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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาเพื่อวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตฝรั่งอินทรีย ดําเนินการโดยวางแผนการทดลองแบบ 2x4 

factorial in RCBD จํานวน 3 ช้ํา 8 กรรมวิธี มีปจจัยในการศึกษา 2 ปจจัย คือ ปจจัยที่ 1 การจัดการดินดวยการ

ปลูกพืชคลุมดิน มี 2 แบบ ไดแก ไมปลูกพืชคลุมดินและปลูกพืชคลุมดิน  ปจจัยที่ 2 การใสปุยมี 4 แบบ ไดแก ไม

ใสปุย  ใสปุยอินทรียเอกชน  ใสปุยหมักเติมอากาศ และใสปุยหมักเติมอากาศรวมกับใบกระถินปน ดําเนินการใน

ดินชุดกําแพงแสน ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม พบวาการใสปุยหมักแบบเติมอากาศรวมกับใบ

กระถินปน ชวยใหความอุดมสมบูรณเพิ่มสูงกวากรรมวิธีอื่นๆ ซึ่งทําใหอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่

เปนประโยชนในบริเวณรากรอบๆทรงพุมของฝรั่งเพ่ิมขึ้น ทําใหผลผลิตน้ําหนักสดสูงกวาการไมใชพืชคลุมดิน และ

การใสปุยกรรมวิธีอื่นๆ  
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บทนํา 

 

 ฝรั่ง ชื่อสามัญ Guava ชื่อวิทยาศาสตร Psidium guajava Linn. วงศ  Myrtaceae ชื่อทองถิ่น มะมั่น 

มะกวยกา (ภาคเหนือ) บักสีดา (ภาคอีสาน) ยาหมู ยามู (ภาคใต) มะปุน (ตาก สุโขทัย) มะแกว (แพร) ฝรั่งเปนไม

ยืนตนขนาดเล็ก กิ่งออนจะเปนสี่เหลี่ยม ยอดออนมีขนสั้นๆ ใบเดี่ยวออกตรงกันขาม สีเขียว รูปใบรี ปลายใบมน 

หรือมีกิ่งแหลม โคนใบมน ออกดอกเปนชอ ชอละ 2-3 ดอก ดอกยอยมีสีขาว มีเกสรตัวผูมาก เปนฝอย ผลดิบมีสี

เขียวใบไม เมื่อสุกจะเปนสีเขียวออนปนเหลือง เนื้อในเปน สีขาวมีกลิ่นเฉพาะ มีเมล็ดมาก ใบฝรั่งมีน้ํามันหอม

ระเหย Eugenol, Tannin รวม 8-10 % และอื่นๆ สวนผลดิบอยูก็มี "แทนนิน" วิตามิน ซี แคลเซียม ออกซาเลท 

และอื่นๆ สารแทนนินที่มีอยูทําใหใบและผลดิบของฝรั่งมีฤทธิ์ฝาดสมาน ใชรักษาอาการทองเสียและสารสกัดดวย

น้ําจากใบ ออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียอีกดวย  คุณคาทางอาหาร ผลฝรั่งที่สุกหรือแกจัดเปนผลไมท่ีมีประโยชนมาก 

ฝรั่งมีหลายพันธุที่เดียวแตละพันธุก็มีลักษณะแตกตางกันออกไป เนื้อของฝรั่งมี วิตามิน ซี สูงชวยบรรเทาและแก

โรคเลือดออกตามไรฟน หรือโรคลักปดลักเปดไดดี นอกจากนี้ยังมีวิตามิน เอ มีเหล็ก แคลเซียมและเกลือแรอื่นๆ

อีก  

 การปลูกฝรั่งใชระยะปลูกระหวางแถวและระหวางตนประมาณ 3 x 3 เมตรในเนื้อที่ 1 ไร จะปลูกได

ประมาณ 160 ตน ขนาดของหลุมปลูกควรกวาง 0.5 เมตร ยาว 0.5 เมตร และลึก 0.5 เมตร ที่จําเปนตองขุดหลุม

กวาง  เพื่อเปลี่ยนสภาพดินในหลุมใหดีขึ้นการใหน้ําหลังจากปลูกฝรั่งแลวตองหมั่นคอยรดน้ําในชวงระยะแรก

จนกวาตนฝรั่งจะตั้งตัวไดหลังจากนั้นก็ตองสังเกตดูความชุมชื้นของดิน ถาดินแหงมากตองรีบใหน้ํา และถามีฝนตก

หนักก็ควรระบายน้ําออกบาง  

การใหน้ําจะคอย ๆ เพิ่มขึ้นตามความตองการของตนฝรั่ง ปริมาณความชื้นของดินในระหวางการออกผลมี

ความสําคัญ เพราะจะกอใหเกิดการรวง การแตก และขนาดของผล การใสปุย ในการปลูกฝรั่งทั่วไป มีการใสปุยทั้ง

ปุยคอก เมื่อออกดอกแลวจําเปนตองใหน้ําและปุยไนโตรเจนเพื่อใหไดผลผลิตสูงขึ้นทุก ๆ ป ควรใหปุยประมาณ 2 

กิโลกรัม/ตน/ป หรือมากกวานี้ขึ้นอยูกับอายุของตนและปริมาณผลผลิต และหากจะใหฝรั่งมีรสหวานยิ่งขึ้นใหใชที่

มีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง  

การพรวนดิน ไมควรพรวนดินลึก เพราะจะทําใหรากของตนฝรั่งขาดได การกําจัดวัชพืช  ควรทําอยาง

สม่ําเสมอ อาจใชวิธีการถาง หรือปลูกพืชตระกูลถั่ว เชน เซนโตรซึมา เพอราเรีย เปนพืชคลุมดิน การปกไมค้ํากัน

ลม ในระหวางที่ตนฝรั่งยังเล็กอยู ควรปกไมค้ํากันลมเพื่อปองกันไมใหตนโยก เพราะอาจกระทบกระเทือน ทําให

ตนฝรั่งไมโต การปกไมค้ํากันลม ควรใชไมรวกหรือแขนงไมไผยาว 1 เมตร คาก่ิงตนละ 1-2 อัน และใชเชือก

พลาสติกผูกติดกับกิ่งแตอยาผูกใหแนนมากเพราะกิ่งอาจเจริญเติบโตชา การพยุงผลฝรั่ง  ฝรั่งจะเริม่ออกผลเมื่อ



