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บทคัดย่อ 

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของดินบางประการต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตของส้มจุกในพ้ืนท่ี
จังหวัดสงขลา เพ่ือให้ได้ข้อมูลสมบัติของดินบางประการท่ีเป็นแหล่งปลูกส้มจุกและเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของดินบางประการกบัปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของส้มจุกในจงัหวดั
สงขลา โดยท าการเกบ็ขอ้มูลสมบติัทางเคมีของดิน ปริมาณธาตุอาหารในดิน สมบติัทางกายภาพของดิน ปริมาณ
ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตส้มจุก จ านวน 20 แปลง ในแหล่งปลูกจังหวดัสงขลา ได้แก่ อ าเภอจะนะ   อ  าเภอหาดใหญ่           
อ  าเภอนาทวี อ  าเภอสะเดา และอ าเภอเทพา ระหว่าง ปี พ.ศ. 2554-2556 ผลการด าเนินงาน พบว่า ดินในแหล่ง
ปลูกส้มจุกท่ีท าการศึกษาท่ีระดบั 0-15 เซนติเมตร มีสมบติัของดินแตกต่างกนั โดยแหล่งปลูกในทุกอ าเภอมี
สภาพเป็นกรดจดั (4.5-5.5)  มีเพียง 1 แปลง คือ แปลงปลูกในอ าเภอหาดใหญ่ (HY4) ท่ีมีความเป็นกรดปาน
กลาง (5.5-6.5) ซ่ึงเหมาะสมส าหรับการปลูกส้มจุก  แหล่งปลูกใน อ าเภอสะเดา ทั้ ง 2 แปลง (SD1 SD2)  
มีปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกส้มจุกมากกว่าแหล่งปลูกอ่ืนๆ โดยมีปริมาณอินทรียวตัถุใน
ระดบัเหมาะสม (1.5-2.5 %) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปานกลาง (15 -25mg/kg)    และมี
ปริมาณ สังกะสี และทองแดงในระดบัท่ีเหมาะสม แต่มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่า  
(50-100 mg/kg) ในขณะท่ีดินในแหล่งปลูก อ าเภอจะนะ อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอนาทวี และอ าเภอเทพา ในแต่ละ
แปลงมีปริมาณธาตุอาหารหลกั ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุในดินแตกต่างกนัพบตั้งแต่ระดบัต ่ามาก ต ่า ปาน
กลาง ระดบัสูง ถึงระดบัสูงมาก และทั้ง 20 แปลง มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดับต ่า และ
ปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินระดบัต ่ามากถึงระดบัต ่า นอกจากน้ีดินในแหล่งปลูกท่ีมีสมบติัทาง
กายภาพเหมาะสมส าหรับการผลิตส้มจุก ไดแ้ก่ ดินในแหล่งปลูก อ.จะนะ9  แปลง (CN2 CN3 CN4 CN5 CN6 
CN7 CN8 CN9 CN10) อ.หาดใหญ่ 5 แปลง (HY1 HY2 HY3 HY4 HY5) อ.นาทวี 2 แปลง (NV1 NV2)  
อ.สะเดา 2 แปลง (SD1 SD2) และ อ.เทพา 1 แปลง (TP1) ซ่ึงเป็นดินเน้ือปานกลาง (ดินร่วน)  ถึงดินเน้ือละเอียด
ปานกลาง (ดินร่วนเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทราย) มีความลึกของดินท่ีรากพืชสามารถชอนไชได ้
(effective soil depth) ไม่นอ้ยกวา่ 50 เซนติเมตร และมีความหนาแน่นรวมของดินเฉล่ียท่ีระดบั 0-50 เซนติเมตร
ในระดบัท่ีไม่จ ากดัการเจริญเติบโตของพืช  

 

                                                        
1
 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของดินบางประการต่อปริมาณและคุณภาพผลส้มจุก พบว่าปริมาณ
อินทรียวตัถุในดินมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณผลผลิต โดยปริมาณอินทรียวตัถุท่ีเพ่ิมข้ึน 
ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน ปริมาณโพแทสเซียมและแคลเซียมในดินมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทาง
เดียวกนักบัน ้ าหนักผล โดยปริมาณโพแทสเซียมและแคลเซียมท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้น ้ าหนกัผลเพ่ิมข้ึน ปริมาณ
ฟอสฟอรัสในดินมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัน ้ าหนักเน้ือและความหนาเปลือก โดยปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหน้ ้ าหนกัเน้ือเพ่ิมข้ึน  และปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ความหนาเปลือกเพ่ิมข้ึน
อย่างเด่นชัด  ปริมาณโพแทสเซียมในดินมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณของแข็งท่ี
ละลายน ้ าได ้โดยปริมาณโพแทสเซียมท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างเด่นชัด  
ปริมาณสังกะสีในดินมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้โดยปริมาณ
สังกะสีท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดเ้พ่ิมข้ึน  และปริมาณฟอสฟอรัสและทองแดงในดินมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัดชันีรสชาติ โดยปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ดชันี
รสชาติเพ่ิมข้ึน และปริมาณทองแดงท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหด้ชันีรสชาติเพ่ิมข้ึน  

 
ค าส าคัญ: ความสมัพนัธ์ (Relationship)  สมบติัของดิน (Soil property)  ผลผลิต (Yield)  คุณภาพ (Quality)   
    สม้จุก (Neck orange (Citrus reticulata Blanco)  
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ค าน า 
สม้จุก เป็นไมผ้ลพ้ืนเมืองทางภาคใตข้องประเทศไทย โดยมีแหล่งปลูกดั้งเดิมอยู่ท่ีอ  าเภอจะนะ จงัหวดั

สงขลา ต่อมามีการขยายพ้ืนท่ีไปยงัแหล่งอ่ืนๆของจงัหวดัสงขลา เช่น อ าเภอนาทวี อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอเทพา 
และอ าเภอสะเดา ในจงัหวดัสงขลามีพ้ืนท่ีปลูกส้มจุกรวม  740 ไร่ ให้ผลผลิตแลว้ 650 ไร่ (ส านกังานเกษตร
จงัหวดัสงขลา, 2550) โดยในแหล่งปลูกดั้งเดิมอ าเภอจะนะ มีพ้ืนท่ีปลูกส้มจุกรวม 395 ไร่ ใหผ้ลผลิตแลว้ 299 
ไร่ (ส านักงานเกษตรอ าเภอจะนะ, 2551) มีการปลูกในบริเวณบ้าน ท่ีสวน หรือท่ีดอน ส้มจุกมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัแตกต่างจากสม้ชนิดอ่ืนคือ คือบริเวณขั้วผลมีปุ่มยื่นออกมาคลา้ยจุกเด่นชดั ขนาดผลใหญ่ ทรงผลกลม
ถึงรูปไข่ ลอกเปลือกง่าย มีน ้ ามนัท่ีผิวผลมาก กลีบผลแยกออกจากกนัไดง่้าย เน้ือผลประกอบดว้ยกุง้ขนาดใหญ่ 
และค่อนขา้งฉ ่าน ้า สีเหลืองอ่อน รสชาติหวานอมเปร้ียว เมลด็นอ้ย และมีกล่ินหอมเฉพาะตวั (มงคล, 2535) การ
ใหผ้ลผลิตแปรปรวนไม่แน่นอนแตกต่างกนัไปในแต่ละปีค่อนขา้งมาก คุณภาพผลผลิตไม่สม ่าเสมอ  โดยในแต่
ละพ้ืนท่ีปลูกมีความแตกต่างกนั ซ่ึงความแตกต่างดงักล่าว นอกจากข้ึนอยู่กบัพนัธุกรรม ยงัข้ึนอยู่กบัปัจจัย
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคญั ดงันั้น จึงควรมีการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลการผลิตส้มจุกในจงัหวดัสงขลา และ
ท าการศึกษาถึงสมบติัของดิน ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และความอุดมสมบูรณ์ของดิน รวมทั้งการจดัการสวนส้ม
จุกท่ีมีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของสม้จุกในจงัหวดัสงขลา เพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒันาการผลิตสม้จุก 

 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
 วสัดุอุปกรณ์ 
  1. แปลงสม้จุก จ านวน 20 แปลง 

 2. เคร่ืองวดัพิกดัภูมิศาสตร์ (Geographic Position System ;GPS) 
3. เคร่ืองวดัความหวาน 
4. เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ 
5. สารเคมีก าจดัวชัพืช และสารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
6. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ส าหรับเกบ็ตวัอยา่งดินแบบรบกวนดินและไม่รบกวนดิน 
7. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสารเคมีส าหรับวิเคราะห์สมบติัทางเคมีของดิน ปริมาณธาตุอาหารในดิน

และสมบติัทางกายภาพของดิน 
8. เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสารเคมีส าหรับวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตสม้จุก 

 วธีิการ 
 แผนการทดลอง  
 หาความสัมพนัธ์ระหว่างสมบติัของดินกบัปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตโดยใช้ Regression 

Analysis โปรแกรม IRRISTAT 
 1. ส ารวจพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งปลูกส้มจุกในเขต จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ อ  าเภอจะนะ อ าเภอหาดใหญ่. 
อ าเภอนาทวี  อ  าเภอเทพา และอ าเภอสะเดา และคดัเลือกพ้ืนท่ีตัวอย่างของแปลงปลูกส้มจุกของเกษตรกร 
จ านวน 20 แปลง โดยแบ่งเป็นในเขต อ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา จ านวน 10 แปลง และนอก อ าเภอจะนะ 
จงัหวดัสงขลา จ านวน 10 แปลง ท่ีมีความแตกต่างกนัของขอ้มูลดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงพ้ืนท่ี เช่น ระดบั
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ความสูงของพ้ืนท่ี ลกัษณะดิน และลกัษณะการจดัการ เป็นตน้ บนัทึกขอ้มูลพ้ืนท่ีโดยใชพิ้กดัภูมิศาสตร์ โดย
เคร่ือง Geographic Position System (GPS) ยี่หอ้ GARMIN รุ่น  GPSmap 60CSx และบนัทึกขอ้มูลดา้นการ
จดัการสวนสม้จุกของเกษตรกรโดยการสมัภาษณ์  

