลองปีท่ี 2 และ 3 
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ตารางที่ 3.  เปรียบเทียบธาตุอาหารในดินของแปลงปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 3 ปีท่ีท าการทดลอง 

แปลง Texture pH 
OM (%) 

Avai  P  
mg/kg 

Avai K  
mg/kg 

Ca   
cmol/kg 

Mg  
cmol/kg 

ปีที่1 ปีที่2 ปีที่ 3 ปีที่1 ปีที่2 ปีที่ 3 ปีที่1 ปีที่2 ปีที่ 3 ปีที่1 ปีที่2 ปีที่ 3 ปีที่1 ปีที่2 ปีที่ 3 
HY1 ดินร่วนปนเหนียว 4.94 1.60 0.98 1.53 2.86 2.53 7.73 44.90 32.40 44.30 1.49 1.65 1.65 2.06 1.35 1.29 
HY2 ดินร่วนปนเหนียว 4.95 1.67 1.28 1.62 12.35 4.25 5.07 63.40 41.20 50.00 0.71 0.45 0.79 0.27 0.15 0.47 
HY3 ดินร่วนปนทราย 4.94 1.50 1.91 1.77 13.70 9.03 6.65 81.23 50.50 105.00 1.10 1.56 2.49 0.42 0.47 0.74 
HY4 ดินเหนียว 4.90 1.86 1.72 1.62 23.23 12.28 8.71 56.50 95.98 67.87 1.17 1.69 2.76 0.55 0.70 0.79 
HY5 ดินร่วน 5.26 1.58 1.88 1.68 4.19 3.14 4.60 49.30 40.10 64.60 1.93 1.44 1.49 0.85 0.93 0.56 
BK1 ดินร่วนปนเหนียว 5.03 1.84 1.97 2.32 167.00 142.33 140.00 191.50 195.80 190.00 2.34 1.50 1.11 1.23 0.97 1.00 
BK2 ดินร่วนปนทราย 4.71 1.82 1.72 1.50 165.00 143.00 179.00 197.00 193.00 148.00 3.05 3.73 3.01 1.45 2.04 1.64 
KHK ดินร่วนปนทราย 4.97 0.93 0.82 1.14 40.92 25.35 6.00 15.00 18.20 20.00 0.80 0.50 0.66 0.26 0.11 0.19 
SD ดินเหนียว 4.97 1.80 1.99 2.33 3.93 2.62 6.00 75.36 68.70 93.00 1.74 1.45 2.01 0.92 0.77 1.14 
RP ดินร่วนปนทราย 5.00 1.71 0.99 1.19 38.94 23.30 23.00 40.30 57.10 43.00 2.41 1.18 2.28 0.36 0.34 0.40 
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 5. การเจริญของผลและคุณภาพผลผลติ 
 การเจริญของผล 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญของผลจากแหล่งปลูก 10 แปลง ท่ีอายผุล 4-28 สัปดาห์หลงัดอกบาน พบว่า 
ผลสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่มีอตัราการเจริญของผลใกลเ้คียงกนั (ภาพท่ี 4) โดยแปลงท่ีมีอตัราการเจริญของผลสูงท่ีสุด 
คือ แปลง HY3, HY5 และ SD มีแนวโนม้การเจริญสูงท่ีสุด ในขณะท่ีแปลง KHK มีแนวโนม้การเจริญของผลส้มโอต ่า
ท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัแปลงอ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองมากจากในช่วงเวลาท่ีมีการพฒันาของผล เปอร์เซ็นต์ความช้ืนดินของ
แปลง KHK มีปริมาณต ่ามาก เม่ือเทียบกบัแปลงอ่ืนๆ จึงส่งผลกระทบต่อการพฒันาของผล ซ่ึงในช่วงเวลาดงักล่าว น ้ า
นบัเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัเป็นอย่างมากต่อการพฒันาและการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบทางเคมีภายในผล ส าหรับ
อตัราการเจริญของผลผลิตส้มโอ (ภาพท่ี 5) พบว่า มีอตัราการเจริญใกลเ้คียงกนั โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 17-18 ในขณะท่ี
แหล่งปลูกท่ีมีอตัราการเจริญนอ้ยท่ีสุด คือ แปลง KHK ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบัการเจริญของผลตลอดช่วงอายุการพฒันาการ
ของผล โดยมีอตัราการเจริญเพียง 14.45 ซ่ึงถือวา่อยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่ากวา่แปลงอ่ืนๆ 
 

 
 
ภาพที่ 4.   เปรียบเทียบขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางผลสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งปลูกท่ีแตกต่างกนั 
    (อ.หาดใหญ่ (HY1-5) อ.บางกล ่า (BK1-2) อ.คลองหอยโข่ง (KHK) อ.สะเดา (SD) และ อ.รัตภูมิ (RP)) 
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ภาพที่  5 .  เปรียบเทียบอัตราการเจริญของผลส้มโอพันธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งปลูกท่ีแตกต่างกัน 
    (อ.หาดใหญ่ (HY1-5) อ.บางกล ่า (BK1-2) อ.คลองหอยโข่ง (KHK) อ.สะเดา (SD) และ อ.รัตภูมิ (RP)) 
 
