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บทคัดยอ 
ดําเนินการทดลองที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตอบสนองและระดับการใสปุยมูลไกตอการเจริญเติบโต 

ผลผลิตและคุณภาพของผลผลิตของสับปะรด (Ananas comosus (L.) Merr.) สายพันธุปตตาเวีย ที่ปลูกในดินชุด

ปราณบุรี ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี วางแผนการทดลองแบบสุมตลอดภายในบล็อก 

(randomized complete block design; RCBD) มี 4 ซ้ํา ส่ิงทดลองไดแก ระดับการใสปุยมูลไก อัตรา 0  3  6 และ 

9 กรัมไนโตรเจน (nitrogen, N) ตอตน บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตรของตนสับปะรดเมื่ออายุ 6 เดือน และ

ลักษณะทางกายภาพของผลสับปะรดเมื่ออายุ 9 และ 11 เดือน และ 1 สัปดาห กอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต และ

บันทึกปริมาณและคุณภาพของผลสับปะรดเมื่ออายุได 13 เดือน หลังจากปลูก การเจริญเติบโต ผลผลิต และ

คุณภาพของผลผลิตของสับปะรดมีการตอบสนองตอระดับการใสปุยมูลไกเพิ่มขึ้นเปนแบบเสนตรง (p<0.05) 

สับปะรดที่ใสปุยมูลไกในระดับ 9 กรัมไนโตรเจน/ตน น้ําหนักสดของผลสูงกวา การไมใสปุยมูลไก ถึง 163 เปอรเซ็นต 

นอกจากนี้ยังพบวา ผลสับปะรดมีความเขมขนของกรดซิตริก และวิตามินซี เพิ่มขึ้น (p<0.05) ตามระดับการใสปุย

มูลไกที่เพิ่มขึ้น ผลการทดลองสรุปไดวา สับปะรดมีการตอบสนองทั้งการเจริญเติบโต น้ําหนักผลสด ความเขมขน

ของกรดซิตริก และวิตามินซีตอระดับการใสปุยมูลไก อยางไรก็ตาม เนื่องจากการตอบสนองยังคงเปนแบบเสนตรง

จึงไมสามารถหาระดับการตอบสนองสูงสุดได จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมตอไป 
 
คําสําคัญ : สับปะรด  ปุยมูลไก  การเจริญเติบโต  ผลผลิต  ชุดดินปราณบุรี 

 

ABSTRACT 
A study on response of plant growth, fruit yield and yield qualification on increased levels of 

chicken manure applied to pineapple (Ananas comosus (L.) Merr.) cv. Pattavia grown in Pranburi soil 

series was carried out at Silpakorn University. A randomized complete bock design (RCBD) was used 

with 4 blocks. Treatments were various levels of manure application i. e. 0, 3, 6 and 9 g of nitrogen 

(N)/plant. Plant traits (at 6 months of age), fruit circumference and height (at 9 and 11 months and 1 

week prior to harvesting), fresh fruit weight (at 13 months of age) and some chemical composition of 

fruit were determined. Plant growth (plant height and plant canopy) and fruit size (fruit perimeter and 

fruit height) were increased in accordance with increasing of manure rate application (p<0.05). Fresh 
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fruit weight at harvesting of the highest levels of manure application was higher than no manure 

application about 163 percent. Similarly, citric acid and vitamin C levels were significantly increased as 

increasing levels of manure application (linear, p<0.05). This finding could be concluded that pineapple 

response to chicken manure application. Recommendation rate of chicken manure application however 

cannot be presented in this study because curvilinear response was not detected. So that higher levels 

of manure application should be studied in order to find out the maximum response further.    
 
