
การจัดการความรูสูงานสงเสริมการเกษตร ป ๒๕๖๐ 
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี ๖ จังหวัดเชียงใหม 

องคความรู ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  

ตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

“เทคโนโลยีการผลิตสัปปะรด” 

 

 
 
ช่ือเกษตรกรตนแบบเจาของแปลงเรียนรู :      นายกฤษณะ สิทธิหาญ 
ท่ีอยู :     บานเลขท่ี  135 หมู 7 บานหวยน้ําเค็ม  ตําบลบานเสด็จ  อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
เบอรโทรศัพท :  084-0429847 
 
สถานการณในพ้ืนท่ี 
   สับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจหลักของตําบลบานเสด็จ มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 18,000 ไร พ้ืนท่ีสวนใหญ
ไมมีความเหมาะสมสําหรับปลูกสับปะรด แตเกษตรกรมีความเคยชินและมีความชํานาญเพราะปลูกมานานแลว 
ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีดอน และเชิงเขาไมมีแหลงน้ําชลประทาน ตองอาศัยน้ําฝน ซ่ึงไดมีการวางแนวทางการ
พัฒนาโดยเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด ใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP และเนนการกระจาย
ผลผลิตออกสูตลาดตลอดท้ังป โดยเฉพาะตลาดบริโภคผลสด 

องคความรูเทคโนโลยีการผลิตสัปปะรด ภายใน ศพก.

ฐานการเรียนรูท่ี ๑  การปรับเปล่ียนวิธีการปลูก 
 ในอดีตการปลูกสับปะรดจากแบบเดิมท่ีปลูกแบบแถวเดี่ยว แถวคู แถวสี่ จะมีระยะหางระยะหาง

ระหวางตนมากทําใหมีวัชพืช การเวนระยะทางเดินแคบ เม่ือเก็บสับปะรดรุนแรกชองวางระหวางแปลงจะแคบ
ลงทําใหเกิดความยุงยากตอการจัดการ สงผลใหตองทําการรื้อแปลงแลวเริ่มตนปลูกใหม ซ่ึงทางเกษตรกร
ตนแบบไดคิดคนและทดลองเพ่ือหาระยะหางระหวางแปลงท่ีเหมาะสม ซ่ึงพบวาการปลูกแบบประยะชิด 1 
แปลง มี 6 แถว เวนชองทางเดิน 1 เมตร จะทําใหลดการเกิดวัชพืช  เวนระยะทางเดินกวางข้ึน ทําใหงายตอ
การใชเครื่องจักรกลเขาไปกําจัดวัชพืช และงายตอการนํารถเข็นเขาไปเก็บผลผลิต ลดตนทุนการใชสารเคมี
กําจัดวัชพืช 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 

ฐานการเรียนรูท่ี ๒  การเตรยีมดินและการปลูก 
 การเตรียมดิน จะทําการไถกลบ 2-3 รอบ สังเกตถาหญา/วัชพืชข้ึน แสดงวาดินดี ท่ีตรงไหนหญา/
วัชพืชไมข้ึน แสดงวาดินไมดีตองเติมปุย/ธาตุอาหาร เพ่ือปรับปรุงดินใหสมบูรณจากนั้นก็ตีแปลง ขนาด 2 เมตร 
เวนระยะระหวางแปลงเปนทางเดิน 100 ซม. (ใชแผนไวนิลเกาปูทางเดินจะชวยคลุมวัชพืชไดเปนอยางดี) และ
คลุมแปลงดวยพลาสติกดําความหนา70 ไมครอน เพ่ือเก็บความชื้นในดินและปองกันวัชพืชในแปลงพลาสติก
สามารถใชไดนานถึง 5 ป 



