


การปลูกสับปะรดระบบเกษตรอินทรีย ์

	 คือการปลูกพืช	ที่ไม่ใช้สารเคมีที่มนุษย์ทำขึ้นแต่ใช้วัสดุจา

กธรรมชาติแทนเพื่อลดพิษภัยที่อาจเกิดจากสารเคมี ทั้งในดิน ในน้ำ ในอากาศ 

และในผลิต

	 การทำการเกษตรระยะเวลา 50 กว่าปีที่ผ่านมา ได้ใช้พื้นที่ป่าไม้ไปมาก 

เป็นเหตุให้ปริมาณฝนลดน้อยลงและตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ดินขาดการบำรุง 

อย่างถูกต้อง ต้องใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมากเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการ

ของพลเมืองที่เพิ่มขึ้น เมื่อใส่ปุ๋ยมากเกินไปทำให้ต้นพืชอ่อนแอ จึงต้องใช้สารเคมี

ฆ่าแมลงและเชื้อโรคกันขนานใหญ่ ผลที่เกิดขึ้นคือดินเสื่อมโทรม ปลูกพืชไม่ขึ้น 

สารพิษตกค้างในพืชผล ในดิน ในน้ำ คน สัตว์เจ็บป่วย คนทั่วโลกจึงหันมาทำการ 

เกษตรแบบอินทรีย์มากขึ้นเพื่อสุขภาพของผู้ปลูก



การจัดการดินและระบบการปลูกสับปะรด
 สภาพและปัจจัยที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกสับปะรด สภาพพื้นที่ควร 

อยู่ในเขตเกษตรเศรษฐกิจสับปะรด เป็นพื้นที่ราบหรือที่ดอนมีความสูงจากระดับ 

น้ำทะเลไม่เกิน 600 เมตร ความลาดเอียงประมาณ 1-3 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ควรเกิน  

5-10 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีน้ำท่วมขัง ห่างไกลจากแหล่งมลพิษ การคมนาคมสะดวก  

อยู่ใกล้โรงงานหรือแหล่งรับซื้อผลิต สำหรับลักษณะดินที่มีความเหมาะสมต่อการ 

ปลูกสับปะรดมีลักษณะเป็นดินร่วน หรือร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

มีอินทรียวัตถุไม่ต่ำกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดีระดับ 

หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินอยู่ระหว่าง 

4.5-5.5 ในด้านสภาพภูมิอากาศนั้น อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ 

สับปะรดอยู่ระหว่าง 24-30 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอ 

ระหว่าง 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี และมีแสงแดดจัด

 ความต้องการธาตุอาหารของสับปะรด สับปะรดมีความต้องการธาตุอาหารหลัก  

ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมโดยในแต่ละฤดูกาลผลิตสับปะรด 

ต้องการ ไนโตรเจน 6-9 กรัม N ต่อต้น ฟอสฟอรัส 2-4 กรัม P
2
 O

5
 ต่อต้น และ 

โพแทสเซียม 8-15 กรัม K
2
 O ต่อต้น การปลูกสับปะรดในจำนวน 6,160 ต้นต่อไร่ 

จะให้ผลผลิตเฉลี่ย 8.8 ตันต่อไร่

 สับปะรดเป็นพืชที่ต้องการธาตุไนโตรเจน และโพแทสเซียมในปริมาณ 

ค่อนข้างสูง ถ้าขาดไนโตรเจนจะเริ่มแสดงอาการที่ใบอ่อน จะมีสีเขียวจาง ๆ 

แต่ใบแก่ยังคงมีสีเขียวเข้ม ต่อมาใบที่งอกใหม่จะมีขอบสีแดง ถ้าใบมีสีเหลืองซีด 

ต้องให้ปุ๋ยทันที มิฉะนั้นจะทำให้ผลผลิตลดลงมาก โดยจะไม่เกิดหน่อและตะเกียง

 ถ้าขาดโพแทสเซียม ปลายใบจะไหม้ จะมีจุดไหม้ที่ใบแก่ต่อมาเปลี่ยนเป็น

สีน้ำตาล และเห่ียวแห้งไป ผลจะมีขนาดเล็กสุกช้า และมีปริมาณกรดในเน้ือสับปะรด

น้อยมาก

 สำหรับความต้องการธาตุฟอสฟอรัสในสับปะรด จะน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบ 

กับธาตุอาหารหลักท้ังสองชนิด แต่ถ้าดินขาดธาตุฟอสฟอรัสแล้วจะทำให้ต้นไม่แข็งแรง 

หน่อและตะเกียงจะมีจำนวนลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ธาตุเหล็กมีความสำคัญ



เช่นกัน สับปะรดท่ีมีอาการขาดธาตุเหล็ก เร่ิมจากใบอ่อนมีสีซีดคล้ายขาดไนโตรเจน 

และมีรอยแต้มสีแดงขึ้นทั่วไปมีสีน้ำตาลที่ปลายรากและไม่มีรากแขนงให้เห็นผล 

จะแก่เร็ว แต่มีปริมาณกรด ในเนื้อสับปะรดต่ำในบริเวณดินที่มีแมงกานีสสูงหรือ 

ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงกว่า 5.8 จะพบอาการขาดธาตุเหล็กอยู่เสมอ

 ในสภาพดินทรายซึ่งมีอินทรียวัตถุต่ำจะพบอาการ ขาดธาตุทองแดง 

และสังกะสีโดยปรากฏอาการที่ยอดของใบอ่อนและจะบิดเบี้ยว ใบจะแคบและม ี

สีเหลืองอ่อนความทนทานของผลต่อแสงแดดจะลดลง ทำให้ผิวเปลือกไหม้เกรียม

มีลักษณะเป็นหย่อม

 สับปะรดเป็นพืชที่มีอายุนาน 4-5 ปี จะเก็บผลผลิตครั้งแรกได้หลังจากปลูก

ได้ 15-18 เดือน หลังจากนั้นเก็บเกี่ยวปีละครั้งได้อีก 2 รุ่น

การเตรียมพื้นที่
 1. การวางผังแปลง
 การทำไร่สับปะรดนั้นจำเป็นต้องมีการวางผังแปลงอย่างดีเพื่อให้สะดวก 

ในการปฏิบัติงานและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้ คือ

  (1) กำหนดขนาดแปลงและถนน ในพื้นที่ขนาดใหญ่และพื้นที ่

ขนาดกลาง จะต้องจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลง โดยมีความกว้างของแปลงประมาณ 

40-50 เมตร ความยาวไม่จำกัดแต่ไม่ควรยาว เกิน 200 เมตร ระหว่างแปลงมีถนนซึ่ง

รถยนต์เข้าไปได้ การวางแนวแถวปลูกให้วางขวางแปลง โดยตั้งฉากกับแนวถนน 

ซึ่งจะสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่นใส่ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวผลผลิตแปลงปลูกที่มีขนาด

