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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาสับปะรด 
โครงการวิจัย การปรับปรุงพันธุ์สับปะรด 
กิจกรรมที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดที่เหมาะสมส าหรับการบริโภคผลสด 
กิจกรรมย่อยท่ี 2.2 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดที่ส าหรับการบริโภคผลสดชุดที่ 2 
                                     (ด าเนินการต่อเนื่องปี 2548-2553) 
ชื่อการทดลองที ่2.2.2   การเปรียบเทียบสายต้นกลุ่มควีนที่ทนทานต่อการเกิดอาการไส้สี

น  าตาล 
Comparison group Queen Pineapple that was resistant to 
browning when refrigerated transport. 
 

คณะผู้ด าเนินงาน 
นายพฤกษ์  คงสวัสดิ์ 1 

เอื องฟ้า หอมสุวรรณ  1 นิตยา คงสวัสดิ์ 1  ธวัชชัย  นิ่มกิ่งรัตน์  1   ทวีศักดิ์ แสงอุดม 2 

  

บทคัดย่อ (ภาษาไทย) 

สับปะรด (Ananas  comosus L. Merr) เป็นผลไม้ส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทยแต่ทั งหมด
เป็นสับปะรดพันธุ์ส าหรับอุตสาหกรรม ปัจจุบันสับปะรดบริโภคผลสดเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการสูง   
เพ่ือให้ประเทศไทยยังสามารถแข่งขันในตลาดโลก ท าให้กรมวิชาการเกษตรได้เร่งพัฒนาพันธุ์สับปะรด
บริโภคผลสด  พบว่า มี 6 สายต้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพันธุ์การค้า คือ สวี 6 สวี 18 ตราดสีทอง 4 
ตราดสีทอง 20 ภูเก็ต 3 และภูเก็ต 20 จึงได้ท าการขยายปริมาณเพ่ือการทดลอง พร้อมกับศึกษาเทคนิคใน
การขยายสับปะรดพันธุ์  MD2 ส าหรับเป็นพันธุ์สับปะรดรับประทานผลสดในเชิงการค้าของประเทศไทย
ในอนาคต  

ผลการศึกษา พบว่า  
1. การขยายปริมาณสับปะรดพันธุ์คัดเลือก พบว่า สามารถขยายพันธุ์สับปะรดพันธุ์คัดเลือกได้

เพียง 5 พันธุ์ คือ สวี 6 สวี 18 ตราดสีทอง 20 ภูเก็ต 3 และภูเก็ต 20  โดยพันธุ์ที่ยังไม่สามารถขยายได้ คือ 
ตราดสีทอง 4 ได้ขยายพันธุ์ส ารองไว้อีก 3 เบอร์ คือ สวี 2  ตราดสีทอง 3 และตราดสีทอง 8   

2. ศึกษาเทคนิคในการขยายสับปะรดพันธุ์  MD2    
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2.1 การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 พบว่า อาหารสูตร Murashige and Skoog 1962 
(MS) เพ่ิม 6-benzylaminopurine (BA) ระดับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมกับระบบอาหารแข็ง . 
อาหารสูตร MS เพ่ิม BA ระดับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมกับระบบอาหารเหลว.  และอาหารสูตร MS 
เพ่ิม BA ระดับ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมกับระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (TIB).  

2.2 การน าต้นเพาะเลี ยงเนื อเยื่อออกปลูก พบว่า ทราย เป็นวัสดุปลูกที่เหมาะสมที่สุด ในฤดูร้อน 
และฤดูฝนมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุด 12.95 และ 13.95 เซนติเมตร ตามล าดับ. วัสดุปลูกที่เหมาะสม
รองลงมา คือ ในฤดูร้อน ใช้ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 และฤดูฝน ใช้พีสมอส โดยแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ .  

2.3 การจัดการต้นสับปะรดในโรงเรือนเพาะช า พบว่า การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K 
ที่  3:1:5 ที่ระดับความเข้มขัน 200 ppm จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุด 22.10 เซนติเมตร ใน 12 
สัปดาห์ แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ 
1 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  2 สถาบันวิจัยพืชสวน 

 

Abstract 

Pineapple (Ananas comosus L. Merr) be the fruit exports that important of Thailand.  But, 
all pineapple breed for the industry. Now the pineapple fresh consumes  breed is goods that 
the market wants tall.  For, Thailand still can compete in the world market. The Department of 
Agriculture has hurried to develop pineapple breed consumes fresh , meet that , have 6 Clone, 
there is the latency in the development is business breed, be , Sve 6 sve 18 Golden Tran 4 
Golden Tran 20  Puket 3   and Puket 20 , then get do propagation for the experiment. And 
study the technique in ‘MD2 ‘pineapple population, for pineapple breed will eat fresh in 
commercial of Thailand in the future. 

The education, meet that. 
1. Pineapple selective breed propagation. , meet that, Can propagated to Sve 6 sve 18 

Golden Tran 20 Puket 3 and Puket 20. , Can’t propagated Golden Tran 4. Get  breed reserve 
keep again 3  number. , be Sve 2 Golden Tran 3 and Golden Tran 8 

2. Study the technique in ‘MD2’ pineapple propagation. ,  
2.1 Tissue culture in ‘MD2’ pineapple. , meet that, Formula food, Murashige and Skoog 

1962 (MS) add 6 - benzylaminopurine (BA) 8 mg. / liter, be appropriate food hard system.  
Formula food   MS   add BA, 5 mg. / liter, be appropriate food liquid system. , and Formula 
food MS add BA   7 mg. / liter, be appropriate food liquid system by temporary (TIB). 
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2.2 lead the tissue Culture go out to grow. , Sand, be the planting material that is 
appropriate most in the summer  and the rainy season has a diameter most 12.95 and 13.95 
centimeter , respectively. , the inventory grows that is appropriate next, be, in the summer, use 
the sand mixes coconut ratio 1:1   and the rainy season, use Peas moss.  , by significant 
difference  with other treatments. 

2.3 The Management pineapple in the nursery. , meet that, the fertilizer nutrients N P K 
ratio of 3:1:5 to 200 ppm level, the intensity of competition is 22.10 centimeters in diameter on 
12 week. , the most significant difference with other treatments. 
 
1 Sisaket Horticultural Research Center  2 Institute of Horticulture . 
 

 

