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บทคัดยอ 

 

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแกวมังกรอินทรีย มีวัตถุประสงคเพื่อหาเทคโนโลยีการจัดการดินและ

ธาตุอาหารในการผลิตแกวมังกรระบบอินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการโดยวาง

แผนการทดลองแบบ 2x4 factorial in RCB  3 ช้ํา 8 กรรมวิธี มีปจจัยในการศึกษา 2 ปจจัย คือ ปจจัยที่ 1 การ

จัดการดิน มี 2 กรรมวิธี กรรมวิธีที่ 1 ตัดหญาเดือนละ 1 ครั้ง และกรรมวิธีที่ 2 ปลูกถ่ัวเซ็นโตซึมาคลุมดิน  ปจจัย

ที่ 2 การใสปุยมี 4 กรรมวิธี คือ กรรมวิธีที่ 1 ไมใสปุย  กรรมวิธีที่ 2 ใสปุยอินทรียเอกชน  กรรมวิธีที่ 3 ปที่ 1 ใส

ปุยหมักเติมอากาศ และปที่ 2 ใสถั่วเซ็นโตรซึมาที่ปลูกในแปลง 4 กก.น้ําหนักแหงตอตนตอป และกรรมวิธีที่ 4 ปที่

1 ใสปุยหมักเติมอากาศรวมกับใบกระถินปน ปที่ 2 ใสใบกระถินปน 4 กก.น้ําหนักแหงตอตนตอป  ดําเนินการใน

ดินชุดกําแพงแสน ที่ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ผลการทดลองพบวากรรมวิธีที่ใสปุยหมักแบบเติม

อากาศรวมกับใบกระถินปนในปที่ 1 และปที่ 2 ใสใบกระถินปนอยางเดียว 4 กก.น้ําหนักแหงตอตนตอปรวมกับ

การปลูกถั่วเซ็นโตซึมาคลุมดิน ทําใหความอุดมสมบูรณมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธี

อื่นๆโดยทําใหอินทรียวัตถุ ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เปนประโยชนในบริเวณรอบๆทรงพุมของแกวมังกรเพิ่ม

ขึ้นอยูในระดับสูง และทําใหผลผลิตน้ําหนักผลสดแกวมังกรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับ

กรรมวิธีอื่นๆ ผลจากการทดลองทําใหไดเทคโนโลยีการจัดการดินและธาตุอาหารในการผลิตแกวมังกรระบบ

อินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย กรมวิชาการเกษตร ไดชัดเจนขึ้น แตจําเปนตองเก็บขอมูลตอเนื่องเพื่อดูการ

เปลี่ยนแปลงในปตอๆไป 
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บทนํา 

 

แกวมังกร (Dragon fruit) อยูในวงศ Cactaceae ซึ่งเปนวงศเดียวกับตะบองเพชร สกุล Hylocereanae 

แกวมังกร มีพื้นเพดั้งเดิมอยูในอเมริกากลาง เขามาในเอเชียที่เวียดนามกอน โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเมื่อ

ประมาณ 100 ปมาแลว โดยปลูกมากตามแนวชายฝงทะเลตะวันออกจากเมืองญาตรังไปจนถึงไซงอน และเพิ่งเขา

มาในไทยเมื่อประมาณ 10 ป แตเปนพันธุเนื้อขาว สวนพันธุเนื้อแดงที่ชื่อแดงสยามเปนพันธุมาจากไตหวัน (นิดดา 

และทวีทอง. 2550) แกวมังกรเปนไมเลื้อย มีลําตนยาวประมาณ 5 เมตร มีรากทั้งในดินและรากอากาศ ชอบดิน

รวนระบายน้ําดี ชอบแสงแดดพอเหมาะ โลงแจง แตไมแรงกลาเกินไป ดอกสีขาว ขนาดใหญกลีบยาวเรียงซอนกัน 

บานตอนกลางคืน ผลแกวมังกรมีรูปทรงเปนทรงกลมรี สีของเปลือกผลเมื่อดิบเปนสีเขียว เมื่อสุกเปนมีสีแดงมวง

หรือสีบานเย็น มีกลีบเลี้ยงสีเขียวติดอยูรอบผล ผลแกวมังกรสวนใหญมีน้ําหนักประมาณ 300 - 600 กรัม เมื่อผา