กว้างไปจะทำให้แรงงานมากในการขนผลผลิตอกจากแปลง

  (2) การวางแนวของแปลงในพื้นที่ราบ ควรวางแนวแปลงปลูกให ้

เข้ากันได้กับถนน แต่ในบริเวณลาดเอียงหรือลาดชันควรวางแปลงตามยาวขนาน 

กับแนวลาดเอียงคือแถวปลูกจะขวางแนวลาดเอียงเพื่อลดการชะล้างและสูญเสีย	
หน้าดิน จากการไหลของน้ำฝน นอกจากน้ีควรมีการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการปลูก 

พืชป้องกันการชะล้างพังทลายของดินตามแนวขวางของแปลง เช่น ปลูกหญ้าแฝก 

เนื่องจากหญ้าแฝก มีส่วนประกอบของรากเจริญเติบโตอย่างหนาแน่นจะช่วยยึด



โครงสร้างของดินได้ และใบหญ้าแฝกสามารถตัดนำมาใช้ประโยชน์ในการคลุมดิน

ระหว่างแถวปลูกสับปะรดได้

  (3) การกำหนดทางระบายน้ำทำทางระบายน้ำเพื่อมิให้น้ำขัง 

  (4) การปลูกพืชเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกพื้นที ่

หรือทางอากาศโดยปลูกไม้ยืนต้นหรือไม้พุ่มเป็นแนวกันชน ป้องกันลมป้องกัน

แมลงศัตรูพืช ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ควรปลุกพืชตระกูลถั่วประเภท 

ไม้ยืนต้นโตเร็ว ได้แก่ กระถิน แคฝรั่ง มะแฮะ และกระถินเทพา เป็นต้น เนื่องจาก 

เป็นพืชบำรุงดินที่สามารถเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินได้ส่วนหนึ่ง

 2. การปรับพื้นที่ 
  ในการปรับพื้นที่ถ้าพื้นที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่จำเป็นต้องปรับหน้าดิน 

ให้เป็นแนวราบเรียบทั้งแปลง แต่เน้นการปรับหน้าดิน เพื่อมากลบ แต่ถ้าเป็นแอ่ง 

ลึกหรือกว้างมากให้ทำการแก้ไขโดยทำทางระบายน้ำออกจากแอ่งดังกล่าว 

 3. การเตรียมดิน
  พื้นที่ที่เคยปลูกสับปะรด ให้ไถกลบสับใบและต้นปล่อยให้ย่อย 

สลายเป็นเวลา 1 เดือน แล้วไถกลบ 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1-2 ครั้งยกแปลง 

สูง  15  เซนติเมตร  แล้วทำแนวปลูกสับปะรดกรณีพ้ืนท่ีมีความลาดมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์

ต้องทำร่องระบายน้ำรอบแปลงปลูกและทำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันหรือ

ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน



การเตรียมพื้นที่ควรทำในฤดูแล้งและมีขั้นตอน ดังนี้
 (1) ถ้ามีการตัดไม้หรือไม้พุ่มขนาดใหญ่ให้ใช้รถเกรดหรือรถไถดินติด 

ใบมดไปกองรวมกันให้ออกจากพื้นที่ ในกรณีที่พื้นที่เป็นแปลงสับปะรดเก่าควร 

ใช้รถติดใบมีด ปั่นเพื่อฟันต้น และใบสับปะรดให้ละเอียดเพื่อไถกลบต่อไปเป็น 

การเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

 (2) ไถด้วยผาน 3 จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 ไถในแนวขวางกับครั้งแรก 

การไถควรไถให้ลึกเพื่อให้ซึมลงใต้ดินมากขึ้น

 (3) ในพื้นที่ซึ่งดินค่อนข้างอุ้มน้ำหรือเป็นที่ราบควรยกย่องเล็กน้อยเพื่อ 

ให้ระบายน้ำได้ดีขึ้นซึ่งอาจจะใช้ผานยกร่องที่ใช้ในไร่อ้อย ความกว้างของร่อง 1.6 

เมตร โดยปลูก 2 แถว บนร่องหรือ 2.4 เมตรโดยปลูก 3 แถว บนร่อง 

 4. การเตรียมแหล่งน้ำ
  แหล่งน้ำที่ใช้ในแปลงเพาะปลูกจะต้องแยกกันจากแหล่งน้ำที่ใช ้

ในแปลงเกษตรเคมีเพื่อป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างสำหรับกรณี

ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะต้องให้หน่วยงานรับรองเป็นผู้ตรวจประเมินความเป็น 

ไปได้ของแหล่งน้ำในการทำเกษตรอินทรีย์ สำหรับการขุดบ่อกัดเก็บน้ำใหม่ควรม ี

การปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและรากแฝก 

สามารถกักเก็บสารพิษได้

 

การบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ ุ
 1. ช่วยการไถเตรียมดิน
  หลังจากไถเตรียมดินทำการฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ 

โดยเจือจาง 1 : 500-1 : 1,000 แล้วทำการไถกลบวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรได้แก่ 

เปลือกสับปะรด กากสับปะรด หรือแกลบ แล้วปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้เกิดการย่อยสลาย

เป็นเวลา 1 เดือน



 2. ปลูกพืชปุ๋ยสดบำรุงดินก่อนปลูกสับปะรด
  หลังจากไถกลบวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และมีการย่อยสลาย

สมบูรณ์ดีแล้วทำการปลูกพืชสดได้แก่ ถั่วพร้า หรือปอเทือง หรือถั่วพุ่มในอัตรา 

เมล็ดพันธุ์ 10 5 และ 8 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับในระหว่างการปลูกพืชปุ๋ยสด

ทำการฉีดพ่นด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำอัตรา 5 ลิตรต่อไร่ โดยเจือจาง 1:500-1 : 1,000 

ทำการฉีดทุก 10 วัน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของใบและ

ลำต้น มีผลทำให้ได้น้ำหนักสดของพืชปุ๋ยสดเพิ่มขึ้น เมื่อพืชปุ๋ยสดมีอายุครบ 50 

วัน หรือออกดอก ทำการไถกลบและปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อยสลายเป็นเวลา 15 วัน 

จึงทำการปลูกสับปะรด

 3. การปลูกพืชบำรุงดินในช่วงระหว่างปลูกสับปะรด
  ในช่วงแรกของการปลูกสับปะรดทำการปลูกพืชตระกูลถ่ัวบำรุงดิน 

ระหว่างแถวหน่อปลูกสับปะรด  (เช่น  ถั่วเวอนาโร  หว่านระหว่างแถวสับปะรด 

อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อไร่) หรือปลูกถั่วพุ่ม ถั่วพร้า หรือคาโลโปโกเนียม เป็นต้น 

