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เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอายุยาว ถ่ินด้ังเดิมอยูในเขตรอนและก่ึงรอนของทวีป
อเมริกา ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณอเมริกากลางและตอนเหนือของอเมริกา
ใต บริเวณลุมน้ํ าเมซอนระหวางตอนใตของเวเนซูเอลาและตอนเหนือของ

ตะวันออกเฉียงใตของบราซิล ปารากวัยและตอนเหนือของอาร เยนตินา บางชนิดพบในเข
นัออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา และมีเพียงชนิดเดียวท่ีพบในภาคตะวันตกของทวีปอัฟริกา
าเปนพืชด้ังเดิมของบริเวณน้ัน หรือถูกนํ าเขามาจากท่ีอ่ืน ชาวอินเดียแดงในทวีปอเมริกา รู
แลวยังรูจักใชชวยใหเจริญอาหารอีกดวย หลังจากน้ันมีผูนํ ากลับไปยังยุโรป สับปะรดจึง
รางความแปลกใหม   และต่ืนตาต่ืนใจแกผูพบเห็นเปนอันมาก     ท้ังน้ีเน่ืองจากรูปราง สี
ตางจากผลไมท่ีคุนเคยกันอยูกอน ตอมาไดแพรหลายกระจายไปยังเขตรอนสวนอ่ืนของโลก
สเปนและโปรตุเกสนํ าไปใชแลกกับอาหารและนํ ้าตามเสนเดินทางท่ีผาน บางแหงปลูกดูแล
ะบางทองท่ีถูกทอดท้ิงใหเจริญเติบโตอยูรอดไดเอง จนมีผูเขาใจผิดวาเปนพันธุปา หรือพันธุ
ดิมของทองถ่ินน้ันๆ สับปะรดมีขอไดเปรียบเก่ียวกับการสังเคราะหของแสง อิทธิพลของส่ิง
การเจริญเติบโต การออกคอก การใหผลผลิต และคุณภาพผลิตผลดีกวาพืชอื่น

ที่สับปะรดแพรเขาไปในหมูเกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟค  ต้ังแตเม่ือใดไมทราบแนชัด
ฟาอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตกับสับปะรดพันธุปตตาเวียชาวผิวขาวท่ีมาต้ังถ่ินฐาน
ํ าผลสับปะรดบรรทุกเรือไปขายยังสหรัฐอเมริกายุคต่ืนทองท่ีแคลิฟอรเนีย แตเสียหายใน
งเปนจํ านวนมาก ดวยเหตุน้ีจึงเกิดความคิดท่ีจะแปรรูปผลสับปะรดใหเปนสับปะรดกระปอง
ความสํ าเร็จในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรดกระปองเปนแหงแรกเม่ือป 2444

ับปะรดเปนการคากระจายอยูท่ัวไปในบริเวณระหวางเสนรุง 30 องศาเหนือถึง 30 องศาใต
รดที่ส ําคัญของโลกไดแก สหภาพอัฟริกาใต ไอวอร่ีโคสต เคนยา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
เลีย(ควีนสแบนด) ฟลิปปนส ไตหวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย จากการตรวจดูพื้นที่ที่
าะสมมักจะเปฯบริเวณใกลชายทะเลแมน้ํ าท่ีอยูลึกเขามาในทวีป ซ่ึงมีอุณหภูมิและความช้ืน
กั หรือบริเวณท่ีสูงจากระดับน้ํ าทะเลมาก

รดที่นิยมปลูกกันแพรหลายมากที่สุด คือ พันธุปตตาเว็ย เช่ือวาเปนพันธุมาจากลุมแมน้ํ า
ุณสมบัติเหมาะสมทั้งใชบริโภคผลสดและท ําสับปะรดกระปอง การปลูกในแตละทองถ่ินอาจ
พันธุตามลักษณะท่ีตองการกัน บางชนิดปลูกเปนการคา เพ่ือใชประโยชนจากเสนใยในใบ
บและแบร็กต มีสีสรรสวยงามแปลกตาจึงใชเปนไมประดับ อน่ึงผลิตภัณฑสับปะรดกระปอง

ะรด



จ ําแนกออกไดหลายชนิดอาทิเชน  สับปะรดแวน (slide)  สับปะรดช้ินยาว (spear) สับปะรดชิ้นใหญ (chunk)
สับปะรดช้ินล่ิม (tidbits) สับปะรดลูกเตา (cube  dice) น้ํ าสับปะรด (juice) และอ่ืนๆ

