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บทคัดย่อ
ผลของปุ๋ ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ าต่อการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของส้มจุก ดาเนิ นการทดลองใน
แปลงส้มจุกของนายสามารถ ระมัญบากา เกษตรกรในอาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ช่ วงเดือนตุลาคม 2553 ถึง
กันยายน 2556 เพื่ อศึ กษาการเจริ ญเติ บโตของส้มจุ กในพื้ นที่ จงั หวัดสงขลา วางแผนการทดลองแบบ RCB
จานวน 5 ซ้ า ประกอบด้ว ย 4 กรรมวิ ธี คื อ กรรมวิ ธีที่ 1 ใส่ ปุ๋ยเคมี สู ตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา(T1)
กรรมวิธีที่ 2 ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตามอัตราแนะนา(T2) กรรมวิธีที่ 3 ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตามคาแนะนาและ
ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา(T3) และกรรมวิธีที่ 4 ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตามคาแนะนา
และปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 1/2 ของอัตราแนะนา(T4) พบว่า มี การเจริ ญเติ บโตแตกต่ างกันในแต่ ละ
กรรมวิธี และการใส่ ปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ าทาให้การเจริ ญเติบโตทางลาต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าไม่ใส่ ปุ๋ยชี วภาพไม
คอร์ ไรซ่ า และมีแนวโน้มว่ากรรมวิธีที่ 3 ต้นส้มจุกมีการเจริ ญเติ บโตมากกว่าอีก 3 กรรมวิธี แต่เนื่ องจากการ
วิจยั ดาเนินการเพียง 3 ปี (2554-2556) ซึ่ งต้นส้มจุกยังไม่มีการออกดอกติดผล จึงยังไม่มีขอ้ มูลผลผลิตเมื่อสิ้ นสุ ด
การวิจยั
คาสาคัญ: ส้มจุก(Neck Orange) ไมคอร์ไรซ่า(Mycorrhiza) การเจริ ญเติบโต(Growth) ผลผลิต(Yield)
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กลุ่มวิชาการ สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร

