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บทคัดย่อ 

 การศกึษาผลของปุ๋ ยโพแทสเซียม 5 ชนิด  ได้แก่  โพแทสเซียมไนเตรท (13.5-0-46.2) โมโนโพแทสเซียม

ฟอสเฟต (0-52-34) เตตราโพแทสเซียมไพโรฟอสเฟต (0-42-52) โพแทสเซียมซลัเฟต (0-0-50) และ โพแทสเซียม

คลอไรด์ (0-0-60) ต่อคณุภาพของผลสบัปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในพืน้ท่ีปลกูตําบลหนองพลบั อําเภอหวัหิน จังหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ และพืน้ท่ีโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อําเภอชะอํา จงัหวดัเพชรบุรี พบว่า การให้ปุ๋ ย

โพแทสเซียมหลงัการชักนําการออกดอกด้วยเอทิฟอน และเก็บเก่ียวผลท่ีระยะจําหน่ายทางการค้า ทําให้ขนาด 

นํา้หนกัผล ค่าสีเปลือก (ค่า L, a และ b) ความแน่นเนือ้ และปริมาณของแข็งท่ีละลายนํา้ได้ (soluble solids, SS) 

ไมต่า่งกนัในทกุทรีทเมนต์ เม่ือนําผลสบัปะรดจาก 2 แหลง่ปลกูไปเก็บรักษาท่ีอณุหภูมิห้อง (29+2oC) และอณุหภูมิ 

13+2oC เป็นเวลา 21 วนั พบว่าความแน่นเนือ้ และปริมาณ SS ไม่ต่างกนั เม่ือเก็บรักษาเป็นเวลานานขึน้ ปริมาณ

กรดท่ีไทเทรตได้ (titratable acidity, TA) และปริมาณวิตามินซีเพ่ิมขึน้ โดยสบัปะรดจากหนองพลบัมีปริมาณ TA 

เพ่ิมขึน้มากกว่าสับปะรดจากดอนขุนห้วย ขณะท่ีสับปะรดจากดอนขุนห้วยมีปริมาณวิตามินซีเพ่ิมขึน้มากกว่า

สบัปะรดจากหนองพลับ สอดคล้องกับปริมาณ pH ในนํา้คัน้ท่ีลดลง ทัง้นีส้ับปะรดจากหนองพลับท่ีได้รับปุ๋ ย

โพแทสเซียมซลัเฟตและโพแทสเซียมคลอไรด์มีปริมาณวิตามินซีเพ่ิมขึน้สงูกวา่การได้รับปุ๋ ยชนิดอ่ืน ๆ  

 

ABSTRACT 

 Studied of 5 potassium fertilizers; potassium nitrate (13.5-0-46.2), monopotassium phosphate 

(0-52-34), tetrapotassium pyrophosphate (0-42-52), potassium sulfate (0-0-50) and potassium chloride 

(0-0-60) on the quality of pineapple fruit cv. Pattawia in 2 growing areas at Nong-Plub, Hua-Hin District, 

Prachuap Khirikhan and Don Khun Huay Agriculture Cooperative Farming Development Project, Cha-

am District, Phetchaburi. The fertilizers were applied after flower induction using ethephon followed by 

the grower’s practice. Fruit were harvested at the commercial stage. The results showed that fruit size, 

fruit weight, fruit color (L, a and b values) firmness and soluble solids (SS) were similar.  After stored at 

room temperature (29oC) and 13oC for 21 days, firmness and SS were similar. Titratable acidity (TA) and 

vitamin C content increased with storage time in both growing area.  TA in pineapple fruit from Nong-

Plub increased more than those fruit from Don Khun Huay, whereas vitamin C content in fruit from Don 

Khun Huay increased more than those fruit from Nong-Plub. The results showed that TA and vitamin C 

content increased related with the decreased of pH in fruit juice. Vitamin C content in fruit from Nong-
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Plub treated with potassium sulfate and potassium chloride increased more than those fruit treated with 

other fertilizers.  