ค าน า 

สับปะรด (Ananas  comosus L. Merr) เป็นผลไม้ส่งออกที่ส าคัญของไทยสร้างรายได้ปีละไม่ต่ า
กว่า 15,000 ล้านบาท แต่ทั งหมดเป็นสับปะรดส าหรับอุตสาหกรรม ปัจจุบันสับปะรดบริโภคผลสดเป็นสินค้าที่
ตลาดต้องการสูงมาก ในประเทศมาเลเซียก าลังเร่งน าเข้าหน่อสับปะรดบริโภคสดพันธุ์ MD2 หรือมาเลเซีย
เรียกว่า Sweet Gold MD2 เฉพาะปี 2554 มาเลเซียเพาะเลี ยงเนื อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 มากถึง 2 ล้านต้น 
(เสลา ,2554.)  เพ่ือให้สับปะรดของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาพันธุ์สับปะรด
บริโภคผลสด แต่พันธุ์สับปะรดของไทยไม่สามารถส่งออกเป็นผลสดได้เนื่องจากเกิดอาการไส้สีน  าตาลเมื่อเก็บที่
อุณหภูมิต่ า ในปี 2549– 2553 กรมวิชาการเกษตรปรับปรุงพันธุ์สับปะรดทานสดโดยการคัดเลือกสายต้น
สับปะรดกลุ่มควีนที่ทนทานต่อการเกิดอาการไส้สีน  าตาล และเปรียบเทียบในปี 2554 -2558  ได้สายต้นดีเด่น 
57 สายต้น น ามามาเพาะเลี ยงเนื อเยื่อได้เพียง 26 สายต้น ได้แก่ 1. พันธุ์ สวี 11 สายต้น ได้แก่  สวี 2 สวี 3 
สวี 5 สวี 6 สวี 7 สวี 9 สวี 10 สวี 11 สวี 15 สวี 16 และ สวี 18  2. พันธุ์ ตราดสีทอง 7 สายต้น ได้แก่ ตราด 
3 ตราด 4 ตราด 9 ตราด 12 ตราด 13  ตราด 18 และ ตราด 20 และ 3. พันธุ์ภูเก็ต 7 สายต้น ได้แก่ ภูเก็ต 3 
ภูเก็ต 11 ภูเก็ต 12 ภูเก็ต 14 ภูเก็ต 16 ภูเก็ต 19 และภูเก็ต 20 (พฤกษ์,2556)   ในปี 2556 น าต้นสับปะรดที่
ได้ปลูกเปรียบเทียบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี และศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ  พบว่า มีสับปะรด 6 สายต้นที่
ดีเด่นสามารถทนทานต่อการเกิดอาการไส้สีน  าตาลได้ดี ได้แก่ สวี 6 สวี 18 ตราดสีทอง 4 ตราดสีทอง 20 ภูเก็ต 3 
และภูเก็ต 20 จึงน าสายต้นดังกล่าวขยายพันธุ์เพ่ือปลูกทดสอบในปี 2559-2562 ต่อไป พร้อมกับศึกษาเทคนิค
ในการขยายสับปะรดพันธุ์  MD2 หรือ หอมสุวรรณ ซึ่งเป็นสับปะรดพันธุ์รับประทานสดหลักของโลกปลูก
แพร่หลายในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย อัลซาวดอร์ ปานามา กลัวเตมาลา ฮัอดูลัส และโคสตาริก้า 
(unknonwn , 2556) สับปะรดพันธุ์นี พัฒนาพันธุ์ตั งแต่ปี 2512  โดย Pineapple Research Institute (PRI) 
รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เดิมเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเดลมอนเต้จ ากัดแต่ในปี 2551 ลิขสิทธิ์คุ้มครอง
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สายพันธุ์ MD2 ได้หมดลงท าให้หลาย ๆ ประเทศได้เร่งขยายปริมาณอย่างเร่งด่วน ในมาเลเซีย  รัฐบาล
มาเลเซียก าลังเร่งน าเข้าหน่อพันธุ์ MD2 ให้ได้ 2 ล้านต้น (เกษตรแผ่นดินทอง, ว 16/09/2554) มีลักษณะเด่น
เนื อเหลืองสม่ าเสมอ หนามน้อย ให้ผลผลิตเร็ว วิตามินซีสูงกว่าพันธุ์ทั่วไป 4 เท่า อายุการเก็บรักษาดี (ทวีศักดิ์
,2555)  จุดเด่นอีกประการหนึ่ง คือ สามารถขนส่งทางเรือได้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิต่ ากว่า 25 องศาเซลเซียส 
นาน 10 วัน โดยไม่มีอาการไส้สีน  าตาลท าให้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก  ปัจจุบันประเทศไทยเริ่ม
ปลูกสับปะรดพันธุ์นี ไม่มากนักแต่มีการขยายพื นที่ปลูกเพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการของ
ภาคเอกชนที่ต้องการต้องให้กรมวิชาการเกษตรท าการขยายปริมาณเพ่ิมต้นพันธุ์ MD2 จ านวน 1 ล้านต้น 
(จากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสับปะรดแห่งชาติ , 2555) แต่ในขณะนั นกรมวิชาการเกษตร
ยังไม่มีเทคโนโลยีการขยายพัฒนาสับปะรดพันธุ์ MD2 อย่างครบถ้วน จึงต้องศึกษาขั นตอนการเพาะลี ยง
ตลอดจนเทคนิคการออกปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 เพ่ิมเติม 

วิธีด าเนินการ                         :  

- อุปกรณ์       

1. พันธุ์สับปะรดกลุ่มควีนพันธุ์คัดเลือกว่าทนทานต่อการเกิดอาการไส้สีน  าตาล และสับปะรดบริโภคสด
พันธุ์ MD2 จากโรงเรือนควบคุมโรค และแปลงเกษตรกรโดยตรง 

2. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ  
3. โรงเรือนอนุบาล และโรงเรือนเพาะช า 
4. ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี  
5. ถาดเพาะขนาด 107 ช่อง  กระถาง และถุงพลาสติกขนาด 12 x  
6. ยานพาหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กล้องถ่ายภาพ 
7. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และบันทึกภาพ 

- วิธีการ  

วิธีปฏิบัติการทดลอง 
แบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วนคือ  
1. ศึกษาการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเบื องต้นกับสับปะรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร  

2. ศึกษาการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเบื องต้นกับสับปะรดพันธุ์ MD2 และขั นตอนการออกปลูกต้นสับปะรดที่ได้
จากการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อในโรงเรือนอนุบาล มีขั นตอนการด าเนินการดังนี  

1. ศึกษาการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเบื องต้นกับสับปะรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร 

แบบและวิธีการทดลอง 
ไม่มีแผนการทดลอง ขยายปริมาสับปะรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร 6 พันธุ์ ได้แก่ สวี 6 สวี 18 

ตราดสีทอง 4 ตราดสีทอง 20 ภูเก็ต 3 และภูเก็ต 20 
ขั นตอนการ 
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1.1 การฟอกหน่อและจุกสับปะรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร 
1.1.1 น าต้นสับปะรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตรปลูกในโรงเรือนกันฝน และฉีดพ่นด้วยสารเคมี

ป้องกันและก าจัดโรคและแมลงอย่างน้อย 2 เดือน และน าหน่อและตะเกียงจากแปลงปลูกโดยตรง 
1.1.1 น าหน่อข้างและจุกสับปะรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร ฟอกในฟอกฆ่าเชื อโดยใช้สาร

คลอล็อกซ์ความเข้มข้น 15 และ 10 % ตามล าดับ แล้วน าไปเพาะเลี ยงในอาหารแข็งสูตร Murashige and 
Skoog, 1962 (MS) ทิ งไว้ 2 สัปดาห์ จึงเริ่มสับขยายปริมาณ   

1.2 การเพ่ิมปริมาณต้นสับปะรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร 
1.2.1 น าต้นสับปะรดที่ฟอกฆ่าเชื อและเลี ยงในอาหารแข็งสูตร MS มาสับเปลี่ยนอาหารเป็น MS เติม

สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช 6-benzylaminopurine (BA) 1-2 มิลลิกรัมต่อลิตร (มล./ลิตร) สับขยายทุก 14-
21 วัน จนได้ปริมาณ 10,000 ต้นต่อพันธุ์ 

1.2.2 หลังขยายสับขยายได้ 20 – 30 วัน น าต้นสับปะรดสับต้นเพ่ือเปลี่ยนอาหารส าหรับการเร่งราก
ได้แก่  MS เติมสารควบคุมการเจริญ เติบโตพืช 1-Naphthaleneacetic acid (NAA) 1-2 มล./ลิตร น าต้น
สับปะรดขนาด 2- 3 นิ วน าออกปลูกในโรงเรือนอนุบาลกันฝนโดยใช้ขุยมะพร้าวเป็นวัสดุปลูก 

1.2.3 หลังปลูก 1 เดือน ย้ายปลูกในถุงพาสติกด าขนาด 6x 8 นิ ว หลังปลูก 3 เดือนต้นสับปะรดมีขนาด 
8-10 นิ ว พร้อมออกปลูกในแปลงทดสอบในปี 2559 ต่อไป 

2. ศึกษาการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเบื องต้นกับสับปะรดพันธุ์ MD2 และขั นตอนการออกปลูกต้นสับปะรดที่ได้
จากการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อในโรงเรือนอนุบาล 

2.1 การศึกษาสูตรอาหารเบื องต้นส าหรับสับปะรดพันธุ์ MD2 

เนื่องจากสับปะรดพันธุ์ MD2 เป็นสับปะรดพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่เคยศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ในอาหารแต่ละ
สูตรศึกษาในระบบอาหารแข็ง ระบบอาหารเหลว  และระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (temporary 
immersion Bioreactor (TIB)) โดยน าต้นสับปะรดพันธุ์ MD2 จากแปลงเกษตรกรปลูกในโรงเรือนกันฝน และฉีด
พ่นด้วยสารเคมีป้องกันและก าจัดโรคและแมลงอย่างน้อย 2 เดือน และน าหน่อและตะเกียงจากแปลงปลูกโดยตรง 
น าหน่อข้างและจุกพันธุ์สับปะรดพันธุ์ MD2 ฟอกในฟอกฆ่าเชื อโดยใช้สารคลอล็อกซ์ที่ระดับความเข้มข้น 15 และ 
10 % ตามล าดับ แล้วน าไปเพาะเลี ยงในอาหารแข็งสูตร MS  ทิ งไว้ 2 สัปดาห์ จึงเริ่มสับขยายปริมาณ 

