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บทคัดย่อ
การศึกษาผลของแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุภ์ ูเก็ต โดยฉีดพ่น
แคลเซียมออกไซด์ความเข้มข้น 0, 150, 300, 450 และ 600 มิลลิกรัมต่ อลิตร หลังปลูกไปแล้วเป็ นเวลา 1
เดือน โดยฉีดพ่นสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ประกอบด้วย 5
ทรีทเมนต์ จานวน 20 ซ้า จากการทดลองพบว่าต้นสับปะรดทีไ่ ด้รบั แคลเซียมออกไซด์ทุกระดับความเข้มข้น
ส่งผลให้ความยาวใบ ความสูงทรงพุ่ม น้ าหนักสดต้น และน้ าหนักแห้งต้นดีกว่าต้นทีไ่ ม่ได้รบั แคลเซียมออก
ไซด์ ดังนัน้ การให้แคลเซียมออกไซด์ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดพันธุภ์ ูเก็ตได้
คาสาคัญ : แคลเซียม; การเจริญของยอด; การเกิดราก

Abstract
This experiment studied the effect of calcium oxide ( CaO) on vegetative growth of ‘ Phuket’
pineapple. One month old ‘Phuket’ pineapples were sprayed with calcium oxide solution (0, 150, 300,
450 and 600 mg·L- 1) once a week for 8 weeks. The experiment was designed in Completely
Randomized Design that composed of 5 treatments, 20 replications. The results showed that pineapple
suckers sprayed with calcium oxide had better leaf length, canopy height, shoot fresh weight and shoot
dry weight than those with non-treated calcium oxide. The application of CaO can be useful to improve
the vegetative growth of ‘Phuket’ pineapple plant.
Keywords: calcium; shoot growth; root formation
*Corresponding author: fagrjrc@ku.ac.th

DOI: 10.14456/tjst.2018.57

ปี ที ่ 7 • ฉบับที ่ 6 • ฉบับเสริ ม 2561

Thai Journal of Science and Technology

1. คานา

น้ า ได้ ดี ค่ า ความเป็ นกรดเป็ นด่ า งของดิน (pH)
ประมาณ 4.5-6.0 อิน ทรีย วัต ถุ ไ ม่ ต่ า กว่ า 1.5 %
ระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร (กิสณะ,
2551)
จิ น ดารั ฐ (2541) รายงานว่ า สั บ ปะรดมี
ช่วงเวลาการเจริญเติบโตในช่วงก่อนออกดอกนาน
ส่วนใหญ่ไม่ต่ากว่า 12-13 เดือน ดังนัน้ การให้ปยจึ
ุ๋ ง
นิยมแบ่งให้หลายครัง้ ลักษณะของการให้ปุ๋ยอาจ
แบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ (1) การให้ปุ๋ยรองพืน้ (basal
application) ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ามาก การ
ให้ปุ๋ยรองพืน้ ก่อนการปลูกจะช่วยให้ต้นสับปะรดตัง้
ตัวได้เร็วขึน้ (2) การให้ปยที
ุ๋ โ่ คนใบ (side dressing)
การให้ปุ๋ ยที่โ คนใบจะเริ่ม ให้ตัง้ แต่ ร ะยะหลัง ปลูก
เสร็จไปจนถึงระยะก่อนออกดอกออกผล โดยใส่ท่ี
โคนใบที่อ ยู่ส่ว นล่ า งของลาต้น ครัง้ แรกในช่ วง 1
เดือนหลังปลูก การให้ครัง้ ต่อ ๆ ไปจะทิ้งช่วงเวลา
ประมาณ 2-3 เดือน การให้แต่ละครัง้ ควรปรับเวลา
เลือ กช่ ว งที่มีฝ นพอที่ต้ น สับ ปะรดจะสามารถใช้
ประโยชน์ จ ากปุ๋ ยเพื่อ การเจริญ เติบ โตได้อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ และ (3) การให้ ปุ๋ ยทางใบ (foliar
application) ในระยะทีต่ น้ สับปะรดเจริญเติบโตจนมี
พุ่มใบคลุมพืน้ ทีม่ ากแล้วการเข้าไปให้ปยที
ุ๋ โ่ คนใบจะ
ท าได้ ไ ม่ ส ะดวก การให้ ปุ๋ ยทางใบเป็ นวิ ธี ท่ี มี
ประสิท ธิภ าพสูง และยัง สามารถเพิ่ม ธาตุ อ าหาร
เสริมต่างๆ ลงไปกับปุ๋ ยหลักได้ (จินดารัฐ, 2541)
การให้ปุ๋ยสับปะรดทัง้ 3 รูปแบบ คือ การให้
ปุ๋ ยรองพืน้ การให้ปุ๋ยทีโ่ คนใบ และการให้ปยทางใบ
ุ๋
มีวตั ถุประสงค์ท่แี ตกต่างกันออกไปตามที่กล่าวมา
ข้า งต้น นอกเหนื อ จากธาตุ อ าหารหลัก (N, P, K)
แล้ว การให้ธ าตุ อ าหารรอง ได้แ ก่ Ca, Mg และ S
ส่งเสริมให้สบั ปะรดมีอตั ราการเจริญเติบโตที่เ พิ่ม
มากขึน้ โดยเฉพาะแคลเซียมซึง่ บทบาทในการแบ่ง
เซลล์ ขยายขนาดของเซลล์ ช่ ว ยในการงอกของ
เมล็ด การผสมเกสร การกระตุ้น การท างานของ
เอนไซม์ เพิ่มความแข็งแรงให้ผนังเซลล์ (ยงยุทธ,

