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บทคัดย่อ 
 ผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ลผลิตของส้มจุก ด าเนินการทดลองใน
แปลงส้มจุกของนายสามารถ ระมญับากา เกษตรกรในอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา ช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึง
กนัยายน 2556  เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของส้มจุกในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา วางแผนการทดลองแบบ RCB 
จ านวน 5 ซ ้ า  ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีท่ี 1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะน า(T1)  
กรรมวิธีท่ี 2 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามอตัราแนะน า(T2)  กรรมวิธีท่ี 3 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน าและ
ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า(T3)  และกรรมวิธีท่ี 4 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน า 
และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริมาณ 1/2 ของอตัราแนะน า(T4)  พบว่า มีการเจริญเติบโตแตกต่างกนัในแต่ละ
กรรมวิธี และการใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าท าใหก้ารเจริญเติบโตทางล าตน้เพ่ิมข้ึนมากกว่าไม่ใส่ปุ๋ยชีวภาพไม
คอร์ไรซ่า  และมีแนวโนม้ว่ากรรมวิธีท่ี 3 ตน้ส้มจุกมีการเจริญเติบโตมากกว่าอีก 3 กรรมวิธี  แต่เน่ืองจากการ
วิจยัด าเนินการเพียง 3 ปี(2554-2556) ซ่ึงตน้ส้มจุกยงัไม่มีการออกดอกติดผล จึงยงัไม่มีขอ้มูลผลผลิตเม่ือส้ินสุด
การวิจยั 
 
ค าส าคัญ: สม้จุก(Neck Orange)  ไมคอร์ไรซ่า(Mycorrhiza)  การเจริญเติบโต(Growth)  ผลผลิต(Yield) 
 
  

                                                           
1 กลุ่มวิชาการ  ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8  กรมวิชาการเกษตร 
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ค าน า 
 ส้มจุก (Citrus reticulata Blanco.) เป็นไมผ้ลพ้ืนเมืองทางภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย  มีแหล่ง
ปลูกดั้งเดิมอยูท่ี่อ  าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีช่ือพ้ืนเมืองหลายช่ือ เช่น สม้จุก สม้แป้นหวัจุก และส้มจุกตรังกานู  
มีลกัษณะแตกต่างจากส้มชนิดอ่ืน คือ บริเวณขั้วผลมีปุ่มยื่นยาวออกมาคลา้ยจุก ปลายผลราบหรือเวา้เล็กนอ้ย  
เปลือกผลล่อน ปอกง่าย มีน ้ามนัท่ีผิวมาก กลีบผลแยกออกจากกนัไดง่้าย เน้ือผลประกอบดว้ยกุง้ขนาดใหญ่ และ
ค่อนขา้งฉ ่าน ้า มีสีเหลืองอ่อน รสหวานอมเปร้ียว เมลด็นอ้ยประมาณ 4-5 เมลด็(มงคล, 2535) 
 เช้ือราไมคอร์ไรซ่า คือ เช้ือราในดินกลุ่มหน่ึงซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณรากพืชโดยไม่ท าอนัตรายต่อพืชท่ีอาศยั
อยู ่ต่างฝ่ายต่างไดรั้บประโยชน ์เช้ือราช่วยดูดธาตุอาหารต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตใหแ้ก่พืช โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งธาตุฟอสฟอรัส นอกจากน้ียงัสามารถลดการใช้สารเคมีลงไดค้ร่ึงหน่ึงของอตัราแนะน า โดยยงัให้
ผลผลิตไม่แตกต่างกบัการใชปุ๋้ยเคมีตามอตัราแนะน า และเม่ือเช้ือราไมคอร์ไรซ่าเขา้ไปอาศยัอยู่ในรากพืชแลว้ 
จะช่วยป้องกนัโรคระบบรากท่ีเกิดจากเช้ือรา เช่น โรคโคนเน่า โรครากเน่า ท าใหไ้ม่จ าเป็นตอ้งใชส้ารเคมีก าจดั
โรคพืช (กลุ่มงานวิจยัจุลินทรียดิ์น, 2545: สมจิตรและคณะ, 2550) ดงันั้น จึงควรมีการศึกษาผลของไมคอร์ไรซ่า
ต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของส้มจุก เพ่ือน าขอ้มูลมาใช้ในการวางแผนการดูแลรักษา และเพ่ือ
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตสม้จุกใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ และประหยดัตน้ทุนในการผลิตต่อไป 

