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บทน า 

จากสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (climate change) ท าให้ในปี 

2553 ชาวไร่สับปะรดในทุกภาคของประเทศไทย ประสบกับปัญหาการบังคับการออกดอกในสับปะรดที่ไม่

เป็นไปตามปกติเหมือนที่เคยท ากันมา ซึ่งเกษตรกรทั้งภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง ชลบุรี และแถบภาค

ตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรีให้ข้อมูลว่า ปีนี้การบังคับการออกดอกในสับปะรดให้ผลเพียง

ร้อยละ 30-50 เท่านั้น ซึ่งโดยปกติจะได้ผลไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80-90 จากสถานการณ์ดังกล่าว หากประเมินผล

กระทบที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็นเกษตรกรที่ได้รับโดยตรง พบว่าต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้น โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

สารเคมีบังคับการออกดอก ปุ๋ยยูเรีย น้ า ค่าแรงงาน และส าคัญที่สุดคือเกษตรกรจะเสียโอกาสมาก ต่อการมี

รายได้จากการขายผลสับปะรดในช่วงนี้  ท่ีราคาสูงขึ้น ตลอดปี 2553 และปี 2554 ท่ีสับปะรดโรงงานราคา 

5.50-6.50 บาท/กก. ขณะที่สับปะรดผลสดมีราคาขึ้นไประหว่าง 8-12 บาท/กก. 

ส่วนในภาคอุตสาหกรรมนั้น โรงงานสับปะรดทุกแห่งไม่มีผลสับปะรดเข้าแปรรูป และเชื่อมโยงถึงการ

ส่งมอบสินค้าใหลู้กค้าต่างประเทศ การผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายในเชิงปริมาณ ส่งผลกระทบต่อรายได้และ

ระบบตลาดของไทย ที่อาจเปลี่ยนไปจากเดิม แต่หากจะคิดอย่างละเอียดแล้ว การที่บังคับสับปะรดแล้วไม่ออก

ดอก หรือออกดอกจ านวนน้อยเกินไปนั้น จะท าให้เกิดผลกระทบในระบบห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) 

การผลิตสับปะรด ที่มีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมากทั้งทางตรงและทางอ้อม  

ดังนั้น บทความฉบับนี้ จึงขอวิเคราะห์เหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการบังคับการออกดอกในสับปะรด

พร้อมได้น าเสนอวิธีการ และเทคนิคในการปฏิบัติเพื่อบังคับการออกดอกในสับปะรด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

สามารถน าไปปฏิบัติ การถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้น าไปเผยแพร่

สู่สาธารณะชนได้ต่อไป 
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ความส าคัญที่ต้องบังคับการออกดอกในสับปะรด 

จากปริมาณผลผลิตสับปะรดของประเทศไทยที่มีผลผลิตประมาณ 1.8 – 2.4 ล้านตันต่อปีนั้นจะถูกส่ง

เข้าโรงงานแปรรูปถึงร้อยละ 80 และต้องกระจายให้ผลสับปะรดเก็บเกี่ยวได้ตลอดปี (12เดือน ) จริงๆแล้วต้อง

บริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบเป็นรายวัน ซึ่งจะสัมพันธ์กับระบบการผลิตในส่วนของโรงงาน (processing 

section) ดังนั้น นอกจากปริมาณของผลสับปะรดที่ต้องการมากในรอบเดือน และตลอดปีแล้ว ยังต้องการ

ความแน่นอนของผลสับปะรดเป็นรายวัน และสัปดาห์อีกด้วย ซึ่งเทคนิคการบังคับให้สับปะรดมีการออกดอก

โดยใช้สารเคมีจึงมีความส าคัญที่จะน าสู่ความส าเร็จของอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดในภาพรวม เพราะ

สับปะรดเป็นพืชที่สามารถบังคับให้ออกดอกได้ง่ายกว่าพืชชนิดอ่ืน หากมีการดูแลต้นให้สมบูรณ์ และวางแผน

การปลูกที่เป็นระบบ จะสามารถก าหนดระยะเวลาที่จะท าการบังคับการออกดอกแบบกระจาย (ทยอย)ได้

เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามความต้องการของภาคโรงงานแปรรูป ซึ่งจะส่งผลต่อราคารับซื้อสับปะรดที่

