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95 

ภาพที่ 55 มาตรฐานสสีบัปะรด 133 
ภาพที่ 56 การเก็บเกี่ยวโดยใช๎คนงานหักและขนข้ึนรถบรรทุก  (ก)  

และการเก็บเกี่ยวของบริษัท (ข) 
135 

ภาพที่ 57 การจัดเรียงสับปะรดผลสดในรถบรรทุกเล็กขนสํงมายัง 
โรงคัดบรรจุเพื่อการสํงออก 

136 

ภาพที่ 58 ข้ันตอนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสับปะรดผลสด 
เพื่อสํงตํางประเทศ 

138 

ภาพที่ 59 ผลสับปะรดพันธ์ุ MD2 เก็บรักษา 5 สัปดาห์ ที่ 13 องศาเซลเซียส 140 
ภาพที่ 60 น้ าหนักผลที่ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 7.9 - 8.9  เซนติเมตร 150 
ภาพที่ 61 น้ าหนักผลที่ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 9.0 - 10.4 เซนติเมตร 150 
ภาพที่ 62 น้ าหนกัผลที่ขนาดเส๎นผาํศูนย์กลาง 10.5 - 11.0 เซนตเิมตร 151 
ภาพที่ 63 น้ าหนกัผลที่ขนาดเส๎นผาํศูนย์กลาง 11.1 - 12.0 เซนตเิมตร 151 

 



 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

  หน๎า 
ภาพที่ 64 น้ าหนกัผลที่ขนาดเส๎นผาํศูนย์กลาง 12.1 - 13.0 เซนตเิมตร 152 
ภาพที่ 65 น้ าหนกัผลที่ขนาดเส๎นผาํศูนย์กลาง 13.1 - 15.0 เซนตเิมตร 152 
ภาพที่ 66 รูปแบบการจัดการคุณภาพในโซํอุปทานการผลิตสับปะรด

โรงงาน 
176 

ภาพที่ 67 รูปแบบการจัดการคุณภาพในโซํอุปทานการผลิตสับปะรด
บริโภคสดเพื่อการสํงออก 

179 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจส าคัญที่สร๎างมูลคําการสํงออกให๎กับประเทศไทย 
23,000 - 25,000 ล๎านบาท/ปี ไทยเป็นผู๎ผลิตรายใหญํ  ประมาณร๎อยละ 12  
ของผลผลิตทั้งโลก และครองความเป็นผู๎ผลิตและสํงออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์
สับปะรด เป็นอันดับหนึ่งของโลก มีสํวนแบํงการตลาดประมาณร๎อยละ 50  
สํวนการสํงออกสับปะรดผลสดนับวํามีปริมาณและมูลคําน๎อยมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับปริมาณและมูลคําการสํงออกสับปะรดทั้งหมด การผลิตสับปะรดของเกษตรกร  
ยังพบปัญหาหลายด๎าน เชํน ผลผลิตตํอไรํต่ า ต๎นทุนการผลิตสูงข้ึน ขาดพันธ์ุที่ให๎ 
ผลผลิตสูงและคุณภาพดีกวําพันธ์ุเดิม ปัญหาการแพรํระบาดของโรคเหี่ยวที่เกิดจาก
เช้ือไวรัส คุณภาพผลผลิตไมํสม่ าเสมอ การกระจายการผลิตไมํสอดคล๎องกับ  
ความต๎องการของโรงงาน ขาดแคลนหนํอพันธ์ุคุณภาพ สํวนสับปะรดสดสํงออก 
มีอายุการเก็บรักษาสั้น มักจะเกิดอาการไส๎สีน้ าตาลเมื่อขนสํงถึงตลาดปลายทาง
นอกจากนี้ ปัจจัยการผลิตทัง้ปุ๋ยและสารเคมีในการก าจัดวัชพืช คําแรงงานสูง รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การกระจายตัวของฝนไมํสม่ าเสมอ เกิดภาวะแล๎ง
ยาวนานท าให๎ผลผลิตตกต่ าและไมํได๎มาตรฐาน ปัจจัยตํางๆ เหลํานี้เป็นอุปสรรค
ส าคัญของการผลิตสับปะรด 

ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให๎ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล สถาบันวิจัยพืชสวนจึงได๎จัดท าเอกสารวิชาการ 
“การจัดการการผลิตสบัปะรดคุณภาพ” เพื่อให๎นักวิชาการ เกษตรกร ผู๎ประกอบการ
ได๎น าไปปรับใช๎ในการผลิตสับปะรด และหวังเป็นอยํางยิ่งวําเอกสารวิชาการฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์กับทุกฝุายในวงการสับปะรด 

   
(ดร. สมบัติ  ตงเต๏า) 

ผู๎อ านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน 
กันยายน 2560 
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บทท่ี 1 
ถิ่นก าเนิด ความส าคัญ และสถานการณ์ 

1.1 ถิน่ก าเนิด 

สับปะรดมีถ่ินก าเนิดอยูํในเขตร๎อนของทวีปอเมริกาใต๎ ชาวอินเดียน
พื้ น เ มื อ ง เ ป็ นผู๎ ค๎ นพบแล ะ รู๎ จั กสั บปะ รดมานานกํ อนที่ โ คลั มบั ส จะพบ   
ในปี ค.ศ. 1493 และชาวอินเดียนเผําน้ีเองที่เป็นผู๎เผยแพรํสับปะรดไปสูํแหลํงอื่นๆ  
เ ชํน  บราซิ ล  เ วเนซู เ อลา  โคลัม เบีย  ปานามาและหมูํ เ กาะแอตแลนติส  
(จินดารัฐ, 2541) ส าหรับการปลูกสับปะรดในประเทศไทย   พบวํา  ในชํวง  
ปี ค.ศ. 1680 - 1700 หรือประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ 17 มีรายงานการพบ
สับปะรดในประเทศไทย ประเทศพมํา และแคว๎นอัสสัม แตํไมํทราบแนํชัดวํา 
ใครเป็นผู๎น าสับปะรดเข๎ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกและตั้งแตํเมื่อใด ถ๎าในชํวง 
ป ีค.ศ. 1680 - 1700 จะตรงกับปี พ.ศ. 2223 - 2243 ในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช จึ ง อาจสันนิษฐานได๎ วําชาวโปรตุ เก สที่ เ ข๎ ามาติดตํอ ค๎าขายกับ 
ประเทศไทยเป็นผู๎น าสับปะรดเข๎ามา สับปะรดในยุคนั้นเป็นพันธ์ุอินทรชิตหรือ  
พันธ์ุในกลุํม Spanish ซึ่งมีการปลูกกระจัดกระจายกันอยูํทั่วไป (Collins, 1960;   
จารุพันธ์, 2526) สํวนสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย เป็นพันธ์ุที่ปลูกมากในปัจจุบันและ
มากกวําร๎อยละ 80 ปลูกเพื่อสํงโรงงาน แหลํงปลูกใหญํอยูํในภาคตะวันตก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยเช่ือกันวํามีผู๎น าพันธ์ุเข๎ามาจากประเทศ
อินโดนีเซียและปลูกที่อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สํวนแหลํงปลูกใน  
ภาคตะวันออก เชํน จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง เช่ือวํามีผู๎น าพันธ์ุมาจากประเทศ
อินเดียและน าไปปลูกไว๎ที่อ าเภอศรีราชา สับปะรดที่ปลูกทั้งสองแหลํงนี้มีรสชาติเป็น
ที่ช่ืนชอบของผู๎บริโภคจนเป็นที่รู๎จักกันทั่วไปในนามสับปะรดปราณบุรีและสับปะรด
ศรีราชา (จารุพันธ์, 2526) ปัจจุบันบริเวณภาคตะวันตกและภาคตะวันออกจัดเป็น
แหลํงผลิตสับปะรดแหลํงใหญํอันดับหนึ่งและสองของประเทศ ตามล าดับ ส าหรับ
จังหวัดล าปางจัดเปน็อีกแหลํงหนึ่งที่มีการปลูกสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียมาก ซึ่งแตํเดิม
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จังหวัดล าปางมีการปลูกสับปะรดพันธ์ุพื้นเมือง  (อินทรชิต)  และประมาณ 
ปี พ.ศ. 2460 จึงมีผู๎น าสับปะรดพันธ์ุปตัตาเวียจากจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์เข๎ามาปลกู
ในจังหวัดล าปาง ตํอจากนั้นจึงแพรํหลายออกไปแตํปลูกไมํมากนักจนในระยะ  
ชํวงปี พ.ศ. 2510 - 2514 เริ่มมีโรงงานผลไม๎กระป๋องเข๎ามากํอตั้ง การปลูกสับปะรด
จึงขยายตัวมากขึ้น ส าหรับทางภาคใต๎เป็นแหลํงปลูกสับปะรดพันธ์ุภูเก็ตและพันธ์ุสวี 
โดยมีรายงานวําเจ๎าเมืองหลังสวนช่ือพระจรูญ ราชโภคาการ (คอซิมเต็ก ณ ระนอง) 
น าพันธ์ุพืชตํางๆ รวมทั้งสับปะรดเข๎ามาจากเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซียเพื่อแจกจําย
ให๎ชาวบ๎านในอ าเภอหลังสวนและอ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ในระยะนั้นสับปะรด 
ที่น าเข๎ามาเรียกกันวํา สับปะรดฝรั่ง เนื่องจากน ามาจากปีนังซึ่งขณะนั้นเป็น 
อาณานิคมของอังกฤษ ปรากฏวําสับปะรดที่น าเข๎ามาปลูกให๎ผลดี  มีการปลูกแซม 
ในสวนมะพร๎าวและในสวนยางพาราในระยะที่ต๎นยางมีขนาดเล็ก และมีการปลูก
แพรํหลายมาจนถึงในปัจจุบัน (จินดารัฐ, 2541) 

1.2 ความส าคัญ 

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ ส าคัญของประเทศไทยและไทยเป็น 
ผู๎สํงออกสับปะรดกระป๋องอันดับ 1 ของโลก มีสํวนแบํงการตลาดประมาณร๎อยละ 50  
สร๎างรายได๎ให๎ประเทศประมาณปีละ 23,000 - 25,000 ล๎านบาท ผลิตภัณฑ์สํงออก 
ที่ส าคัญ ได๎แกํ สับปะรดกระป๋องและน้ าสับปะรด คิดเป็นร๎อยละ 45 ของมูลคํา  
การสํงออกผลิตภัณฑ์แปรรูป ตลาดสํงออกส าคัญ ได๎แกํ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุุน และตะวันออกกลาง นอกจากนี้อุตสาหกรรมสับปะรดมีความส าคัญ 
ตํอเศรษฐกิจ ทั้งในระดับมหภาคและระดับไรํนา กลําวคือ ในระดับมหภาคเป็น
อุตสาหกรรมเกษตรที่สร๎างมูลคําเพิ่มจากการใช๎วัตถุดิบภายในประเทศ รวมทั้งเป็น
อุตสาหกรรมที่กํอให๎เกิดการจ๎างแรงงานเป็นจ านวนมาก เนื่องจากกระบวนการผลิต
หลายข้ันตอนไมํสามารถใช๎เครื่องจักรทดแทนแรงงานได๎ ส าหรับในระดับไรํนานั้น
อุตสาหกรรมสับปะรดมีสํวนส าคัญในการเสริมสร๎างรายได๎ให๎ภาคการเกษตร  
เป็นอุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงภาคการผลิตกับภาคอุตสาหกรรมที่กํอให๎เกิดมูลคําเพิ่ม 
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เป็นแหลํงรองรับผลผลิตของเกษตรกรปีละ 1.80 - 2.00 ล๎านตัน ผลผลิตที่เหลือ
ประมาณ ร๎อยละ 20 ใช๎ในรูปสับปะรดบริโภคสดภายในประเทศและสํงออก ดังนั้น
การพัฒนาอุตสาหกรรมสับปะรดอยํางครบวงจรจะกํอให๎เกิดประโยชน์ตํอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอยํางมาก โดยในปี 2558 มีการสํงออก 1.58 ล๎านตัน 
มูลคํา 24,500 ล๎านบาท โดยสํงออกสับปะรดกระป๋องมากสุด มูลคํ า 17,000  
ล๎านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

1.3 สถานการณ์การผลิตและการตลาด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

1.3.1 สถานการณ์สับปะรดของโลก  

ด้านการผลิต   สับปะรดจัดเป็นไม๎ผล เขตร๎อนที่ ส า คัญของโลก  
โดยในปี 2558 มีผลผลิตประมาณ 22 ล๎านตัน ประเทศผู๎ผลติรายใหญํ ได๎แกํ คอสตาริก๎า 
บราซิล ฟิลิปปินส์ และไทย ผลิตได๎ปริมาณ 2.50 2.45 2.30 และ 1.78 ล๎านตัน 
ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  

ด้านการส่งออก  ประเทศไทยเป็นผู๎สํงออกสับปะรดกระป๋องและ 
น้ าสับปะรดรายใหญํของโลก โดยใน ปี 2558 สํงออกสับปะรดกระป๋องปริมาณ 0.48 
ล๎านตัน หรือร๎อยละ 52.17 ของปริมาณการสํงออกทั้งหมด มูลคํา 542 ล๎านดอลลาร์
สหรัฐฯ รองลงมา ได๎แกํ ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย สํงออกปริมาณ 0.20 และ 0.145 
ล๎านตัน หรือร๎อยละ 21.73 และ 15.76 ของปริมาณการสํงออกทั้งหมด มูลคํา 
การสํงออก 210 และ 158 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดับ (ตารางที่  2 )  
สํวนน้ าสับปะรดไทยสํงออกปริมาณ 0.09 ล๎านตัน หรือ ร๎อยละ 28.12 ของปริมาณ 
การสํงออกทั้งหมด รองลงมา ได๎แกํ ฟิลิปปินส์และเนเธอร์แลนด์ สํงออก 0.06  
และ 0.055 ล๎านตัน มูลคํา 94 และ 35 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดับ (ตารางที่ 3) 
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ตารางท่ี 1 ผลผลิตสับปะรดของประเทศผู๎ผลิตที่ส าคัญ  
หนํวย : ล๎านตัน 

ประเทศ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ไทย 1.97 2.59 2.65 2.07 1.94 1.78 
คอสตาริกา 1.98 2.27 2.48 2.40 2.30 2.50 
บราซิล 2.21 2.37 2.48 2.40 2.30 2.45 
ฟิลิปปินส์ 2.17 2.25 2.40 2.46 2.40 2.30 
อินโดนีเซีย 1.41 1.54 1.78 1.70 1.65 1.50 
อ่ืน ๆ 10.64 10.91 11.54 11.50 11.40 11.47 
รวม 20.38 21.93 23.33 22.53 21.99 22.00 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 

ตารางท่ี 2 ปริมาณและมูลคําการสํงออกสับปะรดกระป๋องของประเทศผู๎สํงออก  
ที่ส าคัญ 

ปริมาณ : ล๎านตัน 
มูลคํา : ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเทศ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา 

ไทย 0.519 465 0.641 660 0.586 543 0.565 502 0.536 507 0.480 542 

ฟิลิปปินส ์ 0.169 124 0.252 193 0.272 220 0.211 176 0.192 156 0.200 210 

อินโดนีเซีย 0.137 115 0.170 169 0.162 148 0.154 135 0.146 139 0.145 158 

เนเธอร์แลนด์ 0.030 44 0.023 42 0.028 45 0.027 43 0.020 39 0.015 23 

เยอรมนี 0.024 31 0.022 35 0.018 26 0.018 25 0.013 22 0.012 17 

จีน 0.051 39 0.039 41 0.025 23 0.024 21 0.013 13 0.018 18 

อื่น ๆ 0.055 65 0.056 73 0.052 70 0.052 73 0.045 80 0.050 54 

รวม 0.984 883 1.204 1,213 1.143 1,075 1.052 976 0.967 943 0.920 995 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณและมูลคําการสํงออกน้ าสับปะรดของประเทศผู๎สํงออกที่ส าคัญ 
ปริมาณ : ล๎านตัน 

มูลคํา : ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเทศ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา 

ไทย 0.131 204 0.141 221 0.136 175 0.137 146 0.107 134 0.090 151 

เนเธอร์แลนด์ 0.073 137 0.064 128 0.061 100 0.065 87 0.068 96 0.055 94 

ฟิลิปปินส ์ 0.100 48 0.115 58 0.129 66 0.115 63 0.105 71 0.060 35 

คอสตาริก๎า 0.064 59 0.076 69 0.036 38 0.042 38 0.020 36 0.040 37 

อินโดนีเซีย 0.021 28 0.019 34 0.021 29 0.020 23 0.017 24 0.015 25 

อ่ืน ๆ 0.056 79 0.075 96 0.049 64 0.034 46 0.034 12 0.075 88 

รวม 0.445 555 0.490 606 0.433 472 0.414 402 0.350 372 0.325 430 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 

ด้านการน าเข้า  ประเทศที่น าเข๎าทั้งสับปะรดกระป๋องและน้ าสับปะรด
รายใหญํของโลก ได๎แกํ สหรัฐอเมริกา โดยในปี 2558 น าเข๎าสับปะรดกระป๋อง
ปริมาณ 0.30 ล๎านตัน หรือร๎อยละ 36.58 ของปริมาณการน าเข๎าทั้งหมด รองลงมา 
ได๎แกํ เยอรมัน และรัสเซีย น าเข๎าปริมาณ 0.07 และ 0.04 ล๎านตัน หรือร๎อยละ 8.5 
และ 4.9 ของปริมาณการน าเข๎าทั้งหมด มูลคํา 340 80 และ 50 ล๎านดอลลาร์
สหรัฐฯ ตามล าดับ (ตารางที่ 4) สํวนน้ าสับปะรด สหรัฐอเมริกาน าเข๎าปริมาณ  
0.15 ล๎านตัน หรือร๎อยละ 41.7 ของปริมาณการน าเข๎าทั้งหมด รองลงมา ได๎แกํ 
เนเธอร์แลนด์ และสเปน น าเข๎าปริมาณ 0.07 และ 0.03 ล๎านตัน มูลคํา 68 112 
และ 45 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามล าดับ (ตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 4 ปริมาณและมูลคําการน าเข๎าสับปะรดกระป๋องของประเทศผู๎น าเข๎าที่ส าคัญ 
ปริมาณ : ล๎านตัน 

มูลคํา : ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเทศ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา 

สหรัฐอเมริกา 0.318 292 0.331 336 0.330 316 0.340 319 0.331 314 0.300 340 

เยอรมัน 0.091 87 0.107 119 0.098 107 0.106 108 0.083 93 0.070 80 

รัสเซีย 0.069 56 0.080 64 0.055 49 0.071 61 0.065 62 0.040 50 

สเปน 0.048 63 0.061 89 0.049 68 0.049 66 0.046 67 0.035 40 

เนเธอร์แลนด์ 0.037 40 0.052 63 0.047 59 0.031 37 0.043 48 0.030 35 

อ่ืน ๆ 0.397 427 0.471 561 0.426 493 0.423 480 0.396 473 0.345 355 

รวม 0.960 965 1.101 1,231 1.005 1,092 1.020 1,071 0.964 1,057 0.820 900 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 

ตารางท่ี 5 ปริมาณและมลูคําการน าเข๎าน้ าสับปะรดของประเทศผู๎น าเข๎าที่ส าคัญ 
ปริมาณ : ล๎านตัน 

มูลคํา : ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ 

ประเทศ 
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา ปริมาณ มูลคํา 

สหรัฐอเมริกา 0.223 86 0.227 95 0.149 56 0.140 46 0.142 47 0.150 68 

เนเธอร์แลนด์ 0.093 156 0.092 141 0.055 78 0.073 88 0.086 105 0.070 112 

สเปน 0.025 45 0.025 49 0.027 43 0.030 40 0.030 41 0.030 45 

อิตาล ี 0.023 37 0.025 44 0.023 34 0.017 21 0.017 22 0.015 24 

รัสเซีย 0.014 31 0.015 32 0.012 24 0.012 20 0.011 18 0.010 17 

อ่ืน ๆ 0.114 195 0.133 225 0.113 186 0.111 153 0.121 164 0.085 170 

รวม 0.491 549 0.517 586 0.379 420 0.384 369 0.406 398 0.360 436 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 
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1.3.2 สถานการณ์สับปะรดของไทย 

ด้านการผลิต  ประเทศไทยมีการปลูกสับปะรดมากกวํา 22 จังหวัด  
โดยในปี 2558 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 0.45 ล๎านไรํ ผลผลิต 1.78 ล๎านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 
3.97 ตัน/ไรํ (ตารางที่ 6)  

ด้านการตลาด  ผลผลิตสับปะรดของไทยประมาณร๎อยละ 80 ใช๎ส าหรับ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ ได๎แกํ สับปะรดกระป๋องและ 
น้ าสับปะรด นอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เชํน สับปะรดที่ท าไว๎ไมํให๎เสียโดยน้ าตาล 
สับปะรดไมํบรรจุกระป๋อง สับปะรดแชํแข็ง สับปะรดแห๎ง และสับปะรดกวน  
โดยสับปะรดแปรรูปจะสํงออกเกือบทั้งหมด และประเทศไทยเป็นผู๎สํงออกรายใหญํ
อันดับหนึ่งของโลก โดยในปี 2558 สํงออกสับปะรดกระป๋องปริมาณ 0.48 ล๎านตัน 
มูล คํา 17 ,000 ล๎ านบาท และสํ งออกน้ าสับปะรด ปริมาณ 0. 09 ล๎ านตัน  
มูลคํา 4,400 ล๎านบาท สํวนผลผลิตที่เหลืออีก 20 เปอร์เซ็นต์ ใช๎บริโภคสด
ภายในประเทศ (ตารางที่ 7) 

ตารางท่ี 6 เนือ้ที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิต/ไรํ สบัปะรดของไทย 

ปี เน้ือท่ีเก็บเกี่ยว 
(ล๎านไรํ) 

ผลผลิต  
(ล๎านตัน) 

ผลผลิต  
(ตัน/ไรํ) 

2553 0.596 1.97 3.30 
2554 0.646 2.59 4.01 
2555 0.620 2.40 3.87 
2556 0.533 2.07 3.88 
2557 0.452 1.92 4.24 
2558 0.450 1.78 3.97 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 
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ตารางท่ี 7 ปริมาณและมลูคําสํงออกสับปะรดกระป๋องและน้ าสับปะรดของไทย 

ปี 
สับปะรดกระป๋อง น้ าสับปะรด 

ปริมาณ  
(ล๎านตัน) 

มูลคํา  
(ล๎านบาท) 

ปริมาณ  
(ล๎านตัน) 

มูลคํา  
(ล๎านบาท) 

2553 0.48 13,644 0.14 6,614 
2554 0.61 19,131 0.15 6,825 
2555 0.57 16,532 0.14 5,574 
2556 0.56 15,112 0.14 4,551 
2557 0.52 16,052 0.12 4,700 
2558 0.48 17,000 0.09 4,400 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) 

จากการผลิต การสํงออกและการบริโภคสับปะรดของไทย จะเห็นได๎วํา
โครงสร๎างสินค๎าสับปะรดแบํงได๎ 3 สํวนคือ 1) สํวนของต๎นน้ า พบวํา ร๎อยละ 80  
ของผลผลิตสํงโรงงานเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ ร๎อยละ 20 ของผลผลิตใช๎เพื่อ
บริโภคสด 2) สํวนกลางน้ า ร๎อยละ 80 เข๎าโรงงาน ร๎อยละ 20 สํงตลาดในประเทศ
ทั้งในตลาดกรุงเทพฯ และจังหวัดตํางๆ และ 3) สํวนปลายน้ า สํงออกตลาด
ตํางประเทศในรูปผลิตภัณฑ์ร๎อยละ 79 และสํงออกในรูปผลสดเพียงร๎อยละ 1  
(ภาพที่ 1) 
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ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า

การผลิตป ี2558 
-พื้นที่เก็บเกี่ยว 0.45 ล๎านไรํ 
-ผลผลิต 1.78 ล๎านตัน

เกษตรกร 100 %

โรงงานแปรรูปสบัปะรด 
ผู้ส่งออก

ผู้รวบรวม ท้องถิ่น สถาบัน
เกษตรกร แผงสับปะรด

พ่อค้ารวบรวมสับปะรด
บริโภคสด

ตลาดขายสง่ในจังหวัด

ตลาดกลาง กทม. 
(ตลาดไท/สี่มุม

เมือง)

ตลาดขายปลีก 
กทม./ปริมณฑล

ตลาดขายปลีกใน
จังหวัด

  %

  %

  %

  %

 %

 %

สํงออกตลาดตํางประเทศ
- สับปะรดกระป๋อง
- น้ าสับปะรด
- สับปะรดกวน
- อื่นๆ

ตลาดส าคัญ
- กระป๋อง (อเมริกา 

        สหรัฐอาหรับ)
-  น้ าสับปะรด 

(เนเธอร์แลนด์ อเมริกา 
อิตาล)ี

-  สับปะรดกวน (อเมริกา           
รัสเซีย ญ่ีปุุน)
ผู้บริโภคในประเทศ

 %

  %

 %

  %

อัตราแปลง สด 3.33 กก =สับปะรดกระป๋อง 1 กก.
                  สด 5 กก = สับปะรดแห๎ง/กวน 1 กก.
                  สด 4 กก.= น้ าสับปะรด 1 กก.

แปรรูป 79%

สด 1%

ภาพท่ี 1  โครงสร๎างสินค๎าสับปะรด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

1.4 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของสับปะรดไทย  
(SWOT Analysis)  

แม๎ประเทศไทยจะครองความเป็นผู๎น าในการสํงออกผลิตภัณฑ์สับปะรด
ของโลกมาเป็นเวลายาวนาน แตํการผลิตสับปะรดของไทยมีปัญหาอุปสรรคตํางๆ  
อีกมากที่ต๎องพัฒนา ดังนั้นผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในวงการสับปะรดจากทั้งภาครัฐ 
ผู๎ประกอบการ โรงงาน และเกษตรกรชาวไรํสับปะรดได๎รํวมกันวิเคราะห์จุดอํอน  
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของสับปะรดไทย สรุปได๎ดังนี้ 
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1.4.1 จุดแข็ง (Strength)  
1) สภาพพื้นที่และอากาศเหมาะสมตํอการปลูกสับปะรดทุกภาค 

ของประเทศ 
2) เกษตรกรมีความรู๎ความสามารถและประสบการณ์ในการปลูก

สับปะรดเป็นอยํางด ี
3) มีเทคโนโลยีในการผลิตสามารถบังคับให๎ออกดอกได๎ 
4) มีการรวมกลุํมผู๎ผลิตที่ คํอนข๎างเข๎มแข็งในรูปสถาบันเกษตรกร 

เพื่อเพิ่มอ านาจการตํอรอง 
5) ผลผลิตสับปะรดของไทยมีมากเพียงพอ และร๎อยละ 70 -80 น าไป

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการสํงออก 
6) มีโรงงานแปรรูปสับปะรดที่สามารถรองรับวัตถุดิบสับปะรดได๎เพียงพอ 
7) มีโรงงานแปรรูปสับปะรดขนาดใหญํที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

และมีกระบวนการผลิตและแปรรูปที่ได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
ในตลาดโลก 

8) โรงงานแปรรูปสับปะรดสํวนใหญํตั้งอยูํในแหลํงผลิต ซึ่งสะดวก 
ในการขนสํงเข๎าสูํโรงงาน 

9) แรงงานในอุตสาหกรรมสบัปะรดเปน็แรงงานที่มีทกัษะและความช านาญ 

1.4.2 จุดอ่อน (Weakness)  
1) มีเกษตรกรรายยํอยจ านวนมากที่ไมํมีการรวมกลุํมและขาดแคลน

เงินทุน รวมทั้งไมํมีการท าสัญญาซื้อขายผลผลิตลํวงหน๎ากับโรงงาน 
(Contract Farming) ท าให๎มีความเสี่ยงด๎านราคา 

2) พันธ์ุสับปะรดที่ปลูกในปัจจุบันให๎ผลผลิตตํอไรํต่ า 
3) ขาดการวิจัยพัฒนาพันธ์ุใหมํให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด 

ปลอดโรค และให๎ผลผลิตตํอไรํสูง 
4) การขนสํงสับปะรดจากแหลํงผลิตไปสูํโรงงานไมํเหมาะสมท าให๎ 

ผลผลิตบางสํวนเสียหายไมํได๎คุณภาพ 
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5) ผลผลิตปูอนโรงงานแปรรูปไมํสม่ าเสมอทั้งด๎านปริมาณและคุณภาพ 
เนื่องจากการผลิตสํวนใหญํข้ึนอยูํกับธรรมชาติ โดยพื้นที่ปลูก
สับปะรดสํวนใหญํอาศัยน้ าฝน และระบบชลประทานไมํเพียงพอ 

6) โรงงานแปรรูปขนาดเล็กขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนากระบวนการ
แปรรูปให๎ได๎มาตรฐาน 

7) เกษตรกรและโรงงานแปรรูปขาดความรํวมมือในการวางแผนการผลิต
และขาดความรํวมใจในการแก๎ไขปัญหา 

8) การขยายผลผลิตในพื้นที่ที่ ไมํเหมาะสมและไมํมีโรงงานแปรรูป
สับปะรดรองรับกํอให๎เกิดปัญหาผลผลิตล๎นตลาดและราคาตกต่ า 

9) โรงงานแปรรูปสับปะรดสํวนใหญํด าเนินธุรกิจในลักษณะการรับจ๎าง
ผลิต แล๎วสํงออกโดยผํานนายหน๎า (Broker) ในตราสินค๎าของลูกค๎า 
ท าให๎ยากตํอการขยายตลาดใหมํ 

1.4.3 โอกาส (Opportunity) 
1) ผลิตภัณฑ์สับปะรดของไทยคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับและต๎องการของ

ตลาดโลก 
2) การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นโอกาสใน  

การขยายการสํงออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์ของไทยในกลุํมประเทศ
อาเซียน และการจัดท าข๎อตกลงการค๎าเสรี (Free Trade Area : FTA) 
กับประเทศตํางๆ 

3) ตลาดตํางประเทศเห็นวําผลิตภัณฑ์สับปะรดของไทยมีความ
หลากหลายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์หลัก  ได๎แกํ สับปะรดกระป๋อง 
มีหลากหลายทั้งขนาดช้ิน ขนาดกระป๋อง ผู๎บริโภคสามารถเลือกซื้อได๎
ตามความต๎องการ 

4) การยก เลิกภา ษีตอบโต๎การทุํ มตลาด ( Anti Dumping)  ของ
สหรัฐอเมริกาท าให๎ราคาสับปะรดกระป๋องของไทยสามารถแขํงขัน 
กับประเทศคํูแขํงได๎ 



13 

 

1.4.4 อุปสรรค (Threat) 
1) ราคาปัจจัยการผลิตมีแนวโน๎มสูงข้ึนที่ส าคัญ ได๎แกํ ปุ๋ยเคมี สารเคมี

ปราบศัตรูพืช และคําจ๎างแรงงานท าให๎ต๎นทุนการผลิตสับปะรดสูงข้ึน 
2) การปลูกสับปะรดข้ึนกับสภาพดินฟูาอากาศ สํงผลให๎ปริมาณและ

คุณภาพผลผลิตไมํแนํนอนในแตํละปี  
3) ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะโรงงานแปรรูปท าให๎ต๎องพึ่งพาแรงงาน

ตํางชาติ  
4) ต๎นทุนการผลิตสับปะรดกระป๋องของไทยสูงกวําคํูแขํง ซึ่งเป็นผล  

มาจากราคาปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงข้ึน ได๎แกํ บรรจุภัณฑ์กระป๋อง
น้ ามันเตา โดยเฉพาะคําจ๎างแรงงานตามนโยบายรัฐบาล 

5) ตลาดหลัก ได๎แกํ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ประสบปัญหา
วิกฤตเศรษฐกิจ ท าให๎ความต๎องการน าเข๎าผลิตภัณฑ์สับปะรด 
มีจ านวนลดลง 

1.5 แนวทางการพัฒนา 

จากผลการวิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของสับปะรด
ไทยดังกลําว จะเห็นวําอุตสาหกรรมสับปะรดของไทยมี ศักยภาพและมี ขีด
ความสามารถในการแขํงขัน ท าให๎ไทยเป็นผู๎ผลิตและผู๎สํงออกผลิตภัณฑ์สับปะรด 
รายใหญํของโลก ทั้งนี้เพื่อรักษาไว๎ซึ่งความเป็นผู๎น าทั้งด๎านการผลิต การแปรรูปและ
การตลาด จ าเป็นต๎องมีการพัฒนาเพื่อแก๎ไขจุดอํอนและข๎อจ ากัดในด๎านตํางๆ เพื่อให๎
สามารถแขํงขันกับคํูแขํงรายอื่นๆ ได๎ รวมทั้งต๎องเรํงพัฒนาจุดแข็งและสร๎างโอกาส 
*ที่มีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันให๎เพิ่มข้ึนและได๎จัดท าเป็นยุทธศาสตร์
สับปะรดปี 2560 - 2569 (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 
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1.5.1 ด้านการผลิต  
1) วิจัยและพัฒนาพันธ์ุที่ให๎ผลผลิตตํอไรํสูง ทนทานตํอโรคและแมลง 

และคุณภาพสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดโดยแยกเป็น 
พันธ์ุเพื่อการบริโภคสด และเพื่อการแปรรูป 

2) สํ ง เสริ มการผลิตในพื้ นที่ที่ เหมาะสมทางเศรษฐกิจส าหรั บ 
การปลูกสับปะรด (Zoning) โดยค านึงถึงแหลํงรับซื้อ โรงงานแปรรูป 
โดยแบํงออกเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับปลูกสับปะรดบริโภคสด  
และพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการปลูกสับปะรดโรงงาน เพื่อลดปัญหา 
ในเรื่องการขนสํงและผลผลิตเกินความต๎องการ รวมทั้งปรับปรุง 
การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู๎ปลูกสับปะรด 

3) เกษตรกรและโรงงานต๎องรํ วมมือกันในการวางแผนการผลิต 
และการรับซื้อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการในลักษณะของการท า
สัญญาข๎อตกลง (Contract Farming) อยํางจริงจัง และโรงงานต๎อง
ไมํรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรที่ไมํมีสัญญาข๎อตกลง 

4) เกษตรกรต๎องรวมตัวกันอยํางเข๎มแข็งในการรับการถํายทอด
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต๎นทุนการผลิตและ 
เพิ่มคุณภาพผลผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของ 
ตัวเกษตรกรเอง 

5) ภาครัฐสนับสนุนการถํายทอดเทคโนโลยีตามขบวนการ GAP รวมทั้ง
ตรวจสอบและให๎การรับรอง จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่ จ า เป็ น  
เชํน แหลํง/ระบบน้ า การพัฒนาเส๎นทางโลจิสติกส์ ตลอดจนการวิจัย
และพัฒนาในด๎านตํางๆ เชํน การปูองกันแก๎ไขปัญหาโรคเหี่ยว
สับปะรด การปูองกันแก๎ไขปัญหาสารไนเตรทตกค๎าง  

1.5.2. ด้านการแปรรูป 
1) โร ง ง านแปรรูปสับปะรดต๎อ ง รั บซื้ อผลผลิ ตจาก เกษตรกร 

ที่ผํานการตรวจสอบรับรองแปลง GAP และต๎องเป็นเกษตรกรที่มี 
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การท าสัญญาข๎อตกลงการซื้อขายลํวงหน๎า (Contract Farming) 
เทํานั้น เพื่อให๎เกษตรกรเข๎าสูํกระบวนการผลิตที่ได๎มาตรฐานคุณภาพ  
โดยโรงงานแปรรูปสับปะรดประกันความเสี่ยงในการรับซื้อผลผลิต 
ในราคาที่เป็นธรรม ลดปัญหาการแยํงซื้อวัตถุดิบในชํวงขาดแคลน 

2) โรงงานแปรรูปสบัปะรดต๎องมีการพัฒนาเทคโนโลยีให๎มีประสิทธิภาพ
และทันสมัยเพื่อรักษาคุณภาพผลผลิตให๎ได๎มาตรฐาน และลดต๎นทุน
การผลิตให๎ต่ าลงโดยเฉพาะการใช๎เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน 
ซึ่งคําจ๎างแรงงานมีแนวโน๎มสูงข้ึน เพื่อให๎สามารถแขํงขันกับคํูแขํงขัน 
รายอื่นๆ ไดโ๎ดยเฉพาะฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ซึ่งมีต๎นทุนการผลิต
ต่ ากวํา 

3) ควรสร๎าง Brand เป็นของประเทศไทยเอง แทนการรับจ๎างผลิต 
ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาการขายตัดราคากันเอง 

4) สนับสนุนการน าสับปะรดไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ ที่สามารถ
สร๎างมูลคําสูงในเชิงพาณิชย์ เชํน น้ าส๎มสายชูหมักจากสับปะรด 
เอนไซม์โปรมิเลน สารให๎ความคงตัวจากสับปะรด และสับปะรด 
ในน้ าเช่ือมบรรจุถ๎วยพลาสติกพร๎อมบริโภค ทั้งนี้เพื่อให๎การแก๎ไข
ปัญหาผลผลิตล๎นตลาดและราคาตกต่ าเป็นไปอยํางยั่งยืน 

1.5.3 ด้านการตลาด  
1) สนับสนุนให๎มีการซื้อขายผลิตภัณฑ์สับปะรดในตลาดซื้อขายลํวงหน๎า 

(Future Market) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน 

2) หาตลาดใหมํเพิ่ม เพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดหลักในปัจจุบัน โดยเฉพาะตลาดอาเซียน
ภายใต๎ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะเปิดตลาดในปี 2558 
และไทยมีโอกาสที่จะขยายการสํงออกทั้ งรูปผลสดและผลิตภัณฑ์  
ซึ่งไทยมีความได๎เปรียบเพราะเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม 
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3) เจรจาเปิดเสรีการค๎าให๎สินค๎าสับปะรดกับสหภาพยุโรปภายใต๎ FTA  
ไทย - สหภาพยุโรป เพื่อให๎ราคาสํงออกของไทย สามารถแขํงขัน 
กับประเทศคํูแขํงได๎ 

4) รณรงค์สํงเสริมการบริโภคสับปะรดภายในประเทศให๎ เพิ่ม ข้ึน
โดยเฉพาะน้ าสับปะรดซึ่งมีคุณคําทางโภชนาการสูง ซึ่งนอกจากจะเป็น
การดูดซับผลผลิตสับปะรดสํวนเกินแล๎วยังเป็นการประหยัดรายจําย
ของประเทศ จากการลดการน าเข๎าน้ าผลไม๎ชนิดอื่นๆ จากตํางประเทศ 
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บทที่ 2 
ลักษณะพฤกษศาสตร์และพันธุ์ 

2.1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

สับปะรด (Ananas comosus (L) Merr.) จัดอยูํในวงศ์ Bromeliaceae 
เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจ าพวกไม๎เนื้ออํอนที่มีอายุหลายปี สับปะรดจะออกดอก 
ที่สํวนยอดของล าต๎น และเมื่อชํอดอกเจริญเป็นผลแล๎วตาที่สํวนของล าต๎นจะเจริญ
เป็นต๎นใหมํได๎อีก หนํอหรือต๎นใหมํที่เกิดสามารถออกผลได๎เชํนเดียวกับต๎นแมํ 
พืชในวงศ์ Bromeliaceae แบํงเป็นกลุํมใหญํๆ ได๎ 2 กลุํม ตามลักษณะถ่ินที่อยูํ 
หรือนิเวศวิทยา (จินดารัฐ, 2541) คือ 

1. พืชที่ข้ึนอยูํบนดินทั่วไป (terrestrial plant) พวกนี้จะมีระบบราก
เจริญอยูํในดิน ได๎รับน้ าและธาตุอาหารเพื่อการเจริญเติบโตจากดิน
เป็นสํวนใหญํ 

2. พืชอิงอาศัย (epiphytes) พืชพวกนี้มีระบบรากเจริญอยูํบนวัตถุอื่น 
ได๎รับน้ าและธาตุอาหารจากเปลือกไม๎ ใบไม๎หรือวัตถุที่สลายตัวแล๎ว 

ส่วนประกอบต่างๆ ของต้นสับปะรดท่ีส าคัญ (ภาพที่ 2) มีดังนี ้

1. ล าต้น (stem) เป็นสํวนที่สะสมอาหาร มีรูปรํางคล๎ายกระบอง 
ยาวประมาณ 20 - 30 เซนติเมตร เส๎นผําศูนย์กลาง 2.0 - 3.5 เซนติเมตร ส าหรับ
สํวนที่กว๎างที่สุดประมาณ 5 เซนติเมตร ล าต๎นสํวนที่อยูํเหนือดินจะมีลักษณะตั้งตรง 
สํวนที่อยูํใต๎ดินจะโค๎งเล็กน๎อย ล าต๎นประกอบด๎วยข๎อและปล๎องสั้นๆ จ านวนมาก 
บริเวณข๎อของล าต๎นเหนือโคนใบจะมีตาโผลํข้ึนมาซึ่งจะเจริญไปเป็นหนํอและราก 
สํวนหนํอที่เจริญมาจากตาบนล าต๎นที่อยูํระดับผิวดินหรือใต๎ดิน  เรียกวํา หนํอดิน 
(ground sucker) สํวนหนํอที่เจริญมาจากตาบนล าต๎นที่อยูํเหนือพื้นดิน เรียกวํา  
หนํอข๎างหรือหนํออากาศ (arial sucker) 
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2. ใบ (leaf) ใบสับปะรดมีลักษณะแคบ เรียวยาว และเป็นรํองโค๎ง 
ลักษณะรํองโค๎งชํวยให๎สับปะรดมีความแข็งแรงและทนทานตํอการหักพับได๎ ดี 
เป็นพิ เศษ การเรียงตัวของใบเป็นแบบเวียนรอบล าต๎น มีรอบการเรียงตัว 
(phyllotaxy) เทํากับ 5/13 หรือจ านวนใบที่เกิดเวียนรอบล าต๎นไปได๎ 5 รอบ จะมี
จ านวนใบเทํากับ 13 ใบ และใบที่ 14 จะเกิดตรงกับต าแหนํงของใบที ่1 ลักษณะของ
ใบที่ เรียวยาวเป็นรํองโค๎งและเรียงตัวเวียนรอบล าต๎นสับปะรดมีความส าคัญ  
ใน การด ารงชีวิตในสภาพแวดล๎อมที่มีน้ าน๎อย ละอองฝนหรือน้ าค๎างที่ตกลงมาสัมผัส
กับพุํมใบจะถูกรวบรวมมาไว๎ที่สํวนโคนต๎นให๎รากในดินหรือรากตามมุมใบใช๎
ประโยชน์ได๎ 

ใบที่ระดับตํางๆ ของต๎นสับปะรดมีรูปรํางและขนาดที่แตกตํางกัน  
ความยาวของใบเมื่อเจริญเต็มที่ยาวประมาณ 80 เซนติเมตร กว๎าง 5 เซนติเมตร  
ใบอํอนกวําจะอยูํในต าแหนํงที่สูงข้ึนมาบนล าต๎นและเพิ่มความยาวข้ึนเรื่อยๆ สํวนใบ
ที่ยาวที่สุดจะอยูํตรงกลางระหวํางล าต๎นซึ่งเป็นกลุํมใบที่ก าลังอยูํในระยะเจริญเติบโต
เต็มที่ทางสรีระ ถัดจากนั้นใบอํอนที่อยูํสูงข้ึนไปบนล าต๎นจะคํอยๆ ลดความยาวลง 
โดยมีใบประมาณ 70 - 80 ใบ/ต๎น 

การแบงํกลุมํของใบ ตามรปูรําง ต าแหนํง และอายุของใบ มดีังนี้ (ภาพที่ 3) 
- A-leaves เป็นกลุํมของใบที่อยูํด๎านลํางสุดของล าต๎น มีอายุ 

มากสุด สํวนของปลายใบเริ่มแห๎งและไมํสามารถสร๎าง
อาหารจากกระบวนการสังเคราะห์แสงแล๎ว 

- B-leaves เป็นกลุํ ม ใบที่ อยูํ ถัด ข้ึนมา แกํ เ ต็มที่ แล๎ ว มีสํ วน 
ในการสร๎างอาหารให๎ต๎นสับปะรดได๎บ๎างเล็กน๎อย 

- C-leaves เป็นกลุํมใบที่เจริญเต็มที่แล๎วยังสามารถสร๎างอาหาร 
ให๎สับปะรดดีกวําใบกลุํม B 

- D-leaves เป็นกลุํมใบที่ก าลังอยูํ ในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 
ทางสรีระมีกิจกรรมที่ เกี่ยวข๎องกับการเจริญเติบโต
สูงสุด เป็นกลุํมใบที่มีความยาวมากสุด 
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- E-leaves เป็นกลุํมใบที่ยังเจริญเติบโตไมํเต็มที่ ใบมีสีอํอนกวํา 
ใบกลุํม D 

- F-leaves เป็นกลุํมใบที่อํอนที่สุด อยูํบริเวณปลายยอดของล าต๎น 
มีขนาดเล็กที่สุดและมีสีเขียวจาง 

