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คํานํา 

 สับปะรดภูเก็ต หรือท่ีชาวบานทองถ่ินเรียกวา “ยานัด” เปนผลไมประจําจังหวัด มีรสชาติเฉพาะตัวท่ีเปน
เอกลักษณ คือ เนื้อจะหวานกรอบ กล่ินหอม มีเยื่อใยนอย โดยพันธุด้ังเดิมมาจากเมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย เม่ือนํามา
ปลุกในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนเกาะไมไกลแผนดินมากนัก ผลผลิตท่ีไดจึงมีลักษณะเปนเอกลักษณเฉพาะตัว แตกตางจาก
สับปะรดแหลงอื่นๆ เปนท่ีนิยมของผูบริโภค ความมีช่ือเสียงนี้ทําใหคนท่ัวไปเรียกสับปะรดท่ีมาจากจังหวัดภูเก็ตวา 
“สับปะรดภูเก็ต” 
 สับปะรดภูเก็ต ไดข้ึนทะเบียนเปนสินคาส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร ต้ังแตป 2550 ในนามของจังหวัดภูเก็ต ในพื้นท่ี
ท้ังหมดในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทําใหเกษตรกรผูปลูกสับปะรดภูเก็ต ไดรับความคุมครองท้ังจังหวัด จังหวัดภูเก็ตไดถอดบทเรียน
การสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ กรณี : แปลงสับปะรดภูเก็ต อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดทําคูมือสับปะรดภูเก็ต 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร พ.ศ.2546 กําหนดใหกลุมเกษตรกรผูประสงคขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ี
ทางภูมิศาสตร (GI) ตองปฏิบัติตามคูมือปฏิบัติงาน เพื่อรักษามาตรฐานของ สับปะรดภูเก็ต ใหมีคุณภาพ ซึ่งในคูมือเลมนี้ 
จะมีข้ันตอนการปลูกสับปะรดต้ังแตเริ่มตนกระบวนการปลูก วิธีการควบคุมคุณภาพ การบํารุงรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดถึง
การจัดจําหนาย ครอบคลุมทุกข้ันตอน ดังนั้น เกษตรกรผูปลูกสับปะรดภูเก็ตท่ีจะใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
(GI) รับรอง ตองปฏิบัติตามทุกข้ันตอน เพื่อสรางความเช่ือมั่นใหกับผูบริโภคท้ังชาวไทยและตางชาติ ท่ีนิยมรับรับประทาน
สับปะรดภูเก็ต และการซื้อไปเปนของฝากจากจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต 
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หมวดท่ี 1 นิยาม 

1. ความหมาย 
สับปะรดภูเก็ต (Phuket Pineapple) หมายถึง สับปะรดท่ี อยู ในกลุมสายพันธุ ควีน (Queen) ซึ่งปลูก             

ในอําเภอถลาง อําเภอกะทู และอําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
2. ประวัติความเปนมา 
มีรายงานวา เจาเมืองหลังสวน ช่ือพระจรูญ ราชโภคาการ (คอมซิมเด็ก ณ ระนอง นําพันธุพืชตางๆ รวมท้ัง

สับปะรดเขามาจากเมืองปนัง ประเทศมาเลเซีย เพื่อแจกจายใหชาวบานอําเภอหลังสวนและสวี ในระยะนั้นสับปะรดท่ี
นําเขามาเรียกวา สับปะรดฝรั่ง เนื่องจากมาจากเมืองปนัง ซึ่งขณะนั้นเปนอาณานิคมของอังกฤษ ปรากฏวาสับปะรดท่ี
นําเขามาปลูกใหผลดีในการปลูกแซมในสวนมะพราว และในสวนยางพาราในระยะท่ีตนยางมีขนาดเล็ก การปลูกจึง
แพรหลายมาจนถึงในปจจุบัน ซึ่งจะปลูกมากในจังหวัดภูเก็ต พังงา และชุมพร โดยเฉพาะอยางยิ่งสับปะรดท่ีปลูกในจังหวัด
ภูเก็ตจะมีคุณภาพผลผลิตท่ีมีเอกลักษณเฉพาะตัวแตกตางจากแหลงอื่น เนื่องจากมีสภาพทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสมจึง
เรียกช่ือตามแหลงท่ีปลูกวา “สับปะรดภูเก็ต”  

ชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสวนใหญเปนชาวจีนฮกเกี้ยน นิยมนําสับปะรดภูเก็ตมาบูชาพระจีน โดยมีความเช่ือวาจะ
ชวยใหมีโชคลาภตามช่ือภาษาจีนฮกเกี้ยนของสับปะรด วา “อองหลาย”  

3. ลักษณะของสับปะรดภูเก็ต 
สับปะรดภูเก็ตในกลุม Queen เปนสับปะรดท่ีมีความทนทานกวา สับปะรดพันธุอื่นๆ อาจมีอาการเห่ียวบางแตจะ

ฟนตัวไดอยางรวดเร็ว เมื่อไดรับฝนเพียงเล็กนอย สําหรับโรคและแมลงศัตรูพืชไมมากนัก จะมีเพียงหนูและกระแตเทานั้นท่ี
จะกัดทําลายผลสับปะรด 

สําหรับลักษณะเฉพาะตัวของสับปะรดภูเก็ต คือ มีรสหวาน กรอบ เนื้อมีสีเหลืองสม่ําเสมอท้ังผล มีเยื่อใยนอย มี
กล่ินหอมเฉพาะตัว และการท่ีสับปะรดภูเก็ตมีผลขนาดเล็กและมีแกนผลท่ีกรอบมาก ทําใหมีเสนหเฉพาะตัว คือหลังจาก
ปอกเปลือกออกแลว สามารถรับประทานไดหมดท้ังผล ทําใหเปนท่ีตองการของผูบริโภคมาก  

 3.1 ลักษณะทางกายภาพ 
 -  ลําตน  มีรูปทรงเล็กและกระชับ ความสูงโดยเฉล่ีย 96.8 เซนติเมตร ความกวางทรง  

พุม 86.8 เซนติเมตร  
- ใบ  ลักษณะใบสีเขียวออนมีแถบสีแดงบริเวณกลางใบ ขอบใบเรียบ มีหนามแดง 

ตลอดความยาวของใบจํานวนใบตอตนเฉล่ีย 74-75 ใบ 
  -  จุก (Crows) จุกมีความยาวประมาณ 1/3-3/4 ของผล ตัวจุกมีลักษณะตรงหรือเอียงไป 

ทางดานใดดานหนึ่ง ข้ึนอยูกับสภาพรมเงาของพื้นท่ีปลูก 
 -  ตา   ตาลึก 
 -  ผล  ผลรูปทรงกระบอกสม่ําเสมอ ผลขนาดมีน้ําหนักต้ังแต 0.๙-1.๖ กิโลกรัม 
 - เนื้อ  มีสีเหลืองเขมสม่ําเสมอ กล่ินหอม เยื่อใยนอย รสชาติหวานกรอบ แกนผลมี 

ความกรอบมากสามารถรับประทานได 
 3.2 ลักษณะทางเคมีของสับปะรดภูเก็ต 
  สับปะรดภูเก็ต มีปริมาณกรดคอนขางสูงกวาสับปะรดพันธุอื่น คือ มีปริมาณกรด 0.65% และมี
ความหวานสูงเฉล่ีย 17.20 brix 
  ลักษณะดีเดน รูปรางเปนทรงกระบอกสม่ําเสมอดี ใหผลสม่ําเสมอแมปลูกในท่ีแลงจัด ผลมี
รสชาติดี หวาน กรอบ  มีเยื่อใยนอย ใหกล่ินหอมพิเศษ เนื้อมีสีเหลืองจัด ผลแกเก็บเกี่ยวไดเร็ว 
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 ลักษณะท่ีไมดี เนื้อมีชองวางเปนโพรง ตาลึก ใบมีหนามมาก ลําตนมีหนอมากเกินไปจนเปนกอ เนื้อยุย 
จนไมอาจบรรจุกระปองได 
 
หมวดท่ี 2 แหลงผลิต 
 1.ลักษณะภูมิประเทศ 

จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเปนเกาะริมทวีป คือเปนเกาะท่ีต้ังอยูตามชายฝงทะเลหรือไมไกลแผนดินใหญมากนัก จึงมี
ลักษณะทางธรณีวิทยาคลายคลึงกับแผนดินใหญท่ีอยูใกลเคียง พื้นท่ีเกาะประกอบดวยท่ีลาดชันแบบภูเขา ท่ีราบเชิงเขา 
และท่ีราบตํ่า พื้นท่ีรอยละ 70 เปนภูเขาทอดยาวตามแนวเหนือใต ภูเขาสวนมากอยูทางดานตะวันตก ลักษณะของดินเปน
ดินลึก เนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปนเหนียว ดินรวนปนทราย ดินทรายปนดินรวน หรือดินเหนียวมีสีแดงหรือสีแดงเขม สี
น้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลปนแดง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว ดินรวนปนทราย ดินเหนียวปนทราย 
สวนใหญเกิดจากการสลายตัวของหินตนกําเนิดชนิดตางๆ ซึ่งมีท้ังหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร พบบริเวณท่ีดอน ซึ่งมี
ลักษณะเปนลูกคล่ืนจนถึงพื้นท่ีเนินเขา เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางจนถึงเร็ว การซึม
ซับของน้ําปานกลาง ดินบนลึกประมาณ 20 เซนติเมตร อาจพบช้ันหินแกรนิตผุท่ีความลึก 50-100 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดิน
ท่ีเปนกรดจัดถึงกรดแก (pH 4.5-5.5) มีความอุดมสมบูรณปานกลาง ถึงคอนขางตํ่า สวนหนาดินคอนขางเปนทราย ซึ่งมี
ความเหมาะสมในการปลูกสับปะรดมาก นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตต้ังแตเดือน
เมษายน – เดือนกันยายน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแตเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน ทําใหมีฝนตกชุกโดย
ฤดูฝนเริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม และฤดูรอนเริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายน – เดือนเมษายน จนเปนท่ีเรียก
ขานกันวา “ฝนแปด แดดส่ี” 

 
2. ขอบเขตพื้นท่ีการผลิต 

 ขอบเขตพื้นท่ีการปลูกสับปะรดภูเก็ต อยูในเขตพื้นท่ีปลูกใน อําเภอถลาง อําเภอเมืองภูเก็ต และอําเภอกะทู 
จังหวัดภูเก็ต 
 3. สภาพพื้นท่ี 
  -   ไมมีน้ําทวมขัง 
  -   ดินรวนหรือรวนปนทราย ดินปนลูกรัง ดินทรายชายทะเล   การระบายน้ําดี คาความเปนกรดดาง 
     ระหวาง 4.5 - 5.5 
  -   อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโต ควรมีอุณหภูมิประมาณ 23.9 - 29.4 องศาเซลเซียส 
  -   ปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอ ประมาณ 1,000 - 1,500 มิลลิเมตรตอป 
   