2. เก็บตวัอย่างดินแบบรบกวนดิน (disturbed soil sample) ท าการเก็บตวัอย่างดินในแปลงท่ีระดบั
ความลึก 0-15 เซนติเมตร เพ่ือวิเคราะห์สมบติัทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน ไดแ้ก่ ปฏิกริยาดิน ปริมาณ
อินทรียวตัถุในดิน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แมงกานีส สังกะสี และ 
ทองแดง โดยวิธีการวิเคราะห์สมบติัทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน ดงัน้ี 

1) ปฏิกิริยาของดิน (pH) วดัโดยใช ้pH meter โดยใชอ้ตัราส่วนระหวา่งดินต่อน ้า เท่ากบั 1:1  
2) ปริมาณปริมาณอินทรียวตัถุในดิน (Organic Matter) โดยวิธี Walkley and Black Titration  
3) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ (Available Phosphorus) สกดัโดยวิธี Bray II วดัความ

เขม้ของสีดว้ย Spectrophotometer  
4) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ (Available K) สกดัโดย 1 N NH4OAc, pH 7.0 และ

วิเคราะหห์าปริมาณดว้ย Flame  Spectrophotometer 
5) ปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได ้(Exchangeable Ca, Exchangeable Mg) 

โดยการท าใหดิ้นอ่ิมตวัดว้ย 1N NH4OAc, pH7.0 และวิเคราะหห์าปริมาณดว้ย Atomic Absorption Spectrophotometer  
6) ปริมาณเหลก็ แมงกานีส สังกะสี และทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ (Available Fe , Available 

Mn, Available Zn, Available Cu) สกดัโดย DTPA extractable และวิเคราะห์หาปริมาณดว้ย Atomic Absorption 
Spectrophotometer 
 3. เก็บตวัอย่างดินแบบไม่รบกวนดิน (undisturbed soil sample) ดว้ยการใช ้ soil core โดยเก็บตาม
ความลึกของชั้นดินท่ีระดบัความลึก 0-100 เซนติเมตร เพ่ือวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพ โดยวิเคราะห์เน้ือดิน ความ
ลึกของดิน ความหนาแน่นรวมของดิน  โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1) เน้ือดิน (Soil texture) วดัโดยวธีิไฮโดรมิเตอร์ 
2) ความลึกของดิน คือความลึกของดินท่ีรากพืชจะชอนไชได ้(effective soil depth) 
3) ความหนาแน่นรวมของดิน (Bulk Density; Db) ใชต้วัอยา่งดินท่ีเกบ็แบบไม่รบกวนดิน 

โดยการอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชัว่โมง แลว้ค านวณโดยใชสู้ตร 
Bulk Density = น ้าหนกัดินแหง้ 
                           ปริมาตรดิน 

4. เกบ็ขอ้มูลการออกดอก การติดผล การแตกใบอ่อน  
5. เก็บตวัอย่างผลผลิตจากแปลงเกษตรกร จ านวน 5 ผล/ตน้ (เก็บสุ่มทั้ง 4 ทิศ และดา้นล่างภายใน

ทรงพุ่ม) จ านวน 5 ตน้/แปลง โดยเก็บท่ีระยะสุกแก่ทางสรีระ (อายุ 32 สัปดาห์) เพ่ือวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต 
ไดแ้ก่ น ้าหนกัผล เปอร์เซ็นตเ์น้ือผล ความหนาเปลือก ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าได ้ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้
และอตัราส่วนปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าไดก้บัปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้

6. หาความสมัพนัธ์ระหวา่งค่าสมบติัของดินบางประการกบัปริมาณผลิตและคุณภาพของสม้จุก โดย
ใชโ้ปรแกรม IRRISTAT 
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- เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา ตุลาคม  2553  -  กนัยายน  2556 
สถานท่ี -  แปลงส้มจุก อ าเภอจะนะ  อ าเภอหาดใหญ่  อ  าเภอนาทวี  อ  าเภอเทพา และอ าเภอสะเดา  จงัหวดัสงขลา 
   - ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 จงัหวดัสงขลา 

- กลุ่มงานวิจยัปฐพีกายภาพ กองวิจยัพฒันาปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
1. ข้อมูลสภาพพื้นที่และการจดัการสวนส้มจุกในพื้นที่จงัหวดัสงขลา 

  ข้อมูลสภาพพื้นที่แปลงส้มจุกในพื้นที่จังหวดัสงขลา 
 ขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ีของแปลงเกษตรกรท่ีท าการศึกษา จ านวน 20 แปลง จากแหล่งปลูกท่ีต่างกนั พบว่า 
แปลงส้มจุกในจังหวดัสงขลา มีความแตกต่างของระดับพ้ืนท่ี โดยในแต่ละแปลงมีระดับความสูงเหนือ
ระดบัน ้าทะเลตั้งแต่ 28-51±3 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง และจาการใชข้อ้มูลพิกดัภูมิศาสตร์ พบว่า แปลง
ส้มจุกมีความแตกต่างของชนิดชุดดินจดัตั้ง โดยพบตั้งแต่ชุดดินในท่ีลุ่ม จ านวน 9 แปลง  (ชุดดินสายบุรี แกลง 
บางนรา วิสัย สะทอ้น ทรายขาว และนราธิวาส) ชุดดินในท่ีดอน จ านวน 11 แปลง (ชุดดินรือเสาะ พะโต๊ะ       
คอหงส์ หลงัสวน และท่ีลาดชนัเชิงซ้อน) (ตารางท่ี1) ซ่ึงแต่ละชุดดินมีความแตกต่างกนัของสมบติัทางเคมี 
ปริมาณธาตุอาหารในดิน และสมบติัทางกายภาพของดิน ดงันั้นความแตกต่างของชุดดินมีผลโดยตรงต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของพืช 
 การจดัการสวนส้มจุกในพื้นที่จงัหวดัสงขลา 
 การจดัการสวนส้มจุกในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา จ านวน 20 แปลง พบว่า ระบบปลูกของส้มจุกมีทั้งระบบ
สวนเด่ียว สวนผสม และปลูกสม้จุกแซมในสวนยางพารา โดยสวนผสมมีการปลูกพืชร่วมหลายชนิด ไดแ้ก่ ส้ม
โอ มะนาว กลว้ย ทุเรียน  ลองกอง มงัคุด และเงาะ เป็นตน้ การดูแลรักษาส่วนใหญ่ยงัคงเป็นแบบธรรมชาติ การ
ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมมีนอ้ย ท าใหมี้ปัญหาเก่ียวกบัการใหผ้ลผลิตแปรปรวนแตกต่างกนัในแต่ละปี
ค่อนขา้งมาก คุณภาพผลผลิตไม่สม ่าเสมอ โดยเฉพาะจ านวนเมลด็ต่อผลท่ีบางคร้ังมีมาก ปัญหาดงักล่าวอาจเกิด
จากการปลูกสม้จุกร่วมกบัสม้ชนิดต่างๆ หรือแปลงท่ีอยูใ่กลเ้คียงมีการปลูกส้มชนิดอ่ืนๆ เม่ือส้มชนิดต่างๆ ออก
ดอกและดอกบานพร้อมกบัส้มจุก ท าให้มีโอกาสเกิดการผสมขา้ม ซ่ึงส่งผลต่อการออกดอกและติดเมล็ดได ้
ส าหรับการใชปุ๋้ยในแต่ละแปลงมีความแตกต่างกนัโดยมีการใชปุ๋้ยเคมี ปุ๋ยอินทรียเ์พียงอย่างเดียว และการใช้
ปุ๋ยเคมีร่วมกบัปุ๋ยอินทรีย ์ซ่ึงท าใหป้ริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิตมีความแตกต่างกนั นอกจากน้ียงัพบว่า มี
การเขา้ท าลายของศตัรูพืชในช่วงผลอ่อน-ผลแก่ ไดแ้ก่ แมลงวนัผลไม ้ดว้งหนวดยาว และมวนเขียว และในบาง
แปลงไม่มีการห่อผล หรือมีการห่อผลเล็กนอ้ย และกาฝากเขา้ท าลายดว้ย ท าใหไ้ดป้ริมาณผลผลิตและคุณภาพ
ผลผลิตต ่า ดว้ยเช่นกนั (ตารางท่ี 1) 
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสภาพพ้ืนท่ีและการจดัการสวนส้มจุกในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา จ านวน 20 แปลง ปี 2554-2556 

รหัส 
แปลง 

พกิดัภูมศิาสตร์ 
ความสูงพื้นที่

จากระะดบัน า้ทะเล
ปานกลาง (ม.) 