3. ดอก (flower) ดอกสับปะรดจะเกิดที่สํวนปลายของล าต๎น ชํอดอกของ
สับปะรดจะมีดอกยํอย 100-200 ดอก และแตํละดอกจะเจริญไปเป็นผลยํอย 
ซึ่งติดกันแนํนรวมเป็นผลใหญํ ผลยํอยเล็กๆ นี้เรียกวํา ตา (fruitlet) ในชํอดอกปกติ
จ านวนแถวของดอกยํอยในแตํละแนวจะมีจ านวนคงที่ คือ แนวตั้งมีจ านวน 8 แถว 
และแนวนอนมีจ านวน 13 แถว ดอกยํอยแตํละดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ 
คือ  มีดอกตัวผู๎และดอกตัวเมียอยูํในดอกเดียวกัน มีสํวนประกอบตํางๆ คือ แบร็กต์ 
1 อัน กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ เกสรตัวผู๎ 5 อัน เรียงเป็น 2 วงๆ ละ  
3 อัน มีรังไขํ 1 อัน แบํงเป็น 3 ชํอง (locules) เกสรตัวเมีย 1 อัน และปลายเกสรตัว
เมียแยกเป็น 3 แฉก (lobes) เกสรตัวเมียมีความยาวมากกวําเกสรตัวผู๎เล็กน๎อย  
และมีขนาดสั้นกวํากลีบดอกเล็กน๎อย กลีบดอกมีสี ขาวที่ โคนและมีสีมํ วง 
อมฟูาที่สํวนปลาย รูปรํางกลีบดอกแบบยาวรี  (ligule) ดอกจะบานในตอนเช๎า 
และเหี่ยวตอนเย็น ดอกจะบานจากโคนชํอไปหาปลายชํอ (ภาพที่ 4) 

การพัฒนาของช่อดอก 
ระยะที่สับปะรดเจริญเติบโตทางล าต๎น สํวนปลายของล าต๎นมีลักษณะเป็น

รูปโดม หลังจากได๎รับสารกระตุ๎นการออกดอกประมาณ 2 วัน จะมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ปลายยอด โดยปลายยอดจะเพิ่มขนาดมากข้ึนทัง้ความกว๎างและความสงู มีการเพิ่ม
ช้ันของเซลล์ การเพิ่มขนาดของปลายยอดจะเกิดข้ึนพร๎อมๆ กับการสร๎างสํวนตํางๆ 
ของดอกยํอย จนเมื่อเวลาผํานไป 8 - 14 วัน ขนาดของปลายยอดจะมีความกว๎าง
สูงสุด หลังจากนั้นปลายยอดจะคํอยๆ ลดลงจนมีขนาดแคบที่สุดที่ระยะ 30 - 40 วัน 
ซึ่งระยะนี้สํวนของดอกยํอยจะถูกสร๎างขึ้นมา จ านวนของดอกยํอยที่สร๎างขึ้นในแตํละ
ชํอดอกจะมีมากน๎อยนั้นจะมีความสัมพันธ์กับขนาดของต๎นสับปะรด ปริมาณอาหาร
ส ารองและสภาพทางสรีระของต๎นสับปะรดนั้นๆ หลังจากนั้นสํวนของปลายยอด 
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จะขยายตัวอีกครั้งหนึ่งและเริ่มสร๎างสํวนของใบซึ่งจะเจริญเป็นสํวนของจุกสับปะรด
ตํอไป (ตารางที่ 8 และภาพที่ 5) 

ตารางท่ี 8 การพัฒนาของสํวนตํางๆ ของชํอดอกหลังได๎รับสารบังคับดอก 

ระยะเวลาหลังได้รับ 
สารบังคับดอก (วัน) 

การพัฒนาของช่อดอก 

4 - 6 
เริ่มสร๎าง branch primodia และเพิ่มขนาดขึ้นถึงประมาณ 
400 ไมโครเมตร หลังจากน้ันจะเริ่มสร๎างตาตามมุมของ bract 

10 ดอกแรกๆ ที่เกิดขึ้นเริ่มสร๎างสํวนของกลีบเลี้ยง 
12 ดอกแรกๆ เริ่มสร๎างสํวนของกลีบดอก 
15 เริ่มมีการสร๎างสํวนของเกสรตัวผู๎ 
18 เริ่มมีการสร๎างสํวนของ carpel 

30 - 45 
ดอกยํอยถูกสร๎างเรียบร๎อย เริ่มมีการสร๎างสํวนของใบซ่ึงจะ
พัฒนาไปเป็นจุกตํอไป 

ที่มา: จินดารัฐ (2541) 

4.  ผล  ( fruit)  การพัฒนาการของผลสับปะรดเกิดได๎โดยไมํต๎องมี 
การผสมเกสร  (par thenocarpy )  จัดเป็นผลรวม (multiple fruit) ที่เกิดจาก 
การเช่ือมติดกันของผนังรังไขํและสํวนประกอบของดอกยํอยที่เรียงตัวอยูํติดกันบน 
แกนกลางของชํอดอก สํวนบนสุดของผลจะเป็นกลุํมของใบซึ่งจะเจริญไปพร๎อมๆ  
กับผลและพัฒนาเป็นจุกตํอไป แกนกลางของจุกและผลสับปะรดเป็นสํวนที่ 
เจริญตํอเนื่องมาจากเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอดของต๎นสับปะรด ผลสับปะรดถ๎ามี
ขนาดใหญํมีรูปเป็นทรงกรวย (conical) ซึ่งสํวนโคนผลมีความกว๎างมากกวํา 
สํวนปลายผล ถ๎าผลมีขนาดปานกลางจะมีรูปทรงกระบอก  (cylindrical)  
คือ สํวนโคน สํวนกลางและสํวนปลายมีขนาดใกล๎เคียงกัน ถ๎าผลมีขนาดเล็กจะมี
รูปรํางแบบทรงกลม (spherical) คือ สํวนกลางของผลมีความกว๎างมากกวําสํวนโคน
และสํวนปลาย และความยาวของผลใกล๎เคียงกับความกว๎าง 
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การพัฒนาของผล 
 หลังจากสร๎างชํอดอกแล๎ว ชํอดอกจะพัฒนาตํอเนื่องไปตามล าดับจนถึง
ระยะผลสุกแกํ โดยไมํมีปัญหาด๎านการผสมเกสรหรือการหลุดรํวงของผลอํอนเหมือน
ผลไม๎ทั่วไป ตามปกติการผสมตัวเองจะไมํเกิดข้ึน เนื่องจากเกสรตัวผู๎มีขนาดสั้นกวํา
เกสรตัวเมีย หรือถ๎ามีการผสมตัวเองทํอละอองเกสรตัวผู๎ไมํสามารถเจริญตํอไปได๎
จนถึงรังไขํ ซึ่งเป็นลักษณะที่เรยีกวํา self incompatibility ดอกยํอยบริเวณสํวนลําง
ของชํอดอกที่สร๎างข้ึนมากํอนจะพัฒนาไปกํอน ติดตามด๎วยดอกที่อยูํ ถั ดข้ึนมา
ตามล าดับ ส าหรับการพัฒนาของผลยํอยมีลักษณะเชํนเดียวกัน คือ  พัฒนาจาก 
ผลยํอยที่อยูํด๎านลํางของผล ตามด๎วยผลยํอยที่อยูํถัดข้ึนไป ลักษณะการพัฒนาเชํนนี้  
ท าให๎สํวนตํางๆ ของผลสับปะรดมีระดับการพัฒนาไมํเทํากัน เมื่อถึงระยะสุกแกํ  
สํวนโคนผลสุกกํอนสํวนปลายผล ดังนั้น เนื้อผลแตํละสํวนจึงมีลักษณะและคุณภาพ
แตกตํางกันตามระดับของการพัฒนา เชํน ความเข๎มของสีเนื้อ ความหวาน ปริมาณกรด 
เป็นต๎น ส าหรับลักษณะการเจริญเติบโตของผลและสํวนประกอบอื่นๆ เชํน แกนผล 
ผลยํอย และเปลือก เป็นการเจริญเติบโตแบบ Sigmoid curve (ภาพที่ 6) 

5. ก้านผล (peduncle) ก๎านผลเจริญมาจากสํวนปลายล าต๎น ท าหน๎าที่
รองรับผล เป็นทางล าเลียงน้ าและอาหารจากล าต๎นไปสูํผลและจุก ที่ก๎านผลจะมี  
ใบสั้นๆ เกิดเวียนรอบผล ใบเหลําน้ีจะเรียงกันอยูํหํางๆ ที่บริเวณสํวนโคนของก๎านผล
และจะถ่ีมากข้ึนที่สํวนบน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในบริเวณที่ติดกับโคนผล ที่บริเวณ 
มุมใบของก๎านผลจะมีตาเล็กๆ พักตัวอยูํ เมื่อสภาพแวดล๎อมเหมาะสมก็จะเจริญ
ข้ึนมาเป็นสํวนที่เรียกวํา ตะเกียง (slip) ปกติก๎านผลมีสีเขียวเมื่อถึงระยะผลแกํ 
ก๎านผลนี้จะเหี่ยวเป็นแนวยาว 

6. จุก (crown) อยูํสํวนบนสุดของผล จะเป็นกลุํมของใบซึ่งจะเจริญไป
พร๎อมๆ กับผล โดยได๎รับน้ าและอาหารจากต๎นผํานก๎านผลและแกนของผลไปสูํจุก 
จนถึงระยะที่ผลสับปะรดแกํเต็มที่จุกจะหยุดการเจริญเติบโต สํวนของจุกจะมี
แกนกลางเป็นล าต๎นเล็กๆ และมีสํวนของเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอด เมื่อแยกจุก 
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ออกจากผลแล๎วน าไปปลูกจะเจริญเติบโตเป็นสับปะรดต๎นใหมํได๎ แตํจะใช๎เวลาตั้งแตํ 
ปลูก – ออกดอก และเก็บเกี่ยวนานกวําการปลูกด๎วยหนํอ 

 

ภาพท่ี 2  แสดงสํวนตํางๆ ของต๎นและผลสบัปะรด 
ที่มา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 2556 
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7. ตะเกียง (slip) คือ หนํอที่เกิดจากตาที่อยูํบนก๎านผล ซึ่งมีลักษณะเป็น
ต๎นสับปะรดเล็กๆ คล๎ายหนํอ สับปะรดแตํละต๎นจะสร๎างตะเกียงได๎หนึ่งหรือ 
หลายตะเกียงหรือไมํสร๎างตะเกียงก็ได๎ ข้ึนอยูํกับพันธ์ุและความสมบูรณ์ของต๎นแมํ 

8. หน่อ (sucker) เป็นสํวนที่นิยมน ามาใช๎ในการขยายพันธ์ุ หนํอสับปะรด 
มีหลายชนิดโดยจะเรียกตามต าแหนํงที่เกิดของหนํอ เชํน ถ๎าเป็นหนํอที่เกิดจากตา 
ในบริเวณจุดเช่ือมระหวํางก๎านผลกับล าต๎น เรียกวํา หนํออุ๎มลูก ปกติมี 1 - 2 หนํอ  
ถ๎าเกิดจากตาบนล าต๎นสํวนที่อยูํเหนือผิวดิน เรียกวํา หนํอข๎าง มีไมํน๎อยกวํา 2 หนํอ  
ใช๎ขยายพันธ์ุได๎ดี สํวนหนํออีกชนิดหนึ่ง เรียกวํา หนํอดิน ซึ่งเกิดจากตาล าต๎นที่อยูํ 
ต่ ากวําระดับผิวดินหรือระดับผิวดิน เรียกวํา หนํอดิน หนํอชนิดนี้มีจ านวนน๎อย  
มีลักษณะรูปรํางเล็กเรียว แตํใบจะยาวกวําหนํอข๎าง สํวนใหญํนิยมเลี้ยงไว๎เพื่อให๎
ผลผลิตในรุํนหนํอ (1st ratoon) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  แสดงกลุํมของใบตามรูปรําง ต าแหนํงและอายุของใบ (A-leaves ขวาสุด) 
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ภาพท่ี 4  ลักษณะดอก และสํวนประกอบของดอกสบัปะรด 
 

 
ภาพท่ี 5  แสดงระยะการเจริญเติบโตของสบัปะรด 

ที่มา: บริษัทโดลไทยแลนด์ จ ากัด 
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ภาพท่ี 6  การเพิ่มน้ าหนักสดของสํวนตํางๆ ของผลสบัปะรด 
ที่มา: จินดารัฐ (2541) 

2.2 พันธุ์สับปะรด  

สับปะรดที่ปลูกทั่ วโลกมีหลายชนิด แตํละชนิดหรือแตํละพันธ์ุจะมี 
ลักษณะเดํนเฉพาะตัวแตกตํางกันไป การจัดจ าแนกลักษณะความแตกตําง 
ของสับปะรด Py et al., (1987) จัดแบํงสับปะรดได๎ 5 กลุํม คือ กลุํม Smooth 
cayenne กลุํม Queen กลุํม Spanish กลุํม Maipure หรือ Perolera  และ 
กลุํม Abacaxi หรือ Pernambuco โดยสับปะรดในแตํละกลุํมพันธ์ุจะมีคุณลักษณะ
แตกตํางกัน (ตารางที่ 9) 

 ส ม บ ัต ิ  แ ล ะ คณะ (2539) ได๎รวบรวมแ ล ะ ศึกษาพัน ธ์ุสับปะรด 
ทั้งจากภายในและตํางประเทศ โดยน ามาปลูกและศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ุ 
ในด๎านตํางๆ ที่ศูนย์บริการวิชาการด๎านพืชและปัจจัยการผลิตเพชรบุรี ปัจ จุบัน   
คือ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี โดยเป็นพันธ์ุสับปะรดภายในประเทศ 
10 พันธ์ุ และพันธ์ุจากตํางประเทศ 12 พันธ์ุ ลักษณะประจ าพันธ์ุเบื้องต๎นของ
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สับปะรดพันธ์ุตํางๆ ในแตํละกลุํมพันธ์ุ ยึดเกณฑ์มาตรฐานของ IBPGR (1991) 
สามารถจัดแบ่งเป็น 3 กลุ่มพนัธุ์ (ตารางที่ 10 11 และ 12) คือ 

 1. กลุํม Smooth cayenne มี 3 พันธ์ุ/สายพันธ์ุ คือ ปัตตาเวีย นางแล 
ลักกะตา 

 2. กลุํม Queen มี 5 พันธ์ุ/สายพันธ์ุ คือ ตราดสีทอง ภูเก็ต สวี ปัตตานี 
และสงิคโปร์ปัตตาเวีย 

 3. กลุํม Spanish มี 2 พันธ์ุ/สายพันธ์ุ คือ อินทรชิตแดง อินทรชิตขาว 

ลักษณะส าคัญของสับปะรดแต่ละกลุ่ม 

 1. กลุ่ม Smooth cayenne  พันธ์ุสับปะรดกลุํมนี้เป็นกลุํมที่นิยมปลูก
มากที่สุด ทั้งเพื่อใช๎บริโภคสดและใช๎เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง 
พันธ์ุสับปะรดในกลุํมนี้ผลมีขนาดประมาณ 1.0 - 2.5 กิโลกรัม รูปรํางคํอนข๎างเป็น
ทรงกระบอก เนื้อมีสีเหลือง มีเยื่อใย (fiber) ซึ่งพันธ์ุสับปะรดในกลุํม Smooth 
cayenne ในประเทศไทยคือ พันธ์ุปัตตาเวีย นางแล ลักกะตา น้ าผึ้ง  และโนห์รา  
โดยพันธ์ุที่ส าคัญในอุตสาหกรรมแปรรูปของไทยคือ พันธ์ุปัตตาเวีย พันธ์ุนี้จะมี 
ใบสีเขียวเข๎มและมีสีมํวงแดงอมน้ าตาลปนอยูํบริเวณกลางใบ ผลจะมีขนาดใหญํ 
และน้ าหนักมากกวําพันธ์ุอื่นๆ ด๎านคุณภาพผล เนื้อมีรสชาติหวานอมเปรี้ยว 

 2. กลุ่ม Queen  สับปะรดกลุํม Queen มีขนาดของต๎นและผลเล็กกวํา
กลุํม smooth cayenne ขอบใบมีหนามเรียงชิดติดกันตลอดความยาวใบ น้ าหนักผล
ประมาณ 1.0 กิโลกรัม รูปรํางทรงกระบอก ตาคํอนข๎างนูน เปลือกหนา เนื้อมีสีเหลือง
เข๎มและกรอบ รสชาติหวาน มีเยื่อใยน๎อยและมีกลิ่นหอม แกนผลอํอนนุํมกวํา 
พันธ์ุปัตตาเวีย สับปะรดกลุํมนี้ในประเทศไทย ได๎แกํ พันธ์ุภูเก็ต (จังหวัดเชียงราย 
เรียกวํา พันธ์ุภูแล) พันธ์ุสวี พันธ์ุตราดสีทอง พันธ์ุปัตตานี และพันธ์ุสิงคโปร์ปัตตาเวีย 

 3. กลุ่ม Spanish  สับปะรดกลุํม Spanish มีขนาดของต๎นและผลอยูํ
ระหวํางกลางของกลุํม Smooth cayenne และกลุํม Queen ขอบใบมีหนามแหลม
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รูปโค๎งงอ ผลมีรูปรํางกลม น้ าหนักผล 1.0-1.5 กิโลกรัม ตานูน ขนาดของตาใหญํกวํา
กลุํม Smooth cayenne เนื้อสีเหลืองจาง มีเยื่อใยมาก แกนผลเหนียว กลิ่นและ
รสชาติแตกตํา ง จ าก  2 กลุ ํมแรก  รสชาติเปรี้ยว พันธ์ุที่ปลูกในประเทศไทย  
ได๎แกํ พันธ์ุอินทรชิตแดง และพันธ์ุอินทรชิตขาว ปัจจุบันมีการปลูกน๎อยมาก  
(ภาพที่ 7 และภาพที่ 8) 

พันธุ์สับปะรดท่ีเหมาะส าหรับบริโภคสด 

 1. พันธุ์ปัตตาเวีย จัดอยํูในกลุํม Smooth cayenne เป็นพันธ์ุที่นิยมปลูก
มากที่สุด และสํวนใหญํมากกวํา 80 เปอร์เซ็นต์ ใช๎ในอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง 
แตํยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับการบริโภคสดด๎วย รสชาติหวานอมเปรี้ยว  
ความหวานเฉลี่ย (Soluble Solids; SS) 14.8 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกรด 0.74 
เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 12 และภาพที่ 9) 

 2. พันธุ์นางแล จัดอยูํในกลุํม Smooth cayenne เดิมพันธ์ุนี้น ามาจาก
ประเทศสิงคโปร์ ประมาณปี  พ .ศ .  2480 โดย นายเ ขํง  แซํอุย  ปลูกครั้ ง แรก  
ที่บ๎านปุาซาง ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื้อมีสีเหลืองน้ าผึ้ง รสชาติ
หวานอมเปรี้ยว SS เฉลี่ย 16.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกรด 0.52 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 12 
และภาพที่ 10) 

 3. พันธุ์ตราดสีทอง จัดอยูํในกลุํม Queen เป็นพันธ์ุท๎องถ่ินที่ปลูก 
ในจังหวัดตราด เหมาะส าหรับการบริโภคสดเทํานั้น เนื้อผลสีเหลือง รสชาติหวาน 
อมเปรี้ยว SS เฉลี่ย 17.4 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกรด 0.65 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 12 
และภาพที่ 11) 

 4. พันธุ์ภูเก็ต จัดอยูํในกลุํม Queen เชํนเดียวกับพันธ์ุตราดสีทอง  
และเป็นพันธ์ุท๎องถ่ินที่ปลกูในจังหวัดภูเก็ต สีเปลือกเมื่อสุกแกํจะมีสีเหลืองปนส๎มเข๎ม  
เนื้อเหลืองเข๎ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อกรอบและมีกลิ่นหอม SS เฉลี่ย 16.3 
เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกรด 0.65 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 13 ภาพที่ 12 ก) เมื่อน าไปปลูก
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ที่เชียงรายมีการตั้งช่ือวํา ภูแล โดยหลังเก็บผลรุํนแมํแล๎วมีการไว๎หนํอตํอต๎น 4-5 
หนํอและบังคับดอก เมื่อหนํอที่มีขนาดเล็ก ท าให๎ได๎ผลขนาดเล็กจึงเป็นเอกลักษณ์ 
และสร๎างจุดขายของพื้นที่ (ตารางที่ 12 และภาพที่ 12 ข) 

 5. พันธุ์สวี จัดอยู ํ ในกลุํม  Queen เ ชํน เดียวกับ พันธ์ุตราดสีทอง 
และพันธ์ุภูเก็ต ลักษณะคล๎ายพันธ์ุภูเก็ต ผลทรงกระบอก แตํสั้นกวําพันธ์ุภูเก็ต  
ผลยํอยหรือตาผลจะเล็กและคํอนข๎างนูน จากการพิสูจน์พันธ์ุโดยใช๎รูปแบบของ 
ไอโซไซม์  (isozyme) ในการจ าแนกพันธ์ุ พบวํา  สายพันธ์ุภูเก็ตและพันธ์ุสวี  
มีแนวโน๎มเป็นสายพันธ์ุเดียวกัน เนื่องจากมีรูปแบบไอโซไซม์เหมือนกัน ด๎านสีเปลือก 
สีเนื้อ และรสชาติ ใกล๎เคียงกับพันธ์ุภูเก็ต โดยมี SS  เฉลี ่ย 16.2 เปอร์เซ็นต์  
ปริมาณกรด 0.64 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 12 และภาพที่ 13) 

ตารางท่ี 9 แสดงลักษณะของสับปะรดกลุํมพันธ์ุตํางๆ (Py et al., 1987) 
ลักษณะ
ต่างๆ 

กลุ่ม  
S. cayenne 

กลุ่ม Spanish กลุ่ม Queen กลุ่ม Abacaxi กลุ่ม Maipure 

ลักษณะ 
ทรงต๎น 

ทรง rosette 
กว๎าง 

ทรง rosette  
แตํกระชับกวํา 

คล๎าย 
cayenne 

ตั้งตรง ทรง rosette  
แตํกระชับกวํา 

สํวนขยายพันธุ ์
- ตะเกียง 

 
พบบางพันธุ์ 

 
จ านวน ขนาด
แตกตํางกันไป 

 
จ านวน ขนาด
แตก ตํางกัน
ไป  

 
มีมากโดย 
เฉพาะบริเวณ
รอบฐานผล 

 
มีจ านวนมากและ
มีหลายขนาด 

- หนํอ เล็กน๎อย เล็กน๎อย ปกติขนาดเล็ก 
บางพันธุ์มีมาก 

น๎อยมากและ 
พัฒนาช๎า 

เล็กน๎อย 

ใบ กว๎างและ
คํอนข๎างสัน้  
สีเขียวเข๎ม ไมํมี
หนาม ยกเว๎น
บริเวณใกล๎ 
ปลายใบ 

แคบและยาว  
สีเขียวแดงมวํง  
มีหนามตลอด
ทั้งใบ 

แคบและสั้น  
สีแดงมํวง  
มีหนามตลอด
ทั้งใบ รูปตะขอ
ม๎วนขึ้นไปหา
ปลายใบ 

แคบและยาว 
สีชมพู มีหนาม
ตลอดทั้งใบ 

กว๎างและยาว  
สีเขียวเข๎ม ไมํมี
หนาม แบบ piping 
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ตารางท่ี 9 แสดงลักษณะของสับปะรดกลุํมพันธ์ุตํางๆ (Py et al., 1987) (ตํอ) 

ลักษณะ
ต่างๆ 

กลุ่ม  
S. cayenne กลุ่ม Spanish กลุ่ม Queen กลุ่ม Abacaxi กลุ่ม Maipure 

ก๎านผล คํอนข๎างสั้น คํอนข๎างสั้นกวํา 
S. cayenne 

สัน้ ยาวกวํา 
S.cayenne 

ยาวกวํา S. cayenne 

สีดอก สีมํวงแดงอํอน สีมํวงแดงอํอน  
แตํเข๎มกวํา  
S. cayenne 

สีน้ าเงินอํอน สีน้ าเงินอํอน สีน้ าเงินอํอน 

ผล 
- ขนาด/
น้ าหนัก 

 
ใหญํ 

 
เล็กกวํา 
cayenne 

 
เล็ก 

 
เล็กกวํา 
cayenne 

 
คล๎าย cayenne 

- รูปทรง กระบอก กลมรี กรวยกระบอก 
เล็กกวํา 
cayenne 

พีระมิด กระบอก 

- ผลยํอย แบนและกว๎าง แบนและกว๎าง
กวํา cayenne 

พองและนูน เล็กและคํอนข๎าง
นูนเล็กน๎อย 

แบนกว๎างและมัก
มีขนาด 
ไมํสม่ าเสมอ 

สีเปลือก
เมื่อแกํ 

เหลืองปนส๎ม เหลืองปนแดง เหลืองสวําง เหลืองปนเขียว เหลืองปนแดง 

สีเนื้อ เหลืองซีด ขาว เหลืองใส ขาวถึงเหลืองใส เหลืองใสถึง 
เหลืองซีด 

เยื่อใยเนื้อ ไมํมีเยื่อใย มีเยื่อใย กรอบ ไมํมีเยื่อใย กรอบ 

รสชาต ิ หวามอม
เปรี้ยว 

หวานน๎อยกวํา 
cayenne 

เปรี้ยว 
น๎อยกวํา 
cayenne 

เปรี้ยวน๎อยกวํา 
cayenne 

หวานและเปรี้ยว
น๎อยกวํา cayenne 

การใช๎
ประโยชน์ 

ทานสด และ 
อุตสาหกรรม 

ทานสด ทานสด ทานสด ทานสด 
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ตารางท่ี 10  แสดงลักษณะด๎านตํางๆ ในระยะ vegetative ของสับปะรดกลุํมตํางๆ 
เมื่อเจริญเติบโตพร๎อมที่จะบังคับดอก 

ลักษณะต่างๆ 
กลุ่ม  

S. Cayenne 
กลุ่ม Queen กลุ่ม Spanish 

ปัตตาเวีย นางแล ตราดสีทอง สวี ภูเก็ต อินทรชิตขาว อินทรชิตแดง 

ความสูง  
(เซนติเมตร) 

113.0 115.4 96.6 96.8 96.8  112.1 112.5 

กว้างทรงพุ่ม 
(เซนติเมตร) 

111.4 117.7 105.1 94.6 86.8 117.9 118.3 

ความยาวใบ D 
(เซนติเมตร) 

97.4 97.4 88.3 82.7 81.6 97.9 96.3 

ความกว้างใบ D 
(เซนติเมตร) 

4.3 5.1 5.1 4.5 4.3 4.1 5.2 

น้ าหนักใบ D  
(กรัม) 

57.0 66.6 63.8 48.2 49.0 58.1 68.0 

จ านวนใบ ต้น 71.7 83.2 54.4 77.7 74.2 62.7 59.4 

น้ าหนักต้น  
(กรัม) 

478.3 593.5 229.3 388.7 358.5 410 318 

ความกว้างต้น 
(เซนติเมตร) 

6.3 6.5 5.5 6.1 5.7 5.4 5.2 

ความยาวต้น 
(เซนติเมตร) 

22.9 27.8 16.0 21.5 20.4 21.6 26.8 

ที่มา: สมบัติและคณะ (2539) 
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ตารางท่ี 11 แส ดง ชํ ว ง เ วล าก า ร พัฒ นา ข อ ง สั บปะ ร ด ก ลุ ํม /พั น ธ์ุ ตํ า ง ๆ  
หลังการบังคับดอก - เก็บเกี่ยว 

พันธุ ์
บังคับดอก  

- 
เร่ิมออกดอก 

 - 
ดอกแรกบาน - ดอกบาน 50%  

- 
ดอกบาน 

 
100% 

บังคับดอก 
 - 

เร่ิมออกดอก ดอกแรกบาน ดอกบาน 50% ดอกบาน 100% เก็บเกี่ยว 
กลุ่ม S. cayenne 
- ปัตตาเวีย 
- นางแล 

 
39 
38 

 
20 
23 

 
9 
8 

 
12 
5 

  
98 
104 

 
178 
178 

กลุ่ม Queen 
- ตราดสีทอง 
- สวี 
- ภูเก็ต 

 
35 
35 
35 

 
19 
20 
20 

 
11 
10 
 9 

 
9 
7 
7 

 
72 
76 
72 

 
146 
148 
143 

กลุ่ม Spanish 
- อินทรชิตแดง 
- อินทรชิตขาว 

 
38 
38 

 
20 
20 

 
7 
7 

 
3 
3 

 
94 
98 

 
162 
166 

ที่มา: สมบัติและคณะ (2539)  
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ตารางท่ี 12 แสดงลักษณะประจ าพันธ์ุ ด๎านขนาดและคุณภาพผลของสับปะรด 
พันธ์ุตํางๆ 

ลักษณะต่างๆ 
กลุ่ม S. 

Cayenne 
กลุ่ม Queen กลุ่ม Spanish 

ปตัตาเวีย นางแล ตราดสีทอง สวี ภูเกต็ อินทรชิตขาว อินทรชติแดง 

น้ าหนักผล 
(กรัม) 

1754.4 1532.6 1070.5 942.6 1024.5 1090.7 1136 

ความกว๎างผล 
(เซนติเมตร) 

11.9 12.1 10.7 10.3 10.3 11.0 11.6 

ความยาวผล 
(เซนติเมตร) 

18.5 16.9 14.7 15.3 16.3 13.9 17.8 

น้ าหนักจุก 
(กรัม) 

162.4 272.2 180.4 132.7 123.2 294.7 295 

ความกว๎างจุก 
(เซนติเมตร) 

11.7 14.8 11.4 11.1 10.2 22.3 12.9 

ความยาวจุก 
(เซนติเมตร) 

14.6 20.8 15.9 11.7 10.6 32.5 33.9 

สีเปลือก YOG17B YOG17B YOG17B YOG17B YOG17C YOG16A OG27A 
สีเนื้อ YOG16C YOG16B YOG17A YOG16B YOG16B YOG16B OG23A 
จ านวนตายํอย 131.7 109.9 113.2 122.6 127.8 64.6 73.4 
หนาเปลือก 0.76 0.74 0.65 0.52 0.61 0.60 0.54 
ผําศูนย์กลาง
แกนผล 

2.51 2.63 2.17 2.40 2.30 1.53 1.67 

SS (%) 14.80 16.50 17.4 16.20 16.30 10.2 10.8 
TA (%) 0.74 0.52 0.65 0.64 0.65 0.67 0.27 
SS/TA 20 31.7 26.76 25.31 25.09 15.22 40 

ที่มา: สมบัติและคณะ (2539) 
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พันธุ์สับปะรดท่ีน ามาจากต่างประเทศและมีคุณสมบัติเหมาะสมส าหรับ
การบริโภคสด 

 1. พันธุ์เพชรบุรีเบอร์ 1  จัดอยูํในกลุํม Queen น าพันธ์ุมาจากประเทศ
ไต๎หวัน ผลมีขนาดเล็กกวําพันธ์ุปัตตาเวีย แตํใหญํกวําพันธ์ุภูเก็ตและพันธ์ุสวี น้ าหนัก
ผลประมาณ 1.0 กิโลกรัม ทรงผลมีลกัษณะทรงเจดีย์ ด๎านลํางของผลจะใหญ ํบริเวณ
ปลายผลจะคอดเล็ก ตาผลคํอนข๎างใหญํและพองนูนเล็กน๎อยสีเปลือกเมื่อสุกแกํ  
จะมีสีเหลืองอมส๎ม รสชาติหวานอมเปรี้ยว ความหวานเฉลี่ย 16.9 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณกรด 0.45 เปอร์เซ็นต์ สับปะรดพันธ์ุนี้มีลักษณะเดํนพิเศษ คือ ตาผลยํอย 
สามารถแยกออกจากกันได๎งําย จึงสามารถแกะแยกผลยํอยออกมาเพื่อรับประทาน
แตํละผลยํอยได๎ (ภาพที่ 14) 

 2. พันธุ์เพชรบุรีเบอร์ 2 จัดอยูํในกลุํม Maipure เป็นพันธ์ุที่น าเข๎า 
มาจากฮาวาย ช่ือพันธ์ุ Whi te Jewel  เป็นพันธ์ุที่เหมาะส าหรับการบริโภคสด  
ผลมีขนาดใหญํใกล๎เคียงกับพันธ์ุปัตตาเวีย น้ าหนักผลเฉลี่ยประมาณ 1.7 กิโลกรัม  
ผลทรงกระบอก สีเปลือกเมื่อสุกแกํจะมีสีเหลืองเข๎มถึงเหลืองซีด สํวนเนื้อผล  
จะมีสีขาว ด๎านคุณภาพผลจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน๎อย ความหวานเฉลี่ย 
สูงมาก 17.1 เปอร์เซ็นต์ และมีกรดต่ าเพียง 0.23 เปอร์เซ็นต์ เหมาะส าหรับผู๎บริโภค
ที่ชอบรสชาติหวาน (ภาพที่ 15) 

3. พันธุ ์  MD2 เ ป็นพัน ธุ์ ที่ได๎รับการพัฒนาที่ฮาวายตั้งแตํปี 1972  
เป็นพันธ์ุลูกผสม การปลูกในประเทศไทยปัจจุบันมีไมํมากนักแตํปลูกแพรํหลาย 
ในตํางประเทศ สํวนมากจะเน๎นเป็นสับปะรดรับประทานสดและเป็นพันธ์ุที่มี
ศักยภาพในการสํงออกในรูปผลสด ลักษณะเดํน คือสีเนื้อเหลืองสม่ าเสมอ  
หนามน๎อย อายุการให๎ผลผลิตเร็ว วิตามินซีสูงกวําพันธ์ุทั่วไป 4 เทํา อายุ 
การเก็บรักษานาน และรสชาติหวานกวํา Smooth cayenne ก๎านผลสั้น รูปทรงผล 
square shape (เปรม, 2554 ; Pip, 2011 ) สามารถเก็บได๎นาน 5 - 6 สัปดาห์  
โดยไมํเกิดอาการไส๎สีน้ าตาล และจากการสอบถามผู๎ปลูกพบวํา พันธ์ุนี้มีข๎อด๎อย 
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คือ อํอนแอตํอโรคยอดเนํา จึงต๎องมีความละเอียดในการเตรียมแปลงอยํางดี อยําให๎
น้ าขังหลังฝนตกหรือต๎องรบีระบายน้ าออกและพํนสารปอูงกันโรคดังกลําว (ภาพที่ 16) 

สบัปะรดกลุ่ม  Spanish 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  สับปะรดพันธ์ุอินทรชิตขาว 

ภาพท่ี 8  สับปะรดพันธ์ุอินทรชิตแดง 
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กลุ่ม Smooth cayenne 

 
ภาพท่ี 9  สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย 

ภาพท่ี 10  สับปะรดพันธ์ุนางแล 
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สับปะรดกลุ่ม Queen 

ภาพท่ี 11  สับปะรดพันธ์ุตราดสทีอง 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 13  สับปะรดพันธ์ุสวี 

(ก) (ข) 
ภาพท่ี 12  สับปะรดพันธ์ุภูเก็ต (ก)  และสบัปะรดภูแล (ข) 
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พันธุ์สับปะรดท่ีน าเข้าจากต่างประเทศกลุ่ม Queen 

 

ภาพท่ี 14  สับปะรดพันธ์ุเพชรบุรเีบอร์ 1 
 

พันธุ์สับปะรดท่ีน าเข้าจากต่างประเทศกลุ่ม Maipure 

 

ภาพท่ี 15 สับปะรดพันธ์ุเพชรบุรเีบอร์ 2 
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พันธุ์ลูกผสมของต่างประเทศ 

 

ภาพท่ี 16  สับปะรดพันธ์ุ MD2 

2.3 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรด (มัลลิกา และคณะ, 2553) 

 พันธ์ุสับปะรดที่ ใ ช๎ในอุตสาหกรรมแปรรูปในประเทศไทยมี เพียง 
พันธ์ุปัตตาเวียและใช๎มาเป็นเวลานาน ปัจจุบันมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูง  
ท าให๎ได๎ผลผลิตต่ า  เกษตรกรขาดทาง เลือกในการใช๎พัน ธ์ุ สํ วนสับปะรด 

เพื่อการบริโภคสด ถึงแม๎วําจะมีพันธ์ุปลูกหลายพันธ์ุ แตํปริมาณการสํงออกน๎อย 
เนื่องจากมีปัญหาการเกิดอาการไส๎สีน้ าตาลหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า ในด๎าน 
การปรับปรุงพันธ์ุกรมวิชาการเกษตรได๎ด าเนินการมาอยํางตํอเนื่อง โดยด าเนินการ
ทั้ งการคัดเลือกพันธ์ุ การคัดเลือกสายต๎น  การผสมพันธ์ุ การ ชักน าให๎ เกิด 

การกลายพันธ์ุ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพันธ์ุสับปะรดที่ใช๎ส าหรับ
อุตสาหกรรม และรับประทานผลสด ให๎ได๎พันธ์ุหรือสายพันธ์ุสบัปะรดทีม่ีคุณสมบัติ ดังนี ้ 

  



39 

 

  - สับปะรดเพื่อสํงโรงงานอุตสาหกรรม  ได๎ผลผลิตสูง สุกแกํสม่ าเสมอและ
ผลสับปะรดมีคุณภาพตรงตามความต๎องการของโรงงาน และ/หรือทนทาน 
หรือต๎านทานตํอการเกิดโรคเหี่ยว  

- สับปะรดรับประทานผลสด  ได๎ผลผลิตสูง คุณภาพดี ทนทานตํอการเกิด
อาการไส๎สีน้ าตาล และหรือทนทานหรือต๎านทานตํอการเกิดโรคเหี่ยว 

การด าเนินการมีทั้งการคัดเลือกสายต๎น การผสมพันธ์ุเพื่อสร๎างลูกผสม
พัน ธ์ุใหมํ  การผสมกลับ เพื่อน าลักษณะดี เดํนที่ ต๎องการ การชักน าให๎ เกิด 
การกลายพันธ์ุโดยการฉายรังสี ซึ่งในการสร๎างลูกผสมพันธ์ุใหมํประกอบด๎วยข้ันตอน 
การผสมพันธ์ุ การคัดเลือกพันธ์ุ การเปรียบเทียบพันธ์ุ และการทดสอบพันธ์ุ 
ในแหลํงผลิตตํางๆ  

ด๎านการปรับปรุงพันธ์ุโดยการผสมพันธ์ุเพื่อให๎ได๎พันธ์ุใหมํ สับปะรดมีดอก
เป็นดอกสมบูรณ์เพศ และมี คุณสมบัติ เฉพาะที่ ไมํสามารถผสมตัวเองติด  
(Self incompatibility) ดังนั้น จึงท าให๎การผสมพันธ์ุสับปะรดท าได๎ไมํยุํงยาก ไมํต๎อง 
ท าการตอนเกสรตัวผู๎ โดยข้ันตอนการผสมพันธ์ุเริ่มจากการคัดเลือกพํอและแมํพันธ์ุ  
เมื่อต๎นมีอายุเหมาะสมจึงบังคับให๎ออกดอกด๎วยสารเคมี เชํน แคลเซียมคาร์ไบด์ 
(Calcium carbide) หรือ เอทธีฟอน (Ethephon) หลังจากนั้น 45 - 50 วัน จะเกิด
ดอกโผลํที่ยอดต๎น องค์ประกอบของดอกประกอบด๎วยกลีบเลี้ยง 3 กลีบ รูปลิ้นขนาด 
1.6 × 0.5 เซนติเมตร กลีบดอกแยกกันแตํสํวนปลายเช่ือมติดกันแล๎วเปิดเป็นรูเล็กๆ 
ที่สํวนยอด สํวนปลายสีฟูาปนมํวง สํวนฐานสีขาว เกสรตัวผู๎มี 2 ช้ัน ช้ันละ 3 อัน  
มีความยาวเพียงครึ่ งของกลีบดอก (รูปสํวนประกอบของดอก)  เกสรตัวเมีย
ประกอบด๎วยรังไขํอยูํใต๎วงกลีบ มี 3 ชํอง เช่ือมติดกัน ชํองกั้นรังไขํเป็นผนังหนา 
และอวบน้ า แตํละชํองมีไขํอํอนเรียงเป็น 2 แถว และติดรอบแกนรํวม ก๎านเกสร  
ตัวเมียยาวกวําตัวผู๎ ยอดเกสรตัวเมียมี 3 พู ดอกบานเริ่มจากฐานของชํอดอก 
ไปสํวนปลาย ดอกบานวันละ 5 – 10 ดอก (ภาพที่ 17)  
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  ภาพท่ี 17  ดอกและสํวนประกอบของดอกสับปะรด 

การผสมเกสรสับปะรด ต๎องมีอุปกรณ์ ได๎แกํ มีดขนาดเล็กส าหรับตัดเกสร
ตัวผู๎ ปากคีบ และขวดแก๎ว การผสมเกสรต๎องท าในชํวงเช๎าที่อุณหภูมิไมํสูงจึงจะ
ได๎ผลดี โดยการน าเอาเกสรตัวผู๎จากต๎นพํอพันธ์ุมาผสมเกสรตัวเมียจากต๎นแมํพันธ์ุ 
โดยท าทุกวันจนกระทั่งดอกบานจนหมดชํอดอก ใช๎เวลา 10 – 20 วัน (ภาพที่ 18) 

ดอกสับปะรดหลังบังคับดอก  
45 – 50 วัน 

 

ดอกยํอยสับปะรด ลักษณะการบานของดอก 

ลักษณะดอก และสํวนประกอบของดอกสับปะรด 
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ภาพท่ี 18 อุปกรณ์และวิธีการผสมเกสรสบัปะรด 

หลังจากผสมเกสรประมาณ 5 - 6 เดือน จึงเก็บเมล็ด เมล็ดจะอยูํภายใน 
รังไขํ กํอนการเพาะเมล็ดต๎องแชํเมล็ดในกรดซัลฟูริคเข๎มข๎น (sulfuric acid; H2SO4) 
30 - 60 วินาที เนื่องจากเมล็ดมีเปลือกแข็ง กํอนที่จะน ามาเพาะในวัสดุเพาะโดยใช๎ 
พีทมอสผสมทรายอัตราสํวน 1 : 1 หลังจากเพาะนาน 20 - 30 วัน เมล็ดสับปะรด
เริ่มงอก เลี้ยงต๎นกล๎าในเรือนเพาะช าจนได๎ขนาดต๎น 400 - 500 กรัม ซึ่งใช๎เวลา
ประมาณ 8 - 14 เดือน จึงน าไปปลูกลงแปลงและท าการคัดเลือกตามลักษณะ 
ที่ต๎องการตํอไป (ภาพที่ 19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

อุปกรณ์การผสมเกสร การเตรียมเกสรตัวผู๎ การผสมเกสร 
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ภาพท่ี 19  ลักษณะเมล็ด การแชํเมล็ดในกรดซัลฟูริคกํอนการเพาะ การเพาะเมล็ด 
ต๎นกล๎าต๎นและผลสับปะรดลูกผสม 

เมล็ดสับปะรดที่อยูํภายใน

ผล 
ลักษณะเมล็ดสับปะรดผล การแชํกรดซัลฟูริค 

วัสดุเพาะเมล็ด ต๎นกล๎าที่งอก ต๎นกล๎าอายุ 6 เดือน 

ต๎นกล๎าที่มีลักษณะแตกตาํงกัน ลักษณะต๎นและผลสับปะรดลูกผสม 
ที่ผํานการคัดเลือกเบ้ืองต๎น 
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เกณฑ์การคัดเลอืกสบัปะรดเพื่อการแปรรปู 

- ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางผล 10.5 – 15.5 เซนติเมตร หรือดีกวํา 
พันธ์ุปัตตาเวีย ความยาวผลมากกวํา 12.0 – 20.0 เซนติเมตร 

- ผลทรงกระบอก Canning ratio 0.90 – 1.00 
- แกนเล็กกวํา 1.50 เซนติเมตร หรือเล็กกวําพันธ์ุปัตตาเวีย 

- ตาตื้นหรือน๎อยกวําพันธ์ุปัตตาเวีย 

- เนื้อสีเหลืองเข๎มสม่ าเสมอตลอดทั้งผล 

- เนื้อแนํนไมํเป็นโพรง 

- ก๎านผลสั้น 

เกณฑ์การคัดเลอืกสบัปะรดเพื่อการบริโภคผลสด 

- น้ าหนักผลแบํงเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ  น้ าหนักมากกวํา 1.20 กิโลกรัม 
ส าหรับตลาดทั่วไปและน้ าหนักผลน๎อยกวํา 900 กรัม  ส าหรับสํง 

ตลาดญี่ปุุน 

- ก๎านผลสั้น 

- เนื้อสเีหลือเข๎มสม่ าเสมอ 

- รสชาติดี โดยความหวานแบํงเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ  ตลาดในประเทศ 
ความหวาน (SS )  มากกวํา  20 เ ปอร์ เ ซ็น ต์  ตลาดตํางประเทศ  
SS 13 – 14 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกรด 0.75 – 0.90 เปอร์เซ็นต์ 

- ความลึกตา 0.50 – 0.80 เซนติเมตร 

โดยในระยะแรกของการปรับปรุงพันธ์ุได๎สับปะรดที่เหมาะสมส าหรับ  
การแปรรูป 4 คํูผสม คือ 