สํ าหรับประเทศไทยสันนิษฐานวา ชาวโปรตุเกสไดนํ าผลสับปะรดพันธุอินทชิตเขามาในสมัยของสมเด็จ
พระนารายณมหาราชป 2224-43 พันธุสับปะรดที่ปลูกกันอยูไดแก พันธุปตตาเวีย  พันธุนางแล (เชียงราย)
พันธุสวี (ชุมพร) พันธุภูเก็ต พันธุปตตานี  พันธุอินทชิตแดง-ขาว (ฉะเชิงเทรา) พันธุตราดสีทอง (สิงคโปร)
พันธุสักกะตา พันธุสิงคโปรปตตาเวีย (คลายกับพันธุสวีและภูเก็ต) พันธุตางประเทศท่ีนํ าเขามาไมนานมี
พันธุบราซิล  กับพันธุ Tainan และ White jewel  จากไตหวันและฮาวายตามลํ าดับ ซ่ึงมีรสชาติดี สถาบันวิจัย
พืชสวน กรมวิชาการเกษตรจะไดเสนอใหเปนพันธุแนะนํ าแกเกษตรกรปลูกเพื่อรับประทานผลสด สวนพันธุ
ปตตาเวียน้ันมีผูนํ าเขามาจากอินโดนีเซียปลูกไวท่ี อํ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ และนํ าเขามาจาก
อินเดียปลูกไวที่อํ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ีสํ าหรับใชรับประทานผลสด อุตสาหกรรมสับประรด กระปองเร่ิม
ตนเม่ือประมาณป 2510 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ การดํ าเนินงานในข้ันแรกประสบปญหามีวัตถุดิบไมเพียง
พอกับความตองการ เม่ือสินคามีนอยราคายอมสูงข้ึนเปนธรรมดา ผูตองการวัตถุดิบใชกลยุทธกระตุนใหราคา
สูงขึ้นเปนพิเศษ เกษตรกรเห็นเชนน้ีก็พากันปลูกมากข้ึนเอง หลังจากน้ันอุตสาหกรรมสับปะรดกระปองเจริญ
รุดหนาเร่ือยมา   มีปริมาณสงออกสูงข้ึนเปนลํ าดับจนกลายเปนผูสงออกรายใหญของโลก    เม่ือป 2529 สวน
ฟลิปปนสลดอันดับรองลงมา

ตลาดสับปะรดบริโภคสดสวนใหญเปนสับปะรดพันธุโรงงาน มีเพียงเล็กนอยที่เปนสับปะรดพันธุภูเก็ต
ท่ีนิยมปลูกทางภาคใตและพันธุนางแลปลูกมากทางภาคเหนือจังหวัดเชียงรายป 2542  ตลาดมีความตองการ
ประมาณ 470,000 ตันหรือรอยละ 20 ของผลิตผลทัง้หมด ปริมาณความตองการสับปะรดผลสดจะมากข้ึน
ตลาดในประเทศมีความตองการสับปะรดสุกรอยละ 70 ข้ึนไป เน้ือสับปะรดแนน ละเอียด รสหวานจัด ไม
จํ ากัดขนาดผลเล็กหรือผลใหญก็ได การซ้ือของพอคาจายเปนเงินสดทันที ราคาท่ีเกษตรกรขายไดสูงกวาราคา
ท่ีขายใหกับผูไดรับโควตาสงโรงงาน  ท้ังยังไมตองตัดจุกและกานทํ าใหเกษตรกรขายไดน้ํ าหนักมากข้ึนแตมีขอ
เสียคือ ปริมาณไมแนนอน ในรอบ 1 ปมีชวงฤดูกาลท่ีสับปะรดออกสูตลาดมาก 2 ชวง ดวยกันคือ เดือน
เมษายน – มิถุนายนและพฤศจิกายน – มกราคม

จากขอมูลพื้นที่เก็บเกี่ยว ผลิตผลท่ีได ผลผลิตตอไรสับปะรดสดป 2540-2-42 ของศูนยสารสนเทศ
การเกษตรสํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีดังน้ี

ป พื้นที่เก็บเกี่ยว
(ไร)

ผลิตผลท่ีได
(ตัน)

ผลผลิตตอไร
(กก.)

