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สับปะรดศรีราชา : ราชาแหงสับปะรดไทย 
มนตรี  กลาขาย 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง 

 

 สับปะรดเปนผลไมเศรษฐกิจที่คนไทยคุนเคยกันมาแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 
ประมาณป พ.ศ.2313 โดยการนําเขามาของชาวยุโรปที่เขามาติดตอคาขายกับประเทศไทยในสมัยนั้น ซ่ึงตอมาได
กระจายพันธุสูหัวเมืองตาง ๆ ของประเทศ จนคนไทยชื่นชอบในรสชาติที่หวานฉ่ํา หวานอมเปรี้ยว และมีกล่ิน
หอมในตัว ทําใหทุกครั้งที่รับประทานจะรูสึกสดชื่น กระปรี้กระเปรา เพราะกรดและน้ําตาลในสับปะรดที่รางกาย
ดูดซึมไปใชประโยชนไดอยางรวดเร็ว และเปนตัวกระตุนใหรางกายสดชื่น ยิ่งผานการแชเย็นขนาดพอดีจะชวยให
สับปะรดนั้นมีรสชาติอรอยและนารับประทานยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ “สับปะรดศรีราชา” นั้นข้ึนชื่อกวาสับปะรดทุก
แหงในประเทศไทย หากจะดูสับปะรดที่ขึ้นชื่อนั้นจะมีอยูหลายแหลง เชน สับปะรดปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ สับปะรดหวยทราย จังหวัดเพชรบุรี แตถาจะยอนอดีตกันสักนิด ตองยอมรับวา “สับปะรด   
ศรีราชา” นั้นไดชื่อวา “ราชาแหงสับปะรดไทย” ซ่ึงตรงนี้คงไมมีใครโตแยงแน และที่ผมตั้งหัวเรื่องวันนี้ก็มิใชจะ
เชียรชาวไรสับปะรดชลบุรี หรือศรีราชานะครับ แตมันมีเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่วาในปจจุบันแหลงบงชี้ทาง
ชีวภูมิศาสตร (biogeography) ของผลผลิตและ/หรือแหลงกําเนิดผลผลิตอะไรทํานองนั้น กําลังเปนประเด็น
สําคัญที่ตลาดตางประเทศหรือในประเทศใหความสนใจ ซ่ึงจะดวยเหตุผลอะไรก็ตามเราก็ตองปรับตัวใหทันกับ
สถานการณ แตในแนวคิดของผูเขียนนั้น จะสะทอนใหเห็นภาพวา ชื่อ ยี่หอ หรือแบรนดนั้น สามารถสราง
มูลคาเพิ่ม   (value added) ใหกับผลผลิตและกับทุกส่ิงที่เกี่ยวของ (stake holder) ตั้งแตชาวไร พอคาระดับตาง 
ๆ จนถึงผูบริโภคที่มีมูลคาเพิ่มดานความตองการและความพึงพอใจที่ไดรับประทานของแทคุณภาพดีและพรอม
จะจายเงินซ้ือผลผลิตที่มีคุณภาพ ซ่ึงยี่หอหรือแบรนดจะชวยรับประกันได 

ศรีราชา : เมืองทา เมืองทองเที่ยวและเมืองเกษตรกรรม 
 กอนที่ผมจะนําทานไปสูเรื่องราวของสับปะรดศรีราชา ผมขอนําทานผูอานไดรูจักกับอําเภอ     
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี สักเล็กนอยเพื่อเปนความรูติดตัวไวบางเผื่อทานจะมีโอกาสแวะเวียนไปเยือนจะไดมี
จุดหมายการเดินทางที่กระชับขึ้น หรือไวเปนขอมูลอางอิงใหลูกหลานไดฟงประดับสติปญญาก็ไมเสียหายอะไร มี
แตกําไรอยางเดียว เพื่อใหชัดเจนขึ้นคงตองยอนอดีตไปพอควรโดยเริ่มตั้งแตครั้งผูเขียนไดมีโอกาสสัมผัสกับ
อําเภอศรีราชาอยางนอยก็ 2-3 ป ตอนที่ไดเขาเรียนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา 
นี่แหละที่ชาวบานเขาเรียกสถาบันแหงนี้วา “เกษตรบางพระ” ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาค
ตะวันออก จังหวัดชลบุรี ซ่ึงสถาบันแหงนี้นั้นเปนที่ยอมรับกันมาก วามีการเรียนการสอนที่เขมแข็งอยูระดับชั้น
แนวหนา โดยเฉพาะผูที่จบหลักสูตร “ปม.ก.” (ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม) ที่จบไปแลวจะไป
เปนบุคลากรดานการสอนในโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรมทั่วประเทศและที่สถาบันแหงนี้ ผูเขียนไดมีโอกาส
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สัมผัสกับ “สับปะรดศรีราชา” เปนครั้งแรก เมื่อไดเรียนวิชาหลักการควบคุมวัชพืช (Weed and Theirs 
Control) สอนโดย รองศาสตราจารย ดร.ถวิล บัวงาม ซ่ึงไดใหนักศึกษาทดสอบประสิทธิภาพสารควบคุมและ
กําจัดวัชพืชในแปลงสับปะรด และได คุณลุงเที่ยง สุขนิยม ปราชญชาวบาน ผูมีประสบการณดานการปลูก
สับปะรด มาเปนวิทยากรพิเศษ ถายทอดความรูใหอยางละเอียด ตรงนี้จึงเปนจุดเริ่มตนที่ผูเขียนไดรับความรู
เรื่องราวของ “สับปะรดศรีราชา” ซ่ึงตอมาไดกลายเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของชาวอําเภอศรีราชาและจังหวัด
ชลบุรี จนถึงทุกวันนี้ แมวาในระยะประมาณ 10 ปที่ผานมา สภาพพื้นที่ในอําเภอศรีราชาจะเปลี่ยนไปเปน
อุตสาหกรรมบางก็ตาม แตยังมีการปลูกสับปะรดศรีราชากันมากพอสมควร เพราะชื่อเสียงของสับปะรดศรีราชา
นั้นยังเปนที่ยอมรับกันในหมูผูบริโภคดวยคุณภาพที่มีความโดดเดนเฉพาะตัว ซ่ึงจะกลาวโดยละเอียดในชวงหนา 
แตตอนนี้ขอนําทานผูอานไปดูวาอําเภอศรีราชานั้นมีอะไรดี ๆ อีกหลายอยาง นอกเหนือจากสับปะรดคุณภาพดี 
เอาเปนวาหากทานเดินทางจากกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ แลวใชเสนทางถนนสายสุขุมวิท ผานเขาตัวเมือง
ชลบุรี ผานบางแสน และตลาดหนองมนเลยไปก็เขาเขตตําบลบางพระ นั่นคือเขตอําเภอศรีราชา บริเวณนั้นจะมี
อางเก็บน้ําบางพระ แวะไปกินอาหารนั่งชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ ลมเย็นสบายจะตกปลาก็ได ขาง ๆ ก็เปนสนาม
กอลฟบางพระคาบริการไมแพงเลย เขาไปก็เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ “เกษตรบางพระ” แหลง
วิชาการศูนยรวมไมดอกไมประดับและกลวยไมมีใหศึกษาและซื้อหาได ถัดเขาไปอีกนิดเปนสนามบินเล็กและ
เครื่องรอนใครสนใจดานนี้ก็รวมไดเชนกัน สําหรับทานที่ขับรถเลยบานบางพระไปนิดหนึ่งจะถึงคายลูกเสือ
วชิราวุธแหลงฝกอบรมลูกเสือและผลิตบุคลากรดานลูกเสือที่เกาแกของไทย พอเขาไปในตัวอําเภอศรีราชาก็มี
ศูนยการคาแหลมทอง และศรีราชานครที่ช็อปปงและเอ็นเตอรเทนกันไดตลอด 24 ชั่วโมง เบื่อเมืองก็เล่ียงลง
ชายหาดศรีราชา เที่ยวเกาะลอย ชมหมูบานชาวประมง ทานอาหารทะเลสด ๆ เลือกทานกันไดมีใหเลือกมากกวา 
1,000 เมนู ราคาไมแพง อยากลงเรือก็ไปเที่ยวเกาะสีชังไดแบบไปเชากลับเย็นหรือพักคาง ยังมีหาดผาแดงแสน
