
ถอดบทเรียนการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินคาเกษตรสับปะรด  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

25 เมษายน 2560  

ณ  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 

 

 
 

 

โดย 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม 

กรมสงเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  



 

     
ช่ือ :  ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (สับปะรด) 

สินคาหลัก : สับปะรด 

พ้ืนท่ีเปาหมาย : พ้ืนท่ีปลูกสับปะรดในตําบลบานเสด็จ และตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมือง  

จังหวัดลําปาง 

พิกัด :  Latitude X   563821   Longitude Y   2034820 

แผนท่ี: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แผนท่ีศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (สับปะรด) 

 

ถอดบทเรียนการดําเนินงานศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรสับปะรด  

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 



 

 
 

ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :      นาย กฤษณะ     สิทธิหาญ 

ท่ีอยู :     บานเลขท่ี  135 หมู 7 บานหวยน้ําเค็ม   ต.บานเสด็จ อ. เมืองลําปาง จ.ลําปาง 

เบอรโทรศัพท :  084-0429847 

 

 
สับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจหลักของตําบลบานเสด็จ มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 18,000 ไร    พ้ืนท่ี

สวนใหญไมมีความเหมาะสมสําหรับปลูกสับปะรด แตเกษตรกรมีความเคยชินและมีความชํานาญ

เพราะปลูกมานานแลว ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีดอน และเชิงเขาไมมีแหลงน้ําชลประทาน ตองอาศัย

น้ําฝน ซ่ึงไดมีการวางแนวทางการพัฒนาโดยเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด ใหได

คุณภาพตามมาตรฐาน GAP  และเนนการกระจายผลผลิตออกสูตลาดตลอดท้ังป โดยเฉพาะ

ตลาดบริโภคผลสด 

 

 
 

การปรับเปลี่ยนวิธีการปลูก 

 ในอดีตการปลูกสับปะรดจากแบบเดิมท่ีปลูกแบบแถวเดี่ยว แถวคู แถวสี่ จะมี

ระยะหางระยะหางระหวางตนมากทําใหใหมีวัชพืช การเวนระยะทางเดินแคบ เม่ือเก็บสับปะรดรุน

แรกชองวางระหวางแปลงจะแคบลงทําใหเกิดความยุงยากตอการจัดการสงผลใหตองทําการรื้อแปลง

แลวเริ่มตนปลูกใหม ซ่ึงทางเกษตรกรตนแบบไดคิดคนและทดลองเพ่ือหาระหางระหวางแปลงท่ี

เหมาะสม ซ่ึงพบวาการปลูกแบบประยะชิด 1 แปลง มี 6 แถว เวนชองทางเดิน 1 เมตร จะทําใหลด

เกษตรกรตนแบบ 

สถานการณในพ้ืนท่ี 

องคความรูภายใน ศพก. 



การเกิดวัชพืช  เวนระยะทางเดินกวางข้ึน ทําใหงายตอการใชเครื่องจักกลเขาไปกําจัดวัชพืช และงาย

ตอการนํารถเข็นเขาไปเก็บผลผลิต ลดตนทุนการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช และคาแรงคนงานเก็บผลผลิต 

แผนผังการปลูกระยะชิด 6 แถว ในพ้ืนท่ี 1 ไร สามารถปลูกได 9,620 ตน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

40 เมตร 

40 เมตร 

ระยะปลูกระหวางแถว 40 

cm ระหวางตน 30 cm ปลูก  

6 แถว 1 แปลง 

จะปลูกได ประมาณ 740 ตน 

ชองทางเดิน   1 เมตร 

 

กวาง 2 เมตร 

 

ถนนผากลางระหวางเพ่ือความสะดวกในการเก็บเก่ียวกวาง 3 เมตร ยาว 40 เมตร  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ภาพท่ี 2  ลักษณะแปลงสับปะรด 
 

 
 

ภาพท่ี 3  แปลงเปรียบเทียบระยะหางระหวางแปลง 

 



