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บทคัดย่อ 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของดินบางประการต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตของส้มโอพนัธ์ุหอม

หาดใหญ่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา เพ่ือให้ไดข้อ้มูลสมบติัของดินบางประการท่ีเป็นแหล่งปลูกส้มโอพนัธ์ุหอม
หาดใหญ่และเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของดินบางประการกบัปริมาณผลผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในจงัหวดัสงขลา โดยท าการเก็บขอ้มูลสมบติัทางเคมีของดิน ปริมาณธาตุ
อาหารในดิน สมบติัทางกายภาพของดิน ปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ จ านวน 
20 แปลง ในแหล่งปลูก 5 อ าเภอของจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อ.หาดใหญ่ อ.รัตภูมิ  อ.คลองหอยโข่ง  อ.บางกล ่า 
และ อ.สะเดา ระหวา่งปี พ.ศ. 2554-2556 ผลการด าเนินงาน พบว่า ดินในแหล่งปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ี
ท าการศึกษาท่ีระดบั 0-15 เซนติเมตร มีสมบติัของดินแตกต่างกนัในช่วงกวา้ง โดยแหล่งปลูกในทุกอ าเภอมี
สภาพเป็นกรดจดั (4.5-5.5) มีเพียง 2 แปลง คือ แปลง HY1 (อ.หาดใหญ่) และ แปลง BK3 (อ.บางกล ่า)  มีความ
เป็นกรดปานกลาง (5.5-6.5) ซ่ึงเหมาะสมส าหรับการปลูกส้มโอ  แหล่งปลูกใน อ.บางกล ่า ทั้ง 3 แปลง (BK1 
BK2 BK3) มีปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกส้มโอมากกว่าแหล่งปลูกอ่ืนๆ โดยมีปริมาณ
อินทรียวตัถุในระดบัเหมาะสม (1.5-2.5 % ) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัสูงมาก (>75 
mg/kg)  และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัเหมาะสม (100-150 mg/kg)  และยงัมีปริมาณ
แมกนีเซียม สังกะสี และทองแดงในระดบัท่ีเหมาะสม ดินในแหล่งปลูก อ.สะเดา ทั้ง 2 แปลง (SD1 SD2) มี
ปริมาณอินทรียวตัถุ แมกนีเซียม สังกะสี และทองแดงในระดับเหมาะสม แต่มีปริมาณฟอสฟอรัสและ
โพแทสเซียมท่ีระดบัต ่า ในขณะท่ีดินในแหล่งปลูก อ.หาดใหญ่ และ อ.คลองหอยโข่ง ในแต่ละแปลงมีปริมาณ
ธาตุอาหารหลกัและจุลธาตุในดินแตกต่างกนัพบตั้งแต่ระดบัต ่า ปานกลาง ถึงระดบัสูง และมีแมกนีเซียมใน
ระดับต ่ามากถึงปานกลาง ส่วน อ.รัตภูมิ ทั้ ง 2 แปลง (RP1 RP2) มีปริมาณธาตุอาหารหลกัระดบัต ่า และ
แมกนีเซียมต ่ามาก แต่มีแมงกานีสและทองแดงในระดบัเหมาะสม และทั้ง 20 แปลง มีปริมาณแคลเซียมท่ี
แลกเปล่ียนได้ในดินระดับต ่ามากถึงระดับต ่า แต่มีปริมาณเหล็กท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดับสูงถึงสูงมาก 
นอกจากน้ี แหล่งปลูกท่ีมีสมบติัทางกายภาพเหมาะสมส าหรับการผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ ไดแ้ก่ ดินใน
แหล่งปลูก อ.บางกล ่าทั้ง 3 แปลง (BK1 BK2 BK3) อ.หาดใหญ่ 1 แปลง (HY1) อ.รัตภูมิ 1 แปลง (RP1) อ.คลอง
หอยโข่ง 1 แปลง (KHK1)) และ อ.สะเดา 1 แปลง (SD1) โดยเป็นดินเน้ือปานกลาง (ดินร่วน)  ถึงดินเน้ือละเอียด
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 กลุ่มวิชาการ ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา 
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ปานกลาง (ดินร่วนเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทราย) มีความลึกของดินท่ีรากพืชสามารถชอนไชได ้
(effective soil depth) ไม่นอ้ยกวา่ 50 เซนติเมตร และมีความหนาแน่นรวมของดินเฉล่ียท่ีระดบั 0-50 เซนติเมตร 
ในระดบัท่ีไม่จ ากดัการเจริญเติบโตของพืช  

ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของดินดา้นต่างๆกบัปริมาณและคุณภาพของผลส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 
พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าค่อนขา้งต ่า ถึงแมจ้ะมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยปริมาณอินทรียวตัถุในดิน
และแมกนีเซียมในดินมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณผลผลิต โดยปริมาณอินทรียวตัถุท่ี
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างเด่นชดั  และแมกนีเซียมในดินท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ปริมาณผลผลิต
เพ่ิมข้ึน ส่วนความหนาแน่นรวมของดินมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางตรงขา้มกบัปริมาณผลผลิต โดย
ความหนาแน่นรวมของดินท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ในขณะท่ีความลึกของดินมีความสัมพนัธ์ใน
รูปแบบควอดราติกกบัปริมาณผลผลิต และน ้าหนกัผลผลิต พบว่า ความลึกของดินท่ีระดบั 79 เซนติเมตร ท าใหมี้
ปริมาณผลผลิตและผลส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่มีน ้ าหนักสูงสุด ปริมาณโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในดินมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัน ้าหนกัผล ในขณะท่ีแคลเซียมในดินมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบ  
ควอดราติกกบัน ้าหนกัผล พบวา่ ปริมาณแคลเซียมในดินท่ีระดบั 3.42 cmol/kg ท าใหผ้ลส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่
มีน ้าหนกัสูงสุด  แมงกานีสในดินมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดแ้ละ
ปริมาณแมกนีเซียมในดินมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบควอดราติกกบัปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้ปริมาณฟอสฟอรัส 
สังกะสี และทองแดงในดินมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัดชันีรสชาติ โดยสังกะสีในดินท่ี
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ดัชนีรสชาติเพ่ิมข้ึนอย่างเด่นชัด ฟอสฟอรัสในดินท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ดัชนีรสชาติเพ่ิมข้ึน 
เช่นเดียวกับปริมาณทองแดงในดินท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ดัชนีรสชาติเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีแมกนีเซียมในดินมี
ความสมัพนัธ์ในรูปแบบควอดราติกกบัดชันีรสชาติ  

 
ค าส าคัญ: ความสมัพนัธ์ (Relationship) สมบติัของดิน (Soil property)  ผลผลิต (Yield)  คุณภาพ (Quality)   
     สม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ (Pummelo (Citrus maxima Burm. Merril) cv. Hom Hat Yai)   
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ค าน า 
จงัหวดัสงขลามีพ้ืนท่ีปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่รวม 1,332 ไร่ ใหผ้ลผลิตแลว้ 1,290 ไร่ (ส านกังาน

เกษตรจงัหวดัสงขลา, 2550) โดยแหล่งปลูกดั้งเดิมอ าเภอหาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่รวม 
248 ไร่ ใหผ้ลผลิตแลว้ 208 ไร่ ผลผลิตรวม 417 ตนั (ส านกังานเกษตรอ าเภอหาดใหญ่, 2551)  มีการปลูกใน
บริเวณบา้น ท่ีสวน หรือท่ีดอน  โดยลกัษณะพ้ืนท่ี 2 แบบ คือ พ้ืนท่ีต ่ายกร่องและพ้ืนท่ีราบหรือท่ีดอน ส้มโอพนัธ์ุ
หอมหาดใหญ่มีลกัษณะประจ าพนัธ์ุท่ีส าคญั คือ มีทรงตน้แข็งแรง อายุยืน ใบดกหนา สีเขียวเขม้ ลกัษณะส้มโอ
ท่ีจะซ้ือขายในตลาด โดยทัว่ไปตอ้งมีขอ้จ ากดัในเร่ืองคุณภาพขั้นมูลฐาน คือ ผลจะตอ้งสมบูรณ์ เน้ือแน่น ไม่
ฟ่าม สะอาดปราศจากส่ิงแปลกปลอม ผิวเรียบปราศจากต าหนิท่ีเกิดจากโรคแมลง หรือการปฏิบติัทางเชิงกล 
กา้นติดชิดผล ไม่มีกล่ิน หรือดชันีรสชาติผิดปกติ อายุเก็บเก่ียวพอเหมาะ และไม่เสียหายจากอุณหภูมิต ่าการ
เจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่มีความแปรปรวน โดยในแต่ละพ้ืนท่ี
ปลูกมีความแตกต่างกนั ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าว นอกจากข้ึนอยู่กบัพนัธุกรรม ยงัข้ึนอยู่กบัปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม
เป็นส่ิงส าคญั ดงันั้น จึงควรมีการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลการผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในจงัหวดัสงขลา 
และท าการศึกษาถึงสมบติัของดิน ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งการจดัการ
สวนท่ีมีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในจงัหวดัสงขลา เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการ
พฒันาการผลิตสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 

วสัดุและอุปกรณ์ 
1. สม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่อาย ุ7-10 ปี จ านวน 20 แปลง 
2. เคร่ืองวดัพิกดัภูมิศาสตร์ (Geographic Position System ;GPS) 
3. เคร่ืองวดัความหวาน 
4. เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ 
5. สารเคมีก าจดัวชัพืช และสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
6. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส าหรับเกบ็ตวัอยา่งดินแบบรบกวนดินและไม่รบกวนดิน 
7. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสารเคมีส าหรับวิเคราะห์สมบติัทางเคมีของดิน ปริมาณธาตุอาหารในดินและ

สมบติัทางกายภาพของดิน 
8. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสารเคมีส าหรับวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 
วธีิการ 
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของดินกับปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตโดยใช ้

Regression Analysis โปรแกรม IRRISTAT 
1. ส ารวจพ้ืนท่ีและคดัเลือกแปลงท่ีเป็นแหล่งปลูกของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา จ านวน 

20 แปลง ในอ าเภอหาดใหญ่ รัตภูมิ คลองหอยโข่ง บางกล ่า และสะเดา ท่ีมีความแตกต่างกนัของขอ้มูลดา้น
สารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพ้ืนท่ีเช่นระดบัความสูงของพ้ืนท่ีลกัษณะดินและลกัษณะการจดัการสวน เป็นตน้
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บนัทึกขอ้มูลพ้ืนท่ีโดยใชพิ้กดัภูมิศาสตร์โดยเคร่ือง Geographic Position System (GPS) ยี่หอ้ GARMIN รุ่น 
GPSmap 60CSx และบนัทึกขอ้มูลดา้นการจดัการสวนสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ของเกษตรกรโดยการสมัภาษณ์ 

 2. เกบ็ตวัอย่างดินแบบรบกวนดิน (Disturbed soil sample) ท าการเก็บตวัอย่างดินท่ีระดบัความลึก 0-
15 เซนติเมตร เพ่ือวิเคราะห์สมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน ได้แก่ ค่าปฏิกิริยาดิน ปริมาณ
อินทรียวตัถุในดิน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และ 
ทองแดง โดยวิธีการวิเคราะห์สมบติัทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน ดงัน้ี 

1) ปฏิกิริยาของดิน (pH)วดัโดยใช ้pH meter โดยใชอ้ตัราส่วนระหวา่งดินต่อน ้า เท่ากบั 1:1  
2) ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน (Organic Matter) โดยวิธี Walkley and Black Titration  
3) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์(Available P) สกดัโดยวิธี Bray II วดัความเขม้ของสีดว้ย 

