
 

คํานํา 
คู่มือการผลิตสับปะรดคุณภาพและการแปรรูปสับปะรดเพ่ือการรวมกลุ่ม

เกษตรกรฉบับน้ี มีแนวคิดมาจากการท่ีสับปะรดห้วยมุ่น ได้รับการส่งเสริมจาก
หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ซ่ึงเป็นท่ีทราบกันดีว่า สับปะรดห้วยมุ่น เป็นสับปะรด
ท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงบางสวนก็ได้รับการข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วน้ัน ประเด็นท่ีทางภาครัฐ และภาควิชาการ ยังคงคิดจะ
สนับสนุนต่อเน่ือง คือ การจัดการปลายนํ้า   ของภาคการผลิตสับปะรดห้วยมุ่น 
ซ่ึงในกระบวนการปลูกตลอดจนการเก็บเก่ียวและการแปรรูป ได้มีหลายฝ่ายได้ให้
ความช่วยเหลือมาโดยตลอด แต่ในการดําเนินงานในครั้งน้ี จะเป็นการเพ่ิม
ช่องทางในการให้นักวิชาการ เป็นตัวเช่ือมระหว่างภาคผลิต คือ พ่ีน้องเกษตรกร 
ภาคการแปรรูป คือภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ และภาครัฐท่ีมีกลไกการ
เปิดตลาดหาช่องทางในการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ภายใต้โครงการ การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลไม้ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยคู่มือจะเน้นการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร ซ่ึงเป็นงบประมาณ
จากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณมาท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ และมีหน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการร่วมเป็นทีมวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดการระบบการผลิตสับปะรดให้สอดคล้องกับคุณภาพ และ
ปริมาณการรับซ้ือในตลาด และการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมมูลค่า โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีสามารถผลิตผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพตามท่ีตลาดต้องการใน
การจําหน่าย ตลอดจนการพัฒนากระบวนยืดอายุของสับปะรดทานสดระหว่าง
การขนส่ง และการแปรรูปส่วนเหลือท้ิงทางการเกษตรจากไร่สับปะรด ให้ได้
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์และสามารถสร้างมูลค่าในตลาดได้ และก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือความย่ังยืนในการจัดการสับปะรดห้วยมุ่นต่อไป 
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1.การผลิตสับปะรดคุณภาพ 

ข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับสับปะรด (ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : 
Ananas comosus (L.) Merr. จั ด อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ สั บ ป ะ ร ด 
(BROMELIACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย BROMELIOIDEAE) เป็นพืช
ล้มลุกชนิดหน่ึงท่ีมีต้นกําเนิดมาจากบริเวณทวีปอเมริกาใต้ ลําต้นมี
ขนาดสูงประมาณ 80-100 เซนติเมตร การปลูกสามารถปลูก    
ได้ง่ายโดยการฝังกลบหน่อหรือส่วนยอดของผลท่ีเรียกว่า จุก เปลือก
ของผลสับปะรดภ ายนอกมีลั กษณ ะคล้ ายตาล้ อมรอบผล            
แต่ละท้องถ่ินเรียกสับปะรดแตกต่างกันออกไป เช่น 

ภาคกลาง เรียกว่า สับปะรด 
ภาคอีสาน เรียกว่า บักนัด (หมากนัด) 
ภาคเหนือ เรียกว่า มะนัด มะขะนัด บ่อนัด 
ภาคใต้ เรียกว่า ย่านัด หย่านัด ย่านนัด ขนุนทอง มะลิ (โดย

ย่านัดหรือหย่านัด มีท่ีมาจากภาษาโปรตุเกส) 
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แหล่งท่ีปลูกสับปะรดในไทย 

เน่ืองจากความทนทาน ทําให้ปลูกได้ในดินแทบทุกแห่งใน
ประเทศไทย แหล่งปลูกสับปะรดท่ีสําคัญของไทย ได้แก่ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดลําปาง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ เช่น ภูเก็ต 
พังงา ชุมพร 

พันธุ์สับปะรดท่ีนิยมปลูกในประเทศไทย 
- พันธุ์ปัตตาเวีย หรือเรียกว่า สับปะรดศรีราชา นิยมปลูกท่ัวไป 

ผลใหญ่ ฉํ่านํ้า เน้ือสีเหลืองอ่อน 
- พันธุ์อินทรชิต เป็นสับปะรดพันธุ์พ้ืนเมือง 
- พันธุ์ขาว/ดํา 
- พันธุ์ภูเก็ต หรือ พันธุ์สวี นิยมปลูกทางภาคใต้ ใบมีแถบ     

สีแดงท่ีตอนกลางใบ กลีบดอกสีม่วงอ่อน ผลเล็กเปลือกหนาเน้ือ        
สีเหลืองเข้ม หวานกรอบ 

- พันธุ์นางแล หรือ พันธุ์นํ้าผึ้ง นิยมปลูกในจังหวัดเชียงราย 
ผลกลม ตานูน เปลือกบาง เน้ือสีเหลืองเข้ม รสหวานจัด 

- พันธุ์ตราดสีทอง 
- พันธุ์ภูแล 
- พันธุ์ห้วยมุ่น 
- พันธุ์เพชรบุรี ผลย่อยติดกันไม่แน่น แกะออกมารับประทาน

ได้โดยไม่ต้องปอกเปลือก แกนผลรับประทานได้ รสหวานอมเปรี้ยว 
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ลักษณะของสับปะรด 

รูปลักษณะ ไม้ล้มลุกอายุหลายปี สูง 90-100 เซนติเมตร  
มีลําต้นอยู่ใต้ดิน ใบเด่ียวเรียงสลับ ซ้อนกันถ่ีมาก รอบต้น กว้าง 
6.5 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 1 เมตร ไม่มีก้านใบ ดอกช่อออกจาก
กลางต้น มีดอกย่อยจํานวนมาก ผลเป็นผลรวม รูปทรงกระบอก    
มีใบเป็นกระจุกท่ีปลาย สับปะรดเป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว สามารถทน
ต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ เม่ือเจริญ
เป็นผลแล้วจะเจริญต่อไปโดยตาท่ีลําต้นจะเติบโตเป็นต้นใหม่ได้อีก 
และสามารถดัดแปลงเป็นไม้ประดับได้อีกด้วย  

สับปะรดแบ่งออกตามลักษณะความเป็นอยู่ได้ 3 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ พวกท่ีมีระบบรากหาอาหารอยู่ในดิน หรือเรียกว่าไม้ ดิน      
พวกอาศัยอยู่ตามคาคบไม้หรือลําต้นไม้ใหญ่ ได้แก่ ไม้อากาศต่างๆ 
ท่ีไม่แย่งอาหารจากต้นไม้ท่ีมันเกาะอาศัยอยู่ พวกน้ีส่วนใหญ่จะเป็น
ไม้ประดับ และพวกท่ีเจริญเติบโตบนผาหินหรือโขดหิน 

ส่วนสับปะรดท่ีเราใช้บริโภคจัดเป็นไม้ดิน แต่ยังมีลักษณะ
บางประการของไม้อากาศเอาไว้ คือ สามารถเก็บนํ้าไว้ตามซอกใบ
ได้เล็กน้อยมีเซลล์พิเศษสําหรับเก็บนํ้าเอาไว้ในใบ ทําให้ทนทาน
ในช่วงแล้งได้ด้วย 

ลักษณะประจําพันธุ์  : สับปะรดห้วยมุ่น คือ สับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวีย ท่ีถูกนําเข้ามาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไปปลูกในพ้ืนท่ีตําบล
ห้วยมุ่นประมาณ 50 กว่าปี มาแล้วจนกลายเป็นพันธุ์ ท้องถ่ิน 
เน่ืองจากสภาพดินและสภาพภูมิอากาศของพ้ืนท่ีทําให้สับปะรดห้วยมุ่น 
มีคุณลักษณะแตกต่างไปจากพันธุ์ดังเดิม คือ มีรสชาติหวานหอม ฉํ่านํ้า 
ตาต้ืน ตาไม่ลึกทําให้มีส่วนของเน้ือมาก เน้ือหนาน่ิม เน้ือมีสีเหลือง 
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อมนํ้าผึ้ง ผลค่อนข้างเล็ก รับประทานแล้วไม่ระคายลิ้น ซ่ึงเป็น
เอกลักษณ์ของสับปะรดห้วยมุ่น 

 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ต้น/ใบ/ดอก/ผล) 
ต้น สับปะรดเป็นพันธุ์ไม้ล้มลุกทีมีอายุอยู่ได้นานหลายปี     

มีลําต้นใต้ดินลักษณะเป็นปล้องสั้น ลําต้นจะถูกห่อหุ้มด้วยกาบใบ 
ไม่มีการแตกก่ิงก้าน มีความสูงของลําต้นประมาณ 90-100 
เซนติเมตร 

ใบ ออกเป็นใบเดียวเรียงกันแบบถ่ีๆ ใบเรียวยาวไม่มีก้านใบ 
ปลายใบแหลม โคนใบมีลักษณะเป็นกาบหุ้มลําต้น แผ่นใบสีเขียวเข้ม 
ด้านล่างใบมีลักษณะเป็นแป้งสีขาวปกคลุมอยู่มีหนามเล็กแหลม
บริเวณขอบใบ 

ดอก ออกเป็นช่อเรียงกันแน่นรอบแกนช่อดอกท่ีปลายยอด 
ก้านช่ อดอกมีขนาดใหญ่ และแข็งแรง มีกลีบดอก 3  กลีบ         
กลีบด้านบนมีสีชมพูอมม่วง ส่วนกลีบดอกด้านล่างมีสีขาว มีเกสร
เพศผู้เรียงกันอยู่ 2 ชั้นๆ ละ 3 อัน 

ผล มีลักษณะเป็นผลรวมรูปทรงกลม นํ้าหนักผลอยู่ระหว่าง 
1.5–3.5 กิโลกรัม เฉลี่ยประมาณ 2.2 กิโลกรัม ใบผลสอบแคบ    
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ท่ีปลายผลมีใบสั้นๆ ออกกระจุกกันอยู่เน้ือภายในผลมีลักษณะฉํ่านํ้า 
เป็นสีเหลืองอมนํ้าผึ้ง รสชาติหอมหวานฉํ่า ไม่กัดลิ้น 

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

สับปะรดต้องการอากาศค่อนข้างร้อนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยู่
ระหว่าง 23.9-29.4 องศาเซลเซียส ปริมาณนํ้าฝนท่ีต้องการอยู่
ในช่วง 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี แต่ต้องตกกระจายสมํ่าเสมอ
ตลอดปี และมีความชื้นในอากาศสูง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน   
ดินร่วนปนทราย ดินปนลูกรัง ดินทรายชายทะเล และชอบท่ีลาดเท 
เช่น ท่ีลาดเชิงเขา สภาพความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินควรเป็น
กรดเล็กน้อย คือ ต้ังแต่ 4.5-5.5 แต่ไม่เกิน 6.0 

ฤดูกาลของสับปะรดห้วยมุ่น 
- ช่วงเก็บเก่ียวในฤดู ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคม และ

กลางเดือนเมษายน - กรกฎาคม สับปะรดจะให้ผลผลิตมาก ในตลาด 
มีราคาถูก 

- ช่วงเก็บเก่ียวนอกฤดู ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ต้นเดือน
เมษายน และเดือนสิงหาคม - ตุลาคม สับปะรดจะให้ผลผลิตน้อย 
จึงราคาแพง 
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สรรพคุณของสับปะรด 

1. ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรง 
2. ช่วยลดอัตราความเสียงจากการเกิดโรคมะเร็ง 
3. ช่วยบรรเทาและรักษาอาการหวัดได้ 
4. ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีมากข้ึน 
5. ช่วยให้สุขภาพในช่องปากแข็งแรง ป้องกันไม่ให้เกิด    

โรคเหงือก 
6. ช่วยบรรเทาอาการร้อน กระสับกระส่าย หิวนํ้า 
7. ช่วยแก้อาการท้องผูก ขับถ่ายไม่สะดวก 
8. ช่วยในการย่อยอาหารจําพวกโปรตีน 
9. ช่วยลดเสมหะในลําคอได้ 
10. ช่วยในการขับปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ออก 
11. ช่วยรักษาโรคน่ิว 
12. ช่วยรักษาโรคไตอักเสบ 
13. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง 
14. ช่วยรักษาโรคหลอดลมอักเสบ 
15. ช่วยบรรเทาอาการของโรคบิด 
16. เชื่อว่าช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคน้ิวล็อก     

