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ผลสด 

Yield Trial of F1 Hybrids Pineapple for Fresh Fruit 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง นางสาวมัลลิกา นวลแก้ว สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 

ผู้ร่วมงาน นางวลัยภรณ์ ชัยฤทธิไชย สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 

 นายวีระ วรปิติ สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย 

 นายสมบัติ ตงเต๊า สังกัด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 

 

5. บทคัดย่อ 

สับปะรดส าหรับบริโภคผลสดมีหลากหลายพันธุ์ แต่ยังไม่มีพันธุ์ที่มีศักยภาพในการส่งออกเนื่องจาก

ปัญหาการเกิดอาการไส้สีน  าตาล การทดสอบสับปะรดลูกผสมเพ่ือประเมินศักยภาพของพันธุ์ในแหล่งผลิต

ส าคัญ ตุลาคม 2553 – เมษายน 2557 เพ่ิมปริมาณต้นพันธุ์ด้วยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ และอนุบาลต้นอ่อนที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี พบว่าต้นอ่อนทุกสายพันธุ์แตกยอดได้ดี – ดีมาก บนอาหารสูตร MS 

+BA 1 มก/ล และชักน าให้เกิดรากด้วยอาหารสูตร MS +IBA 0.5 มก/ล พฤษภาคม 2557 – กันยายน 2558 

ทดสอบพันธุ์ใน 3 พื นที่ ได้แก่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี และศูนย์วิจัย

พืชสวนจันทบุรี พบว่า ลูกผสมสายพันธุ์ TTPV#63, PNPV#61 และ SPPV#51 มีการเจริญเติบโตดีในพื นที่

ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีตามล าดับ 

 

Abstract 

There are many varieties of pineapple for fresh consumption. However there is no 

variety with potential for export due to the problem of Internal browning. The trial to 

evaluate the potential of hybrid lines in major production area has been carried out during 

October 2 010 to April 2014. Plantlets were increased with tissue culture and grown in 

nursery at Phetchaburi Agricultural Research and Development Center. It was found that 



shoot proliferation of every line was good to very good on MS + BA 1 mg/l. Roots were 

inducible with MS + IBA. 0.5 mg/l. Field trials were carried out during May 2014 to 

September 2015 at three locations, i.e. Chiang Rai Horticulture Research Center, 

Phetchaburi Agricultural Research and Development Center and Chanthaburi Horticultural 

Research Center. It was found that the hybrid line TTPV # 63 , PNPV # 61 and SPPV # 51 

were growing well at Chiang Rai Horticulture Research Center, Phetchaburi Agricultural 

Research and Development Center and Chanthaburi Horticultural Research Center, 

respectively. 

 

6. ค าน า 

สับปะรดเพ่ือการบริโภคผลสดภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 20 – 30 ของผลผลิต ซึ่งพันธุ์ที่ใช้เช่น 

พันธุ์ปัตตาเวีย ตราดสีทอง นางแล ภูเก็ต และเพชรบุรีเป็นต้น จากการด าเนินงานปรับปรุงพันธุ์สับปะรดที่

ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้ออกเพชรบุรีเป็นพันธุ์แนะน าซึ่งได้จากการปลูกคัดเลือกจากพันธุ์ Tainan 

ในขณะที่ต่างประเทศมีสับปะรดพันธุ์ใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง Dole (2005) ผสมพันธุ์สับปะรดระหว่าง  

64 – 337 (C12Q2SG1P1) × 59 – 443 (C9P3SG2R2) และท าการคัดเลือกได้ลูกผสม ‘P-1972’ที่ มี 

แคโรทีนสูง กลิ่นหอม เนื อแน่นผลรูปไข่ เนื อสีเหลืองส้ม – เหลือง ใบไม่มีหนาม เหมาะสมทั งการบริโภคสด

และแปรรูปในปี 1996 MARDI  ได้สร้างพันธุ์ ‘Josapine’ ซึ่งเป็นสับปะรดที่ได้จากการคัดเลือกลูกผสม

