สับปะรดและผลิตภัณฑสงออก
เขียนโดย : สุขสันต สุทธิผลไพบูลย

เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอายุยาว ถิน่ ดัง้ เดิมอยูใ นเขตรอนและกึง่ รอนของทวีป
อเมริกา ซึ่งครอบคลุมพืน้ ทีบ่ ริเวณอเมริกากลางและตอนเหนือของอเมริกา
ใต บริเวณลุม นําเมซอนระหว
้
างตอนใตของเวเนซูเอลาและตอนเหนือของ
บราซิล กับบริเวณตะวันออกเฉียงใตของบราซิล ปารากวัยและตอนเหนือของอาร เยนตินา บางชนิดพบในเข
ตอบอุนบริเวณตะวันออกเฉียงใตของสหรัฐอเมริกา และมีเพียงชนิดเดียวทีพ่ บในภาคตะวันตกของทวีปอัฟริกา
ซึ่งไมทราบแนชดั วาเปนพืชดัง้ เดิมของบริเวณนัน้ หรือถูกนําเขามาจากทีอ่ น่ื ชาวอินเดียแดงในทวีปอเมริกา รู
จักสับปะรดมานานแลวยังรูจักใชชวยใหเจริญอาหารอีกดวย หลังจากนัน้ มีผนู ํากลับไปยังยุโรป สับปะรดจึง
กลายเปนผลไมทส่ี รางความแปลกใหม และตื่นตาตืน่ ใจแกผพู บเห็นเปนอันมาก
ทั้งนีเ้ นือ่ งจากรูปราง สี
กลิ่น รสชาติท่ีแตกตางจากผลไมทค่ี นุ เคยกันอยูก อ น ตอมาไดแพรหลายกระจายไปยังเขตรอนสวนอืน่ ของโลก
โดยนักเดินเรือชาวสเปนและโปรตุเกสนําไปใชแลกกับอาหารและนําตามเส
้
นเดินทางทีผ่ า น บางแหงปลูกดูแล
รักษาอยางดี และบางทองทีถ่ กู ทอดทิง้ ใหเจริญเติบโตอยูร อดไดเอง จนมีผเู ขาใจผิดวาเปนพันธุป า หรือพันธุ
พื้นเมืองที่มอี ยูด ง้ั เดิมของทองถิน่ นัน้ ๆ สับปะรดมีขอไดเปรียบเกีย่ วกับการสังเคราะหของแสง อิทธิพลของสิง่
แวดลอมที่มผี ลตอการเจริญเติบโต การออกคอก การใหผลผลิต และคุณภาพผลิตผลดีกวาพืชอื่น

สับปะรด

อนึง่ การที่สับปะรดแพรเขาไปในหมูเกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟค ตั้งแตเมือ่ ใดไมทราบแนชดั
เนื่องจากสภาพดินฟาอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตกับสับปะรดพันธุป ต ตาเวียชาวผิวขาวทีม่ าตัง้ ถิน่ ฐาน
จึงคาขายดวยการนําผลสับปะรดบรรทุกเรือไปขายยังสหรัฐอเมริกายุคตืน่ ทองทีแ่ คลิฟอรเนีย แตเสียหายใน
ระหวางการเดินทางเปนจํานวนมาก ดวยเหตุนจ้ี งึ เกิดความคิดทีจ่ ะแปรรูปผลสับปะรดใหเปนสับปะรดกระปอง
ป 2433 และไดรบั ความสําเร็จในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสบั ปะรดกระปองเปนแหงแรกเมือ่ ป 2444
การปลูกสับปะรดเปนการคากระจายอยูท ว่ั ไปในบริเวณระหวางเสนรุง 30 องศาเหนือถึง 30 องศาใต
ประเทศปลูกสับปะรดที่สาคั
ํ ญของโลกไดแก สหภาพอัฟริกาใต ไอวอรีโ่ คสต เคนยา เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
(ฮาวาย) ออสเตรเลีย(ควีนสแบนด) ฟลปิ ปนส ไตหวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย จากการตรวจดูพื้นที่ที่
สภาพแวดลอมเหมาะสมมักจะเปฯบริเวณใกลชายทะเลแมนาที
้ํ อ่ ยูล กึ เขามาในทวีป ซึง่ มีอณ
ุ หภูมแิ ละความชืน้
ไมแปรปรวนมากนัก หรือบริเวณทีส่ งู จากระดับนําทะเลมาก
้
พันธุสับปะรดที่นิยมปลูกกันแพรหลายมากที่สุด คือ พันธุป ตตาเว็ย เชือ่ วาเปนพันธุม าจากลุม แมนา้ํ
อเมซอน เพราะมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งใชบริโภคผลสดและทําสับปะรดกระปอง การปลูกในแตละทองถิน่ อาจ
มีการคัดเลือกสายพันธุต ามลักษณะทีต่ อ งการกัน บางชนิดปลูกเปนการคา เพือ่ ใชประโยชนจากเสนใยในใบ
และเนือ่ งจากดอกใบและแบร็กต มีสีสรรสวยงามแปลกตาจึงใชเปนไมประดับ อนึง่ ผลิตภัณฑสบั ปะรดกระปอง