การปลูกพืชบำรุงดินในระหว่างแถวสับปะรดมีประโยชน์ทำให้เพ่ิมไนโตรเจนกับดิน  

เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ดินมีความชุ่มชื้นและเป็นการ 

คลุมดิน เพื่อป้องกันวัชพืชขึ้น เศษพืชบำรุงดินดังกล่าวสามารถใช้คลุมดินได้ต่อไป

 4. การใช้เศษวัสดุการเกษตรคลุมดินในช่วงระหว่าง 
ปลูกสับปะรด
  หลังจากท่ีมีการใช้เศษพืชบำรุงดินคลุมดิน ในระหว่างแถวสับปะรด

ควรจะนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรร่วมด้วยกับการคลุมดิน เช่น ฟางข้าว 

เปลือกสับปะรด กากสับปะรด แกลบ หรือใบหญ้าแฝก เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วย 

รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินท้ังในด้านการป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารในดิน 

และความชื้นในดิน รวมถึงการป้องกันวัชพืชที่จะขึ้นในระหว่างแถวสับปะรดด้วย



	 5. การใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพแทนการเสริมการเจริญเติยโต
  ใช้ปุ๋ยน้ำชีวภาพ อัตรา 5 ลิตรต่อไร่ โดยเจือจาง 1 : 500-1 : 1,000  

ใส่ลงดินในช่วงก่อนปลูกหน่อสับปะรด และทุก ๆ 1 เดือน เพื่อเร่งการเจริญของ 

ลำต้นและใบจนกระท้ังถึงช่วง บังคับให้ออกดอก เม่ืออายุ 8-12เดือนและเม่ือผลมีอายุ 

2.5 เดือน ปุ๋ยน้ำชีวภาพเป็นแหล่งของฮอร์โมน หรือสารเสริมการเจริญเติบโตที ่

สำคัญหลายชนิด ปุ๋ยน้ำชีวภาพจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของใบและลำต้น ทำให ้

้ใบขยายใหญ่และลำต้นอวบมากขึ้นและผลสับปะรดจะมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นการใช ้

ปุ๋ยน้ำชีวภาพอาจจะให้พร้อมกับช่วงระหว่างการใช้น้ำได้ นอกจากนี้การใส่ปุ๋ยน้ำ 

ชีวภาพ จะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินทำให้สามารถควบคุมและยับยั้ง

การเจริญของเชื้อสาเหตุโรคพืชบางชนิดในดินได้

 6. การใช้อินทรีย์วัตถุบางชนิดเพื่อเพิ่มธาตุอาหารพืช 
และทดแทนปุ๋ยเคมี
  ในพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งมีจำนวนต้นสับปะรด 8,500 ต้น ความต้องการ

ปุ๋ยไนโตรเจน 68 กิโลกรัม N ต่อไร่ ปุ๋ยฟอสฟอรัส 25.5 กิโลกรัม P
2
 O

5
 ต่อไร่ 

และปุ๋ยโพแทสเซียม 85 กิโลกรัม K
2
 Oต่อไร่ ในการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย 

วัตถุเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินแล้วพืชจำเป็นต้องได้รับธาตุอาหาร เพื่อการ 

เจริญเติบโตและออกผลผลิตด้วย โดยจะต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพซึ่งมีแหล่ง 

ของธาตุอาหารปริมาณมากหรือสารปรับปรุงดินธรรมชาต 

  ดังนั้น การจัดการความสมบูรณ์ของดินไม่เพียงพอ หรือขาดธาต ุ

อาหารที่สำคัญบางชนิดไป สามารถนำอินทรียวัตถุจากธรรมชาติบางประเภทเป็น 

แหล่งธาตุอาหาร เพื่อเป็นการทดแทนปุ๋ยเคมีบางชนิดได้มีดังนี้ 

  1) แหล่งธาตุไนโตรเจน เช่น มูลไก่ และมูลเป็ด

  2) แหล่งธาตุฟอสฟอรัส เช่น หินฟอสฟอรัส กระดูกป่น

      และมูลค้างคาว

  3) แหล่งธาตุโพแทเซียม เช่น ขี้เถ้า และหินปูนบางชนิด

  4) แหล่งธาตุแคลเซียม เช่น ปูนขาว โดโลไมท์ เปลือกหอยป่น  

      และกระดูกป่น เป็นต้น 



วิธีการปลูก
 1. ปลูกด้วยหน่อ คัดหน่อให้มีขนาดเดียวกันสำหรับปลูกในแต่ละแปลง 

เพื่อสามารถเก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน หน่อที่ใช้ปลูกมี 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (300-500 

กรัม) ขนาดกลาง (500-700 กรัม) หรือขนาดใหญ่ (700-900 กรัม) ไม่ควรใช้หน่อ

พันธุ์ที่หักจากต้นแล้วเก็บไว้นานเกินไปสามารถบังคับดอกได้ดีเมื่ออายุปลูก 8-12 

เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่อที่ใช้ปลูก

 2. การปลูกและระยะปลูก ก่อนปลูกทำการแช่หน่อด้วยปุ๋ยอินทรีย์

น้ำความเข้มข้น 1:500 ถึง 1:1,000 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และวางผึ่งไว้ 1 วัน 

จากนั้นชุบหน่อด้วยจุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช และจุลินทรีย์ป้องกันแมลงศัตรูพืช 

ทำการปลูกแถวคู่ระยะปลูก 30x30x (80-90)  เซนติเมตร ปลูกได้ประมาณ 7,500 

- 8,500 ตันต่อไร่ การปลูกส่วนใหญ่มักปลูกเป็นแถวคู่ ฝังหน่อให้ลึก 15-25 

เซนติเมตร ถ้าเป็นการปลูกในช่วงฤดูฝนให้ฝังหน่อเอียง 45 องศา เพื่อป้องกันน้ำขัง

ในยอดถ้าปลูกในฤดูแล้งให้ฝังหน่อตั้งตรง 

 3. การปลูกสับปะรดในฤดูฝน ควรฝังหน่อให้เอียง 45องศา เพื่อป้องกัน

น้ำขังในยอด ถ้าปลูกในฤดูแล้งฝังหน่อให้ตั้งตรง หากมีเครื่องมือช่วยปลูก ซึ่งเป็น

เหล็กคล้ายมีดปากแหลม ช่วยเปิดหลุมจะทำให้สะดวกและรวดเร็วกว่าใช้จอบเฉลี่ย

แล้วผู้ปลูก 1 คน สามารถปลูกได้วันละ 5,000-7,000 หน่อ 

การดูแลรักษาและกำจัดศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์
 1. การให้น้ำในแปลงปลูกสับปะรด
  สับปะรดมีความต้องการน้ำในทุกระยะของการเจริญเติบโต โดย