ระหว่าง ‘Johor’ (‘Spanish’) × ‘Sarawak’ (‘Smooth cayenne’)  โดยเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเร็ว ใบมีแถบ

สีม่วง ชอบใบไม่มีหนาม จุกขนากปานกลาง ผลทรงกระบอก น  าหนักประมาณ 1.1 – 1.3 กก ตอนแก่สีม่วง

เข้ม เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีส้ม เนื อสีเหลืองทองเข้ม กลิ่นหอม TSS 17 – 22 Brix  และทนทานต่อการเกิด

อาการไส้สีน  าตาล (Anonymous, 2009) โดยใช้เวลาในการสร้างพันธุ์นี ถึง 12 ปี (Chan, 2009)การปรับปรุง

พันธุ์เมื่อมีการผสมพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์ตามเกณฑ์ที่ตั งไว้ จากนั นจึงมีการน าสับปะรดลูกผสมมา

เปรียบเทียบกับพันธุ์ที่มีการปลูกเป็นการค้า และจึงน าเข้าสู่ขั นตอนการการทดสอบพันธุ์ในพื นที่แหล่งปลูกที่

ส าคัญต่างๆ ในประเทศเพ่ือทดสอบการตอบสนองของพันธุ์ต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างกันก่อนการแนะน าให้

เกษตรกรปลูกเป็นทางเลือกต่อไป 

 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ หน่อพันธุ์สับปะรดลูกผสม SWPV#25, TTPV#63, SPPV#51, WJ และพันธุ์ตราดสีทอง 



วิธีการ เพ่ิมปริมาณหน่อพันธุ์สับปะรดด้วยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ และอนุบาลในโรงเรือนเมื่อได้ต้นขนาด

ประมาณ 500 กรัมน าปลูกลงแปลงโดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 5 กรรมวิธี 4 ซ  ากรรมวิธีได้แก่ 

สับปะรดลูกผสม SWPV#25, TTPV#63, SPPV#51, WJ และพันธุ์ตราดสีทองปลูกในแปลงย่อย

ขนาด 4 × 6 ม ระบบแถวคู่ ระยะ 25 × 50 × 100 ซม จ านวน 150 ต้น/ซ  า ดูแลรักษาตามระบบ

เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับสับปะรดบันทึกการเจริญเติบโตของสับปะรด 

เวลา และสถานที่ 

ตุลาคม 2553 – เมษายน 2557 ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร เพ าะ เลี ย ง เนื อ เยื่ อ  แ ล ะโรง เรื อน อนุ บ าล  

ศวพ. เพชรบุรี 

พฤษภาคม 2557 – กันยายน 2558 แปลงทดลอง ศวส. เชียงราย ศวพ. เพชรบุรี และ ศวส. จันทบุรี 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ การย้ายปลูกและการอนุบาลต้นอ่อน 

การเตรียมหน่อพันธุ์สับปะรดลูกผสม SWPV#25, TTPV#63, SPPV#51, WJ และพันธุ์ตราดสีทอง 

ก่อนการเพ่ิมปริมาณด้วยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อด้วยการผ่าช าเพ่ือเพ่ิมปริมาณหน่อพันธุ์ดี และลดปริมาณเชื อ

ปนเปื้อนก่อนการฟอกฆ่าเชื อ โดยผ่าครึ่งหน่อตามยาวเพ่ือท าลายตายอดและกระตุ้นให้ตาข้างแตกและ

เจริญ เติบโตมาเป็นหน่อใหม่  ก่อนน าไปช  าแช่หน่อด้วยเมทาแลกซิลอัตรา 40  กรัม/น  า 20 ลิตร  

จากนั นช าในวัสดุที่ประกอบด้วย ทราย : ขุยมะพร้าว : ขี เถ้าแกลบ อัตราส่วน 1 : 1 : 1 พบว่าเกิดหน่อใหม่

หลังจากช า 3 – 4 สัปดาห์ เมื่อเกิดหน่อใหม่จึงให้ปุ๋ยสูตรให้ทางใบส าหรับต้นอ่อน ½ สูตร 2 ครั ง/เดือน 