(Trigger finger) 
17. ช่วยรักษาอาการบวมนํ้า 
18. ช่วยรักษาอาการแผลเป็นหนอง 
19. ช่วยแก้ปัญหาส้นเท้าแตก 
20. ช่วยลดการอักเสบจากบาดแผล 
21. เป็นยารักษาโรคผิวหนัง 
22. ใบสด นํามาใช้เป็นยาถ่ายหรือยาฆ่าพยาธิได้ 
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23. ผลดิบสามารถนํามาใช้ห้ามเลือดได้ 
24. ผลดิบสับปะรดช่วยขับประจําเดือน 
25. ส่วนของรากสับปะรดนํามาใช้เป็นยาแกกระษัย บํารุงไตได้ 
26. หนามของสับปะรดช่วยแก้พิษฝีต่างๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ของสับปะรด 

1. ช่วยบํารุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสอยู่เสมอ 
2. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยชะลอการเกิด   

ริ้วรอยและความแก่ชรา 
3. สับปะรดเป็นผลไม้ท่ีเม่ือรับประทานแล้วจะรู้สึกสบายท้อง

ไม่รู้สึกอึดอัด 
4. ใช้นํามารับประทานเป็นผลไม้ หรือนํามาปรุงเป็นอาหาร 

เช่น แกงสับปะรด เป็นต้น 
5. นํามาใช้แปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง ทําเป็นสับปะรด

กวนก็ได้ 
6. การแปรรูปสับปะรดอ่ืนๆ เช่น การทําไวน์สับปะรด แยม

สับปะรด เป็นต้น 
การรับประทานสับปะรดแนะนําให้ทานสดๆ ไม่ผ่ าน

กระบวนการประกอบอาหารหรือผ่านความร้อนเพ่ือป้องกันการ
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สูญเสียวิตามิน โดยสับปะรดทีเริ่มน่ิมแล้วและมีนํ้าเหนียวๆ ไหล
ออกมา แสดงว่าเริ่มเน่าหรือสุกมากจนเกินไป จึงไม่ควรรับประทาน 

ยอดอ่อนสับปะรด - แก้นิ่ว 
ไส้กลางสับปะรด  - แก้ขัดเบา 
เปลือก  - ขั บ ปั ส ส าวะ  แ ก้ ก ระ ษั ย  ทํ า ให้ ไต         

มีสุขภาพดี 
หนาม  - แก้พิษฝีต่างๆ แก้ไข้ ลดความร้อน ไข้พา 

ไข้กาฬ 
แขนง  - แก้โรคน่ิว 
จุก  - ขับปัสสาวะ แก้น่ิว แก้หนองใน มุตกิด

ระดูขาว 
ใบสด  - เป็นยาถ่าย ฆ่าพยาธิ ใน ท้อง ยาขับ

ปัสสาวะ แก้กระษัย 
ผลดิบ  - ใช้ห้ามโลหิต แก้โรคทางเดินปัสสาวะ 

ฆ่าพยาธิ และขับระดู 
ผลสุก  - ขับปัสสาวะ ขับเหง่ือ และบํารุงกาลัง 

ช่วยย่อยอาหาร แก่หนองใน มุตกิด    
กัดเสมหะในลําคอ 

ราก  -แก้น่ิว ขับปัสสาวะ แก้กระษัย ทําให้ไตมี
สุขภาพดี แก้หนองใน แก้มุตกิดระดูขาว 
แก้ขัดข้อ 
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คุณค่าด้านอาหาร : สับปะรด รับประทานเป็นผลไม้         
มีแร่ธาตุและวิตามินทีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

คุณค่าทางโภชนาการของสับปะรดสดต่อ 100 กรัม (3.5 ออนซ์) 
พลังงาน  48 กิโลแคลอร ี
คาร์โบไฮเดรต 12.63 กรัม 
 นํ้าตาล 9.26 กรัม 
 ใยอาหาร 1.4 กรัม 
ไขมัน 0.12 กรัม 
โปรตีน 0.54 กรัม 
วิตามิน 
 ไทอามีน (บี1) 0.079 มิลลิกรมั (7%) 
 ไรโบเฟลวิน (บี2) 0.031 มิลลิกรมั (3%) 
 ไนอาซิน (บี3) 0.489 มิลลิกรมั (3%) 
 กรดแพนโทเทนิก (บี5 ) 0.205 มิลลิกรมั (4%) 
 วิตามินบี6 0.110 มิลลิกรมั (8%) 
 โฟเลต (บี9) 15 ไมโครกรมั (4%) 
 วิตามินซี 36.2 มิลลิกรัม (44%) 
แร่ธาตุ 
 แคลเซียม 13 มิลลิกรัม (1%) 
 เหล็ก 0.28 มิลลิกรัม (2%) 
 แมกนีเซียม 12 มิลลิกรัม (3%) 
 ฟอสฟอรัส 8 มิลลิกรมั (1%) 
 โพแทสเซียม 115 มิลลิกรมั (2%) 
 สังกะส ี 0.10 มิลลิกรัม (1%) 

ประมาณร้อยละคร่าว ๆ โดยใช้การแนะนําของสหรัฐอเมริกาสําหรับ
ผู้ใหญ่ ข้อมูลจาก : USDA Nutrient Database 
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วิธีการปลูกสับปะรด 

เทคนิคการปลูกสับปะรดห้วยมุ่น 
การสับปะรดห้วยมุ่นน้ันสามารถปลูกได้ตลอดท้ังปี แต่ควรปลูก

ในฤดูแล้ง ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ซ่ึงมีแดดจ้าและไม่มี
ฝนชุก ดินยังคงมีความชุ่มชื้นเพียงพอแก่การเจริญเติบโตในระยะแรก
อยู่ ส่วนใหญ่มักปลูกเป็นแถวคู่ โดยฝังหน่อให้ลึกประมาณ 15–20 
เซนติเมตร และฝั่งหน่อให้ต้ังตรง หากปลูกในฤดูฝนควรฝังหน่อเอียง 
45 องศา เพ่ือป้องกันนํ้าขังในยอด ระยะปลูกแต่ต่างกันไปตาม
ความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ี 

การเตรียมวัสดุปลูก 
สับปะรดขยายพันธุ์โดยใช้ส่วนต่างๆ ของลําต้น เช่น จุก หน่อ 

และตะเกียง วัสดุปลูกต่างๆ เหล่าน้ีจะถูกเก็บเก่ียวและวางคว่ําไว้บน
ต้นแม่เพ่ือให้รอยแผลท่ีแยกออกมาจากต้นแม่แห้งดีเสียก่อน      
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เม่ือเตรียมพ้ืนท่ีปลูกใหม่เสร็จแล้วจึงไปเก็บรวบรวมมาอีกครั้งหน่ึง 
วัสดุปลูกแต่ละชนิดจะมีลักษณะของการเจริญเติบโตและระยะเวลา
ในการให้ผลผลิตท่ีแตกต่างกัน 

จุก เกิดท่ีส่วนยอดของผล มีนํ้าหนักเฉลี่ย 200-300 กรัม            
มีอัตราส่วนของใบกับส่วนท่ีเป็นลําต้นค่อนข้างสูง จึงมีความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมได้น้อยกว่าหน่อ มีอายุการให้ผล
นานกว่า และมีความต้านทานต่อโรคยอดเน่าได้น้อยกว่าหน่อ     
แต่การใช้จุกเป็นวัสดุปลูกจะให้ต้นสับปะรดท่ีมีระบบรากแข็งแรง
กระจายออกรอบลําต้น มีการเจริญเติบโตท่ีสมํ่าเสมอดีกว่าหน่อ  
ทําให้สามารถควบคุมการออกดอกและจัดการให้มีผลผลิตออกมา
ตามเวลาท่ีต้องการได้ดี 

หน่อ เจริญข้ึนมาจากตาตามมุมใบ มีขนาดโดยเฉลี่ย 0.5-1.0 
กิโลกรัม หน่ออากาศและหน่อดินเม่ือนํามาใช้เป็นวัสดุปลูกจะมี
ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมและโรคยอดเน่าได้ดี 
อายุการให้ผลเร็วกว่าต้นท่ีปลูกจากจุก แต่ต้นสับปะรดท่ีปลูกจาก
หน่อจะมีระบบรากแข็งแรงน้อยกว่า ความสมํ่าเสมอในการ
เจริญเติบโตน้อยกว่า และไวต่อการถูกกระตุ้นให้ออกดอกโดย
สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติได้มากกว่า จึงทําให้การควบคุมให้ออกดอก
ออกผลตามเวลาท่ีต้องการจะทําได้ยากกว่าต้นท่ีปลูกจากจุก 

ตะเกียง เป็นส่วนท่ีเจริญมาจากตาท่ีอยู่บนก้านผล ในทาง
พฤกษศาสตร์ ตะเกียง คือ ส่วนท่ีเป็นจุกของผลท่ีไม่พัฒนาไป
ตามปกติน้ันเอง ตะเกียง มีขนาดเฉลี่ย 0.3-0.5 กิโลกรัม และ     
มีอายุการให้ผลอยู่ระหว่างกลางของจุกกับหน่อ แต่ในสภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียซ่ึงนิยมปลูกกัน
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อย่างแพร่หลายมักจะไม่มีการสร้างตะเกียง จึงไม่พบว่ามีการใช้
ตะเกียงเป็นวัสดุปลูก 

การเตรียมดิน 
การเลือกพ้ืนท่ีเพาะปลูกสัปปะรดน้ันต้องเป็นพ้ืนท่ีท่ีระบาย

นํ้าได้ดี พ้ืนท่ีจะต้องไม่มีนํ้าท่วมขัง การเตรียมดินเพ่ือการเพาะปลูก
สัปปะรดมี 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

ครั้งท่ี 1 : ต้องไถดะป่ันเศษวัชพืช 1 ครั้ง ความลึกประมาณ 
20–40 เซนติเมตร เพ่ือให้วัชพืชย่อยสลายง่ายข้ึน และตากดิน   
ให้แห้ง 

ครั้งท่ี 2 : ต้องไถพรวนประมาณ 1–2 ครั้ง เพ่ือปรับหน้าดิน
พร้อมท่ีจะปลูก 

การปลูก 
ท้ังจุกและหน่อก่อนนําไปปลูกควรมีการคัดขนาดออกเป็น

กลุ่มอย่างชัดเจนและมีขนาดเท่าใกล้เคียงกัน โดยแต่ละกลุ่มควรมี
นํ้าหนักแตกต่างกันไม่เกิน 100 กรัมสําหรับจุก และไม่เกิน 200 
กรัมสําหรับหน่อ การใช้จุกหรือหน่อท่ีมีขนาดเดียวกันปลูกในแปลง
เดียวกันจะทําให้ต้นสับปะรดมีการเจริญเติบโตสมํ่าเสมอ การปฏิบัติ
ดูแลรักษา เช่น การให้ปุ๋ย การกําจัดวัชพืช และการบังคับผลทําได้
สะดวก ผลมีขนาดสมํ่าเสมอและมีช่วงเวลาเก็บเก่ียวสั้น ปลูกแถวคู่
ระยะห่างระหว่างต้น 20–30 เซนติเมตร ระหว่างแถว 50–60 
เซนติเมตร ระหว่างแถวคู่ 80–90 เซนติเมตร 

การชุบสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช ปัญหาสําคัญของการปลูก
สับปะรด คือ การเกิดโรคยอดและ รากเน่าซ่ึงจะทําความเสียหายได้
เป็นอย่างมาก การป้องกันสามารถทําได้โดยการใช้จุกหรือหน่อท่ีผึ่ง 
ให้รอยแผลแห้งดีเสียก่อน และชุบวัสดุปลูกในสารป้องกันกําจัดเชื้อรา 
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เช่น ฟอสเอ็ทธิล อะลูมิเนียม (fosethyl aluminium) อัตรา 400 
กรัมต่อนํ้า 20 ลิตร และถ้ามีแมลง เช่น เพลี้ยแป้งติดมากับวัสดุ
ปลูกอาจใช้สารกําจัดแมลง เช่น มาลาไธออน (malathion) ผสมลง
ไปพร้อมกันในอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อนํ้า 20 ลิตร ในการชุบสาร
ดังกล่าวควรแช่วัสดุปลูกไว้นาน 2-3 นาที เม่ือนําข้ึนมาแล้วควร
นําไปปลูกในแปลงท่ีเตรียมไว้ทันที ไม่ควรกองสุมวัสดุปลูกไว้นาน 
ข้ามวัน ถ้ามีความจําเป็นต้องท้ิงไว้นานข้ามวันควรกระจายวัสดุปลูกออก 
หลีกเลี่ยงการซ้อนทับกันของวัสดุปลูกให้มากท่ีสุด 