คานา
ส้มจุก (Citrus reticulata Blanco.) เป็ นไม้ผลพื้นเมืองทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย มีแหล่ง
ปลูกดั้งเดิมอยูท่ ี่อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีชื่อพื้นเมืองหลายชื่อ เช่น ส้มจุก ส้มแป้นหัวจุก และส้มจุกตรังกานู
มีลกั ษณะแตกต่างจากส้มชนิ ดอื่น คื อ บริ เวณขั้วผลมีปุ่มยื่นยาวออกมาคล้ายจุก ปลายผลราบหรื อเว้าเล็กน้อย
เปลือกผลล่อน ปอกง่าย มีน้ ามันที่ผิวมาก กลีบผลแยกออกจากกันได้ง่าย เนื้อผลประกอบด้วยกุง้ ขนาดใหญ่ และ
ค่อนข้างฉ่ าน้ า มีสีเหลืองอ่อน รสหวานอมเปรี้ ยว เมล็ดน้อยประมาณ 4-5 เมล็ด(มงคล, 2535)
เชื้อราไมคอร์ไรซ่า คือ เชื้อราในดินกลุ่มหนึ่งซึ่ งอาศัยอยูบ่ ริ เวณรากพืชโดยไม่ทาอันตรายต่อพืชที่อาศัย
อยู่ ต่างฝ่ ายต่างได้รับประโยชน์ เชื้อราช่วยดูดธาตุอาหารต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการเจริ ญเติบโตให้แก่พืช โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งธาตุ ฟอสฟอรั ส นอกจากนี้ ยงั สามารถลดการใช้สารเคมี ลงได้ครึ่ งหนึ่ งของอัตราแนะนา โดยยังให้
ผลผลิตไม่แตกต่างกับการใช้ปุ๋ยเคมีตามอัตราแนะนา และเมื่อเชื้ อราไมคอร์ ไรซ่ าเข้าไปอาศัยอยู่ในรากพืชแล้ว
จะช่วยป้องกันโรคระบบรากที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคโคนเน่า โรครากเน่า ทาให้ไม่จาเป็ นต้องใช้สารเคมีกาจัด
โรคพืช (กลุ่มงานวิจยั จุลินทรี ยด์ ิน, 2545: สมจิตรและคณะ, 2550) ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาผลของไมคอร์ ไรซ่ า
ต่อการเจริ ญเติ บโตและการให้ผลผลิ ตของส้มจุก เพื่ อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดู แลรั กษา และเพื่ อ
ส่ งเสริ มให้เกษตรกรผลิตส้มจุกให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และประหยัดต้นทุนในการผลิตต่อไป
อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ์
1. ต้นส้มจุก
2. อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่น ป้ายประจาต้น สมุดบันทึกข้อมูล
3. ปุ๋ ยเคมี ไมคอร์ไรซ่า และปุ๋ ยอินทรี ย ์
4. เครื่ องมือในการบันทึกการเจริ ญเติบโต เช่น เทปวัด เวอร์เนียคาลิปเปอร์ (Vernier Caliper)
5. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างใบ เช่น ถุงกระดาษ ตูอ้ บความร้อน
วิธีการ
ดาเนินการในแปลงเกษตรกรในพื้นที่อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พื้นที่ 1 ไร่ ดังนี้
1. เตรี ยมพื้ นที่ ปลูกส้มจุ ก พร้ อมทั้งเก็บตัวอย่างดิ นก่ อนและหลังทาการทดลอง เพื่ อทาการวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมีของดินที่กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปั จจัยการผลิต สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
และส่ งตัวอย่างดิ นปลูกส้มจุก เพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณไมคอร์ ไรซ่ าที่ กลุ่มงานวิจยั จุลินทรี ยด์ ิ น กลุ่มวิจยั ปฐพีดิน
สานักวิจยั พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
2. คัดเลือกต้นพันธุ์ส้มจุกที่ปลอดโรค สมบูรณ์ แข็งแรง คุณภาพดี จากแปลงเกษตรกรในอาเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา โดยคัดเลือกจากต้นพันธุ์ที่มีอายุและขนาดใกล้เคี ยงกัน ทาการตอนกิ่ งขยายพันธุ์ แล้วใส่ ถุงชา
เพื่อนามาปลูกทดลอง
3. ปลูกส้มจุกโดยใช้ระยะปลูก 5 X 6 เมตร และดาเนิ นการวิจยั ตามแผนการทดลองและตามกรรมวิธีที่
กาหนด พร้อมทั้งดูแลรักษาตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมของส้มเขียวหวาน เช่น การจัดการโรค การจัดการธาตุ
