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บทคัดย่อ 

 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดี  โดยการจัดการธาตุอาหารในพ้ืนที่แปลงเกษตรกร           
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ระหว่างปีพศ. 2559-2560  โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 10 ซ้้า 2 กรรมวิธีๆ  ได้แก่ 
การใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย กับเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารแบบ
เกษตรกร ผลการทดสอบ พบว่า ทั้ง 2 เทคโนโลยีไม่ท้าให้ส้มโอพันธุ์ทองดีมีผลผลิต และคุณภาพผลผลิตด้านต่างๆ 
ได้แก่ น้้าหนักผล ความหนาเปลือก ปริมาณกรดทั้งหมด ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ และรสชาติความอร่อย
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ  โดยที่เทคโนโลยีของเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าเทคโนโลยีของศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย 3-4 เท่า 

 
Abstract 

Nutrient management trails in pomelo production for good quality was conducted at 
farmers’ orchards at WiangKaen district, Chiangrai during 2016-2017. The randomized complete 
block design with 2 treatments and 10 replications was applied. Nutrient management 
technology of Chiangrai horticulture research center was compared with farmer’s nutrient 
management. The results showed that there is no differences in yield and other parameters 
such as fruit’s weight, peel’s thick, total acid, total soluble solids and taste. However, farmers 
used 3-4 times of fertilizer compare to Chiangrai horticulture research center’s recommendation 
 
 
 
 



2 

 

 
----------------------------------------------------- 
รหัส  01-73-57-01-00-00-04-59 
1/  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
2/  ศูนย์วิจัยพชืสวนเชียงราย อ.เมอืง จ.เชียงราย  
3/  ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จ.เชียงใหม ่

ค าน า 
 การผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีในพ้ืนที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย แม้จะสามารถส่งออกไปยังประเทศยุโรปได้ 
เนื่องจากเป็นพื้นที่ๆ ปลอดโรคแคงเกอร์ อย่างไรก็ตามจากการที่มีการขยายพ้ืนที่ปลูกมากข้ึน จนเกิดสภาพผลผลิต
ล้นตลาด จึงต้องมองหาตลาดใหม่ๆ ได้แก่ ตลาดในประเทศ และแถบประเทศจีน และฮ่องกง แต่ก็เกิดปัญหา
ผลผลิตขาดคุณภาพ เนื่องจากการที่เกษตรกรขาดเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายจึงได้จัดท้าโครงการวิจัยแก้ปัญหาดังกล่าว ในปี 2557-2559  โดยมีการศึกษาถึงการ
จัดการธาตุอาหาร และการจัดการโรคจุดด้าในแปลงทดลองของศูนย์ฯ เมื่อได้เทคโนโลยีดังกล่าวจึงได้น้ามาทดสอบ
ในแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ในปี 2559-2560 

วิธีการด าเนินการ 
  แบบและวิธีการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ RCB  10 ซ้้า 2 กรรมวิธีๆ ได้แก่ 
กรรมวิธีที่ 1  ใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารตามผลการวิจัยของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย(ศวส.ชร.) 
กรรมวิธีที่ 2  ใช้เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารของเกษตรกร 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดย U-gap analysis เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้ paired t-test  
ขั้นตอนและวิธีด้าเนินการ 
1. คัดเลือกแปลงเกษตรกรในแหล่งผลิตส้มโอของ อ.เวียงแก่น จ้านวน 10 แปลงของเกษตรกรดังต่อไปนี้ 

1. สวนส้มโอนายวุฒิพงษ์  ค้าลือ   เลขที่ 99/2 ม.3 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
2. สวนส้มโอนายบุญช่วย  อินเทพ เลขที ่108 ม.1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
3. สวนส้มโอนายสมพงษ์  อินเทพ เลขที่ 73 ม. 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
4. สวนส้มโอนายอรุณ  อินเทพ เลขที่ 25 ม. 2 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
5. สวนส้มโอนางดวงค้า  เทพสุติน เลขที่ 11/3 ม. 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
6. สวนส้มโอนายสมศักดิ์  บุญยวง  เลขที่ 23 ม.5 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
7. สวนส้มโอนายพงษ์พันธ์  โนขัติ  เลขที่ 167 ม.5 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
8. สวนส้มโอนางกิติยา  มั่งมูล  เลขที่ 198 ม.5 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
9. สวนส้มโอนางสนธยา  วรพฒัน์ เลขที่ 22/2 ม.5 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
10. สวนส้มโอนางมาลี  เวียงยาย  เลขที่ 183 ม.1 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