Keywords : pineapple, chicken manure, plant growth, yield, Pranburi soil series 
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คํานํา 
สับปะรด (Ananas comosus (L.) Merr.) เปนพืชอยูในวงศ Bromeliaceae มีถิ่นกําเนิดในแอฟริกา เปน

ผลไมที่มีรสชาติดีมีการปลูกกันหลายประเทศทั่วโลก สําหรับประเทศไทยนั้นนับเปนประเทศผูสงออกสับปะรด

กระปองและน้ําสับปะรดเขมขนรายใหญของโลกโดยเฉลี่ยปละ 600,000 ตัน (กระทรวงพาณิชย, 2552) แบง

ออกเปนสับปะรดกระปองรอยละ 80 และน้ําสับปะรดรอยละ 20  แหลงปลูกสับปะรดหลักอยูที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ และกระจายอยูแถบจังหวัดระยอง ชลบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี ถึงแมวาประเทศไทยจะมี

สภาพพื้นที่และสภาพอากาศเหมาะสมกับการเพาะปลูก และมีความพรอมดานแรงงานในภาคการเกษตร แตพบวา

ผลผลิตตอไร และปริมาณการสงออกลดลง โดยในป 2549 ผลผลิตเฉลี่ยเปน 4.13 ตันตอไร ป 2550 ผลผลิตลดลง

เหลือเพียง 3.86 ตันตอไร และป 2550 ไทยสงออกสับปะรดและผลิตภัณฑในปริมาณ 735,826 ตัน มูลคารวม 

20,523 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2549 ปริมาณและมูลคาการสงออกรวมลดลงในอัตรารอยละ 12.65 และ 3.11 

ตามลําดับ (กระทรวงพาณิชย, 2552)   

การใชปุยเคมีในปริมาณมากเปนเวลานาน ๆ นั้นมีผลทําใหสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินเสื่อมลง 

(อุไรวรรณ, 2549) ดังนั้นจึงทําใหเกษตรกรมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มการใสปุยในพื้นที่ปลูกเพื่อเพิ่มและหรือเพื่อ

รักษาระดับผลผลิตและคุณภาพสับปะรดใหสูงสุด การเจริญเติบโต ขนาดและคุณภาพของผลสับปะรดจะ

ตอบสนองตอธาตุไนโตรเจนและโพแทสเซียมไดมากที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่เปนดินทราย ดินรวนปนทราย หรือดิน

ลูกรังที่มีความอุดมสมบูรณต่ํา (Rao et al., 1977 และ Spironello et al., 2004) อยางไรก็ตาม ดินที่มีลักษณะ

ดังกลาวมีการสูญเสียธาตุอาหารพืชไดงาย เชนเดียวกับ ชุดดินปราณบุรี ซึ่งมีเนื้อดินเปนดินทราย จึงเสื่อมโทรมได

งาย การเติมอินทรียวัตถุใหกับดินชวยรักษาความอุดมสมบูรณของดินและเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับธาตุอาหาร

พืชไดอีกทางหนึ่ง ปุยมูลไก ซึ่งมีปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ประมาณ 2-4 เปอรเซ็นต (Havlin et al., 2005) อาจเปน

แนวทางหนึ่งในการยกระดับความอุดมสมบูรณของดินปรับปรุงโครงสรางดิน ปลดปลอยธาตุไนโตรเจนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดูดใชธาตุอาหารพืชเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตตอไรและคุณภาพสับปะรดใหสูงขึ้น ในการใสปุย

อินทรียนั้น นอกจากจะชวยเพิ่มอินทรียวัตถุในดินแลวยังมีธาตุอาหารอื่นๆ ติดไปดวย ดังนั้นจึงอาจเปนการชวยเพิ่ม

ธาตุอาหารพืชในดินใหสมบูรณมากขึ้น อยางไรก็ตาม การใสปุยทุกชนิดจําเปนตองคํานึงถึงความคุมคาและการ

ตอบสนองของพืชตลอดจนคุณสมบัติของผลผลิตที่ตองการ  
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การทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตอบสนองตอระดับการใสปุยมูลไกของสับปะรดที่ปลูกในดิน

ชุดปราณบุรี และหาระดับการใสปุยมูลไกที่เหมาะสมสําหรับการผลิตสับปะรดตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
 

สถานที่ ชุดดิน และชวงเวลาดําเนินการทดลอง 
ดําเนินการทดลองในแปลงปลูกสับปะรดเกา ซึ่งเปนดินชุดปราณบุรี ระหวางเดือนมกราคม 2551 ถึง 