ปกติถ้าสับปะรดได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน เดือนละประมาณ 100 มิลลิเมตร 

จะเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นสับปะรดตามปกติ ในสภาพพื้นที่ปลูกเขต

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะมีปริมาณน้ำฝนที่ไม่สม่ำเสมอกันในแต่ละเดือนบางช่วง

แห้งแล้งยาวนานติดต่อกัน (ธันวาคม-เมษายน) บางช่วง มี ปริมาณน้ำฝนปานกลาง 

(พฤษภาคม-กันยายน) และบางช่วงมีปริมาณน้ำฝนตกมากเกินไป จนทำให้สับปะรด



สับปะรดเสียหายจากการถูกน้ำขังและเชื้อโรคระบาด (ตุลาคม-พฤศจิกายน)ที่มีผล

ทำให้การเจริญเติบโตของสับปะรดผิดปกติ ไม่ได้ผลผลิตที่ดีและคุณภาพของผล

ผลิตลดลง

  การวางแผนให้น้ำ เพื่อที่จะกระจายผลผลิตโดยมีเป้าหมายเพื่อ 

ให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวในช่วงระหว่างประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งจะเป็น

ช่วงที่ราคาสับปะรดอยู่ในเกณฑ์ดีทุกปีจะต้องเริ่มจากการวางแผนให้น้ำช่วงระยะ

ปลูก เพื่อให้สับปะรดออกรากตั้งตัวโดยเร็ว ระยะนี้ต้องการน้ำปริมาณค่อนข้างมาก

กว่าปกติโดยต้องให้น้ำต่อเน่ืองจนดินฉ่ำน้ำ (ลักษณะคล้ายกับได้รับฝนท่ีตกหนักต่อ

เน่ืองคร้ังใหญ่) หลังจากน้ันประมาณ 1-2 สัปดาห์ สับปะรดจะออกรากอย่างสม่ำเสมอ 

หลังจากนั้นให้น้ำในระยะที่มีฝนปริมาณน้อย หรือฝนทิ้งช่วงตามปกติโดยให้น้ำ

ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง พยายามให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้น้ำลงไปใน

กาบใบปริมาณน้ำที่ให้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือโดยสังเกตปริมาณน้ำที่ต้น

สับปะรดได้รับบริเวณกาบใบและบริเวณใจกลางยอด ซึ่งถ้ามีน้ำขังอยู่บริเวณกาบ

ใบและยอดพอมองเห็นก็พอเพียงสำหรับการให้ในแต่ละครั้ง 

  การให้น้ำมีข้อควรพิจารณาดังนี้คือ

  1) ไม่จำเป็นต้องให้น้ำถ้ามีปริมาณน้ำฝนสม่ำเสมอตลอดฤดูปลูก

  2) ในฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงควรให้น้ำต้นสับปะรดที่กำลังเจริญ

       เติบโต สัปดาห์ละ 1-2 ลิตรต่อต้น

  3) ควรให้น้ำก่อนและหลังการออกดอก

  4) หยุดให้น้ำก่อนเก็บผลผลิต 15-30 วัน 

 2. การรักษาความชื้นของดินโดยใช้วัสดุคลุมดิน
  การใช้วัสดุคลุมผิวดินระหว่างแถวปลูกสับปะรดเพ่ือลดการระเหย

ของน้ำไว้ให้มากที่สุด เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผล ในต้นทุนต่ำ และอาจจะใช้ทดแทน

การให้น้ำชลประทานได้ในบางช่วง เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชที่ค่อนข้างจะทนต่อ

ความแห้งแล้งและมีคุณสมบัติพิเศษ ในการเก็บน้ำทั้งการสะสมในใบและสะสม

บริเวณกาบใบ การขาดน้ำระยะสั้นๆ อาจจะไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตมากนัก

ดังนั้น ในบางช่วงถ้าหากไม่แห้งแล้งต่อเนื่องยาวนานเกินไป การใช้วัสดุคลุมดิน



ค่อนข้างพอเพียงในการรักษาความช้ืนของดินไว้ในระยะท่ีฝนขาดช่วง วัสดุท่ีเหมาะส

มในการใช้คลุมผิวดินเพื่อรักษาความชื้นในแปลงปลูกสับปะรดควรจะมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ คือ

  1) เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายทั่วไปในท้องถิ่น ราคาประหยัดค่าใช้จ่าย

  2) ไม่เป็นอันตรายต่อระบบราก หรือต้นสับปะรด

  3) มีน้ำหนักเบา ขนส่งสะดวก

  4) รักษาความชื้นของดินได้ดี อุ้มน้ำและฝนตกผ่านได้สะดวก

  5) สามารถย่อยสลายได้ และเป็นวัสดุปรับปรุงดินในระยะยาว 

       มีวัสดุท่ีสามารถนำมาใช้เพ่ือการคลุมดินหลายชนิดได้แก่   

      ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ บางชนิด ขุยมะพร้าวจากโรงงานทำเส้นใย 

      เศษหญ้า เศษสับปะรด หรือเศษใบอ้อย กากป่นของชานอ้อย 

      จากโรงงานน้ำตาล

  6) สามารถควบคุมการงอกของวัชพืชในดินได้

  7) สับปะรดมีการเจริญเติบโตสม่ำเสมอ ตากปกติต้นไม่เกิดสภาวะ 

      เครียดการขาดน้ำ ซ่ึงมีผลดีกับคุณภาพของผลผลิต เพราะสับปะรด 

      มีความต้านทานต่อโรคเพิ่มขึ้น

 3. การบังคับดอก
  1) ในแปลงเดียวกัน ควรบังคับดอกพร้อมกัน

  2) บังคับดอกเมื่อต้นสับปะรดมีน้ำหนักต้นปลูกระหว่าง 2.3-2.8 

กิโลกรัม หรือต้นสับปะรดมีอายุระหว่าง 7-8 เดือน ซึ่งจะมีต้นที่อวบใหญ่หรือมี

จำนวน 45 ใบข้ึนไป โดยใช้ไม้ฟาดไปท่ีต้นสับปะรดเพ่ือให้เกิดแผลและต้นสับปะรด

สร้างสารเอททีลีนออกมาทำการบังคับดอกในช่วงเย็นหรือกลางคืน

  3) การวางแผนให้สับปะรดออกผลในช่วงดังกล่าวจะต้องวางแผน

ให้ปุ๋ยท่ีเหมาะสมควบคู่ไปกับการให้น้ำ โดยเฉพาะต้องหลีกเล่ียงไม่ให้ต้นสับปะรด 

ออกดอกธรรมชาติในฤดูหนาว ซึ่งการบำรุงต้นด้วยน้ำและปุ๋ยจะมีส่วนให้การผลิต

สับปะรดข้ามปีประสบผลสำเร็จ



 4. การคลุมผลสับปะรด
 การคลุมผลสับปะรดมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันแดดเผาผลสับปะรดเพราะ 