2. คัดเลือกต้นส้มโอแปลงละ 40 ต้น แบ่งเป็น 2 กรรมวิธีๆ ละ 10 ซ้้าๆ ละ 2 ต้น 
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3. หลังเกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตเสร็จท้าการให้ธาตุอาหาร ดังนี้ 
        กรรมวิธีที1่ เทคโนโลยีของศวส.ชร. โดยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต และตัดแต่งกิ่ง  ให้แคลเซียม และโบรอน 
    ในรูปปูนขาว และบอแรกซ์ อัตรา 1 กก. และ 100 กรัม/เส้นผ่าศูนย์กลางพุ่มส้มโอ 1 เมตร และจัดการ 
    ธาตุอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 1 
        3.2 กรรมวิธีที2่ เทคโนโลยีของเกษตรกร โดยหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและตัดแต่งกิ่ง ท้าการให้ธาตุอาหารแก่ 
    ส้มโอแต่ละแปลง ดังแสดงในตารางที่ 1 
4. เก็บตัวอย่างดินก่อนเริ่มท้าการทดลอง ตรวจวัดค่า pH และวิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส  
    โพแทสเซียม  แคลเซียม และโบรอน 
5. สุ่มเก็บตัวอย่างใบส้มโอต้นทดลองที่ระยะเก็บเกี่ยวเพื่อวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม  
   แคลเซียม และโบรอน 
6. หลังเก็บเกี่ยว สุ่มผลผลิต  ตรวจวัดคุณภาพ ได้แก่ น้้าหนักผล ความหนาเปลือก ปริมาณกรด ปริมาณของแข็งท่ี 
   ละลายได้ (TSS) และรสชาติ (คะแนน) 
เวลาและสถานที่ 
  เริ่มต้น ตุลาคม 2558  สิ้นสุด กันยายน 2560 
 ด้าเนินการที่ 1. แปลงส้มโอเกษตรกร อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
        2. ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 
 
ตารางท่ี 1  แสดงการให้ปุ๋ยเคมีแก่ต้นส้มโอของเกษตรกรแต่ละสวนและเทคโนโลยีของ ศวส.ชร.ในรอบป ี

เกษตรกร ช่วงเวลาที่ให้ ชนิดปุ๋ย ปริมาณที่ให้ต่อต้น 
นายวุฒิพงษ์  ค้าลือ หลังตัดแต่งก่ิง (ต.ค.) ปูนโดโลไมท์ 3 กก. 
  16-16-16 1.5 กก. 
  8-24-24 1.5 กก. 
  ชีวภาพอินทรีย์ 2 กก. 
 ม.ค. 15-15-15 2 กก. 
 มี.ค. 15-15-15 2 กก. 
 พ.ค. 16-16-16 

0-0-60 
2 กก. 
2 กก. 

 ก.ค. 16-16-16 2 กก. 
 ส.ค. 0-0-60 2 กก. 
  รวม 17+2 
นาบุญช่วย  อินเทพ หลังตัดแต่งก่ิง (ต.ค.) ปูนโดโลไมท์ 

9-25-25 
ชีวภาพอินทรีย์ 

3 กก. 
3 กก. 
3 กก. 
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 พ.ย. 15-15-15 3 กก. 
 ม.ค. 27-12-6 ผสม 16-16-16 3 กก. 
 มี.ค. - เม.ย. 21-0-0+15-15-15+0-0-60 3 กก. 
 พ.ค. 27-12-6 ผสม 19-19-19 3 กก. 
 มิ.ย.-ก.ค. 0-0-60+13-13-21 3 กก. 
  รวม 18+3 



ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
เกษตรกร ช่วงเวลาที่ให้ ชนิดปุ๋ย ปริมาณที่ให้ต่อต้น 

นายสมพงษ์  อินเทพ หลังตัดแต่งก่ิง (ต.ค.) ปูนขาว 3 กก. 
  26-7-7 3 กก. 