Spectrophotometer  
4) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ (Available K) สกดัโดย1 N NH4OAc,pH 7.0 และ

วิเคราะหห์าปริมาณดว้ย Flame  Spectrophotometer 
5) ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได(้Exchangeable Ca, Exchangeable Mg) โดย

การท าใหดิ้นอ่ิมตวัดว้ย 1N NH4OAc,pH 7.0 และวิเคราะหห์าปริมาณดว้ย Atomic Absorption Spectrophotometer 
6) ปริมาณเหลก็ แมงกานีส สังกะสี และทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ (Available Fe ,Available Mn, 

Available Zn ,Available Cu) สกดัโดย DTPA extractable และวิเคราะห์หาปริมาณดว้ย Atomic Absorption 
Spectrophotometer 

 3. เก็บตวัอย่างดินแบบไม่รบกวนดิน (undisturbed soil sample) ดว้ยการใช ้ soil core โดยเก็บตาม
ความลึกของชั้นดินท่ีระดบัความลึก 0-100 เซนติเมตร เพ่ือวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพ โดยวิเคราะห์เน้ือดิน ความ
ลึกของดิน ความหนาแน่นรวมของดิน  โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1) เน้ือดิน (Soil texture) วดัโดยวธีิไฮโดรมิเตอร์ 
2) ความลึกของดิน คือ ความลึกของดินท่ีรากพืชจะชอนไชได ้(Effective soil depth) โดยการ

พิจารณาจากชนิดของเน้ือดินร่วมกบัความหนาแน่นรวมของดินในแต่ละชั้นดิน (USDA,1999)  
3) ความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk Density; Db) ใชต้วัอยา่งดินท่ีเกบ็แบบไม่รบกวนดินโดยการ

อบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24-48 ชัว่โมงแลว้ค านวณโดยใชสู้ตร 
 ความหนาแน่นรวมของดิน (g/cm3 )  = น ้าหนกัดินแหง้ 
                                            ปริมาตรดิน 

 4. เกบ็ขอ้มูลการออกดอก/ติดผล ปริมาณผลผลิต/ตน้ 
 5. เก็บตวัอย่างผลผลิตจากแปลงเกษตรกร จ านวน 5 ผล/ตน้ (เก็บสุ่มทั้ง 4 ทิศ และดา้นล่างภายใน

ทรงพุ่ม) จ านวน 5 ตน้/แปลง โดยเก็บท่ีระยะสุกแก่ทางสรีระ (อายุ 32 สัปดาห์หลงัดอกบาน) เพ่ือวิเคราะห์
คุณภาพผลผลิต ไดแ้ก่ น ้ าหนกัผล เส้นผ่านศูนยก์ลางผล ปริมาณเน้ือผล ความหนาเปลือก ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายน ้าได ้ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้และดชันีรสชาติ 

 6. หาความสัมพนัธ์ระหว่างค่าสมบติัของดินบางประการกบัปริมาณผลิตและคุณภาพของส้มโอ
พนัธ์ุหอมหาดใหญ่โดยใชโ้ปรแกรม IRRISTAT 
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ผลการทดลองและวจิารณ์ 
1. ข้อมูลสภาพพื้นที่และการจัดการสวนส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในพื้นที่จงัหวัดสงขลา 

  ข้อมูลสภาพพื้นที่แปลงส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในพื้นที่จงัหวัดสงขลา 
  ขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ีของแปลงเกษตรกรท่ีท าการศึกษาเบ้ืองตน้ จ านวน 20 แปลง จากแหล่งปลูกท่ีต่างกนั 
(ตารางท่ี 1) พบว่า แปลงส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในจงัหวดัสงขลา ท่ีความแตกต่างของระดบัพ้ืนท่ี โดยในแต่
ละแปลงมีระดบัความสูงเหนือระดบัน ้ าทะเลตั้งแต่ 9-63±3 เมตรจากระดบัน ้ าทะเลปานกลาง และจากการใช้
ขอ้มูลพิกดัภูมิศาสตร์ในการส ารวจเบ้ืองตน้ พบว่า แปลงส้มโอหอมพนัธ์ุหาดใหญ่มีความแตกต่างของชนิดชุด
ดิน โดยพบตั้งแต่ชุดดินในท่ีลุ่ม จ านวน 15 แปลง  (ชุดดินสายบุรี แกลง บางนรา วิสัย) ชุดดินในท่ีดอน จ านวน 
4 แปลง (ชุดดินหาดใหญ่ และระนอง) และ Alluvial Complex Soil เป็นดินน ้าไหลทรายมูล เป็นดินท่ีเกิดจาก
วตัถุต่างๆซ่ึงน ้าในแม่น ้าล  าคลองพฒันามาทบัถมกนัไว ้ชั้นของดินยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างสมบูรณ์ (จกัร
พงษ,์ 2547) จ านวน 1 แปลง ซ่ึงแต่ละชุดดินมีความแตกต่างกนัของสมบติัทางเคมี ปริมาณธาตุอาหารในดิน 
และสมบติัทางกายภาพของดิน  

 การจดัการสวนส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในพื้นที่จงัหวดัสงขลา 
 การจดัการสวนส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา จ านวน 20 แปลง (ตารางท่ี 1) พบว่า 
ระบบปลูกของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่มีทั้งสวนเด่ียวและสวนผสม โดยมีการปลูกพืชร่วมหลายชนิด ไดแ้ก่ 
สม้จุก มะนาว กลว้ย ยางพารา เงาะ มะพร้าว มงัคุด และขนุน เป็นตน้ ซ่ึงพืชบางชนิดท่ีมีการปลูกร่วมกบัส้มโอ
พนัธ์ุหอมหาดใหญ่นั้น มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพผลส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ เน่ืองจากลกัษณะประจ าพนัธ์ุ
ของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ จะมีเน้ือสีแดงชมพู เปลือกบาง เน้ือไม่ฉ ่าน ้าและไม่มีเมลด็ แต่เน่ืองจากพืชตระกูล
ส้มเป็นพืชท่ีมีการผสมขา้ม ดงันั้นการปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ร่วมกบัส้มชนิดอ่ืน หรือแปลงใกลเ้คียงมี
การปลูกสม้ชนิดอ่ืนๆหากเป็นช่วงเวลาท่ีมีการออกดอกและดอกบานพร้อมกนั อาจจะส่งผลใหเ้กิดการผสมขา้ม
สายพนัธ์ุได ้จะท าให้ส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่มีคุณภาพเปล่ียนแปลงไป คือ อาจจะมีเมลด็ เน่ืองจากการผสม
ขา้มพนัธ์ุ ส าหรับการใชปุ๋้ยในแต่ละแปลงมีความแตกต่างกนัโดยมีการใชปุ๋้ยเคมี ปุ๋ยอินทรียเ์พียงอย่างเดียว และ
การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์ซ่ึงท าให้ปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตมีความแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั 
นอกจากน้ียงัพบว่ามีการเขา้ท าลายของศตัรูพืชในช่วงผลอ่อน-ผลแก่ ไดแ้ก่ หนอนเจาะผล และแมลงวนัผลไม ้
ประกอบกบัในบางแปลงไม่มีการห่อผล หรือมีการห่อผลเลก็นอ้ย ท าใหผ้ลร่วง ผลผลิตต ่า  และในบางแปลงไม่
มีการดูแลรักษาเท่าท่ีควร กาฝากเขา้ท าลาย ท าใหไ้ดผ้ลผลิตต ่า  
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสภาพพ้ืนท่ีและการจดัการสวนส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลาจ านวน 20 แปลง ปี 2554-2556 
 

รหัส
แปลง 

พกิดัภูมศิาสตร์ 

ความสูงพื้นที่
จากะดบัน า้

ทะเลปานกลาง 
(ม.) 

ชุดดิน 
อายุต้น 

 
(ปี) 

 

การจดัการสวนส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 

ระบบ 
การปลูกพืช 

การใส่ปุ๋ย 
ศัตรูพืชที่มผีลต่อ

ผลผลติ 
การห่อผล 

ชนิด (กก./ต้น/ปี) 

HY1 47N 656228E - 769989N 16±3 สายบุรี 7  สวนเด่ียว มูลววั   20 หนอนเจาะผล ห่อผล 40% 
HY2 47N 655653E - 770771N 17±3 สายบุรี 8  สวนเด่ียว 15-15-15  

13-13-21 
1 
1 

- ห่อผล 80% 

HY3 47N 655396E - 771450N 15±3 แกลง 10  สวนเด่ียว มูลววั  20 - ห่อผล 60% 
HY4 47N 653058E - 771639N 16±3 บางนรา 10  สวนผสม 

(สม้จุก กลว้ย) 
15-15-15  
13-13-21 
มูลววั 

1 
1 

20 

- ห่อผล 95% 

HY5 47N 654405E - 771303N 20±3 บางนรา 10  สวนเด่ียว มูลววั  20 หนอนเจาะผล ห่อผล 50% 
HY6 47N 654274E - 771875N 17±3 สายบุรี 10  สวนเด่ียว มูลววั  20 หนอนเจาะผล กาฝาก ไม่ห่อผล 
HY7 47N 654696E - 771983N 12±3 แกลง 8  สวนเด่ียว 15-15-15  

13-13-21 
มูลววั 

1 
1 

20 

- ห่อผล 100% 

HY8 47N 648488E - 772038N 32±3 สายบุรี 8  สวนผสม 
(กลว้ย) 

15-15-15   
มูลววั 
 

0.5-1 
10 

หนอนเจาะผล ไม่ห่อผล 
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รหัส
แปลง 

พกิดัภูมศิาสตร์ 

ความสูงพื้นที่
จากะดบัน า้

ทะเลปานกลาง 
(ม.) 

ชุดดิน 
อายุต้น 

 
(ปี) 

 

การจดัการสวนส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 

ระบบ 
การปลูกพืช 

การใส่ปุ๋ย 
ศัตรูพืชที่มผีลต่อ

ผลผลติ 
การห่อผล 

ชนิด (กก./ต้น/ปี) 

HY9 47N 651736E - 772908N 25±3 Alluvial complex 
soil 

10  สวนเด่ียว มูลววั  10 หนอนเจาะผล กาฝาก ไม่ห่อผล 

HY10 47N 651427E - 772224N 26±3 สายบุรี 8  สวนผสม (เงาะ ขนุน 
มะพร้าว) 

ไม่ใส่ - กาฝาก ไม่ห่อผล  

RP1 47N 632770E –783701N 63±3 ระนอง 10  สวนเด่ียว ปุ๋ยอินทรีย ์ 5 หนอนเจาะผล ไม่ห่อผล 
RP2 47N 642065E - 777022N 55±3 ระนอง 10  สวนเด่ียว ปุ๋ยอินทรีย ์ 5 หนอนเจาะผล ห่อผล 50% 
KHK1 47N 654274E - 771875N 18±3 วิสยั 10  สวนเด่ียว 15-15-15  

13-13-21 
มูลววั 

1-2 
0.5 
5 

เพล้ียแป้ง ห่อผล 50% 

KHK2 47N 652104E - 762882N 23±3 หาดใหญ่ 10  สวนผสม (มงัคุด) ปุ๋ยอินทรีย ์ 5 หนอนเจาะผล กาฝาก ไม่ห่อผล 
KHK3 47N 640076E - 756941N 48±3 หาดใหญ่ 10  สวนเด่ียว ไม่ใส่ - หนอนเจาะผล กาฝาก ห่อผล 60% 
BK1 47N 660961E - 785229N 10±3 แกลง 8  สวนเด่ียว 21-0-0 

ปุ๋ยอินทรีย ์
1 
60 

- ห่อผล 100% 

BK2 47N 660829E - 785352N 10±3 แกลง 8  สวนผสม  
(ยางพารา 
มะนาว) 
 

ปุ๋ยอินทรีย ์ 50 - ห่อผล 50% 
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รหัส
แปลง 

พกิดัภูมศิาสตร์ 

ความสูงพื้นที่
จากะดบัน า้

ทะเลปานกลาง 
(ม.) 