สุดสวยดวนภูเขา น้ําทะเลใส และเม็ดทรายขาว ทาเรือแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมที่เปรียบเสมือนเมืองทาของ
ไทย หากเลยตอไปอีกนิดก็จะถึงอําเภอบางละมุง และเมืองพัทยา แหลงเอ็นเตอรเทนแบบสุดๆและครบวงจร
สําหรับทานที่เดินทางโดยถนนสายมอเตอรเวยหรือถนนเล่ียงเมืองชลบุรี ทั้งสองสายนี้จะไปบรรจบกันตรงเหมือง
หินเกร็ดแลวจึงวิ่งตรงไประยอง-พัทยาเสนนี้จะผานรานไกหุบบอนอันลือล่ัน ที่ฝาฝนอุปสรรคและสรางแบรนด
เรื่องไกไดกอนใคร สวนผีเส้ือและดอกไม สนามกอลฟทันสมัย สวนสัตวเปดเขาเขียวสวนสัตวใหญที่สุดใน
ประเทศไทย สวนเสือศรีราชา ไรสับปะรด แปลงมันสําปะหลัง ปาไมยูคาลิปตัส สวนมะพราว มะมวง และปา
เบญจพรรณ ตลอดเสนทาง ทานผูอานจะเลือกเดินทางเสนทางใดก็พิจารณาตามสะดวก จะเห็นวาอําเภอศรีราชา
นั้นครบเครื่องจริง ๆ อาจมีคําถามวาแลวสับปะรดศรีราชาเขาปลูกกันตรงไหน จริง ๆ แลวสับปะรดศรีราชาจะ
ปลูกกันมากในเขตตําบลสุรศักดิ์และตําบลเขาคันทรง อําเภอศรีราชา ตองใชเสนทางจากตัวเมืองชลบุรีผานอําเภอ
บานบึงเลยไปหลวงสาย 331 ถึงส่ีแยกบานบึง - หนองปรือเล้ียวขวาไปตามเสนทาง บานคายระยอง สองขางทาง
จะมีไรสับปะรดศรีราชาเต็มไปหมด มีแผงรวบรวมผลผลิตและขายสง-ขายปลีก เรียกวาเลือกซ้ือหากันไดตามใจ
ชอบ 
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สับปะรดศรีราชา : ความเปนมาและลักษณะเดน 
 ลุงเที่ยง สุขนิยม ผูมีประสบการณดานสับปะรด แหงตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
เลาใหฟงวา “สับปะรดศรีราชานั้นเปนพันธุดั้งเดิมที่นําเขามาปลูกที่นี่ครั้งแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณ 
60 ป มาแลว โดยอธิการชิน บุญยานันท แหงโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และทดลองปลูกในพื้นที่ของโรงเรียน 
โดยนําเขามาจากทางภาคใต  ระยะแรกทดลองและเนนเพื่อกินผลสด เปนผลไมประจําทองถิ่น แตดวยรสชาติที่
หวานฉ่ํา มีกล่ินหอม สีสวย จึงทําใหเปนที่นิยมและชื่นชอบกันมาก ชวงนั้นชั่งขายตามน้ําหนักกิโลกรัมละ 2 บาท 
ซ่ึงแพงมาก บางลูกหนัก 5 - 6 กก.แตละลูกมีการประทับตรา AC ที่กานผลซึ่งเปนอักษรยอของโรงเรียนและ
เรียกกันวาสับปะรด AC ป2500 ทางโรงเรียนเลิกปลูกชาวบานจึงนําจุก-หนอไปปลูกจึงมีการกระจายพันธุสูพื้นที่
อําเภออื่น ๆ ของจังหวัดชลบุรี จนเปนพืชเศรษฐกิจตอมา แลวเรียกกันติดปากวา “สับปะรดศรีราชา” แตก็มีการ
เรียกชื่ออื่น ๆ บาง เชน สับปะรดตาดํา สับปะรดตาแดง หรือพันธุลักกะตา (กัลกัตตา) ซ่ึงก็เปนพันธุเดียวกัน แต
ที่ศรีราชานั้นมีคุณภาพดีและถูกปากผูบริโภคมากกวาที่อื่น จึงมีการปลูกและการจัดรูปแบบการตลาดแบบครบ
วงจร แตกอนจุดศูนยกลางของสับปะรดศรีราชาจะอยูที่บานกํานันเผชิญ อยูบริเวณใกลเคียงกับโรงเรียนอัสสัม
ชันศรีราชา ตรงนั้นถือวาเปน One stop service ในทุกอยางที่ตองการเกี่ยวกับสับปะรดพันธุนี้” จุดนี้ผูเขียนก็
เคยมีโอกาสไปหาขอมูลมาแลวประมาณ ป 2528/29 สําหรับจุดเดนของสับปะรดศรีราชานั้น คุณลุงเที่ยง สุข
