
อทิธิพลของธาตุไนโตรเจนและสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลติของส้มจุกในพืน้ทีจั่งหวดัตรัง 

Effects of Nitrogen and Zinc 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  

ส้มจุก (Citrus reticulate Blanco) เป็นไมผ้ลเฉพาะถ่ินของภาคใต ้ปัญหาส าคญัประการหน่ึงในเร่ือง
ความอุดมสมบูรณ์ของดินคือ การขาดธาตุไนโตรเจนและสังกะสี จึงศึกษาอิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและ
สงักะสีต่อสม้จุก ณ ศูนยวิ์จยัพืชสวนตรัง ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2553 – กนัยายน พ.ศ. 2556 วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ จ านวน 5 ซ ้า ประกอบดว้ย 4 ส่ิงทดลอง คือ ไม่ใหธ้าตุอาหาร ใหปุ๋้ยยูเรียอตัรา 30 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ใหซิ้งคซ์ลัเฟต (ZnSO4) อตัรา 0.1 เปอร์เซ็นต ์และปุ๋ยยูเรียร่วมกบัซิงคซ์ลัเฟต เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตการ
ใหผ้ลผลิตและความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในใบของสม้จุก พบวา่ การเจริญเติบโตของใบมีความแตกต่างกนั ใน
ตน้สม้จุกท่ีไดรั้บปุ๋ยยเูรียร่วมกบัซิงคซ์ลัเฟตมีการผลิใบใหม่มากท่ีสุด ดา้นการใหผ้ลผลิต จ านวนช่อดอกต่อตน้ 
จ านวนดอกต่อช่อ ผลต่อช่อ และเปอร์เซ็นต์การติดผลไม่มีความแตกต่างกนั คุณภาพทางกายภาพ น ้ าหนกัผล 
และความหนาเน้ือของผลมีความแตกต่างกนัโดยตน้ท่ีให้ปุ๋ยยูเรียอตัรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ซิงค์ซัลเฟต 
(ZnSO4) อตัรา 0.1 เปอร์เซ็นต์ และปุ๋ยยูเรียร่วมกบัซิงคซ์ลัเฟตมีความแตกต่างกนักบัตน้ท่ีไม่ใหธ้าตุอาหาร แต่
ความหนาเปลือกไม่มีความแตกต่างกนั คุณภาพทางเคมีของผลมีความแตกต่างกนั โดยการให้ซิงค์ซัลเฟตมี
ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าได ้(TSS) และอตัราส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดต่้อปริมาณของกรดท่ีไตเต
รทได ้ (TSS/TA) สูงสุด การไม่ใหธ้าตุอาหารมีปริมาณของกรดท่ีไตเตรทได ้(TA) สูงสุด ความเขม้ของธาตุ
อาหารในใบ การใหซิ้งคซ์ลัเฟต และยเูรียร่วมกบัซิงคซ์ลัเฟตท าใหค้วามเขม้ขน้ของธาตุสงักะสีในใบเพ่ิมข้ึน 

 
ค าส าคัญ: สม้จุก, ธาตุไนโตรเจน, ธาตุสงักะสี 
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ค าน า  
ส้มจุก (Citrus reticulate Blanco) เป็นไมผ้ลพ้ืนเมืองทางภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย แหล่งปลูก

ดั้งเดิมอยู่ท่ีอ  าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา มีช่ือพ้ืนเมืองหลายช่ือเช่น ส้มจุก ส้มแป้นหวัจุก และส้มจุกตรังกานู มี
ลกัษณะแตกต่างกนัจากส้มชนิดอ่ืนคือ บริเวณขั้วผลมีปุ่มยื่นยาวออกมาคลา้ยจุก ปลายผลราบหรือเวา้เลก็นอ้ย
เปลือกผลล่อนปอกง่าย มีน ้ ามนัท่ีผิวมาก กลีบผลแยกออกจากกนัไดง่้าย เน้ือผลประกอบดว้ยกุง้ขนาดใหญ่และ
ค่อนขา้งฉ ่าน ้ า สีเหลืองอ่อน รสหวานอมเปร้ียว เมลด็นอ้ย ประมาณ 4-5 เมลด็ (มงคล.2535) การเจริญเติบโต 
และการให้ผลผลิต ของส้มจุกจะด าเนินการไปไดต้ามปกติเม่ือได้รับธาตุอาหารครบทุกธาตุและแต่ละธาตุ
เพียงพอต่อความตอ้งการ ปัญหาส าคญัของการผลิตส้มจุกคือการขาดธาตุอาหารต่างๆ ค่อนขา้งง่าย การแสดง
อาการขาดธาตุให้เห็นเฉพาะเจาะจงของแต่ธาตุ ส าหรับธาตุไนโตรเจนและสังกะสีเป็นธาตุอาหารท่ีมี
ความส าคญัมากต่อพืชตระกลูสม้ (Sahota and Arora, 1981) โดยธาตุไนโตรเจนมีความส าคญัในช่วงการผลิตใบ
อ่อน และช่วงการเจริญเติบโตของผล เพราะเป็นธาตุส าคัญท่ีส่งเสริมการแบ่งเซลล์ การสังเคราะห์แสง มี
บทบาทต่อคุณภาพผลผลิต ทางดา้นกายภาพ และทางเคมี ส่วนธาตุสังกะสีมีบทบาทต่อการสร้างคลอโรฟิลล ์
การสังเคราะห์แสง ส่งเสริมการออกดอกติดผล และการเจริญเติบโตของผลส้มแต่เป็นธาตุอาหารท่ีส้มมีความ
ตอ้งการในปริมาณนอ้ย อยา่งไรกต็ามสม้ท่ีปลูกในประเทศไทยมกัแสดงอาการขาดธาตุน้ีใหเ้ห็นอย่างแพร่หลาย
ท่ีสุดซ่ึงเรียกวา่ โรคใบแกว้ ซ่ึงในพืชตระกูลส้มหลายชนิดมกัพบมีอาการขาดบ่อยๆ เช่น ส้มเขียวหวาน (วิจิตร, 
2531) สม้โอขาวทองดี (บุญชนะ, 2553)  ส้มโชกุน (อิสริยาภรณ์, 2550) มะนาว ส้มเกล้ียง เกรฟฟรุต (Manthey 
et al., 2000) จะเห็นไดว้่าทั้งธาตุไนโตรเจนและสังกะสีต่างก็มีบทบาทต่อพืชตระกูลส้มคลา้ยคลึงกนั คือ 
เก่ียวขอ้งกบั โปรตีน เอน็ไซม ์คลอโรฟิลล ์และฮอร์โมนในพืช ซ่ึงมีความส าคญัต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต 
อยา่งไรกต็ามยงัไม่มีรายงานการศึกษาอิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและสังกะสีต่อการเจริญเติบโตและการใหผ้ล
ผลิตของส้มจุก ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาถึงอิทธิพลของธาตุไนโตรเจน สังกะสี และอิทธิพลร่วม
ระหวา่งทั้งสองธาตุน้ีต่อการเจริญเติบโตทางดา้นล าตน้ ก่ิง ใบ  การออกดอก  ติดผล และคุณภาพของผลส้มจุก
เพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการดูแลรักษา เพ่ือส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตส้มจุกใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ
ต่อไป 
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ  
 วสัดุอุปกรณ์ 