ผลแกวมังกรจะเห็นเนื้อของผลแกวมังกรสีขาวหากผลนั้นเปนแกวมังกรพันธุเวียดนามหรือพันธุไทย และเนื้อผลจะ

มีสีแดงหรือชมพูเมื่อผลนั้นเปนพันธุเนื้อสีแดง โดยมีเมล็ดสีดําเล็กคลายๆเม็ดงา หรือเม็ดแมงลัก กระจายฝงอยูทั่ว

เนื้อ แกวมังกรนิยมรับประทานเปนผลไมสด เปนสวนผสมของฟรุตสลัดหรือปนเปนน้ําผลไม เปนผลไมที่สามารถ

รับประทานเพื่อบรรเทาอาการโรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน ตลอดจนชวยลดความอวนเนื่องจากเปนผลไมที่มี

แคลอรีต่ํา เปนผลไมที่มีกากใยสูง มีวิตามินและแรธาตุตางๆที่ชวยทั้งในเรื่องการบํารุงผิวพรรณ กระดูกและฟน

แข็งแรง ชวยดูดซับสารพิษตางๆ ออกจากรางกาย เชน สารตกคางจากยาฆาแมลงที่มากับผัก สารตกคาง เชน

ตะกั่ว ที่มาจากควันทอไอเสียรถยนต และสารอื่นๆ และยังชวยลดการเกิดมะเร็งอีกดวย จึงควรมีการพัฒนาเขาสู

ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย 

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 

พื้นที่ที่ผลิตพืชอินทรียจะตองไมมีสารพิษตกคางอยูในดิน หางจากโรงงานอุตสาหกรรม และแปลงปลูกพืชที่ใช

สารเคมี แหลงน้ําที่ใชในกระบวนการผลิตตองสะอาดปราศจากสารพิษตกคางและการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียที่



กอใหเกิดโรค จะตองมีแนวกันชน (buffer zone) ผานชวงระยะเวลาปรับเปลี่ยนเปนระบบเกษตรอินทรียมาแลว 

1 ป สําหรับพืชลมลุก ระยะเวลา 1 ป 6 เดือน สําหรับไมยืนตน การปรับปรุงบํารุงดิน การเพิ่มความหลากหลาย

ของสิ่งมีชีวิต การควบคุมโรคแมลงศัตรูพืชโดยไมใชปุยเคมีและสารเคมี เมล็ดพันธุและสวนขยายพันธุตองมาจาก

กระบวนการผลิตแบบอินทรีย รวมทั้งหามใชพันธุพืชที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรมและ/หรือผานการฉายรังสี 

การเก็บเกี่ยวการบรรจุผลผลิตและการขนสง ตองทําดวยความระมัดระวัง เพื่อปองกันการสูญเสียสภาพการเปน

อินทรีย ตองมีการบันทึกขอมูล การทวนสอบยอนกลับของผลิตผลและผลิตภัณฑตางๆเปนตน (กรมวิชาการ

เกษตร.2552) 

ในปจจุบันระบบเกษตรอินทรียเริ่มมีความสําคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผูบริโภคไดเห็นพิษภัยจากสารเคมีที

ตกคางในพืชผลที่บริโภคกันเปนประจําวัน ตั้งแต ป 2540-2544 พบวา มีผูปวยจากสารเคมีที่ใชกําจัดศัตรูพืช 4-7 

คน ตอประชากร 100,000 คน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร.2547) ในการทําเกษตรอินทรียอาจตองมีการ

จัดการระบบการปลูกพืช เชน การใชพืชตระกูลถั่วรวมกับพืชอื่น โดยพืชตระกูลถั่วสามารถตรึงไนโตรเจนจาก

อากาศมาใชประโยชนได ซึ่งจะมีผลตกคางถึงพืชที่ปลูกตามมา จะชวยทําใหการหมุนเวียนของธาตุอาหารพืชในดิน

เปนประโยชนตอพืชมากข้ึน (จิรพงษ. 2548) และSeithep et al (2009) ไดเปรียบเทียบการผลิตปุยหมักแบบเติม

อากาศและแบบกลับกอง พบวา อุณหภูมิ pH และความชื้น ในกองปุยทั้งสองแบบไมมีความแตกตางกัน แตปุย