ชุดดิน 
อายุต้น 

 
(ปี) 

 

การจดัการสวนส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 

ระบบ 
การปลูกพืช 

การใส่ปุ๋ย 
ศัตรูพืชที่มผีลต่อ

ผลผลติ 
การห่อผล 

ชนิด (กก./ต้น/ปี) 

BK3 47N 659375E - 783166N 10±3 สายบุรี 10  สวนผสม 
(มะนาว) 

15-15-15   
ปุ๋ยอินทรีย ์

1-2 
20 

- ห่อผล 80% 

SD1 47N 658637E - 750398N 45±3 สายบุรี 10  สวนผสม (ส้ม
จุก) 

ปุ๋ยอินทรีย ์ 5 หนอนเจาะผล ห่อผล 60% 

SD2 47N 658634E - 750109N 37±3 สายบุรี 10  สวนผสม (ส้ม
จุก) 

ปุ๋ยอินทรีย ์ 5 - ห่อผล 60% 

หมายเหตุ HY  : แปลงส้มโอพนัธุ์หอมหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา          จ านวน 10 แปลง  (HY1, HY2, HY3, HY4, HY5, HY6, HY7, HY8, HY9, HY10 ) 
  RP  : แปลงส้มโอพนัธุ์หอมหาดใหญ่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา    จ านวน   2 แปลง  (RP1, RP2)  
  KHK  : แปลงส้มโอพนัธุ์หอมหาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา    จ านวน   3 แปลง  (KHK1, KHK2, KHK3) 
  BK  : แปลงส้มโอพนัธุ์หอมหาดใหญ่ อ.บางกล ่า จ.สงขลา   จ านวน   3 แปลง  (BK1, BK2, BK3) 
  SD  : แปลงส้มโอพนัธุ์หอมหาดใหญ่ อ.สะเดา จ.สงขลา    จ านวน   2 แปลง  (SD1, SD2) 
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 2. สมบัตขิองดนิในแหล่งปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ จ.สงขลา 
ค่าปฏิกริิยาดนิ 

  ค่าปฏิกิริยาดินเฉล่ียท่ีระดบัความลึก 0- 15 เซนติเมตร ในแปลงส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 20 แปลงใน
แหล่งปลูกจงัหวดัสงขลาท่ีท าการศึกษา (ตารางท่ี 2) พบวา่ ดินทั้ง 5 อ  าเภอ (หาดใหญ่ รัตภูมิ คลองหอยโข่ง บาง
กล ่า สะเดา) จ านวน 18 แปลง เป็นกรดจดั (4.5-5.5)  ซ่ึงมีความเหมาะสมต ่าส าหรับการปลูกส้มโอ ส่วนอีก 2 
แปลง ดินเป็นกรดปานกลาง ไดแ้ก่ ดินในแหล่งปลูกอ าเภอหาดใหญ่ 1 แปลง (HY1) และ ดินในแหล่งปลูก
อ าเภอบางกล ่า 1 แปลง (BK3) ซ่ึงมีค่าปฏิกิริยาดิน 5.54  และ 5.65 ตามล าดบั ซ่ึงเป็นค่าท่ีเหมาะสมส าหรับปลูก
สม้โอ (5.5-6.5) (สมศกัด์ิ, 2552) 
 ปริมาณธาตุอาหารหลกัในดนิ 
 ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน (ตารางท่ี 2) พบว่า ดินในอ าเภอรัตภูมิทั้ง 2 แปลง (RP1 RP2) มีอินทรียวตัถุ
ในดินระดบัต ่า (0.5-1.5 %) ส่วนอ าเภอหาดใหญ่มีอินทรียวตัถุในดินระดบัต ่า (0.5-1.5 %) ปานกลาง (1.5-2.5 %)  
ถึงระดบัสูง (2.5-4.5 %) อ  าเภอคลองหอยโข่ง (KHK1 KHK2 KHK3) มีอินทรียวตัถุในดินระดบัต ่าถึงปานกลาง 
ส าหรับอ าเภอบางกล ่าทั้ง 3 แปลง (BK1 BK2 BK3)  มีปริมาณอินทรียวตัถุในดินระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็นระดบัท่ี
เหมาะสมส าหรับการปลูกสม้โอ และอ าเภอสะเดา (SD1 SD2) มีปริมาณอินทรียวตัถุในดินระดบัปานกลางถึงสูง 
(สมศกัด์ิ, 2552)    
 ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน (ตารางท่ี 2) พบว่า แปลงอ าเภอหาดใหญ่ทั้ง 10 แปลงมี
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดับต ่ามากถึงระดบัต ่า อ  าเภอสะเดาทั้ ง 2 แปลง (SD1 SD2) มี
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก (< 5 mg/kg)  อ  าเภอคลองหอยโข่ง (KHK1 KHK2 
KHK3) มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชนใ์นดินระดบัต ่าถึงระดบัสูงมาก ส่วนแปลงอ าเภอรัตภูมิ (RP1 RP2) 
มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปานกลาง (15-25 mg/kg) ถึงระดบัสูง (25-75 mg/kg) ซ่ึงเป็น
ค่าท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกส้มโอ (สมศกัด์ิ, 2552)  และอ าเภอบางกล ่าทั้ง 3 แปลง (BK1 BK2  BK3) มีปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัสูงมาก (>75 mg/kg) โดยมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน 
135-233 mg/kg 
 ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดิน (ตารางท่ี 2) พบว่า แปลงอ าเภอรัตภูมิทั้ง 2 แปลง (RP1 
RP2)  มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก (< 50 mg/kg) แปลงอ าเภอคลองหอยโข่ง 
(KHK1 KHK2 KHK3) มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามากถึงระดบัต ่า (50-100 mg/kg)  
อ  าเภอสะเดาทั้ง 2 แปลง (SD1 และ SD2) มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่า ส่วนแปลง
อ าเภอหาดใหญ่ 9 แปลง มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชนใ์นดินระดบัต ่ามาก ถึงระดบัต ่าส่วนอีก 1 แปลง 
(HY5) มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปานกลาง (100-150 mg/kg) แปลงอ าเภอบางกล ่า
ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชนใ์นดินตั้งแต่ระดบัปานกลาง ถึงสูงมาก (> 200 mg/kg)  โดย BK2 มีปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชนใ์นดิน 205 mg/kg 
 ปริมาณธาตุอาหารรองในดนิ 
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 ปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน (ตารางท่ี 2) พบว่า แปลงทั้ง 5 อ  าเภอ จ านวน 20 แปลงมี
ปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้ในดินระดบัต ่ามาก (<2.0 cmol/kg) ถึงระดบัต ่า (2.0-5.0 cmol/kg) (สมศกัด์ิ, 
2552) 
 ปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน (ตารางท่ี 2) พบวา่ แปลงอ าเภอรัตภูมิทั้ง 2 แปลง (RP1 RP2)  
มีปริมาณแมกนีเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามากถึงระดบัต ่า แปลงอ าเภอหาดใหญ่ 8 แปลง มีปริมาณ
แมกนีเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก (<0.4 cmol/kg) ถึงระดบัต ่า  (0.4-1.0 cmol/kg) ส่วนอีก 2 แปลง 
(HY5 HY7) มีปริมาณแมกนีเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปานกลาง (1.0-2.0 cmol/kg) แปลงอ าเภอคลอง
หอยโข่ง (KHK1 KHK2 KHK3)มีปริมาณแมกนีเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก ต ่า ถึงปานกลาง ส่วน
แปลงอ าเภอบางกล ่าทั้ง 3 แปลง (BK1 BK2 BK3) และอ าเภอสะเดาทั้ง 2 แปลง (SD1 SD2) มีปริมาณ
แมกนีเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปานกลาง (1.0-2.0 cmol/kg) ซ่ึงเป็นค่าท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกส้มโอ 
(สมศกัด์ิ, 2552)  

 ปริมาณจุลธาตุในดนิ 
 ปริมาณเหลก็ท่ีเป็นประโยชน์ในดิน (ตารางท่ี 2) พบว่า แปลงทั้ง 5 อ าเภอ จ านวน 20 แปลงมีปริมาณ
เหลก็ท่ีเป็นประโยชนใ์นดินระดบัสูง (20-50 mg/kg) ถึงระดบัสูงมาก (>50 mg/kg) (สมศกัด์ิ, 2552) ซ่ึงมีปริมาณ
เหลก็ท่ีเป็นประโยชนใ์นดินอยูใ่นช่วง 65 -355 mg/kg 
  ปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน (ตารางท่ี 2) พบว่า แปลงอ าเภอบางกล ่า (BK1 BK2 BK3) มี
ปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก (<5 mg/kg) ปานกลาง(10-20 mg/kg)  ถึงระดบัสูง(20-50 
mg/kg) แปลงอ าเภอคลองหอยโข่ง (KHK1 KHK2 KHK3) มีปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่า
มาก ปานกลาง ถึงระดบัสูงมาก  แปลงอ าเภอหาดใหญ่ มีปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปาน
กลาง สูง ถึงระดบัสูงมาก  แปลงอ าเภอรัตภูมิ (RP1 RP2) มีปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปาน
กลาง ถึงสูงมาก (>50 mg/kg) และแปลงอ าเภอสะเดาทั้ง 2  แปลง (SD1 SD2) มีปริมาณแมงกานีสท่ีเป็น
ประโยชนใ์นดินระดบัสูงมาก  
  ปริมาณสงักะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดิน (ตารางท่ี 2) พบว่า แปลงอ าเภอรัตภูมิทั้ง 2 แปลง (RP1 RP2)  มี
ปริมาณสังกะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่า (1-2 mg/kg)  แปลงอ าเภอหาดใหญ่ 7 แปลงมีปริมาณสังกะสีท่ี
เป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก (<1 mg/kg) ถึงระดบัต ่า ส่วนอีก 3 แปลง (HY1 HY2 HY7) มีปริมาณสังกะสี
ท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปานกลาง (2-5 mg/kg) ซ่ึงเป็นค่าท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกส้มโอ (สมศกัด์ิ, 2552)   
แปลงอ าเภอคลองหอยโข่ง (KHK1 KHK2 KHK3) มีปริมาณสังกะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก ต ่า ถึง
ระดบัสูง (5-10 mg/kg) อ  าเภอสะเดาทั้ง 2  แปลง (SD1 SD2) มีปริมาณสังกะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปาน
กลาง (2-5 mg/kg) ซ่ึงเป็นค่าท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกส้มโอ (สมศกัด์ิ, 2552)  แปลงอ าเภอบางกล ่า (BK1 BK2 
BK3) มีปริมาณสงักะสีท่ีเป็นประโยชนใ์นดินระดบัปานกลาง (2-5 mg/kg) ถึงระดบัสูง (5-10 mg/kg)  
 ปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดิน (ตารางท่ี 2) พบว่า อ  าเภอคลองหอยโข่งมีปริมาณทองแดงท่ี
เป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก (<0.5 mg/kg)  ถึงระดบัปานกลาง (1-2 mg/kg)  แปลงอ าเภอหาดใหญ่มี
ปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก ปานกลาง ถึงระดบัสูงมาก และแปลงอ าเภอรัตภูมิ (RP1 
RP2) และแปลงอ าเภอสะเดา (SD1 SD2) มีปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปานกลาง (1-2 mg/kg)  
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ซ่ึงเป็นค่าท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกส้มโอ (สมศกัด์ิ, 2552) ส่วนอ าเภอบางกล ่า (BK1 BK2 BK3)  มีปริมาณ
ทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปานกลางถึงสูงมาก (> 2.5 mg/kg) ซ่ึงมีปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์
ในดินอยูใ่นช่วง 3-4 mg/kg 