การควบคุมวัชพืช 
นอกจากจะมีอายุการเก็บเก่ียวแล้ว สับปะรดยังมีอัตราการ

เจริญเติบโตในช่วง 3-6 เดือนแรกค่อนข้างตํ่า ทําให้มีช่วงเวลา     
ท่ีวัชพืชจะเข้ามาทําความเสียหายได้มาก บทบาทของวัชพืช
นอกจากจะแก่งแย่งปัจจัยท่ีจําเป็นในการเจริญเติบโตแล้ว การมี
วัชพืชข้ึนอยู่ในแปลงปลูกสับปะรดยังเป็นอุปสรรค กีดขวางการเข้า
ไปปฏิบัติงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษาตลอดจนถึงการเก็บ
เก่ียวอีกด้วย การป้องกันกําจัดวัชพืชจึงต้องกระทําอย่างต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในช่วงการเตรียมปลูกไปจนถึงระยะท่ีต้นสับปะรด
สามารถสร้างพุ่มใบปกคลุมพ้ืนท่ีได้พอสมควรแล้ว ซ่ึงอาจกินเวลา 
7-9 เดือนหลังการปลูก 

เน่ืองจากสับปะรดเป็นพืชท่ีมีระบบรากกระจายอยู่มาก
บริเวณผิวดินต้ืนๆ จึงไม่นิยมใช้เครื่องจักรกลเข้าไปทําการไถพรวน
เพ่ือกําจัดวัชพืช เพราะจะทําให้ระบบรากได้รับความเสียหาย 
กระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโตและยังเป็นช่องทางให้เชื้อโรค
เข้าทําลายได้ง่ายอีกด้วย การป้องกันกําจัดวัชพืชส่วนใหญ่นิยมใช้
สารกําจัดวัชพืช การใช้แรงงานคนเข้าไปถากถางสิ้นเปลืองแรงงาน



๑๔ 

 

มากและ ทําได้ช้า จึงทําได้ในพ้ืนท่ีขนาดเล็กเพ่ือช่วยกําจัดวัชพืช   
ท่ีหลงเหลือหรือต้านทานต่อสารเคมีเป็นจุดๆ ไป สารกําจัดวัชพืช   
ท่ีนิยมใช้ในไร่สับปะรด ได้แก่ 

1.ไดยูรอน (diuron) เป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทเลือกทําลาย 
ใช้ได้ท้ังก่อนและหลังวัชพืชงอกเข้าสู่ทางรากมากกว่าทางลําต้นและใบ 
เคลื่อนย้ายจากรากไปสู่ใบทางท่อนํ้าตามกระแสการคายนํ้า ควบคุม
วัชพืชใบกว้างได้ดีกว่าใบแคบ ทําลายพืชโดยยับย้ังการสังเคราะห์
แสงและทําให้ เซลล์ตาย การเลือกทําลายเน่ื องมาจากการ
เคลื่อนย้ายและการย่อยสลายภายในต้นพืชแต่ละชนิดมีอัตรา
แตกต่างกัน การใช้ควรฉีดพ่นในสภาพท่ีดินมีความชื้นพอสมควร 
เพ่ือให้สารสามารถซึมลงไปสู่บริเวณรากได้ดี ไดยูรอนสลายตัวได้
โดยแสงและจุลินทรีย์ดิน จึงไม่ควรฉีดพ่นท้ิงไว้ในสภาพท่ีดินแห้ง
และมีแสงแดดจัด การใช้ไดยูรอนอัตรา 720 กรัมต่อไร่ ควบคุม
วัชพืชในไร่สับปะรดได้ดีประมาณ 3 เดือน และมีผลตกค้างนาน
กว่าอะทราซีน (atrazine) เล็กน้อย แต่ในฤดูฝนระยะเวลาในการ
ควบคุมวัชพืชจะน้อยลง การฉีดซํ้าครั้งท่ีสองอาจจะต้องทําท่ีระยะ 
2 เดือน 

2. โบรมาซิล (bromacil) เป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทเลือก
ทําลาย ใช้ได้ท้ังก่อนและหลังวัชพืชงอกเข้าสู่พืชทางรากได้ดีกว่าทาง
ลําต้นและใบ เคลื่อนย้ายจากรากไปสู่ใบทางท่อนํ้าตามกระแสการ
คายนํ้า ควบคุมวัชพืชได้ท้ังใบแคบและใบกว้าง ทําลายพืชโดยยับย้ัง
การสังเคราะห์แสงและทําให้เซลล์ตาย หลังฉีดพ่นแล้วมีความคงทน
อยู่ในดินได้นานอาจจะถึง 1-2 ปี ออกฤทธิ์ทําลายวัชพืชได้ดีใน
สภาพท่ีดิน  มีความชื้น เน่ืองจากสารสามารถซึมลงสู่บริเวณรากได้ดี 



๑๕ 

 

การใช้หลังวัชพืชงอกควรผสมสารจับใบ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเข้าสู่พืชทางใบ 

3. อะทราซีน (atrazine) เป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทเลือก
ทําลาย นิยมใช้แบบก่อนวัชพืชงอก ส่วนใหญ่เข้าสู่ พืชทางราก
มากกว่าทางลําต้นและใบ เคลื่อนย้ายจากรากไปสู่ใบทางท่อนํ้าตาม 
กระแส การคายนํ้า ควบคุมวัชพืชท้ังใบแคบและใบกว้าง แต่ควบคุม
พวกใบกว้างได้ดีกว่าใบแคบ ทําลายพืชโดยยับย้ังการสังเคราะห์แสง
และทําให้เซลล์ตาย การเลือกทําลายเน่ืองมาจากการย่อยสลาย
ภายในต้นพืช   แต่ละชนิดมีอัตราแตกต่างกัน อาจใช้แบบหลังวัชพืช
งอกได้เม่ือผสมสารจับใบ 

4. อะมีทรีน (ametryne) เป็นสารท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
กับอะทราซีน เป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทเลือกทําลาย เข้าสู่พืช
ทางใบได้ดีกว่าอะทราซีน  มีความคงทนในดินสั้นกว่าอะทราซีน 
นิยมใช้แบบหลังวัชพืชงอกโดยผสมสารจับใบ มีความเป็นพิษต่อ
สับปะรดมากกว่าอะทราซีน 

5. ไกลโฟเสท (glyphosate) เป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทไม่
เลือกทําลาย ใช้หลังวัชพืชงอก เข้าสู่พืชทางใบและส่วนท่ีมีสีเขียว 
สามารถเคลื่อนย้ายจากใบไปสู่ส่วนล่างของพืชท่ีอยู่ใต้ดินได้ ควบคุม
วัชพืชได้ท้ังพวกใบแคบและใบกว้าง ฤดูเดียวและหลายฤดู แต่ส่วน
ใหญ่ใช้ควบคุมวัชพืชหลายฤดู เช่น หญ้าคา ทําลายพืชโดยยับย้ังการ
สังเคราะห์กรดอะมิโนท่ีมี aromatic ring การใช้ควรฉีดพ่นในสภาพ
ท่ีวัชพืชกําลังเจริญงอกงามดี สารไกลโฟเสทไม่มีผลตกค้างในดิน จึง
นิยมใช้ในข้ันตอนการเตรียมดินก่อนปลูกสับปะรดเพ่ือทําลายวัชพืช
ยืนต้น เช่น หญ้าคา 

 



๑๖ 

 

การใส่ปุ๋ย 
สําหรับการใส่ปุ๋ยให้กับสับปะรดจะแบ่งเป็นช่วงๆ ตามอายุของ

สับปะรด ต้ังแต่การเตรียมดินเร่ิมปลูก โดยจะเตรียมด้วยการใส่ปุ๋ย
อินทรีย์ ปุ๋ยหมักในพ้ืนที่ปลูก ไถกลบแล้วตากดินไว้ เพ่ือฆ่าเชื้อราในดินที่
มีผลกับการปลูกสับปะรดมาก 

- คร้ังที่ 1 : หลังการปลูกประมาณ 2 อาทิตย์ 
สูตร 21-0-0 จํานวน 2 กระสอบ 
สูตร 0-0-60 จํานวน 1 กระสอบ 
โดยใช้ปุ๋ยทั้งสองสูตรผสมกันแล้วนําไปใส่ลงกาบใบ

ล่างประมาณ 1 ช้อนแกงต่อต้น 
- คร้ังที่ 2 : หลังจากปลูกได้ 2 เดือนเพ่ือเร่งสะโพกให้ต้นเป็น

สาว (พร้อมให้ลูก) โดยฟันใบออก ประมาณ 1 ส่วน 4 ของต้น แล้วให้
ปุ๋ยทางใบ 

สูตร 21-0-0 จํานวน 3 กิโลกรัม 
สูตร 0-0-60 จํานวน 5 กิโลกรัม 
ผสมน้ํา 200 ลิตร ฉีดพ่นประมาณ 10 วันต่อคร้ัง 

- คร้ังที่ 3 : ก่อนบังคับออกผล ประมาณ 1 เดือน 
สูตร 21-0-0 จํานวน 10 กิโลกรัม 
สูตร 0-0-60 จํานวน 5 กิโลกรัม 
ผสมน้ํา 200 ลิตร ฉีดพ่นได้ประมาณ 2,500 ต้น 

ฉีดพ่นได้ประมาณ 1 อาทิตย์ ใบเร่ิมแปะออกเพ่ือพร้อมที่ออกลูก 
- คร้ังที่ 4 : ก่อนหยอดสารเคมีเร่งออกดอก ประมาณ 7 วัน 

สังเกตจากยอดเร่ิมแปะออกให้ปุ๋ยทางใบ โดยใช้สูตร 
สูตร 21-0-0 จํานวน 10 กิโลกรัม 
สูตร 0-0-60 จํานวน 5 กิโลกรัม 
ผสมน้ํา 200ลิตร ฉีดพ่นก่อนบังคับผล 7 วัน 



๑๗ 

 

การบังคับผล 
เน่ืองจากสับปะรดเป็นพืชท่ีมีการสุกแก่ไม่พร้อมกัน ทําให้เกิด

ความยุ่งยากในการเก็บเก่ียว ดังน้ันการบังคับให้สับปะรดออกดอก
พร ้อม กัน นับว่ า มีความจํ าเป็นอย่างย่ิ ง เม่ือสับปะรดมีการ
เจริญเติบโตทางด้านลําต้นจนมีขนาดพอสมควรแล้ว จะเกิดการ
สร้างดอก สร้างผลได้เองตามธรรมชาติเม่ือมีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงส่วนใหญ่จะได้แก่ อุณหภูมิตํ่าและช่วงวันสั้น ในสับปะรดเม่ือเริ่ม
มีการสร้าง ช่อดอก (inflorescence initiation) แล้วช่อดอกจะ
พัฒนาเป็นผล โดยไม่ต้องมีการผสมเกสร สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
มักจะเริ่มออกดอกออกผลประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธันวาคม ซ่ึงเป็นระยะท่ีมีสภาพช่วงวันสั้นและอากาศเย็น แต่อย่างไร
ก็ตาม ต้นสับปะรดท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควรอาจจะออกดอกออกผล
ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของปีก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องได้รับสภาพ   
วันสั้นหรืออากาศเย็น 

การปฏิบัติดูแลรักษาในช่วงของการเจริญเติบโตทางลําต้น   
ก็มีส่วนในความยากง่ายต่อการท่ีต้นสับปะรดจะถูกกระตุ้นให้ออก
ดอกตามธรรมชาติด้วย ต้นท่ีได้รับนํ้าและปุ๋ยโดยเฉพาะอย่างย่ิงปุ๋ย
ไนโตรเจนอย่างเพียงพอและมีการเจริญ เติบโตอย่างรวดเร็ว        
มักไม่ค่อยถูกกระตุ้นให้ออกดอกออกผลในระยะเวลาท่ีธรรมชาติ
เอ้ืออํานวย ในขณะท่ีต้นสับปะรดท่ีอยู่ในสภาพปกติอาจถูกกระตุ้น
ให้ออกดอกออกผลได้ อย่างไรก็ตามสภาพการขาดนํ้าอย่างรุนแรง  
ก็อาจมีอิทธิพลยับย้ังการออกดอกตามปกติของสับปะรดได้เช่นกัน 