  ปุ๋ยขี้ไก่ 50 กก. 
 พ.ย. – มิ.ย.(ทุก 2 เดือน) 15-15-15  10 กก. 
 ก.ค. 8-24-24 2 กก. 
  รวม 15+50 

นายอรุณ  อินเทพ หลังตัดแต่งก่ิง (ต.ค.) ปูนโดโลไมท์ 3 กก. 
  8-24-24+16-16-16 2 กก. 
  ปุ๋ยขี้ไก่ 50 กก. 
 ธ.ค. – มี.ค.(ทุกเดือน) 8-24-24+16-16-16 8 กก. 
 เม.ย. 8-24-24 1 กก. 
 พ.ค. 12-3-6 1 กก. 
 ก.ค. 0-0-60 2 กก. 
  รวม 14+50 กก. 
นางดวงค้า  เทพสุติน หลังตัดแต่งก่ิง (ต.ค.) 16-16-16+46-0-0  3 กก. 
  ปุ๋ยขี้ไก่ 50 กก. 
 ธ.ค. – เม.ย. (ทุก 45 วัน) 16-16-16   8 กก. 
 พ.ค. 13-13-21 2 กก. 
 มิ.ย. 16-16-16 2 กก. 
 ก.ค. 16-16-16 2 กก. 
 ส.ค. 13-13-21 2 กก. 
  รวม  19+50 
นาสมศักดิ์  บุญยวง หลังตัดแต่งก่ิง (ต.ค.) ปูนโดโลไมท์ 3 กก. 
  ปุ๋ยขี้ไก่ 50 กก. 
  15-15-15 2 กก. 
 พ.ย. - ก.ค. 15-15-15 (เดือนละครั้ง) 13.5 กก. 
 ส.ค. 0-0-60+15-15-15 2 กก. 
  รวม 17.5+50  
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

เกษตรกร ช่วงเวลาที่ให้ ชนิดปุ๋ย ปริมาณที่ให้ต่อต้น 
นายพงษ์พันธ์  โนขัติ หลังตัดแต่งก่ิง (ต.ค.) ปุ๋ยขี้ไก่ 50 กก. 
  27-12-6 2 กก. 

 พ.ย.-มี.ค. 16-16-16 8 กก. 
 พ.ค. 27-12-6+15-15-15 2 กก. 
 ก.ค. 27-12-6+15-15-15 2 กก. 
 ส.ค. 0-0-60 2 กก. 
  รวม  16+50 

นางกิติยา  มั่งมูล หลังตัดแต่งก่ิง (ต.ค.) ปุ๋ยขี้ไก่ 50 กก. 
  16-16-16+15-0-0 2 กก. 
 ธ.ค.-ม.ค. 16-16-16+15-0-0 4 กก. 
 ก.พ. 13-13-21 2 กก. 
 มี.ค. 21-9-24 2 กก. 
 พ.ค. 16-16-16+15-0-0 2 กก. 
 มิ.ย. 8-24-24 2 กก. 
 ก.ค. 13-13-21 2 กก. 
  รวม  16+50 กก. 
นางสนธยา  วรพัฒน์ หลังเก็บเกี่ยว (ก.ย.) ปุ๋ยขี้ไก่ 50 กก. 
  8-24-24+16-16-16 2 กก. 
 หลังตัดแต่งก่ิง (ต.ค.) 27-12-6 1 กก. 
 พ.ย. 8-24-24+16-16-16 2 กก. 
 ธ.ค. 16-16-16 2 กก. 
 ม.ค. 15-15-15 2 กก. 
 ก.พ.-เม.ย. (เดือนละครั้ง) 16-16-16 6 กก. 
 พ.ค. 32-10-10 2 กก. 
 ก.ค. 0-0-60 2 กก. 
  รวม 19+50 กก.  
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

เกษตรกร ช่วงเวลาที่ให้ ชนิดปุ๋ย ปริมาณที่ให้ต่อต้น 
นางมาลี  เรียงราย หลังตัดแต่งก่ิง (ต.ค.) ปูนโดโลไมท์ 3 กก. 
  ปุ๋ยขี้ไก่ 50 กก. 
  15-15-15 2 กก. 
  46-0-0 0.5 กก. 
 ธ.ค. – ส.ค. (เดือนละครั้ง) 15-15-15 13.5 กก. 
  0-0-60 2 กก. 
  รวม  18+50 กก. 
วิธี ศวส.เชียงราย หลังตัดแต่งก่ิง (ต.ค.) ปูนขาว+บอแรกซ์  ต่อ 1 ม. 1 กก.+100 กรัม 