ชุดดนิ 

การจดัการสวนทีม่ผีลต่อผลผลติ 

ระบบการปลูกพืช 
การใส่ปุ๋ ย ศัตรูพืชทีม่ผีลต่อ

ผลผลติ 
การห่อผล 

ชนิด (กก./ต้น/ปี) 
CN1 47N 686910E - 759751N 31±3 หลงัสวน สวนเด่ียว 15-15-15 

13-13-21 
มูลววั  

1 
1 
10 

แมลงวนัผลไม ้
มวนเขียว 

ห่อผล 80% 

CN2 47N 686583E - 752084N 40±3 รือเสาะ สวนเด่ียว 15-15-15  13-
13-21 

2 
1 

แมลงวนัผลไม ้
กาฝาก 

ห่อผล 30% 

CN3 47N 687519E - 751908N 46±3 รือเสาะ สวนผสม 
(ลองกอง) 

13-13-21 
ปุ๋ยอินทรีย ์

1 
2 

ดว้งหนวดยาวแมลงวนั
ผลไม ้

ห่อผล 70% 

CN4 47N 686082E - 742992N 40±3 แกลง สวนผสม 
(ทุเรียน มะนาว) 

46-0-0   
มูลววั  

1 
10 

ดว้งหนวดยาวแมลงวนั
ผลไม ้

ห่อผล 85% 

CN5 47N 686984E - 759811N 32±3 หลงัสวน สวนผสม 
(ลองกอง กลว้ย) 

15-15-15  13-
13-21 
ปุ๋ยอินทรีย ์

2 
1 
20 

หนอนเจาะผล 
ดว้งหนวดยาว 

ห่อผล 80% 

CN6 

47N 685548E - 763034N 38±3 คอหงษ ์ สวนเด่ียว 15-15-15 
8-24-24 
13-13-21 

1 
1 
1 

หนอนเจาะผล 
ดว้งหนวดยาวกาฝาก 

ห่อผล 50%  

CN7 47N 686738E - 751758N 41±3 รือเสาะ สวนผสม 
(มงัคุด) 

16-8-4  ปุ๋ย
อินทรีย ์

2 
2 

แมลงวนัผลไม ้ ห่อผล 80% 
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รหัส 
แปลง 

พกิดัภูมศิาสตร์ 
ความสูงพื้นที่

จากระะดบัน า้ทะเล
ปานกลาง (ม.) 

ชุดดนิ 

การจดัการสวนทีม่ผีลต่อผลผลติ 

ระบบการปลูกพืช 
การใส่ปุ๋ ย ศัตรูพืชทีม่ผีลต่อ

ผลผลติ 
การห่อผล 

ชนิด (กก./ต้น/ปี) 
CN8 47N 687312E - 757953N 28±3 พะโตะ๊ สวนเด่ียว 13-13-21 

มูลววั  
2 
5 

หนอนเจาะผล  
ดว้งหนวดยาว 

ห่อผล 50% 

CN9 47N 686444E - 763519N 40±3 ทรายขาว สวนผสม  
(ลองกอง) 

ปุ๋ยอินทรีย ์ 2 หนอนเจาะผล  
ดว้งหนวดยาว 

ห่อผล 30% 

CN10 47N 694252E - 750217N 42±3 ท่ีลาดชนั
เชิงซอ้น slope 

complex 

แซมในสวน
ยางพารา 

ปุ๋ยอินทรีย ์ 2 ดว้งหนวดยาว 
กาฝาก 

ไม่ห่อผล  

HY1 47N 645129E - 770648N 49±3 วสิยั แซมในสวน
ยางพารา 

ปุ๋ยอินทรีย ์ 2 แมลงวนัผลไม ้ ไม่ห่อผล 

HY2 
47N 646158E - 769360N 38±3 รือเสาะ แซมในสวน

ยางพารา 
ปุ๋ยอินทรีย ์ 1 แมลงวนัผลไม ้ ห่อผล 40% 

HY3 47N 648138E - 768937N 43±3 บางนารา แซมในสวนยาง 15-15-15   2.5 แมลงวนัผลไม ้ ห่อผล 30% 

HY4 47N 648325E - 769421N 38±3 รือเสาะ สวนเด่ียว ปุ๋ยอินทรีย ์
15-15-15   

2 
1 

แมลงวนัผลไม ้
กาฝาก 

ห่อผล 50% 

HY5 
47N 63076E - 771667N 40±3 บางนารา สวนผสม (สม้โอ) 15-15-15   

13-13-21 
มูลววั 
 
 

2 
2 
20 

ดว้งหนวดยาวแมลงวนั
ผลไม ้

ห่อผล 80% 
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รหัส 
แปลง 

พกิดัภูมศิาสตร์ 
ความสูงพื้นที่

จากระะดบัน า้ทะเล
ปานกลาง (ม.) 

ชุดดนิ 

การจดัการสวนทีม่ผีลต่อผลผลติ 

ระบบการปลูกพืช 
การใส่ปุ๋ ย ศัตรูพืชทีม่ผีลต่อ

ผลผลติ 
การห่อผล 

ชนิด (กก./ต้น/ปี) 
NV1 47N 689002E - 737510N 48±3 สะทอ้น สวนผสม 

(ทุเรียน สม้โอ) 
ปุ๋ยอินทรีย ์
มูลววั 

2 
10 

ดว้งหนวดยาวแมลงวนั
ผลไม ้

ห่อผล 40% 

NV2 47N 686082E - 742922N 40±3 แกลง สวนผสม 
(ลองกอง) 

15-15-15   
13-13-21 
มูลววั 

2 
2.5 
20 

แมลงวนัผลไม ้ ห่อผล 80% 

SD1 47N 659524E - 749685N 28±3 รือเสาะ สวนผสม 
(ลองกอง ) 

15-15-15   
มูลววั 

1 
20 

ดว้งหนวดยาวแมลงวนั
ผลไม ้

ห่อผล 50% 

SD2 47N 658709E - 750121N 29±3 สายบุรี สวนผสม 
(เงาะ มะนาว)  

ปุ๋ยอินทรีย ์
มูลววั 

2 
10 

ดว้งหนวดยาวแมลงวนั
ผลไม ้

ห่อผล 30% 

TP1 47N 706613E - 742926N 51±3 นราธิวาส สวนเด่ียว 15-15-15   
13-13-21 
ปุ๋ยอินทรีย ์

2 
2.5 
5 

แมลงวนัผลไม ้
มวนเขียว กาฝาก 

ห่อผล 80% 

หมายเหตุ CN  :  แปลงส้มจุก อ.จะนะ จ.สงขลา  จ านวน 10 แปลง  (CN1, CN 2, CN 3, ….. CN 10 ) 
  HY   :  แปลงส้มจุก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ านวน   5 แปลง  (HY1, HY2, HY3, HY4, HY5)  
  NV :  แปลงส้มจุก อ.นาทวี จ.สงขลา    จ านวน   2 แปลง  (NV 1, NV 2) 
  SD  :  แปลงส้มจุก อ.สะเดา จ.สงขลา  จ านวน   2 แปลง   (SD1, SD2) 
  TP  :  แปลงส้มจุก อ.เทพา จ.สงขลา  จ านวน   1 แปลง   (TP1
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 2. สมบัตขิองดนิในแหล่งปลูกส้มจุกจงัหวดัสงขลา 
ค่าปฏิกริิยาดนิ 
ค่าปฏิกิริยาดินเฉล่ียท่ีระดบัความลึก 0- 15 เซนติเมตร ในแปลงส้มจุก 20 แปลง ท่ีท าการศึกษา พบว่า

ดินทั้ง 5 อ  าเภอ (จะนะ หาดใหญ่ นาทวี สะเดา และเทพา) จ านวน 16 แปลง มีค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดั (4.5-
5.5) ซ่ึงมีความเหมาะสมต ่าส าหรับการปลูกส้มจุก ส่วนอีก 3 แปลง อยู่ในแหล่งปลูกอ าเภอจะนะ (CN3 CN5 
CN6) มีค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัมาก (<4.6)  ซ่ึงมีค่าปฏิกิริยาดิน 4.37 4.27  และ 4.48 ตามล าดบั และอีก 1 
แปลง มีค่าปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลาง (5.5-6.5) ไดแ้ก่ ดินในแหล่งปลูกอ าเภอหาดใหญ่ (HY4) โดยมีค่า
ปฏิกิริยาดิน 5.78 ซ่ึงเป็นค่าท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกสม้ (นนัทรัตน ์และคณะ, 2545)  (ตารางท่ี 2)  