ต้นส้มจุก อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่น ป้ายประจ าต้น สมุดบันทึกข้อมูล ปุ๋ยยูเรีย  ซิงค์ซัลเฟต 
(ZnSO4)  และปุ๋ยอินทรีย ์เคร่ืองมือในการบนัทึกการเจริญเติบโต เช่น เทปวดั ตารางส่ีเหล่ียม อุปกรณ์ในการเก็บ
ตวัอย่างใบ เช่น ถุงกระดาษ ตูอ้บความร้อน เคร่ืองมือในการบนัทึกการให้ผลผลิตและคุณภาพผล เช่น ตาชัง่ 
เคร่ืองแกว้ เคร่ืองมือวดัปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าได ้(Hand Refractometer) เวอร์เนียคาลิปเปอร์  (Vernier 
Caliper) โซเดียม ไฮดรอกไซด ์(NaOH) และเคร่ืองวดักรดด่าง (pH meter) 
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วธีิการ 
คดัเลือกตน้ส้มจุกท่ีศูนยวิ์จยัพืชสวนตรัง จ.ตรัง เพ่ือใช้ในการทดลอง เก็บตวัอย่างดินเพ่ือวิเคราะห์

ความเขม้ขน้ของธาตุอาหารในดิน ซ่ึงมีค่าการวิเคราะห์ดินท่ีระดบัความลึก 0 - 15 เซนติเมตร วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่มตลอด (completely randomized design, CRD) จ านวน 5 ซ ้า ประกอบดว้ย 4 กรรมวิธี ดงัน้ี 

กรรมวิธีท่ี 1 ไม่ใหธ้าตุอาหาร (Control) 
กรรมวิธีท่ี 2 ใหธ้าตุไนโตรเจน ใชปุ๋้ยยเูรียอตัรา 1 กิโลกรัมต่อตน้  

     โดยใหท้างดิน ในระยะใบเพสลาด 
กรรมวิธีท่ี 3 ใหธ้าตุสงักะสี ใชซิ้งคซ์ลัเฟต (ZnSO4) อตัรา 0.1 เปอร์เซ็นต ์ 

     โดยฉีดพ่นทางใบ ในระยะใบเพสลาด 
กรรมวิธีท่ี 4 ใหก้รรมวิธีท่ี 2 ร่วมกบักรรมวิธีท่ี 3 

ผกูแผน่ป้ายพลาสติกท าเคร่ืองหมายประจ าตน้ และบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี คือ 
1 การเจริญเตบิโตของใบ 
วดัการเจริญเติบโตของใบใหม่หลงัการให้กรรมวิธีต่างๆ โดยวิธีการสุ่มดว้ยตารางส่ีเหล่ียมขนาด  1 

ตารางเมตร ทางทิศตะวนัออกและตกของทรงพุ่ม และนบัจ านวนใบท่ีแตกใหม่ในแต่ละกรรมวิธี ประเมินการ
เจริญเติบโตของใบเป็นเปอร์เซ็นตก์ารแตกใบใหม่   

2 การให้ผลผลติ 
2.1 ศึกษาการออกดอกของสม้จุก นบัจ านวนปริมาณของช่อดอกทั้งหมดบนตน้ในแต่ละกรรมวิธี 
2.2 ศึกษาปริมาณการติดผลต่อช่อ โดยใชไ้หมพรมผูกช่อดอกไวจ้ านวน 10 ช่อต่อตน้นบัจ านวนดอก

ต่อช่อ และนบัจ านวนผลท่ีติดหลงัดอกบาน 1 เดือนในแต่ละกรรมวิธี 
3 คุณภาพของผลผลติ เม่ือดอกบานผกูไหมพรมท่ีขั้วผลและบนัทึกวนัเดือนปี หลงัจากนั้นเม่ือถึงระยะ

การเกบ็เก่ียวเกบ็ผลสม้จุกท่ีไดท้ าเคร่ืองหมายไว ้จ านวน 5 ผลต่อตน้ มาศึกษาและบนัทึกขอ้มูลการเปล่ียนแปลง
ของผลในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ีคือ 

3.1 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของผล ศึกษาและบนัทึกขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของผลในลกัษณะ
ต่างๆ ดงัน้ี คือ น ้าหนกัผลสด น ้าหนกัเน้ือ เสน้ผา่ศูนยก์ลางของผล และความหนาของเปลือก  

3.2 การเปล่ียนแปลงทางเคมีของผล ผ่าตวัอย่างผลส้มจุกน าเน้ือมาคั้นน ้าดว้ยผา้ขาวบาง น าน ้ าท่ีคั้นได้
วดัหาการเปล่ียนแปลงของผลในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 
  3.2.1 ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดท้ั้งหมด (total soluble solid, TSS) โดยใช้ hand 
refractometer อ่านค่าปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าไดท้ั้งหมดหน่วยเป็นองศาบริกซ์ (0Brix) 
  3.2.2 ปริมาณของกรดท่ีไตเตรทได้ โดยปิเปตน ้ าคั้น 10 มิลลิลิตร จากน ้าส้มจุกใส่ใน   บิก
เกอร์ ไตเตรทดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.1 โมลาร์ จนกระทัง่พีเอชของสารละลายเป็น 
8.2 บนัทึกปริมาตรสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์ใชม้าค านวณหาความเขม้ขน้ของกรดในรูปเปอร์เซ็นตก์รด    
ซิตริก (Boland, 1995) ดงัน้ี  
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กรดซิตริก (เปอร์เซ็นต)์ = {(a x b) 0.064 x 100}/m 
เม่ือ a = ปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์ใชไ้ตเตรท 