Key Words: internal browning, pineapple, potassium fertilizer, quality, vitamin C  
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คาํนํา 

สบัปะรด เป็นไม้ผลอตุสาหกรรมท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างย่ิงในพืน้ท่ีจังหวดัเพชรบุรี

และประจวบคีรีขันธ์มีพืน้ท่ีปลูกสบัปะรดมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของประเทศ (จินดารัฐ, 2542) มีการผลิตเพ่ือ

จําหน่ายทัง้ในรูปผลสดและการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์สบัปะรดกระป๋องแบบต่าง ๆ สบัปะรดเป็นพืชท่ีต้องการธาตุ

ไนโตรเจนและโพแทสเซียมในปริมาณสงู ถ้าขาดธาตไุนโตรเจน ต้นสบัปะรดจะเร่ิมแสดงอาการท่ีใบออ่นก่อนโดยมีสี

เขียวจางลง ต้องรีบแก้ไขโดยการให้ปุ๋ ยทันที  ปุ๋ ยส่วนใหญ่จะใช้แอมโมเนียมซัลเฟตซึ่งหาได้ง่ายและมีราคาถูก 

สําหรับปุ๋ ยโพแทสเซียมนัน้ ถ้าขาดในช่วงติดผล จะทําให้ผลสบัปะรดมีขนาดเล็ก สุกช้า และมีปริมาณกรดในส่วน

เนือ้ต่ํา ซึง่ธาตโุพแทสเซียมนีส้ว่นใหญ่ได้จากปุ๋ ยโพแทสเซียมซลัเฟต 

ประเทศท่ีปลูกสบัปะรดในเชิงการค้าหลาย ๆ ประเทศ ได้พยายามศึกษาถึงผลกระทบของปุ๋ ยไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตอ่ปริมาณผลผลิตและคณุภาพของสบัปะรด เน่ืองจากยงัมีข้อจํากดัในเร่ืองการจดัการ

เทคโนโลยีปุ๋ ยในการปลกูสบัปะรด สําหรับการผลิตสบัปะรดในประเทศไทยนัน้ กรมสง่เสริมการเกษตร ได้แนะนําให้

เกษตรกรใสปุ่๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) หรือโพแทสเซียมซลัเฟต (0-0-50) อตัรา 7-10 กรัมตอ่ต้น บริเวณกาบ

ใบล่าง ภายหลงัการบงัคบัผล 3 เดือน เพ่ือให้ได้ผลสบัปะรดคณุภาพดี ผลของธาตไุนโตรเจนต่อคณุภาพของผล

สบัปะรด คือ เพ่ิมขนาดของผลและปริมาณนํา้คัน้ และทําให้ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํา้ได้ (soluble solids, SS) 

และปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้ (titratable acidity, TA) ลดลง ตรงข้ามกบัผลของธาตโุพแทสเซียม ซึง่มีผลในการเพ่ิม

ขนาดของผล ปริมาณ SS และ TA และปริมาณวิตามินซีด้วย (Spironello et al., 2004) ทําให้ปริมาณผลผลิตและ

คณุภาพของสบัปะรดขึน้อยู่กบัอตัราการให้ปุ๋ ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมเป็นสําคญั 

ปกติปริมาณกรดและความหวานจะเป็นสิ่งกําหนดคณุภาพในการรับประทานของผลสบัปะรด ซึง่ความผนั

แปรของกรดและความหวานนีจ้ะได้รับอิทธิพลจากสายพนัธุ์ท่ีปลกู ความสกุแก่ของผล และสภาพแวดล้อมในการ

ปลกูด้วย โดยปกติแล้วปริมาณกรดในผลสบัปะรดจะเพ่ิมขึน้ระหว่างการเจริญเติบโตของผล และลดลงเม่ือผลเร่ิม

สุก ในพันธุ์ ท่ีมีปริมาณกรดต่ํา มกัจําหน่ายในตลาดบริโภคผลสด ขณะท่ีพันธุ์สับปะรดท่ีเหมาะสําหรับการบรรจุ

กระป๋อง ควรจะต้องมีปริมาณกรดสงู มีรายงานวา่การให้ปุ๋ ยโพแทสเซียม สามารถเพ่ิมปริมาณกรดในผลสบัปะรดได้  

Saradhuldhat and Paull (2007) ทําการศกึษาเปรียบเทียบสบัปะรด 2 สายพนัธุ์ท่ีมีปริมาณกรดในส่วน