เมษายน 2552 สุมเก็บตัวอยางดินเพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินกอนการทดลอง ผลการ

วิเคราะหแสดงในตารางที่ 1 ชุดดินปราณบุรีเปนดินที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง โดยมีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัด

มาก มีอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชที่จําเปนอื่นๆ ไดแก ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน โพแทสเซียมที่แลกเปล่ียนได 

แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได อยูในเกณฑที่ต่ํามาก ดังนั้นกอนการทดลองครั้งนี้จึงเพิ่ม

ความสมบูรณของดินบางสวน โดยใชปอเทืองเปนปุยพืชสด การปลูกและจัดการแปลงปอเทืองตลอดจนการไถกลบ 

ดําเนินการตามรายงานของ อุไรวรรณ (2551) ผลวิเคราะหตัวอยางดินหลังจากการไถกลบปอเทืองได 49 วัน พบวา 

ดินมีอินทรียวัตถุ ไนโตรเจนและคาปฏิกิริยาดินเพิ่มขึ้นเล็กนอย (ตารางที่ 1) 
 

ตารางที่ 1  สมบัติทางเคมีของดินในแปลงทดลองกอนและหลังการปรับปรุงดิน 

 ดินกอนการปรับปรุง ดินหลังไถกลบปอเทอืง* 

pH 4.83 4.96 

อินทรียวัตถุ (Organic matter; %) 1.092 1.351 

คาการนําไฟฟา (Electrical conductivity; dS/m) 0.466 0.454 

ไนโตรเจน (Total N; %) 0.051 0.072 

ฟอสฟอรัส (Avail.P; mg/kg) 8.334  nd.1 

โพแทสเซียม (Exch.K; mg/kg) 47.82 nd. 

แคลเซียม (Exch.Ca; mg/kg) 141.6 nd. 

แมกนีเซียม (Exch.Mg; mg/kg) 12.33 nd. 
*หลังไถกลบปอเทือง 49 วัน;  nd.1  -not determined 
 

แผนการทดลองและสิ่งทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณภายในบล็อก (randomized complete block design) มี 4 ซ้ํา ส่ิง

ทดลอง ไดแก ระดับการใสปุยมูลไกในแปลงสับปะรด อัตรา 0  3  6 และ 9 กรัมไนโตรเจน (nitrogen, N) ตอตน 

หรือเทากับ การใสปุยมูลไก 0  1.07  2.13 และ 3.20 ตันตอไร ตามลําดับ หรือเทากับ 0  21  42 และ 63 กิโลกรัม N 

ตอไร ตามลําดับ โดยใสปุยมูลไกในระหวางการเตรียมดินกอนปลูกสับปะรด ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี

ของปุยมูลไก แสดงในตารางที่ 2 ปุยมูลไกที่ใชในการทดลองนี้มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ืองมาตรฐานปุยอินทรีย พ.ศ. 2545 
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ตารางที่ 2  สมบัติทางกายภาพและเคมีของปุยมูลไกที่ใชในการทดลองนี้  

 ปุยมูลไก เกณฑกําหนด* 

pH 8.21 5.5-8.5 

อินทรียวัตถุ (Organic matter; %) 64.34 ไมนอยกวา 30% 

คาการนําไฟฟา (Electrical conductivity; dS/m) 6.83 ไมเกิน 6  dS/m 

ไนโตรเจน (Total N; %) 1.972 ไมนอยกวา 1.0% 

ฟอสฟอรัส (Total P2O5; %) 0.723 ไมนอยกวา 0.5% 

โพแทสเซียม (Total K2O; %) 2.610 ไมนอยกวา 0.5% 

แคลเซียม (Total Ca; %)  1.941 - 

แมกนีเซียม (Total Mg; %) 0.606 - 

ซัลเฟอร (Total S; %) 0.097 - 

ความชื้นโดยน้ําหนัก (Moisture; %) 11.34 ไมเกิน 35% 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) 16.32 ไมเกิน 20:1 
*เกณฑกําหนดตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง มาตรฐานปุยอินทรีย พ.ศ. 2545 
 