2540 529,361 2,083,390 3,936
2541 523,983 1,970,955 3,761
2542 604,799 2,353,037 3,891

ป 2542  จังหวัดที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวมากที่สุดคือ ประจวบคีรีขันธ 284,666 ไร ไดผลิตผลหัวสับปะรด
สด 929,150 ตัน อํ าเภอท่ีปลูกมากลดหล่ันลงมาไดแก กุยบุรี ปราณบุรี หัวหิน ก่ิงสามรอยยอด บางสะพาน



เมือง บางสะพานนอย ทับสะแก รองลงมาคือระยอง 56,589 ไร 328,329 ตัน เพชรบุรี  37,329 ไร
128,673 ตัน ชลบุรี 32,569 ไร  222,837 ตัน กาญจนบุรี 31,711 ไร  95,894 ตัน ราชบุรี  31,008
ไร  94,574 ตัน  ป 2542 ท่ีผานมาไดผลิตผลหัวสับปะรดสด 2.35 ลานตันเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับป
2541 มีผลิตผลเพียง 1.97 ลานตันเศษผลผลิตหัวสับปะรดสด 2.35 ลานตันเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับป
2541 มีผลิตผลเพียง 1.97 ลานตันเศษผลิตผลเพ่ิมข้ึนรอยละ 19.39 ท้ังน้ีเน่ืองจากในชวงป 2540 –41
ราคาสับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกรขายไดอยูในระดับสูงมากเปนประวัติการณื โดยป 2540 ราคาเฉล่ียกิโลกรัม
ละ 3.37 บาทและ 5.33 บาท ในป 2541 จึงเปนเหตุจูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น ประกอบกับป
2542 ผลิตผลสับปะรดของโลกเพ่ิมข้ึนสงผลใหราคาสับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกรขายไดเร่ิมลดลงอยางเห็นได
ชัดในเดือนมกราคม 2542 เฉลี่ยกก.ละ 3.37 บาทจนเหลือเฉลี่ยกก.ละ 1.31 บาทในเดือนมิถุนายน 2543

สํ านักมาตรฐานและตรวจสอบสินคาเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ไดจัดประชุมนักวิชาการ
ผูประกอบการโรงงาน เกษตรกรและผูเกี่ยวของ ยังผลใหเกิดการกํ าหนดมาตรฐานสับปะรด เพื่อใชแปรรูปเปน
สับปะรดกระปองไว  กลาวคือ เปนสับปะรดสดท้ังผลไมมีจุกและกานสุกไดท่ีไมนอยกวารอยละ 25 มิลลิกรัม
ตอ 1 กก. ปราศจากผลแกน ไมชํ้ า ไมมีตํ าหนิท่ีเห็นเดนชัดและไมเนาเสีย สะอาดปราศจากส่ิงแปลกปลอมและ
ปนเปอน โดยหามใชสารเคมีและสารเรงใหผลสับปะรดสุกท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไมอนุญาตและไมได
รับคํ าแนะนํ าเปนอันขาดตามลํ าดับ ไมมีกล่ินและรสผิดปกติ  ไมมีการแคะจุกหรือเคาะจุก ไมมีเช้ือราท่ีข้ัว
ตลอดจนปลอดจากศัตรูพืช รวมท้ังลาดแผลท่ีเกิดจากรอยมีดหรือของมีคมโดยการตรวจสอบดวยสายตา  ท้ังน้ี
ตองผานการเก็บเก่ียวอยางถูกตองตามกระบอนการเก็บเก่ียว และการดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อใหไดคุณ
ภาพเปนท่ียอมรับไดเม่ือถึงปลายทางผลสับปะรดดังกลาว  แบงเปน 2 ชั้นคุณภาพคือ ช้ันหน่ึง (Class I ) เสน
ผาศูนยกลางผล 10.5 –15.5 ซม. ข้ันสอง (Class II) เสนผาศูนยกลางผล 9.0 – 10.4  ซม. สับปะรดท้ังสอง
ข้ันมีความยาวผลไมนอยกวาเสนผาศูนยกลางผล

การบรรจุและขนสง ตองจัดเรียงสับปะรดในพาหนะขนสงใหเปนระเบียบและแนนเพ่ือปองกันความเสีย
หายที่อาจเกิดจากการกระแทกอันจะมีผลตอคุณภาพสับปะรด พาหนะขนสงตองสะอาด ปราศจากกล่ินแปลก
ปลอม และตองควบคุมไมใหเกิดจากปนเปอนท่ีมีผลตอคุณภาพสับปะรดระหวางการขนสง ขอมูลแหลงผลิต
ตองระบุช่ือท่ีอยูของผูขายและช่ือจังหวัดท่ีผลิตในเอกสารประกอบการขาย