 
 คุณภาพผลผลติ 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งปลูกท่ีต่างกนั พบว่า มีลกัษณะคุณภาพ
ผลผลิตท่ีแตกต่างกนั โดยมีรูปทรงผลท่ีแตกต่างกนั เช่น ผลกลมไม่มีจุก ผลสูงมีจุก(ภาพท่ี 6) ขนาดผล น ้าหนกัผล ความ
หนาเปลือก สีเน้ือผล การติดเมลด็ เป็นตน้ โดยผลท่ีมีขนาดใหญ่จะมีความหนาเปลือกมากกว่าผลท่ีมีขนาดท่ีเลก็ โดยจะ
พบว่า รูปร่างผลผลิตท่ีเกิดข้ึนของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่นั้นจะมีรูปร่างท่ีไม่แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัแหล่งปลูก การ
จดัการ และสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั ส าหรับสีเน้ือผลนั้นจะเห็นไดว้่าเม่ือเปรียบเทียบกนัทั้ง 10 แหล่งปลูก พบว่า
นอกจากมีรูปร่างผลท่ีแตกต่างกนัแลว้ สีเน้ือผลก็มีความแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั (ภาพท่ี 7) ทั้งน้ีเกิดจากผลของการถ่าย
ละอองเกสรท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการถ่ายละอองเกสร การผสมขา้ม การผสมเปิด การผสมตวัเอง ใหผ้ลของการ
พฒันาการของผลและสีเน้ือผลท่ีแตกต่างกนัเช่นกนั ซ่ึงจะพบว่าเม่ือพิจารณาสีเน้ือผล แปลง BK1 และ BK2 มีสีเน้ือผล
แดงจดั (R38A) ในขณะท่ีแปลงอ่ืนๆมีสีเน้ือผลแดงชมพู(R38C และ R38D)  
 จากการเปรียบเทียบคุณภาพเชิงปริมาณ (ตารางท่ี 4) พบว่า น ้ าหนกัและขนาดผลส้มโอจาก 10 แหล่งปลูกมี
ความแตกต่างกนั โดยแปลงท่ีมีน ้ าหนกัและขนาดผลส้มโอมากท่ีสุด คือ แปลง HY3 รองลงมาคือแปลง HY4 โดยมี
น ้ าหนกัผลอยู่ท่ี 1,720 กรัม และมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางผล 18.30 เซนติเมตร และพบว่าไม่มีความแตกต่างกนักบั
แปลง HY1 HY2 HY5 ทั้งน้ีเกิดจากการมีสภาพอากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ียงัมีการจดัการท่ี
ใกลเ้คียงกนัอีกดว้ย ส าหรับแปลงท่ีมีน ้ าหนกัผลและขนาดผลนอ้ยท่ีสุด คือ แปลง KHK SD และ RP แกนและจ านวน
กลีบ พบว่า มีค่าใกลเ้คียงกนัทั้ง 10 แหล่งปลูก ส าหรับความหนาเปลือก พบว่า แปลง HY5 มีความหนาเปลือกสูงมาก
ท่ีสุด คือ 3.10 เซนติเมตร ในขณะท่ีแปลงอ่ืนๆมีความหนาเปลือกใกลเ้คียงกนั คือ มีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.5-2.5 เซนติเมตร ซ่ึง
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ถือเป็นลกัษณะประจ าพนัธ์ุของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ ส าหรับการติดเมลด็ พบว่า แปลง BK1 (อ.บางกล ่า) พบว่า มี
การติดเมล็ดเกิดข้ึน (ตารางท่ี 4) ซ่ึงโดยปกติแลว้ลกัษณะประจ าพนัธ์ุของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่นั้นตอ้งไม่มีเมล็ด
หรือเป็นเมลด็ลีบ (วิจิตต,์ 2544 )  ซ่ึงการเกิดเมลด็ในผลส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่นั้นอาจมีสาเหตุมาจาก แปลง BK 1 มี
การปลูกสม้ชนิดอ่ืนร่วมดว้ย จึงอาจส่งผลใหเ้กิดการผสมขา้มพนัธ์ุระหว่างส้มโอและส้มชนิดอ่ืน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ศยามล และวิจิตต์ (2544) ซ่ึงท าการทดลองโดยการผสมขา้มระหว่างส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่กบัส้มโอพนัธ์ุ
พ้ืนเมืองและสม้ชนิดอ่ืนจะท าใหเ้กิดการติดเมลด็สูงถึง 39.80 เมลด็ต่อผล ในขณะท่ีการถ่ายละอองเกสรแบบผสมตวัเอง 
ผสมเปิด และการไม่ถ่ายละอองเกสร ไม่ท าให้เกิดการติดเมลด็ ซ่ึงหากพบว่าในช่วงเวลาการบานของดอกส้มโอพนัธ์ุ
หอมหาดใหญ่และสม้ชนิดอ่ืนอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนั กย็อ่มส่งผลใหเ้กิดการผสมพนัธ์ุขา้มระหวา่งสายพนัธ์ุไดเ้ช่นกนั   