การเตรียมดินและการปลูก 

การเตรียมดิน จะทําการไถกลบ 2-3 รอบ สังเกตถาหญา/วัชพืชข้ึน แสดงวาดินดี ท่ี

ตรงไหนหญา/วัชพืชไมข้ึน แสดงวาดินไมดีตองเติมปุย/ธาตุอาหาร เพ่ือปรับปรุงดินใหสมบูรณจากนั้น

ก็ตีแปลง ขนาด 2 เมตร เวนระยะระหวางแปลงเปนทางเดิน 100 ซม. (ใชแผนไวนิลเกาปูทางเดินจะ

ชวยคลุมวัชพืชไดเปนอยางดี) และคลุมแปลงดวยพลาสติกดําความหนา70 ไมครอน เพ่ือเก็บความชื้น

ในดินและปองกันวัชพืชในแปลงพลาสติกสามารถใชไดนานถึง5 ป 

การปลูก แปลงละ 5 แถวระยะระหวางแถว 40 ซม. ระยะระหวางตน 30 ซม.ใช

เครื่องมือท่ีประยุกตใชเองเจาะพลาสติกท่ีคลุมแปลงเปนหลุมพรอมกับใหน้ําแลวนําหนอสับปะรดลง

ปลูกลักษณะแบบหลังเตา โดยใชหนอท่ีสูงปลูกแถวกลางหนอท่ีต่ํากวาปลูกไลลงไปท้ัง 2 ขางของ

แปลง พ้ืนท่ี 1 ไร จะปลูกได 15 แถวๆ ละ 665 ตน รวมท้ังหมดปลูกได 9,975 ตน/ไร การปลูกแบบนี้

จะตั้งตัวไดเร็วเพราะไดน้ําตั้งแตปลูกและไดรับแสงแดดสมํ่าเสมอท่ัวแปลงทุกตนทําใหสับปะรด

เจริญเติบโตรวดเร็วและตอเนื่องเพราะระบบสังเคราะหแสงเพ่ือปรุงอาหารของพืชมีประสิทธิภาพสูง

เม่ือปลูกแบบนี้ไปแลว 6 เดือน สามารถใชสารแคลเซียมคารไบดกระตุนการออกดอกไดและอีก 6 

เดือน สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตจําหนาย จากหลักการนี้เม่ือนํามาวางแผนการผลิตทยอยปลูกแถวเวน

แถว หรือแปลงเวนแปลงก็สามารถกระจายผลผลิตใหออกตลอดท้ังปหรือทําสับปะรดนอกฤดูได แต

ตองมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอ 
 

     
 

     
 

ภาพท่ี 4 การปลูกสับปะรด 



การลดตนทุน 

สับปะรดเปนพืชท่ีมีตนทุนการผลิตสูง จากการใชปุยและสารเคมีกําจัดวัชพืชสูง ซ่ึง

จากประสบการณของเกษตรกรตนแบบ การลดการใชสารเคมีเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการลดตนทุน ซ่ึงสวน

ของเกษตรกรตนแบบ ไดแบงพ้ืนท่ี 40 ไร ออกไปสองสวน สวนละ 20 ไร โดยเลิกใชสารเคมีในพ้ืนท่ี 

20 ไร สวนแรกกําจัดวัชพืชโดยใชเครื่องมือท่ีดัดแปลงข้ึน  เชน เครื่องตัดหญาลอเข็น เคียวดึงหญา 

อีกท้ังยังปลูกสับปะรดแบบใหม คือ แบบคลุมพลาสติก ซ่ึงชวยควบคุมความชื้นในดิน ปองกันวัชพืช 

การไมใชสารเคมีทําใหสับปะรดไมชะงักการเจริญเติบโต พนปุยน้ําหมักชีวภาพเปนระยะ พบวา 

สับปะรดเติบโตสมบูรณเร็วกวาแบบเดิมท่ีใชสารเคมีซ่ึงปกติจะใหผลผลิต 8-12 เดือน แตแบบคลุม

