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บทคัดย่อ
ส้มจุก (Citrus reticulate Blanco) เป็ นไม้ผลเฉพาะถิ่นของภาคใต้ ปั ญหาสาคัญประการหนึ่ งในเรื่ อง
ความอุดมสมบู รณ์ ของดิ นคื อ การขาดธาตุ ไนโตรเจนและสังกะสี จึ งศึ กษาอิ ทธิ พลของธาตุ ไนโตรเจนและ
สังกะสี ต่อส้มจุก ณ ศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง ระหว่างตุลาคม พ.ศ. 2553 – กันยายน พ.ศ. 2556 วางแผนการทดลอง
แบบสุ่ มสมบูรณ์ จานวน 5 ซ้ า ประกอบด้วย 4 สิ่ งทดลอง คือ ไม่ให้ธาตุอาหาร ให้ปุ๋ยยูเรี ยอัตรา 30 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ให้ซิงค์ซลั เฟต (ZnSO4) อัตรา 0.1 เปอร์เซ็นต์ และปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต เพื่อศึกษาการเจริ ญเติบโตการ
ให้ผลผลิตและความเข้มข้นของธาตุอาหารในใบของส้มจุก พบว่า การเจริ ญเติบโตของใบมีความแตกต่างกัน ใน
ต้นส้มจุกที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตมีการผลิใบใหม่มากที่สุด ด้านการให้ผลผลิต จานวนช่อดอกต่อต้น
จานวนดอกต่อช่ อ ผลต่อช่ อ และเปอร์ เซ็นต์การติ ดผลไม่มีความแตกต่างกัน คุณภาพทางกายภาพ น้ าหนักผล
และความหนาเนื้ อของผลมี ความแตกต่ า งกันโดยต้นที่ ให้ปุ๋ยยูเรี ยอัตรา 30 กิ โ ลกรั มต่ อไร่ ให้ซิงค์ซัลเฟต
(ZnSO4) อัตรา 0.1 เปอร์ เซ็นต์ และปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตมีความแตกต่างกันกับต้นที่ไม่ให้ธาตุอาหาร แต่
ความหนาเปลือกไม่มีความแตกต่างกัน คุณภาพทางเคมี ของผลมี ความแตกต่ างกัน โดยการให้ซิงค์ซัลเฟตมี
ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ (TSS) และอัตราส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณของกรดที่ไตเต
รทได้ (TSS/TA) สู งสุ ด การไม่ให้ธาตุอาหารมีปริ มาณของกรดที่ ไตเตรทได้ (TA) สู งสุ ด ความเข้มของธาตุ
อาหารในใบ การให้ซิงค์ซลั เฟต และยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟตทาให้ความเข้มข้นของธาตุสงั กะสี ในใบเพิ่มขึ้น
คาสาคัญ: ส้มจุก, ธาตุไนโตรเจน, ธาตุสงั กะสี
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คานา
ส้มจุก (Citrus reticulate Blanco) เป็ นไม้ผลพื้นเมืองทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย แหล่งปลูก
ดั้งเดิ มอยู่ที่อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีชื่อพื้นเมืองหลายชื่ อเช่ น ส้มจุก ส้มแป้ นหัวจุก และส้มจุกตรังกานู มี
ลักษณะแตกต่างกันจากส้มชนิ ดอื่นคื อ บริ เวณขั้วผลมีปุ่มยื่นยาวออกมาคล้ายจุก ปลายผลราบหรื อเว้าเล็กน้อย
เปลือกผลล่อนปอกง่าย มีน้ ามันที่ผิวมาก กลีบผลแยกออกจากกันได้ง่าย เนื้ อผลประกอบด้วยกุง้ ขนาดใหญ่และ
ค่อนข้างฉ่ าน้ า สี เหลืองอ่อน รสหวานอมเปรี้ ยว เมล็ดน้อย ประมาณ 4-5 เมล็ด (มงคล.2535) การเจริ ญเติบโต
และการให้ผลผลิ ต ของส้มจุ กจะดาเนิ นการไปได้ตามปกติ เมื่ อได้ รับธาตุ อาหารครบทุ กธาตุ และแต่ ละธาตุ
เพียงพอต่อความต้องการ ปั ญหาสาคัญของการผลิตส้มจุกคือการขาดธาตุอาหารต่างๆ ค่อนข้างง่าย การแสดง
อาการขาดธาตุ ใ ห้เ ห็ น เฉพาะเจาะจงของแต่ ธ าตุ ส าหรั บ ธาตุ ไ นโตรเจนและสั ง กะสี เ ป็ นธาตุ อ าหารที่ มี
ความสาคัญมากต่อพืชตระกูลส้ม (Sahota and Arora, 1981) โดยธาตุไนโตรเจนมีความสาคัญในช่วงการผลิตใบ
อ่อน และช่ วงการเจริ ญ เติ บโตของผล เพราะเป็ นธาตุ ส าคัญที่ ส่งเสริ มการแบ่ งเซลล์ การสังเคราะห์ แสง มี
บทบาทต่อคุณภาพผลผลิต ทางด้านกายภาพ และทางเคมี ส่ วนธาตุสังกะสี มีบทบาทต่อการสร้างคลอโรฟิ ลล์
การสังเคราะห์แสง ส่ งเสริ มการออกดอกติดผล และการเจริ ญเติบโตของผลส้มแต่เป็ นธาตุอาหารที่ส้มมีความ
ต้องการในปริ มาณน้อย อย่างไรก็ตามส้มที่ปลูกในประเทศไทยมักแสดงอาการขาดธาตุน้ ี ให้เห็นอย่างแพร่ หลาย
ที่สุดซึ่ งเรี ยกว่า โรคใบแก้ว ซึ่ งในพืชตระกูลส้มหลายชนิ ดมักพบมีอาการขาดบ่อยๆ เช่น ส้มเขียวหวาน (วิจิตร,
2531) ส้มโอขาวทองดี (บุญชนะ, 2553) ส้มโชกุน (อิสริ ยาภรณ์ , 2550) มะนาว ส้มเกลี้ยง เกรฟฟรุ ต (Manthey
et al., 2000) จะเห็ นได้ว่าทั้งธาตุไนโตรเจนและสังกะสี ต่างก็มีบทบาทต่อพืชตระกูลส้มคล้ายคลึ งกัน คื อ
เกี่ยวข้องกับ โปรตีน เอ็นไซม์ คลอโรฟิ ลล์ และฮอร์ โมนในพืช ซึ่ งมีความสาคัญต่อการเจริ ญเติบโตและผลผลิต
อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการศึกษาอิทธิ พลของธาตุไนโตรเจนและสังกะสี ต่อการเจริ ญเติบโตและการให้ผล
ผลิ ต ของส้มจุ ก ดังนั้น จึ งมี ค วามจาเป็ นต้องศึ กษาถึ งอิ ทธิ พลของธาตุ ไ นโตรเจน สังกะสี และอิ ทธิ พลร่ วม
ระหว่างทั้งสองธาตุน้ ี ต่อการเจริ ญเติบโตทางด้านลาต้น กิ่ง ใบ การออกดอก ติดผล และคุณภาพของผลส้มจุก
เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดูแลรักษา เพื่อส่ งเสริ มให้เกษตรกรผลิตส้มจุกให้ได้ผลผลิตที่ มีคุณภาพ
ต่อไป
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
ต้นส้มจุ ก อุ ปกรณ์ ในการเก็บข้อ มู ล เช่ น ป้ า ยประจาต้น สมุ ด บันทึ ก ข้อมู ล ปุ๋ ยยูเ รี ย ซิ งค์ซัลเฟต
(ZnSO4) และปุ๋ ยอินทรี ย ์ เครื่ องมือในการบันทึกการเจริ ญเติบโต เช่น เทปวัด ตารางสี่ เหลี่ยม อุปกรณ์ในการเก็บ
ตัวอย่างใบ เช่น ถุงกระดาษ ตูอ้ บความร้อน เครื่ องมือในการบันทึกการให้ผลผลิตและคุณภาพผล เช่น ตาชัง่
เครื่ องแก้ว เครื่ องมือวัดปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ (Hand Refractometer) เวอร์ เนี ยคาลิปเปอร์ (Vernier
Caliper) โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (NaOH) และเครื่ องวัดกรดด่าง (pH meter)
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วิธีการ
คัดเลือกต้นส้มจุกที่ ศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง จ.ตรั ง เพื่อใช้ในการทดลอง เก็บตัวอย่างดิ นเพื่อวิเคราะห์
ความเข้มข้นของธาตุอาหารในดิน ซึ่ งมีค่าการวิเคราะห์ดินที่ระดับความลึก 0 - 15 เซนติ เมตร วางแผนการ
ทดลองแบบสุ่ มตลอด (completely randomized design, CRD) จานวน 5 ซ้ า ประกอบด้วย 4 กรรมวิธี ดังนี้
กรรมวิธีที่ 1 ไม่ให้ธาตุอาหาร (Control)
กรรมวิธีที่ 2 ให้ธาตุไนโตรเจน ใช้ปุ๋ยยูเรี ยอัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น
โดยให้ทางดิน ในระยะใบเพสลาด
กรรมวิธีที่ 3 ให้ธาตุสงั กะสี ใช้ซิงค์ซลั เฟต (ZnSO4) อัตรา 0.1 เปอร์เซ็นต์
โดยฉี ดพ่นทางใบ ในระยะใบเพสลาด
กรรมวิธีที่ 4 ให้กรรมวิธีที่ 2 ร่ วมกับกรรมวิธีที่ 3
ผูกแผ่นป้ายพลาสติกทาเครื่ องหมายประจาต้น และบันทึกข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ
1 การเจริญเติบโตของใบ
วัดการเจริ ญเติ บโตของใบใหม่หลังการให้กรรมวิธีต่างๆ โดยวิธีการสุ่ มด้วยตารางสี่ เหลี่ยมขนาด 1
ตารางเมตร ทางทิศตะวันออกและตกของทรงพุ่ม และนับจานวนใบที่ แตกใหม่ในแต่ละกรรมวิธี ประเมินการ
เจริ ญเติบโตของใบเป็ นเปอร์เซ็นต์การแตกใบใหม่
2 การให้ ผลผลิต
2.1 ศึกษาการออกดอกของส้มจุก นับจานวนปริ มาณของช่อดอกทั้งหมดบนต้นในแต่ละกรรมวิธี
2.2 ศึกษาปริ มาณการติดผลต่อช่อ โดยใช้ไหมพรมผูกช่อดอกไว้จานวน 10 ช่อต่อต้นนับจานวนดอก
ต่อช่อ และนับจานวนผลที่ติดหลังดอกบาน 1 เดือนในแต่ละกรรมวิธี
3 คุณภาพของผลผลิต เมื่อดอกบานผูกไหมพรมที่ข้ วั ผลและบันทึกวันเดือนปี หลังจากนั้นเมื่อถึงระยะ
การเก็บเกี่ยวเก็บผลส้มจุกที่ได้ทาเครื่ องหมายไว้ จานวน 5 ผลต่อต้น มาศึกษาและบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ของผลในลักษณะต่างๆ ดังนี้คือ
3.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผล ศึ กษาและบันทึ กข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของผลในลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้ คือ น้ าหนักผลสด น้ าหนักเนื้อ เส้นผ่าศูนย์กลางของผล และความหนาของเปลือก
3.2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของผล ผ่าตัวอย่างผลส้มจุกนาเนื้ อมาคั้นน้ าด้วยผ้าขาวบาง นาน้ าที่ค้ นั ได้
วัดหาการเปลี่ยนแปลงของผลในลักษณะต่างๆ ดังนี้
3.2.1 ปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ท้ งั หมด (total soluble solid, TSS) โดยใช้ hand
refractometer อ่านค่าปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ท้ งั หมดหน่วยเป็ นองศาบริ กซ์ (0Brix)
3.2.2 ปริ มาณของกรดที่ ไตเตรทได้ โดยปิ เปตน้ าคั้น 10 มิลลิลิตร จากน้ าส้มจุกใส่ ใน บิ ก
เกอร์ ไตเตรทด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ จนกระทัง่ พีเอชของสารละลายเป็ น
8.2 บันทึกปริ มาตรสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้มาคานวณหาความเข้มข้นของกรดในรู ปเปอร์ เซ็นต์กรด
ซิ ตริ ก (Boland, 1995) ดังนี้
