
การทดลองผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลติของผลส้มจุก 
ในพืน้ทีจั่งหวดัตรัง 

Effects of Arbuscular Mycorrhiza on growth and yield of Neck Orange (Citrus reticulate Blanco)  
in Trang Province. 
 
ศุภลกัษณ์ อริยภูชัย1 บุญชนะ  วงศ์ชนะ1 ชญานุช ตรีพนัธ์ 1 สุมาล ี ศรีแก้ว1 และ ชนินทร์ ศิริขันตยกลุ2 

 
บทคัดย่อ  

ศึกษาผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของส้มจุก ด าเนินการ
ทดลองท่ีศูนยวิ์จยัพืชสวนตรัง  ช่วงเดือนตุลาคม 2554  ถึง เดือนกนัยายน 2556  เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโต วาง
แผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 5 ซ ้ า  ประกอบดว้ย 4 กรรมวิธี คือ  กรรมวิธีท่ี 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
ตามอตัราแนะน า กรรมวิธีท่ี 2 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามอตัราแนะน า  กรรมวิธีท่ี 3 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตาม
ค าแนะน าและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า และกรรมวิธีท่ี 4 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตาม
ค าแนะน า และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า  พบว่าการใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าท าให้
การเจริญเติบโตทางล าตน้เพ่ิมข้ึนมากกวา่ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพ  ไมคอร์ไรซ่า  โดยการปฏิบติัตามกรรมวิธีท่ี 3 ใส่เช้ือ
ไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน าและ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า ท าใหค้วามยาวก่ิง มีความ
แตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์ และความสูงตน้ ความสูงโคนตน้ถึงแยก ขนาดเส้นรอบวง
โคนตน้ เส้นรอบวงโคนท่ีความสูง 30 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนยก์ลางโคนตน้ เส้นผ่านศูนยก์ลางโคนตน้ท่ี  30  
เซนติเมตร เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ  

 
ค าส าคัญ: สม้จุก, ไมคอร์ไรซ่า 
 
  

                                                           
1ศูนยวิ์จยัพืชสวนตรัง จงัหวดัตรัง 
2ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา 
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ค าน า  
ส้มจุก (Citrus reticulate Blanco) เป็นไมผ้ลพ้ืนเมืองทางภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย แหล่งปลูก

ดั้งเดิมอยูท่ี่อ  าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีช่ือพ้ืนเมืองหลายช่ือเช่น ส้มจุก ส้มแป้นหวัจุก และส้มจุก   ตรังกานู มี
ลกัษณะแตกต่างกนัจากส้มชนิดอ่ืนคือ บริเวณขั้วผลมีปุ่มยื่นยาวออกมาคลา้ยจุก ปลายผลราบหรือเวา้เลก็นอ้ย
เปลือกผลล่อนปอกง่าย มีน ้ ามนัท่ีผิวมาก กลีบผลแยกออกจากกนัไดง่้าย เน้ือผลประกอบดว้ยกุง้ขนาดใหญ่และ
ค่อนขา้งฉ ่าน ้า สีเหลืองอ่อน รสหวานอมเปร้ียว เมลด็นอ้ย ประมาณ 4-5 เมลด็ (มงคล. 2535) เช้ือราไมคอร์ไรซ่า 
คือเช้ือราในดินกลุ่มหน่ึงซ่ึงอาศัยอยู่บริเวณรากพืชโดยไม่ท าอนัตรายต่อพืชท่ีอาศัยอยู่ ต่างฝ่ายต่างได้รับ
ประโยชน์ เช้ือราช่วยดูดธาตุอาหารต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตให้แก่พืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุ
ฟอสฟอรัส นอกจากน้ียงัสามารถลดการใชส้ารเคมีลงไดค้ร่ึงหน่ึงของอตัราแนะน า โดยยงัใหผ้ลผลิตไม่แตกต่าง
กบัการใชปุ๋้ยเคมีตามอตัราแนะน าและเม่ือเช้ือราไมคอร์ไรซ่าเขา้ไปอาศยัอยู่ในรากพืชแลว้ จะช่วยป้องกนัโรค
ระบบรากท่ีเกิดจากเช้ือรา เช่น โรคโคนเน่า โรครากเน่า ท าให้ไม่จ าเป็นตอ้งใช้สารเคมีก าจดัโรคพืช (กลุ่ม
งานวิจยัจุลินทรียดิ์น, 2545: สมจิตร และคณะ 2553)  ดงันั้นจึงควรมีการ    ศึกษาผลของไมคอร์ไรซ่าต่อการ
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของส้มจุก เพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการดูแลรักษา เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรผลิตสม้จุกใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพและประหยดัตน้ทุนในการผลิตต่อไป 
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  
 วสัดุอุปกรณ์  