พลาสติก สามารถบังคับออกดอกภายใน 6 เดือน  เปนการปลูกแบบประณีต ปลอดภัยตอผูบริโภค 

 

      
      

ภาพท่ี 5 การใชเครื่องมือในการกําจัดวัชพืช 

                                  

การเพ่ิมคุณภาพสับปะรดจากทําปุยหมักนมสด 

การผลิตปุยน้ําหมักไดรับองคความรูจากพัฒนาท่ีดินจังหวัดลําปาง โดยใชเนื้อสับปะรด 

กากน้ําตาล นมสด ผสมสารเรงพด 1 แยกหมักทีละชนิดทีละถัง เวลานํามาใชจะผสมรวมกัน 

อัตราสวน 1:1:1 ใชพนสับปะรดและพืชผักทุกชนิดท่ีสวนแทนการใชปุยเคมี ผลท่ีไดรับคือ ลดตนทุน 

มีพืชผักท่ีปลอดภัยไวบริโภค 
 

 
ภาพท่ี 6 การทําน้ําหมักแบบแยกถัง 



การดูแลรักษาและทําคุณภาพ 

การดูแลรักษาและทําคุณภาพระบบใหน้ําจะใชสปริงเกอรพรอมกับปุยน้ําหมักนมสดท่ี

ผสมกับเนื้อสับปะรดทําใหประหยัดคาใชจายเวลาและแรงงานในระยะท่ีติดผลไดประมาณ 2 เดือน จะ

ใชแผนไวนิล ขนาด 12X12 นิ้วเจาะรูตรงกลางสวมใสเปนหมวกใหสับปะรด โดยใหจุกโผลรับแสงแดด

เพ่ือสังเคราะหแสงเพ่ิมธาตุอาหารบํารุงผลใหมีความหวานหอมนุมลิ้นตลอดท้ังลูกและทําใหผิว

สวยงามตาเตงทุกตา ผลโตสมํ่าเสมอ ตรงกับความตองการของตลาดและผูบริโภคท่ีน้ําหนักขนาด 1- 

1.5 กิโลกรัม/ผลและท่ีสําคัญสามารถเก็บไวไดนานเกือบ 1 เดือน วิธีการนี้จะแตกตางจากเกษตรกร

ท่ัวไปท่ีนิยมรวบใบมัดหอผลสับปะรดทําใหความหวานไมสมํ่าเสมอท้ังลูกเพราะระบบการสังเคราะห

แสงไมท่ัวถึง ประกอบกับการดัดแปลงลอเข็นเก็บผลผลิตแทนการจางแรงงานแบกสับปะรดออกจาก

สวน ซ่ึงจะชวยลดตนทุนและเพ่ิมคุณภาพผลผลิตได 

 

        
 

  
 

ภาพท่ี 7 การดูแลรักษาและทําคุณภาพ 

 

 

 

 



การตลาด 

การตลาด ราคาผลผลิตท่ีจําหนายเฉลี่ยลูกละ 25 บาท จําหนายโดยตรงท่ีสวนและ

รานคาของตนเองท้ังปลีกและสงทางหางสรรพสินคาและตลาดออนไลน อีกท้ังไดมีการแปรรูปเปน

ไอศกรีมสับปะรด สับปะรดกวน น้ําสับปะรด ขาวเเตนหนาสับปะรดดวย  
 

  
 

ภาพท่ี 8 ตลาดสับปะรด 

 

 
 

การปลูกสับปะรด เกษตรกรท่ัวไป เกษตรกรตนแบบ 

ตนทุน 6.16 บาท/ก.ก. 2.49 บาท/ก.ก. 

