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บทคัดย่ อ
การศึ กษาผลของธาตุโพแทสเซี ยมต่อปริ มาณผลผลิต การสะสมธาตุอาหารในเนื, อเยื-อ ปริ มาณนํ,าตาล
และการยอมรั บ ของมะละกอพัน ธุ์ ป ากช่ อ ง 2 ที- ป ลู ก ในวัส ดุ ป ลู ก โดยเปลี- ย นความเข้ม ข้น โพแทสเซี ย มใน
สารละลายธาตุอาหาร 4 ระดับคื อ 100, 200, 300 และ 400 ppm พบว่า ต้นที- รดด้วยสารละลายธาตุอาหารที- มี
โพแทสเซี ยมความเข้มข้น 400 ppm และ 300 ppm ให้จาํ นวนผลผลิตที- ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) แต่
มากกว่าต้นที-รดด้วยสารละลายธาตุอาหารที-มีโพแทสเซี ยมความเข้มข้น 200 ppm และ 100 ppm การวิเคราะห์
ปริ มาณนํ,าตาลในผลมะละกอสุ กพบว่า โพแทสเซี ยมมีผลต่อปริ มาณนํ,าตาลและพบปริ มาณกลูโคสมากกว่าฟรุ คโตสเล็กน้อย การศึ กษาปริ มาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และแมกนี เซี ยม ทีสะสมในเนื, อเยื-อใบ ก้าน ผลดิ บและผลสุ กของมะละกอ พบว่าใบเป็ นส่ วนที-ใช้ธาตุอาหารเกื อบทุกตัวมากที- สุด
สําหรั บธาตุโพแทสเซี ยมจะพบปริ มาณสะสมมากในเนื, อเยื-อทุ กส่ วนของมะละกอ และพบมากที- สุดที- ก้านใบ
นอกจากนี, ผลการทดสอบการยอมรั บของผลมะละกอสุ กโดยใช้ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายจํานวน 100 คน พบว่า ทุ ก
ตัวอย่างมีคะแนนการยอมรับโดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) อย่างไรก็ตามมะละกอที-รดด้วยสารละลาย
1
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ที-มีโพแทสเซียมความเข้มข้น 100 ppm มีคะแนนการยอมรับด้านความหวาน ความแข็ง และความฉํ-านํ,าขณะเคี,ยว
น้อยกว่าตัวอย่างอื-นๆ (p<0.05)
คําสําคัญ: โพแทสเซียม มะละกอ ระบบปลูกแบบไม่ใช้ดิน ผลผลิต ปริ มาณนํ,าตาล การยอมรับ

Abstract
Effects of four different concentrations of potassium (100, 200, 300 and 400 ppm) on yield,
accumulation of nutrient in tissues, sugar content and consumer acceptance of papaya (Carica papaya) grown
under substrate culture were investigated. The results indicated that fruit yield of papaya trees treated with
nutrient solution containing 400 and 300 ppm of potassium concentration was not significantly different but was
higher than those treated with 200 and 100 ppm of potassium concentration. The analysis of sugars content in
ripe papaya showed that potassium affected sugar quantity in ripe papaya and glucose was found at slightly
higher concentration than fructose. The quantitative analysis of nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and
magnesium accumulated in leaf, leaf stalk, raw papaya and ripe papaya indicated that most nutrients were found
in leaf. However, high concentration of potassium was accumulated in all tissues and the highest concentration
was in leaf stalk. In addition, results from acceptance test using 100 target consumers indicated that overall
acceptance scores of all ripe papaya samples were not significantly different (p>0.05). However, acceptance
scores for sweetness, firmness, and juiciness of papaya treated with 100 ppm of potassium concentration were
significantly less than those treated with higher potassium concentrations (p<0.05).
Keywords: potassium, papaya, substrate culture, yield, sugar content, acceptance
หลั ก ประกอบด้ ว ยไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส และ
โพแทสเซี ยม ธาตุอาหารรองประกอบด้วยแคลเซี ยม
แมกนี เ ซี ย ม และกํา มะถัน ส่ ว นธาตุ อ าหารเสริ ม
ประกอบด้ ว ยเหล็ ก แมงกานี ส โบรอน สั ง กะสี
ทองแดง โมลิบดินมั และคลอรี น ธาตุอาหารเหล่านี, มี
ความสําคัญต่อการเจริ ญเติบโตของพืช หากพืชขาด
ธาตุอาหารชนิ ดใดชนิ ดหนึ- ง การเจริ ญเติบโตจะถูก
จํากัดด้วยธาตุอาหารนั,นทันที เมื- อขาดธาตุ อาหาร
หรื อมีธาตุอาหารมากเกินไป พืชจะแสดงอาการคือ มี

1. บทนํา
พืชจําเป็ นต้องใช้น, าํ อากาศ แสง อุณหภูมิทีพอเหมาะ และธาตุอาหาร 16 ชนิ ดในการเจริ ญเติบโต
โดยพืชได้รับ คาร์ บอน ไฮโดรเจนและออกซิ เจนจาก
อากาศและนํ,า และได้รับธาตุอาหารอื-นอีก 13 ชนิ ด
จากดิน ซึ-งสามารถแบ่งธาตุอาหารออกได้เป็ น 3 กลุ่ม
ตามปริ มาณที- พื ชจํา เป็ นต้องใช้คื อ ธาตุ อาหารหลัก
(Macronutrients) ธาตุอ าหารรอง (Micronutrients)
และธาตุอาหารเสริ ม (Trace nutrients) ธาตุอาหาร
2