จะทำให้เนื้อในผลฝ่อ การคลุมผลสามารถ ทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความสะดวก 

ของเกษตรกร สามารถเลือกได้ 3 วิธีดังนี้

 1) การใช้หญ้าหรือฟางข้าวพันรอบบริเวณตอนบนของผลวิธีนี้เกษตรกร 

นิยมกันมากเพราะได้ผลดีและสะดวก ใช้แรงงานไม่มาก หญ้าที่ใช้พันนั้นส่วนใหญ่

นิยมใช้หญ้าคาเพราะมีใบยาวสะดวกในการพันและคงทนอยู่ได้นาน

 2) ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทำเป็นถุงโดยเย็บถุงกระดาษให้เป็นรูปทรงกระบอก 

หัวท้ายเปิด แล้วเอาไปสวมผลไว้ กระดาษท่ีมีความคงทนจะป้องกันแดดเผาได้ดีมาก 

แต่ส่วนมากกระดาษจะขาดเมื่อถูกน้ำฝนและลมพัด

 3) ใช้ใบสับปะรดซ่ึงอยู่รอบ ๆ ผลหุ้มโดยมัดปลายใบเข้าหากันวิธีน้ีป้องกัน 

แดดเผาได้ดีแต่ค่อนข้างจะเปลืองแรงงาน 

 5. การควบคุมวัชพืช
 หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในการควบคุมวัชพืช แนะนำให้

ควบคุมวัชพืชโดยวิธีกล เช่น การเตรียมดินที่เหมาะสม การใช้วัสดุคลุมดินการถอน

ต้นด้วยมือ วิธีเขตกรรมต่างๆ การใช้เครื่องมือรวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียนหรือพืช

ตระกูลถั่วคลุมดิน

 6. การป้องกันกำจัดโรค แมลงศัตรูพืช และวัชพืช
 แมลงศัตรูพืชท่ีสำคัญและการป้องกันกำจัดระหว่างปลูกสับปะรด สับปะรด 

เป็นพืชที่มีแมลงศัตรูสำคัญดังนี้ 

 1) เพลี้ยแป้ง

 เป็นแมลงศัตรูสับปะรดที่สำคัญมาก จะทำความเสียหายโดยการดูดกินน้ำเ

ลี้ยงจากส่วนต่าง ๆ ของต้นสับปะรดโดยเฉพาะบริเวณกาบใบลำต้น ช่อดอกและผล 

ทำให้ต้นเจริญเติบโตช้ากว่าที่ควรและเพลี้ยแป้งจะติดอยู่ที่ผลด้วย ทำให้มีปัญ

หาในด้านการยอมรับของผลสด และมีมดดำเป็น พาหะที่นำไวรัสโรคเหี่ยวเฉา 

ดังนั้นจะต้องกำจัดรังมดภายในแปลงโดยวิธีการทางธรรมชาติก่อน การเพาะปลูก 

และต้องระมัดระวังไม่ให้มีเพลี้ยแป้งติดมากับหน่อพันธุ์ โดยการคัดเลือกพันธุ์ที่ดี



 2) ไร

 ไรทำความเสียหายให้กับหน่อ ต้นที่อยู่ระยะออกดอกและผล โดยไรอาศัย

อยู่ตามโคนใบถ้าเข้าทำลายในระยะผลกำลังเริ่มเจริญเติบโตอาจทำให้เนื้อเยื่อรอบ 

ผลย่อยเป็นรอยสีน้ำตาลขรุขระเหมือนอาการของผลขาดโบรอน อาจกำจัดได้โดย 

การใช้สารไพรีทรอยธรรมชาติฉีดพ่น

 3) เพลี้ยไฟ

 เพลี้ยไฟจะเข้าทำลายที่ผลจะทำให้เกิดรอยแผลสีน้ำตาลและผลมีรูปร่างผิด

ปกติ เพลี้ยไฟจะระบาดได้มากในสภาพอากาศแห้งแล้ง อาจกำจัดได้โดยการใช้สาร

ไพรทรอยที่ได้จากธรรมชาติมาฉีดพ่นในเวลาเย็นหรือเวลา เช้าก่อนแสงแดดจัด

 4) เพลี้ยหอย

 เพลี้ยหอยทำความเสียหายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบทำให้ต้นสับปะรด 

อ่อนแอ มักระบาดในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนแห้งแล้ง เพลี้ยหอยมักชอบอาศัยอยู่

ตามใบที่ไม่ถูกแสงแดดโดยตรงมากนัก การกำจัดเช่นเดียวกันกับการกำจัดเพลี้ยไฟ 

คือการใช้สารจากธรรมชาติ เช่น สารไพรีทรอยในการฉีดพ่น

 ดังนั้น แนวทางหรือวิธรการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ในระบบเกษตร 

อินทรีย์สามารถเลือกปฏิบัติได้ ความเหมาะสมดังนี้

 1) ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูสับปะรด

 2) การจัดการทางด้านเขตกรรม เช่น การเตรียมแปลงกำหนดช่วงเวลาปลูก

ที่เหมาะสมการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตร ู

สับปะรด การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและสมดุลของธาตุอาหารพืช การจัด 

น้ำเพื่อให้ต้นสับปะรดเจริญเติบโตดี สมบูรณ์และแข็งแรง สามารถลดการทำลาย 

ของโรคแมลงศัตรูสับปะรดได้ส่วนหนึ่ง

 3) การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสม กับการระบาดของโรคและ 

แมลง ศัตรูสับปะรด เช่น การกำจัดวัชพืช การกำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคโดยใช้ปูน

ขาว หรือกำมะถันผงที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี และควรปรับสภาพดินไม่ให ้

เหมาะสมกับการระบาดของโรค



 4) การควบคุมความสมดุลระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติ โดย

ส่งเสริมการแพร่ขยายปริมาณของแมลงที่มีประโยชน์ต่อพืช เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน 

และศัตรูธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมแมลงศัตรูสับปะรด

 5) การใช้สารสกัดจากพืช เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม ใบแคฝรั่ง ฯลฯ 

ในการกำจัดแมลง

 6) ใช้วิธีกล เช่น ใช้แสงไฟล่อ

 ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูสับปะรดท่ีสำคัญ และพบท่ัวไปในไร่สับปะรด 

มีเพียงชนิดเดียว คือ ด้วงเต่า ตัวเต็มวัยมีขนาดยาว 4.0-4.5 มิลลิเมตรลำตัวด้านบนนูน 