    (มิลลิลิตร) 
  b = ความเขม้ขน้ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(นอร์มอล) 
  m = ปริมาตรของน ้าคั้นท่ีน ามาวิเคราะห์ (มิลลิลิตร) 

3.2.3 สดัส่วนปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าไดต่้อกรดท่ีไตเตรทได ้(TSS/TA) 
4. การเปลีย่นแปลงของธาตุอาหารในใบ 
การเปล่ียนแปลงของธาตุอาหารในใบของส้มจุก โดยเก็บตวัอย่างใบอายุ 3 - 4 เดือน ในต าแหน่งท่ี        

3 - 4 จากปลายยอดในก่ิงท่ีไม่มีผลในชุดใบท่ีผลิใหม่ ทั้ง 4 ทิศของตน้ การเตรียมตวัอย่างใบของส้มจุกท าความ
สะอาดดว้ยน ้าสะอาดแลว้น าไปอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วนั แลว้บดเก็บใส่ถุงพลาสติกท่ีปิด
สนิท (สมศกัด์ิ และคณะ, 2547) น าตวัอย่างไปวิเคราะห์หาธาตุอาหารไนโตรเจน (N)  ฟอสฟอรัส (P) 
โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) ก ามะถนั (S)  เหลก็ (Fe) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และ
แมงกานีส (Mn) ตามวิธีการ ณ ห้องปฏิบติัการศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัวลยั
ลกัษณ์ อ าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
ผลการทดลองและวจิารณ์ 

1. การเจริญเตบิโตของใบ การผลิใบใหม่ของจากการบนัทึกขอ้มูลการผลิใบใหม่ พบว่าแต่ละกรรมวิธี
มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง โดยการผลิใบใหม่ของส้มจุกท่ีไดรั้บไนโตรเจนทางดินร่วมกบัซิงค์
ซลัเฟต (T4) มีการผลิตใบมากท่ีสุด 50.60 เปอร์เซ็นตข์องทรงพุ่ม รองลงมาคือส้มจุกท่ีไดรั้บส้มจุกท่ีไดรั้บธาตุ
ไนโตรเจนทางดิน (T2) มีการผลิตใบ  49.20 เปอร์เซ็นตข์องทรงพุ่ม รองลงมาคือส้มจุกท่ีไดรั้บซิงคซ์ลัเฟต (T3) 
และส้มจุกท่ีไม่ใหปุ๋้ย (T1) มีการผลิตใบ 47.00 และ 27.80 เปอร์เซ็นตข์องทรงพุ่ม ทั้งน้ีเน่ืองจากส้มจุกท่ีไดรั้บ 
T4 และ T2 มีความเขม้ขน้ของไนโตรเจนท่ีพืชสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นรูปของไนโตรเจนสูง ท าใหพื้ช
สามารถเจริญเติบโตทางทางล าตน้ไดดี้ (ยงยุทธ, 2543) ซ่ึงธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในกรดอะมิโน
โปรตีน คลอโรฟิลล์ เอ็นไซม์ ฮอร์โมนในกลุ่มออกซิน ไซโทไคนิน กรดนิวคลีอิค แอลคาลอยด์ และ
สารประกอบไนโตรเจนอ่ืนๆ เช่น อะดิโนซีนไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate, ATP) โคเอนไซม ์  (co-
enzyme) (บุญชนะ, 2553; ยงยทุธ, 2540; Hewitt, 1984; Warren   et al., 2000) การมีไนโตรเจนเพียงพอจะท าให้
การแบ่งเซลล์ การเจริญเติบโต และการหายใจของส้มจุกเป็นไปอย่างปกติ ซ่ึงบริเวณท่ีพบไนโตรเจนมาคือ
บริเวณท่ียงัอ่อนอยู่ เช่น ตา ปลายยอด และใบอ่อน เพราะไนโตรเจนเป็นธาตุท่ีเคล่ือนยา้ยในพืชไดง่้าย (Zekri 
and Obreza, 2006) ซ่ึงในส้มเกล้ียงหากขาดธาตุไนโตรเจนใบส้มจะแสดงอาการบางและร่วงหล่นก่อนก าหนด
ก่อนใบจะแก่ (สมัฤทธ์ิ,2538) 
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ภาพที่ 1. เปอร์เซ็นต์การผลิใบใหม่ของส้มจุกหลงัการให้กรรมวิธีต่างๆ (T1 = ไม่ให้ปุ๋ย T2 = ให้ปุ๋ยยูเรีย           

T3 = ใหปุ๋้ยซิงคซ์ลัเฟต และ T4 = ใหปุ๋้ยยเูรียร่วมกบัซิงคซ์ลัเฟต) 
 
2. การให้ผลผลติ 

 2.1 จ านวนช่อดอกต่อต้น 
จากผลการนบัจ านวนช่อดอกต่อตน้ของส้มจุกพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละกรรมวิธีโดย 

จ านวนช่อดอกต่อตน้ส้มจุกท่ีไดรั้บไนโตรเจนทางดินร่วมกบัซิงค์ซัลเฟต (T4) มีจ านวนช่อดอกต่อตน้เฉล่ีย
สูงสุด คือ 52.20 ช่อ รองลงมาคือสม้จุกท่ีไดรั้บซิงคซ์ลัเฟต (T3) ส้มจุกท่ีไดรั้บธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2) และ
สม้จุกท่ีไม่ใหปุ๋้ย (T1) มีจ านวนช่อดอกต่อตน้เฉล่ีย 50.80 48.20 และ 44.60 ช่อ ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 