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 2 เม.ย.-มิ.ย. 54

ลําต้นจะมีขอ้ ปล้องสั,น ลําต้นมักแคระแกรนเป็ นโรค
ง่ า ย พื ช ส่ ว นใหญ่ ม ัก ต้อ งการธาตุ โ พแทสเซี ย มใน
ปริ มาณสูง แต่หากได้รับธาตุโพแทสเซี ยมมากเกินไป
จะทําให้การดูดธาตุแคลเซี ยมและแมกนี เซี ยมของพืช
ไปใช้ลดลง [4] [5]
ง าน วิ จั ย ที- ศึ กษ าผ ล ข อ ง ป ริ ม าณ ธา ตุ
โพแทสเซี ย มต่ อ คุ ณ ภาพของผลผลิ ต พื ช บางชนิ ด
ได้แก่ การศึกษาผลของระดับโพแทสเซี ยมต่อปริ มาณ
สารให้กลิ-นของผลแตงเทศที- ปลูกในวัสดุปลูก โดย
แปรเปลี-ยนระดับความเข้มข้นของ โพแทสเซี ยม 3
ระดับคือ 120, 240 และ 360 mg/L และพบว่า ที-ความ
เข้มข้น 240 mg/L มีผลให้สารที-มีกลิ-นหอมคือ n-amyl
acetate, 2-butoxyethyl acetate, benzyl acetate, benzyl
acetic acid ester, nonadien, acetic acid phenethyl
ester, cinnamic acid และ phthalic acid diisobutyl
ester มี ปริ มาณสู งที- สุด [6] นอกจากนี, มีงานวิจัย ทีศึ ก ษาผลของโพแทสเซี ย มที- ร ะดั บ ความเข้ม ข้ น
400g/plant/crop สํ า หรั บ การปลู ก มะละกอ [7]
ผลการวิจยั พบว่าโพแทสเซียมมีผลให้ความสูงของต้น
จํานวนและขนาดของผลทั,งความยาวและความกว้าง
มี ค่ามากขึ, น นอกจากนี, มีผลวิจัยของ Hartz [8] ซึ- ง
พบว่าจํานวนผลของมะเขือเทศมีมากขึ,นตามปริ มาณ
ธาตุโพแทสเซี ยมที- ได้รับรวมทั,งสี ของผลก็ดีข, ึนตาม
ไปด้วย นอกจากนี, Lester [9] รายงานว่า ปริ มาณ
นํ,าตาลในผลแตงเทศจะแปรผันโดยตรงกับปริ มาณ
ธาตุโพแทสเซียมที-พืชได้รับ
อย่ า งไรก็ ต ามยัง ไม่ มี ง านวิ จั ย ที- ศึ กษา
เกี- ยวกับผลของปริ มาณธาตุอาหารโพแทสเซี ยมต่ อ
มะละกอ ตั,งแต่ การเจริ ญเติ บโตของต้น ตลอดจน
คุ ณ ภาพของผลผลิ ต ที- ไ ด้ ดั ง นั, นงานวิ จั ย นี, จึ ง มี
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื- อ ศึ ก ษ า ผ ล ข อ ง ป ริ ม าณ ธ า ตุ
โพแทสเซี ยมต่อปริ มาณผลผลิ ต การสะสมของธาตุ

สี หรื อรู ปร่ างที-เปลี-ยนไป แต่อาการที-แสดงออกจะไม่
เหมื อนกันในพืชแต่ละชนิ ด การตรวจสอบดิ นหรื อ
ตรวจวิเคราะห์ใบพืชจะช่วยบอกได้วา่ ธาตุอาหารชนิ ด
ใดที- พืชได้รับในปริ มาณน้อย ซึ- งอาจจะมีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของพืช [1-3]
มะ ล ะ กอ เ ป็ น พื ช ที- ทํ า ร าย ไ ด้ ดี ใ ห้ กั บ
เกษตรกร เป็ นผลไม้ที-นิยมบริ โภคทั,งภายในประเทศ
และส่ งเป็ นสิ นค้าออก แต่ราคามะละกอมักถูกจํากัด
ด้วยคุณภาพของผลผลิต ซึ- งได้แก่ ความหวาน ความ
กรอบและสี ข องผล คุ ณสมบัติ ที-เ ป็ นที- ตอ้ งการของ
ผูบ้ ริ โภคมาจากธาตุอาหารที- ใช้ในการปลูกและการ
เลื อกสายพันธุ์ ที-เหมาะสม ความหวานจะขึ, น อยู่กับ
ชนิดและปริ มาณของนํ,าตาลรวมทั,งสารที-ให้กลิ-นชนิด
ต่างๆ ที-มีอยูใ่ นผล ดังนั,นถ้าต้องการให้ได้ผลผลิตใน
ปริ ม าณสู ง และมี คุณ ภาพเป็ นไปตามความต้องการ
ของตลาด จึ งจําเป็ นต้องเลื อกสายพันธุ์และให้ธาตุ
อาหารที-พอเหมาะกับการเจริ ญเติบโต เพื-อให้ผลผลิต
ที- ไ ด้มี ค วามหวานและมี ร สชาติ ดี ดัง นั,น การศึ ก ษา
เกี- ย วกับ ปริ ม าณธาตุ อ าหารต่ อ คุ ณภาพของผลผลิ ต
มะละกอจะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิ จของ
ภาคเกษตรกรรมและประเทศ
โพแทสเซียมเป็ นธาตุอาหารที-มีความสําคัญ
ต่อมะละกอในด้านความหวาน นอกจากนี, ยงั เป็ นตัว
ควบคุ ม อัต ราการสัง เคราะห์ แ สงและการหายใจ มี
ความสํ า คัญ ต่ อ การเกิ ด แป้ ง การเปลี- ย นแป้ งเป็ น
นํ, าตาล ทํา ให้ พื ช มี ค วามต้ า นทานต่ อ เชื, อ โรค มี
ความสําคัญต่อการสร้างคลอโรฟิ ลล์ รวมทั,งเป็ นโค
เเฟคเตอร์ ข องเอนไซม์บ างชนิ ด หากพื ช ขาดธาตุ
โพแทสเซียม จะแสดงอาการคือการสังเคราะห์แสงจะ
ลดลง แต่ ก ารหายใจจะเพิ- ม ขึ, น ใบจะเหลื อง
(Chlorosis) เป็ นทางๆในใบแก่ก่อนและใบจะแห้งตาย
เป็ นจุดๆบริ เวณขอบและปลายใบหรื อใบอาจม้วนงอ
3
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อาหารต่างๆ ในเนื,อเยือ- มะละกอ (ใบและผล) ปริ มาณ
นํ,าตาลในผล และการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อผลผลิต
มะละกอที- ไ ด้ โดยในงานวิ จั ย นี, ได้ ท ดลองกั บ
มะละกอพันธุ์ป ากช่ อง 2 ซึ- งเป็ นมะละกอลูกผสม
ระหว่างพันธุ์แขกดําและปากช่อง 1 มีลกั ษณะสําคัญ
คือ ทนต่อโรคไวรัส จุดวงแหวนได้ดี แต่ยงั ไม่เป็ น
ที- รู้จกั แพร่ หลายในกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผูบ้ ริ โภค
มากนัก เนื- องจากเป็ นสายพันธุ์ใหม่ [10] รวมทั,งได้
ทดลองปลูกมะละกอในวัสดุปลูก (Substrate culture)
ซึ-งเป็ นระบบแบบไม่ใช้ดิน (Soilless culture) เพื-อให้
สามารถควบคุมปริ มาณธาตุอาหารที- ให้กบั มะละกอ
ได้อย่างแม่นยํา นอกจากนี, ธาตุอาหารยังอยู่ในรู ปทีพืชสามารถนําไปใช้ได้ทนั ที และมีการปรับค่าความ
เป็ นกรดด่างให้อยูใ่ นระดับที-เหมาะสม [11]