ปจจุบันการเกษตรของไทยไดเปล่ียนแปลงเขาสูระบบเกษตรอุตสาหกรรมมากข้ึนสับปะรดเปนพืช
เศรษฐกิจที่สํ าคัญพืชหนึ่งเหมาะสมกับระบบนี ้ ซ่ึงประมาณรอยละ 70-80 สงเขาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
สับปะรดกระปองชนิดตางๆ และขยายตัวอยางรวดเร็วสามารถเพ่ิมมูลคาไดอยางดี โรงงานแปรรูปสับปะรดท่ี
เปดดํ าเนินการในขณะน้ีเทาท่ีรวบรวมไดมีอยูดวยกันท้ังหมด 25 โรง  โดยตั้งอยูที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ 16
โรง ชุมพร 1 โรง เพชรบุรี 1 โรง  กาญจนบุรี 2 โรง สมุทรสาคร 1 โรง นครปฐม 2 โรง ชลบุรี 1 โรง และ
ระยอง 1 โรง กํ าลังการผลิตรวมกันราว 1.6 –1.7 ลานตน

ป 2542 ประเทศที่ซื้อผลสับปะรดสดมากที่สุดคือ สิงคโปร 546 ตันมูลคา 2.5 ลานบาท รองลดหล่ัน
ลงมา ไดแก เกาหลีใต คูเวต ญี่ปุน มาเลเซีย เนเธอรแลนด   สหรัฐอาหรับเอมิเรต  สหราชอาณาจักร  ญี่ปุน
เยอรมนี ปากีสถาน  สวีเดน  นอรเวย  และโปรตุเกส 4,876 ตัน 128.1 ลานบาท ลูกคารายยอยท่ีซ้ือมูลคา



ตั้งแต 95.8 ลานบาทลงมา  ไดแก เกาหลีใต อียิปต เดนมารค อิสราเอล นิวซแีลนด ฮองกง ชิลี เลบานอน
ออสเตรีย อัฟริกาใต เยเมน สาธารณรัฐเชค  โรมาเนีย โปแลนด สหรัฐอาหรับเอมิเรต ฮังการี จอรแดน กรีซ
สิงคโปร ปากีสถาน สาธารณรัฐสโลเวเนีย ไอรแลนด อุรุกวัย เม็กซิโก อัลบาเนีย สวนสับปะรดไมบรรจุ
กระปองคูคาที่ซื้อรายใหญที่สุด  คือ สหรัฐอเมริกา 1,814 ตัน  109.3 ลานบาท  รองลดหล่ันลงมา   ไดแก
เนเธอรแลนด   สหราชอาณาจักร  ญี่ปุน  เยอรมนี  ปากีสถาน สวีเดน เบลเยี่ยม   ฝร่ังเศส แคนาดา และที่ซื้อ
มูลคาต่ํ ากวา 10-1 ลานบาท มี  15  ประเทศ

ส ําหรับผูซ้ือน้ํ าสับปะรดกระปองป 2542 มากที่สุด  ไดแก สหรัฐอเมริกา 21,817 ตัน มูลคา 624.5
ลานบาท รองลดหล่ันลงมา คือ เนเธอรแลนด สเปน แคนาดา เปอรโตริโก ออสเตรเลีย ชิลี ฟนแลนด ฝร่ังเศส
เลบานอน ญี่ปุน เยอรมณี ผูซ้ือรายยอยมูลคาต่ํ ากวา 10 ลานบาทรวม 53 ประเทศ สวนน้ํ าสับปะรดไมบรรจุ
กระปองคงเปนน้ํ าสับปะรดเขมขนผูซ้ือมากท่ีสุด ไดแก เนเธอรแลนด 25,376 ตัน 1,109 ลานบาท รองลด
หล่ันลงมา คือ สหรัฐอเมริกา สเปน ญี่ปุน ชิลี ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย อิสราเอล เปอรโตริโก ไตหวัน แคนาดา
เยอรมณี สหราชอาณาจัก เกาหลีใต เบลเยี่ยม ผูซ้ือรายยอยมูลคาต้ังแต 10 ลานบาทลงมา มี 10 ประเทศ

ป 2542 ลูกคาที่ซื้อแยมสับปะรดรายใหญ  คือ สหรัฐอเมริกา 4,804 ตัน  255.9 ลานบาท รอง
ลดหล่ันมา  ไดแก ญี่ปุน เนเธอรแลนด เยอรมนี ฮองกง สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส ออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
เชค อิสราเอล อิตาลี สวีเดน แคนาดา นอรเวย  เบลเยี่ยม สวนถูกคารายยอยที่ซื้อตํ ่ากวา 10 ลานบาท รวม
27 ประเทศ

สํ าหรับสับปะรดแหงป 2542  ผูซื้อมากที่สุด ไดแก จีน 86 ตันมูลคา 4.1 ลานบาท รองลดหล่ันลงมา
คือ ญี่ปุน ไอรแลนด เนเธอรแลนด  เกาหลีใต และผูซื้อรายยอยตั้งแต 1 ลานบาทลงมามี 10 ประเทศ