1. SWPV#1 (แมํ  สวี พํอ ปัตตาเวีย) ลักษณะผล น้ าหนักผล 1.17 
กิโลกรัม ความกว๎างโคนผล 11.43 เซนติเมตร ปลายผล 10.83 เซนติเมตร Canning 
Ratio 0.95 ความยาวผล 15.07 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.60 เซนติเมตร  
แกนผล 1.93 เซนติเมตร จ านวนตา 116 ตา ความลึกตา 1.10 เซนติเมตร  
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SS 14.33 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกรด 0.77 เปอร์เซ็นต์ อัตราสํวนระหวํางปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าได๎ตํอปริมาณกรดที่ไทเตรทได๎ (soluble solids / titratable 
acidity ; SS/TA) 18.61 ความแนํนเนื้อ 1.30 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 20 ก) 

2. SWPV#34 (แมํ สวี  พํอ ปัตตาเวีย) ลักษณะผล น้ าหนักผล 0.85 
กิโลกรัม ความกว๎างโคนผล 10.28 เซนติเมตร ปลายผล 10.25 เซนติเมตร Canning 
Ratio 1.00 ความยาวผล 12.19 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.32 เซนติเมตร  
แกนผล 1.96 เซนติเมตร จ านวนตา 77 ตา ความลึกตา 0.77 เซนติเมตร SS 14.26 
เปอร์เซ็นต์ ปริมาณกรด 0.59 เปอร์เซ็นต์ SS/TA 24.17 ความแนํนเนื้อ 1.17 
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 20 ข) 

3. SWPV#35 (แมํ สวี พํอ ปัตตาเวีย) ลักษณะผล น้ าหนักผล 0.81 
กิโลกรัม ความกว๎างโคนผล 10.15 เซนติเมตร ปลายผล 9.98 เซนติเมตร Canning 
Ratio 0.98 ความยาวผล 12.91 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.35 เซนติเมตร  
แกนผล 1.69 เซนติเมตร จ านวนตา 83 ตา ความลึกตา 0.79 เซนติเมตร SS 15.13 
เปอร์เซ็นต์. ปริมาณกรด 0.62 เปอร์เซ็นต์ SS/TA 24.40 ความแนํนเนื้อ 1.12 
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 20 ค) 

4. PVIR#70 (แมํ ปัตตาเวีย พํอ อินทรชิตแดง) ลักษณะผล น้ าหนักผล 
1.11 กิโลกรัม ความกว๎างโคนผล 11.12 เซนติเมตร ปลายผล 10.53 เซนติเมตร 
Canning Ratio 0.95 ความยาวผล 14.39 เซนติเมตร ความหนาเปลือก 0.29 
เซนติเมตร แกนผล 2.18 เซนติเมตร จ านวนตา 60 ตา ความลึกตา 0.60 เซนติเมตร 
SS 13.47 เปอร์ เซ็นต์  ปริมาณกรด 0.59 SS/TA 22.83 ความแนํนเนื้อ 1.38 
กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (ภาพที่ 20 ง) 
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ภาพท่ี 20  ลูกผสมสับปะรดที่มีลักษณะเดํนที่เหมาะส าหรับการแปรรูป  
  4 คํูผสม (ก-ง) 

 

 

ข) ลูกผสม SWPV#34 ก) ลูกผสม SWPV#1 

ค) ลูกผสม SWPV# 35 ง) ลูกผสม PVIR#70 
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ด๎านการปรับปรุงพันธ์ุสับปะรดเพื่อสร๎างลูกผสมพันธ์ุใหมํ Cabot (2009) 
รายงานวํา การผสมพันธ์ุ เพื่ อสร๎างสับปะรดลูกผสมใช๎ระยะเวลาตํอรอบ 
ประมาณ 36 เดือน โดยนับตั้งแตํปลูก ชักน าให๎ออกดอกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและ 
ท าการคัดเลือก เมล็ดสับปะรดเกิดข้ึนหลังจากการผสมพันธ์ุ 3.5 เดือน และสับปะรด 
จะสามารถเก็บ เกี่ยวได๎หลังจากการเพาะเมล็ด 22 - 33 เดือน   Marie และคณะ 
(2009) ได๎คัดเลือกสับปะรดลูกผสม ‘Smooth cayenne’  × ‘Manzana’ เพื่อ
บริโภคสดหรือแปรรูป จ านวน 700 สายต๎น โดยคัดเอาลักษณะผิดปกติตํางๆ  
เชํน มีหลายจุก ผลแฟนซี ออกกํอนจนเหลือ 205 สายต๎น และท าการคัดเลือกตํอ
โดยคัดเลือกต๎นที่แข็งแรง ให๎ผลผลิตเร็ว SS สูง ได๎ทั้งหมด 29 สายต๎น จากนั้นจึง
คัดเลือกโดยเปรียบเทียบกับ ‘Smooth cayenne’ โดยคัดสายต๎นที่มีความแข็งแรง 
ให๎ผลผลิตสูง ปริมาณกรดต่ า ปริมาณวิตามินซีสูงและต๎านทานตํอเช้ือ Penicillium 
funiculosum Chan (2009)  รายงานความส าเร็จของ MARDI ที่สามารถสร๎าง
ลูกผสมพันธ์ุ ‘Josapine’ ที่ใช๎เวลาในการสร๎างพันธ์ุนี้ถึง 12 ปี ซึ่งเป็นสับปะรด 
ที่ได๎จากการคัดเลือกลูกผสมระหวําง ‘Johor’ (Spanish) × ‘Sarawak’ (Smooth 
cayenne) โดยเป็นพันธ์ุที่ให๎ผลผลิตเร็ว ใบมีแถบสีมํวง ชอบใบไมํมีหนาม จุกขนาด
ปานกลาง ผลทรงกระบอก น้ าหนักประมาณ 1.1 - 1.3 กิโลกรัม ตอนแกํสีมํวงเข๎ม 
เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีส๎ม เนื้อสีเหลืองทองเข๎ม กลิ่นหอม SS 17 - 22 เปอร์เซ็นต์  
และทนทานตํอการเกิดอาการไส๎สีน้ าตาล Wassman (1982) รายงานประเทศ
ออสเตรเล ียมีการคัดน้ าหนักผลโดยวิธี clonal selection ได๎ผลที ่ม ีน้ าหนัก
เพิ่มข้ึน 10 – 15 เปอร์เซ็นต์ 
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บทที่ 3 
การขยายพนัธุ ์

สับปะรดนิยมขยายพันธ์ุแบบไมํอาศัยเพศ โดยใช๎สํวนตํางๆ  ของต๎น 
และสํวนบนผลแล ะก๎านผล  สํวนที่นิยมใช๎ในการขยายพันธ์ุ ได๎แกํ หนํอ รองมา  
คือ จุกและตะเกียง (ภาพที่ 21) 

หน่อ (sucker) เป็นสํวนที่นิยมน ามาใช๎ในการขยายพันธ์ุ การปลูกควรมี
การคัดหนํอ โดยปลูกหนํอที่มีขนาดใกล๎เคียงกันในแปลงเดียวกัน 

จุก (crown) สํวนบนสุดของผล เป็นสํวนที่นิยมน ามาใช๎ในการขยายพันธ์ุ
เชํนกัน การปลูกจากจุกจะได๎ต๎นสับปะรดที่มีขนาดสม่ าเสมอกัน แตํจะใช๎เวลาตั้งแตํ
ปลูก - ออกดอก และเก็บเกี่ยวนานกวําการปลูกด๎วยหนํอ  

ตะเกียง (slip) คือหนํอที่เกิดจากตาที่อยูํบนก๎านผลซึ่งมีลักษณะเป็นต๎น
สับปะรดเลก็ๆ คล๎ายหนํอสับปะรดสามารถน ามาใช๎ขยายพันธ์ุได๎เชํนกัน แตํไมํนิยมใช๎ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 แสดงสํวนตํางๆ ของสับปะรดที่ใช๎ขยายพันธ์ุ หนอํ จุก และตะเกียง 

 

 

จุก 

ตะเกียง หนํอ 
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3.1 การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  

 ตามปกติการขยายพันธ์ุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะใช๎ในกรณีที่ได๎ 
พันธ์ุใหมํและมีต๎นพันธ์ุจ านวนน๎อย และต๎องการเพิ่มจ านวนต๎นพันธ์ุให๎ได๎ในปริมาณ
มากในระยะเวลาที่รวดเร็ว หรือใช๎ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องโรคเหี่ยวที่ติดไปกับ  
สํวนขยายพันธ์ุและต๎องการผลิตต๎นพันธ์ุที่ปลอดโรค เชํน การผลิตต๎นพันธ์ุสับปะรด
ปัตตาเวียปลอดโรคเหี่ยวฟอกด๎วยไฟซาน 0.3 เปอร์เซ็นต์ คลอร็อกซ์ 10 เปอร์เซ็นต์ 
และ 15 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ น าหนํอที่ฟอกได๎
เลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS + BA 1 ppm ตาเจริญเป็นยอดอํอนภายใน  
6 สัปดาห์ จึงท าการตัดแยก เพื่อเพิ่มปริมาณต๎นอํอน และย๎ายอาหารสูตร MS + IBA 
0.5 ppm ทุก 1 - 2 เดือน จนได๎เป็นต๎นอํอนที่สมบูรณ์และใช๎เป็นต๎นแมํพันธ์ุส าหรับ
น าไปขยายเพิ่มจ านวนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตํอไป (ภาพที่ 22) ซึ่งมีทั้งระบบ
อาหารแข็ง ระบบอาหารเหลวและระบบไบโอรีแอคเตอร์จมช่ัวคราว (Temporary 
Immersion Bioreactor ; TIB) (ภาพที่ 23 ก ข และ ค) 

 

ภาพท่ี 22 การฟอกและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสบัปะรดพันธ์ุปัตตาเวียปลอดโรคเหี่ยว 
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ภาพท่ี 23  การ เพาะเลี้ ยง เนื้ อ เยื่ อสับปะรดโดยใช๎ระบบอาหารแข็ง  (ก )  

  อาหารเหลว (ข) และ TIB (ค) 

ด๎านสูตรอาหารที่ใช๎เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชยานิจและคณะ (2558) ศึกษา 
การเพิ่มปริมาณยอดอํอน (microshoot) บนอาหารแข็งของสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย 
พบวํา เกิดยอดอํอนสูงสุด 4.7 เทําบนอาหาร MS ที่มี BA 5 µM เพียงอยํางเดียว 
(ภาพที่ 24) ในขณะที่พันธ์ุเพชรบุรี เพิ่มได๎ 3.7 เทําบนอาหาร MS ที่มี  BA  
5 µM + NAA 2 µM ส าหรับสูตรอาหารเหลว MS ที่ประกอบด๎วย BA 3 μM พบวํา 
สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียสามารถเพิ่มปริมาณยอดอํอนสูงสุด 22.4 เทํา (ภาพที่ 25) 
สํวนพันธ์ุเพชรบุรีสามารถเพิ่มปริมาณยอดอํอนได๎ 18 - 19 เทํา ในอาหารเหลว MS 
ที่ประกอบด๎วย BA 3 - 6 μM รํวมกับ  NAA 2 μM ภายในเวลา 8 สัปดาห์ โดย 
ยอดอํอนที่เกิดข้ึนทั้งหมดไมํมกีารพัฒนาเป็นราก ต๎องชักน าให๎เกิดราก บนอาหารแข็ง 
MS ที่เติม IBA 2 - 4 μM ในพันธ์ุปัตตาเวีย และ IBA 4 - 6 μM ในพันธ์ุเพชรบุรี 
ส าหรับการเพิ่มปริมาณยอดรวมในระบบ TIB ในระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบวํา
สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย สามารถเพิ่มจ านวนยอดรวมสูงสุด 18.2 เทําเมื่อใช๎ 
อาหารเหลว MS เ ติม  BA 3 μM  (ภาพที่  26 )  ในขณะที่พันธ์ุเพชรบุรีสามารถ 
เพิ่มจ านวนยอดรวมได๎ 16.4 - 15.6 เทํา เมื่อได๎รับอาหาร MS ที่มี BA 3 และ 6 µM 
รํวมกับ NAA 2 µM ตามล าดับ และระยะเวลาให๎อาหารสัมผัสช้ินสํวนพืช 6 - 8 ครั้ง/วัน 
ครั้งละ 1 นาที จะให๎ผลตํอการเพิ่มปริมาณยอดรวมสูงสุด 

 

ก ข ค 
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ภาพท่ี 24 การพัฒนา microshoot ของสบัปะรดปัตตาเวียบนอาหารแข็ง MS  
ที่มี BA 5 µM 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียสามารถเพิม่ปริมาณยอดอํอนสูงสุด 22.4 เทํา  
ที่ใช๎สูตรอาหารเหลว MS+ BA 3 μM 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 26 การเจริญเติบโตของสับปะรดเพชรบุรีที่เลี้ยงในระบบ TIB ใช๎อาหาร 

MS เติม BA 3 µM และ NAA 2 µM ให๎อาหารสัมผัสช้ินสํวนพืช  
8 ครั้ง/วัน หลังจากเลี้ยงนาน 8 สัปดาห์ 

2 สัปดาห์ 8 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 
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3.2 การอนุบาลต้นเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อในเรือนเพาะช า 

 หลังจากขยายต๎นสับปะรดในห๎องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได๎ประมาณ 
2 เ ดือน  ต๎นสับปะร ดมียอดและรากสมบูรณ์พร๎อมที่จะน าออกจากขวดมาช า 
ในถาดหลุมพลาสติก โดยใช๎ขุยมะพร๎าวเป็นวัสดุปลูกและท าการอนุบาลในถาด
พลาสติกนาน 14 - 30 วัน (ภาพที่ 27) ท าการย๎ายต๎นอํอนปลูกลงแปลงปลูกอนุบาล
ในเรือนเพาะช าประมาณ 2 - 3 เดือน (ภาพที่ 28) จนได๎ต๎นที่มีความยาวใบประมาณ 
15 เซนติเมตร จึงพร๎อมน าปลูกในแปลงกลางแจ๎ง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 27 การอนบุาลต๎นสับปะรดที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่อในถาดหลุมพลาสติก 
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ภาพท่ี  28  การ ย๎ ายต๎ นสับปะรดที่ ได๎ จ ากก าร เพ าะ เลี้ ย ง เ นื้ อ เ ยื่ อ จ าก 
   ถาดหลุมพลาสติกลงกระบะเพาะช าในโรงเรือนเพาะช า  

3.3 การเตรียมต้นพันธุ์สับปะรดท่ีได้จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อส าหรับน าไปปลูก
ในแปลงกลางแจ้ง 

 หลังปลูกอนุบาลต๎นสับปะรดในโรงเรือนเพาะช าประมาณ 2 - 3 เดือน  
เมื่อต๎นเจริญเติบโตได๎ขนาดความยาวใบประมาณ 15 เซนติเมตร ซึ่งจะพร๎อมปลูก  
ลงแปลง ท าการงดน้ า  1 - 2 วัน และถอนต๎นจากแปลงท าความสะอาด และจุํม
สารเคมีปูองกันเช้ือราและแมลงศัตรู ผึ่งให๎แห๎ง บรรจุในตะกร๎าพร๎อมสํงไปป ลูก 
ในแปลงเพื่อผลิตหนํอพันธ์ุปลอดโรคเหี่ยวตํอไป (ภาพที่ 29) 

3.4 การเพาะเมล็ด 

 การขยายพันธ์ุสับปะรดด๎วยการเพาะเมล็ดนั้นสํวนใหญํจะท าเพื่อ 
การปรับปรุงพันธ์ุให๎ดีข้ึนตามวัตถุประสงค์ โดยท าการคัดเลือกพํอและแมํพันธ์ุ 
ที่มีลักษณะตามที่ต๎องการ เมื่อต๎นมีอายุเหมาะสมจึงบังคับให๎ออกดอก และท า 
การผสมพันธ์ุ หลังจากผสมเกสรประมาณ 5 - 6 เดือน ผลจะแกํท าการเก็บเกี่ยวแล๎ว
ผําผลแกะน าเมล็ดออกซึ่งเมล็ดจะอยูํภายในรังไขํ และกํอนที่จะน าเมล็ดมาเพาะเมลด็ 
ต๎องแชํในกรดซัลฟูริคเข๎มข๎น 30 - 60 วินาที เนื่องจากเมล็ดมีเปลือกแข็ง วัสดุเพาะ 
ใช๎พีทมอส ผสมทรายอัตราสํวน 1 : 1 หลังจากเพาะนาน 20 – 30 วัน เมล็ดเริ่มงอก 
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เลี้ยงต๎นกล๎าในเรือนเพาะช าจนได๎ขนาดต๎น 400 – 500 กรัม ซึ่งใช๎เวลาประมาณ  
8 – 14 เดือน จึงน าไปปลูกลงแปลง (ภาพที่ 30) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 29   การดูแลรักษาต๎นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในกระบะเพาะช าและ 
 การเตรียมต๎นส าหรับน าไปปลูกในแปลงปลูก 
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ภาพท่ี 30  เมล็ด การเพาะเมล็ดและต๎นกล๎าสับปะรดจากการเพาะเมล็ด

เมล็ดสับปะรดท่ีอยูํภายในผล ลักษณะเมล็ดสับปะรด
ภายในผล 

การแชํกรดซัลฟูริค 

วัสดุเพาะเมล็ด ต๎นกล๎าท่ีงอก ต๎นกล๎าอายุ 6 เดือน 

ต๎นกล๎าท่ีมีลักษณะแตกตํางกัน ลักษณะต๎นและผลสับปะรดลูกผสม 
ท่ีผํานการคัดเลือกเบื้องต๎น 
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บทที ่4 
การปลูกและการปฏิบตัดิูแลรกัษา 

สับปะรดเป็นพืชที่สามารถปลูกได๎ทุกพื้นที่ แตํปัจจัยสภาพแวดล๎อมมีผลตํอ
การเจริญเติบโต การให๎ผลผลิตและคุณภาพของสับปะรด โดยปัจจัยตํางๆ มีดังนี้ 

1) ระดับความสูงของพ้ืนท่ี 
 สับปะรดสามารถปลูกได๎ตั้ งแตํ ที่ ความสู งระดับน้ าทะเล ข้ึนไป 
จนถึงระดับ 1,200 เมตร แตํถ๎าจะปลูกเป็นการค๎าควรอยูํในระดับความสูงไมํเกิน  
600 เมตร เพราะถ๎าระดับพื้นที่ ยิ่งสูง ข้ึนจะท าให๎อุณหภูมิลดลงและมีผลตํอ 
การเจริญเติบโตและคุณภาพของสับปะรด 

2) แสงแดด 
สับปะรดเป็นพืชที่ต๎องการแสงแดดตลอดวันและพบวํา การลดปริมาณ

แสงแดดลง 20 เปอร์เซ็นต์ ท าให๎ปริมาณผลผลิตลดลง 10 เปอร์เซ็นต์  

3) อุณหภูมิ 
อุณหภูมิที่เหมาะสมส าหรับการปลูกสับปะรดชํวง 24 - 30 องศาเซลเซียส 

ตามปกติแล๎วการเจริญเติบโตของสับปะรดจะหยุดชะงักเมื่ออุณหภูมิลดลงต่ ากวํา  
20 องศาเซลเซียส ซึ่งแหลํงผลิตสับปะรดเป็นการค๎าของโลกสํวนใหญํจะอยูํตาม  
แนวพื้นที่ชายทะเลหรือมหาสมุทร หรือตามพื้นที่เกาะตํางๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิและความช้ืนน๎อยกวําพื้นที่ ระดับเดียวกันที่อยูํภายในของทวีป  
ดังนั้น จะเห็นได๎วําพื้นที่ปลูกสับปะรดของประเทศไทยสํวนมากอยูํในเขตจังหวัด
ชายทะเล เชํน จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี และ ระยอง เป็นต๎น 

4) ปริมาณน้ าฝน 
แม๎สับปะรดเป็นพืชที่ทนทานตํอความแหง๎แลง๎ได๎ดี แตํไมํได๎หมายความวํา

สับปะรดไมํต๎องการน้ า  สํวนใหญํการปลูกสับปะรดของไทยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
ดังนั้นถ๎าปริมาณน้ าฝนมีความสม่ าเสมอหรือคํอนข๎างสม่ าเสมอและกระจายตลอดปี 
จะท าให๎สับปะรดมีการเจริญเติบโตดี เนื่องจากไมํมีชํวงหยุดชะงักการเจริญเติบโต 
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การขาดน้ าอยํางรุนแรงมีผลตํอผลผลิต คือ จะท าให๎ขนาดผลลดลง ดังนั้น การเลือก
แหลํงปลูกสับปะรดให๎ได๎ผลดีควรเลือกที่ที่มีปริมาณน้ าฝนระหวําง 1,000 - 1,500 
มิลลิเมตร/ปี และมีการกระจายของฝนสม่ าเสมอหรือคํอนข๎างสม่ าเสมอ 

5) สภาพดิน 
สับปะรดเป็นพืชที่ไมํเลือกชนิดของดินมากนัก แตํดินปลูกที่เป็นดินเนื้อหยาบ 

เชํน ดินทรายชายทะเลมักมีการระบายน้ า ดีเหมาะกวําดินที่มี เนื้อละเอียด  
เชํน ดินเหนียวซึ่งระบายน้ าได๎ยาก และจะเกิดปัญหาเรื่องโรคติดตามมา ดินปลูกควร
เป็นดินรํวนหรือรํวนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอินทรียวัตถุไมํต่ ากวํา  
1.5 เปอร์เซ็นต์ ความลาดเอียง 1 - 2 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ าและถํายเทอากาศดี 
ระดับหน๎าดินลึกไมํน๎อยกวํา 50 เซนติเมตร คําความเป็นกรดเป็นดํางของดิน  
4.5 - 5.5 สับปะรดไมํชอบดินที่มี pH สูงเกินกวํา 7.0 ดังจะเห็นได๎วําหากพื้นที่ปลูก
ใดมีสภาพเป็นจอมปลวกเกําอยูํมาก สับปะรดจะมีใบเหลือง ซีด อํอนแอ งํายแกํ  
การถูกท าลายโดยโรครากเนําและโคนเนํา ทั้งนี้เนื่องจากขาดธาตุเหล็กในรูป 
ที่ ใ ช๎ประโยชน์ ได๎นั่น เอง  ในด๎านสภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิที่ เหมาะสมตํอ 
การเจริญเติบโตของสับปะรดระหวําง 24 - 30 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝน
กระจายสม่ าเสมอระหวําง 1,000 - 1,500 มิลลิเมตร/ปี  

4.1 ฤดูปลูกสับปะรด 
 การปลูกสับปะรดในประเทศไทยสามารถปลูกได๎ตลอดปี ยกเว๎นชํวง 
ที่มีฝนตกหนักเทํานั้นที่ไมํนิยมปลูกเนื่องจากมักมีโรครากเนํายอดเนําระบาดท าลาย
และการเตรียมแปลงกระท าได๎ล าบาก โดยทั่วไปเกษตรกรมักนิยมปลูกตั้งแตํ 
เดือนธันวาคม ถึง เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นชํวงที่สามารถปฏิบัติงานได๎สะดวกไมํมี 
ฝนตกชุก ไมํมีปัญหาเรื่องโรครากเนํายอดเนํา นอกจากนั้นแล๎วการปลูกสับปะรด
ในชํวงนี้สามารถใช๎จุกปลูกได๎ดี 
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4.2 การเตรียมวัสดุปลูก 

วัสดุปลูกที่นิยมใช๎ มี 2 แบบ คือ หนํอ และจุก การปลูกด๎วยหนํอ ควรมี
การ คัดขนาดหนํอ  หนํอขนาดเดียวกันควรปลูกในแปลงเดียวกัน เพื่ อ ให๎ 
ต๎นเจริญเติบโตสม่ าเสมอ สามารถบังคับดอกและเก็บเกี่ยวได๎พร๎อมกัน นอกจากนี้ 
การคัดขนาดวัสดุปลูกสามารถชํวยกระจายผลผลิตสบัปะรดได๎ เนื่องจากวัสดุปลูกที่มี
ขนาดแตกตํางกัน จะมีการเจริญเติบโตไมํพร๎อมกัน เมื่อน ามาปลูกพร๎อมๆ กัน 
จะท าให๎การบังคับดอกและเก็บเกี่ยวไดไ๎มํพร๎อมกัน 

หนํอที่ใช๎ปลูกมี 3 ขนาด 
1) หนํอขนาดเล็ก น้ าหนัก 300 - 500 กรัม ความยาว 30 - 50 เซนติเมตร  
2) หนํอขนาดกลาง น้ าหนัก 500 - 700 กรัม ความยาว 50 - 70 เซนติเมตร 
3) หนํอขนาดใหญํ น้ าหนัก 700 - 900 กรัม ความยาว 70 - 90 เซนติเมตร 

จากการประเมินระยะเริ่มปลูกจนถึงชํวงบังคับการออกดอก และเก็บเกี่ยว
ของสับปะรดที่ปลูกในฤดูฝน โดยการใช๎หนํอที่มีขนาดตํางๆ กัน สามารถบังคับ 
การออกดอกและเก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่แตกตํางกันดังนี้ (ตารางที่ 13) 

ตารางท่ี 13  ผลของขนาดหนํอและจกุตํออายุการบังคับดอกและเก็บเกี่ยว 

ขนาดของหน่อและจุก 
ระยะปลูกถึงบังคับดอก 

(เดือน) 
ระยะปลูกถึงเก็บเกี่ยว 

(เดือน) 

หนํอขนาดเล็ก 10 - 12 15 - 17 

หนํอขนาดกลาง 8 - 10 13 - 15 

หนํอขนาดใหญํ 6 - 8 11 - 13 

จุก (150 - 350 กรัม) 10 - 15 15 - 20 
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ข้อดีและข้อเสียของการปลูกด้วยหน่อ 

ข๎อด ี

- ทนตํอโรคเนํา (heart rot ) มากกวําจุก 
- เก็บเกี่ยวผลผลิตได๎เร็วกวําจุก กลําวคือ จะบังคับดอกได๎เมื่อสับปะรด 

มีอายุ 8 - 12 เดือน และสามารถเก็บ เกี่ยวผลผลิตได๎ เมื่ออายุ   
13 - 17 เดือน 

- ปลูกได๎ตลอดป ี
ข๎อเสีย 

- คําใช๎จํายสูง หนํอราคาแพง 
- การเจรญิเตบิโตไมํสม่ าเสมอ 
- ออกดอกในฤดูมาก กลําวคือ ถ๎าปลูกไปแล๎วตั้งแตํ 5 - 6 เ ดือน ขึ้น ไป

และต๎นสมบูรณ์ดีพอสมควรในชํวงที่อากาศเริ่มหนาวระหวําง 
เดือนธันวาคม ถึง มกราคม สับปะรดบางสํวนจะออกดอกเอง 
ตามธรรมชาติโดยปกติจะออกดอกตามธรรมชาติ 50 - 90 เปอร์เซ็นต์ 
แล๎วแตํขนาดอายุและความสมบูรณ์ของต๎น ในกรณีนี้ท าให๎มีผลผลิต
สับปะรดออกสูํตลาดมากสํงผลให๎ราคาคํอนข๎างต่ า 

ข้อดีและข้อเสียของการปลูกด้วยจุก 

ข๎อด ี
- คําใช๎จํายถูกกวํา เนื่องจากจุกมีราคาถูก 
- การเจริญเติบโตสม่ าเสมอ มีรากที่แข็งแรงกวํา ต๎นมีขนาดใหญํ 
- จุกแตํละขนาดมีอายุการออกดอกที่ใกล๎เคียงกัน ผลมีขนาดสม่ าเสมอ

และรูปทรงผลดีกวํา 
- เกิดลูกปีน๎อย เนื่องจากในชํวงฤดูเริ่มออกดอกตามธรรมชาติ  

(ธันวาคม - มกราคม) สับปะรดที่ปลูกด๎วยจุกที่มีขนาดต๎นสมบูรณ์แล๎ว 
จะไมํคํอยออกดอกธรรมชาติ จะมีออกบ๎างเป็นบางแปลงที่ได๎รับ 
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ความกระทบกระเทือนจากความช้ืนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงมากๆ 
เทํานั้น ซึ่งคุณสมบัติข๎อนี้ ท าให๎สามารถกระจายผลผลิตได๎เนื่องจาก
สามารถหลีกเลี่ยงการออกผลในชํวงที่ไมํต๎องการและหากต๎องการ  
ให๎ออกผลเมื่อใดก็สามารถบังคับให๎ออกได๎ 

ข้อเสีย 

- อายุเก็บเกี่ยวนานกวําการปลูกด๎วยหนํอ โตช๎ากวําเนื่องจากจุกมีขนาด
เล็กกวําหนํอ 

- อํอนแอกวําหนํอ ทนทานตํอโรคไส๎ เนําหรือต๎นเนํา  (heart rot)  
น๎อยกวําหนํอ ดังนั้นกํอนปลูกให๎ชุบจุกด๎วยสารปูองกันก าจัดโรคพืช 
เชํน ฟอสอิทิล-อะลูมิเนียม (80 %WP) เมตาแลกซิล (25 %WP) เป็นต๎น  

 การชุบหน่อในสารละลายป้องกันเชื้อรา 

 กํอนการปลูกควรชุบหนํอด๎วยสารละลายปูองกันเช้ือราเพื่อปูองกันและ 
ลดอัตราการสูญเสยีที่เกิดจากโรคเนําตํางๆ และยังเป็นการประหยัดเวลาและแรงงาน
ในการปลูกซํอม การชุบหนํอท าได๎ 2 วิธี คือ 

1. ชุปหนํอด๎วยฟอสอิทีล - อะลูมิเนียม (อาลิเอท) อัตรา 1 กิโลกรัม/ 
น้ าสะอาด 200 ลิตร ชุบประมาณ 3 นาที กํอนน าไปปลูก 

2. พํนสารเคมีดังกลําวหลังจากปลูกเสร็จทันที 

4.3 รอบการปลูกสับปะรด 

 สับปะรดเป็นพืชที่มีอายุตั้งแตํปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวนานประมาณ 15 - 18 
เดือน และหลังจากเก็บเกี่ยวผลจากต๎นที่ปลูกครั้งแรก (plant crop) สามารถไว๎หนํอ
และเก็บผลผลิตได๎อีก 1 - 2 รุํน (First and Second ratoon crop) ซึ่งชํวงระยะ 
เวลาตัง้แตํการปลูกครั้งแรกจนถึงเก็บเกี่ยวหนํอรุํนสุดท๎ายและเตรียมการปลูกครั้งตํอไป
ในพื้นที่เดิมเรียกวํา รอบการปลูก (crop cycle) มี 2 แบบ 
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1. รอบการปลูก 4 ปี ไว๎หนํอครั้งเดียว โดยจะเก็บผล 2 รุํน คือ ผลจาก 
ต๎นแมํ (plant crop) และเก็บผลจากหนํอรุํนแรก (first ratoon crop) (ภาพที่ 31) 

 2.  รอบการปลูก 5 ปี  ไว๎หนํอ 2 รุํน และสามารถเก็บผลผลิตได๎ 3 รุํน 
(ภาพที่ 32) 

 

      
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 รอบการปลูกสับปะรด 4 ปี ไว๎หนํอ 1 รุํน เก็บเกีย่วผลผลิต 2 ครั้ง 

 

 

 

 

รอบการปลูก 4 ปี 

18 เดือนเก็บผลครั้งที่ 1 
(plant crop harvesting) 

เตรียมดิน ไว๎หนํอ 

(1st ratoon) 

36 เดือนเก็บผลครั้งที่ 2 
(1st ratoon crop harvesting) 
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ภาพท่ี 32 รอบการปลูกสับปะรด 5 ปี ไว๎หนํอ 2 รุํน เก็บเกีย่วผลผลิต 3 ครั้ง 

 
อยํางไรก็ตามในปัจจุบันเกษตรกรภาคตะวันออกบางสํวนนิยมปลูก 

และเก็บเกี่ยวรุํนแมํ (plant crop) เพียงรุํนเดียวแล๎วรื้อแปลงปลูกใหมํ ซึ่งมีข๎อดี  
คือต๎นเจริญสม่ าเสมอ ผลผลิตตํอไรํสูงกวํา แตํต๎องเสียคําใช๎จํายในการเตรียมแปลง 
อีกครั้ง 

4.4 การเตรียมแปลงปลูก 

 การเตรียมแปลงปลูก เนื่องจากรอบของการปลูกสับปะรดใช๎เวลานาน  
4 - 5 ปี จึงต๎องมีการเตรียมดินอยํางดี เพื่อให๎ต๎นสับปะรดมีการเจริญเติบโตสม่ าเสมอ 
ให๎ ผลผลิตสู ง  พื้ นที่ ๆ เ คยปลู กสับปะรดให๎ ไถสับ ใบและต๎น  ( กร ณีที่ ไมํ มี 
โรคเหี่ยวระบาด) ทิ้งไว๎ประมาณ 2 - 3 เดอืน แล๎วไถกลบอีกครั้ง ในพื้นที่ๆ มีดินดาน
อยูํใต๎ผิวหน๎าดิน ให๎ไถท าลายดินดาน และควรมีการวิเคราะห์ดินกํอนปลูกและปฏิบัติ
ตามค าแนะน าโดยเฉพาะการจัดการอินทรียวัตถุในดิน 

18 เดือน เกบ็ผลครัง้ที่ 1 
(plant crop harvesting) 

ไว๎หนํอ รุํน 1 
(1st  ratoon) 

36 เดือน เกบ็เกี่ยวผลครั้งที่ 2 
(1st ratoon crop harvesting) 

ไว๎หนํอ รุํน 2 
(2nd ratoon) 

54 เดือน เกบ็เกี่ยวผลครั้งที่ 3 
(2nd ratoon crop harvesting) 

เตรียมดินปลกู รอบการปลูก 5 ปี 
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4.5 การปลูก 

ต๎องเลือกจ านวนต๎นปลูกตํอไรํที่เหมาะสม ซึ่งข้ึนกับวัตถุประสงค์การปลูก
วําจะปลูกเพื่อขายผลสดหรือปลูกเพื่อสํงโรงงาน ถ๎าปลูกเพื่อสํงโรงงานและปลูก
จ านวนต๎น/ไรํน๎อย เชํน 4,000 – 5,000 ต๎น/ไรํ จะไมํค๎ุมคํากับการลงทุน ควรปลูก 
8,000 – 10,000 ต๎น/ไรํ ได๎ผลผลิต/ไรํสูงกวําและมีขนาดผลเหมาะสมตามที่โรงงาน
ต๎องการ (ตารางที่ 14)  

ตารางท่ี 14 เปรยีบเทียบการปลูกจ านวนต๎นน๎อยและการปลกูจ านวนต๎นที่เหมาะสม 

ปลูกจ านวนต้นน้อย 
4,000 – 5,000 ต้น ไร่ 

ปลูกจ านวนต้นเหมาะสม 
8,000 – 10,000 ต้น ไร่ 

1. ได๎ผลผลิตน๎อย 1. ได๎ผลผลิตมาก 
2. สิ้นเปลืองพื้นที ่ 2. ใช๎พื้นที่ได๎ค๎ุมคํา 
3. แดดเผาลกูได๎งําย เสียเวลาและเงิน 

ในการคลุมผล 
3. ไมํเสียเวลาและเงินในการคลมุผล 

4. เกิดผลแกนมากกวํา 4. เกิดผลแกนน๎อยกวํา 
5. วัชพืชข้ึนมาก 5. วัชพืชข้ึนน๎อย 
6. ปุ๋ยที่ใหส๎ูญเสียได๎มาก 6. พืชได๎รับปุ๋ยเต็มที่มาก 
7. เสียคําใช๎จํายในการเตรียมดินและ

บ ารุงรักษา มากกวํา 
7. เสียคําใช๎จํายในการเตรียมดินและ

บ ารุงรักษา น๎อยกวํา 

ที่มา: บริษัทโดลไทยแลนด์ 

4.6 วิธีการปลูกและระยะปลูก 

 การปลูกสับปะรดเพื่อเป็นวัตถุดิบปูอนโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรด
กระป๋องจะปลูกในระบบรํองแถวคํู (double row bed) ระยะปลูก 30x50x  
(60-90) เซนติเมตร ปลูกได๎ประมาณ 8,000 หนํอ/ไรํ และควรชุบหนํอกํอนปลูกด๎วย
สารปูองกันโรครากเนําหรือต๎นเนํา โดยเฉพาะการปลูกชํวงกลางฤดูฝน สํวนการปลูก
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สับปะรดในกลุํม Queen เชํน พันธ์ุตราดสีทอง พันธ์ุสวี หรือพันธ์ุภูเก็ต นิยมปลูก
แบบแถวเดี่ยวระยะปลูกระหวํางต๎น 30 เซนติเมตร ระยะระหวํางแถว 80 - 100 
เซนติเมตร ปลูกได๎ 5,000 - 6,000 หนํอ/ไรํ ส าหรับการปลูกสบัปะรดพนัธ์ุตราดสีทอง 
ในพื้นที่จังหวัดตราด สํวนใหญํจะปลูกในสภาพกลางแจ๎ง (ภาพที่ 33) สํวนการปลูก
สับปะรดพันธ์ุภูเก็ตและพันธ์ุสวี ในท๎อง ถ่ินจังหวัดภูเก็ตและจังห วัดชุมพร  
นิยมปลูกเป็นพืชแซมในสวนมะพร๎าวที่มีอายุ  15 ปี ข้ึนไป หรือสวนยางพารา 
ที่ปลูกใหมํ (ภาพที่ 34) 

 

ภาพท่ี 33  การปลูกสับปะรดพันธ์ุตราดสทีอง จังหวัดตราด 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 34 การปลูกสับปะรดพันธ์ุภูเก็ต/พันธ์ุสวี แซมในสวนมะพร๎าวหรือสวนยางพารา 
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ด๎านการศึกษาจ านวนต๎นปลูกตํอไรํของสับปะรด ชมภูและคณะ (2553) 
ศึกษาจ านวนต๎นปลูก/ไรํของสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียพบวํา การปลูก 12,000 ต๎น/ไรํ 
มีปริมาณผลผลิต 11,940 กิโลกรัม/ไรํ มากกวําจ านวนต๎นปลูก 10,500  9,000 และ 
7,500 ต๎น/ไรํ ซึ่งให๎ผลผลิต 10,844  9,532 และ 7,936 กิโลกรัม/ไรํ ตามล าดับ 
สํวนสับปะรดบริโภคสดพันธ์ุตราดสีทอง พบวําการปลูกจ านวนต๎นตํอไรํตํางกันท าให๎
ได๎ปริมาณผลผลิต แตกตํางกันทางสถิติ โดยการปลูก 7,500 ต๎น/ไรํ มีปริมาณผลผลติ 
6,866 กิโลกรัม/ไรํ มากกวําการปลูก 6,500  5,500 และ 4,500 ต๎น/ไรํ ซึ่งให๎ 
ผลผลิต 6,139  5,476 และ 4,304 กิโลกรัม/ไรํ ตามล าดับ สํวนพันธ์ุสวี การปลูก 
7,500 ต๎น/ไรํ ให๎ผลผลิต 5,755 กิโลกรัม/ไรํ มากกวําจ านวนต๎นปลูก 6,500 5,500 
และ 4,500 ต๎น/ไรํ มีปริมาณผลผลิต 4,934  4,202 และ 3,369 กิโลกรัม/ไรํ 
ตามล าดับ   

4.7 การปฏิบัติดูแลรักษา 

 การใส่ปุ๋ย  เนื่องจากพื้นที่ปลูกสับปะรดสํวนใหญํสภาพดินเป็นดินทราย 
ดินรํวนปนทรายหรือดินทรายที่มีการระบายน้ า ดี ท าให๎มีการสูญเสียธาตุอาหาร 
และความอุดมสมบูรณ์ของดินคํอนข๎างเร็ว โดยสูญเสียไปกับน้ าที่ชะล๎างหน๎าดิน  
หรือน้ าที่ซึมลงไปในดินเกินกวําระดับความลึกของระบบรากพืช นอกจากการสูญเสีย 
ธาตุอาหารไปกับน้ าแล๎ว ธาตุอาหารอีกจ านวนหนึ่งจะถูกน าออกไปจากพื้นที่ โดยติด
ไปกับผลผลิตและหนํอสับปะรด การเจริญเติบโตและผลผลิตของสับปะรดจะ
ตอบสนองตํอธาตุไนโตรเจนมากที่สุด รองลงมาคือ โพแทสเซียม ปริมาณไนโตรเจน 
ที่ให๎กับสับปะรดจะเป็นตัวก าหนดปริมาณของโพแทสเซียม ซึ่งควรจะสมดุลกันด๎วย 
สํวนธาตุอาหารรองที่สับปะรดต๎องการและมีการตอบสนองตํอการเพิ่มแมกนีเซียม 
ในพื้นที่ๆ ใช๎ปลูกสับปะรดมาระยะเวลาหนึ่งแล๎ว มักพบวําสับปะรดได๎รับธาตุอาหารเสริม 
(micronutrient) หลายธาตุไมํเพียงพอกับความต๎องการ เชํน เหล็ก สังกะสี และ
ทองแดง รวมทั้งโบรอน  Bar tholomew  และ Paull (1986) รายงานระดับ 
ที่เหมาะสมของธาตุอาหารตํางๆ ในใบ D-Leaf ของต๎นสับปะรดที่ระยะใกล๎สร๎าง 
ชํอดอกมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซยีม และแมกนีเซียม 1.6 - 1.9  0.16 - 0.20  



68 

 

1.8 - 3.5 แล ะ  0.2 - 0.3 เปอร์เซ็นต์น้ าหนักแห๎ง ตามล าดับ  (ตาร างที ่  15)   
ด๎านการจัดการธาตุอาหารพืช หลักการส าคัญ คือ การวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร
ในใบพืชเพื่อประเมินธาตุอาหารและใช๎เป็นแนวทางส าหรับการแนะน าปุ๋ย  
ซึ่งความเข๎มข๎นของธาตุอาหารในใบพืชที่เป็นตัวแทนจะสามารถบอกให๎ทราบถึง
สถานะของธาตุอาหารของพืชนั้นๆ การเก็บตัวอยํางดินเพื่อจะให๎เป็นตัวแทนที่ดีท า
ได๎ยาก นอกจากนั้น ปริมาณของธาตุอาหารในพืชยังเป็นผลรวมของการจัดการด๎าน
ตํางๆ จึงนิยมใช๎คําวิเคราะห์ดินรํวมกับการวิเคราะห์พืชเป็นแนวทางในการปรับปรุง
ดินเพื่อให๎ธาตุอาหารอยูํในรูปที่เป็นประโยชน์ (Chang et al., 1996; Leece, 1976) 
สับปะรดมีความต๎องการธาตุอาหารหลัก  ได๎แกํ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม โดยในแตํละฤดูกาลผลิตสับปะรดต๎องการไนโตรเจน 6 - 9 กรัม N/ต๎น 
หรือยูเรีย อัตรา 116 - 169 กิโลกรัม/ไรํ ฟอสฟอรัส 2 – 4 กรัม P2O5/ต๎น หรือ 
ทริพเปิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟตอัตรา 38 - 76 กิโลกรัม/ไรํ และโพแทสเซียม 8 - 12 กรัม 
K2O/ต๎น หรือโพแทสเซียมคลอไรด์ 113 - 170 กิโลกรัม/ต๎น (Bartholomew และ 
Paull, 1986) 

ตารางท่ี 15 ระดับธาตุอาหารที่เหมาะสม ในใบ D-Leaf ของสับปะรดในระยะ 
กํอนการสร๎างชํอดอก 

ธาตุอาหาร ส่วนของเน้ือเยื่อ 
ปริมาณธาตุอาหาร  
(% น้ าหนักแห้ง) 

ไนโตรเจน กลางใบ 1.6 - 1.9 

ฟอสฟอรสั โคนใบสีขาว 0.16 - 0.20 

โพแทสเซียม โคนใบสีขาว 1.8 - 3.5 

แมกนีเซียม โคนใบสีขาว 0.2 - 0.3 

ที่มา: Bartholomew และ Paull (1986) 
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ความส าคัญของธาตุอาหารพืชต่างๆ กับสับปะรด (ตารางที่ 16) 

ไนโตรเจน (N) ชํวยในการเจริญเติบโตของต๎นและมีผลกับน้ าหนักของผล 
ควรใสํปุ๋ยไนโตรเจนต้ังแตํระยะแรกปลูกจนถึงกํอนบังคับผล ไมํควรใสํปุ๋ยไนโตรเจน
หลังจากที่พืชออกดอกเพราะมีผลท าให๎เกิดสารไนเตรทตกค๎างในผล การใสํปุ๋ย
ไนโตรเจนมากเกินไปมีผลให๎คุณภาพของเนื้อด๎อยลง เนื้อฉ่ าน๎อย เกิดอาการสุกเขียว
และปริมาณกรดในผลลดลง อาการขาดธาตุไนโตรเจน จะท าให๎สับปะรดเจริญเติบโตช๎า 
ต๎นแคระแกร็น ใบเหลืองซีด ผลผลิตต่ าขนาดของผลเล็ก การเกิดหนํอ และตะเกียง
ลดลงอยํางมาก 