  การปลูก แปลงละ 5 แถวระยะระหวางแถว 40 ซม. ระยะระหวางตน 30 ซม.ใชเครื่องมือท่ี
ประยุกตใชเองเจาะพลาสติกท่ีคลุมแปลงเปนหลุมพรอมกับใหน้ําแลวนําหนอสับปะรดลงปลูกลักษณะแบบหลัง
เตา โดยใชหนอท่ีสูงปลูกแถวกลางหนอท่ีต่ํากวาปลูกไลลงไปท้ัง 2 ขางของแปลง พ้ืนท่ี 1 ไร จะปลูกได 15 
แถวๆ ละ 665 ตน รวมท้ังหมดปลูกได 9,975 ตน/ไร การปลูกแบบนี้จะต้ังตัวไดเร็วเพราะไดน้ําตั้งแตปลูก
และไดรับแสงแดดสมํ่าเสมอท่ัวแปลงทุกตน ทําใหสับปะรดเจริญเติบโตรวดเร็วและตอเนื่องเพราะระบบ
สังเคราะหแสงเพ่ือปรุงอาหารของพืชมีประสิทธิภาพสูงเม่ือปลูกแบบนี้ไปแลว 6 เดือน สามารถใชสาร
แคลเซียมคารไบดกระตุนการออกดอกไดและอีก 6 เดือน สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตจําหนาย จากหลักการนี้
เม่ือนํามาวางแผนการผลิตทยอยปลูกแถวเวนแถว หรือแปลงเวนแปลงก็สามารถกระจายผลผลิตใหออกตลอด
ท้ังปหรือทําสับปะรดนอกฤดูได แตตองมีแหลงน้ําท่ีเพียงพอ 

 

     
 

     
 

ภาพท่ี 4 การปลูกสับปะรด 

ฐานการเรียนรูท่ี ๓ การลดตนทุน 

  สับปะรดเปนพืชท่ีมีตนทุนการผลิตสูงจากการใชปุยและสารเคมีกําจัดวัชพืชสูง ซ่ึงจากประสบการณ
ของเกษตรกรตนแบบ การลดการใชสารเคมีเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดในการลดตนทุน ซ่ึงสวนของเกษตรกรตนแบบ ได
แบงพ้ืนท่ี 40 ไร ออกไปสองสวน สวนละ 20 ไร โดยเลิกใชสารเคมีในพ้ืนท่ี 20 ไร สวนแรกกําจัดวัชพืชโดย
ใชเครื่องมือท่ีดัดแปลงข้ึน  เชน เครื่องตัดหญาลอเข็น เคียวดึงหญา อีกท้ังยังปลูกสับปะรดแบบใหม คือ แบบ
คลุมพลาสติก ซ่ึงชวยควบคุมความชื้นในดิน ปองกันวัชพืช การไมใชสารเคมีทําใหสับปะรดไมชะงักการ
เจริญเติบโต พนปุยน้ําหมักชีวภาพเปนระยะ พบวา สับปะรดเติบโตสมบูรณเร็วกวาแบบเดิมท่ีใชสารเคมีซ่ึง
ปกติจะใหผลผลิต 8-12 เดือน แตแบบคลุมพลาสติก สามารถบังคับออกดอกภายใน 6 เดือน  เปนการปลูก
แบบประณีต ปลอดภัยตอผูบริโภค 

 



      
      

ภาพท่ี 5 การใชเครื่องมือในการกําจัดวัชพืช 

ฐานการเรียนรูท่ี ๔ การเพ่ิมคุณภาพสับปะรดจากการทําปุยหมักนมสด 
การผลิตปุยน้ําหมักไดรับองคความรูจากพัฒนาท่ีดินจังหวัดลําปาง โดยใชเนื้อสับปะรด กากน้ําตาล 

นมสด ผสมสารเรง พด 1 แยกหมักทีละชนิดทีละถัง เวลานํามาใชจะผสมรวมกัน อัตราสวน 1:1:1 ใชพน
สับปะรดและพืชผักทุกชนิดท่ีสวนแทนการใชปุยเคมี ผลท่ีไดรับคือ ลดตนทุน มีพืชผักท่ีปลอดภัยไวบริโภค 

 

 
 