จําแนกออกไดหลายชนิดอาทิเชน สับปะรดแวน (slide) สับปะรดชิน้ ยาว (spear) สับปะรดชิ้นใหญ (chunk)
สับปะรดชิน้ ลิม่ (tidbits) สับปะรดลูกเตา (cube dice) นําสั
้ บปะรด (juice) และอืน่ ๆ
สําหรับประเทศไทยสันนิษฐานวา ชาวโปรตุเกสไดนําผลสับปะรดพันธุอ นิ ทชิตเขามาในสมัยของสมเด็จ
พระนารายณมหาราชป 2224-43 พันธุสับปะรดที่ปลูกกันอยูไดแก พันธุป ต ตาเวีย พันธุน างแล (เชียงราย)
พันธุสวี (ชุมพร) พันธุภูเก็ต พันธุป ต ตานี พันธุอ นิ ทชิตแดง-ขาว (ฉะเชิงเทรา) พันธุต ราดสีทอง (สิงคโปร)
พันธุสักกะตา พันธุส งิ คโปรปต ตาเวีย (คลายกับพันธุสวีและภูเก็ต) พันธุต า งประเทศทีน่ าเข
ํ ามาไมนานมี
พันธุบราซิล กับพันธุ Tainan และ White jewel จากไตหวันและฮาวายตามลําดับ ซึง่ มีรสชาติดี สถาบันวิจยั
พืชสวน กรมวิชาการเกษตรจะไดเสนอใหเปนพันธุแ นะนําแกเกษตรกรปลูกเพื่อรับประทานผลสด สวนพันธุ
ปตตาเวียนัน้ มีผนู าเข
ํ ามาจากอินโดนีเซียปลูกไวท่ี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ และนําเขามาจาก
อินเดียปลูกไวที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สําหรับใชรับประทานผลสด อุตสาหกรรมสับประรด กระปองเริม่
ตนเมื่อประมาณป 2510 ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ การดําเนินงานในขัน้ แรกประสบปญหามีวตั ถุดบิ ไมเพียง
พอกับความตองการ เมือ่ สินคามีนอ ยราคายอมสูงขึน้ เปนธรรมดา ผูต อ งการวัตถุดบิ ใชกลยุทธกระตุน ใหราคา
สูงขึ้นเปนพิเศษ เกษตรกรเห็นเชนนีก้ พ็ ากันปลูกมากขึน้ เอง หลังจากนัน้ อุตสาหกรรมสับปะรดกระปองเจริญ
รุดหนาเรื่อยมา มีปริมาณสงออกสูงขึน้ เปนลําดับจนกลายเปนผูส ง ออกรายใหญของโลก เมือ่ ป 2529 สวน
ฟลิปปนสลดอันดับรองลงมา
ตลาดสับปะรดบริโภคสดสวนใหญเปนสับปะรดพันธุโ รงงาน มีเพียงเล็กนอยที่เปนสับปะรดพันธุภูเก็ต
ที่นิยมปลูกทางภาคใตและพันธุน างแลปลูกมากทางภาคเหนือจังหวัดเชียงรายป 2542 ตลาดมีความตองการ
ประมาณ 470,000 ตันหรือรอยละ 20 ของผลิตผลทัง้ หมด ปริมาณความตองการสับปะรดผลสดจะมากขึน้
ตลาดในประเทศมีความตองการสับปะรดสุกรอยละ 70 ขึน้ ไป เนือ้ สับปะรดแนน ละเอียด รสหวานจัด ไม
จํากัดขนาดผลเล็กหรือผลใหญก็ได การซือ้ ของพอคาจายเปนเงินสดทันที ราคาทีเ่ กษตรกรขายไดสงู กวาราคา
ที่ขายใหกบั ผูไ ดรบั โควตาสงโรงงาน ทัง้ ยังไมตอ งตัดจุกและกานทําใหเกษตรกรขายไดน้ําหนักมากขึน้ แตมขี อ
เสียคือ ปริมาณไมแนนอน ในรอบ 1 ปมชี ว งฤดูกาลทีส่ บั ปะรดออกสูต ลาดมาก 2 ชวง ดวยกันคือ เดือน
เมษายน – มิถุนายนและพฤศจิกายน – มกราคม
จากขอมูลพื้นที่เก็บเกี่ยว ผลิตผลทีไ่ ด ผลผลิตตอไรสบั ปะรดสดป 2540-2-42 ของศูนยสารสนเทศ
การเกษตรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีดงั นี้
ป
2540
2541
2542