2.1.1 การศึกษาสูตรอาหารเบื องต้นส าหรับการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2    
2.1.1.1 ศึกษาการเพาะเลี ยงในระบบอาหารแข็ง โดยใช้อาหารสูตร MS เพ่ิม BA ที่ระดับ 2.0 มล./ลิตร 

เป็นชุดควบคุม (Control) ตามผลการศึกษาของ Kiss (2538)  วางแผนแบบ CRD จ านวน 4 กรรมวิธี 10 ซ  า ๆ 
ละ 4 ต้น กรรมวิธี คือ อาหารสูตร MS เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช BA ที่ระดับ 2  4  6 และ 8 มล./ลิตร 
ติดตามการพัฒนาในสัปดาห์ที่ 4  5 และ 6 สัปดาห์  

2.1.1.2 ศึกษาการเพาะเลี ยงในระบบอาหารเหลว โดยใช้อาหารสูตร MS เพ่ิม BA ที่ระดับ 5.0 มล./ลิตร 
เป็นชุดควบคุม (Control) ตามผลการศึกษาของ Danso (2551) ศึกษาเบื องต้นโดยใช้อาหารสูตร MS เติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตพืช BA ที่ระดับ 1 3 5 และ 7 มล./ลิตร ติดตามการพัฒนาในสัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ 
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2.1.1.3 ศึกษาการเพาะเลี ยงในระบบอาหารเหลวแบบจมชั่ วคราว (temporary immersion 
Bioreactor (TIB)) โดยใช้อาหารสูตร MS เพ่ิม BA ที่ระดับ 5.0 มล./ลิตร เป็นชุดควบคุม (Control) ตามผล
การศึกษาของ Danso (2551) ศึกษาเบื องต้นโดยใช้อาหารสูตร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช BA ที่
ระดับ 1  3 5 และ 7 มล./ลิตร ติดตามการพัฒนาในสัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์  

2.2 การจัดการอนุบาลต้นพันธุ์สับปะรดที่ได้จากการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 
ประกอบด้วย 2 การทดลองย่อย คือ  
2.2.1 ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมในการออกปลูกต้นกล้าสับปะรดพันธุ์ MD2  วางแผนการทดลองแบบ 

CRD จ านวน 6 กรรมวิธี 4 ซ  าๆ 49 ต้น กรรมวิธี คือ วัสดุปลูก 5 ชนิด เปรียบเทียบกับวัสดุปลูกที่นิยม ดังนี  1. 
ทราย 2. ขุยมะพร้าว 3.เส้นใยมะพร้าว 4.พีสม็อส 5.ทรายผสมพีสม๊อสอัตราส่วน 1:1 และ6. ทรายผสมขุยมะพร้าว
อัตราส่วน 1:1 (Control) ทดลอง 3 ช่วง คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน 

ขั นตอนและวิธีการ 
2.2.1 เตรียมต้นสับปะรดพันธุ์ MD2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางพุ่ม 3-5 ซม.จ านวน 1,200 ต้นต่อช่วงฤด ู
2.2.2 ปลูกในถาดเพาะขนาด 72 ช่อง ( 8 x 9 ช่อง) โดยวัสดุปลูก ตามกรรมวิธี วางบนขั นวางใน

โรงเรือนเพาะช าแบบมีหลังคาควบคุมความชื นในอากาศ และวัสดุปลูกให้สม่ าเสมอ  
2.2.3 เก็บข้อมูลการรอดตายของต้นสับปะรด การเจริญเติบโตเช่น เส้นผ่านศูนย์กลางต้น จ านวนและ

ความยาวราก ระยะเวลาอนุบาลจนสามารถออกปลูกในแปลงอนุบาล  
2.2.4 ท าการทดลอง 3 ครั งในช่วงฤดูหนาว ฤดูร้อนและฤดูฝน และน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ทางสถิติ หา

วัสดุปลูกที่เหมาะสมในแต่ละฤดู 
2.2.2 ศึกษาผลของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของต้นกล้าสับปะรดพันธุ์ MD2  

ในโรงเรือนอนุบาล วางแผนการทดลองแบบ RCB 6 กรรมวิธี 4 ซ  าๆ ละ 40 ต้น กรรมวิธีที่ 1- 2 คือใช้ปุ๋ยทางใบ
สัดส่วน 4:2:5 ที่ระดับความเข้มข้น  100  และ 200 ppm.กรรมวิธีที่ 3-4 ใช้ปุ๋ยทางใบสัดส่วน .3:1:5 ที่ระดับ
ความเข้มข้น 100 และ 200 ppm. กรรมวิธีที่ 5 ใช้ปุ๋ยทางใบสัดส่วน 1:1:1 ระดับความเข้มข้น 200 ppm. และ
กรรมวิธีที่ 6 ไม่มีการพ่นปุ๋ยทางใบ (Control) ทดลองในช่วงฤดูร้อน 

ขั นตอนและวิธีการ 
2.2.2.1 ย้ายปลูกต้นสับปะรดที่ได้จากการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อหลังอนุบาลได้ 1 เดือน หรือขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางพุ่ม 10 ซม. ลงในแปลงปลูกขนาด 1.2 x 10 เมตร ใช้ระยะปลูก 12 x12 ซม.ปลูกเป็น 6 ช่วง ๆ 
ละ 1.5 เมตร 

2.2.2.2 หลังปลูก 2 สัปดาห์ ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบตามกรรมวิธีสัปดาห์ละ 1 ครั ง จนครั ง 3 เดือน  
2.2.2.3 เก็บข้อมูลการเจริญเจริญเติบโต เส้นผ่านศูนย์กลางต้น ทุกสัปดาห์ และวัดความยาวรากเมื่อ

ครบ 3 เดือน   
2.2.2.4 น าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ทางสถิติ หาอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมในการอนุบาลก่อนออกปลูกต้นกล้า

สับปะรดที่ได้จากการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 
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การบันทึกข้อมูล 
- เวลาและสถานที่      
เริ่มต้น ตุลาคม 2557  สิ นสุดกันยายน 2558 
สถานที่ท าการทดลอง 
  ศูนย์วิจัยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ              

ผลการทดลองและวิจารณ์   

1. ศึกษาการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเบื องต้นกับสับปะรดพันธุ์คัดเลือกของกรมวิชาการเกษตร   
1.1 ขั นตอนการฟอกหน่อและจุกสับปะรด จากการฟอกหน่อ และจุกสับปะรดพันธุ์ สวี 6 สว ี18 ตราดสีทอง 4 
ตราดสีทอง 20 ภูเก็ต 3 และ ภูเก็ต 20 จากแปลงควบคุมโรค และจากหน่อจากแปลงเปรียบเทียบ พบว่า สามารถ
ขยายพันธุ์สับปะรดพันธุ์คัดเลือกได้เพียง 5 พันธุ์ คือ สวี 6 สวี 18 ตราดสีทอง 20 ภูเก็ต 3 และภูเก็ต 20   

โดยพันธุ์ที่ยังไม่สามารถขยายได้ คือ ตราดสีทอง 4 แต่ได้ขยายพันธุ์ส ารองไว้อีก 3 เบอร์ คือ สวี 2  ตราดสี
ทอง 3 และตราดสีทอง 8  

1.2 ศึกษาความสามารถในการขยายปริมาณ พบว่า ในการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ  สายต้น สว ี18  มีความสามารถใน
การขยายปริมาณ มากท่ีสุด รองลงมาคือ ตราดสีทอง 20  และภูเก็ต 20  (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1  ปริมาณต้นสับปะรดที่ขยายปริมาณโดยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อในห้องปฏิบัติการ   