หมวดท่ี 3 กระบวนการผลิต 

1. ลักษณะดินท่ีเหมาะสม 
ดินท่ีมีความสําคัญตอการปลูกสับปะรดมากท่ีสุด ตองมีลักษณะเปนดินลึกถึงลึกมาก เนื้อดินเปนดินรวน ดินรวนปน

เหนียว ดินรวนปนทราย ดินทรายปนดินรวน หรือดินเหนียวมีสีแดงหรือสีแดงเขม สีน้ําตาลปนเทา สีน้ําตาลปนเหลือง สี
น้ําตาลปนแดง ดินลางมีเนื้อดินเปนดินเหนียว ดินรวนปนทราย ดินเหนียวปนทราย สวนใหญเกิดจากการสลายตัวของหิน
ตนกําเนิดชนิดตางๆ ซึ่งมีท้ังหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร พบบริเวณท่ีดอน ซึ่งมีลักษณะเปนลูกคล่ืนจนถึงพื้นท่ีเนินเขา 
เปนดินลึก มีการระบายน้ําดี การไหลบาของน้ําบนผิวดินปานกลางจนถึงเร็ว การซึมซับของน้ําปานกลาง ดินบนลึกประมาณ 
20 เซนติเมตร อาจพบช้ันหินแกรนิตผุท่ีความลึก 50-100 เซนติเมตร ปฏิกิริยาดินท่ีเปนกรดจัดถึงกรดแก (pH 4.5-5.5) มี
ความอุดมสมบูรณปานกลาง ถึงคอนขางตํ่า สวนหนาดินคอนขางเปนทราย 
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ดินในกลุมนี้ประกอบดวย ชุดดินพังงา ชุดดินภูเก็ต ชุดดินโคกกลอย ชุดดินทายเหมือง ชุดดินหวยโปง ชุดดินอาว
ลึก ชุดดินกระบ่ี ชุดดินลําภูรา ชุดดินประทิว และชุดดินปากจ่ัน 

2. การปลูกสับปะรด 
การปลูกสับปะรดภูเก็ตสามารถปลูกไดตลอดท้ังป แตการท่ีจะใหผลผลิตออกสูตลาดอยางสม่ําเสมอตลอดท้ังป

จําเปนตองมีการวางแผนการผลิต สับปะรดเปนพืชหลายฤดูจึงจําเปนตองเตรียมพื้นท่ีปลูกอยางดีใหเหมาะสมกับการ
เจรญิเติบโตและผลผลิตของสับปะรด การปลูกสับปะรดภูเก็ตสามารถปลูกไดท้ังระบบพืชเด่ียวและปลูกแซมในสวนผลไม 
ยางพารา มะพราว หรือพืชเศรษฐกิจในชวงท่ีพืชหลักยังมีอายุนอย 

2.1 การปลูกเปนพืชเด่ียว 
  2.1.1 ปลูกเปนแถวเด่ียว ใชระยะระหวางตน 25-30 เซนติเมตร ระยะแถว 50-60 เซนติเมตร ปลูก 

ได ๖,000-๘,000 หนอตอไร 
2.1.2 ปลูกเปนแถวคู ใชระยะระหวางตนละแถว 40x40 เซนติเมตร  เวนระยะระหวางรอง 120  

เซนติเมตร ปลูกได 5,000 หนอตอไร 
 2.2 การปลูกแซมในสวนยางพารา/ปาลมน้ํามัน 
  แมวาการปลูกยางพารา/ปาลมน้ํามัน ไมจําเปนตองมีข้ันตอนการเตรียมพื้นท่ีมากมายแตหากตองการปลูก

สับปะรดเปนพืชแซม และตองการใหพืชแซมไดผลผลิตดี และมีคุณภาพ จําเปนตองมีการเตรียมพื้นท่ีปลูกใหเหมาะสมกับ
การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของสับปะรดระยะปลูกของการปลูกสับปะรดแซมในสวนยางพารา มีดังนี้ 

 
2.2.1 ปลูกเปนแถวคู หางจากแถวยางพารา/ปาลมน้ํามัน (ระยะปลูกยางพารา 3x8 เมตร) 100-
 150 เซนติเมตร ใชระยะระหวางตน 40-50 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 40-50 เซนติเมตร 
 เวนระหวางรอง 100-120 เซนติเมตร ปลูกไดจํานวน 8 แถว ตองใชหนอ 3,200-4,000  หนอตอ 
 ไร 
2.2.2 ปลูกเปนแถวเด่ียว หางจากแถวยางพารา/ปาลมน้ํามัน 150 เซนติเมตร ใชระยะระหวางตน
 และแถว 40x40 เซนติเมตร ปลูกได 10 แถว ตองใชหนอจํานวน 5,000 หนอตอไร ท้ังจํานวน
 ตนสับปะรดท่ีปลุกตอไรจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับระยะการปลูกยางพารา และวิธีการปฏิบัติ
 รักษาสับปะรดของ เกษตรกร ซึ่งสับปะรดท่ีมีระยะการปลูกท่ีเหมาะสมจะใหผลผลิตมีขนาดและ
 คุณภาพท่ีดีดวย 

 การปลูกสับปะรดแซมในสวนยางพารา จะหยุดปลูกเมื่อตนยางพาราอายุประมาณ 4 ป และการปลูก
สับปะรดแซมในสวนปาลืมน้ํามัน จะหยุดปลูกเมื่อตนปาลมอายุประมาณ 2 ป ซึ่งหลักท่ัวไปควรจะหยุดปลูกแซมเมื่อมีรมเงา
ประมาณ 50 เปอรเซ็นต เพราะจะทําใหผลผลิตของพืชแซมจะลดลง เนื่องจากปริมาณแสงแดดนอยเกินไป 

3. การเตรียมพื้นท่ีปลูก 
การเตรียมพื้นท่ีปลูกสับปะรดจําเปนตองเตรียมพื้นท่ีอยางดี เพื่อการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

การเตรียมพื้นท่ีปลูกแตละพื้นท่ีอาจมีข้ันตอนแตกตางกันตามสภาพของพื้นท่ี ดังนี้ 
 -  ในกรณีไมเคยปลูก ใหไถดวยผานสาม 2 ครั้ง ไถดวยผานเจ็ด 1 ครั้ง สําหรับการไถยกรองทําแนวปลูก  
    ถาพื้นท่ีปลูกสามารถระบายน้ําไดดี ก็ไมจําเปนตองยกรอง 
 -  พื้นท่ีเคยปลูกสับปะรด ใหปนตอ 1 ครั้ง ท้ิงไว 2 เดือน  แลวไถกลบ (ควรกลบเลยในขณะยังเปยก) 
 -  สงตรวจวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดินและคุณสมบัติทางเคมีของดินในพื้นท่ีปลูกสับปะรดภูเก็ต     
 ตอรอบฤดูการปลูก 
4.  การเตรียมหนอวัสดุปลูก 
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หนอท่ีใชปลูกควรเปนหนอขนาดกลาง และมีขนาดเทากัน ซึ่งจะทําใหผลผลิตออกพรอมกัน ทําใหการปฏิบัติดูแล
รักษาสับปะรดรวมท้ังการเก็บเกี่ยวทําไดงายสะดวกมากข้ึนและลดตนทุนการผลิตไดอีกดวย การเตรียมหนอควรนํามาผ่ึง
แดดโดยคว่ํายอดลงสูพื้นดินเพื่อฆาเช่ือโรค ชุบหนอดวยสารเคมีปองกันเช้ือโรคและอาจมีการชุบดวยสารเคมีปองกันแมลง
ศัตรูในดินดวย  

5. ฤดูปลูก 
สับปะรดภูเก็ต สามารถปลูกไดตลอดท้ังป แตตองมีการวางแผนการผลิตกอนปลูก โดยกําหนดเวลาท่ีตองเก็บเกี่ยว

ไวลวงหนา เพื่อใหไดผลผลิตออกสูตลาดชวงท่ีมีราคาแพง การปลูกควรฝงหนอใหเอียง 45 องศา  
6. การบํารุงรักษา 
การปลูกสับปะรดใหไดผลผลิตสูงและมีคุณภาพ นอกจากการเตรียมดินและใชวัสดุปลูกท่ีดีแลว การบํารุงรักษา

นับวามีความสําคัญมาก เนื่องจากจะมีผลโดยตรงตอผลผลิต และคุณภาพของผลผลิต 
6.1 การใสปุยสับปะรด 

 ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 1 หลังปลูก 2 เดือน ใสปุยสูตร 21-0-0 หรือ 16-20-0 อัตรา ตนละ 15-20 กรัม (1 ชอน
แกง) ตอตน ใสขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ ใสชิดโคนตน ขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ 

 ครั้งท่ี 2 หลังปลูก 4-6 เดือน ใสปุยสูตรท่ี 13-13-21, 16-11-14, 15-15-15 หรือสูตรใกลเคียง อัตรา     
ตนละ  15-20 กรัม โดยใส บริเวณกาบในลาง ขณะท่ีกาบในมีน้ําเพียงพอท่ีจะละลายปุยได 

 ครั้งท่ี 3 หลังติดผลขนาดเทาไขไก ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 15-20 กรัม หรือ 13-13-21 บวกกับ 0-0-
60 (สัดสวน 2:1) อัตรา 15-20 กรัม (1 ชอนแกง) โดยใสบริเวณกาบใบลางใน ขณะท่ีกาบใบมีน้ําเพียง
พอท่ีจะละลายปุยได ไมควรใสปุยไนโตรเจนหลังจากบังคับดอกแลว เนื่องจากจะทําใหมีการตกคางของ
ไนโตรเจนในผลสับปะรดได 

    6.2 การควบคุมและกําจัดวัชพืช 
   การควบคุมและกําจัดวัชพืชในไรสับปะรดสามารถทําใหไดหลายวิธี การเลือกแตละวิธีนั้นข้ึนอยูกับความ
เหมาะสม ความพรอมและความสะดวกของเกษตรกร แตละราย แตสวนใหญนิยมใชสารเคมีกําจัดวัชพืชเพราะเปนวิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด เกษตรกรในภาคใตจะมีการใชปริมาณ 1-2 ครั้ง โดยสารเคมีท่ีใชสวนใหญจะเปน ชนิดไดยูรอน อัตรา
การใชสารประมาณ 1 กิโลกรัมตอไร ซึ่งจะใชสารนี้หลังจากการปลูกสับปะรดเสร็จแลว หรือเมื่อพบวามีหญาข้ึนรก ในการ
ใชสารเคมีกําจัดวัชพืช ควรใชเมื่อดินมีความช้ืนเพียงพอ ตองใชอัตราพอเหมาะและงดใชกอนบังคับดอก 1 เดือน และหลัง
บังคับดอก 
       6.3 การใหน้ํา 
  - ไมจําเปนตองใหน้ํา ถามีปริมาณน้ําฝนสม่ําเสมอตลอดฤดูกาล 
  -  ในฤดูแลงหรือฝนท้ิงชวง ควรใหน้ําตนสับปะรดท่ีกําลังเจริญเติบโต 7,000 ลิตร/ไร 
  -  หลังใสปุยครั้งสุดทาย ถาไมมีฝนตก ตองใหน้ํา เพื่อใหตนสับปะรดใชปุยใหหมด 
    