อายุประมาณ 6 เดือน ควรใชไมไผปกไวเพื่อพยุงผลฝรั่ง โดยใชปลายหรือแขนงไมไผขนาดเล็กยาว 1 เมตร หรือ

มากกวานั้นปกใกลกับก่ิงที่ออกผลแลว โดยผูกยึดกับกิ่งไว บางสวนจะผูกขั้วผลกับก่ิงหรือไมปกเพื่อไมใหผลถวงตน 

เพราะน้ําหนักผลฝรั่งมาก ถามีลมพัดแรงตนจะเฉาตายและรากจะขาด การตัดแตงกิ่ง  การตัดแตงกิ่งจะชวยใหฝรั่ง

เกิดก่ิงออน  และมีชอดอกออกมาดวยทําใหทรงพุมโปรง ไดสัดสวน อากาศถายเทไดสะดวก แสงแดดสอง ไดท่ัวถึง 

สะดวกในการเก็บผล นอกจากนี้ ยังทําใหไดผลผลิตที่แนนนอน ผลมีขนาดใหญ สําหรับสวนใหม ควรมีการตัดแตง

กิ่งทุกปเพื่อกระตุนการเจริญ และการสรางตาดอก โ 

โดยทั่วไป ตนที่สมบรูณจะตัดกิ่งกานออก 25 - 30% สําหรับตนที่ไมแข็งแรงใหตัดกิ่งกานออกประมาณ 

20 % นอกจากการตัดแตงกิ่งแลวการทําใหใบรวงจะทําใหระยะการเก็บเกี่ยวสั้นลง และการปลิดผลทิ้งใหเหลือ

ประมาณ 2 - 6 ผล ตอก่ิง จะจําเปนในสวนที่ผลิต เพื่อบริโภคผลสด แตถาจะใหไดผล ที่มีขนาดใหญและมีคุณภาพ

ดี ควรใหเหลือเพียง 1 ผล เทานั้น  

ประโยชนของการหอผลนอกจากจะชวยปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูฝรั่งแลว ยังทําใหผลฝรั่งมีผิวสวย

นารับประทาน วิธีการหอผลฝรั่งโดยสวนใหญจะใชถุงพลาสติกและใชกระดาษหอกอนแลวจึงสวมถุงพลาสติกทับ

อีกชั้นหนึ่ง โดยจะเริ่มหอผลฝรั่งเมื่อมีขนาดเทาลูกมะนาวหรือหลังดอกบานแลว 1 เดือน กอนหอควรพน สารชีว

ภัณฑ Bacillus subtilis  แมลงศัตรูฝรั่ง มีดังนี้ แมลงวันทอง การทําลายเกิดจากแมลงวันทองวางไขที่ใตผิวฝรั่งสุก 

(หรือระยะท่ีผิวออน) ตัวออนท่ีฟกจากไขจะเจริญกินเนื้อฝรั่งเปนอาหารทําใหฝรั่งออนนิ่มและเละในที่สุด การ

ปองกัน หอผลในขณะท่ีผิวยังแข็ง มีสีเขียว ขนาดเล็ก การหออาจหอดวยถุงพลาสติกชั้นเดียว หรือ 2 ชั้น โดยตอง

เจาะรูกระดาษหอชั้นในกนถุงใหน้ําไหลออกดวย 2). เพลี้ยแปง จะดูดกินน้ําเลี้ยงตามใบออน กิ่งออน และชอดอก

ทําใหแหงเฉาหรือใบผิดรูปรางและผลผลิตลดลง ในระบบการผลิตแบบอินทรียใชน้ําสกัดจากตะไครหอมฉีดปองกัน

ในชวงที่คาดวาจะมีการระบาด 

 การบังคับใหฝรั่งออกดอกนั้นทําไดไมยากนัก ถาตนฝรั่งสมบูรณแข็งแรง และปลูกในที่ ๆ มีแสงแดด

เพียงพอ แตควรคํานึงดวยวาการใหฝรั่งมีผลมากผลก็จะเล็กลง  ดังนั้นจึงตองใหปุยและน้ําแกตนฝรั่งที่บังคับการ

ออกดอกใหมากกวาปกติ การบังคับใหฝรั่งออกดอกจนกระท่ังเก็บเก่ียวผลผลิตไดใชเวลาประมาณ 9 เดือน คือใช

เวลาในการบังคับใหฝรั่งออกดอกจนกระทั่งติดผล 7 เดือน และมีชวงเก็บเกี่ยวผลอีก 2 เดือน ฝรั่งนับจากดอกบาน

จนถึงผลแกพรอมที่จะเก็บเก่ียวไดจะใชเวลาประมาณ 5 เดือน ฝรั่งที่ยังออน ผิวจะมีสีเขียวเขม เมื่อเริ่มแกสีเขียว

จะจางลง และเตงตึงเปนมัน ไมควรเก็บผลที่ยังไมแกเต็มที่ เพราะยังมีการสรางแปงและสีไมเต็มที่ ผลจะนิ่ม การ

เก็บเก่ียวควรใชกรรไกรตัดขั้วผลมาดวย โดยไมตองเอาถุงพลาสติกที่หุมผลฝรั่งออกเพ่ือประหยัดเวลา ถาหากไมมี

ขั้วติดผลจะทําใหฝรั่งเสื่อมคุณภาพเร็ว และอาจถูกเชื้อโรคเขาทําลายไดงาย 

เกษตรอินทรีย คือ ระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใชสาร

สังเคราะห ไมวาจะเปนปุยเคมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืช และฮอรโมนตางๆ ตลอดจนไมใชพืชหรือสัตวที่เกิดจากการ

ตัดตอทางพันธุกรรม ที่อาจกอใหเกิดมลพิษในสภาพแวดลอมเนนการใชอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืช

สด และปุยชีวภาพ ในการปรับปรุงบํารุงดินใหมีความอุดมสมบูรณ  เพื่อใหตนพืชมีความแข็งแรง สามารถตานทาน

โรคและแมลงไดดวยตนเอง รวมถึงการนําเอาภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชนดวย ผลผลิตที่ไดจะปลอดภัยจาก



อันตรายของสารพิษตกคาง ทําใหปลอดภัยทั้งผูผลิตผูบริโภค และไมทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงอีกดวย 