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กรดซิ ตริ ก (เปอร์เซ็นต์)
เมื่อ a

=
=

{(a x b) 0.064 x 100}/m
ปริ มาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ไตเตรท
(มิลลิลิตร)
b
=
ความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (นอร์มอล)
m
=
ปริ มาตรของน้ าคั้นที่นามาวิเคราะห์ (มิลลิลิตร)
3.2.3 สัดส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อกรดที่ไตเตรทได้ (TSS/TA)
4. การเปลีย่ นแปลงของธาตุอาหารในใบ
การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารในใบของส้มจุก โดยเก็บตัวอย่างใบอายุ 3 - 4 เดือน ในตาแหน่งที่
3 - 4 จากปลายยอดในกิ่งที่ไม่มีผลในชุดใบที่ผลิใหม่ ทั้ง 4 ทิศของต้น การเตรี ยมตัวอย่างใบของส้มจุกทาความ
สะอาดด้วยน้ าสะอาดแล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 5 วัน แล้วบดเก็บใส่ ถุงพลาสติกที่ปิด
สนิ ท (สมศักดิ์ และคณะ, 2547) นาตัวอย่างไปวิเคราะห์หาธาตุ อาหารไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรั ส (P)
โพแทสเซี ยม (K) แคลเซี ยม (Ca) แมกนี เซี ยม (Mg) กามะถัน (S) เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) ทองแดง (Cu) และ
แมงกานี ส (Mn) ตามวิธีการ ณ ห้องปฏิ บตั ิการศูนย์เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ผลการทดลองและวิจารณ์
1. การเจริญเติบโตของใบ การผลิใบใหม่ของจากการบันทึกข้อมูลการผลิใบใหม่ พบว่าแต่ละกรรมวิธี
มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง โดยการผลิใบใหม่ของส้มจุกที่ได้รับไนโตรเจนทางดินร่ วมกับซิ งค์
ซัลเฟต (T4) มีการผลิตใบมากที่สุด 50.60 เปอร์ เซ็นต์ของทรงพุ่ม รองลงมาคือส้มจุกที่ได้รับส้มจุกที่ได้รับธาตุ
ไนโตรเจนทางดิน (T2) มีการผลิตใบ 49.20 เปอร์เซ็นต์ของทรงพุ่ม รองลงมาคือส้มจุกที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต (T3)
และส้มจุกที่ไม่ให้ปุ๋ย (T1) มีการผลิตใบ 47.00 และ 27.80 เปอร์ เซ็นต์ของทรงพุ่ม ทั้งนี้ เนื่ องจากส้มจุกที่ได้รับ
T4 และ T2 มีความเข้มข้นของไนโตรเจนที่พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในรู ปของไนโตรเจนสู ง ทาให้พืช
สามารถเจริ ญเติ บโตทางทางลาต้นได้ดี (ยงยุทธ, 2543) ซึ่ งธาตุ ไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบในกรดอะมิโน
โปรตี น คลอโรฟิ ลล์ เอ็ น ไซม์ ฮอร์ โ มนในกลุ่ ม ออกซิ น ไซโทไคนิ น กรดนิ ว คลี อิ ค แอลคาลอยด์ และ
สารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ เช่น อะดิโนซี นไตรฟอสเฟต (adenosine triphosphate, ATP) โคเอนไซม์ (coenzyme) (บุญชนะ, 2553; ยงยุทธ, 2540; Hewitt, 1984; Warren et al., 2000) การมีไนโตรเจนเพียงพอจะทาให้
การแบ่งเซลล์ การเจริ ญเติ บโต และการหายใจของส้มจุกเป็ นไปอย่างปกติ ซึ่ งบริ เวณที่ พบไนโตรเจนมาคื อ
บริ เวณที่ ยงั อ่อนอยู่ เช่ น ตา ปลายยอด และใบอ่อน เพราะไนโตรเจนเป็ นธาตุที่เคลื่อนย้ายในพืชได้ง่าย (Zekri
and Obreza, 2006) ซึ่ งในส้มเกลี้ยงหากขาดธาตุไนโตรเจนใบส้มจะแสดงอาการบางและร่ วงหล่นก่อนกาหนด
ก่อนใบจะแก่ (สัมฤทธิ์ ,2538)
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ภาพที่ 1. เปอร์ เซ็ นต์การผลิใบใหม่ของส้มจุกหลังการให้กรรมวิธีต่างๆ (T1 = ไม่ให้ปุ๋ย T2 = ให้ปุ๋ยยูเรี ย
T3 = ให้ปุ๋ยซิ งค์ซลั เฟต และ T4 = ให้ปุ๋ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต)
2. การให้ ผลผลิต
2.1 จานวนช่ อดอกต่ อต้ น
จากผลการนับจานวนช่อดอกต่อต้นของส้มจุกพบว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในแต่ละกรรมวิธีโดย
จานวนช่ อดอกต่อต้นส้มจุกที่ ได้รับไนโตรเจนทางดิ นร่ วมกับซิ งค์ซัลเฟต (T4) มี จานวนช่ อดอกต่ อต้นเฉลี่ ย
สู งสุ ด คือ 52.20 ช่อ รองลงมาคือส้มจุกที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต (T3) ส้มจุกที่ได้รับธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2) และ
ส้มจุกที่ไม่ให้ปุ๋ย (T1) มีจานวนช่อดอกต่อต้นเฉลี่ย 50.80 48.20 และ 44.60 ช่อ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
2.2 จานวนดอกต่ อช่ อ ผลต่ อช่ อ และเปอร์ เซ็นต์ การติดผล
จากการนับจานวนดอกต่อช่อ จานวนผลต่อช่อ และเปอร์เซ็นต์ของการติดผลพบว่า ในทุกกรรมวิธีไม่มี
ความแตกต่างทางสถิติ โดยจานวนดอกต่อช่อส้มจุกที่ ได้รับซิ งค์ซัลเฟต (T3) มีจานวนดอกต่อช่อเฉลี่ยสู งที่สุด