ตน้ส้มจุก อุปกรณ์ในการเก็บขอ้มูล เช่น ป้ายประจ าตน้ สมุดบนัทึกขอ้มูล ปุ๋ยเคมี  ปุ๋ยอินทรีย ์และ 
ไมคอร์ไรซ่า เคร่ืองมือในการบนัทึกการเจริญเติบโต เช่น เทปวดั เวอร์เนียคาลิปเปอร์  อุปกรณ์ในการเก็บ
ตวัอยา่งใบ เช่น ถุงกระดาษ ตูอ้บความร้อน 
  วธีิการ 

ด าเนินการในแปลงทดลองท่ีศูนยวิ์จยัพืชสวนตรัง  อ.สิเกา  จ.ตรัง พ้ืนท่ีละ 1-2 ไร่  ดงัน้ี 
1. เตรียมพ้ืนท่ีปลูกส้มจุก พร้อมทั้ งเก็บตัวอย่างดินก่อนและหลงัท าการทดลองเพ่ือท าการวิเคราะห์

คุณสมบติัทางเคมีของดินท่ีกลุ่มพฒันาฯ สวพ.8 และส่งตวัอย่างดินและรากส้มจุกเพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณ ไมคอร์ไร
ซ่าท่ีกลุ่มงานวิจยัจุลินทรียดิ์น สปผ. 

2. คดัเลือกตน้พนัธ์ุส้มจุกท่ีปลอดโรค สมบูรณ์ แข็งแรง คุณภาพดี จากแปลงเกษตรกร อ าเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา โดยคดัเลือกจากตน้พนัธ์ุท่ีมีอายแุละขนาดใกลเ้คียงกนั ท าการตอนก่ิงขยายพนัธ์ุ แลว้ใส่ถุงช า เพ่ือ
น ามาปลูกทดลอง 

3. ปลูกส้มจุกโดยใชร้ะยะปลูก 5 x 6 เมตร และด าเนินการวิจยัตามแผนการทดลองและตามกรรมวิธีท่ี
ก าหนด พร้อมทั้งดูแลรักษาตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสมของส้มเขียวหวาน เช่น การจดัการโรค การจดัการธาตุ
อาหาร การจดั  การน ้า และการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว เป็นตน้ 
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ด าเนินการวิจยัตามแผนการทดลองแบบสุ่มบลอ็กสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; 
RCBD) จ านวน 5 ซ ้า ประกอบดว้ย 4 กรรมวิธี ดงัน้ี 

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

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

กรรมวิธีท่ี 3 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  3/4 ของอตัราแนะน า 
กรรมวิธีท่ี 4 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  1/2 ของอตัราแนะ 

 
ผลการทดลองและ วจิารณ์ 
 1. ข้อมูลผลการวเิคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดนิทั้งก่อนและหลงัการทดลอง 
 1.1 ข้อมูลผลการวเิคราะห์ดนิก่อนการทดลอง 
 เก็บตวัอย่างดินท่ีระดบัความลึก 2 ระดบั คือ 0-15 เซนติเมตร และ 15-40 เซนติเมตร เพ่ือส่งตรวจ
ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน และความเป็นกรดเป็นด่างของดิน พบว่า มีความเป็นกรด-ด่างของดิน 5.71-5.72 (15 
และ 40 เซนติเมตร) อินทรียวตัถุ 1.04-0.79 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจน 0.05-0.04 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน์ 8.06-28.59 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ 50-49.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าวิเคราะห์ดินท่ีเหมาะสมต่อการผลิตส้ม (สถาบนัวิจยัพืชสวน, 2548) พบว่าความเป็นกรด-
ด่าง อินทรียวตัถุ  ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชนท่ี์ระดบัความลึก 15 เซนติเมตร และโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์
ทั้ง 2 ระดบั มีค่าต ่ากว่าค่าท่ีเหมาะสม (ตารางท่ี 1) ดงันั้นจึงควรมีการจดัการธาตุอาหารส้มให้มีประสิทธิภาพ 
และจากการเกบ็ตวัอยา่งดินเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจหาจ านวนสปอร์ อาบสัดูลาไมคอร์ไรซ่าในดิน พบว่า มีจ านวน 38 
สปอร์ต่อดิน 100 กรัม 
 1.2 ข้อมูลผลการวเิคราะห์ดนิหลงัการทดลอง  