(กรมวิชาการเกษตร. 2543) 

 หลักเกณฑหรือขอกําหนดที่สําคัญของการผลิตพืชอินทรียตามมาตรฐานสากล ไดแก พื้นที่ที่ผลิตพืช

อินทรียจะตองไมมีสารพิษตกคางอยูในดิน หางจากโรงงานอุตสาหกรรม และแปลงปลูกพืชที่ใชสารเคมี แหลงน้ําที่

ใชในกระบวนการผลิตตองสะอาดปราศจากสารพิษตกคางและการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค 

จะตองมีแนวกันชน (buffer zone) ผานชวงระยะเวลาปรับเปลี่ยนเปนระบบเกษตรอินทรียมาแลว 1 ป สําหรับ

พืชลมลุก ระยะเวลา 1 ป 6 เดือน สําหรับไมยืนตน การปรับปรุงบํารุงดิน การเพิ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

การควบคุมโรคแมลงศัตรูพืชโดยไมใชปุยเคมีและสารเคมี เมล็ดพันธุและสวนขยายพันธุตองมาจากกระบวนการ

ผลิตแบบอินทรีย รวมทั้งหามใชพันธุพืชที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรมและ/หรือผานการฉายรังสี การเก็บเกี่ยว

การบรรจุผลผลิตและการขนสง ตองทําดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันการสูญเสียสภาพการเปนอินทรีย ตองมี

การบันทึกขอมูล การทวนสอบยอนกลับของผลิตผลและผลิตภัณฑตางๆเปนตน (กรมวิชาการเกษตร.2552) 

ในปจจุบันระบบเกษตรอินทรียเริ่มมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูบริโภคไดเห็นพิษภัยจากสารเคมีที

ตกคางในพืชผลที่บริโภคกันเปนประจําวัน จากผลการสํารวจวิเคราะหสารเคมีตกคางในผักสดทั่วประเทศตั้งแตป 

2537-2542 ของคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และกรมวิทยาศาสตรการแพทย พบวามีสารพิษตกคางในผัก

สดตั้งแต รอยละ 13.04 – 67.44 และจากรายงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ตั้งแต ป 2540-2544 พบวา 

มีผูปวยจากสารเคมีที่ใชกําจัดศัตรูพืช 4-7 คน ตอประชากร 100,000 คน (เฉพาะผูที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาล

เทานั้น แต จํานวนผูปวยจริงสูงกวานี้) (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2547) 

 ในการทําเกษตรอินทรียอาจตองมีการจัดการระบบการปลูกพืช เชน การใชพืชตระกูลถั่วรวมกับพืชอื่น 

โดยพืชตระกูลถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใชประโยชนได ซึ่งจะมีผลตกคางถึงพืชที่ปลูกตามมา จะชวย

ทําใหการหมุนเวียนของธาตุอาหารพืชในดินเปนประโยชนตอพืชมากข้ึน  

 จิรพงษ (2548) ไดแนะนําเทคนิคการจัดการดินเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดินใหเหมาะสมกับการ

ปลูกพืชอินทรีย โดย ไมควรเผาตอซัง ฟางขาว และวัสดุอินทรีย ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียนโดยมีพืชตระกูลถั่ว

และปุยพืชสดรวมดวย เพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน และใชอินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นในระบบไรนาใหเกิดประโยชน ควร

ปลูกปุยพืชสดหรือพืชคลุมดิน ทําการปองกันการสูญเสียหนาดิน ตรวจวิเคราะหสมบัติทางเคมีและทําการปรับปรุง

ดิน 

วิจิตร (2547) ไดใหขอมูลการผลิตเงาะและลิ้นจี่ในประเทศออสเตรเลียวา ในสวนไมผลดังกลาว ธาตุ

อาหารสวนใหญจะมาจากสินแรหรือแรธาตุ ซึ่งเปนสารประกอบจากดิน เชน ปูนทางการเกษตร ซึ่งใหแคลเซียม

คารบอเนต แมกนีเซียมคารบอเนต ในแตละปมีการทําปุยหมักจํานวนมากโดยใชปุยคอกจากมูลไกท่ีมีฟางหรือมี

พืชวัตถุดิบรองพื้นคอกติดอยู และธาตุตางๆ ที่บดละเอียดแลว 20-30 เมตริกตัน พรอมดวยวัสดุคลุมดินที่เปน 

อินทรียสารที่ไดจากฟารม นํามากองผสมคลุกเคลากัน แลวนําใบไมผุพังดีแลวจากปา เพื่อเปนการเติมเชื้อจุลินทรีย

ที่มีประโยชนจากธรรมชาติ เมื่อไดปุยหมักซึ่งมีความอุดมสมบูรณดีแลว จึงนําไปเกลี่ยหนาดินรอบๆโคนตน และให

จุลธาตุหรือธาตุอาหารเสริมเปนครั้งคราวมีการควบคุมศัตรูพืช ตามหลักการเบื้องตนในการควบคุมโรคและแมลง



ศัตรูพืช ของระบบเกษตรอินทรีย คือ การปฏิบัติที่แนใจวา ดินมีผลิตภาพที่ดี และยงัสงเสริมพืชอาศัยของตัวห้ําตัว

เบียน 

Seithep et al. (2009) ไดเปรียบเทียบการผลิตปุยหมักแบบเติมอากาศและแบบกลับกอง พบวา 

อุณหภูมิ pH และความชื้น ในกองปุยทั้งสองแบบไมมีความแตกตางกัน แตปุยหมักแบบเติมอากาศมีประสิทธิภาพ

ในการสงเสริมกิจกรรมการทํางานของเอนไซม cellulase ของจุลินทรียกลุม mesophilic และ thermophilic ที่

สามารถผลิตเอนไซม cellulase สูงกวาแบบกลับกอง และไดสรุปวาปุยหมักแบบเติมอากาศมีประสิทธิภาพสูงกวา

แบบกลับกองทั่วไป เนื่องจากทําใหกองปุยมีสภาพที่มีอากาศอยางเพียงพอ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการทําปุยหมัก

เนื่องจากชวยเพิ่มการเจริญของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับการยอยสลาย ดังนั้น การหมักปุยแบบเติมอากาศ จึงเปน

วิธีการผลิตปุยหมักอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใชเปนทางเลือกนําไปขยายผลสูเกษตรกรได และ สมปอง (2550) ได