สายต้น 
แบ่งจ านวนตามขัน้ตอนการเพาะเลี้ยง 

หมายเหตุ ใน Lab 
เพาะเลี้ยง 

ในโรงเรือน
อนุบาล 

ในโรงเรือน 
เพาะช า 

รวม 
 

1.1 สว ี6  
1.2 สว ี18  
1.3 ตราดสีทอง 4  
1.4 ตราดสีทอง 20  
1.5 ภูเก็ต 3 
1.6 ภูเก็ต 20 

2,200 
6,800 

- 
4,700 
2,700 
2,700 

2,000 
2,000 

- 
500 
500 

1,000 

500 
3,000 

- 
2,000 
1,000 
2,000 

4,700 
11,800 

- 
7,200 
4,100 
5,700 

ขยายจากหน่อใหม ่
ขนาดจากต้นแม ่จ านวน 2 ขวด ยัง

ไม่ได้สามารถฟอกได ้
ขนาดจากต้นแม ่จ านวน 2 ขวด

ขยายจากหน่อใหม ่
ขนาดจากต้นแม ่จ านวน 2 ขวด 

พันธุ์ ส ารอง      
1.7 สว ี2 
1.8 ตราดสีทอง 3 
1.9 ตราดสีทอง 8 

1,900 
170 
150 

200 
- 
- 

200 
- 
- 

2,300 
170 
170 

เริ่มขยายแทน ตราดสีทอง 4 
เริ่มฟอกใหม ่
เริ่มฟอกใหม ่

 21,320 6,200 8,500 36,020  

* หมายเหตุ ข้อมูลปริมาณ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2558  
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2. ศึกษาการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเบื องต้นกับสับปะรดพันธุ์ MD2 และขั นตอนการออกปลูกต้นสับปะรดที่ได้จากการ
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อในโรงเรือนอนุบาล 

2.1 การศึกษาสูตรอาหารเบื องต้นส าหรับสับปะรดพันธุ์ MD2 

ฟอกหน่อ และจุกสับปะรดพันธุ์ MD2 จากแปลงเกษตรกรโดยตรง ไม่สามารถฟอกฆ่าเชื อได้ (ภาพที่ 
1)  แต่หน่อและจุกสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่น ามาปลูกควบคุมโรคและแมลงในปี 2557 (จ านวน 50 ต้น)  
สามารถฟอกหน่อได้ร้อยละ 80-90 ต่อการฟอกแต่ละครั ง (ภาพท่ี 2)   

สรุปได้ว่า ควรเตรียมพืชในสภาพควบคุมโรคและแมลงก่อนน าชิ นส่วนมาฟอกไม่น้อยกว่า 7 เดือน 
และพบว่า การฟอกจุกสับปะรดจะประพบผลส าเร็จมากกว่าหน่อข้างสับปะรดร้อยละ 10-20 

ภาพที่ 1  การฟอกจากหน่อ/จุกของเกษตรกรโดยตรง 

   

 

ภาพที่ 2 หน่อและจุกสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่น ามาปลูกควบคุมโรคและแมลงในปี 2557 

 

2.1.1 ศึกษาการเพาะเลี ยงในระบบอาหารแข็ง  พบว่า ในอาหารสูตร MS ที่เพ่ิม  BA  ระดับ ๆ ให้ผลมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 % ตั งแต่สัปดาห์ที่ 4- 6 โดยอาหารสูตร MS เติม BA ที่
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ระดับ 8 มก./ลิตร มีจ านวนหน่อใหม่เฉลี่ยสูงสุด 3.8 4.6 และ 5.4  หน่อ ตามล าดับ แตกต่างกับ BA ที่ระดับ 6 2 
และ 4  มก./ลิตร ตามล าดับ  (ตารางท่ี2 )   

   

ตารางท่ี 2 จ านวนหน่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ในอาหารสูตรต่าง ๆ ตั งแต่สัปดาห์ที่ 0 4 5 และ 6 

กรรมวิธ ี
ระยะที่เพาะเลี้ยง (สัปดาห์) 

0 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 5 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 
MS + 2BA 1.0 2.0 b 2.0 b 2.0 b 
MS + 4BA 1.0 1.6 b 1.8 b 1.8 b 
MS + 6BA 1.0 2.4 b 2.4 b 2.8 b 
MS + 8BA 1.0 3.8 a 4.6 b 5.4 a 

F-test ns ** ** ** 
Cv 0 18.25 16.56 18.26 

ซึ่งพบว่า ในสับปะรดพันธุ์ MD2 จะต้องใช้  BA ในระดับท่ีสูงถึง 6- 8 มก./ลิตร แตกต่างกับสับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวียนที่ใช้  BA ในระดับ 1-2 มก./ลิตร เท่านั น  แต่จากการสังเกต พบว่า สูตรอาหาร MS เพ่ิม BA ที่ระดับ 8 
มก./ลิตร เมื่อการสับขยายต่อไปในครั งที่ 5-6 จะเริ่มชะงักการเจริญเติบโต เมื่อปรับลด BA มาเป็น 2 มก./ลิตร จะ
ท าให้ต้นสับปะรดกลับมามีการแตกหน่อใหม่อีกครั ง และเม่ือสับขยายต่อไปได้แก 2 – 3 ครั งจะเริ่มหยุดแตกหน่อ 
ต้องกระตุ้นโดย เปลี่ยนเป็นอาหารสูตร MS เติม BA ในระดับ 8 มก./ลิตร อีกครั ง 

2.1.2 ศึกษาการเพาะเลี ยงในระบบอาหารเหลว พบว่า ใช้สูตรอาหาร MS ดัดแปลงเพ่ิม BA ที่ระดับ 5 
กรัมต่อลิตรมีการแตกหน่อได้ดีที่สุด แต่เกิดการปนเปื้อนไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ 

2.1.3 ศึกษาการเพาะเลี ยง ในระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (temporary immersion Bioreactor 
(TIB)) พบว่า สูตรอาหาร MS ดัดแปลงเพ่ิม BA ที่ระดับ 7 มก.ต่อลิตร โดยต้นมีการแตกหน่อจ านวนมาก แต่หลัง
ปลูก 1 สัปดาห์ต้นสับปะรดมีอาหารบวมน  า (ต้นสับปะรดจะมีขนาดใหญ่ สีอ่อนลง จะดูสีต้นใส ฉ่ า) ได้ปรับลด BA 
เป็นสูตรอาหาร MS เพ่ิม BA ที่ระดับ 5 มก./ลิตร พบว่า ต้นสับปะรดกลับมาแตกหน่อดี แต่หลังปลูกอีก 1 สัปดาห์ 
เริ่มมีอาหารบวมน  า (เช่นเดียวกับที่ระดับ BA ที่ 7 มล./ลิตร) จึงได้ปรับลด BA เป็นสูตรอาหาร MS เพ่ิม BA ที่
ระดับ 2 มก./ลิตร ต้นจะโตได้ปกติและพบว่าต้นสับปะรดมีขนาดต้นใกล้เคียงกันทั งหมด  (ภาพท่ี 3) 

ภาพที่ 3 การขยายสับปะรดพันธุ์ MD 2 ในระบบอาหารอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (temporary immersion 
Bioreactor (TIB)) 
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นอกจากเป็นการด าเนินงานพียง 1 ปี จึงไม่สามารถได้ข้อมูลทั งหมด แต่มีข้อสังเกตว่า 
1. การเพ่ิมปริมาณของต้นสับปะรดเริ่มต้นตั งแต่เริ่มฟอกหน่อ จะมีแตกต่างกันไปตามรุ่นที่สับขยายโดย 

ต้นสับปะรดที่สับขยายในรุ่นที่ 1 จะมีขนาดต้นใหญ่ประมาณ 10-15 เซนติเมตร หน่อที่ได้จะเติบโตช้า (ใช้เวลา 30 
วัน)  มีจ านวนหน่อน้อยเพียง 1–2 หน่อ  ในการสับขยายครั งที่ 2 - 5  มีขนาดต้นเล็กลง ใช้เวลาสับขยายน้อยลง 
(ใช้เวลา 20-30 วัน) และมีการแตกหน่อเพ่ิม 3-4 หน่อ ในการสับขยายครั งที่ 6 จะมีขนาดต้นเพียง 5-8 เซนติเมตร 
ใช้เวลาสับขยายน้อย (ใช้เวลา 20 วัน) การแตกหน่อจ านวนมาก (ตารางที่ 3 และภาพที่ 4) ท าให้ขั นตอนการขยาย
แม่พันธุ์เป็นขั นตอนที่ใช้เวลานานที่สุดอย่างน้อยตั งสับขยายให้ได้รุ่นที่ 3 ขึ นไป (5-6 เดือน) จึงจะพร้อมขั นตอน
การผลิตต้นเพ่ือเพ่ิมปริมาณในเชิงพาณิชย์ 

