การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคเหี่ยวในสั บปะรด
ศุกร์ เก็บไว้1 นลินี จาริกภากร2 จิตต์ เหมพนม1

บทคัดย่อ
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคเหี่ ยวในสับปะรด ดาเนิ นการในแปลงทดลองศูนย์วิจยั
และพัฒนาการเกษตรปั ตตานี ในปี 2555-2557 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design
(RCB) จานวน 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี คือ 1) วิธีเกษตรกร 2) จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกในน้ าร้อนอุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซี ยส นาน 30 นาที 3) จุ่มหน่อพันธุ์ดว้ ยสารเคมี อิมิดาโคลพริ ด อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 4) จุ่มหน่อพันธุ์
ก่อนปลูกด้วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโตเร่ งราก (NAA) 5) จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยน้ าหมัก พบว่า กรรมวิธี
ที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกในน้ าร้อนอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซี ยส นาน 30 นาที มีตน้ สับปะรดที่เป็ นโรคเหี่ ยวต่าสุ ด
16.30 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมา ได้แก่ กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ดว้ ยสารเคมีอิมิดาโคลพริ ด อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร
กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยน้ าหมัก กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโต
เร่ งราก (NAA) และกรรมวิธีเกษตรกร มีเปอร์ เซ็นต์การเป็ นโรคเหี่ ยว 20.73 29.17 31.71 และ 62.95 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ รายได้สุทธิ พบว่า กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกในน้ าร้อนอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซี ยส นาน 30 นาที
ให้รายได้สุทธิ สูงสุ ด คื อ 20,380 บาท/ไร่ รองลงมา ได้แก่ กรรมวิธีที่จุ่มหน่ อพันธุ์ดว้ ยสารเคมีอิมิดาโคลพริ ด
อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยน้ าหมัก กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสาร
ควบคุมการเจริ ญเติบโตเร่ งราก (NAA) และกรรมวิธีเกษตรกร ให้รายได้สุทธิ 15,150 7,220 2,400 และ -6,790
บาท/ไร่ ตามลาดับ
คาสาคัญ: สับปะรด การจัดการโรคเหี่ ยว
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ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปัตตานี อาเภอแม่ลาน จังหวัดปั ตตานี
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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คานา
สับปะรด [Ananas comosus (L.) Merr.] อยู่ในวงศ์ Bromeliaceae มีถิ่นกาเนิ ดในเขตร้อนของอเมริ กา
ประเทศไทยเริ่ มนาสับปะรดเข้ามาปลูกครั้งแรกเมื่อปี 2193 การผลิตสับปะรดในช่วงปี 2554-2556 มีพ้ืนที่ปลูก
ประมาณ 6 แสนไร่ ผลผลิตประมาณ 2.3 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3.8 ตัน/ไร่ การผลิตส่ วนใหญ่อยู่ใน
จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ประมาณร้อยละ 39 รองลงมา จังหวัดระยอง ประมาณร้อยละ 13 ของผลผลิตทั้ง
ประเทศ นอกจากนั้นมีการผลิตในหลายจังหวัดที่มีพ้ืนที่ ปลูกเกิ น 1 หมื่นไร่ ได้แก่ พิษณุ โลก ตราด ชลบุรี
กาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) การผลิตสับปะรดในพื้นที่ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนล่างมีพ้ืนที่ปลูกในปี 2550 จานวน 13,848 ไร่ โดยในแต่ละปี มี 3 จังหวัดที่มีการปลูกมาก ได้แก่
จังหวัดพัทลุง มีพ้ืนที่ปลูกประมาณร้อยละ 56 รองลงมา คือ สงขลา ประมาณร้อยละ 16 และนราธิ วาส ประมาณ
ร้อยละ 13 ผลผลิตรวมทั้งภาคประมาณ 29,117 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3.7-5.7 ตัน/ไร่ ส่ วนใหญ่เกษตรกรในภาคใต้
ตอนล่างนิ ยมปลูกสับปะรดเป็ นพืชแซมในสวนยางพารา (สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8, 2554) การ
ผลิตสับปะรดของประเทศไทยในปั จจุบนั นั้น พบว่า ยังมีปัญหาที่ สาคัญ ได้แก่ ปั ญหาผลผลิตต่ า การกระจาย
ปริ มาณผลผลิ ตไม่สม่ าเสมอ และมี การระบาดของโรค โดยเฉพาะโรคเหี่ ยว ซึ่ งมี สาเหตุ มาจากเชื้ อไวรั ส
(Pineapple wilt disease หรื อ Mealybug wilt of pineapple) พบการระบาดครั้งแรกในรัฐฮาวาย ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา เมื่อต้นปี พ.ศ. 2443 (Borroto et al., 1998) สาหรับประเทศไทยมีรายงานว่า พบการระบาดของ
โรคเหี่ ยวในแหล่งปลูกสับปะรดของจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี 2532 และทาความเสี ยหายให้แก่ผลผลิตอย่างสู ง
ต่อมาในปี 2546 โรคนี้ ระบาดรุ นแรงในแปลงปลูกสับปะรดของภาคตะวันตกบริ เวณจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
และเพชรบุรี ซึ่ งเป็ นแหล่งปลูกสาคัญของประเทศ นอกจากนี้ เริ่ มพบการเข้าทาลายของโรคนี้ ในเขตจังหวัด
ชลบุรี ระยอง และตราด ซึ่ งเป็ นแหล่งปลูกสับปะรดที่สาคัญเพื่อส่ งโรงงานแปรรู ปของภาคตะวันออก พันธุ์ที่
พบว่ามีการระบาดของโรคเหี่ ยว คือ พันธุ์ปัตตาเวียหรื อรู ้จกั แพร่ หลายในนามสับปะรดศรี ราชา เป็ นพันธุ์ที่ปลูก
มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 70 ของผลผลิตรวมของสับปะรด (วันเพ็ญ และคณะ, 2546) เนื่ องจากเป็ นสับปะรดที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมทั้งในการใช้บริ โภคผลสดและใช้เป็ นวัตถุดิบสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสับปะรด
กระป๋ อง (จินดารัฐ, 2541)
โรคเหี่ ยวเกิดจากเชื้ อไวรัส Pineapple mealybug wilt-associated virus (PMWaVs ได้แก่ PMWaV-1
และ PMWaV-2) (Sether, 2001) มีรูปร่ างแบบท่อนยาวคด (flexuous rod) ขนาดประมาณ 1,200 x 12 นาโนเมตร
จัดอยู่ในกลุ่มคลอสเตอโรไวรัส (Closterovirus) เชื้ อกระจายอยู่หนาแน่ นเฉพาะภายในเซลล์ท่ออาหารของ
สับปะรด โดยมีเพลี้ยแป้ งสี ชมพู [Dysmicoccus brevipes (Cockerell)] และเพลี้ยแป้ งสี เทา (D.neobrevipes