พื้นที่เก็บเกี่ยว
(ไร)
529,361
523,983
604,799

ผลิตผลทีไ่ ด
(ตัน)
2,083,390
1,970,955
2,353,037

ผลผลิตตอไร
(กก.)
3,936
3,761
3,891

ป 2542 จังหวัดที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวมากที่สุดคือ ประจวบคีรขี นั ธ 284,666 ไร ไดผลิตผลหัวสับปะรด
สด 929,150 ตัน อําเภอทีป่ ลูกมากลดหลัน่ ลงมาไดแก กุยบุรี ปราณบุรี หัวหิน กิง่ สามรอยยอด 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 ทีผ่ า นมาไดผลิตผลหัวสับปะรดสด 2.35 ลานตันเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับป
2541 มีผลิตผลเพียง 1.97 ลานตันเศษผลผลิตหัวสับปะรดสด 2.35 ลานตันเศษ เมื่อเปรียบเทียบกับป
2541 มีผลิตผลเพียง 1.97 ลานตันเศษผลิตผลเพิม่ ขึน้ รอยละ 19.39 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากในชวงป 2540 –41
ราคาสับปะรดโรงงานทีเ่ กษตรกรขายไดอยูใ นระดับสูงมากเปนประวัตกิ ารณื โดยป 2540 ราคาเฉลีย่ กิโลกรัม
ละ 3.37 บาทและ 5.33 บาท ในป 2541 จึงเปนเหตุจูงใจใหเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น ประกอบกับป
2542 ผลิตผลสับปะรดของโลกเพิม่ ขึน้ สงผลใหราคาสับปะรดโรงงานทีเ่ กษตรกรขายไดเริม่ ลดลงอยางเห็นได
ชัดในเดือนมกราคม 2542 เฉลี่ยกก.ละ 3.37 บาทจนเหลือเฉลี่ยกก.ละ 1.31 บาทในเดือนมิถนุ ายน 2543
สํานักมาตรฐานและตรวจสอบสินคาเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจดั ประชุมนักวิชาการ
ผูประกอบการโรงงาน เกษตรกรและผูเกี่ยวของ ยังผลใหเกิดการกําหนดมาตรฐานสับปะรด เพื่อใชแปรรูปเปน
สับปะรดกระปองไว กลาวคือ เปนสับปะรดสดทัง้ ผลไมมจี กุ และกานสุกไดทไ่ี มนอ ยกวารอยละ 25 มิลลิกรัม
ตอ 1 กก. ปราศจากผลแกน ไมชํ้า ไมมตี ําหนิทเ่ี ห็นเดนชัดและไมเนาเสีย สะอาดปราศจากสิง่ แปลกปลอมและ
ปนเปอน โดยหามใชสารเคมีและสารเรงใหผลสับปะรดสุกทีก่ ระทรวงเกษตรและสหกรณไมอนุญาตและไมได