 
อุปกรณ์และวธีิการ 
 อุปกรณ์ 

1. ตน้สม้จุก 
2. อุปกรณ์ในการเกบ็ขอ้มูล เช่น ป้ายประจ าตน้ สมุดบนัทึกขอ้มูล  
3. ปุ๋ยเคมี  ไมคอร์ไรซ่า และปุ๋ยอินทรีย ์
4. เคร่ืองมือในการบนัทึกการเจริญเติบโต เช่น เทปวดั เวอร์เนียคาลิปเปอร์  (Vernier Caliper) 
5. อุปกรณ์ในการเกบ็ตวัอยา่งใบ เช่น ถุงกระดาษ ตูอ้บความร้อน 

 วธีิการ 
 ด าเนินการในแปลงเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา พ้ืนท่ี 1 ไร่  ดงัน้ี 

1. เตรียมพ้ืนท่ีปลูกส้มจุก พร้อมทั้ งเก็บตวัอย่างดินก่อนและหลงัท าการทดลอง เพ่ือท าการวิเคราะห์
คุณสมบติัทางเคมีของดินท่ีกลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8  
และส่งตวัอย่างดินปลูกส้มจุก เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณไมคอร์ไรซ่าท่ีกลุ่มงานวิจยัจุลินทรียดิ์น กลุ่มวิจยัปฐพีดิน 
ส านกัวิจยัพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

2. คดัเลือกตน้พนัธ์ุส้มจุกท่ีปลอดโรค สมบูรณ์ แข็งแรง คุณภาพดี จากแปลงเกษตรกรในอ าเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา โดยคดัเลือกจากตน้พนัธ์ุท่ีมีอายุและขนาดใกลเ้คียงกนั ท าการตอนก่ิงขยายพนัธ์ุ แลว้ใส่ถุงช า 
เพ่ือน ามาปลูกทดลอง 

3. ปลูกสม้จุกโดยใชร้ะยะปลูก 5 X 6 เมตร และด าเนินการวิจยัตามแผนการทดลองและตามกรรมวิธีท่ี
ก าหนด พร้อมทั้งดูแลรักษาตามหลกัเกษตรดีท่ีเหมาะสมของส้มเขียวหวาน เช่น การจดัการโรค การจดัการธาตุ
อาหาร การจดัการน ้า และการจดัการหลงัการเกบ็เก่ียว เป็นตน้ 
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 ด าเนินการวิจยัตามแผนการทดลองแบบสุ่มบลอ็กสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ; 
RCBD หรือ RBD) 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 า + ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  3/4 ของอตัราแนะน า 
กรรมวิธีท่ี 4 ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน า + ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  1/2 ของอตัราแนะน า 

 บันทึกข้อมูล 
1. บนัทึกขอ้มูลผลการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินฯ ทั้งก่อนและหลงัการทดลอง 
2. บนัทึกผลการเจริญเติบโตของสม้จุก 

  -ขนาดความสูงของตน้ 
  -ขนาดความกวา้งทรงพุ่ม 
  -ขนาดล าตน้ (เสน้ผา่นศูนยก์ลางเสน้รอบวง) 
  -ความยาวก่ิง/จ านวนก่ิง/จ านวนใบต่อก่ิง 