Beardsley) เป็ นแมลงพาหะ และมีมดคันไฟ (Solenopsis sp.) และมดหัวโต (Pheidolesp.) เป็ นตัวพาเพลี้ยแป้ ง
ให้กระจายจากต้นหนึ่งไปยังต้นอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง และมีวชั พืชชนิ ดต่างๆเป็ นแหล่งหลบซ่ อนของมดและเพลี้ย
แป้ง (Boss, 1999; Chan, 2000) การแสดงอาการเริ่ มที่ใบ คือ ใบอ่อนนิ่ม มีสีเขียวหรื อสี เหลืองอ่อน ปลายใบแห้ง
เป็ น สี น้ าตาล จนถึงสี ม่วงแดงลามจากปลายใบเข้าสู่ โคนใบ ขอบใบลู่ลงหรื อม้วนเข้าหาด้านใต้ใบ ต่อมาใบแห้ง
คล้ายขาดน้ า ใบแผ่แบน และขอบใบม้วนมากขึ้นเปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาล เนื้ อใบมีสีม่วงแดงตลอดทั้งใบ ใบสลด
หรื ออ่อนตัวอย่างชัดเจน ระยะสุ ดท้ายใบจะแห้งเหี่ ยวทั้งกอและรากสั้นแตกแขนงน้อย รากส่ วนใหญ่เน่าแห้ง
ตาย แสดงอาการตั้งแต่อายุ 6 เดือนถึงเก็บเกี่ยว ระบาดมากในระยะบังคับดอก หากเกิดระยะติดผล ทาให้ผลเล็ก
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แคระแกร็ น คุณภาพต่ากว่ามาตรฐาน และหากระบาดรุ นแรง จะไม่ให้ผลผลิต (กรมวิชาการเกษตร, 2546;
เกลียวพันธ์ และคณะ, 2550)
ปั จจุบนั ไม่มีสารเคมี ที่สามารถป้ องกันกาจัดโรคเหี่ ยวสับปะรดได้ ดังนั้นจึ งเห็ นควรมี การศึ กษา
เกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคเหี่ ยวในสับปะรด เพื่อศึกษาหาเทคโนโลยีการจัดการโรค
เหี่ ยวที่เกิดจากเชื้อไวรัส และนาเทคโนโลยีไปใช้ในการป้องกันกาจัดโรคนี้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัสดุอปุ กรณ์ และวิธีการ
วัสดุอุปกรณ์
หน่ อพันธุ์สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย สารป้ องกันกาจัดเชื้ อรา เมตาแลกซิ ล สารฆ่าแมลงไดอะซิ นอน
(60% อีซี) สารเคมีอิมิดาโคลพริ ด สารควบคุมการเจริ ญเติบโตเร่ งราก (NAA) น้ าหมักชี วภาพมีสาหร่ ายยักษ์จาก
อเมริ กาเป็ นส่ วนผสม ปุ๋ ยเคมีสูตร 0-0-60 13-13-21 21-0-0 และ 23-0-25 สารป้ องกันกาจัดวัชพืช สารบังคับ
ดอกเอทิฟอน (อีทีฟอน 48% เอสแอล) ตลับเมตร
วิธีการ
แผนการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB จานวน 4 ซ้ า 5 กรรมวิธี คือ
1) วิธีเกษตรกร (T1) ไม่มีการ treat หน่ อพันธุ์ ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรู พืช
กาจัดวัชพืชด้วยแรงงานทุก 2-3 เดือน ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ที่อายุ 1-3 เดือน และอัตรา 50
กิโลกรัม/ไร่ ที่อายุ 5-6 เดือน บังคับดอกด้วยสารเอทิฟอน ที่อายุ 8-10 เดือน
2) จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 55 °ซ นาน 30 นาที (T2)
3) จุ่มหน่อพันธุ์ดว้ ยสารเคมีอิมิดาโคลพริ ด อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร (T3)
4) จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโตเร่ งราก (NAA) (T4)
5) จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยน้ าหมัก (T5)
1. การเตรี ยมดิ น เก็บตัวอย่างดิ นเพื่ อทดสอบคุ ณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของดิ นก่ อนปลูก
