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สวนเชียงราย จ.เชียงราย ระหว่าง  ปี 2559-2561   วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ ้า 6 กรรมวิธีๆ 
ประกอบด้วยระยะการขาดน ้าของสับปะรดภูแลในช่วงต่างๆ หลังปลูกหรือตัดแต่งหน่อ  จนถึงเก็บเกี่ยว    พบว่า 
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รสชาติ และปริมาณ TSS   ดีกว่าการขาดน ้าระยะอ่ืนๆ และการขาดน ้าระยะการเจริญเติบโตทางล้าต้นและใบ  จะ
ท้าให้ สับปะรดภูแลมีคุณภาพผล แย่กว่าการขาดน ้าระยะการพัฒนาผล   ขณะที่การขาดน ้าระยะบังคับผลด้วย 
ethephon  จะไม่มีผลต่อคุณภาพผลผลิตของสับปะรด 

ศึกษาผลของการขาดน ้าระยะต่างๆ ต่อคุณภาพผลผลิต ของสับปะรดภูแล  ด้าเนินการ  ณ ศูนย์วิจัยพืช
สวนเชียงราย จ.เชียงราย ระหว่าง  ปี 2559-2561   วางแผนการทดลองแบบ RCB  4 ซ ้า 6 กรรมวิธีๆ 
ประกอบด้วยระยะการขาดน ้าของสับปะรดภูแลในช่วงต่างๆ หลังปลูกหรือตัดแต่งหน่อ  จนถึงเก็บเกี่ยว    พบว่า 
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ethephon  จะไม่มีผลต่อคุณภาพผลผลิตของสับปะรด 
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Abstract 
 

Study on the effects of various water deficiencies on yield  and quality of Phu Lae 
pineapple. The study conducted at Chiang Rai Horticultural Research Center  between  2016-
2018, with RCBD  4 replications  6 treatments. The treatments consisted of the period of 
dehydration of Phu Lae pineapple in various periods during after planting or trimming 
shoots until the harvest. It was found that the lack of water before harvesting Phu Lae 
pineapple had lowest fruit weight, significant in statistic. The taste and  TSS quality    better 
than other water shortages. The lack of water at  the growth stage of the trunk and leaves had 
resulted in the quality of the pineapple. The fruit quality worse  than dehydration at the 
development stage , while the lack of water at force results with ethephon had not affect on 
the quality of pineapple production. 

 
ค าน า 

สับปะรดภูแลเป็นพืชเศรษฐกิจส้าคัญพืชหนึ่งของจังหวัดเชียงราย เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั งตลาดภายใน
และนอกประเทศ  ในปัจจุบันมีการขยายพื นที่ปลูกเพ่ิมขึ นทุกปี  โดยที่การจัดการน ้าในการผลิตสับปะรดปัจจุบัน
เกษตรกรมักอาศัยเพียงน ้าฝนอย่างเดียว  โดยเฉพาะผลผลิตสับปะรดที่ออกผลในช่วงฤดูแล้ง  ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิต
มีราคาดี  ท้าให้สับปะรดให้ผลผลิตและคุณภาพไม่แน่นอน  เนื่องจากอาจได้รับน ้าไม่เพียงพอ  โดยพบว่าหากเดือน 
มี.ค.-เม.ย. มีปริมาณฝนมากพอ  ผลผลิตสับปะรดส่วนใหญ่จะมีคุณภาพดี แต่หากมีฝนน้อยหรือมากเกินไป 
คุณภาพและผลผลิตจะไม่แน่นอน  ดังนั นเกษตรกรบางส่วนที่สามารถให้น ้าแก่สับปะรดในช่วงดังกล่าวได้ ก็จะมี
โอกาสที่จะได้สับปะรดที่มีผลผลิตและคุณภาพดี  ซึ่งส่งผลต่อราคาผลผลิตที่สูงขึ น อย่างไรก็ตามในการจัดการน ้า
ให้แก่สับปะรดในช่วงดังกล่าวจัดเป็นต้นทุนที่เป็นภาระของเกษตรกรพอสมควร เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลว่าควร
จัดการให้น ้าแก่สับปะรดช่วงใดจึงมีความเหมาะสมที่ท้าให้สับปะรดมีผลผลิตและคุณภาพสูงขึ น คุ้มค่าต่อการลงทุน
มากที่สุด 
 