ภาพท่ี 6 การทําน้ําหมักแบบแยกถัง 

ฐานการเรียนรูท่ี ๕ การดูแลรักษาและทําคุณภาพ 
  การดูแลรักษาและทําคุณภาพระบบใหน้ําจะใชสปริงเกอรพรอมกับปุยน้ําหมักนมสดท่ีผสมกับเนื้อ
สับปะรดทําใหประหยัดคาใชจาย เวลาและแรงงาน ในระยะท่ีติดผลประมาณ 2 เดือน จะใชแผนไวนิล ขนาด 
12X12 นิ้วเจาะรูตรงกลางสวมใสเปนหมวกใหสับปะรด โดยใหจุกโผลรับแสงแดดเพ่ือสังเคราะหแสงเพ่ิมธาตุ
อาหารบํารุงผลใหมีความหวานหอมนุมลิ้นตลอดท้ังลูกและทําใหผิวสวยงามตาเตงทุกตา ผลโตสมํ่าเสมอ ตรง
กับความตองการของตลาดและผูบริโภค มีน้ําหนักขนาด 1- 1.5 กิโลกรัม/ผล และท่ีสําคัญสามารถเก็บไวได
นานเกือบ 1 เดือน วิธีการนี้จะแตกตางจากเกษตรกรท่ัวไปท่ีนิยมรวบใบมัดหอผลสับปะรดทําใหความหวานไม
สมํ่าเสมอท้ังลูกเพราะระบบการสังเคราะหแสงไมท่ัวถึง ประกอบกับการดัดแปลงลอเข็นเก็บผลผลิตแทนการ
จางแรงงานแบกสับปะรดออกจากสวน ซ่ึงจะชวยลดตนทุนและเพ่ิมคุณภาพผลผลิตได 
 
        
 
 



 
 

 

  
 

ภาพท่ี 7 การดูแลรักษาและทําคุณภาพ 

ฐานการเรียนรูท่ี ๖ การตลาด 
  การตลาด ราคาผลผลิตท่ีจําหนายเฉลี่ยลูกละ 25 บาท จําหนายโดยตรงท่ีสวนและรานคาของตนเอง
ท้ังปลีกและสงทางหางสรรพสินคาและตลาดออนไลน อีกท้ังไดมีการแปรรูปเปนไอศกรีมสับปะรด สับปะรด
กวน น้ําสับปะรด ขาวเเตนหนาสับปะรดดวย  
 

  
 

ภาพท่ี 8 ตลาดสับปะรด 
  



สรุปจุดเดน/จุดดอยการปลูกสับปะรดตามแบบเกษตรกรตนแบบกับเกษตรกรท่ัวไป 
 

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 
 
นวัตกรรมเครื่องจักรกลในการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต 
 

จุดเดน  คือ เกษตรกรตนแบบมีองคความรูดานงานชาง สามารถคิดคน ประยุกต และดัดแปลง
เครื่องมือดานการเกษตรท่ีมีความเหมาะสมกับการใชงานในแปลงเกษตร เพ่ือทดแทนแรงงานคน ซ่ึงเปนตนทุน
หลักในการทําการเกษตร  
 เครื่องมือตาง ๆ ท่ีสรางข้ึนเหมาะสมกับการลดตนทุนดานการจางแรงงานในแปลงเกษตร เนื่องจาก
เครื่องมือเหลานี้เกษตรกรคนเดียวสามารถใชงานได และสรางงานไดมากกวาการใชแรงงานคนดวยเครื่องมือ
เดิม ๆ  เชน เครื่องเจาะพลาสติกคลุมแปลงดวยขดลวดไฟฟาแทนการตัดดวยกรรไกร  เครื่องเจาะหลุมปลูก
ดวยระบบแรงดันน้ําแทนการขุดดวยจอบ เปนตน 



 

 

 
 

ภาพท่ี 9 นวัตกรรมเครื่องจักรกลในการลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิต 

   1. เครื่องเจาะพลาสติกคลุมแปลง  
เปนเครื่องมือท่ีออกแบบมาเพ่ือชวยในการเจาะพลาสติกคลุมแปลงสําหรับปลูกสับปะรด ซ่ึงมีดามจับ

