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การวจัิยและพฒันาเทคโนโลยกีารจัดการโรคเหี่ยวในสับปะรด 
 

ศุกร์  เกบ็ไว้1 นลนิี  จาริกภากร2  จติต์  เหมพนม1 

       

บทคัดย่อ 
 การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการจดัการโรคเห่ียวในสับปะรด ด าเนินการในแปลงทดลองศูนยว์ิจยั
และพฒันาการเกษตรปัตตานี ในปี 2555-2557 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 
(RCB) จ านวน 4 ซ ้ า 5 กรรมวิธี คือ 1) วิธีเกษตรกร  2) จุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกในน ้าร้อนอุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียส นาน 30 นาที 3) จุ่มหน่อพนัธ์ุดว้ยสารเคมี  อิมิดาโคลพริด อตัรา 4 กรัม/น ้า 20 ลิตร 4) จุ่มหน่อพนัธ์ุ
ก่อนปลูกดว้ยสารควบคุมการเจริญเติบโตเร่งราก (NAA) 5) จุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยน ้าหมกั พบว่า กรรมวิธี
ท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกในน ้าร้อนอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที มีตน้สับปะรดท่ีเป็นโรคเห่ียวต ่าสุด 
16.30 เปอร์เซ็นต ์รองลงมา ไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุดว้ยสารเคมีอิมิดาโคลพริด อตัรา 4 กรัม/น ้า 20 ลิตร 
กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยน ้าหมกั กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยสารควบคุมการเจริญเติบโต
เร่งราก (NAA) และกรรมวิธีเกษตรกร  มีเปอร์เซ็นตก์ารเป็นโรคเห่ียว 20.73 29.17 31.71 และ 62.95 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดบั รายไดสุ้ทธิ พบว่า กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกในน ้ าร้อนอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที 
ให้รายไดสุ้ทธิสูงสุด คือ 20,380 บาท/ไร่ รองลงมา ไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุดว้ยสารเคมีอิมิดาโคลพริด 
อตัรา 4 กรัม/น ้า 20 ลิตร กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยน ้าหมกั กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตเร่งราก (NAA) และกรรมวิธีเกษตรกร ใหร้ายไดสุ้ทธิ 15,150 7,220 2,400 และ -6,790 
บาท/ไร่ ตามล าดบั    
  