ฟอสฟอรัส (P) มีความส าคัญกับกระบวนการสังเคราะห์แสงของสับปะรด 
โดยชํวยเปลี่ยนแปลงพลังงานจากแสงแดดให๎เป็นประโยชน์กับพืช สับปะรดต๎องการ
ฟอสฟอรัสปริมาณเล็กน๎อย แตํถ๎าในสภาพแห๎งแล๎งการดูดธาตุอาหารฟอสฟอรัส 
จากดินอาจมีผลท าให๎เกิดอาการขาดธาตุอาหารได๎ ถึงแม๎วําสับปะรดต๎องการ 
ธาตุฟอสฟอรัส ในปริมาณน๎อย แตํก็ มีความจ า เป็นในการสร๎ างดอกและ 
การเจริญเติบโตของผล ถ๎าขาดธาตุฟอสฟอรัสจะท าให๎ใบแคบ และใบที่แตกใหมํ  
มีสีเขียวปนมํวง 

โพแทสเซียม (K) เป็นธาตุอาหารที่ส าคัญที่สุดส าหรับคุณภาพของผลผลิต
สับปะรด ชํวยให๎ต๎นและผลสับปะรดต๎านทานตํอโรคพืชตํางๆ โดยเฉพาะโรคเนื้อแกน
ของผล เนื้อผลสีเหลืองสวยและมีกลิ่นและรสชาติดีชํวยเพิ่มปริมาณกรดในผล  
และมีผลกับปริมาณสัดสํวนของกรดและน้ าตาลในผล ชํวยให๎พืชทนทานตํอความ
แห๎งแล๎ง การใสํปุ๋ยโพแทสเซียมกับสับปะรดจะใช๎ในรูปของโพแทสเซียมซัลเฟต  
(0-0-50) ชํวยเพิ่มปริมาณน้ าตาล และโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) ชํวยเพิ่ม
ปริมาณกรด ควรใสํควบคํูในสัดสํวนประมาณ 1 : 2 ถ๎าใสํโพแทสเซียมปริมาณมาก
เกินไปอาจท าให๎พืชขาดธาตุอาหารแคลเซียมและแมกนีเซียม สับปะรดต๎องการ  
ธาตุโพแทสเซียมในปริมาณมาก ถ๎าหากสับปะรดขาดธาตุโพแทสเซียมจะท าให๎ 
ปลายใบไหม๎ ใบแกํจะมีจุดสีเหลืองตํอมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและเหี่ยวแห๎งไป  
ผลมีขนาดเล็ก ผลแกํช๎า และมีปริมาณกรดอยํูต่ า 
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แมกนีเซียม (Mg) ควบคุมการสังเคราะห์แสง และกระบวนการผลิต
น้ าตาลในผลสับปะรด ควรใช๎ในรูปของแมกนีเซียมซัลเฟต หรือรูปของเกลือยิปซัม 
การขาดธาตุแมกนีเซียมมักจะเกิดในดินทรายที่มีกรดจัด ลักษณะอาการขาดธาตุนี้ 
คือ ใบแกํมักแสดงอาการขาดคลอโรฟิลล์กลายเป็นสีเขียวอํอน เกิดจุดประสีเหลือง 
และแดง ผลผลิตลดลง 

แคลเซียม (Ca) ชํวยสร๎างความแข็งแรงให๎กับผนังเซลล์ท าให๎ต๎านทานตํอ
การเข๎าท าลายของโรคพืช เ ชํน  โรคจุดด าในผล ควรใช๎ปุ๋ยที่ประกอบด๎วย 
ธาตุแคลเซียมโบรอน เป็นองค์ประกอบโดยพํนทางใบเป็นระยะ 

เหล็ก (Fe) ชํวยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ และแบํงเซลล์ การขาด 
ธาตุเหล็กมักเกิดกับดินที่เป็นลักษณะดํางจัด เชํน ดินจอมปลวก การขาดธาตุเหล็ก
มักจะเกิดข้ึนเมื่อ pH ของดินสูงกวํา 6.5 และมีแคลเซียม แมงกานีสในดินสูง  
ธาตุแมงกานีสเป็นตัวชักน าท าให๎เกิดการขาดธาตุเหล็ก และอัตราสํวนของ
แมงกานิส/เหล็กไมํควรเกิน 2 ถ๎าสับปะรดขาดธาตุเหล็กจะท าให๎ใบเกิดอาการ 
ขาดคลอโรฟีลล์ ใบมีสีเหลืองซีด ถ๎าขาดอยํางรุนแรงใบจะเป็นสีขาว การแก๎ไขใช๎ 
เหล็กซัลเฟตละลายน้ าร๎อยละ 1 - 3 พํนทางใบ 

โบรอน (B) ชํวยปูองกันไมํให๎เกิดโรคผลแตกและโรคไส๎แตกของสับปะรด 
ชํวยปูองกันไมํให๎เกิดอาการบ๎าจุกของผล อาการบ๎าจุก คือ ผลสับปะรดมีจ านวนจุก
มากกวํา 1 จุก 

ก ามะถัน (S) เป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโน และโปรตีน ซึ่งส าคัญกับ
คุณภาพในผล สร๎างวิตามินในผล ปุ๋ยที่มีก ามะถันเป็นองค์ประกอบ เชํน สูตร 21-0-0 
และ 0-0-50 

แมงกานีส (Mn) และโมลิบดิน่ัม (Mo) มีส่วนส าคัญในการช่วยให้
เอนไซม์ที่เร่งการลดสารไนเตรทท างานได้ดี การขาดธาตุแมงกานีสและโมลิบดินั่ม  
จะมีผลให้เกิดขบวนการเปลี่ยนสภาพไนเตรทของพืชช้าลง  
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ตารางท่ี 16  ระดับความเข๎มข๎นของธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่ขาดแคลน  
        พอเพียงหรือมากเกินในใบสบัปะรด  

ธาตุอาหาร ขาดแคลน พอเพียง มากเกิน 
ไนโตรเจน (N) - 1.50 - 2.50 - 
ฟอสฟอรสั (P)  < 0.13 0.14 - 0.35 > 0.35 
โพแทสเซียม (K) < 2.8 4.3 - 6.4 > 6.04 
แคลเซียม (Ca) < 0.04 0.22 - 0.40 > 0.40 
แมกนีเซียม (Mg)  < 0.13 0.41 - 0.57 > 0.57 
ทองแดง (Cu)  - 10 - 50 - 
เหล็ก (Fe)  - 80 - 100 - 
แมงกานีส (Mn)  - 150 - 400 - 
สังกะส ี(Zn)  - 15 - 70 - 

(Reuter and Robinson, 1986)  

การพ่นปุ๋ยทางใบสับปะรด 

การพํนปุ๋ยทางใบให๎แกํสับปะรดสํวนใหญํท าเมื่อพืชได๎รับธาตุอาหาร 
ไมํเพียงพอทั้งในชํวงต๎นเล็กเริ่มให๎หลังจากปลูกประมาณ 1 - 2 เดือน โดยดูจาก
สภาพต๎น ให๎ปุ๋ยทั้งหมด 4 ครั้ง หํางกันครั้งละ 1 เดือน สํวนการพํนปุ๋ยสับปะรด 
ในแปลงต๎นใหญํในแปลงใหมํที่พํนปุ๋ยต๎นเล็กครบ 4 ครั้ง  แล๎วให๎พํนปุ๋ยตํออีก 
เดือนละครั้ง จนถึงก าหนดการให๎สารเคมีบังคับดอก จึงหยุดการพํนปุ๋ย สํวนใน 
แปลงเกําที่ เลี้ยงหนํอ เมื่อ เก็บผลผลิตแล๎วประมาณ 2 เดือน ให๎พํนปุ๋ยตํออีก 
เดือนละครั้งจนถึงก าหนดการให๎สารเคมีบังคับดอก จึงหยุดการพํนปุ๋ย (ตารางที่ 17) 
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ตารางท่ี 17 แสดงอัตราสํวนการผสมปุ๋ยทางใบ (พื้นที่ 1 ไรํ/10,000 ต๎น) 

ปุ๋ย แปลงต้นเล็ก แปลงต้นใหญ่ แปลงเก่า 
ยูเรีย (กิโลกรัม) 12 16.5 10 
เหล็ก (กิโลกรัม) 1.5 1.5 1.5 
สังกะส ี(กรัม) 200 200 200 
โพแทสเซียมคลอไรด ์
(กิโลกรมั) 

2 2 2 

น้ าสะอาด (ลิตร) 400 400 40 

ที่มา: บริษัทโดลไทยแลนด์ 

ชูศักดิ์และคณะ (2553) ศึกษาผลของวิธีการให๎น้ าและการให๎ปุ๋ยเคมี
อัตราตํางๆ ที่ มีตํอการ เจริญเติบโตและผลผลิตของสับปะรด ด าเนินการ 
ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบุรี อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี มีการให๎น้ า 3 ระบบ  
คือ ระบบน้ าหยด ระบบมินิสปริงเกอร์ และไมํให๎น้ า (Control) Sub plot เป็น 
การใสํปุ๋ยเคมีสูตร 12-6-15 อัตรา 25 : 50 : 75 ก รัม  N-P2O5-K2O /ต๎น /ฤ ดู   
และอัตรา 25 กรัม N-P2O5-K2O /ต๎น/ฤด ู+ มูลไกํ 1,000 กิโลกรัม/ไรํ พบวํา การให๎
น้ าด๎วย ระบบมินิสปริงเกอร์ และระบบน้ าหยด ท าให๎สับปะรดให๎ผลผลิตมากที่สุด 
เฉลี่ยเทํากับ 10.64 และ 10.24 ตัน/ไรํ ตามล าดับ สํวนอัตราปุ๋ย พบวํา การให๎ปุ๋ยเคมี
สูตร 12-6-15 อัตรา 75 กรัม N-P2O5-K2O /ต๎น /ฤดู ท าให๎สับปะรดมีน้ าหนักผล  
(ไมํมีจุก) มากที่สุดเฉลี่ยเทํากับ 1,099.4 กรัม/ผล แตํก็ไมํแตกตํางจากการใช๎ปุ๋ยเคมี
สูตร 12-6-15 อัตรา 50 กรัม N-P2O5-K2O /ต๎น/ฤดู ซึ่งให๎น้ าหนักผลเฉลี่ยเทํากับ 
1,016.8 กรัม/ผล  การให๎น้ าระบบมินิสปริงเกอร์และระบบน้ าหยดชํวยเพิ่มผลผลิต
ของสับปะรด ทั้งนี้เพราะการให๎น้ าทั้งสองระบบท าให๎มีปริมาณความช้ืนในดินสูง  
และสม่ าเสมอตลอดฤดูกาลเพาะปลูก 
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สาเหตุการตกค้างของไนเตรท 

การตกค๎างของไนเตรทเกิดจากหลายสาเหตุ เชํน การใสํปุ๋ยไนโตรเจน 
มากเกินไปหรือใสํไมํถูกชํวงเวลา หรืออาจเกิดจากพืชไมํสามารถท าลายไนเตรทได๎
ตามปกติเนื่องจาก ความบกพรํองของเอนไซมไ์นเตรทรีดัคเตส (nitrate reductase) 
ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีหน๎าที่เปลี่ยนไนเตรทให๎อยูํในรูปอื่น โดยเอนไซม์ไนเตรทรีดัคเตส 
มี โมลิบดินั่ม เป็นอง ค์ประกอบส า คัญ  นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่ เ กี่ยวข๎องอีก 
หลายประการ เชํน การดูดสารไนเตรทข้ึนไปมากในชํวงหลังฝนตก ความเข๎มแสง
น๎อย และขาดธาตุอาหารเสริมบางชนิด รวมทั้งการปฏิบัติบางอยํางที่ไมํถูกต๎อง  
เชํน การแคะจุกหรือเดาะจุก 

การแก้ไขปัญหาการตกค้างของไนเตรท  

กรมวิชาการเกษตร (2545) ได๎มีค าแนะน าให๎เกษตรกรแก๎ไขปัญหา 
การตกค๎างของไนเตรท โดยห๎ามใสํปุ๋ยที่มีไนโตรเจนหลังการบังคับดอก ห๎ามท าลาย
จุก และแหลํงที่พบไนเตรทตกค๎างสูง ใช๎โมลิบดินั่ม 100 กรัม/ไรํ  แบํงใสํ 2 ครั้ง  
หลังออกดอก 2.5 และ 4.5 เดือน หรือใช๎โพแทสเซียมคลอไรด์ 70 กิโลกรัม/ไรํ  
หลังออกดอก 2.5 เดือน 

การให้น้ า 

ตามปกติการปลูกสับปะรดจะอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก แตํในฤดูแล๎ง 
หรือฝนทิ้งชํวง ซึ่งชํวงเวลาดังกลําวมีความช้ืนต่ ามาก ท าให๎สับปะรดขาดน้ า 
สับปะรดจะชะงักการเจริญเติบโต โดยเฉพาะอยํางยิ่งในระยะการขยายขนาด 
ของผล สับปะรดที่ขาดน้ าจะมีผลท าให๎เจริญเติบโตช๎า Doorenbos และ Kassam 
(1979) พบวํา สับปะรดที่ขาดน้ าจะมีการเจริญเติบโต การออกดอกและการติดผล 
ไมํดี  สํงผลให๎ได๎ผลผลิตต่ า ขนาดของผลไมํได๎มาตรฐาน และไมํได๎ คุณภาพ  
แม๎สับปะรดเป็นพืชที่ใช๎น้ าน๎อยแตํก็ยังมีความไวตํอการขาดน้ าโดยเฉพาะชํวง 
ที่มีการเจริญเติบโตทางด๎านล าต๎นและใบ (Vegetative) ท าให๎กระทบตํอผลผลิต 
และ คุณภาพของผลผลิ ต  ใน ชํวงที่ สั บปะรดออกดอกหากขาดน้ าจะ ไมํ
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กระทบกระเทอืนมากนัก อาจจะเรงํใหผ๎ลสุกเรว็ข้ึนหรือแกํพร๎อมกัน ขณะที่สับปะรด
ออกดอกการให๎น้ ามากจะท าให๎ก๎านใหญํและแกนผลใหญํ ซึ่งเป็นผลเสียตํอการท า
สับปะรดกระป๋อง เพราะฉะนั้นจึงต๎องมีการให๎น้ าตามความต๎องการของสับปะรด  
ซึ่งคําสัมประสิทธ์ิการใช๎น้ า (Kc) ของสับปะรด พบวํา  มีคํา  Kc ในระยะเริ่มต๎น 
(Initial) เทํากับ 0.5 Kc ในระยะกึ่งกลาง (Mid season) เทํากับ 0.3 และ Kc  
ในระยะชํวงให๎ผลผลิต (End) เทํากับ 0.3 (Doorenbos และ Pruitt, 1977)  

 ดังนั้น ในฤดูแล๎งหรือฝนทิ้งชํวงควรให๎น้ าสับปะรด สัปดาห์ละ 400 
มิลลิลิตร/ต๎น หรือ 4,000 – 5,000 ลิตร/ไรํ จะชํวยให๎การผลิตสับปะรดในฤดูแล๎งได๎
ผลผลิตดีและได๎คุณภาพมากข้ึน กรณีที่ใสํปุ๋ยครั้งสุดทา๎ยแล๎วไมํมีฝน ต๎องให๎น้ าเพื่อให๎
สับปะรดใช๎ปุ๋ยใหห๎มด ในฤดูแล๎งชํวง มกราคม - พฤษภาคม ควรให๎น้ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
และสับปะรดที่ออกดอก ในชํวงแล๎งควรเน๎นการให๎น้ าเป็นพิเศษ ชูศักดิ์ และคณะ 
(2553) ศึกษาการให๎น้ าสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียโดยให๎น้ าด๎วยระบบมินิสปริงเกอร์
และน้ าหยด กับสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย พบวํา ให๎ผลผลิต 10.64 และ 10.24 ตัน/ไรํ 
สูงกวําการไมํให๎น้ า 25.03 และ 20.32 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

 การบังคับดอก 

 ตามปกติสับปะรดจะออกดอกเองตามธรรมชาติในชํวงที่ได๎รับอากาศเย็น
หรือในชํวงฤดูหนาว แตํในการปลูกสับปะรดเป็นการค๎าจะมีการจัดการให๎สับปะรด
ออกดอกพร๎อมกันเพื่อให๎เกดิประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการแปลงและการจัดการ
ผลผลิตเพื่อเข๎าสูํโรงงานได๎ตามแผน ซึ่งต๎นสับปะรดที่พร๎อมส าหรับการบังคับดอก
ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1) มีน้ าหนักต๎นและใบ (ไมํรวมราก) ประมาณ 2.5 - 2.8 กิโลกรัม หรือ 
มี ใบ  45 ใบข้ึน (สับปะรดรุํนแมํ) และน้ าหนักประมาณ 1.8 - 2.0 
กิโลกรัม (สับปะรดตอ) 

2) ลักษณะโคนต๎นอวบใหญํ ใบกว๎าง หนา สีเขียวเข๎มหรือสีเขียวอมมํวงแดง 
3) อายุประมาณ 7 - 9 เดือน เมื่อปลูกด๎วยหนํอ หรือ 10 - 12 เดือน 

เมื่อปลูกด๎วยจุก 
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4) หํางจากการใสํปุ๋ยครั้งสุดท๎าย 2 เดือน และไมํมีปุ๋ยตกค๎างในกาบใบ 
5) ไมํมีวัชพืช และหํางจากการพํนสารก าจัดวัชพืชอยํางน๎อย 1 เดือน 

สารเคมีท่ีใช้ในการบังคับดอก 2 ชนิด คือ 

1. แคลเซียมคาร์ไบด์ (Calcium carbide : CaC2) หรืออะเซทธิลีน 
(acelylene : C2H2) (ภาพที่ 35 ก) 

แคลเซียมคาร์ไบด์หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวํา ถํานแก๏ส มีลักษณะเป็น 
ก๎อนแข็งคล๎ายหิน ปัจจุบันได๎มีการผลิตชนิดเกล็ดส าเร็จรูปออกมาจ าหนําย 
เพื่อสะดวกในการใช๎ อาจใช๎ในรูปของแข็งใสํลงในกลางยอดของต๎นสับปะรดที่มี  
น้ าขังอยูํ หรือใช๎ในรูปของสารละลายแคลเซียมคาร์ไบด์ ซึ่งแคลเซียมคาร์ไบด์เมื่ออยูํ
ในสภาพสารละลายจะเกิดขบวนการไฮโดรไลซีส (hydrolysis) ได๎แก๏สอะเซทธิลีน 
(C2H2) ซึ่งเป็นสารออกฤทธ์ิในการชักน าให๎ต๎นสับปะรดออกดอก 

   CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + C2H2 

 เกษตรกรรายยํอยแถบจั งห วัดประจวบฯ และเพชรบุ รีนิยมใ ช๎
แคลเซียมคาร์ไบด์ เนื่องจากหาซื้อได๎งํายและราคาถูก ส าหรับอัตราการใช๎ 
และวิธีใช๎แคลเซียมคาร์ไบด์ ใช๎อัตรา 1 - 2 กรัม/ต๎น ในขณะมีน้ าอยูํในยอด ในกรณี
ที่ ไมํมีน้ าขังอยูํที่บริ เวณยอด จะต๎องหยอดน้ าเพิ่มให๎ประมาณต๎นละ  50  - 75  
มิลลิลิตร โดยหยอดบังคับ 2 ครั้ง หํางกัน 4 - 7 วัน โดยท าการบังคับดอกในชํวงเย็น
หรือกลางคืน หากมีฝนตกภายใน 2 ช่ัวโมง หลังจากหยอดสารบังคับดอก ควรหยอด
ซ้ าภายใน 2 - 3 วัน 

2. เอทธีฟอน (ethephon; 2-chloroethyl phosphonic acid)  
(ภาพที่ 35 ข) 

เอทธีฟอนเป็นสารละลายที่มีลักษณะเป็นของเหลวใส สีน้ าตาลอํอน  
คําความเป็นกรดดําง (pH) เทํากับ 0.5 - 0.8 มีคุณสมบัติการกัดกรํอนโลหะสูงจะ
แตกตัวให๎เอทธิลีนในสภาพที่ pH สูงกวํา 4 จัดเป็นสารเคมีที่ได๎รับความนิยมส าหรับ
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ใช๎เป็นสารบังคับดอกสับปะรดกันอยํางแพรํหลาย เนื่องจากมีความสะดวก 
ในการใช๎สูง เพราะอยูํในรูปของเหลวที่คงตัวในสภาพ pH ต่ า และมีประสิทธิภาพ 
ในการชักน าให๎ต๎นสับปะรดออกดอกได๎ดี เอทธีฟอนเป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติ
ปลดปลํอยก๏าซเอทธิลีนออกมาโดยตรง ฉะนั้นเมื่อเอทธีฟอนเข๎าไปในเนื้อเยื่ อ
สับปะรด จะแตกตัวปลดปลํอยก๏าซเอทธิลีนออกมา และเอทธิลีนก็จะเป็นตัว 
ชักน าให๎เกิดการสร๎างตาดอกข้ึนมาก การใช๎เอทธีฟอน (48 หรือ  52 %W/V SL ) 
อัตรา 6 - 8 มิลลิลิตร/น้ า 20 ลิตร ผสมกับปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 300 กรัม พํนหรือ 
ตักหยอด ต๎นละ 60 มิลลิลิตร  ท า 2 ครั้ง หํางกัน 4 - 7 วัน โดยท าการบังคับดอก
ในชํวงเย็นหรืกลางคืน หากมีฝนตกภายใน 2 ช่ัวโมง หลังจากหยอดสารบังคับดอก 
ควรหยอดซ้ าภายใน 2 - 3 วัน 

Cl-CH2-CH2-PO3H2 + OH-                  C2H4 + Cl- + H3PO4 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35  สารที่ ใ ช๎บั ง คับดอกสับปะรด (ก ) ถํานแก๏สแคลเซียมคาร์ไบด์  
  (ข) เอทธีฟอน 

 

pH >4 

ก. ข. 
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4.8 การจัดการศัตรูพืชของสับปะรด 

สับปะรดจัดเป็นพืชที่มีศัตรูพืชไมํมากนัก แตํอยํางไรก็ตาม มีโรคและแมลง
ที่ส าคัญที่เป็นปัญหาในการผลิตสับปะรด เชํน โรคเหี่ยว โรคยอดเนําและยอดล๎ม  
โรครากเนําและต๎นเนํา รวมทั้งโรคผลแกน สํวนปัญหาแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ  
ได๎แกํ เพลี้ยแปูงและมด ซึ่งสาเหตุของโรคเหี่ยวสับปะรด (pineapple mealybug 
wi lt  associated  v i rus ;  PMWaVs)  ภาษาชาวบ๎านเรียกกันวํา “โรคเอ๋อ”   
เป็นปัญหาส าคัญของการปลูกสับปะรดในปัจจุบัน การแพรํกระจายของโรคเกิดจาก
การน าหนํอหรือจุกจากต๎นที่เป็นโรคไปปลูก ซึ่งมีเพลี้ยแปูงเป็นพาหะน าโรคและมด
เป็นตัวแพรํกระจายเพลีย้แปูง ซึ่งโรคเหีย่วในสับปะรดมกีารแพรํระบาดทุกแหลงํปลกู
สับปะรดที่ส าคัญของประเทศ เชํน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี ระยอง ชลบุรี 
อุทัยธานี พัทลุง เป็นต๎น 

สาเหตุ : เช้ือไวรัส ซึ่งมีความสัมพันธ์กับเพลี้ยแปูง (Pineapple mealybug 
Wilt-associated Virus) เช้ือไวรัสกระจายอยูํหนาแนํนเฉพาะในเซลล์ทํออาหารของ 
สับปะรด (ภาพที่ 36) ความรุนแรงของโรคจะเกิดกับสับปะรดกลุํม Cayenne ได๎แกํ 
พันธ์ุปัตตาเวีย ซึ่งมีความอํอนแอตํอไวรัสโรคเหี่ยวมากที่สุด สํวนสับปะรดกลุํมอื่นๆ 
จะไมํคํอยแสดงอาการของโรคนีใ้ห๎เห็นมากนัก 

ลักษณะอาการโรคเห่ียวสับปะรด 

อาการระยะแรกเกิดที่ระบบรากกํอนโดยรากจะไมํมีการสร๎างเซลล์ 
สํวนปลายราก ชะงักการเจริญเติบโต รากจะไมํท างานและเซลล์จะตาย ตํอมา
เนื้อเยื่อสํวนรากจะเนํา (Rotting) แล๎วสับปะรดจะแสดงอาการให๎เห็นทางสํวนปลาย
ใบและตัวใบในเวลาตํอมาคือ ใบจะอํอนน่ิม มีเขียวอํอน หรือสีเหลืองอํอน ปลายใบ
แห๎งจนเป็นสีน้ าตาลจนถึงสีแดงลามสูํโคนใบ ใบลูํลง แผํแบน ไมํตั้งข้ึนเหมือนใบปกติ 
ตํอมาต๎นเหี่ยวและแห๎ง รากสั้นกุดถอนต๎นได๎งําย การท าลายเริ่มตั้งแตํปลูกจนถึง 
เก็บเกี่ยว พบทั้งในแปลงต๎นปลูกและแปลงต๎นตอ โดยต๎นที่เป็นโรคจะแสดงอาการ
เดํนชัดหลังการบังคับดอก ผลสับปะรดจะไมํพัฒนา มีขนาดเล็ก  ท าให๎คุณภาพ 
และผลผลิตเสียหายมาก ไมํสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได๎ (ภาพที่ 37) 
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สํวนความรุนแรงของโรค จะข้ึนกับระยะการเจริญเติบโตของสับปะรด 
ความแข็งแรง และสภาพภูมิอากาศ แตํเป็นที่นําสังเกตวํา ในระยะ 1 - 4 เดือนแรก 
สับปะรดมีการเติบโตปกติ หลังจากนั้นจะแสดงอาการของโรคให๎เห็นอยําง 
รวดเร็ว (Quick wilt) โดยสับปะรดจะเหี่ยวจากปลายใบและลุกลามสูํตัวใบ ตํอมา 
จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมแดงชมพู (Reddish – yellow) หรือเหลืองจัด (Necrosis)  
ใบหักงอและตายในที่สุด 

สรุปอาการของโรคเห่ียวของสับปะรดโดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี ้

 ระยะท่ี 1 ใบสับปะรดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาเงิน (Bronze ) และสีแดง 
จากขอบปลายใบ โดยจะเกิดกับใบที่ 3 - 5 นับจากยอดกลางแตํต๎นสับปะรดยังมี 
การเจริญเติบโตตามปกติ 

 ระยะท่ี 2 ใบสับปะรดเปลี่ยนเป็นสีชมพูและเหลืองจัด เริ่มแสดงอาการ
เหี่ยว ปลายใบเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล (Browning) ปลายใบบิดเหลืองซีด  
แตํต๎นสับปะรดเติบโตปกติ 

 ระยะท่ี 3 ปลายใบสับปะรดใบที่ 3 - 4 และ5 (นับจากจุดกลางยอด) 
เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแห๎ง (Necrosis) สํวนบริเวณกลางใบ (ตัวใบ) เปลี่ยนเป็นสีชมพู 
(Bright Pink) ปลายใบเหี่ยวแห๎งและบิดพับหักลงด๎านลําง ขอบใบม๎วน ต๎นสับปะรด
ที่เป็นโรคจะเล็กกวําเมื่อเทียบกับต๎นสมบูรณ์ที่อยูํรอบข๎าง 

 ระยะท่ี 4 บริเวณสํวนกลางใบของใบที่ 3 - 5 จะมีอาการเหี่ยว ปลายใบ 
บิดงอลงด๎านลํางและเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอมแดงหรือน้ าตาลอมชมพู สํวนตัวใบ  
เกิดจากบริเวณที่แสดงอาการเหี่ยวนั้น จะมีสีเขียวอํอนไมํสดใส เมื่อเทียบกับ  
ใบสับปะรดที่สมบูรณ์ สังเกตอาการของต๎นสับปะรดที่ เป็นโรคจะมีขนาดเล็ก 
และแตกตํางกับต๎นข๎างเคียงที่สมบูรณ์ได๎อยํางชัดเจน 
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ภาพท่ี 36  เช้ือไวรัสโรคเหี่ยวสับปะรด (pineapple mealybug wilt-associated 
virus; PMWaVs) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพท่ี 37 อาการของต๎นสบัปะรดทีเ่ป็นโรคเหี่ยว 

ปลายใบแห๎ง 

ใบลูํลงและแผํแบน 

ผลมีขนาดเล็ก 

ใบอํอนนิ่ม สีเขียวอํอนปนแดง ปลายใบแห๎งเป็นสนี้ าตาลหรือแดง ลามเข๎าสูํโคนใบ 
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การแพร่ระบาด 

 โรคเหี่ยวสับปะรดจะมีการระบาดอยํางรวดเร็ ว ทั้ งนี้ เป็นเพราะ 
มีการแพรํระบาดของแมลงพาหะ คือ เพลี้ยแปูงที่มีนิสัยการดูดกินน้ าเลี้ยงจาก 
ต๎นสับปะรดที่เป็นโรคเหี่ยวและแพรํสูํต๎นปกติในรูปแบบการกระจายตัวแบบวงกลม  
มีการขยายจากจุดกลาง (ต๎นเกิดโรค) แล๎วคํอยๆ ลุกลามไปเรื่อยๆ โดยมีมดเป็น
ตัวการน าเพลี้ยแปูงสูํต๎นอื่นๆ  

เพลี้ยแปูงเป็นพาหะน าเช้ือไวรัส สูํต๎นสับปะรดในขณะดูดกินน้ าเลี้ยงผําน
ทางทํออาหาร (phloem) และเช้ือไวรัสจะเข๎าพักตัวในต๎นสับปะรด และจะแสดง
อาการเมื่อต๎นอํอนแอและสภาพแวดล๎อมเหมาะสม เพลี้ยแปูงที่พบในสับปะรด 
มีช่ือวิทยาศาสตร์วํา Dysmicococus brevipes (Cockerell) เดิมช่ือ Pseudocococus  
brevipes (Cockerell) ตัวเต็มวัยมีสีชมพู ที่ฮาวายมีรายงานพบเพลี้ยแปูง 2 ชนิด 
คือ D. brevipes ซึ่งตัวเต็มวัยมีสีชมพู มีพฤติกรรมชอบอยูํอาศัยบริเวณสํวนลํางของ
พืชอาศัย เชํน ราก หรือบริเวณสํวนโคนของกิ่ง และอีกชนิดหนึ่งคือ D. neobrevipes 
Beardsley ซึ่งตัวเต็มวัยมีสีเทา มีพฤติกรรมชอบอาศัยอยูํสํวนบนของพืชอาศัย  
เชํน ใบ ล าต๎น ดอก และผล จากการส ารวจสับปะรดในเขตจังหวัดเพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี ตั้งแตํปี 2548 – 2550 พบเพลี้ยแปูงระบาดมากทั้ง
สีชมพูและสีเทา ที่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยพบชนิดสีชมพู 
อยูํบริเวณราก ตามซอกกาบใบ ตรงสํวนของดอกยํอย และข้ัวผล สํวนชนิดสีเทา 
พบบริเวณใบ และผล 

เพลี้ยแป้งท่ีน าโรคเห่ียว มี 2 ชนิด คือ  

1. เพลี้ยแป้งสับปะรดสีชมพู Dysmicoccus brevipes (Cockerell)  
มักพบเสมอบริเวณสํวนลํางของพืชอาศัย เชํนราก บริเวณโคนของหนํอ (ภาพที่ 38)  

2. เพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes (Beardsley) 
มีพฤติกรรมชอบอาศัยอยูํสํวนบนของพืชอาศัย เชํน ใบ ล าต๎น ดอก และผล (ภาพที่ 39) 
และมีวงจรชีวิตตาม (ภาพที่ 40)  
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ภาพท่ี 38 เพลี้ยแปูงสบัปะรดสีชมพ ูDysmicoccus brevipes (Cockerell) 

 

 

ภาพท่ี 39 เพลี้ยแปูงสบัปะรดสเีทา 

        :                              

                      1 (crawler)            

              

 
ภาพท่ี 40 วงจรชีวิตของเพลี้ยแปูง 
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 การกระจายพันธุ์ของเพลี้ยแป้ง อาศัยมดชนิดตํางๆ ชํวยในการขนย๎าย  
โดยจะน า เพลี้ ยแปูงจากต๎นสับปะรดสูํ ต๎นสับปะรดแ ละจะขยายเผําพัน ธ์ุ 
มากขึ้น ซึ่งมดที่พบในแปลงสับปะรดน้ันมี 2 ชนิด ที่เป็นตัวการขนเพลี้ยแปูง คือ มด
หัวโต (Big Headed Ant: Pheidole megacephala (F.) และ มดแดง (Fire Ant : 
Solenopsis geminate (F) (ภาพที่ 41) นอกจากนี้ยังมีมดชนิดอื่นอีก 4 - 5 ชนิด 
ที่ อ าจ เป็นพาหะขนย๎าย เพลี้ ยแปู ง ให๎ก ระจายการระบาดได๎ร วด เ ร็ ว ข้ึน 
และวัชพืชเป็นแหลํงหลบอาศัยของเพลี้ยแปูง (ภาพที่ 42) โดยความสัมพันธ์ระหวําง 
เพลี้ยแปูงและมดน้ันเป็นแบบพึ่งพากัน (Symbiosis) คือ เมื่อเพลี้ยแปูงดูดน้ าเลี้ยง 
ในทํออาหาร (phloem) จากต๎นสับปะรดจะขับถํายสาร honey dew ที่เป็นสาร
เข๎มข๎นเหนียว และมีความหวาน ซึ่ งจะสะสมในบริ เวณที่มีการระบาดของ 
เพลี้ยแปูง จึงเป็นแหลํงอาหารของมดและเ ช้ือรา ( sooty  mold )  โดยมด 
จะมีการอพยพหรือขนเพลี้ยแปูงจากต๎นหนึ่งไปแหลํงอาหารต๎นอื่นๆ (สุเทพ, 2559) 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 41 การถํายทอดและการแพรรํะบาดของโรคเหีย่วในสับปะรด 

       (Solenopsis sp.)        (Pheidole sp.) 
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Pennisetum polystachyon        

Imperata cylindrica
        

Chromolaena odorata 
           

Brachiaria reptans   

ภาพท่ี 42 วัชพืชเป็นแหลํงหลบซํอนและอาศัยของเพลี้ยแปูงทั้งในและรอบแปลง
ปลูกสับปะรด 

 
การขยายพันธุ์ของเพลี้ยแป้ง มี 3 แบบ 
1) ออกลกูเปน็ไขํ (Oviparous) 
2) ออกลกูเปน็ตัวภายนอกตัวแมํ (Viviparous) 
3) ออกลกูเปน็ตัวภายในตัวแมํ (Ovovivi) 

4.9 การแก้ไขปัญหาโรคเห่ียวสับปะรดแบบบูรณาการ 

การแก๎ไขปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดต๎องด าเนินการแบบบูรณาการ  
ทั้งการจัดการแปลง การใช๎ต๎นพันธ์ุที่สะอาดปราศจากโรค การใช๎สารเคมีใน 
การชุบหนํอและควบคุมแมลงพาหะในแปลง ดังนั้น สามารถสรุปแนวทางการแก๎ไข
ปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรดดังนี้ 

1. วิธีเขตกรรม 
1.1 ต๎องมีการไถและพรวนดินหลายๆ ครั้ ง  ตากดินอยํางน๎อย  

2 สัปดาห์ เพื่อลดปริมาณเพลี้ยแปูงและศัตรูชนิดอื่นที่อยูํในดิน 
1.2 ท าความสะอาดแปลง เก็บวัชพืช ซากพืช ออกจากแปลงหลังเก็บเกี่ยว 
1.3 ส าหรับแปลงปลูกใหมํ ควรใช๎หนํอพันธ์ุที่สะอาดปราศจาก 

เพลี้ยแปูงและโรคเหี่ยว และไมํน าหนํอพันธ์ุจากแหลํงที่มี 
การระบาดของเพลี้ยแปูงและโรคเหี่ยวไมํปลูก 
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2. วิธีกล  เก็บต๎นสับปะรดที่แสดงอาการเป็นโรคเหี่ยว ไปท าลายนอกแปลง 

3. วิธีการใช้สารเคมี  

 3.1 กรณีที่หนํอพันธ์ุได๎จากแหลํงมีการระบาดของเพลี้ยแปูง หรือปลูก
สับปะรดในแหลํงที่มีการระบาดของโรคเหี่ยว ควรแชํหนํอพันธ์ุด๎วยสารฆําแมลง 
เพื่อก าจัดเพลี้ยแปูงที่ติดมากับหนํอพันธ์ุ ซึ่งสามารถปูองกันการเข๎าท าลายของ 
เพลี้ยแปูงได๎ประมาณ 1 เดือน โดยการแชํหนํอพันธ์ุสับปะรดกํอนปลูกด๎วยสารฆําแมลง 
นาน 5 - 10 นาที ด๎วยสารฆําแมลง ดังตํอไปนี้  

3.1.2 ไทอะมีโทแซม 25 %WG อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
3.1.2 อิมิดาโคลพริด 70 %WG อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
3.1.3 ไดโนทีฟูแรน 10 %WP  อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

3.2 เมื่อพบการระบาดของเพลี้ยแปูงหลังปลูก ให๎ใช๎สารเคมีใน 
การปูองกันก าจัดเฉพาะจุดที่พบเพลี้ยแปูง  และรัศมีโดยรอบ เพื่อปูองกันไมํให๎มี 
การแพรํกระจายของเพลี้ยแปูง โดยให๎พํนสารปูองกันก าจัดแมลงตามค าแนะน า  
(สุเทพ และเตือนจิตต์, 2551) ดังนี ้

3.2.1 ไทอะมีโทแซม 25 %WG  อัตรา 2 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
3.2.2 ไดโนทีฟูแรน 10 %WP  อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
3.2.3 อิมิดาโคลพริด 10 %SL  อัตรา 20 มลิลิลิตร/น้ า 20 ลิตร 
3.2.4 อะเซททามิพริด 20 % SP  อัตรา 10 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

3.3 การใช๎เหยื่อพิษก าจัดมด หวํานสารไฮดราเมทิลโนน 0.73 %GR 
อัตรา 275 กรัม/ไรํ 2 ครั้ง โดยหวํานพร๎อมปลูก และหลังปลูก 6 เดือน  

หมายเหต ุในแหลงํปลูกที่ไมมํีปญัหาโรคเหี่ยวสับปะรด ไมํจ าเป็นต๎องใช๎สารฆําแมลง 

จากที่กลําวมาข๎างต๎นเป็นเรื่องของปัญหาโรคเหี่ยว การแพรํระบาด  
และการปฏิบัติดูแลรักษาทั้งด๎านการเตรียมแปลง การคัดเลือกหนํอ การจัดการ
ศัตรูพืชและการดูแลรักษาแปลง แตํอยํางไรก็ตาม การแก๎ไขปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรด 
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อยํางถาวรจะต๎องมีการด าเนินการแบบบูรณาการ โดยเริ่มต๎นตั้งแตํการใช๎หนํอ 
หรือต๎นพันธ์ุที่ปลอดโรคปลูกรํวมกับการจัดการแปลงอยํางดี มีการควบคุมศัตรูพืช
ภายหลังการปลูกและการดูแลรักษาที่เหมาะสมเพื่อให๎ต๎นสับปะรดสมบูรณ์และ  
ให๎ผลผลิตดี  ซึ่งในสํวนของการหาหนํอพันธ์ุที่สะอาดปราศจากโรคเหี่ยวจ านวนมาก 
เป็นเรื่องยากในทางปฏิบัต ิ วิธีการหนึ่งที่สามารถท าได๎คือการคัดเลอืกและตรวจสอบ
หาหนํอพันธ์ุที่สะอาดปราศจากโรค  แล๎วน าต๎นพันธ์ุที่ปลอดโรคนั้นไปขยายพันธ์ุ 
เพิ่มจ านวนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ซึ่งเป็นวิธีการที่รวดเร็วและได๎ต๎นพันธ์ุ 
ในปริมาณมา ก ต าม ที ่ต ๎อ ง ก า ร  แ ล ๎ ว จ ึ ง น า ต ๎น พันธ์ุเหลํานี้ ไปปลูกรํวมกับ 
การจัดการแปลงอยํางดีตามที่กลําวมาแล๎ว เพื่อใช๎เป็นแปลงผลิตหนํอพันธ์ุดีตํอไป  
การด าเนินการดังกลําวเปรียบเสมือนกับการเอาน้ าดีไปผลักดันน้ าเสียให๎ลดลงและ
เมื่อด าเนินไปอยํางตํอเนื่อง ต๎นพันธ์ุที่ เป็นโรคจะถูกก าจัดให๎หมดไปในที่ สุด  
ทวีศักดิ์ และคณะ (2559) ได๎ศึกษาการพัฒนาการผลิตหนํอพันธ์ุปลอดโรคเหี่ยวจาก 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการสร๎างแปลงต๎นแบบการผลิตสับปะรดปลอดโรคเหี่ยว 
แบบบูรณาการ โดยได๎ศึกษาและผลิตต๎นพันธ์ุสับปะรดปลอดโรคเหี่ยวจาก 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อรํวมกับการจัดท าแปลงสาธิตการปลูกต๎นสับปะรดปลอดโรค 
ตามศูนย์วิจัยฯ ของกรมวิชาการเกษตร 4 แหํง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
อุทัยธานี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 
และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยได๎ด าเนินการดังนี้ 

1. ขั้นตอนการผลิตต้นพันธุ์สับปะรดปลอดโรค 

1.1 การคัดเลือกต้นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียท่ีปลอดโรคเห่ียว 

ได๎ส ารวจเก็บตัวอยํางสับปะรด  (ภาพที่  43)  จากจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา และพัทลุง  ท าการตรวจสอบหาเช้ือไวรัส 2 สายพัน ธ์ุ  
คือ PMWAV-1 และ PMWAV-2 ด๎วยเทคนิค RT-PCR (ภาพที่ 44)  

1.2 การเพาะเลี้ยงต้นแม่พันธุ์สับปะรดปลอดโรคเห่ียว  
น าหนํอพันธ์ุสับปะรดที่ปลอดโรคมาท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

โดยการฟอกหนํอพันธ์ุด๎วยไฟซาน 0.3 เปอร์ เซ็นต์  คลอร็อกซ์  10 เปอร์เซ็นต์  
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และ 15 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ น าหนํอที่ฟอกได๎
เลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS + BA 1 ppm พบวํา ตาเจริญเป็นหนํออํอน
ภายใน 6 สัปดาห์ จึงท าการตัดแยก เพื่อเพิ่มปริมาณต๎นอํอน และย๎ายอาหารสูตร  
MS + IBA 0.5 ppm ทุก 1 - 2 เดือน จนได๎เป็นต๎นอํอนที่สมบูรณ์ (ภาพที่ 45)  

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 43 การส ารวจ รวบรวมและตรวจสอบโรคเหี่ยวด๎วยเทคนิค RT-PCR 

 
ภาพท่ี 44  การตรวจสอบเช้ือไวรัส 2 สายพันธ์ุคือ PMWAV-1 และ PMWAV-2 

ด๎วยเทคนิค RT-PCR 
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ภาพท่ี 45 การฟอกและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสบัปะรดพันธ์ุปัตตาเวียปลอดโรคเหี่ยว 
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1.3 การเพ่ิมปริมาณต้นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียปลอดโรคเห่ียว 
น าต๎นแมํพันธ์ุที่ปลอดโรคเหี่ยวที่อยูํในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ไปเพิ่มปริมาณต๎นพันธ์ุปลอดโรคโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ทั้งระบบอาหารแข็ง ระบบอาหารเหลว และระบบ TIB (ภาพที่ 46  47 และ 48) 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 46 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดโดยใช๎ระบบอาหารแข็ง 

 

   

ภาพท่ี 47 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่สบัปะรดโดยใช๎ระบบอาหารเหลว 
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ภาพท่ี 48 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดโดยใช๎ระบบ TIB 

 

1.4 การน าต้นอ่อนออกปลูกและอนุบาลในโรงเรือน 
 หลังขยายต๎นสับปะรดในห๎องปฏิบัติการเพาะเลี้ย งเนื้อเยื่อ  
1 - 2 เ ดือน  ต๎นสับปะรดมียอดและรากสมบูรณ์พร๎อมออกปลูก โดยเบื้องต๎น 
น าต๎นอํอนมาช าในถาดหลุม (72 หลุม) โดยใช๎ขุยมะพร๎าวเป็นวัสดุปลูก อนุบาล 
ต๎นอํอนในถาดหลุมนาน 14 - 30  วัน  แล๎วจึงย๎ายต๎นอํอนจากถาดหลุมลงปลูกใน
กระบะเพาะช า แล๎วอนุบาลนานประมาณ 2 - 3 เดือน ซึ่ ง ได๎ความยาวของใบ
ประมาณ 15 เซนติเมตร ต๎นพันธ์ุจึงพร๎อมปลูกในแปลงกลางแจ๎ง (ภาพที่ 49) 
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ภาพท่ี 49  การอนุบาลต๎นสับปะรดที่ได๎จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ช าในถาดหลุม 
และย๎ายลงกระบะเพาะช าในโรงเรือนอนุบาล 

 1.5 การเตรียมต้นสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียปลอดโรคเห่ียวส าหรับ 
น าปลูกในแปลง 