3. ขอ้มูลการเขา้ท าลายของโรคและแมลงศตัรูพืชและอาการผิดปกติต่างๆ ของส้มจุก โดยสังเกตตลอด
การเจริญเติบโต ตั้งแต่เร่ิมตน้การทดลองจนส้ินสุดการทดลอง 
 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 
 1. การวเิคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดนิฯ ทั้งก่อนและหลงัการทดลอง 
 1.1 การวเิคราะห์ดนิก่อนการทดลอง 
 เก็บตวัอย่างดินก่อนการทดลองในแปลงของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา โดยเก็บท่ี
ความลึก 2 ระดบั คือ 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร ส่งท่ีกลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต 
ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 เพ่ือวิเคราะห์ ค่าต่างๆ ของดิน ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่างของดิน 
อินทรียวตัถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์และโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์  เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าท่ี
เหมาะสมต่อการผลิตสม้ (สถาบนัวิจยัพืชสวน, 2548) พบวา่ ความเป็นกรด-ด่าง  อินทรียวตัถุ  ฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชน ์และโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน ์มีค่าต ่ากวา่ค่าท่ีเหมาะสม ดงัตารางท่ี 1 อาจเน่ืองมาจากพ้ืนท่ีไม่ได้
รับการปฏิบติัดูแลมาก่อนน้ี ดงันั้น จึงควรมีการจดัการธาตุอาหารส้ม โดยการใส่ปุ๋ยและวสัดุปรับปรุงดิน เพ่ือ
เพ่ิมความสมบูรณ์ของดินใหเ้หมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพืช 
 และจากการเก็บตวัอย่างดินก่อนการทดลองในแปลงของเกษตรกร ส่งกลุ่มวิจยัปฐพีวิทยา ส านกัวิจยั
พฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร เพ่ือตรวจหาจ านวนสปอร์ อาบสัคูลาไมคอร์ไรซ่าในดิน พบว่า ในแปลง
ของเกษตรกร มีจ านวน 214 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม(คิดเป็น 2.14 สปอร์ต่อดิน 1 กรัม) ซ่ึงมีปริมาณน้อยมาก 
ทั้งน้ีปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าฯ จะมีจ านวนสปอร์ไม่นอ้ยกวา่ 25 สปอร์ต่อน ้าหนกัปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม ดงัตารางท่ี 2  
จุลินทรียไ์มคอร์ไรซ่าจะช่วยในการดูดธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตใหแ้ก่พืชได ้
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ตารางที่ 1 แสดงค่าต่างๆในดินจากแปลงเกษตรกรก่อนการทดลอง ท่ีระดบัความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร  
   เปรียบเทียบกบัค่าท่ีเหมาะสมในการผลิตสม้ 

รายการทีท่ดสอบ 
ระดบัความลกึ(เซนตเิมตร) ค่าทีเ่หมาะสม 

ในการผลติส้ม * 0-15 15-30 
ความเป็นกรด-ด่าง : pH 5.09 4.82 6-7 
อินทรียวตัถุ : OM (%) 1.02 0.56 2.5-3.0 
ไนโตรเจน :N (%) 0.05 0.03 - 

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ : Available P (mg/kg) 1.13 1.43 26-42 
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ : Available K (mg/kg) 85.0 58.6 130 

เน้ือดิน : Soil texture ร่วน ร่วน ร่วน 
* สถาบนัวิจยัพืชสวน, 2548. 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าในดินจากแปลงเกษตรกรก่อนการทดลอง 
รายการวเิคราะห์ ผลการวเิคราะห์ วธีิวเิคราะห์ ผู้วเิคราะห์ 

ปริมาณจุลินทรีย ์
- ตรวจนบัจ านวนสปอร์ 
อาบสัคูลาไมคอร์ไรซ่า 

214 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม - Wet sieving and 
decanting method 

น.ส.สุภาพร  ธรรมสุระกลุ 

หมายเหตุ ปริมาณจุลินทรียไ์มคอร์ไรซ่า ไม่นอ้ยกว่า 25 สปอร์ต่อน ้าหนกัปุ๋ ยชีวภาพ 1 กรัม 
 