สับปะรด (pineapple) มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า
Ananas comosus (L.) Merr. จั ด เป็ นพื ช ใ นว งศ์
Bromeliaceae มีถนิ่ กาเนิดดัง้ เดิมอยู่ในทวีปอเมริกา
ใต้ ระหว่างเส้นละติจูด 15-30 องศาใต้และลองติจดู
40-60 องศาตะวันตก บริเวณตอนกลางและตอนใต้
ของประเทศบราซิล รวมทัง้ ตอนเหนือของประเทศ
อาร์เจนตินาและปารากวัย สับปะรดเป็ นพืชทนทาน
ต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี (วิจติ ร, 2545) สถานการณ์
สั บ ปะรดของประเทศไทยในปี 2559 มี เ นื้ อ ที่
เพาะปลูก 503,968 ไร่ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 493,582
ไร่ และมี ผ ลผลิ ต 2,014,680 ตั น หรื อ 4,082
กิโลกรัม/ไร่ พันธุ์ท่นี ิยมปลูกเป็ นหลักของไทยมี 3
พัน ธุ์ คือ ปั ต ตาเวีย ภู เ ก็ต และภู แ ล สาหรับพันธุ์
ภู เ ก็ต มีแ หล่ ง ปลูก หลัก อยู่ใ นจัง หวัด ภู เ ก็ต ชุ ม พร
นค รศ รี ธ รรม รา ช แ ละ ต รา ด (เกศิ ณี , 2546;
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)
สับ ปะรดพัน ธุ์ภู เ ก็ต จัด อยู่ใ นกลุ่ ม Queen
ลักษณะทัวไป
่ ทรงต้นคล้ายพันธุป์ ั ตตาเวีย แต่มกี าร
แตกหน่ อดินและหน่ ออากาศจานวนมาก ใบสีเขียว
อ่ อ นมีแ ถบสีแ ดงบริเ วณกลางใบ รูป ร่ า งค่ อ นข้า ง
แคบและสัน้ ขอบใบมีหนามสีแดงตลอดความยาวใบ
ทุกใบ ช่อดอกประกอบด้วยดอกย่อยประมาณ 120
ดอก ดอกสีม่ ว งอ่ อ น ผลขนาดเล็ก น้ า หนั ก 1-2
กิโลกรัม รูปทรงกระบอก ปลายผลมีจุกขนาดใหญ่
ใกล้เ คีย งกับ ขนาดผล ตาเล็ก ลึก และนู น สูง กว่ า
พัน ธุ์ปั ต ตาเวีย ผลแก่ จ ัด สีส้ม เปลือ กหนา เนื้ อ สี
เหลืองเข้ม เนื้อละเอียด กรอบ รสหวานจัด รสชาติดี
กลิน่ หอมแรง ไส้กลางผลเล็ก อายุการเก็บเกีย่ ว 148
วัน นับ จากเริ่ม บัง คับ ให้อ อกดอก (เกศิณี , 2546)
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
สับ ปะรด คือ อุ ณหภู มิ 24-30 องศาเซลเซีย ส ใน
พืน้ ทีท่ ม่ี คี วามสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางไม่เกิน
600 เมตร ปริมาณน้าฝน 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อ
ปี ดินควรเป็ นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายทีร่ ะบาย