ปริมาณธาตุอาหารหลกัในดนิ 
 ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน พบว่า ดินในอ าเภอจะนะ 8 แปลง (CN1 CN2 CN4  CN6 CN7 CN8 CN9 
CN10) อ าเภอหาดใหญ่ 1 แปลง (HY1) อ  าเภอนาทวี 1 แปลง  (NV1) และอ าเภอเทพา 1 แปลง (TP1) มีค่า
ปริมาณอินทรียวตัถุในดินระดบัต ่า (0.5-1.5 %) ส่วนอีก  แปลงมีปริมาณอินทรียวตัถุในดินระดบัปานกลาง (1.5-
2.5 %) ไดแ้ก่แปลงในอ าเภอจะนะ (CN3 CN5) อ  าเภอหาดใหญ่ (HY2 HY3 HY4 HY5) อ  าเภอนาทวี (NV2) 
และอ าเภอสะเดา (SD2 SD1)  (ตารางท่ี 2) 
 ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน พบว่า ดินในอ าเภอจะนะ 9 แปลง  มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ี
เป็นประโยชน์ในดิน ระดบัต ่ามาก (< 5 mg/kg) ถึงระดบัปานกลาง (15-25 mg/kg)  ส่วนอีก 1 แปลง (CN4) มี
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินในระดบัสูง (25-75 mg/kg) อ  าเภอหาดใหญ่ (HY1 HY2 HY3 HY4 
HY5) มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน ระดบัต ่ามาก (< 5 mg/kg) ถึงระดบัปานกลาง (15-25 mg/kg)  
อ  าเภอนาทวี (NV1 NV2) มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่า (5-15 mg/kg) ถึงระดบัสูง (25-75 
mg/kg) อ  าเภอสะเดา (SD1 SD2) มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปานกลาง (15-25 mg/kg)  
และอ าเภอเทพา (TP1) มีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่า (5-15 mg/kg)  โดยมีปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็น
ประโยชนใ์นดิน 13.73 mg/kg (ตารางท่ี 2) 
 ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดิน พบว่า แปลงอ าเภอจะนะทั้ง 10  แปลง  อ  าเภอหาดใหญ่ 5 
แปลง อ าเภอนาทวี 2 แปลง อ าเภอสะเดา 2 แปลง และอ าเภอเทพา 1 แปลง มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็น
ประโยชนใ์นดินระดบัต ่ามาก (< 50 mg/kg) ถึงระดบัต ่า (50-100 mg/kg)   (ตารางท่ี 2) 
 ปริมาณธาตุอาหารรองในดนิ 
 ปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน พบวา่ แปลงอ าเภอจะนะทั้ง 10  แปลง  อ  าเภอหาดใหญ่ 5 แปลง 
อ าเภอนาทวี 2 แปลง อ าเภอสะเดา 2 แปลง และอ าเภอเทพา 1 แปลง  มีปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน 
ระดบัต ่ามาก (<2.0 cmol/kg) ถึงระดบัต ่า (<2.0-5.0 cmol/kg) (ตารางท่ี 2)   
 ปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน พบว่า แปลงอ าเภอจะนะทั้ง 10  แปลง  HY1 และ NV1 มี
ปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินระดบัต ่ามาก (<0.4 cmol/kg) ถึงระดบัต ่า  (0.4-1.0 cmol/kg) แปลง
อ าเภอหาดใหญ่ 4 แปลง มีปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินระดบัต ่ามากถึงระดบัต ่า ส่วนอีก 1 แปลง 
(HY4) มีปริมาณแมกนีเซียมท่ีเป็นประโยชนใ์นดินระดบัปานกลาง (1.0-2.0 cmol/kg) โดยมีค่าปริมาณแมกนีเซียม
ท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน 1.86 cmol/kg แปลงอ าเภอนาทวี 2 แปลง มีปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินระดบั
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ต ่ามากถึงระดบัต ่า แปลงอ าเภอเทพา 1 แปลง มีปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินระดบัต ่า  และแปลง 
อ าเภอสะเดา 1 แปลงมีปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินระดบัต ่า (SD1) ส่วนอีก  1 แปลง (SD2) ปริมาณ
แมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินระดบัปานกลาง (1.0-2.0 cmol/kg) โดยมีค่าปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนได้
ในดิน 1.59 cmol/kg ซ่ึงเป็นค่าท่ีเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของพืชทัว่ไป (ตารางท่ี 2)   
 ปริมาณจุลธาตุในดนิ 
 ปริมาณเหลก็ท่ีเป็นประโยชน์ในดิน พบว่า แปลงอ าเภอจะนะ 1 แปลง (CN2) และแปลงอ าเภอนาทวี 1 
แปลง (NV2) มีปริมาณเหลก็ท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัสูง (20-50 mg/kg) โดยมีปริมาณเหลก็ท่ีเป็นประโยชน์
ในดิน 40.6 และ 49.0 mg/kg ตามล าดบั ส่วนอีก 18 แปลง มีปริมาณเหลก็ท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัสูงมาก 
(>50 mg/kg) ซ่ึงมีค่าปริมาณเหลก็ท่ีเป็นประโยชนใ์นดินอยูใ่นช่วง 53.9 -109.8 mg/kg (ตารางท่ี 2) 
 ปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน พบว่า แปลงอ าเภอหาดใหญ่ 1 แปลง (HY3) )  มีปริมาณ
แมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก (<5 mg/kg) ส่วนอีก 4 แปลง มีปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์
ในดินระดบัปานกลาง (10-20 mg/kg) ถึงระดบัสูง (20-50 mg/kg) แปลงอ าเภอจะนะ 8 แปลง  มีปริมาณแมงกานีส
ท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่า (5-10 mg/kg) ถึงระดบัสูง (20-50 mg/kg) ส่วนแปลง CN3 และCN5 มีปริมาณ
แมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัสูงมาก (>50 mg/kg) แปลงอ าเภอเทพา 1 แปลง มีปริมาณแมงกานีสท่ีเป็น
ประโยชน์ในดินระดบัปานกลาง แปลงอ าเภอนาทวี 2 แปลง มีปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัถึง
ระดบัปานกลาง ส่วนแปลงอ าเภอสะเดาทั้ง 2 แปลง  มีปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัสูงมาก (>50 
mg/kg) โดยมีค่าปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดิน 71.4 และ 133.1 mg/kg ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 
 ปริมาณสังกะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดิน พบว่า แปลงอ าเภอจะนะ 10 แปลง  มีปริมาณสังกะสีท่ีเป็น
ประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก (<1 mg/kg) ถึงระดบัต ่า (1-2 mg/kg) แปลงอ าเภอหาดใหญ่ 5 แปลง และแปลง
อ าเภอเทพา 1 แปลงมีปริมาณสังกะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก (<1 mg/kg) ส่วนแปลงอ าเภอนาทวี 2 
แปลงมีปริมาณสังกะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก (<1 mg/kg) ถึงระดบัต ่า (1-2 mg/kg) แปลงอ าเภอ
สะเดาทั้ง 2 แปลง มีปริมาณสังกะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปานกลาง (2-5 mg/kg)  ซ่ึงมีค่าปริมาณสังกะสีท่ี
เป็นประโยชนใ์นดินอยูใ่นช่วง 2.6-2.9 mg/kg (ตารางท่ี 2) 
 ปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดิน พบว่า แปลงอ าเภอจะนะ มีปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ใน
ดินระดบัต ่ามาก (<0.5 mg/kg) ต ่า (0.5-1 mg/kg) ถึงปานกลาง (1-2 mg/kg) แปลงอ าเภอหาดใหญ่มีปริมาณ
ทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก ถึงระดบัปานกลาง  แปลงอ าเภอนาทวีมีปริมาณทองแดงท่ีเป็น
ประโยชน์ในดินระดบัต ่า ถึงระดบัปานกลาง และแปลงอ าเภอเทพาปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบั
ต ่า ส่วนแปลงอ าเภอสะเดา มีปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าปริมาณทองแดงท่ี
เป็นประโยชนใ์นดินอยูใ่นช่วง 1.8-1.9 mg/kg (ตารางท่ี 2) 
 จากขอ้มูลผลการวิเคราะห์สมบติัทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดินท่ีศึกษา จ านวน 20 แปลง พบว่า 
แปลงปลูกสม้จุกในอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่แปลง SD1และSD2 มีสมบติัทางเคมีและปริมาณธาตุอาหาร
ในดินเหมาะสมส าหรับการปลูกส้มจุกมากกว่าแปลงอ่ืน ๆ คือ ดินมีปริมาณอินทรียวตัถุระดบัสูงกว่า 1.5 % 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัสูงกว่า 15 mg/kg  และมีปริมาณเหล็ก สังกะสี และทองแดงใน
ระดบัท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกสม้จุก 
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 สมบัตทิางกายภาพของดนิ 
 เน้ือดนิ 

 สมบติัทางกายภาพของดิน ในแหล่งปลูกส้มจุก จ านวน 20 แปลง พบว่า ลกัษณะเน้ือดินในดินชั้นบน 
ในแต่ละแปลงมีความแตกต่างกนั กล่าวคือ พบตั้งแต่ดินเน้ือหยาบปานกลาง (ดินร่วนปนทราย) จ านวน  3 แปลง 
ไดแ้ก่ แปลง CN8 CN9 และ CN10 ดินเน้ือปานกลาง (ดินร่วน) จ านวน 2 แปลง ไดแ้ก่ แปลง CN4 และ TP1  
ดินเน้ือละเอียดปานกลาง (ดินร่วนเหนียว ดินร่วนเหนียวปนทราย และดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง) จ านวน 15 
แปลง โดยเป็นดินร่วนเหนียว จ านวน 8 แปลง ไดแ้ก่ แปลง CN2 CN3 CN5 CN6 CN7 HY4 HY5 และ SD1 ดิน
ร่วนเหนียวปนทราย จ านวน 1 แปลง ไดแ้ก่ แปลง HY1 และดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง จ านวน 2 แปลง ไดแ้ก่ 
แปลง HY2 และ HY3 และดินเน้ือละเอียด (ดินเหนียว) จ านวน 4 แปลง ไดแ้ก่ แปลง CN1 NV1 NV2 และ SD2  
(ตารางท่ี 3)  โดยลกัษณะ  เน้ือดินท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปริมาณน ้าท่ีเป็นประโยชน์ในดิน การดูดยึดธาตุอาหาร
พืช ความพรุนของดิน  และการระบายน ้ าและอากาศของดินท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิต
และคุณภาพผลผลิตพืช  

ความลึกของดิน พบว่า ดินในแต่ละแปลงมีความลึกของดินท่ีรากพืชจะชอนไชได ้(effective soil 
depth) แตกต่างกนั โดยแปลงท่ีมีดินต้ืนมาก (ความลึก < 25 เซนติเมตร) จ านวน 7 แปลง ไดแ้ก่ CN2 CN5 CN8 
HY4 NV1 NV2 และ SD1 แปลงท่ีมีดินต้ืน (ความลึก 25-50 เซนติเมตร) จ านวน 7 แปลง ไดแ้ก่ CN3 CN4 CN7 
CN9 HY2 HY5 และ TP1 แปลงท่ีมีดินลึกปานกลาง (ความลึก 50-100 เซนติเมตร) จ านวน 5 แปลง ไดแ้ก่ CN1 
CN6 CN10 HY1 และ HY3 และแปลงท่ีมีดินลึก (ความลึก 100-150 เซนติเมตร) จ านวน 1 แปลง ไดแ้ก่ SD2 
(ตารางท่ี 3) ซ่ึงแปลงท่ีมีความลึกของดินท่ีรากพืชสามารถชอนไชไดลึ้กจะท าใหพื้ชมีโอกาสเจริญเติบโตและใหผ้ลผลิต
ไดดี้กวา่แปลงท่ีมีดินต้ืน (เอิบ, 2547) 