พัฒนาตนแบบการผลิตปุยหมักแบบอากาศและไดแนะนําวาคุณภาพของปุยหมักขึ้นอยูกับชนิดวัตถุดิบและวิธีการ

หมัก  

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

 1.ปุยหมักแบบเติมอากาศ 

 2.พันธุฝรั่ง พันธุกิมจู เมล็ดพันธุถั่วเซนโตซึมา 

 3.จอบ เสียม  

 4, สารกําจัดศัตรูพืช ไวทออย และปโตรเลียมออย  

 5. แปลงทดลองปลอดการใชสารเคมี มากกวา 3 ป ขนาด 2.5 ไร ปลูกกลวยเปนแนวปองกันการปนเปอน 

 6. น้ําจากบอพักน้ํา 

 

วิธีการ 

วางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in RCB มี 3 ซ้ํา 8 กรรมวิธี มี 2 ปจจัยรวม 24 แปลงยอย 

ปจจัยที่ 1.การจัดการดิน มี 2 แบบ  

    1.1 ไมปลูกพืชคลุมดิน (C0)  

                             1.2 ปลูกพืชคลุมดิน (C1)  

ปจจัยที่ 2 ใสปุย 4 รูปแบบ คือ  

1.1 ปที่ 1-2 ไมใสปุย (F0)  

1.2 ปที่ 1-2 ใสปุยอินทรียเอกชน (F1) 

 

1.3 ปที่ 1 ใสปุยหมักเติมอากาศ(วัสดุมูลไกแกลบ) ผลิตใชเอง ปที่ 2 ใสพืชคลุม (ถั่วเซ็นโตร 

     ซีมา) แหง 4 กก/ตน/(F2)  

                     1.4 ปที่ 1 ใสปุยหมักเติมอากาศ (วัสดุมูลไกแกลบ) ผลิตใชเองรวมกับใบกระถินปน 2 กก. 



                          น้ําหนักแหงตอป ปที่ 2 ใสใบกระถินปน 4 กก.น้ําหนักแหง/ตน/ป (F3)   

ดําเนินการวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดินกอนปลูก ปรับพื้นที่ เตรียมดิน แบงแปลงยอย ขุดหลุม วาง

ระบบน้ํา จัดหาพันธุฝรั่งพันธุกิมจู  ใชระยะปลูก 3x3 ตารางเมตรตอตน และดําเนินการปลูกพืชคลุมดินระหวาง

แถวในกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมดินโดยคลุกเชื้อไรโซเบียมอัตรา 200 กรัมตอไร ใสปุยแตละชนิดตามกรรมวิธีที่

กําหนดตามที่กําหนด ปละ 2 ครั้ง 

การดูแลรักษา พนสารกําจัดศัตรูพืช เมื่อพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช โดยใชไวทออย  

การเก็บขอมูล  การเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณของดิน วัดการเจริญเติบโตและผลผลิตของฝรั่ง การ

วิเคราะหคุณภาพของดินทุก 6-12 เดือน โดยกรรมวิธีการใสปุยจะปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของคา

วิเคราะหดินในแตละป  

 

เวลาและสถานที่ 

เวลา เริ่มตนตุลาคม 2551 สิ้นสุดกันยายน 2554 

 สถานที่ทําการทดลอง กลุมงานวิจัยจุลินทรียดิน กลุมวิจัยปฐพีวิทยา สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต

ทางการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อ. กําแพงแสน จ,นครปฐม 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของดิน    

ผลการวิเคราะหดินกอนปลูกปรากฏวา พื้นที่ดินที่ใชในการทดลองนี้ 2.5 ไร เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปน

ทราย สมบัติทางเคมีของดินกอนปลูก ประกอบดวย การนําไฟฟา 0.26 dS/m อินทรียวัตถุ 2.1-2.6 % ฟอสฟอรัส

ที่เปนประโยชน 74 มก./กก. โพแทสเซียมที่สกัดได 218 มก./กก. ชัลเฟอร 112 มก./กก. แคลเซียม 2,963 มก./

กก. แมกนีเชียม 283 มก./กก. เหล็ก 14.8 มก./กก. แมงกานีส 14.5 มก./กก. สังกะสี 0.90 มก./กก. และ

ทองแดง 1.32 มก./กก. จากผลวิเคราะหดินเปนที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง มีระดับธาตุอาหาร ฟอสฟอรัส 

ปานกลาง และโพแทสเซียม คอนขางสูง  

 การเปลี่ยนแปลงของดินหลังปลูกฝรั่งอินทรีย ในภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยากรด-ดาง

ของดินปรากฏวาปฏิกิริยาของดินมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีความแตกตางกันในแตละกรรมวิธี โดย

ปฏิกิริยากรด-ดางของดินไมแตกตางกันระหวางกรรมวิธีที่มีการปลูกพืชคลุมคลุมดิน แตการใสปุยที่แตกตางกันทํา

ใหปฏิกิริยากรด-ดางของดินเปลี่ยนแปลงไป พบวาการใชปุยหมักแบบเติมอากาศมีผลทําใหปฏิกิริยากรด-ดางของ

ดินสูงกวาปุยอินทรียเอกชนเมื่ออายุ 12 เดือน แตปฏิกิริยาของดินในทุกกรรมวิธียังไมอยูในเกณฑที่ทําใหความเปน

ประโยชนของธาตุอาหารพืชในดินมีปญหาในการเปนประโยชนตอพืช สวนใหญมีคาใกลเปนกลางซึ่งเหมาะสมตอ

การปลูกพืช 

 



      กรด-ดาง (น้ํา 1:1)                                                      

 
                       เดือน                                                   เดือน 
 

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา กรด-ดาง ของดินรอบโคนตน เมื่อไมปลูกพืชคลุมดิน (C0) และปลูกพืช

คลุมดิน (C1) รวมกับไมใสปุย (F0) ใสปุยหมักเอกชน (F1) ใสปุยหมักเติมอากาศ (F2) และใสปุยหมัก

เติมอากาศ+ใบกระถินปน (F3) 
 

 

 

 

คาการนําไฟฟา (EC) ของดินเปลี่ยนแปลงไป พบวาผลการใชปุยหมักมีผลทําใหคาการนําไฟฟาในกรรมวิธี