2.1.2 การปลูกมะละกอในวัสดุปลูก
ย้า ยต้น กล้า มะละกอลงภาชนะปลู ก ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 นิ,ว ที-มีวสั ดุปลูกคือ ทรายหยาบ
: ถ่านแกลบ : ขุยมะพร้าว อัตราส่ วน 1:1.5:0.5 รดด้วย
สาร ล ะ ล าย ธา ตุ อ า ห า ร ที- มี ค ว าม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง
โพแทสเซี ยม 100 ppm เป็ นเวลา 3 เดื อน หรื อต้น
มะละกอเริ- มออกดอก เลือกต้นที-แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่
มีโรค และเป็ นต้นกระเทยซึ- งสังเกตได้จากลักษณะ
ดอก ให้เหลือเพียง 1 ต้น/ภาชนะปลูก จากนั,นรดด้วย
สาร ล ะ ล าย ธา ตุ อ า ห า ร ที- มี ค ว าม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง
โพแทสเซี ย มแตกต่ า งกัน 4 ระดับ จนเสร็ จ สิ, น การ
ทดลอง โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD 4 ซํ,า
หน่วยการทดลองละ 2 ต้น
2.1.3 การให้ สารละลายธาตุอาหารแก่ มะละกอ
ให้สารละลายธาตุอาหารด้วยระบบนํ,าหยด
แก่ตน้ มะละกอทุกวัน ในช่วงเช้าและช่วงเย็น ปริ มาณ
ต้นละ 3 ลิตร/ต้น/วัน ตามการทดลอง ดังนี, คือ การ
ทดลองที- 1, 2, 3 และ 4 ที- มีความเข้มข้นของ
โพแทสเซี ยม 100, 200, 300 และ 400 ppm
(T1,T2,T3,T4) ตามลําดับ สูตรธาตุอาหารดังตารางที- 1
2.1.4 การเตรียมสารละลายธาตุอาหาร
เตรี ยมสารละลายธาตุอาหารเข้มข้น 100 เท่า
โดยแยกเป็ นสองถังๆละ 10 ลิ ต ร คื อ สารละลาย A
และสารละลาย B ดังแสดงในตารางที- 1 โดยแต่ละถัง
ผสมธาตุอาหารต่างๆ กับนํ,าให้ได้ปริ มาตร 10 ลิ ตร
และนําสารละลาย A และ B อย่างละ 1.2 ลิตร มาผสม
กันแล้วนําไปเจื อจางกับนํ,าให้ได้ 120 ลิตร ปรับ pH
ด้วยกรด HNO3 ให้สารละลายมีค่า pH เท่ากับ 5.6-5.8
แล้วให้สารละลายธาตุอาหารด้วยระบบนํ,าหยด ความ
เข้มข้นของธาตุอาหารที- ตน้ มะละกอได้รับแสดงใน
ตารางที- 1