จนกระทั่งหน่อมีน  าหนักประมาณ 200 – 300 กรัมจึงน ามาฟอกฆ่าเชื อ และเลี ยงบนอาหารสูตร MS + BA 1 

มก/ล + Streptomycin 0.5 g/L + Cefotaxime 1.0 g/L หลังจากนั นประมาณ 10 – 15 วันเริ่มพบการบน

เปื้อนของแบคทีเรีย และเชื อรา 40 – 60% ส่วนเนื อเยื่อที่ไม่พบการปนเปื้อนท าการย้ายเปลี่ยนอาหารสูตร

เดิมจนกระทั่งแตกยอดใหม่จึงตัดแยกมาเลี ยงด้วยอาหารสูตร MS + BA 1 มก/ล เพ่ือกระตุ้นให้แตกยอด และ

ตัดแยกเพ่ือเพ่ิมปริมาณยอดโดยการตัดแบ่งครึ่งต้นตามยาวเพ่ือให้แตกยอดเพ่ิมขึ นทุกๆ 40 – 45 วัน 

จนกระทั่งได้จ านวน 2500 ต้นจึงตัดแยกเป็นต้นเดี่ยวๆ แล้วน าลงเลี ยงด้วยอาหารสูตร MS เพ่ือให้ต้นยืด

พบว่าการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในห้องปฏิบัติการอยู่ในระดับดี – ดีมาก เมื่อต้นมีความสูงประมาณ 2 ซม

ย้ายลงอาหาร MS + IBA 0.5 มก/ล เพ่ือชักน าให้เกิดรากพบว่าการพัฒนาของรากอยู่ในระดับดี – ดีมาก 

(ตาราง 1) 

เมื่อต้นมีความสูงประมาณ 4 – 5 ซม ย้ายต้นอ่อนออกจากขวดเพาะเลี ยงเนื อเยื่อต้นล้างอาหารวุ้นที่ติด

อยู่ออกให้หมดเพ่ือป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของเชื อแบคทีเรีย และเชื อรา และแช่ต้นอ่อนด้วยเมทาแลก

ซิลอัตรา 40 กรัม/น  า 20 ลิตร แล้วปลูกด้วยวัสดุปลูกได้แก่ ดิน : ขุยมะพร้าว : แกลบดิบ : ขี เถ้าแกลบ 



อัตราส่วน 1 : 1 : 1 : 1 เป็นวัสดุปลูก ภายใต้โรงเรืออนุบาลที่พรางแสง 50% และมีระบบน  าพ่นฝอยเพ่ือให้

ความชื น และระบายความร้อนภายในโรงเรือน หลังจากย้ายปลูก 3 – 5 วันต้นเริ่มตั งตัวได้ และตั งตัวได้ดี

หลังจากย้ายปลูก 7 – 10 วัน จึงเริ่มให้ปุ๋ยสูตรให้ทางใบส าหรับต้นอ่อนในช่วง 2 เดือนหลังปลูกให้ ½ สูตร

เดือนละ 2 ครั ง จากนั นเดือนที่ 3 เป็นต้นไปให้เต็มสูตรเดือนละ 1 ครั ง พบว่าทุกสายพันธุ์มาการเจริญเติบโตดี 

เลี ยงต้นอ่อนภายใต้โรงเรือนอนุบาลจนกระทั่งได้ต้นที่มีน  าหนักประมาณ 500 กรัมจึงน าลงปลูกในแปลง

ทดสอบพื นที่ต่างๆ 

การทดสอบพันธุ์ในพื นที ่

แปลงทดสอบพันธุ์ ศวส. เชียงรายการเจริญเติบโตสับปะรดลูกผสม TTPV#63มีการเจริญเติบโตดี

ที่สุด ทั งด้านความสูงต้น ความกว้างต้น ความยาว และความกว้างใบ ส่วนสายพันธุ์ PNPV#61มีการ

เจริญเติบโตต่ าสุดในทุกด้าน หากเปรียบเทียบสับปะรดลูกผสม กับพันธุ์ตราดสีทองซึ่งใช้เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ

ในการทดสอบครั งนี  พบว่าสายพันธุ์ PNPV#61 และ WJ มีการเจริญต่ ากว่าพันธุ์เปรียบเทียบ (ตาราง 2) 

 

แปลงทดสอบ ศวพ. เพชรบุรีลูกผสมสายพันธุ์ PNPV#61 มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าสายพันธุ์อ่ืน ใน

ด้านความสูงต้น ความกว้างต้น ส่วนต้นที่มีการเจริญเติบโตต่ าสุดเป็นสายพันธุ์ SPPV#51และมีการ

เจริญเติบโตต่ ากว่าพันธุ์เปรียบเทียบ และหากเปรียบเทียบสับปะรดลูกผสม กับพันธุ์ตราดสีทอง พบว่า

สับปะรดลูกผสม PNPV#6, TTPV#63 และ WJ มีการเจริญเติบโตดีกว่าพันธุ์ตราดสีทอง (ตาราง 3) 

แปลงทดสอบ ศวส. จันทบุรี ลูกผสมสายพันธุ์ SPPV#51 มีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าสายพันธุ์อ่ืน และ

สายพันธุ์ TTPV#63 มีการเจริญเติบโตต่ าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบสับปะรดลูกผสมกับพันธุ์ตราดสีทองซึ่งเป็น

พันธุ์เปรียบเทียบพบว่า ลูกผสมสายพันธุ์ SPPV#51และ WJมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน ในขณะที่ลูกผสม 

PNPV#61และ TTPV#63มีการเจริญเติบโตต่ าหว่าเล็กน้อย (ตาราง 4) 

จากการทดสอบพันธุ์พบว่า แต่ละพื นที่ทดสอบซึ่งมีสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน 

ท าให้สับปะรดที่ตอบสนองต่อพื นที่แตกต่างกัน ซึ่งพื นที่ ศวพ. เพชรบุรีเป็นพื นที่ที่มีปริมาณน  าฝนเฉลี่ยต่อปี

ต่ ากว่า 1,000 มม/ปี สายพันธุ์ PNPV#61 มีการเจริญเติบโตดีจึงเป็นพันธุ์ที่ทนต่อสภาวะแล้งได้ ในขณะที่

สายพันธุ์ SPPV#51 เจริญเติบโตได้ไม่ดีในสวาวะแล้ง แต่กลับเจริญเติบโตดีในพื นที่ ศวส. จันทบุรีที่มีปริมาณ

น  าฝนอยู่ในระดับสูงซึ่งมีปริมาณน  าฝน 3,000 มม/ปี แสดงให้เห็นได้ว่าสายพันธุ์ SPPV#51 ต้องการปริมาณ

น  าสูงในการเจริญเติบโต และยังมีความทนทานต่อโรคเน่า  แต่การทดลองในครั งนี ใช้หน่อที่ได้จากการ

เพาะเลี ยงเนื อเยื่อการเจริญเติบโตจึงช้ากว่าการปลูกด้วยหน่อ อีกทั งการตอบสนองของพันธุ์ต่อสภาพพื นที่

อาจจะยังไม่เต็มศักยภาพซึ่งต้องน าหน่อที่ได้จากการปลูกทดสอบครั งนี ปลูกทดสอบอีกครั ง 

 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

- พื นที่ทดสอบ ศวพ. เชียงราย สายพันธุ์ TTPV#63 มีการเจริญเติบโตดี สายพันธุ์ PNPV#61 มีการ

เจริญเติบโตต่ า  

- พื นที่ทดสอบ ศวพ. เพชรบุรี สายพันธุ์ PNPV#61 มีการเจริญเติบโตดี สายพันธุ์ SPPV#51 มีการ

เจริญเติบโตต่ า 

- พื นที่ทดสอบ ศวพ. จันทบุรี สายพันธุ์ SPPV#51 มีการเจริญเติบโตดี สายพันธุ์ TTPV#63 มีการ

เจริญเติบโตต่ า 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

พัฒนาต่อ 

 

11. ค าขอบคุณ 
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ตาราง 1 ลักษณะต้นอ่อนแต่ละสายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ  