การปลูกและการจัดการแปลงสับปะรด 

หลังจากทําปุยพืชสดตามวิธีที่รายงานโดย อุไรวรรณ (2551) จึงดําเนินการไถพรวน ปรับสภาพพื้นที่ เก็บ

ตัวอยางดินกอนการปลูกสับปะรด จากนั้นจัดทําแปลงยอยขนาด 3×4 ตารางเมตร จํานวน 16 แปลง กําหนดใหแต

ละแปลงยอยหางกัน 1 เมตร ทั้ง 4 ดาน เพื่อปองกันการปนเปอนระหวางกัน ใสปุยมูลไกตามแผนการทดลองที่วาง

ไว สับกลบปลอยใหมูลไกทิ้งไวยอยสลาย 30 วัน จากนั้นปลูกสับปะรด (หนอพันธุปตตาเวีย มีความยาวประมาณ 

25 เซนติเมตร) ระยะปลูก 30×50×80 เซนติเมตร จํานวน 54 ตนตอแปลง หรือคิดเปน 7,200 ตนตอไร กอนปลูกทํา

การชุบหนอพันธุดวยสารปองกันกําจัดเชื้อราเพื่อปองกันโรครากเนาหรือตนเนา โดยใช ฟอสอีทิลอะลูมิเนียม (80% 

ดับบลิวพี) อัตรา 100 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ผ่ึงหนอไวในที่รม หลังจากปลูกสับปะรดอายุได 1 เดือน ใสปุยไนโตรเจน 

(ปุยยูเรีย) อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร เทากันทุกส่ิงทดลอง โดยวิธีการฝงกลบ กําจัดวัชพืชสม่ําเสมอ เมื่อสับปะรดอายุ 

8 เดือน บังคับใหออกดอกโดยใชแคลเซียมคารไบด อัตรา 1-2 กรัมตอตน ใสในยอดขณะมีน้ําอยูในยอด โดยจะ

บังคับ 2 ครั้ง หางกัน 5 วัน  
 

การวัดความสูง ขนาดทรงพุมและน้ําหนักของตน และความสูงและเสนรอบผล 

วัดความสูง ขนาดทรงพุมและน้ําหนักของตนสับปะรดเมื่ออายุ 6 เดือน โดยความสูง วัดจากฐานลําตน

เหนือพื้นดินถึงจุดสูงสุดของใบ สวนความกวางทรงพุมไดจากคาเฉลี่ยของความกวางดานที่กวางที่สุดและดานที่ตั้ง

ฉากกับดานที่กวางที่สุด วัดความสูงและเสนรอบผลสับปะรดเมื่ออายุ 9 และ 11 เดือน และ 1 สัปดาห กอนเก็บเกี่ยว

ผลผลิต โดยความสูงวัดจากฐานของผลจนถึงฐานของจุก สวนเสนรอบผล วัดบริเวณจุดกึ่งกลางใหรอบผลโดยจะ

สุมเก็บขอมูล 10 ตนตอแปลงยอย จากนั้นเก็บเกี่ยวและวัดปริมาณผลผลิตเมื่อสับปะรดอายุได 13 เดือน ผลผลิตที่

เก็บเกี่ยวนําไปชั่งน้ําหนักสดทั้งหมด (เฉพาะผลไมรวมจุกและกานผล) และหาคาเฉลี่ยน้ําหนักตอผล สุมเก็บ

ตัวอยางผลสดสําหรับการวิเคราะหทางเคมี 
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ตัวอยางและการวิเคราะหทางเคมี 

นําตัวอยางดินมาผึ่งใหแหงในที่รม บด และรอนผานตะแกรง 2 มิลลิเมตร วิเคราะหสมบัติทางเคมี ไดแก 

คาความเปนกรด-ดาง (pH) (ดิน:น้ํา เทากับ 1:5) (McLean, 1982) คาการนําไฟฟา (electrical conductivity; EC) 