ตารางท่ี 3  ขนาด จ านวนหน่อที่แตกใหม่ และระยะเวลาในการสับขยายในแต่ละรุ่น 

สับขยายคร้ังท่ี 1 2 3 4 5 6 
ขนาดหน่อท่ีได้ (ซม.) 10-15 10-12 10-12 8-10 8-10 5-8 

จ านวนหน่อที่ได ้ 1-2 1-2 2-3 2-3 2-3 3-4 
ระยะเวลา(วัน) 30 25-30 20-25 20-25 20-25 20 

ภาพที่ 4 ขนาดต้น และจ านวนหน่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่ได้ในการสับขยายครั งที่ 2  3 และ4 และ ครั งที่ 6-10 

 
 

สับขยายครั งท่ี 2 สับขยายครั งท่ี 4 สับขยายครั งท่ี 3 
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2. พบว่าการสับขยายต้นสับปะรดในระบบการเพาะเลี ยง 3 ระบบ คือ 1. ระบบอาหารแข็ง 2. ระบบ

อาหารเหลว และ 3. ระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (TIB)  มีทั งข้อดีและของเสียของแต่ละระบบ เนื่องจาก
งานวิจัยนี มีเวลาสั นเพียง 1 ปี  ท าให้ไม่ได้ของมูลที่สมบูรณ์ทั ง 3 ระบบ แต่มีแนวโน้นว่าระบบอาหารเหลวแบบจม
ชั่วคราว (TIB) จะช่วยลดเวลาการผลิต และต้นทุนการผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ (ตารางที่ 4) เช่นเดียวกันในกล้วยไม้  

ตารางท่ี 4  ระบบการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ อัตราขยาย และระยะเวลาที่จะสับขยายสับปะรดพันธุ์ MD2   

ระบบที่เพาะเลี้ยง อัตราขยาย ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. ระบบอาหารแข็ง 4-10 หน่อ 20 วัน -ขั นตอนไม่ซับซ้อน 
-ขั นตอนการออกรากต้องใช้อาหารเหลว 

2. ระบบอาหารเหลว 10-20 หน่อ 20 วัน -ขั นตอนซับซ้อนขึ น 
-ต้องใช้เครื่องเขย่าใช้ค่าไฟสูงขึ น 20-30 % 

3. ระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว
(temporary immersion Bioreactor (TIB)) 

20-100 หน่อ 30 วัน -ขั นตอนซับซ้อนมาก 
-ต้องควบคุมความสะอาดมาก 
-อุปกรณ์แพงมาก 

3. ต้นทุนการผลิตสับปะรดพันธุ์ MD 2  (บาทต่อต้น (ค านวณท่ีปริมาณผลิต 10,000 ต้น)) 

พบว่า ระบบอาหารแข็งเป็นระบบที่ใช้ต้นทุนสูง (11.57 บาท/ต้น) และใช้เวลามากที่สุด (180 วัน)  
รองลงมาคือ ระบบอาหารเหลว (ต้นทุน 9.3 บาท/ต้น และใช้เวลา 150 วัน)   และระบบที่ต้นทุนต่อหน่วยน้อย
ที่สุดคือระบบ Bioreactor มีต้นทุน 3.53 บาท/ต้น และใช้เวลา 90 วัน แต่ระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว 
(TIB)  แต่ยังต้องพัฒนาให้ราคาถูกลง และประยุกค์ใช้อุปกรณ์ประกอบที่หาในประเทศได้ง่าย เพ่ือที่ จะสามารถใช้
ในระบบอุตสาหกรรมในอนาคต 

ตารางที่ 5  ต้นทุนการผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 ในระบบอาหารแข็ง อาหารเหลว และ ระบบอาหารเหลวแบบจม
ชั่วคราว (TIB) 

ต้นทุนแต่ละขั้นตอน 
ระบบอาหาร  

หมายเหตุ 
 แข็ง   เหลว Bioreactor 

ระยะเวลาการผลิตทั้งหมด(วัน) 150-180 120-150 60-90   
จ านวนอุปกรณ์ (ชุด) 1,000 1,000 20   
แรงงานในการขยายต้น (บาท) 7,800 7,800 4,200 ค่าแรงงานวันละ 300 บาท วันละ 8 ชม. 

ค่าแรงชม.ละ  37.5 บาท  - การสบัขยาย  3,675   3,675   75  

สับขยายครั งท่ี 6-10 

สับขยายครั งท่ี 1 สับขยายครั งท่ี 6-10 
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 - การเพาะเลี ยง  3,675   3,675   3,675    
   - ออกปลูก  450   450   450  

แรงงานท าความสะอาดห้องปฎิบตัิการ และ
เครื่องแก้ว (บาท) 

900 900 600 
ค่าแรงงาน วันละ 300 บาท วันละ 8ชม.

ค่าแรงชม.ละ  37.5 บาท 
 
 

 - ในช่วงการสับขยาย (2 วัน)  1,200   1,200   1,200  
 - ออกขวดปลูก (1 วัน)  900   900   900  
แรงงานอนุบาล (บาท) 15,000 15,000 15,000 
-  ปลูกอนุบาล (3-6 เดือน) 15,000 15,000 15,000 
ค่าอุปกรณ์ เครื่องแก้วและอื่น ๆ (บาท) 48,000 48,000 4,000 - อาหารเหลว ชุดละ 24 บาท ใช้ได้ 20 

ครั ง 
- Bioreactor ชุดละ 50,000 บาท ใช้ได้ 
100 ครั ง + อุปกรณ์ ครั งละ 500 บาท  
ใช้ได้ 5 ครั ง 

 - การสบัขยาย 24,000 24,000 4,000 

- การเพาะเลี ยง 24,000 24,000 - 

ต้นทุนอาหาร / 1000 ต้น 14,000 10,500 8,400 - อาหารสังเคราะห์ ลติร ๆ ละ 630 บาท  
- อาหาร1 ลิตร ได้ 200 ขวดๆ ละ 10ต้น  

-  Bioreactor ใช้ ครั งละ 1 ลิตร 
 - การสบัขยาย 7,000 3,500 1,400 
 - การเพาะเลี ยง 7,000 7,000 7,000 
ค่าไฟฟ้า (บาท) 30,000 10,800 3,600   
 - การสบัขยาย 15,000 7,200 5,000 ค่าไฟ เดือนละ 5,000 บาท วันละ 120 

บาท (เพาะเลี ยงเต็มที ่50,000 ตน้)  - การเพาะเลี ยง 15,000 15,000  -    
รวมค่าใช้จ่ายต่อ 10,000 ต้น 115,700 93,000 35,800   
ต้นทุนการผลิตต่อต้น (บาท) 11.57 9.3 3.58   

หมายเหตุ หากค านวณจากปริมาณที่น้อยกว่า 10,000 ต้น ต้นทุนจะสูงขึ นกว่านี  

 

 

2.2 การจัดการอนุบาลต้นพันธุ์สับปะรดที่ได้จากการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 

2.2.1  ศึกษาวัสดุปลูกท่ีเหมาะสมในการออกปลูกต้นกล้าสับปะรดพันธุ์ MD2     
พบว่า  การออกปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 ท าได้ยากกว่าสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย โดยพบว่า  

2.2.1.1 การออกปลูกในชุดฤดูหนาว (เดือนมกราคม 2558)  พบว่า ต้นทั งหมดตายทั งหมด เกิดจาก
การต้นสับปะรดพันธุ์ MD2 อ่อนแอต่อโรคเน่ามากมาก ได้น าประสบการณ์ในชุดนี ได้ใช้ในการออกปลูกในชุดอ่ืน ๆ  