คือ 4.2 ดอก รองลงมาคือ ส้มจุกที่ได้รับไนโตรเจนทางดินร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต (T4) ส้มจุกที่ได้รับธาตุไนโตรเจน
ทางดิ น (T2) และส้มจุกที่ไม่ให้ปุ๋ย (T1) มีจานวนดอกต่อช่อเฉลี่ย 4.0 3.0 และ2.8 ดอก ตามลาดับ สาหรับ
จานวนผลต่อช่ อส้มจุ กที่ ได้รับไนโตรเจนทางดิ นร่ วมกับซิ งค์ซัลเฟต (T4) มี จานวนผลต่ อช่ อเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ
2.2 ผล รองลงมาคื อ ส้มจุกที่ ได้รับซิ งค์ซัลเฟต (T3) ส้มจุกที่ ได้รับธาตุไนโตรเจนทางดิ น (T2) และส้มจุกที่
ไม่ให้ปุ๋ย (T1) มีจานวนผลต่อช่อเฉลี่ย 1.8 1.8 และ 1.6 ผล ตามลาดับ และเปอร์ เซ็นต์ของการติดผลของส้มจุก
พบว่ า ส้ ม จุ ก ที่ ไ ด้รั บ ไนโตรเจนทางดิ น ร่ ว มกับ ซิ ง ค์ซัล เฟต (T4) มี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ก ารติ ด ผลสู ง สุ ด คื อ 62.00
เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ส้มจุกที่ได้รับธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2) ส้มจุกที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต (T3) และส้มจุกที่
ไม่ให้ปุ๋ย (T1) มีจานวนผลต่อช่อเฉลี่ย 58.60 48.00 และ 40.20 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ (ตารางที่1)
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ตารางที่ 1 จานวนดอกต่อต้น ดอกต่อช่อ ผลต่อช่อ และการติดผลต่อช่อของส้มจุกในแต่ละกรรมวิธี
ดอกต่ อต้ น
ดอกต่ อช่ อ
ผลต่ อช่ อ
การติดผลต่ อช่ อ
กรรมวิธี
(ช่ อ)
(ดอก)
(ผล)
(เปอร์ เซ็นต์ )
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 คุณภาพผลผลิต
เมื่อส้มจุกอายุ 6.5 เดือนหลังดอกบาน ทาการเก็บเกี่ยวผลเพื่อนามาตรวจวัดคุณภาพของผลผลิตในด้าน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.3.1 ลักษณะทางกายภาพของผล
ก. น้ าหนัก และขนาดของผล
จากผลการวัดน้ าหนักผลของส้มจุกพบว่า มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี นัยสาคัญยิ่ง โดยส้มจุ กที่
ได้รับธาตุ ไนโตรเจนทางดิ น (T2) มี น้ า หนักผลมากที่ สุ ด คื อ 250.15 กรั ม รองลงมาได้แก่ ส้มจุ กที่ ได้รั บ
ไนโตรเจนทางดิ นร่ วมกับซิ งค์ซัลเฟต (T4) ส้มจุ กที่ ได้รับซิ งค์ซัลเฟต (T3) และส้มจุ กที่ ไม่ได้ให้ปุ๋ย (T1) มี
น้ าหนักผลเฉลี่ยเท่ากับ 235.17, 232.86 และ 180.90 กรัม ตามลาดับ และจากการวัดขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ส้มจุ ก พบว่า มี ความแตกต่ างทางสถิ ติอ ย่างมี นัย สาคัญยิ่ง โดยส้มจุ กที่ ได้รั บไนโตรเจนทางดิ นร่ วมกับซิ งค์
ซัลเฟต (T4) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากที่สุด คือ 7.80 เซนติเมตร รองลงมาคือ ส้มจุกที่ได้รับธาตุไนโตรเจน
ทางดิน (T2) ส้มจุกที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต (T3) และส้มจุกที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย (T1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.78, 7.40
และ 6.94 เซนติเมตร ตามลาดับ (ตารางที่ 2) จากผลการทดลองจะเห็นได้วา่ ส้มจุก T4 ซึ่ งให้ธาตุไนโตรเจนและ
สังกะสี มีน้ าหนักและขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของผลสู งกว่าสิ่ งทดลองอื่นๆ เนื่ องจากต้นส้มจุกที่ ได้รับธาตุ
ไนโตรเจนอย่างเพียงพอทาให้ใบมีความสมบูรณ์กว่าต้นที่ไม่มีการให้ธาตุไนโตรเจน (ยงยุทธ, 2544) และ การ
ให้ธาตุสังกะสี จะไปช่วยส่ งเสริ มการสร้างฮอร์ โมนออกซิ น (Tsui,1948; Pendials, 1992; Salisbury and Roos,
1992) สอดคล้องกับการฉี ดพ่นซิ งค์ซลั เฟตในส้มพันธุ์ Hamlin ที่พบว่า มีผลช่วยส่ งเสริ มการเจริ ญเติบโตของผล
โดยผ่านการทางานของฮอร์โมนออกซิ น ซึ่ งสามารถช่วยเพิ่มน้ าหนักผลและเส้นผ่าศูนย์กลางผล (Avora, 1981)
และสอดคล้องกับการฉี ดพ่น ซิ งค์ซลั เฟตในส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ที่พบว่ามีผลช่วยส่ งเสริ มน้ าหนัก และขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางผล (บุญชนะ, 2553)
ข. น้ าหนักของเนื้อ
จากผลการวัดน้ าหนักของเนื้ อส้มจุ กพบว่ามี ความแตกต่ างทางสถิติอย่างมี นยั สาคัญยิ่ง โดยส้มจุกที่
ได้รั บไนโตรเจนทางดิ น (T2) มี น้ า หนักเนื้ อมากที่ สุด คื อ 164.36 กรั ม รองลงมาได้แ ก่ ส้มจุ กที่ ไ ด้รั บ ธาตุ