 จากการเก็บตวัอย่างดินและใบพืช ไดแ้ก่ มะม่วง ท่ีมีอยู่ในแปลงก่อนการทดลองในปี 2554 ซ่ึงมีธาตุ
อาหารในดิน ดงัตารางท่ี 1 และธาตุอาหารในพืช ดงัตารางท่ี 3 มีค่าต ่ามาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีไม่ไดมี้การปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้ง ดงัท่ีกล่าวไวก่้อนน้ี  เม่ือธาตุอาหารในดินมีนอ้ย จึงท าใหธ้าตุอาหารในใบท่ีวิเคราะห์ไดมี้ค่านอ้ยดว้ย 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบมะม่วงท่ีปลูกในแปลงเกษตรกรก่อนการทดลอง 

พืช 
ไนโตรเจน: 

N (%) 
ฟอสฟอรัส: 

P (%) 
โพแทสเซียม: 

K (%) 
แคลเซียม: 

Ca (%) 
แมกนีเซียม: 

Mg (%) 
มะม่วง 1.23 0.12 1.01 1.62 0.22 

หมายเหตุ  มะม่วงเป็นพืชตวัแทนในแปลงก่อนการทดลอง เพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งส่งวิเคราะห์ธาตุอาหาร 
 

 1.2 การวเิคราะห์ดนิหลงัการทดลอง  
 เกบ็ตวัอยา่งดินหลงัการทดลอง(ปี 2556)ในแต่ละกรรมวิธี ไดแ้ก่  กรรมวิธีท่ี 1(T1) คือ มีการใส่ปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า  กรรมวิธีท่ี 2(T2) คือ มีการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน า  กรรมวิธีท่ี 
3(T3) คือ มีการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของ อตัราแนะน า และ กรรมวิธีท่ี 4(T4) 
คือ มีการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า  โดยเก็บท่ีความลึก 2 ระดบั คือ 
0-15 และ 15-30 เซนติเมตร  ส่งท่ีกลุ่มพฒันาการตรวจสอบพืชและปัจจยัการผลิต ส านกัวิจยัและพฒันาการ
เกษตรเขตท่ี 8 เพ่ือวิเคราะห์ค่าต่างๆ ของดิน ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่างของดิน อินทรียวตัถุ ไนโตรเจน 
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ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์และโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าท่ีเหมาะสมต่อการผลิตส้ม 
(สถาบันวิจัยพืชสวน, 2548) พบว่า ความเป็นกรด-ด่าง  อินทรียวตัถุ  ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ และ
โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์จากดินทั้ง 2 ระดบัในทุกกรรมวิธี มีค่าเพ่ิมข้ึนจากก่อนการทดลอง แต่ยงัมีบางค่า
จากดิน 2 ระดบั ต ่ากวา่ค่าท่ีเหมาะสม ดงัตารางท่ี 4 
 และจากการเก็บตวัอย่างดินหลงัการทดลองในแต่ละกรรมวิธี ส่งกลุ่มวิจยัปฐพีวิทยา ส านกัวิจยัพฒันา
ปัจจยัการผลิตทางการเกษตร เพ่ือตรวจหาจ านวนสปอร์ อาบสัคูลาไมคอร์ไรซ่าในดิน พบว่า ใน T1 มี 277 
สปอร์ต่อดิน 100 กรัม  T2 มี 488 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม  T3 มี 438 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม และ T4 มี 428 สปอร์
ต่อดิน 100 กรัม ดงัตารางท่ี 5  โดยทุกกรรมวิธีมีจ านวนสปอร์เพ่ิมข้ึน จากเดิมท่ีมี 214 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม ซ่ึง
เม่ือจุลินทรียไ์มคอร์ไรซ่ามีการเขา้ไปในเซลลร์ากพืชแลว้ จะช่วยในการดูดธาตุอาหารท่ีจ าเป็นส าหรับการ
เจริญเติบโตใหแ้ก่พืช 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าต่างๆในดินแปลงสม้จุกอาย ุ3 ปีของเกษตรกร ท่ีระดบัความลึก 0-15และ 15-30 เซนติเมตร  
   เปรียบเทียบกบัค่าท่ีเหมาะสมในการผลิตส้ม  โดย T1 = ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า 
   T2 =ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน า  T3 =ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ¾ 
   ของอตัราแนะน า และ T4 = ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า 