2.2 จ านวนดอกต่อช่อ ผลต่อช่อ และเปอร์เซ็นต์การตดิผล 
 จากการนบัจ านวนดอกต่อช่อ จ านวนผลต่อช่อ และเปอร์เซ็นตข์องการติดผลพบวา่ ในทุกกรรมวิธีไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ โดยจ านวนดอกต่อช่อส้มจุกท่ีไดรั้บซิงคซ์ัลเฟต (T3) มีจ านวนดอกต่อช่อเฉล่ียสูงท่ีสุด
คือ 4.2 ดอก รองลงมาคือ สม้จุกท่ีไดรั้บไนโตรเจนทางดินร่วมกบัซิงคซ์ลัเฟต (T4) สม้จุกท่ีไดรั้บธาตุไนโตรเจน
ทางดิน (T2) และส้มจุกท่ีไม่ให้ปุ๋ย (T1) มีจ านวนดอกต่อช่อเฉล่ีย 4.0 3.0 และ2.8 ดอก ตามล าดบั ส าหรับ
จ านวนผลต่อช่อส้มจุกท่ีไดรั้บไนโตรเจนทางดินร่วมกบัซิงค์ซัลเฟต (T4) มีจ านวนผลต่อช่อเฉล่ียสูงสุดคือ      
2.2 ผล รองลงมาคือ ส้มจุกท่ีไดรั้บซิงค์ซัลเฟต (T3) ส้มจุกท่ีไดรั้บธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2) และส้มจุกท่ี
ไม่ใหปุ๋้ย (T1) มีจ านวนผลต่อช่อเฉล่ีย 1.8 1.8 และ 1.6 ผล ตามล าดบั และเปอร์เซ็นตข์องการติดผลของส้มจุก
พบว่า ส้มจุกท่ีได้รับไนโตรเจนทางดินร่วมกับซิงค์ซัลเฟต (T4) มีเปอร์เซ็นต์การติดผลสูงสุดคือ 62.00 
เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ ส้มจุกท่ีไดรั้บธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2) ส้มจุกท่ีไดรั้บซิงคซ์ลัเฟต (T3) และส้มจุกท่ี
ไม่ใหปุ๋้ย (T1) มีจ านวนผลต่อช่อเฉล่ีย 58.60  48.00 และ 40.20 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั (ตารางท่ี1)  
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ตารางที่ 1 จ านวนดอกต่อตน้ ดอกต่อช่อ ผลต่อช่อ และการติดผลต่อช่อของสม้จุกในแต่ละกรรมวิธี  

กรรมวธีิ 
ดอกต่อต้น 

(ช่อ) 
ดอกต่อช่อ 
(ดอก) 

ผลต่อช่อ 
(ผล) 

การตดิผลต่อช่อ 
(เปอร์เซ็นต์) 

T1 44.60 2.8 1.6 40.20 
T2 48.20 3.0 1.8 58.60 
T3 50.80 4.2 1.8 48.00 
T4 52.20 4.0 2.2 62.00 

F-test NS NS NS NS 
CV.% 20.02 26.34 34.18 29.13 

          
2.3 คุณภาพผลผลติ 

 เม่ือสม้จุกอาย ุ6.5 เดือนหลงัดอกบาน ท าการเกบ็เก่ียวผลเพ่ือน ามาตรวจวดัคุณภาพของผลผลิตในดา้น
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 2.3.1 ลกัษณะทางกายภาพของผล 
 ก. น ้าหนกั และขนาดของผล 
 จากผลการวดัน ้ าหนักผลของส้มจุกพบว่า มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคญัยิ่ง โดยส้มจุกท่ี
ได้รับธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2) มีน ้ าหนักผลมากท่ีสุด คือ 250.15 กรัม รองลงมาได้แก่ส้มจุกท่ีได้รับ
ไนโตรเจนทางดินร่วมกบัซิงค์ซัลเฟต (T4) ส้มจุกท่ีไดรั้บซิงค์ซัลเฟต (T3) และส้มจุกท่ีไม่ไดใ้ห้ปุ๋ย (T1) มี
น ้ าหนกัผลเฉล่ียเท่ากบั 235.17, 232.86 และ 180.90 กรัม ตามล าดบั และจากการวดัขนาดของเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ส้มจุก พบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยส้มจุกท่ีไดรั้บไนโตรเจนทางดินร่วมกับซิงค์
ซลัเฟต  (T4) มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางมากท่ีสุด คือ 7.80 เซนติเมตร รองลงมาคือ ส้มจุกท่ีไดรั้บธาตุไนโตรเจน
ทางดิน (T2)  ส้มจุกท่ีไดรั้บซิงคซ์ลัเฟต (T3) และส้มจุกท่ีไม่ไดใ้หปุ๋้ย (T1) มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 7.78, 7.40 
และ 6.94 เซนติเมตร ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  จากผลการทดลองจะเห็นไดว้า่ส้มจุก T4 ซ่ึงใหธ้าตุไนโตรเจนและ
สังกะสีมีน ้ าหนกัและขนาดของเส้นผ่าศูนยก์ลางของผลสูงกว่าส่ิงทดลองอ่ืนๆ เน่ืองจากตน้ส้มจุกท่ีไดรั้บธาตุ
ไนโตรเจนอย่างเพียงพอท าใหใ้บมีความสมบูรณ์กว่าตน้ท่ีไม่มีการใหธ้าตุไนโตรเจน (ยงยุทธ, 2544) และ การ
ใหธ้าตุสังกะสีจะไปช่วยส่งเสริมการสร้างฮอร์โมนออกซิน (Tsui,1948; Pendials, 1992; Salisbury and Roos, 
1992) สอดคลอ้งกบัการฉีดพ่นซิงคซ์ลัเฟตในสม้พนัธ์ุ Hamlin ท่ีพบวา่ มีผลช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของผล 
โดยผา่นการท างานของฮอร์โมนออกซิน ซ่ึงสามารถช่วยเพ่ิมน ้าหนกัผลและเส้นผ่าศูนยก์ลางผล (Avora, 1981) 
และสอดคลอ้งกบัการฉีดพ่น ซิงค์ซลัเฟตในส้มโอพนัธ์ุขาวทองดี ท่ีพบว่ามีผลช่วยส่งเสริมน ้ าหนกั และขนาด
เสน้ผา่ศูนยก์ลางผล (บุญชนะ, 2553) 

ข. น ้าหนกัของเน้ือ 
จากผลการวดัน ้ าหนกัของเน้ือส้มจุกพบว่ามีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่ง โดยส้มจุกท่ี