จํานวนตน 5,280 ตน/ไร 10,374 ตน/ไร 

การเก็บผลผลิต/การปลูก 1 ครั้ง 3 ครั้ง 5 ครั้ง 

ระบบการผลติ GAP อินทรีย 

การใชปุย ปุยเคมี ปุยชีวภาพ 

คาแรงงาน 7,200 บาท/ไร 6,600 บาท/ไร 

ระยะเวลาเก็บเก่ียว 18 – 24 เดือน 8 เดือน 

ผลผลิตออกสูตลาด 1 – 2 ป ตอ 1 ครั้ง ตลอดท้ังป 

น้ําหนักผลผลิต 1 – 1.5   กก./ผล 0.8 – 1.2 กก./ผล 

ปริมาณผลผลิต 7.6 ตัน/ไร 9.3 ตัน/ไร 

ระยะเวลาหลังเก็บผลผลิต 7 วัน 15 วัน 

การเก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ป 2-5 ครั้ง/ป 

สีผิว ไมสวย สวย 

รสชาต ิ ไมหวานท้ังผล หวาน อรอยท้ังผล 

สรุปจุดเดน/จุดดอยการปลูกสับปะรดตามแบบเกษตรกรตนแบบกับเกษตรกรท่ัวไป 



 
 

การปลูกสับปะรด เกษตรกรท่ัวไป เกษตรกรตนแบบ 

ขนาดผล ไมสมํ่าเสมอ สมํ่าเสมอ 

ผลตอบแทน 40,000 – 50,000 บาท/ไร 100,000 – 150,000 บาท/ไร 

ราคา 4 – 7 บาท/กก. 

 (ปลีก 10 – 20 บาท/ผล) 

10 - 15 บาท/กก.  

(ปลีก 20 - 30 บาท/ผล) 

ตลาด ตลาดโรงงาน/พอคาคนกลาง ตลาดบน/ตลาดออนไลน/

โรงงาน 

 

ท่ีมา : วาท่ี ร.ต. สมสวย  ปญญาสิทธิ์  ผอ.สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 เชียงใหม 

 

 
 

จุดเดน  คือ เกษตรกรตนแบบมีองคความรูดานงานชาง สามารถคิดคน ประยุกต และ

ดัดแปลงเครื่องมือดานการเกษตรท่ีมีความเหมาะสมกับการใชงานในแปลงเกษตร เพ่ือทดแทน

แรงงานคน ซ่ึงเปนตนทุนหลักในการทําการเกษตร  

 เครื่องมือตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนเหมาะสมกับการลดตนทุนดานการจางแรงงานในแปลงเกษตร 

เนื่องจากเครื่องมือเหลานี้เกษตรกรคนเดียวสามารถใชงานได และสรางงานไดมากกวาการใช

แรงงานคนดวยเครื่องมือเดิม ๆ  เชน เครื่องเจาะพลาสติกคลุมแปลงดวยขดลวดไฟฟาแทนการตัดดวย

กรรไกร  เครื่องเจาะหลุมปลูกดวยระบบแรงดันน้ําแทนการขุดดวยจอบ เปนตน 
 

 
ภาพท่ี 9 นวัตกรรมเครื่องจักรกลในการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต 

สรุปจุดเดน/จุดดอยการปลูกสับปะรดตามแบบเกษตรกรตนแบบกับเกษตรกรท่ัวไป 

นวัตกรรมเครื่องจักรกลในการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต 



1. เครื่องเจาะพลาสติกคลุมแปลง  

เปนเครื่องมือท่ีออกแบบมาเพ่ือชวยในการเจาะพลาสติกคลุมแปลงสําหรับปลูกสับปะรด ซ่ึงมี

ดามจับเปนทอพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ยาว 1 เมตร บริเวณปลายทอตอขดลวดทําเปนวงกลมขนาด

เสนผาศูนยกลาง 7-8 เซนติเมตร เชื่อมตอกับสายไฟตามทอพีวีซี โดยใชแบตเตอรรี่เปนแหลงใหความ