นิยม อธิบายใหฟงวา “จุดเดนของสับปะรดศรีราชาเนนที่เปนผลไมกินสด เนื่องจากมีรสชาติหวานฉ่ําอมเปรี้ยว
นิดหนอย เพราะสภาพของดินรวนปนทรายที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตโดยเฉพาะเมื่อประมาณ 30 - 40 ป
กอน ดินมีธาตุอาหารสมบูรณมาก จึงทําใหสับปะรดศรีราชามีคุณภาพที่ดีกวาที่อื่น ซ่ึงลักษณะโดยทั่วไปของ
สับปะรดพันธุนี้จะเปนสับปะรดที่มีขนาดทรงพุมและตนใหญกวาสับปะรดพันธุอื่น ๆ ใบมีสีเขียวเขมดํา ผิวใบ
ดานบนเปนมันเงา ขอบใบเรียบอาจมีหนามเล็ก ๆ ที่ปลายใบ ชอดอกมีขนาดใหญ มีดอกยอยประมาณ 150 
ดอก ดอกยอยเริ่มบานจากโคนดอกขึ้นมา กลีบดอกสีมวงอมน้ําเงิน สวยงาม ผลคอนขางใหญมีน้ําหนักระหวาง 
2-6 กิโลกรัม กานผลคอนขางส้ัน สีผิวเปลือกเขียวปนดํา เมื่อเริ่มแกและสุกผิวเปลือกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง สี
เหลืองอมสม โดยเริ่มแกสุกที่ผลยอยบริเวณโคนผลที่ติดกับกานผลขึ้นมา รูปรางของผลคอนขางจะเปน
ทรงกระบอก คือสวนความกวางของบริเวณปลายผลและโคนผลสับปะรดเกือบเทากัน แตบางทีก็มีรูปรางที่โคน
ผลใหญกวาปลายผลคลาย ๆ กับทรงเจดีย เปลือกบางตาตื้น ปอกออกงายกวาสับปะรดพันธุภูเก็ต เนื้อใน
ละเอียดสีเหลืองทองที่ชาวบานเรียกกันวา “สีเหลืองเหมือนขนมจาง” เนื้อฉ่ําน้ํา เมื่อเคี้ยวจะรูสึกนุม เยื่อใยมีบาง
แตไมเหนียว รสชาติหวานอมเปรี้ยวบางนิดหนอย มีกล่ินหอม ความหวานประมาณ 15-18 องศาบริกซ ลักษณะ
ดานรสชาติ สีเนื้อ สีผิวเปลือก รูปทรงผล ขนาดผล ลักษณะที่กลาวมานี้อาจแตกตางกันบางระหวางฤดูหนาวกับ
ฤดูรอนตอฤดูฝน เพราะอิทธิพลของแสงแดด ปริมาณฝนและอุณหภูมิ แตคุณสมบัติโดยภาพรวมจะดีกวา
สับปะรดที่ปลูกในแหลงอื่น ๆ สับปะรดศรีราชาเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมาโดยตลอด ซ่ึงขณะนี้ทางจังหวัด
ชลบุรีกําลังฟนฟูและสงเสริมสับปะรดศรีราชาใหกลับมาเปนผลไมหลักของคนไทยอีกครั้ง” 
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 สรางแบรนดใหผลผลิต: แกวิกฤตดานราคา 
 ในชวงตนของบทความ ผมไดกลาวถึงแหลงบงชี้ทางชีวภูมิศาสตร (biogeography) ไวนิดหนึ่ง
แลว ผมอยากจะมาพูดถึงแนวคิดดานการตลาดคือ หลักการของ 4Ps ที่วาดวย ตัวสินคา (product) ราคา    
(price) สถานที่ขาย (place) และการสงเสริมการขาย (promotion) ซ่ึงเปนกลยุทธที่สําคัญมากในการสราง
ยอดขายสินคา/ผลผลิต และเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหไดมากที่สุด ซ่ึงวิธีการนั้นมีหลายรูปแบบ ตั้งแตการลด
แลกแจกแถม โฆษณา-ประชาสัมพันธ แปรรูป-พัฒนาเปนผลิตภัณฑตาง ๆ บรรจุภัณฑ ฯลฯ และที่สําคัญคือ
การสรางภาพลักษณ เอกลักษณ และ/หรือแบรนดของสินคาผลผลิตใหโดดเดนการบงชี้/ระบุแหลงกําเนิด-แหลง
ผลิตใหเปนที่รูจักและเกิดการยอมรับของลูกคา ซ่ึงการจะเดินทางมาถึงจุดนี้ไดนั้นผลผลิต/สินคานั้นจะตองผาน