ได้รับไนโตรเจนทางดิน (T2) มีน ้ าหนักเน้ือมากท่ีสุด คือ 164.36 กรัม รองลงมาไดแ้ก่ ส้มจุกท่ีไดรั้บธาตุ
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ไนโตรเจนทางดินร่วมกับซิงค์ซัลเฟต (T4) ส้มจุกท่ีได้รับซิงค์ซัลเฟต (T3) และส้มจุกท่ีไม่ได้ให้ปุ๋ย (T1)           
มีน ้าหนกัเน้ือเฉล่ียเท่ากบั 166.55, 159.00 และ 121.68 กรัม ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 

ค. ความหนาเปลือก  
จากการวดัความหนาเปลือกของส้มจุกพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ โดยส้มจุกท่ีได้รับธาตุ

ไนโตรเจนทางดิน (T2) มีความหนาเปลือกมากท่ีสุด คือ 0.38 เซนติเมตร รองลงมาไดแ้ก่ ส้มจุกท่ีไดรั้บ
ไนโตรเจนทางดินร่วมกบัซิงคซ์ลัเฟต (T4) สม้จุกท่ีไดรั้บซิงคซ์ลัเฟต (T3) และส้มจุกท่ีไม่ไดใ้หปุ๋้ย (T1) มีความ
หนาเปลือก 0.36 เซนติเมตรเท่ากนั (ตารางท่ี 2) จากผลการทดลองจะเห็นไดว้่าส้มจุกท่ีไดรั้บ T2 ซ่ึงให้ธาตุ
ไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวมีแนวโนม้ท าใหค้วามหนาเปลือกของผลส้มจุกสูงกว่าส่ิงทดลองอ่ืนๆ สอดคลอ้งกบั
การให้ธาตุไนโตรเจนในส้มเกล้ียงพนัธ์ุ Shamouti ท่ีพบว่าธาตุไนโตรเจนช่วยส่งเสริมความหนาของเปลือก 
(Dasberg et al., 1983) และสอดคลอ้งกบัการใหธ้าตุไนโตรเจนในสม้โอขาวทองดีท่ีพบวา่การใหธ้าตุไนโตรเจน
ช่วยส่งเสริมความหนาเปลือก 
ตารางที่ 2 น ้าหนกัผลสด น ้าหนกัเน้ือ เสน้ผา่ศูนยก์ลางผล และความหนาเปลือกของสม้จุกในแต่ละกรรมวิธี  

กรรมวธีิ 
น า้หนักสดผล 

(กรัม) 
น า้หนักเน้ือ 
(กรัม) 

เส้นผ่าศูนย์กลางผล 
(เซนตเิมตร) 

ความหนาเปลือก 
(เซนตเิมตร) 

T1 180.90b 121.68b 6.94c 0.36 
T2 250.15a 166.55a 7.78a 0.38 
T3 232.86a 159.00a 7.40b 0.36 
T4 235.17a 164.36a 7.80a 0.36 

F-test ** ** ** NS 
CV.% 7.04 6.68 2.55 14.57 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรแตกต่างกนัในแต่ละสดมภมี์ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P > 0.05) จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple’ Range Test 

 
1.3.2  ลกัษณะทางเคมขีองผล 
ก. ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้  

 การเปล่ียนแปลงปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดมี้ความส าคญัต่อลกัษณะทางคุณภาพของผลส้มจุกใน
ดา้นรสชาติของผลส้มจุก ซ่ึงจากการจดัปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดข้องเน้ือส้มจุกพบว่า ปริมาณของแข็งท่ี
ละลายน ้ าไดมี้ความแตกต่างกนัทางสถิติ โดยส้มจุกท่ีไดรั้บซิงคซ์ัลเฟต (T3) มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าได้
สูงสุดคือ 10.10 องศาบริกซ์ รองลงมาคือ ส้มจุกท่ีไดรั้บปุ๋ยยูเรียร่วมกบัซิงคซ์ลัเฟต (T4) และส้มจุกท่ีไดรั้บธาตุ
ไนโตรเจนทางดิน (T2) ท่ีมีปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดเ้ท่ากบั 9.10 และ 8.64 องศาบริกซ์ ขณะท่ีส้มจุกท่ี
ไม่ไดใ้ส่ปุ๋ย (T1) มีปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดต้ ่าสุดคือ 8.51 องศาบริกซ์ (ตารางท่ี 3 ) จากผลการทดลอง
เห็นไดว้า่ สม้จุกท่ีไดรั้บ T3 ซ่ึงใหธ้าตุสังกะสีมีแนวโนม้ท่ีมีปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดข้องผลส้มจุกสูงกว่า
กรรมวิธีอ่ืน ๆ เน่ืองจากตน้ส้มจุกท่ีไดรั้บธาตุสังกะสีอย่างเพียงพอมีการสร้างฮอร์โมนออกซินข้ึนมาไดสู้ง จึง
สามารถช่วยส่งเสริมการเพ่ิมคุณภาพของผล สอดคลอ้งกบัการฉีดพ่นซิงคซ์ัลเฟตในสัมพนัธ์ Hamlin (Sahota 
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and Arora, 1981) และการฉีดพ่น    ซิงคซ์ลัเฟตในส้มโอขาวทองดี ก็พบว่าช่วยเพ่ิมปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้า
ได ้(บุญชนะ, 2553) 