สับปะรด เตรี ยมพื้นที่ปลูกโดยการไถ 1 ครั้ง ตากดิน 7 วัน ไถพรวน 2 ครั้ง ยกแปลงสู ง 15 เซนติเมตร ขนาด
4.8x4.8 เมตร จานวน 20 แปลงย่อย
2.การเตรี ยมหน่อพันธุ์ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียขนาดกลาง น้ าหนัก 500-700 กรัม จากแปลงเกษตรกร
ในจังหวัดพัทลุง สุ่ มหน่อพันธุ์นาไปตรวจเชื้ อไวรัสสาเหตุโรคเหี่ ยว โดยวิธี ELISA (Enzyme Linked Immune)
(Sether and Hu, 2002) ที่ หอ้ งปฏิบตั ิการกลุ่มวิจยั โรคพืช สานักวิจยั และพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการ
เกษตร พบเชื้อไวรัสชนิด Pineapple mealybug wilt-associated virus-1 (PMWaV-1) ทั้ง 10 ตัวอย่าง
3. การปลูก ชุบหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเมตาแลกซิ ล (25% ดับบลิวพี) อัตรา 30 กรัม/น้ า 20 ลิตร
เพื่ อป้ องกันโรครากเน่ าหรื อต้นเน่ า แล้วผึ่งหน่ อพันธุ์ไว้ในที่ ร่มให้แห้ง จากนั้นชุ บหน่ อพันธุ์ก่อนปลูกตาม
แผนการทดลอง ปลูกสับปะรด ตามกรรมวิธีต่างๆ วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ฝั งหน่อให้เอียง 45 องศา (เพื่อ
ป้องกันน้ าขังในยอด) ลึก 15 เซนติเมตร ปลูกแถวเดี่ยว ใช้ระยะปลูก 30x80 เซนติเมตร
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4. การกาจัดวัชพืช ฉี ดพ่นสารกาจัดวัชพืชไดยูรอน อัตรา 150 ซี ซี/น้ า 20 ลิตร วันที่ 31 สิ งหาคม 2555
กาจัดวัชพืชแปลงสับปะรดโดยใช้แรงงานคน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 14 มกรคม และ 6 มีนาคม 8 พฤษภาคม
และ 14 สิ งหาคม 2556
5. การใส่ ปุ๋ย ใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กรัม/ต้น บริ เวณกาบใบล่างของต้น วันที่ 7 กันยายน 6
พฤศจิกายน 2555 และ 7 กุมภาพันธ์ 2556 พ่นปุ๋ ยเร่ งทางใบ 23-0-25 ความเข้มข้น 5 เปอร์ เซ็นต์ อัตรา 75 ซี ซี/
ต้น/ครั้ง โดยพ่นให้ทวั่ ต้นสับปะรด จานวน 3 ครั้ง วันที่ 25 เมษายน 22 พฤษภาคม และ 18 มิถุนายน 2556 (30
และ 5 วันก่อนบังคับดอก และ 20 วันหลังบังคับดอก) และใส่ ปุ๋ยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กรัม/ต้น วันที่ 26
สิ งหาคม 2556 (ต้นสับปะรดอายุ 3 เดือนหลังบังคับดอก)
6. การบังคับดอก บังคับดอกสับปะรดในแต่ละกรรมวิธีต่างๆ โดยใช้สารเอทิฟอน (48% เอสแอล)
จานวน 100 มิลลิลิตร + ยูเรี ย 1 กิโลกรัม + น้ า 20 ลิตร ฉี ดพ่นให้ทวั่ ทั้งต้น เมื่อต้นสับปะรดมีจานวนใบประมาณ
45 ใบ วันที่ 28 พฤษภาคม และ 4 มิถุนายน 2556 (ต้นสับปะรดอายุ 10 เดือนหลังปลูก) (กรมวิชาการเกษตร, 2545)
7. การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรดในกรรมวิธีต่างๆ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 (ต้นสับปะรด
อายุ 5 เดือนหลังบังคับดอก)
8. ต้นสับปะรดที่ เป็ นโรคเหี่ ยว ถอนต้นที่ แสดงอาการแล้วนาไปเผาทาลายนอกแปลง พ่นสารฆ่า
แมลงไดอะซิ นอน (60% อีซี) อัตรา 500 มิลลิลิตร/น้ า 100 ลิตร/ไร่ บนดินในพื้นที่ ประมาณ 1-2 ตารางเมตร
บริ เวณที่ถอนต้นสับปะรด เพื่อกาจัดมดและเพลี้ยแป้ง และไม่ฉีดพ่นสารไดอะซิ นอนหลังบังคับดอกจนถึงระยะ