หมักแบบเติมอากาศมีประสิทธิภาพในการสงเสริมกิจกรรมการทํางานของเอนไซม cellulase ของจุลินทรียกลุม 

mesophilic และ thermophilic ที่สามารถผลิตเอนไซม cellulase สูงกวาแบบกลับกอง และไดสรุปวาปุยหมัก

แบบเติมอากาศมีประสิทธิภาพสูงกวาแบบกลับกองทั่วไป เนื่องจากทําใหกองปุยมีสภาพที่มีอากาศอยางเพียงพอ 

ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการทําปุยหมัก เนื่องจากชวยเพิ่มการเจริญของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับการยอยสลาย ดังนั้น 

การหมักปุยแบบเติมอากาศ จึงเปนวิธีการผลิตปุยหมักอีกวิธีหนึ่งที่สามารถใชเปนทางเลือกนําไปขยายผลสู

เกษตรกรได สมปอง (2550) ที่ไดพัฒนาตนแบบการผลิตปุยหมักแบบอากาศและไดแนะนําวาคุณภาพของปุยหมัก

ขึ้นอยูกับชนิดวัตถุดิบและวิธีการหมัก การทดลองนี้จึงมีความประสงคเพื่อใหไดเทคโนโลยีการจัดการดินและธาตุ

อาหารในการผลิตแกวมังกรระบบอินทรียตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย กรมวิชาการเกษตร โดยผสมผสานวิธีการ

จัดการดินและการใสปุยรูปแบบตางๆเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและผลผลิตของแกวมังกรที่ผลิตใน

ระบบเกษตรอินทรีย 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

 1.ปุยหมักแบบเติมอากาศ 

 2.แกวมังกรพันธุไตหวัน (เนื้อแดง)  

 3.เมล็ดพันธุถั่วเซนโตซึมา 

 4.จอบ เสียม  

 5, สารกําจัดศัตรูพืช ไวทออย และปโตรเลียมออย  



 6. แปลงทดลองปลอดการใชสารเคมี มากกวา 3 ป ขนาด 2.5 ไร ปลูกกลวยเปนแนวปองกันการปนเปอน 

 7. น้ําจากบอพักน้ํา 

วิธีการ  

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

ปจจัยที่ 1.การจัดการดิน มี 2 กรรมวิธี  

            กรรมวิธีที่ 1 ตัดหญาเดือนละ 1 ครั้ง  

                                 กรรมวิธีที่ 2 ปลูกถ่ัวเซนโตซึมาคลุมดิน  

ปจจัยที่ 2 ใสปุย 4 รูปแบบ คือ  

       กรรมวิธีที ่1 ไมใสปุย  

       กรรมวิธีที ่2 ใสปุยอินทรียเอกชน  

       กรรมวิธีที ่3 ปที่1 ใสปุยหมักเติมอากาศ (วัสดุมูลไกแกลบ+มูลวัว) ผลิตใชเอง  

                      ปที2่ ใสพืชคลุม (ถ่ัวเซ็นโตรซึมา) แหง 4 กก/ตน/ป  

                            กรรมวิธีที ่4 ปที่1 ใสปุยหมักเติมอากาศ (วัสดุมูลไกแกลบ+มูลวัว) ผลิตใชเองรวมกับ 

                                                   ใบกระถินปน 2 กก.น้ําหนักแหงตอตนตอป   

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

วิธีปฏิบัติการทดลอง 

การวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดินกอนปลูก ปรับพื้นที่ เตรียมดิน แบงแปลงยอยขุดหลุม  

วางระบบน้ํา จัดหาพันธุแกวมังกร  ใชระยะปลูก 3x3 ตารางเมตรตอตน และปลูกพืชคลุมดินระหวางแถวใน

กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมดินโดยคลุกเชื้อไรโซเบียมอัตรา 200 กรัมตอไร ใสปุยแตละชนิดรอบทรงพุมตามที่กําหนด

ในกรรมวิธีการทดลองต ปละ 2 ครั้ง ดูแลรักษา พนสารไวทออยเมื่อพบการระบาดของแมลงศัตรูพืช ตัดหญาใน

กรรมวิธีที่ไมปลูกพืชคลุมดิน เดือนละ 1 ครั้ง โดยไมตองเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง การเก็บขอมูล  การ

เปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณของดินทุกป วัดการเจริญเติบโตและผลผลิตของแกวมังกร วิเคราะหขอมูลโดยการ

วิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใช DMRT และ LSD 

 

เวลาและสถานที่ 

 เวลา เริ่มตน ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2554 

สถานที่ทําการทดลอง  กลุมงานวิจัยจุลินทรียดิน กลุมวิจัยปฐพีวิทยา สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต

ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  และ ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อ. กําแพงแสน จ.นครปฐม 

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของดิน 



การประเมินคุณภาพดินจากผลการวิเคราะหดินปรากฏวาดินกอนปลูกเนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย

มีความอุดมสมบูรณปานกลาง โดยมีปฏิกิริยากรด-ดาง 7.1 การนําไฟฟา 0.26 dS/m อินทรียวัตถุ 2.25 % 

ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 79 มก./กก. โพแทสเซียมที่สกัดได 293 มก./กก. ชัลเฟอร 97 มก./กก. แคลเซียม 

2,984 มก./กก. แมกนีเชียม 293 มก./กก. เหล็ก 19.5 มก./กก. แมงกานีส 24.5 มก./กก. สังกะสี 1.68 มก./กก. 

และทองแดง 1.62 มก./กก. มีระดับธาตุอาหาร ฟอสฟอรัส ปานกลาง และโพแทสเซียม คอนขางสูง การ

เปลี่ยนแปลงของดินเมื่อปลูกแกวมังกรดวยระบบอินทรีย ภาพที่ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยากรด-ดาง

ของดิน ปรากฏวาปฏิกิริยาของดินมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีความแตกตางกันในแตละกรรมวิธี โดย

ปฏิกิริยากรด-ดางของดินไมแตกตางกันทางสถิติระหวางกรรมวิธีที่มีการปลูกพืชคลุมดินกับไมปลูก แตกรรมวิธีใส

ปุยที่แตกตางกันทําใหปฏิกิริยากรด-ดางของดินลดลงเล็กนอย ทั้งการใสปุยหมักแบบเติมอากาศและใสปุยอินทรีย

เอกชน ทั้งหลังปลูก ซึ่งมีผลทําใหปฏิกิริยาในดินมีความเหมาะสมตอการเปนประโยชนของธาตุอาหารพืช 

(คณาจารยปฐพีวิทยา.2545) การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบอินทรียวัตถุในดินในรัศมีทรงพุม เมื่อมีการปลูกพืช

คลุมดินและใสปุยที่แตกตางกันปรากฏวาการปลูกพืชคลุมดินไมทําใหปริมาณอินทรียวัตถุของดินมีความแตกตาง

กัน แตกรรมวิธีการใสปุยปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีความแตกตางกันอยางชัดเจน เมื่อฝรั่งอายุ 12 เดือนการใสปุย

หมักเติมอากาศมีศักยภาพในการเพิ่มองคประกอบอินทรียวัตถุในดินมากกวาการใสปุยอินทรียเอกชน โดยทําให

องคประกอบอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนหลังการปลูกเพียง 12 เดือน ซึ่งทําใหระดับความอุดมสมบูรณเพิ่ม

จากดินมีความอุดมสมบูรณปานกลางเปนดินที่มีระดับความอุดมสมบูรณสูง (กรมวิชาการเกษตร 2548) 

 

 

 

 

 
ปฏิกิริยา กรด-ดาง (น้ํา 1:1)                                                

 
 

ภาพท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยา กรด-ดาง ของดินรอบทรงพุมแกวมังกร เมื่อไมปลูกพืชคลุมดิน (C0) และปลูกพืชคลมุดิน 

(C1) รวมกับปที่ 1-2 ไมใสปุย (F0) ปที่ 1-2 ใสปุยหมักเอกชน (F1) ปที่ 1 ใสปุยหมักเติมอากาศ ปท่ี 2 ใสถั่วเซ็นโตรซึมา 

4 กก.น้ําหนักแหงตอตนตอป (F2) และ ปท่ี 1 ใสปุยหมักเติมอากาศ+ใบกระถินปน และ ปท่ี 2 ใสใบกระถินปน 4 กก.