วิธีด าเนินการ 
 สิ่งที่ใช้ในการทดลอง 
 - โรงเรือนโครงเหล็ก หลังคาพลาสติก ขนาด 8x20 ม.2  2 โรงเรือน 
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 - หน่อสับปะรดพันธุ์นางแล 
 - มิเตอร์วัดปริมาณน ้า 
 - กระบะบล็อกใส่ดิน ขนาด 2x2x0.5 ม3 จ้านวน 24 กระบะ 
 - ปุ๋ยเคมี และอุปกรณ์บ้ารุงดูแลรักษาต้นสับปะรด 
 - วัสดุ อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างสับปะรด 
 - วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีส้าหรับวิเคราะห์ตัวอย่างใบสับปะรด 
 - วัสดุ อุปกรณ์การให้น ้าแปลงสับปะรด 
แบบและวิธีการทดลอง 
 - ด้าเนินการทดลองที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  จ้านวน 2 โรงเรือน 
 - วางแผนการทดลองแบบ RCB  6 กรรมวิธี 4 ซ ้า กรรมวิธีประกอบด้วยการขาดน ้าที่ระยะต่างๆ ของ 
            สับปะรด ดังนี  
  กรรมวิธีที่ 1 ขาดน ้าระยะหลังปลูก 2-4 เดือน (การเจริญเติบโตระยะแรก) 
 กรรมวิธีที่ 2 ขาดน ้าระยะหลังปลูก 4-6 เดือน (การเจริญเติบโตเต็มที่) 
 กรรมวิธีที่ 3 ขาดน ้าระยะหลังบังคับด้วยเอทธิออน – เกิดยอดสีแดง (ระยะบังคับหัว) 
 กรรมวิธีที่ 4 ขาดน ้าระยะยอดสีแดง – ดอกที่ผลร่วงหมด (ระยะพัฒนาผล) 
                 (1.5-3 เดือนหลังบังคับด้วยเอทธิออน) 
 กรรมวิธีที่ 5 ขาดน ้าระยะขยายผล (3-5 เดือนหลังบังคับด้วยเอทธิออน) 
 กรรมวิธีที ่6 ขาดน ้าระยะก่อนเก็บเกี่ยว (ผลโตเต็มที่ – เก็บเก่ียว) (5-6 เดือนหลังบังคับด้วยเอทธิออน) 
วิธีปฏิบัติการทดลอง 
ปีที่ 1 
 - เตรียมกระบะขนาด 2 x 2 x 0.5 ม.2  จ้านวน 24 กระบะ ภายในโรงเรือนหลังคาพลาสติก 
 - เตรียมดินใส่ลงกระบะสูง 30 ซม. 
 - ปลูกสับปะรดภูแลลงในกระบะ ระยะปลูก 50x50 ซม. รวม 16 ต้นต่อกระบะ   
          - ให้น ้าและงดให้น ้าแก่สับปะรดในกระบะ ตามกรรมวิธีที่แผนการทดลองก้าหนด 
 - ปริมาณน ้าที่ให้ค้านวณจากสมการความต้องการน ้าของพืช (Chapman and Turner, 1988) 
 - หลังปลูก 6 เดือน หยอดเอทธิออนเพ่ือบังคับหัวสับปะรด 
 - ดูแลรักษาให้ปุ๋ยเคมีตามความค้าแนะน้ากรมวิชาการเกษตร 
 - เก็บเก่ียวสับปะรดเมื่อได้อายุเก็บเก่ียว 
ปีที่ 2 และ 3  
 - หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดแต่งหน่อสับประรดให้มีจ้านวน 3 หน่อต่อกอ 
 - ให้น ้าและงดให้น ้าแก่สับปะรดในกระบะตามกรรมวิธีที่ก้าหนด 
 - ปริมาณน ้าที่ให้ค้านวณจากสมการความต้องการน ้าของพืช 
 - หลังตัดแต่งหน่อ 6 เดือน หยอดเอทธิออนเพื่อบังคับหัว 
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 - ดูแลรักษาให้ปุ๋ยเคมีตามความจ้าเป็น 
 - เก็บเก่ียวสับปะรดเมื่อได้อายุเก็บเก่ียว 
การบันทึกข้อมูล 
 - สุ่มเก็บตัวอย่างใบ D ของต้นสับประรดที่ระยะก่อนเก็บเกี่ยว เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร N P K Ca
 - เก็บเก่ียวผลผลิตเพ่ือตรวจวัดคุณภาพ ได้แก่ น ้าหนักผล ปริมาณของแข็งที่ละลายน ้าได้ และรสชาต ิ
เวลาและสถานที่ 
 เริ่มต้น ตุลาคม  2558 สิ นสุด กันยายน 2561 
 ด้าเนินการที่  ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จ.เชียงราย 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลของการขาดน ้าต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรด 
      ฤดูการผลิตที่1(2559-2560) 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กรรมวิธีทีต่้นสับปะรดขาดน ้าระยะการเจริญเติบโตช่วงแรกหลังปลูก 2-4 เดือน จะ
มีความยาวใบน้อยที่สุด 76.6 ซม. ซึ่งน้อยกว่าอย่างมีนัยส้าคัญกับกรรมวิธีท้าให้ต้นสับปะรดขาดน ้าระยะเก็บเกี่ยว 
และระยะขยายขนาดผล ที่ท้าให้สับปะรดมีความยาวใบ 88.48 และ 86.35 ซม.ตามล้าดับ ส่วนกรรมวิธีต้น
สับปะรดที่ขาดน ้าระยะการเจริญเติบโตเต็มที่ ระยะบังคับผล และระยะพัฒนาผล จะมีความยาวใบไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ คือ 80.65, 78.05 และ 82.72 ซม. ตามล้าดับ 
       ฤดูการผลิตที่ 2 (2560-2561) 
 เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตในฤดูกาลแรกหลังจากตัดแต่งหน่อแล้ว ต้นสับปะรดกรรมวิธีที่ขาดน ้าระยะเก็บเกี่ยว
จะมีความยาวใบมากท่ีสุด 86.83 ซม. ซึ่งมากกว่าอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติกับต้นสับปะรดกรรมวิธีขาดน ้าระยะ
การเจริญเติบโตช่วงแรก (หลังตัดแต่งหน่อ2-4เดอืน) ที่มีความยาวใบ ระหว่าง 79.62-83.78 ซม. (ตารางท่ี 1) 
 เมื่อพิจารณาความยาวใบทั ง 2 ฤดูการผลิตจากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าผลการทดลองเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน นั่นคือการขาดน ้าในสับปะรดระยะก่อนเก็บเกี่ยวจะไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางใบของสับปะรด  
ขณะที่การขาดน ้าที่ระยะการเจริญเติบโตช่วงแรกหลังปลูกหรือหลังตัดแต่งหน่อจะส่งผลกระทบมากที่สุด ท้าให้ต้น
สับปะรดมีการเจริญเติบโตลดลง ท้าให้มีความยาวใบสั นที่สุด 
 