เก็บเกี่ยวผลผลิต
ผลการทดลองและวิจารณ์
ดาเนินการตรวจสอบโรคเหี่ ยวสับปะรดในกรรมวิธีต่างๆ และบันทึกเปอร์ เซ็นต์ตน้ ที่เป็ นโรคเหี่ ยว พบว่า
หน่ อพันธุ์สับปะรดที่ ปลูกด้วยกรรมวิธีต่างๆ มีเปอร์ เซ็ นต์ตน้ ที่ เป็ นโรคเหี่ ยวในระยะหลังปลูก-ระยะบังคับดอก
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญ โดยกรรมวิธีเกษตรกร มีตน้ ที่ เป็ นโรคเหี่ ยวมากที่ สุด 24.33 เปอร์ เซ็นต์
รองลงมา คือ กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโตเร่ งราก กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อน
ปลูกด้วยน้ าหมัก กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ดว้ ยสารเคมี อิมิดาโคลพริ ด และกรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกในน้ า
ร้อน โดยมีตน้ ที่เป็ นโรคเหี่ ยว 9.90 6.25 5.21 และ 1.18 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ เช่นเดียวกันกับการเกิดโรคเหี่ ยว
สับปะรดในระยะหลังบังคับดอก-ระยะเก็บเกี่ยว พบว่า กรรมวิธีที่ปลูกและปฏิบตั ิตามวิธีเกษตรกร มีตน้ ที่เป็ นโรค
เหี่ ยวมากที่สุด 62.95 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารควบคุมการเจริ ญเติบโตเร่ ง
ราก กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยน้ าหมัก กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ดว้ ยสารเคมีอิมิดาโคลพริ ด และกรรมวิธี
ที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกในน้ าร้อน โดยมีตน้ ที่เป็ นโรคเหี่ ยวเท่ากับ 31.71 29.17 20.73 และ 16.30 เปอร์ เซ็นต์
ตามลาดับ (ตารางที่ 1) เช่นเดียวกับ Ullman et al. (1999 และ 2001) ที่รายงานว่า การแช่จุกสับปะรดที่เป็ นโรคเหี่ ยว
ในน้ าร้อนอุณหภูมิ 40 และ 50 องศาเซลเซี ยส มีการรอดชี วิต 80-100 เปอร์ เซ็นต์ และปลอดเชื้ อ 60-100 เปอร์ เซ็นต์
การที่เปอร์เซ็นต์การเป็ นโรคเหี่ ยวของต้นสับปะรดหลังจากบังคับดอกเพิ่มขึ้นก่อนการบังคับดอกในอัตราที่สูง อาจ
เนื่องจากหลังจากบังคับดอก ต้นสับปะรดมีการพัฒนาทางด้านดอกและผล จึงมีการดึงธาตุอาหารไปใช้เพิ่มมากขึ้น
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ต้นก็จะอ่อนแอลง ส่ งผลให้เชื้ อไวรัสที่ มีอยู่แล้วภายในต้น สามารถระบาดได้เพิ่มขึ้นอย่างรุ นแรง จึ งแสดงอาการ
ออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์ตน้ สับปะรดที่เป็ นโรคเหี่ ยวในระยะหลังปลูก-ระยะบังคับดอก และระยะหลังบังคับดอกระยะเก็บเกี่ยว ในกรรมวิธีต่างๆ
ต้ นเป็ นโรคเหี่ยว (%)
กรรมวิธี
ระยะหลังปลูก - ระยะบังคับดอก ระยะหลังบังคับดอก - ระยะเก็บเกีย่ ว
วิธีเกษตรกร
24.33 a
62.95 a
น้ าร้อน
1.18 d
16.30 c
สารเคมีอิมิดาโคลพริ ด
5.21 c
20.73 c
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตเร่ งราก
9.90 b
31.71 b
น้ าหมัก
6.25 c
29.17 b
C.V. (%)
17.16
14.99
ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรแตกต่างกันทางด้านสดมภ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 %