น้ําหนักแหงตอตนตอป (F3) 



 

อินทรียวัตถุ (%) 

 

 

ภาพท่ี 2 การเปลี่ยนแปลงของอินทรียวัตถุของดินรอบทรงพุมแกวมงักร เมื่อไมปลูกพืชคลุมดิน (C0) และปลูกพืชคลุมดิน (C1) 

รวมกับปที่ 1-2 ไมใสปุย (F0) ปที่ 1-2 ใสปุยหมักเอกชน (F1) ปที่ 1 ใสปุยหมักเติมอากาศ ปท่ี 2 ใสถั่วเซ็นโตรซึมา 4 

กก.น้ําหนักแหงตอตนตอป (F2) และ ปท่ี 1 ใสปุยหมักเติมอากาศ+ใบกระถินปน และ ปท่ี 2 ใสใบกระถินปน 4 กก.

น้ําหนักแหงตอตนตอป (F3) 

 

การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินในรัศมีทรงพุม เมื่อมีการปลูกพืชคลุม

ดินและใสปุยที่แตกตางกันปรากฏวาการปลูกพืชคลุมดินไมทําใหปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนมีความแตกตาง

กันแตกรรมวิธีการใสปุยทําใหปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินมีความแตกตางกันอยางชัดเจน โดยเมื่ออายุ 

12 และ 24 เดือน การใสปุยหมักเติมอากาศและการใสปุยหมักเติมอากาศรวมกับใบกระถินปน มีศักยภาพในการ

เพิ่มฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินมากกวาการใสปุยอินทรียเอกชนและการไมใสปุย โดยทําใหองคประกอบ

ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้นจากดินกอนปลูกมากกวา 200 มก./กก. สวนการใสปุยอินทรียเอกชนทําให

ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนเพิ่มขึ้นนอย (ภาพที่ 3) จึงทําใหไดเทคโนโลยี ในการจัดการฟอสฟอรัสเบื้องตน

ในการปลูกแกวมังกรอินทรียเพื่อทําใหปริมาณของฟอสฟอรัสในดินมีความเพียงพอกับความตองการของพืช ตาม

หลักการใชปุยตามคาวิเคราะหดินในไมผลทัว่ๆไปหากปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนในดินมีปริมาณสูงกวา 45 

มก./กก.แสดงวาดินมีปริมาณฟอสฟอรัสมีปริมาณสูง (กรมวิชาการเกษตร. 2548)  
 

(Bray-II P มก./กก.) 

 



ภาพท่ี 3 การเปลี่ยนแปลงของฟอสเฟต (Bray-II-P) ของดินรอบทรงพุมแกวมังกร เมื่อไมปลูกพืชคลมุดิน (C0) และปลูกพืชคลุมดิน 

(C1) รวมกับปที่ 1-2 ไมใสปุย (F0) ปที่ 1-2 ใสปุยหมักเอกชน (F1) ปที่ 1 ใสปุยหมักเติมอากาศ ปท่ี 2 ใสถั่วเซ็นโตรซึมา 

4 กก.น้ําหนักแหงตอตนตอป (F2) และ ปท่ี 1 ใสปุยหมักเติมอากาศ+ใบกระถินปน และ ปที่ 2 ใสใบกระถินปน 4 กก.

น้ําหนักแหงตอตนตอป (F3) 

 

โพแทสเชียมที่สกัดได (มก./กก.) 

 
 

ภาพท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงของโพแทสเซียมทีส่กัดไดของดินรอบทรงพุมแกวมังกร เมื่อไมปลูกพืชคลุมดิน (C0) และปลูกพืชคลุมดิน 

(C1) รวมกับปที่ 1-2 ไมใสปุย (F0) ปที่ 1-2 ใสปุยหมักเอกชน (F1) ปที่ 1 ใสปุยหมักเติมอากาศ ปท่ี 2 ใสถั่วเซ็นโตรซึมา 

4 กก.น้ําหนักแหงตอตนตอป (F2) และ ปท่ี 1 ใสปุยหมักเติมอากาศ+ใบกระถินปน  และ ปท่ี 2 ใสใบกระถินปน 4 กก.