ผลของการขาดน ้าต่อปริมาณธาตุอาหารในใบสับปะรดระยะเก็บเกี่ยว 
ฤดูการผลิตที่ 1 (2559-2560)  พบว่าปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ในใบสับปะรดของกรรมวิธีการขาดน ้าระยะต่างๆ 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติแต่อย่างใด  โดยมีปริมาณไนโตรเจน  ออสออรัส  โพแทสเซียม  แคลเซียม และ
โบรอน เฉลี่ยอยู่ที่ 1.98,  0.083,  1.53, 0.6% และ 10.96 ppm ตามล้าดับ (ตารางท่ี 2) 
ฤดูการผลิตที่ 2 (2560-2561)  พบว่า ให้ผลเช่นเดียวกันกับฤดูการผลิตที่ 1 นั่นคือปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ในใบ
สับปะรดของกรรมวิธีการขาดน ้าระยะต่างๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติทุกกรรมวิธี  โดยปริมาณไนโตรเจน
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ออสออรัส โพแทสเซียม  แคลเซียม และโบรอน เฉลี่ยอยู่ที่ 1.73, 0.03, 0.77, 0.55% และ 18.7 ppm ตามล้าดับ 
(ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 1  แสดงความยาวใบของต้นสับปะรดที่ระยะหยอด ethephon ของกรรมวิธีการขาดน ้าระยะต่างๆ 
                  ฤดูการผลิตที่ 1 (2559-2560) และฤดูการผลิตที่ 2 (2560-2561) 

ระยะขาดน ้าของสับปะรด 
ความยาวใบ (ซม.) 