นอกจากน้ียังมีสินคาสับปะรดสอดไสเงาะกระปองท่ีใชเน้ือสับปะรดราวรอยละ 30 ของเน้ือเงาะ ซ่ึงสง
ออกป 2542 ปริมาณ 3,204 ตัน  142.2 ลานบาท ประเทศที่ซื้อมาก ที่สุดคือ ไตหวัน 961 ตัน 48.8 ลาน
บาท รองลงมา  ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย ฮองกง และสหรัฐอเมริกา 201 ตัน 9.5 ลานบาท  สํ าหรับลูกคา
รายยอยท่ีซ้ือมูลคาต่ํ ากวาน้ีมี 47 ประเทศ

เน่ืองจาก  สับปะรดกระปอง  น้ํ าสับปะรดกระปอง  สับปะรดแหง ไดจากการแปรรูปผลสับปะรดสด
วัตถุดิบทางการเกษตรเปนสินคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดอาศัย
อํ านาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ประกาศ
เร่ืองกํ าหนดมาตรฐานสับปะรดกระปองมาตรฐานเลขท่ี มอก 51-2516 ลงวันที่ 7 กันยายน  พ.ศ. 2516
และแกไขเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 และ 2 เม่ือ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 และวันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
ตามลํ าดับ ซ่ึงคํ านิยามสับปะรดท่ีมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา  แอนานาส  โคโมธัส  แอล.เมอร พันธุที่เหมาะสม
ใชทํ าสับปะรดกระปองท่ีปอกเปลือกเจาะแกนออกแลว ประกอบดวยน้ํ า น้ํ าสับปะรด อันอาจมีวัตถุเจือปน
อาหาร  โดยผานกรรมวิธีใชความรอน เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตหรือท ําลายการขยายพันธุของจุลินทรีย บรรจุ
ในกระปองรูปทรงกระบอกที่ทํ าดวยแผนเหล็กเคลือบดีบุก แผนเหล็กไรดีบุกเคลือบโครเมียม หรือ แผน
อะลูมิเนียมมีฝาปดหวัทาย เคลือบดวยแลคเกอรหรือไมก็ได สับปะรดกระปอง แบงตามลักษณะของช้ิน
สับปะรดออกเปน 12 ชนิด คือ



! 1.  สับปะรดทั้งผล(whole) ตัดแตงใหเปนรูปทรงกระบอก
! 2.  สับปะรดเต็มแวนหรือวงแหวน(slides or rings) ที่ตักจากขอ 1 ตามแนวต้ังฉากกับแกนเปนแวน

วงแหวน
3.! สับปะรดคร่ึงแวน (half slides)  ไดจากการตัดสับปะรดเต็มแวนออกเปนคร่ึงแวนหรือวงแหวน
4.  สับปะรดเส้ียวแวน (quarter slides) ไดจากการตัดสับปะรดเต็มแวนออกเปนส่ีเส้ียวเทาๆกัน
5.  สับปะรดแวนหัก (broken slides) ไดแก ช้ินสับปะรดท่ีมีสวนโคงโดยท่ีขนาดและ/หรือรูปราง

อาจไมสม่ํ าเสมอกันก็ได
6. สับปะรดชิ้นใหญ (chunk) ไดแก ช้ินสับปะรดส้ันหนาท่ีตัดจากสับปะรดแวนหนาหรือสับปะรดท้ัง

ผล หนาและกวาง 12 มม. ข้ึนไปและยาวไมมากกวา 38 มม.
7. สับปะรดชิ้นยาว (spears or fingers) ไดแก ช้ินสับปะรดท่ีตัดตามแนวแกนและมีความยาวไมนอย

กวา 65 มม.
8. สับปะรดล่ิม (tidbits) ไดแก สับปะรดท่ีตัดจากสับปะรดแวนตามขอ 2-5 รูปรางคลายล่ิมมีสัด

สวนสม่ํ าเสมอหนาระหวาง 8-13 มม.
9. สับปะรดลูกเตา (dices or cubes) ไดแก  สับปะรดท่ีรูปรางคลายลูกบาศก ขอบดานท่ียาวท่ีสุด

ตองไมมากกวา 14 มม.
10. สับปะรดช้ินคละ (pieces) ไดแก สับปะรดท่ีมีขนาดช้ินไมสม่ํ าเสมอ ไมจัดรวมอยูในชนิดใดชนิด

หนึ่งขางตน และไมรวมถึงสับปะรดช้ินใหญหรือสับปะรดช้ินเศษ
11. สับปะรดช้ินเศษ (chips) ไดแก สับปะรดท่ีอาจนํ าข้ึนจากเศษเน้ือสับปะรด  ที่เหลือจากากรท ํา