ส าหรับการเปรียบเทียบคุณภาพภายในผลของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ (ตารางท่ี 5) พบว่า ส้มโอพนัธ์ุหอม
หาดใหญ่จากแปลง BK1 มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดสู้งท่ีสุด คือ มีค่าเท่ากบั 12.11 ส าหรับปริมาณกรดท่ีไทเทรต 
พบว่า อยู่ในช่วง 0.47-0.65 เปอร์เซ็นต ์แต่ก็ยงัอยู่ในช่วงท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั ส าหรับการเปรียบเทียบสีของเน้ือผล 
พบว่า มีความแตกต่างกนัเลก็นอ้ย โดยแปลง BK1 และ BK2 มีสีเน้ือผลท่ีเขม้กว่าแปลงปลูกส้มโอจากแหล่งอ่ืนๆ แต่ก็
ยงัอยู่ในลกัษณะประจ าพนัธ์ุของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ คือ มีสีเน้ือผลตั้งแต่สีชมพูไปจนถึงสีแดงเขม้ (ภาพท่ี 7) 
ส าหรับการชิมรสชาติของผลสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ พบวา่ ผลท่ีไดจ้ากแปลง BK1 และ BK2 เป็นผลผลิตท่ีไดรั้บการ
ยอมรับมากท่ีสุด คือ จะมีรสชาติหวานอมเปร้ียวตรงตามสายพนัธ์ุ สีมีสีแดงเขม้ชวนน่ารับประทาน รสชาติเขม้ขน้ ไม่
ฉ ่าน ้ามากจนเกินไป (ตารางท่ี 6) โดยมีการยอมรับไดข้องรสชาติเป็น 4.0 และ 4.3 เน้ือสมัผสัเป็น 4.3 และ 4.3 และความ
หอมเป็น 3.5 และ 3.5 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีตรงกบัสายพนัธ์ุของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีความ
หอมในรสชาติควบคู่เป็นดว้ย ซ่ึงพบวา่ ทั้ง 10 แหล่งมีคะแนนของความหอมท่ีใกลเ้คียงกนั   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6. ลกัษณะผลส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งผลิตท่ีต่างกนั 
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ตารางที่ 4.  เปรียบเทียบน ้าหนกัผล เส้นผ่านศูนยก์ลางผล ความหนาเปลือก แกนผล จ านวนกลีบ และจ านวนเมลด็ขอม
สม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่  

แปลง 
น า้หนักผล 

(กรัม) 
เส้นผ่านศูนย์กลางผล

(ซม.) 
หนาเปลือก 
(ซม.) 

แกน 
(ซม.) 

จ านวนกลบี 
จ านวน
เมลด็ 

HY1 1,530.55 15.60 1.70 2.10 16.00 0.00 
HY2 1,140.45 15.80 2.00 1.85 13.00 0.00 
HY3 1,720.00 18.30 2.90 2.20 15.00 0.00 
HY4 1,650.00 15.90 2.66 1.65 14.25 0.00 
HY5 1,551.93 16.75 3.10 1.65 13.00 0.00 
BK1 1,545.00 14.90 1.80 1.50 14.00 9.00 
BK2 1,381.05 14.55 2.20 1.70 14.00 0.00 
KHK 1,217.03 14.23 2.16 1.92 14.00 0.00 
SD 1,026.80 14.25 2.05 1.40 14.00 0.00 
RP 1,261.70 14.90 1.80 1.98 14.00 0.00 

 
ตารางที่ 5.  เปรียบเทียบน ้ าหนักเน้ือ เปอร์เซ็นต์เน้ือผล ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ า ปริมาณกรดท่ีไทเทรต และ
อตัราส่วนระหวา่งปริมาณกรดต่อปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้า 

แปลง 
น า้หนักเน้ือ 
(กรัม) 

เปอร์เซ็นต์เน้ือ 
ปริมาณของแข็งที่ 
ละลายน า้ (TSS) 

ปริมาณกรดที่ 
ไทเทรตได้ (TA) 

TSS/TA 

HY1 599.00 39.14 11.60 0.55 21.09 
HY2 558.40 48.96 11.22 0.59 19.02 
HY3 694.98 40.40 10.13 0.53 19.29 
HY4 485.73 29.43 10.63 0.65 16.28 
HY5 585.26 37.71 11.00 0.56 19.64 
BK1 579.56 37.51 12.11 0.49 24.88 
BK2 634.38 45.93 11.60 0.51 22.75 
KHK 487.23 42.38 10.80 0.55 19.63 
SD 451.26 43.95 11.90 0.63 18.88 
RP 485.70 38.50 9.70 0.47 20.64 