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2558) การพัฒนาของราก การทางานของราก และ
ท าให้ ก รดอิน ทรีย์เ ป็ น กลาง (Zekri and Obreza,
2002) หิน ปู น โดโลไมต์ [CaMg(CO3) 2] สามารถ
ละลายน้ าและเข้าสู่เซลล์พชื ได้ง่าย เฮอร์บากรีนจะ
เข้าทางปากใบจากนัน้ อนุ ภาคจะแตกตัวเป็ น ก๊ า ซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ (CO2) แคลเซีย มออกไซด์
(calcium oxide, CaO) และแมกนี เ ซีย มออกไซด์
(MgO) ซึง่ พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทนั ที โดยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไปช่วยเพิม่ อัตราการสังเคราะห์
ด้วยแสงในคลอโรพลาสต์ แคลเซียมออกไซด์ช่วย
ท าให้ค ลอโรพลาสต์แ ข็ง แรงและมีข นาดใหญ่ ข้นึ
รวมทัง้ ทาให้เกิดการสังเคราะห์ดว้ ยแสงมากขึน้ และ
แมกนี เ ซี ย มออกไซด์ ส ามารถแตกตั ว เป็ นธาตุ
แมกนีเซียม (Mg) ซึ่งเป็ นธาตุท่จี าเป็ นในการสร้าง
คลอโรฟิ ลล์ (Herbagreen, 2010) โดยองค์ประกอบ
หลัก ของ CaMg(CO3) 2 คือ CaO ซึ่ง แคลเซีย มมี
ผลต่าง ๆ ต่อพืชตามรายงานดังต่อไปนี้
Feagley และ Fenn (1998) พบว่ า การใช้
แคลเซีย มที่ละลายน้ า ได้ร่ ว มกับ ไนโตรเจนในรู ป
ยูเรียและไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียม สามารถเพิม่
ผลผลิต พืช ได้ โดยแคลเซีย มช่ ว ยเพิ่ม การดูด ซึม
โพแทสเซี ย มและฟอสฟอรั ส ช่ ว ยกระตุ้ น การ
สัง เคราะห์ด้วยแสงและการเพิ่มขนาดส่วนต่ า ง ๆ
ของพืช นอกจากนี้ ย ัง ท าให้ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ไนโตรเจนมีประสิทธิภาพมากขึน้ บุญส่ง (2554) ได้
ทดลองนาต้นกล้าลองกองทีป่ รับสภาพในถังทีบ่ รรจุ
น้าปริมาณ 1.5 ลิตร เติมสารละลายแคลเซียม นาไป
วางในเรือนทดลองเป็ นเวลา 75 วัน พบว่าแคลเซียม
ทีร่ ะดับความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ทาให้ตน้
กล้ า ลองกองเจริญ เติ บ โตดีท่ีสุ ด Silva และคณะ
(2006) พบว่าการฉีดพ่นแคลเซียมในสับปะรดช่วย
เพิม่ ระดับแคลเซียมในดินและใบ เพิม่ น้ าหนักของ
ผล การขยายขนาดของผล และดัช นี คุ ณภาพผล
จากรายงานทีก่ ล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการให้
แคลเซียมสามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ

พืชหลายชนิด รวมทัง้ สับปะรด ในการศึกษาครัง้ นี้
จึงเลือกใช้แคลเซียมออกไซด์เป็ นตัวให้แคลเซียมแก่
พืช เนื่องจากมีราคาถูกและสามารถให้แคลเซียมแก่
พืชได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มกี ารศึกษาในสับปะรด
พันธุภ์ ูเก็ต ดังนัน้ การทดลองนี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาผลของแคลเซี ย มออกไซด์ ต่ อ อั ต ราการ
เจริญเติบโตของต้นและรากสับปะรดพันธุภ์ ูเก็ต

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
ความกว้า งใบ พบว่ า ต้ น สับ ปะรดที่ไ ด้ ร ับ
แคลเซียมออกไซด์ทร่ี ะดับความเข้มข้นแตกต่างกัน
ส่งผลให้ความกว้างใบของต้นสับปะรดแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยต้นสับปะรดที่ได้รบั
แคลเซียมออกไซด์ทค่ี วามเข้มข้น 450 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร มีความกว้างใบมากทีส่ ุด คือ 3.48 เซนติเมตร
ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งทางสถิ ติ ก ับ ต้ น สับ ปะรดที่ ไ ด้ ร ับ
แคลเซียมออกไซด์ทค่ี วามเข้มข้น อื่น ๆ โดยมีความ
กว้างใบ 2.92-3.22 เซนติเมตร แต่แตกต่างทางสถิติ
กับ ต้น ที่ไ ม่ ไ ด้ร ับ แคลเซีย มออกไซด์ (control) ให้
ความกว้ า งใบที่น้ อ ยที่ สุ ด คื อ 2.70 เซนติ เ มตร
(ตารางที่ 1)
ความยาวใบ พบว่ า ต้ น สับ ปะรดที่ ไ ด้ ร ับ
แคลเซียมออกไซด์ทุกความเข้มข้นให้ผลไม่แตกต่าง
กั น ทางสถิ ติ โ ดยมี ค วามยาวใบ 48.38-50.38
เซนติเมตร แต่ แตกต่ างทางสถิติกบั ต้นที่ไม่ได้ร ับ
แคลเซีย มออกไซด์ (control) ที่มีค วามยาวใบสัน้
ทีส่ ดุ คือ 35.72 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)
ความสูงทรงพุ่ม มีผลไปในทิศทางเดียวกัน
กับความยาวใบ พบว่าต้นสับปะรดทีไ่ ด้รบั แคลเซียม
ออกไซด์ทุกความเข้มข้นให้ผลไม่แตกต่างกันทาง
สถิตโิ ดยมีความสูงทรงพุ่ม 57.60-62.50 เซนติเมตร
แต่ แ ตกต่ า งทางสถิ ติ ก ับ ต้ น สับ ปะรดที่ไ ม่ ไ ด้ ร ับ
แคลเซียมออกไซด์ (control) โดยมีความสูงทรงพุ่ม
เพียง 45.00 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) สอดคล้องกับ
การทดลองของ อภิรดี และโสระยา (2559) ทีพ่ บว่า
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การใช้แคลเซียมทีร่ ะดับความเข้มข้นต่างกันไม่มผี ล
ต่อความสูงต้น จานวนใบ และปริมาณคลอโรฟิ ลล์
ในใบของว่านสีท่ ศิ
ความกว้ า งทรงพุ่ ม พบว่ า ต้ น สับ ปะรดที่
ได้ ร ั บ แคลเซี ย มออกไซด์ ท่ี ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น
แตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ ม ให้ ค วามกว้ า งทรงพุ่ ม
มากกว่าต้นที่ไม่ได้รบั แคลเซียมออกไซด์ (control)
โดยต้น ที่ไ ด้ร ับ แคลเซีย มออกไซด์ท่ีค วามเข้มข้น
300 มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้มให้ความกว้างทรง
พุ่มมากที่สุด คือ 70.78 ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิตกิ บั
ต้ น สับ ปะรดที่ ไ ด้ ร ับ แคลเซี ย มออกไซด์ ท่ีค วาม
เข้มข้นอื่น ๆ โดยมีความกว้างทรงพุ่ม 64.72-68.67
เซนติเมตร แต่ แตกต่ างทางสถิติกบั ต้นสับปะรดที่
ไม่ได้รบั แคลเซียมออกไซด์ (control) มีความกว้าง
ทรงพุ่มน้อยทีส่ ดุ คือ 60 เซนติเมตร (ตารางที่ 1)
อัตราการเจริญเติบโตของทรงพุ่ม พบว่าต้น
สับ ปะรดที่ไ ม่ ไ ด้ร ับ แคลเซีย มออกไซด์ (control)