7. การบังคับการออกดอก 
ในสภาพธรรมชาติสับปะรดสามารถออกดอก ออกผลไดเอง เมื่อตนมีความสมบูรณเพียงพอ และสภาพแวดลอม

เหมาะสม โดยสับปะรดจะออกผลมากอยู 2 ชวง คือ ชวงแรกจะออกดอกประมาณ เดือนธันวาคม-มกราคม และเก็บเกี่ยว
ไดในชวง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เรียกวา สับปะรดป ชวงท่ี 2 จะออกดอกในชวงประมาณ เดือนมิถุนายน-สิงหาคม จะ
เก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเดือนตุลาคม-ธันวาคม เรียกวา สับปะรดทวาย แตการท่ีจะออกดอกออกผลตลอดท้ังปตามท่ีตลาด
ตองการจําเปนท่ีจะตองมีการบังคับดอกโดยใชสารเคมีเรง 
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7.1 ใชสารเนฟธาลีนอาซิติคแอซิค (Nepthalene acetic acid) ซึ่งมีจําหนายในลักษณะเม็ด ซึ่งมีช่ือการคาวา 
ANA, ANAA (0.5 มิลลิกรัม NAA ตอเม็ด) : ซึ่งเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบ่ี นิยมใชมากโดยใชหยอดในยอด
สับปะรดตนละ 1 เม็ด ขณะท่ีมีน้ําขังในยอด 

7.2 ใชสารเอททีฟอน (39.5%) 8 มิลลิลิตรรวมกับปุยยูเรีย 300 กรัม ผสมกับน้ํา 20 ลิตร หยอดยอดสับปะรดตน
ละ 60-70 มิลลิลิตร หยอด 2 ครั้ง หางกัน 5-7 วัน สับปะรดจะออกดอกไดดี  

การใชสารบังคับดอกท้ัง 2 ชนิด สารเอททีฟอน จะมีผลชักนําการออกดอกเร็วกวาสารเนฟธาลีนอาซิติคแอซิค 
(NAA) 1 กรัม ตอตน สารเอททีฟอน (ethephon) 100 มิลลิกรัมตอลิตร ผสมยูเรีย 1.5 เปอรเซ็นต ตนละ 60 กรัม และ
สารเนฟธาลีนอาซิติคแอซิค (NAA) 0.5 มิลลิกรัม ตอตน (ANAA 1 เม็ดตอตน) พบวาการใชสาร ethephon 1 หรือ 2 ครั้ง 
ทําใหการเจริญของชอดอกเกิดข้ึนเร็วกวาการใชสาร NAA ประมาณ 5-7 วัน และเร็วกวา CaC2 8-10 วัน  

การบังคับดอก ควรทําในชวงเชาและชวงเย็น หากมีฝนตกลงมามากใน 2 ช่ัวโมง หลังจากหยอดสารเคมีบังคับดอก 
ควรทําซ้ําภายใน 2-3 วัน ตนสับปะรดท่ีทําการบังคับดอกตองมีลักษณะสมบูรณพรอมจะออกดอก โดยท่ัวไปสับปะรดภูเก็ต
จะทําการบังคับดอกหลังจากปลูกประมาณ 8-10 เดือน 

การพัฒนาการของผลสับปะรดระยะตางๆ 
ระยะ อายุ (หลังใชสารเรงดอก) การเปลี่ยนแปลง 

ดอกแดง 25-30 วัน 
ระยะแรกท่ีสังเกตไดโดยมองเห็นปลายจุกสีแดงขนาดเสนผาศูนยกลาง 
ประมาณ 1 เซนติเมตร 

ดอกตูม 40-45 วัน มองเห็นเปนสับปะรด ฐานดอกสีแดง หุมดอกตูม กานยาวข้ึนมาก 
ดอกบาน 50-60 วัน กานผลหยุดการยืด กลีบดอกสีมวงเริ่มบานจากลางข้ึนบน 
ดอกโรย 70-75 วัน กลีบดอกโรยหมดท้ังผล จํานวนใบและขนาดของจุกเพิ่มข้ึนมากเปน 2 เทา 
ตาขาว 85-90 วัน ผลยอย (ตา) ขยายตัว กลีบรองดอกหุมปดเขาหากัน มีไขสีขาว 

ตาดํา 115-120 วัน 
ไขสีขาวมีเหลือท่ีบริเวณกลางตาเล็กนอย ขอบตาเปนสีมวงดํา ผลยอย (ตา) 
ขยายตัวมากข้ึน 

ตาขยาย 130-135 วัน ขนาดและน้ําหนักผลเพิ่มข้ึนมาก ตาขยายและแบนราบ เนื้อแนน 

ตาเปด 145-150 วัน 
ขอบตาใส ผิวนอกเริ่มเปล่ียนสีเปนสีเหลืองจาง โดยเริ่มเปล่ียนสีจากโคนผลไป
หาปลายผลเนื้อในผลเริ่มสุก 

 
8. การเก็บเก่ียวผลผลิต 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรดภูเก็ต จะเก็บเกี่ยวตามความตองการของตลาด ซึ่งโดยท่ัวไปจะเก็บเกี่ยวหลังจากใช

สารบังคับดอกไมตํ่ากวา 140 วัน ตาสับปะรดจะขยายกวาง 2-3 ตา ในจังหวัดภูเก็ตนิยมเก็บเกี่ยวขณะท่ีผลยังเขียว มีกาน
ผลและจุกติดอยู ซึ่งผูบริโภคบางคนจะนิยมนําไปไหวเทพเจาหรือไหวพระ สามารถท่ีจะวางบูชาไดหลายวัน การเก็บเกี่ยว
ผลผลิตกอนอายุเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสมจะทําใหสับปะรดภูเก็ต ไมมีคุณภาพตามลักษณะพิเศษเฉพาะของสับปะรดภูเก็ต ใน
การบริโภคสับปะรดภูเก็ตใหมีรสชาติอรอย ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อผลสับปะรดมีความสุกเหลืองประมาณ 1/4 - 2/3 ของ
ผล  

9. การปฏิบัติดูแลรักษาตนตอสับปะรดภูเก็ต 
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแลว ตองทําการดูแลรักษาตนตอใหเร็วท่ีสุด เพื่อใหตนมีความพรอมท่ีจะเจริญเปน

ตนตอไป 
 9.1 การหักหนอ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตรุนท่ี 1 หมดแลว เวนหนอไว 3-5 หนอ เพื่อใหหนอท่ีเวน
        เจริญข้ึนใหม 
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9.2 การใสปุย ทําใหการใสปุยบริเวณกาบใบหลังจากตัดใบ โดยใชสูตร 15-15-15, 13-13-21 หรือ 
       ปุยผสมระหวาง 21-0-0 กับ 0-0-50 อัตรา 3 ตอ 1 ตนละ 10-15 กรัม 

การปลูกสับปะรดภูเก็ต ของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต ไมนิยมการไวตอสับปะรดหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตในรุนแรก 
เนื่องจากมีคาใชจายในการปฏิบัติดูแลรักษาสูงจากการท่ีตองตัดแตงหนอ ซึ่งสับปะรดภูเก็ต มีการแตกหนอออกมาใน
ปริมาณมากจนแนนเปนกอใหญ ผลผลิตจากสับปะรดตอมีปริมาณนอยและไมคอยมีคุณภาพ จึงทําลายตนสับปะรด 
หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว และทําการปลูกใหมในพื้นท่ีเดิมเปนรุนท่ี 2 โดยวางแถวและรองสับปะรดไมซ้ํากับแนว
เดิม ทําการปฏิบัติดูแลรักษาเหมือนกับรุนท่ี 1 ทุกประการ ทําใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพใกลเคียงกับรุนแรก 

10. อาการผิดปกติของสับปะรด 
อาการผิดปกติของสับปะรด อาจเกิดจากสาเหตุหลายๆ ประการ เชน จากสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป การ

ดูแลรักษาท่ีไมเหมาะสม จากโรคและแมลง หรืออาจจะเกิดจากการใชสารควบคุมและกําจัดศัตรูพืชท่ีไมถูกตองและ
เหมาะสม ไมวาจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ก็จะมีผลตอความเสียหายดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต สับปะรดภูเก็ตมี
ความทนทานตอสภาพแวดลอม และโดยท่ัวไปเมื่อปลูกในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมจะไมคอยพบปญหาดังกลาวขางตน แต
ในท่ีนี้จะบอกกลาวถึงอาการผิดปกติในภาพรวมของสับปะรด ซึ่งไดแก 

10.1 โรคตนเนา 
สาเหตุเกิดจากเช้ือราเขาทําลายท้ังราก ตนและใบ ทําใหเกิดอาการเนามีกล่ินเหม็นมาก หรือตนตายในท่ีสุด 

สําหรับอาการท่ีสังเกตพบ ใบมีอาการสีเหลืองซีดเห่ียวปลายใบจะงอ เมื่อดึงใบก็จะหลุดออกมา ลําตนจะเนา และมีสีขุนๆ 
สงกล่ินเหม็นมาก รวมท้ังท่ีโคนใบและท่ีรากก็จะมีกล่ินเหม็นมากเชนกัน 

การปองกันกําจัด ใชสารเคมีชุบหรือแชตนพันธกอนปลูก หรือฉีดพนหรือหยอดหลังปลูก เชน อาลีเอท หรือ อาลี
เอทผสมกับเบนลา อัตราการใชอยางละ 50 กรัม  ตอน้ํา 20 ลิตร สําหรับการเตรียมพื้นท่ีปลูก ตองไมใหน้ําขัง สามารถ
ระบายน้ําไดดี 

10.2 โรคเนื้อแกน (ไสเนา) 
สาเหตุเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย โดยมีปจจัยอื่นๆ มีสวนเสริมกอใหเกิดอาการจนถึงสีดํา จะกระจายท่ัวๆ ไป หรือจะ

เปนหยอมๆ ถาเปนรุนแรง เมื่อผาดูจะพบเนื้อภายในผลเปล่ียนเปนสีดําท้ังผล การทําลายจะเริ่มต้ังแตดอกของผลตายอย
เริ่มบานเปนปจจัยท่ีมีสวนเสริม คือ ความแปรปรวนของธรรมชาติท่ีเกิดจากการแหงแลง คอนขางรุนแรงจะทําใหเกิดโรค
ดังกลาวได การปองกันกําจัด ใสปุย 0-0-60 อัตรา 7-10 กรัมตอตน ใสกาบใบลางหลังบังคับผล 20 วัน จะชวยลดความ
รุนแรงของโรคนี้ได และควรใหน้ําสับปะรด ในชวงท่ีฝนตกไมสม่ําเสมอ 