การเจริญเติบโตของสั บปะรด
การเจริ ญเติบโตของสับปะรด โดยวัด ความกว้างของต้นในกรรมวิธีต่างๆ พบว่า การเจริ ญเติบโตของ
สับปะรด ในระยะ 2-3 เดื อนหลัง ปลูก มี ค วามกว้า งต้นไม่ แ ตกต่ า งกันทางสถิ ติ อยู่ใ นช่ วง 40.16-56.70
เซนติเมตร ส่ วนการเจริ ญเติบโตของสับปะรด ที่ระยะ 4 เดือนหลังปลูก กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกในน้ า
ร้อน มีความกว้างต้นมากที่สุด 61.79 เซนติเมตรแต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบั กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วย
สารเคมีอิมิดาโคลพริ ด และกรรมวิธีที่จุ่มหน่ อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยน้ าหมัก มีความกว้างต้น 60.84 เซนติ เมตร
ตามลาดับ และการเจริ ญเติ บโตของสับปะรดที่ ระยะ 5-10 เดื อนหลังปลูก พบว่า ความกว้างต้นไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติในทุกกรรมวิธี อยูใ่ นช่วง 69.30-148.67 เซนติเมตร กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ ก่อนปลูกในน้ า
ร้อน มีความกว้างต้นมากที่สุด 148.67 เซนติเมตร (ตารางที่ 2)
ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตสับปะรดในกรรมวิธีต่างๆ พบว่า ผลผลิตสับปะรดมีความแตกต่างกันทาง
สถิติในระหว่างกรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกในน้ าร้อน ให้ผลผลิตสู งสุ ด 3,796.18 กิโลกรัม/
ไร่ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกบั กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีอิมิดาโคลพริ ด ที่ให้ผลผลิต 3,343.61
กิโลกรัม/ไร่ ขณะที่กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยน้ าหมัก และกรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสาร
ควบคุมการเจริ ญเติบโตเร่ งราก ให้ผลผลิต 2,536.46 และ 2,068.58 กิโลกรัม/ไร่ ตามลาดับ และกรรมวิธีที่ปลูก
และปฏิ บตั ิ ตามวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตต่ าที่ สุด 1,016.94 กิ โลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 3) ส่ วนคุณภาพของผลผลิต
สับปะรด พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความหวานอยูใ่ นช่วง 15.08-16.01 องศาบริ กซ์ (ตารางที่ 3) การที่
ผลผลิตสับปะรดในแต่ละกรรมวิธีมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดเป็ นไปในทิ ศทางตรงกันข้ามกับเปอร์ เซ็นต์
การเป็ นโรคเหี่ ยว เนื่องจากต้นสับปะรดที่เป็ นโรคเหี่ ยวไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ถ้าสับปะรดเป็ นโรคก่อน
การบังคับดอก ระบบรากจะถูกทาลายและต้นก็จะตาย ถ้าเป็ นหลังบังคับดอก บางต้นก็ตายก่อนการออกดอก
ส่ วนต้นที่ออกดอกติดผล ผลก็จะแกร็ น ไม่สามารถนามาบริ โภคได้
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ตารางที่ 2 ความกว้างต้นของสับปะรดในกรรมวิธีต่างๆ
ความกว้ างต้ น (ซม.)
เดือนหลังปลูก