(ดิน:น้ํา เทากับ 1:5) (Richards, 1954) อินทรียวัตถุ (organic matter; OM) โดยวิธี Walkley-Black (Walkley, 

1947; FAO, 1974) ไนโตรเจน (Total N) โดยวิธี Kjeldahl Method (Bremner and Mulvancey, 1982) ฟอสฟอรัส

ที่เปนประโยชน (available phosphorus; Avail. P) โดยใชน้ํายาสกัด Bray II (Bray and Kurtz, 1995) อัตราสวน

ดินตอน้ํายาสกัดเปน 1:10 แลวทําใหเกิดสีดวยสารละลาย ascorbic acid โดยวิธีของ Watanabe and Olsen 

(1965) วัดปริมาณดวยเครื่อง UV-Spectrophotometer โพแทสเซียม (exchangeable potassium; Exch. K) 

แคลเซียม (exchangeable calcium; Exch. Ca) และแมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได (exchangeable magnesium; 

Exch. Mg) โดยวิธีการสกัดดินดวยสารละลาย ammonium acetate 1N pH7 ใชอัตราสวนดินตอน้ํายาสกัด 1:10 

นําสารละลายที่ไดวัดปริมาณดวยเครื่อง Flame Photometer (Peech et al., 1947)  

สําหรับตัวอยางมูลผ่ึงใหแหง บด และรอน นํามาวิเคราะหหาคาความเปนกรด-ดาง (pH) (ปุย:น้ํา เทากับ 

1:10) AOAC (2000) คาการนําไฟฟา (electrical conductivity; EC) (ดิน:น้ํา เทากับ 1:10) (Jackson, 1958) 

อินทรียวัตถุ (organic matter; OM) โดยวิธี Walkley-Black (Walkley, 1947; FAO, 1974) ไนโตรเจน (Total N) 

โดยวิธี Kjeldahl Method (Bremner and Mulvancey, 1982) ฟอสฟอรัส (Total P2O5) โดยการยอยดวยกรด 

HClO4:HNO3 = 1:1 จากนั้นทําใหเกิดสีดวยสารละลาย ammonium metavanadate (Barton’s solution) วัด

ปริมาณดวยเครื่องUV-Spectrophotometer และโพแทสเซียม (Total K2O) โดยการยอยดวยกรด HClO4:HNO3 = 

1:1วัดปริมาณดวย Flame Photometer (AOAC, 2000) แคลเซียม (Total Ca) และแมกนีเซียม (Total Mg) 

(AOAC, 1990b) ความชื้นโดยน้ําหนัก (Moisture) โดยวิธี Gravimetric Method (Hesse, 1971) การยอยสลายที่

สมบูรณ โดยวิธี Germination Index  (กรมวิชาการเกษตร, 2551) และอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C/N ratio) 

(Anderson and Ingram, 1993) 

วิเคราะหองคประกอบดานคุณภาพของสับปะรด ไดแก ของแข็งที่ละลายได (Total soluble solid; TSS) 

ตามวิธีของ AOAC (1990a) น้ําตาลทั้งหมด (Total Sugar) โดยวิธี Somogy-Nelson’s Method (Hodge and 

Hofreiter, 1962) ปริมาณกรดซิตริก โดยวิธี Titration AOAC (1990a) และวิตามินซีโดยวิธี 2, 6 dichlorophenol 

indophenol method AOAC (1990b) 
 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

นําขอมูลการเจริญเติบโตของตนสับปะรด ผลผลิตและองคประกอบทางเคมีของผลผลิตสับปะรด มา

วิเคราะหการตอบสนองตอระดับการใสปุยมูลไกที่เพิ่มขึ้น โดยวิธี orthogonal polynomial contrast (linear, 

quadratic และ cubic) (Muller and Fetterman, 2003) 
 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
 

ลักษณะการเจริญเติบโตของสับปะรด 
ตารางที่ 3 แสดงการเจริญเติบโตของสับปะรดที่ไดรับปุยมูลไกในระดับตางๆ เมื่อสับปะรดอายุ 6 เดือน 

