การทดลองผลของปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ าต่ อการเจริ ญเติบโตและการให้ ผลผลิตของผลส้ มจุก
ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดตรัง
Effects of Arbuscular Mycorrhiza on growth and yield of Neck Orange (Citrus reticulate Blanco)
in Trang Province.
ศุภลักษณ์ อริยภูชัย1 บุญชนะ วงศ์ ชนะ1 ชญานุช ตรีพนั ธ์ 1 สุ มาลี ศรีแก้ ว1 และ ชนินทร์ ศิริขันตยกุล2

บทคัดย่อ
ศึ กษาผลของปุ๋ ยชี วภาพไมคอร์ ไ รซ่ า ต่ อการเจริ ญ เติ บ โตและการให้ผลผลิ ต ของส้มจุ ก ด าเนิ นการ
ทดลองที่ศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง ช่วงเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2556 เพื่อศึกษาการเจริ ญเติบโต วาง
แผนการทดลองแบบ RCB จานวน 5 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คื อ กรรมวิธีที่ 1 ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
ตามอัตราแนะนา กรรมวิธีที่ 2 ใส่ เ ชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตามอัตราแนะนา กรรมวิธีที่ 3 ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตาม
คาแนะนาและปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา และกรรมวิธีที่ 4 ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตาม
คาแนะนา และปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา พบว่าการใส่ ปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ าทาให้
การเจริ ญเติบโตทางลาต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าไม่ใส่ ปุ๋ยชีวภาพ ไมคอร์ไรซ่า โดยการปฏิบตั ิตามกรรมวิธีที่ 3 ใส่ เชื้ อ
ไมคอร์ไรซ่าตามคาแนะนาและ ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา ทาให้ความยาวกิ่ง มีความ
แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์ และความสู งต้น ความสู งโคนต้นถึงแยก ขนาดเส้นรอบวง
โคนต้น เส้นรอบวงโคนที่ ความสู ง 30 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้นที่ 30
เซนติเมตร เพิ่มขึ้นมากที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
คาสาคัญ: ส้มจุก, ไมคอร์ไรซ่า
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ศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง จังหวัดตรัง
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา

2

คานา
ส้มจุก (Citrus reticulate Blanco) เป็ นไม้ผลพื้นเมืองทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย แหล่งปลูก
ดั้งเดิมอยูท่ ี่อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีชื่อพื้นเมืองหลายชื่ อเช่น ส้มจุก ส้มแป้ นหัวจุก และส้มจุก ตรังกานู มี
ลักษณะแตกต่างกันจากส้มชนิ ดอื่นคื อ บริ เวณขั้วผลมีปุ่มยื่นยาวออกมาคล้ายจุก ปลายผลราบหรื อเว้าเล็กน้อย
เปลือกผลล่อนปอกง่าย มีน้ ามันที่ผิวมาก กลีบผลแยกออกจากกันได้ง่าย เนื้ อผลประกอบด้วยกุง้ ขนาดใหญ่และ
ค่อนข้างฉ่ าน้ า สี เหลืองอ่อน รสหวานอมเปรี้ ยว เมล็ดน้อย ประมาณ 4-5 เมล็ด (มงคล. 2535) เชื้ อราไมคอร์ ไรซ่ า
คื อ เชื้ อราในดิ นกลุ่ มหนึ่ งซึ่ งอาศัย อยู่บริ เวณรากพื ช โดยไม่ ทาอันตรายต่ อพื ช ที่ อาศัย อยู่ ต่ า งฝ่ ายต่ า งได้รั บ
ประโยชน์ เชื้ อ ราช่ ว ยดู ด ธาตุ อ าหารต่ า งๆ ที่ จาเป็ นต่ อการเจริ ญเติ บโตให้แ ก่ พื ช โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ธาตุ
ฟอสฟอรัส นอกจากนี้ยงั สามารถลดการใช้สารเคมีลงได้ครึ่ งหนึ่งของอัตราแนะนา โดยยังให้ผลผลิตไม่แตกต่าง
กับการใช้ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนาและเมื่อเชื้ อราไมคอร์ ไรซ่ าเข้าไปอาศัยอยู่ในรากพืชแล้ว จะช่วยป้ องกันโรค
ระบบรากที่ เกิ ดจากเชื้ อรา เช่ น โรคโคนเน่ า โรครากเน่ า ทาให้ไม่จาเป็ นต้องใช้สารเคมีกาจัดโรคพื ช (กลุ่ม
งานวิจยั จุลินทรี ยด์ ิน, 2545: สมจิตร และคณะ 2553) ดังนั้นจึงควรมีการ ศึกษาผลของไมคอร์ ไรซ่ าต่อการ
เจริ ญเติ บโตและการให้ผลผลิ ตของส้มจุ ก เพื่ อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดู แลรั กษา เพื่ อส่ งเสริ มให้
เกษตรกรผลิตส้มจุกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและประหยัดต้นทุนในการผลิตต่อไป
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
ต้นส้มจุก อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่ น ป้ ายประจาต้น สมุดบันทึ กข้อมูล ปุ๋ ยเคมี ปุ๋ ยอินทรี ย ์ และ
ไมคอร์ ไรซ่ า เครื่ องมือในการบันทึ กการเจริ ญเติ บโต เช่ น เทปวัด เวอร์ เนี ยคาลิปเปอร์ อุปกรณ์ในการเก็บ
ตัวอย่างใบ เช่น ถุงกระดาษ ตูอ้ บความร้อน
วิธีการ
ดาเนินการในแปลงทดลองที่ศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง อ.สิ เกา จ.ตรัง พื้นที่ละ 1-2 ไร่ ดังนี้
1. เตรี ยมพื้ นที่ ปลู กส้ มจุ ก พร้ อมทั้งเก็ บตัวอย่างดิ นก่ อนและหลังท าการทดลองเพื่ อทาการวิ เคราะห์
คุณสมบัติทางเคมีของดินที่กลุ่มพัฒนาฯ สวพ.8 และส่ งตัวอย่างดินและรากส้มจุกเพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณ ไมคอร์ ไร
ซ่าที่กลุ่มงานวิจยั จุลินทรี ยด์ ิน สปผ.
2. คัดเลือกต้นพันธุ์ส้มจุกที่ ปลอดโรค สมบูรณ์ แข็งแรง คุ ณภาพดี จากแปลงเกษตรกร อาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา โดยคัดเลือกจากต้นพันธุ์ที่มีอายุและขนาดใกล้เคียงกัน ทาการตอนกิ่งขยายพันธุ์ แล้วใส่ ถุงชา เพื่อ
นามาปลูกทดลอง
3. ปลูกส้มจุกโดยใช้ระยะปลูก 5 x 6 เมตร และดาเนิ นการวิจยั ตามแผนการทดลองและตามกรรมวิธีที่
กาหนด พร้อมทั้งดูแลรักษาตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมของส้มเขียวหวาน เช่น การจัดการโรค การจัดการธาตุ
อาหาร การจัด การน้ า และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เป็ นต้น
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ดาเนิ นการวิจยั ตามแผนการทดลองแบบสุ่ มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ;
RCBD) จานวน 5 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1
ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา คือ ใส่ 1/2 ของอายุตน้ หรื อ
ในปี แรกใส่ 0.5 กก. ต่อต้น ปี ละ 2 ครั้ง ในปี ต่อๆไปใส่ 1-2 กก. ปี ละ 2-3 ครั้ง
กรรมวิธีที่ 2
ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่า ตามคาแนะนา คือ 10 กรัม (ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ) ต่อต้น
ผสมกับดินปลูก
กรรมวิธีที่ 3
ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าตามคาแนะนาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตราแนะนา
กรรมวิธีที่ 4
ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าตามคาแนะนาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะ
ผลการทดลองและ วิจารณ์
1. ข้ อมูลผลการวิเคราะห์ ความอุดมสมบูรณ์ ของดินทั้งก่ อนและหลังการทดลอง
1.1 ข้ อมูลผลการวิเคราะห์ ดนิ ก่ อนการทดลอง
เก็บตัวอย่างดิ นที่ระดับความลึก 2 ระดับ คื อ 0-15 เซนติ เมตร และ 15-40 เซนติ เมตร เพื่อส่ งตรวจ
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน และความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิน พบว่า มีความเป็ นกรด-ด่างของดิน 5.71-5.72 (15
และ 40 เซนติ เมตร) อิ นทรี ยวัตถุ 1.04-0.79 เปอร์ เซ็นต์ ไนโตรเจน 0.05-0.04 เปอร์ เซ็นต์ ฟอสฟอรั สที่ เป็ น
ประโยชน์ 8.06-28.59 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และโพแทสเซี ยมที่ เป็ นประโยชน์ 50-49.1 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าวิเคราะห์ดินที่เหมาะสมต่อการผลิตส้ม (สถาบันวิจยั พืชสวน, 2548) พบว่าความเป็ นกรดด่าง อินทรี ยวัตถุ ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ที่ระดับความลึก 15 เซนติเมตร และโพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์
ทั้ง 2 ระดับ มีค่าต่ากว่าค่าที่เหมาะสม (ตารางที่ 1) ดังนั้นจึ งควรมีการจัดการธาตุอาหารส้มให้มีประสิ ทธิ ภาพ
และจากการเก็บตัวอย่างดินเพิ่มเติมเพื่อตรวจหาจานวนสปอร์ อาบัสดูลาไมคอร์ ไรซ่ าในดิน พบว่า มีจานวน 38
สปอร์ต่อดิน 100 กรัม
1.2 ข้ อมูลผลการวิเคราะห์ ดนิ หลังการทดลอง
เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ในแต่ละกรรมวิธี เพื่อส่ งตรวจปริ มาณอินทรี ยวัตถุใน
ดิน และความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิ น พบว่า การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตามคาแนะนา ทาให้มีค่าความเป็ นกรด
ด่างเหมาะสม ต่อการผลิตส้ม และใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตราแนะนา และ
ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วม กับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา ทาให้มีค่าฟอสฟอรัสที่ เป็ นประโยชน์
เหมาะสมต่อการผลิตส้ม (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 แสดงความเข้มข้นของธาตุอาหารในดินศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง ที่ระดับความลึก 15 และ 40 เซนติเมตร
เปรี ยบเทียบกับค่าที่เหมาะสมในการผลิตส้ม1/
ระดับความลึก (ซม.)
ค่ าที่เหมาะสมใน
รายการที่ทดสอบ
15
40
การผลิตส้ ม
ความเป็ นกรด-ด่าง : pH
5.71
5.72
6-7
อินทรี ยวัตถุ : OM (%)
1.04
0.79
2.5-3.0
ไนโตรเจน : N (%)
0.05
0.04
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ : Avai. P (mg/kg)
8.06
28.59
26-42
โพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ : Avai. K (mg/kg)
50
49.1
130
1/