 
 
 
 
 



171 

ตารางที่ 6. เปรียบเทียบคะแนนรสชาติ เน้ือสมัผสัและความหอมของเน้ือผลสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 
แปลง คะแนนรสชาติ คะแนนเน้ือสัมผสั คะแนนความหอม 
HY1 3.6 4.1 3.2 
HY2 3.6 4.1 3.3 
HY3 3.0 3.8 3.3 
HY4 3.2 3.8 3.1 
HY5 3.0 3.8 3.1 
BK1 4.0 4.3 3.5 
BK2 4.3 4.3 3.5 
KHK 2.7 3.7 3.1 
SD 3.2 3.8 3.2 
RP 3.0 3.7 3.1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7. เปรียบเทียบลกัษณะเน้ือผลของผลผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งผลิตท่ีต่างกนั 
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 6. ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลด้านสรีรวทิยาต่อคุณภาพส้มโอหอมหาดใหญ่ 
 จากขอ้มูลดา้นสรีรวิทยาและลกัษณะทางสณัฐานของส้มโอหอมหาดใหญ่ (ตารางท่ี 4)กบัขอ้มูลคุณภาพผลผลิต
สม้โอหอมหาดใหญ่ (ตารางท่ี 5, 6)ไดน้ ามาวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ พบว่า มีความสัมพนัธ์กนัในบางปัจจยั ไดแ้ก่  ปริมาตร
ทางพุ่มกับน ้ าหนักเน้ือ พ้ืนท่ีผิวทรงพุ่มกับน ้ าหนักเน้ือ และความช้ืนดินกับน ้ าหนักผลมีความสัมพนัธ์กันท่ีระดับ
นยัส าคญัยิ่งและนยัส าคญัตามล าดบั ส าหรับปัจจยัอ่ืนๆพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพผลผลิตส้มโอหอมหาดใหญ่ 
(ตารางท่ี 7) ดงัน้ี 
  ปริมาตรทางพุ่ม 
  ปริมาตรทรงพุ่มของตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ีมีความแตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
ปริมาตรทรงพุ่มของสม้โอหอมหาดใหญ่กบัคุณภาพผลผลิต พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาตรทรงพุ่ม
กบัเปอร์เซ็นตเ์น้ือผลท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 (r=0.79**) เม่ือแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง 
พบว่า เม่ือปริมาตรทรงพุ่มสูงข้ึนท าให้เปอร์เซ็นต์เน้ือผลลดลง (ตารางท่ี 7) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ  
%เน้ือ = 53.87-0.15(ปริมาตรทรงพุ่ม)โดยปริมาตรทรงพุ่มสามารถพยากรณ์เปอร์เซ็นตเ์น้ือผลไดร้้อยละ 58  ส่วนอีก 
ร้อยละ 42 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน (ตารางท่ี 8) 
  พ้ืนท่ีผิวทรงพุ่ม 
  พ้ืนท่ีผิวทรงพุ่มของตน้ส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ีมีความแตกต่างกนั เม่ือวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
ปริมาตรทรงพุ่มของสม้โอหอมหาดใหญ่กบัคุณภาพผลผลิต พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างพ้ืนท่ีผิวทรงพุ่ม
กบัเปอร์เซ็นตเ์น้ือผลท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 (r=0.86**) เม่ือแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง 
พบว่า เม่ือพ้ืนท่ีผิวทรงพุ่มสูงข้ึนท าให้เปอร์เซ็นต์เน้ือผลลดลง (ตารางท่ี 7) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ  
%เน้ือ = 63.66-0.29(พ้ืนท่ีผิวทรงพุ่ม)โดยพ้ืนท่ีผิวทรงพุ่มสามารถพยากรณ์เปอร์เซ็นต์เน้ือผลไดร้้อยละ 71  ส่วนอีก 
ร้อยละ 29 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน (ตารางท่ี 8) 
  จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาตรทรงพุ่ม และพ้ืนท่ีผิวทรงพุ่มกบัเปอร์เซ็นต์เน้ือ
ของสม้โอหอมหาดใหญ่นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือปริมาตรทางพุ่มหรือพ้ืนท่ีผิวทรงพุ่มเพ่ิมมากข้ึนจะส่งผลใหเ้ปอร์เซ็นต์
เน้ือผลสม้โอหอมหาดใหญ่ลดลง นัน่จึงแสดงใหเ้ห็นว่าการปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ใหมี้คุณภาพและมีเปอร์เซ็นตเ์น้ือ
ผลท่ีสูงนั้นจ าเป็นตอ้งมีการจดัการทรงพุ่มไม่ให้แน่นทึบจนเกินไปเพ่ือให้มีการส่องผ่านของแสงในทรงพุ่มเกิดไดดี้ 
และตน้สม้โอหอมหาดใหญ่สามารถสงัเคราะห์แสงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนดิน 
  เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนดินของแปลงปลูกส้มโอหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ีมีความแตกต่างกนัไม่มากนกั ซ่ึง
จะเห็นความแตกต่างมากท่ีสุดส าหรับแปลง KHK เม่ือวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนดินกบัคุณภาพผลผลิต 
พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนดินกบัน ้าหนกัผลท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (r=0.72**) เม่ือ
แสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า เม่ือเปอร์เซ็นต์ความช้ืนดินสูงข้ึนท าใหน้ ้ าหนกัผล
เพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 7) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ น ้ าหนกัผล = 14.61+0.17(ความช้ืนดิน) โดยเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนดินสามารถพยากรณ์น ้าหนกัผลไดเ้พียงร้อยละ 46 ส่วนอีกร้อยละ 54 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน (ตารางท่ี 8) 
  จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างความช้ืนในดินกบัน ้าหนกัผลของส้มโอหอมหาดใหญ่นั้น
แสดงใหเ้ห็นวา่ เม่ือความช้ืนดินเพ่ิมข้ึนจะส่งผลใหน้ ้ าหนกัผลเพ่ิมข้ึนตามไปดว้ย นัน่จึงแสดงใหเ้ห็นว่าการปลูกส้มโอ
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หอมหาดใหญ่ให้มีคุณภาพและมีขนาดผลใหญ่ มีพฒันาการของผลสมบูรณ์จ าเป็นตอ้งมีการจดัการน ้ าท่ีเหมาะสม 
เพ่ือให้ดินปลูกมีความช้ืนท่ีเหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช ้ต่อการสังเคราะห์แสงเพ่ือให้มีการสร้างผลผลิตท่ี
สมบูรณ์มากข้ึน โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการออกดอกและช่วงพฒันาการของผล ไมผ้ลทุกชนิดตอ้งการความช้ืนและน ้ าท่ี
มากกวา่ช่วงอ่ืน เพ่ือใชส้ าหรับการพฒันาการของผลใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน (ลกัษมี,  2545)  
 