พบวา สับปะรดตอบสนองตอระดับการใสปุยมูลไกที่เพิ่มขึ้นแบบเสนตรง (p<0.05) แสดงใหเห็นวา สับปะรดมีความ
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ตองการธาตุอาหารพืชไปในทํานองเดียวกับพืชชนิดอื่น และในดินชุดปราณบุรีก็มีธาตุอาหารพืชที่สําคัญไมเพียงพอ

กับความตองการของสับปะรด การเพิ่มระดับการใสปุยมูลไกสงผลใหสับปะรดเจริญเติบโตโตไดดีขึ้น ทั้งในดาน

ความสูงและขนาดทรงพุม ตลอดจนน้ําหนักของตน ทําใหสับปะรดมีสารอาหารเพียงพอในการแสดงออกลักษณะ

ทางพันธุกรรม สงผลใหมีขนาดของผล ทั้งดานความยาวและเสนรอบวงของผลมากขึ้น (ตารางที่ 4) และสงผล

ตอเนื่องทําใหผลสับปะรดมีขนาดและน้ําหนักเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มมากขึ้น (ตารางที่ 5)  

 

ตารางที่ 3  ลักษณะการเจริญเติบโตของสับปะรดที่ไดรับปุยมูลไกในระดับตางๆ อายุ 6 เดือน 

 ระดับการใสปุยมูลไก (กรัมตอตน) Contrast 
 0 3 6 9 

SEM1 
linear quadratic cubic 

ความสูงลําตน 70.90 75.55 80.30 82.65 0.91 *** ns ns    

ความกวางทรงพุม  93.55 110.55 121.00 125.33 1.47 *** *** ns 

น้ําหนักตนสด (กก./ตน) 1.70 2.08 2.40 2.58 0.07 *** ns ns 

น้ําหนักวัตถุแหง (ก./ตน) 187.50 224.00 249.50 275.75 11.16 *** ns ns 
1standard error of the mean (n= 4); ***= p value < 0.001, ns= non significant  

 

การใสปุยมูลไกนั้นนอกจากพืชจะไดไนโตรเจนซึ่งเปนธาตุอาหารหลักที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโต

แลว ในปุยมูลไก ยังมีธาตุอาหารหลักอื่นๆ ที่สับปะรดมีความตองการมากติดไปดวย เชน โพแทสเซียมและ 

ฟอสฟอรัส (ตารางที่ 2) นอกจากนี้ สารอินทรียที่เพิ่มขึ้นยังชวยดูดซับธาตุอาหารพืชไว และธาตุอาหารบางสวนก็มี

การปลดปลอยอยางชาๆ (Cook, 1975) จึงทําใหสับปะรดไดรับธาตุอาหารที่จําเปนอยางสม่ําเสมอ และสามารถ

เจริญเติบโตไดเต็มศักยภาพทางพันธุกรรม สงผลใหพืชมีลําตนและใบมากขึ้น จึงสามารถผลิตและสํารองสารอาหาร

ไดมากขึ้น และสงผลตอเนื่องใหพืชใหผลผลิตที่มีขนาดและน้ําหนักมากขึ้น (Malezieux and Bartholomew, 2003) 

ซึ่งในภาพรวมก็จะชวยใหผลผลิตตอพื้นที่มากขึ้น นอกจากจะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นแลว ยังชวยใหการ

ผลิตสับปะรดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแงการใชพื้นที่และการใชประโยชนธาตุอาหารพืชจากปุย 

สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ชวยใหการผลิตสับปะรดมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น คือ การใสปุยมูลไก 

ชวยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารรอง (ตารางที่ 2) ซึ่งสวนใหญธาตุอาหารพืชประเภทนี้มักจะขาดแคลนในดินที่มีความ

สมบูรณต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธาตุแคลเซียม แมกนีเซียมและกํามะถัน ซึ่งแมวาสับปะรดมีความตองการธาตุ

เหลานี้ในปริมาณนอย แตหากไดรับไมเพียงพอก็จะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการเจริญเติบโตของสับปะรด 

(Malezieux and Bartholomew, 2003) จึงกลาวไดวา ในการใสปุยมูลไกเพิ่มใหกับแปลงสับปะรดนั้นสามารถชวย

เติมเต็มธาตุอาหารพืชในดินชุดปราณบุรีไดเปนอยางดี  

ความสูงและความยาวเสนรอบผลสับปะรดที่ไดรับปุยมูลไกในระดับตางๆ ที่อายุ 9 และ 11 เดือน และ 1 

สัปดาห กอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต แสดงในตารางที่ 4 พบวา ความสูงและความยาวเสนรอบผล ในชวง 11 เดือน 

และ 1 สัปดาห กอนการเก็บเกี่ยว เพิ่มขึ้น (linear, p<0.05) ตามระดับการใสปุยมูลไกที่เพิ่มขึ้น ขนาดตนที่สูงและ

ใหญขึ้นนาจะชวยใหมีการสังเคราะหและสะสมสารอาหารไดมากขึ้น และเปนสาเหตุหลักที่ทําใหสับปะรดเพิ่มขนาด

ผลไดมากขึ้น (Havlin et al., 2005) 
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ตารางที่ 4  ผลของระดับการใสปุยมูลไกในระดับตางๆ ตอความสูงและเสนรอบผลที่อายุตางๆ 

 ระดับการใสปุยมูลไก (กรัมตอตน) Contrast 
 0 3 6 9 

SEM1 
linear quadratic cubic 

อายุ 9 เดือน         

     ความสูงผล  12.80 15.33 15.30 14.88 0.57 * * ns 

     เสนรอบผล  29.38 31.75 31.18 31.53 0.68 ns ns ns 

อายุ 11 เดือน         

     ความสูงผล  15.58 17.10 19.50 20.30 0.32 *** ns ns 

     เสนรอบผล  35.55 38.03 40.98 41.75 0.73 *** ns ns 

กอนเก็บเกี่ยว 1 สัปดาห         

     ความสูงผล  16.93 18.23 20.60 21.05 0.47 *** ns ns 

     เสนรอบผล  37.48 39.43 42.30 43.00 0.65 *** ns ns 
1standard error of the mean (n= 4); *= p value < 0.05, ***= p value < 0.001, ns= non significant  
 

ผลผลิตและองคประกอบทางเคมี 
ตารางที่ 5 แสดงน้ําหนักผลสับปะรดสดและองคประกอบทางเคมีของสับปะรดที่ไดรับปุยมูลไกในระดับ

ตางๆ ผลการทดลอง พบวา น้ําหนักผลสับปะรดสดเพิ่มขึ้น (linear, p<0.05) ตามระดับการใสปุยมูลไกที่เพิ่มขึ้น 

โดยการใสปุยมูลไกระดับสูงสุดไดน้ําหนักผลสดสูงกวาการไมใส (control treatment) ถึง 163 เปอรเซ็นต หรือคิด

เทียบเทากับไดเทากับ ผลผลิตสับปะรดเพิ่มขึ้นถึง 5,544 กิโลกรัมตอไร เมื่อพิจารณาองคประกอบทางเคมี พบวา 

การใสปุยมูลไกเพิ่มขึ้นมีผลทําใหสับปะรดมีความเขมขนของกรดซิตริกและวิตามินซี เพิ่มขึ้น (linear, p<0.05) 

อยางไรก็ตาม ไมทําใหสับปะรดมีความหวานและน้ําตาลทั้งหมดเพิ่มขึ้นหรือลดลงแตอยางใด Cannon (1957) อาง

โดย Malezieux and Bartholomew (2003) รายงานวา การเพิ่มระดับปุยไนโตรเจนในแปลงสับปะรดที่มี

โพแทสเซียมเพียงพออยูแลวไมทําใหระดับของแข็งที่ละลายทั้งหมด (total soluble solid) เปล่ียนแปลงแตอยางใด 