โค้งสีดำ ด้านล่างแบนราบ อกปล้องแรกและปลายปีกสีส้ม เพศเมียวางไข่สีเหลือง 

อ่อนเป็นกลุ่มบนพ้ืนผิวพืช ตัวหนอนมีไข่แป้งสีขาวปกคลุมคล้ายเพล้ียแป้ง ตัวหนอน

และตัวเต็มวัยของด้วงเต่าเป็นตัวห้ำ กัดกินเพลี้ยแป้งศัตรูสำคัญของสับปะรด

 ดังน้ันการป้องกันกำจัดศัตรูสับปะรดควรใช้วิธีการท่ีปลอดภัยตามคำแนะนำ 

เพื่ออนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว

โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัดระหว่างปลูกสับปะรด  

 โรคของสับปะรดส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อสาเหตุโรคพืชในดินหลายชนิด 

ดังน้ัน จำเป็นต้องมุ่งเน้นให้ความสำคัญการปรับปรุงดิน ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การใช้จุลินทรีย 

ไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชและการระบายน้ำในแปลงปลูก ช่วยลดการระบาย 

ของโรคอย่างมากโรคของสับปะรดที่สำคัญมีดังนี้ 

 1) โรคยอดเน่า ต้นเน่า และรากเน่า เชื้อราชนิดนี้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเน่า

และรากเน่าในพื้นที่เขตร้อน และสามารถเกิดกับโรคพืชหลายชนิด เช่น ทุเรียน ส้ม 

ยางพารา ป่า ปอแก้ว รา และพริกไทย เป็นต้น  

 ลักษณะอาการ ใบที่ส่วนยอดจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาล อ่อนสีเหลื

อบสีแดงเล็กน้อย ขอบใบจะโค้งลงทางด้านล่าง เมื่อดึงใบส่วนยอด ออกใบจะหลุด

ติดขึ้นมาได้ง่าย เนื่องจากส่วนของโคนใบถูกทำลาย โคนใบที่เน่าจะมีกลิ่นและขอบ

ใบเป็นสีน้ำตาล โรคส่วนใหญ่จะเข้าทำลายในสภาพดินมีความชื้นสูง



 2) โรคโคนเน่าหรือหน่อเน่า เป็นเชื้อราที่พบปกติอยู่แล้วในพื้นที่ที่ปลูก 

สับปะรด เนื่องจากเป็นเชื้อราที่ช่วยย่อยสลายเศษซากเหลือของต้นสับปะรด

 ลักษณะอาการ เป็นโรคที่เกิดกับส่วนขยายพันธุ์ ได้แก่ หน่อพันธุ์ ตะเกียง 

หรือจุก โดยส่วนโคนจะมีรอยแผลเน่าสีดำ เนื้อเยื่อส่วนที่อ่อนนุ่มจะถูกทำลายเหลือ 

แต่ส่วนท่ีเป็นเย่ือใยท่ีแข็งแรงกว่า ต่อมาใบเร่ิมเห่ียวถ้าเป็นในต้นท่ีโตแล้วต้นจะหักท่ี 

ระดับผิวดินได้ง่าย โรคน้ีอาจทำให้ต้น ใบ หรือผลเน่าได้ในสภาพท่ีดินและอุณหภูมิ 

โดยรอบมีความช้ืนสูง ฉะน้ัน การป้องกันโดยการรวบรวมหน่อพันธ์ุควรระมัดระวังไม่ใช้

เกิดความบอบช้ำ และไม่ควรกองวัสดุปลูกสุมกันไว้ในแปลง ควรผึ่งตากแดดทิ้งไว้ 

2-3 วัน เพื่อให้รอยแผลแห้งก่อนใช้ปลูก โดยหงายด้านรอยหักขึ้น

 3) โรคเนื้อแกน เชื้อจะเข้าสู่ผลสับปะรด ตั้งแต่ระยะดอกบานและพักตัวอยู่

ภายใน หรืออาจเข้าสู่ผลสับปะรด ต้ังแต่ระยะดอกบานและพักตัวอยู่ภายใน หรืออาจ 

เข้าสู่ผลทางรอยแตกของผลในระยะใกล้เก็บเกี่ยว ซึ่งในสภาพที่มีฝนตกหลังผ่าน 

ช่วงแล้งมาแล้วระยะหนึ่ง ผลสับปะรดจะเจริญเติบโตเร็วมากจนผิวแตกเป็นแผลม ี

การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางเคมีทำให้มีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ 

เชื้อโรคได้

 ลักษณะอาการ เน้ือของสับปะรดจะเปล่ียนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลเข้ม

ส่วนที่เปลี่ยนมีจะมีลักษณะ แข็งเป็นไต เนื้อบริเวณรอบนอกส่วนที่เปลี่ยนสีจะม ี

ความกรอบมากกว่าปกติ การแสดงอาการของโรคเริ่มจากส่วนกลางของผลย่อยที ่

อยู่ด้านล่างของผลก่อนและขยายตัวเพิ่มขึ้น อาการอาจจะอยู่เฉพาะภายในผลโดย 

ภายนอกของผลอาจไม่แตกต่างจากสับปะรดปกติเลยทำให้ดูได้ยาก  สับปะรดพันธุ์

ปัตตาเวียท่ีปลูกอยู่ในสภาพภูมิอากาศท่ีค่อนข้างร้อนจัดและแล้งจะมีโอกาสเป็นโรคน้ี

ได้ง่าย  

 ฉะนั้น การป้องกันโรคที่ดีคือการปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีอุณหภูมิที่

พอเหมาะหรือการเตรียมดินปลูกที่ดี เพื่อลดปริมาณเชื้อในแปลงให้ลดน้อยลงและ 

ใช้สารธรรมชาติหรือสารที่อนุญาตให้ใช้ในการควบคุมโรค



 4) โรครากปม เกิดจากไส้เดือนฝอยอาศัยในดินและแพร่ระบาดเข้าสู่ราก 

ลำต้นจะชะงักการเจริญเติบโต ใบเหลืองซีดเม่ือถอนลำต้นดูการเตรียมดินท่ีดี และควร

หลีกเลี่ยงการปลูกพืชที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มปริมาณไส้เดือนฝอย เช่น ถั่วพุ่ม เป็นต้น

 ดังน้ัน การป้องกันโรคของสับปะรดโดยส่วนใหญ่ดังกล่าวน้ีมีหลักการป้องกัน

ที่คล้ายกันดังนี้

 1) ปรับพ้ืนท่ีแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำได้ดี และไม่ปลูกสับปะรดในช่วงที่