 หลังปลูกอนุบาลต๎นสับปะรดในแปลงอนุบาลควบคุมโรค 
และแมลงศัตรูสับปะรดประมาณ 2 - 3 เดือน ความยาวใบประมาณ 15 เซนติเมตร  
ต๎นพร๎อมปลูกลงแปลง ท าการงดการให๎น้ า  2 - 3 วัน  และถอนต๎นจากแปลง  
ท าความสะอาด และจุํมในสารเคมีปูองกันและก าจัดเ ช้ือราและแมลงศัตรู  
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บรรจุในตะกร๎าพลาสติก หรือเขํง หรือวางเรียงในรถเพื่อขนสํงไปปลูกในแปลงผลิต 
หนํอพันธ์ุปลอดโรคเหี่ยว (ภาพที่ 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50 การถอนต๎นสับปะรดปลอดโรคเหี่ยวจากกระบะเพาะช า การจุํมสาร
ปูองกันเช้ือราและการขนสํง 
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2. การปลูกต้นพันธุ์ปัตตาเวียปลอดโรคเห่ียว 

ได๎ด าเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกในศูนย์วิจัยฯ ของกรมวิชาการเกษตร
จ านวน 4 แหํง ได๎แกํ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรอุทัยธานี และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี (ภาพที่ 51) 
โดยเตรียมดิน ปรับพื้นที่ และไถปรับดินให๎ละเอียด ตากดินไว๎ 2 สัปดาห์ จากนั้น 
จึงท าการปลูกต๎นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  หลังปลูกรดน้ า ดูแลก าจัดวัชพืชในแปลง 
และรอบบริเวณแปลงให๎สะอาด ส ารวจมดและเพลี้ยแปูงในแปลงและรอบแปลงเดือน 
ละครั้ง รวมทั้งการใช๎เหยื่อพิษก าจัดมด โดยหวํานสารไฮดราเมทิลโนน 0.73 %GR 
อัตร า  275 กรัม /ไรํ  2 ครั้ ง  หวํานพร๎อมปลูกและหลังปลูก 6 เดือน เมื่อพบ  
การระบาดของเพลี้ยแปูงหลังปลูกต๎องท าการถอนต๎นที่พบเพลี้ยแปูงและน าไป
ท าลายและท าการพํนสารเคมีปอูงกันก าจดัเฉพาะจดุที่พบเพลีย้แปูงและรศัมีโดยรอบ
เพื่อปูองกันไมํให๎มีการแพรํกระจายของเพลี้ยแปูง โดยใช๎สารปูองกันก าจัดแมลง 
ตามค าแนะน าที่กลําวมาข๎างต๎น 

3. การผลิตหน่อพันธุ์ 

 เมื่อต๎นสับปะรดที่ปลูกมีน้ าหนักประมาณ 2-2.5 กิโลกรัม ท าการ 
บังคับให๎ออกดอก โดยใช๎สารเอทธีฟอน (52 เปอร์เซ็นต์) อัตรา 6 มิลลิลิตร /น้ า  
20 ลิตร ผสมกับปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 300 กรัม และตักหยอดต๎นละ 60 มิลลิลิตร 
ท า 2 ครั้ง ในชํวงเวลาเย็น หํ า งกัน  4-7 วัน  หลังการบังคับดอกประมาณ 60 วัน  
จะท าการตัดผลทิ้ง ทั้งนี้เพื่อที่จะเรํงให๎แตกหนํอเร็วข้ึน ท าโดยฟันใบระหวํางแถว
สับปะรดและท าการใสํปุ๋ยและให๎น้ าเพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการแตกหนํอเร็ วข้ึน  
และหลังจากแตกหนํอ 2-3 เดือน จะได๎หนํอที่มีขนาดเหมาะสมส าหรับน าไปปลูก  
ท าการหักหนํอและน ามามัดรวมกันและจ าหนํายให๎เกษตรกรน าไปปลูกเพื่อผลิตผล
และหนํอตํอไป (ภาพที่ 52) 
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ภาพท่ี 51 แปลงผลิตหนํอสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียปลอดโรคเหี่ยวที่ไ ด๎จาก 
ต๎นที่เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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ภาพท่ี 52  การบังคับดอก และหนํอปลอดโรคที่พร๎อมปลูก 

ด๎านผลผลิต (ภาพที่ 53) พบวํา ต๎นสับปะรดที่ปลูกจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ จะใช๎เวลานานกวําการปลูกด๎วยหนํอ โดยการปลูกต๎นที่ได๎จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ใช๎เวลาต้ังแตํปลูก (ความยาวใบประมาณ 15 เซนติเมตร) จนถึงบังคับดอก
ใช๎เวลาประมาณ 15 เดือน ซึ่งจะช๎ากวําการปลูกด๎วยหนํอประมาณ 5 เดือน ทั้งนี้
เนื่องจากต๎นที่ปลูกมีขนาดคํอนข๎างเล็ก และล าต๎นมีอาหารสะสมน๎อยมาก ดังนั้น  
การปลูกต๎นสับปะรดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต๎องมีการดูแลอยํางดีทั้งในด๎าน 
การควบคุมวัชพืช การให๎น้ าและปุ๋ย ซึ่งต๎นที่ได๎ให๎ผลผลิตได๎ตามปกติ ขนาดผล 
จะข้ึนกับขนาดและน้ าหนักของต๎นเชํนเดียวกับการปลูกจากหนํอ 

    

ภาพท่ี 53 ผลสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียปลอดโรคเหี่ยวที่ปลูกจากต๎นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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นอกจากนี้ทางโครงการยังได๎ด าเนินการจัดฝกึอบรมเกษตรกรตามแหลงํปลกู
ตํางๆ (ภาพที่ 54) เพื่อให๎เกษตรกรผู๎ปลูกได๎รู๎และตระหนักถึงปัญหา สาเหตุและ
ความรุนแรงของโรคเหี่ยว รวมทั้งการให๎ความรู๎ด๎านการผลิตต๎นพันธ์ุปลอดโรค  
การดูแลรักษาแปลง การจัดการแมลงศัตรูพาหะโรคเหี่ยว การจัดการธาตุอาหาร
รวมทั้งการจัดการวัชพืชในแปลงสับปะรดอยํางเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให๎เกษตรกร  
ได๎น าความรู๎เหลํานี้ไปปรับใช๎ในการบริหารจัดการแปลงปลูกของตนให๎ปราศจาก  
โรคเหี่ยวและได๎ผลผลิตค๎ุมคํากับการลงทุน  

  

ภาพท่ี 54   การฝึกอบรมเกษตรกรและศึกษาดูงานแปลงปลูกสับปะรดปลอดโรคที่ได๎จาก 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ด๎านการจัดการศัตรูพืชในสับปะรด (สุเทพ, 2559) นับวํามีความจ าเป็น
เพื่อให๎ สับปะรดสามารถเจริญเติบโตและให๎ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยลักษณะการเข๎า
ท าลายและการปูองกันก าจัด มีดังนี้ (ตารางที่ 18) 
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ตารางท่ี 18 ศัตรูพืชที่ส าคัญของสบัปะรดและการปูองกันก าจัด 

ชนิดศตัรูพืช สาเหตุ 
ลักษณะการเข้า

ท าลาย 
การป้องกันก าจัด 

โรคที่ส าคัญ 

1. โรคเหี่ยว 
(pine apple 
mealybug 
wilt) 

เชื้อไวรัส 
(pine apple 
mealybug 
wilt 
associated 
virus;PMWaV) 

มีเพลี้ยแปูงเป็นพาหะ 
น าโรค โดยดูดกินน้ า
เลี้ยงจากต๎นสับปะรด 
ท่ีเป็นโรคเหี่ยวสูํต๎น
ปกติ และมีมด เป็ น 
ตัวแพรํกระจายเพลี้ย
แปูง  

1. วิธีเขตกรรม 
1.1 ไถและพรวนดินหลายๆ คร้ัง 

ตากดินอยํางน๎อย 2 สัปดาห์ เพื่อลด
ปริมาณเพลี้ยแปูงและศัตรูอื่นๆ ในดิน 

1.2 ท าความสะอาดแปลง เก็บ
วัชพืชซากพืช ออกจากแปลงหลั ง 
เก็บเกี่ยว 

1.3 ใช๎หนํอพันธุ์ท่ีปราศจากเพลี้ย
แปูงและโรคเหี่ยว  

2. วิธีกล เก็บต๎นสับปะรดท่ีแสดง
อ า ก า ร โ รค เ หี่ ย ว  ไ ปท า ล า ย 
นอกแปลง 

3. วิธีการใช้สารเคมี  
3.1 แหลํงที่มีการระบาดของเพลี้ย

แปูง หรือการระบาดของโรคเหี่ยว  
ควรแชํหนํอพันธุ์ด๎วยสารฆําแมลงเพื่อ
ก าจัดเพลี้ยแปูงท่ีติดมากับหนํอพันธุ์ 
ปูองกันได๎ประมาณ 1 เดือน โดยการแชํ
หนํอพัน ธุ์น าน  5 - 10  นาที  ด๎วย 
สารฆําแมลงดังตํอไปนี้  
 - ไทอะมีโทแซม  25 %WG  

อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
 -  อิมิดาโคลพริด  70 %WG  

อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
 - ไดโนทีฟูแรน  10 %WP  

อัตรา 50 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
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(ตํอ) ตารางท่ี 18 ศัตรูพืชที่ส าคัญของสบัปะรดและการปูองกันก าจัด 

ชนิดศตัรูพืช สาเหตุ 
ลักษณะการเข้า

ท าลาย 
การป้องกันก าจัด 

3.2 เมื่อพบการระบาดของเพลี้ย
แปูงหลังปลูก ให๎ใช๎สารเคมีในการ
ปูองกันก าจัดเฉพาะจุดท่ีพบเพลี้ยแปูง 
และรัศมีโดยรอบ เพื่อปูองกันไมํให๎มี
ก า ร แพ รํ กร ะจา ยขอ ง เพลี้ ยแปู ง 
สารเคมีท่ีใช๎มีดังนี้ 

 - ไทอะมีโทแซม 25 %WG  
อัตรา 2 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

 -  ไดโนทีฟูแรน 10 %WP  
อัตรา 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

 -  อิมิดาโคลพริด 10 %SL  
อัตรา 20 มล/น้ า 20 ลิตร 

-  อะเซททามิพริด 20 %SP  
อัตรา 10 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

3.3 การใช๎เหย่ือพิษก าจัดมด 
หวํานสารไฮดราเมทิลโนน 0.73 %GR 
อัตรา 275 กรัม/ไรํ 2 คร้ัง โดยหวําน
พร๎อมปลูก และหลังปลูก 6 เดือน  

หมายเหตุ ในแหลํงปลูกท่ีไมํมีปัญหา
โรคเหี่ยวสับปะรด ไมํจ าเป็นต๎องใช๎ 
สารฆําแมลง 

2. โรคยอดเน่า 
และยอดล้ม 
(Bacterial 
heart rot and 
fruit collapse) 

 

เชื้อแบคทีเรีย 
Erwinia 
chrysanthemi  

เชื้อแพรํระบาดจาก
ดินเข๎าทางยอด และ
เข๎าท าลายโคนใบท า
ให๎ใบเนํา 

 

 

เต รียมดินปลูกท่ีดี  เพื่อลดปริมาณ 
เชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคในดินท่ีจะ
กระเซ็นสูํต๎นสับปะรด และพํนสาร
ปูองกันก าจัดเชื้อแบคทีเรีย 
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(ตํอ) ตารางท่ี 18 ศัตรูพืชที่ส าคัญของสบัปะรดและการปูองกันก าจัด 

ชนิดศตัรูพืช สาเหตุ 
ลักษณะการเข้า

ท าลาย 
การป้องกันก าจัด 

3. โรครากเน่า
และยอดเน่า 
(Phytophthora 
heart rot, and 
root rot)  
 

เชื้อรา 
Phytophthora 
nicotianae 
var. parasitica 
P.palmivora  
P.cinnamomi  

เชื้อ P.nicotianae 
ระบ าด ท่ี อุณห ภู มิ 
25-30 องศาเซลเซียส 
สภาพดินแห๎ งแล๎ ง
แ ล ะ เ ป็ น ก ร ด สู ง 
สํวน P. cinnamomi 
ระบ าด ท่ี อุณห ภู มิ  
19-25 องศาเซลเซียส 
และความชื้นสูง  

1. อบฆําเชื้อดินแปลงปลูกด๎วย 
ไดคลอโรโพรีน (1,3 dichloraprorene)  
ยกรํองแปลงให๎สูงเพื่อให๎ระบายน้ าดี  

2. การเตรียมดินโดยเพิ่มจลุินทรีย์ 
และเชื้อไตรโคเดอร์มาชํวยลดปัญหา
โรคยอดเนํา 

3. จุํมหนํอในสารปูองกันก าจัดเชื้อรา 
เชํน  ฟอสอี ทิล  อลูมินัม  80  %WP 
อัตรา 80 - 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือ
พํนล าต๎นเป็นระยะ ทุกๆ 3 - 6 เดือน  

4. โรคผลแกน 
(Marbling 
disease,  
Marble fruit, 
Bacterial fruit 
rot) 

เชื้อแบคทีเรีย 
Acetobacter 
peroxydans, 
Erwinia 
herbicola var. 
ananas 

เชื้อแบคทีเรียเข๎าสูํ
ผลทางแผลและทํอ
น้ า ห ว า น  ( nectar 
duct) และอาจมีไรแดง 
ระบาด ซึ่งชํวยให๎บัก
เตรีเข๎าสูํผลได๎งําย 

ให๎น้ าสม่ าเสมอและพํนโพแทสเซียม- 
คลอไรด์ หลังการบังคับดอก 90 - 105 
วัน โดยใช๎อัตรา 1 กิโลกรัม/น้ า 20 
ลิตร 

แมลงที่ส าคัญ    
1. เพลี้ยแปูง 
Dysmicococus 
brevipes,  
D.neobrevipes  

- ดูดกินน้ าเลี้ยงผํานทาง
ทํออาหาร เชื้ อ ไว รัส 
พักตัวในต๎นและแสดง
อาการเมื่อต๎นอํอนแอ 

- ใช๎สารเคมีฆําแมลงตามวิธีการ
ปูองกันโรคเหี่ยวสับปะรด  

 

2. มด (มดหัวโต 
(Big Headed 
Ant : Phei  dole 
megacephala 
(F.) และมดแดง 
(Fire Ant : 
Solenopsis 
geminate (F.) 

- มดน าเพลี้ยแปูง จาก
ต๎ น สั บป ะ รดสูํ ต๎ น
สับปะรด 

-  ใช๎เหย่ือพิษก าจัดมด โดยหวํานสาร
ไฮดราเมทิลโนน 0.73 %GR อัตรา 
275 กรัม/ไรํ หวําน 2 คร้ัง พร๎อม
ปลูก และหลังปลูก 6 เดือน  
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4.10 วัชพืชท่ีส าคัญและการป้องกันก าจัด (สิริชัย, 2559) 

ปัจจุบันการปลูกสับปะรดของเกษตรกรประสบปัญหาด๎านการจัดการ  
วัชพืช เนื่ องจากการใช๎สารก าจัด วัชพืชชนิดเดิ มติดตํอกันเป็นเวลานาน 
ท าให๎วัชพืชสามารถปรับตัวได๎ สํงผลตํอปริมาณและคุณภาพผลผลิตสับปะรด วัชพืช
เป็นตัวแยํงปัจจัยการเจริญเติบโตและเป็นที่อาศัยของแมลงศัตรูพืช เนื่องจาก
สับปะรดเป็นพืชที่ เจริญเติบโตช๎าในระยะแรก จึงเป็นพืชที่มี ศักยภาพด๎อย 
ในการแขํงขันกับวัชพืช จ าเป็นต๎องก าจัดวัชพืชในชํวงเวลาดังกลําว หากไมํก าจัด
วัชพืชจะท าให๎สูญเสียผลผลิตประมาณ 64.3 - 80.8 เปอร์เซ็นต์ โดยวัชพืชใบกว๎าง
และเถาเลื้อย ท าให๎การเจริญเติบโตของสับปะรดลดลง 19.8 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิต
เสียหาย 55.8 เปอร์เซ็นต์ ความสูญเสียผลผลิตข้ึนกับชนิดวัชพืช ความหนาแนํน 
และองค์ประกอบสิ่งแวดล๎อม เชํน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความช้ืน ปริมาณฝน 
หากปัจจัยเพื่อการเจริญเติบโตของพืชมีความเหมาะสมมาก ยํอมมีผลดี ตํอ 
การเจริญเติบโตของวัชพืช ชํวงเวลาการแขํงขันของวัชพืชไมํควรเกิน 2 เดือนแรก  
และชํวงเวลาปลอดวัชพืช คือ 4 เดือนแรก จึงจะไมํเกิดความสูญเสียผลผลิตถึงระดับ
เศรษฐกิจ 

การป้องกันก าจัดวัชพืชในการปลูกสับปะรด ท าได๎หลายวิธี แตํละวิธี
ให๎ผลในการควบคุมวัชพืชได๎แตกตํางกันแล๎วแตํความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ 
และความพร๎อมของผู๎ปฏิบัติ ที่จะเลือกใช๎วิธีการอยํางหนึ่งอยํางใด หรือจะน าหลาย
วิธีมาประยุกต์ใช๎รํวมกันตามความเหมาะสม โดยวิธีการปูองกันก าจัดวัชพืชสามารถ 
แยกออกเป็น 2 วิธีการ คือ 

1.  การปูองกันก าจัดวัชพืชโดยไมํใช๎สารก าจัดวัชพืช อาทิเชํน การไถ
เตรียมดิน การใช๎แรงงานคนหรือเครื่องมือกล และการใช๎วัสดุคลุมดิน เป็นต๎น 

2. การปูองกันก าจัดวัชพืชโดยใช๎สารก าจัดวัชพืช (ตารางที่ 19) การใช๎
สารก าจัดวัชพืชเป็นวิธีการก าจัดวัชพืชที่ได๎ผลดีวิธีหนึ่ง สามารถชํวยประหยัดแรงงาน 
ลดต๎นทุนการผลิต ก าจัดวัชพืชได๎ทันเวลาการแขํงขันของวัชพืชกับพืชปลูก  
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ถ๎าสามารถเลือกใช๎สารก าจัดวัชพืชได๎อยํางถูกต๎อง ใช๎อยํางถูกวิธี ไมํเกิดผลเสีย  
ตํอพืชปลูก และไมํเป็นอันตรายตํอผู๎ใช๎ ดังนั้น ผู๎ที่จะใช๎สารก าจัดวัชพืชต๎องมีความรู๎
ความเข๎าใจ ในเรื่องการใช๎สารก าจัดวัชพืชให๎ถูกต๎อง จึ งจะได๎ประโยชน์ ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืช มีผลตํอการให๎ผลผลิตของพืชปลูกได๎เต็มที่ 

การแบ่งชนิดของสารก าจัดวัชพืช แบํงตามอายุหรือขนาดของวัชพืช 
หรือพืชปลูก เพื่อควบคุมวัชพืชในชํวงระยะเวลาที่ต๎องการ ตามคุณสมบัติ 
การเข๎าท าลาย การเลือกท าลาย การท าลายในพืชของสารนั้นๆ สามารถแบํงได๎ คือ 

1. สารก าจัดวัชพืชประเภทกํอนงอก เป็นสารก าจัดวัชพืชที่ต๎องพํนกํอน
เมล็ดวัชพืชหรือกํอนวัชพืชโผลํพ๎นผิวดิน จะเป็นสารชนิดที่ เคลื่อนย๎ายในพืช  
โดยเข๎าทางยอดอํอน หรือรากอํอนของวัชพืช การใช๎สารประเภทนี้ดินควรมีความช้ืน 
พอที่จะให๎เมล็ดวัชพืชงอกข้ึนมา เพื่อสํวนยอดของต๎นหรือรากได๎รับสาร 

2. สารก าจัดวัชพืชประเภทหลังงอก เป็นสารก าจัดวัชพืชที่ใช๎พํนไปบน 
ต๎นวัชพืช อาจเป็นสารชนิดเลือกท าลาย หรือเป็นสารชนิดไมํ เลือกท าลาย 
เพราะฉะนั้นการที่จะเลือกใช๎สารชนิดนี้จะต๎องใช๎ตามค าแนะน าอยํางเครํงครัด 
เพราะการใช๎ผิดชนิด ผิดวิธี อาจเป็นอันตรายตํอพืชปลูกได๎ นอกจากนี้สารก าจัด
วัชพืชชนิดนี้ยังแบํงออกเป็นชนิดยํอยๆ ตามระยะเวลาการพํนได๎ คือ 

2.1 ชนิดพํนระยะวัชพืชยังเป็นต๎นอํอน เป็นสารที่ก าหนดให๎ใช๎กับพืช
ในอัตราที่แนะน าในชํวงที่วัชพืชยังเล็ก เชํน ระยะวัชพืชมี 3 - 5 ใบ  จะสามารถ
ควบคุมวัชพืชชนิดนั้นๆ ได๎ และอาจเป็นสารประเภทเลือกท าลาย 

2.2  ชนิดพํนระยะวัชพืชโตแล๎ว เป็นสารที่ใช๎พํนก าจัดวัชพืชในชํวงที่
วัชพืชโตแล๎วแตํไมํควรเกินระยะออกดอก หรืออาจใช๎กํอนปลูกพืช 

วิธีการใช้สารก าจัดวัชพืช เนื่องจากสารก าจัดวัชพืชมีมากชนิด แตํละ
ชนิดมีคุณสมบัติในการเข๎าท าลายพืชแตกตํางกันไป ตามวัตถุประสงค์ของผู๎ผลิต 
ดังนั้น การที่จะใช๎สารก าจัดวัชพืชให๎มีประสิทธิภาพในการก าจัดวัชพืชใดๆ  
ตามคุณสมบัติของสารนั้น สารก าจัดวัชพืชต๎อง 



101 

 

 

1. ต๎องถูกต๎นพืชในปริมาณที่ทั่วทั้งต๎น 
2. ต๎องถูกดูดซึมเข๎าไปในพืช 
3. ต๎องเข๎าไปสูํสํวนที่จะท าลายของพืชและไมํถูกท าลายโดยพืช 
4. ต๎องมีปริมาณมากพอที่จะกํอให๎เกิดผลความเป็นพิษตํอพืช 

หลักการใช้สารก าจัดวัชพืชให้มีประสิทธิภาพ  สารก าจัดวัชพืชที่มี
จ าหนํายอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย จะผํานการทดสอบจากนักวิชาการของรัฐ  
จากบริษัทผู๎จ าหนําย ในด๎านประสิทธิภาพของสารตํอการก าจัดวัชพืชตํางๆ มาแล๎ว
วําสามารถก าจัดวัชพืชชนิดใด ในพืชปลูกชนิดใด ในอัตราและวิธีการใช๎สารอยํางไร 
จึงจะสามารถข้ึนทะเบียนจ าหนําย และมีฉลากปิดบนภาชนะที่บรรจุ บอกถึง
คุณสมบัติของสาร และวิธีการใช๎สารดังกลําว การน าสารก าจัดวัชพืชใดๆ มาใช๎  
จึงจ าเป็นต๎องปฏิบัติตามค าแนะน าการใช๎บนฉลากบรรจุให๎ถูกต๎อง จึงจะได๎
ประสิทธิภาพตามต๎องการ โดยหลักการปฏิบัติที่ส าคัญ เพื่อให๎สามารถใช๎สารก าจัด
วัชพืชได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีดังนี ้

1. ใช๎ชนิดของสารให๎ถูกต๎องตามค าแนะน า โดยสิ่งที่ต๎องค านึง คือ 
- ใช๎ได๎กับพืชปลูกที่ต๎องการก าจัดวัชพืช โดยไมํเป็นอันตราย 

ตํอพืช หรือต๎องระวังการใช๎ 
- สามารถก าจัดวัชพืชที่ต๎องการได๎ 
- รู๎วิธีการใช๎และปฏิบัติ 

2. ใช๎วิธีการพํนที่ถูกต๎อง จะต๎องทราบวิธีการใช๎สารก าจัดวัชพืชนั้นๆ 
วําจะใช๎อยํางไร เชํน การเลือกหัวพํนที่ถูกต๎อง การพํนต๎องระวังไมํให๎โดนต๎นพื ช
อาจจะต๎องใสํหัวครอบกันละออง สารก าจัดวัชพืชทุกชนิดจะมีค าแนะน าการใช๎
แตกตํางกันไปตามคุณสมบัติ และประสิทธิภาพของสารนั้น  

3. ใช๎อัตราที่ ถูกต๎อง การใช๎สารก าจัดวัชพืชไมํถูกต๎องตามอัตรา 
ที่แนะน าจะมีผลตํอประสิทธิภาพการก าจัดวัชพืช และมีผลตํอพืชที่ปลูก การใช๎ 
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สารก าจัดวัชพืชในอัตราที่ก าหนดจะเป็นอันตรายที่พอเหมาะตํอการก าจัดวัชพืช 
และไมํเป็นอันตรายตํอพืชปลูก การพํนสารต่ ากวําอัตราที่ก าหนดจะไมํเป็นอันตราย
ตํอพืชที่ปลูกและไมํสามารถก าจัดวัชพืชได๎เต็มประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน 
การพํนสารอัตราสูงกวําที่ก าหนดจะสามารถก าจัดวัชพืชได๎ ดีแตํอาจมีผลความ 
เป็นพิษตํอพืชที่ปลูก ถึงแม๎อาจจะไมํเป็นพิษตํอพืชแตํก็ท าให๎สิ้นเปลือง เพิ่มต๎นทุน
การปลูกพืชและอาจมีผลตกค๎างของสารที่อาจเป็นอันตรายตํอสิ่งแวดล๎อม อีกทั้งยัง
อาจท าให๎เกิดการต๎านทานตํอวัชพืชได๎ถ๎ามีการใช๎ติดตํอกันนานๆ  

4. ใช๎ตามระยะเวลาที่ก าหนด สารก าจัดวัชพืชแตํละชนิดจะมี
คุณสมบัติในการท าลายพืชที่แตกตํางกัน การที่จะให๎ได๎ประสิทธิภาพในการก าจัด
วัชพืช ต๎องมีการใช๎อยํางถูกต๎องตามระยะเวลาที่ก าหนด เชํน สารบางชนิด 
ถูกก าหนดให๎ใช๎พํนกํอนการงอกของวัชพืชและพืชปลูก สารบางชนิดให๎ใช๎พํนกํอน
การย๎ายปลูกพืช สารบางชนิดให๎ใช๎พํนหลังจากวัชพืชงอกแล๎ว 2 - 5 ใบ เป็นต๎น 
นอกจากนี้การพํนสารก าจัดวัชพืชลําช๎ากวําระยะเวลาที่ก าหนดมาก ถึงแม๎จะ
สามารถก าจัดวัชพืชได๎ แตํบางครั้งอาจไมํได๎ผลในการลดการแขํงขันของวัชพืชตํอพืช
ที่ปลูกหรือเพิ่มผลผลิตพืชได๎ เนื่องจากวัชพืชเกิดการแขํงขันกับพืชที่ปลูกมากํอนแล๎ว 
และการใช๎สารผิดระยะเวลาที่ก าหนดอาจมีผลเสียในด๎านอื่นๆ เชํน การตกค๎าง  
ของสาร การเกิดความต๎านทานของวัชพืชตํอสาร เป็นต๎น 

5. การระวังความปลอดภัยตํอตนเองและสิ่งแวดล๎อม สารก าจัดวัชพืช
เป็นสารที่มีผลในด๎านความเป็นพิษตํอพืช จึงยํอมเป็นพิษตํอคน สัต ว์ ได๎เชํนกัน  
ผู๎พํนสารหรือใช๎สารก าจัดวัชพืชต๎องระวังความปลอดภัยตํอการใช๎ทั้งตํอตนเอง  
การผสมสาร การพํนสาร การเก็บรักษา การท าลายภาชนะที่ใช๎บรรจุสาร การท า
ความสะอาดตัวเอง เครื่องนุํงหํมที่ใช๎ในการพํน เครื่องมือพํน จะต๎องท าอยํางถูกต๎อง
และระมัดระวัง การพํนสารจะต๎องระวังไมํให๎ละอองสารปลิวไปโดนพืชอื่นๆ ที่อยูํ
ใกล๎เคียง หรือปลิวไปลงแหลํงน้ า เป็นต๎น 
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  การจัดการวัชพืชต้านทานสารก าจัดวัชพืช 

  กลยุทธ์การจัดการวัชพืชต๎านทานสารก าจัดวัชพืชและการขัดขวาง 
การแพรํหลายของการต๎านทานทั่วไป ดังนี้ 

1. การปลูกพืชหมุนเวียน 
2. ใ ช๎การไถพรวน ระบบเขตกรรม และกระบวนการอื่น ๆ  

ในการหมุนเวียนถ๎าท าได๎ 
3.  หมุนเวียนการใช๎สารก าจัดวัชพืชที่มีกลไกการเข๎าท าลายแตกตํางกัน 
4. ใช๎สารผสม (thank-mixture) ในอัตราที่ได๎ผลดี และตํางกลไก

การเข๎าท าลาย 
5. หลีกเลี่ยงการใช๎สารก าจัดวัชพืชชนิดเดิมซ้ าแล๎วซ้ าอีก 
6. ควบคุม วัชพื ชในพื้ นที่ รกร๎ างหรือพื้ นที่ ปลูก เพื่ อปู องกั น 

การแพรํกระจาย 
7. หากสงสัยวําวัชพืชต๎านทานสารหลังการใช๎สารก าจัดวัชพืช 

พยายามก าจัดด๎วยสารก าจัดวัชพืชที่เป็นทางเลือกหรือด๎วยวิธีการ
ตํางๆ อยําปลํอยให๎วัชพืชติดเมล็ด เก็บตัวอยํางเมล็ดพันธ์ุจาก
วัชพืชต๎องสงสัยสํงกลุํมบริหารศัตรูพืช ส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  
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ตารางท่ี 19 สารก าจัดวัชพืชที่ใช๎ในไรํสับปะรด 

สารก าจัดวัชพืช 
(ช่ือสามัญ) 

อัตราการใช้  
(กรัมหรอืมิลลิลิตร) 

ต่อน้ า 60 - 80 
ลิตร พื้นที่ 1 ไร ่

ระยะเวลาการใช้ วัชพืชทีสามารถควบคุมได ้ ข้อแนะน าเพิ่มเติม 

เฮ็กซาซิโนน
(hexazinone) 

90 - 180 พํนกํอนปลูกสับปะรด
ประมาณ 2 สัปดาห์ 

วัชพืชที่งอกจากเมล็ด
ประเภทใบแคบ ใบกว๎าง
และ กก 

พํนขณะดินมีความชื้ น  
ห๎ามปลูกพืชอ่ืนภายใน  
18 เดือน ยกเว๎นอ๎อย 
และสับปะรด 

อาทราซีน 
(atrazine) 

300 - 500 พํนคลุมดินหลังปลูกพืชและ
กํอนวัชพืชงอก 

วัชพืชที่งอกจากเมล็ด เชํน 
หญ๎าตีนนก หญ๎านกสีชมพู 
หญ๎าตีนกา ผักโขม ผักยาง 
ผักเบี้ยหิน 

ควรไถเตรียมดินให๎รํวน 
ดินควรมีความชื้น และไมํ
ควรมีต๎นวัชพืชงอกขึ้นมา
กํอนปลูกสับปะรด 
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ตารางท่ี 19 สารก าจัดวัชพืชที่ใช๎ในไรํสับปะรด (ตํอ) 

สารก าจัดวัชพืช 
(ช่ือสามัญ) 

อัตราการใช้  
(กรัมหรือมิลลิลิตร) 

ต่อน้ า 60 - 80 
ลิตร พื้นที่ 1 ไร ่

ระยะเวลาการใช้ วัชพืชทีสามารถควบคุมได ้ ข้อแนะน าเพิ่มเติม 

ไดยูรอน 
(diuron) 

360 - 720 พํนคลุมดินหลังปลูกพืชและ
กํอนวัชพืชงอก 

วัชพืชที่งอกจากเมล็ด เชํน 
หญ๎าขจรจบ หญ๎าตีนนก  
ผักเบี้ยหิน ผักโขม 

ควรมีการไถเตรียมดินให๎
รํวน ดินควรมีความชื้น 
และไมํควรมีต๎นวัชพืชงอก
ขึ้นมากํอนปลูกสับปะรด 

ซัลเฟนทราโซน 
(sulfentrazone) 

60 - 90 พํนคลุมดินหลังปลูกพืชและ
กํอนวัชพืชงอก 

วัชพืชที่งอก จากเมล็ด เชํน 
หญ๎าขจรจบ หญ๎าตีนนก 
ผักเบี้ยหิน ผักโขม 

ควรมีการไถเตรียมดินให๎
รํวนพอสมควรดินควรมี
ความชื้ นแ ละ ไ มํค วร มี 
ต๎นวัชพืชงอกขึ้นมากํอน
ปลูกสับปะรด 
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ตารางท่ี 19 สารก าจัดวัชพืชที่ใช๎ในไรํสับปะรด (ตํอ) 

สารก าจัดวัชพืช 
(ช่ือสามัญ) 

อัตราการใช้  
(กรัมหรือมิลลิลิตร) 

ต่อน้ า 60 - 80 
ลิตร พื้นที่ 1 ไร ่

ระยะเวลาการใช้ วัชพืชทีสามารถควบคุมได ้ ข้อแนะน าเพิ่มเติม 

เพนดิเมทาลิน 
(pendimethalin) 

200 - 300 พํนคลุมดินหลังปลูกพืชและ
กํอนวัชพืชงอก 

วัชพืชที่งอกจากเมล็ด เชํน 
หญ๎าขจรจบ หญ๎าตีนนก 
ผักเบี้ยหิน ผักโขม 

ควรไถเตรียมดิน ให๎รํวน
พอสมควร ดินควรมีความชื้น 
และไมํควรมีต๎นวัชพืชงอก
ขึ้นมากํอนปลูกสับปะรด 

อามีทรีน 
(ametryne) 

360 - 720 พํนคลุมดินหลังปลูกพืชและ
กํอนวัชพืชงอก 

วัชพืชที่งอกจากเมล็ด เชํน 
หญ๎าตีนนก หญ๎าตีนกา  
ผักโขม น้ านมราชสีห์ ผักยาง 

พํนหลังจากวัชพืชงอกแล๎ว 
ควรผสมสารจับใบ 0.1-0.3 
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร 

โบรมาซิล 
(bromacil) 

270 - 540 พํนคลุมดินหลังปลูกพืชกํอน
วัชพืชงอก หรือพํนหลังจาก
วัชพืชงอกสูงประมาณ 10 -15 
เซนติเมตร 

วัชพืชที่งอกจากเมล็ด เชํน 
หญ๎าตีนติด หญ๎าตีนกา 
ผักยาง สาบเสือ 

พํนหลังจากวัชพืชงอกแล๎ว 
ควรผสมสารจับใบ 0.1-0.3 
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร 
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ตารางท่ี 19 สารก าจัดวัชพืชที่ใช๎ในไรํสับปะรด (ตํอ) 

สารก าจัดวัชพืช 
(ช่ือสามัญ) 

อัตราการใช้  
(กรัมหรือมิลลิลิตร) 

ต่อน้ า 60 - 80 
ลิตร พื้นที่ 1 ไร ่

ระยะเวลาการใช้ วัชพืชทีสามารถควบคุมได ้ ข้อแนะน าเพิ่มเติม 

โบรมาซิล+ไดยูรอน
(bromacil+diuron) 

(240 - 400) 
+ 

(240 - 400) 

พํนกํอนวัชพืชงอก หรือวัชพืช
งอกแล๎วสูงประมาณ 10-15 
เซนติเมตร. 

วัชพืชที่งอกจากเมล็ด เชํน 
หญ๎าปากควาย หญ๎าตีน
ติด หญ๎าขจรจบ สาบเสือ 
ผักยาง ผักเบี้ยใหญํ 
แมงลักปุา 

พํนหลังจากวัชพืชงอกแล๎ว 
ควรผสมสารจับใบ 0.1-0.3 
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร 

โบรมาซิล+อาทราซีน
(bromacil+atrazine) 

(320 - 360) 
+ 

(360 - 480) 

พํนกํอนวัชพืชงอก หรือวัชพืช
งอกแล๎วสูง ประมาณ 10-15
เซนติเมตร 

วัชพืชที่งอกจากเมล็ด เชํน 
หญ๎าปากควาย หญ๎าตีน
ติด ผักยาง น้ านมราชสีห์ 

พํนหลังจากวัชพืชงอกแล๎ว 
ควรผสมสารจับใบ 0.1-0.3 
เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร 
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4.11 สรุปแนวทางการปฏิบัติดูแลรักษาสับปะรดในรอบปี  

ในปี 2554 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ได๎มอบหมายหนํวยงาน
ที่เกี่ยวข๎องในด๎านพืชสรุปข้ันตอนการดูแลรักษาพืชในรอบปีตั้งแตํเดือนสัปดาห์ 
ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 52 ในสํวนของพืชสับปะรด ทวีศักดิ์  (2554) ได๎สรุปข้ันตอน 
การปฏิบัติเพื่อแนะน าเกษตรกรใช๎เป็นแนวทางในการผลิตสับปะรดคุณภาพ (ตารางที่ 20) 
ดังนี ้

ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน)  

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 1 

1. การเตรียมแปลงและเก็บตัวอยํางดิน
วิเคราะห์ธาตุอาหารกรณีแปลงเกําสับต๎น
แปลงเกําทิ้งไว๎ 15 วัน แล๎วเผาหรือทิ้งไว๎
ให๎ยํอยสลาย (กรณีไมํเป็นโรคเหี่ยว) 

2. การไถ ไถลึก 20 - 40 เซนติเมตร. และไถ
อยํางน๎อย 2 ครั้ง และในสภาพพื้นที่ราบ 
ควรยกรํองเพื่อให๎ระบายน้ าได๎ดีและ
ปูองกันน้ าขัง และท าการตากดิน 

 

สัปดาห์ท่ี 2 

1. ตากดินไว๎อยํางน๎อย 2 สัปดาห์ เพื่อก าจัด
เช้ือโรค/และศัตรูตํางๆ ที่อยูํในดิน 

2. การก าจั ด วัชพื ช  หลั ง เตรี ยมดินพํน 
สา ร ก าจั ด วั ชพื ช โ ดยใ ช๎ ไ ก ล โฟ เ ส ท  
48 %SL อัตรา 500 - 600 มิลลิลิตร/ไรํ 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 3 

1. การเตรียมหนํอพันธ์ุ โดยเลือกหนํอพันธ์ุ
จากแปลงที่ไมํมีการระบาดของโรคเหี่ยว 

2. การคัดขนาดหนํอพันธ์ุ โดยคัด 3 ขนาด  
คือ ขนาดใหญํ (700 - 900 กรัม) ขนาดกลาง 
(500 - 700 กรัม) ขนาดเล็ก (300 - 500 กรัม) 

 

 

สัปดาห์ท่ี 4 

1.  กรณีพื้นที่ปลูกพบโรค เหี่ ยวหรือพบ 
เพลี้ยแปูง ชุบหนํอพันธ์ุกํอนปลูกด๎วย 
ส า ร ไธอะมี โทแซม  (thiamethoxam)  
25 %WG หรือ อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 
70 %WG หรือ ไดโนทีฟูราน (dinotefuran) 
10 %WP ชนิดใดชนิดหนึ่งอัตรา 4:4 หรือ 
50 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

2. กรณีที่ปลูกในชํวงที่มีความช้ืนสูงควร
ปูองกันและลดอัตราการสูญเสียที่เกิดจาก
โรคเนําตํางๆ สารเคมีที่ใช๎ เชํน ฟอสเอสธิล 
อลูมินั่ม อัตรา 100 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
หรือ เมตาแลกซิล อัตรา 20 - 40 กรัม/น้ า 
20 ลิตร 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 3. การปลูก ปลูกหนํอขนาดเดียวกันในแปลง
เดียวกันโดยปลูก 8,000 - 10,000 ต๎น/ไรํ 
8,000 ต๎น/ไรํ ใช๎ระยะปลูก (ต๎นxแถวx
ระหวํางแถว) 30x50x100 เซนติเมตร 
10,000 ต๎น/ไรํ ใช๎ระยะปลูก 25x45x100 
เซนติเมตร. 