10.3 อาการบาใบยอดและอาการบาผลจุก 
สับปะรดจะแสดงอาการโดยมีจุกมากกวา 1 จุก หรือ โรคแพน สวนใบจะมีขนาดใหญมากแตอาจพบบริเวณยอด 

จะมีจํานวนใบเล็กๆ เรียวมากมาย สาเหตุเกิดจากสภาพภูมิอากาศ และอุณหภูมิบางชวงสูงเกินไป ดินมีความอุดมสมบูรณ
มากเกินไป การไดรับน้ําและปุยอยางกะทันหันภายหลังจากท่ีผานชวงแลงมาเปนเวลานาน ตลอดจนการขาดธาตุแคลเซียม
และสังกะสีสาเหตุท่ีแทจริงยังไมทราบแนชัด เปนเพียงขอสันนิฐาน จึงไมแนะนําการปองกันกําจัดในท่ีนี้ 

10.4 การทําลายของเพลี้ยแปง 
แมลงศัตรูพืชท่ีสําคัญของสับปะรดและพบท่ัวไป ไดแก เพล้ียแปง เพล้ียไฟ และเพล้ียหอย สําหรับเพล้ียแปงนั้นมี

ลักษณะเปนรูปไข คอนขางกลมลําตัวยาวประมาณ 2.3-3.0 มิลลิเมตร ผนังลําตัวปกคลุมดวยไขแปงสีขาว ตัวออนและตัว
เต็มวัยดูดกินน้ําเล้ียงจากราก ตน ใบ และผลสับปะรด ชวงเวลาท่ีระบาดรุนแรงมาก คือ ชวงหลังบังคับดอกแลว นอกจาก
การดูดกินน้ําเล้ียงแลว เพล้ียแปงยังเปนพาหนะของโรคเห่ียวสับปะรด (pineapple mealy bug with associated virus ; 
PMWaV) ภาษาชาวบานเรียกวา โรคเออ ซึ่งจะมีมดเปนตัวแพรกระจายเพล้ียแปง 
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10.5 การปองกันกําจัด 
 การอนุรักษศัตรูธรรมชาติ ซึ่งศัตรูธรรมชาติของเพล้ียแปง ไดแก ดวง เตาลาย แมลงชางปกใส และแมงมุม 
โดยเฉพาะแมลงชางปกใส เปนแมลงทีมีประสิทธิภาพในการกินเพล้ียแปงสูงมาก 
 ในแหลงท่ีเคยพบการทําลายของเพล้ียแปง ใหปองกันกําจัดมด ซึ่งเปนตัวแพรกระจายเพล้ียแปง ดวยวิธี

ทางเขตธรรม 
 การใชสารเคมี โดยใชเฉพาะจุดท่ีมีเพล้ียแปงระบาด และไมควรพนสารเคมีในระยะท่ีใกลเก็บเกี่ยว ควรพน

ครั้งสุดทายขณะท่ีอยูในชวงออกดอกหรือติดผลออน เพื่อไมใหมีการตกคางของสารเคมีในผลผลิต 
  10.6 เพลี้ยไฟและเพลี้ยหอย 
  เพล้ียไฟเปนแมลงท่ีทําความเสียหายแกวัสดุปลูก โดยเฉพาะอยางยิ่งจุกของสับปะรด เพล้ียไฟจะดูดกินน้ําเล้ียง
บริเวณตาสวนยอด ถาเขาทําลายบริเวณผลจะทําใหเกิดเปนรอยแผลสีน้ําตาลและจะทําใหผลสับปะรดมีรูปรางไมปกติ 
โดยท่ัวไปเพล้ียไฟจะระบาดสรางความเสียหายใหกับสับปะรด ในชวงท่ีสภาพอากาศแหงแลง 
  สําหรับเพล้ียหอยจะทําความเสียหายใหกับสับปะรด โดยการดูดกินน้ําเล้ียงท่ีใบ ทําใหตนสับปะรดเจริญเติบโตไมดี 
เพล้ียหอยระบาดมากในชวงท่ีอากาศคอนขางรอนและแหงแลง เพล้ียหอยมักชอบอาศัยอยูบริเวณใบสับปะรดท่ีไมถูก
แสงแดด นอกจากการทําลายสับปะรดแลว ยังทําใหผลสับปะรดมีสภาพสกปรก ซึ่งเปนตําหนิท่ีผูซื้อผลผลิตไมตองการ
  11. คุณประโยชนของสับปะรด 

สับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศท่ีสรางรายไดจากการสงออก ในรูปของอุตสาหกรรมและผลสด 
สําหรับการใชประโยชนจากสับปะรดนั้น ยังมีการแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เกิดการสรางมูลคาเพิ่มไดมากมาย ต้ังแตการ
แปรรูปดานอาหาร ผลิตภัณฑดานสุขภาพและดานการแพทย คุณคาท่ีสําคัญของสับปะรด คือ เอนไซมโบรมีลิน 
(Bromelin) สับปะรดถือวาเปนผลไมท่ีอุดมไปดวยเอนไซมดังกลาว เอนไซมโบรมีลิน จะมีประโยชนในการชวยยอยโปรตีนท่ี
เรากินเขาไปไดอยางมีคุณภาพ โดยจะทําใหโปรตีนถูกเปล่ียนเปนกรดอะมิโนท่ีสามารถนําไปใชได การท่ีรางกายสามารถ
ยอยโปรตีนไดอยางสมบูรณ จะทําใหไมมีอาหารประเภทเนื้อสัตวตกคางในลําไส ซึ่งจะหมักหมมใหเกิดเปนพิษแกรางกาย 

เอนไซมโบรมีลินในสับปะรด ชวยระงับอาการอักเสบ อาการบวม ชวยซอมแซมเนื้อเยื่อ สวนท่ีเส่ือมโทรม 
รวมท้ังยังมีกรดอะมิโน AHA และน้ําตาลท่ีชวยใหผิวหนังชุมช้ืน มีวิตามินเอ วิตามีนซี ชวยตานอนุมูลอิสระ ชวยชะลอของ
เซลลผิวหนัง และลบรอยเห่ียวยน ดังนั้นจึงมีการใชสับปะรดมาเปนสวนประกอบในเครื่องสําอางในระดับลึกลงไปในผิวหนัง
ดวย ชวยกําจัดเซลลท่ีตายแลวออกไป ทําใหผิวหนาสดใสโดยนําน้ําสับปะรดมาทาหนากอนนอน หรือ เชาและเย็น โดยทา
ท้ิงไวประมาณ 10 นาที แลวลางออก 

จากการท่ีสับปะรดมีเอนไซมโบรมีลิน จึงนําไปใชเปนอาหารเสริม สําหรับผูปวยโรคเบาหวาน เนื่องจากผูปวย
โรคเบาหวานมีสารในเลือดท่ีเรียกวา Pletelet ซึ่งจะรวมตัวติดกันเร็วเกินไป ทําใหเลือดจับตัวกันเปนกอนๆ ทําใหเกิด
อาการแทรกซอนกับเสนเลือด เชน เลือดออกท่ีจอตา เกิดล่ิมเลือดในหลอดเลือดแดงท่ีจะวิ่งเขาสูหัวใจเกิดการอุดตันของ
เสนเลือด 

นอกจากนี้การรับประทานสับปะรดยังชวยในการขับถาย เนื่องจากความเปนกรดของสับปะรดจะชวยดึงน้ําให
เขาสูทางเดินอาหารมากข้ึนและกระตุนการขับถายชวยขับปสสาวะ รักษาอาการบวมน้ํา เปนยาแกรอนในกระหายน้ํา แกไอ
เจ็บคอ หลอดลมอักเสบและเช่ือวาการรับประทานสับปะรดบอย จะชวยลดความดันโลหิต รวมท้ังยังชวยปองกันโรคนิ่วใน
ไตไดดวย 

 ใบของสับปะรด นําไปใชประโยชนในการทําเยื่อกระดาษ ซึ่งกระดาษจากใบสับปะรดมีคุณภาพท่ีมี
คุณสมบัติพิเศษ จะบางมาก มีผิวนุมเนียน สามารถบิดงอ หรือเปล่ียนแปลงรูปรางไดงาย ในหลาย
ประเทศใชเปนกระดาษสําหรับพิมพธนบัตร นอกจากนี้ ใบสับปะรดสามารถนําไปฟอกเปนเสนใย ใช
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ทําเชือก และเสนใยนํามาทอเปนผาใยสับปะรดในประเทศฟลิปปนสเรียกวาผาบารอง มีราคาแพง
นิยมตัดเปนชุดประจําชาติของฟลิปปนสและไตหวัน 

 จุก หนอ และแขนง ใชสําหรับขยายพันธตอไป 
 ลําตน หรือ เหงา ใชสกัดสารโบรมีลิน เพื่อใชประโยชนในทางการแพทย ซึ่งสามารถสกัดไดจาก

หลายๆ สวนของสับปะรด แตท่ีมากท่ีสุด คือ ลําตน และเหงา ปจจุบันมีโรงงานสกัดสารโบรมีลินใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธและระยอง 

 กากและเปลือกสับปะรด ผลพลอยไดจากอุตสาหกรรมสับปะรด คือ กากและเปลือกสับปะรด 
สามารถนําไปเปนอาหารสัตว นําไปหมักเปนอาหารโค หรืออบแหงเปนอาหารสัตว 

 เศษและซากสับปะรด ใชไถกลบเปนปุยพืชสดเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน แตควรระวังหากมีเศษซาก
สับปะรดท่ีเปนโรค อาจเปนแหลงสะสมเช้ือโรคในดินได 

สําหรับการปลูกสับปะรดในจังหวัดภูเก็ตเมื่อเก็บผลผลิตหมดแลวจะหักหนอไวสําหรับขยายพันธุ จากนั้นจะ
ตัดตนสับปะรด หนอและแขนงท่ีไมตองการนําไปเปนอาหารชาง ซึ่งจะเปนการสรางรายไดเพิ่มข้ึน รวมท้ังไมตองใชสารเคมี
กําจัดตนตอสับปะรด 