อาหาร การจัดการน้ า และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว เป็ นต้น
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ดาเนิ นการวิจยั ตามแผนการทดลองแบบสุ่ มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design ;
RCBD หรื อ RBD) 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 เชื้อไมคอร์ไรซ่าตามคาแนะนา + ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของอัตราแนะนา
กรรมวิธีที่ 4
ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าตามคาแนะนา + ปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา
บันทึกข้ อมูล
1. บันทึกข้อมูลผลการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินฯ ทั้งก่อนและหลังการทดลอง
2. บันทึกผลการเจริ ญเติบโตของส้มจุก
-ขนาดความสู งของต้น
-ขนาดความกว้างทรงพุ่ม
-ขนาดลาต้น (เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นรอบวง)
-ความยาวกิ่ง/จานวนกิ่ง/จานวนใบต่อกิ่ง
3. ข้อมูลการเข้าทาลายของโรคและแมลงศัตรู พืชและอาการผิดปกติต่างๆ ของส้มจุก โดยสังเกตตลอด
การเจริ ญเติบโต ตั้งแต่เริ่ มต้นการทดลองจนสิ้ นสุ ดการทดลอง
ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การวิเคราะห์ ความอุดมสมบูรณ์ ของดินฯ ทั้งก่ อนและหลังการทดลอง
1.1 การวิเคราะห์ ดนิ ก่ อนการทดลอง
เก็บตัวอย่างดินก่อนการทดลองในแปลงของเกษตรกร ในพื้นที่อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยเก็บที่
ความลึ ก 2 ระดับ คื อ 0-15 และ 15-30 เซนติ เมตร ส่ งที่ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพื ชและปั จจัยการผลิ ต
สานักวิจัย และพัฒ นาการเกษตรเขตที่ 8 เพื่ อวิเ คราะห์ ค่ า ต่ า งๆ ของดิ น ได้แ ก่ ความเป็ นกรด-ด่ า งของดิ น
อินทรี ยวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ และโพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าที่
เหมาะสมต่อการผลิตส้ม (สถาบันวิจยั พืชสวน, 2548) พบว่า ความเป็ นกรด-ด่าง อินทรี ยวัตถุ ฟอสฟอรั สที่เป็ น
ประโยชน์ และโพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ มีค่าต่ากว่าค่าที่เหมาะสม ดังตารางที่ 1 อาจเนื่ องมาจากพื้นที่ไม่ได้
รับการปฏิบตั ิดูแลมาก่อนนี้ ดังนั้น จึงควรมีการจัดการธาตุอาหารส้ม โดยการใส่ ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุ งดิ น เพื่อ
เพิ่มความสมบูรณ์ของดินให้เหมาะสมกับการเจริ ญเติบโตของพืช
และจากการเก็บตัวอย่างดิ นก่อนการทดลองในแปลงของเกษตรกร ส่ งกลุ่มวิจยั ปฐพีวิทยา สานักวิจยั
พัฒนาปั จจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อตรวจหาจานวนสปอร์ อาบัส คูลาไมคอร์ ไรซ่ าในดิ น พบว่า ในแปลง
ของเกษตรกร มี จานวน 214 สปอร์ ต่อดิ น 100 กรัม(คิ ดเป็ น 2.14 สปอร์ ต่อดิ น 1 กรั ม) ซึ่ งมีปริ มาณน้อยมาก
ทั้งนี้ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าฯ จะมีจานวนสปอร์ไม่นอ้ ยกว่า 25 สปอร์ต่อน้ าหนักปุ๋ ยชี วภาพ 1 กรัม ดังตารางที่ 2
จุลินทรี ยไ์ มคอร์ไรซ่าจะช่วยในการดูดธาตุอาหารที่จาเป็ นสาหรับการเจริ ญเติบโตให้แก่พืชได้
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ตารางที่ 1 แสดงค่าต่างๆในดินจากแปลงเกษตรกรก่อนการทดลอง ที่ระดับความลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร
เปรี ยบเทียบกับค่าที่เหมาะสมในการผลิตส้ม
รายการทีท่ ดสอบ
ความเป็ นกรด-ด่าง : pH
อินทรี ยวัตถุ : OM (%)
ไนโตรเจน :N (%)
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ : Available P (mg/kg)
โพแทสเซียมที่เป็ นประโยชน์ : Available K (mg/kg)
เนื้อดิน : Soil texture