มั่นคง และจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย  

การออกดอกของสับปะรดในระบบธรรมชาติ 

                    โดยทั่วไปแล้วสับปะรดจะออกดอกได้ตามธรรมชาติเช่นเดียวกับผลไม้ หรือ พืชอ่ืนๆโดยเฉพาะต้น

สับปะรดที่มีความสมบูรณ์นั้น เมื่อมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ร่วมกับการได้รับการกระตุ้นให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีระภายในต้นสับปะรด และจะสร้างตาดอกทันที โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิที่ต่ ากว่า 15-18 

องศา(c) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคมของปี จะมีผลต่อการสร้างตาดอกตามธรรมชาติ (Natural 

Differentiate Flower : NDF) ของสับปะรดได้มาก(ออกดอกมาก) ซึ่งดอกรุ่นนี้จะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

ประมาณ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ซึ่งเรียกว่า สับปะรดปี (peakใหญ่) ปริมาณผลผลิตสับปะรดจะเก็บ

เกี่ยวได้มากกว่าเดือนอ่ืนๆ ท าให้โรงงานรับผลสับปะรดเข้าแปรรูปได้ไม่ทัน ท าให้เกิดภาวะผลผลิตล้นตลาด

ราคาจะต่ าลง ส่วนอีกช่วงหนึ่งนั้น สับปะรดจะเก็บเกี่ยวได้มาก ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม (ท่ี

เรียกว่าpeakเล็ก ) ซึ่งผลสับปะรดตรงนี้เกิดจากสับปะรดที่ออกดอกตามธรรมชาติและเกษตรกรบังคับดอกใน

เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม (สับปะรดเก็บเกี่ยวได้หลังบังคับดอกประมาณ 150 – 155 วัน) ซึ่งหากปล่อยให้

สับปะรดออกดอกเองตามธรรมชาติ การออกดอกของสับปะรดอาจจะน้อยเกินไป หรือการออกดอกไม่

สม่ าเสมอตามฤดูกาล และช่วงเวลาที่เราต้องการผลผลิตที่จะป้อน 
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โรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาด  ซึ่งจะเป็นผลเสียต่ออุตสาหกรรม

สับปะรดของประเทศไทยในภาพรวม 

วัตถุประสงค์การบังคับการออกดอกสับปะรด 

 การบังคับการออกดอกของสับปะรดเป็นขั้นตอนในกระบวนการผลิตสับปะรดในระดับแปลงเกษตรกร 

หรือแปลงสับปะรดของบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อป้อนโรงงานแปรรูป และตลาดอ่ืนๆ ซึ่งจะก่อประโยชน์ที่ส าคัญ 3 

ประการ คือ 

 1.เพื่อให้มีผลผลิตสับปะรดตามปริมาณที่ต้องการและมีการกระจายการเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรดได้

สอดคล้องกับกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูป และตลาดอ่ืนๆ 

 2.เพื่อให้ได้ผลผลิตสับปะรดที่มีขนาดที่โตสม่ าเสมอและตรงกับความต้องการของตลาดที่มีมาตรฐาน

แตกต่างกัน 

 3.เพื่อให้การออกดอกของสับปะรดมีความสม่ าเสมอและแน่นอนส่งผลต่อการบริหารจัดการฟาร์มและ

การขนส่งผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

 การบังคับการออกดอกของสับปะรดอาจท าได้หลายวิธี แต่การบังคับการออกดอกด้วยสารเคมี หรือ 

ฮอร์โมน เป็นการปฏิบัติกันทั่วไปในหมู่ เกษตรกรและแปลงของบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งสารเคมีหลักจะเป็น

แคลเซียมคาร์ไบด์ (Calcium Cabide) ที่เรียกว่าถ่านแก๊ส และสารอีทีฟอน (Ethephon) ชื่อการค้า

หลักคืออีเทรล (Ethrel)  สารทั้ ง  2  ชนิดนี้ เกษตรกรใช้กันมาก โดยเกษตรกรภาคตะวันตกแถบ

ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี นิยมที่จะใช้ถ่านแก๊ส ส่วนเกษตรกรภาคตะวันออกจะใช้อีทีฟ่อน 