รายการทีท่ดสอบ 
T1 T2 T3 T4 ค่าทีเ่หมาะสม 

ในการผลติส้ม * 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 0-15 15-30 

ความเป็นกรด-ด่าง : pH 5.55 5.64 5.99 5.68 5.57 5.66 5.46 6.03 6-7 
อินทรียวตัถุ : OM (%) 1.89 2.64 2.06 2.14 1.91 2.23 1.90 2.37 2.5-3.0 
ไนโตรเจน :N (%) 0.09 0.16 0.10 0.10 0.09 0.11 0.09 0.13 - 

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน ์: 
Available P (mg/kg) 

20.41 36.63 27.65 12.87 8.41 11.51 11.19 54.27 26-42 

โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน ์
: Available K (mg/kg) 

332.6 263.1 181.9 105.1 94.4 105.6 327.6 268.4 130 

เน้ือดิน : Soil texture ร่วน ร่วน ร่วน ร่วน ร่วน ร่วน ร่วน ร่วน ร่วน 
* ค่าท่ีเหมาะสมในการผลิตส้ม ดดัแปลงมาจาก สถาบนัวิจยัพืชสวน, 2548. 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ตวัอยา่งปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าในดินจากแปลงเกษตรกรหลงัการทดลอง   

รายการวเิคราะห์ 
ผลการวเิคราะห์ 

วธีิวเิคราะห์ ผู้วเิคราะห์ 
T1 T2 T3 T4 

ปริมาณจุลินทรีย ์
- ตรวจนบัจ านวนสปอร์ อาบสัคูลา 
ไมคอร์ไรซ่า ต่อดิน 100 กรัม 

277 488 438 428 - Wet sieving 
and decanting 
method 

น.ส.มณฑิกานธ์ิ  สงบจิต 

หมายเหตุ  ปริมาณจุลินทรียไ์มคอร์ไรซ่า ไม่นอ้ยกว่า 25 สปอร์ต่อน ้าหนกัปุ๋ ยชีวภาพ 1 กรัม 
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 2. การเจริญเตบิโตของส้มจุก 
 การเจริญเติบโตของส้มจุกในแปลงเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ าเภอจะนะ จังหวดัสงขลา พบว่า มีการ
เจริญเติบโตทางล าตน้ ก่ิงแตกต่างกนัในแต่ละกรรมวิธี และมีแนวโนม้ว่ากรรมวิธีท่ี 3(T3) มีการเจริญเติบโต
มากกวา่อีก 3 กรรมวิธี(T1 T2 และ T4) ดงัตารางท่ี 6 คาดวา่เป็นผลจากกรรมวิธีและการปฏิบติัดูแลรักษาต่างๆ 
 

ตารางที่ 6 การเจริญเติบโตของสม้จุกท่ีเพ่ิมข้ึน ปี 2554-56  โดย T1 = ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอตัราแนะน า   
   T2 =ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน า  T3 =ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ¾ 
   ของอตัราแนะน า และ T4 = ใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมีสูตร  15-15-15 1/2 ของอตัราแนะน า 

กรรมวธีิ 
ความสูงต้น 

(ซม.) 

เส้นรอบวง (ซม.) เส้นผ่านศูนย์กลาง (ซม.) 
ความยาวกิ่ง 

(ซม.) 
ล าต้น 

กิง่ 
ล าต้น 

กิง่ 
โคนต้น สูง 30 ซม. โคนต้น สูง 30 ซม. 