ฤดูท่ี 1 (2559-2560) ฤดูท่ี 2 (2560-2561) 
1. การเจริญเติบโตช่วงแรก (หลังหลังตัดแต่งหน่อ 2-4 เดือน) 76.6 c 72.57 b 
2. การเจริญเติบโตเต็มที่ (หลังตัดแต่งหน่อ 4-6 เดือน) 80.65 abc 80.67 ab 
3. ระยะบังคับผล (หยอด ethephon) 78.05 bc 79.62 ab 
4. ระยะพัฒนาผล (หลังบังคับผล 1.5-3เดือน) 82.72 abc 81.67 a 
5. ระยะขยายขนาดผล (หลังบังคับผล 3-5 เดือน) 86.35 ab 83.78 a 
6. เก็บเก่ียว 88.48 a 86.83 a 

เฉลี่ย 82.14 80.86 
F-test * * 
CV.(%) 6.5 6.6 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2  แสดงปริมาณไนโตรเจน  ออสออรัส  โพแทสเซียม  แคลเซียม และโบรอน ในใบสับปะรดระยะก่อน 
               เก็บเก่ียวของกรรมวิธีการขาดน ้าระยะต่างๆ ฤดูการผลิตที่ 2 (2559-2560) 

ระยะขาดน ้าของสับปะรด 
ปริมาณธาตุอาหารในใบสับปะรดระยะก่อนเก็บเกี่ยว 
N (%) P (%) K (%) Ca (%) B (ppm) 

1. การเจริญเติบโตช่วงแรก  
   (หลังหลังตัดแต่งหน่อ 2-4 เดือน) 

1.91 .082 1.54 .69 9.97 

2. การเจริญเติบโตเต็มที่ 
   (หลังตัดแต่งหน่อ 4-6 เดือน) 

2.07 .090 1.46 .58 8.96 

3. ระยะบังคับผล (หยอด ethephon) 2.18 .095 1.75 .58 8.51 
4. ระยะพัฒนาผล (หลังบังคับผล 1.5-3เดือน) 1.92 .088 1.51 .61 14.60 
5. ระยะขยายขนาดผล (หลังบังคับผล 3-5 เดือน) 1.91 .068 1.42 .67 10.70 
6. เก็บเก่ียว 1.92 .078 1.53 .51 13.03 
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เฉลี่ย 1.98 .083 1.53 .6 10.96 
F-test ns ns ns ns ns 
CV.(%) 15.7 17.3 31.1 18.4 29.2 

 
ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณไนโตรเจน  ออสออรัส  โพแทสเซียม  แคลเซียม และโบรอน ในใบสับปะรดระยะก่อน 
               เก็บเก่ียวของกรรมวิธีการขาดน ้าระยะต่างๆ ฤดูการผลิตที่ 1 (2568-2561) 

ระยะขาดน ้าของสับปะรด ปริมาณธาตุอาหารในใบสับปะรดระยะก่อนเก็บเกี่ยว 
 N (%) P (%) K (%) N (%) B (ppm) 

1. การเจริญเติบโตช่วงแรก  
   (หลังหลังตัดแต่งหน่อ 2-4 เดือน) 

1.93  0.045 0.94 0.66 21.38 

2. การเจริญเติบโตเต็มที่ 
   (หลังตัดแต่งหน่อ 4-6 เดือน) 

1.57 0.023 0.64 0.47 14.6 

3. ระยะบังคับผล (หยอด ethephon) 1.61 0.015 0.64 0.57 17.1 
4. ระยะพัฒนาผล (หลังบังคับผล 1.5-3เดือน) 1.53 0.020 0.67 0.52 19.4 
5. ระยะขยายขนาดผล (หลังบังคับผล 3-5 เดือน) 1.82 0.035 0.94 0.57 17.95 
6. เก็บเก่ียว 1.89 0.040 0.76 0.52 21.78 

เฉลี่ย 1.73 0.030 0.77 0.55 18.7 
F-test ns ns ns ns ns 
CV.(%) 15.6 49.3 35.8 33.2 25.8 