2. การทดลอง
2.1 ปริมาณผลผลิตมะละกอ
2.1.1 การเตรียมต้ นกล้ ามะละกอ
นําเมล็ดมะละกอพันธุ์ปากช่อง 2 แช่น, าํ ไว้เป็ น
เวลา 1 วัน แล้วนําไปเพาะลงในถาดหลุมที-มีส่วนผสม
ของทรายหยาบ : ถ่านแกลบ อัตราส่ วน 1:1 (โดย
ปริ มาตร) เมื-อมีใบจริ ง 2-3 คู่ จึงทําการย้ายปลูกลงใน
กระถางพลาสติกดําขนาด 6 นิ,ว ที-มีส่วนผสมของวัสดุ
ปลูก คือ ทรายหยาบ: ถ่านแกลบ: ขุยมะพร้ าว: ใบ
ก้ามปู หมัก อัต ราส่ วน 1:1:0.5:0.5 กระถางละ 3 ต้น
แล้ว รดด้ว ยสารละลายธาตุ อาหารที- มี โ พแทสเซี ย ม
ความเข้มข้น 100 ppm โดยใช้สูตรครึ- งความเข้มข้น
(half strength concentration) ดังตารางที- 1 เพื-อให้ตน้
กล้าได้ปรั บตัวก่ อนได้รับสารละลายความเข้มข้น 1
เท่าในแต่ละสูตร เป็ นเวลา 2 เดือน
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ตารางที 1 สารเคมีที-ใช้เตรี ยมสารละลายธาตุอาหารเข้มข้น 100 เท่าของที-ใช้รดมะละกอที-ปลูกในวัสดุปลูก
สารเคมี
ความเข้ มข้ นของโพแทสเซียม 4 ระดับ (ppm)
100 (T1)
200 (T2)
300 (T3)
400 (T4)
Stock A
Ca(NO3)2.4H2O
1357
1357
1357
1357
Fe-EDTA
3.85
3.85
3.85
3.85
Stock B
KH2PO4
204
204
204
272
K2SO4
130.5
261
261
(NH4)2SO4
198
99
KNO3
101
212.1
303
535.3
Mg(NO3)2.6H2O
384
384
384
384
NH4H2PO4
115
115
115
57.5
ZnSO4.7H2O 22%
1.18
1.18
1.18
1.18
CuSO4.5H2O
0.13
0.13
0.13
0.13
MnSO4.H2O
1.69
1.69
1.69
1.69
H3BO3
1.27
1.27
1.27
1.27
(NH4)6Mo7O24.4H2O
0.09
0.09
0.09
0.09
EC (µS/cm)
1849.67
1984.67
2135.67
2361.33
2.2 การวิเคราะห์ ปริมาณนํา/ ตาลในผลมะละกอสุ ก
เครื- องมือที-ใช้วิเคราะห์คือ เครื- อง Capillary
electrophoresis (CE) ซึ-งประกอบด้วย HP3D Capillary
electrophoresis (Agilent Technologies, Bracknell,
UK) และใช้ fused silica capillary (Polymicro
technology (Phoenix, AZ, USA) เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน 75 µm ความยาว 48.5 cm
สารเคมีประกอบด้วย D(+) glucose, D(-)
fructose, sucrose, และ hexadecyltrimethylammonium hydroxide (CTAH), 10% weight solution in
water (Sigma, Steinheim, Germany), benzoic acid,
99.5% (May&Baker, Dagenham, UK)

การเตรี ย มตัวอย่ างมะละกอเพือ วิเคราะห์
ปริมาณนํา/ ตาล
ชัง- ผลมะละกอสุ กที- ห-ันเป็ นชิ,นเล็กๆ หนัก
0.25 g ในบีกเกอร์ ขนาด 100 ml เติม deionized water
80 ml จากนั,นนําไปวางใน ultrasonic bath ที-อุณหภูมิ
60°C นาน 30 นาที จากนั,น ถ่า ยสารตัวอย่า งลงใน
volumetric flask ขนาด 100 ml และปรับให้ถึงขีด
ปริ มาตรด้วย deionized water แล้วกรองสารตัวอย่าง
ผ่าน Syringe filter ขนาด 0.45 µm ก่อนนําไปฉี ดเข้า
เครื- อง CE
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mesh ก่ อนนําไปหาปริ มาณ nitrogen, phosphorus,
potassium, calcium และ magnesium
2.3.1.3 การวิเคราะห์ ปริมาณ Total nitrogen ด้ วยวิธี
Kjeldahl
ชั-งสารตัวอย่างใบ ก้านหรื อผลหนัก 0.3 g
ใส่ ใน Digestion flask ตามด้วย K2SO4 5 g และ
CuSO4.5H2O หนัก 0.5 g หลังจากนั,นเติม H2SO4
เข้มข้น 25 mL และให้ความร้อนกับ digestion flask
ใน digestion Unit โดยเริ- มต้นจาก 150°C ประมาณ
30 นาที จากนั,นค่อยๆเพิ-มอุณหภูมิข, ึ นจนถึ ง 350°C
จนได้ส ารละลายใสซึ- งใช้เ วลาประมาณ 3 ชั-ว โมง
จากนั,น ปล่อ ยให้ส ารละลายเย็น ลงถึ ง อุณ หภู มิ ห้อ ง
แล้วจึงย้าย digestion flask ไปวางใน distillation unit
และเติม 40% NaOH จนกระทัง- สารละลายเปลี-ยนเป็ น
สี ดาํ ลงใน flask (ระบบปิ ด) จากนั,นบรรจุ boric acidindicator solution 50 mL ใน erlenmeyer flask ขนาด
250 mL และวางไว้ในตําแหน่งรองรับ distillate จาก
การกลั- น สารตั ว อย่ า งโดยให้ ป ลายหลอดที- แ ก๊ ส
แอมโมเนี ยไหลผ่านจุ่มอยู่ในสารละลายตลอดเวลาทีทํ า การกลั- น ทํ า การกลั- น จนได้ ส ารละลายใน
erlenmeyer flask ประมาณ 200 mL (distillate) ยก
erlenmeyer flask ออกจาก distillation unit และไต
เตรตdistillate ที-ได้ดว้ ยสารละลาย HCl เข้มข้น 0.05
M จนสารละลายเปลี-ยนจากสี เขียวเป็ นม่วงอมชมพู
2.3.2 การวิเคราะห์ ปริมาณ Phosphorus
2.3.2.1 เครืองมือและสารละลาย
เ ค รื- อ ง มื อ ที- ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย UV-VIS
spectrometer, (Perkin Elmer Lambda 35, U.S.A)
และสารละลาย sulfuric-molybdate solution (reagent
A) เตรี ยมโดยละลาย ammonium
molybdate
tetrahydrate 6 กรัม ด้วย deionized water ประมาณ
250 ml และละลาย antimony potassium tartate