T1 182.20 10.26 6.48 4.90 3.40 2.06 1.56 171.80 
T2 173.80 8.21 6.10 4.15 2.73 1.94 1.32 162.40 
T3 195.00 11.63 7.15 4.94 3.79 2.28 1.57 172.20 
T4 181.60 9.60 6.41 4.29 3.15 2.04 1.37 164.40 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns 
CV (%) 33.13 26.05 23.50 32.67 28.55 25.19 25.31 30.48 

ns  ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

 จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบตน้สม้จุกอาย ุ3 ปี พบวา่ .ตน้สม้จุกท่ีมีการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตาม
ค าแนะน า(T2) มีค่าปริมาณฟอสฟอรัสในใบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สูงกว่าการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าร่วมกบัปุ๋ยเคมี
ในอตัราต่างๆ(T3 และ T4) หรือการใส่ปุ๋ยเคมีตามค าแนะน า(T1) ดงัตารางท่ี 7  สอดคลอ้งกบัสมจิตร และคณะ
(2550) ท่ีรายงานวา่ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปริมาณสูง ท าใหจ้ านวนของอาบสัคูลาไมคอร์ไรซ่า
ในรากลดลง และยงัลดศกัยภาพของเช้ือในในการช่วยการเจริญเติบโตของตน้สม้เขียวหวานพนัธ์ุสายน ้าผึ้ง และ
มีรายงานการวิจัยว่า เช้ือราอาบัสคูลาไมคอร์ไรซ่าช่วยเพ่ิมปริมาณฟอสฟอรัสให้แก่พืช แต่อาจเพ่ิมธาตุ
ไนโตรเจน โพแทสเซียม หรือแมกนีเซียมหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัชนิดของพืชอาศยั  ชนิดของเช้ือราอาบสัคูลาไมคอร์
ไรซ่า และสภาพดิน(Marschner and Dell, 1994) 
 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบสม้จุก ปี 2556  
กรรมวธีิ

ที่ 
ไนโตรเจน: 

N (%) 
ฟอสฟอรัส: 

P (%) 
โพแทสเซียม: 

K (%) 
แคลเซียม: 

Ca (%) 
แมกนีเซียม: 

Mg (%) 
T1 3.01 0.31 3.87 2.81 0.47 
T2 2.94 0.35 3.60 3.01 0.49 
T3 2.60 0.33 3.27 2.88 0.49 
T4 2.65 0.34 3.86 2.69 0.38 
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 3. โรคและแมลงศัตรูของส้มจุก 
 การเขา้ท าลายของโรคแมลงศตัรูพืช และอาการผิดปกติต่างๆ ของส้มจุก โดยการสังเกตตลอดการ
เจริญเติบโต พบวา่ มีโรคต่างๆ ไดแ้ก่ โรคแผลสะเกด็ หรือโรคสะแคบ็(Scap) และโรคกรีนน่ิง(ฮวงลองบิง) หรือ
โรคตน้โทรม(Greening)  และมีแมลงต่างๆ ไดแ้ก่ หนอนชอนใบส้ม  หนอนแกว้ส้ม และแมลงค่อมทอง ซ่ึงมี
ลกัษณะอาการและการป้องกนัก าจดัโรค และมีการเขา้ท าลายและการป้องกนัก าจดัแมลง ตามภาคผนวก ทั้งน้ี
การปฏิบติัดูแลรักษา เพ่ือป้องกนัก าจดัโรคและแมลง ใหต้น้ส้มจุกมีการเจริญเติบโตท่ีดี มีความสมบูรณ์ และจะ
สามารถมีผลผลิตท่ีมีคุณภาพไดใ้นอนาคต 
 วจิารณ์ผล 
 การวิจยัเร่ืองผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของส้มจุกในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสงขลานั้น ด าเนินการวิจยัเพียง 3 ปี  ขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีในเร่ืองการเจริญเติบโตของตน้ส้มจุก และเน่ืองจาก
ไม่ไดวิ้จยัต่อเน่ือง จึงท าให้ไม่มีขอ้มูลการใหผ้ลผลิต  แต่การใส่ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าท าให้การเจริญเติบโต
ทางล าตน้เพ่ิมข้ึนมากกว่าไม่ใส่ เน่ืองจากไมคอร์ไรซ่าจ าช่วยในการดูดธาตุอาหาร โดยเฉพาะฟอสฟอรัส ท่ีมกั
พบวา่พืชไม่สามารถดูซึมหรือน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ ส่วนการใส่เช้ือไมคอร์ไรซ่าตามค าแนะน าร่วมกบัปุ๋ยเคมี
สูตร 15-15-15  ปริมาณ 3/4 ของอตัราแนะน า(T3)  เน่ืองจากการใส่จะท าใหต้น้ส้มจุกไดรั้บธาตุอาหารเพ่ิมข้ึน 
ร่วมกบัการใส่ปุ๋ยเคมี เพียง ¾ ของอตัราแนะน า  ซ่ึงผลท่ีได ้นอกจากในเร่ืองการเจริญเติบโต ยงัท าใหส้ามารถ
ลดตน้ทุนการผลิตในการใชปุ๋้ยเคมี โดยยงัคงมีแนวโนม้ท าใหก้ารเจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด 
 