  15-15-15+46-0-0 2 กก. 
 หลังติดผล (ธ.ค.) 46-0-0 0.5 กก. 
  18-46-0 0.15 กก. 
  0-0-60 0.25 กก. 
 ก.พ. 46-0-0 0.3 กก. 
  18-46-0 0.2 กก 
  0-0-60 0.4 กก. 
 เม.ย. 46-0-0 0.3 กก. 
  18-46-0 0.15 กก. 
  0-0-60 0.4 กก. 
  รวม 5.1 กก. 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 

 จากการเก็บตัวอย่างดินแปลงเกษตรกร จ้านวน 10 แปลง มาตรวจวิเคราะห์ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
เฉลี่ย 5.19 และ 5.22 ปริมาณอินทรียวัตถุ เฉลี่ย 2.14 และ 2.16%  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ เฉลี่ย 
127 และ 130 ppm ปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ เฉลี่ย 158 และ 173 ppm ปริมาณแคลเซียม เฉลี่ย 
896 และ 966.8 ppm ปริมาณโบรอน 0.25 และ 0.28 ppm. ของกรรมวิธีเทคโนโลยี ศวส.ชร.และกรรมวิธีของ
เกษตรกรตามล้าดับ 
2. ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบ 

 2.1 ปี 2559  จากการสุ่มเก็บตัวอย่างใบส้มโอที่ระยะเก็บเกี่ยวของแต่ละกรรมวิธีการจัดการธาตุอาหาร 
เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม  แคลเซียม และโบรอน  ดังแสดงในตารางที่ 2  พบว่า 
กรรมวิธีการใช้เทคโนโลยีของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย (ศวส.ชร.) และกรรมวิธีเทคโนโลยีของเกษตรกร ไม่ท้าให้
ส้มโอมีปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม และแคลเซียมในใบที่ระยะเก็บเก่ียวแตกต่างกันทางสถิติ  โดย
กรรมวิธี ศวส.ชร. ส้มโอมีปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม และแคลเซียม เฉลี่ย 3.82,  0.24,  1.91 
และ 1.9%  ตามล้าดับ  ขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรท้าให้ส้มโอมีค่า 3.71,  0.27, 2.0 และ 2.18% ตามล้าดับ 

 แต่ส้าหรับปริมาณโบรอน พบว่า กรรมวิธีเทคโนโลยีของ ศวส.ชร. จะท้าให้ต้นส้มโอมีปริมาณโบรอนในใบ
ที่ระยะเก็บเกี่ยว 78.1 ppm  ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีเกษตรกร ที่มีค่าเพียง 19.78 ppm อย่างมีนัยส้าคัญยิ่ง 
 
ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม แคลเซียม และโบรอน ในใบส้มโอที่ระยะ 
               เก็บเก่ียวของ กรรมวิธีเทคโนโลยีของ ศวส.ชร.และกรรมวิธีเกษตรกร ปี 2559 

กรรมวิธี ไนโตรเจน 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(%) 

โพแทสเซียม 
(%) 

แคลเซียม 
(%) 

โบรอน 
(ppm) 

วิธี ศวส.ชร. 3.82 0.24 1.91 1.9 78.1 
วิธีเกษตรกร 3.71 0.27 2.00 2.18 19.78 
T-test ns ns ns ns ** 
cv. ศวส.ชร. 2.59 5.47 1.38 6.75 6.49 
cv. เกษตรกร 3.52 5.72 3.53 9.19 5.04 

 
 2.2 ปี 2560  จากตารางที่ 3 ซึ่งแสดงค่าปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม และโบรอน ในใบ

ส้มโอมีระยะเก็บเกี่ยวของแต่ละกรรมวิธีการจัดการธาตุอาหาร  จะเห็นได้ว่ามีผลการทดลองไปในทางเดียวกันกับปี 
2559 นั่นคือกรรมวิธี ศวส.ชร. จะท้าให้ต้นส้มโอมีปริมาณธาตุอาหารในใบที่ระยะเก็บเกี่ยว ได้แก่ ปริมาณ
ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม และแคลเซียม ไม่แตกต่างกับกรรมวิธีเกษตรกร  โดยมีค่ าเท่ากับ 3.32, 
0.23, 1.49 และ 2.48% ตามล้าดับของกรรมวิธี ศวส.ชร. และมีค่าเท่ากับ 3.65, 0.23, 1.45 และ 2.57% 
ตามล้าดับ ของกรรมวิธีเกษตรกร  ขณะที่ในส่วนของปริมาณโบรอนในใบส้มโอ กรรมวิธี ศวส.ชร. จะท้าให้ส้มโอมี
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ปริมาณโบรอนในใบสูงถึง 133.4 ppm  ซึ่งมากกว่าอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งกับกรรมวิธีเกษตรกรที่มีปริมาณเพียง   
24.2 ppm 