 
ผลของการขาดน ้าต่อคุณภาพผลผลิต 
ฤดูการผลิตที่ 1 (2559-2560   

น ้าหนักผล พบว่า กรรมวิธีที่ให้สับปะรดขาดน ้าระยะบังคับผลด้วย ethephon และระยะพัฒนาผล 
สับปะรดจะมีน ้าหนักผลมากที่สุดคือ 1.62 และ 1.54 กก. มากกว่าอย่างมีนัยส้าคัญกับกรรมวิธีที่ท้าให้สับปะรด
ขาดน ้าระยะก่อนเก็บเก่ียว และระยะเจริญเติบโตเต็มที่ที่ผลสับประรดมีน ้าหนัก 1.23 และ 1.25 กก.ตามล้าดับ 
ขณะที่กรรมวิธีท้าให้สับปะรดขาดน ้าระยะการเจริญเติบโตช่วงแรกและระยะขยายขนาดผล ผลสับปะรดมีน ้าหนัก
เท่ากันที่ 1.26 กก. (ตารางที่ 4) 

ปริมาณของแข็งท่ีละลายน ้าได้ (TSS)  จากตารางที่ 4  การขาดน ้าของสับปะรดระยะต่างๆ ไม่ท้าให้
สับปะรดมีปริมาณ TSS  ในผลสับปะรดแตกต่างกันทางสถิติแต่อย่างใด  แต่มีแนวโน้มว่าการขาดน ้าระยะก่อนเก็บ
เกี่ยวสับปะรดจะมีปริมาณ TSS ในผลสูงสุด 17.25obrix  ขณะที่กรรมวิธีขาดน ้าระยะพัฒนาผลสับปะรดมีปริมาณ 
TSS ในผลต่้าสุด 14.34 obrix  
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คะแนนรสชาติ  จากตารางที่ 4 เช่นเดียวกับปริมาณ TSS  นั่นคือการขาดน ้าระยะต่างๆ ไม่ท้าให้ผล
สับปะรดมีคะแนนรสชาติแตกต่างกันทางสถิติ  แต่มีแนวโน้มว่าการขาดน ้าระยะก่อนเก็บเก่ียว  ผลสับปะรดมี
คะแนนรสชาติดีที่สุด 4.11 คะแนน  โดยกรรมวิธีที่สับปะรดขาดน ้าระยะพัฒนาผลจะมีคะแนนต่้าสุด 3.91 คะแนน 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ยน ้าหนักผล TSS  และคะแนนรสชาติของผลสับปะรดภูแลกรรมวิธีการขาดน ้าระยะต่างๆ       
              ฤดูการผลิตที่ 1 (2559-2560) 

ระยะขาดน ้าของสับปะรด น ้านหนักผล 
(กก.) 

TSS 
(obrix) 

รสชาติ 
(คะแนน) 

1. การเจริญเติบโตช่วงแรก  
   (หลังปลูก 2-4 เดือน) 

1.26 bc 15.49 3.96 

2. การเจริญเติบโตเต็มที่ 
   (หลังปลูก 4-6 เดือน) 

1.25 c 16.18 3.98 

3. ระยะบังคับผล (หยอด ethephon) 1.62 a 15.59 4.02 
4. ระยะพัฒนาผล (หลังบังคับผล 1.5-3เดือน) 1.54 ab 14.34 3.91 
5. ระยะขยายขนาดผล (หลังบังคับผล 3-5 เดือน) 1.26 bc 15.98 4.04 
6. เก็บเก่ียว 1.23 c 17.85 4.11 