ความหนาแน่นรวมของดินเฉล่ียท่ีระดบั 0-50 เซนติเมตร พบว่า แปลงท่ีมีความหนาแน่นรวมของดิน
สูงซ่ึงก าจดัการชอนไชของรากพืชจ านวน 2 แปลง ไดแ้ก่ แปลงอ าเภอนาทวี ( NV1และ NV2) มีความหนาแน่น
รวมของดินสูง เน่ืองจากเป็นดินเหนียว ท่ีมีความหนาแน่นรวมของดินมากกว่า 1.47 กรัม/ลบ.ซม. ซ่ึงจ ากดัการ
เจริญเติบโตของรากพืช (USDA, 2008) ส่วนอีก 18 แปลง ไดแ้ก่แปลง CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 CN6 CN7 
CN8 CN9 CN10 HY1 HY2 HY3 HY4 HY5 SD1 SD2 และ TP1 มีความหนาแน่นรวมของดินเฉล่ียตลอดหนา้
ตดัดินอยูใ่นระดบัท่ีไม่ก าจดัการเจริญเติบโตของรากพืช โดยแปลง NV1 มีความลึกของดินท่ีรากพืชจะชอนไช 
(effective soil depth) ไดน้อ้ยท่ีสุด คือ ระดบั 9 เซนติเมตร (ตารางท่ี 3) โดยดินท่ีมีการอดัแน่นสูง ท าใหมี้ความ
พรุนต ่า ความร่วนซุยต ่า ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัของการเจริญเติบโตของราก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตและ
คุณภาพสม้จุก 

 จากขอ้มูลผลการวิเคราะห์สมบติัทางกายภาพของดินบางประการ จ านวน 20 แปลง พบว่า แปลง SD2 
เป็นแปลงสม้จุกใน อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ซ่ึงเป็นดินลึกโดยมีความลึกของดินท่ีรากพืชสามารถชอนไชได ้
(effective soil depth) มากกวา่ 100 เซนติเมตรและมีความหนาแน่นรวมของดินตลอดหนา้ตดัดินไม่เป็นขอ้จ ากดั
ส าหรับการเจริญเติบโตของรากพืช มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชมากกวา่แปลงอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 2 สมบติัทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดินเฉล่ียท่ีระดบัความลึกของดิน 0-15เซนติเมตร ในแปลงปลูกสม้จุก จ.สงขลา ปี 2554-2556 
รหัสแปลง pH 

(1:1) 
OM 
(%) 

Avail. P 
(mg/kg) 

Avail. K 
(mg/kg) 

Exch. Ca 
(cmol/kg) 

Exch. Mg 
(cmol/kg) 

Avail. Fe 
(mg/kg) 

Avail. Mn 
(mg/kg) 

Avail. Zn 
(mg/kg) 

Avail. Cu 
(mg/kg) 

CN1 4.56 1.48 22.58 97.4 0.51 0.14 91.2 18.3 0.5 0.9 
CN2 4.72 1.07 3.01 43.6 0.86 0.11 40.6 46.6 1.0 1.8 
CN3 4.37 1.83 18.11 44.5 0.67 0.17 95.1 57.1 0.6 1.0 
CN4 5.36 1.04 94.32 29.6 2.35 0.35 96.3 43.9 1.5 1.9 
CN5 4.27 1.81 3.62 36.5 0.51 0.05 87.6 50.2 1.2 1.4 
CN6 4.48 0.78 14.13 51.0 0.46 0.15 97.9 5.0 0.2 0.4 
CN7 4.51 1.40 5.96 71.3 1.11 0.68 65.4 38.0 1.1 1.5 
CN8 4.56 0.83 6.65 34.3 0.24 0.09 68.0 6.9 0.6 0.1 
CN9 4.76 1.33 6.42 43.0 0.19 0.11 85.0 11.1 0.4 0.3 
CN10 4.66 0.88 4.70 39.9 0.44 0.15 53.9 10.4 0.2 0.2 
HY1 4.59 1.23 4.30 33.7 0.17 0.18 63.9 11.3 0.2 0.2 
HY2 4.63 1.86 3.24 34.4 1.29 0.74 102.8 19.2 0.2 0.3 
HY3 4.60 1.70 16.33 47.8 1.22 0.33 109.8 2.4 0.7 0.6 
HY4 5.78 1.51 4.33 25.8 1.21 1.86 73.6 47.8 0.8 1.4 
HY5 4.53 1.87 10.42 77.1 0.88 0.41 96.3 19.2 0.8 0.4 
NV1 4.56 0.98 27.25 87.9 0.52 0.15 87.2 8.4 0.8 0.6 
NV2 4.56 2.07 5.17 86.0 4.71 0.32 49 49.3 1.4 1.2 
SD1 5.09 1.52 19.38 54.6 1.39 0.79 73.7 71.4 2.6 1.9 
SD2 4.69 1.75 15.09 83.5 4.91 1.59 70.1 133.1 2.9 1.8 
TP1 4.72 1.38 13.73 59.1 1.35 0.43 107.1 11.2 0.5 0.5 
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ตารางที่ 3  สมบติัทางกายภาพของดินบางประการปลูกสม้จุกจงัหวดัสงขลา จ านวน 20 แปลง 
 

รหัสแปลง 
ความลกึของดนิ 
(effective soil 
depth) (ซม.) 

ความหนาแน่นรวม
ของดนิ:Db 

(กรัม/ลบ.ซม.)  
0-50 ซม. 

เน้ือดนิ 

0-15 ซม. 0-50 ซม. 

CN1 64 1.53 Clay Silty clay 
CN2 18 1.70 Clay loam Clay loam 
CN3 37 1.51 Clay loam Clay loam 
CN4 38 1.72 Loam Loam 
CN5 18 1.73 Clay loam Clay loam 
CN6 58 1.70 Clay loam Clay loam 
CN7 45 1.45 Clay loam Clay loam 
CN8 23 1.72 Sandy loam Sandy loam 
CN9 30 1.54 Sandy loam Silty clay loam 
CN10 75 1.50 Sandy loam Sandy loam 
HY1 50 1.54 Sandy clay loam Sandy clay loam 
HY2 46 1.54 Silt Loam Loam 
HY3 50 1.50 Silty clay Silty clay 
HY4 18 1.50 Clay loam Silty clay loam 
HY5 30 1.61 Clay loam Sandy clay loam 
NV1 9 1.66 Clay Clay 
NV2 20 1.51 Clay Clay 
SD1 18 1.70 Clay loam Clay loam 
SD2 >100 1.42 Clay Silty clay 
TP1 25 1.64 Loam Loam 

 
 3. ปริมาณและคุณภาพผลผลติส้มจุก 

ปริมาณผลผลติเฉลีย่ 
ปริมาณผลผลิตเฉล่ียสม้จุกจากแหล่งปลูกท่ีต่างกนั เกบ็เก่ียวผลผลิตในปี 2554 -2556  จ านวน 20 แปลง 

(ตารางท่ี 4) พบว่า ในแต่ละแหล่งปลูกมีปริมาณผลผลิตเฉล่ียแตกต่างกนั โดยแปลงอ าเภอนาทวี (NV2) มี
ปริมาณผลผลิตเฉล่ียสูงสุด (85.8 กิโลกรัม/ตน้) รองลงมาคือแปลง CN5 HY2 HY5  และ TP1 ตามล าดบั ซ่ึงมี
ปริมาณผลผลิตเฉล่ียมากกว่า 20 กิโลกรัมต่อตน้ แปลงอ าเภอนาทวี (NV2)  และ แปลงอ าเภอจะนะ (CN5)  มี
การจดัการสวนท่ีดีกว่า โดยมีการใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  และ 13-13-21 และปุ๋ยอินทรีย ์รวมทั้งมีการห่อผล 
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70-80 เปอร์เซ็นต ์ (ตารางท่ี 1)  ส่วนแปลงท่ีมีผลผลิตเฉล่ียต่อตน้ต ่ากว่า 20 กิโลกรัมต่อตน้ ไดแ้ก่ แปลง CN3 
CN4 CN7  และHY4 ตามล าดบั และมีแปลง CN2 CN9 CN10 HY1 HY3 และ NV1 ไม่สามารถประเมินผลผลิต
ได ้เน่ืองจากแปลงดงักล่าวปลูกส้มจุกแซมในสวนยางพารา และมีการปลูกร่วมกบัพืชอ่ืน ท าใหไ้ดรั้บแสงไม่
เพียงพอส าหรับการสังเคราะห์แสง ประกอบกบัมีการจดัการสวนนอ้ย มีการห่อผลต ่ากว่า 40 เปอร์เซ็นตข์อง
จ านวนผลผลิต หรือบางแปลงไม่มีการห่อผล ท าให้แมลงวนัผลไมเ้ขา้ท าลาย ผลร่วงก่อนการเก็บเก่ียวจึงไม่
สามารถประเมินผลผลิตได ้และบางแปลงมีการใส่ปุ๋ยอินทรียเ์พียงอย่างเดียว บางแปลงมีกาฝากปกคลุมก่ิง ไม่มี
การตดัแต่งก่ิง ดงันั้น การจดัการสวนท่ีดีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งมากในการใหผ้ลผลิตของส้มจุก  

คุณภาพผลผลติเฉลีย่ 
คุณภาพผลผลิตส้มจุกจากแหล่งปลูกท่ีต่างกนั เก็บเก่ียวผลผลิตในปี 2554 -2556  จ านวน 20 แปลง 

