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Abstract
The major problem of exporting fresh pineapple fruit is chilling injury (CI). Some reports show that
ethylene induces CI in some fruits. Since ethylene is used to induce flowering in pineapple production, one might
hypothesize that ethylene residue may induce CI susceptibility. Therefore, this study was conducted to determine
the effect of flowering induction by ethephon on CI of pineapple fruit. The experiments were repeated 5 times from
March 2014 to May 2015, i.e., in March and July 2014 using ‘Pattavia’ cultivar planted in Nakhon Sri Thammarat
province and in May to July 2015 using both ‘Pattavia’ and ‘Trad Si Thong’ cultivars grown in 12-inch pots at the
Department of Horticulture, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhon Pathom province. In each
experiment, three to five fruits were selected at random for maturity stage determination and six to thirty fruits of
‘Trad Si Thong’ and ‘Pattavia’ cultivars were stored at 102C for 14 and 21 days, respectively, and followed by
252C storage for additional 2 days. In the first experiment conducted in March 2014, the pineapple derived
from natural flowering had less CI than that derived from ethephon-induced flowering. The results of second
experiment conducted in July 2014 was opposite in which the former showed more CI than the latter pineapple.
However, in the last three experiments, CI of pineapple fruit between two treatments was not significantly different.
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บทคัดยอ
อาการสะทานหนาวเปนปญหาสําคัญสําหรับการสงออกสับปะรดผลสดแชเย็น มีรายงานวาเอทิลีนสามารถชักนําให
พืชออนแอตออาการสะทานหนาวได ทั้งนี้เนื่องจากในการผลิตสับปะรดมีการชักนําใหสับปะรดออกดอกดวยเอทิลีน จึงเปนไป
ไดวาเอทิลีนที่ตกคางในตนอาจชักนําใหสับปะรดออนแอตออาการสะทานหนาว ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบอาการสะทานหนาวของสับปะรดที่ชักนําการออกดอกดวยเอทีฟอนกับสับปะรดที่ออกดอกตามธรรมชาติ ทําการ
ทดลองทั้งหมด 5 ครั้ง ตั้งแตเดือนมีนาคม 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 โดยใชสับปะรดพันธุปตตาเวียซึ่งปลูกในแปลงของ
เกษตรกรที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 ครั้ง (เดือนมีนาคมและเดือนกรกฎาคม 2557) และอีก 3 ครั้งใชสับปะรดพันธุปตตาเวีย
และพันธุตราดสีทอง ซึ่งปลูกในกระถางขนาด 12 นิ้ว ที่ภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
จังหวัดนครปฐม ระหวางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2558 ในแตละครั้งทําการสุมตัวอยาง 3-5 ผล ตรวจสอบปริมาณ TSS,
TA เพื่อยืนยันระยะบริบูรณของผลสับปะรด จากนั้นนําสับปะรดจํานวน 6-30 ผลไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 102C เปนเวลา 14
วันสําหรับพันธุตราดสีทอง และ 21 วันสําหรับพันธุปตตาเวีย และนําออกมาวางตอที่อุณหภูมิ 252C เปนเวลา 2 วันเพื่อชัก
นําใหเกิดอาการสะทานหนาว จากการทดลองพบวาสับปะรดที่เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม 2557 ผลสับปะรดที่ไดจากการออก