และต้นที่ได้รบั แคลเซียมออกไซด์ทุกความเข้มข้น
ส่ ง ผลให้ อ ั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตของทรงพุ่ ม ไม่
แตกต่างทางสถิต (ตารางที่ 1)
น้ า หนั ก สดต้ น พบว่ า ต้ น สับ ปะรดที่ไ ด้ร ับ
แคลเซียมออกไซด์ทุกความเข้มข้นให้ผลไม่แตกต่าง
กัน ทางสถิติโ ดยมีน้ า หนั ก สดต้ น 475.80-513.20
กรัม แต่แตกต่างทางสถิตกิ บั ต้นสับปะรดทีไ่ ม่ได้รบั
แคลเซียมออกไซด์ (control) โดยมีน้ าหนักสดต้น
น้อยทีส่ ดุ คือ 258.60 กรัม (ตารางที่ 1)
น้ าหนักแห้งต้นให้ผลการทดลองสอดคล้อง
กับ น้ า หนั ก สดต้ น กล่ า วคือ ต้ น สับ ปะรดที่ไ ด้ ร ับ
แคลเซียมออกไซด์ทุกความเข้มข้นให้ผลไม่แตกต่าง
กันทางสถิตโิ ดยมีน้าหนักแห้งต้น 56.90-62.43 กรัม
แต่ แ ตกต่ า งทางสถิ ติ ก ับ ต้ น สับ ปะรดที่ไ ม่ ไ ด้ ร ับ
แคลเซียมออกไซด์ (control) โดยมีน้ าหนักสดต้ น
น้อยทีส่ ดุ คือ 32.54 กรัม (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญของยอดต้นสับปะรดพันธุภ์ ูเก็ตทีอ่ ายุ 90 วันหลังปลูก
แคลเซียม
ความกว้าง ความยาว ความสูงทรง ความกว้างทรง อัตราการเจริญเติบโต น้าหนัก น้าหนักแห้ง
-1
ออกไซด์ (มก·ล ) ใบ (ซม.) ใบ (ซม.) พุ่ม (ซม.) พุ่ม (ซม.) ของทรงพุ่ม (ซม./วัน) สดต้น (ก.) ราก (ก.)
0
2.70 b1/
35.72 b 45.00 b
60.00 b
0.31
258.60 b 32.54 b
150
3.22 ab
48.76 a 59.90 a
67.56 ab
0.42
501.40 a 57.00 a
300
2.92 ab
49.12 a 61.30 a
70.78 a
0.36
513.20 a 62.43 a
450
3.48 a
50.38 a 62.50 a
68.67 ab
0.40
475.80 a 57.97 a
600
3.22 ab
48.38 a 57.60 a
64.72 ab
0.30
496.80 a 56.90 a
F-test
*
*
*
*
ns
*
*
C.V. (%)
13.77
8.00
9.12
13.18
36.15
18.09
20.41
1/ค่าเฉลี่ย ที่ต ามด้ว ยตัวอักษรที่เหมือนกัน ในแนวตัง้ ไม่มค
ี วามแตกต่างทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s new multiple
range test ทีค่ วามเชือ่ มัน่ 95 % * = แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มัน่ 95 %, ns = ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ

จ านวนราก พบว่ า ต้ น สั บ ปะรดที่ ไ ด้ ร ั บ
แคลเซียมออกไซด์ท่รี ะดับความเข้มข้น 300, 450
และ 600 มิลลิกรัมต่อลิตร มีแนวโน้มให้จานวนราก
ที่มากกว่าต้นที่ไม่ได้รบั แคลเซียมออกไซด์ท่คี วาม
เข้มข้น 0 และ 150 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยต้นทีไ่ ด้รบั

ความเข้มข้น 600 มิลลิก รัม ต่ อ ลิต ร มีแ นวโน้ มให้
ความยาวรากมากที่ สุ ด ส่ ว นการให้ แ คลเซี ย ม
ออกไซด์ท่คี วามเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่ อลิตร ไม่
แตกต่ า งทางสถิ ติ ก ั บ ต้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ั บ แคลเซี ย ม
ออกไซด์ (control) (ตารางที่ 2) เนื่องจากแคลเซียม
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จาเป็ นสาหรับการพัฒนาของราก และการทางาน
ของราก (Zekri and Obreza, 2002)
ความยาวราก พบว่ า ต้ น สับ ปะรดที่ไ ด้ ร ับ
แคลเซีย มออกไซด์ ทุ ก ความเข้ม ข้น ส่ ง ผลให้ต้ น
สับ ปะรดมี ค วามยาวรากแตกต่ า งกั น โดยต้ น
สับปะรดที่ได้รบั แคลเซียมออกไซด์ท่คี วามเข้มข้น