จากขอ้มูลผลการวิเคราะห์สมบติัทางเคมีท่ีศึกษา จ านวน 20 แปลง พบว่า แปลงในแหล่งปลูกอ าเภอ
บางกล ่า ไดแ้ก่ แปลง BK3 มีสมบติัทางเคมีท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่มากกว่าแปลง
อ่ืนๆ แปลงท่ีมีปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ คือ แหล่งปลูกใน อ.
บางกล ่า ทั้ง 3 แปลง (BK1 BK2 BK3) มีปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีเหมาะสมส าหรับการผลิตส้มโอพนัธ์ุหอม
หาดใหญ่มากกวา่แหล่งปลูกในอ าเภออ่ืนๆ โดยมีปริมาณอินทรียวตัถุเหมาะสม (1.5-2.5 % ) ปริมาณฟอสฟอรัส
ท่ีเป็นประโยชนใ์นดินระดบัสูงมาก (>75 mg/kg)  และมีปริมาณโพแทสเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และทองแดง
ในระดบัท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกสม้โอ  
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ตารางที่ 2 สมบติัทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดินเฉล่ียท่ีระดบัความลึกของดิน 0-15เซนติเมตร ในแปลงปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ จ.สงขลา ปี 2554-2556 

Field No. 
pH 

(1:1) 
OM 
(%) 

Avail. P 
(mg/kg) 

Avail. K 
(mg/kg) 

Exch. Ca 
(cmol/kg) 

Exch. Mg 
(cmol/kg) 

Avail. Fe 
(mg/kg) 

Avail. Mn 
(mg/kg) 

Avail. Zn 
(mg/kg) 

Avail. Cu 
(mg/kg) 

HY1 5.54 1.57 11 89 2.33 0.72 193 22 2.66 0.57 
HY2 5.41 0.60 

 
 

11 40 1.19 0.56 85 31 2.47 0.57 
HY3 4.72 1.79 11 63 0.81 0.54 179 17 1.24 0.37 
HY4 5.06 1.66 4 65 1.28 0.57 74 16 0.40 0.17 
HY5 5.13 1.91 3 122 1.95 1.50 65 51 0.60 0.27 
HY6 5.05 1.13 5 47 1.10 0.38 67 27 0.62 0.63 
HY7  4.69 2.68 5 75 1.86 1.35 182 48 1.98 1.07 
HY8 4.87 1.75 10 44 2.10 0.71 99 43 1.00 0.93 
HY9 4.86 1.99 9 62 1.66 0.51 83 20 0.40 0.33 
HY10 4.75 2.10 7 69 1.18 0.66 72 31 0.70 0.50 
RP1 5.34 1.26 47 43 2.21 0.33 129 11 1.28 0.53 
RP2 5.08 1.18 19 46 2.44 0.49 156 53 1.07 2.13 
KHK1 5.40 0.93 98 39 2.42 0.52 132 25 1.17 0.50 
KHK2 4.83 1.97 3 72 1.87 1.33 126 62 1.96 1.13 
KHK3 5.08 0.96 23 18 0.81 0.22 151 4 0.48 0.40 
BK1 5.34 1.94 174 132 3.18 1.71 120 12 8.00 4.07 
BK2 4.90 2.05 135 205 2.18 1.42 310 34 5.47 3.03 
BK3 5.65 2.25  223 103 4.28 1.81 40 3 2.97 1.03 
SD1 4.70 2.28 4 88 1.82 1.22 83 69 1.30 0.93 
SD2 4.79 2.55 3 89 3.37 1.36 100 65 2.13 1.53 



 

193 

 สมบัตทิางกายภาพของดนิ 
 เน้ือดนิ 

 ดินชั้นบนในแต่ละแปลงมีความแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 3  พบว่า ดินในอ าเภอคลองหอยโข่ง พบตั้งแต่
ดินเน้ือหยาบปานกลาง (ดินร่วนปนทราย) ดินเน้ือปานกลาง (ดินร่วน)  ถึงดินเน้ือละเอียดปานกลาง (ดินร่วน
เหนียว) ดินในอ าเภอรัตภูมิ เป็นดินเน้ือปานกลาง (ดินร่วน)  ดินเน้ือละเอียดปานกลาง (ดินร่วนเหนียวปนทราย) 
ดินในอ าเภอหาดใหญ่พบตั้งแต่ดินเน้ือหยาบปานกลาง (ดินร่วนปนทราย) ดินเน้ือปานกลาง(ดินร่วน)  ดินเน้ือ
ละเอียดปานกลาง (ดินร่วนเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง) ถึงดินเน้ือละเอียด (ดินเหนียว)  ดินใน
อ าเภอสะเดา เป็นดินเน้ือปานกลาง (ดินร่วน) และดินเน้ือละเอียด (ดินเหนียว)  ดินในอ าเภอบางกล ่า เป็นดินเน้ือ
ปานกลาง (ดินร่วน)  ถึงดินเน้ือละเอียดปานกลาง (ดินร่วนเหนียว) ซ่ึงเป็นเน้ือดินท่ีเหมาะสมส าหรับปลูกส้มโอ
พนัธ์ุหอมหาดใหญ่ (วิจิตร, 2546) โดยลกัษณะเน้ือดินท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปริมาณน ้ าท่ีเป็นประโยชน์ในดิน 
การดูดยึดธาตุอาหารพืช ความพรุนของดิน และการระบายน ้าและอากาศของดินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลผลิตและคุณภาพผลผลิตพืช 

 ความลึกของดิน พบว่า ดินอ าเภอหาดใหญ่ในแต่ละแปลงมีความลึกของดินท่ีรากพืชจะชอนไชได ้
(effective soil depth) แตกต่างกนั โดย เป็นแปลงดินต้ืนมาก (ความลึก < 25 เซนติเมตร) ดินต้ืน (ความลึก 25-50 
เซนติเมตร) ถึงดินลึก (ความลึก 100-150 เซนติเมตร) ดินอ าเภอรัตภูมิ และอ าเภอคลองหอยโข่ง พบตั้งแต่ดินต้ืน 
ถึงดินลึกปานกลาง ดินในอ าเภอบางกล ่า เป็นดินลึกปานกลาง (ความลึก 50-100 เซนติเมตร) ถึงดินลึก ดินอ าเภอ
สะเดาทั้ง 2 แปลง (SD1 SD2) เป็นดินลึก  ความลึกของดินท่ีรากพืชสามารถชอนไชไดลึ้กท่ีสุดจะท าใหพื้ชมี
โอกาสเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิตไดดี้กวา่แปลงท่ีมีดินต้ืน (เอิบ, 2547) นอกจากน้ีจากการศึกษายงัพบว่า ส้มโอ
หอมหาดใหญ่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตในดินท่ีระดับความลึกของดินท่ีรากพืชจะชอนไชได ้
(effective soil depth) ไม่นอ้ยกวา่ 40 เซนติเมตร 

 ความหนาแน่นรวมของดินเฉล่ียท่ีระดบั 0-50 เซนติเมตร พบวา่ ดินในอ าเภอรัตภูมิ บางกล ่า และสะเดา
ท่ีท าการศึกษา มีความหนาแน่นรวมของดินเฉล่ียในระดบัท่ีไม่ก าจดัการเจริญเติบโตของรากพืช ในขณะดินใน
อ าเภอคลองหอยโข่ง 1 แปลง (KHK3) มีความหนาแน่นรวมของดินสูงซ่ึงก าจดัการชอนไชของรากพืช ซ่ึงเป็น
ดินร่วนปนทรายท่ีมีความหนาแน่นรวมของดินมากกว่า 1.80 กรัม/ลบ.ซม. (USDA, 2008)  ส่วนท่ีเหลืออีก 2 
แปลงมีความหนาแน่นรวมของดินเฉล่ียในระดบัท่ีไม่ก าจดัการเจริญเติบโตของรากพืช และดินอ าเภอหาดใหญ่ 
4 แปลง ไดแ้ก่ แปลง HY2 มีความหนาแน่นรวมของดินสูง เน่ืองจากเป็นดินร่วนเหนียวท่ีมีความหนาแน่นรวม
ของดินมากกว่า 1.75 กรัม/ลบ.ซม. ส่วน แปลง HY3 HY9 และ HY10 มีความหนาแน่นรวมของดินสูงเช่นกนั 
เน่ืองจากเป็นดินเหนียวท่ีมีความหนาแน่นรวมของดินมากกว่า 1.47 กรัม/ลบ.ซม. ซ่ึงจ ากดัการเจริญเติบโตของ
รากพืช (USDA, 1999) โดยดินท่ีมีความหนาแน่นรวมของดินสูง จะมีความพรุนต ่า ความร่วนซุยต ่า ซ่ึงเป็น
ขอ้จ ากดัของการเจริญเติบโตของราก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตและคุณภาพสม้โอ 

 จากขอ้มูลผลการวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพของดินบางประการท่ีท าการศึกษาจ านวน 20 แปลง 
พบว่า ดินในแหล่งปลูก อ.บางกล ่า ทั้ง 3 แปลง (BK1 BK2 BK3) อ.หาดใหญ่ 1 แปลง (HY1) อ.รัตภูมิ 1 แปลง 
(RP1) อ.คลองหอยโข่ง 1 แปลง (KHK1) และ อ.สะเดา 1 แปลง (SD1)  มีสมบติัทางกายภาพเหมาะสมส าหรับ
การผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่มากกว่าแปลงอ่ืนๆท่ีท าการศึกษา ซ่ึงเป็นดินเน้ือปานกลาง (ดินร่วน)  ถึงดิน
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เน้ือละเอียดปานกลาง (ดินร่วนเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทราย) มีความลึกของดินท่ีรากพืชสามารถชอนไช
ได ้(effective soil depth) ไม่นอ้ยกว่า 50 เซนติเมตร และมีความหนาแน่นรวมของดินเฉล่ียท่ีระดบั 0-50 
เซนติเมตร ในระดบัท่ีไม่จ ากดัการเจริญเติบโตของพืช  
ตารางที่ 3 สมบติัทางกายภาพของดินบางประการปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ จ.สงขลา จ านวน 20 แปลง 
 

Field No. 
Effective soil depth 

(cm.) 