ดอกตามธรรมชาติเกิดอาการสะทานหนาวนอยกวาที่ชักนําการออกดอก สวนผลที่เก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาคม 2557 ใหผล
ตรงกันขาม ในขณะที่สับปะรดที่ปลูกในกระถางทั้ง 3 ครั้ง ไมพบความแตกตางของอาการสะทานหนาวของทั้ง 2 ทรีตเมนต
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คํานํา
สับปะรด (Ananas comosus (L.) Merr.) เปนผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญของไทย ในป 2011 ประเทศไทยสงออก
สับปะรดแปรรูปเปนอันดับ 1 ของโลก (FAO, 2014) ปจจุบันในการผลิตสับปะรดเกษตรกรสามารถควบคุมใหเก็บเกี่ยวไดทั้งป
โดยการชักนําใหออกดอกนอกฤดู สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใชในการชักนําการออกดอกสับปะรดมีดวยกัน 2 ชนิด
คือ ออกซิน และ เอทิลีน สถานะปกติของเอทิลีนเปนแกส ทําใหใชยาก จึงมีการดัดแปลงมาใหอยูในรูปของแข็ง คือ ถานแกส
หรืออยูในรูปของเหลวคือ เอทีฟอน เมื่อสารเหลานี้สลายตัวจะปลดปลอยเอทิลีนหรือสารที่ใหฤทธิ์คลายเอทิลีนออกมา (จินดา
รัฐ, 2541) นอกจากสามารถชักนําการออกดอกแลวเอทิลีนยังกระตุนการเสื่อมชราในพืชไดอีกดวย โดยพบวาการใหเอทีฟอน
250 มิลลิกรัมตอลิตรแกสับปะรดพันธุปตตาเวียหลังบังคับการออกดอก 18 สัปดาห ทําใหสับปะรดสามารถเก็บเกี่ยวไดเร็วขึ้น
ประมาณ 7 วัน (สุพจน, 2550) และการใหเอทีฟอนความเขมขน 1,000 มิลลิกรัมตอลิตรกอนการเก็บเกี่ยว สามารถเรงให
เปลือกผลสับปะรดมีสีเหลืองเร็วขึ้นและสีเนื้อเหลืองมากกวาสับปะรดที่ไมไดรับเอทีฟอน (ณัฐกานต, 2556) และสับปะรดที่สุก
ในระยะตางๆ มีความทนทานตออาการสะทานหนาวที่แตกตางกัน ดังนี้ สับปะรดพันธุตราดสีทองที่เก็บเกี่ยวในระยะแกเขียว
(mature green) เกิดอาการไสสีน้ําตาลชากวาสับปะรดในระยะเปลือกเปลี่ยนเปนสีเหลือง 25 และ 50% ของผล เนื่องจากเมื่อ
สับปะรดสุกเยื่อหุมจะเสื่อมสภาพ (มัณฑนา และ เฉลิมชัย, 2555) ทําใหสารพิษในเซลลรั่วไหลออกมา เซลลจึงออนแอลง
อาการสะทานหนาวจึงเปนงายขึ้น ในสับปะรดพันธุหวยมุนที่เก็บเกี่ยวในระยะแกเขียวกับระยะเปลือกมีสีเหลือง 25% พบวา
การที่เก็บเกี่ยวในระยะที่เปลือกเหลือง 25% มีอาการไสสีน้ําตาลรุนแรงกวาในระยะแกเขียว (มยุรี และคณะ, 2557) เทาที่ผาน
มายังไมพบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของการชักนําการออกดอกดวยเอทีฟอนตออาการสะทานหนาวในสับปะรด ดังนั้นจึง
ทดลองเกี่ยวกับอิทธิพลของการชักนําการออกดอกดวยเอทีฟอนที่มีตออาการสะทานหนาว
อุปกรณและวิธีการ
ในการทดลอง 2 ครั้งแรกใชผลสับปะรดสดพันธุปตตาเวีย (Smooth Cayenne) จากแปลงเกษตรกร ตําบลวังอาง
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เก็บเกี่ยวสับปะรดในเดือนมีนาคมและกรกฎาคม 2557 ระยะแกเขียว (mature green)
หรืออายุประมาณ 150 วัน นับหลังจากชักนําการออกดอก และการทดลองอีก 3 ครั้งตอมา นําหนอสับปะรดพันธตราดสีทอง
และปตตาเวียขนาดกลาง (ประมาณ 500 กรัม) มาปลูกในกระถาง 12 นิ้ว ณ แปลงทดลองที่ 1 ของภาควิชาพืชสวน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ระหวางเดือน พฤษภาคม 2557-กรกฎาคม 2558 เมื่อครบ 8 เดือน
(ธันวาคม 2557) ชักนําการออกดอกดวยการหยอดแคลเซียมคารไบด 3 กรัม จํานวน 2 ครั้งหางกัน 1 สัปดาห หลังจากหยอด
แคลเซียมคารไบดครั้งแรกครบ 1 เดือน หยอดดวยเอทีฟอนอีกครั้งที่ความเขมขน 2,000 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาตร 80-100
มิลลิลิตรตอตน หลังจากชักนําการออกดอก 120 และ 150 วัน ตามลําดับ จึงเก็บผลมาทําการทดลอง โดยวางแผนการทดลอง