ค าส าคัญ: สบัปะรด การจดัการโรคเห่ียว 
 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี อ าเภอแม่ลาน จงัหวดัปัตตานี 
2 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8 อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
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ค าน า 
 สับปะรด [Ananas comosus (L.) Merr.] อยู่ในวงศ ์Bromeliaceae มีถ่ินก าเนิดในเขตร้อนของอเมริกา 
ประเทศไทยเร่ิมน าสับปะรดเขา้มาปลูกคร้ังแรกเม่ือปี 2193 การผลิตสับปะรดในช่วงปี 2554-2556 มีพ้ืนท่ีปลูก
ประมาณ 6 แสนไร่ ผลผลิตประมาณ 2.3 ลา้นตนั ผลผลิตเฉล่ียประมาณ 3.8 ตนั/ไร่ การผลิตส่วนใหญ่อยู่ใน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ประมาณร้อยละ 39 รองลงมา จงัหวดัระยอง ประมาณร้อยละ 13 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ นอกจากนั้นมีการผลิตในหลายจงัหวดัท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกเกิน 1 หม่ืนไร่ ไดแ้ก่ พิษณุโลก ตราด ชลบุรี 
กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) การผลิตสับปะรดในพ้ืนท่ี 7 จงัหวดั
ภาคใตต้อนล่างมีพ้ืนท่ีปลูกในปี 2550 จ านวน 13,848 ไร่ โดยในแต่ละปีมี 3 จงัหวดัท่ีมีการปลูกมาก ไดแ้ก่ 
จงัหวดัพทัลุง มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณร้อยละ 56 รองลงมา คือ สงขลา ประมาณร้อยละ 16 และนราธิวาส ประมาณ
ร้อยละ 13 ผลผลิตรวมทั้งภาคประมาณ 29,117 ตนั ผลผลิตเฉล่ีย 3.7-5.7 ตนั/ไร่ ส่วนใหญ่เกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างนิยมปลูกสับปะรดเป็นพืชแซมในสวนยางพารา (ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 8, 2554) การ
ผลิตสับปะรดของประเทศไทยในปัจจุบนันั้น พบว่า ยงัมีปัญหาท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ปัญหาผลผลิตต ่า การกระจาย
ปริมาณผลผลิตไม่สม ่าเสมอ และมีการระบาดของโรค โดยเฉพาะโรคเห่ียว   ซ่ึงมีสาเหตุมาจากเช้ือไวรัส 
(Pineapple wilt disease หรือ Mealybug wilt of pineapple) พบการระบาดคร้ังแรกในรัฐฮาวาย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เม่ือตน้ปี พ.ศ. 2443 (Borroto et al., 1998) ส าหรับประเทศไทยมีรายงานว่า พบการระบาดของ
โรคเห่ียวในแหล่งปลูกสับปะรดของจงัหวดัชลบุรี ตั้งแต่ปี 2532 และท าความเสียหายให้แก่ผลผลิตอย่างสูง 
ต่อมาในปี 2546 โรคน้ีระบาดรุนแรงในแปลงปลูกสับปะรดของภาคตะวนัตกบริเวณจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
และเพชรบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกส าคญัของประเทศ นอกจากน้ีเร่ิมพบการเขา้ท าลายของโรคน้ีในเขตจงัหวดั
ชลบุรี ระยอง และตราด ซ่ึงเป็นแหล่งปลูกสับปะรดท่ีส าคญัเพ่ือส่งโรงงานแปรรูปของภาคตะวนัออก พนัธ์ุท่ี
พบวา่มีการระบาดของโรคเห่ียว คือ พนัธ์ุปัตตาเวียหรือรู้จกัแพร่หลายในนามสับปะรดศรีราชา เป็นพนัธ์ุท่ีปลูก
มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 70 ของผลผลิตรวมของสับปะรด (วนัเพญ็ และคณะ, 2546) เน่ืองจากเป็นสับปะรดท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมทั้งในการใชบ้ริโภคผลสดและใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสับปะรด
กระป๋อง (จินดารัฐ, 2541)    