 สัปดาห์ท่ี 5 

1. การใสํปุ๋ยอินทรีย์ ในกรณีที่อินทรียวัตถุใน
ดินต่ ากวํา 1 เปอร์เซ็นต์ ให๎ใสํปุ๋ยอินทรีย์
ห รื อ ปุ๋ ย คอ กป ริ ม าณ  1  ต ัน  ผ ส ม  
หินฟอสเฟต 50 - 100 กิ โลกรัม/ไรํ 
โดยโรยเป็นแถวหลังไถแปรตามแนวรํอง
ปลูกสับปะรดเพื่อกระตุ๎นการออกราก 

2. การให๎น้ า กรณีปลูกในชํวงแล๎งและมี
แหลํงน้ า ควรมีการให๎น้ าบ๎างเดือนละครั้ง
เพื่อให๎สับปะรดตั้งตัวได๎เร็ว โดยให๎น้ า
อัตรา 2,000 - 3,000 ลิตร/ไรํ 

 

สัปดาห์ท่ี 6 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 7 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว 

 

สัปดาห์ท่ี 8 

1. ส ารวจมดและเพลี้ยแปูงในแปลงปลูก  
ถ๎ า พ บ ใ ห๎ พํ น ส า ร ช นิ ด ใ ด ช นิ ด ห นึ่ ง 
ตามค าแนะน า เชํน สารไธอะมีโทแซม  
25 %WG หรือ  อิ มิ ดา โคลพริด  10  
%WG หรือ ได โนทีฟู ร าน  10 %WP 
ช น ิด ใ ด ชนิดหนึ่ ง อั ตร า  2  กรั ม  20 
มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร โดย
พํนเฉพาะตามแนวขอบแปลงที่ติดกับ
แปลงข๎างเคียงหรือเฉพาะจุดที่พบเพลี้ย
แปูงเป็นรัศมีโดยรอบ ถ๎าพบต๎นที่เป็นโรค
เหี่ยวให๎ถอนไปท าลายนอกแปลง 

 

สัปดาห์ท่ี 9 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 10 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว 
2. การให๎น้ า  กรณีปลูกในชํวงแล๎ งและ 

 มีแหลํงน้ า ควรมีการให๎น้ าบ๎างเดือนละครั้ง 
เพื่อให๎สับปะรดตั้งตัวได๎เร็ว โดยให๎น้ าอัตรา 
2,000 - 3,000 ลิตร/ไรํ 

 

สัปดาห์ท่ี 11 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้ งคราวส ารวจมด 
และเพลี้ยแปูงในแปลงปลูกถ๎าพบให๎ 
พํนสารชนิดใดชนิดหนึ่งตามค าแนะน า  
เชํน สารไธอะมีโทแซม 25 %WG หรือ  
อิมิดาโคลพริด 10 %WG หรือ ไดโนทีฟูราน 
10 %WP ชนิดใดชนิดหนึ่งอัตรา 2 กรัม 
20 มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
โดยพํนเฉพาะตามแนวขอบแปลงที่ติดกับ
แปลงข๎างเคียงหรือเฉพาะจุดที่พบเพลี้ย
แปูงเป็นรัศมีโดยรอบ ถ๎าพบต๎นที่เป็นโรค
เหี่ยวให๎ถอนไปท าลายนอกแปลง 

 

 

 



113 

 

ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 12 

1. การใสํปุ๋ยครั้ งที่  1 รุํ นต๎นปลูก (plant 
crop) การให๎ปุ๋ยทางกาบใบลํางแนะน าให๎
ใสํปุ๋ยที่มีอัตรา N:P:K 2:1:3 เชํน 12-6-15 
หรือ 13-13-21 อัตรา 20 กรัม/ต๎น  

หมายเหตุ การให๎ปุ๋ยดินควรมีความช้ืนเพื่อให๎
พืชสามารถดูดธาตุ อาหารไปใช๎ได๎ 

 

สัปดาห์ท่ี 13 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว  

 

 

สัปดาห์ท่ี 14 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว 
2. การให๎น้ า  กรณีปลูกในชํวงแล๎ งและ 

มีแหลํงน้ า ควรมีการให๎น้ าบ๎างเดือนละ
ครั้งเพื่อให๎สับปะรดตั้งตัวได๎เร็ว โดยให๎น้ า
อัตรา 2,000 - 3,000 ลิตร/ไรํ 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 15 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราวส ารวจมดและ
เพลี้ยแปูงในแปลงปลูกถ๎าพบให๎พํนสาร
ชนิดใดชนิดหนึ่ งตามค าแนะน า เชํน สาร
ไธอะมีโทแซม 25 %WG หรือ อิมิดาโคลพริด 
10 %WG หรือ ไดโนทีฟูราน 10 %WP 
ชนิด ใดชนิดหนึ่ ง อั ตร า  2  ก ร ัม  2 0 
มิลลิลิตร  หรือ  20 กรัม/น้ า 20 ลิตร  
โดยพํนเฉพาะตามแนวขอบแปลงที่ติดกับ
แปลง ข๎าง เ คียงหรื อ เ ฉพาะจุ ดที่ พบ 
เพลี้ยแปูงเป็นรัศมีโดยรอบ ถ๎าพบต๎นที่
เป็นโรคเหี่ยวให๎ถอนไปท าลายนอกแปลง 

 

สัปดาห์ท่ี 16 

1. ตรวจดูแลแปลงเป็นครัง้คราว 

 

 

สัปดาห์ท่ี 17 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 18 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว 
2. การให๎น้ า  กรณีปลูกในชํวงแล๎ งและ 

มีแหลํงน้ า ควรมีการให๎น้ าบ๎างเดือนละ
ครั้ง เพื่อให๎สับปะรดตั้งตัวได๎เร็ว โดยให๎น้ า
อัตรา 2,000 - 3,000 ลิตร/ไรํ 

 

สัปดาห์ท่ี 19 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้ งคราวส ารวจมด 
และเพลี้ยแปูงในแปลงปลูก ถ๎าพบให๎พํน
สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามค าแนะน า เชํน  
สารไธอะมีโทแซม 25 %WG หรือ อิมิดา- 
โคลพริด 10 %WG หรือ ไดโนทีฟูราน  
10 %WP ชนิดใดชนิดหนึ่งอัตรา 2 กรัม  
20 มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
โดยพํนเฉพาะตามแนวขอบแปลงที่ติดกับ
แปลงข๎างเคียงหรือเฉพาะจุดที่พบเพลี้ย
แปูงเป็นรัศมี โดยรอบ ถ๎าพบต๎นที่ เป็น 
โรคเหี่ยวให๎ถอนไปท าลายนอกแปลง 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 20 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว 

 

 

สัปดาห์ท่ี 21 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว 

 

 

สัปดาห์ท่ี 22 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว 
2. การให๎น้ า  กรณีปลูกในชํวงแล๎ งและ 

มีแหลํงน้ า ควรมีการให๎น้ าบ๎างเดือนละ
ครั้งเพื่อให๎สับปะรดต้ังตัวได๎เร็ว โดยให๎น้ า
อัตรา 2,000 - 3,000 ลิตร/ไรํ 

 

สัปดาห์ท่ี 23 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว ส ารวจมดและ
เพลี้ยแปูงในแปลงปลูก ถ๎าพบให๎พํนสาร
ชนิดใดชนิดหนึ่งตามค าแนะน า เชํน 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 สารไธอะมีโทแซม 25 %WG หรือ อิมิดา-
โคลพริด 10 %WG หรือไดโนฟูราน 10 
%WP ชนิดใดชนิดหนึ่ง อัตรา 2 กรัม 20 
มิลลิกรัม หรือ 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร  
โดยพํนเฉพาะตามแนวขอบแปลงที่ติดกับ
แปลงข๎างเคียงหรอืเฉพาะจดุที่พบเพลี้ยแปูง
เป็นรัศมีโดยรอบ ถ๎าพบต๎นที่เป็นโรคเหี่ยว
ให๎ถอนไปท าลายนอกแปลง 

 

สัปดาห์ท่ี 24 

1. การใสํปุ๋ยครั้ งที่  2 รุํนต๎นปลูก  (plant 
crop) ให๎ปุ๋ยทางกาบใบลํางแนะน าให๎ใสํ
ปุ๋ยที่มีอัตรา N:P:K 2:1:3 เชํน 12-6-15 
หรือ 13-13-21 อัตรา 20 กรัม/ต๎น  

2. การให๎น้ า หลังการให๎ปุ๋ยควรมีการให๎น้ า
เพื่อให๎รากสับปะรดสามารถดูดธาตุอาหาร
ไปใช๎โดยให๎น้ าอัตรา 2,000 - 3,000 ลิตร/ไรํ 

หมายเหตุ การให๎ปุ๋ยดินควรมีความช้ืนเพื่อให๎
พืชสามารถดูดธาตุอาหารไปใช๎ได๎ 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 25 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว 

 

 

สัปดาห์ท่ี 26 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้ งคราวส ารวจมด 
และเพลี้ยแปูงในแปลงปลูก ถ๎าพบให๎พํน
สารชนิดใดชนิดหนึ่งตามค าแนะน า เชํน 
สารไธอะมีโทแซม 25% WG หรือ อิมิดา- 
โคลพริด 10 %WG หรือ ไดโนทีฟูราน 10 
%WP ชนิดใดชนิดหนึ่งอัตรา 2 กรัม 20 
มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม/น้ า  20 ลิตร 
โดยพํนเฉพาะตามแนวขอบแปลงที่ติดกับ
แปลง ข๎าง เ คียงหรื อ เ ฉพาะจุ ดที่ พบ 
เพลี้ยแปูงเป็นรัศมีโดยรอบ ถ๎าพบต๎นที่
เป็นโรคเหี่ยวให๎ถอนไปท าลายนอกแปลง 

 

สัปดาห์ท่ี 27 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 28 

1. การให๎ปุ๋ยทางใบ เมื่อพืชได๎รับธาตุอาหาร
ไมํเพียงพอแนะน าให๎ใสํปุ๋ยสูตร 23-0-25 
(ยูเรียผสมโพแทสเซียมซัลเฟต 1:1) ผสม
น้ าความเข๎มข๎น 5 เปอร์เซ็นต์ ต๎นละ 75 
มิลลิลิตร/ครั้ ง จ านวน 3 ครั้ ง  โดยวิธี 
ตักหยอดหรือฉีดพํน ในระยะกํอนบังคับ
ดอก 30 วัน กํอนบังคับดอก 5 วัน และ
หลังบังคับดอก 20 วัน 

 

สัปดาห์ท่ี 29 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว 

 

 

 

 

สัปดาห์ท่ี 30 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราวส ารวจมดและ
เพลี้ยแปูงในแปลงปลูก ถ๎าพบให๎พํนสาร
ชนิดใดชนิดหนึ่งตามค าแนะน า เชํน 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 สารไธอะมีโทแซม 25 %WG หรือ อิมิดา-
โคลพริด 10 %WG หรือ ไดโนทีฟูราน  
10 %WP ชนิดใดชนิดหนึ่งอัตรา 2 กรัม 
20 มิลลิลิตร หรือ  20 กรัม/น้ า 20 ลิตร 
โดยพํนเฉพาะตามแนวขอบแปลงที่ติดกับ
แปลงข๎างเคียงหรือเฉพาะจุดที่พบเพลี้ย
แปูงเป็นรัศมีโดยรอบ ถ๎าพบต๎นที่ เป็น 
โรคเหี่ยวให๎ถอนไปท าลายนอกแปลง 

 

สัปดาห์ท่ี 31 

1. การให๎ปุ๋ยทางใบ (ครั้งที่ 2) เมื่อพืชได๎รับ
ธาตุอาหารไมํเพียงพอแนะน าให๎ใสํปุย๋สูตร 
23-0-25 (ยูเรียผสมโพแทสเซียมซัลเฟต 
1:1) ผสมน้ าความเข๎มข๎น 5 เปอร์เซ็นต์ 
ต๎นละ 75 มิลลิลิตร/ครั้ง จ านวน 3 ครั้ง
โดยวิธีตักหยอดหรือฉีดพํน ในระยะกํอน
บังคับดอก 30 วัน กํอนบังคับดอก 5 วัน 
และหลังบังคับดอก 20 วัน 

2. แปลงที่จะบังคับดอกควรก าจัดวัชพืชออก
ให๎หมดจากแปลง 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 32 

1. ท ากา รบั ง คั บดอก เมื่ อ ต๎นสับปะร ด 
มีน้ าหนักประมาณ 2-2.5 กิโลกรัม โดยใช๎
เอทธีฟอน (39 เปอร์ เซ็นต์ )  จ านวน  
8 มิลลิลิตรรํวมกับปุ๋ยยูเรีย 300 กรัม 
ผสมน้ า 20 ลิตร แล๎วหยอดยอดหรือพํน
ลงยอดสับปะรดต๎นละ 60 - 75 มิลลิลิตร 
ท า 2 ครั้งหํางกัน 4 - 7 วัน หรือหยอด
ถํานแก๏ส (แคลเซียมคาร์ไบด์) ประมาณ  
1 กรัม/ต๎น จ านวน 2 ครั้ง ควรบังคับ
ในชํวงเย็น กลางคืนหรือเช๎ามืด  

หมายเหตุ หากบังคับดอกแล๎วมีฝนตกภายใน 
2 ช่ัวโมง ควรรีบท าการฉีดซ้ าทันที
หรือให๎ เ ร็ วที่ สุ ดและกรณีที่ ผ ล
เจริญเติบโตในชํวงแล๎ง มีแดดจัด
ควรมีการคลุมผลเพื่อปูองกันแดด 

 

สัปดาห์ท่ี 33 

1. การให๎ปุ๋ยทางใบ (ครั้งที่ 3) เมื่อพืชได๎รับ
ธาตุอาหารไมํเพียงพอแนะน าให๎ใสํปุย๋สูตร
23-0-25 (ยูเรียผสมโพแทสเซียมซัลเฟต 
1:1) ผสมน้ าความเข๎มข๎น 5 เปอร์เซ็นต์ 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

ต๎นละ 75 มิลลิลิตร/ครั้ง จ านวน 3 ครั้ง 
โดยวิธีตักหยอดหรือฉีดพํน ในระยะกํอน
บังคับดอก 30 วัน กํอนบังคับดอก 5 วัน 
และหลังบังคับดอก 20 วัน 

 

สัปดาห์ท่ี 34 
1. ตรวจแปลงเป็นครั้ งคราวส ารวจมด 

และเพลี้ ยแปู ง ในแปลงปลู ก  ถ๎าพบ 
ให๎พํนสารชนิดใดชนิดหนึ่งตามค าแนะน า 
เชํน สารไธอะมีโทแซม 25 %WG หรือ  
อิมิดาโคลพริด 10 %WG หรือ ไดโนที- 
ฟูราน 10 %WP ชนิดใดชนิดหนึ่งอัตรา  
2 กรัม 20 มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม/น้ า 20 
ลิตร โดยพํนเฉพาะตามแนวขอบแปลงที่
ติดกับแปลงข๎างเคียงหรือเฉพาะจุดที่พบ
เพลี้ยแปูงเป็นรัศมีโดยรอบ ถ๎าพบต๎นที่
เป็นโรคเหี่ยวให๎ถอนไปท าลายนอกแปลง 

 

สัปดาห์ท่ี 35 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 36 

1. ตรวจประเมินเปอรเ์ซ็นต์การออกดอก 
 

 

สัปดาห์ท่ี 37 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว 
 

 

สปัดาห์ท่ี 38 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้ งคราวส ารวจมด 
และเพลี้ ยแปู ง ในแปลงปลูก  ถ๎าพบ 
ให๎พํนสารชนิดใดชนิดหนึ่งตามค าแนะน า 
เชํน สารไธอะมีโทแซม 25 %WG หรือ 
อิมิดาโคลพริด 10 %WG หรือ ไดโนทีฟูราน  
10 %WP ชนิดใดชนิดหนึ่งอัตรา 2 กรัม 
20 มิลลิลิตร หรือ 20 กรัม/น้ า 20 ลิตร
โดยพํนเฉพาะตามแนวขอบแปลงที่ติดกับ
แปลง ข๎าง เ คียงหรื อ เ ฉพาะจุ ดที่ พบ 
เพลี้ยแปูงเป็นรัศมีโดยรอบ ถ๎าพบต๎นที่
เป็นโรคเหี่ยวให๎ถอนไปท าลายนอกแปลง 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 39 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว 
2. ชํวงพัฒนาการและการเจริญของผล 

ในชํวงแล๎งควรมีการให๎น้ าสัปดาห์ละ  
1 ครั้ ง  โดยให๎น้ าอัตรา 2,000 - 3,000 
ลิตร/ไรํ 

 

สัปดาห์ท่ี 40 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว ชํวงพัฒนาการ
และการเจริญของผล ในชํวงแล๎งควรมี
การให๎น้ า 1 - 2 สัปดาห์/ครั้งโดยให๎น้ า
อัตรา 2,000 - 3,000 ลิตร/ไรํ 

 

สัปดาห์ท่ี 41 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว   
 

 

สัปดาห์ท่ี 42 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว ชํวงพัฒนาการ
แล ะก า ร เ จ ริ ญของ ผ ล  ใน ชํ ว ง แล๎ ง 
ควรมีการให๎น้ า 1 - 2 สัปดาห์/ครั้งโดยให๎
น้ าอัตรา 2,000 - 3,000 ลิตร/ไรํ 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 43 

1. กรณีสับปะรดโรงงาน การให๎ปุ๋ยไนโตรเจน
จะต๎องระวังการตกค๎างของไนเตรท  
ในแหลํงที่ เคยพบไนเตรทตกค๎างในผล
สับปะรดสูงควรเก็บใบวิเคราะห์ปริมาณ
ธาตุโมลิบดินั่ม ถ๎าความเข๎มข๎นต่ ากวํา  
1 สํวนในล๎านสํวนให๎ใช๎ธาตุโมลิบดินั่ม 
อัตรา 5 มิลลิกรัมตํอต๎นโดยพํนทางใบ
หลังบังคับดอกในระยะดอกแดงหรือใช๎ 
โพแทลเซียมคลอไรด์อ ัต ร า  5 ก ร ัม   
K2O/ ต ๎น  (หลั ง ชักน าการออกดอก
สับปะรด 75 วัน) 

หมายเหตุ   ห๎ า ม ใสํ ปุ๋ ย ไ น โ ต ร เ จ น ห ลั ง 
 การบังคับดอก ห๎ามท าลายจุก  
 สับปะรด 

 

 

สัปดาห์ท่ี 44 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว ชํวงพัฒนาการ
และการเจริญของผล ในชํวงแล๎งควรมี
การให๎น้ า 1 – 2 สัปดาห์/ครั้ง โดยให๎น้ า
อัตรา 2,000 - 3,000 ลิตร/ไรํ 
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 
 

สัปดาห์ท่ี 45 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว  
หมายเหตุ  ถ๎าอากาศร๎อนและแดดแรง  

อาจใช๎วัสดุ เชํน ฟางข๎าว กระดาษ
หนังสือพิมพ์คลุมผล เพื่อปูองกัน
แดดเผาผล (sun burn) 

 

สัปดาห์ท่ี 46 

1. ตรวจแปลงเป็นครั้งคราว ชํวงพัฒนาการ
และการเจริญของผล ในชํวงแล๎งควรมี
การให๎น้ า 1 - 2 สัปดาห์/ครั้ง โดยให๎น้ า
อัตรา 2,000 - 3,000 ลิตร/ไรํ 

 

สัปดาห์ท่ี 47 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว   
 

 

สัปดาห์ท่ี 48 

1. ตรวจแปลงเป็นครัง้คราว   
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

สัปดาห์ท่ี 49 

1.  ตรวจแปลงเป็นครั้งคราวและหยุดให๎น้ า
กํอนการเก็บเกี่ยว 2 - 4 สัปดาห์ 

 

สัปดาห์ท่ี 50 

1. ดูแลกํอนการเกบ็เกี่ยว 
 

 

สัปดาห์ท่ี 51 

1. ดูแลกํอนการเกบ็เกี่ยว 
 

 

สัปดาห์ท่ี 52 

1. การเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวเมื่อผลสับปะรด 
มีความแกํ (สุก) ตามมาตรฐานความสุก, 
ไมํน๎อยกวํา 25 เปอร์เซ็นต์ แตํไมํเกิน 70 
เปอร์ เ ซ็นต์  (ขนาดเบอร์  1 - 4)  ซึ่ ง 
สี เ ป ลื อ ก อ า จ แ ต ก ตํ า ง กั น บ๎ า ง ใ น 
ฤดูฝนและฤดูหนาว ควรผําดู เนื้อกํอน 
การเก็บเกี่ยวหรือนับอายุหลังการบังคับ
ดอก 150 - 160 วัน ไมํมีจุกและก๎าน  
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ตารางท่ี 20 แผนการท างานในไรสํับปะรดในรอบ 52 สัปดาห์ (1 รุํน) (ตํอ) 

สภาพแปลง ต้น งานท่ีต้องท า 

 

2. การขนสํง ระมัดระวังไมํให๎ผลซอกช้ า 
ทั้งในไรํและขนสํงมาโรงงาน การบรรทุก
ควรเรียงผลให๎เรียบร๎อยและบรรทุกให๎มี
น้ าหนักพอเหมาะ 
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บทที่ 5 
การเกบ็เกี่ยวและการปฏิบตัิหลังการเกบ็เกี่ยว 

5.1 ดัชนีการเก็บเกี่ยว 
 ความอํอน – แกํ  ของผลิตผล  เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสํงผลให๎ผลิตผล 
ที่ เก็บ เกี่ ยวแล๎วมี คุณภาพดีหรือ เลว และมีผลตํอความพึงพอใจของผู๎ ซื้ อ 
ที่มีตํอผลิตผลนั้นๆ ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแกํเกินไปจะมีอายุการเก็บรักษาหรืออายุ 
การวางจ าหนํายในตลาดสั้นและไมํสามารถขนสํงไปขายยังตลาดที่ไกลๆ เพราะเกิด
ความเสียหายได๎งําย ดังนั้นการเก็บเกี่ยวผลิตผลให๎ได๎คุณภาพดีจะต๎องเก็บเกี่ยว 
ที่อายุเหมาะสม ส าหรับสับปะรดจัดเป็นผลไม๎ประเภท non-climater ic ซึ่งไมํ
สามารถบํมให๎สุกได๎ มีอัตราการหายใจและการผลิตเอทิลีนคํอนข๎างต่ าในระยะ 
เก็บเกี่ยว (Dull et al., 1967) มีการหายใจ  22 mg CO2/kg .hr  ที่อุณหภูมิ   
23 องศาเซลเซียส และมีการผลิตเอทิลีน  0.1 - 1.0 µg/kg.hr (Paull, 1997) 
ดังนั้นการเก็บเกี่ยวจึงควรมีหลักเกณฑ์หรือวิธีพิจารณาที่ดีที่สามารถบํงช้ีได๎ถูกต๎อง
และสามารถใช๎คาดการณ์ลํวงหน๎าได๎ ซึ่งวิธีการพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมนี้
เรียกวํา ดัชนีการเก็บเกี่ยว ซึ่งในพืชแตํละชนิดจะมีดัชนีการเก็บเกี่ยวแตกตํางกัน 
และหรือในพืชชนิดเดียวกันอาจใช๎ดัชนีการเก็บเกี่ยวได๎หลายอยําง ส าหรับดัชนี  
มีการเก็บเกี่ยวผลสับปะรด พิจารณาได๎จาก 

1. นับอายุหลังการบังคับดอก ทั้ งนี้ ข้ึนอยูํกับพันธ์ุ เ ชํน สับปะรด 
พันธ์ุปัตตาเวียประมาณ 150 - 160 วัน  

2. ลักษณะภายนอกของผล เชํน 
- สีของเปลือกผลที่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองส๎ม โดยเริ่มจาก 

ตาลํางๆ กํอน 
- การสังเกตก๎านผลเมื่อสับปะรดแกํ ก๎านผลจะเหี่ยวเป็นรํองตามยาว 
- ตายํอยของผลจะแบนราบ เรียกวํา ตาเต็ม รํองของตายํอยตึงเต็มที่  

ใบเลี้ยงบนตายํอยเหี่ยวหรือเป็นสีชมพู 
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- กลีบเลี้ยงใต๎ผล เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีส๎มน้ าตาล หรือเหี่ยวแห๎ง  
- ใช๎มือดีดหรือใช๎ไม๎เคาะฟังเสียง จะทึบหรือแปะ 

3. คุณสมบัติภายในของผล ผลสับปะรดใกลแ๎กํจดัจะมปีรมิาณของแข็งที่มี
ความหวานที่ละลายน้ าได๎ (Soluble Solids : SS) สูงเพิ่มกวําผลที่ยังดิบ 
ปริมาณกรด (Total Acidity) จะสูงสุดในระยะผลสุก ส าหรับสับปะรด
สํงโรงงานควรมีความหวาน ( SS )  12 เปอร์ เซ็นต์ ปริมาณกรด  
0.5 - 0.6 เปอร์เซ็นต์ 

ส าหรับการสุกแกํของผลสับปะรดจะมีดัชนีของมาตรฐานสีสับปะรด  
(ภาพที่ 55) โดยดูจากสีของตา (fruitlets) โดยแบํงออกเป็นเบอร์ตํางๆ ตามสภาพ
ความสุกแกํของผลสับปะรด ดังนี้ 

No.0 หมายถึง ตาทั้งหมดจะเป็นสีเขียว ไมํมีสีเหลืองปน เหมาะ
ส าหรับตัดผลสํงระยะทางไกลๆ เชํน ตลาดตํางประเทศ 

No.1 หมายถึง ตาเหลืองไมํเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ (เปลือกสีเหลอืงจางๆ
ประมาณ 1 - 2 ตา) 

No.2 หมายถึง ตาเหลืองไมํน๎อยกวํา 20 เปอร์ เซ็นต์ แตํไมํ เกิน  
40 เปอร์ เซ็นต์  (เปลือกสีเหลืองอยูํระหวําง 1/4  
ของผล หรือประมาณ 2 - 3 ตา) 

No.3 หมายถึง ตาเหลืองไมํน๎อยกวํา 40  เปอร์เ ซ็นต์  แตํไมํเกิน  
55 เปอร์เซ็นต์ (เปลือกสีเหลืองอยูรํะหวําง 1/4 - 3/4  
ของผล หรอืประมาณ 3 - 4 ตา) 

No.4 หมายถึง ตาเหลืองไมํน๎อยกวํา 55 เปอร์ เซ็นต์  แตํไมํ เกิน  
90 เปอร์เซ็นต์ (เปลือกสีเหลืองอยูํระหวําง 1/2 - 3/4 
ของผล หรือประมาณ 4 - 6 ตา) 

No.5 หมายถึง ตาเหลืองไมํน๎อยกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ แตํไมํเกินกวํา 
20 เปอร์เซ็นต์ของตา จะมีสีส๎ม (เปลือกสีเหลือง
ประมาณ 3/4 ถึงเต็มผล) 
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No.6 หมายถึง 20 - 100 เปอร์ เซ็นต์  ของตามีสีน้ าตาลอมแดง 
(เปลือกสีเหลืองเต็มผล แตํจะมีลักษณะสีน้ าตาลอมแดง 
และเปลือกเริ่มเหี่ยวเล็กน๎อย) 

No.7 หมายถึง เปลือกสีน้ าตาลอมแดงและเริ่มแสดงอาการเนํา 

ภาพท่ี 55 แสดงมาตรฐานสสีับปะรด 
ที่มา:  บริษัทโดลไทยแลนด์ จ ากัด 
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5.2 การเก็บเกี่ยวสับปะรด  มี 2 แบบ คือ 

 1) การเก็บเกี่ยวสับปะรดเพ่ือส่งโรงงาน ต๎องเก็บผลสุก (เบอร์  1 - 4)  
คือ เปลือกมีสีเหลืองจางๆ ประมาณ 1 - 2 ตา ถึงเปลือกสีเหลืองประมาณครึ่งผล 
ถึง 3/4 ของผลหรือประมาณ 4 - 6 ตา  ไมํควร เก็บผลสับปะรดที่อํอนเกินไป  
เพราะคุณภาพจะไมํดี เนื้อสีขาว ไมํสามารถผลิตสับปะรดเกรดสูงได๎ การเก็บเกี่ยว 
ผลสับปะรดสํงโรงงานจะหักจุกและก๎านผลออก วิธีการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร  
รายยํอยสํวนใหญํจะใช๎คนงานหักสับปะรดในแปลง แล๎วใสํภาชนะบรรจุ แบกมาข้ึน
รถบรรทุก (ภาพที่ 56 ก) ส าหรับการเก็บเกี่ยวของเอกชนรายใหญํ จะมีรถยนต์ 
ที่มีแขน (boom) ยาว 16 เมตร คํอยเคลื่อนไปตามถนนข๎างแปลง คนงานจะเลือก
สับปะรดที่ได๎อายุเก็บเกี่ยว หักก๎านและจุกออกแล๎ววางบนสายพานที่พาดไป  
ตามแขน (boom) สายพานจะล าเลียงผลสับปะรดมารวบรวมน าข้ึนรถบรรทุก 
เพื่อสํงโรงงานตํอไป (ภาพที่ 56 ข) 

ข๎อควรระวังในการเก็บเกี่ยวสับปะรดสํงโรงงาน 
- ควรระมัดระวังขณะขนสํงผลผลิตออกจากไรํ 
- ควรระมัดระวังขณะขนถํายข้ึนรถ - ลงรถ 
- การบรรทุกสูํโรงงานควรให๎มีน้ าหนักพอเหมาะ 
- สับปะรดสุกไมํควรบรรทุกเกินขนาด เนื่องจากผลสับปะรดด๎านลําง

จะช้ าเสียหาย 
- ควรเรียงผลสับปะรดบนรถบรรทกุให๎เรียบร๎อย เพื่อการถํายน้ าหนัก

ได๎ดี 
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ภาพท่ี 56 ก า ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว โ ด ย ใ ช๎ ค น ง าน หั ก แล ะขน ข้ึ น ร ถบ ร ร ทุ ก  ( ก )  

และการเก็บเกี่ยวของบริษัท (ข) 

2) การเก็บเกี่ยวสับปะรดเพ่ือจ าหน่ายผลสด 

 2.1) ตลาดภายในประเทศ สับปะรดผลสดที่ใ ช๎บริโภคภายใน 
ประเทศควรเก็บเกี่ยวเมื่อผลสับปะรดมีความสุกตาเหลืองไมํน๎อยกวํา 55 เปอร์เซ็นต์  
(เ บอร์  4 - 5) การเก็บเกี่ยวต๎องท าด๎วยความระมัดระวังไมํให๎ผลชอกช้ า การตัด 
ต๎องใช๎มีดคมตัดให๎เหลือก๎านยาวติดผลประมาณ 10.0 เซนติเมตร ข้ึนไป ไมํต๎องหัก 
จุกออก หลังจากตัดผลสับปะรดแล๎วใสํภาชนะบรรจุ ล าเลียงใสํรถบรรทุกขนสํง  
การจัดเรียงบนรถบรรทุกขนสํงใหเ๎รยีงผลสบัปะรด ให๎เป็นระเบียบ โดยเอาสวํนจุกลง
ด๎านลําง และวางซ๎อนข้ึนมาเป็นช้ันๆ  

ข๎อควรระวังในการเกบ็เกี่ยวสับปะรดบรโิภคสด 
- ไมํควรวางผลสับปะรดตากแดดในแปลง  
- ผลที่สุกมากไมํควรวางอยูํช้ันลําง เพราะจะชอกช้ าเสียหายได๎งําย 
 

(ก) (ข) 
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2.2) ตลาดต่างประเทศ การเก็บเกี่ยวสับปะรดเพื่อสํงจ าหนําย 
ตํางประเทศ ผลสับปะรดควรมีอายุการเก็บเกี่ยวใกล๎ เ คียงกัน สํวนใหญํจะ 
เก็บผลแกํเขียว (เบอร์ 0) ตาทุกตามีสีเขียวไมํมีสีเหลือง ซึ่งอาจดูได๎จากการลอยน้ า 
ผลจะลอยขนานกับน้ า และผลสับปะรดจะต๎องมีน้ าหนักตามที่ตลาดรับซื้อต๎องการ  
จุกตรง ไมํมีโรคแมลงติดไปกับผล การขนสํงสับปะรดมายังโรงคัดบรรจุ จะต๎อง
ระมัดระวังไมํให๎ผลชอกช้ า และไมํเรียงซ๎อนทับกันมากช้ันเกินไป ควรมีไม๎แบํงแยก
ช้ันบ๎างเพื่อไมํให๎ผลด๎านลํางรับน้ าหนักมากเกินไป การจัดเรียงจะเรียงตามนอน 
และสลับท๎ายผลและจุกเป็นช้ันๆ (ภาพที่ 57)  

 

 
 

ภาพท่ี 57 การจัดเรียงสับปะรดผลสดในรถบรรทุกเล็กขนสํงมายังโรงคัดบรรจุ 
เพื่อการสํงออก 

5.3 ขั้นตอนการผลิตสับปะรดสดส่งตลาดต่างประเทศ 

 สับปะรดบริโภคสดที่สํงจ าหนํายภายในประเทศสํวนใหญํ จะไมํมี 
การท าความสะอาด หรือตัดแตํงผล เพียงแคํคัดแยกผลที่เสียหาย เชํน  แดดเผา  
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ผลแกนชอกช้ า หรือสุกเกินไปออก แตํส าหรับสับปะรดผลสดเพื่อสํงจ าหนําย
ตํางประเทศ จะมีข้ันตอนตํางๆ ดังนี้ (ภาพที่ 58) 

 1) การท าความสะอาด  หลังจากตัดสับปะรด แล๎วขนสํงมายัง 
โรงคัดบรรจุแล๎ว จะท าการตัดก๎านผลให๎เหลือความยาวก๎านประมาณ 2.0 เซนติเมตร 
ข้ึนกับประเทศคํูค๎า แล๎วใช๎น้ าล๎างท าความสะอาดน้ าที่ใช๎ผสมสารฆําเช้ือโร ค  
เชํน  คลอรีน  ความเข๎มข๎น 100 - 200 ppm การใช๎สารฆําเช้ือโรคนี้ต๎องรักษา 
ความเข๎มข๎นของสารให๎สม่ าเสมอ โดยการเปลี่ยนน้ ายาบํอยๆ เมื่อสังเกตวําน้ าเริ่ม
สกปรก เพราะถ๎าความเข๎มข๎นของคลอรีนลดลง จะท าให๎ประสิทธิภาพในการ  
ฆําจุลินทรีย์ลดลงไปด๎วย ระหวํางที่ผลสับปะรดลอยอยูํในน้ า จะท าการคัดเลือกผล 
ที่สุกเกินไปออก โดยสังเกตจากลักษณะการลอยน้ า ผลที่ลอยเฉียงหรือตั้งฉาก  
(45 และ 90 องศา) ให๎คัดออก เลือกเฉพาะผลที่ลอยขนานกับน้ า 

 2) การคัดเลือก  ท าการคัดเลือกผลที่มีต าหนิ ชอกช้ าบํอยๆ ออกอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อพบเห็นหลังการล๎างท าความสะอาด และการใช๎ลมเปุาที่ผลอีกครั้งหนึ่ง   
ให๎น้ าที่ติดเปลือกผลออก 

 3) การคัดขนาดผล  เพื่อให๎ได๎ผลที่มีขนาดสม่ าเสมอ ได๎น้ าหนักตามที่
ตลาดปลายทางต๎องการ 

 4) การเคลือบผิว  ใช๎สารเคลือบผิวประเภท paraffinpolyethylene 
เชํน Sta-Fresh 7055 อัตรา 1 : 7 ถึง 1 : 9 ผสมกับสารปูองกันก าจัดเช้ือรา หลังการ
เคลือบผิวแล๎วจะต๎องท าให๎แห๎ง โดยอาจใช๎ระบบผํานลมร๎อน 

 5) การบรรจุ  การบรรจุผลสับปะรดในภาชนะบรรจุ ซึ่งจะใช๎เป็น
กลํองกระดาษมีทั้งกลํองแบบตั้งและแบบนอน กลํองแบบนอนจะใสํผลสับปะรด  
ได๎ประมาณ 6 ผล น้ าหนักรวม 10 - 12 กิโลกรัม 
 6) การลดอุณหภูมิก่อนการเก็บรักษา (precooling) อาจท าการ 
ลดอุณหภูมิของผลสับปะรดกํอนจะน าเข๎าตู๎คอนเทรนเนอร์  เพื่อให๎สามารถ 
ลดอุณหภูมิของผลิตผลลงมาใกล๎เคียงกับอุณหภูมิที่จะใช๎ขนสํง 
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 7) การเก็บรักษา  สับปะรดบริโภคสดที่สํงจ าหนํายตํางประเทศ  
จะขนสํงโดยใช๎ตู๎คอนเทรนเนอร์ทีส่ามารถปรับอุณหภูมิได๎ อุณหภูมิที่ใช๎ 10 องศาเซลเซียส 
การจัดเรียงกลํองภายในตู๎คอนเทรนเนอร์ควรจะจัดเรียงให๎ดี เพื่อให๎การไหลเวียน
ของอากาศภายในต๎ูเป็นไปอยํางทั่วถึง 

 8) การขนส่ง  การขนสํงสับปะรดสํวนใหญํใช๎การขนสํงทางเรือ 

     เก็บเกี่ยว  (Harvesting) 
 
     โรงคัดบรรจุ  (Packing house)  
 
     การท าความสะอาด (Cleaning) 
   สารเคมีฆําเช้ือจลุินทรีย ์
     การคัดเลือก  (Sorting) 
     เปุาลมท าความสะอาดอีกครั้ง 
     การคัดขนาด  (Sizing) Grading) 
   สารเคลือบผิว+สารเคมีปูองกันเช้ือรา
   เปุาลมร๎อนให๎ผิวแห๎ง 
     การจัดมาตรฐาน (Grading) 
                            
     การบรรจุหีบหํอ  (Packaging) 
                                                            การลดอณุหภูมิ (pre-cooling) 
    การเก็บรักษา  (Storage) 
 
     การขนสํง  (Transportation) 

ภาพท่ี 58 ข้ันตอนการจัดการหลงัการเกบ็เกี่ยวสับปะรดผลสดเพื่อสํงตํางประเทศ 
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5.4 การขนส่ง  

สับปะรดบริโภคสด  กรณีขนสํงภายในประเทศ สํวนใหญํใช๎รถบรรทุก  
4 ล๎อ หรือ 6 ล๎อ การบรรทุกมีการจัดเรียงผลเป็นช้ันๆ โดยให๎สํวนจุกอยูํด๎านลําง 
สํวนก๎านผลอยูํด๎านบนเพื่อให๎สํวนจุกรองรับน้ าหนักผล สํวนสับปะรดบริโภคสด  
สํงตํางประเทศหลังจากจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเรียบร๎อยแล๎วจะบรรจุใสํ  
กลํองกระดาษแล๎วขนสํงโดยใช๎ตู๎ คอนเทรนเนอร์ที่สามารถปรับอุณหภูมิได๎  
ใช๎อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส   

สับปะรดโรงงาน  การขนสํงสับปะรดเพื่อสํงโรงงานสํวนใหญํใช๎รถบรรทุก 
มีทั้งรถ 4 ล๎อ 6 ล๎อ และ 10 ล๎อ การบรรทุกควรให๎มีน้ าหนักพอเหมาะและเรียงผล
ให๎เรียบร๎อยเพื่อการถํายน้ าหนักได๎ดี 

5.5 การเก็บรักษา 

 สับปะรดโรงงาน  เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล๎วขนสํงไปโรงงาน 
ที่รับซื้อโดยตรง หรือขายให๎ผู๎รวบรวมเพื่อน าสํงโรงงานตํอไป  โรงงานจะไมํมี
ห๎องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาเชํนกัน จะน าผลผลิตไปแปรรูปเลย 

 สับปะรดบริโภคสด  ภายในประเทศเมื่อไปถึงตลาดจะขนลงแผง 
และขายให๎ผู๎ซื้อ ไมํมีการเก็บรักษาในห๎องควบคุมอุณหภูมิ สํวนบริษัทฯ ที่จ าหนําย
ผลผลิตสดไปยังห๎างสรรพสินค๎าในประเทศจะมีห๎องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษา
เพื่อให๎ผลผลิตคงความสด อุณหภูมิที่ใช๎ประมาณ 13 - 15 องศาเซลเซียส สํวนกรณี
ขนสํงตลาดตํางประเทศใช๎ตู๎คอนเทรนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิและใช๎อุณหภูมิประมาณ  
10 องศาเซลเซียส อยํางไรก็ตามสับปะรดสดที่เก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิดังกลําว
เป็นเวลานานจะเกิดอาการไส๎สีน้ าตาล เป็นอุปสรรคส าคัญในการสํงออกสับปะรด 
ผลสดของไทย โดยเฉพาะสับปะรดในกลุํม Queen เชํน พันธ์ุตราดสีทอง พันธ์ุสวี
และพันธ์ุภูเก็ต และจากการเปรียบเทียบพันธ์ุกับการเกิดอาการไส๎สีน้ าตาล 
ของสับปะรดในกลุํม Queen พันธ์ุตราดสีทอง สวี และภูเก็ต พบวํา สับปะรดพันธ์ุสวี 
และภูเก็ต จะเกิดอาการไส๎สีน้ าตาลน๎อยกวําสับปะรดตราดสีทองภายหลัง 
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การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า (ทวีศักดิ์ และคณะ, 2544) แตํอยํางไรก็ตาม ปัจจุบัน 
มีการใช๎พันธ์ุ MD2 ซึ่งเป็นพันธ์ุที่ได๎รับการพัฒนาที่ฮาวายตั้งแตํปี 1972 และ 
มีการปลูกแพรํหลายในหลายประเทศสํวนมากจะเน๎นเป็นพันธ์ุสับปะรดผลสด  
ซึ่งมีลักษณะเดํนหลายประการ เชํน เนื้อเหลืองสม่ าเสมอ หนามน๎อย อายุการให๎ 
ผลผลิตเร็ว วิตามินซีสูงกวําพันธ์ุทั่วไป 4 เทํา อายุการเก็บรักษานาน และรสชาติ
หวานกวํา S. cayenne ก๎านผลสั้น รูปทรงผล square shape (เปรม, 2554 ; Pip, 
2011) และจากการทดลองเก็บรักษาพบวํา สามารถเก็บรักษานาน 5 สัปดาห์  
(ภาพที่ 59) โดยไมํเกิดอาการไส๎สีน้ าตาล (วรางคณา และคณะ, 2557)   

 
ภาพท่ี 59 ผลสับปะรดพันธ์ุ MD2 เก็บรักษา 5 สัปดาห์ ที่ 13 องศาเซลเซียส 
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เอกสารอ้างอิง 
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พันธ์ุตราดสีทอง สวี และภูเก็ต. รายงานผลงานวิจั ยประจ าปี 2544 
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร. 

บริษัทโดลไทยแลนด์ จ ากัด. ไมํปรากฏปีที่พิมพ์ คํูมือการปลูกสับปะรด โรงพิมพ์ 
นสพ. หัวหินสาร ประจวบคีรีขันธ์ 36 หน๎า. 

เปรม ณ สงขลา 2554. สับปะรด พืชทองของโลก. ในสาระและสรุปการสัมมนา
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. รวบรวม สรุปและจัดรูปเลมํโดยเคหการเกษตร. 
น.12-19. 

วรางคณา  มากก าไร ทวีศักดิ์  แสงอุดม และมัลลิกา  นวลแก๎ว. 2557. พันธ์ุและ 
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีตํอคุณภาพและอายุการเก็บรักษาสับปะรด
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บทที่ 6 
มาตรฐานสบัปะรด 

ปัจจุบันการผลิตสินค๎าเกษตรต๎องค านึงถึงคุณภาพสินค๎าเป็นส าคัญ  
โดยผลิตผลต๎องมีคุณภาพได๎มาตรฐานตรงตามความต๎องการของตลาด รวมทั้ง  
มีความปลอดภัยตํอผู๎บริโภค ซึ่งประเทศไทยได๎ค านึงถึงปัญหาคุณภาพสินค๎า 
และความปลอดภัยแกํผู๎บริ โภคตลอดมา โดยในปี 2547 ได๎ก าหนดให๎ เป็น 
ปีแหํงความปลอดภัยด๎านอาหาร (Food safety ) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับ 
การผลิตสินค๎าเกษตรให๎ได๎มาตรฐานคุณภาพและมีความปลอดภัย สนับสนุนผู๎ผลิต
เข๎าสูํระบบมาตรฐานเพื่อสร๎างความมั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค๎า
เกษตรแกํผู๎บริโภคทั้งในและตํางประเทศ และในปี  พ.ศ. 2551 ได๎มีการตรา
พระราชบัญญัติมาตรฐานสนิค๎าเกษตร พ.ศ. 2551 ข้ึน และมีผลใช๎บังคับเมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม พ.ศ. 2551 และได๎มีการแก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 การก าหนดมาตรฐาน 
สินค๎าเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อเปน็เครื่องมือในการควบคุมและสํงเสริมสินค๎าเกษตร
ให๎มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและค๎ุมครองผู๎บริโภค ปูองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดแกํเกษตรกรหรือกิจการการค๎าสินค๎าเกษตรหรือเศรษฐกิจ
ของประเทศและเพือ่ให๎สอดคล๎องกับพันธกรณีระหวํางประเทศ (ส านักงานมาตรฐาน
สินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ, 2557)  

ความหมายของมาตรฐานสินค้าเกษตร “มาตรฐาน”หมายถึง ข๎อก าหนด 
ทางวิชาการในรูปของเอกสารวัตถุที่แพรํหลายแกํบุคคลทั่วไป ก าหนดข้ึนโดย 
ความรํวมมือ การยอมรับรํวมกันของผู๎มีสํวนได๎เสีย และผู๎มีประโยชน์เกี่ยวข๎อง 
ซึ่งเป็นผลจากการพิจารณารํวมกัน สํวน  “สินค๎าเกษตร” หมายถึ ง  ผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์อันเกิดจากการกสิกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการปุาไม๎  
และผลพลอยได๎ของผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกลําว 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร แบ่งตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร  
พ.ศ. 2551 ได๎เป็น 2 ประเภท 

1. มาตรฐานบังคับ คือ มาตรฐานที่มี กฎกระทรวงก าหนดให๎ 
สินค๎าเกษตรต๎องเป็นไปตามมาตรฐาน 

2. มาตรฐานทั่วไป คือ มาตรฐานที่มีประกาศก าหนดเพื่อสํงเสริม 
สินค๎าเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน 

มาตรฐานสินค้าเกษตร แบ่งเป็นประเภทตามวัตถุประสงค์การน าไปใช้  
ไดเ๎ป็น 3 ประเภท 

1. มาตรฐานสินค๎า เป็นมาตรฐานที่ ก าหนดคุณลั กษณะของ 
สินค๎าเกษตรที่เป็นผลผลิต ใช๎เป็นเกณฑ์ในการผลิต การค๎าและ 
การตรวจรับรองที่ครอบคลุมความปลอดภัยและคุณภาพ 

2. มาตรฐานระบบการผลิต เป็นมาตรฐานที่ก าหนดเกณฑ์ปฏิบัติที่ดี 
ในระบบการผลติและการตรวจรับรองระบบการผลิตในระดับฟาร์ม  
จุดรวบรวมผลผลิตหรือโรงงานแปรรูป 

3. มาตรฐานข๎อก าหนดทั่วไป เป็นมาตรฐานที่ก าหนดเกณฑ์ทั่วไป
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับความปลอดภัยและสุขอนามัย 

6.1 การผลิตสับปะรดตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี 

ด๎านการผลิตสินค๎าให๎มีคุณภาพได๎มาตรฐาน กรมวิชาการเกษตรได๎จัดท า
คํูมือเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับสับปะรด (2545) เพื่อให๎เกษตรกรใช๎เป็นแนวทางใน
การผลิตสับปะรดที่มคุีณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยตํอผู๎บริโภค มีระบบ
การบันทึกข๎อมูลซึ่งจะน าไปสูํกระบวนการตรวจสอบเพื่อรับประกันคุณภาพตํอไป 
ขบวนการผลิตที่ดียํอมเป็นเครื่องรับประกันวําสินค๎าที่ผลิตได๎ยํอมมีคุณภาพที่ดีและ
สม่ าเสมอตามมาตรฐานที่ก าหนดไว๎ รวมทั้งจะต๎องปลอดภัยตํอเกษตรกรและ
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ผู๎บริโภค มีการใช๎ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางเกษตรกรรม
และ ไมํ ท า ใ ห๎ เ กิ ดมลพิ ษตํ อสิ่ ง แวดล๎ อ ม  โดย คํูมื อดั ง กลํ าวมี ข๎อ แนะน า 
เรื่องสภาพพื้นที่ปลูกที่เหมาะสม พันธ์ุปลูก การปลูกและการดูแลรักษา สุขลักษณะ
และความสะอาด ศัตรูของสับปะรดและการปูองกันก าจัด การใช๎สารปูองกันก าจัด
ศัตรูพืชอยํางถูกต๎องและเหมาะสม การเก็บเกี่ยว วิทยาการหลังการเก็บเ กี่ยว  
และการบันทึกข๎อมูล ตํอมาในปี  2557 ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตร 
และอาหารแหํงชาติได๎จัดท ามาตรฐานสินค๎าเกษตรเรื่อง "การปฏิบัติทางการเกษตร 
ที่ดีส าหรับสับปะรด" โดยใช๎ เอกสาร  มกษ. 9001  - 2556 มาตรฐานสินค๎าเกษตร 
เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร (ส านักงานมาตรฐานสินค๎า
เกษตรและอาหารแหํงชาติ , 2556) เอกสารระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช
สับปะรดบริโภคสดและสับปะรดโรงงาน (กรมวิชาการเกษตร, 2551) โดยประกาศ 
ให๎ใช๎ตั้งแตํ 17 ตุลาคม 2557 ซึ่งภายใต๎มาตรฐานสินค๎าเกษตร มกษ. 2508 - 2557 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับสับปะรด (ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและ
อาหารแหํงชาติ, 2557) ประกอบด๎วย 

1. ขอบข่าย  มาตรฐานสินค๎าเกษตรนี้ครอบคลุมข๎อก าหนดการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีส าหรับการผลิตสับปะรดในทุกข้ันตอน เพื่อให๎ได๎ผลผลิต 
ที่ปลอดภัยมีคุณภาพเหมาะสมในการบริโภคสดและแปรรูปในอุตสาหกรรม  
โดยค านึงถึงสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู๎ปฏิบัติงาน 