เกบ็ตวัอยา่งดินท่ีระดบัความลึก 0-15 เซนติเมตร ในแต่ละกรรมวิธี เพ่ือส่งตรวจปริมาณอินทรียวตัถุใน
ดิน   และความเป็นกรดเป็นด่างของดิน พบว่า การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน า ท าให้มีค่าความเป็นกรด
ด่างเหมาะสม   ต่อการผลิตสม้ และใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอตัราแนะน า  และ
ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วม กบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า ท าใหมี้ค่าฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์
เหมาะสมต่อการผลิตสม้ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางที่ 1 แสดงความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในดินศูนยว์ิจยัพืชสวนตรัง ท่ีระดบัความลึก 15 และ 40 เซนติเมตร 
 เปรียบเทียบกบัค่าท่ีเหมาะสมในการผลิตสม้1/ 

รายการที่ทดสอบ 
ระดบัความลกึ (ซม.) ค่าที่เหมาะสมใน 

การผลติส้ม 15 40 
ความเป็นกรด-ด่าง : pH 5.71 5.72 6-7 
อินทรียวตัถุ : OM (%) 1.04 0.79 2.5-3.0 
ไนโตรเจน : N (%) 0.05 0.04 - 

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์: Avai. P (mg/kg) 8.06 28.59 26-42 
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน ์: Avai. K (mg/kg) 50 49.1 130 

1/ ดดัแปลงมาจาก สถาบนัวิจยัพืชสวน 2548 

 
ตารางที่ 2 แสดงความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในดินศูนยว์ิจยัพืชสวนตรัง ท่ีระดบัความลึก 15 เซนติเมตร สม้จุก
อาย ุ3 ปี 2/ 

รายการที่ทดสอบ T1 T2 T3 T4 
ค่าที่เหมาะสม
ในการผลติส้ม 

ความเป็นกรด-ด่าง : pH 5.14 6.09 5.44 5.25 6-7 
อินทรียวตัถุ : OM (%) 0.89 0.72 1.02 0.93 2.5-3.0 
ไนโตรเจน : N (%) 0.04 0.04 0.05 0.05  
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์: Avai. P (mg/kg) 75.95 24.58 26.61 34.63 26-42 
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2. การเจริญเตบิโตทางล าต้น กิ่ง ใบ 
2.1. ความสูงโคนถึงยอด พบวา่ การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  3/4 ของอตัราแนะน า  

มีความสูงมากท่ีสุดคือ 188.71 เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า  
ตามค าแนะน า  และ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  1/2 ของอตัราแนะน า   มีความสูง 177.50 
163.00 และ 145.00 เซนติเมตร ตามล าดบั 

2.2. ความสูงโคนถึงแยก พบว่า ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  1/2 ของอตัราแนะน า มี
ความสูงโคนถึงแยกมากท่ีสุดคือ 23.37 เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  3/4 
ของอตัราแนะน า ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  และใส่เช้ือ ไมคอร์ไรซ่า  ตามค าแนะน า  มีความสูง
โคนถึงแยก 19.50 18.25 และ16.65 เซนติเมตร ตามล าดบั 

2.3. เส้นรอบวงล าต้น (โคนต้น) พบว่า  ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  3/4 ของอตัรา
แนะน า  มีเส้นรอบวงล าตน้ (โคนตน้) มากท่ีสุดคือ 24.04 เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า  ตาม
ค าแนะน า ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  1/2 ของอตัราแนะน า  และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  
ตามอตัราแนะน า  มีเสน้รอบวงล าตน้  20.85 20.72 และ 21.42 เซนติเมตร ตามล าดบั 

2.4. เส้นรอบวงล าต้น (สูง 30 เซนตเิมตร) พบวา่ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  3/4 ของ
อตัราแนะน า  มีเส้นรอบวงล าตน้ (สูง30 เซนติเมตร) มากท่ีสุดคือ 23.40 เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  
ตามอตัราแนะน า  ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  1/2 ของอตัราแนะน า และใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า  
ตามค าแนะน า มีเสน้รอบวงล าตน้ (สูง30 เซนติเมตร) 20.45 20.20 และ 19.82 เซนติเมตร ตามล าดบั 