เนือ้ตา่งกนั คือ สายพนัธุ์ท่ีมีปริมาณกรดสงู (สําหรับบรรจกุระป๋อง) และต่ํา (สําหรับบริโภคสด) พบวา่ในระหวา่งการ

เจริญเติบโต ปริมาณโพแทสเซียมในส่วนเนือ้จะเพ่ิมขึน้โดยสายพันธุ์ ท่ีมีปริมาณกรดต่ํา จะมีปริมาณธาตุ

โพแทสเซียมอยู่สงูกว่า แต่ในช่วงท้ายของการเจริญเติบโต ปริมาณโพแทสเซียมลดลงและไม่ต่างกนัในทัง้ 2 สาย

พนัธุ์ ทัง้นีก้ารเปลี่ยนแปลงปริมาณโพแทสเซียมมีรูปแบบเหมือนกบัการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดในผล นอกจากนี ้

การให้ปุ๋ ยโพแทสเซียมยังมีผลต่อการพัฒนาสีเปลือก และความทนทานต่ออาการ lodging โดยไปเพ่ิมขนาดของ

ก้านผล และยงัสามารถลดอาการไส้สีนํา้ตาล (internal browning) ได้ด้วย (Soares et al., 2005) จากท่ีกล่าวมา

ข้างต้นจะเห็นได้ว่ายังขาดข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างการให้ปุ๋ ยโพแทสเซียมชนิดต่าง ๆ กับคุณภาพของ



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2271 

สบัปะรด เช่น ปริมาณกรด วิตามินซี และอาการไส้สีนํา้ตาลในสบัปะรด ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจศกึษาความสมัพนัธ์

ในประเด็นดงักล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตสบัปะรดโดยเฉพาะอย่างย่ิงการให้ปุ๋ ย

โพแทสเซียม ไมใ่ห้มีการใสปุ่๋ ยมากเกินจําเป็น และคณุภาพของผลิตท่ีได้จากการจดัการปุ๋ ยท่ีเหมาะสม.ในพืน้ท่ีปลกู

สบัปะรด 2 แหลง่ปลกูของจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และเพชรบรีุ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

เลือกแปลงปลกูสบัปะรดพนัธุ์ปัตตาเวียใน 2 แหล่งปลกู ได้แก่ แปลงเกษตรกรในตําบลหนองพลบั อําเภอ

หวัหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ และ และในพืน้ท่ีโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย อําเภอชะอํา จังหวดั

เพชรบุรี โดยใช้แปลงสบัปะรดท่ีปลูกจากหน่อ อายุ  8 เดือน จากนัน้บังคบัดอกตามวิธีการของเกษตรกร (ใช้เอทิ

ฟอน/แคลเซียมคาร์ไบด์) เม่ือสบัปะรดออกดอกและติดผล อายุ 3 เดือน ทําการสุ่มแปลงทดลอง วางแผนการ

ทดลองแบบ completely randomized design (CRD) ประกอบด้วย 5 ทรีทเมนต์ ๆ ละ 3 ซํา้ กําหนดให้  

1 แปลงย่อย ขนาด 10 x 40 เมตร เป็น 1 ซํา้ ดงันี ้1) โพแทสเซียมไนเตรท (13.5-0-46.2) 2) โมโนโพแทสเซียม

ฟอสเฟต (0-52-34) 3) เตตราโพแทสเซียมไพโรฟอสเฟต (0-42-52) 4) โพแทสเซียมซัลเฟต (0-0-50) และ 5) 

โพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ใสปุ่๋ ยโพแทสเซียมไนเตรท โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต และ เตตราโพแทสเซียมไพโร

ฟอสเฟต ซึง่เป็นปุ๋ ยเกล็ด อตัรา 500 กรัมต่อนํา้ 20 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ อตัรา 25 มิลลิลิตรต่อต้น ปุ๋ ย โพแทสเซียม

ซลัเฟต และโพแทสเซียมคลอไรด์ ซึง่เป็นปุ๋ ยเมด็ อตัรา 10 กรัมตอ่ต้น โดยให้ปุ๋ ยบริเวณกาบใบลา่ง จากนัน้เก็บเก่ียว

ผลสบัปะรด จาก 2 แหล่งปลูกเม่ือถึงระยะเก็บเก่ียวทางการค้า นํามาเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้อง (29+2oC) และ 

