
 

 
 

 

มนตเสนห….สับปะรดสี 
 

“ดวยภาพลกัษณที่มีความโดดเดน ทัง้รูปทรงตน ลวดลาย สีสนัที่มีมนตเสนห ชวนใหหลงไหล  
จนมัดใจนักจัดสวน และนักเลนสับปะรดสี กับความอินเทรดดุจงานกราฟฟกจากธรรมชาต”ิ 
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 หลายคนคงสัยสัยวาสับปะรดสีเปนอยางไร ? วันนี้ผูเขียนขอเรียบเรียงเกร็ดความรูจากเอกสาร วารสาร  
เว็บไซดตาง ๆ มาใหทานผูอานไดรูจักกันคะ 
 

สับปะรดส ี
 Bromeliad เปนพืชอยูในวงศ Bromeliaceae มีประมาณ 60 สกุลและมากกวา 2,000 ชนิดเปนพืชใบเล้ียง
เด่ียว โดยมีถ่ินกําเนิดแถบทวีปอเมริกาเกือบท้ังหมด พบบอยในทวีปแอฟริกาใตเพียงชนิดเดียว คือ Pilcairmnaia 
feliciana เปนพืชท่ีขึ้นไดตั้งแตปาดงดิบชื้นท่ีสุดจนถึงอากาศแลงของทะเลทรายเนื่องจาก Bromeliad มีรูปราง ขนาด 
และสีสันมากมาย  เชน บางชนิด ใบมีสีเขียวขลิบเหลือง  ริ้วเหลือง บางชนิดใบสีมวงแตมสีชมพูเปนปนตามใบ หรือมีจุด
ประสะดุดตา เปนตน ดังนั้นการนํามาใชประโยชนจึงสามารถทําไดหลายอยาง เชน ใชในการจัดสวน ปลูกเปนไมกระถาง 
ปลูกเปนไมตัดดอก ปลูกเปนไมแขวน ปลูกประดับชั้นหรือตูโชว ปลูกใหเกาะอยูกับกิ่งไมหรือซอกหิน 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

1. ใบ : มีหลายลักษณะตั้งแตใบกวางจนถึงใบคลายใบหญา บางชนิดขอบใบเรียบ บางชนิดขอบใบเปนหยักหรือเปน
หนาม ใบของ Bromeliad บางชนิดจะมากายทับกันใบตอใบ และทับกันแนนโดยรอบฐาน แลดูเปนแองน้ําอยูตรงกลาง
อยางหลวมๆ หรืออาจจะมีลักษณะคลายหลอด สวนมากจะมีลักษณะคลายถวยโดยใบที่มีกายทับกันนี้จะทําหนาท่ีขังน้ํา
ไว โดยน้ําท่ีขังไวนี้ จะเก็บไวใชในชวงท่ีอากาศแหง ซึ่งแองน้ําน้ีเราเรียกวา rosette 

2. ราก : เปนระบบรากฝอยโดยบางชนิดทําหนาท่ีดูดอาหาร ความชื้น และยึดเกาะ แต Bromeliad บางชนิดรากจะทํา
หนาท่ีเปนเพียงตัวเกาะยึดเทาน้ัน และ Bromeliad บางชนิดไมมีราก รากของ Bromeliad จะอยูบริเวณฐานของลําตน
บางชนิดจะมีรากออกมาจากลําตนท่ัว ๆ  ไป บางทีจะวนรอบ ๆ ท่ีกาบใบกอนลงดิน เปนตน จากลักษณะรากและหนาท่ี
ของรากจึงแบง Bromeliad ได 2 ชนิด คือ 

 



2.1 Epiphytic bromeliad ใน Bromeliad กลุมนี้รากจะเหนียวและแข็ง โดยมีหนาท่ีเกาะยึดกับตนไม มัก
เจริญเติบโตในปาเขตรอนหรือกึ่งรอนท่ีมีความชื้นในบรรยากาศสูง จะดูดนํ้าและธาตตุอาหารตางๆ จากในบรรยากาศ 
นอกจากนี้ยังไดธาตุอาหารตางๆ จากอินทรียวัตถุท่ีถูกทับถมมาดวย Bromeliad ในกลุมนี้ เชน Aechmia , Cryptanthus 
, Tillandsia, Guzmania , Neoregelia , Vriesia เปนตน  

2.2 Terrestial bromeliad  โดยท่ัวไปจะเจริญท่ีดินและรอยแตกของหิน  โดยปกติแลวมักชอบอยูในที่โลงมี
อากาศอบอุน และมีแสง โดยปกติ rosette ของ Bromeliad พวกนี้จะเก็บน้ําไดมากกวาพวก epiphytic ในกลุมนี้ท่ีพบ
เห็นไดบอยๆ  เรานิยมนํามารับประทานและปลูกเปนการคา  คือ   Ananas comosus ตัวอยาง Bromeliad ในกลุม
นี้ เชน Ananas , Quesnelia , Puya , Wittrockia , Portea เปนตน 