สับปะรดลูกเตา สับปะรดชนิดน้ีอาจนับรวมเขาอยูในสับปะรดช้ินยอยได
12.!สับปะรดชิ้นยอย  (crushed or crisp cut)  ไดแก  สับปะรดลูกเตาเล็กๆ หรือ ฝาดเปนช้ินบางๆ

ขูดหรือซอยเปนช้ินเล็กๆ สับปะรดชนิดน้ีอาจมีสับปะรดช้ินเศษรวมอยูดวย

นอกจากนี้ยังไมก ําหนดรายละเอียดเก่ียวกับแบบของการบรรจุ สวนประกอบ คุณลักษณะท่ีตองการ
วัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปอน  สุขลักษณะ ปริมาณ เคร่ืองหมายและฉลากการชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
และการวิเคราะห

นอกจากมาตรฐานสับปะรดกระปองแลว กระทรวงอุตสาหกรรมยังไดประกาศเร่ืองกํ าหนดผลิตภัฑฑ
น้ํ าสับปะรดมาตรฐานเลขท่ี มอก. 112-2517 ฉบับที ่ 126 (พ.ศ. 2517) เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.
2517 โดยแกไขครั้งที่ 1 ฉบับที ่176(พ.ศ. 2518 ) ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2518 และก ําหนด
ผลิตภัณฑผลไมแหงซ่ึงครอบคลุมถึงสับปะรดแหงดวย ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.  112-2517 ฉบับที ่176
(พ.ศ. 2518) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2518 และก ําหนดผลิตภัณฑผลไมแหงซ่ึงครอบคลุมถึงสับปะรด
แหงดวยตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.  919-2532 ฉบับที ่1566 (พ.ศ. 2532) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2532 โดยค ํานิยามผลสับปะรดสด สะอาด สุกดวยกรรมวิธีเชิงกล ตองไมไดผานการกรองดวยวิธีใดๆ
แตยอมใหใชเคร่ืองหมุนเหว่ียงได น้ํ าสับปะรดนี้อาจท ําจากน้ํ าสับปะรดที่ท ําใหเขมขน แลวนํ ามาทํ าใหเจือจาง
ภายหลังดวยประสงคจะรักษาคุณภาพและองคประกอบสํ าคัญไว น้ํ าสับปะรดท่ีอยูในภาชนะบรรจุตองผาน
กรรมวิธีการเก็บถนอมอาหาร ท้ังน้ีไมรวมถึงวิธีการอาบรังสีและไมครอบคลุมถึงน้ํ าสับปะรดเขมขนท่ียังไมได



ปรุงแตง และไดผานกรรมวิธีระเหยน้ํ าออกจนเขมขนสวนผลไมแหงน้ัน หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจาการนํ าผลไม
มาผานกรรมวิธีตามธรรมชาติหรืออุปกรณท่ีเหมาะสม ไมรวมวิธีการทํ าใหแหงโดยวิธีเยือกแข็ง (freeze dried)
ซ่ึงจะมีการปรุงแตงรสหวาน และชนิดปรุงแตงรสหวาน และชนิดปรุงแตงรสหวาน

ในการน้ียังไดกํ าหนดรายละเอียดน้ํ าสับปะรดในเร่ืองสวนประกอบ คุณลักษณะท่ีตองการ วัตถุเจือปน
ในอาหาร สารปนเปอน สุขลักษณะ ภาชนะบรรจ ุการช่ังตวงวัด การทํ าเคร่ืองหมายและฉลากของน้ํ าสับปะรด
ที่บรรจุในภาชนะและผลไมแหงเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ตองการ วัตถุเจือปนอาหาร  สารปนเปอน สุขลักษณะ
การบรรจุ เคร่ืองหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน และการทดสอบผลไมแหง

อน่ึงถาผูใดสนใจดูรายละเอียดไดจาก เอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง
น้ํ าสับปะรดและสับปะรดแหง รวมท้ังสอบถามขอสงสัยกับนักวิชาการ ที่สํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาห
กรรม กระทรวงอุตสาหกรม ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 202-3300

สวนสินคาที่ทางราชาการไมไดก ําหนดมาตรฐานไว ไดแก สับปะรดผลสด สับปะรดแชแข็ง แยม
สับปะรด แลวแตผูสงออก และผูซ้ือตางประเทศตกลงกันเอง ที่สํ าคัญผูสงออกจะตองปฏิบัติตามกฏหมาย
ระเบียบขอบังคับของประเทศผูนํ าเขาน้ันๆ