ไมปลูกพืชคลุมและปลูกพืชคลุมมีความแตกตางกัน ในกรรมวิธีที่ไมปลูกพืชคลุมมีแนวโนมมีคาการนําไฟฟาเพิ่มขึ้น

หลังการใชติดตอกัน 12 เดือน ขณะที่ในกรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมดินลดต่ําลง อาจเปนเพราะในกรรมวิธีที่ปลูกพืช

คลุมดินมีการดูดใชธาตุอาหารสูงกวาทั้งฝรั่งและพืชคลุมดิน และมีแนวโนมวาการใชปุยหมักเติมอากาศชวยใหคา

การนําไฟฟาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นกวากรรมวิธีการใชปุยหมักของเอกชน (ภาพที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คาการนําไฟฟา (dS/m)  
 

 
 

        

         

         



         

         

         

         

         

         

         

         

         

                          เดือน                                                            เดือน 

ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของคาการนําไฟฟา (EC) ของดินรอบโคนตนฝรั่ง เมื่อไมปลูกพืชคลุมดิน (C0) และปลูก

พืชคลุมดิน (C1) รวมกับไมใสปุย (F0) ใสปุยหมักเอกชน (F1) ใสปุยหมักเติมอากาศ (F2) และใสปุย

หมักเติมอากาศ+ใบกระถินปน (F3) 

 

 

อินทรียวัตถุ (%) 
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                      เดือน                                                 เดือน 

 ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของอินทรียวัตถุของดินรอบโคนตนฝรั่ง เมื่อไมปลูกพืชคลุมดิน (C0) และปลูกพืชคลุม

ดิน (C1) รวมกับไมใสปุย (F0) ใสปุยหมักเอกชน (F1) ใสปุยหมักเติมอากาศ (F2) และใสปุยหมักเติม

อากาศ+ใบกระถินปน (F3)  

 

 

ภาพที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบอินทรียวัตถุในดินรอบรากฝรั่งในรัศมีทรงพุม เมื่อมีการ

ปลูกพืชคลุมดินและใสปุยอินทรียที่แตกตางกัน ปรากฏวาการปลูกพืชคลุมดินไมทําใหปริมาณอินทรียวัตถุของดิน

รอบรากมีความแตกตางกันแตกรรมวิธีการใสปุยทําใหปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีความแตกตางกันอยางชัดเจน 

เมื่อฝรั่งอายุ 12 เดือนการใสปุยหมักเติมอากาศมีศักยภาพในการเพิ่มองคประกอบอินทรียวัตถุในดินมากกวาการ

ใสปุยอินทรียเอกชน โดยทําใหองคประกอบอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นจากดินกอนปลูก 2.1% เปน 4.5% สวนการใสปุย



อินทรียเอกชนทําใหปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นเปน 3% ซึ่งทําใหความอุดมสมบูรณเพิ่มจากดินมีความอุดม

สมบูรณปานกลางเปนดินที่มีความอดุมสมบูรณสูง 

 

ฟอสเฟต (Bray-II) มก/กก. 

 
 

 

   

 

    

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

                                   เดือน                                                                 เดือน 

ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของฟอสเฟต (Bray-II-P) ของดินรอบโคนตนฝรั่ง เมื่อไมปลูกพืชคลุมดิน (C0) และปลูก

พืชคลุมดิน (C1) รวมกับไมใสปุย (F0) ใสปุยหมักเอกชน (F1) ใสปุยหมักเติมอากาศ (F2) และใสปุย

หมักเติมอากาศ+ใบกระถินปน (F3)  

 

 

ภาพที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินรอบรากฝรั่งในรัศมีทรง

พุม เมื่อมีการปลูกพืชคลุมดินและใสปุยอินทรียที่แตกตางกัน ปรากฏวาการปลูกพืชคลุมดินไมทําใหปริมาณ

ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมีความแตกตางกัน แตกรรมวิธีการใสปุยทําใหปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินมี

ความแตกตางกันอยางชัดเจน โดยเมื่อฝรั่งอายุ 12 เดือนการใสปุยหมักเติมอากาศมีศักยภาพในการเพิ่มฟอสฟอรัส

ที่เปนประโยชนในดินมากกวาการใสปุยอินทรียเอกชน และการไมใสปุย โดยทําใหองคประกอบฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชนเพิ่มขึ้นจากดินกอนปลูก 70 มก./กก. เปน 300-350 มก./กก.สวนการใสปุยอินทรียเอกชนทําใหปริมาณ

ฟอสฟอรัสทีเ่ปนประโยชนเพิ่มขึ้นเปน 100-300 มก./กก. ซึ่งทําใหปริมาณของฟอสฟอรัสในดินมีความเพียงพอกับ

ความตองการของพืช ตามหลักการใชปุยตามคาวิเคราะหดินในไมผลทั่วๆไปหากปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน

ประโยชนในดินมีปริมาณสูงกวา 45 มก./กก.แสดงวาดินมีปริมาณฟอสฟอรัสมีปริมาณสูง (กรมวิชาการเกษตร. 

2548) จึงตองใสตองใสปุยที่มีฟอสเฟตอัตราต่ํา  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

โพแทสเชยีมที่สกัดได (มก./กก.) 

 
                               เดือน                                                            เดือน  

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงของโพแทสเซียมที่สกัดไดของดินโคนตนฝรั่ง เมื่อไมปลูกพืชคลุมดิน (C0) และปลูกพืช

คลุมดิน (C1) รวมกับไมใสปุย (F0) ใสปุยหมักเอกชน (F1) ใสปุยหมักเติมอากาศ (F2) และใสปุยหมัก

เติมอากาศ+ใบกระถินปน (F3)  

 

ปริมาณโพแทสเชียมที่เปนประโยชนกับพืชวิเคราะหจากผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโพแทสเซียมที่

สกัดไดในดินรอบรากฝรั่งในรัศมีทรงพุม (ภาพที่ 4) เมื่อมีการปลูกพืชคลุมดินและใสปุยอินทรียที่แตกตางกัน 

ปรากฏวาการปลูกพืชคลุมดินไมทําใหปริมาณโพแทสเชียมที่เปนประโยชนมีความแตกตางกัน แตกรรมวิธีการใส

ปุยทําใหปริมาณโพแทสเชียมที่เปนประโยชนในดินมีความแตกตางกันอยางชัดเจน เมื่อฝรั่งอายุ 12 เดือน การใส