โรคเห่ียวเกิดจากเช้ือไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus (PMWaVs ไดแ้ก่ PMWaV-1 
และ PMWaV-2) (Sether, 2001) มีรูปร่างแบบท่อนยาวคด (flexuous rod) ขนาดประมาณ 1,200 x 12 นาโนเมตร 
จดัอยู่ในกลุ่มคลอสเตอโรไวรัส (Closterovirus) เช้ือกระจายอยู่หนาแน่นเฉพาะภายในเซลลท่์ออาหารของ
สับปะรด  โดยมีเพล้ียแป้งสีชมพู [Dysmicoccus brevipes (Cockerell)] และเพล้ียแป้งสีเทา (D.neobrevipes 
Beardsley) เป็นแมลงพาหะ และมีมดคนัไฟ (Solenopsis sp.) และมดหวัโต (Pheidolesp.) เป็นตวัพาเพล้ียแป้ง
ใหก้ระจายจากตน้หน่ึงไปยงัตน้อ่ืนๆท่ีอยู่ใกลเ้คียง และมีวชัพืชชนิดต่างๆเป็นแหล่งหลบซ่อนของมดและเพล้ีย
แป้ง (Boss, 1999; Chan, 2000) การแสดงอาการเร่ิมท่ีใบ คือ ใบอ่อนน่ิม มีสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อน ปลายใบแหง้
เป็น สีน ้าตาล จนถึงสีม่วงแดงลามจากปลายใบเขา้สู่โคนใบ ขอบใบลู่ลงหรือมว้นเขา้หาดา้นใตใ้บ ต่อมาใบแหง้
คลา้ยขาดน ้า ใบแผ่แบน และขอบใบมว้นมากข้ึนเปล่ียนเป็นสีน ้าตาล เน้ือใบมีสีม่วงแดงตลอดทั้งใบ ใบสลด
หรืออ่อนตวัอย่างชดัเจน ระยะสุดทา้ยใบจะแหง้เห่ียวทั้งกอและรากสั้นแตกแขนงนอ้ย รากส่วนใหญ่เน่าแห้ง
ตาย แสดงอาการตั้งแต่อาย ุ6 เดือนถึงเก็บเก่ียว ระบาดมากในระยะบงัคบัดอก หากเกิดระยะติดผล ท าใหผ้ลเลก็ 
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แคระแกร็น คุณภาพต ่ากว่ามาตรฐาน และหากระบาดรุนแรง จะไม่ใหผ้ลผลิต   (กรมวิชาการเกษตร, 2546; 
เกลียวพนัธ์ และคณะ, 2550) 
 ปัจจุบนัไม่มีสารเคมีท่ีสามารถป้องกนัก าจดัโรคเห่ียวสับปะรดได  ้ ดงันั้นจึงเห็นควรมีการศึกษา
เก่ียวกบัการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการจดัการโรคเห่ียวในสับปะรด เพ่ือศึกษาหาเทคโนโลยีการจดัการโรค
เห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือไวรัส และน าเทคโนโลยีไปใชใ้นการป้องกนัก าจดัโรคน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วสัดุอุปกรณ์และวธีิการ 
  วสัดุอุปกรณ์ 
 หน่อพนัธ์ุสับปะรดพนัธ์ุปัตตาเวีย สารป้องกนัก าจดัเช้ือรา เมตาแลกซิล สารฆ่าแมลงไดอะซินอน 
(60% อีซี) สารเคมีอิมิดาโคลพริด สารควบคุมการเจริญเติบโตเร่งราก (NAA) น ้าหมกัชีวภาพมีสาหร่ายยกัษจ์าก
อเมริกาเป็นส่วนผสม ปุ๋ยเคมีสูตร  0-0-60  13-13-21  21-0-0 และ 23-0-25 สารป้องกนัก าจดัวชัพืช สารบงัคบั
ดอกเอทิฟอน (อีทีฟอน 48% เอสแอล)  ตลบัเมตร  
 วธีิการ 

แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB จ านวน 4 ซ ้า 5 กรรมวิธี คือ 
1) วิธีเกษตรกร (T1) ไม่มีการ treat หน่อพนัธ์ุ ไม่มีการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดัโรคและแมลงศตัรูพืช 

ก าจดัวชัพืชดว้ยแรงงานทุก 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ท่ีอายุ 1-3 เดือน และอตัรา 50 
กิโลกรัม/ไร่ ท่ีอาย ุ5-6 เดือน บงัคบัดอกดว้ยสารเอทิฟอน ท่ีอาย ุ8-10 เดือน  

2) จุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกในน ้าร้อนท่ีอุณหภูมิ 55 °ซ นาน 30 นาที  (T2)   
3) จุ่มหน่อพนัธ์ุดว้ยสารเคมีอิมิดาโคลพริด อตัรา 4 กรัม/น ้า 20 ลิตร (T3)  
4) จุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยสารควบคุมการเจริญเติบโตเร่งราก (NAA) (T4)   
5) จุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยน ้าหมกั (T5)  

 1. การเตรียมดิน เก็บตวัอย่างดินเพ่ือทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพและเคมีของดินก่อนปลูก
สับปะรด เตรียมพ้ืนท่ีปลูกโดยการไถ 1 คร้ัง ตากดิน 7 วนั ไถพรวน 2 คร้ัง ยกแปลงสูง 15 เซนติเมตร ขนาด 
4.8x4.8 เมตร จ านวน 20 แปลงยอ่ย 

2.การเตรียมหน่อพนัธ์ุ สบัปะรดพนัธ์ุปัตตาเวียขนาดกลาง น ้าหนกั 500-700 กรัม จากแปลงเกษตรกร
ในจงัหวดัพทัลุง สุ่มหน่อพนัธ์ุน าไปตรวจเช้ือไวรัสสาเหตุโรคเห่ียว โดยวิธี ELISA (Enzyme Linked Immune) 
(Sether and Hu, 2002) ท่ีหอ้งปฏิบติัการกลุ่มวิจยัโรคพืช ส านกัวิจยัและพฒันาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร พบเช้ือไวรัสชนิด Pineapple mealybug wilt-associated virus-1 (PMWaV-1) ทั้ง 10 ตวัอยา่ง 