3. ลําตน : ลําตนแข็งบางชนิดมีลําตนยาว บางชนิดลําตนส้ันมาก ทําใหใบเหลือมกันเปนวงเห็นเปนรูปกรวยกวางตนสูง
ตั้งแต 2 นิ้ว จนถึง 9 เมตร ลักษณะตนมีท้ังตั้งตรงและเล้ือย 
4. ดอก : ดอกของ Bromeliad มีกลีบดอก 2 กลีบ กลีบเล้ียง 3 กลีบ เกสรตัวผู 6 อัน เกสรตัวเมีย 3อัน มีรังไข 3 อัน 
ซึ่งตามปกติดอกจะมีอายุส้ัน  ในขณะที่สวนท่ีมีสีสันสวยงามนั้นยังอยูไดอีกนานหลายสัปดาห ซึ่งสวนนี้คือ ใบประดับ 
บางชนดิใบจะมีสีสดใสขึ้นในชวงหลังและกอนการใหดอก โดยสีท่ีสดใสนี้  ตามธรรมชาติจะชวยในเรื่องของการลอแมลง
เพ่ือมาผสมเกสร 

5. ผล : มีท้ังแบบ capsule และ berry 
บรอมีเลียด (Bromeliad, สับปะรดประดับ, สับปะรดสี) มีหลายสกุล แตท่ีสําคัญและพบในตลาดคาไมดอกไมประดับใน
บานเรา ไดแก สกุล นีโอรีเจลยา (Neoregelia) แอคเมีย (Aechmea) คริปแทนทัส (Cryptanthus) บิลเบอรเกีย 
(Billbergia) ดิสเคีย (Dyckia) กุซแมเนีย (Guzmania) รีเซีย (Vriesea) อนานาส (Ananas) และทิลแลนดเซีย 
(Tillandsia) แสดงภาพดานลาง 
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สับปะรดสีกับการจัดสวน 
สับปะรดสีมีความสวยคงทนไดทุกฤดูกาล นํามาจัดสวน 7-10 วันอยูไดโดยไมตองรดน้ํา เพราะในตนมีการเก็บ

น้ําไวโคนกาบใบสามารถนํามาจัดสวนท้ังกลางแจงและในรมรําไร เพราะบางพันธุสามารถอยูกลางแดด 100% ไดบาง
ตัวรมรําไร พันธุเดนท่ีใชจัดสวนไดอยางพวกใบปากนกแกว จัดสวนแลวทําใหสวนสวางขึ้น สวนสับปะรดสีท่ีนํามาจัด
สวนไดดี คือสกุลนีโอ รีเจลยา เชน นีโอ ไฟรบอล เปนพันธุท่ีใหหนอดก ออกหนอเร็ว  

เทคนิคการปลูกเลี้ยง 
หัวใจหลักในการปลูกเล้ียงสับปะรดสี เพ่ือใหมีสีสันสด สวยงาม ลักษณะฟอรมสวย ใบยาวสม่ําเสมอกัน มีอยู 3 

อยาง คือ แสง ลม และสะเด็ดน้ํา 
แสง  สับปะรดสีเปนไมท่ีคอนขางชอบแดดควรเลี้ยงไวภายในโรงเรือนท่ีอยูภายใตแสลนพรางแสงโดสับปะรด

สีมีความตองการปริมาณแสงท่ีแตกตางกัน เชน สกุล Neoregelia ควรใชแสลนพรางแสงประมาณ 60% A. 
blanchetiana เล้ียงได 

กลางแดด 100% และใชแสลนพรางแสงประมาณ 50% กลุม Aechmea เล้ียงภายใตแสลนประมาณ  
50-60% เปนตน 

ลม  ตองมีลมพัดผาน โปรง โลง ไมอับทึบ  
สะเด็ดนํ้า หมายถึง การใชเครื่องปลูกนอกเหนือจากมะพราวสับลวน ๆ แลวกนกระถางจะใสเศษโฟมชิ้น

ขนาดประมาณเทาหัวแมมือลงไปดวยสวนหนึ่งรองกนกระถาง เชน กระถางขนาด 12 นิ้ว ใสโฟมรองกนกระถางสูง
ประมาณ 2 นิ้ว  ซึ่งคุณสมบัติของโฟมไมซับน้ําทําใหชวยระบายน้ําไดดี เปนท่ีมาของคําวา “สะเด็ดน้ํา” นั่นเอง 

การขยายพันธุ แยกหนอเปนเพียงวิธีเดียว เพราะเนนทําจํานวนและปริมาณได 
 
 เกร็ดความรู  
 สภาพแวดลอมท่ีเหมาะกับการเก็บรักษาละอองเกสรเพศผู เพ่ือใชในการผสมเกสรเพ่ือการปรับปรุงพันธุหลัก
สําคัญคือ เก็บในท่ีเย็นและแหง ควรมีความชื้นสัมพัทธ 10-50 % อุณหภูมิ 0-10 องศาเซลเซียส โดยหอละอองเกสรเพศ
ผูไวในกระดาษที่สะอาด และเก็บไวในตูเย็น 1-2 วัน ละอองเกสรเพศผูจะยังมีชีวิตอยู แตในสภาพเชนนี้อาจเกิดราขึ้นได 
หากตองการเก็บไวระยะเวลานานกวานี้ตองเก็บในสภาพแหงใน desiccators และใสสารดูดความชื้น  
 
 
ผูเขียน : นางสาวทัศนา คิดสราง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ กรมสงเสริมการเกษตร 
แหลงท่ีมา : เรียบเรียงเนื้อหาจาก http://ilovebrom.krubpom.com และวารสารไมดอกไมประดบัรายปกษ รหัส 9145  
เดือนกรกฎาคม 2553 
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