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ไนโตรเจนทางดิ นร่ วมกับ ซิ งค์ซัล เฟต (T4) ส้มจุ กที่ ไ ด้รั บซิ งค์ซัลเฟต (T3) และส้มจุ กที่ ไ ม่ ไ ด้ให้ปุ๋ย (T1)
มีน้ าหนักเนื้อเฉลี่ยเท่ากับ 166.55, 159.00 และ 121.68 กรัม ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
ค. ความหนาเปลือก
จากการวัด ความหนาเปลื อกของส้มจุ กพบว่า ไม่ มีค วามแตกต่ า งทางสถิ ติ โดยส้มจุ กที่ ไ ด้รั บ ธาตุ
ไนโตรเจนทางดิ น (T2) มี ความหนาเปลื อกมากที่ สุด คื อ 0.38 เซนติ เมตร รองลงมาได้แ ก่ ส้มจุ กที่ ได้รั บ
ไนโตรเจนทางดินร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต (T4) ส้มจุกที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต (T3) และส้มจุกที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย (T1) มีความ
หนาเปลือก 0.36 เซนติ เมตรเท่ากัน (ตารางที่ 2) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าส้มจุกที่ ได้รับ T2 ซึ่ งให้ธาตุ
ไนโตรเจนเพียงอย่างเดียวมีแนวโน้มทาให้ความหนาเปลือกของผลส้มจุกสู งกว่าสิ่ งทดลองอื่นๆ สอดคล้องกับ
การให้ธาตุไนโตรเจนในส้มเกลี้ยงพันธุ์ Shamouti ที่พบว่าธาตุไนโตรเจนช่ วยส่ งเสริ มความหนาของเปลือก
(Dasberg et al., 1983) และสอดคล้องกับการให้ธาตุไนโตรเจนในส้มโอขาวทองดีที่พบว่าการให้ธาตุไนโตรเจน
ช่วยส่ งเสริ มความหนาเปลือก
ตารางที่ 2 น้ าหนักผลสด น้ าหนักเนื้อ เส้นผ่าศูนย์กลางผล และความหนาเปลือกของส้มจุกในแต่ละกรรมวิธี
นา้ หนักสดผล นา้ หนักเนื้อ
เส้ นผ่ าศู นย์ กลางผล
ความหนาเปลือก
กรรมวิธี
(กรัม)
(กรัม)
(เซนติเมตร)
(เซนติเมตร)
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: ตัวอักษรแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (P > 0.05) จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple’ Range Test

1.3.2 ลักษณะทางเคมีของผล
ก. ปริมาณของแข็งที่ละลายนา้ ได้
การเปลี่ยนแปลงปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้มีความสาคัญต่อลักษณะทางคุณภาพของผลส้มจุกใน
ด้านรสชาติ ของผลส้มจุก ซึ่ งจากการจัดปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ของเนื้ อส้มจุกพบว่า ปริ มาณของแข็งที่
ละลายน้ าได้มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยส้มจุกที่ได้รับซิ งค์ซัลเฟต (T3) มีปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้
สู งสุ ดคือ 10.10 องศาบริ กซ์ รองลงมาคือ ส้มจุกที่ได้รับปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต (T4) และส้มจุกที่ได้รับธาตุ
ไนโตรเจนทางดิน (T2) ที่มีปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้เท่ากับ 9.10 และ 8.64 องศาบริ กซ์ ขณะที่ส้มจุกที่
ไม่ได้ใส่ ปุ๋ย (T1) มีปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ต่าสุ ดคือ 8.51 องศาบริ กซ์ (ตารางที่ 3 ) จากผลการทดลอง
เห็นได้วา่ ส้มจุกที่ได้รับ T3 ซึ่ งให้ธาตุสังกะสี มีแนวโน้มที่มีปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ของผลส้มจุกสู งกว่า
กรรมวิธีอื่น ๆ เนื่ องจากต้นส้มจุกที่ ได้รับธาตุสังกะสี อย่างเพียงพอมีการสร้างฮอร์ โมนออกซิ นขึ้นมาได้สูง จึ ง
สามารถช่ วยส่ งเสริ มการเพิ่มคุณภาพของผล สอดคล้องกับการฉี ดพ่นซิ งค์ซัลเฟตในสัมพันธ์ Hamlin (Sahota
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and Arora, 1981) และการฉี ดพ่น ซิ งค์ซลั เฟตในส้มโอขาวทองดี ก็พบว่าช่วยเพิ่มปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ า
ได้ (บุญชนะ, 2553)
ข. ปริมาณของกรดที่ไตเตรทได้
ปริ มาณของกรดอินทรี ยใ์ นส้มจุกนั้นเกี่ยวข้องกับรสชาติ คือ ความเปรี้ ยวของส้มจุก โดยความเปรี้ ยว
ของผลเกิ ด จากของกรดอิ น ทรี ย ์ที่ ส ะสมอยู่ ใ นแวคิ ว โอลของเซลล์พื ช ซึ่ งพื ช ต่ า งชนิ ด มี ก รดอิ น ทรี ย ์เ ป็ น
องค์ประกอบแตกต่างกัน (จริ งแท้, 2556) จากการวัดปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนยั สาคัญ โดยส้มจุกที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย (T1) มีปริ มาณกรดที่ไตเตรทได้สูงสุ ดคือ 0.70 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ
ส้มจุกที่ได้รับธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2) มีปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้ 0.60 เปอร์ เซ็นต์ ขณะที่ส้มจุกที่ ได้รับ