Soil Bulk Density ; Db   
(g/cm3) 

Soil Texture 

0-50 ซม. 0-15 cm. 0-50 cm. 
HY1 >100 1.69 Sandy loam Sandy clay loam 
HY2 10 1.76 Sandy loam Clay loam 
HY3 14 1.50 Clay loam Clay 
HY4 43 1.62 Loam Clay loam 
HY5 38 1.49 Clay loam Clay 
HY6 44 1.57 Loam Clay loam 
HY7 41 1.45 Clay loam Clay 
HY8 42 1.51 Silty clay loam Clay 
HY9 30 1.67 Silty clay loam Clay 

HY10 13 1.51 Clay Clay 
RP1 79 1.70 Sandy clay loam Sandy clay loam 
RP2 42 1.63 Loam Clay loam 

KHK1 51 1.66 Loam Loam 
KHK2 59 1.39 Clay loam Clay 
KHK3 32 1.81 Sandy loam Sandy loam 
BK1 50 1.52 Clay loam Clay loam 
BK2 66 1.44 Clay loam Clay loam 
BK3 >100 1.45 Loam Loam 
SD1 >100 1.42 Loam Loam 
SD2 >100 1.36 Clay Clay 

 

  3. ปริมาณและคุณภาพผลผลติส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 
ปริมาณผลผลติเฉลีย่ 
ปริมาณผลผลิตเฉล่ียส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งปลูกท่ีต่างกนัท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตในปี 2554 -

2556  จ านวน 20 แปลง (ตารางท่ี 4) พบว่า แปลง HY7 มีปริมาณผลผลิตเฉล่ียสูงสุด (103.65 กิโลกรัม/ตน้) 
รองลงมาคือ แปลง HY4 BK3  BK1 และ SD2 ตามล าดบั ซ่ึงมีปริมาณผลผลิตเฉล่ียมากกว่า 60 กิโลกรัมต่อตน้ 
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แปลง HY4 และ HY7 ถึงแมจ้ะมีสมบติัทางเคมี ปริมาณธาตุอาหารในดิน (ตารางท่ี 2)  และสมบติัทางกายภาพ
ของดิน (ตารางท่ี 3) ไม่เหมาะสมเท่ากบัแปลง BK3 แต่มีผลผลิตเฉล่ียสูงกว่าแปลง BK3 เน่ืองจากแปลง HY4 
และ HY7 มีการจดัการสวนท่ีดีกว่า โดยมีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  และ 13-13-21 และปุ๋ยอินทรีย ์รวมทั้งมี
การห่อผล 95-100 เปอร์เซ็นต ์ (ตารางท่ี 1)  ท าใหไ้ดผ้ลผลิตสูงกวา่แปลง BK3 ส่วนแปลงท่ีมีผลผลิตเฉล่ียต่อตน้
ต ่ากวา่ 60 กิโลกรัมต่อตน้ ไดแ้ก่แปลง SD1 RP2 HY5 HY1 HY8 BK2 KHK1 KHK3 HY3 และ HY2 ตามล าดบั 
อย่างไรก็ตามแปลง HY6 HY9 HY10 RP1 และ KHK2 ไม่สามารถประเมินผลผลิตได ้เน่ืองจาก แปลงดงักล่าว
ขาดการดูแลรักษามีการเข้าท าลายของศัตรูพืชมีการจัดการสวนน้อย ประกอบกับมีการห่อผลต ่ากว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ของจ านวนผลผลิต หรือบางแปลงไม่มีการห่อผล ท าให้ผลร่วงก่อนการเก็บเก่ียวจึงไม่สามารถ
ประเมินผลผลิตได ้และบางแปลงไม่ใส่ปุ๋ยหรือมีการใส่ปุ๋ยอินทรียเ์พียงอย่างเดียว ประกอบกบับางแปลงมี
กาฝากปกคลุมก่ิง ไม่มีการตดัแต่งก่ิงดงันั้น การจดัการสวนท่ีดีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอย่างมากในการใหผ้ลผลิตของ
สม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 

คุณภาพผลผลติเฉลีย่ 
คุณภาพผลผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งปลูกท่ีต่างกนัท่ีเก็บเก่ียวผลผลิตในปี 2554 -2556  

จ านวน 20 แปลง (ตารางท่ี 4) พบว่า น ้ าหนกัผลผลิตเฉล่ียแปลง HY6 สูงสุด (1.85 กิโลกรัม/ผล) รองลงมา คือ 
แปลงอ าเภอบางกล ่าทั้ง 3 แปลง (BK1 BK2 BK3)  แปลงอ าเภอหาดใหญ่ 4 แปลง (HY1 HY4 HY5 HY7 HY8) 
แปลงอ าเภอรัตภูมิ 1 แปลง (RP2) และแปลงอ าเภอสะเดา 1 แปลง (SD2)โดยมีน ้ าหนักผลผลิต 1.30-1.61 
กิโลกรัม/ผล ส่วนแปลงท่ีมีน ้าหนกัผลผลิตเฉล่ียต ่า 0.97-1.30 กิโลกรัม/ผล ไดแ้ก่ แปลงอ าเภอคลองหอยโข่งทั้ง 
3 แปลง (KHK1 KHK2 KHK3) อ าเภอหาดใหญ่ 3 แปลง (HY9 HY2 HY3)  แปลงอ าเภอรัตภูมิ 1 แปลง (RP1) 
และ แปลงอ าเภอสะเดา 1 แปลง (SD1)  

เสน้ผา่ศูนยก์ลางผลเฉล่ีย จ านวน 20 แปลง พบว่า ส่วนใหญ่มีผลขนาดปานกลาง (เส้นผ่าศูนยก์ลางผล 
18 เซนติเมตร) ถึงขนาดเล็ก (เส้นผ่าศูนย์กลางผล 15 เซนติเมตร) (วิจิตต์, 2546)  โดยแปลง HY6 มี
เส้นผ่าศูนยก์ลางผลเฉล่ียสูงสุด (18.42 เซนติเมตร) รองลงมาคือ แปลงอ าเภอบางกล ่าทั้ง 3 แปลง (BK1 BK2 
BK3) แปลงอ าเภอรัตภูมิทั้ง 2 แปลง (RP1 RP2)  อ าเภอหาดใหญ่ 4 แปลง (HY1 HY4 HY7 HY8)  และ แปลง
อ าเภอคลองหอยโข่ง 1 แปลง (KHK1) และแปลงอ าเภอสะเดา 1 แปลง (SD2) ส่วนแปลงท่ีมีผลขนาดเลก็ท่ีมี
เสน้ผา่ศูนยก์ลาง 15 เซนติเมตร ไดแ้ก่แปลง SD1 HY5 KHK2 HY2 KHK3 HY3 และ HY9 ตามล าดบั 

สัดส่วนเน้ือเฉล่ีย พบว่า สัดส่วนเน้ือเฉล่ีย ของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ แปลง BK1 มีสัดส่วนเน้ือ
เฉล่ียสูงสุด (45.61 เปอร์เซ็นต)์ นัน่คือมีเปอร์เซ็นตเ์ปลือกต ่าสุด รองลงมาคือ KHK2 KHK3 HY5 HY8 HY2 
HY9 HY7 KHK1 HY3 RP1 RP2 BK2 SD2 BK3 HY1 HY4 และ SD1 ตามล าดบั ส่วนแปลง HY6 มีสัดส่วน
เน้ือเฉล่ียต ่าสุด (25.10 เปอร์เซ็นต)์ นัน่คือมีเปอร์เซ็นตเ์ปลือกสูงสุด 
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ตารางที่ 4 ปริมาณและคุณภาพผลผลิตเฉล่ียของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ จ.สงขลา ปี 2554-2556 จ านวน 
20 แปลง  

รหัสแปลง 

ผลผลติ
เฉลีย่ 

น า้หนักผล
เฉลีย่ 

เส้นผ่าศก.ผล
เฉลีย่ 

สัดส่วนเน้ือ
เฉลีย่ 

ความหนา 
เปลือกเฉลีย่ 

(มม.) 
สีกุ้ง 

TSS TA 
TSS/TA 

(กก./ต้น) (กก./ผล) (ซม.) (%) (   Brix ) (%) 

HY1 36.25 1.52 16.64 33.15 25.55 Red 39 C 10.24 0.58 17.66 
HY2 3.34 1.03 14.35 39.93 19.26 Red 39 B 11.73 0.61 19.23 
HY3 8.05 0.99 13.60 38.49 17.99 Red 37 B 11.44 0.59 19.39 

HY4 74.22 1.50 16.57 32.98 25.51 
Red 38 A,B 
Red 37 B,C 

9.98 0.55 18.15 

HY5 38.54 1.38 14.57 40.43 24.48 
Red 37 B 
Red 38 D 

10.18 0.56 18.18 

HY6 - 1.85 18.42 25.10 35.44 Red 37 D 10.15 0.63 16.11 

HY7 103.65 1.30 15.94 39.04 22.39 
Red 50 B 

Red 49 A,B 
10.73 0.56 19.16 

HY8 32.58 1.32 15.65 40.34 21.21 
Red 38 A 
Red 39 B 

 

10.45 0.63 16.59 

HY9 - 1.04 13.29 39.89 20.93 
Red 37 B 
Red 37 C 

10.18 0.52 19.58 

HY10 - - - - - - - - - 

RP1 - 1.25 15.38 38.12 19.80 Red 37 B 10.23 0.56 18.27 

RP2 45.60 1.31 16.00 37.59 24.30 
Red 37 A 
Red 38 A 

11.40 0.57 20.00 

KHK1 27.70 1.27 15.97 38.56 21.84 Red 38 A-C 10.35 0.60 17.25 

KHK2 - 1.06 14.49 42.91 20.48 
Red 37 A 
Red 38 A 

11.08 0.65 17.05 

KHK3 12.76 0.97 13.87 42.45 18.86 
Red 41 D 
Red 38 A 

10.85 0.54 20.09 

BK1 69.61 1.61 16.70 45.61 20.69 
Red 39 A 
Red 48 B 

11.72 0.52 22.54 

BK2 30.52 1.42 15.44 37.57 19.12 
Red 38 A-C 
Red 37 A,C 

11.97 0.51 23.47 

BK3 71.18 1.41 15.40 33.36 22.59 
Red 38 A-C 
Red 37 A,C 

11.14 0.54 20.63 

SD1 59.51 1.29 14.93 32.80 21.57 Red 37 A-B 11.64 0.63 18.47 
SD2 63.64 1.30 15.30 36.86 24.70 Red 37 A,C 11.34 0.62 18.29 
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ความหนาเปลือกเฉล่ีย พบว่า แปลง HY6 มีความหนาเปลือกสูงสุด (35.44 มิลลิเมตร) รองลงมาคือ 
HY1 HY4 SD2 HY5 RP2 BK3 HY7 KHK1 SD1 HY8 HY9 BK1 KHK2 RP1 HY2 BK2 และ KHK3 
ตามล าดบั ส่วนแปลง HY3 มีเปลือกบางท่ีสุด (17.99 มิลลิเมตร) ซ่ึงความหนาเปลือกเฉล่ียของส้มโอพนัธ์ุหอม
หาดใหญ่ คือ 21.30 มิลลิเมตร (วิจิตตแ์ละคณะ, 2529) โดยผลท่ีมีขนาดใหญ่จะมีความหนาเปลือกมากกว่าผลท่ีมี
ขนาดท่ีเลก็กวา่ 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดท้ั้งหมดเฉล่ีย (TSS) พบว่า ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดท้ั้งหมดเฉล่ีย
อยูใ่นช่วง 9.98-11.97    Brix ซ่ึงทั้ง 20 แปลง เน้ือสม้โอมีความหวานในระดบัคุณภาพ คือ มีความหวาน (ปริมาณ
ของแข็งท่ีละลายน ้าไดท้ั้งหมด)ไม่นอ้ยกว่า 8   Brix (มกอช., 2550) โดยปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดท้ั้งหมด
เฉล่ียสูงสุด คือ แปลง BK2 (11.97    Brix) รองลงมาคือ แปลง HY2 BK1 SD1 HY3 RP2 SD2 BK3 KHK2 
KHK3 HY7 HY8 KHK1 HY1 RP1 HY5 HY9 HY6 ตามล าดบั ส่วนแปลง HY4 มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้า
ไดท้ั้งหมดเฉล่ียต ่าสุด คือ 9.98    Brix ส าหรับปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดเ้ฉล่ีย (TA)  พบว่า อยู่ในช่วง 0.51-0.65 
เปอร์เซ็นต ์โดยปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดเ้ฉล่ียสูงสุด คือ แปลง KHK2 (0.65%) ส่วนแปลง BK2 มีปริมาณกรดท่ี
ไทเทรตไดเ้ฉล่ียต ่าสุด คือ 0.51 เปอร์เซ็นต ์ 