2.2.1.2 การออกปลูกในชุดฤดูร้อน  (เดือนเมษายน 2558)  ได้เพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมโรค
ทั งวัสดุปลูก  โรงเรียนเพ่ิมขึ น  พร้อมเพ่ิมระบบพ่นละอองน  าในโรงเรียน พบว่า ต้นสับปะรดชุดที่ 2 ต้นตายลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 4.2-16.7   โดยวัสดุปลูกตามกรรมวิธีมีผลต่อการรอดตาย โดยขุยมะพร้าว เป็นวัสดุที่มีการตาย
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มากที่สุดร้อยละ 16.7 รองลงมา คือ เส้นใยมะพร้าว และทรายผสมพีสม๊อสอัตราส่วน 1:1 มีอัตราการตายร้อยละ 
4.2 ส่วนกรรมวิธีอ่ืน ๆ ไม่มีการตาย (ตารางท่ี 5) 

ในข้อมูลการเจริญเติบโต  
เส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า ทราย เป็นวัสดุปลูกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ยมากที่สุด  

12.95 เซนติเมตร ใกล้เคียงกับทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 ความเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย 12.61 
เซนติเมตร  แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  กับพีสม็อส  เส้นใยมะพร้าว ทรายผสมพีสม๊อส
อัตราส่วน 1:1 และขุยมะพร้าว ตามล าดับ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย  11.90 11.23  10.76 และ 10.00  
เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางท่ี 5)   

จ านวนรากเฉลี่ย (ราก) พบว่า ทราย เป็นวัสดุปลูกที่มีจ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 15.08 เส้น แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  กับพีสม็อส  ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 เส้นใยมะพร้าว    
ขุยมะพร้าว และทรายผสมพีสม๊อสอัตราส่วน 1:1 ตามล าดับ โดยมีจ านวนราก 12.71  11.83  11.31 10.90  และ 
10.58  ราก ตามล าดับ (ตารางท่ี 6)   

ความยาวรากเฉลี่ย  (เซนติเมตร)  พบว่า พีสม็อส เป็นวัสดุปลูกที่มีความยาวรากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.65 
เซนติเมตร แตกไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับกรรมวิธีอ่ืน ๆ คาดว่า เกิดจากรากสับปะรดได้เจริญจนเต็มถาดเพาะ
ช าแล้ว 

เนื่องจากต้นสับปะรดที่ได้ในรุ่นนี มีขนาดในช่วงเริ่มต้นแตกต่างกันท าให้มีผลต่อข้อมูลที่ได้หลังการทดลอง
มาก จึงได้น าข้อมูลก่อนการทดลองมาหาผลต่างจากก่อนทดลองและหลังทดลอง พบว่า  เส้นใยมะพร้าว มีผลต่าง
เส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองมากที่สุด (ตารางที่ 6)  วัสดุปลูก ทราย มีผลต่างจ านวนราก
เฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองมากที่สุด (ตารางที่ 7) และ วัสดุปลูก พีสม็อส มีผลต่างความยาวรากเฉลี่ยก่อนและ
หลังการทดลองมากที่สุด  (ตารางที่ 7)  ดังนั นจะเห็นได้ว่า วัสดุปลูก ทราย จึงเป็นกรรมวิธีดีที่สุดในช่วงฤดูร้อน 
รองลงมาคือ ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1  

ตารางท่ี 6 เส้นผ่าศูนย์กลางต้นเฉลี่ย และร้อยละต้นที่ตายของสับปะรดพันธุ์ MD2 เมื่อออกปลูกและหลังปลูก 4 
สัปดาห์ในวัสดุปลูกต่าง ๆ กัน 6 ชนิด ในช่วงฤดูร้อน 

กรรมวิธ ี
เส้นผ่าศูนย์กลางต้นเฉลี่ย ร้อยละ  

ต้นตาย 0 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ ผลต่าง 
1 ทราย 10.05      12.95   a 2.92  - 
2 ขุยมะพร้าว  8.81   11.23   b 1.65 16.7 
3 เส้นใยมะพร้าว  9.65    12.61   a 3.05 4.2 
4 พีสม็อส 9.57    11.90 ab 2.30  - 
5 ทรายผสมพีสม๊อสอัตราส่วน 1:1 8.25    10.00   c 1.92 4.2 
6 ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 8.02      10.76 bc 2.75  - 

CV 10.46 6.59     
F-test ns *     
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ตารางท่ี 7 จ านวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยของสับปะรดพันธุ์ MD2 เมื่อออกปลูกและหลังปลูก 4 สัปดาห์
ในวัสดุปลูก ต่าง ๆ กัน 6 ชนดิ ในช่วงฤดูร้อน 

กรรมวิธ ี
จ านวนรากเฉลี่ย ความยาวรากเฉลี่ย 

0 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ ผลต่าง 0 สัปดาห์ 4 สัปดาห์  ผลต่าง 
1 ทราย 11.71 15.08   a 3.37 1.87 4.33 2.47 
2 ขุยมะพร้าว  11.83 10.90   b -1.27 2.20 3.43 1.23 
3 เส้นใยมะพร้าว  10.79 11.31   b 0.31 2.13 4.61 2.47 
4 พีสม็อส 12.50 12.71  ab 0.13 2.12 4.65 2.54 
5 ทรายผสมพีสม๊อสอัตราส่วน 1:1 10.79 10.58   b -0.10 1.62 4.17 2.55 
6 ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 11.17 11.83   b 0.67 1.94 3.91 1.98 

CV 18.45 16.96   20.89 17.67   
F-test ns *   ns ns   

2.2.1.3   การทดออกปลูกในชุดฤดูฝน ( มิถุนายน 2558 ) พบว่า ไม่มีต้นสับปะรดตายในทุกกรรมวิธี  
ในข้อมูลการเจริญเติบโต  
ความเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า ทราย เป็นวัสดุปลูกที่มีเส้นต้นเฉลี่ยมากที่สุด  13.75  

เซนติเมตร แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระดับความเชื่อมั่น 99 %  กับ เส้นใยมะพร้าว  พีสม็อส  ขุยมะพร้าว  ทราย
ผสมพีสม๊อสอัตราส่วน 1:1 และทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1  และ ตามล าดับ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางต้น  
13.10   12.50 11.52  11.30   และ 10.52 เซนติเมตร ตามล าดับ  (ตารางท่ี 8)    

จ านวนรากเฉลี่ย (ราก) พบว่า ทราย เป็นวัสดุปลูกที่มีจ านวนรากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 14.87 เส้น แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญระดับความเชื่อมั่น 99 %  กับเส้น พีสม็อส ใยมะพร้าว  ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1  ขุย
มะพร้าว และทรายผสมพีสม๊อสอัตราส่วน 1:1 ตามล าดับ โดยมีจ านวนราก 12.94  11.56  11.31  11.06  และ 
9.81 ราก ตามล าดับ (ตารางท่ี 9)   

ความยาวรากเฉลี่ย  (เซนติเมตร)  พบว่า เส้นใยมะพร้าว เป็นวัสดุปลูกที่มีความยาวรากเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
4.65 เซนติเมตร มีแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับพีสม็อส ทราย  ทรายผสมพีสม๊อสอัตราส่วน 1:1 และขุยมะพร้าว  
ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1  มีความยาวรากเฉลี่ย 5.15  4.78 4.72  4.32 และ 3.67 เซนติเมตร 
ตามล าดับ (ตารางท่ี 9)   

เนื่องจากต้นสับปะรดที่ได้ในรุ่นนี มีขนาดใกล้เคียงกัน  จึงได้น าข้อมูลก่อนการทดลองมาหาผลต่างจากก่อน
ทดลองและหลังทดลอง พบว่า  ทราย มีผลต่างเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย จ านวนรากเฉลี่ยก่อนและหลังการ
ทดลองมากที่สุด (ตารางที่ 8 และ 9) และพีสม็อส มีผลต่างความยาวรากเฉลี่ยก่อนและหลังการทดลองมากที่สุด  
(ตารางที่ 6)     ดังนั นจะเห็นได้ว่า ทราย จึงเป็นกรรมวิธีดีที่สุดในช่วงฤดูฝน รองลงมา คือ พีสม็อส แต่ต้องระวัง
การรดน  าให้พอเหมาะร่วมด้วย 
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ตารางท่ี 8 เส้นผ่าศูนย์กลางต้นเฉลี่ย และร้อยละต้นที่ตายของสับปะรดพันธุ์ MD2 เมื่อออกปลูกและหลังปลูก 4 
สัปดาห์ในวัสดุปลูกต่าง ๆ กัน 6 ชนิด ในช่วงฤดูฝน 