ในขณะที่รายงานของ Spironello et al. (2004) พบวา ระดับการใสปุยไนโตรเจนหรือโพแทสเซียมที่เพิ่มขึ้นมีผลทํา

ใหสับปะรดมีปริมาณของแข็งที่ละลายไดทั้งหมดและปริมาณกรดที่สามารถไตเตรตไดทั้งหมด (total titratable 

acid) เพิ่มขึ้น แตไมมีผลตอระดับความหวานในผลสับปะรด นอกจากนี้ Spironello et al. (2004) รายงานเพิ่มเติม

วา เปอรเซ็นตวิตามินซีก็ตอบสนองตอระดับการใสปุยที่เพิ่มขึ้น สําหรับในการทดลองนี้ ธาตุโพแทสเซียมที่ติดไปกับ

ปริมาณการใสปุยมูลไกที่เพิ่มขึ้นนาจะเปนสาเหตุหลักที่ทําใหวิตามินซีในผลสับปะรดของการทดลองนี้เพิ่มขึ้นไป

ดวย ในภาพรวมอาจกลาวไดวา การเพิ่มระดับการใสปุยมูลไกใหกับแปลงสับปะรดชวยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

ของสับปะรดไดเปนอยางดี  
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ตารางที่ 5  น้ําหนักเฉลี่ยและองคประกอบทางเคมีของผลสับปะรดที่ไดรับปุยมูลไกในระดับตางๆ 

 ระดับการใสปุยมูลไก (กรัม N ตอตน) Contrast 
 0 3 6 9 

SEM1 
Linear quadratic cubic 

น้ําหนักผลสด (กก./ตน) 1.23 1.45 1.80 2.00 0.10 *** ns ns 

ของแข็งที่ละลายได (°brix) 10.50 11.75 12.25 12.25 0.64 ns ns ns 

กรดซิตริก (%) 0.37 0.50 0.60 0.69 0.02 *** ns ns 

วิตามินซี (g/ml) 0.88 1.10 1.14 1.51 0.07 *** ns ns 

น้ําตาลทั้งหมด mg/g(FW) 11.94 11.96 12.25 12.09 0.22 ns ns ns 
1standard error of the mean (n= 4); ***= p value < 0.001, ns= non significant  
 

อยางไรก็ตาม จากผลการทดลองนี้ สับปะรดยังคงตอบสนองตอปริมาณการใสปุยมูลไกที่เพิ่มขึ้นเปน

เสนตรง (linear) จึงยังไมสามารถคํานวณหาระดับการตอบสนองสูงสุดได นอกจากนี้ ส่ิงที่ตองคํานึง คือ ปริมาณ

โลหะหนักที่มีอยูในปุยมูลไก (Nicholsona, 1999) ซึ่งอาจจะตกคางอยูในผลผลิตสับปะรดและตกคางอยูในดินซึ่ง

อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยดานอาหาร (food safety) และความยั่งยืนในการผลิตพืช จึงควรมีการศึกษาถึง

ผลกระทบดังกลาวเพื่อใชประกอบการจัดการการผลิตสับปะรดที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืนตอไป 
 

สรุปผลการทดลอง 
การศึกษาผลของปุยมูลไกตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของสับปะรดในชุดดินปราณบุรี สรุปไดวา 

สับปะรดตอบสนองตอระดับปุยมูลไกที่เพิ่มขึ้นไดดีและการตอบสนองเปนแบบเสนตรง (linear) ในการทดลองนี้ การ

ใสปุยมูลไกในระดับสูงสุด (อัตรา 9 กรัมไนโตรเจนตอตนหรือเทากับการใสปุยมูลไก 3.2 ตันตอไร) สับปะรดใหผล

ผลิตผลสดสูงกวาการไมใสถึง 163 เปอรเซ็นต หรือคิดเปน 5,544 กิโลกรัมตอไร อยางไรก็ตาม ควรมีการศึกษาถึง

ความคุมคาทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพการใชปุย ตลอดจนผลกระทบตอส่ิงแวดลอมประกอบดวยเพื่อการผลิต

สับปะรดอยางยั่งยืนตอไป 
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