 3. การปลูก ชุบหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยสารเมตาแลกซิล (25% ดบับลิวพี) อตัรา 30 กรัม/น ้า 20 ลิตร 
เพ่ือป้องกนัโรครากเน่าหรือตน้เน่า แลว้ผึ่งหน่อพนัธ์ุไวใ้นท่ีร่มให้แห้ง จากนั้นชุบหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกตาม
แผนการทดลอง ปลูกสับปะรด  ตามกรรมวิธีต่างๆ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2555 ฝังหน่อให้เอียง 45 องศา (เพ่ือ
ป้องกนัน ้าขงัในยอด) ลึก 15 เซนติเมตร ปลูกแถวเด่ียว ใชร้ะยะปลูก 30x80 เซนติเมตร   
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4. การก าจดัวชัพืช ฉีดพ่นสารก าจดัวชัพืชไดยรูอน อตัรา 150 ซีซี/น ้า 20 ลิตร วนัท่ี 31 สิงหาคม 2555 
ก าจดัวชัพืชแปลงสบัปะรดโดยใชแ้รงงานคน วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 14 มกรคม และ 6  มีนาคม 8 พฤษภาคม 
และ 14 สิงหาคม 2556 

5. การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อตัรา 20 กรัม/ตน้ บริเวณกาบใบล่างของตน้ วนัท่ี 7 กนัยายน 6 
พฤศจิกายน 2555 และ 7 กุมภาพนัธ์ 2556 พ่นปุ๋ยเร่งทางใบ 23-0-25 ความเขม้ขน้ 5 เปอร์เซ็นต ์อตัรา 75 ซีซี/
ตน้/คร้ัง โดยพ่นใหท้ัว่ตน้สับปะรด จ านวน 3 คร้ัง วนัท่ี 25 เมษายน 22 พฤษภาคม และ 18 มิถุนายน 2556 (30 
และ 5 วนัก่อนบงัคบัดอก และ 20 วนัหลงับงัคบัดอก) และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60  อตัรา 10 กรัม/ตน้ วนัท่ี 26 
สิงหาคม 2556 (ตน้สบัปะรดอาย ุ3 เดือนหลงับงัคบัดอก)   

6. การบงัคบัดอก บงัคบัดอกสับปะรดในแต่ละกรรมวิธีต่างๆ โดยใชส้ารเอทิฟอน (48% เอสแอล) 
จ านวน 100 มิลลิลิตร + ยเูรีย 1 กิโลกรัม + น ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นใหท้ัว่ทั้งตน้ เม่ือตน้สบัปะรดมีจ านวนใบประมาณ 
45 ใบ วนัท่ี 28 พฤษภาคม และ 4 มิถุนายน 2556 (ตน้สบัปะรดอาย ุ10 เดือนหลงัปลูก) (กรมวิชาการเกษตร, 2545) 

7. การเกบ็เก่ียว เก็บเก่ียวผลผลิตสับปะรดในกรรมวิธีต่างๆ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2556 (ตน้สับปะรด
อาย ุ5 เดือนหลงับงัคบัดอก) 