ข.  ปริมาณของกรดที่ไตเตรทได้  
 ปริมาณของกรดอินทรียใ์นส้มจุกนั้นเก่ียวขอ้งกบัรสชาติคือ ความเปร้ียวของส้มจุก โดยความเปร้ียว
ของผลเกิดจากของกรดอินทรีย์ท่ีสะสมอยู่ในแวคิวโอลของเซลล์พืช ซ่ึงพืชต่างชนิดมีกรดอินทรีย์เป็น
องคป์ระกอบแตกต่างกนั (จริงแท,้ 2556) จากการวดัปริมาณของกรดท่ีไตเตรทไดมี้ความแตกต่างกนัทางสถิติ
อยา่งมีนยัส าคญั โดยสม้จุกท่ีไม่ไดใ้หปุ๋้ย (T1) มีปริมาณกรดท่ีไตเตรทไดสู้งสุดคือ 0.70 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ 
สม้จุกท่ีไดรั้บธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2) มีปริมาณของกรดท่ีไตเตรทได ้0.60 เปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีส้มจุกท่ีไดรั้บ
ซิงคซ์นัเฟต (T3) และส้มจุกท่ีไดรั้บไนโตรเจนทางดินร่วมกบัซิงคซ์ลัเฟต (T4) มีปริมาณของกรดท่ีไตเตรทได้
ต ่าสุดคือ 0.59 เปอร์เซ็นต ์เท่ากนั (ตารางท่ี 3) จากผลการทดลองจะเห็นไดว้่าส้มจุกท่ีไดรั้บ T1 ซ่ึงไม่มีการให้
ธาตุอาหารมีแนวโนม้ท่ีมีปริมาณของกรดท่ีไตเตรทไดข้องผลส้มจุกสูงกว่ากรรมวิธีอ่ืน ๆ เน่ืองจากตน้ส้มจุกท่ี
ไดรั้บ T1 ขาดธาตุไนโตรเจนและสงักะสี ท าใหก้ระบวนการสังเคราะห์แสงไดน้อ้ยกว่าการทดลองอ่ืน ๆ เพราะ
ธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของคลอโรฟิลด ์(ยงยุทธ, 2540,Hewitt, 1984, Warren et al, 2000, 
Bondada and syvertsen, 2003) ส่วนธาตุสังกะสีมีบทบาทเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์บอน 
เป็นองคป์ระกอบของเอนไซม ์และอยู่ในโครงสร้างของเอนไซมห์ลายชนิด (ยงยุทธม 2543; Colemen, 1992; 
Pendials, 1992) ท่ีท าหนา้ท่ีในกระบวนการเมแทบอลิซึมของโปรตีน (Prask and Plocks, 1971; Johnson and 
Simons, 1979; Kathryn et al. 1996) จ าเป็นส าหรับการสร้างคลอโรฟิลดช่์วยใหก้ระบวนการสังเคราะห์แสง
เป็นไปอย่างปกติสอดคลอ้งกบัการใหธ้าตุไนโตรเจนร่วมกบัการใหธ้าตุสังกะสีในส้มพนัธ์ุ Hamlin ก็พบว่าท า
ใหป้ริมาณของกรดท่ีไตเตรทไดล้ดลง (Sahata and Arora, 1981) 

ค.  สัดส่วนของปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ต่อปริมาณของกรดที่ไตเตรทได้ (TSS/TA) 
 จากการค านวณสัดส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดต่้อปริมาณของกรดท่ีไตเตรทไดข้องเน้ือผลส้ม
จุกพบว่า สัดส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดต่้อปริมาณของกรดท่ีไตเตรทไดมี้ความแตกต่างกนัทางสถิติ
อย่างมีนยัส าคญัยิ่ง โดยส้มจุกท่ีไดรั้บซิงคซ์ลัเฟต (T3) มีสัดส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดต่้อกรดท่ีไตเต
รทไดสู้งสุดคือ 17.08 รองลงมาคือ ส้มจุกท่ีไดรั้บไนโตรเจนทางดินร่วมกบัซิงคซ์ลัเฟต (T4) และส้มจุกท่ีไดรั้บ
ธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2) มีสัดส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดต่้อปริมาณของกรดท่ีไตเตรทไดเ้ท่ากบั 
15.52 และ 14.30 ตามล าดบั ขณะท่ีสม้จุกท่ีไม่ไดใ้หปุ๋้ย (T1) มีสดัส่วนปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าไดต่้อปริมาณ
ของกรดท่ีไตเตรทไดต้ ่าสุดเท่ากบั 12.12 ตามล าดบั (ตารางท่ี 3 ) จากผลการทดลองจะเห็นว่าส้มจุกท่ีไดรั้บ T3 
ซ่ึงให้ธาตุสังกะสีมีแนวโนม้ท าให้สัดส่วนปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดต่้อปริมาณของกรดท่ีไตเตรทไดสู้ง
เน่ืองจากไดรั้บธาตุสังกะสีอย่างเพียงพอ มีปริมาณของกรดท่ีละลายน ้าไดข้องผลส้มจุกสูง และมีปริมาณของ
กรดท่ีไตเตรทไดต้ ่า จึงสามารถช่วยส่งเสริมการเพ่ิมคุณภาพของผลสอดคลอ้งกบัการฉีดพ่นซิงค์ซัลเฟตใน      
ส้มพนัธ์ุ Hamlin (Sahota and Arora, 1981) และสอดคลอ้งกบัการให้ปุ๋ยซิงค์ซลัเฟตในส้มจุก ซ่ึงมีสัดส่วน
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าไดต่้อกรดท่ีไตเตรทไดสู้งสุด (บุญชนะ, 2553) 
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ตารางที่ 3 ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าได ้ ปริมาณของกรดท่ีไตเตรท  TSS/TAของสม้จุกในแต่ละกรรมวิธี  

กรรมวธีิ 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน า้ได้ 

(องศาบริกซ์) 
ปริมาณของกรดที่ไตเตรทได้ 

(เปอร์เซ็นต์) 
TSS/TA 

 
T1 8.51b 0.70a 12.12b 
T2 8.64b 0.60b 14.30ab 
T3 10.10a 0.59b 17.08a 
T4 9.10b 0.59b 15.52a 

F-test * * ** 
CV.% 5.34 10.86 22.18 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรแตกต่างกนัในแต่ละสดมภมี์ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P > 0.05) จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple’ Range Test 
 

2.4 การเปล่ียนแปลงของธาตุอาหารในใบ 
เกบ็ตวัอยา่งใบสม้จุกจากแปลงทดลองศูนยวิ์จยัพืชสวนตรัง โดยเก็บใบจากยอดท่ีผลิข้ึนมาใหม่อายุ   3 

เดือน เก็บใบต าแหน่งท่ี 3-4 จากปลายยอดมาในแต่ละกรรมวิธี ท าความสะอาดดว้ยน ้าสะอาดแลว้น าไปอบท่ี
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วนั แลว้น ามาบดเกบ็ใส่ถุงพลาสติกเพ่ือวิเคราะห์หาธาตุอาหารต่างๆ ตาม
วิธีการ ซ่ึงมีผลการทดลองดงัน้ี 

2.4.1 ธาตุอาหารมหพัภาค 
จากผลการวิเคราะห์หาความเขม้ขน้ของธาตุอาหารมหพัภาคของใบส้มจุก พบว่า ความเขม้ขน้ของธาตุ