ซิ งค์ซนั เฟต (T3) และส้มจุกที่ได้รับไนโตรเจนทางดินร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต (T4) มีปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้
ต่าสุ ดคือ 0.59 เปอร์ เซ็นต์ เท่ากัน (ตารางที่ 3) จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าส้มจุกที่ได้รับ T1 ซึ่ งไม่มีการให้
ธาตุอาหารมีแนวโน้มที่มีปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้ของผลส้มจุกสู งกว่ากรรมวิธีอื่น ๆ เนื่ องจากต้นส้มจุกที่
ได้รับ T1 ขาดธาตุไนโตรเจนและสังกะสี ทาให้กระบวนการสังเคราะห์แสงได้นอ้ ยกว่าการทดลองอื่น ๆ เพราะ
ธาตุไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของคลอโรฟิ ลด์ (ยงยุทธ, 2540,Hewitt, 1984, Warren et al, 2000,
Bondada and syvertsen, 2003) ส่ วนธาตุสังกะสี มีบทบาทเกี่ยวข้องกับกระบวนการเมแทบอลิซึมของคาร์ บอน
เป็ นองค์ประกอบของเอนไซม์ และอยู่ในโครงสร้างของเอนไซม์หลายชนิ ด (ยงยุทธม 2543; Colemen, 1992;
Pendials, 1992) ที่ทาหน้าที่ในกระบวนการเมแทบอลิซึมของโปรตีน (Prask and Plocks, 1971; Johnson and
Simons, 1979; Kathryn et al. 1996) จาเป็ นสาหรับการสร้างคลอโรฟิ ลด์ช่วยให้กระบวนการสังเคราะห์แสง
เป็ นไปอย่างปกติสอดคล้องกับการให้ธาตุไนโตรเจนร่ วมกับการให้ธาตุสังกะสี ในส้มพันธุ์ Hamlin ก็พบว่าทา
ให้ปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้ลดลง (Sahata and Arora, 1981)
ค. สั ดส่ วนของปริมาณของแข็งที่ละลายนา้ ได้ ต่อปริมาณของกรดที่ไตเตรทได้ (TSS/TA)
จากการคานวณสัดส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณของกรดที่ไตเตรทได้ของเนื้ อผลส้ม
จุกพบว่า สัดส่ วนปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณของกรดที่ ไตเตรทได้มีความแตกต่างกันทางสถิติ
อย่างมีนยั สาคัญยิ่ง โดยส้มจุกที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต (T3) มีสัดส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อกรดที่ไตเต
รทได้สูงสุ ดคือ 17.08 รองลงมาคือ ส้มจุกที่ได้รับไนโตรเจนทางดินร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต (T4) และส้มจุกที่ได้รับ
ธาตุไนโตรเจนทางดิ น (T2) มีสัดส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณของกรดที่ ไตเตรทได้เท่ากับ
15.52 และ 14.30 ตามลาดับ ขณะที่สม้ จุกที่ไม่ได้ให้ปุ๋ย (T1) มีสดั ส่ วนปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณ
ของกรดที่ไตเตรทได้ต่าสุ ดเท่ากับ 12.12 ตามลาดับ (ตารางที่ 3 ) จากผลการทดลองจะเห็นว่าส้มจุกที่ได้รับ T3
ซึ่ งให้ธาตุสังกะสี มีแนวโน้มทาให้สัดส่ วนปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ต่อปริ มาณของกรดที่ ไตเตรทได้สูง
เนื่ องจากได้รับธาตุสังกะสี อย่างเพียงพอ มีปริ มาณของกรดที่ละลายน้ าได้ของผลส้มจุกสู ง และมีปริ มาณของ
กรดที่ ไตเตรทได้ต่ า จึ งสามารถช่ วยส่ งเสริ มการเพิ่มคุ ณภาพของผลสอดคล้องกับการฉี ดพ่นซิ งค์ซัลเฟตใน
ส้มพันธุ์ Hamlin (Sahota and Arora, 1981) และสอดคล้องกับการให้ปุ๋ยซิ งค์ซลั เฟตในส้มจุก ซึ่ งมีสัดส่ วน
ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ต่อกรดที่ไตเตรทได้สูงสุ ด (บุญชนะ, 2553)
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ตารางที่ 3 ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าได้ ปริ มาณของกรดที่ไตเตรท TSS/TAของส้มจุกในแต่ละกรรมวิธี
ปริมาณของแข็งที่ละลายนา้ ได้
ปริมาณของกรดที่ไตเตรทได้
TSS/TA
กรรมวิธี
(องศาบริกซ์ )
(เปอร์ เซ็นต์ )
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: ตัวอักษรแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (P > 0.05) จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple’ Range Test

2.4 การเปลี่ยนแปลงของธาตุอาหารในใบ
เก็บตัวอย่างใบส้มจุกจากแปลงทดลองศูนย์วิจยั พืชสวนตรัง โดยเก็บใบจากยอดที่ผลิข้ ึนมาใหม่อายุ 3
เดือน เก็บใบตาแหน่ งที่ 3-4 จากปลายยอดมาในแต่ละกรรมวิธี ทาความสะอาดด้วยน้ าสะอาดแล้วนาไปอบที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลา 5 วัน แล้วนามาบดเก็บใส่ ถุงพลาสติกเพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหารต่างๆ ตาม