2. นิยาม  ความหมายของค าที่ ใ ช๎ในมาตรฐานสินค๎าเกษตรนี้ ให๎ 
เป็นไปตาม มกษ. 9001 มาตรฐานสินค๎าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับพืชอาหาร ดังตํอไปนี้ คือ 

2.1) น้ าสะอาด (clean water ) หมายถึง น้ าที่ไมํมีการปนเปื้อน 
ของอันตรายในระดับที่ท าให๎อาหารไมํปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ 
ของการใช๎น้ านั้น 
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2.2) หนํอพัน ธ์ุ/จุก  ( sucker/crown)  หมายถึง  สํ วนของต๎นพืช 
ที่สามารถน ามาขยายพันธ์ุได๎ 

2.3) ผลสับปะรดที่มีความแกํ (maturity) หมายถึงผลสับปะรดที่มี 
อายุเก็บเกี่ยวเหมาะสมส าหรับการบริโภคและหรือการแปรรูป โดยนับอายุ 
การเก็บเกี่ยวหลังวันบังคับดอก หรือสังเกตการณ์เปลี่ยนสีเปลือกซึ่งอาจพิจารณา
รํวมกับสีเนื้อ กรณีสับปะรดโรงงานสีเนื้อจะมีสีเหลืองไมํน๎อยกวํา 25  เปอร์เซ็นต์  
และไมํเกิน 75 เปอร์เซ็นต์ของทั้งผล กรณีสับปะรดสดเพื่อการสํงออก สีเนื้อมีสีเหลือง
ระหวําง 10 - 20 เปอร์เซ็นต์ของทั้งผล กรณีผลสดเพื่อการบริโภคในประเทศ สีเนื้อ
สับปะรดจะมีสีเหลืองไมํน๎อยกวํา 50 เปอร์เซ็นต์ของทั้งผล 

2.4) การไว๎หนํอ (ratoon crop) หมายถึง การจัดการและบ ารงุรักษา
ให๎มีการแตกหนํอสับปะรดรุํนที่ 1 จากต๎นสับปะรดรุํนแรก (plant crop) 

3. ข้อก าหนด ข๎อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับสับปะรด  
มี 8 ข๎อ คือ 

3.1) น้ าที่ใช๎ในแปลงปลูกต๎องมาจากแหลํงน้ าที่ไมํอยูํในสภาพแวดล๎อม
ที่ปนเปื้อนที่เป็นอันตรายตํอผลผลิตซึ่งกระทบตํอความปลอดภัยของผู๎บริโภค  
สํวนน้ าที่ใช๎ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต๎องใช๎น้ าสะอาด 

3.2) พื้นที่ปลูก ต๎องไมํอยูํในสภาพแวดล๎อมซึ่งกํอให๎เกิดการปนเปื้อน
วัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายตํอผลผลิตที่กระทบตํอความปลอดภัยของผู๎บริโภค มีการ
เก็บตัวอยํางดินวิเคราะห์การปนเปื้อน มีการดูแลรักษาปูองกันการเสื่อมโทรมของดิน 

3.3) วัตถุอันตรายทางการเกษตร ต๎องใช๎สารเคมีที่มีการข้ึนทะเบียน 
กับกรมวิชาการเกษตรและใช๎ตามค าแนะน าอยํางเครํงครัด 

3.4) การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกํอนการเกบ็เกีย่ว  
แผนควบคุมการผลิต ต๎องมีแผนควบคุมคุณภาพการผลิตเพื่อให๎

ได๎ผลิตผลตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช๎หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี จัดท า
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รายการและบันทึกข๎อมูลปัจจัยการผลิต แหลํงที่มารายละเอียดเฉพาะของปัจจัย 
การผลิตที่ส าคัญ เชํน หนํอพันธ์ุ ปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตร มีการบันทึก 
วัน เดือน ปี ที่จัดซื้อ มีการจัดการในข้ันตอนการผลิตอยํางเหมาะสม 

3.5) การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวผลที่มี
ความแกํ เหมาะสมตามข๎อก าหนดของคํูค๎า การเก็บเกี่ ยวต๎องป ฏิบัติอยําง 
ถูกสุขลักษณะ คัดแยกสับปะรดที่ไมํได๎คุณภาพออกจากสับปะรดคุณภาพ 

3.6) การพักผลิตผล การขนย๎ายในแปลงปลูก การเก็บรักษาและ 
การขนสํง ต๎องมีการจัดการอยํางถูกสุขลักษณะ ปูองกันการปนเปื้อนจากอันตราย
และสิ่งแปลกปลอมที่มีผลตํอความปลอดภัยในการบริโภคและคุณภาพผลผลิต 

3.7) สุขลักษณะสํวนบุคคล ผู๎ป ฏิบัติงานต๎องเข๎าใจสุขลักษณะ 
สํวนบุคคลและมี วิธีการปูองกันไมํให๎ เกิดการปนเปื้อนสูํผลิตผล มีสิ่ งอ านวย 
ความสะดวกพื้นฐานที่เหมาะสม มีการอบรมให๎ความรู๎อยํางเหมาะสม 

3.8) บันทึกข๎อมลูและการตามสอบ  
ในขบวนการผลิตจะต๎องมีการบันทึกข๎อมูลด๎านตํางๆ ทั้งแหลํงน้ า 

พื้นที่ปลูก การใช๎วัตถุอันตรายทางการเกษตร ข๎อมูลรหัสแปลงปลูก แหลํงหนํอพันธ์ุ 
การใช๎ปุ๋ย การใช๎วัตถุอันตรายทางการเกษตร ทั้งชนิด อัตรา และระยะเวลาการใช๎ 
การปลูก รหัสแปลงปลูก การบังคับดอก การปฏิบัติกํอนและหลังการเก็บเกี่ยว  
การบันทึกข๎อมูลการใช๎พาหนะขนสํง และการบันทึกข๎อมูลการตามสอบ เชํน ข๎อมูล
แหลํงผลิต แหลํงจ าหนํายและปริมาณที่มีการจ าหนําย 

การตามสอบและการทบทวนวิธีปฏิบัติ ต๎องมีการบันทึกเพื่อให๎
สามารถตรวจสอบที่มาของผลิตผลได๎ กรณีพบปัญหาต๎องแยกผลิตผลและปูองกัน
ไมํให๎มีการน าไปจ าหนําย เมื่อพบปัญหาต๎องสืบหาสาเหตุและหาแนวทางแก๎ไขและ 
มีการทบทวนการปฏิบัติงานด๎านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือทบทวนบันทึก
ข๎อมูลอยํางน๎อยปีละครั้ง เพื่อให๎มั่นใจในขบวนการผลิตและปรับปรุงข้ันตอน 
การปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
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6.2 มาตรฐานสับปะรดโรงงาน 

มาตรฐานสับปะรดโรงงาน มีข๎อก าหนดส าคัญในเรื่องคุณภาพข้ันต่ า  
คือ เป็นสับปะรดสดทั้งผล ไมํมีจุกและก๎าน ผลสด ไมํมีรอยช้ าและไมํเนําเสีย  
ปลอดจากศัตรูพืช ไมํมีต าหนิที่เดํนชัดและบาดแผล สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอม 
และทุกช้ันคุณภาพ เนื้อสับปะรดจะต๎องมีลักษณะปกติ มีความสุกไมํน๎อยกวํา  
ร๎อยละ 2 และมีไนเตรทในเนื้อสับปะรดไมํเกิน 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับปัญหา
ไนเตรทในผลสับปะรดที่มากเกินกวําระดับมาตรฐานนับเป็นปัญหาส าคัญอยํางหนึ่ง
ในอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง รวมทั้งมีผลตํอเกษตรกรและผู๎ประกอบการ  
และยังมีผลตํอราคาผลผลิตอีกด๎วย ด๎านการตกค๎างของไนเตรทในปริมาณสูง  
เมื่อน าไปบรรจุกระปอ๋งแลว๎ ไนเตรทในเนื้อผลจะท าปฏิกิรยิากับดีบกุที่เคลือบสังกะสี
ที่ใช๎ท ากระป๋อง ท าให๎ผิวด๎านในของกระป๋องเปลี่ยนเป็นสีด า และหลุดรํวงลงใน
น้ าเช่ือม (เดช, 2536)  

การแบ่งชั้นคุณภาพ  แบํงเป็น 2 ช้ัน 

ชั้น 1 ผลมี คุณภาพดี ปลอดจากต าหนิ ยกเว๎นต าหนิเล็กน๎อย 
ไมํเกิน 4 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ผิว  

ชั้น 2 ผลสับปะรดที่ไมํเข๎าช้ันที่ 1 แตํอยูํในคุณภาพข้ันต่ า มีต าหนิ 
ไมํเกิน 8 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ผิว 

ข้อก าหนดเรื่องขนาด แบํงเป็น 2 รหัสขนาด คือ  

รหัสขนาด 1 เส๎นผําศูนย์กลางผล 10.5 - 15.5 เซนติเมตร  

รหัสขนาด 2 เส๎นผําศูนย์กลางผล 9.0 - 10.4 เซนติเมตร  
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ตามมาตรฐานสับปะรดโรงงานของประเทศไทยที่มี ข๎อก าหนดใน 
เรื่องขนาดโดยแบํงเป็น 2 รหัสขนาด ทวีศักดิ์ และคณะ (2550) ได๎ศึกษาดัชนีช้ีวัด
คุณลักษณะส าคัญที่ ใ ช๎เป็นเกณฑ์ในการบํง ช้ี คุณภาพ การแบํง ช้ันคุณภาพ 
และการก าหนดรหัสของสับปะรดโรงงาน  โดยสุํ มเก็บตัวอยํางจากแปลง 
เกษตรกรและแผงรับซื้อผลผลิตสับปะรดจากจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์  
ระยอง ชลบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา พบวํา ผลสับปะรดสํวนใหญํอยูํในรหัสขนาด  
ที่ก าหนด มีขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง ตั้งแตํ 9.0 เซนติเมตร ข้ึนไป ยกเว๎นแปลงที่เป็น 
รุํนหนํอ ต๎น ไมํ สมบูร ณ์  และประสบภาวะแล๎ ง ใน ชํวงการ เ จริญของต๎น 
และผล จากข๎อมูลการสุํมเก็บตัวอยํางผลผลิตสับปะรดทั้งหมด 2,106 ผล และน ามา
จัดกลุํมตามขนาดเส๎นผําศูนย์กลางเป็นชํวงๆ ขนาดเล็กสุดที่เส๎นผําศูนย์กลางต่ ากวํา
มาตรฐานที่ก าหนด มีเส๎นผําศูนย์กลาง 7.9 – 8.9 เซนติเมตร ร๎อยละ 2.7 ขนาด
เส๎นผําศูนย์กลางรหัสขนาด 2 (9.0 – 10.4 เซนติเมตร) ร๎อยละ 16.7 สํวนที่เหลือ
ร๎อยละ 80.6 อยูํในรหัสขนาด 1 โดยผลสับปะรดที่มีเส๎นผําศูนย์กลาง 10.5 – 11.0 
เซนติเมตร ร๎อยละ 23.5 เส๎นผําศูนย์กลาง 11.1 – 12.0 เซนติเมตร ร๎อยละ 35.2  
เส๎นผําศูนย์กลาง 12.1 – 13.0 เซนติ เมตร  ร๎อยละ 18.6 สํวนผลสับปะรดที่มี
เส๎นผําศูนย์กลางใหญํสุดตั้งแตํ 13.1- 15.0 เซนติเมตร มีเพียงร๎อยละ 3.3 เทํานั้น 
(ตารางที่ 21) 

ตารางท่ี  21  แสดงร๎อยละของผลผลิตที่มีขนาดเส๎นผําศูนย์กลางตํางๆ 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางผล  ร้อยละของผลผลิตท่ีสุ่มตัวอย่าง 
(จ านวน 2,106 ผล) 

ต่ ากวํามาตรฐาน (7.9 - 8.9 เซนติเมตร) 2.7 
รหสัขนาด  2 (9.0 - 10.4 เซนติเมตร) 16.7 
รหสัขนาด  1 (10.5 - 11.0 เซนติเมตร) 23.5 
รหสัขนาด  1 (11.1 - 12.0 เซนติเมตร) 35.2 
รหสัขนาด  1 (12.1 - 13.0 เซนติเมตร) 18.6 
รหสัขนาด  1 (13.1 - 15.0 เซนติเมตร) 3.3 
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สํวนด๎านน้ าหนักผลตามขนาดของเส๎นผําศูนย์กลางผล พบวํา ผลที่มี 
เส๎นผําศูนย์กลางต่ ากวํามาตรฐานที่ก าหนด (7.9 - 8.9 เซนติเมตร) น้ าหนักผลสํวนใหญํ
หนัก 400 กรัม น้ าหนักผลมากสุด 800 กรัม น้ าหนักผลต่ าสุด 300 กรัม และ
น้ าหนักเฉลี่ย 448.8 กรัม (ภาพที่ 60) รหัสขนาด 2 (9.0 - 10.4 เซนติเมตร) 
น้ าหนักผลสํวนใหญํหนัก 700 กรัม น้ าหนักผลมากสุด 1,480 กรัม น้ าหนักผลต่ าสุด 
400 กรัม และมีน้ าหนักเฉลี่ย 800.5 กรัม  (ภาพที่ 61)  สํวนผลสับปะรดที่มี
เส๎นผําศูนย์กลางผลตั้งแตํ รหัสขนาด 1 นั้น ผลสับปะรดที่มีเส๎นผําศูนย์กลาง  
10.5 – 11.0 เซนติเมตร น้ าหนักผลสํวนใหญํหนัก 900 กรัม น้ าหนักผลมากสุด 
2,200 กรัม น้ าหนักผลต่ าสุด 490 กรัม และน้ าหนักเฉลี่ย 971.6 กรัม (ภาพที่ 62) 
ผลสับปะรดที่มีเส๎นผําศูนย์กลาง 11.1 – 12.0 เซนติเมตร น้ าหนักผลสํวนใหญํหนัก 
1,000 กรัม น้ าหนักผลมากสุด 1,960 กรัม น้ าหนักผลต่ าสุด 630 กรัม และน้ าหนัก
เฉลี่ย 1,162.5 กรัม (ภาพที่ 63) ผลสับปะรดที่มีเส๎นผําศูนย์กลาง 12.1 – 13.0 
เซนติเมตร น้ าหนักผลสํวนใหญํหนัก 1,300 กรัม น้ าหนักผลมากสุด 2,300 กรัม 
น้ าหนักผลต่ าสุด 800 กรัม และมีน้ าหนักเฉลี่ย 1 ,454.7 กรัม (ภาพที่ 64) สํวนผล
สับปะรดที่มีเส๎นผําศูนย์กลางใหญํสุด 13.1 – 15.0 เซนติเมตร น้ าหนักผลสํวนใหญํ
หนัก 1,500 กรัม น้ าหนักผลมากสุด 2 ,320 กรัม น้ าหนักผลต่ าสุด 1 ,020 กรัม  
และน้ าหนักเฉลี่ย 1,524.7 กรัม (ภาพที่ 65) 
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กราฟแสดงน้ าหนักผลสับปะรดท่ีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่างๆ 
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ภาพท่ี 60 แสดงน้ าหนกัผลที่ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 7.9 - 8.9 เซนติเมตร 

Mode      400        กรัม          Maximum  800   กรัม 
Average   448.8      กรัม          Minimum   300  กรัม 

ภาพท่ี 61 แสดงน้ าหนกัผลที่ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 9.0 - 10.4 เซนติเมตร 
  Mode     700       กรัม         Maximum  1,480  กรัม   

Average  800.5    กรัม         Minimum     400  กรัม 
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ภาพท่ี 62 แสดงน้ าหนกัผลที่ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 10.5 - 11.0 เซนติเมตร 
Mode     900      กรัม       Maximum    2,200    กรัม   
Average  971.6    กรัม       Minimum       490    กรัม 
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ภาพท่ี 63 แสดงน้ าหนกัผลที่ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 11.1 – 12.0. เซนติเมตร 

Mode       1,000           กรัม     Maximum      1,960       กรมั 
Average    1,162.5        กรัม     Minimum          630       กรัม 
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ภาพท่ี 64  แสดงน้ าหนักผลที่ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 12.1 - 13.0 เซนติเมตร 
Mode       1,300     กรัม        Maximum   2,300   กรัม 
Average    1,454.7   กรัม        Minimum      800   กรัม 

ภาพท่ี 65 แสดงน้ าหนักผลที่ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 13.1 – 15.0 เซนติเมตร 
Mode          1,500      กรัม     Maximum   2,320   กรัม   
Average        1,524.7   กรัม     Minimum    1,020   กรัม  

    ผ  ศู  ์     13.1-15.0 ซ .

0
500

1000
1500
2000
2500

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69

      ผ 

    
ห 

  ( 
   

)

ชุ ข อมูล1



153 

 

6.3 มาตรฐานสับปะรดส าหรับบริโภคสด 

ส าหรับมาตรฐานสับปะรดบริโภคสด มีข๎อก าหนดเรื่องคุณภาพข้ันต่ า 
ดังนี้ เป็นสับปะรดทั้งผล ผลมีความสด ไมํมีรอยช้ า ไมํมีลักษณะของแดดเผา ผลแกน 
สะอาดปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได๎ ปราศจากไส๎สีน้ าตาล ไมํมีศัตรูพืช ไมํมี
ต าหนิที่ เห็นเดํน ชัด ปลอดจากความเสียหายอันเนื่ องมาจากอุณหภูมิต่ า 
และอุณหภูมิสูง ปลอดจากความช้ืนที่ผิดปกติจากภายนอกทั้งนี้ไมํรวมถึงหยดน้ า 
ที่เกิดหลังการน าออกจากห๎องเย็น ปลอดจากกลิ่นและรสชาติแปลกปลอม  

การแบํงช้ันคุณภาพ แบํงเป็น 3 ช้ันคุณภาพ คือ  ช้ันพิ เศษ ช้ันหนึ่ง  
และช้ันสอง โดยช้ันพิเศษ ผลสับปะรดในช้ันน้ีต๎องมีคุณภาพดีสุด มีลักษณะรูปทรง สี 
และกลิ่นรส ปกติตรงตามพันธ์ุ ผลปลอดจากต าหนิ หากสับปะรดมีจุกติดอยูํ จุกต๎อง
เป็นจุกเดี่ยว ตรง ไมํมีแขนง และมีความยาวระหวําง 0.5 – 1.5 เทําของความยาวผล 
สํวนข๎อก าหนดเรือ่งขนาด จะพิจารณาจากน้ าหนักเฉลีย่ของแตํละผล หรือ น้ าหนักเฉลี่ย
ของผลสับปะรดทั้งหมดในแตํละภาชนะบรรจุ ซึ่งอนุญาตให๎มีน้ าหนักมากกวํา 
หรือน๎อยกวําน้ าหนักของผลแตํละขนาดไมํเกินร๎อยละ 12 ทั้งนี้ต๎องมีน้ าหนักเฉลี่ย  
ไมํน๎อยกวํา 330 กรัม ยกเว๎นสับปะรดพันธ์ุที่มีผลขนาดเล็ก ซึ่งยอมให๎มีน้ าหนัก  
เฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 250 กรัม (ตารางที่ 22) 
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ตารางท่ี 22  ข๎อก าหนดเรือ่งขนาดของผลสับปะรด 

รหัสขนาด 
มีจุก ไม่มีจกุ 

น้ าหนักผลเฉลี่ย
(กรัม) 

ค่า (± ร้อยละ 12) 
ของน้ าหนักผลเฉลี่ย 

น้ าหนักผลเฉลี่ย 
(กรัม) 

ค่า (± ร้อยละ 12)
ของน้ าหนักผลเฉลี่ย 

1 2,700 2,420 - 3,080 2,280 2,006 - 2,554 
2 2,300 2,024 - 2,576 1,910 1,681 - 2,139 
3 1,900 1,672 - 2,128 1,580 1,390 - 1,770 
4 1,600 1,408 - 1,792 1,330 1,170 - 1,490 
5 1,400 1,232 - 1,566 1,160 1,021 - 1,299 
6 1,200 1,056 - 1,344 1,000 880 - 1,120 
7 1,000 880 - 1,120 830 730 - 930 
8 800 704 - 896 660 581 - 739 
9 600 528 - 672 500 440 - 560 
10 400 352 - 448 330 290 - 370 

ที่มา: มกอช.2546 (มกอช. 4-2546) 

เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับสับปะรด. โรงพิมพ์ชุมชน
สหกรณ์แหํงประเทศไทย จ ากัด. กรุงเทพฯ. 30 หน๎า. 

เดช อยูํชา. 2536. สารไนเตรทในสับปะรด หนังสือความรู๎ การปลูกสับปะรด ,  
เนื่องในโอกาสนิทรรศการสับปะรดไทยครั้งที่ 7 วันที่ 27 -28 สิงหาคม 
2536. น. 11-15 จัดโดยบริษัทสับปะรดไทยจ ากัดมหาชน. 
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ทวีศักดิ์ แสงอุดม ประภาศรี จงประดิษฐนันท์ ประเทือง ลักษณะวิมล สมพร เหรียญรุํงเรือง  
วิทย์ นามเรืองศรี เกษมศักดิ์ ผลากร บุญเกื้อ ทองแท๎  อ านาจ รุํงจรูญ  
นุกูล  ฉุนราชา. 2550. การศึกษาดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะส าคัญที่ใช๎เป็นเกณฑ์
ในการบํงช้ีคุณภาพ การแบํงช้ันคุณภาพและการก าหนดรหัสของสับปะรด
โรงงาน. ในโครงการการศึกษาดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะส าคัญที่ใช๎เป็นเกณฑ์  
ในการบํงช้ีคุณภาพ การแบํงช้ันคุณภาพและการก าหนดรหัสขนาดพื ช.  
กรมวิชาการเกษตร. น. 225 - 240. 

ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ. 2546. มาตรฐานสินค๎าเกษตร
และอาหารแหํงชาติสับปะรดบริโภคสด. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 6 น. 

ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติ. 2556. พระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค๎าเกษตร พ.ศ. 2551 แก๎ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎า
เ กษตร  (ฉบับที ่2 ) พ . ศ .2 556 . โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร 
แหํงประเทศไทย จ ากัด. จตุจักร กรุงเทพฯ. 38 น. 

Tisdale, S.L., W.L. Nelson and J.D. Beaton. 1985. Soil Fertility and 
Fertilizers. Macmillan Publishing Company. 
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บทที่ 7 
การจัดการคณุภาพในโซ่อปุทานสบัปะรด 

สับปะรดเป็นพืชที่มคีวามส าคัญตํอเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในระดับมหภาค
และระดับไรํนา ดังนั้นการพัฒนาและบริหารจัดการการผลิตสับปะรดทั้งระบบให๎มี
ประสิทธิภาพจะสํงผลดีตํอประเทศ เกษตรกรและผู๎ประกอบการเป็นจ านวนมาก 
การจัดการเพิ่มประสิทธิภาพดังกลําวต๎องด าเนินการทุกภาคสํวนที่ เกี่ยวข๎อง 
ตลอดหํวงโซํอุปทานของสับปะรดต้ังแตํต๎นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า ซึ่งความหมาย
ของหํวงโซํอุปทานเป็นเรื่องของการเคลื่อนย๎ายและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ตั้งแตํ
จุดเริ่มต๎นจนถึงปลายทางผูบ๎ริโภค ดังนั้นการจัดการหํวงโซํอุปทานจึงเป็นการบริหาร
การท างานรํวมกันระหวํางกิจการที่อยูํในสายการผลิตตลอดสาย ตั้งแตํกระบวน 
การผลิตไปจนกระบวนการถึงผู๎บริโภค โดยผู๎เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนต๎องมีการแบํงปัน
ข๎อมูลขําวสารที่จ าเป็นและใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดรํวมกัน  เพื่อให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ คือ ผลิตผลมีคุณภาพได๎มาตรฐาน ลดต๎นทุนให๎ต่ าที่สุด และตอบสนอง
ตํอความต๎องการของผู๎บริโภคได๎สูงสุด ผลที่ได๎จะท าให๎ผู๎เกี่ยวข๎องตลอดหํวงโซํ
ดังกลําวสามารถใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรของตนได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
และได๎รับผลตอบแทนจากการด าเนินงานดีข้ึน ชํวยให๎สามารถแขํงขันในตลาดได๎ดีข้ึน 
(ทวีศักดิ์, 2554) 

7.1 การจัดการคุณภาพในโซ่อุปทานสับปะรดโรงงาน 
การจัดการคุณภาพในโซํอุปทานสับปะรดโรงงาน  ต๎องมีรูปแบบ 

การบริหารจัดการด๎านคุณภาพที่ดี  ซึ่งประกอบด๎วยเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับ
สับปะรด (GAP) มาตรฐานสินค๎าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ
สับปะรด ในสํวนของอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดมีแนวทางการบริหารจัดการ  
ด๎านคุณภาพ คือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) รวมถึงวิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใช๎ในการผลิต  การเก็บรักษาอาหาร การวิเคราะห์อันตราย 
และจุดวิกฤตที่ต๎องควบคุม (HACCP)  นอกจากนี้การจัดการด๎านโลจิสติกส์ 
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เป็นสํวนหนึ่งของระบบบริหารโซํอุปทาน ซึ่งโลจิสติกส์หมายรวมถึงการรวบรวม 
จัดเก็บ และการกระจายสินค๎าจากแหลํงผลิตไปยังผู๎บริโภคให๎เกิดประสิทธิภาพ  
มากสุด ประกอบด๎วยกระบวนการวางแผน การน าไปปฏิบัติและการควบคุม
กระบวนการขนสํงสินค๎าและบริการไปยังลูกค๎า กระบวนการรับคืนสินค๎า 
กระบวนการจัดเก็บสินค๎า กระบวนการเช่ือมโยงข๎อมูล ตั้งแตํจุดเริ่มต๎นจนถึงจุดของ
การบริโภคอยํางมีประสิทธิผลเพื่อสนองความต๎องการของลกูค๎า ดังนั้นหํวงโซํอุปทาน 
ของอุตสาหกรรมสับปะรดคือกระบวนการตั้งแตํการเตรียมผลิตวัตถุดิบในแปลง  
ผํานข้ันตอนตํางๆ ตั้งแตํในแปลงมาจนถึงได๎ผลผลิต และผลผลิตสํงถึงโรงงาน 
แปรรูป  จนได๎เป็นผลิตภัณฑ์สํงถึงมอืผูบ๎รโิภค ซึ่งภาคอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง
จะมีความเช่ือมโยงระหวํางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม โดยโครงสร๎าง
อุตสาหกรรมสับปะรด ประกอบด๎วย 3 สํวน ตามที่กลําวมาแล๎ว ได๎แกํ 1) สํวนต๎นน้ า 
ได๎แกํ เกษตรกรผู๎ปลูกสับปะรด 2) สํวนกลางน้ า ได๎แกํ อุตสาหกรรมแปรรูปและ
ผู๎ประกอบการ และ 3) สํวนปลายน้ า ได๎แกํ ตลาดสํงออกและตลาดภายในประเทศ 

การจัดการคุณภาพในส่วนของต้นน้ า  

การผลิตสับปะรดโรงงานให๎ได๎มาตรฐานตรงตามความต๎องการของโรงงาน 
และปลอดภัยตํอผู๎บริโภค เกษตรกรควรผลิตตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(GAP) มีการควบคุมการผลิตเพื่อให๎ได๎ผลผลิตคุณภาพ  รวมทั้งมีการจัดการ
สุขลักษณะของสวน เครื่องมือ  อุปกรณ์ทางการเกษตร และปัจจัยการผลิต  
มีการบันทึกข๎อมูลและการควบคุมเอกสาร โดยปฏิบัตติามข๎อก าหนดมาตรฐานสินค๎า
เกษตรเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร (มกษ. 9001 - 2552) 
ตามที่กลําวมาแล๎ว นอกจากนี้เพื่อให๎การผลิตสับปะรดโรงงานตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และได๎ผลผลิตสับปะรดโรงงาน 
ที่มี คุณภาพและได๎มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจของคํูค๎าและผู๎บริโภค  ซึ่ งภายใต๎   
“ระบบการจัดการคุณภาพ: GAP สับปะรดโรงงาน” ของกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ไดก๎ าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้ 
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1. ผลิตสับปะรดที่มี เส๎นผําศูนย์กลางและความยาวผลไมํน๎อยกวํา   
9.0 เซนติเมตร และไมํเกิน 15.5 เซนติเมตร  และมีความสุกแกํ 
ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 25 ของทั้งผล (สับปะรดสุกปาดเหลือง) 

2. ผลิตสับปะรดที่มีสารไนเตรทในผลไมํเกิน 15 มิลลิกรัม/น้ าหนักผล  
1 กิโลกรัม 

3. ผลิตสับปะรดที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค๎าง 

4. ผลิตสับปะรดที่ปลอดจากศัตรูพืช 

และเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพ เกษตรกรควรปฏิบัติตามแผน
ควบคุมการผลิต ซึ่งมีขั้นตอนการผลิต อันตรายที่จะเกิดข้ึนในแตํละข้ันตอนการผลิต 
มาตรการควบคุม จุดวิกฤต/จุด วิกฤตที่ต๎องควบคุม  (CP/CCP)  คําควบคุม  
การเฝูาระวัง การแก๎ไขปัญหาและสิ่งที่ต๎องบันทึก โดยมี รายละเอียดของแตํละ
ข้ันตอนการผลิตตามแผนควบคุมการผลิตสับปะรดโรงงาน (ตารางที่ 23) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 23  แผนควบคุมการผลิตสับปะรดโรงงาน 

No. 
ขั้นตอน 
การผลิต 

อันตราย 
มาตรการ 
ควบคุม 

CP/ 
CCP 

ค่าควบคุม 
การเฝ้า 
ระวัง 

การแก้ไข 
ปญัหา 

สิ่งที่ต้อง 
บันทกึ 

1. 

การจัดการ
เพื่อให้สับปะรด 
มีการเจริญ 
เติบโตสม่ าเสมอ 

       

 1.1 การคัด
ขนาดหนํอ
พันธุ์ 

ต๎นและ
ผลผลิต 
ในแปลง
เดียวกัน 
ไมสํม่ าเสมอ 

แยกปลูก
ตามขนาด
ของหนํอ
พันธุ์ และ
แปลงหนํอ
พันธุ์ต๎องไมํ
มีการแพรํ
ระบาดของ
โรคเห่ียว 

CCP ในแปลง
เดียวกันมีหนํอ
ที่ตํางขนาด
คละปน ไมํเกิน 
10 เปอร์เซ็นต์ 
 
 
 

คัดขนาดหนํอพันธุ์ กํอน
ปลูกในแตํละแปลง ดังนี้ 
หน่อขนาดใหญ่ : น้ าหนัก
มากกวํา 700 กรัม แต ํ
ไมํเกิน 900 กรัม 
หน่อขนาดกลาง : 
น้ าหนักมากกวํา 500 กรัม 
แตํไมํเกิน 700 กรัม 
หน่อขนาดเล็ก : น้ าหนัก
มากกวํา  300 กรัม แตํ 
ไมํเกิน 500 กรัม 
 

- คัดเลือกและคัดแยกหนํอพันธุ์
แตํละขนาดไว๎เป็นหมวดหมูํ 
- ปลูกหนํอพันธุ์ที่มีขนาดสม่ าเสมอ
กันในแปลงเดียวกัน 
- ในแปลงที่มีพาหะของโรคเห่ียว 
( เพลี้ยแปูง)  ควรจํุมหนํอพันธุ์ 
ด๎วยสารไธอะมีโทแซม 25 %WG 
อัตรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือ  
อิมิดาโคลพริด 70 %WG อัตรา 
4 ก รัม / น้ า  2 0  ลิต ร  ห ร ื อ   
ไดโนทีฟูแรน 10 %WP  อัต ร า  
50 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

- ขนาดและจ านวน
หนํอพันธุ์ที่ใช๎ปลูก
ในแตํละแปลง 
- ชนิดและปริมาณ
สารเคมีที่ใช ๎
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ตารางท่ี 23  แผนควบคุมการผลิตสับปะรดโรงงาน (ตํอ) 

No. 
ขั้นตอน 
การผลิต 

อันตราย 
มาตรการ 
ควบคุม 

CP/ 
CCP 

ค่าควบคุม 
การเฝ้า 
ระวัง 

การแก้ไข 
ปญัหา 

สิ่งที่ต้อง 
บันทกึ 

 1.2 การจัดการ 
ระยะปลูก 

ขนาดผล
ไมํได๎
มาตรฐาน  
 

ใช๎ระยะปลูก
ตามค าแนะน า 

CP ปลูกแบบแถวคูํ
ระยะ25x 50x 
100 เซนติเมตร 
หรือ 30x50x80 
เซนติเมตร. 
หรือปลูกจ านวน  
7,500 - 8,000 
หนํอ/ไร ํแตํไมํ
ควรปลูกเกิน 
12,000 ต๎น/ไร ํ

เตรียมหนํอให๎เพียงพอกับ
พ้ืนที่ปลูก 

เลือกระยะปลูกที่เหมาะสมให๎มี
จ านวนต๎น/ไรํ ระหวําง 7,500-
8,000 ต๎น แตํไมํเกิน 12,000 
ต๎น/ไร ํ

อัตราปลูก/ไร ํ

 1.3 การ
จัดการศัตรูพืช 
มดและเพลี้ย
แปูง 

เป็นพาหะ
โรคเห่ียว 

ส ารวจมด
และเพลี้ย
แปูง 

CCP ไมํพบมดและ
เพลี้ยแปูง 

หลังปลูก 1 เดือน ส ารวจ
มดและเพลี้ยแปูง 

ถ๎าพบมดและเพลี้ย ให๎พํนสาร
ชนิดใดชนิดหนึ่งตาม ค าแนะน า 
เชํน ไทอะมีโทแซม 2 5  %WG  
หรือ อิมิดาโคลพริด 10 % หรือ 
ไดโนทีฟูแรน 10 %WP อัตรา2 
กรัม/น้ า 20 ลิตร หรือ 20 กรัม/
น้ า 20 ลิตร ตามล าดับโดยพํน
เฉพาะแนวขอบแปลงที่ติดกับ 

วั น  เ ดื อ น  ปี  
ที่ ส า ร วจ  แ ล ะ
ปริมาณสารเคมี
ที่ใช ๎
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ตารางท่ี 23  แผนควบคุมการผลิตสับปะรดโรงงาน (ตํอ) 

No. 
ขั้นตอน 
การผลิต 

อันตราย 
มาตรการ 
ควบคุม 

CP/ 
CCP 

ค่าควบคุม 
การเฝ้า 
ระวัง 

การแก้ไข 
ปญัหา 

สิ่งที่ต้อง 
บันทกึ 

       แปลงข๎างเคียงหรือเฉพาะจุดที่
พบเพลี้ยแปูง เป็นรัศมีโดยรอบ 

 

2. การจัดการเพื่อ 
ให้ออกดอกและ
ผลผลติมคีุณภาพ 
ได้มาตรฐาน 

       

 2.1 การใสํปุ๋ย ต๎นไมํ
สมบูรณ์  
และผลิตผล
ด๎อยคุณภาพ 
 

ใสํปุ๋ยให๎
สอดคล๎องกับ
คําวิเคราะห์ 
ดิน หรือใสํ
ปุ๋ยตาม
ค าแนะน า 

CCP ต๎นมีความ
สมบูรณ์ไมํ
น๎อยกวํา 90%  

ต๎นแคระแกร็น  - ใ สํ ปุ๋ ย ใ ห๎ สอ ดค ล๎ อ ง กับ คํ า
วิ เค รา ะห์ทั้ ง ปุ๋ย อินท รีย์ และ
ปุ๋ยเคมีตามความต๎องการของพืช 
หรือ 
- ใ สํ ปุ๋ ย เ คมี ที่ มี สั ด สํ ว นข อ ง  
ธาตุไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส : 
โพแทสเซียม 2:1:3  เชํน 12-6-18 
อัตรา 50 กรัม/ต๎น/ฤดู แบํงใสํ  
2 ครั้ ง  ครั้งแรกหลังปลูก 1 -3 
เดือน หรือหลังฝนตก และใสํครั้ง
ที่ 2  หลังให๎ปุ๋ยครั้งแรก 2-3 
เดือน ใสํบริเวณกาบใบลํางของต๎น 

วัน เวลา ชนิด 
และวิ ธี การใสํ
ปุ๋ย 
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ตารางท่ี 23  แผนควบคุมการผลิตสับปะรดโรงงาน (ตํอ) 

No. 
ขั้นตอน 
การผลิต 

อันตราย 
มาตรการ 
ควบคุม 

CP/ 
CCP 

ค่าควบคุม 
การเฝ้า 
ระวัง 

การแก้ไข 
ปญัหา 

สิ่งที่ต้อง 
บันทกึ 

 2.2 การให๎น้ า ต๎นไมํ
สมบูรณ์  
และผลิตผล
ด๎อยคุณภาพ 
 

มีการจัดการ
น้ าตาม
ค าแนะน า 

CCP ต๎นมีความ
สมบูรณ์ไมํน๎อย
กวํา 90% 

- ประเมินอาการขาดน้ า
ตั้ งแตํ เริ่ มปลูก ชํวงการ
เจริญ เติบโตของต๎น ชํวง
การพัฒนาการของดอก
และผล กํอนเ ก็บ เ ก่ีย ว  
โดยสังเกตความสมบูรณ์
ของต๎น 

- ชํวง 1 - 5 เดือนหลังปลูกให๎น้ า 
2,000 ลิตร/ไรํ/สัปดาห์ 
- ชํวง 5 เดือนหลังปลูกถึงกํอน
เก็บเก่ียว ให๎น้ า 2,000 - 3,000 
ลิตร/ไรํ/สัปดาห์ 
- หลังการใสํปุ๋ยครั้งสุดท๎ายต๎อง
ให๎น้ าเต็มที่ เพ่ือให๎ปุ๋ยละลายจนหมด 
- ห ยุ ด ใ ห๎ น้ า กํ อ น เ ก็ บ เ ก่ี ย ว  
15 - 30 วัน 

- ชํวงเวลา อัตรา 
และปริมาณน้ า 
ที่ให๎ 

 2.3 การ
ปูองกันการ
ตกค๎างของ 
ไนเตรท 

 

ไนเตรท
ตกคา๎งใน  
ผลเกินคํา
มาตรฐาน 
ที่ก าหนด 
 

จัดการปุ๋ย 
น้ า และเขต
กรรมตาม 
ค าแนะน า 
 

CCP 
 

ไมํมีผล
สับปะรดที่มี 
ไนเตรทตกค๎าง
ในผลเกิน 15 
มิลลิกรัม/น้ า 
หนักผล 1 
กิโลกรัม 
 
 

- จัดการน้ าและปุ๋ยตาม
ค าแนะน าอยํางเครํงครัด 
และต๎อง ไมํท าลา ย จุก
สับปะรด 
 
 
 
 
 

- ในแหลํงปลูกที่เคยพบไนเตรท
ตกค๎างในผลสูงกวํา 15 มิลลิกรัม/
น้ าหนักผล 1 กิโลกรัม ต๎องเก็บ
ตัวอยํ างใ บ ในระยะบังคับดอก 
วิเคราะห์ปริมาณธาตุโมลิบดินัม 
หากพบความเข๎มข๎นของธาตุต่ ากวํา 
1 ppm พํนธาตุโมลิบดินัม อัตรา 5
มิลลิกรัม/ต๎น ผสมน้ า 75 มิลลิลิตร 
ในระยะดอกแดง หรือโพแทสเซียม 

-  ชนิด อัตราและ
ปริมาณปุ๋ยที่ให๎ 
- ปริมาณและชํวง 
เวลาที่ให๎น้ า 
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ตารางท่ี 23  แผนควบคุมการผลิตสับปะรดโรงงาน (ตํอ) 

No. 
ขั้นตอน 
การผลิต 

อันตราย 
มาตรการ 
ควบคุม 

CP/ 
CCP 

ค่าควบคุม 
การเฝ้า 
ระวัง 

การแก้ไข 
ปญัหา 

สิ่งที่ต้อง 
บันทกึ 

       คลอไรด์  อั ตร า  8 กรั ม /ต๎ น  
หลั ง บั งคั บดอกแล๎ ว  7 5  วั น  
โดยผสมน้ า 75 มิลลิลิตร 
- หลังจากบังคับดอกไมํควรให๎
ปุ๋ยไนโตรเจน  
- หลังการใสํปุ๋ยครั้งสุดท๎าย ต๎อง
ให๎น้ า เต็มที่ เ พ่ือให๎ ปุ๋ยละลาย 
จนหมด 

 
 

 2.4 การก าจัด
วัชพืช 

 
 
 
 
 
 

ต๎นไมํ
สมบูรณ์ 
และผลิตผล
ด๎อยคุณภาพ 
 
 
 
 
 

มีการ
ควบคุม
วัชพืชตาม
ค าแนะน า 
 
 
 
 
 
 

CP 
 
 
 
 
 
 
 

แปลงสะอาด  
ไมํมีวัชพืช 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจประเมิน และ
ควบคุมก าจัดวัชพืช 

 
 
 
 
 
 
 

- วัชพืชฤดูเดียว ใช๎พาราควอท 
27.6 %SL อัตรา 300 - 600 
มิลลิลิตร กํอนเตรียมดินหรือ 
หรือกํอนปลูกสับปะรด 5 - 7 วัน 
หรือสารโบรมาซิล 80 %WP 
อัตรา  500 - 600 กรัม  หรือ 
สารไดยูรอน 80 %WP อัตรา
500 - 600 กรัม/ไรํ หลังปลูก
กํอนวัชพืชงอก หรือวัชพืชมี 4-6
ใบ ขณะดินมีความชื้นหรือสาร 
โบร-มาซิล 80 %WP + สารอา 
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ตารางท่ี 23  แผนควบคุมการผลิตสับปะรดโรงงาน (ตํอ) 

No. 
ขั้นตอน 
การผลิต 

อันตราย 
มาตรการ 
ควบคุม 

CP/ 
CCP 

ค่าควบคุม 
การเฝ้า 
ระวัง 

การแก้ไข 
ปญัหา 

สิ่งที่ต้อง 
บันทกึ 

       มีทรีน 80 %WP อัตราสํวน 1:1 
อั ต ร า  400  - 600  กรั ม / ไ รํ  
พํนหลังปลูกตั้ ง แตํ วั ช พืชงอก
จนถึงออกดอกเมื่อดินมีความชื้น 

 

 2.5 การจัดการ
เพ่ือให๎ออกดอก 

การออก 
ดอกไมํ 
พร๎อมกัน 

ใช๎สารบังคับ
ดอกตาม
ค าแนะน า 

CCP ในแปลงเดียวกัน
มีการออกดอก 
ไมํน๎อยกวํา 90 % 

สุํมชั่งน้ าหนักต๎นกํอน
บังคับดอก 

- ใช๎สาร เอทธิฟอน 48 %SL 
อัตรา 6 มิลลิลิตร ผสมกับปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัม/น้ า 
20 ลิตร ตักหยอดหรือพํนต๎นละ 
60 มิลลิลิตร  หรือใช๎ถํานแก๏ส 
(แคลเซียมคาร์ไบด์) อัตรา 1 - 2 
กรัม/ต๎น  โดยแบํง ใสํ  2 ครั้ ง
ในขณะที่มีน้ าอยูํในยอด 
- บังคับในชํวงเย็นหรือกลางคืน 
หากมีฝนตกภายในเวลา 2 ชั่วโมง 
หลังจากหยอดสาร ต๎องหยอดสาร
ซ้ าภายใน 2 - 3 วันหลังฝนตก 
 
 

- สารเคมีหรือวิธี 
ปฏิบัติเพ่ือบังคับ
ดอก - วัน เวลา 
ที่บังคับดอก 
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ตารางท่ี 23  แผนควบคุมการผลิตสับปะรดโรงงาน (ตํอ) 

No. 
ขั้นตอน 
การผลิต 

อันตราย 
มาตรการ 
ควบคุม 

CP/ 
CCP 

ค่าควบคุม 
การเฝ้า 
ระวัง 

การแก้ไข 
ปญัหา 

สิ่งที่ต้อง 
บันทกึ 

3. การจัดการเพื่อ
ผลิตสับปะรดที่
ปลอดภัยจาก
สารพิษตกค้าง 

ผลิตผลไมํ
ปลอด ภั ย
ตํอผู๎บริโภค 

ใช๎สา ร เคมี
ตามที่ ร ะ บุ
ในการแก๎ไข
ปั ญ ห า ใ น
แผนควบคุม
การผลิต 

CP ปริมาณ
สารพิษตกค๎าง
ไมํเกินคํา
มาตรฐานที่
ก าหนด 

ใช๎สารเคมี ตามค าแนะน า - วิเคราะห์สาเหตุ  
- ชะลอการเก็บเก่ียวผลิตผล 

- ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณ
สารเคมีที่ใช ๎
- วิธีปฏิบัติอ่ืน
นอกเหนือจาก
การใช๎สารเคมี 

4. การจัดการเพื่อ
ผลิตสับปะรด
โรงงานที่ปลอด
จากศัตรูพืช 

       