การบังคับการออกดอกสับปะรดด้วยสารอีทีฟอน 

 สารอีทีฟอน (Ethephon) เป็นสารเคมีที่สลายตัวแล้วให้แก๊สเอทีลีน(Ethylene) ซึ่งจะแทรกซึม

เข้าไปในเนื้อเยื่อของพืช ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางสรีระวิทยาภายในต้นพืช โดยกระตุ้นให้เกิดการสร้างตาดอกได้ 

สารอีทีฟอนถูกค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ.2489 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย 2 คน คือ Kabachnik และ 

Rossiskaya และมีการผลิตเป็นการค้าครั้งแรกในปี พ.ศ.2508 ภายใต้ชื่อ 
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การค้าว่า อีเทรล (Ethrel) โดยบริษัท แอมเค็มโปรดักส์ จ ากัด , บริษัท โรห์นปูแรงค์ จ ากัด และบริษัทอ่ืนๆ 

ตามมา 

 คุณสมบัติของอีทีฟอน นั้นช่วยเพิ่มการไหลของน้ ายางพารา เพิ่มดอกสมบูรณ์เพศในมะม่วง เพิ่มดอก

ตัวเมียของพืชตระกูลแตง ลดความสูงของพวกธัญพืช และใช้บ่มผลไม้เป็นต้น 

 ส าหรับกับสับปะรดนั้นสารอีทีฟอนมีบทบาทส าคัญมากต่อการผลิตสับปะรดโดยใช้เพื่อบังคับการออก

ดอก ตลอดจนเร่งการสกุของผลสับปะรด เพื่อการบริหารจัดการวัตถุดิบป้อนโรงงานแปรรูป 

 อีทีฟอนมีชื่อการค้าหลายชื่อแล้วแต่ละบริษัทที่ท าการผลิต และหรือบริษัทที่ท าการค้าแบบบรรจุ

จ าหน่ายเช่น  อีเทรล  โปรเทรล ฯลฯ 

คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของอีทีฟอน 

 ชื่อเคมี          :         2 – Chloroethyl Phosphonic Acid 

 ชื่อสามัญ         :         อีทีฟอน (Ethephon) 

 ชื่อการค้า         :        อีเทรล (Ethrel) 

 สูตรท่ีมีจ าหน่าย        :          อีเทรล เอสแอล ประกอบด้วยสารอีทีฟอน 480 กรัมต่อลิตร 

 ลักษณะทั่วไป         :       เป็นของเหลวใส สีน้ าตาลอ่อน 

 น้ าหนักโมเลกุล          :     144.5 

 ความเป็นกรดเป็นด่าง   :       (pH 0.5-0.8) 

 การกัดกร่อนโลหะ        :       ค่อนข้างสูง จึงควรท าความสะอาดอุปกรณ์ทันทีหลังการใช้ 

 การสลายตัว          :   สารอีทีฟอนจะสลายตัวในสภาพที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างสูงกว่า 4 

เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยแก๊สเอทีลีน (Ethylene) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้น 

การออกดอกสับปะรด 
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                               สารอีทีฟอนและการสลายตัวให้แก๊สเอทีลีน 

                                                                      O 

                                                         ll 

                      Cl - CH₂ - CH₂ - P –  OH    → H₂C = CH₂ 

                                                            |                     

                                                        OH 

                                         (สารอีทีฟอน)                             (แก๊สเอทีลีน) 

คุณสมบัติทางพิษวิทยาของอีทีฟอน 

 ค่าพิษเฉียบพลันต่อหนูทางปาก LD₅₀ = 4,400 มก./กก.  

 ค่าพิษเฉียบพลันต่อกระต่ายทางผิวหนัง LD₅₀ = 6,500 มก./กก. 

 สารอีทีฟอนอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง นัยน์ตา ดังนั้น จึงควรสวมถุงมือขณะที่ตวงสารอี

ทีฟอนและมีการใชทุ้กครั้ง 

ลักษณะของต้นสับปะรดที่เหมาะสมกับการบังคับการออกดอก 

 ก่อนการบังคับการออกดอกของสับปะรด ต้องมีความเข้าใจถึงลักษณะของต้นสับปะรดก่อนว่าควรเป็น

อย่างไร เพื่อให้ได้ผลการบังคับการออกดอกที่ดี ได้ขนาดของผลสับปะรดตามท่ีตลาดต้องการ รวมทั้งปริมาณ