น้ําหนักแหงตอตนตอป (F3) 

 

ปริมาณโพแทสเชียมที่เปนประโยชนกับพืชวิเคราะหจากผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโพแทสเซียมที่

สกัดไดในดินรอบรัศมีทรงพุมแกวมังกร (ภาพที่ 4) เมื่อมีการปลูกพืชคลุมดินและใสปุยอินทรียที่แตกตางกัน 

ปรากฏวาการปลูกพืชคลุมดินไมทําใหปริมาณโพแทสเชียมที่เปนประโยชนมีความแตกตางกัน แตกรรมวิธีการใส

ปุยทําใหปริมาณโพแทสเชียมที่เปนประโยชนในดินมีความแตกตางกันอยางชัดเจน เมื่ออายุ 12 เดือน พบวาการใส

ปุยหมักเติมอากาศมีศักยภาพในการเพิ่มโพแทสเชียมที่เปนประโยชนในดินมากกวาการใสปุยอินทรียเอกชน และ

การไมใสปุยอยางชัดเดนชัด จนทําใหปริมาณของโพแทสเชียมที่เปนประโยชนในดินเกนิความความตองการของพืช 

เพราะวาตามหลักการใชปุยตามคาวิเคราะหดินในไมผลทั่วไปหากปริมาณโพแทสเซียมที่สกัดไดในดินมีปริมาณสูง

กวา 100 มก./กก. แสดงวาดินมีปริมาณโพแทสเซียมสูงเพียงพอตอความตองการของพืช (กรมวิชาการเกษตร. 

2548) ในปที่ 2 เมื่อปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการทดลอง โดยเนนใสเฉพาะพืชสดที่ใหไนโตรเจน เปนใสถั่วเซ็นโตซีมา

อยางเดียว และในกระถินปนอยางเดียว ในกรรมวิธีการใสปุย F2 และ F3 พบวา ปริมาณโพแทสเชียมที่เปน

ประโยชนในดินลดลงอยางชัดเจน 

 

การเจริญเติบโตและผลผลิต 

 การเจริญเติบโต 



 ในป 2554 แกวมังกรมีการเจริญเติบโตเขาสูระยะที่ใหผลผลิต กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมดินไมมีผลทําให

ความสูงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมปลูก แตกรรมวิธีการใสปุยทําใหความสูงมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมใสปุย โดยกรรมวิธีที่ ปที่ 1 ใสปุยหมักเติมอากาศรวมกับ

ในกระถินปน และปที่ 2 ใสใบกระถินปนอยางเดียวสูงที่สุด แตไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ใสปุยหมักเติม

อากาศอยางเดียว และกรรมวิธีที่ใสปุยอินทรียเอกชน สวนปฏิกิริยาสัมพันธระหวางการปลูกพืชคลุมดินและการใส

ปุยไมมีความแตกตางกันทางสถิติ   

ผลผลิตผลสด 

 ในป 2554 แกวมังกร มีอายุ 2 ป ผลผลิตรวมแสดงในตารางที่ 3 พบวากรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมดินให

ผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมปลูกพืชคลุมดิน สวนรูปแบบการใสปุยพบวาการใสปุยรูปแบบตางๆ

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยกรรมวิธีการใสปุยที่ใหผลผลิตผลสดสูงสุดคือกรรมวิธีที่ในปที่ 1 

ใสปุยหมักเติมอากาศผสมผสานกับใบกระถินปน และปที่ 2 ใสใบกระถินปนอยางเดียว 4 กก.น้ําหนักแหงตอไร แต

ไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ปที่ 1 ใสปุยหมักเติมอากาศอยางเดียว และปที่ 2 ใสถั่วเซ็นโตรซีมาทีปลูกเปน

พืชคลุมดิน 4 กก.น้ําหนักแหงตอไรตอป สวนปฏิกิริยาสัมพันธระหวางการปลูกพืชคลุมดินและรูปแบบการใสปุยมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพบวาการปลูกถั่วเซ็นโตรซึมาคลุมดินทําใหผลผลิตแกวมังกรสูง

อยางชัดเจน สอดคลองกับขอมูลการเจริญเติบโตและความอุดมสมบูรณของดินที่กลาวมาแลว  
 

ตารางที่ 1 ความสูงของเถาแกวมังกร (เมตร) เมื่อปลูกพืชคลุมดินและใสปุยรูปแบบตางกันในดินรวนเหนียวชุด

กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ป 2554 

การใสปุย การปลูกพืชคลมุดิน ปุยหมัก-เฉลี่ย1 

กรรมวิธีปที่ 1  กรรมวิธีปที่ 2-3 ไมปลูก ปลูกถั่วเซ็นโตรซึมา   

ไมใสปุย ไมใสปุย 2.17 2.25 1.71 b 

ปุยหมักเอกชน ปุยหมักเอกชน 2.22 2.31 2.04 ab 

ปุยหมักเตมิอากาศ 

พืชคลุมดินแหง

ปน 2.51 2.45            2.33 a 

ปุยหมักเตมิอากาศ+ใบกระถินปน ใบกระถินปน 2.77 2.58 2.39 a 

ปลูกพืชคลุมดิน-เฉลี่ย2      2.06  2.18   

CV  13.9  %      
1ความสูงของเถาแกวมังกร ที่ใสปุยหมัก (สดมภ) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ  

โดยใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 
2ความสูงของเถาแกวมังกรที่ปลูกพืชคลุมดิน (แถว) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิต ิ 

โดยใช LSD ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%   

รายไดเฉลี่ย 



 ในป 2554 รายไดรวมเมื่อคํานวณราคาแกวมังกรอินทรีย กิโลกรัมละ 30 บาท (ตารางที่ 3) พบวา

กรรมวิธีที่ปลูกพืชคลุมมีรายไดไมแตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ไมปลูกพืชคลุมดิน แตทําใหมีรายไดสูงกวา

กรรมวิธีไมปลูกพืชคลุมดิน 9.1% สวนรูปแบบการใสปุยพบวาการใสปุยรูปแบบตางๆทําใหรายไดมีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย รูปแบบการใสปุยที่ทําใหมีรายไดสูงสุดอยางชัดเจนคือกรรมวิธีที่ในปที่ 1 ใสปุย

หมักเติมอากาศผสมผสานกับใบกระถินปน และปที่ 2 ใสใบกระถินปนอยางเดียว 4 กก.น้ําหนักแหงตอไร ซึ่งไม

แตกตางกันทางสถิติกับกรรมวิธีที่ปที่ 1 ใสปุยหมักเติมอากาศอยางเดียว และปที่ 2 ใสถัว่เซ็นโตรซึมาทีปลูกเปนพืช

คลุมดิน 4 กก.น้ําหนักแหงตอไรตอป และปฏิกิริยาสัมพันธระหวางการปลูกพืชคลุมดินและรูปแบบการใสปุยไมมี

ความแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งมีความสอดคลองกับขอมูลคุณภาพดินการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ไดกลาวมาแลว 

 
ตารางที่ 2 ผลผลิตผลสดของแกวมังกรอินทรีย (กก./ไร) ในป 2554 เมื่อปลูกพืชคลุมดินและใสปุยรูปแบบตางกัน 

ในดินรวนเหนียวชุดกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  

 

การใสปุย การปลูกพืชคลมุดิน ปุยหมัก-เฉลี่ย1 

กรรมวิธีปที่ 1  กรรมวิธีปที่ 2-3 ไมปลูก ปลูกถั่วเซ็นโตรซึมา   

ไมใสปุย ไมใสปุย 244 d 288 bcd             256 c 

ปุยหมักเอกชน ปุยหมักเอกชน  286 cd 313 abc 299 bc 

ปุยหมักเตมิอากาศ พืชคลุมดินแหงปน 

   321 

abc 340 abc 330 ab 

ปุยหมักเตมิอากาศ+ใบกระถินปน ใบกระถินปน  350 ab               371 a 360 a 

ปลูกพืชคลุมดิน-เฉลี่ย2       300                 328    

CV  7.53  %      
1ผลผลิตเฉลีย่ของแกวมังกรที่ใสปุยหมัก (สดมภ) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ  

โดยใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 
2 ผลผลิตเฉลี่ยของแกวมังกรที่ปลกูพืชคลุมดิน (แถว) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกันไมแตกตางกันทางสถิต ิ 

โดยใช LSD ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 3 รายไดเฉลี่ยทั้งหมด (บาท/ไร) ของแกวมังกรในป 2554 เมื่อปลูกพืชคลุมดินและใสปุยรูปแบบตางกัน 

ในดินรวนเหนียวชุดกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม  

 

การใสปุย การปลูกพืชคลมุดิน ปุยหมัก-เฉลี่ย1 

กรรมวิธีปที่ 1  กรรมวิธีปที่ 2-3 ไมปลูก ปลูกถั่วเซ็นโตรซึมา   

ไมใสปุย ไมใสปุย 8,533  10,063 9,298 c 

ปุยหมักเอกชน ปุยหมักเอกชน 10,014  10,944  10,479 bc 

ปุยหมักเตมิอากาศ พืชคลุมดินแหงปน  11,235  11,891  11,563 ab 

ปุยหมักเตมิอากาศ+ใบกระถินปน ใบกระถินปน 12,258  12,973 12,615 a  

ปลูกพืชคลุมดิน-เฉลี่ย2   10,510 11,468   

CV  19.8  %      
1รายไดเฉลีย่ทั้งหมดของแกวมังกรที่ใสปุยหมัก (สดมภ) ที่ตามดวยตวัอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิต ิ 

โดยใช DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% 
2 รายไดเฉลี่ยทั้งหมดของแกวมังกรที่ปลูกพืชคลุมดิน (แถว) ที่ตามดวยตัวอักษรเหมือนกัน ไมแตกตางกันทางสถิติ โดยใช LSD ที่

ระดับความเชื่อมั่น 95%, ราคา 30 บาทตอกิโลกรัม 
 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

 ผลการทดลองพบวาการปลูกพืชคลุมดินทําใหแกวมังกรที่ปลูกในระบบอินทรียมีแนวโนมเจริญเติบโตและ

ใหผลผลิตที่ดีกวาการตัดหญาเดือนละ 1 ครั้ง สวนการใสปุยพบวาการใสปุยหมักเติมอากาศรวมกับใบกระถินปนใน

ปที่ 1 และปที่2 ใสใบกระถินปน หรือ ใสถั่วเซ็นโตซึมา 4 กก. น้ําหนักแหงตอตน ทําใหผลผลิตแกวมังกรและการ

สะสมธาตุอาหารในดินมีความเหมาะสม และมีรายไดสูงขึ้น 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 ผลจากการทดลองนี้เปนพื้นฐานที่สําคัญในการนําไปใชตอยอดการพัฒนาการผลิตพืชอินทรียชนิดอื่นๆ

ตอไป การผลิตพืชอินทรียมีปญหาที่สําคัญ 2 ดานคือ การจัดการธาตุอาหารพืช และการอารักขาพืช ในการ

ทดลองนี้ทําใหไดขอมูลประสิทธิภาพในการใชปุยหมักเติมอากาศรวมกับใบกระถินปน ซึ่งจากผลการทดลองในปที่ 

2 ผลผลิตแกวมังกรเริ่มใหขอมูลที่ชัดเจน สวนการปลูกพืชคลุมดินมีความชัดเจนในการควบคุมวัชพืชระหวางแถว

ไดเกือบรอยเปอรเซ็นต ในการทดลองในปที่2 ไดปรับมาเปรียบเทียบ การใสเฉพาะพืชคลุมดิน หรือเฉพาะใบ

กระถินปน เพื่อไมใหดินมีฟอสเฟตและโพแทชสูงเกินไป ผลวิเคราะหดินในปแรกพบวาการใสปุยหมักเติมอากาศทํา

ใหฟอสเฟตและโพแทชในดินสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และเมื่อหยุดใชองคประกอบของฟอสเฟตและโพแทชในดินก็



ลดลง ทําใหตนทุนคาปุยลดลง และสามารถบริหารจัดการธาตุอาหารในระบบการผลิตพืชอินทรียไดอยาง

เหมาะสม ดังนั้นการนําองคความรูที่ไดไปใชประโยชนในการผลิตพืชอินทรีย ควรนําเทคนิคการใสปุยหมักเติม

อากาศ รวมกับใบกระถินปน ปเวนป หรือใชรวมกันในอัตราที่เหมาะสม และหากมีการปลูกพืชคลุมดินดวยก็

สามารถตัดพืชคลุมดินใสโคนตนพืชเปนแหลงไนโตรเจนใหกับพืชอินทรียได 
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