เฉลี่ย 1.36 15.90 4.00 
F-test * ns ns 
CV.(%) 13.3 9.7 2.8 

 
ฤดูการผลิตที่ 2 (2560-2561) 
 น ้าหนักผล  จากตารางที่ 5  พบว่า กรรมวิธีท้าให้สับปะรดขาดน ้าระยะก่อนเก็บเกี่ยว  จะมีผลให้สับปะรด
มีน ้าหนักผลต่้าสุด 0.52 กก.  ซึ่งน้อยกว่าอย่างมีนัยส้าคัญยิ่งกับกรรมวิธีท้าให้สับปะรดขาดน ้าระยะบังคับผลด้วย 
ethephon ที่ผลสับปะรดมีน ้าหนัก 0.77 กก. และกรรมวิธีสับปะรดขาดน ้าระยะการเจริญเติบโตช่วงแรกและ
ระยะเติบโตเต็มที่ ที่สับปะรดมีน ้าหนักผลเท่ากันที่ 0.67 กก.  ขณะที่กรรมวิธีท้าให้สับปะรดขาดน ้าระยะพัฒนาผล 
และระยะขยายขนาดผลสับปะรดมีน ้าหนักผล 0.63 และ 0.57 กก.ตามล้าดับ 
 ปริมาณ TSS  พบว่า กรรมวิธีท้าให้สับปะรดขาดน ้าระยะการเจริญเติบโตช่วงแรก จะท้าให้ผลสับปะรดมี
ปริมาณ TSS 17.68 obrix  น้อยกว่าอย่างมีนัยส้าคัญกับกรรมวิธีสับปะรดขาดน ้าระยะขยายขนาดผล  ระยะบังคับ
ด้วย ethephon และระยะก่อนเก็บเกี่ยวที่ท้าให้ผลสับปะรดมีปริมาณ TSS 19.1, 18.93 และ 18.83  obrix  
ตามล้าดับ  ขณะที่กรรมวิธีสับปะรดขาดน ้าระยะพัฒนาผลและระยะเจริญเติบโตเต็มที่สับปะรดมีปริมาณ TSS ใน
ผล 18.43 และ 18.33 obrix  ตามล้าดับ (ตารางท่ี 5) 
 คะแนนรสชาติ  จากตารางที่ 5  กรรมวิธีสับปะรดขาดน ้าระยะบังคับผลด้วย ethephon ผลสับปะรดมี
คะแนนรสชาติสูงสุด 4.27 คะแนน มากกว่าอย่างมีนัยส้าคัญกับกรรมวิธีที่สับปะรดขาดน ้าระยะการเจริญเติบโต
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ช่วงแรก ระยะขยายขนาดผล และระยะการเจริญเติบโตเต็มที่ ที่ท้าให้ผลสับปะรดมีคะแนนรสชาติ 4.08, 4.11 
และ 4.12 คะแนนตามล้าดับ ขณะที่กรรมวิธีสับปะรดขาดน ้าระยะเก็บเกี่ยวและระยะพัฒนาผล จะท้าให้ผล
สับปะรดมีคะแนนรสชาติ 4.24 และ 4.14 คะแนน ตามล้าดับ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยน ้าหนักผล TSS  และคะแนนรสชาติของผลสับปะรดภูแลกรรมวิธีการขาดน ้าระยะต่างๆ       
              ฤดูการผลิตที่ 2  (2560-2561) 

ระยะขาดน ้าของสับปะรด น ้านหนักผล 
(กก.) 

TSS 
(obrix) 

รสชาติ 
(คะแนน) 

1. การเจริญเติบโตช่วงแรก  
   (หลังหลังตัดแต่งหน่อ 2-4 เดือน) 

0.67 ab 17.68 b 4.08 c 

2. การเจริญเติบโตเต็มที่ 
   (หลังตัดแต่งหน่อ 4-6 เดือน) 

0.67 ab 18.33 ab 4.12 c 

3. ระยะบังคับผล (หยอด ethephon) 0.77 a 18.93 a 4.27 a 
4. ระยะพัฒนาผล (หลังบังคับผล 1.5-3เดือน) 0.63 bc 18.43 ab 4.14 bc 
5. ระยะขยายขนาดผล (หลังบังคับผล 3-5 เดือน) 0.57 bc 19.10 a 4.11 c 
6. เก็บเก่ียว 0.52 c 18.83 a 4.24 ab 

เฉลี่ย 0.64 18.55 4.16 
F-test ** * * 
CV.(%) 11.2 3.0 1.8 

  
เมื่อพิจารณาคุณภาพของผลสับปะรด จากกรรมวิธีการขาดน ้าระยะต่างๆ จากตารางที่ 4 และ 5 จะเห็น