 จะเห็นได้ว่าผลการทดสอบทั้ง 2 ปี มีผลในท้านองเดียวกัน แสดงว่าการจัดการธาตุอาหารของเกษตรกร ที่
มีการให้ปุ๋ยในปริมาณมากไม่ท้าให้ต้นส้มโอมีการดูดซับธาตุอาหารเข้ามาเก็บสะสมที่ใบได้เพ่ิมมากขึ้นแต่อย่างใด  
อย่างไรก็ตามปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม และแคลเซียม ในใบส้มโอทั้ง 2 กรรมวิธีก็มีปริมาณอยู่
ในระดับที่เพียงพอตามข้อก้าหนดของ Reuter และ Robinson (1986) ที่ก้าหนดให้ปริมาณธาตุอาหารในใบของ
พืชตระกูลส้มควรมีปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม และแคลเซียมที่ ระดับ 2.2-2.4,  0.09-0.11,  
0.4-0.7 และ 1.6-2.9% ตามล้าดับ 

 แต่ส้าหรับโบรอน จะเห็นได้ว่ากรรมวิธีการจัดการธาตุอาหารแบบ ศวส.ชร. สามารถท้าให้ส้มโอมีการ
สะสมโบรอนในใบได้มากทั้ง 2 ปี  ซึ่งมากกว่าข้อก้าหนดของ  Wutscher and Smith (1993) ที่ก้าหนดค่าที่
เหมาะสมของปริมาณโบรอนในใบพืชตระกูลส้ม คือ 25-200 ppm  ขณะที่กรรมวิธีของเกษตรกรส้มโอมีปริมาณ
โบรอนในใบเพียง 19.78 และ 24.2 ppm เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม แคลเซียม และโบรอน ในใบส้มโอที่ระยะ 
               เก็บเก่ียว ปี 2560 

กรรมวิธี ไนโตรเจน 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(%) 

โพแทสเซียม 
(%) 

แคลเซียม 
(%) 

โบรอน 
(ppm) 

วิธี ศวส.ชร. 3.32 0.23 1.49 2.48 133.4 
วิธีเกษตรกร 3.65 0.23 1.45 2.57 24.2 
T-test ns ns ns ns ** 
cv. ศวส.ชร. 2.76 1.94 5.16 8.81 9.08 
cv. เกษตรกร 2.60 2.68 8.28 7.26 18.86 
 
3. ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต 
 3.1 ปี 2559  จากตารางที่ 4 ซึ่งแสดงปริมาณผลผลิตและคุณภาพผลส้มโอของแต่ละกรรมวิธีการให้ธาตุ
อาหาร  จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 กรรมวิธีไม่ท้าให้ต้นส้มโอมีผลผลิต และคุณภาพผลผลิตแตกต่างกันทางสถิติแต่อย่างใด  
โดยกรรมวิธี ศวส.ชร. จะท้าให้ส้มโอมีผลผลิต 123 ผล/ต้น และมีน้้าหนักผลเฉลี่ย 1.12 กก. ความหนาเปลือกผล
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ส้มโอ   1.59 ซม. มีปริมาณกรด 0.63% ปริมาณ TSS 8.99oบริกซ์ และคะแนนรสชาติ 3.77 คะแนน  ขณะที่
กรรมวิธีเกษตรกรจะท้าให้ผลส้มโอมีผลผลิต และคุณภาพผลผลิตต่างๆ คือ 110 ผล, 1.1 กก., 1.59 ซม., 0.62%,      
8.96oบริกซ์ และ 3.74 คะแนน ตามล้าดับ 