ตารางที่ 7. สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง (Linear correlation coefficient (r)) ระหว่างปริมาตรทรงพุ่ม พ้ืนท่ีผิว
ทรงพุ่ม และความช้ืนดินกบัองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งปลูกต่างๆ  

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง 

องค์ประกอบคุณภาพผลผลติ 

น า้หนักผล 
(กก/ผล) 

%น า้หนักเน้ือ 
TSS 

( %บริกซ์) 
TA  TSS/TA) 

ปริมาตรทรงพุม (ม3) 0.48ns -0.79** -0.45ns 0.24ns -0.47ns 
พ้ืนท่ีผิวทรงพุ่ม (ม2) 0.23ns -0.86** -0.41ns 0.34ns -0.53ns 
ความช้ืนดิน (%) 0.72* 0.59ns 0.27ns 0.38ns 0.15ns 
ns = ไม่มีความส าคญัทางสถิติ 
*  และ **  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั แสดงวา่ ตวัแปรท่ีศึกษามีความสมัพนัธ์กนัเชิงเส้นตรง 

 
ตารางที่ 8.  สมการถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear regression) ระหว่าง ปริมาตรทรงพุ่ม พ้ืนท่ีผิวทรงพุ่ม และความช้ืนดิน
กบัองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งปลูกต่างๆ  

Linear regression r r2 r2Adj SE T-Test 
%เน้ือผล =  53.87-0.15(ปริมาตรทรงพุ่ม) 0.79** 0.62 0.58 3.50 13.94** 
%เน้ือผล = 63.66-0.29(พ้ืนท่ีผิวทรงพุ่ม) 0.86** 0.74 0.71 2.89 12.96** 
น ้าหนกัผล = 14.61+0.17(ความช้ืนดิน) 0.72* 0.52 0.46 0.79 15.56** 