การบังคับผลหรือการชักนําให้ ต้นสับปะรดท่ีเจริญเติบโต
เพียงพอแล้ว ออกดอกออกผลโดยการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต 
(plant growth regulators, PGR) จะช่ วยให้ เกษตรกรสามารถ



๑๘ 

 

กําหนดช่วง เวลาเก็บเก่ียวได้ เป็นวิธีการท่ีรู้จักกันมานานแล้ว     
ต้น กําเนิดของวิธีการน้ี เริ่มมาจากการค้นพบโดยบังเอิญว่า          
ต้นสับปะรดท่ีได้รับการรมควันไฟออกดอกออกผลพร้อมกันก่อน
ฤดูกาลปกติ ผู้ปลูกสับปะรดในเปอร์โตริโกนําวิธีการรมควันไปใช้กับ
ต้นสับปะรดในแปลงปลูกให้ออกดอกออกผล โดยการสุมไฟไว้ด้าน
เหนือลมของแปลงปลูก หรือใช้ผ้าใบคลุมแปลงปลูกสับปะรดและ
ปล่อยควันไฟเข้าไปภายใน การบังคับผลช่วยให้มีผลสับปะรด
ออกมาก่อนฤดูกาลปกติ ซ่ึงทําให้สามารถจําหน่ายผลผลิตได้ในราคา
สูงข้ึน และช่วยให้มีผลผลิตสับปะรดออกมาใช้ประโยชน์ได้ใน
ช่วงเวลาท่ีกว้างข้ึน 

สารออกฤทธิ์ท่ีมีอยู่ในควันไฟซ่ึงเป็นสารท่ีกระตุ้นการออก
ดอกของสับปะรด คือ แก๊สเอทธิลีน (ethylene) การศึกษาต่อๆ มาก็
พบว่าแก๊สอเซทธิลีน (acetylene) และสารควบคุมการเจริญเติบโต
ท่ีอยู่ในกลุ่มออกซิน (auxins) หลายชนิด เช่น indole acetic acid 
(IAA) และ naphthalene acetic acid (NAA) ก็สามารถชักนําให้ต้น
สับปะรดออกดอกได้เช่นกัน 

ความสําเร็จของการชักนําให้เกิดดอกในสับปะรดด้วยสารเคมี
จะมีปัจจัยต่างๆ ท่ีควรคํานึงถึง คล้ายกับการเกิดดอกในสภาพ
ธรรมชาติ คือ ต้นสับปะรดต้องเจริญเติบโตจนมีขนาดพอสมควร
ขนาดหน่ึง มีสถานะทางสรีระท่ีเหมาะสม มีสภาพอากาศเย็นและ
สภาพช่วงวันสั้น นอกจากน้ันยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับตัว
สารเคมีเองมาเก่ียวข้องด้วย เช่น ชนิด ความเข้มข้นของสารเคมี 
จํานวนครั้งท่ีให้สารเคมี ปริมาณรวมของนํ้าท่ีใช้ผสมสารเคมีและ
ช่วงเวลาท่ีให้สารเคมีแก่ต้นสับปะรด 



๑๙ 

 

เน่ืองจากขนาดของผลสับปะรดมีความสัมพันธ์เป็นอย่างสูง
กับ ขนาดของต้น ท่ี ระยะบั งคับผล  และในทางการค้ าและ
อุตสาหกรรมต้องการผลสับปะรดท่ีมีขนาด 1.0-2.5 กิโลกรัม     
ถ้าต้นสับปะรดเจริญเติบโตได้ขนาดพอท่ีจะบังคับให้ออกดอกได้  
แต่ยังไม่เพียงพอท่ีจะทําให้ได้รับขนาดผลท่ีเหมาะสม ขนาดของผล 
ท่ีได้ก็จะมีขนาดเล็กเกินไปท่ีจะใช้ประโยชน์ตามปกติได้ ในทาง
ปฏิบัติจะทําการบังคับผลเม่ือต้นสับปะรดมีน้ําหนักสดประมาณ 2.5 
กิโลกรัมข้ึนไป อย่างไรก็ตาม ต้นสับปะรดท่ีมีขนาดใหญ่จนเกินไป 
เช่น มีน้ําหนักสดมากกว่า 5 กิโลกรัม อาจจะทําการบังคับผลได้ยาก
ข้ึนหรือต้องใช้ปริมาณสารเคมีมากกว่าปกติ เพ่ือให้ได้รับผลของการ
ออกดอกในระดับท่ีน่าพอใจ 

สถานะทางสรี ระของต้นสับปะรด ก็ มี ผลกระทบ ต่อ
ความสําเร็จในการบังคับผลด้วยเช่นกัน ต้นสับปะรดท่ีได้รับนํ้าและ
ปุ๋ยไนโตรเจนอย่างต่อเน่ืองมาตลอด มีการเจริญเติบโตทางลําต้น
อย่างรวดเร็ว จะทําให้การบังคับผลได้ผลน้อยลง ความสําเร็จของ
การบังคับผลจะสูงเป็นท่ีน่าพอใจ เม่ือระดับของไนโตรเจนในส่วน
โคนใบสีขาวของ D-leaf มีค่าประมาณ 1.3 เปอร์เซ็นต์ (นํ้าหนักสด) 
ระดับข้ันสูงของไนโตรเจนในใบท่ีระยะบังคับผลไม่ควรเกิน 1.6 
เปอร์เซ็นต์ (นํ้าหนักสด) ในทางปฏิบัติผู้ปลูกสับปะรดมักจะงดการ
ให้น้ําและปุ๋ยไนโตรเจนแก่ต้นสับปะรดในช่วงก่อนการบังคับผล 2-3 
เดือน 

สารเคมีท่ีพบว่าสามารถชักนําให้สับปะรดออกดอกออกผลได้
มีหลายชนิด แต่ละชนิดอาจจะมีความสะดวกในการใช้ และมี
ประสิทธิภาพในการชักนําให้ต้นสับปะรดออกดอกได้แตกต่างกันไป
ในสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างไรก็ตามสารเคมีท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
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และอยู่ในความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายท่ัวไปในทางการค้าและ
อุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดมี 4 ชนิด คือ แคลเซียมคาร์ไบด์
หรืออเซทธิลีน เอทธิลีน เอทธิฟอน และแนพทาลีน อะซีติคแอซิด 

อเซทธิลีน (acetylene, C2H2) หรือแคลเซียมคาร์ไบด์ 

(CaC2) อาจใช้ในรูปของแข็งใส่ลงในกลางยอดของต้นสับปะรดท่ีมี
นํ้ า ขั งอ ยู่  ห รื อ ใช้ รู ป ส า รล ะ ล าย ข อ งแ ค ล เซี ย ม ค าร์ ไบ ด์                
ซ่ึงแคลเซียมคาร์ไบด์เม่ืออยู่ในสภาพสารละลายจะเกิดขบวนการ
ไฮโดรไลซีสได้แก๊สอเซทธิลีน (C2H2) ซ่ึงเป็นสารออกฤทธิ์ในการชัก
นําให้ต้นสับปะรดออกดอก 

เกษตรกรรายย่อยโดยท่ัวไปนิยมใช้แคลเซียมคาร์ไบด์
เน่ืองจากหาได้ท่ัวไปในท้องถ่ินและราคาถูก อัตราท่ีใช้แตกต่างกันไป
ตามพ้ืนท่ีปลูกต้ังแต่ 150 มิลลิกรัม ถึง 3 กรัมต่อต้น การให้
แคลเซียมคาร์ไบด์ในเวลากลางคืนได้ผลดีกว่าในเวลากลางวัน      
ซ่ึงอาจจะเน่ืองจากต้นสับปะรดมีความอ่อนไหวต่อการชักนําให้เกิด
ดอกในเวลากลางคืนได้มากกว่าในเวลากลางวัน หรือการเคลื่อนย้าย
ของสารเคมีภายในต้นสับปะรดในเวลากลางคืนดําเนินไปได้ดีกว่า 
ในเวลากลางวัน เน่ืองจากปากใบสับปะรดจะเปิดเป็นส่วนมาก     
ในเวลากลางคืน หรือท้ังสองเหตุผลรวมกัน สําหรับการใช้ในรูป
ของแข็งจะทุบแคลเซียมคาร์ไบด์ให้เป็นก้อนเล็กๆ ใส่ลงท่ีกลางยอด
ของต้นสับปะรดท่ีมีนํ้าขังอยู่ ในกรณีท่ีไม่มีนํ้าขังอยู่ท่ีบริเวณยอด
ของต้นสับปะรดจะต้องหยอดนํ้าเพ่ิมให้ต้นละ 50-75 มิลลิลิตร 
การหยอดให้ ท่ียอดก็ได้ ผลคล้ายกับการฉีดพ่นให้ ท่ีใบของต้น
สับปะรด การให้ NAA ในเวลากลางวันไม่ทําให้เปอร์เซ็นต์การออก
ดอกลดลงจนเห็นได้เด่นชัดนัก แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการให้ในเวลาท่ีมี
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แสงแดดจัด อย่างไรก็ตามในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพอากาศร้อนชื้นและมี  
ฝนตกบ่อยๆ การจะได้รับความสําเร็จในการบังคับผลเป็นท่ีน่าพอใจ
จะต้องให้ NAA ซํ้าเป็นครั้งท่ี 2 ในเวลา 5-7 วันหลังจากการให้ครั้งแรก 

เอทธิลีน (ethylene, C2H4) เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่า 

เอทธิลีนเป็นฮอร์โมนพืชชนิดหน่ึง ซ่ึงมีหน้าท่ี ในการควบคุม
กระบวนการทางสรีระและชีวเคมีต่างๆ มากมายในพืช ในสับปะรด
เอทธิลีนเป็นสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงท้ังทางด้านการชักนําให้ออก
ดอก และคุณภาพของผลสับปะรดท่ี ได้รับ ก็อ ยู่ใน ข้ัน ดีมาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ประสิทธิภาพ
ในการบังคับผลของเอทธิลีนจะสูงกว่าสารบังคับผลชนิดอ่ืน แต่การ
ใช้เอทธิลีนเป็นสารบังคับผลมีปัญหาในด้านการปฏิบัติเน่ืองจาก    
เอทธิลีนอยู่ในรูปของแก๊ส ซ่ึงจะต้องทําให้ละลายอยู่ในนํ้าเสียก่อน
จึงจะให้แก่ต้นสับปะรดได้สะดวก และปริมาณแก๊สเอทธิลีนท่ีละลาย
ในนํ้าจะต้องมากพอท่ีจะสามารถกระตุ้นให้เกิดผลทางสรีระ ชักนํา
ให้มีการสร้างช่อดอกในสับปะรดได้ จึงมีใช้เฉพาะผู้ปลูกสับปะรด
รายใหญ่บางรายเพราะต้องมีอุปกรณ์พิเศษท่ีจะช่วยผสมเอทธิลีนลง
ในนํ้า ในทางปฏิบัติจะใช้นํ้าซ่ึงมีแอคติเวตคาร์บอนผสมอยู่ 0.5-
2.0 เปอร์เซ็นต์ สูบผ่านท่อ ซ่ึงมีอุปกรณ์ผสมเอทธิลีนเข้าไปใน
ระบบก่อนท่ีสารละลายจะผ่านหัวฉีดออกมา อัตราการใช้เอทธิลีนใน
ท่ีต่างๆ กันอาจแตกต่างกันไปได้ในช่วง 80-352 กรัมต่อไร่ 
ปริมาณนํ้าท่ีใช้ 800-1,200 ลิตรต่อไร่ การให้ครั้งท่ี 2 ห่างจาก
ครั้งแรก 1-5 วัน 

เอทธิฟอน (ehtephon, 2-chloroethylphosphonic acid) 
เป็นสาร ท่ีแตกตัวให้เอทธิลีนในสภาพท่ี pH สูงกว่า 3.5 เป็น



๒๒ 

 