(ตารางท่ี 4)  พบว่าน ้ าหนกัผลผลิตเฉล่ียในแปลงอ าเภอนาทวี (NV2) สูงสุด (282.15 กรัม/ผล) รองลงมา คือ 
แปลง CN3 SD2 CN1 CN4 CN5  CN7 HY2 HY5 CN6  HY3 NV1 และ SD1ตามล าดบั โดยมีน ้าหนกัผลผลิต 
209.61-281.47 กรัม/ผล ส่วนแปลงท่ีมีน ้ าหนกัผลผลิตเฉล่ียต ่า 200 กรัม/ผล ไดแ้ก่ CN9 HY4 CN8 และTP1 
ตามล าดบั ส่วนแปลงอ าเภอจะนะ (CN10) และแปลงอ าเภอหาดใหญ่ (HY1) ไม่มีผลผลิต  

น ้าหนกัเน้ือผลเฉล่ีย พบว่า เปอร์เซ็นตเ์น้ือผลเฉล่ีย แปลงอ าเภอจะนะ (CN6) มีเปอร์เซ็นตเ์น้ือผลเฉล่ีย
สูงสุด (81.71 เปอร์เซ็นต)์  รองลงมาคือ SD2 NV1 SD1 TP1 HY2 CN5 HY3  HY4 CN3 CN8 NV2  CN9 CN2 
CN7 CN1 และ HY5ตามล าดบั ส่วนแปลงอ าเภอจะนะ (CN4) มีเปอร์เซ็นต์เน้ือผลเฉล่ียต ่าสุด (61.80 
เปอร์เซ็นต)์  

ความหนาเปลือกเฉล่ีย พบว่า แปลงอ าเภอจะนะ (CN4) มีความหนาเปลือกสูงสุด (6.02 มิลลิเมตร) 
รองลงมาคือ CN7 HY5 SD2 NV2 CN6 CN8 HY3 SD1 CN1 CN2 NV1 CN8 HY4 TP1 HY2 และ CN3 
ตามล าดบั ส่วนแปลง CN9 มีเปลือกบางท่ีสุด (1.77 มิลลิเมตร)  

ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดเ้ฉล่ีย (TSS) พบว่า ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าไดเ้ฉล่ียอยู่ในช่วง 7.14-
11.78%Brix  โดยปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดเ้ฉล่ียสูงสุด คือ แปลงอ าเภอจะนะ (CN1)  11.78 %Brix 
รองลงมาคือ แปลง NV2 CN9 SD2 CN2 HY4 CN7 CN4 CN5 TP1 HY3 CN6 NV1 HY5 SD1 CN8 และCN3 
ตามล าดบั ส่วนแปลงอ าเภอหาดใหญ่ (HY2)  มีปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าไดเ้ฉล่ียต ่าสุด คือ 7.14 %Brix ซ่ึงส้ม
เปลือกล่อนท่ีมีรสชาติอร่อยควรมีความหวานประมาณ 12 %Brix (อิสริยาภรณ์, 2550)  

ปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดเ้ฉล่ีย (TA)  พบวา่ อยูใ่นช่วง 0.32-0.79 เปอร์เซ็นต ์โดยปริมาณกรดท่ีไทเทรต
ไดเ้ฉล่ียสูงสุด คือ แปลง SD2 (0.79%) รองลงมาคือ แปลง SD1 TP1 HY5 CN6 CN1 CN9 NV2 HY4 CN2 CN8 
CN4 CN7 HY3 NV1 CN3 และ HY2 ตามล าดบั ส่วนแปลง CN5  มีปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดเ้ฉล่ียต ่าสุด คือ 
0.32%  

อตัราส่วนของปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้ าไดก้บัปริมาณกรดท่ีไทเทรตไดเ้ฉล่ีย (TSS/TA) พบว่า อยู่
ในช่วง 14.97-34.69 ซ่ึงมีความแตกต่างกนั โดยแปลงอ าเภอจะนะ (CN4) มีค่า TSS/TA สูงสุด คือ 34.69 แสดง
ว่าผลส้มจุกมีรสหวานเพ่ิมข้ึน รองลงมาคือ CN3 CN7 NV1 HY3 CN5 CN2 CN9 SD1 HY4 HY2 SD2 CN6 
HY5 CN1 และ CN ตามล าดบั โดยแปลงอ าเภอเทพา (TP1) มีค่า TSS/TA ต ่าสุด (14.97)  
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ตารางที่ 4 ปริมาณและคุณภาพผลผลิตเฉล่ียของสม้จุก จ.สงขลา ปี 2554-2556 จ านวน 20 แปลง  

รหัส
แปลง 

ผลผลติเฉลีย่ 
น า้หนักผล

เฉลีย่ 
นน.เนีอ้ผล

เฉลีย่ 
ความหนา 
เปลือกเฉลีย่  

(มม.) 

TSS TA 
TSS/TA 

(กก./ต้น) (กรัม/ผล) (%) (% Brix) (%) 

CN1 23.7 278.26 66.53 3.52 11.78 0.56 16.59 

CN2 - 213.93 68.48 3.42 9.89 0.51 21.91 

CN3 17.9 281.47 74.04 3.00 8.24 0.39 29.75 

CN4 13.5 256.08 61.80 6.02 9.58 0.44 34.69 

CN5 55.7 251.66 74.74 1.05 9.45 0.32 22.50 

CN6 24.8 232.00 81.71 3.71 8.98 0.57 18.92 

CN7 19.1 250.32 68.06 4.72 9.62 0.44 28.27 

CN8 32.1 163.08 73.36 3.36 8.27 0.45 15.61 

CN9 - 198.85 71.84 1.77 10.78 0.52 21.55 

CN10 - - - - - - - 

HY1 - - - - - - - 

HY2 59.6 241.41 74.93 3.03 7.14 0.36 19.82 

HY3 - 228.88 74.34 3.57 9.13 0.42 22.84 

HY4 11.8 181.02 74.37 3.31 9.64 0.51 20.59 

HY5 50.2 236.58 65.33 4.04 8.42 0.59 17.44 

NV1 - 222.74 76.30 3.37 8.95 0.41 27.04 

NV2 85.8 282.15 73.17 3.74 11.65 0.52 19.51 

SD1 20.9 209.61 75.21 3.55 8.31 0.73 21.03 

SD2 27.1 280.81 80.27 3.83 10.73 0.79 19.71 

TP1 49.5 159.61 75.13 3.30 9.35 0.64 14.97 

 
4. ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบัตขิองดนิบางประการต่อปริมาณและคุณภาพส้มจุก 

  จากขอ้มูลสมบติัทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน (ตารางท่ี 2) และ ขอ้มูลปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิตส้มจุก (ตารางท่ี 4) ไดน้ ามาวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ โดยใชโ้ปรแกรม IRRISTAT ซ่ึงใชข้อ้มูลจ านวน 14 
แปลง ไดแ้ก่ แปลง CN1 CN3 CN4 CN5 CN6 CN7 CN8 HY2 HY4 HY5 NV2 SD1 SD2 และ TP1 เน่ืองจากเป็น
แปลงท่ีมีการจดัการสวนใกลเ้คียงกนั (ตารางท่ี 1) ไดแ้ก่ มีการใส่ปุ๋ย และมีการห่อผลมากกว่า 50% ส่วนอีก 6 
แปลง ไม่น าขอ้มูลมาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เน่ืองจากมีการจดัการสวนนอ้ย  โดยมีการใส่ปุ๋ยต ่า ไม่มีการห่อผล 
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หรือมีการห่อผลต ่า มีการท าลายของแมลงวนัผลไม ้ดว้งหนวดยาว ผลผลิตร่วง ท าใหไ้ม่สามารถประเมินผลผลิต
ได ้ไดแ้ก่แปลง CN2 CN9 CN10 HY1 HY3 และ NV1 จึงไม่น ามาใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เน่ืองจากมี
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มอ่ืนท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิตท าใหไ้ม่สามารถประเมินปริมาณผลผลิตได ้ 
  ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของดินบางประการกบัปริมาณและคุณภาพผลผลิตส้มจุก โดยการหา
สหสัมพันธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต ่า แม้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) ท่ีวิเคราะห์ได้บางคู่
ความสมัพนัธ์จะมีนยัส าคญัทางสถิติ (ตารางท่ี 5) ดงัน้ี 
  สมบัตทิางเคมขีองดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกสม้จุกท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีสภาพเป็นกรดจดั (4.5-5.5) ถึงกรดปานกลาง (5.5-6.5) ซ่ึงมี
ค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าปฏิกิริยาดินกบัปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
ของสม้จุก ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีเกษตรกรสวนส้มจุกไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการปรับสภาพความเป็นกรดของดิน  
 ปริมาณธาตุอาหารหลกัในดนิ 
  อนิทรียวตัถุในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มจุกท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณอินทรียวตัถุในดินตั้งแต่ระดบัต ่า ปานกลาง ถึง
ระดบัสูง ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยพบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนัระหว่างปริมาณ
อินทรียวตัถุในดินกบัปริมาณผลผลิตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ  (r=0.54*)  (ตารางท่ี 5) เม่ือแสดงรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ระดบัปริมาณอินทรียวตัถุในดินท่ีสูงข้ึนท าให้ปริมาณ
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ ปริมาณผลผลิต (กก./ตน้) = 29.24*(OM) – 10.04 โดย
ปริมาณอินทรียวตัถุในดินสามารถพยากรณ์ปริมาณผลผลิตไดร้้อยละ 24  ส่วนอีกร้อยละ 76 เป็นสาเหตุจาก
ปัจจยัอ่ืน (ตารางท่ี 6) แต่ไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาณอินทรียวตัถุในดินกบัน ้าหนกัผลผลิต
และองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้จุก  
 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มจุกท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีระดบัฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินตั้งแต่ระดบัต ่ามาก 
ต ่า  ปานกลาง ถึงระดบัสูง ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยพบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนั
ระหว่างปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินกบัน ้ าหนกัเน้ือ ความหนาเปลือก และดชันีรสชาติอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (r=0.55* 0.68** และ 0.63*) (ตารางท่ี 5) เม่ือแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปสมการ
ถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ระดบัฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินท่ีสูงข้ึนท าใหน้ ้ าหนกัเน้ือ ความหนาเปลือก 
และดชันีรสชาติเพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 6) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือน ้าหนกัเน้ือ (%)  = 0.13*(P) + 
74.96  ความหนาเปลือก (มม.) =0.03**(P) + 3.06  และดชันีรสชาติ = 0.20*(P) + 18.74 โดยปริมาณฟอสฟอรัสท่ี
เป็นประโยชน์ในดินสามารถพยากรณ์น ้ าหนกัเน้ือ ไดร้้อยละ 24  ส่วนอีกร้อยละ 76 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน 
ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินสามารถพยากรณ์ความหนาเปลือกไดร้้อยละ 41  ส่วนอีกร้อยละ 59 
เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน และปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินสามารถพยากรณ์ดชันีรสชาติไดร้้อยละ 
35  ส่วนอีกร้อยละ 65 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน แต่ไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาณฟอสฟอรัสท่ี
เป็นประโยชนใ์นดินกบัปริมาณผลผลิตและน ้าหนกัผลผลิตส้มจุก  
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 ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลีย่นได้ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มจุกท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินตั้งแต่ระดบัต ่า
มาก ถึงระดบัต ่า  โดยพบความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงในทิศทางเดียวกนัระหวา่งปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียน
ไดใ้นดินกบัน ้าหนกัผลผลิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.62*) (ตารางท่ี 5) เม่ือแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ใน
รูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินท่ีสูงข้ึนท าใหน้ ้ าหนกัผลผลิต
เพ่ิมข้ึน (ตารางท่ี 6) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบคือ น ้าหนกัผลผลิต (กก./ผล) = 1.22*(K) + 165.86 โดย
ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินสามารถพยากรณ์น ้ าหนกัผลผลิตไดร้้อยละ 34  ส่วนอีกร้อยละ 66 
เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน แต่ไม่พบความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน
กบัปริมาณผลผลิตและองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้จุก  