2.3 การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณธาตุ อ าหารที ส ะสมใน
เนือ/ เยือ
2.3.1 การวิเคราะห์ ปริมาณไนโตรเจนทั/งหมด (Total
nitrogen)
2.3.1.1 เครืองมือและสารละลาย
เครื- องมือที-ใช้ประกอบด้วย Digestion Unit
(Gerhardt Model KB20S, Konigswinter, Germany)
และDistillation Unit (Gerhardt Model Vap 12,
Konigswinter, Germany) และสารละลายที- ใ ช้
ประกอบด้วย standard HCl ที- มีความเข้มข้นในช่วง
0.02 M ถึง 0.05 M เตรี ยมจากการ standardize HCl
ด้วย Na2CO3 โดยใช้ methyl red เป็ น indicator,
sodium hydroxide เข้มข้น 40% ละลาย NaOH ในนํ,า,
boric acid-indicator solution เตรี ยมโดยละลาย boric
acid 20 g ในนํ,าประมาณ 700 mL อุ่นสารละลายให้
ร้อนเพื-อให้ละลายหมด หลังจากนั,นทิ,งสารละลายให้
เย็นถึงอุณหภูมิห้อง แล้วเติม mix indicator 20 mL
(เตรี ยมจากละลาย bromocresol green 0.165 g และ
methyl red 0.0825 g ใน ethanol และปรับปริ มาตร
เป็ น 1000 mL ใน volumetric flask) pH มีค่าประมาณ
3.4 และสารละลายมีสีแดงอมส้ม จากนั,นปรั บ pH
ของสารละลายจนได้ 3.9 ด้วยสารละลาย NaOH โดย
ใช้ pH meter (สารละลายมีสีม่วงแดง) และปรั บ
ปริ มาตรเป็ น 1000 mL ด้วยนํ,า
2.3.1.2 การเตรียมตัวอย่ างมะละกอ
เมื- อมะละกอเริ- ม ออกดอกจะเก็บใบมาหั-น
เป็ นชิ,นเล็กๆและนําไปอบให้แห้งที- 70°C เป็ นเวลา
48 ชัว- โมง สําหรับผลจะเก็บ 2 ครั,งคือผลดิ บและผล
สุ ก และจะเตรี ย มตัว อย่า งโดยหั-นเป็ นชิ, น เล็ก ๆและ
นําไปอบให้แห้งที- 70°C เป็ นเวลา 48 ชัว- โมง จากนั,น
นํามาบดให้ล ะเอี ยดและร่ อนผ่าน sieve ขนาด 70
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0.1454 กรัม ด้วย deionized water ประมาณ 50 ml
ผสม ammonium molybdate solution และ antimony
potassium tartrate solution เข้าด้วยกันใน beaker แล้ว
นํ า สารละลายไปแช่ ใ นภาชนะที- บ รรจุ น, ํ าแข็ ง
ประมาณ 45 นาที รอจนสารละลายเย็นจัด จึ งค่อยๆ
เติม conc. H2SO4 ลงไปในสารละลายอย่างช้าๆ
จํานวน 70 ml และคนสารละลายตลอดเวลา จากนั,น
เติ ม deionized water เพิ-มจนปริ มาตรสารละลาย
ประมาณ 490 ml และปล่อยให้สารละลายแช่ ใน
นํ,าแข็ง ต่อ ไปจนอุ ณหภูมิ เย็น ลงจนถึ งอุ ณหภูมิ ห้อ ง
จากนั,นปรั บปริ ม าตรสารละลายเป็ น 500 ml ใน
volumetric flask ด้วย deionized water (ควรเก็บ
สารละลายในที- มืด และอุณหภูมิต-าํ และเก็บไว้ได้ไม่
เกิน 5 วัน) สําหรับworking solution (สารละลายที-ใช้
ในการ form complex) เตรี ยมโดยละลาย ascorbic
acid 1.5 g ใน sulfuric-molybdate solution 200 ml จะ
ได้สารละลายสี เหลืองใสที- เรี ยกว่า working solution
ซึ-งควรใช้ทนั ทีเก็บไว้ได้ไม่เกิน 24 ชัว- โมง
2.3.2.2 การย่ อยตัวอย่ างมะละกอ
ชัง- ตัวอย่างมะละกอ ที-ได้จากหัวข้อ 2.3.1.2
หนัก 0.15 กรัมใส่ ลงใน TEFLON vial จากนั,นเติม
conc. HNO3 2 ml และ conc. HCl 1 ml ตาม ลําดับ ให้
ความร้อนกับสารตัวอย่างประมาณ 60 OC บน hot
plate จนควันสี น, าํ ตาลแดงลดลง จึงปิ ดฝา vial ขณะ
digest ให้เปิ ดฝาเป็ นครั,งคราวเพื-อลดความดันและไอ
ของกรดภายใน vial และให้ความร้อนไปจนกว่าจะได้
สารละลายใส จากนั,นปล่อยให้สารละลายเย็นจนถึ ง
อุณหภูมิหอ้ ง แล้วจึงเจือจางด้วย deionized water จน
ได้ปริ มาตร 25 ml ใน volumetric flask กรอง
สารละลายผ่าน 0.45 µm disposable filter สารละลาย
ที- ไ ด้ (digested solution) ใช้สํา หรั บ หาปริ ม าณ
phosphorus ด้ ว ย วิ ธี spectrophotometry แ ล ะ ห า