สรุปผลการทดลอง 
 ในเร่ืองผลของปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของผลส้มจุกในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสงขลา นั้น 

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

(T3)  ท าใหค้วามสูงตน้  ขนาดเสน้รอบวงตน้  เสน้ผา่นศูนยก์ลางตน้ และความยาวก่ิง เพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด  
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ภาคผนวก 
- โรค 
1. โรคแผลสะเกด็ หรือโรคสะแค็บ(Scap) 
 ลกัษณะอาการ พบบนใบอ่อนในระยะแรกๆ จะเป็นจุดใสเลก็ๆ โดยแผลจุดนูนสูงดา้นหน่ึง  ส่วนดา้น
หน่ึงของใบจะเป็นรอยบุ๋ม ต่อมาจะเป็นแผลนูนแขง็ ท าใหใ้บบิดเบ้ียว แคระแกร็น  
 การป้องกันก าจัด ก าจดัแหล่งสะสมโรคออกใหห้มดจากแปลง เช่น ใบหรือผลท่ีเป็นโรค โดยการเผา
ท าลาย ใชส้ารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด ์สารแมนโคเซบ ฉีดพ่น 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 1 โรคสะแคบ็ในสม้จุก 
 

2. โรคกรีนน่ิง(ฮวงลองบิง) หรือโรคต้นโทรม(Greening) 
 ลกัษณะอาการ มีสาเหตมาจากแบคทีเรีย แกรมลบ  โรคกรีนน่ิงแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ อาเซียนกรีนน่ิง 
ซ่ึงเช้ือแบคทีเรียสาเหตเป็นชนิดท่ีทนความร้อน มีเพล้ียไก่แจส้้มหรือเพล้ียกระโดดส้ม เป็นแมลงพาหะน าโรค 
และอฟัฟิกนักรีนน่ิง แบคทีเรียสาเหตโรคเป็นชนิดไม่ทนต่อความร้อน จะอยูไ่ม่ไดใ้นอุณหภูมิท่ีสูงกว่า 30 องศา
เซลเซียส  โรคกรีนน่ิงมีอาการคลา้ยกบัอาการใบแกว้ของส้มท่ีเกิดจากการขาดธาตุสังกะสี ใบมีสีเหลืองซีด แต่
เสน้กลางใบและเสน้แขนงยงัมีสีเขียวอยู ่ถา้รุนแรงใบเปล่ียนเป็นสีเหลืองเกือบทั้งใบยกเวน้เส้นกลางใบ บริเวณ
โคนใบมีสีเขียวอยู ่ใบเลก็ เรียวยาว หนากวา่ปกติ ใบแก่มว้นงอ ก่ิงแหง้ตายในเวลา 1- 2 ปี 
 การป้องกันก าจัด เลือกตอนก่ิงส้มท่ีมีอายุมากและใหผ้ลผลิตสูง ไม่มีอาหารทรุดโทรมของตน้  ใหปุ๋้ย
และธาตุอาหารท่ีเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอ  ตน้สม้ท่ีแสดงอาการโรคเป็นบางก่ิงควรรีบตดัท้ิงและเผาท าลาย เพ่ือ
ลดปริมาณเช้ือในล าตน้ รอยตดัทาดว้ยปูนแดง หรือสารประกอบพวกทองแดง  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 2 โรคกรีนน่ิงในสม้จุก 
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- แมลง  
1. หนอนชอนใบส้ม 
 การเข้าท าลาย กดักินระหว่างชั้นของผิวใบ และเคล่ือนยา้ยภายในใบเร่ือยๆ  ท าใหเ้กิดเป็นรอยโพรงสี
ขาว คดเค้ียวไปมาภายใตผ้ิวใบ ท าใหก้ารสงัเคราะห์แสงของใบลดลง ส่งผลใหก้ารเจริญเติบโตชา้ลง 