เปนทอพีวีซี ขนาด 1 นิ้ว ยาว 1 เมตร บริเวณปลายทอตอขดลวดทําเปนวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 7-8 
เซนติเมตร เชื่อมตอกับสายไฟตามทอพีวีซี โดยใชแบตเตอรรี่เปนแหลงใหความรอน มีวิธีการใชงานเปดสวิตซ
ไฟ ท่ีปลายดามจับฝงตรงขามกับขดลวด รอจนกวาขดลวดเปนสีแดง แลวเจาะลงบนพลาสติกคลุมแปลงตาม
ระยะปลูกท่ีกําหนดไว (ระหวางตน 40 ซม. x ระหวางแถว 40 ซม.) โดยประมาณดวยสายตา สามารถทํางาน
ดวยตัวคนเดียวได สะดวกรวดเร็ว ไดขนาดหลุมปลูกท่ีเทากันทุกหลุม พอดีกับหนอพันธุสับปะรด ไมกวาง
จนเกินไป  

 

  
 

 

ภาพท่ี 10 เครื่องเจาะพลาสติกคลุมแปลง 
 

2. เครื่องเจาะหลุมปลูกดวยระบบแรงดันน้ํา 
 เปนเครื่องมือท่ีออกแบบมาเพ่ือชวยในการเจาะหลุมปลูกสับปะรด เปนรูปตัว ที ดามยาว 1 เมตร 
ปลายดามตอดวยแทงเหล็กแหลม 3 งาม เพ่ือขุดเจาะหลุมปลูก มีสายน้ําแรงดันสูงตอเขากับปลายดามจับ 
เชื่อมตอกับหมอแบตเตอรี่เพ่ือดูดน้ําลงในหลุมท่ีเจาะเพ่ือใหดินเปยกชื้นงายตอการขุดเจาะ และทําใหหนอพันธุ
สับปะรดตั้งตัวไดเร็ว เนื่องจากไดรับน้ําทันทีท่ีปลูก โดยไมตองเสียเวลาในการใหน้ําหลังปลูก  
 



    
   
  3. เครื่องกวนปุย-ยา อัตโนมัติ 
 เปนเครื่องพนสารเคมีท่ัวไป ท่ีออกแบบตอเติมเพ่ิมทอสําหรับปลอยน้ําออกเวลาหยุดฉีดพนปุย-ยา 
ในขณะท่ีปมยังทํางานอยู ซ่ึงน้ําท่ีอยูในสายพนยาจะยอนกลับและไหลออกมาตามทอท่ีตอเติมซ่ึงทอนี้จะตอเขา
มาในถังผสมปุย-ยา เวลาน้ํายอนกลับมาในถังผสมปุย-ยา จะทําหนาท่ีกวนปุย-ยา ท่ีตกตะกอนกนถัง ซ่ึง
โดยท่ัวไปแลว ถาไมมีทอนี้จะตองมีแรงงาน 1 คนคอยกวนอยูท่ีถังผสมปุย-ยา เพ่ือไมใหปุย-ยา ตกตะกอนใน
ขณะท่ีพนยา และทอนี้จะลดแรงดันน้ําท่ีอยูในสายพนยา ซ่ึงถาไมมีทอนี้เวลาหยุดพนยาจะทําใหสายพนยาแตก
ได เนื่องแรงดันในสายมาก นอกจากนี้ยังมีการออกแบบเครื่องมือเก็บสายพนยาซ่ึงใชมือหมุนใหสายพนยาเก็บ
เปนมวนไดงายและรวดเร็ว  
 

  
 

ภาพท่ี 11 เครื่องกวนปุย-ยา อัตโนมัติ 

   4. แทนเครื่อง แบบแยกสวนประกอบอเนกประสงค 
 เปนแทนวางเครื่องสูบน้ํา/ เครื่องพนยา/เครื่องปนไฟ ท่ีสามารถถอดประกอบไดดวยมือ โดยไมตองใช
เครื่องมือชวยในถอดประกอบ สามารถถอดแยกสวนประกอบออกเพ่ือใหงายตอการขนยาย และยกคนเดียวได   
 

  
 