ดัดแปลงมาจาก สถาบันวิจยั พืชสวน 2548

ตารางที่ 2 แสดงความเข้มข้นของธาตุอาหารในดินศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง ที่ระดับความลึก 15 เซนติเมตร ส้มจุก
อายุ 3 ปี 2/
ค่ าที่เหมาะสม
รายการที่ทดสอบ
T1
T2
T3
T4
ในการผลิตส้ ม
ความเป็ นกรด-ด่าง : pH
5.14
6.09
5.44
5.25
6-7
อินทรี ยวัตถุ : OM (%)
0.89
0.72
1.02
0.93
2.5-3.0
ไนโตรเจน : N (%)
0.04
0.04
0.05
0.05
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ : Avai. P (mg/kg) 75.95 24.58 26.61 34.63
26-42
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2. การเจริญเติบโตทางลาต้ น กิ่ง ใบ
2.1. ความสู งโคนถึงยอด พบว่า การใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตราแนะนา
มีความสู งมากที่สุดคือ 188.71 เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า
ตามคาแนะนา และ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา มีความสู ง 177.50
163.00 และ 145.00 เซนติเมตร ตามลาดับ
2.2. ความสู งโคนถึงแยก พบว่า ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา มี
ความสู งโคนถึงแยกมากที่สุดคือ 23.37 เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4
ของอัตราแนะนา ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา และใส่ เชื้ อ ไมคอร์ ไรซ่ า ตามคาแนะนา มีความสู ง
โคนถึงแยก 19.50 18.25 และ16.65 เซนติเมตร ตามลาดับ
2.3. เส้ นรอบวงลาต้ น (โคนต้ น) พบว่า ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตรา
แนะนา มี เส้นรอบวงลาต้น (โคนต้น) มากที่ สุดคื อ 24.04 เซนติ เมตร รองลงมาคื อ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตาม
คาแนะนา ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา และใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
ตามอัตราแนะนา มีเส้นรอบวงลาต้น 20.85 20.72 และ 21.42 เซนติเมตร ตามลาดับ
2.4. เส้ นรอบวงลาต้ น (สู ง 30 เซนติเมตร) พบว่า ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของ
อัตราแนะนา มีเส้นรอบวงลาต้น (สู ง30 เซนติเมตร) มากที่สุดคือ 23.40 เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15
ตามอัตราแนะนา ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา และใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า
ตามคาแนะนา มีเส้นรอบวงลาต้น (สู ง30 เซนติเมตร) 20.45 20.20 และ 19.82 เซนติเมตร ตามลาดับ
2.5. เส้ นรอบวงกิ่ง พบว่า ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา มีเส้นรอบวงกิ่ง มากที่สุดคือ 21.62
เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามคาแนะนา ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4
ของอัตราแนะนา และ ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา มีเส้นรอบวงกิ่งหลัก
1 19.35 18.56 และ 14.87 เซนติเมตร ตามลาดับ
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2.6. เส้ นผ่ านศู นย์ กลางลาต้ น (โคนต้ น) พบว่า ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของ
อัตราแนะนา มีเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น(โคนต้น) มากที่สุดคื อ 7.30 เซนติเมตรรอง ลงมาคื อ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า
ร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา และใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางลาต้น 7.06 เซนติเมตร และการใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าตามคาแนะนา เส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น (โคนต้น) น้อย
ที่สุดคือ 6.87 เซนติเมตร
2.7. เส้ นผ่ านศู นย์ กลางลาต้ น (สู ง 30 เซนติเมตร) พบว่า ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15
3/4 ของอัตราแนะนา มีเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น (สู ง 30 เซนติเมตร) มากที่สุดคือ 7.71 เซนติเมตรรอง ลงมาคือ ใส่
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตามคาแนะนา และ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับ
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา มีเส้นผ่านศูนย์กลางลาต้น (สู ง 30 เซนติเมตร) 6.65 6.44 และ 6.24
เซนติเมตร ตามลาดับ
2.8. เส้ นผ่ านศูนย์ กลางกิง่ พบว่ า การใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าตามคาแนะนา มีเส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ง มากที่สุดคือ
6.13 เซนติเมตร รองลงมาคือ ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 1515-15 3/4 ของอัตราแนะนา และ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา มีเส้น
ผ่านศูนย์กลางกิ่งหลัก 1 6.05 5.69 และ 4.49 เซนติเมตร ตามลาดับ
2.9. ความยาวกิ่ง พบว่ า มี ความแตกต่างทางสถิติอย่างมี นยั สาคัญ โดยการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับ
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตราแนะนา มีความยาวกิ่งมากที่สุดคือ 183.40 เซนติ เมตร รองลงมาคือ ใส่ ปุ๋ยเคมี
สู ตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา การใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่ าตามคาแนะนา และใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร
15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา มีความยาวกิ่ง 177.25 167.75 และ 110.25 เซนติเมตร ตามลาดับ
2.10. จานวนยอด พบว่ า ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตราแนะนา มีจานวน
ยอดมากที่สุดคือ 1108.20 ยอด รองลงมาคือ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา
ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา และใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าตามคาแนะนา มีจานวนยอด 824.40 789.00 และ
560.00 ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
ผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบส้มจุกอายุ 3 ปี แต่ละกรรมวิธีไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดย
1. ธาตุ ไ นโตรเจน พบว่า การใส่ เ ชื้ อไมคอร์ ไ รซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมี สู ตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา
มีปริ มาณธาตุไนโตรเจนมากที่สุด คือ 3.28 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาคือ การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามคาแนะนา ใส่ เชื้ อ
ไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตราแนะนา และ ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา มี
ปริ มาณธาตุไนโตรเจน 3.22, 3.20 และ 3.08 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ
2. ฟอสฟอรั ส พบว่า การใส่ เ ชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามค าแนะนา มี ปริ มาณธาตุ ฟ อสฟอรั สมากที่ สุ ด คื อ
รองลงมาคือ 0.34 ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับ
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตราแนะนา และใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา มีปริ มาณธาตุฟอสฟอรัส
0.26, 0.25 และ 0.24 ตามลาดับ
3. โพแทสเซี ยม พบว่า การใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา มีปริ มาณ
ธาตุ ฟอสฟอรั สมากที่ สุดคื อ 3.68 รองลงมาคื อ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมี สูตร 15-15-15 3/4 ของอัตรา
แนะนา ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา และใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามคาแนะนา มีปริ มาณธาตุฟอสฟอรัส
3.35, 3.28 และ 3.07 ตามลาดับ
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4. แคลเซี ยม พบว่า ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามคาแนะนา มีปริ มาณธาตุแคลเซี ยมสู งที่สุดคือ 2.44 รองลงมา
คือ ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตราแนะนา ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา
และใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา มีปริ มาณ 2.38, 2.14 และ 1.67 ตามลาดับ
5. แมกนี เซี ยม พบว่า ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตราแนะนา ปริ มาณธาตุ
แมกนี เซี ยมสู งที่ สุดคื อ 0.57 รองลงมาคื อ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า ตามคาแนะนา ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตรา
แนะนา และ ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา มีปริ มาณ 0.54, 0.53 และ 0.46
ตามลาดับ (ตารางที่ 4)
จากผลการวิ เ คราะห์ ธ าตุ อ าหารในใบส้ ม จุ ก อายุ 3 ปี พบว่ า ปริ มาณธาตุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส
โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และแมกนี เซี ยม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่พบว่า ส้มจุกที่มีการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ า
ตามคาแนะนา มีแนวโน้มมี ปริ มาณธาตุฟอสฟอรัสในใบสู งกว่าใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมี สูตร 15-15-15
ระดับต่ างๆ สอดคล้องกับสมจิ ตร และคณะ ที่ รายงานว่า การใส่ ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรั สในปริ มาณสู งทา
ให้เปอร์ เซ็นต์ของอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซ่ าในรากลดลง และยังลดศักยภาพของเชื้ อในการช่วยการเจริ ญเติบโตของ
ต้นส้มเขี ยวหวานพันธุ์ส ายน้ า ผึ้ง และงานวิจัยที่ รายงานว่า เชื้ อราอาบัส คู ลาร์ ไมคอร์ ไรซ่ าช่ วยเพิ่ มปริ มาณของ
ฟอสฟอรัสให้แก่พืช แต่ธาตุอาหารอื่นๆ เช่น ไนโตรเจน โพแทสเซี ยม หรื อแมกนี เซี ยม เชื้ อราอาบัสคูลาร์ ไมโคไรซ่ าอาจดูดธาตุอาหารเหล่านี้ หรื อไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กบั ชนิ ดของพืชอาศัย ชนิ ดของเชื้ อราอาบัสคูลาร์ ไมคอร์ ไรซ่ า และ
สภาพดิน (Frey and Schuepp, 1993; Marschner and Dell, 1994; Rutto et al; 2002)
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ตารางที่ 3 ข้อมูลการเจริ ญเติบโตของส้มจุก ประจาเดือนกันยายน 2556 T1 = ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา T2 =ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่า ตามคาแนะนา
T3 =ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตราแนะนา T4 = ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา
ความสู ง (ซม.)
กรรมวิธีที่
T1
T2
T3
T4
F-test
CV (%)