รอน มีวิธีการใชงานเปดสวิตซไฟ ท่ีปลายดามจับฝงตรงขามกับขดลวด รอจนกวาขดลวดเปนสีแดง 

แลวเจาะลงบนพลาสติกคลุมแปลงตามระยะปลูกท่ีกําหนดไว (ระหวางตน 40 ซม. x ระหวางแถว 40 

ซม.) โดยประมาณดวยสายตา สามารถทํางานดวยตัวคนเดียวได สะดวกรวดเร็ว ไดขนาดหลุมปลูกท่ี

เทากันทุกหลุม พอดีกับหนอพันธุสับปะรด ไมกวางจนเกินไป  

 

   
 

ภาพท่ี 10 เครื่องเจาะพลาสติกคลุมแปลง 
 

2. เครื่องเจาะหลุมปลูกดวยระบบแรงดันน้ํา 

 เปนเครื่องมือท่ีออกแบบมาเพ่ือชวยในการเจาะหลุมปลูกสับปะรด เปนรูปตัว ที ดามยาว 1 

เมตร ปลายดามตอดวยแทงเหล็กแหลม 3 งาม เพ่ือขุดเจาะหลุมปลูก มีสายน้ําแรงดันสูงตอเขากับ

ปลายดามจับ เชื่อมตอกับหมอแบตเตอรี่เพ่ือดูดน้ําลงในหลุมท่ีเจาะเพ่ือใหดินเปยกชื้นงายตอการขุด

เจาะ และทําใหหนอพันธุสับปะรดตั้งตัวไดเร็ว เนื่องจากไดรับน้ําทันทีท่ีปลูก โดยไมตองเสียเวลาใน

การใหน้ําหลังปลูก  
 

    



3. เครื่องกวนปุย-ยา อัตโนมัติ 

 เปนเครื่องพนสารเคมีท่ัวไป ท่ีออกแบบตอเติมเพ่ิมทอสําหรับปลอยน้ําออกเวลาหยุดฉีดพน

ปุย-ยา ในขณะท่ีปมยังทํางานอยู ซ่ึงน้ําท่ีอยูในสายพนยาจะยอนกลับและไหลออกมาตามทอท่ีตอเติม

ซ่ึงทอนี้จะตอเขามาในถังผสมปุย-ยา เวลาน้ํายอนกลับมาในถังผสมปุย-ยา จะทําหนาท่ีกวนปุย-ยา ท่ี

ตกตะกอนกนถัง ซ่ึงโดยท่ัวไปแลว ถาไมมีทอนี้จะตองมีแรงงาน 1 คนคอยกวนอยูท่ีถังผสมปุย-ยา เพ่ือ

ไมใหปุย-ยา ตกตะกอนในขณะท่ีพนยา และทอนี้จะลดแรงดันน้ําท่ีอยูในสายพนยา ซ่ึงถาไมมีทอนี้

เวลาหยุดพนยาจะทําใหสายพนยาแตกได เนื่องแรงดันในสายมาก นอกจากนี้ยังมีการออกแบบ

เครื่องมือเก็บสายพนยาซ่ึงใชมือหมุนใหสายพนยาเก็บเปนมวนไดงายและรวดเร็ว  

 

    
 

ภาพท่ี 11 เครื่องกวนปุย-ยา อัตโนมัติ 

 

4. แทนเครื่อง แบบแยกสวนประกอบอเนกประสงค 

 เปนแทนวางเครื่องสูบน้ํา/ เครื่องพนยา/เครื่องปนไฟ ท่ีสามารถถอดประกอบไดดวยมือ โดย

ไมตองใชเครื่องมือชวยในถอดประกอบ สามารถถอดแยกสวนประกอบออกเพ่ือใหงายตอการขนยาย 

และสามารถยกคนเดียวได   

 

     
 

ภาพท่ี 12 แทนเครื่อง แบบแยกสวนประกอบอเนกประสงค 

 



5. รถเข็นเก็บเกี่ยวผลผลิต 

 เปนรถเข็นเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีออกแบบมาใหมีขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา สามารถเขาไปใน