ไนโตรเจนในส้มจุกมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่ง ตน้ส้มจุกท่ีไดรั้บไนโตรเจนทางดินร่วมกบั        
ซิงคซ์ลัเฟต (T4) มีความเขม้ขน้ของธาตุไนโตรเจนมากท่ีสุดคือ 3.61 เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัแห้ง รองลงมาคือ ตน้
สม้จุกท่ีไดรั้บธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2) ตน้สม้จุกท่ีไดรั้บซิงคซ์ลัเฟต (T3) และตน้ส้มจุกท่ีไม่ไดรั้บปุ๋ย (T1) มี
ความเขม้ขน้ของธาตุไนโตรเจน 3.50 3.34 และ 3.29 เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัแห้ง ตามล าดบั ความเขม้ขน้ของธาตุ
ฟอสฟอรัสในสม้จุกมีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง ตน้สม้จุกท่ีไดรั้บปุ๋ยธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2) 
มีความเขม้ขน้ของธาตุฟอสฟอรัสมากท่ีสุดคือ 0.22  เปอร์เซ็นต์น ้ าหนกัแหง้ รองลงมาคือ T3 T4 และ T1 มี
ความเขม้ขน้ของธาตุฟอสฟอรัส 0.19 0.18 และ 0.17 เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัแหง้ ตามล าดบั ความเขม้ขน้ของธาตุ
โพแทสเซียมในส้มจุกมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่ง ตน้ส้มจุกท่ีไดรั้บซิงค์ซัลเฟต (T3)  มีความ
เขม้ขน้ของธาตุโพแทสเซียมมากท่ีสุดคือ 2.41  เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัแห้ง รองลงมาคือ T2 T4 และ T1 มีความ
เขม้ขน้ของธาตุฟอสฟอรัส 2.34 2.19 และ 1.85 เปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแหง้ ตามล าดบั (ตารางท่ี 4) 

จากผลการทดลองจะเห็นไดว้า่สม้จุกท่ีใหส่ิ้งทดลองท่ี 4 และ 2 ซ่ึงใหธ้าตุไนโตรเจน ความเขม้ขน้ของ
ธาตุในใบสูง เน่ืองจากตน้สม้จุกท่ีไดรั้บไนโตรเจนเพียงพอ และใบท่ีน าไปวิเคราะห์เป็นใบท่ีผลิใหม่หลงัจากให้
กรรมวิธี ซ่ึงธาตุไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบในกรดอะมิโน โปรตีน คลอโรฟิลล ์เอน็ไซม ์ฮอร์โมนในกลุ่มออก
ซิน ไซโทไคนิน กรดนิวคลีอิก แอลคาลอยด ์และสารประกอบไนโตรเจนอ่ืนๆ เช่นอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต โค
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เอนไซม ์(ยงยุทธ, 2540; Hewitt, 1984; Warren et al.,2000) และธาตุไนโตรเจนเป็นธาตุท่ีเคล่ือนยา้ยในใบพืช
ไดง่้าย (Zekri and Obreza, 2006) ดงันั้นบริเวณท่ีพบไนโตรเจนมากคือใบและยอดใหม่ (ยงยทุธ, 2543) 

 
ตารางที่ 4  ความเขม้ขน้ของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ของสม้จุกในแต่ละกรรมวิธี  

กรรมวธีิ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 

(เปอร์เซ็นต์น า้หนักแห้ง) 
T1 3.29d 0.17c 1.85c 
T2 3.50b 0.22a 2.34a 
T3 3.34c 0.19b 2.41a 
T4 3.61a 0.18bc 2.19b 

F-test ** ** ** 
CV.% 0.16 2.64 2.06 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรแตกต่างกนัในแต่ละสดมภมี์ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P > 0.05) จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple’ Range Test 

ความเขม้ขน้ของธาตุแคลเซียม แมกนีเซียมและก ามะถนัในใบส้มจุกท่ีพบว่า ความเขม้ขน้ของธาตุ
แคลเซียมมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่ง โดย ตน้ส้มจุกท่ีไดรั้บซิงค์ซัลเฟต (T3)  มีความเขม้ขน้
ของธาตุแคลเซียมมากท่ีสุดคือ 2.08  เปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแหง้ รองลงมาคือ T1 T4 และ T2 มีความเขม้ขน้ของธาตุ
แคลเซียม 1.81 1.78 และ 1.18 เปอร์เซ็นต์น ้ าหนกัแห้ง ตามล าดบั ความเขม้ขน้ของธาตุแมกนีเซียมมีความ
แตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง โดย ตน้ส้มจุกท่ีไดรั้บซิงคซ์ลัเฟต (T3)  มีความเขม้ขน้ของธาตุแมกนีเซียม
มากท่ีสุดคือ 0.42  เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกัแหง้ รองลงมาคือ T1 T2 และ T4 มีความเขม้ขน้ของธาตุแมกนีเซียม 0.40 
0.37 และ 0.35 เปอร์เซ็นตน์ ้าหนกัแหง้ ตามล าดบั ความเขม้ขน้ของธาตุก ามะถนัมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นยัส าคญัยิ่ง โดย ตน้ส้มจุกท่ีไดรั้บ T1 และ T4 มีความเขม้ขน้ของธาตุก ามะถนัมากท่ีสุดคือ 0.29  เปอร์เซ็นต์
น ้าหนกัแหง้เท่ากนั รองลงมาคือ T3 และ T2 มีความเขม้ขน้ของธาตุก ามะถนั 0.28 และ 0.23 เปอร์เซ็นตน์ ้ าหนกั
แหง้ ตามล าดบั (ตารางท่ี 5) 
ตารางที่ 5 ความเขม้ขน้ของธาตุแคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถนั ของสม้จุกในแต่ละกรรมวิธี  

กรรมวธีิ 
แคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน 

(เปอร์เซ็นต์น า้หนักแห้ง) 
T1 1.81b 0.40b 0.29a 
T2 1.18c 0.37c 0.23b 
T3 2.08a 0.42a 0.28a 
T4 1.78b 0.35d 0.29a 