ตารางที่ 5 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง (correlation coefficient; r) ระหว่างสมบติัของดินบางประการ
กบัปริมาณผลผลิตและองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้จุกจากแหล่งปลูกต่างๆ 

สมบัตดินิ 
ปริมาณ 
ผลผลติ 
(กก./ต้น) 

น า้หนัก 
ผลผลติ 
(กก./ผล) 

องค์ประกอบคุณภาพผลผลติ 

น า้หนักเน้ือ 
(เปอร์เซ็นต์) 

ความหนา 
เปลือก 
(มม.) 

ปริมาณ 
ของแข็งที ่
ละลายน า้ได้ 

(TSS, %Brix) 

ปริมาณ 
กรดที ่

ไทเทรตได้ 
(TA, %) 

ดชันีรสชาต ิ
(TSS/TA) 

pH (1:1) 0.44ns 0.24ns 0.17ns 0.40ns 0.03ns 0.20ns 0.20ns 
OM (%) 0.54* 0.42ns 0.04ns 0.36ns 0.20ns 0.03ns 0.04ns 
Avail. P (mg/kg) 0.40ns 0.17ns 0.55* 0.68** 0.10ns 0.27ns 0.63* 
Avail.K  (mg/kg) 0.26ns 0.62* 0.10ns 0.14ns 0.67** 0.01ns 0.32ns 
Exch.Ca (cmol/kg) 0.33ns 0.53* 0.14ns 0.30ns 0.53ns 0.48ns 0.07ns 
Exch.Mg cmol/kg) 0.28ns 0.017ns 0.26ns 0.14ns 0.10ns 0.42ns 0.03ns 
Avail.Fe   (mg/kg) 0.17ns 0.24ns 0.10ns 0.10ns 0.44ns 0.14ns 0.03ns 
Avail.Mn (mg/kg) 0.14ns 0.38ns 0.26ns 0.01ns 0.28ns 0.42 ns 0.27ns 
Avail.Zn (mg/kg) 0.31ns 0.34ns 0.10ns 0.17ns 0.28ns 0.57* 0.20 ns 
Avail.Cu (mg/kg) 0.31ns 0.37ns 0.14ns 0.26ns 0.39ns 0.22ns 0.58* 
Effective Soil Depth  
; D (cm.) 

0.22ns 0.14ns 0.33ns 0.05ns 0.10ns 0.36ns 0.20ns 

Soil Bulk Density  
; Db (g/cm) 

0.40 ns 0.17ns 0.05ns 0.10ns 0.45ns 0.01ns 0.07ns 

ns          หมายถึง  ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
* และ **  หมายถึง  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั แสดงวา่ ตวัแปรท่ีศึกษามีความสมัพนัธ์กนัเชิง
เส้นตรง 
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นตรงระหว่างสมบติัของดินบางประการกบัปริมาณผลผลิต
และองค์ประกอบคุณภาพผลผลติของส้มจุกจากแหล่งปลูกต่างๆ 

ns         หมายถึง  ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
* และ ** หมายถึง  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั แสดงวา่ ตวัแปรท่ีศึกษามีความสมัพนัธ์
กนัเชิงเส้นตรง 

 
 ปริมาณธาตุอาหารรองในดนิ 
 ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลีย่นได้ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มจุกท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินตั้งแต่ระดบัต ่ามาก 
ถึงระดบัต ่า โดยพบความสมัพนัธ์เชิงเสน้ตรงในทิศทางเดียวกนัระหวา่งปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน
กบัน ้ าหนกัผลผลิตอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  (r=0.53*)  (ตารางท่ี 5) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
น ้าหนกัผลผลิต      (กก./ผล) = -17*(Ca) + 207.98 โดยปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินสามารถพยากรณ์
น ้าหนกัผลผลิตไดร้้อยละ 23  ส่วนอีกร้อยละ 77 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน แต่ไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรง
ระหวา่งปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินกบัปริมาณผลผลิตและองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้จุก  
 ปริมาณแมกนีเซียมที่แลกเปลีย่นได้ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกสม้จุกท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณแมกนีเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินตั้งแต่ระดบัต ่ามาก 
ต ่า ถึงระดบัปานกลาง ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง แต่ไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาณแมกนีเซียม
ท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดินกบัปริมาณผลผลิต น ้าหนกัผลผลิตและองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของส้มจุก 
 
 
 

สมการถดถอยเชิงเส้นตรง r r2 r2Adj SE T-Test 

ปริมาณผลผลิต (กก./ตน้) =  29.24*(OM) - 10.04 0.54* 0.30 0.24 12.88 2.27* 

น ้าหนกัผลผลิต (กก./ผล) = 1.22*(K) + 165.86 0.62* 0.39 0.34 0.436
33 

2.80* 

น ้าหนกัผลผลิต (กก./ผล) = 17*(Ca) +207.98 0.53* 0.29 0.23 7.553 2.19* 

น ้าหนกัเน้ือ (%) = 0.13*(P) + 74.96 0.55* 0.30 0.24 0.057
7 

-2.26* 

ความหนาเปลือก (มม.) = 0.03** (P) + 3.06 
เปลือก 

(มม.) 

0.68** 0.46 0.41 0.009
8 

3.18** 

ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าได ้= 0.04** (K) + 7.29 0.67** 0.45 0.41 0.011
9 

3.15** 

ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้= 0.1* (Zn) + 0.42 0.57* 0.33 0.28 0.0391 2.44* 

ดชันีรสชาติ =  0.2*(P) + 18.74 0.63* 0.40 0.35 0.055
0 

2.44* 

ดชันีรสชาติ = 5.34*(Cu) + 15.77 0.58* 0.34 0.29 2.129 2.51* 
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  ปริมาณจุลธาตุในดนิ 
 ปริมาณเหลก็ที่เป็นประโยชน์ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกสม้จุกท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณเหลก็ท่ีเป็นประโยชน์ในดินในระดบัสูงถึงระดบัสูง
มาก ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเหล็กท่ีเป็นประโยชน์ในดินกบัปริมาณผลผลิต น ้ าหนกัผลผลิตและ
องคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้จุก 
 ปริมาณแมงกานีสที่เป็นประโยชน์ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มจุกท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณแมงกานีสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่ามาก ต ่า 
ปานกลาง สูง ถึงระดบัสูงมาก ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณแมงกานีสท่ี
เป็นประโยชนใ์นดินไดก้บัปริมาณผลผลิตและน ้าหนกัผลผลิต และองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตอ่ืนๆของสม้จุก  
 ปริมาณสังกะสีเป็นประโยชน์ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มจุกท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณสังกะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดินในระดบัต ่ามาก ต ่า 
ถึงปานกลาง  ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยพบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนัระหว่างปริมาณ
สงักะสีท่ีเป็นประโยชนใ์นดินกบัปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้(TA) อย่างมีนยัส าคญัยิ่งทางสถิติ (r=0.57*)  (ตาราง
ท่ี 5) เม่ือแสดงรูปแบบความสมัพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ปริมาณสังกะสีท่ีเป็นประโยชน์ใน
ดินท่ีสูงข้ึนท าใหป้ริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้(ตารางท่ี 6) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ ปริมาณกรดท่ี
ไทเทรตได ้(TA) =0.1*(Zn) + 0.42 โดยปริมาณสังกะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดินสามารถพยากรณ์ดชันีรสชาติได้
ร้อยละ 28 ส่วนอีกร้อยละ 72 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน แต่ไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างปริมาณ
สงักะสีท่ีเป็นประโยชน์ในดินไดก้บัปริมาณผลผลิตและน ้าหนกัผลผลิต และองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตอ่ืนๆ
ของสม้จุก  
 ปริมาณทองแดงเป็นประโยชน์ในดนิ 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มจุกท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินในระดบั ต ่า ปาน
กลาง ถึงระดบัสูงมาก ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง โดยพบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนัระหว่าง
ปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินกบัดชันีรสชาติ (TSS/TA) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (r=0.58*) (ตารางท่ี 
5) เม่ือแสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ในรูปสมการถดถอยเชิงเส้นตรง พบว่า ปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ใน
ดินท่ีสูงข้ึนท าใหด้ชันีรสชาติสูงข้ึน (ตารางท่ี 6) ดงัสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ ดชันีรสชาติ TSS/TA = 
5.34*(Cu) + 15.77 โดยปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินสามารถพยากรณ์ดชันีรสชาติไดร้้อยละ 29 ส่วน
อีกร้อยละ 71 เป็นสาเหตุจากปัจจยัอ่ืน แต่ไม่พบความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณทองแดงท่ีเป็นประโยชน์ในดินไดก้บั
ปริมาณผลผลิตและน ้าหนกัผลผลิต และองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตอ่ืนๆของส้มจุก  