แปลงเพ่ือขนผลผลิตออกจากแปลงไดงาย มีศักยภาพในการขนผลผลิตออกจากแปลงได 2 เขง ในแต

ละครั้ง มากกวาใชแรงงานคนแบก 1 เทา สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากไมตองใชแรงใน

การแบกหาม แกปญหาการขาดแคลนแรงงานในชวงเก็บเก่ียวผลผลิต และลดตนทุนการผลิตในดาน

คาแรงได 100 % 

 

     
 

ภาพท่ี 13 รถเข็นเก็บเก่ียวผลผลิต 

 

6. เครื่องตัดหญาลอเข็นขนาดเล็ก 

 เปนเครื่องตัดหญาสะพายหลังท่ีดัดแปลงใหมีลอสําหรับเข็นแทนการสะพายหลังเพ่ือทุนแรง 

สามารถตัดหญาไดท้ังในสภาพพ้ืนท่ีลาดเอียงและพ้ืนท่ีแคบ   ซ่ึงไมเหมือนกับเครื่องตัดหญาลอเข็น

ท่ัวไปท่ีทํางานไดเฉพาะในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบเทานั้น และสามารถถอดเปลี่ยนหัวจากตัดหญามาเปน

หัวพรวนดินได ซ่ึงไดจดสิทธิบัตรแลว 

 

    
 

ภาพท่ี 14 เครื่องตัดหญาลอเข็นขนาดเล็ก 



7. เคียวเกี่ยวหญา/ถากหญา แบบงาย 

 เคียวมีลักษณะเปนฟนเลื่อย และมีดามยาวประมาณ 1.20 เมตร เปนเครื่องมือท่ีออกแบบมา

เพ่ือใชในการกําจัดวัชพืชในแปลงสับปะรด มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา สามารถถากหญาระหวางรอง 

และเก่ียวหญาบริเวณโคนตนสับปะรดไดโดยท่ีไมตองกมใหปวดหลังหรือโดนหนามของใบสับปะรดตํา

มือ  

 
 

ภาพท่ี 15 เคียวเก่ียวหญา/ถากหญา แบบงาย 

 

8. เครื่องพนปุย-ยา แบตเตอรรี่ 

 เปนเครื่องพนปุย-ยา ท่ีใชแบตเตอรรี่ในการดูดน้ํายาแทนปมแรงดันสูง พรอมท้ังออกแบบเครื่อง

ลากจูง ถังผสมปุย-ยาขนาดเล็ก (60 ลิตร) ท่ีสามารถลากจูงเขาไปในแปลงเพ่ือพนปุย-ยาดวยแรงงาน

เพียงคนเดียวได 

 

      
 

ภาพท่ี 16 เครื่องพนปุย-ยา แบตเตอรรี่ 

 

 

 

 



9. การทําระบบน้ําในสวนอยางงาย 

 เกษตรกรตนแบบไดออกแบบวางระบบน้ําภายในแปลงสับปะรดดวยระบบน้ํามินิสปริงเกลอร 

ซ่ึงเปนการใหน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ ตนสับปะรดไดรับน้ําสมํ่าเสมอทุกตน ประหยัดเวลาในการใหน้ํา 

และออกแบบถังผสมปุย-ยา ท่ีสามารถปลอยไปกับระบบน้ํามินิสปริงเกลอรไดเลย โดยไมตองจาง

แรงงานคนใสปุยในแปลง มีระบบตรวจวัดปริมาณน้ําในถังพักน้ําวามีปริมาณมากนอยเพียงใด โดยใช

ขวดพลาสติกท่ีใสหินในขวดแลวมัดเชือกผูกกับลูกลอยในถังพักน้ํา ทําใหสามารถสังเกตระดับน้ําใน

แทงคโดยไมตองข้ึนไปดูดานบน 

 

   
 

ภาพท่ี 17 การทําระบบน้ําในสวนอยางงาย 

 



เปรียบเทียบจุดเด่น/จุดด้อย 
การปลูกสับปะรด แบบเก่า กับ แบบใหม ่

 

 

 

  

การปลูกสับปะรด แบบเก่า แบบใหม่ 

ต้นทุน 6.16 บาท/ก.ก. 2.49 บาท/ก.ก. 