ระดับความลึก(เซนติเมตร)
0-15
15-30
5.09
4.82
1.02
0.56
0.05
0.03
1.13
1.43
85.0
58.6
ร่ วน
ร่ วน

ค่ าทีเ่ หมาะสม
ในการผลิตส้ ม *
6-7
2.5-3.0
26-42
130
ร่ วน

* สถาบันวิจยั พืชสวน, 2548.

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตวั อย่างปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าในดินจากแปลงเกษตรกรก่อนการทดลอง
รายการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์
วิธีวเิ คราะห์
ผู้วเิ คราะห์
ปริ มาณจุลินทรี ย ์
214 สปอร์ต่อดิน 100 กรัม
- Wet sieving and น.ส.สุ ภาพร ธรรมสุ ระกุล
- ตรวจนับจานวนสปอร์
decanting method
อาบัสคูลาไมคอร์ไรซ่า
หมายเหตุ ปริ มาณจุลินทรี ยไ์ มคอร์ ไรซ่า ไม่นอ้ ยกว่า 25 สปอร์ ต่อน้ าหนักปุ๋ ยชี วภาพ 1 กรัม

จากการเก็บตัวอย่างดินและใบพืช ได้แก่ มะม่วง ที่ มีอยู่ในแปลงก่อนการทดลองในปี 2554 ซึ่ งมีธาตุ
อาหารในดิ น ดังตารางที่ 1 และธาตุอาหารในพืช ดังตารางที่ 3 มีค่าต่ามาก เนื่ องจากพื้นที่ ไม่ได้มีการปฏิบตั ิ ที่
ถูกต้อง ดังที่กล่าวไว้ก่อนนี้ เมื่อธาตุอาหารในดินมีนอ้ ย จึงทาให้ธาตุอาหารในใบที่วิเคราะห์ได้มีค่าน้อยด้วย
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบมะม่วงที่ปลูกในแปลงเกษตรกรก่อนการทดลอง
ไนโตรเจน:
ฟอสฟอรัส:
โพแทสเซียม:
แคลเซียม:
พืช
N (%)
P (%)
K (%)
Ca (%)
มะม่วง
1.23
0.12
1.01
1.62

แมกนีเซียม:
Mg (%)
0.22

หมายเหตุ มะม่วงเป็ นพืชตัวแทนในแปลงก่อนการทดลอง เพื่อใช้เป็ นตัวอย่างส่ งวิเคราะห์ธาตุอาหาร

1.2 การวิเคราะห์ ดนิ หลังการทดลอง
เก็บตัวอย่างดินหลังการทดลอง(ปี 2556)ในแต่ละกรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1(T1) คือ มีการใส่ ปุ๋ยเคมี
สู ตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา กรรมวิธีที่ 2(T2) คื อ มีการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตามคาแนะนา กรรมวิธีที่
3(T3) คือ มีการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 3/4 ของ อัตราแนะนา และ กรรมวิธีที่ 4(T4)
คือ มีการใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา โดยเก็บที่ความลึก 2 ระดับ คือ
0-15 และ 15-30 เซนติเมตร ส่ งที่ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปั จจัยการผลิต สานักวิจยั และพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 8 เพื่ อ วิเ คราะห์ ค่ า ต่ า งๆ ของดิ น ได้แ ก่ ความเป็ นกรด-ด่ า งของดิ น อิ น ทรี ย วัต ถุ ไนโตรเจน
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ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ และโพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับค่าที่เหมาะสมต่อการผลิตส้ม
(สถาบันวิจัย พื ช สวน, 2548) พบว่า ความเป็ นกรด-ด่ า ง อิ น ทรี ย วัตถุ ฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ นประโยชน์ และ
โพแทสเซี ยมที่เป็ นประโยชน์จากดินทั้ง 2 ระดับในทุกกรรมวิธี มีค่าเพิ่มขึ้นจากก่อนการทดลอง แต่ยงั มีบางค่า
จากดิน 2 ระดับ ต่ากว่าค่าที่เหมาะสม ดังตารางที่ 4
และจากการเก็บตัวอย่างดินหลังการทดลองในแต่ละกรรมวิธี ส่ งกลุ่มวิจยั ปฐพีวิทยา สานักวิจยั พัฒนา
ปั จจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อตรวจหาจานวนสปอร์ อาบัส คูลาไมคอร์ ไรซ่ าในดิน 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 ดังตารางที่ 5 โดยทุกกรรมวิธีมีจานวนสปอร์เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มี 214 สปอร์ ต่อดิน 100 กรัม ซึ่ ง
เมื่ อจุ ลินทรี ย ไ์ มคอร์ ไรซ่ ามีการเข้าไปในเซลล์รากพื ชแล้ว จะช่ วยในการดู ดธาตุอาหารที่ จาเป็ นสาหรั บการ
เจริ ญเติบโตให้แก่พืช
ตารางที่ 4 แสดงค่าต่างๆในดินแปลงส้มจุกอายุ 3 ปี ของเกษตรกร ที่ระดับความลึก 0-15และ 15-30 เซนติเมตร
เปรี ยบเทียบกับค่าที่เหมาะสมในการผลิตส้ม โดย T1 = ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา
T2 =ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตามคาแนะนา T3 =ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ¾
ของอัตราแนะนา และ T4 = ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา
0-15