โคนถึงยอด

โคนถึงแยก

177.5
163
188.71
145
NS
29.68

18.25
16.65
19.5
23.37
NS
29.46

เส้ นรอบวง (ซม.)
ลาต้ น
โคนต้ น สู ง 30 ซม.
21.42
20.45
20.85
19.82
24.04
23.4
20.72
20.2
NS
NS
19.28
20.05

กิง่
21.62
19.35
18.56
14.87
NS
29.22

เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง (ซม.)
ลาต้ น
กิง่
โคนต้ น
สู ง 30 ซม.
7.06
6.65
6.05
6.87
6.44
6.13
7.3
7.71
5.69
7.06
6.24
4.49
NS
NS
NS
25.1
21.74
21.86
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ความยาวกิ่ง (ซม.)

จานวนยอด

177.25
167.75
183.4
110.25
*
27.03

789.00ab
560.00b
1,108.20a
824.40ab
*
26.09

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบส้มจุกอายุ 3 ปี T1 = ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา
T2 =ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่า ตามคาแนะนา T3 =ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4
ของอัตราแนะนา T4 = ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา
ฟอสฟอรัสที่เป็ น โพแทสเซียมที่เป็ น
ไนโตรเจน :
แมกนีเซียม :
กรรมวิธีที่
ประโยชน์ : Avai. P ประโยชน์ : Avai. K แคลเซียม :
N (%)
Mg (%)
(mg/kg)
(mg/kg)
Ca (%)
T1
3.08
0.24
3.28
2.14
0.53
T2
3.22
0.34
3.07
2.44
0.54
T3
T4

3.2

0.25

3.35

2.38

0.57

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

สรุ ปผลการทดลอง
1. การใส่ ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าทาให้การเจริ ญเติบโตทางลาต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าไม่ใส่ ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่า
2. การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตามคาแนะนาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา
ทาให้เส้นรอบวงกิ่ง และความยาวกิ่ง ความสู งต้น ความสู งโคนต้นถึงแยก ขนาดเส้นรอบวงโคนต้น เส้นรอบ
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