ประเทศคูแขงขันสินคาผลิตภัณฑสับปะรดท่ีสงออกของเรา ไดแก ฟลิปปนส อินโดนีเซีย เคนยา จีน
มาเลเซีย   อัฟริกาใต  เม็กซิโก  ไอวอร่ีโคสต  เวียตนาม   โดยภาพรวมตลาดสงออกสินคาสับปะรดของเรามี
ลูกคารายใหญ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน เกาหลีใต ซึ่งเก็บภาษีขาเขาแตกตางกันเทาที่ทราบ มีดัง
น้ี

สหรัฐอเมริกาเก็บภาษีขาเขาสับปะรดแชแข็ง  0.25 เซนตตอกก. สับปะรดกระปอง 0.35 เซนตตอกก.
น้ํ าสับปะรดกระปอง 4.2 เซนตตอลิตร แยมสับปะรดรอยละ 2.1  สับปะรดแหง 0.44 เซนตตอกก. และ
สับปะรดสอดไสเงาะรอยละ 5.6

สหภาพยุโรป ประกอบดวย 15 ประเทศ คือ  ออสเตรีย  เบลเยี่ยม  เดนมารค  อังกฤษ  ฟนแลนด
ฝร่ังเศส เยอรมณี กรีซ ไอรแลนด อิตาลี เนเธอรแลนด ลักเซมเบิรก โปรตุเกส สเปน สวีเดน เก็บภาษีขาเขา
สับปะรดกระปองท่ีมีน้ํ าตาลมากกวารอยละ 17-19  ในอัตรารอยละ 25.6 + 25 เหรียญยูโรตอ 1 คัน และ
อ่ืนๆ รอยละ 25.6 สวนน้ํ าสับปะรด ถามูลคาไมเกิน 30 เหรียญยูโรตอน้ํ าหนักสุทธิ 100 กก. เก็บภาษีรอยละ
33.6 + 206  เหรียญยูโรตอ 1 ตัน และอ่ืนๆ รอยละ 33.6

ญี่ปุนเก็บภาษีนํ าเขาผลสับปะรดสดสับปะรดกระปองแยมสับปะรดสับปะรดแหงรอยละ 17 สับปะรด
แชแข็งรอยละ 72 น้ํ าสับปะรดสับปะรดสอดไสเงาะรอยละ 54

เม่ือมีการสงออกก็มีการนํ าเขาเปนธรรมดาแตปริมาณไมมากนัก  กลาวคือ ป 2542 มีสับปะรด
กระปอง 144 กก. 6,148 บาท น้ํ าสับปะรดเขมขนราว 169 ตัน  4.6 ลานบาท เก็บภาษีรอยละ 30 หรือ 25
บาทตอกก.



ปญหาพรอมทั้งแนวทางการพัฒนาสับปะรด พอประมวลได ดังตอไปนี้
1. การผลิตสับปะรดสงโรงงานยังประสบปญหาอยางมากอาทิ พันธุที่ใชปลูก โรคแมลงผลผลิตตอไรต่ํ า

เพราะตองอาศัยสภาพดินฟาอากาศ คุณภาพไมไดมาตรฐาน ท้ังน้ีข้ึนอยูกับเทคโนโลยีการปลูก ดูแลรักษา
การใหปุย การบังคับใหออกดอก และอ่ืน ๆ ซ่ึงเกษตรกรปฏิบัติตามคํ าบอกกลาวของเจาหนาที่บริษัทเอกชนที่
จํ าหนายปจจัยการผลิต มากเกินไป อาจจะคลาดเคล่ือนทาง วิชาการไดผลิตผลคุณภาพไมดีพอ ดังน้ัน
เกษตรกร เอกชนผูแปรรูป เจาหนาท่ีของรัฐ  นาจะไดรวมกันแกไขในเร่ืองน้ี

2. การตกคางสารไนเตรทในผลสับปะรด อันเกิดจากการใชปุยไนโตรเจนมากเกินไปหรือเรงใสหลัง
จากบังคับออกดอกแลว  ซึ่งท ําใหเกิดปญหาคุณภาพของผลิตภัณฑสับปะรดกระปอง กลาวคือ เม่ือมีปริมาณ
สารน้ีตกคางสูงจะไปท ําปฏิกิริยากัดกรอนดีบุกผิวดานในกระปองเปล่ียนเปนสีดํ าหลุดรวงลงในน้ํ าเช่ือม หาก
ปรากฏจะเปนผลเสียตอการแขงขันสงออก  โดยทางสาธารณสุขไดกํ าหนดมาตรฐานาและอนุญาติใหมีไนเตรท
ในพืชฝกและอาหารไดไมเกิน 500 สวนในลานสวน ดวยเหตุน้ีทางโรงงานแปรรูปจึงจํ าเปนตองสุมตัวอยาง
ตรวจหาปริมาณสารน้ีกอนรับซ้ือผบสับปะรดสดท่ีใชเปนวัตถุดิบ