8. ตน้สับปะรดท่ีเป็นโรคเห่ียว ถอนตน้ท่ีแสดงอาการแลว้น าไปเผาท าลายนอกแปลง  พ่นสารฆ่า
แมลงไดอะซินอน (60% อีซี) อตัรา 500 มิลลิลิตร/น ้า 100 ลิตร/ไร่ บนดินในพ้ืนท่ีประมาณ 1-2 ตารางเมตร 
บริเวณท่ีถอนตน้สบัปะรด เพ่ือก าจดัมดและเพล้ียแป้ง และไม่ฉีดพ่นสารไดอะซินอนหลงับงัคบัดอกจนถึงระยะ
เกบ็เก่ียวผลผลิต 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ด าเนินการตรวจสอบโรคเห่ียวสับปะรดในกรรมวิธีต่างๆ และบนัทึกเปอร์เซ็นตต์น้ท่ีเป็นโรคเห่ียว พบว่า 
หน่อพนัธ์ุสับปะรดท่ีปลูกดว้ยกรรมวิธีต่างๆ มีเปอร์เซ็นต์ตน้ท่ีเป็นโรคเห่ียวในระยะหลงัปลูก-ระยะบงัคบัดอก
แตกต่างกนัทางสถิติอย่างมีนยัส าคญั โดยกรรมวิธีเกษตรกร  มีตน้ท่ีเป็นโรคเห่ียวมากท่ีสุด 24.33 เปอร์เซ็นต ์
รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยสารควบคุมการเจริญเติบโตเร่งราก กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อน
ปลูกดว้ยน ้าหมกั กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุดว้ยสารเคมี อิมิดาโคลพริด และกรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกในน ้ า
ร้อน โดยมีตน้ ท่ีเป็นโรคเห่ียว 9.90  6.25  5.21 และ 1.18 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั เช่นเดียวกนักบัการเกิดโรคเห่ียว
สบัปะรดในระยะหลงับงัคบัดอก-ระยะเก็บเก่ียว พบว่า กรรมวิธีท่ีปลูกและปฏิบติัตามวิธีเกษตรกร  มีตน้ท่ีเป็นโรค
เห่ียวมากท่ีสุด 62.95 เปอร์เซ็นต ์รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยสารควบคุมการเจริญเติบโตเร่ง
ราก กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยน ้าหมกั กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุดว้ยสารเคมีอิมิดาโคลพริด และกรรมวิธี
ท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกในน ้ าร้อน โดยมีตน้ท่ีเป็นโรคเห่ียวเท่ากบั 31.71  29.17  20.73 และ 16.30 เปอร์เซ็นต ์
ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) เช่นเดียวกบั Ullman et al. (1999 และ 2001) ท่ีรายงานว่า การแช่จุกสับปะรดท่ีเป็นโรคเห่ียว
ในน ้าร้อนอุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซียส มีการรอดชีวิต 80-100 เปอร์เซ็นต ์และปลอดเช้ือ 60-100 เปอร์เซ็นต ์
การท่ีเปอร์เซ็นตก์ารเป็นโรคเห่ียวของตน้สบัปะรดหลงัจากบงัคบัดอกเพ่ิมข้ึนก่อนการบงัคบัดอกในอตัราท่ีสูง อาจ
เน่ืองจากหลงัจากบงัคบัดอก ตน้สับปะรดมีการพฒันาทางดา้นดอกและผล จึงมีการดึงธาตุอาหารไปใชเ้พ่ิมมากข้ึน 
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ตน้ก็จะอ่อนแอลง ส่งผลให้เช้ือไวรัสท่ีมีอยู่แลว้ภายในตน้ สามารถระบาดไดเ้พ่ิมข้ึนอย่างรุนแรง จึงแสดงอาการ
ออกมาใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดั         
ตารางที่ 1  เปอร์เซ็นตต์น้สบัปะรดท่ีเป็นโรคเห่ียวในระยะหลงัปลูก-ระยะบงัคบัดอก และระยะหลงับงัคบัดอก-
ระยะเก็บเก่ียว ในกรรมวิธีต่างๆ 

   กรรมวธีิ 
ต้นเป็นโรคเห่ียว (%) 

 ระยะหลงัปลกู - ระยะบังคับดอก   ระยะหลงับังคับดอก - ระยะเกบ็เกีย่ว 
วิธีเกษตรกร 24.33 a 62.95 a 
น ้าร้อน 1.18 d 16.30 c 
สารเคมีอิมิดาโคลพริด 5.21 c 20.73 c 
สารควบคุมการเจริญเติบโตเร่งราก 9.90 b 31.71 b 
น ้าหมกั 6.25 c 29.17 b 