450 และ 600 มิลลิกรัมต่อลิตร มีความยาวรากมาก
ที่สุดคือ 20.26 และ 19.91 เซนติเมตร ตามลาดับ
รองลงมา คือ ต้นสับปะรดทีไ่ ด้รบั แคลเซียมออกไซด์
ที่ค วามเข้ม ข้น 150 และ 300 ส่ ว นต้ น ที่ไ ม่ ไ ด้ร ับ
แคลเซียมออกไซด์ให้ความยาวรากน้ อยที่สุด คือ
10.24 เซนติเมตร (ตารางที่ 2 และรูปที่ 1)

ตารางที่ 2 ผลของแคลเซียมออกไซด์ต่อการเจริญของรากต้นสับปะรดพันธุภ์ ูเก็ตทีอ่ ายุ 90 วันหลังปลูก
แคลเซียมออกไซด์
ความยาวราก
น้าหนักสดราก
น้าหนักแห้งราก
จานวนราก
-1
(มก·ล )
(ซม.)
(ก.)
(ก.)
1/
0
16.40 c
10.24 c
2.28 c
0.93 c
150
17.60 c
17.08 ab
5.91 b
2.60 b
300
27.20 ab
14.69 bc
8.24 b
3.72 b
450
18.40 bc
20.26 a
7.14 b
3.43 b
600
28.80 a
19.91 a
12.45 a
5.94 a
F-test
*
*
*
*
C.V. (%)
30.75
21.17
34.97
37.43
1/ค่าเฉลีย
่ ทีต่ ามด้วยตัวอักษรทีเ่ หมือนกันในแนวตัง้ ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ เปรียบเทียบโดยวิธี Duncan’s
new multiple range test ที่ความเชื่อมัน่ 95 %, * = แตกต่างกันทางสถิติท่รี ะดับความเชื่อมัน่ 95 %, ns =
ไม่มคี วามแตกต่างทางสถิติ
น้ า หนัก สดราก พบว่ า ต้น สับ ปะรดที่ไ ด้ร ับ
แคลเซียมออกไซด์ทร่ี ะดับความเข้มข้นแตกต่างกัน
ส่งผลให้น้าหนักสดรากแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ โดยต้นสับปะรดทีไ่ ด้รบั แคลเซียมออกไซด์
ที่ความเข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อลิตร มีน้ าหนักสด
รากมากที่สุด คือ 12.45 กรัม รองลงมา คือ ต้นที่
ได้ร ับ แคลเซียมออกไซด์ท่คี วามเข้มข้น 150-450
มิลลิกรัมต่อลิตร ให้น้ าหนักสดราก 5.91-7.14 กรัม
ส่วนต้นที่ไม่ได้รบั แคลเซียมออกไซด์ (control) ให้
น้าหนักสดรากน้อยทีส่ ดุ คือ 2.28 กรัม (ตารางที่ 2)
น้ าหนักแห้งราก พบว่าต้นสับปะรดที่ได้รบั
แคลเซียมออกไซด์ทร่ี ะดับความเข้มข้นแตกต่างกัน
ส่ ง ผลให้ น้ าหนั ก แห้ ง รากแตกต่ า งกั น อย่ า งมี

นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ โดยต้ น สั บ ปะรดที่ ไ ด้ ร ั บ
แคลเซียมออกไซด์ทค่ี วามเข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อ
ลิต ร มีน้ า หนั ก แห้ ง รากมากที่สุ ด คือ 5.94 กรัม
รองลงมา คือ ต้นทีไ่ ด้รบั แคลเซียมออกไซด์ทค่ี วาม
เข้มข้น 150-450 มิลลิกรัมต่ อลิตร ให้น้ าหนักแห้ง
ราก 2.60-3.34 กรัม ส่วนต้นที่ไม่ได้รบั แคลเซีย ม
ออกไซด์ (control) ให้น้ าหนักแห้งรากน้อยทีส่ ุด คือ
0.93 กรัม (ตารางที่ 2)
การไม่ ใ ห้แ คลเซีย มออกไซด์ส่ ง ผลให้ต้ น
สับ ปะรดมี ค วามยาวราก น้ า หนั ก สดราก และ
น้ าหนักแห้งรากน้อยทีส่ ุด นัน่ อาจเป็ นเพราะในวัสดุ
ปลู ก มี ป ริ ม าณแคลเซี ย มไม่ เ พี ย งพอต่ อ การ
เจริญเติบโตของสับปะรด โดยทัวไปการเจริ
่
ญเติบโต
596