การพิสูจนดานคุณภาพแบบองครวม จุดดีเดนที่เหนือกวาคูแขง จนผูบริโภครูสึกพึงพอใจและถวิลหา ตัวอยาง
การสรางแบรนด ภาพลักษณและ/หรือเอกลักษณดีเดนใหผลผลิตและสินคา ซ่ึงเปนที่รูจักและคุนเคยของคน
ไทยนั้นมีมากมาย เชน ขาวหอมสุรินทร แคนตาลูปสระแกว มะมวงบางคลา ขนมหมอแกงเพชรบุรี ไผตงปราจีน 
ทุเรียนเมืองระยอง แตงโมรังสิต สมเขียวหวานบางมด สมโอนครชัยศรี ขาวหลามหนองมน ปลาสลิดบางบอ 
มังคุดสวนลุงสุน ไขเค็มไชยา ฯลฯ เหลานี้เปนตัวอยางของการสรางชื่อขึ้นมาจากแหลงกําเนิดผลผลิต/ผลิตภัณฑ
ที่มีคุณภาพดีเดนจนเปนที่ติดปากของชาวไทย ตรงนี้หากจะเปรียบเทียบกับแบรนดในความหมายทางการคา
ปจจุบันก็พออนุมานใชกันได แตอาจมีนักการตลาดหรือนักวิชาการหลายทานที่ไมคอยเห็นดวย ขอเรียนวาตรงนี้
เปนการนําสูแนวความคิดที่จะชวยกันสรางสรรคเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการตลาดและยอนกลับไปสูกระบวนการ
ผลิตที่แปลงเกษตรกร นอกเหนือจากโครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน (Food 
Safety) ซ่ึงกรมสงเสริมการเกษตรสนองตอบตามความตองการอาหารปลอดภัยของลูกคาทั่วโลกอยูแลว แต
แนวทางที่นําชื่อแหลงผลิตเปนแบรนดในกลยุทธนําสินคา/ผลผลิตจะเปนตัวกระตุนใหเกษตรกรผูปลูกสับปะรดมี
ความตระหนักในการผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพ การพัฒนาดวยตนเอง ชุมชน และหนวยงานในภูมิภาคโดยการ
นําภูมิปญญาดั้งเดิมที่ดีมาประยุกตกับเทคโนโลยีแผนใหมที่เกี่ยวของกันทั้งระบบตั้งแตการปฏิบัติในไร การ
ปรับปรุงกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว คัดเกรดตามคุณภาพ ตัดแตงผลใหดูดี ทําความสะอาด บรรจุหีบหอ 
บรรจุภัณฑขนาดตาง ๆ ติดสติ๊กเกอร และมีรายละเอียดที่สําคัญใหผูซ้ือไดทราบ การจัดสถานที่จําหนาย การทํา
ประชาสัมพันธ และอีกหลายประเด็นที่หากดําเนินการอยางเปนระบบแลวเปนเรื่องไมยากที่จะพลิกฟน “สับปะรด
ศรีราชา” ใหขึ้นมาผงาดในวงการสับปะรดไทยอีกครั้ง ซ่ึงจะเปนการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหกับตัว
สับปะรด การเพิ่มรายไดและลดความเสี่ยงใหเกษตรกรและผูเกี่ยวของที่ทําการตลาดทุกระดับ (Stake Holder) 
ผูซ้ือก็จะมีความยินดีและเต็มใจจายสตางคซ้ือของที่เคาชอบและพึงพอใจยิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้สะทอนแนวคิดที่มุงการ
ใชแบรนดและวิถีการตลาดแนวใหมเพื่อสรางคุณคา ยกระดับราคาและแกปญหาราคาผลผลิตสับปะรดตกต่ําได
อีกรูปแบบหนึ่ง 
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กระบวนการผลิต: ภูมิปญญาเดิมเสริมดวยวิชาการใหม 
 การที่สับปะรด “ศรีราชา” มชีื่อเสียงและภาพลักษณ (image) ที่ดี เนื่องจากมีจุดเดนที่กลาวแลวขางตน 
ที่สําคัญชาวไรสับปะรดที่ศรรีาชา มีวิธีการผสมผสานการปฏิบัติในแปลงสับปะรดโดยใชภูมิปญญาเดิม ๆ ที่ทําสืบ