ได้ว่าสับปะรดในฤดูการผลิตที่ 1  จะมีน ้าหนักผลสูงกว่าสับปะรดในฤดูการผลิตที่ 2  ซึ่งเป็นธรรมชาติตามปกติของ
สับปะรด  เนื่องจากในฤดูการผลิตที่ 1 ต้นสับปะรดยังไม่มีการแตกหน่อ  ขณะที่ในฤดูการผลิตที่ 2 สับปะรดมีการ
แตกหน่อออกมาอยู่ที่ 2-3 หน่อต่อกอ (มีการตัดแต่งหน่อ)  จึงท้าให้ต้นสับปะรดในฤดูการผลิตที่ 2 มีขนาดต้น 
(ความยาวใบ D)  น้อยกว่าต้นสับปะรดในฤดูการผลิตที่ 1 (ตารางที่ 1)  รวมถึงการมีปริมาณธาตุอาหารต่างๆ ด้วย 
(ตารางที่ 2 และ 3) และด้วยเหตุนี เช่นกันจึงมีผลให้ปริมาณ TSS และคะแนนรสชาติของผลสับปะรดในฤดูการ
ผลิตที่ 1 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติของแต่ละกรรมวิธี  ขณะที่ในฤดูการผลิตที่ 2  จากการที่ต้นสับปะรดมีการ
แตกหน่อมากขึ นส่งผลให้ขนาดต้นเล็กลง  การขาดน ้าระยะต่างๆ จึงส่งผลให้สับปะรดมีคุณภาพผลผลิตที่แตกต่าง
กันเด่นชัดขึ น 
 ในส่วนของน ้าหนักผลทั ง 2 ปี  ให้ผลในท้านองเดียวกัน นั่นคือการขาดน ้าระยะเก็บเกี่ยวจะมีผลท้าให้
สับปะรดมีน ้าหนักผลน้อยที่สุด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูการผลิตที่  2  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Barthowmew และ Malezieux (1994) ที่รายงานว่าสับปะรดที่ขาดน ้าหลังออกดอกและผลแล้ว จะท้าให้น ้าหนัก
ผลลดลงอย่างชัดเจน   และท่ีน่าสนใจก็คือหากสับปะรดมีการขาดน ้าในระยะการเจริญเติบโตทางล้าต้นจะส่งผลต่อ
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คุณภาพโดยรวมของผลสับประรดเมื่อเก็บเกี่ยว  ขณะที่การขาดน ้าระยะบังคับผลด้วย ethephon ไม่มีผลต่อ
คุณภาพผลผลิตของสับปะรดแต่อย่างใด 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. ต้นสับปะรดที่ขาดน ้าระยะเก็บเกี่ยวจะมีผลท้าให้ ผลสับปะรดมีน ้าหนักผลน้อยที่สุด  แต่จะมีปริมาณ TSS และ

คะแนนรสชาติดีกว่าการขาดน ้าระยะอ่ืนๆ 
2. ต้นสับปะรดที่ขาดน ้าระยะการเจริญเติบโตทางใบและล้าต้น จะมีผลให้ผลสับปะรดมีคุณภาพด้านต่างๆ แย่กว่า

การขาดน ้าระยะการพัฒนาผล 
3. การขาดน ้าของต้นสับปะรดที่ระยะบังคับผลด้วย ethephon จะไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและผลผลิตของ

สับปะรดแต่อย่างใด 
4. งานวิจัยนี ท้าการศึกษาในสับปะรดเพียงแค่ฤดูการผลิตที่ 2 เท่านั น  เนื่องจากในการผลิตสับปะรดฤดูการผลิตที่ 

3, 4 และ 5   ต้นสับปะรดจะมีจ้านวนหน่อที่มากขึ น  จึงควรที่จะศึกษาผลกระทบการขาดน ้าต่อเนื่องในฤดูการ
ผลิตที่ 3 ต่อเป็นอย่างน้อย 

  
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. เกษตรกรชาวสวนสับปะรด ควรท้าการวางแผนการปลูกสับปะรด  ให้ช่วงการเจริญเติบโตทางใบและล้า
ต้นของสับปะรดได้รับน ้าอย่างเพียงพอ (เช่นในฤดูฝน )   โดยหากต้นสับปะรดมีการขาดน ้าในระยะนี  (เช่น
ฝนทิ งช่วง) ควรมีการจัดการน ้าให้แก่ต้นสับปะรด  เพ่ือให้สับปะรดมีผลผลิตที่มีคุณภาพ  ซึ่งจะท้าให้
จ้าหน่ายได้ในราคาที่ดีขึ น 

2. ช่วงระยะบังคับผลด้วย ethephon ไม่จ้าเป็นต้องมีการจัดการน ้าใดๆ ให้แก่ต้นสับปะรด 
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