ปี ที ่ 7 • ฉบับที ่ 6 • ฉบับเสริ ม 2561

Thai Journal of Science and Technology

ของพืชเกิดจากการแบ่งเซลล์และการเพิม่ ขนาดของ
เซลล์ ซึง่ แคลเซียมทาหน้าทีเ่ กีย่ วกับการยืดตัวของ
ราก ดังนัน้ การทีร่ ากได้รบั แคลเซียมในปริมาณน้อย

หรือไม่ได้รบั แคลเซียมรากจึงยืดตัวได้ชา้ หรือหยุด
การยืดตัวเนื่องมาจากเซลล์ไม่มกี ารขยายขนาด (ยง
ยุทธ, 2558)

รูปที่ 1 ลักษณะการเกิดรากและใบของต้นสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตที่อายุ 90 วันหลังปลูก (A) ไม่พ่นแคลเซียม
ออกไซด์ (control), (B) พ่นแคลเซียมออกไซด์ ความเข้มข้น 150 มิลลิกรัมต่อลิตร, (C) พ่นแคลเซียม
ออกไซด์ ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร, (D) พ่นแคลเซียมออกไซด์ ความเข้มข้น 450 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และ (E) พ่นแคลเซียมออกไซด์ ความเข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อลิตร
ผลการทดลองแสดงว่ า ต้ น สับ ปะรดพัน ธุ์
ภูเก็ตที่ได้รบั แคลเซียมออกไซด์ ช่วยส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของต้นสับปะรดได้ดกี ว่าต้นที่ไม่ได้รบั
แคลเซีย มออกไซด์ ซึ่ง แคลเซี ย มออกไซด์ ช่ ว ย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของสับปะรดในทุก ๆ ด้าน
ประกอบด้วยความกว้างใบ ความยาวใบ ความสูง

ทรงพุ่ม ความกว้างทรงพุ่ม น้ าหนักสดต้น น้ าหนัก
แห้งต้น จานวนราก ความยาวราก น้ าหนักสดราก
และน้ าหนักแห้งราก นัน่ เป็ นเพราะการได้รบั ธาตุ
แคลเซียมทาให้รากพืชดูดแอมโมเนียมได้มากขึน้
ทาให้พชื มีการสังเคราะห์แสงเพิม่ ขึน้ และทาให้พชื
สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดขี น้ึ ซึง่
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สามารถเพิม่ การเจริญเติบโตของพืช (Feagley and
Fenn, 1998) นอกจากนี้แคลเซียมยังเป็ นตัวกระตุน้
การทางานของเอนไซม์ NAD kinase เพื่อเปลี่ย น
NAD เป็ น NADP ซึ่ง เป็ น สารที่รบั อิเ ล็กตรอนเป็ น
NADPH และสร้างสาร ATP ในขัน้ ตอนสุดท้ายของ
ระบบแสง I (Hepler, 2005)
การทดลองนี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การฉี ด พ่ น
แคลเซียมออกไซด์ทค่ี วามเข้มข้น 600 มิลลิกรัมต่อ
ลิต ร ให้ก ารเจริญ เติบ โตทางด้า นรากมากกว่ า ที่
ระดับ ความเข้ม ข้น อื่น ๆ แต่ ใ นขณะที่ก ารเจริญ
เติบโตทางยอดไม่ได้แตกต่างกันมากนัก อาจเป็ น
เพราะการศึกษาในครัง้ นี้ทาในช่วงระยะเวลาเพียง 3
เดือนแรกหลังปลูก ซึง่ เป็ นช่วงระยะเวลาเริม่ ต้นของ
การสร้างรากหากการเจริญของรากดีในช่วงเวลา
ดังกล่าวก็อาจส่งผลให้การเจริญเติบโตในช่วงถัดไป
ในส่ ว นของยอดดี ข้ึน ด้ ว ย และอาจส่ ง ผลให้ ต้ น
สับปะรดให้ผลผลิตทีด่ ขี น้ึ ด้วย
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