ทอดกันมาและประยุกตใชวิชาการใหม ๆ ที่ถูกตองและเหมาะสมภายใตระบบ GAP เพื่อพัฒนาคุณภาพใหดี
ยิ่งขึ้น ซ่ึงวิธีการปฏิบัติโดยทั่วไปนั้น คุณปยะ โกสินทรรัตน อุปนายกสมาคมชาวไรสับปะรดแหงประเทศไทย 
บัณฑิตจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่คลุกคลีกับสับปะรดมาโดยตลอดเลาใหฟงวา “ชาวไร
สับปะรดที่ศรรีาชาและในเขตจังหวัดชลบุรี ปลูกสับปะรดพันธุเดียวกันคอืกลุมเคยีน (Cayenne) หรือปตตาเวีย 
โดยปลูกกันตลอดป วธิีการปลูกนั้นเริ่มโดยการเตรียมหนอพันธุสับปะรด เนนแหลงพันธุที่ศรีราชาและเขตชลบุรี 
โดยคัดแยกพันธุตามขนาดคอืขนาดใหญ กลางและเล็ก ปลูกแยกแปลง เพื่อใหตนสับปะรดมีการเจริญเติบโตที่ดี 
และมีขนาดตนเทา ๆ กัน เพื่อการบังคับการดอกที่สม่ําเสมอในอนาคต อกีอยางคือการเตรียมพื้นที่และเตรียม
ดิน สภาพพื้นที่ตองปรบัใหสามารถระบายน้าํไดดีคือ หากเปนที่ลุมตองทํารองระบายน้ําเพราะฤดูฝนน้ําจะมาก 
หากน้ําทวมขังสับปะรดจะเนาตาย แตสภาพพื้นที่ของที่นี่ไมมีปญหาเรื่องน้าํทวมขัง เพราะเปนที่ราบกวางหรือเปน
เนินเตี้ย ๆ ดินรวนปนทรายระบายน้ําไดดีจึงไมกังวลแตไปเนนที่การไถดินและเตรียมแปลง โดยตองไถดิน 2 
ครั้ง ดวยผาล 4 และพรวนดวยผาล 7 ใหดินรวนซุยเหมาะสมกับการปลูกที่สะดวกและรากสับปะรดจะเจริญได
ดี ถาเปนแปลงสับปะรดเกาจะปนตนและใบดวยโรตารี่กอนไถกลบเปนการเพิ่มอินทรียวัตถุลงดิน ตางจากอดีตที่
ชาวไรจะเผาตนและใบทิ้งไป นอกจากนี้ยังตองมีการเติมปุยขี้ไกอีกไรละประมาณ 1 ตนั แลวไถกลบ วิธีการปลูก
สับปะรดนั้นจะปลูกแบบแถวคูใชระยะตน ระยะแถว และระยะทางเดินคือ 30x50x90 เซนติเมตร จะปลูกได
ประมาณ 7,500-8,000 ตนตอไร ซ่ึงเปนระบบที่เหมาะสม เพราะขนาดของผลสับปะรดจะโตพอดีทั้งขายผลสด
และสงโรงงาน มาดูการใสปุยบาง ชวงเตรียมดินหากไมใสปุยขี้ไกรองพื้นแลวไถกลบ ชาวไรจะมาใสปุยขี้ไกชวง
หลังปลูกสับปะรดโดยโรยระหวางแถวสับปะรดเทานั้น และจะใสปุยสูตร 21-0-0 ตนละ 1 ชอนกลาง เพื่อเรงการ
เติบโต จากนั้นเมื่อสับปะรดอายุ 3 เดือน ใสปุยสูตรเรงที่กาบใบลาง เปนสูตร 15-5-20+2 หรือสูตร 15-15-15 
ใสตนละ 1 ชอนแกง ตอจากนั้นอีก 3 เดือนใสปุยสูตรอีกครั้งใชสูตรและอัตราเดียวกับครั้งที่ 2 แตการที่ราคาปุย
แพงขึ้นชาวไรจึงมีการผสมปุยใชเองโดยใชปุยสูตร 21-0-0 จํานวน 2 กระสอบ และสูตร 0-0-60 จํานวน 1 
กระสอบ ทําการผสมกันจะไดปุยสูตร 15-5-20+2 ซ่ึงลดตนทุนไดมาก เพราะการใชปุยสูตรเสมอที่มีราคาแพง
และเปนการใสธาตุฟอสฟอรัส(P) มากเกินไปโดยไมจําเปน ไปดูเรื่องการควบคุมวัชพืชกันบาง ชาวไรสับปะรดใช
สารควบคุมและกําจัดวัชพืช 2 ตัว คือ กลุมไดยูรอน และกลุมโบรมาซิล ตามคําแนะนําโดยฉีดทันทีเมือ่ปลูก
สับปะรดเสร็จ ชวงระยะการเจริญเติบโตจะใชจอบถากหรือมดีฟนเพื่อกําจัดวัชพืชก็คุมได เมื่อสับปะรดมอีายุได 
8-10 เดือน จะมีขนาดน้ําหนักทั้งตนระหวาง 2.5-3.0 กิโลกรัม สมบูรณพอที่จะทําการบังคับการออกดอกได โดย