F-test ** ** ** 
CV.% 1.47 2.36 2.99 
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2.4.1 ธาตุอาหารจุลภาค  
 จากผลการวิเคราะห์หาความเขม้ขน้ของธาตุอาหารจุลภาคในใบส้มจุก พบว่า ความเขม้ขน้ของธาตุ
เหลก็มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง โดยตน้ส้มจุกท่ีไม่ไดรั้บปุ๋ย (T1)  มีความเขม้ขน้ของธาตุเหลก็
มากท่ีสุดคือ 96.97 ส่วนในลา้นส่วน รองลงมาคือ T2 T4 และ T3 มีความเขม้ขน้ของธาตุเหลก็  82.59 80.85 และ 
76.18  ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั ความเขม้ขน้ของธาตุสงักะสีมีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง โดย
ตน้สม้จุกท่ีไดรั้บซิงคซ์ลัเฟต (T3)  มีความเขม้ขน้ของธาตุสงักะสีมากท่ีสุดคือ 12.75 ส่วนในลา้นส่วน รองลงมา
คือ T2 T4และ T1 มีความเขม้ขน้ของธาตุสังกะสี  10.72 10.51และ 8.39  ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั ความ
เขม้ขน้ของธาตุทองแดงมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่งโดยตน้ส้มจุกท่ีไดรั้บไนโตรเจนทางดิน
ร่วมกับซิงค์ซัลเฟต (T4)  มีความเข้มขน้ของธาตุทองแดงมากท่ีสุดคือ 5.40 ส่วนในลา้นส่วน รองลงมาคือ        
T2 T1 และ T3 มีความเขม้ขน้ของธาตุทองแดง 4.95 4.79 และ 4.36  ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั ความเขม้ขน้
ของธาตุแมงกานีสมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัยิ่ง โดยตน้ส้มจุกท่ีไดรั้ยปุ๋ยยูเรียร่วมกบัซิงคซ์ลัเฟต 
(T4)  มีความเขม้ขน้ของธาตุแมงกานีสมากท่ีสุดคือ 30.59 ส่วนในลา้นส่วน รองลงมาคือ T3 T1 และ T2 มี   
ความเขม้ขน้ของธาตุทองแดง 30.12 26.01 และ 22.39  ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั (ตารางท่ี 6) 
ตารางที่ 6 ความเขม้ขน้ของธาตุเหลก็ สงักะสี ทองแดง แมงกานีส ของสม้จุกในแต่ละกรรมวิธี  

กรรมวธีิ 
เหลก็ สังกะสี ทองแดง แมงกานีส 

                               (ส่วนในล้านส่วน)  
T1 96.97a 8.39c 4.79c 26.01b 
T2 82.59b 10.72b 4.95b 22.39c 
T3 76.18b 12.75a 4.36d 30.12a 
T4 80.85b 10.51b 5.40a 30.59a 

F-test ** ** ** ** 
CV.% 6.19 1.54 1.66 1.39 

หมายเหตุ: ตวัอกัษรแตกต่างกนัในแต่ละสดมภมี์ความแตกต่างกนัทางสถิติ (P > 0.05) จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple’ Range Test 
 

จากการศึกษาอิทธิพลของธาตุไนโตรเจนและสังกะสีต่อการใหผ้ลผลิตและคุณภาพของส้มจุก เห็นได้
ว่าส้มจุกท่ีให ้T2 และ T4 มีการเจริญเติบโตผลิใบข้ึนมาใหม่หลงัจากใหส่ิ้งทดลองเน่ืองจากอิทธิพลของธาตุ
ไนโตรเจน ท าใหใ้บมีความเขม้ขน้ของธาตุไนโตรเจนในใบสูง ดงันั้นใบจึงมีประสิทธิภาพในการสังเคราะห์
แสงไดสู้งกว่าส้มจุกท่ีให ้T1 และ T3 ท าใหส้ามารถสร้างและสะสมอาหารไดม้าก ส่งผลไปเพ่ิมจ านวนของช่อ
ดอกต่อตน้ให้มากข้ึน ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลน้ีไปใชใ้นการปฏิบติัดูแลส้มจุกในระยะการเจริญเติบโตทางล าตน้
ก่อนการใหผ้ลผลิต ควรเพ่ิมธาตุไนโตรเจนใหเ้พียงพอต่อการเจริญเติบโต และน าไปใชใ้นการพิจารณาเร่ืองการ
ตดัแต่งก่ิงของส้มจุกใหเ้หมาะสม คือ ควรตดัก่ิงและใบท่ีมีอายุมาก และไม่โดนแสงแดดเพราะมีประสิทธิภาพ
ในการสังเคราะห์แสงลดลงแลว้ ส าหรับอิทธิพลของธาตุสังกะสีต่อการเจริญเติบโตทางผลผลิตในการทดลอง
คร้ังน้ีพบว่า สามารถเพ่ิมคุณภาพทางดา้นเคมีของผลส้มจุก คือ เพ่ิมความเขม้ขน้ของแข็งท่ีละลายน ้าไดแ้ละลด
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ปริมาณกรดท่ีไตเตรทได ้ซ่ึงสามารถน าไปใชแ้นะน าใหเ้กษตรกรควรใหธ้าตุสงักะสีทางใบแก่ส้มจุกอย่างนอ้ยปี
ละคร้ังเพ่ือป้องการขาดธาตุสังกะสี และควรท าการศึกษาเก่ียวกบับทบาทของธาตุสังกะสีต่อการเจริญเติบโต
และคุณภาพของผลผลิตของสม้จุกต่อไป 

 
สรุปผลการทดลอง  

1 การใหธ้าตุไนโตรเจนและสงักะสีช่วยส่งเสริมการเจริญการเจริญเติบโตทางล าตน้ ก่ิงและใบของส้ม
จุก โดยเพ่ิมจ านวนการผลิใบใหม่ พ้ืนท่ีใบ ความเขม้ขน้ของคลอโรฟิลล์ภายในใบ น ้ าหนกัของใบ ก่ิง ล าตน้ 
และราก อีกทั้งยงัช่วยเพ่ิมความเขม้ของธาตุไนโตรเจนและสงักะสีในใบสม้จุกดว้ย 

2 การใหธ้าตุไนโตรเจนและสังกะสีช่วยเพ่ิมจ านวนของดอกต่อตน้ และช่วยส่งเสริมคุณภาพทางดา้น
เคมี คือ เพ่ิมปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าได ้(TSS) ลดปริมาณของกรดท่ีไตเตรทได ้(TA) และเพ่ิมอตัราส่วน
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าต่อกรดท่ีไตเตรทไดข้องผลสม้จุก (TSS/TA) 
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