C.V. (%)                      17.16                          14.99 
  ตวัเลขท่ีตามดว้ยตวัอกัษรแตกต่างกนัทางดา้นสดมภ ์มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ใช ้DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 

   การเจริญเตบิโตของสับปะรด 
  การเจริญเติบโตของสับปะรด โดยวดัความกวา้งของตน้ในกรรมวิธีต่างๆ พบว่า การเจริญเติบโตของ
สับปะรด ในระยะ 2-3 เดือนหลงัปลูก มีความกวา้งต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ อยู่ในช่วง  40.16-56.70 
เซนติเมตร ส่วนการเจริญเติบโตของสบัปะรด  ท่ีระยะ 4 เดือนหลงัปลูก กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกในน ้า
ร้อน มีความกวา้งตน้มากท่ีสุด 61.79 เซนติเมตรแต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบักรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ย
สารเคมีอิมิดาโคลพริด และกรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยน ้าหมกั    มีความกวา้งตน้ 60.84 เซนติเมตร 
ตามล าดบั และการเจริญเติบโตของสับปะรดท่ีระยะ 5-10 เดือนหลงัปลูก พบว่า ความกวา้งตน้ไม่มีความ
แตกต่างกนัทางสถิติในทุกกรรมวิธี อยูใ่นช่วง 69.30-148.67 เซนติเมตร กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุ ก่อนปลูกในน ้า
ร้อน มีความกวา้งตน้มากท่ีสุด 148.67 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2)         

ผลผลติและคุณภาพผลผลติ 
ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตสับปะรดในกรรมวิธีต่างๆ พบว่า ผลผลิตสับปะรดมีความแตกต่างกนัทาง

สถิติในระหว่างกรรมวิธี โดยกรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกในน ้าร้อน ใหผ้ลผลิตสูงสุด 3,796.18 กิโลกรัม/
ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบักรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยสารเคมีอิมิดาโคลพริด ท่ีใหผ้ลผลิต 3,343.61 
กิโลกรัม/ไร่ ขณะท่ีกรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยน ้าหมกั และกรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตเร่งราก ใหผ้ลผลิต 2,536.46 และ 2,068.58 กิโลกรัม/ไร่ ตามล าดบั และกรรมวิธีท่ีปลูก
และปฏิบติัตามวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตต ่าท่ีสุด 1,016.94 กิโลกรัม/ไร่ (ตารางท่ี 3) ส่วนคุณภาพของผลผลิต
สบัปะรด พบวา่ ไม่แตกต่างกนัทางสถิติ โดยมีความหวานอยูใ่นช่วง 15.08-16.01 องศาบริกซ์ (ตารางท่ี 3) การท่ี
ผลผลิตสับปะรดในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกนัอย่างเด่นชดัเป็นไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัเปอร์เซ็นต์
การเป็นโรคเห่ียว เน่ืองจากตน้สบัปะรดท่ีเป็นโรคเห่ียวไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได ้ถา้สับปะรดเป็นโรคก่อน
การบงัคบัดอก ระบบรากจะถูกท าลายและตน้ก็จะตาย ถา้เป็นหลงับงัคบัดอก บางตน้ก็ตายก่อนการออกดอก 
ส่วนตน้ท่ีออกดอกติดผล ผลกจ็ะแกร็น ไม่สามารถน ามาบริโภคได ้
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ตารางที่ 2 ความกวา้งตน้ของสับปะรดในกรรมวิธีต่างๆ 

กรรมวธีิ 

ความกว้างต้น (ซม.) 