หมวดท่ี 4  การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
 1. การคัดขนาด 
 ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตสับปะรดภูเก็ต จะเก็บเกี่ยวเมื่อตาขยายเปดไมนอยกวา 2-3 ตา ซึ่งจะทําการเก็บเกี่ยว
หลังจากใชสารบังคับดอกประมาณ 140 วัน โดยเก็บเกี่ยวพรอมจุกและกาน โดยทําการคัดขนาดแยกตามเกรดดังนี้ 
 1. เกรด A : ผลขนาด 1.5 กิโลกรัมข้ึนไป 
 2. เกรด B : ผลขนาด 1.0-1.49 กิโลกรัม 
 3. เกรด C : ผลขนาด 0.๙-0.99 กิโลกรัม 
 2. การขนสง 
 ผูรวบรวมทําการจัดเรียงสับปะรดภูเก็ต โดยวางเรียงไวทายรถกระบะ โดยแยกตามขนาดและแยกเกษตรกรแตละราย ดังนี้ 
      - ตองมีการจัดวางผลในแตละแถวในรูปแบบใหกานบนต้ังข้ึนใหเปลือกผลสวนท่ีหนาท่ีสุดคือตําแหนงกนผล
สัมผัสกับพื้น 
     - ตองจัดเรียงสับปะรดในพาหนะขนสงใหเปนระเบียบและแนนเพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการ
กระแทกอันจะมีผลตอคุณภาพสับปะรด พาหนะขนสงตองสะอาด ปราศจากกล่ินแปลกปลอม และตองควบคุมไมใหเกิด
ปนเปอนท่ีมีผลตอคุณภาพสับปะรดระหวางการขนสง 
 3. การจําหนาย 
 3.1 ตองมีฉลากรับรองติดท่ีผลสับปะรด บริเวณท่ีเห็นเดนชัด 
 3.2 รายละเอียดบนฉลากรับรอง 
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   - เครื่องหมายส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
   -  รหัสประจําสวนสับปะรดและพื้นท่ีปลูก 
   -  คําวา “สับปะรดภูเก็ต/หรือ Phuket Pineapple” 
 3.3 การติดฉลาก ติดจากท่ีสวนผลิตสับปะรดภูเก็ต 
  3.4 ใหคณะกรรมการระดับพื้นท่ี ท่ีไดรับแตงต้ังตามคําส่ัง เปนผูพิจารณาตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของผล
สับปะรด 
 4. การตรวจสอบผูขอใชฉลาก 
       1. ผูผลิต (เกษตรกร)  
   (1) สมัครขอเปนสมาชิกผูขอใชส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร “สับปะรดภูเก็ต” ผูเขารวมโครงการส่ิงบงช้ีฯ 
   (2) ตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตน 
   (3) ตรวจสอบแปลง (สถานท่ีปลูก) อางอิง GAP ได และ กระบวนการผลิตตามระบบ GI 
   (4) ตรวจสอบผลผลิต (ปริมาณและคุณภาพ) 
   (5) ออกใบรับรองสินคาส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
 
     2. ผูคา (ผูประกอบการ)  
   (1) สมัครขอเปนสมาชิกผูมีขอใชส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร “สับปะรดภูเก็ต” ผูเขารวมโครงการส่ิงบงช้ีฯ 
   (2) ตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองตน 
   (3) สถานท่ีรวบรวมผลผลิต และการบริหารจัดการสินคาอยูในจังหวัดภูเก็ต 
   (4) ตรวจสอบสินคา เอกสารรับซื้อจากเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนรวมท้ังเอกสารการจําหนายตลอดจน Lot 
number (ปริมาณ คุณภาพ และฉลาก)  
   (5) ออกใบรับรองสินคาส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
  5. การตลาด 
   1. ผูผลิตขายตรง 
   2. ผูผลิตฝากขายในกลุม/ศูนยจําหนายสินคา/รานคารายใหญ/ผูรวบรวมรายใหญ 
 
หมวดท่ี 5   การบันทึกขอมูลเพื่อการตรวจสอบยอนกลับ 

1. เกษตรกรตองบันทึกขอมูลตามเอกสารท่ีแนบทายคูมือฉบับนี้ 
2. ผูคาหรือผูจัดจําหนายตองจดบันทึกขอมูลการรับซื้อ และจําหนายสินคาสับปะรดภูเก็ต บันทึกขอมูล ปริมาณ

และคุณภาพสินคาสับปะรดภูเก็ต 
 

หมวดท่ี 6 การบริหารจัดการ 

 6.1 จัดต้ังองคกรหรือแตงต้ังคณะกรรมการ 

  โดยคัดเลือกจากตามมติท่ีประชุมใหญของสมาชิกผูขอข้ึนทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรสับปะรดภูเก็ต 

และผูทรงคุณวุฒิจากสวนราชการ/หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ในการบริหารจัดการ อาทิ การรับข้ึนทะเบียนการตรวจสอบและ

ควบคุมคุณภาพ การออกหนังสือรับรอง การยกเลิกหนังสือรับรอง การสงเสริมดานการตลาด การสงเสริมและสนับสนุนการ

ใชส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรสับปะรดภูเก็ต และอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

 



สิ่งบงชี้ทางภูมศิาสตรสับปะรดภูเก็ต หนา 11 

 

 

 6.2 การประชาสัมพันธ 

  ดําเนินการตามชองทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ 

  -  จัดทําส่ือแนะนําส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรสับปะรดภูเก็ตใหแก ผูคา และผูบริโภค หรือ 

  -  จัดฝกอบรม ผูผลิตและผูจําหนายท่ีลงทะเบียนขอใชส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร หรือ 

  -  จัดแสดงสินคา อาทิ นิทรรศการ บูธแสดงสินคา เพื่อจัดหาตลาดท้ังในและตางประเทศ ฯลฯ 

 6.3 ฉลากสินคา 

  ตัวอยางรายละเอียดบนฉลากสินคา และ/หรือแบบบันทึกของผูผลิตและผูจําหนาย ท้ังนี้ คําวา สับปะรดภูเก็ต 
(Phuket Pineapple) และ Registration No. 59100001 สามารถกําหนดตําแหนงไดตามความเหมาะสม 
 

1. ประเภท สับปะรดภูเก็ต 

2. ขอแนะนะในการเก็บรักษา…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ตํานานหรือประวัติความเปนมา………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ผูผลิต / ผูประกอบการ........................................................................................................................................................ 

 ท่ีอยู เลขท่ี......................หมูท่ี......................ตําบล......................................อําเภอ.........................................จังหวัดภูเก็ต 

 หมายเลขโทรศัพท.........................................................E-mail:………………………………………………………………………………. 

5. วัน เดือน ป ท่ีผลิต เริ่มผลิต   วันท่ี..................................เดือน................................................พ.ศ............................... 

    แลวเสร็จ  วันท่ี..................................เดือน................................................พ.ศ.............................. 
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ภาคผนวก 1 เอกสารเก่ียวกับสิง่บงชี้ทางภูมิศาสตร “สับปะรดภเูก็ต” 
     แบบฟอรมใบสมัครคําขออนุญาตใชตราสัญลักษณฯ 

   แบบตรวจสอบขอมูลการขอข้ึนทะเบียน 

    บันทึกขอมูลเกษตรกรสําหรับสมาชิกผูขอใชตราสัญลักษณ 

    ตารางตรวจสอบการปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 

    แผนควบคุมตรวจสอบ "สับปะรดภูเก็ต" 

    คําสั่งจังหวัดภูเก็ตท่ี 1703/2559 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบ 

       สิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร “สับปะรดภูเก็ต” 

    ทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร “สับปะรดภูเก็ต” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งบงชี้ทางภูมศิาสตรสับปะรดภูเก็ต หนา 13 

 

แบบฟอรม การขออนุญาตใชตราสัญลักษณสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรไทย 

ช่ือสินคา “สับปะรดภูเก็ต” 

O ขอใชตรา GI ครั้งแรก 

O ขอตออายุใชตรา GI เลขท่ีใบอนุญาตเดิม อสช......................./................ ลําดับท่ี.........................................  

ขอใชตราในฐานะ       O ผูผลิต         O ผูประกอบการ     O ผูผลิตและผูประกอบการ 

ประเภทการขอใชตรา  O แบบรายเด่ียว โปรดระบุขอมูลในขอ 1.1    O แบบกลุม โปรดระบุขอมูลในขอ 1.2  

1. ขอมูลผูขออนุญาตใชตรา  

1.1 กรณีขอใชตราแบบรายเด่ียว 

ช่ือ-นามสกุล: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Name - surname: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เลขท่ีบัตรประชาชน…………………………………………………………….…………..………..อายุ ................................................... 

ช่ือนิติบุคคล: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Company Name: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เลขท่ีนิติบุคคล …………………………………………………………….…………..…………………………………………………..................... 

ท่ีอยูตามบัตรประชาชน/นิติบุคคล 

เลขท่ี ………..…… หมู …………………. ถนน ………….………….............................ตําบล ……………………..…......................... 

อําเภอ................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.......................................... 

โทรศัพท.....................................................................โทรสาร......................................................................................... 
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1.2 กรณีขอใชตรา แบบกลุม 

ช่ือกลุม: ........................................................................................................................................................................... 

Group name: ............................................................................................................................. ................................... 

เลขท่ี ………..…… หมู …………………. ถนน ………….………….............................ตําบล ……………………..….......................... 

อําเภอ................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย........................................... 

จํานวนสมาชิก.................................................................................................(แนบรายช่ือสมาชิก ท่ีอยู เบอรโทรศัพท) 

 

ช่ือตัวแทนกลุม ท่ีสามารถติดตอได ช่ือ-นามสกุล: ……………………………………………………………………………………………… 

เลขท่ี ………..…… หมู …………………. ถนน ………….………….............................ตําบล ……………………..…......................... 

อําเภอ................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.......................................... 

โทรศัพท.....................................................................โทรสาร......................................................................................... 

2. ขอมูลท่ีต้ังแหลงผลิต/สถานท่ีประกอบการคา   

O ท่ีอยูตามบัตรประชาชน/นิติบุคคล  

O อื่นๆ โปรดระบุ เลขท่ี ………..…… หมู …………………. ถนน ………….…………..................ตําบล……....…......................... 

อําเภอ................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย............................................ 

โทรศัพท.....................................................................โทรสาร...........................................................................................

จํานวนแปลง............................./พื้นท่ีรวม........................ไร...............................งาน 

- แปลงท่ี 1 พื้นท่ี................................ไร.............................งาน 

- แปลงท่ี 2 พื้นท่ี................................ไร.............................งาน 

- แปลงท่ี 3 พื้นท่ี................................ไร.............................งาน 

- แปลงท่ี 4 พื้นท่ี................................ไร.............................งาน 

3. ขอมูลการผลิต/ประกอบการคา (กรณีขอใชตราแบบกลุม: ใหแจงขอมูลภาพรวมของกลุม) 

3.1 กรณีเปนผูผลิต 
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     - ปริมาณการผลิตตอฤดูการผลิต (ลูก/ฤดูการผลิต หรือ กิโลกรัม/ฤดูการผลิต) ....................................................... 

     - มูลคาการจําหนาย (บาท/ลูก หรือบาท/กก. ตอป).................................................................................................... 

3.2 กรณีเปนผูประกอบการคา 

     - ปริมาณการจําหนายตอป (ลูก/ฤดูการผลิต หรือ กิโลกรัม/ฤดูการผลิต) ................................................................ 