13+2oC  เป็นเวลา 21 วนั วิเคราะห์คุณภาพทุก 7 วนั ดงันี ้นํา้หนกัผล ขนาดผล สีเปลือกโดยเทียบสีจาก color 

chart ของ The Royal Horticultural Society (R.H.S.) จากนัน้เปลี่ยนคา่เป็นระบบ L, a และ b ความแน่นเนือ้ โดย

วดัเนือ้บริเวณกลางผลด้วย fruit firmness tester ซึง่มีเส้นผ่าศนูย์กลางหวักด 0.5 เซนติเมตร และเปลี่ยนหน่วยเป็น

นิวตนั โดยการคูณด้วย 9.807 pH ในนํา้คัน้ ปริมาณของแข็งท่ีละลายนํา้ได้ (Soluble solids, SS) โดยใช้ hand 

refractometer  ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้ (titratable acididty, TA) ปริมาณวิตามินซี (A.O.A.C., 1990) และ

คุณภาพเนือ้ (ความสุก อาการไส้สีนํา้ตาล) โดยการประเมินเป็นระดบัคะแนน 1- 5 คะแนน ทําการเปรียบเทียบ

ความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (P ≤ 0.05) 

โดยใช้โปรแกรม R 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเลือกพืน้ท่ีแปลงปลกูสบัปะรดใน 2 แหล่งปลกูเป็นแปลงทดลอง เน่ืองจากมีระบบการผลิตท่ีแตกต่าง

กนั เกษตรกรผู้ปลกูสบัปะรดในตําบลดอนขนุห้วยจะปลกูสบัปะรดเพ่ือการบริโภคสดโดยพืน้ท่ีโครงการตามพระราช

ประสงค์ดอนขนุห้วยเป็นแหลง่ผลิตสบัปะรดท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวดัเพชรบรีุ ขณะท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่ในพืน้ท่ีตําบล

หนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทําการปลูกสับปะรดเพ่ือส่งผลผลิตเข้าโรงงงานแปรรูป แต่

ขณะเดียวกนัช่วงท่ีไมส่ามารถสง่ผลผลิตป้อนโรงงานแปรรูปได้ เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนมาผลิตสบัปะรดเพ่ือบริโภค

สด สําหรับการผลิตสบัปะรดเพ่ือสง่โรงงานแปรรูปสบัปะรดกระป๋องนัน้ ต้องการสบัปะรดท่ีมีปริมาณกรดสงู แต่การ

บริโภคสดจะต้องการสบัปะรดท่ีมีปริมาณกรดต่ํา เน่ืองจากปุ๋ ยโพแทสเซียมจะไปกระตุ้นให้มีการเคลื่อนย้ายนํา้ตาล

ไปสะสมท่ีผลทําให้ปริมาณ SS และ TA เพ่ิมขึน้ (Spironello et al., 2004)  และสง่ผลตอ่รสชาติของสบัปะรด   
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ชุดดินของพืน้ท่ีโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย เป็นชุดดินหุบกะพง ซึ่งเป็นดินทรายจัด มี

ความสามารถในการอุ้มนํา้ต่ํา เหมาะสําหรับปลูกพืชท่ีทนแล้งได้ดี แต่ควรต้องมีการปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ ย

อินทรีย์ เช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั และปุ๋ ยพืชสด เพ่ือปรับปรุงคณุสมบติัทางกายภาพและเคมีของดินให้ดีขึน้ และควรใส่

ปุ๋ ยเคมีควบคูไ่ปด้วย เพ่ือช่วยเพ่ิมปริมาณธาตอุาหารให้แก่ดิน ขณะท่ีพืน้ท่ีแปลงปลกูตําบลหนองพลบั อําเภอหวัหิน 

เป็นชุดดินสตึก ลกัษณะเนือ้ดินเป็นดินร่วนปนทราย การระบายนํา้ค่อนข้างดี มีความอดุมสมบูรณ์ต่ํา จากข้อมูล

ดงักลา่ว ชดุดินหบุกะพง (พืน้ท่ีตําบลดอนขนุห้วย) จะมีระดบัโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์มากกวา่ชดุดินสตกึ (พืน้ท่ี

ตําบลหนองพลบั) ซึ่งน่าจะส่งผลต่อคุณภาพของผลสบัปะรดด้วย แต่จากการทดลองพบว่าปุ๋ ยโพแทสเซียมทัง้ 5 