เดือนหลงัปลูก 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

วิธีเกษตรกร 40.16  50.33  56.81 b 69.30  83.37  96.15  113.66  132.08  135.24  

น ้าร้อน  47.73  56.56  61.79 a 76.39  90.54  110.57  128.49  145.00  148.67  

สารเคมีอิมิดาโคลพริด 44.84  55.18  60.84 ab 73.85  90.49  110.50  127.43  144.05  147.86  

สารควบคุมการเจริญเติบโตเร่งราก 44.78  54.10  56.85 b 70.28  84.60    96.57  112.86  132.37  135.92  

น ้าหมกั 46.10  56.70  60.84 ab 74.36  86.32  102.47  120.12  135.07  138.07  

  C.V. (%) 12.12 11.74 8.84 6.83 11.62 14.08 12.80 11.10 11.08 
   ตวัเลขท่ีตามดว้ยตวัอกัษรแตกต่างกนัทางดา้นสดมภ ์มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ใช ้DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
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ตารางที่ 3  ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต (ความหวาน) ของสบัปะรดในกรรมวิธีต่างๆ 

   กรรมวธีิ 
ผลผลติ ความหวาน 

(กก./ไร่) (องศาบริกซ์) 
วิธีเกษตรกร 1,016.94 c 15.08  
น ้าร้อน  3,796.18 a 16.01  
สารเคมีอิมิดาโคลพริด 3,343.61 a 15.48  
สารควบคุมการเจริญเติบโตเร่งราก 2,068.58 b 15.70  
น ้าหมกั 2,536.46 b 15.25  

  C.V. (%) 19.21  4.81 
ตวัเลขท่ีตามดว้ยตวัอกัษรแตกต่างกนัทางดา้นสดมภ ์มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ใช ้DMRT ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
 

 ต้นทุนการผลติ รายได้ รายได้สุทธิ และผลตอบแทนต่อการลงทุน 
 ตน้ทุนการผลิตสับปะรดดว้ยกรรมวิธีต่างๆ มีตน้ทุนใกลเ้คียงกนัอยู่ในช่วง 17,130-18,540 บาท/ไร่ 
กรรมวิธีท่ีปลูกและปฏิบติัตามวิธีเกษตรกร  มีตน้ทุนการผลิตต ่าสุด 17,130 บาท/ไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ีจุ่ม
หน่อพนัธ์ุก่อนปลูกในน ้าร้อน มีตน้ทุนการผลิต 17,580 บาท/ไร่ อยา่งไรก็ตาม กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูก
ในน ้าร้อน ใหผ้ลตอบแทน    ทางเศรษฐกิจสูงสุด โดยมีรายได ้37,960 บาท/ไร่ รายไดสุ้ทธิ 20,380 บาท/ไร่ และ
ใหผ้ลตอบแทนต่อการลงทุนสูงสุด 2.16 รองลงมา คือ กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกดว้ยสารเคมีอิมิดาโคลพ
ริด มีรายได ้33,430 บาท/ไร่ รายไดสุ้ทธิ 15,150 บาท/ไร่ และใหผ้ลตอบแทนต่อการลงทุน 1.80 ขณะท่ีกรรมวิธี
ท่ีปลูกและปฏิบติัตามวิธีเกษตรกร ใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกิจต ่าสุด มีรายไดเ้พียง 10,160 บาท/ไร่ ขาดทุนถึง 
6,790 บาท/ไร่ หรือใหผ้ลตอบแทนต่อการลงทุนเพียง 0.59 ซ่ึงไม่คุม้ค่าในการลงทุน 
 
ตารางที่ 4  ผลผลิต ตน้ทุนการผลิต รายได ้รายไดสุ้ทธิ และผลตอบแทนต่อการลงทุนของสับปะรดในกรรมวิธี
ต่างๆ 

กรรมวธีิ 
ผลผลติ ต้นทุน รายได้ รายได้สุทธิ ผลตอบแทน

การลงทุน (กก./ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) (บาท/ไร่) 
วิธีเกษตรกร 1,016 17,130 10,160 - 6,790 0.59 
น ้าร้อน  3,796 17,580 37,960 20,380 2.16 
สารเคมีอิมิดาโคลพริด 3,343 18,540 33,430 15,150 1.80 
สารควบคุมการเจริญเติบโตเร่งราก 2,068 18,280 20,680 2,400 1.13 
น ้าหมกั 2,536 18,140 25,360 7,220 1.40 