     - มูลคาการจําหนาย (บาท/ลูก หรือบาท/กก. ตอป)................................................................................................... 

     - หลักฐานแสดงแหลงท่ีมาของสับปะรดภูเก็ต (ใบทะเบียนเลขท่ี GI ของไรสับปะรดท่ีรับซื้อมา)................................ 

     - วันท่ีรับซื้อ............................................................... จํานวน(ลูก หรือ กก.).............................................................. 

4. ขอมูลอื่นๆ 

4.1 สินคาขาพเจาไดรับการรับรองมาตรฐาน (ถามี) 

       O GAP  

       O มาตรฐานเกษตรอินทรีย (ออรแกนิค)   

       O อื่นๆ............................................................ 

4.2 สนใจเขารวมงานแสดงและจําหนายสินคา O ในประเทศ   O ตางประเทศ   O ไมสนใจ 

4.3 ขาพเจาเคยฟงบรรยายเรื่องส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร  O เคย  O ไมเคย 

5. แผนท่ีต้ังแหลงผลิต/สถานท่ีประกอบการคา โดยสังเขป  
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คาละติจูด …………………………………………….... คาลองติจูด …………………………………………………………….(ถามี) 

คาละติจูด - ลองติจูด คือคาท่ีจะนําไประบุพิกัดในแผนท่ี บนเว็บไซต และแอพพลิเคช่ันGI ตัวอยางตามรูปภาพ 

 

6. เอกสารประกอบการขอใชตรา 

O สําเนาบัตรประชาชน 

O สําเนาใบรับรองมาตรฐาน (ถามี) 

O รายช่ือสมาชิกกลุม ท่ีอยู เบอรโทรศัพท (เฉพาะกรณีขอใชตรา แบบกลุม) 

O สําเนาใบรับรองทะเบียน GI ของแหลงท่ีรับซื้อ (สําหรับผูประกอบการคา) 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ และยอมรับตามคูมือปฏิบัติงานและ
แผนการควบคุม และหากขาพเจาไดรับการอนุญาตใหใชตราสัญลักษณสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรไทยแลว ขาพเจา
จะปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบท่ีกรมทรัพยสินทางปญญากําหนด  

      ลงช่ือผูขอใชตรา………………………………………………………………. 

            วันท่ี....................................................................... 
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แบบตรวจสอบขอมูลการขอข้ึนทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 

“สับปะรดภูเก็ต” 

ประเภทผูผลิต (เจาของ/รับจางผลิต) 

................................................................................................................ .............................................................. 

ขอมูลอางอิง 

ช่ือเจาของ.................................................................................หมายเลขคําขอ................................................... 

หมายเลขแปลงท่ีปลูก................................................................................................................................... ........ 

ขอมูลการตรวจสอบ 

1. พื้นท่ีปลูก 

 1.1 ขอบเขตพื้นท่ี  ในเขตพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต (ระบุอําเภอ)................................................................ 

 มีเอกสารอางอิง/เอกสารสิทธิ์.......................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................ 

 มีการจดบันทึกในแบบบันทึกของเกษตรกรหรือไม  จดบันทึก  ไมมีการจดบันทึก 

 ขอแนะนํา........................................................................................................... ..................................... 

 ............................................................................................................................. ................................... 

2. การปลูกและการดูแล 

 2.1 การเตรียมดิน ในกรณีไมเคยปลูก 

      ในกรณีไมเคยปลูก ใหไถดวยผานสาม 2 ครั้ง ไถดวยผานเจ็ด 1 ครั้ง สําหรับการไถยก 

      รองทําแนวปลูก ถาพื้นท่ีปลูกสามารถระบายน้ําไดดี ก็ไมจําเปนตองยกรองรองทําแนวปลูก 

     พื้นท่ีเคยปลูกสับปะรด มีการปนตอ 1 ครั้ง ท้ิงไว 2 เดือน แลวไถกลบ (ควรกลบเลย 

ในขณะยังเปยก) 

  มีการจดบันทึกในแบบบันทึกของเกษตรกรหรือไม  จดบันทึก  ไมมีการจดบันทึก 

 ขอแนะนํา............................................................................................................................. ................... 

 ...................................................................................................................................... .......................... 

 2.2 พันธุสับปะรดท่ีปลูก   พันธุภูเก็ต 

       พันธุอื่นๆ (ระบุ)......................................................................... 

  มีการจดบันทึกในแบบบันทึกของเกษตรกรหรือไม  จดบันทึก  ไมมีการจดบันทึก 

 ลักษณะพันธุ............................................................................................................................. ............... 

 2.3 ระยะปลูก   

 การปลูกเปนพืชเด่ียว 
      ปลูกเปนแถวเด่ียว ใชระยะระหวางตน 25-30 เซนติเมตร ระยะแถว 50-60  
   เซนติเมตร ปลูกได 6,000-8,000 หนอตอไร 

   ปลูกเปนแถวคู ใชระยะระหวางตนละแถว 40*40 เซนติเมตร  เวนระยะ 
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  ระหวางรอง 120 เซนติเมตร ปลูกได 5,000 หนอตอไร 
  การปลูกแซมในสวนยางพารา/ปาลมน้ํามัน 

  ปลูกเปนแถวคู หางจากแถวยางพารา/ปาลมน้ํามัน (ระยะปลูกยางพารา 3x8 เมตร)    100-
150 เซนติเมตร ใชระยะระหวางตน 40-50 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 40-50 เซนติเมตร เวน
ระหวางรอง 100-120 เซนติเมตร ปลูกไดจํานวน 8 แถว ตองใชหนอ 3,200-4,000 หนอตอไร 
  ปลูกเปนแถวเด่ียว หางจากแถวยางพารา/ปาลมน้ํามัน 150 เซนติเมตร ใชระยะระหวางตน
และแถว 40x40 เซนติเมตร ปลูกได 10 แถว ตองใชหนอจํานวน 5,000 หนอตอไร 

   ระยะหางอื่นๆ (ระบุ)............................................................................... 

  มีการจดบันทึกในแบบบันทึกของเกษตรกรหรือไม  จดบันทึก  ไมมีการจดบันทึก 

 ขอแนะนํา............................................................................................................ .................................... 

 ............................................................................................................................. ................................... 

 2.4 การวิเคราะหดิน  มีการวิเคราะหดิน (ผลการวิเคราะห)....................................................... 

         ………………………………………………………………………………………………… 

      ไมมีการวิเคราะหดิน 

  มีการจดบันทึกในแบบบันทึกของเกษตรกรหรือไม  จดบันทึก  ไมมีการจดบันทึก 

 ขอแนะนํา................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................. ................................... 

 2.5 การใหปุย ปุยท่ีให 1. ....................................................เหตุผลท่ีใช............................................ 

    ปุยท่ีให 2. ....................................................เหตุผลท่ีใช............................................ 

    ปุยท่ีให 3. ....................................................เหตุผลท่ีใช............................................ 

    ปุยท่ีให 4. ....................................................เหตุผลท่ีใช............................................ 

  มีการจดบันทึกในแบบบันทึกของเกษตรกรหรือไม  จดบันทึก  ไมมีการจดบันทึก 

 ขอแนะนํา............................................................................................................................. ................... 

 ....................................................................................................................................... ......................... 

  

 2.6 การใหน้ํา แหลงน้ําท่ีให............................................................................................................... 

    ความถ่ีในการใหน้ํา...................................................................................................... 

  มีการจดบันทึกในแบบบันทึกของเกษตรกรหรือไม  จดบันทึก  ไมมีการจดบันทึก 

 ขอแนะนํา....................................................................................................................................... ......... 

 ........................................................................................................................ ........................................ 

 2.7 การบังคับดอก ลักษณะการบังคับดอก.................................................................................. 

     วิธีการบังคับดอก........................................................................................... 

     ......................................................................................................................  

  มีการจดบันทึกในแบบบันทึกของเกษตรกรหรือไม  จดบันทึก  ไมมีการจดบันทึก 
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 ขอแนะนํา................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................. ................................... 

 2.8 การปองกัน/กําจัดโรคแมลงศัตรู 

    มีการปองกัน/กําจัดโรคแมลงศัตรูพืช (การสํารวจโรคแมลงและศัตรูพืช) 

    1. โรค/แมลง/ศัตรูพืชท่ีพบ......................................................................................... 

   สารชีวภัณฑ/สารเคมีท่ีใช....................................................................................... 

    2. โรค/แมลง/ศัตรูพืชท่ีพบ......................................................................................... 

   สารชีวภัณฑ/สารเคมีท่ีใช....................................................................................... 

    3. โรค/แมลง/ศัตรูพืชท่ีพบ......................................................................................... 

   สารชีวภัณฑ/สารเคมีท่ีใช....................................................................................... 

    ไมมีการปองกัน/กําจัดโรคแมลงศัตรูพืช (ไมมีการสํารวจโรคแมลงและศัตรูพืช) 

  ความเหมาะสมในการปองกัน/กําจัดโรคแมลงศัตรูพืช  เหมาะสม  ไมเหมาะสม 

 มีการจดบันทึกในแบบบันทึกของเกษตรกรหรือไม  จดบันทึก  ไมมีการจดบันทึก 

 ขอแนะนํา............................................................................................................................. ................... 

 ................................................................................................................................................................ 

3. การเก็บเกี่ยว 

 3.1 อายุสับปะรดท่ีเก็บเกี่ยว................................................เดือน 

 3.2 ลักษณะ/คุณภาพของผลสับปะรด 

   ไมมีรอยชํ้า ไมเนาเสีย 

   ผลสับปะรดมีความสุกแกตามมาตรฐาน 

   เก็บเกี่ยวเมื่อตาสับปะรดเริ่มเปด 2–3 ตา หรือผิวเปลือกเปล่ียนเปนสีเหลืองประมาณ 10 เปอรเซ็นต 

 มีการจดบันทึกในแบบบันทึกของเกษตรกรหรือไม  จดบันทึก  ไมมีการจดบันทึก 

 ขอแนะนํา................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................. ................................... 
 

 

ลงช่ือ........................................................ผูผลิต/เจาของ/ผูแทน 

     (........................................................) 

 

    ลงช่ือ........................................................ประธานคณะกรรมการระดับพื้นท่ี  

               (..........................................................) 

    ตําแหนง……………………………………………………..       
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ลงช่ือ................................................คณะกรรมการฯ      ลงช่ือ.................................................คณะกรรมการฯ                

   (........................................................)   (...................................................) 

ตําแหนง……………………………………………………..      ตําแหนง……………………………………………………. 

 

ลงช่ือ................................................คณะกรรมการฯ      ลงช่ือ.................................................คณะกรรมการฯ       

   (........................................................)   (...................................................) 

ตําแหนง……………………………………………………..      ตําแหนง……………………………………………………. 

 

ลงช่ือ................................................คณะกรรมการฯ      ลงช่ือ.................................................คณะกรรมการฯ      

    (........................................................)   (...................................................) 