แบบ t-test ในการปลูกแบงสับปะรดออกเปน 2 ทรีตเมนต คือ ทรีตเมนตที่พนเอทีฟอนเพื่อชักนําการออกดอกและทรีตเมนตที่
ออกดอกเองตามธรรมชาติ ขนาดผลประมาณ 600-1,000 กรัม ปราศจากบาดแผล โรคและแมลง
แบงสับปะรดอออกเปน 2 กลุมดังนี้ กลุมที่ 1 จํานวน 3-5 ผล ตรวจสอบองคประกอบทางเคมีกอนการเก็บรักษาดวย
การวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด ( total soluble solids, TSS) ปริมาณกรดแอสคอรบิก (AOAC, 1980) และ
ปริมาณกรดที่ไทเทรตได (titratable acidity, TA) (AOAC, 1980) กลุมที่ 2 จํานวน 5-30 ผล ตรวจสอบอาการสะทานหนาว นํา
ผลสับปะรดมาชั่งน้ําหนักเพื่อวัดการสูญเสียน้ําหนักแลวนําไปเก็บที่ 10±2 ºC นาน 21วัน และวัดปริมาณการผลิตแกสเอทิลีน
ดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ ในวันแรกที่เริ่มเก็บรักษา และหลังเก็บรักษา 21 วัน นํามาเก็บตอที่ 25±2 ºC นาน 2 วัน วัด
อัตราการผลิตเอทิลีนในวันแรกที่เริ่มเก็บรักษาที่ 25±2 ºC เมื่อครบ 2 วัน นํามาชั่งน้ําหนัก เพื่อวัดการสูญเสียน้ําหนัก (%) จาก
สูตร การสูญเสียน้ําหนัก (%) = (น้ําหนักกอนการเก็บรักษา-น้ําหนักหลังการเก็บรักษา) x 100 /น้ําหนักกอนการเก็บรักษา แลว
ผาตามความยาวผลเพื่อตรวจดูอาการสะทานหนาวที่ปรากฏ โดยการประเมินเปนเปอรเซ็นตพื้นที่หนาตัดที่เกิดอาการสะทาน
หนาว ดังนี้ คะแนน 0 หมายถึง เนื้อผลปกติ คะแนน 1, 2, 3, 4 และ 5 หมายถึง พบอาการสะทานหนาว 1-10% 11-25% 2650% 51-75% และ 76-100% ของพื้นที่หนาตัด ตามลําดับ
ผล
กลุมที่ 1 องคประกอบทางเคมี ในการทดลองครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 และ 3 ครั้งสุดทายในกระถาง
พบวาปริมาณ TSS, TA, สัดสวนของ TSS/TA และกรดแอสคอรบิก ของสับปะรดที่ชักนําการออกดอกและออกดอกตาม
ธรรมชาติ มีคาไมแตกตางกันทางสถิตทิ ี่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 แตในการทดลองครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557
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พบวา ปริมาณ TSS, TA และสัดสวนของ TSS/TA ของสับปะรดที่ชักนําการออกดอกมีความแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 กับสับปะรดที่ออกดอกตามธรรมชาติ โดยพบวาสับปะรดที่ชักนําการออกดอกมีปริมาณ TSS และสัดสวน
ของ TSS/TA สูง ขณะที่ปริมาณ TA ต่ําลง และไมพบความแตกตางของปริมาณกรดแอสคอรบิก (Table1)
กลุมที่ 2 ตรวจสอบอาการสะทานหนาวของสับปะรดทั้ง 2 ครั้งจากแปลงเกษตรกร พบความแตกตางของอาการ
สะทานหนาว แตผลการทดลองทั้ง 2 ครั้งกลับตรงขามกัน โดยการทดลองครั้งแรกพบอาการสะทานหนาวที่รุนแรงในสับปะรดที่
ชักนําการออกดอกดวยเอทีฟอน ในขณะที่การทดลองครั้งที่ 2 กลับพบอาการรุนแรงในสับปะรดที่ไมชักนําการออกดอก ในสวน
ของอัตราการผลิตเอทิลีนหลังเก็บรักษา พบวาทรีตเมนตที่ออกดอกตามธรรมชาติมีอัตราการผลิตเอทิลีนที่สูงกวาทรีตเมนตที่ชัก
นําการออกดอกอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ สําหรับการทดลองที่ปลูกในกระถางทั้ง 3 ครั้งกลับไมพบความแตกตางทางสถิติ
ของอาการสะทานหนาวระหวาง 2 ทรีตเมนต (Table 1)
Table 1 Effect of flowering induction by ethylene on internal browning, chemical composition, rate of ethylene
production and water loss in pineapple cvs. ‘Pattavia’ and ‘Trad Si Thong’ after storage at 10±2 ºC
followed by 25±2 ºC for additional 2 days

* Means with different letters are significantly different at 95% confidence level
ns = not different among means at 95% confidence level