ns = ไม่มีความส าคญัทางสถิติ 
*  และ **  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั แสดงวา่ ตวัแปรท่ีศึกษามีความสมัพนัธ์กนัเชิงเส้นตรง 
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 7. ความแปรปรวนทางพนัธุกรรมของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่โดยเคร่ืองหมาย RAPD 
 จากการศึกษาการเจริญเติบโตและการออกดอกติดผล ไปจนกระทั่งการให้ผลผลิตของส้มโอพนัธ์ุหอม
หาดใหญ่ท่ีปลูกในพ้ืนท่ีต่างกนัในแต่ละอ าเภอของจงัหวดัสงขลา พบว่า การเจริญทางดา้นล าตน้ การแตกใบอ่อน ไม่มี
ความแตกต่างกนัมากนกัส าหรับช่วงเวลา แต่จะมีความแตกต่างส าหรับปริมาณการแตกใบอ่อน การออกดอกและติดผล 
ซ่ึงเกิดจากการจดัการและสภาพแวดลอ้มเป็นส าคญั ส าหรับการเปรียบเทียบผลผลิตของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีปลูก
จากแหล่งต่างๆ พบว่า มีความแปรปรวนของคุณภาพผลผลิตค่อนขา้งสูง โดยส้มโอท่ีไดจ้ากบางพ้ืนท่ีจะมีลกัษณะ
เปลือกค่อนข้างหนา สีชมพูอ่อน เม่ือเทียบกบัแปลงท่ีปลูกในพ้ืนท่ีท่ีแตกต่างกัน และส าหรับในบางพ้ืนท่ีก็พบว่า 
คุณภาพผลผลิตดีกว่าอย่างเห็นไดช้ดั เช่นในแปลง BK1 และ BK2 โดยจะมีรสชาติหวานอมเปร้ียวและมีความเขม้ขน้
ของรสชาติมากกว่าแปลงท่ีปลูกในแหล่งอ่ืน นอกจากน้ี ในบางแหล่งปลูกเองก็ยงัพบการติดเมลด็เกิดข้ึนดว้ย ดงันั้นจึง
จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาถึงความแปรปรวนของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีปลูกในแหล่งต่างๆ เพ่ือเป็นการประเมินให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นพนัธ์ุเดียวกันหรือไม่ ความแตกต่างของคุณภาพท่ีเกิดข้ึนนั้นเกิดจากความแปรปรวนของ
พนัธุกรรม สภาพแวดลอ้ม หรือเกิดจากการจดัการสวนท่ีแตกต่างกนั โดยท าการประเมินโดยการใชเ้ทคนิค RAPD ซ่ึง
จะมีความแม่นย  าและความเท่ียงตรงของการประเมินสายพนัธ์ุค่อนขา้งสูง และส าหรับไพรเมอร์ท่ีใชใ้นการประเมิน
ความแปรปรวนก็ไดเ้ลือกใชไ้พรเมอร์ส าหรับส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่  จ านวน 4 ไพรเมอร์ คือ OPR-03, OPR-15, 
OPC-09 และ OPB-10 (จรัสศรี และคณะ, 2546 ) โดยจากการทดสอบ พบว่า ใหแ้ถบดีเอน็เอทั้งหมด 49 แถบ เฉล่ีย 12 
แถบต่อ 1 ไพรเมอร์ ขนาดของแถบดีเอน็เออยู่ระหว่าง 200-1,517 คู่เบส ซ่ึงเป็นแถบดีเอน็เอท่ีมีความเหมือนกนัจ านวน 
49 แถบ (ตารางท่ี 9) ซ่ึงพบว่ามีความเหมือนกนั 100 เปอร์เซ็นต ์และจากการเปรียบเทียบจากการสกดัจากตวัอย่างใบ
ของตน้ส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีไดจ้ากการปลูกจากแหล่งปลูกท่ีต่างกนั พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัเลยไม่ว่าจะมี
การใชไ้พรเมอร์ใดก็ตาม โดยจะใหแ้ถบดีเอน็เอเป็นแบบเดียวกนัทั้งหมด (ภาพท่ี 8) ซ่ึงนั้นแสดงให้เห็นว่าส้มโอพนัธ์ุ
หอมหาดใหญ่ท่ีปลูกจากแหล่งต่างๆนั้นไม่มีความแปรปรวนทางพนัธุกรรม ทั้งน้ีอาจเกิดเน่ืองจากส่วนใหญ่เกษตรกรผู ้
ปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่นิยมปลูกดว้ยการตอนมากกวา่การใชเ้มลด็ และขอ้ดีอีกอยา่งคือ สม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่
ท่ีเป็นพนัธ์ุแทจ้ะไม่มีเมล็ดจึงท าให้การขยายพนัธ์ุโดยการใช้เมล็ดนั้นค่อนขา้งน้อย จึงท าให้เกษตรกรหันมาใชก้าร
ขยายพนัธ์ุโดยการตอนก่ิงมากกวา่การใชเ้มลด็ จ าท าใหช่้วยลดความแปรปรวนทางพนัธุกรรมไดอี้กทางหน่ึง จากเหตุผล
อนัน้ีจึงเป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าลกัษณะผลผลิตของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีแตกต่างกนั เช่น ลกัษณะผล ความหนา
เปลือก หรือสีเน้ือผลนั้นอาจเกิดจากการจดัการสวน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอากาศ และสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั 
โดยตน้สม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีมีการจดัการท่ีดีมีการใหปุ๋้ยสม ่าเสมอก็จะใหผ้ลผลิตท่ีมีลกัษณะท่ีดีกว่าตน้ท่ีไม่มีการ
จดัการ นอกจากน้ียงัพบว่า ผลผลิตส้มโอท่ีไดจ้ากตน้ท่ียงัหนุ่มสาวก็จะใหผ้ลส้มโอท่ีมีลกัษณะเปลือกท่ีหนากว่าผลส้ม
โอท่ีไดจ้ากตน้ท่ีมีอายมุากกวา่อีกดว้ย  
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ภาพที่ 8.  เปรียบเทียบแถบดีเอน็เอของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งปลูกท่ีแตกต่างกนั 10 แหล่งปลูก     โ ด ย
ใชเ้ทคนิค RAPD ดว้ย 4 ไพรเมอร์ ไดแ้ก่  OPR-03 OPR-15 OPC-09 และ OPB-10 
 