ปริ ม าณ metal ions ด้ว ยวิธี atomic absorption
spectrophotometry (AAS)
2.3.2.3 การหาปริมาณ Phosphorus
ปิ เปต Standard KH2PO4 solution 5 ppm
ปริ มาตร 0, 2.5, 4 และ 5 ml ลงใน volumetric flask
ขนาด 25 ml (ในแต่ละขวดจะมี standard KH2PO4
เข้มข้น 0, 0.5, 0.8, 1 ppm ตามลําดับ) เติม
สารละลายตัวอย่าง (ตัวอย่างใบและก้านของมะละกอ:
ใช้ปริ มาตร 1 ml สําหรับ T1, 0.5 ml สําหรับ T2, 0.4
ml สําหรับ T3 และ 0.3 ml, สําหรับ T4; ตัวอย่าง
มะละกอผลดิ บและมะละกอผลสุ ก: ปริ มาตร 1 ml
สําหรับ T1 และ T2 ปริ มาตร 0.5 ml สําหรับ T3 และ
T4) และ H3BO3 อิ-มตัว 3 หยด ลงใน volumetric flask
แต่ละขวด จากนั,นเติม working solution ลงไป 2 ml
เขย่าให้เข้ากัน ปรั บให้ถึงขี ดปริ มาตร 25 ml ด้วย
deionized water เขย่าให้เข้ากัน วัดค่า absorbance
ของสารละลายเมื-อตั,งสารละลายทิ,งไว้นาน 30 นาที ทีความยาวคลื-น 880 nm
2.3.3 การวิเคราะห์ ปริมาณ Potassium, Calcium และ
Magnesium
เ ค รื- อ ง มื อ ที- ใ ช้ วั ด คื อ FlameAtomic
Absorption Spectrophotometer Model 1100B
(Perkin-Elmer)
2.4 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
ทดสอบการยอมรั บ ของผู ้ บ ริ โภคต่ อ
มะละกอพันธุ์ปากช่อง 2 ที-ปลูกในระบบไม่ใช้ดินและ
รดด้ว ยสารละลายที- มี ร ะดับ โพแทสเซี ย มต่ า งกัน 4
ระดับ เปรี ยบเที ย บกับมะละกอพันธุ์ ฮฮลแลนด์ ซึ- ง
เป็ นพันธุ์ที-นิยมปลูกและบริ โภคในปั จจุบนั ผูเ้ ข้าร่ วม
การทดสอบเป็ นผูบ้ ริ โภคทั-ว ไปที- ช อบรั บประทาน
มะละกอสุ ก จํานวน 100 คน เตรี ยมตัวอย่างสําหรับ
เสิ ร์ฟโดยบรรจุมะละกอตัวอย่างละ 3 ชิ,นขนาด 1.5
7

วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปี ที 19 ฉบับที 2 เม.ย.-มิ.ย. 54

ลู ก บาศก์ เ ซนติ เ มตร ลงในถ้ว ยพลาสติ ก ขนาด 2
ออนซ์ พร้อมฝาปิ ด กํากับรหัสตัวอย่างด้วยเลขสุ่ ม 3
หลักจากตารางเลขสุ่ ม และเก็บตัวอย่างในตูเ้ ย็น (4
องศาเซลเซียส) จนกว่าจะนําไปเสิ ร์ฟ
การทดสอบจัดขึ,นที-ห้องปฏิบตั ิการทดสอบ
ทางประสาทสัมผัส บริ เวณทดสอบมีแสงสว่างอย่าง
เพียงพอ และควบคุมอุณหภูมิห้องทดสอบที- 25 องศา
เซลเซี ยส ผูท้ ดสอบแต่ละคนจะนั-งในช่ องทดสอบ
(booth) และจะได้รับตัวอย่างมะละกอที- กาํ กับด้วย
เลขสุ่ ม 3 หลัก ที ละ 1 ตัวอย่าง จนครบทุ กตัวอย่าง
ตามแผนการเสิ ร์ฟแบบสุ่มของ Macfie และคณะ [12]
ผู ้ท ดสอบประเมิ น ความชอบในด้ า นต่ า งๆ คื อ สี
ความชุ่ ม ชื, นที- ปรากฏ ความหวาน กลิ- นรสโดยรวม
ความแข็ ง ความฉํ- า นํ, าขณะเคี, ยว และความชอบ
โดยรวม โดยใช้ 9-point hedonic scale [13] ผูท้ ดสอบ
ดื-มนํ,า (Nestlé Pure Life, Nestlé Thai, อยุธยา,
ประเทศไทย) ก่อนทดสอบแต่ละตัวอย่าง เพื-อลดกลิ-น
รสตกค้างจากตัวอย่างที-ทดสอบก่อนหน้า (carry-over
effect)
วางแผนการทดสอบแบบ RCBD คํา นวณ
ค่ า เฉลี- ย คะแนนการยอมรั บ และส่ วนเบี- ย งเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และ
เปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งของค่ า เฉลี- ย โดยใช้
Duncan’s New Multiple Range Test ที-ระดับความ
เชื-อมัน- ร้อยละ 95 (Montgomery, 2005)