สัดส่วนระหว่างปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดก้บัปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดเ้ฉล่ียหรือดชันีรสชาติ 
(TSS/TA)  พบว่า ดชันีรสชาติอยู่ในช่วง 16.11-23.47 โดยแปลงอ าเภอบางกล ่าทั้ง 3 แปลง (BK1 BK2 และ 
BK3) มีดชันีรสชาติสูงกว่าแปลงส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในแหล่งปลูกอ าเภออ่ืนๆท่ีท าการศึกษา โดยแปลง 
HY6 มีดชันีรสชาติต ่าสุด (16.11)  

สีของเน้ือผล พบว่า สีของเน้ือผลในแหล่งปลูกทั้ง 5 อ  าเภอ อยู่ในลกัษณะประจ าพนัธ์ุของส้มโอพนัธ์ุ
หอมหาดใหญ่ คือ มีสีเน้ือผลสีชมพูเขม้ถึงสีแดง (วิจิตต ์และคณะ, 2529) 

จากขอ้มูลองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีท าการศึกษาในแหล่งปลูก 5 อ าเภอ 
จ านวน 20 แปลง พบวา่  มีรสชาติและสีเน้ือผลตรงตามพนัธ์ุ โดยส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในแหล่งปลูกอ าเภอ
บางกล ่าผลมีน ้าหนกัและรสชาติดีกวา่แหล่งปลูกในอ าเภออ่ืนๆ 
 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบัตขิองดนิบางประการต่อปริมาณและคุณภาพส้มโอหอมหาดใหญ่ 
  จากขอ้มูลสมบติัทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน (ตารางท่ี 2) และ ขอ้มูลปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ (ตารางท่ี 4) ไดน้ ามาวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ โดยใชโ้ปรแกรม IRRISTAT ซ่ึงใช้
ขอ้มูลจ านวน 13 แปลง ไดแ้ก่ แปลง HY2 HY3 HY4 HY5 HY7 HY8 RP2 KHK1 KHK3 BK1 BK3 SD1 และ 
SD2 เน่ืองจากเป็นแปลงท่ีมีการจดัการสวนใกลเ้คียงกนั (ตารางท่ี1) และมีการห่อผลมากกว่า 50% ส่วนอีก 7 
แปลง ไม่น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เน่ืองจากมีการจดัการสวนไม่ดี (ตารางท่ี 1) ไม่มีการห่อผล/ห่อผลต ่า ไม่
มีการใส่ปุ๋ย/ใส่ปุ๋ยในปริมาณนอ้ย มีการท าลายของหนอนเจาะผลรุนแรง ผลผลิตร่วง ท าให้ไม่สามารถประเมิน
ผลผลิตได ้ไดแ้ก่แปลง HY6 HY9 HY10 RP1 และ KHK2 ในขณะท่ีแปลง HY1 มีผลผลิตต ่า เน่ืองจากมีการเขา้
ท าลายหนอนเจาะผลท าใหผ้ลร่วง เก็บเก่ียวผลผลิตไดเ้พียงบางส่วน ส่วนแปลง BK2 เป็นสวนผสมปลูกร่วมกบั
ยางพารา (ปี2556 ยางพาราอายุ 5 ปี) ท าใหผ้ลผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในปี 2555 และ 2556 ลดลงมากกว่า 
50 เปอร์เซ็นตจ์ากปี 2554 ซ่ึงปี 2554 ไดผ้ลผลิต 51.80 กิโลกรัมต่อตน้ ส่วนปี 2555 และ 2556 ไดผ้ลผลิต 20.19 
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และ 19.56 กิโลกรัมต่อตน้ จึงไม่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เน่ืองจากมีปัจจยัส่ิงแวดลอ้มอ่ืนอย่าง
เด่นชดัท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิตสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 
  ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของดินบางประการกบัปริมาณและคุณภาพผลผลิตส้มโอพนัธ์ุหอม
หาดใหญ่ โดยการหาสหสมัพนัธ์ พบวา่ มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า แมค่้าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) ท่ีวิเคราะห์
ไดบ้างคู่ความสมัพนัธ์จะมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 5) ดงัน้ี 
  สมบัตทิางเคมขีองดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีสภาพเป็นกรดจดั (4.5-5.5) ถึงกรดปาน
กลาง (5.5-6.5) ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าปฏิกิริยาดินกบัปริมาณผลผลิต
และคุณภาพผลผลิตของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีเกษตรกรสวนส้มโอไม่ได้ให้
ความส าคญักบัการปรับสภาพความเป็นกรดของดิน  
 ปริมาณธาตุอาหารหลกัในดนิ 
  อนิทรียวตัถุในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณอินทรียวตัถุในดินตั้งแต่ระดบัต ่า 
ปานกลาง ถึงระดบัสูง ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยพบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนัระหว่าง
ปริมาณอินทรียวตัถุในดินกบัปริมาณผลผลิตอย่างเด่นชดั (r=0.76**) เม่ือแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูป
สมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ระดบัปริมาณอินทรียวตัถุในดินท่ีสูงข้ึนท าให้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน ดัง
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ ปริมาณผลผลิต (กก./ตน้) = 35**(OM) - 13.89 โดยปริมาณอินทรียวตัถุใน
ดินสามารถพยากรณ์ปริมาณผลผลิตไดร้้อยละ 54  ส่วนอีกร้อยละ 46 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน (ตารางท่ี 6) แต่ไม่
พบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาณอินทรียวตัถุในดินกับน ้ าหนักผลผลิตและองค์ประกอบคุณภาพ
ผลผลิตของสม้โอพนัธ์หอมหาดใหญ่  
 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีระดบัฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน
ตั้งแต่ระดบัต ่ามาก ต ่า  ปานกลาง สูง ถึงระดบัสูงมาก ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยพบความสัมพนัธ์เชิง
เสน้ตรงในทิศทางเดียวกนัระหวา่งปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชนใ์นดินกบัดชันีรสชาติอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (r=0.57*) เม่ือแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ระดบัฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชนใ์นดินท่ีสูงข้ึนท าใหด้ชันีรสชาติเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 6) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ TSS/TA 
= 0.01*(P) + 18.53 โดยปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินสามารถพยากรณ์ดชันีรสชาติไดร้้อยละ 27  
ส่วนอีกร้อยละ 73 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน แต่ไม่พบความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชนใ์นดินกบัปริมาณผลผลิตและน ้าหนกัผลผลิตสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่  
 ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลีย่นได้ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้น
ดินตั้งแต่ระดบัต ่ามาก ต ่า  ปานกลาง สูง ถึงระดบัสูงมาก ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยพบความสัมพนัธ์เชิง
เส้นตรงในทิศทางเดียวกนัระหว่างปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินกบัน ้าหนกัผลผลิตอย่างเด่นชดั 
(r=0.69**) เม่ือแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมท่ี
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แลกเปล่ียนไดใ้นดินท่ีสูงข้ึนท าใหน้ ้ าหนกัผลผลิตเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 6) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบคือ 
น ้าหนกัผลผลิต (กก./ผล) = 0.004**(K) + 1.01โดยปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินสามารถพยากรณ์
น ้าหนกัผลผลิตไดร้้อยละ 42  ส่วนอีกร้อยละ 58 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน แต่ไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง
ระหวา่งปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินกบัปริมาณผลผลิตและองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของส้ม
โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่  
 นอกจากน้ียงัพบความสัมพนัธ์รูปแบบควอดราติกระหว่างโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินกับ
สัดส่วนเน้ืออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r=0.77*)  ดังสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ สัดส่วนเน้ือ 
(เปอร์เซ็นต์) =0.003**(k)2 - 0.39(K)** + 50.47 (ตารางท่ี 7)  ซ่ึงปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน
สามารถพยากรณ์สัดส่วนเน้ือได้ร้อยละ 52  ส่วนอีกร้อยละ 48 เป็นสาเหตุจากปัจจัยอ่ืน และปริมาณ
โพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินมีค่า 132   มิลลิกรัม/กิโลกรัมจะท าใหมี้สดัส่วนเน้ือสม้โอสูงสุด 
ตารางที่ 5 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง (correlation coefficient; r) ระหว่างสมบติัของดินบาง

ประการกบัปริมาณผลผลิตและองค์ประกอบคุณภาพผลผลิตของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จาก
แหล่งปลูกต่างๆ 

สมบัติดนิ 
ปริมาณ 
ผลผลติ 
(กก./ต้น) 

น ้าหนัก 
ผลผลติ 
(กก./ผล) 

องค์ประกอบคุณภาพผลผลติ 

สัดส่วนเน้ือ 
(เปอร์เซ็นต์) 

ความหนา 
เปลือก 
(มม.) 

ปริมาณ 
ของแข็งที่ 
ละลายน ้าได้ 

(TSS, %Brix) 

ปริมาณ 
กรดท่ี 

ไทเทรตได้ 
(TA, %) 

ดชันีรสชาติ 
(TSS/TA) 

pH (1:1) 0.14ns 0.22ns 0.10ns 0.01ns 0.0003ns 0.42ns 0.36ns 
OM (%) 0.76** 0.46ns 0.30ns 0.36ns 0.30ns 0.30ns 0.26ns 
Avail. P (mg/kg) 0.22ns 0.44ns 0.10ns 0.10ns 0.20ns 0.51ns 0.57* 
Avail.K  (mg/kg) 0.55ns 0.69** 0.00ns 0.35ns 0.14ns 0.32ns 0.37ns 
Exch.Ca   (cmol/kg) 0.51ns 0.62* 0.14ns 0.42ns 0.17ns 0.14ns 0.26ns 
Exch.Mg   (cmol/kg) 0.66* 0.63* 0.05ns 0.32ns 0.17ns 0.24ns 0.35ns 
Avail.Fe   (mg/kg) 0.10ns 0.44ns 0.41ns 0.40ns 0.14ns 0.07ns 0.14ns 
Avail.Mn (mg/kg) 0.20ns 0.10ns 0.22ns 0.42ns 0.10ns 0.64* 0.46ns 
Avail.Zn (mg/kg) 0.30ns 0.47ns 0.46ns 0.17ns 0.53ns 0.39ns 0.73** 
Avail.Cu (mg/kg) 0.36ns 0.54ns 0.44ns 0.03ns 0.53ns 0.32ns 0.66* 
Effective Soil Depth 
; D (cm.) 