วิธีการ ซึ่ งมีผลการทดลองดังนี้
2.4.1 ธาตุอาหารมหัพภาค
จากผลการวิเคราะห์หาความเข้มข้นของธาตุอาหารมหัพภาคของใบส้มจุก พบว่า ความเข้มข้นของธาตุ
ไนโตรเจนในส้มจุ กมีความแตกต่ างทางสถิติอย่างมี นยั สาคัญยิ่ง ต้นส้มจุกที่ ได้รับไนโตรเจนทางดิ นร่ วมกับ
ซิ งค์ซลั เฟต (T4) มีความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนมากที่สุดคื อ 3.61 เปอร์ เซ็นต์น้ าหนักแห้ง รองลงมาคือ ต้น
ส้มจุกที่ได้รับธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2) ต้นส้มจุกที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต (T3) และต้นส้มจุกที่ไม่ได้รับปุ๋ ย (T1) มี
ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน 3.50 3.34 และ 3.29 เปอร์ เซ็นต์น้ าหนักแห้ง ตามลาดับ ความเข้มข้นของธาตุ
ฟอสฟอรัสในส้มจุกมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง ต้นส้มจุกที่ได้รับปุ๋ ยธาตุไนโตรเจนทางดิน (T2)
มีความเข้มข้นของธาตุฟอสฟอรัสมากที่สุดคือ 0.22 เปอร์ เซ็นต์น้ าหนักแห้ง รองลงมาคือ T3 T4 และ T1 มี
ความเข้มข้นของธาตุฟอสฟอรัส 0.19 0.18 และ 0.17 เปอร์ เซ็นต์น้ าหนักแห้ง ตามลาดับ ความเข้มข้นของธาตุ
โพแทสเซี ยมในส้มจุกมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง ต้นส้มจุกที่ ได้รับซิ งค์ซัลเฟต (T3) มีความ
เข้มข้นของธาตุโพแทสเซี ยมมากที่ สุดคื อ 2.41 เปอร์ เซ็นต์น้ าหนักแห้ง รองลงมาคื อ T2 T4 และ T1 มีความ
เข้มข้นของธาตุฟอสฟอรัส 2.34 2.19 และ 1.85 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง ตามลาดับ (ตารางที่ 4)
จากผลการทดลองจะเห็นได้วา่ ส้มจุกที่ให้สิ่งทดลองที่ 4 และ 2 ซึ่ งให้ธาตุไนโตรเจน ความเข้มข้นของ
ธาตุในใบสู ง เนื่องจากต้นส้มจุกที่ได้รับไนโตรเจนเพียงพอ และใบที่นาไปวิเคราะห์เป็ นใบที่ผลิใหม่หลังจากให้
กรรมวิธี ซึ่ งธาตุไนโตรเจนเป็ นองค์ประกอบในกรดอะมิโน โปรตีน คลอโรฟิ ลล์ เอ็นไซม์ ฮอร์ โมนในกลุ่มออก
ซิ น ไซโทไคนิน กรดนิวคลีอิก แอลคาลอยด์ และสารประกอบไนโตรเจนอื่นๆ เช่นอะดีโนซี นไตรฟอสเฟต โค
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เอนไซม์ (ยงยุทธ, 2540; Hewitt, 1984; Warren et al.,2000) และธาตุไนโตรเจนเป็ นธาตุที่เคลื่อนย้ายในใบพืช
ได้ง่าย (Zekri and Obreza, 2006) ดังนั้นบริ เวณที่พบไนโตรเจนมากคือใบและยอดใหม่ (ยงยุทธ, 2543)
ตารางที่ 4 ความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม ของส้มจุกในแต่ละกรรมวิธี
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
กรรมวิธี
(เปอร์ เซ็นต์ นา้ หนักแห้ ง)
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: ตัวอักษรแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (P > 0.05) จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple’ Range Test

ความเข้มข้นของธาตุแคลเซี ยม แมกนี เซี ยมและกามะถันในใบส้มจุกที่ พบว่า ความเข้มข้นของธาตุ
แคลเซี ยมมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง โดย ต้นส้มจุกที่ ได้รับซิ งค์ซัลเฟต (T3) มีความเข้มข้น
ของธาตุแคลเซี ยมมากที่สุดคือ 2.08 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง รองลงมาคือ T1 T4 และ T2 มีความเข้มข้นของธาตุ
แคลเซี ยม 1.81 1.78 และ 1.18 เปอร์ เซ็นต์น้ าหนักแห้ง ตามลาดับ ความเข้มข้นของธาตุ แมกนี เซี ยมมี ความ
แตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิง่ โดย ต้นส้มจุกที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต (T3) มีความเข้มข้นของธาตุแมกนี เซี ยม
มากที่สุดคือ 0.42 เปอร์ เซ็ นต์น้ าหนักแห้ง รองลงมาคือ T1 T2 และ T4 มีความเข้มข้นของธาตุแมกนี เซี ยม 0.40
0.37 และ 0.35 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห้ง ตามลาดับ ความเข้มข้นของธาตุกามะถันมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญยิ่ง โดย ต้นส้มจุกที่ ได้รับ T1 และ T4 มีความเข้มข้นของธาตุกามะถันมากที่สุดคือ 0.29 เปอร์ เซ็นต์
น้ าหนักแห้งเท่ากัน รองลงมาคือ T3 และ T2 มีความเข้มข้นของธาตุกามะถัน 0.28 และ 0.23 เปอร์ เซ็นต์น้ าหนัก
แห้ง ตามลาดับ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ความเข้มข้นของธาตุแคลเซี ยม แมกนีเซี ยม กามะถัน ของส้มจุกในแต่ละกรรมวิธี
แคลเซียม
แมกนีเซียม
กามะถัน
กรรมวิธี