ผลผลิต และคุณภาพภายในของผลสับปะรดด้วย เพราะเปอร์เซ็นต์การออกดอก ปริมาณผลผลิตและคุณภาพ

สับปะรด ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพของต้นสับปะรด และเทคนิคในการบังคับการออกดอกทั้งสิ้น ดังนั้นก่อนการ

บังคบัการออกดอกของสับปะรด ควรบ ารุงต้นสับปะรดและมกีารปฏิบัติ ดังน้ี 

 1.ต้นสับปะรดต้องมีสภาพสมบูรณ์ ขนาดต้นโตสม่ าเสมอกัน โดยมีน้ าหนักต้นและใบ (ไม่รวม

ราก) โดยเฉลี่ยระหว่าง 2.5 – 3 กิโลกรัม ต่อต้น (สุ่มชั่งน้ าหนัก) จะได้ผลสับปะรดหนัก 1.2 – 1.5 กก./

ผล 
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          2.สังเกตดูว่า ต้นสับปะรดจะมีโคนต้น (สะโพก) อวบใหญ่ ใบสับปะรดจะกว้าง ใบหนา สีเขียว

เข้ม หรือสีเขียวมะกอก หรือสีเขียวอมม่วงแดง  

 3.หากนับอายุจากการปลูกก็อยู่ระหว่าง 7 – 9 เดือน (ปลูกด้วยหน่อกลาง – หน่อใหญ่ ) หรือ

อายุ 10 – 12 เดือน (ปลูกด้วยจุก)  

 4.การใส่ปุ๋ยเคมีครั้งสุดท้าย ควรมีช่วงเวลา ห่างจากวันที่ท าการบังคับการออกดอก ประมาณ 

3 เดือน และไม่มีปุ๋ยเคมีตกค้าง ในบริเวณกาบใบ  

 5.แปลงสับปะรดที่จะท าการบังคับการออกดอก ต้องก าจัดวัชพืชออกให้หมด และวันที่ท าการ

บังคับดอก ต้องมีช่วงเวลาห่างจากการใช้สารก าจัดวัชพืช ประมาณ 1 เดือน 

วิธีการบังคับการออกดอกในสับปะรด 

 1.การหยอดด้วยแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ ถ่านแก๊สที่ใช้บังคับการออกดอกในสับปะรด มีลักษณะเป็น

เกร็ดเล็กๆขนาด 2x3 มม. (ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว) สีเทาด า ใช้หยอดลงในยอดสับปะรดที่มีน้ าอยู่ จะท า

ปฏิกิริยาและเกิดเป็นฟองฟู่ ปลดปล่อยให้แก๊สอาเซทีลีน ( acetylene ) ซึ่งจะถูกดูดซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อ

บริเวณยอดต้นสับปะรด ซึ่งสามารถชักน าให้เกิดตาดอกในเวลาต่อมา 

 วิธีการใช้แก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ อาจใช้ละลายน้ า โดยใช้แก๊สน้ าหนัก 200 – 250 กรัม ผสมกับน้ า

สะอาด 20 ลิตร เมื่อเกิดฟองพลุ่งดีแล้ว จึงตักหยอดลงในยอดสับปะรด  อัตรา 70 – 80 ซีซี/ต้น แล้วท าซ้ าอีก

ครั้งหลังจากครั้งแรก 3 – 5 วัน  

 อีกวิธีคือ การหยิบเกร็ดแก๊สแคลเซียมคาร์ไบด์ หยอดลงในยอดสับปะรดตรงๆ โดยใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้

หยิบเกร็ดแก๊ส ประมาณ 8 – 15 เกร็ด (ประมาณ 3 กรัม) ซึ่งต้องท า 2 ครั้ง ห่างกัน 3 – 5 วันเช่นเดียวกัน แต่

วิธีนี้ต้องปฏิบัติในช่วงหลังฝนตก เพื่อในยอดสับปะรดจะมีน้ าขังอยู่ ดังนั้น ซึ่งวิธีการแบบนี้เป็นการปฏิบัติของ

เกษตรกรส่วนใหญ่ในแถบภาคตะวันตก เช่น ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี กาจนบุรี ราชบุรี เป็นเขตที่ปลูกสับปะรด

ท่ีอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก  ซึ่งสภาพปกติฝนจะตกตามฤดูกาล คือ ต้ังแต่ เดือนมิถุนายน –สิงหาคม ท าให้