ตารางที่ 9.  แสดงไพรเมอร์ท่ีใชส้ าหรับการเพ่ิมปริมาณดีเอน็เอของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 

Primer Sequence 
Amplified 
fragment 

Monomorphic 
fragment 

Polymorphic 
fragment 

OPR-03 ACA CAG AGG G 13 13 0 
OPR-15 GGA CAA CGA G 10 10 0 
OPC-09 TGT CTG GGT G 9 9 0 
OPB-10 CTG CTG GGA C 17 17 0 

Total 
49 49 0 

- 100% 0 
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 8. โรคและแมลง 
 จากการศึกษาปริมาณการเกิดโรคและแมลงในสวนส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ พบว่า ส่วนใหญ่จะพบการเขา้
ท าลายของแมลงมากกวา่โรค  
 แมลง   แมลงท่ีพบจะเข้าท าลายทั้ งในระยะแตกใบอ่อน และการติดผล โดยแมลงท่ีพบในช่วงแตก 
ใบอ่อน คือ หนอนชอนใบส้ม หนอนกดักินใบอ่อน ซ่ึงจะพบมากกว่าแมลงชนิดอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัพบมีการเขา้ท าลาย
ของเพล้ียไฟในช่วงท่ีมีการแตกยอดใหม่ ซ่ึงเพล้ียไฟจะเขา้ท าลายโดยการดูดกินน ้าเล้ียงบริเวณยอดอ่อนท าใหใ้บอ่อนมี
ลกัษณะบิดเบ้ียวและแผ่นใบไม่แผ่กวา้ง ลดประมาณการรับแสงแดดและการสังเคราะห์แสง ส าหรับแมลงท่ีเขา้ท าลาย
ในช่วงพฒันาการของผลก็จะมีทั้งหนอนเจาะผล ซ่ึงแมลงจะมาวางไข่ตั้งแต่ระยะผลอ่อนและหลงัจากท่ีไข่ฟักเป็นตวั
อ่อนก็จะเจาะผลออกมา ซ่ึงจะมองเห็นเป็นขุยออกมาบริเวณท่ีตวัหนอนชอนไชออกมา และนอกจากน้ีก็จะสามารถ
มองเห็นยางไหลออกมาจากบริเวณท่ีหนอนเขา้ท าลายดว้ยเช่นกนั เน่ืองจากส้มโอเป็นพืชท่ีมีต่อมน ้ามนั จึงท าใหมี้ยาง
ไหลออกมา นอกจากน้ียงัมีหนอนท่ีเจาะผลจนท าให้ผลมีลกัษณะเป็นปุ่มปม ตั้ งแต่มีการพฒันาการตั้ งแต่ผลอ่อน 
นอกจากน้ียงัมีแมลงศตัรูท่ีส าคญัอีกชนิด คือ แมลงวนัทอง โดยแมลงวนัทองถือเป็นปัญหาท่ีส าคญัของผลผลิตเป็นอย่าง
มาก จะเขา้ท าลายตั้งแต่ผลอ่อน หลงัจากนั้นผลจะเน่าและร่วงไปในท่ีสุด ส าหรับทางแกปั้ญหาเกษตรกรบางรายจะใช้
วิธีการห่อผล แต่หากมีการเขา้ท าลายแลว้กจ็ะเกบ็ผลท่ีโดนท าลายนั้นไปท้ิงไม่ปล่อยใหมี้การคา้งอยู่บนตน้หรือปล่อยให้
ร่วงหล่นกบัพ้ืน เพราะจะท าใหมี้การระบาดของแมลงวนัทองมากข้ึน  
 โรค โรคท่ีเขา้ท าลายกมี็ทั้งระยะใบอ่อนและระยะผลเช่นเดียวกนั ซ่ึงโรคท่ีพบโดยส่วนใหญ่ของพืชตระกูลส้ม
ไดแ้ก่ โรคทริสเตซ่าและแคงเคอร์ แต่ส าหรับในส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่กลบัไม่ใช่โรคท่ีส าคญั อาจจะมีการแสดง
อาการบา้งเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น ซ่ึงถือวา่ไม่เป็นปัญหาท่ีส าคญัของเกษตรกร นอกจากน้ียงัมีโรคจุดสาหร่ายบนใบส้มโอ 
ซ่ึงไม่ไดท้ าความเสียหายมากต่อการผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ เพียงแต่ไปมีผลต่อการลดพ้ืนท่ีใบท่ีใช้ในการ
สงัเคราะห์แสงของใบสม้โอเท่านั้น ส าหรับโรคท่ีพบในช่วงท่ีมีการติดผล คือ โรคแอนแทคโนส ท าใหผ้ิวของผลส้มโอ
ดูไม่สวยงาม มีผิวเป็นข้ีกลาก แต่การเขา้ท าลายไมไดเ้ขา้ท าถึงเน้ือผล เน่ืองจากเปลือกส้มโอค่อนขา้งหนา จึงไม่กระทบ
ต่อการบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ภาพที่ 9.  โรคและแมลงศตัรูท่ีพบในแปลงส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 