รับคําแนะนําเปนอันขาดตามลําดับ ไมมกี ลิน่ และรสผิดปกติ ไมมีการแคะจุกหรือเคาะจุก ไมมเี ชือ้ ราทีข่ ว้ั
ตลอดจนปลอดจากศัตรูพืช รวมทัง้ ลาดแผลทีเ่ กิดจากรอยมีดหรือของมีคมโดยการตรวจสอบดวยสายตา ทัง้ นี้
ตองผานการเก็บเกีย่ วอยางถูกตองตามกระบอนการเก็บเกีย่ ว และการดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อใหไดคุณ
ภาพเปนทีย่ อมรับไดเมือ่ ถึงปลายทางผลสับปะรดดังกลาว แบงเปน 2 ชั้นคุณภาพคือ ชัน้ หนึง่ (Class I ) เสน
ผาศูนยกลางผล 10.5 –15.5 ซม. ขัน้ สอง (Class II) เสนผาศูนยกลางผล 9.0 – 10.4 ซม. สับปะรดทัง้ สอง
ขั้นมีความยาวผลไมนอ ยกวาเสนผาศูนยกลางผล
การบรรจุและขนสง ตองจัดเรียงสับปะรดในพาหนะขนสงใหเปนระเบียบและแนนเพือ่ ปองกันความเสีย
หายที่อาจเกิดจากการกระแทกอันจะมีผลตอคุณภาพสับปะรด พาหนะขนสงตองสะอาด ปราศจากกลิน่ แปลก
ปลอม และตองควบคุมไมใหเกิดจากปนเปอ นทีม่ ผี ลตอคุณภาพสับปะรดระหวางการขนสง ขอมูลแหลงผลิต
ตองระบุช่ือทีอ่ ยูข องผูข ายและชือ่ จังหวัดทีผ่ ลิตในเอกสารประกอบการขาย
ปจจุบันการเกษตรของไทยไดเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบเกษตรอุตสาหกรรมมากขึ้นสับปะรดเปนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญพืชหนึ่งเหมาะสมกับระบบนี้ ซึง่ ประมาณรอยละ 70-80 สงเขาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
สับปะรดกระปองชนิดตางๆ และขยายตัวอยางรวดเร็วสามารถเพิม่ มูลคาไดอยางดี โรงงานแปรรูปสับปะรดที่
เปดดําเนินการในขณะนีเ้ ทาทีร่ วบรวมไดมอี ยูด ว ยกันทัง้ หมด 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 กําลังการผลิตรวมกันราว 1.6 –1.7 ลานตน
ป 2542 ประเทศที่ซื้อผลสับปะรดสดมากที่สุดคือ สิงคโปร 546 ตันมูลคา 2.5 ลานบาท รองลดหลัน่
ลงมา ไดแก เกาหลีใต คูเวต ญี่ปุน มาเลเซีย เนเธอรแลนด สหรัฐอาหรับเอมิเรต สหราชอาณาจักร ญี่ปุน
เยอรมนี ปากีสถาน สวีเดน นอรเวย และโปรตุเกส 4,876 ตัน 128.1 ลานบาท ลูกคารายยอยทีซ่ อ้ื มูลคา