กรรมวิธ ี
เส้นผ่าศูนย์กลางต้นเฉลี่ย 

 % ต้นตาย 
0 สัปดาห ์ 4 สัปดาห ์  ผลต่าง 

1 ทราย 9.32 13.75    a 4.41 0 
2 ขุยมะพร้าว  9.02 11.52    b 2.49 0 
3 เส้นใยมะพร้าว  9.46 13.10  ab 3.60 0 
4 พีสม็อส 9.60  12.50  ab 2.90 0 
5 ทรายผสมพีสม๊อสอัตราส่วน 1:1 8.22 11.30  bc 2.29 0 
6 ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 8.23 10.52    c 3.04 0 

CV 7.48 6.93     
F-test ns **     

ตารางท่ี 8 จ านวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยของสับปะรดพันธุ์ MD2 เมื่อออกปลูกและหลังปลูก 4 สัปดาห์
ในวัสดุปลูก ต่าง ๆ กัน 6 ชนดิ ในช่วงฤดูฝน 

กรรมวิธี 
จ านวนรากเฉลี่ย ความยาวรากเฉลี่ย 

0 สัปดาห์ 4 สัปดาห์  ผลต่าง 0 สัปดาห์ 4 สัปดาห์  ผลต่าง 
1 ทราย 10.52 14.87    a 4.36 2.16 4.78 ab 2.63 
2 ขุยมะพร้าว  11.17 11.06  ab -0.10 1.95 3.67   b 1.72 
3 เส้นใยมะพร้าว  10.88 11.56  ab 0.69 2.22 5.20   a 2.94 
4 พีสม็อส 11.97 12.94  ab 0.97 1.91 5.15 ab 3.24 
5 ทรายผสมพีสม๊อสอัตราส่วน 1:1 11.80 9.81    b -1.99 1.67 4.72 ab 3.05 
6 ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 11.42 11.31  ab -0.10 1.71 4.32 ab 2.61 

CV 12.23 14.26   16.52 17.53   
F-test ns **   ns *   

2.2.2  ศึกษาผลของธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของต้นกล้าสับปะรดพันธุ์ MD2 ใน
โรงเรือนอนุบาล 

ความเส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ย (เซนติเมตร) พบว่า  อัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K กับความเข้มขันของ
ธาตุอาหาร ในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % หลังจากสัปดาห์ที่ 9  
โดยการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่  3:1:5 ที่ระดับความเข้มขัน 200 ppm มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางต้นเฉลี่ยมากสุด คือ 25.67 เซนติเมตร  ใกล้เคียงกับการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 4:2:5 
ที่ระดับความเข้มขัน 200 ppm. การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 1:1:1 ที่ระดับความเข้มขัน 200 
ppm และ การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 3:1:5 ที่ระดับความเข้มขัน 100 ppm. มีเส้นผ่าน
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ศูนย์กลางต้นเฉลี่ย 24.71 23.93 และ 23.91 เซนติเมตร ตามล าดับ โดยแตกต่างกับกรรมวิธีเปรียบเทียบ(น  าเปล่า) 
และ การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 4:2:5 ที่ระดับความเข้มขัน 100 ppm.  มีเส้นผ่านศูนย์กลางต้น
เฉลี่ย 23.12 และ 22.76 เซนติเมตร ตามล าดับ  (ตารางท่ี 9)     

 
      

ตารางท่ี 9  ผลของการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่อัตรา และ ระดับต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ 1-12 ที่มีต่อ
เส้นผ่านศูนย์กลางต้นเฉลี่ยของสับปะรดพันธุ์ MD2 ในโรงเรือนอนุบาล 

กรรมวิธี 
เดือนที่  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
4:2:5 - 100  ppm             12.5 14.13 15.58 17.15 18.23 18.99 17.15 20.64 20.23 ab 20.73   b 20.73   b 22.76   b 
4:2:5 - 200  ppm                       12.60 14.11 16.52 17.94 19.21 20.04 17.94 21.65 21.21 ab 23.21 ab 23.21 ab 24.71 ab 
3:1:5 - 100  ppm             12.99 14.10 15.70 17.23 18.42 19.24 17.23 20.69 20.42 ab 22.42 ab 22.41 ab 23.91  ab 
3:1:5 - 200  ppm                       13.74 14.70 16.42 18.08 19.56 20.10 18.08 21.74 21.81   a 24.26   a 24.26   a 25.67   a 
1:1:1 - 200  ppm                        13.55 14.60 15.72 17.15 18.43 19.12 17.15 20.96 20.43 ab 22.43 ab 22.41 ab 23.93  ab 
Control (น  าเปล่า) 13.58 15.27 16.76 18.73 19.65 20.36 18.73 22.08 19.65   b 21.65 ab 21.85 ab 23.12   b 

F-test ns ns ns ns ns ns ns ns * * * * 
CV 6.03 5.44 5.18 7.16 7.05 6.88 7.16 6.13 6.22 5.67 4.58 4.09 

และในสัปดาห์ที่ 12 ไดน้ับจ านวนรากและวัดความยาวราก พบว่า  

จ านวนรากเฉลี่ย (ราก) พบว่า อัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K มีผลต่างกันกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ
ความเชื อมั่น 95 %  โดยการไม่ให้ปุ๋ยมีจ านวนรากมากที่สุด 11.25 ราก ใกล้เคียงกับการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุ
อาหาร N P K ที่ 3:1:5 ที่ระดับความเข้มขัน 200 ppm. การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 3:1:5 ที่
ระดับความเข้มขัน 100 ppm. การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 1:1:1 ที่ระดับความเข้มขัน 200 
ppm และการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่  4:2:5 ที่ระดับความเข้มขัน 200 ppm ตามล าดับ มี
จ านวนรากเฉลี่ย 10.14 10.05 9.29 และ 9.18 ราก แตกต่างกับการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่  
4:2:5 ที่ระดับความเข้มขัน 100 ppm มีจ านวนรากเฉลี่ย 8.64 ราก ตามล าดับ (ตารางที่ 10) ซึ่งสอดคล้องกับ
ขนาดผ่านผ่านศูนย์กลางต้น (ตารางท่ี 9) 

ความยาวรากเฉลี่ย  (เซนติเมตร)  พบว่า อัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ   
โดยการไมใ่ห้ปุ๋ยมีความรากมากท่ีสุด 14.96 เซนติเมตร ไมแ่ตกต่างกับกรรมกรรมวิธีอ่ืน (ตารางท่ี 10) 

ตารางท่ี 10 ผลของการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่อัตรา และ ระดับต่าง ๆ ในสัปดาห์ที่ 12 ที่มีต่อ
จ านวนรากเฉลี่ย และความยาวรากเฉลี่ยของสับปะรดพันธุ์ MD2 ในโรงเรือนอนุบาล 

กรรมวิธี จ านวนรากเฉลี่ย (เสน้) ความยาวรากเฉลี่ย (ซม.) 