กรรมวิธี
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

น้ าร้อน

47.73

56.56

61.79 a

76.39

90.54

110.57

128.49

145.00

148.67

สารเคมีอิมิดาโคลพริ ด

44.84

55.18

60.84 ab

73.85

90.49

110.50

127.43

144.05

147.86

สารควบคุมการเจริ ญเติบโตเร่ งราก

44.78

54.10

56.85 b

70.28

84.60

96.57

112.86

132.37

135.92

น้ าหมัก

46.10

56.70

60.84 ab

74.36

86.32

102.47

120.12

135.07

138.07

12.12

11.74

8.84

6.83

11.62

14.08

12.80

11.10

11.08

C.V. (%)

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรแตกต่างกันทางด้านสดมภ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 %
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ตารางที่ 3 ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต (ความหวาน) ของสับปะรดในกรรมวิธีต่างๆ
ผลผลิต
ความหวาน
กรรมวิธี
(กก./ไร่ )
(องศาบริกซ์ )
วิธีเกษตรกร
1,016.94 c
15.08
น้ าร้อน
3,796.18 a
16.01
สารเคมีอิมิดาโคลพริ ด
3,343.61 a
15.48
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตเร่ งราก
2,068.58 b
15.70
น้ าหมัก
2,536.46 b
15.25
C.V. (%)
19.21
4.81
ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรแตกต่างกันทางด้านสดมภ์ มีความแตกต่างกันทางสถิติ ใช้ DMRT ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95 %