0.55ns 0.44ns 0.55ns 0.45ns 0.14ns 0.14ns 0.001ns 

Soil Bulk Density  
; Db (g/cm) 

0.58* 0.45ns 0.32ns 0.40ns 0.10ns 0.22ns 0.14ns 

ns          หมายถึง  ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
* และ **  หมายถึง  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ แสดงว่า ตวัแปรท่ีศึกษามี
ความสมัพนัธ์กนัเชิงเส้นตรง 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นตรงระหว่างสมบติัของดินบางประการกบัปริมาณผลผลิต
และองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งปลูกต่างๆ 

ns         หมายถึง  ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
* และ ** หมายถึง  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั แสดงวา่ ตวัแปรท่ีศึกษามีความสมัพนัธ์
กนัเชิงเส้นตรง 

 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยรูปแบบควอดราติกระหว่างสมบติัของดินบางประการกบัปริมาณ

ผลผลิตและองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่จากแหล่งปลูกต่างๆ 

ns          หมายถึง  ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
* และ **  หมายถึง  สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ แสดงว่า ตวัแปรท่ีศึกษามี
ความสมัพนัธ์กนัรูปแบบควอดราติก 
 

สมการถดถอยเชิงเส้นตรง r r2 r2Adj SE T-Test 

ปริมาณผลผลิต (กก./ตน้) =  35**(OM) - 13.89 0.76** 0.58 0.54 8.99 3.91** 

ปริมาณผลผลิต (กก./ตน้) = 36.39*(Mg) + 11.79 0.66* 0.43 0.38 12.68 2.87* 

ปริมาณผลผลิต (กก./ตน้) =  - 131.29*(Db) + 250.95 0.58* 0.34 0.28 54.63 -2.40* 

น ้าหนกัผลผลิต (กก./ผล) = 0.004**(K) + 1.01 0.69** 0.47 0.42 0.001 3.13** 

น ้าหนกัผลผลิต (กก./ผล) = 0.22*(Mg) + 1.07 0.63* 0.40 0.35 0.08 2.73* 

ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้= 0.001*(Mn) + 0.54 0.64* 0.41 0.36 0.00033 2.77* 

ดชันีรสชาติ =  0.01*(P) + 18.53 0.57* 0.33 0.27 0.005 2.34* 

ดชันีรสชาติ = 0.56**(Zn) + 18.00 0.73** 0.53 0.49 0.16 3.51** 

ดชันีรสชาติ = 1*(Cu)+18.03 0.66* 0.44 0.39 0.33 2.96* 

สมการถดถอยรูปแบบควอดราติก r r2 r2Adj 
SE T-Test 

x x2 x x2 

ปริมาณผลผลิต (กก./ตน้) = -0.015(D)2 + 2.36*(D) - 21.75 0.66* 0.47 0.36 1.04 0.008 2.28* -1.81ns 

น ้าหนกัผลผลิต (กก./ผล)  = -0.06(Ca)2 + 0.41*(Ca) + 0.75 0.73* 0.53 0.44 0.18 0.036 2.32* -1.71ns 

น ้าหนกัผลผลิต (กก./ผล)  = -0.00014*(D)2 + 0.02**(D) + 0.76 0.75* 0.56 0.48 0.0059 0.00004 3.31** -2.91* 

สัดส่วนเน้ือ (เปอร์เซ็นต)์ = 0.003**(k)2 - 0.39(K)** + 50.47 0.77* 0.60 0.52 0.103 0.0007 -3.80** 3.89** 

ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้= -0.14**(Mg)2 + 0.27**(Mg) + 0.48 0.77* 0.59 0.51 0.082 0.039 3.31** -3.58** 

ดชันีรสชาติ = 5.22*(Mg)2 - 9.80*(Mg) + 22.29 0.74* 0.55 0.46 3.55 1.69 -2.76* 3.08* 
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  ปริมาณธาตุอาหารรองในดนิ 
 ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลีย่นได้ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน
ตั้งแต่ระดบัต ่ามาก ถึงระดบัต ่า โดยพบความสัมพนัธ์รูปแบบควอดราติกระหว่างแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้น
ดินกบัน ้าหนกัผลผลิตอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  (r=0.73*)  (ตารางท่ี 7) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
น ้ าหนกัผลผลิต      (กก./ผล) = -0.06(Ca)2 + 0.41*(Ca) + 0.75 โดยปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน
สามารถพยากรณ์น ้ าหนักผลผลิตได้ร้อยละ 44  ส่วนอีกร้อยละ 56 เป็นสาเหตุจากปัจจัยอ่ืน โดยปริมาณ
แคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินมีค่า 3.42   cmol/kg จะท าใหมี้น ้าหนกัผลสม้โอสูงสุด 
 ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลีย่นได้ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้น
ดินตั้งแต่ระดบัต ่ามาก ต ่า ถึงระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยพบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงใน
ทิศทางเดียวกนัระหวา่งปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินกบัปริมาณผลผลิตและน ้าหนกัผลผลิตอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (r=0.66* และ 0.63* ตามล าดบั  ) เม่ือแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิง
เส้นตรง พบว่า ปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินท่ีสูงข้ึนท าให้ปริมาณผลผลิตและน ้ าหนกัผลผลิต
เพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 6) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ ปริมาณผลผลิต (กก./ตน้) = 36.39*(Mg) + 11.79 
และ น ้าหนกัผลผลิต (กก./ผล) =                  0.22*(Mg) + 1.07 โดยปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน
สามารถพยากรณ์ปริมาณผลผลิตได้ร้อยละ 38  ส่วนอีกร้อยละ 62 เป็นสาเหตุจากปัจจัยอ่ืน และปริมาณ
แมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินสามารถพยากรณ์น ้าหนกัผลผลิตไดร้้อยละ 35  ส่วนอีกร้อยละ 65 เป็นสาเหตุ
จากปัจจัยอ่ืน แต่ไม่พบความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้ในดินกับ
องคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่  
 นอกจากน้ียงัพบความสัมพนัธ์รูปแบบควอดราติกระหว่างแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้ในดินกับ
ปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดอ้ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.77*)  (ตารางท่ี 7) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
คือ ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้(เปอร์เซ็นต์) = -0.14**(Mg)2 + 0.27**(Mg) + 0.48 โดยปริมาณแมกนีเซียมท่ี
แลกเปล่ียนไดใ้นดินสามารถพยากรณ์ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้ไดร้้อยละ 51  ส่วนอีกร้อยละ 49 เป็นสาเหตุจาก
ปัจจยัอ่ืน โดยปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินมีค่า 0.96 cmol/kg จะท าใหมี้ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้
สูงสุด และพบความสมัพนัธ์รูปแบบควอดราติกระหว่างแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินกบัดชันีรสชาติอย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.74*)  (ตารางท่ี 7) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ ดชันีรสชาติ =5.22*(Mg)2 - 
9.80*(Mg) + 22.29 โดยปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินสามารถพยากรณ์ดชันีรสชาติ ไดร้้อยละ 46  
ส่วนอีกร้อยละ 54 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน  
 ปริมาณจุลธาตุในดนิ 
 ปริมาณเหลก็ที่เป็นประโยชน์ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณเหลก็ท่ีเป็นประโยชน์ในดินใน
ระดบัสูงมาก ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเหล็กท่ีเป็นประโยชน์ในดินกบัปริมาณผลผลิต น ้ าหนัก
ผลผลิตและองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้โอหอมหาดใหญ่ 
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 ปริมาณแมงกานีสที่เป็นประโยชน์ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน
ระดบัต ่ามาก ปานกลาง สูง ถึงระดบัสูงมาก ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยพบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงใน
ทิศทางเดียวกนัระหว่างปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินกบัปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้ (TA) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (r=0.64*) เม่ือแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ปริมาณ
แมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินท่ีสูงข้ึนท าใหป้ริมาณกรดท่ีไทเทรตไดสู้งข้ึน (ตารางท่ี 6) ดงัสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ คือ TA =0.001*(Mn) + 0.54 โดยปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินสามารถพยากรณ์
ปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดร้้อยละ 36  ส่วนอีกร้อยละ 64 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินได้กบัปริมาณผลผลิตและน ้ าหนกัผลผลิต และองค์ประกอบคุณภาพ
ผลผลิตอ่ืนๆของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่  
 ปริมาณสังกะสีเป็นประโยชน์ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณสงักะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดินใน
ระดบัต ่ามาก ต ่า ปานกลาง ถึงระดบัสูง ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยพบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทาง
เดียวกนัระหว่างปริมาณสังกะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดินกบัดชันีรสชาติ (TSS/TA) อย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ 
(r=0.73**) เม่ือแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ปริมาณสังกะสีท่ีเป็น
ประโยชนใ์นดินท่ีสูงข้ึนท าใหด้ชันีรสชาติสูงข้ึน (ตารางท่ี 6) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ TSS/TA 
=0.56**(Zn) + 18.00 โดยปริมาณสงักะสีท่ีเป็นประโยชนใ์นดินสามารถพยากรณ์ดชันีรสชาติไดร้้อยละ 49 ส่วน
อีกร้อยละ 51 เป็นสาเหตุจากปัจจัยอ่ืน แต่ไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาณสังกะสีท่ีเป็น
ประโยชน์ในดินไดก้บัปริมาณผลผลิตและน ้ าหนกัผลผลิต และองค์ประกอบคุณภาพผลผลิตอ่ืนๆของส้มโอ
พนัธ์ุหอมหาดใหญ่  
 ปริมาณทองแดงเป็นประโยชน์ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดิน
ในระดบั ต ่า ปานกลาง ถึงระดบัสูงมาก ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยพบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทาง
เดียวกนัระหว่างปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินกบัดชันีรสชาติ (TSS/TA) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(r=0.66*) เม่ือแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ปริมาณทองแดงท่ีเป็น
ประโยชนใ์นดินท่ีสูงข้ึนท าใหด้ชันีรสชาติสูงข้ึน (ตารางท่ี 6) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ TSS/TA 
= 1*(Cu)+18.03 โดยปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินสามารถพยากรณ์ดชันีรสชาติไดร้้อยละ 39 ส่วนอีก
ร้อยละ 61 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินได้
กบัปริมาณผลผลิตและน ้าหนกัผลผลิต และองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตอ่ืนๆของสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่  

สมบัตทิางกายภาพของดนิ 
 ความลกึของดนิ (Effective Soil Depth) 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีความลึกของดิน (Effective Soil Depth) 
ตั้งแต่ดินต้ืนมาก (25 ซม.) ดินต้ืน (25-50 ซม.) ดินลึกปานกลาง (50-100 ซม.) จนถึงดินลึก (100-150 ซม.)  ซ่ึงมี
ค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างความลึกของดินกบัปริมาณผลผลิต และ
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น ้าหนกัผลผลิต และองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ แต่พบความสัมพนัธ์รูปแบบค
วอดราติกระหว่างความลึกของดินกบัปริมาณผลผลิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  (r=0.66*)  ดงัสมการพยากรณ์
ในรูปคะแนนดิบ คือ ปริมาณผลผลิต (กก./ตน้) =  -0.015(D)2 + 2.36*(D) - 21.75 (ตารางท่ี 7) โดยความลึกของ
ดินสามารถพยากรณ์ปริมาณผลผลิตไดร้้อยละ 36  ส่วนอีกร้อยละ 64 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน  
 นอกจากน้ียงัพบความสัมพนัธ์รูปแบบควอดราติกระหว่างความลึกของดินกบัน ้าหนกัผลผลิตอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  (r=0.75*)  ดังสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ น ้ าหนักผลผลิต (กก./ผล) = -
0.00014*(D)2 + 0.02**(D) + 0.76 (ตารางท่ี 7) โดยความลึกของดินสามารถพยากรณ์น ้าหนกัผลผลิตไดร้้อยละ 48  
ส่วนอีกร้อยละ 52 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน  

 ดงันั้น ความลึกของดินท่ีเหมาะสมสูงสุดส าหรับการผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ คือ ความลึกของ
ดิน (Effective Soil Depth) ท่ีระดบั 79 เซนติเมตร ท าใหมี้ปริมาณผลผลิตส้มโอในปริมาณสูงสุดและมีน ้าหนกั
ผลมากท่ีสุด เม่ือความลึกของดินมากกว่า 79 เซนติเมตร จะไม่มีผลต่อการให้ผลผลิตของส้มโอพนัธ์ุหอม
หาดใหญ่ และการปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ดินควรมีความลึกไม่ต ่ากว่า 50 เซนติเมตร เน่ืองจากท่ีความลึก
ของดินตั้งแต่ระดบั 0- 50 เซนติเมตร มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัปริมาณผลผลิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(ภาพท่ี1 ) แต่หากความลึกของดินมากกวา่ 50 เซนติเมตร จะไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัปริมาณผลผลิต 
(ตารางท่ี 8) 
  