จ านวนต้น 5,280 ต้น/ไร่ 10,374 ต้น/ไร่ 

การเก็บผลผลิต/การ
ปลูก 1 ครั้ง 

3 ครั้ง 5 ครั้ง 

ระบบการผลิต GAP วิถอีินทรีย์ 

การใช้ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ 

ค่าแรงงาน 7,200 บาท/ไร่ 6,600 บาท/ไร่ 

ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 18 – 24 เดือน 8 เดือน 

ผลผลิตออกสู่ตลาด 1 – 2 ปี ต่อ 1 ครั้ง ตลอดท้ังปี 

น้ าหนักผลผลิต 1 – 1.5   กก./ผล 0.8 – 1.2 กก./ผล 

ปริมาณผลผลิต 7.6 ตัน/ไร่ 9.3 ตัน/ไร่ 

ระยะเวลาหลังเก็บ
ผลผลิต 

7 วัน 15 วัน 

การเก็บผลผลิต 1 ครั้ง/ปี 2-5 ครั้ง/ปี 

สีผิว ไม่สวย สวย 

รสชาติ ไม่หวานท้ังผล หวาน อร่อยท้ังผล 

ขนาดผล ไม่สม ่าเสมอ สม ่าเสมอ 

ผลตอบแทน 
40,000 – 50,000 

บาท/ไร่ 
100,000 – 150,000 

บาท/ไร่ 

ราคา 
4 – 7 บาท/กก. (ปลีก 
10 – 20 บาท/ผล) 

10 - 15 บาท/กก. (ปลีก 
20 - 30 บาท/ผล) 

ตลาด 
ตลาดโรงงาน/พ่อค้า

คนกลาง 
ตลาดบน/ตลาด
ออนไลน์/โรงงาน 

ที่มา : ว่าที ่ร.ต. สมสวย  ปญัญาสิทธิ์  ผอ.ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ  
         เกษตรที ่6 จงัหวัดเชียงใหม ่

สบัปะรดวิถีอินทรีย ์
ผิวสวย ตางาม อกเต่ง 
เน้ือเตม็ หอมหวาน นุ่มลิน้ 
สบัปะรดวถิอีนิทรยี ์

“ของดีเมืองล าปาง” 
 

การผลิตสบัปะรด 
แบบประณีต “นมสด” 

ท าได้ง่ าย ยั ง่ยืน ส่ งต่ อ
อาชีพการเกษตรสู่อนาคต 
แบบเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
ตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพยีงแบบพึง่ตน 
 

นายกฤษณะ  สิทธิหาร 
เจ้าของเทคนิคการผลิตสบัปะรด “แบบประณีต”  

ผลตอบแทนเพ่ิมขึน้ ไร่ละ 50,000 – 100,000 บาท 
ผลผลิตเพ่ิมขึน้  2.5 ตนัต่อไร่  

 
เรียบเรียงโดย   1. น.ส.ปานศิริ  นิบุญธรรม 

        2. คณะท างานวิชาการ ส านักงานส่งเสริมและ 
           พัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม่ 

 
 

ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 6 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ข้อมูลโดย 

นายกฤษณะ  สิทธิหาร 

ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร /

แปลงใหญ่ สบัปะรด 

ต าบลบญุนาคพัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ว่าท่ี ร.ต. สมสวย  ปัญญาสิทธ์ิ 
ผอ.ส านักงานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 6 เชียงใหม่ 