T1 - 4:2:5 100  ppm 8.64    b 11.69 
T2 - 4:2:5 200  ppm 9.18   ab  11.89 
T3- 3:1:5 100  ppm 10.05  ab 11.97 
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T4- 3:1:5 200  ppm 10.14  ab 14.93 
T5-  1:1:1 200  ppm 9.29   ab 13.44 
T6- Control (น  าเปล่า) 11.25   a 14.96 

F-test * ns 
CV 13.15 11.31 

ผลจากการทดลอง พบว่า การให้ปุ๋ยที่มี อัตราส่วนไนโตรเจนสูงกับสับปะรดที่ได้จากการเพาะเลี ยง
เนื อเยื่อไม่สามารถช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุ์ MD2 ได้ และยังพบว่า ในช่วงสัปดาห์ที่  1-5 การ
ให้ปุ๋ยที่มอัีตราส่วนของธาตุอาหาร N P K และระดับความเข้มขันต่าง ๆ ไมม่ีความต่างกันในทางสถิติ แต่ในสัปดาห์
ที่ 9-12 สัปดาห์ พบว่า อัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K และระดับความเข้มขัน เริ่มมีผลต่อการเพ่ิมของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางต้นเฉลี่ยอย่างแตกต่างกันทางสถิติ  โดยการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 3:1:5 ที่ระดับ
ความเข้มขัน 200 ppm. มีการเจริญดีที่สุด แต่ใกล้เคียงกับการให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่ 1:1:1 ที่
ระดับความเข้มขัน 200 ppm.  แต่ช่วงสัปดาห์ที่ 11 -12 มีการเจริญกับคงที่ คาดว่าปริมาณธาตุอาหารที่ได้รับใน
การทดลอง(ความเข้มขัน)ไม่เพียงพอแล้ว  ซึ่งแตกต่างจากผลการทดลองของนันทรัตน์ (25551) ที่ใช้กับกล้วยไม้
สกุลออนซิเดียมในระยะให้ผลผลิตแล้วที่พบว่า การพ่นปุ๋ยทางใบสัดส่วน 4:2:5 และ 3:1:5 ระดับความเข้มข้น 
3,000 ppm. จะท าใหก้ล้วยไม้สกุล ออนซิเดียมมีการเจริญเติบโตและออกดอกดีกว่าการพ่นปุ๋ยสัดส่วน 1:1:1 หรือ
ปุ๋ยสูตร 20-20-20 และการพ่นปุ๋ยทางใบสัดส่วน 4:2:5 ที่ระดับความเข้มข้น 3,000 ppm. หรืออย่างน้อย 1,500 
ppm. ท าให้กล้วยไม้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตรวมทั งคุณภาพของดอกดี    แต่ผลการทดลองกลับสอดคล้องกับ 
Duane (2002)  ที่รายงานว่า ในสับปะรดที่ปลูกช่วง 5 เดือนแรกต้องการธาตุอาหารน้อย โดยจะต้องการธาตุ
อาหารโพแทสเซียมและเหล็กค่อนข้างสูง แต่ต้องการธาตุอาหารฟอสฟอรัสและแคลเซียมค่อนข้างต่ า ในช่วง 2-4 
เดือนก่อนที่จะออกดอกจะมีความต้องการธาตุอาหารเพ่ิมมากท่ีสุด โดยเฉพาะธาตุอาหารฟอสฟอรัส และแคลเซียม
จึงควรมีการพ่นทางใบ หรือให้ผ่านระบบน  าหยด   จากการวางแผนการทดลองที่เลือกใช้ระดับธาตุอาหารที่สูงสุด 
200 ppm. เนื่องจากพืชในกลุ่มสับปะรดมักจะมีอาการใบไหม้เมื่อใช้ปุ๋ยที่ความเข้มสูงโดยมักจะพบมากในกลุ่ม
สับปะรดสี (Bromeliads)  Conover (1993) ได้ศึกษาผลของปุ๋ยไนโตเจน 4 ระดับและปุ๋ยโปรเตสเซี่ยม 2 ระดับ 
ที่มีผลต่อคุณภาพของสับปะรดสี Aechmea 'Friederike'. ในระหว่างการขนส่ง โดยให้ปุ๋ยไนโตเจนที่ระดับ 200   
300  400 หรือ 500 มิลลิกรัม ต่อน  า 150 มิลลิกรัมและปุ๋ยโปรเตเซียมระดับ 14  และ 56 มิลลิกรัม ต่อ 150 มล. 
พ่นปุ๋ยสัปดาห์ละครั ง พบว่า ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับต่ า 200 มิลลิกรัม ต่อน  า 150 มิลลิกรัม มีการเจริญเติบโต และ
คุณภาพต้นดีที่สุด และมีผลการศึกษาปฎิกริยาร่วมของการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนกับพบว่า ปุ๋ยไนโตรเจนที่ระดับต่ า 200 
มิลลิกรัม ร่วมกับโปรเตเซียระดับ 14  ต่อน  า 150 มิลลิกรัม มีการเจริญเติบโตและคุณภาพดีที่สุด สอดคล้องกับผล
การทดลองนี ที่ว่า ปุ๋ยไนโตเจนที่ระดับสูง ๆ ให้ผลการเจริญเติบโตน้อยกว่าปุ๋ยไนโตเจนที่ระดับต่ า แต่ถ้ามีปุ๋ยโปร
เตสเซียสจะท าให้สามารถใช้เป็นไนโตรเจนได้เพ่ิมขึ น แต่เป็นระดับที่ไมสู่งเกินไป 

เมื่อสุ่มต้นในแต่ละระยะ คือ เริ่มออกปลูก หลังออกปลูก 60 วัน และหลังปลูก 120 วัน พบว่า ขนาดของ
ต้นสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่ได้จากการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ จะมีขนาดเพ่ิมขึ น จาก 1.1 กรัม เป็น 3.9 กรัม และ 22.1 
กรัม ตามล าดับ หรือเพ่ิมจาก 1 เท่า เป็น 3.6 เท่า  และ 20 เท่าตามล าดับ (ตารางท่ี 11) 



18 
 

ตารางท่ี 11 การเปลี่ยนแปลงน  าหนักหลังออกปลูกเริ่มออกปลูก หลังออกปลูก 60 วัน และหลังปลูก 120 วัน 

การเปลี่ยนแปลงน้ าหนกั
หลังออกปลกู  

ต้นเมื่อออกขวด 
(0 วัน) 

ออกปลูกได้ถาด  
(60 วัน) 

ปลูกในแปลงอนุบาล 
(120 วัน) 

น  าหนัก (กรัม) 1.107 3.955 22.097 
น  าหนักที่เพ่ิมขึ น  (เท่า) 1 3.57 19.96 

* สุ่มชั่งน  าหนักแต่ละระยะๆ ละ  40 ต้น 

สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ  

1. การขยายปริมาณสับปะรดพันธุ์คัดเลือก พบว่า สามารถขยายพันธุ์สับปะรดพันธุ์คัดเลือกได้เพียง 5 พันธุ์ 
คือ สวี 6 สวี 18 ตราดสีทอง 20 ภูเก็ต 3 และภูเก็ต 20  โดยพันธุ์ที่ยังไม่สามารถขยายได้ คือ ตราดสีทอง 4 ได้
ขยายพันธุ์ส ารองไว้อีก 3 เบอร์ คือ สวี 2  ตราดสีทอง 3 และตราดสีทอง 8   

2. ศึกษาเทคนิคในการขยายสับปะรดพันธุ์  MD2    
2.1 การเพาะเลี ยงเนื อเยื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 พบว่า  
- อาหารสูตร MS เพ่ิม BA ระดับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมกับระบบอาหารแข็ง 
- อาหารสูตร MS เพ่ิม BA ระดับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมกับระบบอาหารเหลว 
- อาหารสูตร MS เพ่ิม BA ระดับ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมาะสมกับระบบอาหารเหลวแบบจมชั่วคราว (TIB).  
2.2 การน าต้นเพาะเลี ยงเนื อเยื่อออกปลูกในฤดูร้อน และฤดูฝน ควรปลูกในวัสดุปลูก คือ ทราย และวัสดุ

ปลูกท่ีเหมาะสมรองลงมา คือ ในฤดูร้อน ใช้ทรายผสมขุยมะพร้าวอัตราส่วน 1:1 และ ฤดูฝน ใช้พีสมอส   
2.3 การให้ปุ๋ยอัตราส่วนของธาตุอาหาร N P K ที่  3:1:5 ที่ระดับความเข้มขัน 200 ppm จะท าให้ต้นกล้า

สับปะรดเติบโตได้ดีที่สุด ในเวลา 12 สัปดาห์  

ข้อเสนอแนะ  เนื่องจากการทดลองมีเวลาสั น ควรมีการศึกษาเพิ่มอีกในภายหลัง  

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

จากการทดลองนี ได้ศึกษาเพียงขั นตอนเบื องต้นในการขยายพันธุ์สับปะรดได้ระดับหนึ่ง สามารถน าผล
การศึกษาไปพัฒนาขั นตอนการผลิต และความคุ้มค่าเพ่ือน าไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ในอนาคต    

 

เอกสารอ้างอิง  
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