ชนิดนี ้ไมทํ่าให้นํา้หนกัและขนาดผลตา่งกนัทัง้ใน 2 แหลง่ปลกู โดยสบัปะรดจากแปลงเกษตรกรตําบลหนองพลบัมี

นํา้หนกัผลอยู่ระหวา่ง 1,033 – 1,200 กรัม แปลงเกษตรกรตําบลดอนขนุห้วย นํา้หนกัผลอยู่ระหว่าง 1,140 – 1,540 

กรัม (ข้อมลูไมแ่สดง) ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากเวลาเก็บเก่ียวผลผลิต เกษตรกรในตําบลดอนขุนห้วยจะไม่ตดัจุกสบัปะรด

ออก ขณะท่ีเกษตรกรท่ีตําบลหนองพลบั จะทําการตดัจกุออก ตามรูปแบบการส่งผลสบัปะรดเข้าโรงงานแปรรูป แต่

เม่ือพิจารณาเฉพาะนํา้หนกัของผลพบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั  

หลงัการเก็บเก่ียว พบว่า สีเปลือก (ค่า L, a และ b) ของสบัปะรดท่ีได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมทัง้ 5 ชนิด มีสี

เปลือกไม่ต่างกัน แต่ท่ีอายุการเก็บเก่ียวเท่ากัน พบว่าสับปะรดจากดอนขุนห้วยจะมีสีเปลือกท่ีสว่างกว่า ทัง้นี ้

เน่ืองจากเป็นการปลกูพืชเดียว และเป็นพืน้ท่ีโล่ง สบัปะรดได้รับแสงเต็มท่ี จึงมีการพฒันาสีเปลือกมากกว่า ขณะท่ี

สบัปะรดจากหนองพลบั จะปลกูเป็นพืชแซมในแปลงปาล์มนํา้มนั ทําให้มีร่มเงา โดยท่ีค่า L ของสบัปะรดจากดอน

ขุนห้วย มีค่าระหว่าง 37.04 – 59.79 ขณะท่ีสบัปะรดจากหนองพลบั มีค่า L อยู่ระหว่าง 25.30 – 34.44 

เช่นเดียวกบัคา่ a และ b  (ข้อมลูไมแ่สดง)  

ความแน่นเนือ้ พบว่าสบัปะรดทัง้ 2 แหลง่ปลกูท่ีได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมทัง้ 5 ชนิด มีความแน่นเนือ้ไมต่่างกนั 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายได้ (soluble solids, SS) สบัปะรดจากดอนขนุห้วยมีปริมาณ SS สงูกวา่สบัปะรดจาก

หนองพลบั เม่ือพิจารณาถงึอิทธิพลของปุ๋ ยโพแทสเซียมชนิดตา่ง ๆ ท่ีให้ ในสบัปะรดจากหนองพลบั พบวา่ สบัปะรด

ท่ีได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมไนเตรท (T1) และโพแทสเซียมคลอไรด์ (T5) มีปริมาณ SS ไมต่า่งกนั แตม่ากกวา่สบัปะรดท่ี

ได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมซลัเฟต (T4) ปุ๋ ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (T2) และปุ๋ ยเตเตราโพแทสเซียม 

ไพโรฟอสเฟต (T3) ตามลําดบั ขณะท่ีสบัปะรดจากดอนขนุห้วยท่ีได้รับปุ๋ ยเตเตราโพแทสเซียมไพโรฟอสเฟต (T3) 

ปุ๋ ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (T2) และปุ๋ ยโพแทสเซียมซลัเฟต (T4) มีปริมาณ SS สงูกวา่สบัปะรดท่ีได้รับปุ๋ ย

โพแทสเซียมไนเตรท (T1) และโพแทสเซียมคลอไรด์ (T5) ตามลําดบั (Table 1) 

ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้ (titratable acidity, TA) ในสบัปะรดจากหนองพลบั พบวา่สบัปะรดท่ีได้รับปุ๋ ย

โพแทสเซียมคลอไรด์ (T5) มีปริมาณ TA สงูกวา่ปุ๋ ยโพแทสเซียมชนิดอ่ืน ๆ รองลงมา คือ สบัปะรดท่ีได้รับปุ๋ ย