     เทคโนโลยีการผลิตสบัปะรด 
“นวัตกรรมใหม”่ 

    เกษตรกรจะเตรียมแปลงปลูกแบบระยะชิด โดย 1 แปลง         
มี 6 แถว ระยะปลูก 40 X 30 cm (เว้นช่องทางเดิน 1 เมตร) 
จากนั ้นน าแผ่นไวนิลหรือพลาสติกเก่าปูทางเดิน และคลุม
แปลงด ้วยพลาสติกด าความหนา 70 ไมครอน เพื ่อ เก ็บ
ความชื้นในดินและป้องกันวัชพืชอีกทั้งสามารถบังคับออกดอก
ภายใน 6 เดือน   

 

 

 

 

           

              การเตรียมดินและแปลงปลูก 

          การผลิตสับปะรดแบบคุณภาพ             การดูแลรักษาและการก าจัดวัชพืช 

     การปลูกแบบระยะชิด จะเลือกหน่อเล็ก
ไว้ด้านข้าง หน่อใหญ่ไว้ตรงกลาง เรียกการ
ปลูกลักษณะนี้ว่า “การปลูกแบบหลังเต่า”  
 (1 แปลง ปลูกประมาณ 740 ต้น) การปลูก
ในลักษณะนี้จะง่ายต่อการเก็บผลผลิต 

เจาะหลุมปลูกโดยการ
ใช้เคร่ืองเจาะรู 

                             เคร่ืองตัดหญ้าล้อเข็น    เคียวเกี่ยวหญ้า 

เครื่องจักรกลขนาดเล็กช่วยลดต้นทุน ในการจ้างแรงงานและ
การใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืช 

  วางระบบน้ าด้วยระบบน้ ามินิสปริงเกลอร์และออกแบบถัง
ผสมปุ๋ย-ยา ที่สามารถปล่อยไปกับระบบน้ ามินิสปริงเกลอร์ กากน้ าตาล 

สูตรน้ าหมักสับปะรด“นมสด” 

  1 . ใ ช้ เ นื้ อ สั บปะ รด 
กากน้ าตาล และนมสด 
ผสมสารเร่งพด 1  
  2. แยกหมักสับปะรด 
1 ถัง กากน้ าตาล 1 ถัง
และนมสด 1 ถัง 

  3. การใช้ งานให้ น ามาผสมรวมกัน 
อัตราส่วน 1:1:1 ผสมน้ า อัตรา 1 : 200 
ลิตร 

เทคนิค “การท าหมวกสับปะรด” 
     น าแผ่นไวนิล มาตัดให้ได้ขนาด 12 X 12 นิ้ว เจาะรูตรง
กลางสวมใส่เป็นหมวกให้สับปะรด โดยให้จุกโผล่รับแสงแดด
เพื่อสังเคราะห์แสงเพิ่มธาตุอาหารบ ารุงผลให้มีความหวาน
หอมนุ่มลิ้นตลอดทั้งลูกและท าให้ผิวสวยงามตาเต่งทุกตา ผล
โตสม่ าเสมอ 

นมสด สารเร่ง พด.

การปลูกสับปะรด แบบเดิมจะปลูกสับปะรด
พร้อมกันทั้งแปลง ซึ่งในพื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกสับปะรด
ได้เพียง  6,000 ต้น/ไร่ ให้ผลผลิตหลังปลูกประมาณ  
12 -16 เดือน และจะให้ผลผลิตเพียง 1 ครั้งต่อปี
เท่านั้น แตกต่างกับการปลูกสับปะรดแบบใหม่ที่
สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งในพื้นที่ 1 ไร่
จะปลูกสับปะรดได้สูงถึง 10,000 ต้น และจะให้
ผลผลิตเร็วกว่าปลูกแบบเดิม คือ 6 เดือนหลังปลูก 
นอกจากนี้ผลผลิตของสับปะรดที่ปลูกแบบใหม่ จะมี
จุดเด่นที่รสชาติหวาน หอม อร่อยและไม่กัดลิ้น 

ลักษณะการเรียงต้นสบัปะรดแบบ 
 “การปลูกแบบหลังเต่า”  

เนื้อสับปะรด 