15-30

0-15

ความเป็ นกรด-ด่าง : pH
5.55 5.64 5.99 5.68 5.57
อินทรี ยวัตถุ : OM (%)
1.89 2.64 2.06 2.14 1.91
ไนโตรเจน :N (%)
0.09 0.16 0.10 0.10 0.09
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ : 20.41 36.63 27.65 12.87 8.41
Available P (mg/kg)
โพแทสเซียมที่เป็ นประโยชน์ 332.6 263.1 181.9 105.1 94.4
: Available K (mg/kg)
เนื้อดิน : Soil texture
ร่ วน ร่ วน ร่ วน ร่ วน ร่ วน

5.66
2.23
0.11
11.51

5.46
1.90
0.09
11.19

ค่ าทีเ่ หมาะสม
15-30 ในการผลิตส้ ม *
6.03
6-7
2.37
2.5-3.0
0.13
54.27
26-42

105.6

327.6

268.4

130

ร่ วน

ร่ วน

ร่ วน

ร่ วน

รายการทีท่ ดสอบ

T1
0-15

T2
15-30

0-15

T3
15-30

T4

* ค่าที่เหมาะสมในการผลิตส้ม ดัดแปลงมาจาก สถาบันวิจยั พืชสวน, 2548.

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ตวั อย่างปุ๋ ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าในดินจากแปลงเกษตรกรหลังการทดลอง
ผลการวิเคราะห์
รายการวิเคราะห์
วิธีวเิ คราะห์
ผู้วเิ คราะห์
T1 T2 T3 T4
ปริ มาณจุลินทรี ย ์
277 488 438 428 - Wet sieving น.ส.มณฑิกานธิ์ สงบจิต
- ตรวจนับจานวนสปอร์ อาบัสคูลา
and decanting
ไมคอร์ไรซ่า ต่อดิน 100 กรัม
method
หมายเหตุ ปริ มาณจุลินทรี ยไ์ มคอร์ ไรซ่า ไม่นอ้ ยกว่า 25 สปอร์ ต่อน้ าหนักปุ๋ ยชี วภาพ 1 กรัม
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2. การเจริญเติบโตของส้ มจุก
การเจริ ญ เติ บ โตของส้ ม จุ ก ในแปลงเกษตรกรในพื้ น ที่ อ าเภอจะนะ จัง หวัด สงขลา พบว่ า มี ก าร
เจริ ญเติ บโตทางลาต้น กิ่ งแตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี และมีแนวโน้มว่ากรรมวิธีที่ 3(T3) มีการเจริ ญเติ บโต
มากกว่าอีก 3 กรรมวิธี(T1 T2 และ T4) ดังตารางที่ 6 คาดว่าเป็ นผลจากกรรมวิธีและการปฏิบตั ิดูแลรักษาต่างๆ
ตารางที่ 6 การเจริ ญเติบโตของส้มจุกที่เพิ่มขึ้น ปี 2554-56 โดย T1 = ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตามอัตราแนะนา
T2 =ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตามคาแนะนา T3 =ใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ¾
ของอัตราแนะนา และ T4 = ใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 1/2 ของอัตราแนะนา
เส้ นรอบวง (ซม.)
เส้ นผ่ านศูนย์ กลาง (ซม.)
ความสู งต้ น
ความยาวกิ่ง
กรรมวิธี
ลาต้ น
ลาต้ น
(ซม.)
(ซม.)
กิง่
กิง่
โคนต้ น สู ง 30 ซม.
โคนต้ น สู ง 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 ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ

จากผลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบต้นส้มจุกอายุ 3 ปี พบว่า .ต้นส้มจุกที่มีการใส่ เชื้อไมคอร์ไรซ่ าตาม
คาแนะนา(T2) มีค่าปริ มาณฟอสฟอรัสในใบที่ได้จากการวิเคราะห์สูงกว่าการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
ในอัตราต่างๆ(T3 และ T4) หรื อการใส่ ปุ๋ยเคมีตามคาแนะนา(T1) ดังตารางที่ 7 สอดคล้องกับสมจิตร และคณะ
(2550) ที่รายงานว่า การใส่ ปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในปริ มาณสู ง ทาให้จานวนของอาบัสคูลาไมคอร์ ไรซ่ า
ในรากลดลง และยังลดศักยภาพของเชื้อในในการช่วยการเจริ ญเติบโตของต้นส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ าผึ้ง และ
มี ร ายงานการวิ จัย ว่า เชื้ อราอาบัส คู ล าไมคอร์ ไ รซ่ า ช่ วยเพิ่ มปริ มาณฟอสฟอรั ส ให้แ ก่ พื ช แต่ อ าจเพิ่ มธาตุ
ไนโตรเจน โพแทสเซี ยม หรื อแมกนีเซี ยมหรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของพืชอาศัย ชนิ ดของเชื้ อราอาบัสคูลาไมคอร์
ไรซ่า และสภาพดิน(Marschner and Dell, 1994)
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ธาตุอาหารในใบส้มจุก ปี 2556
กรรมวิธี ไนโตรเจน:
ฟอสฟอรัส:
ที่
N (%)
P (%)
T1
3.01
0.31
T2
2.94
0.35
T3
2.60
0.33
T4
2.65
0.34
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โพแทสเซียม:
K (%)
3.87
3.60
3.27
3.86