 
 

ภาพที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัความลึกของดินกบัปริมาณผลผลิตสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ 
 
  
 
 
 

y = -20.41 + 1.8335*x  
r = 0.74*  n=9 
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ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นตรงระหว่างความลึกของดินท่ีระดบัต่างๆกบัปริมาณ
ผลผลิต 

ns         หมายถึง  ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
* หมายถึง  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงวา่ ตวัแปรท่ีศึกษามีความสมัพนัธ์กนัเชิงเส้นตรง 

 
ความหนาแน่นรวมของดนิ  

 ดินจากแหล่งปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีความหนาแน่นรวมของดินท่ีระดบั 0-50 
เซนติเมตร  ตั้ งแต่ดินมีความหนาแน่นรวมของดินสูงซ่ึงจ ากัดการชอนไชของรากพืช จนถึงระดับความ
หนาแน่นรวมของดินท่ีไม่จ ากดัการชอนไชของรากพืช ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยพบความสัมพนัธ์เชิง
เส้นตรงในทิศทางตรงกนัขา้มระหว่างความหนาแน่นรวมของดินกบัปริมาณผลผลิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
(r=0.58*) เม่ือแสดงรูปแบบความสมัพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ความหนาแน่นรวมของดินต ่า
ท าใหป้ริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 6) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ ปริมาณผลผลิต (กก./ตน้) =  
250.95-131.29*(Db) โดยความหนาแน่นรวมของดินสามารถพยากรณ์ปริมาณผลผลิตไดร้้อยละ 28 ส่วนอีก
ร้อยละ 72 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน แต่ไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างความหนาแน่นรวมของดินกบั
น ้าหนกัผลผลิต และองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้โอหอมหาดใหญ่ 
 
สรุปผลการทดลอง 

1. สมบติัของดินในแหล่งปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ จ.สงขลา 
1.1 ดินแหล่งปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ท่ีศึกษาใน 5 อ าเภอ (หาดใหญ่ รัตภูมิ คลองหอยโข่ง บาง

กล ่า สะเดา)  จ านวน 20 แปลง ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรดจดั และมี 2 แปลง คือ แปลง HY1 เป็นแปลงในแหล่ง
ปลูกอ าเภอหาดใหญ่ และแปลง BK3 เป็นแปลงในแหล่งปลูกอ าเภอบางกล ่า มีสภาพเป็นกรดปานกลาง (5.5-
6.5) ซ่ึงเหมาะสมส าหรับการปลูกสม้โอ   

1.2 ดินในแหล่งปลูก อ.บางกล ่า ทั้ง 3 แปลง (BK1 BK2 BK3) มีปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีเหมาะสม
ส าหรับการปลูกส้มโอมากกว่าแหล่งปลูกอ่ืนๆ โดยมีปริมาณอินทรียวตัถุในระดบัเหมาะสม (1.5-2.5 % ) 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชนใ์นดินระดบัสูงมาก (>75 mg/kg)  และปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์
ในดินระดบัเหมาะสม (100-150 mg/kg)  และยงัมีปริมาณแมกนีเซียม สังกะสี และทองแดงในระดบัท่ีเหมาะสม 

สมการถดถอยเชิงเส้นตรง 
ความลกึ 
ของดนิ 
(ซม.) 

r r2 r2Adj SE T-Test 

- 0-41 0.75ns 0.57ns 0.43ns 1.12 1.99ns 
ปริมาณผลผลติ (กก./ต้น) = -20.96+1.86*(D) 0-43 0.71* 0.51* 0.43* 0.75 2.49* 
ปริมาณผลผลติ (กก./ต้น) = -20.41+1.83*(D) 0-50 0.74* 0.55* 0.49* 0.63 2.93* 

- 0-51 0.62ns 0.39ns 0.31ns 0.64 2.26ns 
- 0-100 0.55ns 0.30ns 0.23 0.25 2.15ns 
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อ.สะเดา ทั้ง 2 แปลง (SD1 SD2) มีปริมาณอินทรียวตัถุ แมกนีเซียม สังกะสี และทองแดงในระดบัเหมาะสม แต่
มีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมท่ีระดบัต ่า ในขณะท่ีดินในแหล่งปลูก อ.หาดใหญ่ และ อ.คลองหอยโข่ง 
ในแต่ละแปลงมีปริมาณธาตุอาหารหลกัและ    จุลธาตุในดินแตกต่างกันพบตั้ งแต่ระดับต ่า ปานกลาง ถึง
ระดบัสูง และมีแมกนีเซียมในระดบัต ่ามากถึงปานกลาง ส่วน อ.รัตภูมิ ทั้ง 2 แปลง (RP1 RP2) มีปริมาณธาตุ
อาหารหลกัระดบัต ่า และแมกนีเซียมต ่ามาก แต่มีแมงกานีสและทองแดงในระดบัเหมาะสม และทั้ง 20 แปลง มี
ปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้ในดินระดับต ่ามากถึงระดบัต ่า แต่มีปริมาณเหล็กท่ีเป็นประโยชน์ในดิน
ระดบัสูงถึงสูงมาก  

1.3 ดินในแหล่งปลูกท่ีมีสมบติัทางกายภาพเหมาะสมส าหรับการผลิตสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ ไดแ้ก่ 
ดินในแหล่งปลูก อ.บางกล ่า ทั้ง 3 แปลง (BK1 BK2 BK3) อ.หาดใหญ่ 1 แปลง (HY1) อ.รัตภูมิ 1 แปลง (RP1) 
อ.คลองหอยโข่ง 1 แปลง (KHK1)) และ อ.สะเดา 1 แปลง (SD1) ซ่ึงเป็นดินเน้ือปานกลาง (ดินร่วน)  ถึงดินเน้ือ
ละเอียดปานกลาง (ดินร่วนเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทราย) มีความลึกของดินท่ีรากพืชสามารถชอนไชได ้
(effective soil depth) ไม่นอ้ยกวา่ 50 เซนติเมตร และมีความหนาแน่นรวมของดินเฉล่ียท่ีระดบั 0-50 เซนติเมตร
ในระดบัท่ีไม่จ ากดัการเจริญเติบโตของพืช  

2. คุณภาพผลผลิตส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ในแหล่งปลูกท่ีท าการศึกษา  มีรสชาติและสีเน้ือผลตรงตาม
พนัธ์ุ โดยสม้โอในแหล่งปลูกอ าเภอบางกล ่ามีน ้าหนกัและรสชาติดีกวา่แหล่งปลูกในอ าเภออ่ืนๆ 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของดินบางประการต่อปริมาณและคุณภาพผลสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัดินดา้นต่างๆกบัปริมาณและคุณภาพของผลส้มโอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ มี

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ค่อนขา้งต ่า แมจ้ะมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัน้ี 
 3.1  ปริมาณผลผลิต ข้ึนอยู่กับปริมาณอินทรียวตัถุในดิน แมกนีเซียมในดิน ความลึกของดิน และ

ความหนาแน่นรวมของดิน โดยปริมาณอินทรียวตัถุในดิน แมกนีเซียมในดินมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงใน
ทิศทางเดียวกนักบัปริมาณผลผลิต โดยปริมาณอินทรียวตัถุท่ีเพ่ิมข้ึนหรือไนโตรเจนท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหป้ริมาณ
ผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างเด่นชัด  และปริมาณแมกนีเซียมท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน ส่วนความ
หนาแน่นรวมของดินมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางตรงขา้มกบัปริมาณผลผลิต โดยเม่ือความหนาแน่น
รวมของดินสูงข้ึนจะส่งผลใหป้ริมาณผลผลิตลดลง ในขณะท่ีความลึกของดินมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบควอด
ราติกกบัปริมาณผลผลิต โดยความลึกของดินท่ีระดบั 79 เซนติเมตร ท าให้มีปริมาณผลผลิตส้มโอพนัธ์ุหอม
หาดใหญ่สูงสุด และการปลูกสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่ดินควรมีความลึกท่ีรากพืชสามารถชอนไชได ้(Effective 
Soil Depth)ไม่ต ่ากวา่ 50 เซนติเมตร  

3.2 น ้าหนกัผล ข้ึนอยู่กบั ปริมาณโพแทสเซียมในดิน แคลเซียมในดิน แมกนีเซียมในดิน และความ
ลึกของดินซ่ึงปริมาณโพแทสเซียม และแมกนีเซียมในดิน มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบั
น ้าหนกัผล โดยปริมาณโพแทสเซียมท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหน้ ้าหนกัผลเพ่ิมข้ึนอย่างเด่นชดั และปริมาณแมกนีเซียมท่ี
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้น ้ าหนกัผลเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีแคลเซียมในดินและความลึกของดินมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบค
วอดราติกกบัน ้าหนกัผล ปริมาณแคลเซียมในดินท่ีระดบั 3.42 cmol/kg และความลึกของดินท่ีระดบั 79 เซนติเมตร
ท าใหผ้ลสม้โอพนัธ์ุหอมหาดใหญ่มีน ้าหนกัสูงสุด   
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3.3 ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้ข้ึนอยูก่บัปริมาณแมกนีเซียมและแมงกานีสในดิน โดยแมงกานีสในดิน
มีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้ปริมาณแมงกานีสท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้
ปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดเ้พ่ิมข้ึน และแมกนีเซียมในดินมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบควอดราติกกบัปริมาณกรดท่ี
ไทเทรตได ้ 

3.4 ดชันีรสชาติ ข้ึนอยู่กบัปริมาณฟอสฟอรัส แมกนีเซียม สังกะสี และทองแดงในดิน โดยปริมาณ
ฟอสฟอรัส สงักะสี ทองแดงมีความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงในทิศทางเดียวกนักบัดชันีรสชาติ โดยปริมาณสังกะสีท่ี
เพ่ิมข้ึนส่งผลใหด้ชันีรสชาติเพ่ิมข้ึนอย่างเด่นชดั ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหด้ชันีรสชาติเพ่ิมข้ึน และ
ปริมาณทองแดงท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ดชันีรสชาติเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีปริมาณแมกนีเซียมในดินความสัมพนัธ์ใน
รูปแบบควอดราติกกบัดชันีรสชาติ  
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ภาคผนวก 
ตารางผนวกที่ 1  ค่าแนะน ามาตรฐานเบ้ืองตน้ส าหรับดินบน (0-15 เซนติเมตร) เพ่ือการปลูกส้มโอ 
สมบัตขิองดิน ระดบัต า่มาก ระดบัต า่ ระดบัเหมาะสม ระดบัสูง ระดบัสูงมาก 
pH (1:2.5) < 4.5 4.5-5.5 5.5-6.5 6.5-8.5 > 8.5 
OM (%) < 0.5 0.5-1.5 1.5-2.5 2.5-4.5 > 4.5 
Avail.P  (mg/kg) < 5 5-15 15-25 25-75 > 75 
Avail.K  (mg/kg) < 50 50-100 100-150 150-200 > 200 
Ex.Ca   
(cmol/kg) 

< 2.0 2-5 5-10 10-15 > 15 

Ex.Mg   
(cmol/kg) 

< 0.4 0.4-1.0 1.0-2.0 2.0-3.0 > 3.0 

Avail.Fe  
(mg/kg) 

< 5.0 5-10 10-20 20-50 > 50 

Avail.Mn 
(mg/kg) 

< 5.0 5-10 10-20 20-50 > 50 

Avail.Zn (mg/kg) < 1.0 1.0-2.0 2.0-5.0 5-10 > 10 
Avail.Cu (mg/kg) < 0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0-2.5 > 2.5 
ท่ีมา : สมศกัด์ิ , 2552 