สารเคมีท่ีกําลังได้รับความนิยมสําหรับใช้เป็นสารบังคับผลใน
สับปะรดอย่างแพร่หลายท้ังผู้ปลูกรายใหญ่และเกษตรกรรายย่อย 
เน่ืองจากมีความสะดวกในการใช้สูงเพราะอยู่ในรูปของเหลวท่ีคงตัว
ในสภาพ pH ตํ่า และมีประสิทธิภาพในการชักนําให้ต้นสับปะรด
ออกดอกได้ดี แต่ราคาอาจจะค่อนข้างแพงเม่ือเปรียบเทียบกับการ
ใช้สารบังคับผลชนิดอ่ืน ในทางปฏิบัติอัตราการใช้เอทธิฟอนจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนท่ีปลูก ในประเทศไทยใช้อัตรา 175-
200 ppm สารออกฤทธิ์  ผสมยูเรีย 1.5 เปอร์เซ็นต์ ฉีดพ่นให้ต้น
ละ 75 มิลลิลิตร การให้ครั้งท่ีสองห่างจากครั้งแรก 3-5 วัน ในบาง
กรณีการใช้เอทธิฟอนเป็นสารบังคับผล อาจจะไม่ได้รับความสําเร็จ
เท่าท่ีควร หรือบางครั้งพบว่าต้นสับปะรดมีเปอร์เซ็นต์การออกดอก
น้อยมากหรือไม่ออกดอกเลย ซ่ึงความด้อยประสิทธิภาพของ       
เอทธิฟอนในการชักนําให้ต้นสับปะรดออกดอก มักเกิดข้ึนในฤดูร้อน
ซ่ึงสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง ปรากฏการณ์เช่นน้ีเกิดข้ึนได้ท่ัวไป   
ในแหล่งปลูก 

สับปะรดท่ีพร้อมจะบังคับผลน้ันจะต้องมีโคนต้นท่ีอวบใหญ่ 
มีน้ําหนักต้นประมาณ 2.5 กิโลกรัมข้ึนไป หรือมีใบมากกว่า 45 ใบ 
หรือมีอายุได้ 7-8 เดือน และต้องทําหลังจากการใส่ปุ๋ยทางดินอย่าง
น้อย 3 เดือน สามารถคํานวณระยะเก็บเก่ียวได้ โดยนับต้ังแต่บังคับ
ให้ออกไปประมาณ 160 วัน และสามารถตัดเก็บสับปะรดได้     
ท้ังแปลง โดยการบังคับผลมีข้อกําหนดดังน้ี 

1.การบังคับให้สับปะรดออกดอก ควรทําในตอนเช้าหรือ 
ตอนเย็น หรือในเวลากลางคืน ซ่ึงจะทําให้เปอร์เซ็นต์การออกดอก 
มีมากข้ึน 
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2.การเตรียมสารและการผสมไว้ในปริมาณท่ีพอเหมาะเพ่ือ 
ใช้ในแต่ละครั้ง ควรผสมสารไว้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง เพราะจะทําให้   
ตัวยาเสื่อมคุณภาพ 

3.ถ้าหากฝนตกในขณะท่ี ทําการหยดสารหรือภายใน         
6 ชั่วโมง ต้องทําการหยดใหม่ 

4.ควรทําการบังคับหรือยอดสารซํ้าอีกครั้งหน่ึงหลังจาก      
ท่ีหยอดไปครั้งแรกไปแล้ว 7 วัน เพ่ือให้ได้ผลท่ีแน่นอน 

5.หลังจากการหยอดสารไปแล้ว ถ้าสับปะรดต้นไหนเป็นโรค
โคนเน่าหรือไส้เน่าก็ให้ใช้ไตรโคเดอม่าสดฉีดพ่น หรือรดโคนต้นท่ีเน่า 

6. ถ้าต้องการเร่งให้สับปะรดโตควรมีการใช้จุลินทรี ย์
สังเคราะห์แสง ผสมการใช้ธาตุอาหารรอง แคลเซียม แมกนีเซียม 
สังกะสี และโบรอน ผสมปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือ 12-22-32  
ฉีดพ่นท่ีขนาดผลเท่ากําป้ัน กระทําทุก 30-45 วัน ซ่ึงจะช่วยเพ่ิม
ขนาดและนํ้าหนัก ทําให้เก็บเก่ียวได้เร็วข้ึน 

7. กรณีท่ีต้องการยืดอายุการเก็บเก่ียวออกไป ให้ฉีดพ่น
ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่น แฟนโนฟิกซ์ อัตรา 
100 ซีซีต่อนํ้า 200 ลิตร และผสมกับปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอ จํานวน 
500 กรัม ฉีดพ่นสับปะรดก่อนท่ีจะแก่หรือสุกประมาณ 15 วัน  
จะทําให้ทยอยเก็บผลผลิตให้ทันท้ังไร่ ท้ังยังช่วยเพ่ิมขนาดและ
ปรับปรุงคุณภาพสับปะรดท่ีเก็บล่าช้าให้ดียิ่งข้ึน 

การเร่งตา 
ควรทําหลังจากดอกสับปะรดเริ่มโรยลงให้ใช้ปุ๋ยทางใบ 

ขนาดของตากว้างประมาณ 18 เซนติเมตร จะประมาณการได้ว่า
สับปะรดจะมีน้ําหนักประมาณลูกละ 1.5 กิโลกรัมข้ึนไป 
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การห่อหรือคลุมผลสับปะรด 
เพ่ือป้องกันแดดเผาผลสับปะรด เพราะเม่ือแดดเผาผลเน้ือ

ภายในจะฝ่อเสียหาย การคลุมผลอาจทําได้หลายวิธี เช่น การใช้
หญ้ าหรือฟางพันรอบผลบริเวณตอนบนของผล ใช้กระดาษ
หนังสือพิมพ์ ทําเป็นถุงสวมผล โดยเย็บถุงกระดาษให้ เป็นรูป
ทรงกระบอกหัวท้ายเปิด แล้วเอาไปสวมผลไว้ ซ่ึงถ้ากระดาษมีความ
คงทน จะป้องกันแดดเผาได้ดีมาก แต่ส่วนมากกระดาษจะขาดเม่ือ
ถูกนํ้าฝนหรือถูกลมพัด หรือการใช้ใบสับปะรด ซ่ึงอยู่รอบๆ ผลหุ้ม 
โดยมัดปลายใบเข้าหากัน วิธีน้ีป้องกันแดดเผาได้ดี แต่ค่อนข้าง
เปลืองแรงงาน 

 
 
 
 
 
 
การแคะจุกหรือตอนจุก 
การแคะจุกหรือการตอนจุก คือ การทําลายจุดเจริญของจุก 

ทําให้การเจริญของจุกน้อยลง จุกจะมีขนาดเล็กลงด้วย อาหารท่ีถูก
ส่งไปเลี้ยงจุกก็จะน้อยลง ทําให้อาหารส่วนน้ันถูกส่งไปเลี้ยงผลทํา
ให้ผลใหญ่ข้ึน และรูปทรงสวย 

การตอนจุกทําได้โดยการใช้เหล็กแหลมแทงตรงยอดอ่อนของ
จุก หรือโดยดึงใบอ่อนท่ีจุกออก เม่ือผลมีอายุประมาณ 2.5-3 เดือน 
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ข้อควรระวัง : การตอนจุกในฤดูกาลท่ีร้อนจัด อาจจะมีผล
เสียหายจากการท่ีผลถูกแดดเผาอย่างรุนแรงได้เพราะจุกปกติ
สามารถช่วยบังแดดให้ผลได้บ้าง 

การให้ปุ๋ยหลังจากสับปะรดออกหัว 
ระยะท่ีสับปะรดเป็นหัวห้ามใช้ปุ๋ย 21-0-0 หรือปุ๋ยไนเตรท

อ่ืนๆ เพราะจะทําให้มีสารตกค้างอันตรายต่อผู้บริโภค ให้ใช้ปุ๋ยพ่น
ทางใบ เช่น ปุ๋ยส้ม 0-0-60 หรือปุ๋ยหวานอ่ืนๆ 

การให้น้ํา  
สับปะรดเป็นพืชท่ีทนแล้ง แต่ ก็ต้องการนําไปช่วยการ

เจริญเติบโตเป็นระยะ เกษตรกรสามารถวางแผนให้สับปะรดออกลูก
ได้ด้วยตนเอง (ไม่ต้องเสียเวลารอนํ้าฝน) ช่วงท่ีสับปะรดต้องการนํ้า
อยู่ในช่วง เริ่มปลูกใหม่ ระยะการให้นํ้า 10 วันต่อ 1 ครั้งช่วง
ออกลูก 
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2.การแปรรูปสับปะรด 

การปลูกสับปะรดห้วยมุ่นเป้าหมายเบ้ืองต้นของเกษตรกร คือ 
ปลูกขายเพ่ือการบริโภคผลสด แต่ก็มีหลายสวนท่ีจําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการผลิตเพ่ิมจากการขายสับปะรดบริโภคสด 
เป็นสับปะรดโรงงาน แต่ก็มีแค่เพียงบางส่วนเท่าน้ัน จึงเป็นสาเหตุ
ของการสูญเสียมูลค่าทางการตลาดในความเป็น “สับปะรดห้วยมุ่น” 
เพราะบางครั้งสับปะรดห้วยมุ่นมีรสชาติ สีสัน ขนาด ไม่เหมือน
ตามท่ีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไว้ จึงเกิดวิกฤต ด้านราคาเริ่มเกิดข้ึน
ต้ังแต่ปี 2557 ซ่ึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดในกว่า 144,000 ตัน   
ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม แต่ไม่มีพ่อค้ามารับซ้ือ ด้วยเหตุผล
ทางด้านเศรษฐกิจท่ีตกตํ่า ทําให้เกษตรกรมีผลผลิตท่ีต้องเก็บเก่ียว
วันละ 600 ตัน หรือครอบครัวละ 1 ตันเป็นอย่างตํ่า แต่มีพ่อค้า
รายเล็กๆ แบบขายเร่ มารับซ้ือวันละ 2-3 ตัน ชาวไร่ต้องถัวเฉลี่ย
กําหนดตัดครอบครัวละ 200 กิโลกรัม และโดนกดราคารับซ้ือ
เฉพาะเกรดเอ กิโลกรัมละ 4 บาท พอมีรายได้จุนเจือครอบครัว 
ในขณะท่ีสับปะรดเกรดรองลงมาจําหน่ายได้กิโลกรัมละ 50 สตางค์ 
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ทําให้เกษตรกรไม่ตัดขาย และปล่อยให้เหลือเน่าคาต้น บางรายตัด
มาไม่ได้ขาย จึงนํามากองเผาท้ิง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ให้เป็นผลิตภัณฑ์จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของเกษตรกร เพ่ือทําให้
ผลผลิตทางการเกษตรเกิดมูลค่าเพ่ิมท่ีครบวงจรจากการประกอบ
อาชีพ 

ซ่ึงการแปรรูปสับปะรด คือ การท่ีสับปะรดผ่านกระบวนการ
ท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของสับปะรดไปแล้ว หรือ
เอาส่วนใดส่วนหน่ึงของสับปะรดไปผสมกับส่วนผสมอ่ืนๆ หรือ
หมายถึง สับปะรดท่ีแปรรูปทําให้แห้งหรือแช่แข็ง หรือในรูปอ่ืนๆ 

วัตถุประสงค์ของการแปรรูปสับปะรด เป็นกระบวนการ
ต่างๆ ท่ีกระทําต่อสับปะรด มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

1.เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาสับปะรด ถนอมรักษาคุณภาพ
ด้านต่างๆ ของสับปะรด ให้ใกล้เคียงของสด ชะลอและป้องกันการ
เสื่อมเสียของสับปะรด 

2 .เพ่ื อ ให้ อาห ารมีความปลอดภั ย ต่อบ ริ โภค  เพ ราะ
กระบวนการต่างๆ ท่ีใช้เพ่ือการแปรรูปสับปะรด ต้ังแต่การเตรียม
วัตถุดิบ เช่น การล้าง การคัดคุณภาพ เน่ืองจากการแปรรูปสับปะรด
ด้วยความร้อน การแช่เยือกแข็ง การอบแห้ง มีเป้าหมายเพ่ือ       
ให้อาหารปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากอันตราย 

3.เพ่ือเพ่ิมมูลค่า (value added) ให้ กับสับปะรด ทําให้     
เกษตรกรได้รับผลกําไร เป็นวัตถุประสงค์หลัก สามารถทําได้   
หลายมิติ เช่น ในแง่ของการผลิตอาจพิจารณาเรื่องการใช้ประโยชน์
จ า ก วั ต ถุ ดิ บ อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า  เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต  ล ด ก า ร สู ญ เสี ย                
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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4.เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์จากสับปะรด  
ทําให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่าง
กว้างขวาง ทําให้ผู้บริโภคสะดวกแก่การบริโภค และเป็นสารต้ังต้น
เพ่ือนําไปแปรรูปต่อ 