หมายเหตุ: สบัปะรดราคา 10 บาท/กก. 
B/C Ratio < 1    หมายถึง กิจการไม่ควรท าการผลิต 
B/C Ratio = 1    หมายถึง กิจการเท่ากนั มีความเส่ียง ไม่ควรท าการผลิต 
B/C Ratio > 1    หมายถึง กิจการมีก าไร มีความเส่ียงนอ้ย ท าการผลิตได ้แต่ควรระมดัระวงั 
B/C Ratio > 2    หมายถึง กิจการมีก าไร มีความเส่ียงนอ้ยมาก ท าการผลิตได ้
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สรุปผลการทดลอง 
 การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการจดัการโรคเห่ียวในสับปะรด ระหว่างปี 2555-2557 ในแปลง
ทดลองศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรปัตตานี กรรมวิธีท่ีจุ่มหน่อพนัธ์ุก่อนปลูกในน ้าร้อน มีตน้สับปะรดท่ีเป็น
โรคเห่ียวต ่าสุด คือ 16.30 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตสูงสุด 3,796.18 กิโลกรัม/ไร่ และมีความหวานสูงสุด 16.01 
องศาบริกซ์ มีตน้ทุนการผลิตต ่ารองลงมาจากกรรมวิธีท่ีปลูกและปฏิบติัตามวิธีเกษตรกร 17,580 บาท/ไร่ รายได้
สุทธิสูงสุด 20,380 บาท/ไร่ และใหผ้ลตอบแทนต่อการลงทุนสูงสุด 2.16 กรรมวิธีน้ีจึงเป็นกรรมวิธีท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด ส่วนกรรมวิธีทางเลือกรองลงมา ไดแ้ก่ กรรมวิธีท่ีใชส้ารเคมีอิมิดาโคลพริด กรรมวิธีท่ีใชน้ ้ าหมกั และ
กรรมวิธีท่ีใชส้ารควบคุมการเจริญเติบโตเร่งราก 

การผลิตสบัปะรดใหมี้คุณภาพปราศจากโรคเห่ียว ควรหลีกเล่ียงการน าหน่อพนัธ์ุสับปะรดจากแหล่ง
ท่ีมีการระบาดของโรคไปปลูกหรือขยายพนัธ์ุในแหล่งท่ียงัไม่มีโรคน้ีระบาด เพราะอาจมีไวรัสแฝงอยู่ในหน่อ
พนัธ์ุแมว้า่จะไม่แสดงอาการของโรคใหเ้ห็น และท าใหโ้รคเห่ียวแพร่ระบาดจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงไดร้วดเร็ว
ยิ่งข้ึน ส่วนการปฏิบติัดูแลรักษาสับปะรดตามค าแนะน าเกษตรดีท่ีเหมาะสมของกรมวิชาการเกษตร การเตรียม
ดิน ใหต้ดัตน้และป่ันตอเก่าสับปะรดท้ิงไว ้2-3 เดือน จากนั้นไถและพรวนดิน 1-2 คร้ัง พร้อมทั้งคราดเก็บซาก
เหงา้ตน้สบัปะรดและซากวชัพืชออกมาท าลายนอกแปลง รวมทั้งควรก าจดัวชัพืชทั้งในและรอบแปลงตลอดฤดู
ปลูก เพ่ือไม่ใหเ้ป็นแหล่งอาศยัของมดและเพล้ียแป้ง และควรหมัน่ตรวจแปลงตน้ปลูกและแปลงตน้ตออย่าง
นอ้ยเดือนละ 1-2 คร้ัง เม่ือพบตน้เป็นโรคใหถ้อนและ น าออกมาเผาท าลายนอกแปลงทนัที และถา้พบมดและ
เพล้ียแป้งในบริเวณท่ีเกิดโรค ใหพ้่นสารฆ่าแมลงไดอะซินอน (60% อีซี) อตัรา 500 มิลลิลิตร/น ้า 100 ลิตร/ไร่ 
บนดินในพ้ืนท่ีประมาณ 1-2 ตารางเมตร บริเวณท่ีถอนตน้สับปะรด เพ่ือก าจดัมดและเพล้ียแป้ง เพ่ือป้องกนัการ
ลุกลามของโรค แต่หา้มใชห้ลงับงัคบัดอกจนถึงระยะเกบ็เก่ียวผลผลิต 
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