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สรุปผลการทดลอง 
 การศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในพ้ืนท่ีจังหวดัสงขลา โดย
เปรียบเทียบคุณภาพผลสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในแต่ละแหล่งปลูก ซ่ึงพบวา่สภาพแวดลอ้มในแต่ละแหล่งปลูกมีความ
แตกต่างกนั ไดแ้ก่ สภาพภูมิอากาศ เปอร์เซ็นตค์วามช้ืนดิน ลกัษณะดิน คุณสมบติัทางเคมีของดิน ซ่ึงลว้นแต่มีผลต่อการ
เจริญเติบโตและการพฒันาการของผล โดยแหล่งปลูกท่ีมีเปอร์เซ็นตค์วามช้ืนดินและปริมาณธาตุอาหารในดินนอ้ยจะ
ส่งผลใหพ้ฒันาการของผลเกิดไดน้อ้ยเช่นกนั เม่ือเปรียบเทียบคุณภาพผลจากแต่ละแหล่งปลูกนั้นพบว่ามีความแตกต่าง
กนั และมีความแปรปรวนของลกัษณะผล คุณภาพภายในผลค่อนขา้งสูง โดยแปลงท่ีมีคุณภาพผลอยู่ในเกณฑดี์ คือ 
แปลง BK1 และ BK2 โดยเป็นแปลงท่ีปลูกในพ้ืนท่ีอ าเภอบางกล ่า ซ่ึงแต่เดิมเคยอยู่ในพ้ืนท่ีอ าเภอหาดใหญ่ แต่ใน
ปัจจุบนัพบวา่มีการแบ่งพ้ืนท่ีอ าเภอหาดใหญ่ออกเป็นหลายอ าเภอ จึงท าใหบ้างส่วนกลายเป็นพ้ืนท่ีบางกล ่า และยงัคงมี
การปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ต่อมา โดยเม่ือเปรียบเทียบดา้นรสชาติ ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าได ้พบวา่ ผลส้มโอ
ท่ีไดจ้ากแปลง BK1 แล BK2 มีปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าไดสู้งท่ีสุดและมีอตัราส่วนระหว่างปริมาณของแข็งท่ีละลาย
น ้าไดแ้ละปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดสู้งกวา่แปลงอ่ืนอีกดว้ย ซึงส่งผลใหร้สชาติของส้มโอท่ีไดจ้ากแปลงทั้งสองมีรสชาติ
หวานอมเปร้ียว มีสีชมพูแดงเขม้ เป็นท่ียอมรับไดม้ากกว่าจากแหล่งปลูกอ่ืน ซ่ึงจากความแปรปรวนทั้งทางดา้นอตัรา
การเจริญเติบโต การพฒันาการของผล สีเน้ือผล และดา้นรสชาติท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดจากความแตกต่างทางดา้นสายพนัธ์ุ 
หรืออาจเกิดจากความแปรปรวนทางดา้นพนัธุกรรม จึงตอ้งมีการศึกษาความแปรปรวนทางดา้นพนัธุกรรมของทั้ง 10 
แหล่งปลูกโดยใชเ้ทคนิค RAPD ซ่ึงจากการเปรียบเทียบแถบ DNA ของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ของทั้ง 10 แหล่งปลูก 
พบว่า ให้แถบท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงเท่ากบัว่า ส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จาก 10 แหล่งปลูกนั้นเป็นส้มโอพนัธ์ุหอม
หาดใหญ่แทแ้ละมีฐานพนัธุกรรมท่ีเหมือนกนั ซ่ึงสรุปไดว้่า ความแตกต่างทั้งทางดา้นการเจริญทางล าตน้ อตัราการ
เจริญของผล คุณภาพผล ท่ีแตกต่างกนันั้นเกิดจากสภาพแวดลอ้ม สภาพอากาศและรวมไปถึงการจดัการสวนท่ีแตกต่าง
กนั ซ่ึงจากการทดลองน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมต่อการปลูกพืชนั้นมีความจ าเป็นเป็นอย่างมากต่อการ
ผลิตพืชใหมี้คุณภาพ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัเกษตรกรเพ่ือเป็นทางเลือกในการผลิตพืชท่ีมีความเฉพาะเจาะจง
ต่อพ้ืนท่ีนั้นๆอีกดว้ย 
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