ปุยหมักเติมอากาศมีศักยภาพในการเพิ่มโพแทสเชียมที่เปนประโยชนในดินมากกวาการใสปุยอินทรียเอกชน และ

การไมใสปุยอยางเดนชัด โดยทําใหองคประกอบโพแทสเชียมที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้นจากดินกอนปลูก 218 มก./

กก. เปน 500-700 มก./กก.สวนการใสปุยอินทรียเอกชนทําใหปริมาณโพแทสเชียมที่เปนประโยชน เพิ่มขึ้นเปน 

300-400 มก./กก. ซึ่งทําใหปริมาณของโพแทสเชียมที่เปนประโยชนในดินเพิ่มขึ้นจนเกินความเพียงพอกับความ

ตองการของพืช ตามหลักการใชปุยตามคาวิเคราะหดินในไมผลทั่วไปหากปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดไดในดินมี

ปริมาณสูงกวา 100 มก./กก. แสดงวาดินมีปริมาณโพแทสเซียมสูงที่เพียงพอตอความตองการของพืช (กรม

วิชาการเกษตร. 2548) ในปที่ 2 และ 3 จึงปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการทดลอง โดยเนนใสเฉพาะพืชสดที่ใหไนโตรเจน 

ซึ่ง F2 ปรับเปนใสพืชคลุมดินหรือถั่วเซ็นโตซีมาอยางเดียวและ F3 ปรับเปนใสในกระถินปนอยางเดียว เนื่องจาก

ฟอสเฟตและโพแทชในดินมีมากเพียงพอแลว 



 

การเจริญเติบโตของฝรั่ง 

 

 ความสูง 

 ป 2554 ฝรั่งมีการเจริญเติบโตเขาสูระยะที่ใหผลผลิต ความสูงแสดงในตารางที่ 1 กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุม

ดินไมมีผลทําใหความสูงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมปลูกพืชคลุมดิน แตกรรมวิธี

การใสปุยรูปแบบตางๆมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมใสปุย โดยกรรมวิธีที่ ปที่ 1 ใส

ปุยหมักเติมอากาศรวมกับในกระถินปน และปที่ 2 ใสใบกระถินปนอยางเดียวสูงที่สุด 2.48 เมตร ไมแตกตางกัน

ทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใสปุยหมักเติมอากาศอยางเดียว 2.48 เมตร แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตกับ

กรรมวิธีที่ใสปุยหมักเอกชนและกรรมวิธีที่ไมใสปุย 2.27 และ 2.21 เมตร ตามลําดับ สวนปฏิกิริยาสัมพันธระหวาง

การปลูกพืชคลุมดินและรูปแบบการใสปุยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ   

  

ตารางที่ 1 ความสูงของฝรั่งอินทรีย (เมตร) เมื่อปลูกพืชคลุมดินและใสปุยรูปแบบตางกัน ในดินรวนเหนียวชุด

กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ป 2554 

 

การใสปุย การปลูกพืชคลมุดิน ปุยหมัก-เฉลี่ย1 

กรรมวิธีปที่ 1  กรรมวิธีปที่ 2-3 ไมปลูก ปลูกถั่วเซ็นโตรซึมา   

ไมใสปุย ไมใสปุย 2.17 2.25 2.21 b 

ปุยหมักเอกชน ปุยหมักเอกชน 2.22 2.31 2.27 b 

ปุยหมักเตมิอากาศ พืชคลุมดินแหงปน 2.51 2.45   2.48 ab 

ปุยหมักเตมิอากาศ+ใบกระถินปน ใบกระถินปน 2.77 2.58 2.67 a 

ปลูกพืชคลุมดิน-เฉลี่ย2      2.41  2.40   

CV  9.98  %      
1ความสูงเฉลีย่ของฝรั่งท่ีใสปุยหมกั (สดมภ) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมอืนกัน ไมแตกตางกันทางสถิต ิ 

โดยใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 
2 ความสูงเฉลีย่ของฝรั่งท่ีปลูกพืชคลุมดิน (แถว) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิต ิ 

โดยใช LSD ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%   

 

ความกวางของทรงพุม 

 ทรงพุมของฝรั่งในป 2554 ขยายเพิ่มขึ้น (ตารางที่ 2) ใหผลสอดคลองกับความสูง โดยกรรมวิธีที่ปลูกพืช

คลุมดินไมมีผลทําใหทรงพุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมปลูกพืชคลุมดิน แต

กรรมวิธีการใสปุยรูปแบบตางๆมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมใสปุย โดยกรรมวิธีที่ปที่ 



1 ใสปุยหมักเติมอากาศรวมกับในกระถินปน และปที่ 2 ใสใบกระถินปนอยางเดียวมีทรงพุมสูงสุด 2.69 เมตร ไม

แตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใสปุยหมักเติมอากาศอยางเดียว 2.53 เมตร แตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิตกับกรรมวิธีที่ใสปุยหมักเอกชนและกรรมวิธีที่ไมใสปุย 2.05 และ 1.80 เมตร ตามลําดับ สวนปฏิกิริยาสัมพันธ

ระหวางการปลูกพืชคลุมดินและรูปแบบการใสปุยไมมีความแตกตางกันทางสถิต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ความกวางทรงพุมของฝรั่งอินทรีย (เมตร) เมื่อปลูกพืชคลุมดินและใสปุยรูปแบบตางกัน ในดินรวน

เหนียวชุดกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ป 2554 

 

การใสปุย การปลูกพืชคลมุดิน ปุยหมัก-เฉลี่ย1 

กรรมวิธีปที่ 1  กรรมวิธีปที่ 2-3 ไมปลูก ปลูกถั่วเซ็นโตรซีมา   

ไมใสปุย ไมใสปุย 1.83 1.77 1.80 b 

ปุยหมักเอกชน ปุยหมักเอกชน 2.07 2.03 2.05 b 

ปุยหมักเตมิอากาศ พืชคลุมดินแหงปน 2.67 2.37 2.53 a 

ปุยหมักเตมิอากาศ+ใบกระถินปน ใบกระถินปน 2.72 2.65 2.69 a 

ปลูกพืชคลุมดิน-เฉลี่ย2        2.32  2.21   

CV  12.8  %      
1ความกวางทรงพุมเฉลี่ยของฝรั่งที่ใสปุยหมัก (สดมภ) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิต ิ 

โดยใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 
2 ความกวางทรงพุมเฉลี่ยของฝรั่งที่ปลูกพืชคลุมดิน (แถว) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกนัทางสถิติโดยใช LSD ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95%   

 

ผลผลิตของฝรั่งอินทรีย 

 ในป 2554 ฝรั่งมีอายุ 2 ป เก็บผลผลิตของฝรั่งได 3 ครั้ง ผลผลิตรวมแสดงในตารางที่ 3 พบวากรรมวิธีที่

ปลูกพืชคลุมดินใหผลผลิตฝรั่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมปลูกพืชคลุมดินใหผลผลิตสูง



กวากรรมวิธีไมปลูกพืชคลุมดิน 30.3% สวนรูปแบบการใสปุยพบวาการใสปุยรูปแบบตางๆมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมใสปุย รูปแบบการใสปุยที่ใหผลผลิตผลสดสูงสุดคือกรรมวิธีที่ในปที่ 1 ใส

ปุยหมักเติมอากาศผสมผสานกับใบกระถินปน และปที่ 2 ใสใบกระถินปนอยางเดียว 4 กก.น้ําหนักแหงตอไร ให

ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 948 กก.ตอไรตอป ไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ปที่ 1 ใสปุยหมักเติมอากาศอยางเดียว 

และปที่ 2 ใสถั่วเซ็นโตรซีมาทีปลูกเปนพืชคลุมดิน 4 กก.น้ําหนักแหงตอไรตอป และกรรมวิธีที่ใสปุยหมักเอกชน 

ใหผลผลิต 828 และ 699 กก.ตอไรตอปตามลําดับ สวนปฏิกิริยาสัมพันธระหวางการปลูกพืชคลุมดินและรูปแบบ

การใสปุยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตปรากฏวาการปลูกพืชคลุมดินรวมกับใสปุยหมักเติมอากาศและใบ

กระถินปนในปที ่1 และปที่ 2 ใสใบกระถินปนอยางเดียว ใหผลผลิตสูงสุด 1,068 กก.ตอไรตอป  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3 ผลผลิตผลสดของฝรั่งอินทรีย (กก./ไร) เมื่อปลูกพืชคลุมดินและใสปุยรูปแบบตางกัน ในดินรวนเหนียว

ชุดกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ป 2554 

 

การใสปุย การปลูกพืชคลมุดิน ปุยหมัก-เฉลี่ย1 

กรรมวิธีปที่ 1  กรรมวิธีปที่ 2-3 ไมปลูก ปลูกถั่วเซ็นโตรซึมา   

ไมใสปุย ไมใสปุย 576 646            611 b 

ปุยหมักเอกชน ปุยหมักเอกชน 595 803 699 ab 

ปุยหมักเตมิอากาศ พืชคลุมดินแหงปน 681 975 828 ab 

ปุยหมักเตมิอากาศ+ใบกระถินปน ใบกระถินปน 827 1068 948 a 

ปลูกพืชคลุมดิน-เฉลี่ย2      670 b   873 a   

CV  19.2  %      
1ผลผลิตเฉลีย่ของฝรั่งท่ีใสปุยหมัก (สดมภ) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถติ ิ 

โดยใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 
2 ผลผลิตเฉลี่ยของฝรั่งที่ปลูกพืชคลุมดิน (แถว) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิต ิ 

โดยใช LSD ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%   

 

รายไดเฉลี่ย 



 ในป 2554 ฝรั่งมีอายุ 2 ป เก็บผลผลิตของฝรั่งได 3 ครั้ง รายไดรวมเมื่อคํานวณราคาฝรั่งอินทรียกิโลกรัม

ละ 30 บาท (ตารางที่ 4) พบวากรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมีรายไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไม

ปลูกพืชคลุมดิน ซึ่งมีรายไดสูงกวากรรมวิธีไมปลูกพืชคลุมดิน 28.9% สวนรูปแบบการใสปุยพบวาการใสปุย

รูปแบบตางๆทําใหรายไดมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมใสปุย รูปแบบการใสปุยที่ทํา

ใหมีรายไดสูงสุดคือกรรมวิธีที่ในปที่ 1 ใสปุยหมักเติมอากาศผสมผสานกับใบกระถินปน และปที่ 2 ใสใบกระถินปน

อยางเดียว 4 กก.น้ําหนักแหงตอไร มีรายไดเฉลี่ยสูงสุด 27,842 กก.ตอไรตอป ไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่

ปที่ 1 ใสปุยหมักเติมอากาศอยางเดียว และปที่ 2 ใสถั่วเซ็นโตรซีมาทีปลูกเปนพืชคลุมดิน 4 กก.น้ําหนักแหงตอไร

ตอป และกรรมวิธีที่ใสปุยหมักเอกชน มีรายได  24,845  และ 20,962 บาทตอไรตอป ตามลําดับ สวนปฏิกิริยา

สัมพันธระหวางการปลูกพืชคลุมดินและรูปแบบการใสปุยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ แตปรากฏวาการปลูกพืช

คลุมดินรวมกับใสปุยหมักเติมอากาศและใบกระถินปนในปที่ 1 และปที่ 2 ใสใบกระถินปนอยางเดียว ใหรายได

สูงสุด 30,877 บาทตอไรตอป  

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 รายไดเฉลี่ยทั้งหมด (บาท/ไร) ของฝรั่ง เมื่อปลูกพืชคลุมดินและใสปุยรูปแบบตางกัน ในดินรวนเหนียว

ชุดกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ป 2554  

การใสปุย การปลูกพืชคลมุดิน ปุยหมัก-เฉลี่ย1 

กรรมวิธีปที่ 1  กรรมวิธีปที่ 2-3 ไมปลูก ปลูกถั่วเซ็นโตรซึมา   

ไมใสปุย ไมใสปุย 17,294 19,375 18,335 b 

ปุยหมักเอกชน ปุยหมักเอกชน 17,840 24,082  20,962 ab 

ปุยหมักเตมิอากาศ พืชคลุมดินแหงปน 20,427 29,264  24,845 ab 

ปุยหมักเตมิอากาศ+ใบกระถินปน ใบกระถินปน 24,808 30,877 27,842 a  

ปลูกพืชคลุมดิน-เฉลี่ย2   20,092 b 25,900 a   

CV  19.8  %      
1รายไดเฉลีย่ทั้งหมดของฝรั่งที่ใสปุยหมัก (สดมภ) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ  

โดยใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 
2 รายไดเฉลี่ยทั้งหมดของฝรั่งที่ปลกูพืชคลุมดิน (แถว) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิต ิโดยใช LSD ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95%, ฝรั่งราคา 30 บาทตอกิโลกรัม 
 

 



น้ําหนักเฉลี่ยตอผล 

 น้ําหนักสดเฉลี่ยตอผลของฝรั่งอินทรีย แสดงในตารางที่ 5 พบวากรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมีน้ําหนักผลสด

เฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมปลูกพืชคลุมดิน ซึ่งมีน้ําหนักเฉลี่ยตอผลมากกวากรรมวิธี

ไมปลูกพืชคลุมดิน 17.9% สวนรูปแบบการใสปุยและปฏิกิริยาสัมพันธระหวางการปลูกพืชคลุมดินและรูปแบบการ

ใสปุยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  
 

 

ตารางที่ 5 น้ําหนักผลสดของฝรั่งอินทรีย (กก./ผล) เมื่อปลูกพืชคลุมดินและใสปุยรูปแบบตางกัน ในดินรวนเหนียว

ชุดกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ป 2554 

การใสปุย การปลูกพืชคลมุดิน ปุยหมัก-เฉลี่ย1 

กรรมวิธีปที่ 1  กรรมวิธีปที่ 2-3 ไมปลูก ปลูกถั่วเซ็นโตรซึมา   

ไมใสปุย ไมใสปุย 0.303 0.366 0.335 

ปุยหมักเอกชน ปุยหมักเอกชน 0.316 0.381 0.349 

ปุยหมักเตมิอากาศ พืชคลุมดินแหงปน 0.344 0.375 0.359 

ปุยหมักเตมิอากาศ+ใบกระถินปน ใบกระถินปน 0.333 0.407 0.370 

ปลูกพืชคลุมดิน-เฉลี่ย2   

   0.324 

b   0.382 a   

CV  8.84  %      
1น้ําหนักผลสดเฉลี่ยของฝรั่งที่ใสปุยหมัก (สดมภ) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ  

โดยใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 
2 น้ําหนักผลสดเฉลี่ยของฝรั่งที่ปลกูพืชคลุมดิน (แถว) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิต ิ 

โดยใช LSD ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%    

ตารางที่ 6 คาความหวานของผลสดฝรั่งอินทรีย (% brix) เมื่อปลูกพืชคลุมดินและใสปุยรูปแบบตางกัน ในดินรวน

เหนียวชุดกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ป 2554 

การใสปุย การปลูกพืชคลมุดิน ปุยหมัก-เฉลี่ย1 

กรรมวิธีปที่ 1  กรรมวิธีปที่ 2-3 ไมปลูก ปลูกถั่วเซ็นโตรซึมา   

ไมใสปุย ไมใสปุย 10.9 10.5 10.7 

ปุยหมักเอกชน ปุยหมักเอกชน 10.4 10.5 10.5 

ปุยหมักเตมิอากาศ พืชคลุมดินแหงปน 11.2 11.1 11.1 

ปุยหมักเตมิอากาศ+ใบกระถินปน ใบกระถินปน 10.5 10.7 10.6 

ปลูกพืชคลุมดิน-เฉลี่ย2   10.7   10.7   

CV  5.66  %      
1คาความหวานเฉลี่ยของฝรั่งที่ใสปุยหมัก (สดมภ) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ  

โดยใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 



2 คาความหวานเฉลี่ยของฝรั่งที่ปลกูพืชคลุมดิน (แถว) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิต ิ 

โดยใช LSD ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%   

 

ความหวาน 

 คาความหวาน (% brix) แสดงในตารางที่ 6 พบวา การปลูกพืชคลุม รูปแบบการใสปุย และปฏิกิริยา

สัมพันธระหวางการปลูกพืชคลุมดินและรูปแบบการใสปุยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ   

 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 ผลการทดลองพบวาการปลูกพืชคลุมดินทําใหฝรั่งอินทรียเจริญเติบโตดี สวนการใสปุยพบวาการใสปุย

หมักเติมอากาศรวมกับใบกระถินปน ชวยใหผลผลิตฝรั่งและการสะสมธาตุอาหารในดินมีความเหมาะสมและการ

ปลูกพืชคลุมดินรวมกับการใสปุยหมักเติมอากาศผสมผสานกับใบกระถินบด ทําใหผลผลิตสูงกวากรรมวิธีอื่นๆ และ

มีรายไดสูงสุด 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 ผลจากการทดลองนี้เปนพื้นฐานที่สําคัญในการนําไปใชตอยอดการพัฒนาการผลิตพืชอินทรียชนิดอื่นๆ

ตอไป การผลิตพืชอินทรียมีปญหาที่สําคัญ 2 ดานคือ การจัดการธาตุอาหารพืช และการอารักขาพืช ในการ

ทดลองนี้ทําใหไดขอมูลประสิทธิภาพในการใชปุยหมักเติมอากาศรวมกับใบกระถินปน ซึ่งจากผลการทดลองในปที่ 

2 ผลผลิตฝรั่งเริ่มใหขอมูลที่ชัดเจน สวนการปลูกพืชคลุมดินมีความชัดเจนในการควบคุมวัชพืชระหวางแถวฝรั่ง ได

เกือบรอยเปอรเซ็นต ในการทดลองในปที่สองไดปรับมาใสเฉพาะพืชคลุมดินกับใบกระถินปนเพื่อไมใหดินมี

ฟอสเฟตและโพแทชสูงเกินไป หลังจากผลวิเคราะหดินในปแรกพบวาการใสปุยหมักเติมอากาศทําใหฟอสเฟตและ

โพแทชในดินสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ดังนั้นการนําความรูไปใชประโยชนในระบบที่เหมาะสมอาจจะเปนระบบการใสปุย

หมักเติมอากาศ รวมกับใบกระถินปน ปเวนป หรือใชรวมกันในอัตราที่เหมาะสม หรือหากมีการปลูกพืชคลุมดินก็

สามารถตัดพืชคลุมดินใสโคนตนพืชเปนแหลงไนโตรเจนได 
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