3.2 ปี 2560  พบว่า ผลผลิต และคุณภาพผลผลิตของแต่ละกรรมวิธีการให้ธาตุอาหารไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติเช่นเดียวกับ ปี 2559  โดยกรรมวิธีการจัดการของ ศวส.ชร. ส้มโอมีผลผลิตเฉลี่ย 192.4 ผลต่อต้น 
ขณะที่กรรมวิธีเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 171.5 ผลต่อต้น ในส่วนของคุณภาพผลผลิต กรรมวิธี ศวส.ชร. ส้มโอมี
น้้าหนักผล  ความหนาเปลือก ปริมาณกรด ปริมาณ TSS   และคะแนนรสชาติ เฉลี่ยคือ 1.24 กก. 1.43 ซม. 
0.62%  9.5oบริกซ์ และ 3.8 คะแนน ตามล้าดับ  ขณะที่กรรมวิธีเกษตรกร ผลส้มโอมีคุณภาพต่างๆ เป็น 1.29 
กก., 1.57 ซม. 0.78%, 9.4 oบริกซ ์ และ 3.9 คะแนน ตามล้าดับ (ตารางท่ี 5) 
 
ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉลี่ยผลผลิต และคุณภาพ ผลส้มโอของแต่ละกรรมวิธีการทดลอง ปี 2559 

 ผลผลติ คุณภาพ 
กรรมวิธ ี จ้านวนผล/ต้น นน. ผล ความหนาเปลือก ปริมาณกรด TSS คะแนนรสชาต ิ

  (กก.) (ซม.) (%) (obrix) 
วิธี ศวส.ชร. 123 1.12 1.59 0.63 8.99 3.77 
วิธีเกษตรกร 110 1.10 1.59 0.62 8.96 3.74 
T-test ns ns ns ns ns ns 
cv. ศวส.ชร. 15.2 4.2 18.7 9.3 3.9 8.5 
cv. เกษตรกร 13.1 8.3 14.5 6.1 3.4 2.9 

 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉลี่ยผลผลิต และคุณภาพ ผลส้มโอของแต่ละกรรมวิธีการทดลอง ปี 2560 

 ผลผลติ คุณภาพ 
กรรมวิธ ี จ้านวนผล/ต้น นน. ผล ความหนาเปลือก ปริมาณกรด TSS คะแนนรสชาต ิ

  (กก.) (ซม.) (%) (obrix) 
วิธี ศวส.ชร. 192 1.24 1.591.43 0.62 9.5 3.8 
วิธีเกษตรกร 171 1.29 1.57 0.78 9.4 3.9 
T-test ns Ns Ns Ns Ns Ns 
cv. ศวส.ชร. 11.1 4.6 4.9 8.9 2.4 2.4 
cv. เกษตรกร 8.1 2.3 4.2 3.9 2.0 1.8 
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จะเห็นได้ว่าผลการทดลองทั้ง 2 ปี (2559 และ 2560) ผลผลิตและคุณภาพของกรรมวิธี ศวส.ชร. และ
เกษตรกร ไม่มีความแตกต่างใดๆ ทั้งผลผลิต และคุณภาพ (ตารางที่ 4 และ 5)  แต่เมื่อพิจารณาจากจ้านวนการให้
ปุ๋ยแกต่้นส้มโอทั้งปี (ตารางที่ 1)  จะเห็นได้ว่าปริมาณการใส่ปุ๋ยกรรมวิธีของเกษตรกรจะมากกว่ากรรมวิธีของ 
ศวส.ชร. ประมาณ 3-4 เท่า และเม่ือพิจารณาปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในใบต้น
ส้มที่ระยะเก็บเกี่ยวทั้งปี 2559 และ 2560 (ตารางที่ 2 และ 3) ของทั้ง 2 กรรมวิธีก็ไม่แตกต่างกัน ซึ่งแสดงว่าเรา
อาจสามารถลดปริมาณการให้ธาตุอาหารหลักทั้ง 3 ชนิดลงได้มากกว่านี้  โดยที่ไม่ท้าให้ผลผลิต และคุณภาพลด
น้อยลง 
 ส้าหรับการให้โบรอน และแคลเซียมเพิ่มแก่ต้นส้มโอตามกรรมวิธีของ ศวส.ชร. ซึ่งผลการทดลอง พบว่า 
ไม่ท้าให้ผลส้มโอมีคุณภาพแตกต่างจากกรรมวิธีเกษตรกรอย่างมีนัยส้าคัญ  ทั้งนี้อาจเนื่องจากในปัจจุบันได้มี
ค้าแนะน้าให้เกษตรกรมีการให้แคลเซียมแก่ต้นส้มโอในรูปของโดโลไมท์เพ่ิมเติมจากการให้ปุ๋ยเคมี ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ดินก่อนเริ่มการทดลอง พบว่ามีปริมาณแคลเซี่ยมในดินที่เพียงพอ จึงมีผลให้ส้มโอมีปริมาณแคลเซียมใน
ใบใกล้เคียงกับกรรมวิธี ศวส.ชร. 
 ซึ่งจากผลการทดลองจึงสามารถที่จะลดปริมาณการให้ปูนขาวแก่ต้นส้มโอลงได้อีกประมาณ 50% นั่นคือ 
สามารถให้ปูนขาวปริมาณ 0.5 กก.ต่อเส้นผ่าศูนย์กลางพุ่ม 1 เมตร หรือส้าหรับต้นส้มโอทรงพุ่มขนาด 6 เมตร 
สามารถให้ปูนขาวเพียงปีละ 3 กก.ต่อต้นก็น่าจะเพียงพอ 