5. เพ่ือการขนส่งและการเก็บรักษา เช่น การขนส่งสะดวกข้ึน 
และเก็บรักษาได้นานท่ีอุณหภูมิห้อง 

หลักการแปรรูปสับปะรด จําเป็นต้องคํานึงถึงหลักการต่างๆ 
ดังน้ี 

สับปะรดมีอายุการเก็บสั้น จึงต้องมีการแปรรูป สาเหตุสําคัญ
ท่ีทําให้สับปะรดเสื่อมเสีย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากจุลินทรีย์ ดังน้ันหลักการในการยืดอายุการ
เก็บและการแปรรูปสับปะรด คือ การยับย้ังหรือชะลอการเสื่อมเสีย
ท่ีเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ 
ปริมาณนํ้าในสับปะรด ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจน ซ่ึง
เป็นปัจจัยท่ีต้องควบคุมในกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษา 
เพ่ือให้สับปะรดมีอายุการเก็บหรือใช้ประโยชน์ได้นานข้ึน 

หลักการยืดอายุการเก็บสับปะรด มีดังน้ี คือ 
1.การป้องกันหรือทําให้การเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ช้าลง  
ตามธรรมชาติสับปะรดมีกลไกป้องกันการเสื่อมเสียอยู่แล้ว 

คือ มีเปลือกซ่ึงสามารถป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์เข้าไปภายในเน้ือ
สับปะรดได้ การแปรรูปสับปะรดสามารถเลียนแบบธรรมชาติโดย
การเลือกใช้ภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสมกับสับปะรด เช่น การบรรจุใน
กระป๋องหรือขวดแก้วปิดสนิท หรือใช้ถุงพลาสติก หรืออาจใช้วิธีการ
แยกเอาจุลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนมากับสับปะรดออก หรือการขัดขวาง
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การเจริญหรือกิจกรรมในการดํารงชีวิตของจุลินทรีย์โดยการใช้สาร
กันเสีย 

2. การป้องกันหรือทําให้ปฏิกิริยาเคมีในสับปะรดช้าลง  
ทําได้โดยการควบคุมปฏิกิริยาเคมีท่ีอาจเกิดข้ึนภายหลังการ

เก็บเก่ียวสับปะรด และปฏิกิริยาเคมีท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการแปร
รูปและการเก็บรักษา เช่น การทําลายเอ็นไซม์ท่ีมีอยู่ในสับปะรดด้วย
การให้สัมผัสกับไอนํ้าหรือการใช้ความ การป้องกันการเกิดปฏิกิริยา
เคมี เช่น การป้องกันผลไม้มีสี นํ้าตาลภายหลังการปอกหรือหั่น 
(browning reaction) ทําได้โดยการเติมสารกันหืน กรดซิตริก หรือ
รมควันกํามะถัน เป็นต้น 

3.การป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดจากปัจจัยภายนอก  
ทําได้โดยการเลือกใช้การบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันแสง 

ออกซิเจน ป้องกันแมลง สัตว์ หรือความเสียหายท่ีเน่ืองมาจากแรง
กระทบกระแทกในระหว่างการขนส่ง การเก็บรักษา และการจัด
จําหน่าย 

การแปรรูปสับปะรดห้วยมุ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์จึงเป็นอีก
ทางเลือกหน่ึงของเกษตรกร หากเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนํา
ผลผลิตสับปะรดมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ นอกจากจะช่วยแก้ปัญหา
สินค้าล้นตลาดได้แล้ว ยังช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตได้มาก
กว่าเดิมถึง 10 เท่า ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดมูลค่าเพ่ิมครบ
วงจรจากการประกอบอาชีพ ซ่ึงสับปะรดสามารถแปรรูปเป็นสินค้า
ได้หลากหลาย โดยอาศัยเทคโนโลยีการแปรรูปต่างๆ อาทิเช่น  

1.เทคโนโลยีการแปรรูปเน้ือสับปะรดห้วยมุ่น ซ่ึงจะเน้น  
แปรรูปสับปะรดห้ วย มุ่น ท่ี เน้ือตกเกรด เพ่ือนํามาผลิต เป็น         
สารสับปะรดเข้มข้น เช่น สับปะรดเพียวเร่แช่แข็ง หรือสับปะรด
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อบแห้ง เพ่ือใช้เป็นสารต้ังต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์สับปะรดต่างๆ 
และการพัฒนาสารสําคัญเป็นเครื่องสําอางท่ีคงอัตลักษณ์ของ
สับปะรดห้วยมุ่น 

- สับปะรดเพียวเร่แช่แข็ง คือ การเอานํ้าออกจากสับปะรด 
ให้หมด โดยยังคงโครงสร้างพ้ืนฐานและองค์ประกอบเอาไว้ดังเดิม
ไม่ ให้ เสี ยหาย ซ่ึ งการทํ าให้ แห้ งโดยไม่ ต้องใช้ ความร้อน ใน
กระบวนการระเหย  แต่กระบวนการแช่เข็งจะแปลงนํ้าท่ีมีสถานะ
เป็นของแข็งอยู่ ให้กลายเป็นไอนํ้าโดยตรงและข้ามข้ันตอนการทําให้
เป็นของเหลวท้ังหมดไป 

ข้ันตอนและวิธีการทําสับปะรดเพียวเร่แช่แข็ง มีดังน้ี 
1) ปอกเปลือกสับปะรด หั่นตาออกให้หมด หั่นแกนกลางออก 

หั่นให้เป็นสี่เหลี่ยม 
2) นําสับปะรดท่ีหั่นมาเรียงบนถาดท่ีเตรียมไว้ อย่าให้ซ้อนกัน 
3) จากน้ันนําไปแช่ช่องแช่แข็ง ประมาณ 40-60 นาที หรือ

จนกว่าผลไม้แข็ง 
4) นําออกมาบรรจุลงถุงซิปหรือกล่อง จากน้ันนํากลับไป   

แช่ช่องแข็งตามเดิม 
- สับปะรดอบแห้ง คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการนําสับปะรดท่ี

อ ยู่ ในสภาพดี ไม่ เน่ าเสี ย  มาทํ าแห้ ง (dehydration) เพ่ื อลด
ความชื้นตามต้องการโดยใช้แสงแดด (sun drying) หรือนําไป
อบแห้ง โดยการอบแห้งโดยท่ัวไปจะใช้วิธีการอาศัยพลังงานความ
ร้อนในการระเหยนํ้าออกจากสับปะรด จากน้ันจึงนําสับปะรดท่ี
ได้มาบรรจุลงในภาชนะท่ี ปิดสนิทและมีกระบวนการดูดเอา
ออกซิเจนและความชื้นออกไป จึงทําให้ได้สับปะรดอบแห้งท่ีเก็บไว้
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บริโภคได้อย่างยาวนานมากข้ึน เป็นการถนอมอาหารท่ีได้รับความ
นิยมมาอย่างยาวนานและสามารถเก็บรักษาอาหารไว้ได้ดี 

ข้ันตอนและวิธีการทําสับปะรดอบแห้ง มีดังน้ี 
1) ปอกเปลือกสับปะรด หั่นตาออกให้หมด หั่นแกนกลาง

ออก 
2) หั่นสับปะรดเป็นชิ้นๆ ท่ีมีขนาดเท่าๆ กัน เพ่ือท่ีเวลาอบ

ออกมาจะได้แห้งพร้อมกัน 
3 ) เปิ ด เตาอบ ท่ี อุณ หภู มิ  130-160 องศาเซล เซียส     

เสร็จแล้วนํามาวางเกลี่ยให้กระจายบนถาดซิลิโคนหรือภาชนะทน
ความร้อนท่ีปูแผ่นกระดาษรองอบไว้แล้ว นําสับปะรดเข้าเตาอบและ
นําออกมากลับด้านทุก 2 ชั่วโมง (ถ้าสับปะรดมีชิ้นท่ีบางลงและ  
จับแล้วมีลักษณะน่ิมๆ หยุ่นๆ เป็นอันใช้ได้) 

2 .เทคโนโลยีการแปรรูป นํ้ าสับปะรดห้ วย มุ่น  ซ่ึ งเน้น
กระบวนการพาสเจอไรเซชั่น และสเตอรี่ไรเซชั่นในการบรรจุขวด
หรือบรรจุกระป๋อง พร้อมเสริมสารสําคัญเพ่ือให้ มี คุณค่าทาง
โภชนาการสูงข้ึน ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับนํ้าสับปะรดด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 

 

- ก ร ะ บ ว น ก า ร พ า ส เจ อ ไร เซ ชั น  (Pasteurization)          
เป็นกระบวนการให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิตํ่ากว่าจุดเดือดของนํ้า   
เพ่ือทําลายจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค เช่น การพาสเจอไรซ์นํ้านม นํ้า
ผลไม้ เป็นต้น เพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาอาหารในระยะเวลาสั้นๆ 
การพาสเจอไรซ์จะทําลายเอนไซม์และจุลินทรีย์ บางชนิดท่ีไวต่อการ
ถูกทําลายได้ด้วยความร้อน เช่น แบคทีเรียท่ีไม่สร้างสปอร์ ยีสต์ 
และรา อาหารท่ีผ่านการพาสเจอร์ไรซ์จะยังคงมีจุลินทรีย์บางชนิด
เจริญได้ในอาหารน้ัน ดังน้ันจะต้องเก็บรักษาอาหารท่ีผ่านการพาส
เจอไรซ์ไว้ท่ี อุณหภูมิ ตํ่าประมาณ 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา     
(ในตู้เย็น) 

- กระบวนการสเตอริไลเซชัน (Sterilization) เป็นหน่วย
ปฏิบัติการหน่ึงท่ีทําให้อาหารได้รับความร้อนท่ีอุณหภูมิสูง และ
ระยะเวลานานเพียงพอท่ีจะทําลายจุลินทรีย์และกิจกรรมของ
เอนไซม์ต่างๆ ท้ังหมดในอาหารได้อย่างสมบูรณ์ จะต้องมีการศึกษา
หาระยะเวลาและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม (ค่า F0) ในการฆ่าเชื้อสําหรับ
อาหารแต่ละชนิดด้วย การท่ีอาหารได้รับความร้อนสูงเป็นระยะ
เวลานานจะมีผลเสียทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของคุณค่าทาง
โภชนาการและคุณภาพทางประสาทสัมผัส ต้องพยายามใช้
ระยะเวลาให้น้อยท่ีสุด หรือใช้วิธีฆ่าเชื้อก่อนบรรจุเป็น Aseptic 
Process  อาหารท่ีผ่านกระบวนการ สเตอริไลเซชันแล้ว สามารถจะ
เก็บรักษาอาหารไว้ได้ท่ีอุณหภูมิห้องได้นานกว่า 6 เดือน 

 
 
 
 



๓๓ 

 

3.เทคโนโลยีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงเน้นการพัฒนาไซเดอร์
สับปะรด ไวน์สับปะรด และสุราสับปะรดกลั่น ซ่ึงเป็นการใช้
สับปะรดท้ังหมดท่ีเหลือล้นตลาด และสามารถแปรรูปให้ เกิด
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงได้ 

- ไซเดอร์สับปะรด เป็นเครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพท่ีได้จากการ
หมักนํ้าสับปะรดด้วยเชื้อจุลินทรีย์ประเภทยีสต์ (yeast) ท่ีสร้าง
แอลกอฮอล์ เป็นเครื่องด่ืมท่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 3.0-8.5 
มีความเป็นกรดอ่อน คือ มีรสเปรี้ยวเล็กน้อย ซ่ึงเกิดจากกรดมาลิก 
และกรดแลกติกรวมท้ังอุดมไปด้วยสารประกอบฟิโนลิก (phenolic) 
สารต้านอนุมูลอิสระ(antioxidant) วิตามิน และเกลือแร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนและวิธีการทําไซเดอร์สับปะรด มีดังน้ี 

1) การเตรียมหัวเชื้อต้ังต้น (starter) ใช้ยีสต์แห้งสองสาย
พันธุ์รวมกัน คือ BDX และ RHONE 2226 เพราะทําให้ได้กลิ่นรส
ท่ีดี และให้ปริมาณแอลกอฮอล์ท่ีเหมาะสม 