โพแทสเซียมซลัเฟต (T4) ปุ๋ ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (T2)  ปุ๋ ยเตเตราโพแทสเซียมไพโรฟอสเฟต (T3) และปุ๋ ย

โพแทสเซียมไนเตรท (T1) ตามลําดบั ขณะท่ีสบัปะรดจากดอนขนุห้วยท่ีได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมทัง้ 5 ชนิด มีปริมาณ TA 

ไมต่า่งกนั แต่มีแนวโน้มในทิศทางเดียวกบัสบัปะรดจากหนองพลบั คือ การได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (T5) มี

แนวโน้มวา่ ปริมาณ TA สงูกวา่การได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมไนเตรท (T1) สําหรับ pH ในนํา้คัน้ พบวา่ สอดคล้องกบั

ปริมาณ TA (Table 1) 

ปริมาณวิตามินซีในนํา้คัน้ พบวา่ สบัปะรดจากหนองพลบัท่ีได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมทัง้ 5 ชนิด มีปริมาณ

วิตามินซีไมต่า่งกนั อยูร่ะหวา่ง 29.41 – 37.74 มิลลิกรัม ขณะท่ีสบัปะรดจากดอนขนุห้วยท่ีได้รับปุ๋ ยเตเตราโพแทสเซยีมไพ
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โรฟอสเฟต (T3) และปุ๋ ยโพแทสเซียมซลัเฟต (T4) มีปริมาณวิตามินซีสงูกวา่การได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมอ่ืน ๆ (Table 1) 

ซึง่สอดคล้องกบัคา่ pH ในนํา้คัน้ เช่นกนั 

 

Table 1 Firmness, SS, TA, pH and vitamin C content in pineapple fruit cv. Pattawia from 2 growing area after 

harvested 

Growing area Treatment Firmness (N) SS (% Brix) TA (%) pH Vitamin C  

(mg Ascorbic acid) 

Nong-Plub T1 19.93 12.53a1/ 0.55c 3.68a 29.41 

 T2 19.93 11.40b 0.61bc 3.56b 30.55 

 T3 20.94 11.00b 0.58c 3.57b 31.37 

 T4 20.80 11.46b 0.69ab 3.52b 34.14 

 T5 17.30 12.46a 0.72a 3.43c 37.74 

 F-test ns * ** ** ns 

 c.v. (%) 13.44 4.36 7.91 1.22 13.03 

Don Khun Huay T1 21.35 12.46bc 0.53 3.65 21.17b 

 T2 17.70 13.00ab 0.63 3.61 30.34b 

 T3 18.88 13.03a 0.75 3.50 40.43a 

 T4 21.51 12.53abc 0.64 3.57 34.91ab 

 T5 24.25 12.23c 0.64 3.60 31.27b 

 F-test ns * ns ns * 

 c.v. (%) 16.11 2.24 17.35 2.69 12.87 

1/ Mean values followed by different letters in the same column are significantly different using DMRT. 

ns = non-significantly different 

* = significantly different at P≤ 0.05 

**  = significantly different at P≤ 0.01 

 

เม่ือเก็บรักษาสบัปะรดจาก 2 แหลง่ปลกู ไว้ท่ีอณุหภมิูห้อง (29+2oC) และ 13+2oC และตรวจสอบคณุภาพผล 

ทกุ 7 วนั พบวา่ ท่ีอณุหภมิูห้อง สามารถเก็บรักษาผลสบัปะรดได้เพียง 7 วนั เท่านัน้ หลงัจากนัน้จะเร่ิมเสื่อมสภาพ โดย

สีผลมีการเปลี่ยนแปลงจากสีเขียวเป็นสีเหลือง คณุภาพภายในมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ปริมาณ SS ลดลง ปริมาณ TA 

และปริมาณวิตามินซีเพ่ิมขึน้ ขณะท่ีการเก็บรักษาผลสบัปะรดท่ีอุณหภูมิต่ํา (13+2oC) สามารถเก็บรักษาได้ 21 วัน 

โดยพบอาการไส้สีนํา้ตาลเพียงเลก็น้อย แตจ่ะพบวา่มีการสกุเพ่ิมขึน้ 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงสีเปลือกผลสับปะรดทัง้ใน 2 อุณหภูมิเก็บรักษา พบว่า เม่ือเก็บรักษานานขึน้ 

สบัปะรดจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเพ่ิมขึน้ สําหรับคณุภาพภายใน ได้แก่ ความแน่นเนือ้ ปริมาณ SS 

TA pH และปริมาณวิตามินซี พบว่า ความแน่นเนือ้ลดลงตลอดการเก็บรักษาท่ีอณุหภูมิห้องและท่ีอณุหภูมิ 13+2oC 
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สําหรับปริมาณ SS พบว่า ลดลงตลอดการเก็บรักษาเช่นกัน และไม่มีความแตกต่างกันระหว่างสบัปะรดท่ีได้รับปุ๋ ย

โพแทสเซียมทัง้ 5 ชนิด (Table 2) 

ปริมาณ TA พบว่าเพ่ิมขึน้เล็กน้อยในระหว่างการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ํา โดยสับปะรดจากหนองพลับมี

ปริมาณกรดเพ่ิมขึน้มากกว่าสับปะรดจากดอนขุนห้วย ในวันสุดท้ายของการเก็บรักษา พบว่า สับปะรดจาก 

หนองพลบัท่ีได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมซลัเฟต (T4) มีปริมาณ TA สูงท่ีสุด รองลงมาคือ สบัปะรดท่ีได้รับปุ๋ ยโมโน

โพแทสเซียมฟอสเฟต (T2) ปุ๋ ยเตเตราโพแทสเซียมไพโรฟอสเฟต (T3) และปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (T5) ขณะท่ี

สบัปะรดท่ีได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมไนเตรท (T1) มีปริมาณ TA ต่ําท่ีสดุ สําหรับปริมาณ pH ในนํา้คัน้ไมต่า่งกนั  

(Table 2) 

ปริมาณวิตามินซีในนํา้คัน้ พบวา่ เพ่ิมขึน้ตลอดการเก็บรักษาท่ีอณุหภมิู 13+2oC เป็นเวลา 21 วนั สบัปะรด

จากหนองพลบัท่ีได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมซลัเฟต (T4) และปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (T5) มีปริมาณวิตามินซีสูงท่ีสุด 

รองลงมา คือ สบัปะรดท่ีได้รับปุ๋ ยเตเตราโพแทสเซียมไพโรฟอสเฟต (T3) ปุ๋ ยโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต (T2) และ

ปุ๋ ยโพแทสเซียมไนเตรท (T1) ตามลําดับ ขณะท่ีสับปะรดจากดอนขุนห้วยท่ีได้รับปุ๋ ยเตเตราโพแทสเซียมไพโร

ฟอสเฟต (T3) มีปริมาณวิตามินซีสูงท่ีสุด รองลงมาคือ สับปะรดท่ีได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมซัลเฟต (T4) ปุ๋ ยโมโน

โพแทสเซียมฟอสเฟต (T2) ปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (T5) และปุ๋ ยโพแทสเซียมไนเตรท (T1) ตามลําดบั (Table 2) 

จะเห็นได้ว่าสบัปะรดท่ีได้รับปุ๋ ยโพแทสเซียมตามวิธีท่ีเกษตรกรปฏิบติั (ปุ๋ ยโพแทสเซียมคลอไรด์และโพแทสเซียม

ซลัเฟต) จะมีปริมาณวิตามินซีค่อนข้างสงู ซึง่สอดคล้องกบัเม่ือสงัเกตอาการไส้สีนํา้ตาลท่ีเกิดขึน้ พบว่าสบัปะรดท่ี

ได้รับปุ๋ ยทัง้ 2 ชนิดนี ้เกิดอาการไส้สีนํา้ตาลในระดบัท่ีน้อยกวา่ปุ๋ ยชนิดอ่ืน ๆ ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากปริมาณซีถูกสร้างขึน้ 

เพ่ือป้องกนัการเสื่อมสภาพของเซลล์ สง่ผลให้ปริมาณกรดท่ีไทเทรตได้เพ่ิมขึน้ และ pH ในนํา้คัน้ลดลง 
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Table 2  SS, TA, pH, vitamin C contents in pineapple fruit cv. Pattawia from 2 growing areas  