สับปะรดที่บังคับการออกดอกในช่วงนี้ จะไปเก็บเกี่ยวได้ปลายปี คือราวๆ เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ตามที่

ได้กล่าวไว้ในช่วงต้นของบทความนี้ 
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               2. การฉีดพ่นด้วยสารอีทีฟอน (ชื่อการค้าอีเทรล โปรเทรล อีเท็กซ์ เคมีฟอน ฯลฯ) ลักษณะ

เป็นน้ าใสๆหรือมีการเติมสีลงไป เพื่อให้เห็นได้ชัดเจน วิธีการใช้ คือ ผสมสารอีทีฟอน ชนิด 39.5 

เปอร์เซ็นต์ อัตรา 80 – 100 ซีซี.กับปุ๋ยยูเรีย (สูตร 46 – 0 – 0)จ านวน 3 กก. ผสมกับน้ า 200 ลิตร 

น าไปหยอดลงในยอดสับปะรด หรือฉีดพ่นด้วยเครื่องมือฉีดสารเคมี อัตรา 70 – 80 ซีซี / ต้น สารเคมี

ที่ผสมน้ า 200 ลิตร ใช้ฉีดกับสับปะรดได้ประมาณ 2,500 ต้น และต้องท าอีกครั้งโดยทิ้งช่วงห่างกัน 3 – 

5 วัน แต่หากว่ามีฝนตก หลังการฉีดสารบังคับการออกดอก ภายใน 2 – 4 ชั่วโมง ต้องท าการฉีดสาร

บังคับการออกดอกซ้ าทันทีอีก 1ครั้ง  

 ส าหรับประสิทธิภาพการบังคับการออกดอกในสับปะรดนั้น จะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่อไปนี้ 

คือ 

 1.ความสมบูรณ์ของต้นสับปะรด และความสม่ าเสมอในการเติบโตของต้นสับปะรด 

 2.ควรท าการบังคับการออกดอกในช่วงอากาศเย็น เช่น กลางคืน ตอนเช้า หรือตอนเย็น 

 3.น้ าที่ใช้ผสมสารเคมีต้องสะอาด ไม่มีตะกอน หรือขุ่น 

 4.เครื่องมืออุปกรณ์ เช่น หัวฉีดต้องไม่อุดตัน หรือ ปล่อยสารเคมีออกมากเกินไป 

 5.ผู้ปฏิบัติงานบังคับการออกดอกสับปะรด ต้องประณีต เช่น การผสมสารเคมี ความเร็วใน

การ เดินหรือขับรถยนต์ขณะท่ีฉีดสารเคมี และปริมาณสารเคมีที่ฉีดลงในยอดสับปะรดท่ีเหมาะสม  

 6.การบังคับการออกดอกควรมีช่วงเวลาห่างจากการใส่ปุ๋ยเคมี และสารก าจัดวัชพืช

พอสมควร  

 7.ความบริสุทธิ์ของสารอีทีฟอน และถ่านแก๊ส ต้องเป็นไปตามมาตรฐานท่ีระบุไว้  

 8.ฤดูกาลที่ท าการบังคับดอก เช่น ฤดูร้อน (กุมภาพันธ์ – เมษายน) จะมีผลส าเร็จต่ ากว่าฤดู

หนาว (ตุลาคม – มกราคม) 

                           จากข้อมูลที่ได้น าเสนอมาทั้งหมดนี้ จัดเป็นเทคนิคการปฏิบัติในการบังคับการออกดอกใน

สับปะรด ที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงกว่าที่เกษตรกรปฏิบัติกันอยู่ ผู้เขียนได้สรุปจากงานวิจัย และ 

                                                            

 



 ( 8 ) 

 ประสบการณ์ด้านงานส่งเสริมการปลูกสับปะรดกับเกษตรกร และผ่านการท างานกับบริษัทที่ปลูกสับปะรดเป็น

แปลงใหญ่มาช่วงหนึ่ง  คงจะพอเป็นแนวทางช่วยให้เกษตรกรและนักส่งเสริมการเกษตรได้น าไปปฏิบัติหรือ

ถ่ายทอดต่อกัน เพื่อลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการบังคับสับปะรดไม่ออกดอกได้ใน
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