1/a
Pineapple fruits were stored at 10±2 ºC for 21 days followed by 25±2 ºC for additional 2 days
2/a
Pineapple fruits were stored at 10±2 ºC for 14 days followed by 25±2 ºC for additional 2 days
CI = Chilling injury

วิจารณผล
จากการทดลองทั้ง 5 ครั้ง พบวา เอทีฟอนที่ใชเพื่อชักนําการออกดอกไมมีผลตอการชักนําอาการสะทานหนาวใน
สับปะรด เนื่องจากเมื่อเอทีฟอนปลดปลอยเอทิลีน เอทิลีนที่อยูในน้ํา(จากการใหในรูปแบบสารละลาย) สามารถถูกยอยสลาย
ไดครึ่งหนึ่งดวยจุลินทรียหรือสิ่งมีชีวิต ภายใตสภาพที่มีออกซิเจนภายใน 1-28 วัน และยอยสลายดวยแสงภายใน 0.37-4 วัน
(OECD, n.d. ) เอทิลีนจึงนาจะสลายไปหมดจนไมสามารถชักนํากระบวนการสุกและอาการไสสีน้ําตาลได โดยการทดลองใน
กระถางไดนับวันหลังจากดอกบานเพื่อใหระยะเวลาการเก็บเกี่ยวแตละผลเทากัน หากเอทีฟอนที่ใชในการชักนําการออกดอกยัง
มีผลตอการกระบวนการสุกจริงจะตองพบวาในสับปะรดที่ชักนําการออกดอกมี TSS สูงและ TA ต่ํากวาสับปะรดที่ไมชักนําการ
ออกดอก แตจากการทดลองไมพบความความแตกตางของ TSS และ TA จึงยืนยันไดวา เอทีฟอนที่ใชในการชักนําการออกดอก
ไมมีผลตอกระบวนการสุก เมื่อมีระยะสุกที่เทากันอาการสะทานหนาวที่แสดงออกมาจึงไมตางกัน เอทีฟอนที่ใชในการชักนําการ
ออกดอกจึงไมมีผลตออาการสะทานหนาว

142 ผลของการชักนํา

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

สวนการทดลองทั้ง 2 ครั้งจากแปลงเกษตรกรในสับปะรดพันธุปตตาเวียพบความแตกตางของอาการสะทานหนาว
ระหวางผลสับปะรดที่ชักนําการออกดอกและไมชักนําการออกดอกดวยเอทีฟอน แตผลการทดลองทั้ง 2 ครั้งกลับตรงขามกัน ใน
การทดลองครั้งแรกในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 สับปะรดที่ชักนําการออกดอกดวยเอทีฟอนมีอาการสะทานหนาวมากกวา
สับปะรดที่ไมชักนําการออกดอก โดยที่สับปะรดมีความบริบูรณที่ใกลเคียงกัน (TSS, TA, TSS/TA, กรดแอสคอรบิก และอัตรา
การผลิตเอทิลีนไมแตกตางกัน) ดังนั้นอาการสะทานหนาวที่ปรากฏอาจไมไดเกิดจากผลของเอทีฟอน แตอาจเกิดจากสภาพ
แปลงปลูก ทั้งนี้แมสับปะรดทั้งสองชุดจะนํามาจากแปลงเดียวกันและไดรับการดูแลเหมือนกัน แตสับปะรดที่ไมชักนําการออก
ดอกเปนสับปะรดตอที่ 2 และมีรมเงาของตนยางพาราอายุประมาณ 20 ปทางทิศตะวันตกทําใหไดรับแสงชวงบายสั้น ขณะที่
สับปะรดที่ชักนําการออกดอกเปนตอแรกและอยูติดกับแปลงยางพาราอายุประมาณ 3 ป จึงไดรับแสงชวงบายยาวกวาสับปะรด
ที่ไมชักนําการออกดอก ชวงแสงที่ไมเทากันอาจทําใหเกิดอาการสะทานหนาวที่แตกตางกันได เนื่องจากมีรายงานวาหาก
สับปะรดไดรับแสงนอย จะมีอาการสะทานหนาวมาก (จักรพงษ, 2535)
ในการทดลองครั้งที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 พบวาปริมาณ TSS, TSS/TA และอัตราการผลิตเอทิลีนของ
สับปะรดที่ไมชักนําการออกดอกสูงและ TA ต่ํากวาสับปะรดที่ชักนําการออกดอก แสดงวาสับปะรดที่ไมชักนําการออกดอกมี
ความบริบูรณมากกวาสับปะรดที่ชักนําการออกดอก และความบริบูรณที่มากขึ้นอาจทําใหอาการสะทานหนาวมากขึ้นได (มยุรี
และคณะ, 2557; มัณฑนา และ เฉลิมชัย, 2556)
สรุป
เอทีฟอนที่ปลดปลอยเอทิลีนเพื่อชักนําการออกดอกในสับปะรด ไมมีผลตออาการสะทานหนาวในสับปะรด
คําขอบคุณ
ขอขอบพระคุณภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และศูนย
นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่ใหการสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้
เอกสารอางอิง
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