ตําแหนง……………………………………………………..      ตําแหนง……………………………………………………. 

 

ลงช่ือ................................................คณะกรรมการฯ      ลงช่ือ.................................................คณะกรรมการฯ      

     (........................................................)   (...................................................) 

ตําแหนง……………………………………………………..      ตําแหนง……………………………………………………. 
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บันทึกขอมูลเกษตรกร 

สําหรับสมาชิกผูขอใชตราสัญลักษณสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 

“สับปะรดภูเก็ต” 

หมายเหตุ  ใหทําเครื่องหมาย  ในชองปฏิบัติงาน 

ลําดับ รายการ 
ผลการดําเนินงาน ยังไม

ดําเนินการ 
หมายเหตุ 

ดําเนินการแลว วันท่ีดําเนินการ 
1. 
1.1 

การเตรียมดิน 
สงตรวจวิเคราะหความอุดมสมบูรณ
ของดินและคุณสมบัติทางเคมีของ 
ดินในพื้นท่ีปลูกสับปะรดภูเก็ต ปละ 
1 ครั้ง 

  
 
......./......../....... 

  

1.2 ในกรณีไมเคยปลูก ใหไถดวยผาน
สาม 2 ครั้ง ไถดวยผานเจ็ด 1 ครั้ง 
สําหรับการไถยกรองทําแนวปลูก ถา
พื้นท่ีปลูกสามารถระบายน้ําไดดี ก็ไม
จําเปนตองยกรองรองทําแนวปลูก 

  
......./......../....... 

  

1.3 พื้นท่ีเคยปลูกสับปะรด ใหปนตอ 1 
ครั้ง ท้ิงไว 2 เดือน แลวไถกลบ (ควร
กลบเลยในขณะยังเปยก) 

  
......./......../....... 

  

1.4 ถ า พื้ น ท่ี ล า ด เ อี ย ง ม า ก ก ว า  3 
เปอรเซ็นต ตองทํารองระบายน้ํารอบ
แปลงปลูก เพื่อปองกันการชะลาง
หนาดิน 

  
......./......../....... 
 

  

2. 
2.1 

การปลูก 
นําหนอมาผ่ึงแดด โดยคว่ํายอดลงสู
พื้นดินเพื่อฆาเช้ือโรค ชุบหนอดวย
สารเคมีปองกันเช้ือโรค 

  
......./......../....... 

  
 
 
 

2.2 กรณีปลูกเปนพืชเด่ียว 
 ปลูกเปนแถวเ ด่ียว ใชระยะ
ระหวางตน 25-30 เซนติเมตร ระยะ
แถว 50-60 เซนติเมตร ปลูกได 
6,000-8,000 หนอตอไร 
 ปลูกเปนแถวคู ใชระยะระหวาง
ตนละแถว 40*40 เซนติเมตร  เวน
ระยะระหวางรอง 120  
เซนติเมตร ปลูกได 5,000 หนอตอไร 

  

......./......../....... 
 
 
 
....../......../....... 
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2.3 การปลูกแซมในสวนยางพารา/
ปาลมน้ํามัน 
 ปลูกเปนแถวคู หางจากแถว
ยางพารา/ปาลมน้ํามัน (ระยะปลูก
ยางพารา 3x8 เมตร )  100-150 
เซนติเมตร ใชระยะระหวางตน 40-
50 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 
40-50 เซนติเมตร เวนระหวางรอง 
100-120 เซนติเมตร ปลูกไดจํานวน 
8 แถว  ตอง ใชหนอ  3,200-
4,000 หนอตอไร 
 ปลูกเปนแถวเด่ียว หางจากแถว
ย า ง พ า ร า / ป า ล ม น้ํ า มั น  1 5 0 
เซนติเมตร ใชระยะระหวางตนและ
แถว 40x40 เซนติเมตร ปลูกได 10 
แถว ตองใชหนอจํานวน 5,000 หนอ
ตอไร  

  

...../......../....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...../......../....... 

  

3. 
3.1 

การใหปุย 
- ครั้งท่ี 1 หลังปลูก 2 เดือน ใสปุย
สูตร 21-0-0 หรือ 16-20-0 อัตรา 
ตนละ 15-20 กรัม (1 ชอนแกง) ตอ
ตน ใสขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ 

  
 
......./......../....... 

  

3.2 - ครั้งท่ี 2 หลังปลูก 4-6 เดือน ใสปุย
สูตรท่ี 13-13-21, 16-11-14, 15-
15-15 หรือ สูตรใกล เ คียง อัตรา     
ตนละ  15-20 กรัม โดยใสขณะท่ีดิน
มีความช้ืนเพียงพอ 

  
 
......./......../....... 

  

3.3 - ครั้งท่ี 3 หลังติดผลขนาดเทาไขไก 
ใสปุยสูตร 13-13-21 อัตรา 15-20 
กรัม หรือ 13-13-21 บวกกับ 0-0-
60 (สัดสวน 2:1) อัตรา 15-20 กรัม 
(1  ชอนแกง )  โดยใสขณะท่ี ดินมี
ความช้ืนเพียงพอ 

  
 
 
......./......../....... 

  

4 การควบคุมและกําจัดวัชพืช 
-    ใชตามคําแนะนําตามฉลากวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร และงดใช
กอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน 

  
 
......./......../....... 

  

5  การควบคุมและกําจัดศัตรูพืช     



สิ่งบงชี้ทางภูมศิาสตรสับปะรดภูเก็ต หนา 24 

 

-    ใชตามคําแนะนําตามฉลากวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร และงดใช
กอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน 

 
......./......../....... 

6. 
6.1 

การใชน้ํา 
ในฤดูแลงหรือฝนท้ิงชวง ใหน้ําตน
สับปะรดท่ีกําลังเจริญเติบโต 7,000 
ลิตร/ไร 

  
 
......./......../....... 

  

6.2 ในกรณีหนาแลงควรใหน้ํากอนและ
หลังการออกดอก 

  
......./......../....... 

  

 
6.3 

 
หยุดใหน้ํากอนเก็บเกี่ยว 15-30 วัน 

  
......./......../....... 

  

7. 
 

การบังคับดอก 
ตนสับปะรดท่ีทําการบังคับดอกตองมี
ลักษณะสมบูรณพรอมท่ีจะออกดอก
สับปะรดจะทําการบังคับดอกเมื่อ
สับปะรดมีอายุ 8 เดือนข้ึนไป โดยใช
สารเนฟธาลีนอาซิติกแอซิดหรือ   เอ
ทธิฟอน หยอดในยอดสับปะรด 
ขณะท่ีมีน้ําขังอยูในยอด 

  
 
......./......../....... 

  

7. 
7.1 

การเก็บเก่ียว 
สับปะรดสําหรับบริโภคสด 
- จะเก็บเกี่ยวหลังจากใชสารบังคับ
ดอกประมาณ 140 วัน ตาสับปะรด
จะขยายกวาง 2-3 ตา  

 
 
 
 

 
 
 
......./......../....... 

  

8. 
8.1 

วิธีการเก็บเก่ียว 
จะเก็บเกี่ยวพรอมจุก และกาน โดย
เก็บเกี่ยวผลสับปะรดท่ีมีสีเขียวเกือบ
ตลอดท้ังผล โดยกรณีท่ีมีการบังคับ
ดอกใหเก็บเกี่ยวหลักจาการบังคับ
ดอกประมาณ 140 วัน 

 
 
 

 
 
......./......../....... 

 
 
 
 
 

 

10. 
10.1 

การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
คัดท้ิงผลแกนถูกแดดเผา หรือจุก
ผิดปกติ 

 
 

 
......./......../....... 

  

10.2 คัดขนาดของผลตามมาตรฐานของ
โรงงานหรือผูรับซื้อ 

 
 

 
......./......../....... 

  

10.3 สงโรงงานหรือผูรับซื้อภายใน 1-2 วัน 
จัดเรียงผลสับปะรดใหดานจุกลง
ข า งล า ง  เพื่ อ ให รั บน้ํ าหนั กและ

 
 
 

 
 
......./......../....... 
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ปองกันผลชํ้า 
9. 
9.1 

การจัดการตนตอ 
การ หักหนอ  หลังจาก เก็บ เกี่ ย ว
ผลผลิตรุนท่ี 1 หมดแลว ใหเวนไว
ประมาณ 3-5 หนอ เพื่อใหหนอท่ี
เจริญข้ึนใหม 

 
 
 

 
 
......./......../....... 

  

9.3 การใสปุย ทําใหการใสปุยบริเวณกาบ
ใบหลังจากตัดใบ โดยใชสูตร 15-15-
15, 13-13-21 หรือปุยผสมระหวาง 
21-0-0 กับ 0-0-50 อัตรา 3 ตอ 1 
ตนละ 10-15 กรัม 
 
 

 
 

 
......./......../....... 
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ตารางตรวจสอบการปฏิบัติงานสําหรับสมาชิกผูขอใชสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 

 
   

 
"สับปะรดภูเก็ต" 

      ขอมูล ขอกําหนดหลัก ขอกําหนดรอง หมายเหตุ 

 1. สภาพพื้นท่ี √     

    - ไมมีน้ําทวมขัง √     

    - ดินรวนหรือรวนปนทราย ดินปนลูกรัง ดินทรายชายทะเล   
การระบายน้ําดี คาความเปนกรดดางระหวาง 4.5 - 5.5 

  √ 
  

    - อุณหภูมิท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโต ควรมีอุณหภูมิ
ประมาณ 23.9 - 29.4 องศาเซลเซียส 

  √ 
  

    - ปริมาณน้ําฝนกระจายสม่ําเสมอ ประมาณ 1,000 - 
1,500 มิลลิเมตรตอป   √ 

  

 2. การเตรียมดิน 

 √   

  

    - ในกรณีไมเคยปลูก ใหไถดวยผานสาม 2 ครั้ง ไถดวยผาน
เจ็ด 1 ครั้ง สําหรับการไถยกรองทําแนวปลูก ถาพื้นท่ีปลูก
สามารถระบายน้ําไดดี ก็ไมจําเปนตองยกรอง 

    - พื้นท่ีเคยปลูกสับปะรด ใหปนตอ 1 ครั้ง ท้ิงไว 2 เดือน  
แลวไถกลบ (ควรกลบเลยในขณะยังเปยก)  

 √ 
  

             หมายเหตุ 1. ขอกําหนดหลัก หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
            2. ขอกําหนดรอง หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรควรปฏิบัติตาม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการการระดับ
พื้นท่ีและระดับจังหวัดตรวจสอบ 
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ขอมูล ขอกําหนดหลัก ขอกําหนดรอง หมายเหตุ 

- ถาพื้นท่ีลาดเอียงมากกวา 3 เปอรเซ็นต ตองทํารอง 
ระบายน้ํารองแปลงปลูก เพื่อปองกันการชะลางหนาดิน  