สายพันธุ์ การเจริญเติบโตต้น 1/ การกลายลักษณะในห้องปฏิบัติ2/ พัฒนาการของราก 1/ 
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PNPV#61 5 1 5 

TTPV#63 5 1 5 

SPPV#51 5 1 5 

WJ 4 1 4 

TT 5 1 5 
1/ 2 น้อย        3 พอใช้           4 ดี 5 ดีมาก 
2/ 1 น้อย 2 ปานกลาง 3 มาก  

 

ตาราง 2 การเจริญเติบโตสับปะรดลูกผสม และพันธุ์เปรียบเทียบ ศวส. เชียงราย 

สายพันธุ์ 
ต้น ใบ 

ความสูง(ซม) ความกว้าง (ซม) ความยาว (ซม) ความกว้าง(ซม) 

PNPV#61  61.5 74.1 50.3 3.5 

TTPV#63 107.4 121.8 88.0 5.1 

SPPV#51 88.6 110.2 73.6 3.8 

WJ 74.4 89.4 58.2 4.5 

ตราดสีทอง 88.4 100.0 73.5 4.3 

 

 

 

 

ตาราง 3 การเจริญเติบโตสับปะรดลูกผสม และพันธุ์เปรียบเทียบ ศวพ. เพชรบุรี 

สายพันธุ์ 

ต้น ใบ 

ความสูง(ซม) ความกว้าง N-S 

(ซม) 

ความกว้าง E-W 

(ซม) 

ความยาว 

(ซม) 

ความกว้าง

(ซม) 

PNPV#61  34.6 57.3 55.4 28.3 1.6 

TTPV#63 33.6 39.5 41.9 31.5 1.8 

SPPV#51 28.3 45.8 47.6 24.0 1.7 

WJ 30.3 46.0 46.2 26.0 2.1 



ตราดสีทอง 29.2 48.4 44.1 24.0 1.7 

 

ตาราง 4 การเจริญเติบโตสับปะรดลูกผสม และพันธุ์เปรียบเทียบ ศวส. จันทบุรี 

สายพันธุ์ 

ต้น ใบ ความเสียหาย 

(เปอร์เซ็นต์) ความกว้าง  

(ซม.) 

ความสูง  

(ซม.) 

ความกว้าง  

(ซม.) 
จ านวนใบ 

PNPV#61  67.9 52.2 3.1 20.3 11.3 

TTPV#63 65.5 49.8 3.4 20.9 14.7 

SPPV#51 70.6 52.7 3.2 21.1 3.8 

WJ 70.1 52.7 3.3 21.9 8.9 

ตราดสีทอง 70.4 55.1 3.2 21.9 10.7 

 

ภาคผนวก 

 

สูตรปุ๋ยทางใบส าหรับต้นอ่อนสับปะรด 

 

ปุ๋ย อัตรา (กรัม/น  า 20 ลิตร) 

แอมโมเนียมซัลเฟต 600 

โพแทสเซียมคลอไรด์ 200 

แมกนีเซียมซัลเฟต 20 

เหล็กซัลเฟต 60 

สังกะสีซัลเฟต 10 

บอแรกซ์ 2 

 

 

ขั นตอนการฟอกฆ่าเชื อสับปะรด 

1. ลอกกาบใบสับปะรดทีละใบผ่านน  าไหล 

2. จุ่มด้วย 70% Ethanol 30 วินาที 

3. แช่ชิ นเนื อเยื่อใน Benomyl อัตรา 20 กรัม/น  า 20 ลิตร นาน 20 นาทีแล้วจึงล้างด้วยน  าที่ผ่านการกรอง 



4. เขย่าด้วย 15%Clorox + Tween 20 2 – 3 หยด นาน 15 นาที 

5. เขย่าด้วย 10%Clorox + Tween 20 2 – 3 หยด นาน 15 นาที 

6. ล้างด้วยน  าที่นึ่งฆ่าเชื อแล้ว 2 ครั ง 

7. แช่ด้วยน  ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื อแล้วที่ผสม Streptomycin 0.5 g/L + Cefotaxime 0.5 g/L นาน 60 นาที 

 