มีฝนตกชุก

 2) ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ให้อยู่ระหว่าง 4.5-5.5 

โดยใช้กำมะถันผง

 3) หลีกเล่ียงการใช้หน่อหรือจุกสับปะรด จากแหล่งและแปลงท่ีมีโรคระบาด

 4) จุ่มหน่อด้วยจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชในราไตรโคเดอร์มา

 5) เก็บต้นที่เป็นโรคเผาทำลายฉีดพ่นด้วยปุ๋ยอินทรีย์น้ำความเข้มข้น 1:500-

1:1,000 และฉีดพ่นหรือใส่ราพวกไตรโคเดอร์มา 

การควบคุมปริมาณสารไนเตรทในสับปะรด
 สารไนเตรทในสับปะรดมีผลต่อระบบการผลิตสับปะรดกระป๋องเพราะอาจ 

ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่ำ เน่ืองจากสารไนเตรทจะกัดกร่อนดีบุกซ่ึงเคลือบกระป๋อง

ทำให้อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ส้ันลง โดยกระป๋องจะมีสีดำ ไม่เป็นท่ีต้องการของ 

ลูกค้า และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ดังนั้น ปริมาณไนเตรทในเนื้อสับปะรดไม่ควร 

เกิน 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณไนเตรทจะพบมากในรากและลำต้น รองลงมา

ใบแผลผลตามลำดับในส่วนของผลพบมากที่แกนและเปลือก ในเนื้อพบน้อยที่สุด  

 ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการลดปริมาณไนเตรทในผลสับปะรด ได้แก่ 

การเพิ่มธาตุอาหารเสริมหรือจุลธาตุบางชนิด ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการลดปริมาณ

ไนเตรท เช่น โมลิบดีนั่ม แมงกานีส แมกนีเซียม และเหล็ก การใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 

4 ตันต่อไร่ มีผลทำให้การสะสมไนเตรทในผลสับปะรดลดลงจาก 43.75 เป็น 

13.75 ppm. เนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์น้ำมีองค์ประกอบของธาตุอาหารเสริมครบทุกธาตุ 



โดยธาตุ ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ nitrate reductase ทำให้ลดการสะสม 

ไนเตรทในผลสับปะรด

 การป้องกันการตกค้างของไนเตรท
 ให้ปุ๋ยและน้ำตามคำแนะนำ ห้ามใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหลังการบังคับออกดอ

กแล้ว ห้ามทำลายจุกสับปะรดในแหล่งที่เคยพบปริมาณไนเตรทตกค้างสูงในผล

สับปะรด ควรเก็บตัวอย่างใบในระยะบังคับดอกวิเคราะห์ปริมาณธาตุโมลิบดีนัม 

ถ้าพบความเข้มข้นของธาตุต่ำกว่า 1 ส่วนในล้านส่วน ให้พ่นใบสับปะรดด้วยธาตุ

โมลิบดีนัม อัตรา 5 มิลลิกรัมต่อต้นในระยะดอกแดง หรือ โพแทสเซียมคลอดไรด์ 

อัตรา 8 กรัมต่อต้น หลังการบังคับดอกแล้ว 75 วัน 

การเก็บผลผลิตสับปะรด
 การเก็บผลสับปะรดให้ได ้

คุณภาพดีควรเก็บ 3 ครั้ง ครั้งแรก 

จะเก็บได้ประมาณ 20-25 เปอร์เซ็นต ์

ของผลทั้งหมดในแปลง ครั้งที่สอง 

เก็บหลังจากคร้ังแรกประมาณ 5 วัน 

จะเก็บได้ประมาณ 40-60เปอร์เซ็นต ์

ของที่สองประมาณ 5 วันโดยเก็บผล 

ที่่เหลือทั้งหมด ลักษณะของผลสับปะรด 

ที่โรงงานต้องการผลต้องไม่แก่จัดเกิน 

ไป ผลทรงกระบอก แกนเล็ก เส้นผ่าศูนย ์

กลางอยู่ระหว่าง 4-6 นิ้ว หรือมีน้ำหนัก 

ผลอยู่ระหว่าง 0.8-3.0 กิโลกรัม 

ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

 สับปะรดสำหรับส่งโรงงาน

- เก็บเกี่ยวผลสับปะรดที่มีความสุขแก่ตามมาตรฐาน



ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
 สับปะรดสำหรับส่งโรงงาน
 - เก็บเกี่ยวผลสับปะรดที่มีความสุขแก่ตามมาตรฐาน

 - ห้ามใช้สารเคมีทุกชนิดเร่งให้สับปะรดสุกก่อนกำหนด

 สับปะรดสำหรับบริโภค
 - เก็บเก่ียวเม่ือตาสับปะรดเร่ิมเปิด 2-3 ตา หรือผิวเปลือกเปล่ียนเป็นสีเหลือง 

ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต 

วิธีการเก็บเกี่ยว
 สับปะรดสำหรับส่งโรงงาน ให้ใช้มือหักผลออกจากต้นโดยไม่ต้องเหลือ 

ก้าน แล้วหักจุกออก

 สับปะรดสำหรับบริโภค ใช้มีดตัดให้เหลือก้านยาวติดผลประมาณ 10 

เซนติเมตร ไม่ต้องหักจุกออก

การจัดการต้นตอ
 สับปะรดสามารถไว้ตอได้ 1-2 ครั้ง เมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว ควรปฏิบัติดังนี้

 - ใช้มีดตัดต้นไม้สับปะรดระดับเหนือดิน 20-30 เซนติเมตรและตัดใบให ้

เหลือประมาณ 10 เซนติเมตร

 - ใช้ต้นและใบสับปะรดคลุมดิน เพื่อรักษาความชื้น และป้องกันการงอก 

ของวัชพืช

 - ให้ปุ๋ยและน้ำตามคำแนะนำ

 - หักหน่ออากาศ หรือหน่อที่เกิดจากต้นไปใช้ขยายพันธุ์ เหลือเฉพาะหน่อ

ดินไว้เป็นต้นตอ

 



แนวทางการดูแลและบำรุงรักษาต้นสับปะรด 

ในช่วงเดือนธันวาคม - มีนาคม   

 ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างหนาว สับปะรดบางส่วนจะออกดอกเอง 

ตามธรรมชาติ ซึ่งโดยปกติจะออกดอกเองตามธรรมชาติ 50-90% แล้วแต่ขนาด อายุ 

และความสมบูรณ์ของต้น ฉะนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ปลูกสับปะรดด้วยหน่อจึงมัก

จะทำการบังคับดอกในช่วงนี้ ซึ่งกรณีนี้ทำให้ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงที่สับปะรด