ต้ นทุนการผลิต รายได้ รายได้ สุทธิ และผลตอบแทนต่ อการลงทุน
ต้นทุนการผลิตสับปะรดด้วยกรรมวิธีต่างๆ มีตน้ ทุนใกล้เคี ยงกันอยู่ในช่ วง 17,130-18,540 บาท/ไร่
กรรมวิธีที่ปลูกและปฏิบตั ิตามวิธีเกษตรกร มีตน้ ทุนการผลิตต่าสุ ด 17,130 บาท/ไร่ รองลงมา คือ กรรมวิธีที่จุ่ม
หน่อพันธุ์ก่อนปลูกในน้ าร้อน มีตน้ ทุนการผลิต 17,580 บาท/ไร่ อย่างไรก็ตาม กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูก
ในน้ าร้อน ให้ผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจสู งสุ ด โดยมีรายได้ 37,960 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 20,380 บาท/ไร่ และ
ให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนสู งสุ ด 2.16 รองลงมา คือ กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีอิมิดาโคลพ
ริ ด มีรายได้ 33,430 บาท/ไร่ รายได้สุทธิ 15,150 บาท/ไร่ และให้ผลตอบแทนต่อการลงทุน 1.80 ขณะที่กรรมวิธี
ที่ปลูกและปฏิบตั ิตามวิธีเกษตรกร ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่าสุ ด มีรายได้เพียง 10,160 บาท/ไร่ ขาดทุนถึง
6,790 บาท/ไร่ หรื อให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนเพียง 0.59 ซึ่ งไม่คุม้ ค่าในการลงทุน
ตารางที่ 4 ผลผลิต ต้นทุนการผลิต รายได้ รายได้สุทธิ และผลตอบแทนต่อการลงทุนของสับปะรดในกรรมวิธี
ต่างๆ
ผลผลิต ต้ นทุน
รายได้ รายได้ สุทธิ ผลตอบแทน
กรรมวิธี
(กก./ไร่ ) (บาท/ไร่ ) (บาท/ไร่ ) (บาท/ไร่ ) การลงทุน
วิธีเกษตรกร
1,016
17,130
10,160
- 6,790
0.59
น้ าร้อน
3,796
17,580
37,960
20,380
2.16
สารเคมีอิมิดาโคลพริ ด
3,343
18,540
33,430
15,150
1.80
สารควบคุมการเจริ ญเติบโตเร่ งราก 2,068
18,280
20,680
2,400
1.13
น้ าหมัก
2,536
18,140
25,360
7,220
1.40
หมายเหตุ: สับปะรดราคา 10 บาท/กก.
B/C Ratio < 1 หมายถึง กิจการไม่ควรทาการผลิต
B/C Ratio = 1 หมายถึง กิจการเท่ากัน มีความเสี่ ยง ไม่ควรทาการผลิต
B/C Ratio > 1 หมายถึง กิจการมีกาไร มีความเสี่ ยงน้อย ทาการผลิตได้ แต่ควรระมัดระวัง
B/C Ratio > 2 หมายถึง กิจการมีกาไร มีความเสี่ ยงน้อยมาก ทาการผลิตได้
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สรุ ปผลการทดลอง
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการโรคเหี่ ยวในสับปะรด ระหว่างปี 2555-2557 ในแปลง
ทดลองศูนย์วิจยั และพัฒนาการเกษตรปั ตตานี กรรมวิธีที่จุ่มหน่อพันธุ์ก่อนปลูกในน้ าร้อน มีตน้ สับปะรดที่เป็ น
โรคเหี่ ยวต่ าสุ ด คื อ 16.30 เปอร์ เซ็นต์ ให้ผลผลิตสู งสุ ด 3,796.18 กิ โลกรัม/ไร่ และมีความหวานสู งสุ ด 16.01
องศาบริ กซ์ มีตน้ ทุนการผลิตต่ารองลงมาจากกรรมวิธีที่ปลูกและปฏิบตั ิตามวิธีเกษตรกร 17,580 บาท/ไร่ รายได้
สุ ทธิ สูงสุ ด 20,380 บาท/ไร่ และให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนสู งสุ ด 2.16 กรรมวิธีน้ ี จึงเป็ นกรรมวิธีที่เหมาะสม
ที่สุด ส่ วนกรรมวิธีทางเลือกรองลงมา ได้แก่ กรรมวิธีที่ใช้สารเคมีอิมิดาโคลพริ ด กรรมวิธีที่ใช้น้ าหมัก และ
กรรมวิธีที่ใช้สารควบคุมการเจริ ญเติบโตเร่ งราก
การผลิตสับปะรดให้มีคุณภาพปราศจากโรคเหี่ ยว ควรหลีกเลี่ยงการนาหน่อพันธุ์สับปะรดจากแหล่ง
ที่มีการระบาดของโรคไปปลูกหรื อขยายพันธุ์ในแหล่งที่ยงั ไม่มีโรคนี้ ระบาด เพราะอาจมีไวรัสแฝงอยู่ในหน่อ
พันธุ์แม้วา่ จะไม่แสดงอาการของโรคให้เห็น และทาให้โรคเหี่ ยวแพร่ ระบาดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ งได้รวดเร็ ว
ยิ่งขึ้น ส่ วนการปฏิบตั ิดูแลรักษาสับปะรดตามคาแนะนาเกษตรดีที่เหมาะสมของกรมวิชาการเกษตร การเตรี ยม
ดิน ให้ตดั ต้นและปั่ นตอเก่าสับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน จากนั้นไถและพรวนดิน 1-2 ครั้ง พร้อมทั้งคราดเก็บซาก
เหง้าต้นสับปะรดและซากวัชพืชออกมาทาลายนอกแปลง รวมทั้งควรกาจัดวัชพืชทั้งในและรอบแปลงตลอดฤดู
ปลูก เพื่อไม่ให้เป็ นแหล่งอาศัยของมดและเพลี้ยแป้ ง และควรหมัน่ ตรวจแปลงต้นปลูกและแปลงต้นตออย่าง
น้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง เมื่อพบต้นเป็ นโรคให้ถอนและ นาออกมาเผาทาลายนอกแปลงทันที และถ้าพบมดและ
เพลี้ยแป้ งในบริ เวณที่เกิดโรค ให้พ่นสารฆ่าแมลงไดอะซิ นอน (60% อีซี) อัตรา 500 มิลลิลิตร/น้ า 100 ลิตร/ไร่
บนดินในพื้นที่ประมาณ 1-2 ตารางเมตร บริ เวณที่ถอนต้นสับปะรด เพื่อกาจัดมดและเพลี้ยแป้ ง เพื่อป้ องกันการ
ลุกลามของโรค แต่หา้ มใช้หลังบังคับดอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต
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