3. ปจจุบันการปลูกสับปะรดขาดการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโรงงาน
ซ่ึงตองการสับปะรดแตละเดือนในปริมาณท่ีสม่ํ าเสมอตลอดป ความจริงท่ีเปนอยูเวลาน้ีบางชวงมีผลิตผลออก
มากนอยตางกันไมแนนอน ทํ าใหตนทุนการแปรรูปสูง สวนใหญเกษตรกรจะปลูกสับปะรดตามราคาท่ีผานมา
เชน ถาปท่ีแลวราคาสูงมากในปน้ีจะขยายเน้ือท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนอีก พรอมกับดูแลใหสับปะรดตอ 1 และตอ 2 ที่มี
อยูใหเจริญเติบโตสมบูรณ โดยใชปจจัยการผลิตใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลิตผลสับปะรดท ําใหมีปริมาณออกมาก
เกินภาวะลนตลาดราคาตกต่ํ าขาดทุนใหรัฐบาลชวยเหลือ แลวเกษตรกรก็ลดเน้ือท่ีปลูกในปถัดไปไดผลิตผล
ออกมานอยเกินภาวะขาดแคลนไมพอกับความตองการ  ราคาจะสูงข้ึนอีกหมุนเวียนเชนน้ีในรอบ 2-3 ป
ตลอดมา การที่ทางราชการไดก ําหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจปลูกสับปะรดและใหมีการข้ึนทะเบียนผูปลูก เปน
นามธรรมไมมีบทลงโทษและจูงใจอะไร  เพราะสวนทางกับรัฐธรรมนูญที่กํ าหนดทุกคนมีสิทธิเสรีภาพสวน
บุคคล ทั้งๆ ที่ทํ าความเสียหายตอสวนรวมและตัวเองท่ีตองนํ าเงินภาษีของทุกคนมาชวยเหลือ ฉะน้ันจึงมีความ
คิดเห็นวาไมมีทางแกไขปญหานี้ได ถายังไมช้ีใหชัดวาในกรณีใดบาง

4. ตลาดสับปะรดสดมักจึงมีปญหาเปนประจํ าในเร่ืองโควตาสับปะรดสงโรงงาน โดยโรงงานจะนํ า
ระบบโควตามาใชเม่ือเกิดภาวะสับปะรดลนตลาด เกษตรกรไมสามารถขายสับปะรดใหโรงงานโดยตรงตอง
ผานพอคารวบรวม  ซ่ึงมักจะรับโควตามาจากโรงงานแลวขายโควตาใหเกษตรกรอีกตอหน่ึง ทํ าใหเกษตรกร
ขายสับปะรดไดในราคาท่ีต่ํ ากวาโรงงานรับซ้ือมาก หรือบางคร้ังขายใหโรงงานไมไดเลย  ตองปลอยท้ิงเสียหาย
ในไร ท้ังน้ีเน่ืองจากเกษตรกรไมไดรับความรวมมือจากโรงงานในการทํ าสัญญาขอตกลง (contract farming)
รัฐบาลนาจะผลักดันพ.ร.บ. สภาการเกษตรข้ึนมาใหได

5. สิ่งอํ านวยความสะดวกของภาครัฐมีไมเพียงพออันไดแก การขาดแคลนตูสงออกเคร่ืองจักรท่ียกของ
ลงเรือ ไมมีโกดังพักสินคากอนลงเรือ ไมมีเรือสินคาในบางชวง ทั้งยังเก็บภาษีการคาและภาษีเทศบาลมากเกิน
ไป ซ่ึงเปนอุปสรรคในการแขงขันกับประเทศคูแขง นอกจากนี้การคืนเงินคาภาษีแผนเหล็กเพื่อท ํากระปองลา
ชามาก ทํ าใหเพ่ิมตนทุนการผลิตซ่ึงควรจะไดพิจารณาในเร่ืองดังกลาว

6. การแขงขันสับปะรดกระปองในตลาดโลก อาทิ อเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน ตองเผชิญปญหานานับ
ประการกับประเทศคูแขง เชน ฟลิปปนส เม็กซิโก เคนยา ไอวอร่ีโคสต จีน มาเลเซีย ทํ าใหสูญเสียปริมาณสง
ออกไปบาง ทางภาครัฐนาจะใหการสนับสนุนชวยแสวงหาตลาดใหมๆ  ตลอดจนชวงแกไขสภาพคลองการเงิน
แกโรงงานแปรรูปดวย

จัดทํ าเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย  :  ส ํานกัสงเสริมและฝกอบรม มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร
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