ออกมาก ทำให้ขายผลผลิตได้ในราคาค่อนข้างต่ำ และโดยทั่วไปคุณภาพสับปะรด

มักต่ำ โดยมีโรคผลแกนมากกว่าฤดูอื่น ๆ จึงควรปฏิบัติดังนี้

 • หลังจากบังคับดอกไปแล้ว 25-30 วัน หรือท่ีเรียกว่าระยะดอกแดถ้าหากต้น 

สับปะรดมีความสมบูรณ์น้อย ควรฉีดพ่นด้วยปุ๋ยทางสูตร 23-0-30 อัตรา 5เปอร์เซ็นต์ 

ต้นละ 75 ซีซี หรือถ้าไม่สามารถหาซ้ือปุ๋ยสูตรดังกล่าวได้ก็ให้ใช้ปุ๋ยยูเรีย ( 46-0-0)  

ผสมกับปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ( 0-0-60) สัดส่วน 1:1 อัตรา 5 เปอร์เซ็นต์ เหมือนกัน 

ควรผสมธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ที่มีส่วนผสมของโบรอน แมกนีเซียม 

เหล็ก สังกะสี ลงไปด้วย เพื่อช่วยลดผลแกนและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต แต่ไม่ควร

ใส่ปุ๋ยทางดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยที่มีธาตุอาหารไนโตรเจน ซึ่งอาจมีผลให้มีสาร 

ไนเตรทค้างในผลผลิตได้

 • ในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีสามารถให้น้ำได้ ควรให้น้ำสม่ำเสมอและหยุดให้น้ำก่อน

เก็บเกี่ยว 15-30 วัน หากเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำควรให้น้ำสับปะรดในช่วงวิกฤติ 

เช่น ช่วงก่อน หรือหลังการออกดอก สัปดาห์ละ 1-2 ลิตรต่อต้น

	 •	ในแหล่งที่เคยพบปริมาณไนเตรทตกค้างสูงในผลสับปะรดควรเก็บ

ตัวอย่างในระยะบังคับดอก วิเคราะห์ปริมาณธาตุโมลิบดีนัม ถ้าพบความเข้มข้น

ของธาตุต่ำกว่า 1 ส่วนในล้านส่วน ให้พ่นใบสับปะรดด้วยธาตุโมลิบดีนัม อัตรา 5 

มิลลิกรัมต่อต้นในระยะดอกแดง หรือ ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ( 0-0-60) อัตรา 8 

กรัม ต่อต้น หลังบังคับดอกแล้ว 75 วัน  

 • ห้ามทำลายจุกสับปะรดเพื่อป้องกันการตกค้างของสารไนเตรท

 



 • หลังบังคับดอกไปแล้ว 90 วัน เพื่อป้องกันโรคผลแกนและผลสับปะรด 

เสียหายจากแดดเผา ควรดำเนินการดังนี้

  - ป้องกันโรคผลแกน ให้พ่นปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) 

อัตรา 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หลังบังคับดอก 90-105 วันและควบคุมผลเพื่อลด 

อุณหภูมิภายในผล

  - ป้องกันแดดเผาผล ให้คลุมผลเพื่อลดอุณหภูมิภายในผลและป้อง

กันแดดเผา โดยใช้วัสดุ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษถุงปูน ถุงพลาสติกสีขุ่น 

ฟางข้าว หญ้าคา หญ้าแฝก เป็นต้น การป้องกันโรคผลแกน การปลูกสับปะรดใน

ระบบหนาแน่นสูง เช่น แถวคู่ สามแถว หรือสี่แถว (ไม่ควรเกิน 12,000 ต้นต่อไร่) 

จะทำให้อุณหภูมิในแปลงสับปะรดภายใต้ทรงพุ่มสับปะรดมีแนวโน้มต่ำลงและม ี

ความชื้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลการค้นคว้าวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะใน 

เรื่องของอุณหภูมิและความชื้นอากาศมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดผลแกน 

การขนส่ง 
 • หลังเก็บเกี่ยว ควรส่งโรงงานหรือผู้รับซื้อภายใน 2 วัน

 • รถบรรทุกสับปะรดต้องสะอาด และเหมาะสมกับปริมาณสับปะรดไม ่

ควรใช้รถที่ใช้บรรทุกดิน สัตว์ มูลสัตว์ ปุ๋ย สารเคมี เพราะอาจมีการปนเปื้อนยกเว้น 

จะมีการทำความสะอาดอย่างเหมาะสม ก่อนนำมาบรรทุกสับปะรด

 • จัดเรียงผลสับปะรดให้ด้านจุกลงข้างล่าง เพื่อให้รับน้ำหนักและป้องกัน 

ผลช้ำ 

การจัดการดินหลังเก็บเกี่ยว 
 การจัดการต้นตอหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยสับปะรดนั้นสามารถไว้ตอได้ 

1-2 ครั้ง เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วให้ใช้มีดตัดต้นสับปะรดระดับเหนือ 20-30 เซนติเมตร 

และตัดใบให้เหลือประมาณ 10 เซนติเมตร หลังจากการผลผลิตหมดแล้ว เศษใบที่ตั

ดออกสามารถปกคลุมป้องกันวัชพืชและการสูญเสียความชื้นในดินได้เป็นอย่างดี



เศษซากสับปะรดทุกส่วนที่เหลือในแปลงได้แก่ เศษซากสับปะรดสามารถตีปั่น  

และไถกลบลงในดินเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินเช่นพ้ืนที่ปลูกสับปะรดใน 

จังหวัดระยอง จากเดิมมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินไม่ถึง 0.1 เปอร์เซ็นต์ (สภาพดิน 

ค่อนข้างเป็นทราย) แต่ภายหลังจากปลูกสับปะรดและไถกลบเศษซากที่เหลือใน

ช่วงที่รื้อแปลงปลูกใหม่ (3 ปีต่อครั้ง) เพียงกี่ปลูกสับปะรดใหม่ในรอบที่ 2 (ปีที่4) 

พบว่าโครงสร้างของดินร่วนซุย อุ้มน้ำดี และสับปะรดเติบโตได้ดีมาก โดยไม่พบ 

การระบาดโรคเน่าของสับปะรด และในปีที่ 6 (รื้อแปลงครั้งที่ 2)พบว่ามีประมาณ 

อินทรียวัตถุในดินมากข้ึนถึง 3.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและสะดวก

ในการจัดการ

 ดังน้ันเกษตรกรท่ีต้องการลดปัญหาในการทำไร่ สับปะรดปรับปรุงบำรุง

ดินด้วยการเพิ่มอินทรียวัตถุในแปลงสับปะรดในรูปของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่าง ๆ 

เนื่องจากอินทรียวัตถุมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการควบคุมสมบัติทางกายภาพ 

ชีวภาพและเคมีของดิน ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ประโยชน์ในดิน ทำให้สามารถควบคุ

มหรือทำลายเชื้อโรคพืชในดินได้ และเพิ่มความเป็นประโยชน์ของแร่ธาตุในดิน

ด้วย
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