ใชสารอีเทรลเขมขน อัตรา 70-80 ซี.ซี. ผสมปุยยูเรีย 3 กิโลกรัม และน้ํา 200 ลิตร คนใหละลายเขากันดีฉีดพน
ลงในยอดสับปะรดตนละ 70-80 ซี.ซี. ทําการฉีด 2 ครั้ง ใหมีชวงเวลาหางกัน 5-7 วัน จากนั้นประมาณ 45 วัน
หลังการบังคับดอกสับปะรดเริ่มออกดอก เห็นเปนดอกสีแดงโผลจากตรงกลางพุมสับปะรด ทีนี้ก็คอยดแูลอยาง
เดียว โดยเฉพาะหากฝนทิ้งชวงยาวนานและในฤดูแลงตองฉีดน้ําชวยเพื่อใหผลสับปะรดขยายและเติบโตไดขนาด 
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โดยการฉีดพนน้ําใหสับปะรดตนละ 300 ซี.ซี.ตอครั้ง อาจเปนทุกสัปดาหหรือทุก 2 สัปดาหขึ้นกับอากาศและ
ฤดูกาล ชาวไรจะเก็บเกี่ยวผลสับปะรดเมื่อสุกเทานั้น แตเพื่อใหสับปะรดมรีสชาติหวาน เนื้อเหลือง และมี
คุณภาพดี ชาวไรจะฉีดปุยสูตร 0-0-50 หรือ 0-0-60 เปนการเพิ่มธาตุโปรแตสเซีม(K) ใหกับสับปะรดในชวงหลัง
การออกผลคืออายุสับปะรดประมาณ 100-120 วัน โดยฉีด 1-2 ครั้ง สับปะรดจะมีคุณภาพดีคือ “แปะ” คือเนื้อ
จะแนน สีเหลืองตลอดผล หวานฉ่ํา กล่ินหอม เปนการเพิม่ราคาใหกับผลผลิตดวย ตรงนี้เปนวิธีการทีช่าวไรศรี
ราชาทํากันมานาน อีกอยางที่เปนปญหาคอืแสงแดดที่รอนเกินไปโดยเฉพาะในฤดูหนาวตลอดถึงฤดูแลง ชวงนี้
ตองมีการคลุมผลสับปะรดดวยหญาแหง หรอืใชวิธีการรวบใบสับปะรดหอผลไว แตที่สะดวกก็ใชกระดาษ
หนังสือพิมพพับเปนถุงมาสวมผลสับปะรดปองกันแสงแดด ที่ทําใหผิวเปลือกสับปะรดไหม (Sunburn) มีตําหนิ
ขายไมไดตรงนี้สําคัญมาก ปกติสับปะรดจะแกสุกและเก็บเกี่ยวไดหลังจากออกดอก ไปแลวประมาณ 150 - 155 
วัน ชาวไรจะเลือกเก็บเกี่ยวผลสับปะรดที่สุก คือเปลือกเปล่ียนเปนสีเหลืองหรือเหลืองสมจากตาลางของผลที่ติด
กับกานผลขึ้นมาสัก 1- 3 ตา หรือสุก 1/3 ของผล บางทีก็ “สุกเขียว” คือไมเปล่ียนสีเกิดเฉพาะในฤดูฝนที่
เรียกวา “สับปะรดตาดํา” ชาวไรจะใชประสบการณโดยดูกานผลวาเหี่ยวเปนรองตามยาว ดูตายอยวาขยายเต็มที่
รองตายอยตื้นที่เรียกวา”ตาเต็ม” และเพื่อใหแนใจจะตองใชไมเคาะ หรือใชนิ้วดีด ฟงเสียง สับปะรดสุกเสียงจะ
ทึบที่เรียกวา”เสียงแปะ” เทียบเสียงไดโดยการใชนิ้วชี้หรือนิว้กลางดีดลงบนฝามือ การดีดหรือเคาะฟงเสียงจะทํา
ที่สวนปลายผลสับปะรด หากมีเสียง”แปะ” แสดงวาสับปะรดผลนั้นจะดีทั้งผล แตหากวาผลสับปะรดมีเสียงแปะ
บริเวณโคนผลอยางเดียวคุณภาพเนื้อจะตางกัน ชาวไรเรียกวา เนื้อ 1 และเนื้อ 2 ซ่ึงราคาขายจะตางกันดวย 
ทั้งหมดนี้เปนวธิีการปฏิบตัิของชาวไรจังหวัดชลบุรี ตลาดสับปะรดศรีราชานั้นกวางมากทัง้ในกรุงเทพและ
ตางจังหวัดที่นยิมชมชอบมายาวนาน จึงไมมีปญหาดานราคาและปริมาณรับซื้อ ซ่ึงสวนใหญจะเปนขาประจํากัน
โดยการซื้อขายนั้นพอคา แมคาจะไปรับซื้อถึงในไรหรือตามแผงรวบรวมผลผลิต จุดซ้ือขายในพื้นที่แลวตกลง
ราคากันตามสภาวการณ  อีสวนก็สงโรงงานแปรรูปสงขายตางประเทศไมมีปญหาอะไร” 
โรคเหี่ยวเฉาตาย : ปญหาใหมของสับปะรด 

 ในอดีตการปลูกสับปะรดศรีราชา เคยประสบปญหาโรคตนและหนอเนาจากเชื้อรา Phytophthora 