จากการทดลองพบว่ า จํา นวนผลมี ค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยต้นที-ได้รับ
สารละลายธาตุอาหารที- มีโพแทสเซี ยมความเข้มข้น
400 และ 300 ppm มีจาํ นวนผลสู งสุ ด 10.3 และ 9.0
ผล ซึ-งแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติกบั จํานวนผล
ของต้นที-ได้รับสารละลายธาตุอาหารที-มีโพแทสเซี ยม
ความเข้มข้น 100 และ 200 ppm (ตารางที- 2)
จากการหาปริ มาณนํ, าตาลในเนื, อเยื- อ
มะละกอผลสุ กที- ปลูกด้วยสารละลายธาตุอาหารที- มี
การแปรค่าความเข้มข้น โพแทสเซี ยมเป็ น 4 ระดับ
ด้ว ยเทคนิ ค capillary electrophoresis พบว่า ในผล
มะละกอสุ ก มี ป ริ มาณ glucose มากกว่ า ปริ ม าณ
fructose เล็ก น้อ ย โดยปริ ม าณ fructose ของผล
มะละกอสุ กจาก T1 (3.33%) น้อยกว่าและแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญกับปริ มาณ fructose ของผลที-ได้จาก
treatment อื-นส่ วนปริ มาณ glucose (6.37%) ในผล
มะละกอสุ กจาก T4 มี มากกว่าและแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญกับ treatment อื-นๆ (ตารางที- 3) อย่างไรก็
ตามมะละกอผลสุ ก ที- ได้ม าจากรดด้วยธาตุอ าหารทีแปรความเข้ม ข้น ของ โพแทสเซี ย ม 4 ระดับ ใน
treatment T1 มีความหวานหรื อปริ มาณนํ,าตาลน้อย
กว่า T2, T3 และ T4 หากพิจารณาปริ มาณนํ,าตาลใน T2,
T3 และ T4 จะมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก ดังรู ปที- 1
หากพิจารณาข้อมูลผลผลิตมะละกอ ประกอบด้วย จะ
พบว่า T3 และ T4 ให้ผลผลิตในปริ มาณใกล้เคียงกันแต่
มากกว่า T2 ดัง นั,น จึ งสรุ ป ได้ว่า ความเข้ม ข้น ของ
โพแทสเซียมใน T3 เพียงพอสําหรับการปลูกมะละกอ
ที- ใ ห้ ท, ั งความหวานและผลผลิ ต สู ง และสามารถ
ประหยัดต้นทุนได้มากกว่า T4

3. ผลและการวิจารณ์ ผล
3.1 ปริ ม าณผลผลิต มะละกอและปริ มาณนํ/า ตาลใน
มะละกอผลสุ ก
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ตารางที 2 จํา นวนผลเฉลี- ย ของมะละกอในช่ ว ง 3
เดือนหลังติดผล1/
ระดับความเข้ มข้ นของ
จํานวนผล2/
โพแทสเซียม (ppm)
100
4.6b±2.6
200
5.3b±1.44
300
9.0a±0.41
400
10.3a±2.18
F-test
*
C.V. (%)
15.51

Total glucose and fructose (%)

12
10
8
6
4
2
0
100

200

300

400

ความเข้ มข้นโพแทสเซี ยม (ppm)

รู ปที 1 ผลรวม glucose และ fructose (%) ที-มีในผล
มะละกอสุก
3.2 ปริมาณธาตุอาหารทีส ะสมในเนือ/ เยือ
จากการทดลองเมื- อนําปริ มาณค่าเฉลี-ยของ
ธาตุ nitrogen (N) phosphorus (P), potassium (K),
calcium (Ca) และ magnesium (Mg) ที-พบในเนื, อเยื-อ
มะละกอจากทั,ง 4 Treatment มา plot graph กับ
เนื, อ เยื-อมะละกอในส่ วนของใบ (leaf) ก้านใบ (leaf
stalk) ผลดิบ (raw papaya) และผลสุ ก (ripe papaya)
ดังรู ปที- 2 จะพบว่าใบเป็ นส่วนที-มีธาตุอาหารเกือบทุก
ตัวมากที- สุด สําหรับธาตุโพแทสเซี ยมจะพบปริ มาณ
มากในเนื, อเยื-อทุกส่ วนของมะละกอคือใบ (leaf) ก้าน
ใบ (leaf stalk) ผลดิบ (raw papaya) และผลสุ ก (ripe
papaya) และพบมากที-สุดที-กา้ นใบ

* มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที-ระดับความเชื- อมัน95%,
1/

เฉพาะผลที- มีน, ําหนัก มากกว่า 200 กรั ม และความยาวผล
มากกว่า 10 เซนติเมตร
2/
ค่ าเฉลี- ยตามแนวตั,งที- ตามหลังด้วยตัวอัก ษรแตกต่ างกัน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ (p<0.05) โดยวิธี
DMRT

ตารางที 3 ปริ มาณนํ,าตาลในมะละกอผลสุก
ระดับความเข้ มข้ น
Fructose
Glucose
1/
ของโพแทสเซียม
(%)
(%)1/
(ppm)
100 (T1)
3.33b±0.31 4.26c±0.06
200 (T2)
4.85a±0.02 5.44b±0.38
300 (T3)
4.80a±0.39 5.12b±0.37
400 (T4)
4.56a±0.44
6.37a±0.38
F-test
*
*
C.V.(%)
7.50
6.49

4

Leaf
Leaf Stalk
Raw papaya

3
Nutrient (%)

Ripe Papaya
2

1

0
N

P

K

Ca

Mg

รู ปที 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณธาตุ
Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K),
Calcium (Ca) และ Magnesium (Mg) ที- สะสมใน
เนื,อเยือ- มะละกอ