 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารของศูนย์วิจัยพืชสวนเชยีงราย และเทคโนโลยีของเกษตรกร ไม่ท้าให้

ส้มโอพันธุ์ทองดี มีผลผลิตและคุณภาพด้านต่างๆ ได้แก่ น้้าหนักผล  ความหนาเปลือก  ปริมาณกรดทั้งหมด 
ปริมาณของแขง็ที่ละลายได้ และรสชาติความอร่อยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ 
 2. เทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารของเกษตรกรมีการให้ธาตุอาหารในรูปของปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ มากกว่า
เทคโนโลยีของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ที่ระดับ 3-4 เท่า 
 3. จากผลการทดลองในสภาพของพ้ืนที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงรายปริมาณการให้ธาตุอาหารหลักอาจ
สามารถลดปริมาณลงได้โดยไม่มีผลต่อผลผลิต และคุณภาพของส้มโอ อย่างไรก็ตามจ้าเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือ
หาอัตราที่เหมาะสมต่อไป 
 4. ส้าหรับปริมาณการให้แคลเซียม และโบรอน ในรูปของปูนขาว และบอแรกซ์ อาจสามารถลดปริมาณ
ลงได้เช่นกัน โดยต้องมีการทดสอบต่อไป 
 5. ในการจัดการธาตุอาหารหลักส้าหรับผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีในเขต อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เกษตรกร
สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีจากที่เคยให้ในปัจจุบันลงได้มากว่า 3-4 เท่า  โดยไม่มีผลต่อผลผลิต และคุณภาพแต่อย่าง
ใด  ซึ่งจะท้าให้ต้นทุนการผลิตในส่วนของปุ๋ยเคมีลดลงจากปัจจุบันได้ถึง 3-4 เท่า 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. เพ่ือให้การจัดการธาตุอาหารในการผลิตส้มโอพันธุ์ทองดีของเกษตรกรมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็น

การลดต้นทุนได้มากข้ึนจึงควรมีการทดสอบถึงปริมาณธาตุอาหารหลักที่ส้มโอพันธุ์ทองดี จ้าเป็นต้องใช้จริงๆ ใน
รอบปีโดยน้าเทคโนโลยีของ ศวส.ชร. มาปรับลดลงได้อีกระดับหนึ่ง 

2. ส้าหรับการจัดการแคลเซียม และโบรอนในรูปของปูนขาว และบอแรกซ์สามารถทดสอบในปริมาณท่ี
น้อยลงได้อีกโดยจะไม่มีผลต่อผลผลิตและคุณภาพของส้มโอพันธุ์ทองดี 

3. การส่งเสริมและให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทองดีในเขต อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
สามารถลดต้นทุนด้านการจัดการธาตุอาหารของเกษตรกรได้ไม่ต่้ากว่า 4 เท่า ของปัจจุบันหรือกล่าวอีกนับหนึ่งนั่น
คือในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความจ้าเป็นถึง 4 เท่า ท้าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรเกินความจ้าเป็น 

 
ค าขอบคุณ 

  ผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรชาวสวนส้มโอในพ้ืนที่ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ทั้ง 10 ราย ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ให้ใช้ต้นส้มโอมาด้าเนินการทดสอบ ตลอดระยะเวลา 2 ปี จนท้าให้งานวิจัยนี้เสร็จสิ้น และขอขอบคุณ
ฝ่ายวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตฯ ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 จ.เชียงใหม่ ที่ช่วยวิเคราะห์ตัวอย่างดิน 
และพืช ท้าให้งานทดสอบนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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