แคลเซียม: แมกนีเซียม:
Ca (%)
Mg (%)
2.81
0.47
3.01
0.49
2.88
0.49
2.69
0.38

3. โรคและแมลงศัตรู ของส้ มจุก
การเข้าทาลายของโรคแมลงศัตรู พืช และอาการผิดปกติ ต่างๆ ของส้มจุ ก โดยการสังเกตตลอดการ
เจริ ญเติบโต พบว่า มีโรคต่างๆ ได้แก่ โรคแผลสะเก็ด หรื อโรคสะแค็บ(Scap) และโรคกรี นนิ่ง(ฮวงลองบิง) หรื อ
โรคต้นโทรม(Greening) และมีแมลงต่างๆ ได้แก่ หนอนชอนใบส้ม หนอนแก้วส้ม และแมลงค่อมทอง ซึ่ งมี
ลักษณะอาการและการป้ องกันกาจัดโรค และมีการเข้าทาลายและการป้ องกันกาจัดแมลง ตามภาคผนวก ทั้งนี้
การปฏิบตั ิดูแลรักษา เพื่อป้องกันกาจัดโรคและแมลง ให้ตน้ ส้มจุกมีการเจริ ญเติบโตที่ดี มีความสมบูรณ์ และจะ
สามารถมีผลผลิตที่มีคุณภาพได้ในอนาคต
วิจารณ์ ผล
การวิจยั เรื่ องผลของปุ๋ ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ าต่อการเจริ ญเติบโตและการให้ผลผลิตของส้มจุกในพื้นที่
จังหวัดสงขลานั้น ดาเนิ นการวิจยั เพียง 3 ปี ข้อมูลที่ได้จึงมีในเรื่ องการเจริ ญเติบโตของต้นส้มจุก และเนื่ องจาก
ไม่ได้วิจยั ต่อเนื่ อง จึ งทาให้ไม่มีขอ้ มูลการให้ผลผลิต แต่การใส่ ปุ๋ยชี วภาพไมคอร์ ไรซ่ าทาให้การเจริ ญเติบโต
ทางลาต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าไม่ใส่ เนื่ องจากไมคอร์ ไรซ่ าจาช่วยในการดูดธาตุอาหาร โดยเฉพาะฟอสฟอรัส ที่มกั
พบว่าพืชไม่สามารถดูซึมหรื อนาไปใช้ประโยชน์ได้ ส่ วนการใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตามคาแนะนาร่ วมกับปุ๋ ยเคมี
สู ตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา(T3) เนื่ องจากการใส่ จะทาให้ตน้ ส้มจุกได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้ น
ร่ วมกับการใส่ ปุ๋ยเคมี เพียง ¾ ของอัตราแนะนา ซึ่ งผลที่ได้ นอกจากในเรื่ องการเจริ ญเติบโต ยัง ทาให้สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยเคมี โดยยังคงมีแนวโน้มทาให้การเจริ ญเติบโตเพิ่มขึ้นมากที่สุด
สรุ ปผลการทดลอง
ในเรื่ องผลของปุ๋ ยชี วภาพไมคอร์ ไ รซ่ าต่ อการเจริ ญเติ บโตและการให้ผ ลผลิ ต ของผลส้มจุ กในพื้ นที่
จังหวัดสงขลา นั้น
1. การใส่ ปุ๋ยชีวภาพไมคอร์ไรซ่าทาให้การเจริ ญเติบโตทางลาต้นเพิ่มขึ้นมากกว่าไม่ใส่ ไมคอร์ไรซ่า
2. การใส่ เชื้ อไมคอร์ ไรซ่ าตามคาแนะนาร่ วมกับปุ๋ ยเคมีสูตร 15-15-15 ปริ มาณ 3/4 ของอัตราแนะนา
(T3) ทาให้ความสู งต้น ขนาดเส้นรอบวงต้น เส้นผ่านศูนย์กลางต้น และความยาวกิ่ง เพิ่มขึ้นมากที่สุด
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ภาคผนวก
- โรค
1. โรคแผลสะเก็ด หรื อโรคสะแค็บ(Scap)
ลักษณะอาการ พบบนใบอ่อนในระยะแรกๆ จะเป็ นจุดใสเล็กๆ โดยแผลจุดนูนสู งด้านหนึ่ ง ส่ วนด้าน
หนึ่งของใบจะเป็ นรอยบุ๋ม ต่อมาจะเป็ นแผลนูนแข็ง ทาให้ใบบิดเบี้ยว แคระแกร็ น
การป้ องกันกาจัด กาจัดแหล่งสะสมโรคออกให้หมดจากแปลง เช่น ใบหรื อผลที่เป็ นโรค โดยการเผา
ทาลาย ใช้สารคอปเปอร์ออกซี คลอไรด์ สารแมนโคเซบ ฉี ดพ่น

ภาพผนวกที่ 1 โรคสะแค็บในส้มจุก
2. โรคกรีนนิ่ง(ฮวงลองบิง) หรื อโรคต้ นโทรม(Greening)
ลักษณะอาการ มีสาเหตมาจากแบคทีเรี ย แกรมลบ โรคกรี นนิ่ งแบ่งได้เป็ น 2 ชนิ ด คือ อาเซี ยนกรี นนิ่ ง
ซึ่ งเชื้ อแบคทีเรี ยสาเหตเป็ นชนิ ดที่ทนความร้อน มีเพลี้ยไก่แจ้ส้มหรื อเพลี้ยกระโดดส้ม เป็ นแมลงพาหะนาโรค
และอัฟฟิ กันกรี นนิ่ง แบคทีเรี ยสาเหตโรคเป็ นชนิดไม่ทนต่อความร้อน จะอยูไ่ ม่ได้ในอุณหภูมิที่สูงกว่า 30 องศา
เซลเซี ยส โรคกรี นนิ่ งมีอาการคล้ายกับอาการใบแก้วของส้มที่เกิดจากการขาดธาตุสังกะสี ใบมีสีเหลืองซี ด แต่
เส้นกลางใบและเส้นแขนงยังมีสีเขียวอยู่ ถ้ารุ นแรงใบเปลี่ยนเป็ นสี เหลืองเกือบทั้งใบยกเว้นเส้นกลางใบ บริ เวณ
โคนใบมีสีเขียวอยู่ ใบเล็ก เรี ยวยาว หนากว่าปกติ ใบแก่มว้ นงอ กิ่งแห้งตายในเวลา 1- 2 ปี
การป้ องกันกาจัด เลือกตอนกิ่งส้มที่มีอายุมากและให้ผลผลิตสู ง ไม่มีอาหารทรุ ดโทรมของต้น ให้ปุ๋ย
และธาตุอาหารที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอ ต้นส้มที่แสดงอาการโรคเป็ นบางกิ่งควรรี บตัดทิ้งและเผาทาลาย เพื่อ
ลดปริ มาณเชื้อในลาต้น รอยตัดทาด้วยปูนแดง หรื อสารประกอบพวกทองแดง