* มี ความแตกต่างกันอย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที-ระดับความ
เชื- อมัน- 95%; 1/ค่าเฉลี- ยตามแนวตั,งที-ตามหลังด้วยตัวอักษร
แตกต่ า งกัน มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่างมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยวิธี DMRT
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นํ,าตาลไม่แตกต่างกัน แต่สูงกว่าที- ความเข้มข้น 100
ppm การสะสมธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส
โพแทสเซี ยม แคลเซี ยม และแมกนี เซี ยม ในเนื, อเยื-อ
มะละกอ พบว่าความต้องการธาตุอาหารของเนื, อเยื-อ
ต่างชนิ ดคือใบ ก้านใบ ผลดิ บและผลสุ กจะแตกต่าง
กัน เนื, อ เยื- อ ใบจะต้อ งการธาตุ อ าหารเกื อ บทุ ก ตัว
มากกว่าเนื, อเยื-อส่ วนอื- น และก้านใบจะต้องการธาตุ
โพแทสเซี ยมมากกว่าเนื, อเยื-อส่ วนอื-น สําหรับผลสุ ก
จะพบธาตุ ฟอสฟอรั ส แคลเซี ย ม และแมกนี เ ซี ย ม
น้อยกว่าเนื, อเยื-อส่ วนอื-น ผลการทดสอบการยอมรั บ
ของผูบ้ ริ โภคพบว่า มะละกอที- รดด้วยสารละลายธาตุ
โพแทสเซี ยมความเข้มข้น 100 ppm มีคะแนนการ
ยอมรับในด้านความหวาน ความแข็ง และความฉํ-านํ,า
ขณะเคี,ยว ตํ-ากว่าตัวอย่างอื-นๆ
การปลูกมะละกอให้ได้ท, งั ผลผลิ ตสู ง และ
ปริ ม าณนํ,าตาลในผลสู ง รวมทั,ง เป็ นที- ย อมรั บ ของ
ผูบ้ ริ โภค จํา เป็ นต้อ งให้ธ าตุ โ พแทสเซี ย มในระดับ
ความเข้มข้น 300 ถึง 400 ppm

3.3 การยอมรับของผู้บริโภค
มะละกอพันธุ์ปากช่อง 2 ที-ปลูกในระบบไม่
ใช้ดินและรดด้วยสารละลายที- มีร ะดับความเข้มข้น
โพแทสเซียมต่างกัน มีคะแนนการยอมรับแตกต่างกัน
(p<0.05) เฉพาะในด้านสี ความหวาน ความแข็ง และ
ความฉํ-านํ,าขณะเคี,ยว (ตารางผนวก) โดยมะละกอที-รด
ด้ว ยสารละลายธาตุ โ พแทสเซี ย มความเข้ม ข้น 100
ppm มีคะแนนการยอมรับตํ-ากว่าตัวอย่างอื-นๆ ยกเว้น
ด้านสี ทั,งนี, อาจเป็ นเพราะตัวอย่างข้างต้นมีลกั ษณะ
ปรากฏที-แห้งกว่า และที-สาํ คัญคือมีเนื,อสัมผัสแข็งกว่า
ตัวอย่างอื-นๆ ในขณะที- มะละกอที- รดด้วยสารละลาย
ธาตุ โพแทสเซี ย มความเข้มข้น 200-400 ppm มี
คะแนนการยอมรับในด้านดังกล่าวไม่แตกต่างกันมาก
นัก เมื- อ เปรี ยบเที ย บมะละกอพัน ธุ์ป ากช่ อง 2 ทั,ง 4
ตั ว อย่ า งกั บ มะละกอพั น ธุ์ ฮ อลแลนด์ จ ะเห็ น ว่ า
มะละกอพันธุ์ปากช่อง 2 จะมีคะแนนการยอมรับใน
ทุ ก ๆด้ า นตํ-า กว่ า มะละกอพัน ธุ์ ฮ อลแลนด์ อ ย่ า งมี
นัยสําคัญ (p<0.05) โดยคะแนนความชอบโดยรวม
ของมะละกอพันธุ์ปากช่อง 2 ทุกตัวอย่างมีค่าในช่วง
5-6 คะแนน คื อ บอกไม่ได้ว่าชอบหรื อไม่ชอบ ถึ ง
ชอบเล็ก น้อ ย ในขณะที- คะแนนของมะละกอพัน ธุ์
ฮอลแลนด์มีค่าในช่วง 7-8 คะแนน คือ ชอบปานกลาง
ถึงชอบมาก
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ตารางผนวก คะแนนการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อลักษณะทางประสาทสัมผัสด้านต่างๆ ของมะละกอพันธุ์ปาก
ช่อง 2 ซึ- งปลูกในระบบไม่ใช้ดินและรดด้วยสารละลายธาตุอาหารที-มีโพแทสเซี ยมแตกต่างกัน เปรี ยบเที ยบกับ
มะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์
พันธุ์ปากช่ อง 2 ซึงได้ รับสารละลายทีมีโพแทสเซียมแตกต่ างกัน
(ppm)
พันธุ์ฮอลแลนด์
100
200
300
400
b
a
b
สี
6.05 + 1.74
5.46 + 1.90
6.26 + 1.57
5.21 + 1.90a
7.40 + 1.47c
ความชุ่มชื, นที-ปรากฏ 5.94 + 1.66a 6.01 + 1.69a 6.05 + 1.66a
5.79 + 1.74a
6.65 + 1.79b
ความหวาน
5.07 + 2.12a 5.61 + 2.15b 5.52 + 1.90ab 5.53 + 1.96ab
7.26 + 1.62c
กลิ-นรสโดยรวม
5.79 + 2.08a 5.58 + 2.08a 5.63 + 1.96a
5.70 + 1.76a
6.41 + 1.81b
ความแข็ง
5.40 + 2.17a 5.97 + 1.77b 5.98 + 1.72b
5.99 + 1.81b
6.97 + 1.55c
ความฉํ-านํ,าขณะเคี,ยว 5.44 + 1.96a 6.04 + 1.90b 6.01 + 1.82b
6.02 + 1.76b
7.16 + 1.55c
ความชอบโดยรวม
5.47 + 1.86a 5.84 + 1.95a 5.81 + 1.76a
5.74 + 1.84a
7.23 + 1.42b
* สเกลที-ใช้ 1 = ไม่ชอบมากที-สุด, 5 = บอกไม่ได้ว่าชอบหรื อไม่ชอบ, 9 = ชอบมากที-สุด
a,b,c,…
ค่าเฉลี-ยในแถวเดียวกันที-กาํ กับด้วยอักษรต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
การยอมรับด้ านต่ างๆ
(n=100)
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p-value
(F-test)
0.000
0.003
0.000
0.007
0.000
0.000
0.000