parasitica ซ่ึงทําความเสียหายมากโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน พื้นที่ปาเปดใหม และการระบายน้ําไมดี ชวงนั้นทําให
ชาวไรขาดทุนและรูสึกเปนกังวลเพราะสับปะรดตายมากเปนการเพิ่มตนทุนการผลิต จนเมื่อมีการวิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับวิธการปฏิบัติในแปลงและมีสารเคมีกลุม Phosethyl - Aluminum  มาใชปองกันและกําจัดจึงสามารถ
ควบคุมโรคตนเนานี้ไดซ่ึงปจจุบันไมเปนปญหาแลว แตโรคตนเหี่ยวเฉาตายของสับปะรด กําลังเขามาแทนที่ ซ่ึง
ระบาดมากในเขตจังหวัดชลบุรีประมาณ 5 - 6 ป มาแลว และขยายการระบาดในเขตการปลูกสับปะรดทั่ว
ประเทศ จนเกรงกลัวกันวาจะเปนโรคที่รุนแรงกับอาชีพนี้ หากไมมีการวิจัยและคนหาวิธีการปองกันกําจัดที่ไดผล
อาจรุนแรง เหมือนกับกรณีโรคดางวงแหวน (papaya ring spot virus) ของมะละกอ ซ่ึงหากถึงจุดนั้นอาชีพการ
ทําไรสับปะรดของไทยคงไปไมรอดจะเสียตลาดใหกับประเทศคูแขงอยางฟลิปปนส และอินโดนีเซีย สําหรับ
ปญหาอื่นๆที่พบก็มีโรคผลแกน ผลไหม หนูเจาะทําลายผล ราคาปจจัยการผลิตสูงขึ้นแรงงานหายาก ผลกระทบ
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ของราคาน้ํามัน แสงแดดจัดและอุณหภูมิสูงขึ้น ขณะที่ปรมิารฝนตกและการกระจายของฝนแปรปรวนมาก 
เหลานี้ลวนเปนการเพิ่มภาระดานตนทุนการผลิตใหชาวไรทั้งส้ิน 
บทสรปุ 
 กาลเวลาที่เปลี่ยนไปทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานลบและดานบวกเปนของคูกัน สับปะรดศรีราชาก็
ไมพนวิถีชีวิตแหงการเปลี่ยนแปลงถึงแมจะดูซบเซาไปบางในชวง 5 - 10 ป ที่ผานมาแตจากการที่มีองคกร
ภาครัฐเห็นความสําคัญและริเริ่มโครงการฟนฟูและสงเสริมสับปะรดศรีราชากลับมาใหมคงเปนหนาที่ทีผู่เกี่ยวของ
ตองรวมมอืกันอยางจริงจัง เพราะชื่อช้ันสับปะรดศรีราชานั้นดังมากอนใคร ขึ้นกับวาจะกําหนดกลยุทธอยางไร
เพื่อใหดูดีและบรรลุเปาหมายของโครงการที่ตั้งไวที่สําคัญตองไมลืมวา ชาวไรสับปะรดในอําเภอศรีราชาและ
จังหวัดชลบุรีนั้นมีจํานวนมากที่รอคอยการสงเสริมและสนับสนุนอยางจริงจังโดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับ
การตลาดเพื่อเปนชองทางการขายผลผลิตการนําช่ือ “สับปะรดศรีราชา”  มาเปนจุดขายรวมกับวิถกีารตลาดที่
เหมาะสมจะชวยสรางตลาดไดมากขึ้นเพราะจังหวัดชลบุรีนั้นมี “จุดแข็งและโอกาส” มากกวา “จุดออนและ
อุปสรรค” เนื่องจากเปนเมืองทองเที่ยว แหลงอุตสาหกรรม ที่มีผูคนจํานวนมากทั้งอยูประจําและผานไปมาตลอด
ป เอาอยางไรก็เอากัน ผมคนหนึ่งละที่จะขอมีสวนรวมอยางเต็มที่หากจะทําอะไรดีดีใหกับพี่นองเกษตรกรรีบลง
มือทําเลยครับ  สอบถามขอมลูที่สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 038 - 611578, 089 
-0950035 หรอืสํานักงานเกษตรจังหวัดชลบรุี 038 - 278587 

………………………………. 
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