สมบัตทิางกายภาพของดนิ 
 ความลกึของดนิ (Effective Soil Depth) 
 ดินจากแหล่งปลูกส้มจุกท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีความลึกของดิน (Effective Soil Depth) ตั้งแต่ดินต้ืนมาก 
(25 ซม.) ดินต้ืน (25-50 ซม.) ดินลึกปานกลาง (50-100 ซม.) จนถึงดินลึก (100-150 ซม.)  ซ่ึงมีค่าผนัแปรใน
ช่วงกวา้ง โดยไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างความลึกของดินกบัปริมาณผลผลิต และน ้าหนกัผลผลิต 
และองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้จุก 
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   ความหนาแน่นรวมของดนิ  
 ดินจากแหล่งปลูกส้มจุกท่ีศึกษาในคร้ังน้ี มีความหนาแน่นรวมของดินท่ีระดบั 0-50 เซนติเมตร  ตั้งแต่
ดินมีความหนาแน่นรวมของดินสูงซ่ึงจ ากดัการชอนไชของรากพืช จนถึงระดบัความหนาแน่นรวมของดินท่ีไม่
จ ากดัการชอนไชของรากพืช ซ่ึงมีค่าผนัแปรในช่วงกวา้ง แต่ไม่พบความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างความ
หนาแน่นรวมของดินกบัปริมาณผลผลิต น ้าหนกัผลผลิต และองคป์ระกอบคุณภาพผลผลิตของสม้จุก  
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. สมบติัของดินในแหล่งปลูกสม้จุกจงัหวดัสงขลา 
1.1 ดินแหล่งปลูกส้มจุกท่ีศึกษาใน 5 อ าเภอ (จะนะ หาดใหญ่ นาทวี สะเดา เทพา)  จ านวน 20 แปลง 

ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรดจดั และมี 1 แปลง คือแปลงในแหล่งปลูกอ าเภอหาดใหญ่ (HY4) มีสภาพเป็นกรดปาน
กลาง (5.5-6.5) ซ่ึงเหมาะสมส าหรับการปลูกสม้จุก  

1.2 ดินในแหล่งปลูกอ าเภอสะเดา 2 แปลง (SD2 SD1) มีปริมาณธาตุอาหารพืชท่ีเหมาะสมส าหรับ
การปลูกส้มจุกมากกว่าแหล่งปลูกอ่ืนๆ โดยมีปริมาณอินทรียวตัถุในระดบัเหมาะสม (1.5-2.5 % ) ปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัปานกลาง (15 -25mg/kg)    และมีปริมาณ สังกะสี และทองแดงใน
ระดบัท่ีเหมาะสม แต่มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ในดินระดบัต ่า (50-100 mg/kg) ในขณะท่ีดินใน
แหล่งปลูก อ าเภอจะนะ อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอนาทวี และอ าเภอเทพา ในแต่ละแปลงมีปริมาณธาตุอาหารหลกั 
ธาตุอาหารรองและจุลธาตุในดินแตกต่างกนัพบตั้งแต่ระดบัต ่ามาก ต ่า ปานกลาง ระดบัสูง ถึงระดบัสูงมาก และ
ทั้ง 20 แปลง มีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชนใ์นดินระดบัต ่า และปริมาณแคลเซียมท่ีแลกเปล่ียนไดใ้นดิน
ระดบัต ่ามากถึงระดบัต ่า  

1.3 ดินในแหล่งปลูกท่ีมีสมบติัทางกายภาพเหมาะสมส าหรับการผลิตส้มจุก ไดแ้ก่ ดินในแหล่งปลูก 
อ.จะนะ9  แปลง (CN2 CN3 CN4 CN5 CN6 CN7 CN8 CN9 CN10) อ.หาดใหญ่ 5 แปลง (HY1 HY2 HY3 
HY4 HY5) อ.นาทวี 2 แปลง (NV1 NV2) อ.สะเดา 2 แปลง (SD1 SD2) และ อ.เทพา 1 แปลง (TP1) ซ่ึงเป็นดิน
เน้ือปานกลาง (ดินร่วน)  ถึงดินเน้ือละเอียดปานกลาง (ดินร่วนเหนียว และดินร่วนเหนียวปนทราย) มีความลึก
ของดินท่ีรากพืชสามารถชอนไชได ้(effective soil depth) ไม่นอ้ยกว่า 50 เซนติเมตร และมีความหนาแน่นรวม
ของดินเฉล่ียท่ีระดบั 0-50 เซนติเมตรในระดบัท่ีไม่จ ากดัการเจริญเติบโตของพืช  

2. คุณภาพผลผลิตสม้จุกในแหล่งปลูกท่ีท าการศึกษา  มีรสชาติและลกัษณะผลตรงตามพนัธ์ุ โดยส้มจุกใน
แหล่งปลูกอ าเภอจะนะมีรสชาติดีกวา่แหล่งปลูกในอ าเภออ่ืนๆ 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งสมบติัของดินบางประการต่อปริมาณและคุณภาพผลสม้จุก  
 3.1 ปริมาณผลผลิต ข้ึนอยูก่บัปริมาณอินทรียวตัถุในดิน โดยปริมาณอินทรียวตัถุในดิน มีความสัมพนัธ์

เชิงเสน้ตรงในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณผลผลิต โดยปริมาณอินทรียวตัถุท่ีเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหป้ริมาณผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
3.2 น ้าหนกัผล ข้ึนอยู่กบัปริมาณโพแทสเซียมในดิน และแคลเซียมในดิน ซ่ึงปริมาณโพแทสเซียม 

และแคลเซียมในดิน มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัน ้ าหนกัผล โดยปริมาณโพแทสเซียมท่ี
เพ่ิมข้ึนส่งผลใหน้ ้าหนกัผลเพ่ิมข้ึน และปริมาณแคลเซียมท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหน้ ้าหนกัผลเพ่ิมข้ึน  

 3.3 น ้าหนกัเน้ือ ข้ึนอยูก่บัปริมาณฟอสฟอรัสในดิน ซ่ึงปริมาณฟอสฟอรัสในดินมีความสัมพนัธ์เชิง
เสน้ตรงในทิศทางเดียวกนักบัน ้าหนกัเน้ือ โดยปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหน้ ้าหนกัเน้ือเพ่ิมข้ึน  
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3.4 ความหนาเปลือก ข้ึนอยู่กับปริมาณฟอสฟอรัสในดิน ซ่ึงปริมาณฟอสฟอรัสในดินมี
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัความหนาเปลือก โดยปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหค้วามหนาเปลือก
เพ่ิมข้ึนอยา่งเด่นชดั  

3.5 ปริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าได ้ข้ึนอยูก่บัปริมาณโพแทสเซียมในดิน ซ่ึงปริมาณโพแทสเซียมใน
ดินมีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าได ้โดยปริมาณโพแทสเซียมท่ี
เพ่ิมข้ึนส่งผลใหป้ริมาณของแขง็ท่ีละลายน ้าไดเ้พ่ิมข้ึนอยา่งเด่นชดั 

3.6 ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้ข้ึนอยู่กบัปริมาณสังกะสีในดิน โดยสังกะสีในดินมีความสัมพนัธ์เชิง
เสน้ตรงในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณกรดท่ีไทเทรตได ้ปริมาณสังกะสีท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหป้ริมาณกรดท่ีไทเทรต
ไดเ้พ่ิมข้ึน 

 3.7 ดชันีรสชาติ ข้ึนอยู่กบัปริมาณฟอสฟอรัส และทองแดงในดิน โดยปริมาณฟอสฟอรัสและ
ทองแดงมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงในทิศทางเดียวกนักบัดชันีรสชาติ ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้
ดชันีรสชาติเพ่ิมข้ึน และปริมาณทองแดงท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลใหด้ชันีรสชาติเพ่ิมข้ึน  

 การน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
  1. เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานดา้นสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของดินท่ีเป็นแหล่งปลูกสม้จุกในพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลา  
  2. เป็นแนวทางในการจดัการธาตุอาหารพืชใหก้บัสม้จุกในแหล่งปลูกจงัหวดัสงขลา 
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