การป้องกนัก าจัด  เก็บใบส้มท่ีถูกหนอนชอนใบส้มท าลาย น าไปเผาท าลาย  ส ารวจหนอนในระยะส้ม
แตกใบอ่อน  หากพบรุนแรงใชส้ารเคมี ฟลูเฟนนอกซูรอน เช่น แคสเคด 5 % EC อตัรา 6 มิลลิลิตร ต่อน ้า 20 
ลิตร  อิมิดาโครปริด เช่น คลอฟิดอร์ 10 % SL อตัรา 8 มิลลิลิตร ต่อน ้า 20 ลิตร ผสมสารจบัใบพ่นใหท้ัว่ทั้ง
ดา้นหนา้ใบและหลงัใบ  ถา้ยงัส ารวจพบการระบาดของหนอนชอนใบสม้ใหพ้่นซ ้า 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 3 หนอนชอนใบส้มจุก 
 

2. หนอนแก้วส้ม  
การเข้าท าลาย ช่วงท่ีส้มมีการแตกใบอ่อน ระบาดรุนแรงในช่วงฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงตุลาคม 

หรือในช่วงท่ีมีการใหน้ ้าและแตกใบอ่อน  
 การป้องกันก าจัด ก าจดัวชัพืชในสวนเพ่ือไม่ใหเ้ป็นท่ีอยู่อาศยั ป้องกนัก าจดั โดยการใชส้ารเคมี เช่น 
คาร์โบซลัแฟน หรือ เฟนอกซูรอน  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวกที่ 4 หนอนแกว้สม้ 
 

3. แมลงค่อมทอง 
การเข้าท าลาย ตวัเต็มวยัจะกดักินยอดอ่อน  ลกัษณะใบท่ีถูกท าลายจะเวา้ ๆ แหว่ง ๆ ถา้ระบาดรุนแรง

จะเหลือแต่กา้นใบและมีมูลถ่ายออกมาปรากฏใหเ้ห็นตามบริเวณยอด  สามารถท าลายพืชหลายชนิด พบระบาด
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เกือบทั้งปี แต่ปริมาณมากหรือนอ้ยเท่านั้น ช่วงท่ีระบาดมากคือ ช่วงกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคม และมิถุนายนถึง
สิงหาคม  

การป้องกันก าจัด ตวัเต็มวยัของแมลงชนิดน้ีมีจุดอ่อนคือ ชอบท้ิงตวัเม่ือไดรั้บความกระทบกระเทือน 
การใชส้วิงรออยู่ใตก่ิ้งหรือใตใ้บแลว้เขย่าตวัเต็มวยัจะตกลงในสวิงน าไปท าลาย หากพบระบาดรุนแรงใหพ้่น
ดว้ยสารเซฟวิน 85%WP อตัรา 60 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร หรือทามารอน 600 56% SL อตัรา 30 มล.ต่อน ้า 20 ลิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวกที่ 5 แมลงค่อมทอง 