ภาพท่ี 12 แทนเครื่อง แบบแยกสวนประกอบอเนกประสงค   



 5. รถเข็นเก็บเกี่ยวผลผลิต 
 เปนรถเข็นเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีออกแบบมาใหมีขนาดกะทัดรัด น้ําหนักเบา สามารถเขาไปในแปลงเพ่ือ
ขนผลผลิตออกจากแปลงไดงาย มีศักยภาพในการขนผลผลิตออกจากแปลงได 2 เขง ในแตละครั้ง มากกวาใช
แรงงานคนแบก 1 เทา สามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากไมตองใชแรงในการแบกหาม แกปญหาการ
ขาดแคลนแรงงานในชวงเก็บเก่ียวผลผลิต และลดตนทุนการผลิตในดานคาแรงได 100 % 
 

     
 

ภาพท่ี 13 รถเข็นเก็บเก่ียวผลผลิต 

  6. เครื่องตัดหญาลอเข็นขนาดเล็ก 
 เปนเครื่องตัดหญาสะพายหลังท่ีดัดแปลงใหมีลอสําหรับเข็นแทนการสะพายหลังเพ่ือทุนแรง สามารถ
ตัดหญาไดท้ังในสภาพพ้ืนท่ีลาดเอียงและพ้ืนท่ีแคบ   ซ่ึงไมเหมือนกับเครื่องตัดหญาลอเข็นท่ัวไปท่ีทํางานได
เฉพาะในสภาพพ้ืนท่ีราบเรียบเทานั้น และสามารถถอดเปลี่ยนหัวจากตัดหญามาเปนหัวพรวนดินได ซ่ึงไดจด
สิทธิบัตรแลว 
 

  
 

ภาพท่ี 14 เครื่องตัดหญาลอเข็นขนาดเล็ก 

   7. เคียวเกี่ยวหญา/ถากหญา แบบงาย 
 เคียวมีลักษณะเปนฟนเลื่อย และมีดามยาวประมาณ 1.20 เมตร เปนเครื่องมือท่ีออกแบบมาเพ่ือใช
ในการกําจัดวัชพืชในแปลงสับปะรด มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบา สามารถถากหญาระหวางรอง และเก่ียวหญา
บริเวณโคนตนสับปะรดไดโดยท่ีไมตองกมใหปวดหลังหรือโดนหนามของใบสับปะรดตํามือ  



 
 

ภาพท่ี 15 เคียวเก่ียวหญา/ถากหญา แบบงาย 

 8. เครื่องพนปุย-ยา แบตเตอรรี่ 
 เปนเครื่องพนปุย-ยา ท่ีใชแบตเตอรรี่ในการดูดน้ํายาแทนปมแรงดันสูง พรอมท้ังออกแบบเครื่องลากจูง 
ถังผสมปุย-ยาขนาดเล็ก (60 ลิตร) ท่ีสามารถลากจูงเขาไปในแปลงเพ่ือพนปุย-ยาดวยแรงงานเพียงคนเดียวได 
 

      
 

ภาพท่ี 16 เครื่องพนปุย-ยา แบตเตอรรี่ 

   9. การทําระบบน้ําในสวนอยางงาย 
 เกษตรกรตนแบบไดออกแบบวางระบบน้ําภายในแปลงสับปะรดดวยระบบน้ํามินิสปริงเกลอร ซ่ึงเปน
การใหน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ ตนสับปะรดไดรับน้ําสมํ่าเสมอทุกตน ประหยัดเวลาในการใหน้ํา และออกแบบถัง
ผสมปุย-ยา ท่ีสามารถปลอยไปกับระบบน้ํามินิสปริงเกลอรไดเลย โดยไมตองจางแรงงานคนใสปุยในแปลง มี
ระบบตรวจวัดปริมาณน้ําในถังพักน้ําวามีปริมาณมากนอยเพียงใด โดยใชขวดพลาสติกท่ีใสหินในขวดแลวมัด
เชือกผูกกับลูกลอยในถังพักน้ํา ทําใหสามารถสังเกตระดับน้ําในแทงคโดยไมตองข้ึนไปดูดานบน 
 

   
ภาพท่ี 17 การทําระบบน้ําในสวนอยางงาย 