 4.1 การปูองกัน 
ก าจัดแมลงศัตร ู

ผ ลิ ต ผ ล
เ สี ย ห า ย
หรือไมํ ได๎
ผลผลิต 

ส ารวจชนิด
และปริมาณ
แม ลง ศั ต รู
สั บ ป ะ ร ด 
ทุกเดือน  

CP พบเพลี้ยแปูง
มากกวํ าหรือ
เ ทํ า กั บ  1 0 
ตัว/ต๎น  
 
 
 
 
 

ส ารวจชนิด และปริมาณ
เ พ ลี้ ย แ ปู ง แ ล ะ ม ด ทุ ก  
1 เดือน ตั้ งแตํ เริ่ มปลูก
จนถึงเก็บเก่ียว 
 

เพลี้ยแป้ง : ปูองกันก าจัดเพลี้ย
แ ปู ง  โ ด ย พํน ไ ธอะมี โ ท แซม  
25 %WG อัตรา 2 กรัม หรือ 
อิมิดาโคลพริด 10 %SL อัตรา  
20 มิลลิกรัม หรือ ไดโนทีฟูแรน  
10 %WP  อัตรา 20 กรัม หรือ 
อะเซททามิพริด 20 %SP อัตรา  
10 กรัม/น้ า 20 ลิตร  
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ตารางท่ี 23  แผนควบคุมการผลิตสับปะรดโรงงาน (ตํอ) 

No. 
ขั้นตอน 
การผลิต 

อันตราย 
มาตรการ 
ควบคุม 

CP/ 
CCP 

ค่าควบคุม 
การเฝ้า 
ระวัง 

การแก้ไข 
ปญัหา 

สิ่งที่ต้อง 
บันทกึ 

       เฉพาะบริเวณที่พบเพลี้ยแปูง
ระบาดและงดพํนในระยะใกล๎ 
เก็บเก่ียว 
มด : ปูองกันก าจัดมด ซ่ึงเป็น
พาหะในการแพรํกระจายเพลี้ยแปูง
ไปตามสํวนตํางๆ ของสับปะรด 
ด๎วยวิธีทางเขตกรรม หรือใช๎เหยื่อ
พิษไฮดราเมทิลนอน 0.73 %G อัตรา 
275 กรัม/ไรํ  โรยหรือหวํานใน
แปลงสับปะรดกํอนปลูกและ 
หลังปลูก 6 เดือน 

 

 4.2 การ
ปูองกันก าจัด
โรค 

ผลผลิตลดลง  
และด๎อย
คุณภาพ 

ส ารวจชนิด
และปริมาณ
ก า ร แ พ รํ
ระบาดของ 
โรคทุกเดือน 

CP ไมํพบต๎นที่ 
เป็นโรค 

ส ารวจการแพรํระบาด 
ของโรค 

โรคเหี่ยว :  
- ก าจัดต๎นที่เป็นโรคทิ้ง 
- ใช๎หนํอพันธุ์ จากแหลํ งที่ ไมํมี 
การแพรํระบาดของโรคเห่ียว 
- ปูองกันก าจัดมดและเพลี้ยแปูง
ตามค าแนะน าข๎างต๎น 
- ดูแลแปลงให๎สะอาดปราศจาก
วัชพืช 

- ชนิด อัตรา  
ปริมาณการใช๎
สารเคมี 
- วิธีปฏิบัติอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 23  แผนควบคุมการผลิตสับปะรดโรงงาน (ตํอ) 

No. 
ขั้นตอน 
การผลิต 

อันตราย 
มาตรการ 
ควบคุม 

CP/ 
CCP 

ค่าควบคุม 
การเฝ้า 
ระวัง 

การแก้ไข 
ปญัหา 

สิ่งที่ต้อง 
บันทกึ 

 4.2 การ
ปูองกันก าจัด
โรค 

ผลผลิตลดลง  
และด๎อย
คุณภาพ 

ส ารวจชนิด
และปริมาณ
ก า ร แ พ รํ
ระบาดของ 
โรคทุกเดือน 

CP ไมํพบต๎นที่ 
เป็นโรค 

ส ารวจการแพรํระบาด 
ของโรค 

โรครากเน่าหรือต้นเน่า : เก็บต๎น
สับปะรดที่ เ ป็นโรคเผาท าลาย  
ใช๎สารเมตาแลกซิล 25 %WP 
อัตรา 20-40 กรัม หรือสารฟอส-
เอทิลอลูมิเนียม 80 %WP อัตรา 
80-100 กรัม หรือสารฟอสฟอรัส
แอซิค 40 %  

- ชนิด อัตรา  
ปริมาณการใช๎
สารเคมี 
- วิธีปฏิบัติอ่ืนๆ 
 
 
 
 

5. การเก็บ เกี่ ยว
และการปฏิบัติ
ห ลั ง ก า ร เ ก็ บ
เกี่ยว 

       

 
 
 
 

5.1 อายุการ
เก็บเก่ียว 

 
 

ผลผลิตด๎อย
คุณภาพ 
 
 
 

เก็บเก่ียวเมื่อ
มีความสุกแกํ
ไมํน๎อยกวํ า
ร๎อยละ 25 
ข อ ง ทั้ ง ผ ล 
(สับปะรดสุก
ปาดเหลือง) 

CCP 
 
 
 

มีผลสับปะรดที่
สุ ก แ กํ ไ มํ ไ ด๎
มาตรฐานคละ
ปนไมํเกิน 5 %
ข อ ง ผ ลิ ต ผ ล
ทั้งหมด 
 

ประเมินอายุของผลหลัง
วันบังคับดอกหรือสุํมปาด
ดู เนื้ อ  ผลกํอนการเ ก็บ
เก่ียว 
 
 

- สุํมปาดดูเนื้อผลกํอนการเก็บ
เก่ียว และเก็บเก่ียวผลที่สุกแกํ 
ได๎ที่ 
- ชะลอการเก็บเก่ียว เมื่อความ
สุกแกํยังไมํได๎ที่ 
 

-วั น  เ ดื อ น  ปี  
ที่บังคับดอก และ
เก็บเก่ียว 

- ปริมาณผลผลิตที ่
เก็บเก่ียวในแตํละ
รุํน  
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ตารางท่ี 23  แผนควบคุมการผลิตสับปะรดโรงงาน (ตํอ) 

No. 
ขั้นตอน 
การผลิต 

อันตราย 
มาตรการ 
ควบคุม 

CP/ 
CCP 

ค่าควบคุม 
การเฝ้า 
ระวัง 

การแก้ไข 
ปญัหา 

สิ่งที่ต้อง 
บันทกึ 

 5.2 วิธีการเก็บ
เก่ียวและการ
ขนย๎าย 

ผ ลิ ต ผ ล
ช อ ก ช้ า
เสียหาย 

เก็บเก่ียวและ
ขนย๎ายดว๎ย
ความระมัด 
ระวัง  

CP ผลผลิตเสียหาย
จากการเก็บเก่ียว 
และการขนย๎าย 
ไมํเกิน 5% ของ
ผลผลิตทั้งหมด 
 
 
 

ใช๎แรงงานที่มคีวามช านาญ 
อุปกรณ์อยูํในสภาพพร๎อม 
ใช๎งาน และขนย๎ายผลิตผล
อยํางเหมาะสม 

จัดอบรมให๎ความรู๎ ในวิ ธี การ 
เก็บเก่ียวที่ถูกต๎องให๎แกํแรงงานที่
จะท าการเก็บเก่ียว 
 

-  จ านวนผลิตผลที ่
เก็บเก่ียว 
- จ านวนผลิตผล 
ที่เสียหายจากการ
เก็บเก่ียวและการ
ขนย๎าย 
- จ านวนผลิตผล 
คุณภาพ 

 5.3 การปฏิบัติ
หลังการเก็บเก่ียว 

       

  5.3.1 การคัด
แยกผลิตผลที่มี
ศัตรูพืช 
 

ผลิตผลด๎อย
คุณภาพ 

ต ร ว จ ส อ บ
และคัดแยกผล
สับปะรดที่ มี
รํ อ งรอยการ
เข๎าท าลายของ
ศัตรูพืชหรือมี
ศัตรูพืชอยูํบน
ผลอ อก จา ก
ผลิตผลคุณภาพ 

CP มีการคละปน
ของผลิตผล
ด๎อยคุณภาพ
ไมํเกิน 5 %  

ตรวจสอบและคัดแยกผล
สับปะรดที่ถูกท าลายจาก
ศัตรูพืชและหรือพบศัตรูพืช
ติดอยูํบนผล 

ตรวจสอบและคัดแยกผลผลิตที่มี
ศัตรูพืช 
  

ปริมาณผลผลิตที่ 
ด๎อยคุณภาพ 
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ตารางท่ี 23  แผนควบคุมการผลิตสับปะรดโรงงาน (ตํอ) 

No. 
ขั้นตอน 
การผลิต 

อันตราย 
มาตรการ 
ควบคุม 

CP/ 
CCP 

ค่าควบคุม 
การเฝ้า 
ระวัง 

การแก้ไข 
ปญัหา 

สิ่งที่ต้อง 
บันทกึ 

 5.3.2 การคัด
ขนาด 

มีก า รคละ 
ปนของผลิต
ผลตํ า ง ชั้ น
ขนาด 

คัดแยกผลิต - 
ผลตรงตามชั้น
ขนาด 
 

 CP 
 
 

มี ก า ร คล ะ ป น
ของผลตํ า งชั้ น
ขนาดไมํเกิน 10 % 
ของผลิตผลใน
ชั้นขนาดนั้นๆ 

ตรวจสอบความถูกต๎อง
จากการคัดขนาด 

คัดแยกผลที่ ไมํอยูํ ในชั้นขนาด
เดียวกันออก 
 

ผลการคัดแยก
และเปอร์ เซ็นต์
ผลิตผลที่ มีการ
คละปน 
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ส่วนกลางน้ า ได๎แกํ อุตสาหกรรมแปรรปูและผู๎ประกอบการ  
จากการศึกษาของ ธนัญญา และคณะ (2550) พบวํา ระบบโซํอุปทาน 

ของโรงงานขนาดเล็กมักไมํมีการวางแผนใช๎อุปทาน (supply chain planning) ไมํมี 
การพยากรณ์ยอดขาย และไมํมีเกษตรกรที่ท าสัญญารํวมกัน  (contact farming) 
การจัดหาผลผลิตจะตกลงกับแผงปอกที่ติดตํอกันเป็นประจ าและแจ๎งความต๎องการ
ลํวงหน๎าในแตํละวัน  ด๎านการผลิตได๎รับการรับรองระบบ GMP และ HACCP  
แตํขบวนการปอกและหั่นช้ินของแผงบางแหํงอาจไมํถูกสุขลักษณะ และการรวบรวม
ผลิตผลจากหลายๆ แผงท าใหไ๎มํสามารถท าระบบตรวจสอบย๎อนกลับได๎ สํวนโรงงาน
อุตสาหกรรมสับปะรดขนาดใหญํจะมีระบบการท างานที่ดี เริ่มตั้งแตํมีค าสั่งซื้อ  
จากลูก ค๎าลํวงหน๎า  หลั งจากนั้นโรงงานจะมีการวางแผนย๎อนกลับไปถึง 
ปริมาณผลผลิตที่ต๎องใช๎วําปริมาณเทําไรและชํวงเวลาใด มีการรํวมวางแผน 
การผลิตกับเกษตรกรที่ท าสัญญารํวมกัน (contract farming ) เกษตรกรอิสระ 
รวมถึงพํอค๎าคนกลาง เพื่อที่จะได๎สับปะรดตามจ านวนที่ต๎องการ โดย 60 เปอร์เซ็นต์  
ของสับปะรดทีเ่ ข๎าสูํ ระบบการผลติมาจากเกษตรกรทีท่ าสัญญารํวมกัน 10 - 15 
เปอร์เซ็นต์ เป็นสับปะรดจากเกษตรกรอิสระ และ 25 - 30 เปอร์ เ ซ็นต์  ได๎จ าก  
การรวบรวมของพํอค๎าคนกลาง ซึ่งการวางแผนฯ ที่ดีของโรงงานขนาดใหญํท าให๎
บริษัทสามารถผลิตสินค๎าตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎สอดคล๎องกับก าลัง
การผลิตของบริษัท แตํอยํางไรก็ตามการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรดสด
ลํวงหน๎าบางครั้งอาจไมํถูกต๎อง เนื่องจากระบบการปลูกสับปะรดของไทยเป็ น
เกษตรกรรายยํอย และอาศัยน้ าฝน ปัจจัยสภาพแวดล๎อมโดยเฉพาะปริมาณน้ าฝน
และอุณหภูมิ รวมถึงราคาผลผลิตจะเข๎ามาเกี่ยวข๎องท าให๎ปริมาณและคุณภาพของ
สับปะรดไมํตรงกับที่พยากรณ์ ซึ่งหากโรงงานสามารถท าสัญญารํวมกันเกษตรกร 
(contract farming ) ได๎ 100 เปอร์เซ็นต์ จะท าให๎สามารถวางแผนและจัดการ 
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐให๎การสนับสนุนเพื่อแก๎ไขปัญหาสับปะรด 
ทั้งระบบ 
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ส่วนปลายน้ า ได๎แกํ ตลาดสํงออกและตลาดภายในประเทศ 

ด๎านตลาดสํงออกสินค๎าสับปะรดกระป๋องที่ส าคัญ ได๎แกํ สหรัฐอเมริกา 
เยอรมันและรัสเซีย สํวนน้ าสับปะรด ได๎แกํ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ และสเปน 
ซึ่งประเทศไทยมีสํวนแบํงการตลาดสูง ดังนั้นการพัฒนาด๎านการตลาด จะต๎อง
สํงเสริมการเจรจาการค๎าเพื่อรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหมํ รณรงค์สํงเสริม  
การบริโภคสับปะรดและผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ สํงเสริมการสร๎างตราสินค๎า
สับปะรดไทยให๎เป็นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งมีการบริหารจัดการด๎านโลจิสติกส์  
อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชํวยเพิ่มขีดความสามารถในการสํงออกสับปะรดกระป๋อง
ของไทย 

ดังนั้นการจัดการคุณภาพในโซํอุปทานของสับปะรดโรงงานจะต๎องมี 
การบริหารจัดการทั้งระบบ โดยมีรูปแบบการการจัดการที่มีประสิทธิภาพ (ภาพที่ 66) 
ซึ่งผู๎ เกี่ยวข๎องทุกฝุายต๎องรํวมมือกันอยํางจริงจังทั้งเกษตรกรผู๎ผลิ ต ผู๎รวบรวม 
และหรือโรงงานแปรรูป ภาครัฐให๎การสนับสนุนรวมทั้งรํวมศึกษาวิจัยพัฒนา 
ทั้งด๎านพันธ์ุ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํๆ การพัฒนา
คุณภาพสินค๎า การเพิ่มมูลคําสินค๎า การลดต๎นทุนการผลิต การจัดหาแหลํงน้ า  
การอ านวยความสะดวกในข้ันตอนการสํงออก การสํงเสริมด๎านการตลาด รวมทั้ง  
การสนับสนุนและสํงเสริมให๎เกษตรกรมีการรวมกลุํม สร๎างความเข๎มแข็งของกลุํม  
มีการวางแผนการผลิต การสนับสนุนให๎มีการท าสัญญาซื้อขายลํวงหน๎า นอกจากนี้
ทุกภาคสํวนในหํวงโซํการผลิตจะต๎องมีความจริงใจและความซื่อสัตย์ตํอกัน เพื่อให๎
สามารถบริหารการผลิตและการตลาดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการให๎ข๎อมูล
ขําวสารอยํางทั่วถึงกับผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายทั้งข๎อมูลด๎านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิต 
การเพิ่มคุณภาพผลผลิต รวมทั้งข๎อมูลด๎านการตลาด  
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ปัจจัยหลักท่ีต้องด าเนินการ 

ส าหรับเกษตรกร 

1. การเ ข๎าสูํ ระบบการผลิตอยํางเหมาะสม  (GAP)  โดยผลิตตาม 
แนวทางการผลิตที่ ถูกต๎อ ง เพื่ อ ให๎ ได๎ผลผลิตที่ มี คุณภาพ และ 
มีความปลอดภัย ตรงตามความต๎องการของโรงงาน 

2. การวางแผนการผลิต นับเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดในระบบการผลิต  ทั้งนี้
เพื่อให๎สามารถมีผลผลิตสอดคล๎องกับความต๎องการของโรงงาน  
มีการกระจายการผลิตเพื่อไมํให๎ผลผลิตกระจุกตัวและราคาตกต่ า  

3. การใช๎เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพ  
มีความปลอดภัยทางอาหาร ไมํมีการตกค๎างของสารไนเตรท 
เกินคําที่ก าหนด รวมทั้งผลผลิตมีการกระจายตัวสอดคล๎องกับ 
ความต๎องการของตลาด 

4. การเก็บเกี่ยวที่ความสุกแกํเหมาะสม เพื่อให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพดี 
ตรงตามความต๎องการของโรงงาน 

5. การพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว นับเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางมาก 
ที่เกษตรกรต๎องให๎ความส าคัญ ทั้งการคัดแยกผลผลิตที่ไมํได๎คุณภาพ 
การบรรจุและการขนสํงไปให๎ผู๎รวบรวมหรือบริษัทฯ จะต๎องท าด๎วย
ความระมัดระวัง ปูองกันการชอกช้ าของผลิตผล 

6. การจดบันทึก นับเป็นสิ่งจ าเป็นมากในระบบ GAP ทั้งนี้เพื่อให๎ทราบ
ข๎อมูลการจัดการการผลิตและเป็นข๎อมูลส าคัญในระบบการตรวจสอบ
ย๎อนกลับจากจุดก าเนิดของสินค๎า 
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ส าหรับผู้รวบรวมและหรือผู้ประกอบการ (โรงงาน) 

1. การวางแผน ถือเป็นหัวใจของการด าเนินการธุรกิจให๎ประสบ
ความส าเร็จ ผู๎รวบรวมและหรือผู๎ประกอบการ (โรงงาน) จะต๎อง 
มีการวางแผนการผลิต วําจะจัดหาวัตถุดิบที่ไหน แหลํงใด ให๎ได๎ทั้ง
ปริมาณ คุณภาพ และชํวงเวลาที่ต๎องการ เพื่อให๎สามารถบริหาร
จัดการทั้งแรงงาน ระยะเวลาและปริมาณได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
และลดต๎นทุนคําใช๎จํายในการด าเนินการ 

2. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกต๎องและมีการบริหารจัดการที่ดี  
ปูองการผลผลิตเสียหายในระหวํางรอการผลิต 

3. การพัฒนาโรงงาน เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียตํางๆ ที่จะ
เกิดข้ึนในขบวนการผลิต และมีการใช๎ประโยชน์จากของเหลือใช๎ 
และเพิ่มมูลคํา 

ปัจจัยสนับสนุนท่ีควรด าเนินการ 

ส าหรับเกษตรกร 

1. การรวมกลุํม  เกษตรกรผู๎ผลิตสับปะรดในบริ เวณใกล๎ เ คี ยงกัน 
ควรมีการรวมกลุํมการผลิต (แปลงใหญํ) ทั้งนี้เพื่อให๎การผลิตเป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน ผลผลิตได๎คุณภาพสม่ าเสมอ และยังเป็นการเพิ่ม
อ านาจในการตํอรอง 

2. การท าสัญญาซื้อขายลํวงหน๎า เป็นปัจจัยสนับสนุนอยํางหนึ่งที่จะชํวย
ให๎เกษตรกรผู๎ผลิตเกิดความมั่นใจในราคาสินค๎าที่จะได๎ ผู๎รวบรวมหรือ 
ผู๎สํงออกก็จะมั่นใจได๎วํามีสินค๎าตอบสนองความต๎องการของตลาดได๎ 

3. การเรียนรู๎และน าเทคโนโลยีมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
โดยภาครัฐให๎การสนับสนุนในทุกๆ สํวนที่เกี่ยวข๎องทั้งการฝึกอบรม
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ถํายทอดเทคโนโลยี การตรวจรับรองแปลง รวมถึงการพัฒนาพันธ์ุ 
เพื่อเพิ่มทางเลือกให๎เกษตรกร 

4. การลดต๎นทุนการผลิต เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขํงขัน  
ซึ่งการลดต๎นทุนการผลิตสามารถด าเนินการได๎หลายแนวทาง 
ทั้งการใช๎ปุ๋ยอยํางถูกต๎องและเหมาะสม มีการตรวจวิเคราะห์ดิน  
และให๎ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินและความต๎องการของพืช มีการผสมปุ๋ย
ใช๎เอง ท าปุ๋ยหมักใช๎เอง สํวนการใช๎สารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชต๎องใช๎ 
อยํางถูกต๎องและเหมาะสมทั้งชนิด ชํวงเวลา อัตราการใช๎ ด๎านต๎นทุน
แรงงานควรมีการใช๎แรงงานอยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช๎
เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม  

ส าหรับผู้รวบรวมและหรือผู้ประกอบการ 

1. การติดตํอประสานงาน ในการด าเนินการรวบรวม/เก็บเกี่ยวผลิตผล  
ให๎ได๎ตามชํวงเวลาที่ต๎องการและทันตามก าหนด ผู๎รวบรวมและหรือ
ผู๎ ป ร ะกอบการจ ะต๎ อ ง มี ข๎ อมู ลขอ ง เ กษตร กร ผู๎ ผ ลิ ต  ดั งนั้ น 
การติดตํอสื่อสารและประสานงานกันตลอดเวลาจะชํวยให๎สามารถ
บริหารจัดการผลิตผลได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ๎ามีการท าสัญญา 
ซื้อขายลํวงหน๎ากับเกษตรกรด๎วยแล๎วจะเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

2. การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร นับเป็นปัจจัยสนับสนุนที่จ าเป็น  
ผู๎รวบรวมและหรือผู๎ประกอบการจะต๎องแบํงปันข๎อมูลขําวสาร 
ทั้งด๎านเทคโนโลยีและข๎อมูลด๎านการตลาดแกํเกษตรกรอยํางสม่ าเสมอ
และตํอเนื่อง เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎และพัฒนาไปพร๎อมๆ กัน 

3. การลดต๎นทุน นับเป็นสิ่งจ าเป็นของทุกภาคสํวนในระบบโซํอุปทาน 
การผลิต ในกรณีของผู๎รวบรวมและหรือผู๎ประกอบการก็เชํนกัน  
ซึ่งต๎นทุนที่ส าคัญ ได๎แกํ ต๎นทุนด๎านแรงงาน และคําขนสํง ดังนั้น 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน มีผลผลิตตํอเนื่องเพื่อให๎



175 

 

เครื่องจักรด าเนินการได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพจะชํวยลดต๎นทุน 
การผลิต การพัฒนาด๎านโลจิสติกส์ที่ เหมาะสมจะชํวยลดต๎นทุน 
คําขนสํงได ๎

4. การสนับสนุนด๎านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป  
เพื่ อพัฒนาผลิต ภัณฑ์ ใหมํ ๆ  ที่ ชํวยเพิ่ ม มู ล คํ า โดยภาครัฐ ให๎ 
การสนับสนุนการถํายทอดเทคโนโลยีดังกลําว รวมทั้งการสํงเสริม 
และพัฒนาด๎านการตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหมํ 

จากปัจจัยหลักและปัจจัยสนับสนุนของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายในโซํอุปทาน 
การจัดการสับปะรดโรงงานคุณภาพ ทุกฝุายต๎องสนับสนุนและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อให๎ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ทุกภาคสํวนในโซํอุปทานดังกลําว จะต๎องมี 
การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แลกเปลี่ยนความรู๎ เทคโนโลยี มีความเช่ือใจ  
และซื่อสัตย์ตํอกันเพื่อให๎การด าเนินการส าเร็จด๎วยดี   
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 ภาพท่ี 66 รูปแบบการจัดการคุณภาพในโซํอุปทานการผลิตสับปะรดโรงงาน 

 

- สํงเสริมการสร๎างตราสินค๎า
สับปะรดไทยให๎เป็นที่ยอมรับ
ของตลาด 

- มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ด๎ า น 
โลจิสติกส์อยํางมีประสิทธิภาพ 

- มีการประสานติดตํออยํางดี
ระหวํางเกษตรกรและโรงงาน/
ผู๎ประกอบการ 

- การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร 
- การลดต๎นทุนการด าเนินการ 

- มีการรวมกลุํม 
- รัฐสนับสนุนด๎านตํางๆ เชํน 

ก า ร ร ว ม ก ลุํ ม  ก า ร อ บ ร ม
ถํายทอดเทคโนโล ยี  ตํ า งๆ 
การรับรอง GAP 

- การจัดหาแหลํงน้ า 
- การลดต๎นทุนการผลิต 

ปัจจัยสนับสนุน 

 

- มีการวางแผนการตลาดและ 
การผลิตสอดคล๎องกัน 

- ท า contact farming 
- ปรับปรุง /เพิ่ มประสิท ธิภาพ 

การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหมํๆเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม 

 

- เข๎าระบบ GAP ท า  contact 
farming 

- มีการวางแผนการผลิต 
- ใช๎เทคโนโลยีการผลิตเหมาะสม 
- ปูอ งกันผลผลิตสูญ เสี ยจาก

ศั ต รู พื ช แ ล ะ ส า ร ไ น เ ต ร ท 
เกินก าหนด 

- เก็บเกี่ยวอายุเหมาะสมและ
ขนสํงด๎วยความระมัดระวัง 

- การจดบันทึกเพื่อตรวจสอบ
ย๎อนกลับ 

- สํงเสริมการเจรจาการค๎า
เพื่อรักษาตลาดเดิมและ
ขยายตลาดใหมํ 

- รณรงค์สํงเสริมการบริโภค
สับปะรดและผลิตภัณฑ์
ภายในประเทศ 

ปัจจัยหลัก 
 

มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แลกเปลี่ยนความรู๎ เทคโนโลยี มีความเชื่อใจและซ่ือสัตย์
ตํอกัน 

 

มีมิตรสัมพันธ์ตํอกัน              

ผู้ผลิต
(เกษตรกร 

  
 

ตลาด
ส่งออก 

โรงงาน 
ผู้ประกอบ

การ

     

  

มีมิตรสัมพันธ์ตํอกัน              
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7.2 การจัดการคุณภาพในโซ่อุปทานสับปะรดบริโภคสดเพ่ือการส่งออก 

การผลิตสับปะรดของประเทศไทยสํวนใหญํผลิตสับปะรดโรงงาน 
เพื่อปูอนเข๎าสูํอุตสาหกรรมสบัปะรดกระป๋อง การผลิตสบัปะรดผลสดเพื่อการสํงออก
นับวํามีน๎อยมากหรือแทบไมํมีเลยก็วําได๎ บางครั้งผู๎ประกอบการที่ประสงค์จะสํงออก
สับปะรดบริโภคสดถ๎าเป็นในกลุํมปัตตาเวียก็ต๎องเลือกมาจากแปลงที่ปลูก 
เพื่อสํงโรงงาน ท าให๎คุณภาพและผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได๎ไมํมีความสม่ าเสมอ ทั้งใน  
เรื่องของขนาด รูปทรง และความสุกแกํ ท าให๎เกิดความเสียหายเมื่อถึงตลาด
ปลายทาง ในสํวนการผลิตสับปะรดบริโภคสดในกลุํม Queen เชํน พันธ์ุตราดสีทอง 
พันธ์ุสวีและพันธ์ุภูเก็ต สํวนใหญํผลิตเพื่อจ าหนํายผลสดภายในประเทศ มีบางครั้ง  
ผู๎สํงออกต๎องการสํงออกต๎องไปหาผลผลิตจากแปลงเกษตรกรเหลํานี้เชํนกัน 
และจะพบปัญหาดังที่กลําวมาแล๎ว นอกจากนี้ยังมีปัญหาด๎านการเกิดอาการไส๎สี
น้ าตาลภายหลังการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า ซึ่งเป็นขีดจ ากัดในการสํงสับปะรดผลสด
ไปตํางประเทศ และสับปะรดกลุมํ Queen นี้จะอํอนแอตํอการเกิดอาการไส๎สีน้ าตาล
มากสุด แตํในปัจจุบันการสํงออกสับปะรดผลสดในตํางประเทศใช๎พันธ์ุ MD2  
ซึ่งมีลักษณะเดํนทั้งในด๎านคุณภาพและการทนทานตํอการเกิดอาการไส๎สีน้ า ตาล
ดังกลําว ซึ่งประเทศไทยได๎มีการศึกษาและมีเกษตรกรบางสํวนต๎องการปรับเปลี่ยน
การผลิตสับปะรดเพื่อสํงโรงงานบางสํวนมาปลูกสับปะรดผลสดเพื่อการสํงออก 

ในด๎านการผลิตสับปะรดกลุํม Queen ในภาคตะวันออก จากการศึกษา
ของ วรรณภา และคณะ (2555) พบวํา ภาคตะวันออกมีการผลิตสับปะรด 
กลุํม Queen มากสุด แตํเกษตรกรไมํมีการวางแผนการผลิต สํงผลกระทบตํอราคา
ต๎นทุนการผลิตสูง 8.54 บาท/กิโลกรัม โดยเป็นต๎นทุนโลจิสติกส์ 2.96 บาท/กิโลกรัม 
และเกษตรกรร๎อยละ 28 ไมํปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP ดังนั้น  
เพื่อเพิ่มศักยภาพการสํงออกสับปะรดผลสดของไทย จึงควรจะมีการจัดการคุณภาพ
ตลอดโซํอุปทานของสับปะรดบริโภคสดเพื่อการสํงออกทั้งระบบ Alexander et al., 
(2016) การจัดการหํวงโซํอุปทานสับปะรดบริโภคสดที่ดีจะชํวยเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพของผลิตผล โดยทุกภาคสํวนรํวมมือกัน มีการแชร์ข๎อมูลขําวสารตํางๆ 
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เปูาหมายเพื่อให๎ผลิตผลถึงมือผู๎บริโภคโดยได๎รับความพึงพอใจสูงสุดและทุกภาคสํวน
ได๎รับผลประโยชน์รํวมกัน ในสํวนของผู๎เกี่ยวข๎องในหํวงโซํการผลิตสับปะรดบริโภค
สดเพื่อการสํงออก ประกอบด๎วย 2-3 สํวน คือ เกษตรกรผู๎ผลิต ผู๎รวบรวมและหรือ 
ผู๎สํงออก ภาครัฐมีสํวนรํวมในการให๎การสนับสนุนด๎านตํางๆ ทั้งการศึกษาวิจัย 
พัฒนาพันธ์ุ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  
การพัฒนาคุณภาพและการเพิ่มมูลคําสินค๎า การลดต๎นทุนการผลิต การอ านวย 
ความสะดวกในข้ันตอนการสํงออก การสํงเสริมด๎านการตลาด รวมทั้งการสนับสนุน
และสํ ง เ ส ริ ม ให๎ เ กษตรกรมี ก าร รวมกลุํ ม  ส ร๎ า งความ เ ข๎มแ ข็ งของกลุํ ม  
มีการวางแผนการผลิต การท าสัญญาซื้อขายลํวงหน๎า ทั้งนี้ทุกภาคสํวนจะต๎องมี 
ความจริงใจและความซื่อสัตย์ตํอกัน เพื่อให๎สามารถบริหารการผลิตและการตลาดได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการให๎ข๎อมูลขําวสารตํางๆอยํางทั่วถึงกับผู๎เกี่ยว ข๎อง 
ทุกฝุายทั้ ง ข๎อมูลด๎านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิต การเพิ่มคุณภาพผลผลิต  
การ จั ด กา รห ลั ง กา ร เ ก็ บ เ กี่ ย ว  ร วมทั้ ง ข๎ อมู ลด๎ า นก าร ตล าดทั้ ง ภายใน 
และตํางประเทศ โดยรูปแบบการจัดการในโซํอุปทานสับปะรดบริโภคสด 
เพื่อการสํงออก มีดังนี ้(ภาพที่ 67)  
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ปัจจัยหลัก 

ภาพท่ี 67  รูปแบบการจัดการคุณภาพในโซอํุปทานการผลติสับปะรดบริโภคสด
เพื่อการสงํออก 

 

ปัจจัยสนับสนุน 
- มี ก า ร ติ ด ตํ อ กั บ ผู๎ ร ว บ ร ว ม

สม่ าเสมอ 
- ต๎องทราบปริมาณผลผลิตที่จะ

จัดสํงอยํางดีเพื่อบริหารจัดการ
ด๎านการตลาดอยํางมีประสิทธิภาพ 

- การลดต๎นทุน 
- รัฐสนับสนุนเทคโนโลยีหลังการ

เก็บเกี่ยวที่เหมาะสม รวมทั้งการ
สํงเสริมและพัฒนาตลาดทั้งตลาด
เดิมและตลาดใหมํ 
 

- มีการรวมกลุํม 
- ท า contract farming 
- รัฐสนับสนุนด๎านตํางๆ เชํน 

กา ร ร วบ ก ลุํ ม  ก า รอ บ ร ม
ถํายทอดเทคโนโลยีตํ า งๆ 
การรับรองGAP การพัฒนา 

- พันธ์ุและเทคโนโลยีกํอน-หลัง
การเก็บเกี่ยว 

-การลดต๎นทุนการผลิต 
 

- มีการประสานติดตํออยํางดี
ร ะ ห วํ า ง เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ 
ผู๎รวบรวม/ผู๎สํงออก  

- การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร 
- การลดต๎นทุน 
- รัฐสนับสนุนถํายทอดเทคโนโลยี

หลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 

มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แลกเปลี่ยนความรู๎ เทคโนโลยี มีความเชื่อใจและซ่ือสัตย์
ตํอกัน 

- มีการวางแผนการจัดการใน 
การรวบรวมและคัดบรรจุ 

- ปูองกันผลผลิตเสียหายระหวําง
ขนสํง 

- จัดการหลังเก็บเกี่ยวอยํางถูกวิธี 
- ปรั บ ป รุ ง โ ร ง คั ด บร ร จุ ใ ห๎ มี

ปร ะสิ ท ธิภ า พแล ะปู อ ง กั น 
การสูญเสียผลิตผลได๎ดี 

- ควรมีระบบลดอุณหภูมิ 
(pre-cooling) 

 

- เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม 
- เข๎าระบบ GAP 
- มีการวางแผนการผลิต 
- ใช๎พันธ์ุและเทคโนโลยีการผลิต

เหมาะสม 
- เก็บเกี่ยวอายุเหมาะสม 
- ปูองกันผลผลิตสญูเสียจากศัตรพูืช 
- เก็บเกี่ยวและขนสํงด๎วยความ

ระมัดระวัง ปูองกันผลผลิตชอกช้ า 
- การจัดบันทึก 

 

- มีการวางแผนการสํงออก
ทั้งปริมาณ ชํวงเวลาและ
ตลาด 

- มีการจัดการในการเก็บ
รักษาและการขนสํงที่ดี
สามารถรักษาคุณภาพ
ของผลิตผล 

 

ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้รวบรวม 

มีมิตรภาพตํอกัน มีมิตรสัมพันธ์ตํอ

กัน  
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จากรูปแบบการจัดการคุณภาพในโซํอุปทานการผลิตสับปะรดบริโภคสด 
เพื่อการสํงออก ผู๎เกี่ยวข๎องในหํวงโซํอุปทานการทุกภาคสํวนจะต๎องด าเนินการ  
(ปัจจัยหลัก) และควรจะด าเนินการเพื่อเสริม (ปัจจัยสนับสนุน) การเพิ่มศักยภาพ 
การผลิตและการแขํงขันดังนี้ 

ปัจจัยหลักท่ีต้องด าเนินการ 

ส าหรับเกษตรกร 

1. เลือกพื้นที่ เหมาะสม การปลูกสับปะรดบริโภคสดเพื่อการสํงออก 
สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือต๎องเลือกพื้นที่ๆ เหมาะสม มีแหลํงน้ า ไมํไกล
จากเส๎นทางคมนาคม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและลดความเสียหาย
ระหวํางการขนสํงจากสวนมาสํงผู๎รวบรวมและหรือผู๎ประกอบการ 
รวมทั้งลดต๎นทุนคําขนสํงตํางๆ 

2. การเ ข๎าสูํ ระบบการผลิตอยํางเหมาะสม  (GAP)  โดยผลิตตาม 
แนวทางการผลิตที่ ถูกต๎อ ง เพื่ อ ให๎ ได๎ผลผลิตที่ มี คุณภาพ และ 
มีความปลอดภัย เป็นที่เช่ือมั่นของผู๎บริโภคตลาดปลายทาง 

3. การวางแผนการผลิต นับเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดในระบบการผลิตทั้งนี้
เพื่อให๎มีผลผลิตสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด และสามารถ
น ามาใช๎ในการบริหารจัดการทั้งสินค๎าและตลาดให๎มีประสิทธิภาพ
ได๎มากสุด 

4. การใช๎พันธ์ุและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม เพื่อให๎ได๎ผลผลิตที่มี
คุณภาพ ไมํเกิดอาการไส๎สีน้ าตาลเมื่อถึงตลาดปลายทาง ผลผลิต 
มีความปลอดภัย รวมทั้งมีการกระจายตัวสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของตลาด 

5. การเก็บเกี่ ยวที่อายุ เหมาะสม อายุ เก็บ เกี่ ยวมีผลตํอ คุณภาพ 
และอายุการเก็บรักษาสับปะรดเป็นอยํางมาก ดังนั้น การเก็บเกี่ยว
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สับปะรดบริโภคสดเพื่อการสํงออกจะต๎องเก็บที่อายุเหมาะสม เพื่อให๎
ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และไมํเกิดอาการไส๎สีน้ าตาลเมื่อถึงตลาด
ปลายทาง 

6. การพัฒนาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว นับเป็นสิ่งจ าเป็นอยํางมาก  
ที่เกษตรกรต๎องให๎ความส าคัญ ทั้งการคัดแยกผลผลิตที่ไมํได๎คุณภาพ 
การบรรจุในภาชนะบรรจุและการขนสํงไปให๎ผู๎รวบรวมหรือบริษัทฯ 
จะต๎องท าด๎วยความระมัดระวัง ปูองกันการสูญเสียที่จะเกิดกับผลิตผล 

7. การจดบันทึก นับเป็นสิ่งจ าเป็นมากในระบบ GAP ทั้งนี้เพื่อให๎ทราบ
ข๎อมูลการจัดการการผลิตและเป็นข๎อมูลส าคัญในระบบการตรวจสอบ
ย๎อนกลับจากจุดก าเนิดของสินค๎า ซึ่งตํอไปทุกสินค๎าจะต๎องพัฒนาไปถึง
จุดน้ี ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจของผู๎บริโภค 

ส าหรับผู้รวบรวมและหรือผู้ส่งออก 

1. การวางแผน การวางแผนนับเป็นหัวใจของการด าเนินการธุรกิจ 
ให๎ประสบความส าเร็จ ผู๎รวบรวมและหรือผู๎สํงออกสับปะรดบริโภคสด 
ก็เชํนกัน จะต๎องมีการวางแผนการผลิต (รวบรวม) และการสํงออก 
วําจะจัดหาวัตถุดิบที่ไหน แหลํงใด เกษตรกรรายใดบ๎า ง ให๎ได๎ทั้ง
ปริมาณ คุณภาพ และชํวงเวลาที่ต๎องการ เพื่อให๎สามารถบริหาร
จัดการทั้งแรงงาน ระยะเวลาและปริมาณได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
และลดต๎นทุนคําใช๎จํายในการด าเนินการ 

2. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ ถูกต๎อง นับเป็นสิ่ งส าคัญที่ต๎อง
ด าเนินการอยํางถูกวิธีและระมัดระวังความสูญเสียตํางๆ ที่จะเกิดข้ึน 
ในขบวนการจัดการหลังการ เก็บเกี่ ยว ซึ่ งจะมีผลตํอคุณภาพ 
และอายุการเก็บรักษาของผลิตผล รวมทั้งความยอมรับของผู๎บริโภค 
ที่ตลาดปลายทาง 
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3. การพัฒนาโรงคัดบรรจุ สิ่งจ าเป็นตํางๆของโรงคัดบรรจุจะต๎องอยูํ 
ในสภาพที่ เหมาะสมและพร๎อมใช๎งานตลอดเวลา โ ดยทั่วไปถ๎า 
โรงคัดบรรจุที่จ าเป็นต๎องเก็บรักษาผลผลิตไว๎กํอนขนสํงควรจะมี 
ห๎องเย็นส าหรับเก็บรักษาผลิตผล เพื่อชํวยลดอุณหภูมิและรักษา
คุณภาพผลิตผลกํอนการขนสํง หรือเป็นระบบ cold chain 

ปัจจัยสนับสนุนท่ีควรด าเนินการ 

ส าหรับเกษตรกร 

1. การรวมกลุํม เกษตรกรผู๎ผลิตสับปะรดบริโภคสดเพื่อการสํงออกควรมี
การรวมกลุํมการผลิต ทั้งนี้เพื่อให๎การผลิตเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ผลผลิตได๎คุณภาพสม่ าเสมอ และเป็นการเพิ่มอ านาจในการตํอรอง 

2. การท าสัญญาซื้อขายลํวงหน๎า เป็นปัจจัยสนับสนุนอยํางหนึ่งที่ชํวยให๎
เกษตรกรผู๎ผลิตเกิดความมั่นใจในราคาสินค๎าที่จะได๎  ผู๎รวบรวมหรือ 
ผู๎สํงออกก็จะมั่นใจได๎วํามีสินค๎าตอบสนองความต๎องการของตลาดได๎ 

3. การเรียนรู๎และน าเทคโนโลยีตํางๆมาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
โดยภาครัฐให๎การสนับสนุนทั้งการฝึกอบรมถํายทอดเทคโนโลยี  
การตรวจรับรองแปลง รวมถึงการพัฒนาพันธ์ุเพื่อเพิ่มทางเลือก 
ให๎เกษตรกร 

4. การลดต๎นทุนการผลิต เป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขํงขัน  
ซึ่งการลดต๎นทุนการผลิตสามารถด าเนินการได๎หลายแนวทางทั้ง 
การใช๎ปุ๋ยอยํางถูกต๎องและเหมาะสม มีการตรวจวิเคราะห์ดิน และให๎
ปุ๋ยตามผลวิเคราะห์ดินและความต๎องการของพืช มีการผสมปุ๋ยใช๎เอง  
ท าปุ๋ยหมักใช๎เอง สํวนการใช๎สารเคมีปูองกันก าจัดศัตรูพืชต๎องใช๎ 
อยํางถูกต๎องและเหมาะสมทั้งชนิด ชํวงเวลา อัตราการใช๎ ด๎านต๎นทุน
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แรงงานโดยการใช๎แรงงานอยํางมีประสิทธิภาพ การใช๎เครื่องจักรกล
การเกษตรที่เหมาะสม 

ส าหรับผู้รวบรวมและหรือผู้ส่งออก 

1. มีการติดตํอประสานงานอยํางดี ในการด าเนินการรวบรวมผลิตผล 
เพื่อการสํงออกให๎ได๎ในชํวงเวลาที่ต๎องการและทันตามก าหนด  
ผู๎รวบรวมและหรือผู๎สํงออกจะต๎องมีข๎อมูลของเกษตรกรผู๎ผลิต  
มีการติดตํอสื่อสารและประสานงานกันตลอดเวลาซึง่จะชํวยให๎สามารถ
บริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ๎ามีการท าสัญญาซื้อขาย 
ลํวงหน๎ากับเกษตรกรจะเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

2. การแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร นับเป็นปัจจัยสนับสนุนที่จ าเป็น  
ผู๎รวบรวมและหรือผู๎สํ งออกจะต๎องแบํ งปันข๎อมูล ขําวสาร ทั้ ง 
ด๎านเทคโนโลยีและข๎อมูลด๎านการตลาดแกํเกษตรกรอยํางสม่ าเสมอ
และตํอเนื่อง เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎และพัฒนาไปพร๎อมๆ กัน 

3. การลดต๎นทุน นับเป็นสิ่งจ าเป็นของทุกภาคสํวนในระบบโซํอุปทาน 
การผลิต  ในกร ณีของผู๎ ร วบรวมและหรื อผู๎ สํ ง ออกก็ เ ชํนกั น  
ซึ่งต๎นทุนที่ส าคัญ ได๎แกํ ต๎นทุนด๎านแรงงาน และคําขนสํง ดังนั้น  
การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดบรรจุ จะชํวยลดต๎นทุนด๎านแรงงาน  
การพัฒนาด๎านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมจะชํวยลดต๎นทุนคําขนสํงได๎ 

4. การสนับสนุนด๎านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว โดยภาครัฐให๎ 
การสนับสนุนการถํายทอดเทคโนโลยีดังกลําว รวมทั้งการสํงเสริม 
และพัฒนาด๎านการตลาดทั้งตลาดเดิมและตลาดใหมํ 

จากปัจจัยหลักและปัจจัยสนับสนุนของผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายในโซํอุปทาน
สับปะรดบริโภคสดเพื่อการสํงออกตามที่กลําวมาแล๎ว สิ่งจ าเป็นอีกประการหนึ่งที่จะ
สนับสนุนและชํวยให๎ระบบดังกลําวประสบความส าเร็จเพิ่มมากข้ึน ทุกภาคสํวน
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จะต๎องมีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร แลกเปลี่ยนความรู๎ เทคโนโลยีมีความเช่ือใจ
และซื่อสัตย์ตํอกันเพื่อให๎การด าเนินการส าเร็จด๎วยดี 
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