2) การหมักไซเดอร์สับปะรด (fermentation) เป็นข้ันตอน
การหมักโดยเติมหัวเชื้อ ต้ังต้นในโหลแก้วท่ีประกอบด้วยเน้ือ
สับปะรดท่ีหั่นเป็นชิ้นบาง สารละลายกรดซิตริก และปรับสภาพให้



๓๔ 

 

เหมาะสมต่อการเจริญของยีสต์โดยเติมนํ้าตาลในปริมาณท่ีเหมาะสม 
ยีสต์จะเปลี่ยนนํ้าตาลในสับปะรดให้ เป็นแอลกอฮอล์ ควบคุม
อุณหภูมิประมาณ 22.0 องศาเซลเซียส ในระหว่างการหมัก
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายในนํ้า
ได้  (ป ริม าณ นํ้ าตาล ) เพ่ื อ ให้ ได้ ไซ เดอร์ ท่ี มี กลิ่ น รส ดี  และ              
มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน ร้อยละ 15.0 

3) การทําให้ใส (clarifying) ไซเดอร์สับปะรดหลังผ่านการ
หมักท่ีได้ปริมาณแอลกอฮอล์ท่ีต้องการ จากน้ันผ่านข้ันตอนทําให้ใส
4 ข้ันตอน คือ การกรองตะกอนหยาบ และการกรองตะกอน
ละเอียด(racking) การกรองโดยการตกตะกอน (precipitation) 
ด้วยเบนโทไนต์   แล้วหมักบ่ม (aging) ไว้เป็นเวลาประมาณ 1.0-
1.5 เดือน และกรองด้วยเครื่องกรอง (membrane filtration) 
เพ่ือแยกกากละเอียดและเศษยีสต์ ก่อนการผสมปรุงแต่งรสชาติ 

4) การหมักบ่ม หลังการกรองใส นําไปหมักบ่มเพ่ือให้มี
กลิ่นรสดี โดยควบคุมอุณหภูมิหมักท่ี 18 องศาเซลเซียส 

5) การผสม (blending) ผสมเครื่องด่ืมไซเดอร์สับปะรด  
โดยนํานํ้าไซเดอร์สับปะรดท่ีผ่านการหมักและมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 
11.0-14.0 ผสมกับนํ้าสับปะรดชนิดใสท่ีใช้เทคนิคการแช่แข็ง  
เพ่ือปรับให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ 2 ระดับ คือ แอลกอฮอล์ร้อยละ 
6.0-6.5 และแอลกอฮอล์ร้อยละ 8.0-8.5 

- ไวน์สับปะรด คือ ได้มาจากการนําสับปะรดมาหมักกับยีสต์
ทํ า ให้ นํ้ าต าลข อ งสั บ ป ะรด เป ลี่ ย น เป็ น แ อล กอ ฮอล์ แ ล ะ             
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และจะระเหยเหลือแต่นํ้าสับปะรดท่ีหมัก
และแอลกอฮอล์ผสมกันอยู่ ซ่ึงมีผสมอยู่เล็กน้อยเท่าน้ันและยังมีแร่
ธาตุต่างๆ เป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ชนิดหน่ึง 



๓๕ 

 

ข้ันตอนและวิธีการทําไวน์สับปะรด มีดังน้ี 
1) ปลอกเอาแต่เน้ือสับปะรดให้ได้จํานวน 2 กิโลกรัม และ

สับให้มีขนาดเล็กๆ ใส่ลงในภาชนะ (ถังหรือหม้อปรุงอาหาร) ขยํา
เล็กน้อยเพ่ือให้นํ้าสับปะรดออกมา และเติมนํ้าจํานวน 2.5 ลิตร 
และเติมนํ้าตาล 250 กรัม (เติมนํ้าตาลประมาณ 10% ของ
ปริมาณนํ้า) เติมยีสต์ไวน์ และคนจนกระท่ังผงยีสต์ละลาย 

**ยีส ต์ ไว น์  ได้ แ ก่สู ต ร Lalvin 71B-1122, Lalvin EC-
1118, Red Star Premier Blanc Wine แ ล ะ  Red Star Cote 

des Blancs เลือกใช้สูตรใดก็ได้ 

2) ปิดปากภาชนะเพ่ือป้องกันไม่ให้แมลงเข้าไปภายใน     
นําภาชนะไปไว้ในบริเวณท่ีมืดและท้ิงไว้ประมาณ 3 วัน ท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 18–28 องศาเซลเซียส คนด้วยช้อน ไม้สะอาด หรือ    
ใช้มือคน ทุกๆ 8–10 ชั่วโมง เพ่ือให้แน่ใจว่าไวน์จะไม่เปรี้ยว 

3) หลังจากครบกําหนด 3 วัน ให้ทําการเทนํ้าท่ีได้ผ่านผ้า
กรอง แยกกากออก 

4) เติมกรดซิตริกและนํ้าตาลอีก 100 กรัมต่อ 1 ลิตร    
โดยนับรวมกับปริมาณนํ้าตาลท่ีได้ใส่ไว้ก่อนหน้าน้ีด้วย ตัวอย่างเช่น 
ถ้ามีน้ํา 3 ลิตร จะต้องเพ่ิมนํ้าตาลอีก 50 กรัม (300–250=50) 

5) เทนํ้าผลไม้ท่ีได้ลงในถังหมัก อย่าเทจนเต็มถัง ให้เท
ประมาณ 75% ของปริมาตรถัง เพ่ือให้เหลือพ้ืนท่ีสําหรับฟองและ                     
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีจะเกิดข้ึน 

6) ติดต้ัง Airlock และนําภาชนะท่ีใช้หมักไปไว้ในท่ีมืด 
โดย มีอุณหภูมิคงท่ีอยู่ท่ีประมาณ 20–28 องศาเซลเซียส ท้ิงไว้
จนกว่าการหมัก จะเสร็จสิ้น 



๓๖ 

 

7) หลังจากเริ่มหมักไปแล้ว 4–5 วัน ให้ทําการเติมนํ้าตาล
เพ่ิมในอัตราส่วน 50 กรัมต่อนํ้า 1 ลิตร ในข้ันตอนการเติมนํ้าตาล
ต้องถอด Airlock ออกก่อน เทนํ้าสับปะรดออกมาประมาณ 150–
200 มิลลิลิตร ลงในภาชนะอีกใบและทําการเทนํ้าตาล คนให้
ละลาย จากน้ันเทนํ้าท่ีผสมนํ้าตาลแล้วเทกลับเข้าในถังหมัก และ
ติดต้ัง Airlock กลับเข้าไปตามเดิม 

8) หลังจากน้ันถัดมาอีก 5 วัน ให้ทําซํ้าข้ันตอนท่ี 7 โดย
การเติมนํ้าตาลให้เติมในอัตราส่วนเดิม 

9) ระยะเวลาของการหมักข้ึนอยู่กับชนิดของการหมักยีสต์
และอุณหภูมิของไวน์สับปะรด การหมักจะเสร็จสิ้นเม่ือไม่เกิด
ฟองอากาศดันออกมาจาก Airlock และมีชั้นของตะกอนเกิดข้ึนท่ี 
ด้านล่างของถังหมัก สีของไวน์จะใสข้ึนและมีสีอ่อนลง ให้ใช้วิธีกาลักนํ้า
เพ่ือแยกระหว่างส่วนใสไปไว้ในภาชนะอีกใบ 

10) ลองชิมไวน์ท่ีได้ และสามารถทําให้หวานข้ึนด้วยการ
เติมนํ้าตาล (ไม่เกิน 50 กรัมต่อ 1 ลิตร) นอกจากน้ียังสามารถเพ่ิม
ปริมาณแอลกอฮอล์ ABV โดยการเติมเอทานอลหรือวอดก้าใน
ปริมาณ 2–15% ของปริมาณไวน์ ซ่ึงทําให้สามารถจัดเก็บไวน์ได้
นานข้ึน แต่ก็จะมีรสชาติท่ีรุนแรงข้ึนจาก % แอลกอฮอล์ท่ีเพ่ิมข้ึน 

11) แยกเครื่องด่ืมลงขวด ปิดผนึกขวดและท้ิงไว้ในห้องใต้
ดินหรือตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 2–16 องศาเซลเซียส หากเพ่ิมนํ้าตาลใน
ข้ันตอนก่อนหน้าน้ี ให้ทําการติดต้ัง Airlock ในช่วง 7–10 วันแรก 
เน่ืองจากอาจเกิดการเปลี่ยนนํ้าตาลเป็นแอลกอฮอล์อีกครั้ง ซ่ึงจะ
เกิดก๊าซและดันขวดแตกได้ 
 



๓๗ 

 

12) บ่มไวน์สับปะรดต่อไปอย่างน้อย 4–6 เดือน (แนะนํา
ให้บ่มต่อประมาณ 7 – 9 เดือน) เพ่ือเพ่ิมรสชาติให้ดีย่ิงข้ึน เม่ือชั้น
ตะกอนมีความสูง 2–4 เซนติเมตร ให้ใช้วิธีกาลักนํ้าเพ่ือแยกส่วนใส
และตะกอนออกจากกัน 

13) ถ้าไม่มีตะกอนแล้วสองถึงสามเดือน สามารถบรรจุไวน์
ลงขวดเพ่ือจัดเก็บต่อไป 

4.เทคโนโลยีการแปรรูปส่วนเหลือท้ิงเพ่ือการลดต้นทุนทาง
การเกษตร ซ่ึงเน้นกระบวนการแปรรูปส่วนของใบและลําต้นเพ่ือ
การส่งเสริมการทําถ่านดูดซับสารพิษในดิน กระบวนการแปรรูป
เปลือกเหลือท้ิงจากการแปรรูปด้วยจุลินทรีย์เพ่ือเพ่ิมแร่ธาตุให้ดิน
ก่อนการลงปลูกรอบต่อไป และการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพ่ือใช้
ทดแทนโปรตีนท่ีมีราคาสูงในการเลี้ยงสัตว์บนเขา 

- ถ่านสับปะรดดูดกลิ่น สามารถทําได้โดยใช้วิธีขุดหลุมให้มี
ขนาดกว้าง 1×1.5 เมตร ลึก 1 เมตร สามารถบรรจุสับปะรดใส่
หลุมได้จํานวน 20 กิโลกรัม จากน้ันคัดเลือกสับปะรดท่ีมีลักษณะ
แข็ง เม่ือเผาแล้วสามารถคงรูปเดิมได้ ใช้ก่ิงไม้แห้งท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ีเป็น
เชื้อเพลิงในการเผาไหม้ เม่ือก่ิงไม้ติดไฟแล้วนําภาชนะท่ีบรรจุ
วัตถุดิบจนเต็ม ปิดฝา นําไปวางบนตะแกรงเหล็ก จากน้ันให้เท
แกลบดิบกลบภาชนะให้มิดแล้วเผาไปเรื่อยๆ ระหว่างท่ีเผาเถ้าแกลบ
ยุบต้องเติม และควบคุมไม่ให้ไฟลุก เหมือนกับการเผาถ่านไม้ทุก
ประเภท ใช้เวลาเผาประมาณ 24 ชั่วโมง จึงเข่ียเอาแกลบออก ดับ
ไฟ แล้วปล่อยท้ิงไว้ให้เย็น โดยไม่ต้องเปิดภาชนะ ไม่ต้องรดนํ้า ครบ 
1 คืน ก็มาคัดแยก ก็จะได้ถ่านผลไม้ไว้ใช้ดูดกลิ่น สามารถนําไป
จําหน่ายได้ 

- นํ้าหมักสับปะรดสารพัดประโยชน์  



๓๘ 

 

ข้ันตอนและวิธีการทําหมักสับปะรดสารพัดประโยชน์ มีดังน้ี 
1) หั่นสับปะรด 3 กิโลกรัม ตามขวางหรือเป็นแว่น ใส่ลงไป

ในถังหมัก  
2) จากน้ันเทกากนํ้าตาล 1 ลิตร หรือนํ้าตาลทรายแดง      

1 กิโลกรัม และหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 แก้ว แล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้
เข้ากัน 

3) สุดท้ายเติมนํ้า 5 ลิตร ใส่ถังหมัก (ไม่ควรใส่จนเต็ม) 
เหลือไว้ประมาณ 1 ส่วน ปิดฝาหมักให้สนิท เอาไว้ ท่ีห่างไกล
แสงแดด หมักท้ิงไว้ 1 เดือน แล้วทําการกรองเอาแต่น้ํามาใช้ 

- การทําปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จากนํ้าหมักสับปะรดสารพัด
ประโยชน์ 

ข้ันตอนและวิธีการทําการทําปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จากนํ้าหมัก
สับปะรดสารพัดประโยชน์ มีดังน้ี 

1) นํามูลสัตว์ 1 กระสอบ แกลบ 1 กระสอบ ข้ีเถ้าแกลบ          
1 กระสอบ และรําอ่อน 1 กระสอบ มาผสมคลุกเคล้าให้เข้าเป็น
เน้ือเดียวกัน 

2) ผสมนํ้า กับนํ้าหมักสับปะรดสารพัดประโยชน์ 1 ลิตร 
ให้เข้ากัน รดลงบนกองวัสดุ และทําการผสมให้เข้ากันจนมีความชื้น
ประมาณ 35% (โดยทดลองกําดู) จะสามารถเกาะกันเป็นก้อนได้ 

3) หมักท้ิงไว้ 45 วัน กลับกองปุ๋ยทุก 10 วัน ข้อสังเกต
เม่ือกองปุ๋ยไม่มีไอร้อนก็สามารถนําไปใช้งานได้ และสามารถเก็บ
รักษาไว้ได้นาน 

4) เม่ือป้ันเสร็จเคลือบเม็ดปุ๋ยด้วยมูลค้างคาว เพ่ือให้การใช้
งานสะดวกมากข้ึน 



๓๙ 

 

- วิธีการแปรรูปสับปะรดเป็นอาหารสัตว์น้ัน ให้นําสับปะรด 
650 กิโลกรัม และฟางข้าว 350 กิโลกรัม ใส่เครื่องผสมอาหาร 
TMR เพ่ือหั่นและคลุกเคล้าให้เข้ากัน นํามาใส่ถังหรือถุงและไล่
อากาศออกให้มากท่ีสุด ปิดฝาถังหรือมัดปากถุงให้สนิท หมักท้ิงไว้ 
14-21 วัน ก็นําไปใช้เลี้ยงสัตว์ เช่น โคเน้ือ โคนม แพะ แกะ ได้เป็น
อย่างดี 

ช่องทางการจําหน่าย 

- สั่งซ้ือทางออนไลน์จากชาวไร่ได้โดยตรง ท่ีไอดีไลน์ fonjunji 
(ฝนจันจิ) 

- ขาย-ส่งออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก (Facebook) ชื่อเพจ “ลิง
ขาว” 

- ตลาดไทย 
- ตลาดองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (ตลาด อตก.) 
- ต่างประเทศ : จีน  
- ต่างจังหวัด : เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดการสับปะรดห้วยมุ่นจากการดําเนินโครงการ 
การพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ : การผลิตสับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร  



 

แนวทางการจัดต้ังกลุ่ม 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร จัดต้ังข้ึนเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ความรู้ความสามารถทางการเกษตรท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพการ
เกษตรกร เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในอันท่ีจะส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน มีความม่ันคงในการประกอบอาชีพ พ่ึงพา
ตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีรายละเอียดการดําเนินงาน 
ดังน้ี 

1.วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนให้มีกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร 

สนับสนุนให้มีเกษตรกรมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรข้ึนใน
ระดับหมู่บ้านหรือตําบล โดยความสมัครใจ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันในการประกอบกิจกรรมด้านการเกษตร 

1.2 เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมกันแก้ไขปัญหาการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด 

1.3 เพ่ือเป็นศูนย์กลางรับความรู้ในการถ่ายทอดวิชาการ
ไปสู่เกษตรกร 

1.4 เพ่ือใช้กระบวนการกลุ่มในการพัฒนาเกษตรกรให้มี
ความม่ันคงในการประกอบอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

2.ชื่อของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
ชื่อกลุ่มให้ใช้ชื่อข้ึนต้นด้วยคําว่า "กลุ่ม" แล้วตามด้วยชื่อ

กิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ของกลุ่ม เช่น กลุ่มฟ้ืนฟูอาชีพเกษตร 
กลุ่มปลูกพืชหมุนเวียน กลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่น เป็นต้น 
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คณะกรรมการ 

สมาชกิ 

3.การสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่ม 
3.1 การจัดโครงสร้างกลุ่ม 

- โครงสร้างของกลุ่ม สนับสนุนให้กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรมีการจัดโครงสร้างองค์กรของกลุ่ม โดยพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของขนาดและกิจกรรมของกลุ่ม โดยพิจารณาให้เป็น
โครงสร้างง่าย ๆ ท่ีกลุ่มสามารถปฏิบัติได้จริง ประกอบด้วย 2 ส่วน
เป็นอย่างน้อย คือ 

 
 
 
 
 

3.2 สมาชิกของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
3.2.1 คุณสมบัติสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 

มีดังน้ี 
(1) ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมด้านการเกษตรใน

ตําบลเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
(2) มีปัญหาหรือความต้องการคล้ายคลึงกัน 
(3) มีความสนใจ และเข้าร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม

ด้วยความสมัครใจ 
3.2.2 การเข้าเป็นสมาชิกและออกจากการเป็นสมาชิก

กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร ดําเนินการดังน้ี 
(1) เกษตรกรผู้สนใจย่ืนความประสงค์ในการสมัคร

หรือลาออกต่อประธาน หรือเลขานุการกลุ่ มส่ งเสริมอาชีพ
การเกษตร 
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(2) ประธานหรือเลขานุการกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร พิจารณาการสมัครหรือลาออกเสนอต่อคณะกรรมการ 

(3) คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และแจ้งให้ท่ี
ประชุมรับทราบ 

3.2.3 บทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 
(1) เข้าร่วมการประชุมและแสดงข้อคิดเห็น 
(2 ) ให้ ค วาม ร่ วม มื อและส นั บ ส นุ น ใน การ

ดําเนินงานต่างๆ ของกลุ่ม 
(3 ) นํ าความรู้ ท่ี ได้ รับ ไปปรับปรุงอาชีพ เป็น

ตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืน 
(4) ร่วมกําหนดและปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่ม 

3.3 คณะกรรมการของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 
3.3.1 คณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้

พิ จารณ าห น้ า ท่ี ต ามความ เหมาะสมของกิจกรรม  ซ่ึ งอาจ
ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน เพ่ือเป็นประธาน 
เลขานุการ เหรัญญิก และอาจมีตําแหน่งอ่ืนๆ ตามมติท่ีประชุมกลุ่ม 

3.3.2 การคัดเลือกคณะกรรมการ ให้คัดเลือกโดยใช้
หลักประชาธิปไตย ให้สมาชิกเป็น ผู้คัดเลือก รวมท้ังควรกําหนด
วาระการเป็นกรรมการ เช่น คราวละ 2 ปี หรือเป็นไปตามมติ      
ท่ีประชุมสมาชิกกําหนด 

3.3.3 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ มีดังน้ี 
(1) ร่างระเบียบ กฎ ข้อบังคับกลุ่ม โดยความ

เห็นชอบของสมาชิกกลุ่ม 
(2) จัดให้สมาชิกมาประชุม แสดงความคิดเห็น

และวางแผนร่วมกันเก่ียวกับกิจกรรมของกลุ่ม 
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(3) จัดให้มีบริการแก่สมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่น 
ปัจจัยการผลิต โครงการข้อมูลข่าวสาร 

(4) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
3.3.4 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละตําแหน่ง 

(1) บทบาทหน้าท่ีของประธาน 
- เป็นประธานในท่ีประชุม 
- จัด ทําแผนการดําเนินงานของกลุ่มร่วมกับ
คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของสมาชิก 
- กระจายข่าวสารไปสู่สมาชิก 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
(2) บทบาทหน้าของเลขานุการ 
- จัดทํารายงานการประชุมและจดบันทึกต่าง ๆ 
- ติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการและสมาชิก 
- ป ฏิ บั ติ ต าม ท่ี ป ระธาน และ ท่ี ป ระชุ ม กลุ่ ม
มอบหมาย 
(3) บทบาทหน้าท่ีของเหรัญญิก 
- จัดทําบัญชีการรับ-จ่ายเงินของกลุ่ม 
- เก็บรักษาเงินของกลุ่ม 
- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีประชุมมอบหมาย 

3.4 การดําเนินงานของกลุ่ม ให้การสนับสนุนกลุ่มให้มีการ
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยสนับสนุนให้กลุ่มมีการดําเนินการดังน้ี 

3 .4 .1  มีแผนงาน กิจกรรมการแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรของกลุ่ม มีการสนับสนุนเวทีการดําเนินงานร่วมกันของ
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กลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการด้านการเกษตร และ
จัดทําแผนการดําเนินงานของกลุ่ม 

3.4.2 มีการสะสมทุนของกลุ่ม สนับสนุนให้กลุ่มเกิด
การสะสมทุนของกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแหล่งทรัพยากรหลัก ในการ
ดําเนินธุรกิจของกลุ่ม เช่น การออกหุ้น รับบริจาค จัดหาแหล่ง
เงินทุน การอุดหนุน เป็นต้น 

3.4.3 มีการพัฒนาความสามารถของสมาชิก โดย
สนับสนุนให้กลุ่มจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน จัดประชุม อบรม หรือ
จัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่สมาชิก 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.4 การประชุมของกลุ่ม 
(1 ) ให้ มี ก ารป ระชุ ม สม าชิ ก อ ย่ าง ต่ อ เน่ื อ ง 

สมํ่าเสมอตามความเหมาะสม เพ่ือ 
- รับทราบรายรับ-รายจ่าย และสถานการณ์
การเงินของกลุ่ม 
- อภิปรายปัญหาอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม
อาชีพการเกษตร 
- วางแผนการดําเนินงานของกลุ่ม 
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- คัดเลือกกรรมการดําเนินงาน 
- รับทราบการรับสมาชิกใหม่และออกจากกลุ่ม 
- ติดตามผลการดําเนินงานของกลุ่ม 
- อ่ืนๆ 

(2) กรณีท่ีกลุ่มมีขนาดใหญ่ อาจแบ่งการประชุม
ออกเป็น 2 ระดับ คือ 

- การประชุมคณะกรรมการ 
- การประชุมสมาชิก โดยให้มีเน้ือหาครอบคลุม

ตาม (1) 
3.5 ข้อบังคับกลุ่ม 
สนับสนุนให้กลุ่มมีการจัดทําข้อบังคับกลุ่มหรือข้อตกลง

หรือข้อกําหนด (ใช้ชื่ออะไรก็ได้) โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปน้ี 

(1) ชื่อกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร โดยใช้ชื่อข้ึนต้น
ด้วยคําว่า "กลุ่ม" ตามด้วยชื่อกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 

(2) ท่ีต้ังกลุ่ม เพ่ือความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับ
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆ โดยอาจใช้บ้านของประธานหรือสถานท่ี
ท่ีสามารถติดต่อกับกลุ่มได้ 

(3) วัตถุประสงค์ของกลุ่ม โดยสมาชิกช่วยกันกําหนด
ข้ึนเพ่ือเป็นกรอบและบอกทิศทางการทํางานของกลุ่ม วัตถุประสงค์
อาจมีเพียงอย่างเดียวหรือมากกว่าก็ได้ ข้ึนอยู่กับข้อตกลงของ
สมาชิกกลุ่ม 

(4) วิธีรับสมาชิกและให้สมาชิกออกจากกลุ่ม 
(5) คณะกรรมการ วิธีการคัดเลือก จํานวนคณะกรรมการ 

วาระการอยู่ในตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง 
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4 การจัดต้ังและการขอรับใบรับรองการจัดต้ังกลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตร 

4.1 การจัดต้ังกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร อาจเกิดข้ึน
ภายหลังการจัดเวทีเรียนรู้หรือเกิดจากปัญหาความต้องการของ
เกษตรกรเอง 

4.2 กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรท่ีมีการจัดต้ังอยู่แล้วหรือ
จัดต้ังข้ึนใหม่ มีความประสงค์จะขอใบรับรองการจัดต้ังกลุ่มส่งเสริม
อาชีพการเกษตร ให้กลุ่มท่ีมีการรวมตัวกันต้ังแต่ 10 คนข้ึนไป    
ย่ืนคําขอ 
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