(เปอร์ เซ็นต์ นา้ หนักแห้ ง)
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
จากผลการวิเคราะห์หาความเข้มข้นของธาตุ อาหารจุลภาคในใบส้มจุก พบว่า ความเข้มข้นของธาตุ
เหล็กมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง โดยต้นส้มจุกที่ไม่ได้รับปุ๋ ย (T1) มีความเข้มข้นของธาตุเหล็ก
มากที่สุดคือ 96.97 ส่ วนในล้านส่ วน รองลงมาคือ T2 T4 และ T3 มีความเข้มข้นของธาตุเหล็ก 82.59 80.85 และ
76.18 ส่ วนในล้านส่ วน ตามลาดับ ความเข้มข้นของธาตุสงั กะสี มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง โดย
ต้นส้มจุกที่ได้รับซิ งค์ซลั เฟต (T3) มีความเข้มข้นของธาตุสงั กะสี มากที่สุดคือ 12.75 ส่ วนในล้านส่ วน รองลงมา
คือ T2 T4และ T1 มีความเข้มข้นของธาตุสังกะสี 10.72 10.51และ 8.39 ส่ วนในล้านส่ วน ตามลาดับ ความ
เข้มข้นของธาตุทองแดงมี ความแตกต่างทางสถิติอย่างมี นยั สาคัญยิ่งโดยต้นส้มจุกที่ ได้รับไนโตรเจนทางดิ น
ร่ วมกับซิ งค์ซัลเฟต (T4) มี ความเข้มข้นของธาตุ ทองแดงมากที่ สุ ดคื อ 5.40 ส่ วนในล้า นส่ วน รองลงมาคื อ
T2 T1 และ T3 มีความเข้มข้นของธาตุทองแดง 4.95 4.79 และ 4.36 ส่ วนในล้านส่ วน ตามลาดับ ความเข้มข้น
ของธาตุแมงกานี สมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญยิ่ง โดยต้นส้มจุกที่ได้รัยปุ๋ ยยูเรี ยร่ วมกับซิ งค์ซลั เฟต
(T4) มีความเข้มข้นของธาตุแมงกานี สมากที่สุดคือ 30.59 ส่ วนในล้านส่ วน รองลงมาคื อ T3 T1 และ T2 มี
ความเข้มข้นของธาตุทองแดง 30.12 26.01 และ 22.39 ส่ วนในล้านส่ วน ตามลาดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ความเข้มข้นของธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แมงกานีส ของส้มจุกในแต่ละกรรมวิธี
เหล็ก
สั งกะสี
ทองแดง
แมงกานีส
กรรมวิธี
(ส่ วนในล้ านส่ วน)
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: ตัวอักษรแตกต่างกันในแต่ละสดมภ์มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ (P > 0.05) จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New
Multiple’ Range Test

จากการศึกษาอิทธิ พลของธาตุไนโตรเจนและสังกะสี ต่อการให้ผลผลิตและคุณภาพของส้มจุก เห็นได้
ว่าส้มจุกที่ ให้ T2 และ T4 มีการเจริ ญเติบโตผลิใบขึ้ นมาใหม่หลังจากให้สิ่งทดลองเนื่ องจากอิทธิ พลของธาตุ
ไนโตรเจน ทาให้ใบมีความเข้มข้นของธาตุไนโตรเจนในใบสู ง ดังนั้นใบจึงมีประสิ ทธิ ภาพในการสังเคราะห์
แสงได้สูงกว่าส้มจุกที่ให้ T1 และ T3 ทาให้สามารถสร้างและสะสมอาหารได้มาก ส่ งผลไปเพิ่มจานวนของช่อ
ดอกต่อต้นให้มากขึ้น ซึ่ งสามารถนาข้อมูลนี้ ไปใช้ในการปฏิบตั ิ ดูแลส้มจุกในระยะการเจริ ญเติบโตทางลาต้น
ก่อนการให้ผลผลิต ควรเพิ่มธาตุไนโตรเจนให้เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโต และนาไปใช้ในการพิจารณาเรื่ องการ
ตัดแต่งกิ่งของส้มจุกให้เหมาะสม คือ ควรตัดกิ่งและใบที่มีอายุมาก และไม่โดนแสงแดดเพราะมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการสังเคราะห์แสงลดลงแล้ว สาหรับอิทธิ พลของธาตุสังกะสี ต่อการเจริ ญเติ บโตทางผลผลิตในการทดลอง
ครั้งนี้ พบว่า สามารถเพิ่มคุณภาพทางด้านเคมีของผลส้มจุก คือ เพิ่มความเข้มข้นของแข็งที่ละลายน้ าได้และลด
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ปริ มาณกรดที่ไตเตรทได้ ซึ่ งสามารถนาไปใช้แนะนาให้เกษตรกรควรให้ธาตุสงั กะสี ทางใบแก่ส้มจุกอย่างน้อยปี
ละครั้งเพื่อป้ องการขาดธาตุสังกะสี และควรทาการศึ กษาเกี่ ยวกับบทบาทของธาตุสังกะสี ต่อการเจริ ญเติ บโต
และคุณภาพของผลผลิตของส้มจุกต่อไป
สรุ ปผลการทดลอง
1 การให้ธาตุไนโตรเจนและสังกะสี ช่วยส่ งเสริ มการเจริ ญการเจริ ญเติบโตทางลาต้น กิ่งและใบของส้ม
จุก โดยเพิ่มจานวนการผลิใบใหม่ พื้ นที่ ใบ ความเข้มข้นของคลอโรฟิ ลล์ภายในใบ น้ าหนักของใบ กิ่ ง ลาต้น
และราก อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเข้มของธาตุไนโตรเจนและสังกะสี ในใบส้มจุกด้วย
2 การให้ธาตุไนโตรเจนและสังกะสี ช่วยเพิ่มจานวนของดอกต่อต้น และช่วยส่ งเสริ มคุณภาพทางด้าน
เคมี คือ เพิ่มปริ มาณของแข็งที่ ละลายน้ าได้ (TSS) ลดปริ มาณของกรดที่ ไตเตรทได้ (TA) และเพิ่มอัตราส่ วน
ปริ มาณของแข็งที่ละลายน้ าต่อกรดที่ไตเตรทได้ของผลส้มจุก (TSS/TA)
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