(Nong-Plub and Don Khun Huay) after stored at 13+2oC for 21 days 

 Nong-Plub  Don Khun Huay 

 Days after stored at 13+2oC  Days after stored at 13+2oC 

  0 7 14 21  0 7 14 21 

SS (oBrix) T1 12.53a 11.66 10.93 11.53  12.46bc 12.66 12.46 11.60 

 T2 11.40b 10.93 11.00 10.00  13.00ab 12.53 12.00 11.80 

 T3 11.00b 11.00 10.00 10.03  13.03a 12.20 11.66 11.26 

 T4 11.46b 12.26 10.86 11.77  12.53abc 12.80 12.26 12.13 

 T5 12.46a 11.53 11.40 10.40  12.23c 13.40 12.53 13.00 

 F-test * ns ns ns  * ns ns ns 

 c.v. (%) 4.36 8.14 4.99 8.62  2.24 4.75 4.99 1.75 

TA (%) T1 0.55c 0.71 0.88 0.76b  0.53 0.82 1.05 0.84 

 T2 0.61bc 0.67 0.85 0.99ab  0.63 0.80 0.86 0.92 

 T3 0.58c 0.71 0.87 0.91ab  0.75 0.89 0.93 0.90 

 T4 0.69ab 0.88 0.98 1.09a  0.64 0.89 0.99 0.96 

 T5 0.72a 0.87 0.87 0.86ab  0.64 0.87 1.00 0.93 

 F-test ** ns ns *  ns ns ns ns 

 c.v. (%) 7.91 18.02 10.25 13.93  17.35 11.96 10.69 4.75 

pH T1 3.68a 3.47 3.38 3.46  3.65 3.40 3.31a 3.34 

 T2 3.56b 3.54 3.33 3.34  3.61 3.42 3.31a 3.34 

 T3 3.57b 3.51 3.42 3.45  3.50 3.36 3.33a 3.31 

 T4 3.52b 3.41 3.39 3.41  3.57 3.42 3.28a 3.26 

 T5 3.43c 3.44 3.38 3.45  3.60 3.31 3.23b 3.27 

 F-test ** ns ns ns  ns ns ** ns 

 c.v. (%) 1.22 2.92 1.97 1.97  2.69 2.25 0.76 1.75 

Vitamin C T1 29.41 17.16 24.33 41.38c  27.17b 33.33 43.96 57.60b 

(mg Ascorbic T2 30.55 20.11 29.95 39.13c  30.34b 37.89 44.96 62.13b 

acid) T3 31.37 23.77 30.80 51.17b  40.43a 41.34 45.76 71.93a 

 T4 34.14 27.14 29.39 61.44a  34.91ab 38.25 44.56 62.86b 

 T5 37.74 24.75 27.14 63.71a  31.27b 44.99 47.36 59.65b 

 F-test ns ns ns **  * ns ns * 

 c.v. (%) 13.03 19.36 16.60 10.38  12.87 14.36 10.82 7.41 
1/ Mean values followed by different letters in the same column are significantly different using DMRT. 

ns = non-significantly different 

* = significantly different at P≤ 0.05 

**  = significantly different at P≤ 0.01 
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สรุป 

การทดลองให้ปุ๋ ยโพแทสเซียม 5 ชนิดกับสบัปะรดพันธุ์ปัตตาเวียก่อนการเก็บเก่ียว ใน 2 แหล่งปลูกท่ีมี

วิธีการปฏิบัติดูแลท่ีต่างกัน พบว่า ปุ๋ ยทัง้ 5 ชนิด ได้แก่ โพแทสเซียมไนเตรท โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต เตตรา

โพแทสเซียมไพโรฟอสเฟต โพแทสเซียมซลัเฟต และ โพแทสเซียมคลอไรด์ ไม่ทําให้คณุภาพภายนอก เช่น นํา้หนกั

ผล ขนาดผล และสีเปลือกต่างกนั เม่ือนําผลสบัปะรดจาก 2 แหล่งปลกู ไปเก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ 13+2oC เป็นเวลา 

21 วนั พบว่าความแน่นเนือ้ และปริมาณ SS ไม่ต่างกัน ปริมาณ TA และวิตามินซี เพ่ิมขึน้เม่ือเก็บรักษานานขึน้ 

สอดคล้องกบัปริมาณ pH ในนํา้คัน้ท่ีลดลง 
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