ภาพผนวกที่ 2 โรคกรี นนิ่งในส้มจุก
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- แมลง
1. หนอนชอนใบส้ ม
การเข้ าทาลาย กัดกินระหว่างชั้นของผิวใบ และเคลื่อนย้ายภายในใบเรื่ อยๆ ทาให้เกิดเป็ นรอยโพรงสี
ขาว คดเคี้ยวไปมาภายใต้ผิวใบ ทาให้การสังเคราะห์แสงของใบลดลง ส่ งผลให้การเจริ ญเติบโตช้าลง
การป้ องกันกาจัด เก็บใบส้มที่ถูกหนอนชอนใบส้มทาลาย นาไปเผาทาลาย สารวจหนอนในระยะส้ม
แตกใบอ่อน หากพบรุ นแรงใช้สารเคมี ฟลูเฟนนอกซู รอน เช่น แคสเคด 5 % EC อัตรา 6 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20
ลิตร อิมิดาโครปริ ด เช่น คลอฟิ ดอร์ 10 % SL อัตรา 8 มิลลิลิตร ต่อน้ า 20 ลิตร ผสมสารจับใบพ่นให้ทวั่ ทั้ง
ด้านหน้าใบและหลังใบ ถ้ายังสารวจพบการระบาดของหนอนชอนใบส้มให้พ่นซ้ า

ภาพผนวกที่ 3 หนอนชอนใบส้ มจุก
2. หนอนแก้ วส้ ม
การเข้ าทาลาย ช่ วงที่ ส้มมีการแตกใบอ่อน ระบาดรุ นแรงในช่ วงฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงตุลาคม
หรื อในช่วงที่มีการให้น้ าและแตกใบอ่อน
การป้ องกันกาจัด กาจัดวัชพืชในสวนเพื่อไม่ให้เป็ นที่ อยู่อาศัย ป้ องกันกาจัด โดยการใช้สารเคมี เช่ น
คาร์โบซัลแฟน หรื อ เฟนอกซูรอน

ภาพผนวกที่ 4 หนอนแก้วส้ม
3. แมลงค่ อมทอง
การเข้ าทาลาย ตัวเต็มวัยจะกัดกินยอดอ่อน ลักษณะใบที่ถูกทาลายจะเว้า ๆ แหว่ง ๆ ถ้าระบาดรุ นแรง
จะเหลือแต่กา้ นใบและมีมูลถ่ายออกมาปรากฏให้เห็นตามบริ เวณยอด สามารถทาลายพืชหลายชนิ ด พบระบาด
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เกื อบทั้งปี แต่ปริ มาณมากหรื อน้อยเท่านั้น ช่ วงที่ ระบาดมากคื อ ช่ วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม และมิถุนายนถึ ง
สิ งหาคม
การป้ องกันกาจัด ตัวเต็มวัยของแมลงชนิ ดนี้ มีจุดอ่อนคือ ชอบทิ้งตัวเมื่อได้รับความกระทบกระเทือน
การใช้สวิงรออยู่ใต้กิ่งหรื อใต้ใบแล้วเขย่าตัวเต็มวัยจะตกลงในสวิงนาไปทาลาย หากพบระบาดรุ นแรงให้พ่น
ด้วยสารเซฟวิน 85%WP อัตรา 60 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรื อทามารอน 600 56% SL อัตรา 30 มล.ต่อน้ า 20 ลิตร

ภาพผนวกที่ 5 แมลงค่อมทอง
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