√  
  

- สงตรวจวิเคราะหความอุดมสมบูรณของดินและ
คุณสมบัติทางเคมีของดินในพื้นท่ีปลูกสับปะรดภูเก็ต  
ฤดูกาลผลิตละ 1 ครั้ง  

 √ 
  

- สงตรวจคาความเปนกรดเปนดางของดิน (คา Ph) 
ฤดูกาลผลิตละ 1 ครั้ง 

√  
 

 3. การปลูกดวยหนอ 

√   

  
    - คัดหนอใหมีขนาดเดียวกันสําหรับปลูกในแตละแปรง เพื่อ
สามารถเก็บเกี่ยวไดพรอมกัน 

    - นําหนอมาผ่ึงแดด โดยคว่ํายอดลงสูพื้นดินเพื่อฆาเช้ือโรค 
ชุบหนอดวยสารเคมีปองกันเช้ือโรค 

√   
  

    - นําหนอชุบสารเคมีเพื่อปองกันแมลงศัตรูในดิน   √   

  - การปลูกในชวงหนาฝน ควรฝงหนอใหเอียง 45 องศา เพื่อ
ปองกันตนลมจากพายุฝน 

 √ 
       

             หมายเหตุ 1. ขอกําหนดหลัก หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

            2. ขอกําหนดรอง หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรควรปฏิบัติตาม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการ 

               ตรวจสอบระดับพื้นท่ีและระดับจังหวัด 
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ขอมูล ขอกําหนดหลัก ขอกําหนดรอง หมายเหตุ 

 4. การปลูกและระยะการปลูก 

√   

  

   - กรณีปลูกเปนพืชเด่ียว 

  - ปลูกเปนแถวเด่ียว ใชระยะระหวางตน 25-30 เซนติเมตร 
ระยะแถว 50-60 เซนติเมตร ปลูกได 6,000-8,000 หนอ
ตอไร 

  - ปลูกเปนแถวคู ใชระยะระหวางตนละแถว 40x40 
เซนติเมตร  เวนระยะระหวางรอง 120 เซนติเมตร ปลูกได 
5,000 หนอตอไร 

√   

  

  - กรณีปลูกแซมในสวนยางพารา/ปาลมน้ํามัน 

√ 
 

  

  - ปลูกเปนแถวคู หางจากแถวยางพารา/ปาลมน้ํามัน (ระยะ
ปลูกยางพารา 3x8 เมตร) 100-150 เซนติเมตร ใชระยะ
ระหวางตน 40-50 เซนติเมตร ระยะระหวางแถว 40-50 
เซนติเมตร เวนระหวางรอง 100-120 เซนติเมตร ปลูกได
จํานวน 8 แถว ตองใชหนอ 3,200-4,000 หนอตอไร 

             หมายเหตุ 1. ขอกําหนดหลัก หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

            2. ขอกําหนดรอง หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรควรปฏิบัติตาม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการ 
               ตรวจสอบระดับพื้นท่ีและระดับจังหวัด 
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ขอมูล ขอกําหนดหลัก ขอกําหนดรอง หมายเหตุ 

- ปลูกเปนแถวเ ด่ียว  ห างจากแถวยางพารา  150 
เซนติเมตร ใชระยะระหวางตนและแถว 40x40 
เซนติเมตร ปลูกได 10 แถว ตองใชหนอจํานวน 5,000 
หนอตอไร 

√ 
 

  

- ควรหยุดปลูกเมื่อตนยางพาราอายุประมาณ 4 ป หรือ
หยุดปลูกแซมยางพารามีรมเงาประมาณ 50 เปอรเซ็นต 

√ 
   

- ควรหยุดปลูกเมื่อตนปาลมน้ํามันอายุประมาณ 2 ป หรือ
หยุดปลูกแซมยางพารามีรมเงาประมาณ 50 เปอรเซ็นต 

√  
 

 5. การใหปุย 
      ฤดูการผลิตรอบท่ี 1 

 
√  

  

- ครั้งท่ี 1 หลังปลูก 2 เดือน ใสปุยสูตร 21-0-0 หรือ    
16-20-0 อัตรา ตนละ 15-20 กรัม (1 ชอนแกง) ตอ
ตน ใสขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ 

- ครั้งท่ี 2 หลังปลูก 4-6 เดือน ใสปุยสูตรท่ี 13-13-21, 
16-11-14, 15-15-15 หรือสูตรใกลเคียง อัตรา     
ตนละ  15-20 กรัม โดยใสขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ 

√   

  

- ครั้งท่ี 3 หลังติดผลขนาดเทาไขไก ใสปุยสูตร 13-13-
21 อัตรา 15-20 กรัม หรือ 13-13-21 บวกกับ 0-0-
60 (สัดสวน 2:1) อัตรา 15-20 กรัม (1 ชอนแกง)  

√   

  

             หมายเหตุ 1. ขอกําหนดหลัก หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
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            2. ขอกําหนดรอง หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรควรปฏิบัติตาม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการ 
                

ขอมูล ขอกําหนดหลัก ขอกําหนดรอง หมายเหตุ 

      ฤดูการผลิตรอบท่ี 2    

- ครั้งท่ี 1 หลังปลูก 2 เดือน ใสปุยสูตร 21-0-0 หรือ    
16-20-0 อัตรา ตนละ 15-20 กรัม (1 ชอนแกง) ตอ
ตน ใสขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ 

√   

- ครั้งท่ี 2 หลังปลูก 4-6 เดือน ใสปุยสูตรท่ี 13-13-21, 
16-11-14, 15-15-15 หรือสูตรใกลเคียง อัตรา     
ตนละ  15-20 กรัม โดยใสขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ 

√   

- ครั้งท่ี 3 หลังติดผลขนาดเทาไขไก ใสปุยสูตร 13-13-
21 อัตรา 15-20 กรัม หรือ 13-13-21 บวกกับ 0-
0-60 (สัดสวน 2:1) อัตรา 15-20 กรัม (1 ชอนแกง) 
โดยใสขณะท่ีดินมีความช้ืนเพียงพอ 

√   

6. การควบคุมและกําจัดวัชพืช 
-    ใชตามคําแนะนําตามฉลากวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
และงดใชกอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน 
 

√   

7. การควบคุมและกําจัดศัตรูพืช 
-    ใชตามคําแนะนําตามฉลากวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
และงดใชกอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน 
 

√   

หมายเหตุ 1. ขอกําหนดหลัก หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
            2. ขอกําหนดรอง หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรควรปฏิบัติตาม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการ 
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ขอมูล ขอกําหนดหลัก ขอกําหนดรอง หมายเหตุ 

8. การใหน้ํา 

 
√ 

  
    - ในฤดูแลงหรือฝนท้ิงชวง ควรใหน้ําตนสับปะรดท่ีกําลัง
เจริญเติบโต 7,000 ลิตร/ไร 

    - หลังใสปุยครั้งสุดทาย ถาไมมีฝนตองใหน้ํา เพื่อใหตน
สับปะรดใชปุยใหหมด 

  √ 
  

    - ในกรณีหนาแลงควรใหน้ํากอนและหลังการออกดอก 
  √ 

  

 9. การบังคับการออกดอก 

√   

  

  - ตนสับปะรดท่ีทําการบังคับดอกตองมีลักษณะสมบูรณ
พรอมท่ีจะออกดอกสับปะรดจะทําการบังคับดอกเมื่อสับปะรด
มีอายุ 8 เดือนข้ึนไป โดยใชสารเนฟธาลีนอาซิติกแอซิดหรือ   
เอทธิฟอน หยอดในยอดสับปะรด ขณะท่ีมีน้ําขังอยูในยอด  
10. การเก็บเก่ียวสับปะรด 
  - จะเก็บเกี่ยวพรอมจุก และกาน โดยเก็บเกี่ยวผลสับปะรดท่ี
มีสีเขียวเกือบตลอดท้ังผล โดยกรณีท่ีมีการบังคับดอกใหเก็บ
เกี่ยวหลักจาการบังคับดอกประมาณ 140 วัน  

√   

- หามใชสารเคมีทุกชนิดเรงใหสับปะรดสุกกอนกําหนด 
√   

หมายเหตุ 1. ขอกําหนดหลัก หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
            2. ขอกําหนดรอง หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรควรปฏิบัติตาม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการ 
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ขอมูล ขอกําหนดหลัก ขอกําหนดรอง หมายเหตุ 

 11. วิธีการเก็บเก่ียว 

√   

  
- สับปะรดสําหรับบริโภค ใชมีดตัดใหเหลือกานยาวติด

ผลประมาณ 10 เซนติเมตร ไมตองหักจุกออก 

- ใชความระมัดระวังอยาใหผลสับปะรดเกิดความ
เสียหาย 

√   

 12. การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 
√   

      - คัดท้ิงผลแกน ถูกแดดเผา หรือจุกผิดปกติ 

 13. การเก็บรักษาระหวางรอจําหนาย 
    - เก็บในท่ีรม 

√   

    - มีวัสดุรองพื้น √   

    - มีการจัดเรียงสับปะรดโดยใหกานผลต้ังข้ึนใหเปลือกผล
สวนท่ีหนาท่ีสุดตําแหนงกนผลสัมผัสกับพื้น 

√   

 
 
หมายเหตุ 1. ขอกําหนดหลัก หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
            2. ขอกําหนดรอง หมายถึง ขอกําหนดท่ีผูขออนุญาตขอใชตราสัญลักษณส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตรควรปฏิบัติตาม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการ 
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ขอมูล ขอกําหนดหลัก ขอกําหนดรอง หมายเหตุ 

 14. การบรรจุและขนสง 

 √ 
 

  

- ตองจัดเรียงสับปะรดในพาหนะขนสงใหเปนระเบียบ
และแนนเพื่อปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการ
กระแทกอันจะมีผลตอคุณภาพสับปะรด พาหนะขนสง
ตองสะอาด ปราศจากกล่ินแปลกปลอม และตอง
ควบคุมไมใหเกิดปนเปอนท่ีมีผลตอคุณภาพสับปะรด
ระหวางการขนสง 

- มีการจัดวางผลในแตละแถวในรูปแบบใหกานบนต้ังข้ึน
ใหเปลือกผลสวนท่ีหนาท่ีสุดคือตําแหนงกนผลสัมผัสกับ
พื้น 

√  
 

 15. การจัดการตนตอ 

√   

  

- การหักหนอ หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตรุนท่ี 1 หมดแลว 
ใหเหลือหนอประมาณ 3-5 หนอ เพื่อใหหนอท่ีเจริญ
ข้ึนใหมมีความสม่ําเสมอ 

- การใสปุย ทําใหการใสปุยบริเวณกาบใบหลังจากตัดใบ 
โดยใชสูตร 15-15-15, 13-13-21 หรือปุยผสม
ระหวาง 21-0-0 กับ 0-0-50 อัตรา 3 ตอ 1 ตนละ 
10-15 กรัม 

√   
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