2.5. เส้นรอบวงกิ่ง พบว่า ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  มีเส้นรอบวงก่ิง มากท่ีสุดคือ  21.62 
เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า  ตามค าแนะน า ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  3/4 
ของอตัราแนะน า  และ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  1/2 ของอตัราแนะน า มีเส้นรอบวงก่ิงหลกั 
1 19.35 18.56 และ 14.87 เซนติเมตร ตามล าดบั 
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2.6. เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น (โคนต้น) พบว่า ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  3/4 ของ
อตัราแนะน า มีเส้นผ่านศูนยก์ลางล าตน้(โคนตน้)  มากท่ีสุดคือ 7.30 เซนติเมตรรอง ลงมาคือ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า
ร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  1/2 ของอตัราแนะน า  และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  มีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางล าตน้ 7.06 เซนติเมตร และการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน า  เสน้ผา่นศูนยก์ลางล าตน้ (โคนตน้) นอ้ย
ท่ีสุดคือ 6.87 เซนติเมตร   

2.7. เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น (สูง 30 เซนติเมตร) พบว่า ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15  
3/4 ของอตัราแนะน า  มีเสน้ผา่นศูนยก์ลางล าตน้ (สูง 30 เซนติเมตร) มากท่ีสุดคือ 7.71 เซนติเมตรรอง    ลงมาคือ ใส่
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน า และ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบั
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  1/2 ของอตัราแนะน า มีเส้นผ่านศูนยก์ลางล าตน้ (สูง 30 เซนติเมตร) 6.65 6.44 และ  6.24 
เซนติเมตร ตามล าดบั 

2.8. เส้นผ่านศูนย์กลางกิง่ พบว่า การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน า มีเสน้ผา่นศูนยก์ลางก่ิง มากท่ีสุดคือ 
6.13 เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-
15-15  3/4 ของอตัราแนะน า  และ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  1/2 ของอตัราแนะน า     มีเส้น
ผา่นศูนยก์ลางก่ิงหลกั 1 6.05 5.69 และ 4.49 เซนติเมตร ตามล าดบั 

2.9. ความยาวกิ่ง  พบว่า  มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั โดยการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบั
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  3/4 ของอตัราแนะน า มีความยาวก่ิงมากท่ีสุดคือ 183.40 เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า  การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน า และใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร   
15-15-15  1/2 ของอตัราแนะน า มีความยาวก่ิง 177.25 167.75 และ 110.25 เซนติเมตร ตามล าดบั 

2.10. จ านวนยอด พบว่า ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  3/4 ของอตัราแนะน า มีจ านวน
ยอดมากท่ีสุดคือ 1108.20 ยอด รองลงมาคือ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  1/2 ของอตัราแนะน า 
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตามอตัราแนะน า และใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน า มีจ านวนยอด 824.40 789.00 และ 
560.00 ตามล าดบั (ตารางท่ี 3)  

ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบสม้จุกอาย ุ3 ปี แต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ โดย 
1. ธาตุไนโตรเจน พบว่า การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า             

มีปริมาณธาตุไนโตรเจนมากท่ีสุด คือ  3.28 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า ใส่เช้ือ     
ไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอตัราแนะน า และ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า มี
ปริมาณธาตุไนโตรเจน 3.22, 3.20 และ 3.08 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 

2. ฟอสฟอรัส พบว่า การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสมากท่ีสุดคือ  
รองลงมาคือ 0.34  ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบั
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอตัราแนะน า และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 
0.26, 0.25 และ 0.24 ตามล าดบั 

3. โพแทสเซียม พบวา่ การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า มีปริมาณ
ธาตุฟอสฟอรัสมากท่ีสุดคือ 3.68 รองลงมาคือ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอตัรา
แนะน า ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า และใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัส 
3.35, 3.28 และ 3.07 ตามล าดบั 
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4. แคลเซียม พบว่า ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า มีปริมาณธาตุแคลเซียมสูงท่ีสุดคือ 2.44 รองลงมา    
คือ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอตัราแนะน า ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า 
และใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า มีปริมาณ 2.38, 2.14 และ 1.67 ตามล าดบั         

5. แมกนีเซียม พบว่า ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอตัราแนะน า ปริมาณธาตุ
แมกนีเซียมสูงท่ีสุดคือ 0.57 รองลงมาคือ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัรา
แนะน า และ ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า มีปริมาณ 0.54, 0.53 และ 0.46 
ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) 

จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบส้มจุกอายุ 3 ปี พบว่า ปริมาณธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ แต่พบว่า ส้มจุกท่ีมีการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า 
ตามค าแนะน า มีแนวโนม้มีปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในใบสูงกว่าใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
ระดบัต่างๆ สอดคลอ้งกบัสมจิตร และคณะ ท่ีรายงานว่า การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปริมาณสูงท า       
ใหเ้ปอร์เซ็นตข์องอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าในรากลดลง และยงัลดศกัยภาพของเช้ือในการช่วยการเจริญเติบโตของ
ตน้ส้มเขียวหวานพนัธ์ุสายน ้ าผึ้ ง และงานวิจัยท่ีรายงานว่า เช้ือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซ่าช่วยเพ่ิมปริมาณของ   
ฟอสฟอรัสใหแ้ก่พืช แต่ธาตุอาหารอ่ืนๆ เช่น ไนโตรเจน โพแทสเซียม หรือแมกนีเซียม เช้ือราอาบสัคูลาร์ไมโคไร-
ซ่าอาจดูดธาตุอาหารเหล่าน้ีหรือไม่ก็ได ้ข้ึนอยู่กบัชนิดของพืชอาศยั ชนิดของเช้ือราอาบสัคูลาร์ไมคอร์ไรซ่า และ
สภาพดิน  (Frey and Schuepp, 1993; Marschner  and Dell, 1994; Rutto  et al; 2002) 
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ตารางที่ 3 ขอ้มูลการเจริญเติบโตของสม้จุก ประจ าเดือนกนัยายน 2556   T1 = ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า T2 =ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า                   
   T3 =ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอตัราแนะน า  T4 = ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า 
 

กรรมวธีิที ่
ความสูง (ซม.) เส้นรอบวง (ซม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) 

ความยาวกิ่ง (ซม.) จ านวนยอด 
โคนถึงยอด โคนถึงแยก 

ล าต้น 
กิง่ 

ล าต้น 
กิง่ 

โคนต้น สูง 30 ซม. โคนต้น สูง 30 ซม. 
T1 177.5 18.25 21.42 20.45 21.62 7.06 6.65 6.05 177.25 789.00ab 
T2 163 16.65 20.85 19.82 19.35 6.87 6.44 6.13 167.75 560.00b 
T3 188.71 19.5 24.04 23.4 18.56 7.3 7.71 5.69 183.4 1,108.20a 
T4 145 23.37 20.72 20.2 14.87 7.06 6.24 4.49 110.25 824.40ab 

F-test NS NS NS NS NS NS NS NS * * 
CV (%) 29.68 29.46 19.28 20.05 29.22 25.1 21.74 21.86 27.03 26.09 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบสม้จุกอาย ุ3 ปี T1 = ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า          
 T2 =ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่า ตามค าแนะน า    T3 =ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4  
 ของอตัราแนะน า T4 = ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า         

กรรมวธีิที ่
ไนโตรเจน : 
 N (%) 

ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ : Avai. P 

(mg/kg) 

โพแทสเซียมที่เป็น
ประโยชน์ : Avai. K 

(mg/kg) 
แคลเซียม :  

Ca (%) 

แมกนีเซียม : 
Mg (%) 

T1 3.08 0.24 3.28 2.14 0.53 
T2 3.22 0.34 3.07 2.44 0.54 
T3 3.2 0.25 3.35 2.38 0.57 
T4 3.28 0.26 3.68 1.67 0.46 

F-test Ns Ns Ns Ns Ns 

CV (%) 6.65 17.8 19.28 25.03 16.55 
 
สรุปผลการทดลอง  

1. การใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าท าใหก้ารเจริญเติบโตทางล าตน้เพ่ิมข้ึนมากกวา่ไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า  
2. การใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า    

ท าใหเ้ส้นรอบวงก่ิง  และความยาวก่ิง  ความสูงตน้ ความสูงโคนตน้ถึงแยก ขนาดเส้นรอบวงโคนตน้ เส้นรอบ
วงโคนท่ีความสูง 30 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนยก์ลางโคนตน้ เส้นผ่านศูนยก์ลางโคนตน้ท่ี 30 เซนติเมตร เส้น   
ผา่นศูนยก์ลางก่ิงเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด  
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