ตั้งแต 95.8 ลานบาทลงมา ไดแก เกาหลีใต อียิปต เดนมารค อิสราเอล นิวซีแลนด ฮองกง ชิลี เลบานอน
ออสเตรีย อัฟริกาใต เยเมน สาธารณรัฐเชค โรมาเนีย โปแลนด สหรัฐอาหรับเอมิเรต ฮังการี จอรแดน กรีซ
สิงคโปร ปากีสถาน สาธารณรัฐสโลเวเนีย ไอรแลนด อุรกุ วัย เม็กซิโก อัลบาเนีย สวนสับปะรดไมบรรจุ
กระปองคูคาที่ซื้อรายใหญที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา 1,814 ตัน 109.3 ลานบาท รองลดหลัน่ ลงมา ไดแก
เนเธอรแลนด สหราชอาณาจักร ญี่ปุน เยอรมนี ปากีสถาน สวีเดน เบลเยี่ยม ฝรัง่ เศส แคนาดา และที่ซื้อ
มูลคาตํ่ากวา 10-1 ลานบาท มี 15 ประเทศ
สําหรับผูซ อ้ื นํ้าสับปะรดกระปองป 2542 มากที่สุด ไดแก สหรัฐอเมริกา 21,817 ตัน มูลคา 624.5
ลานบาท รองลดหลัน่ ลงมา คือ เนเธอรแลนด สเปน แคนาดา เปอรโตริโก ออสเตรเลีย ชิลี ฟนแลนด ฝรัง่ เศส
เลบานอน ญี่ปุน เยอรมณี ผูซ อ้ื รายยอยมูลคาตํากว
่ า 10 ลานบาทรวม 53 ประเทศ สวนนําสั
้ บปะรดไมบรรจุ
กระปองคงเปนนําสั
้ บปะรดเขมขนผูซ อ้ื มากทีส่ ดุ ไดแก เนเธอรแลนด 25,376 ตัน 1,109 ลานบาท รองลด
หลั่นลงมา คือ สหรัฐอเมริกา สเปน ญี่ปุน ชิลี ฝรัง่ เศส ออสเตรเลีย อิสราเอล เปอรโตริโก ไตหวัน แคนาดา
เยอรมณี สหราชอาณาจัก เกาหลีใต เบลเยี่ยม ผูซ อ้ื รายยอยมูลคาตัง้ แต 10 ลานบาทลงมา มี 10 ประเทศ
ป 2542 ลูกคาที่ซื้อแยมสับปะรดรายใหญ คือ สหรัฐอเมริกา 4,804 ตัน 255.9 ลานบาท รอง
ลดหลัน่ มา ไดแก ญี่ปุน เนเธอรแลนด เยอรมนี ฮองกง สหราชอาณาจักร ฝรัง่ เศส ออสเตรเลีย สาธารณรัฐ
เชค อิสราเอล อิตาลี สวีเดน แคนาดา นอรเวย เบลเยี่ยม สวนถูกคารายยอยที่ซื้อตํากว
่ า 10 ลานบาท รวม
27 ประเทศ
สําหรับสับปะรดแหงป 2542 ผูซื้อมากที่สุด ไดแก จีน 86 ตันมูลคา 4.1 ลานบาท รองลดหลัน่ ลงมา
คือ ญี่ปุน ไอรแลนด เนเธอรแลนด เกาหลีใต และผูซื้อรายยอยตั้งแต 1 ลานบาทลงมามี 10 ประเทศ
นอกจากนี้ยังมีสินคาสับปะรดสอดไสเงาะกระปองทีใ่ ชเนือ้ สับปะรดราวรอยละ 30 ของเนือ้ เงาะ ซึง่ สง
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 สําหรับลูกคา
รายยอยทีซ่ อ้ื มูลคาตํากว
่ านีม้ ี 47 ประเทศ
เนื่องจาก สับปะรดกระปอง นํ้าสับปะรดกระปอง สับปะรดแหง ไดจากการแปรรูปผลสับปะรดสด
วัตถุดิบทางการเกษตรเปนสินคาผลิตภัณฑอุตสาหกรรม รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ประกาศ
เรื่องกําหนดมาตรฐานสับปะรดกระปองมาตรฐานเลขที่ มอก 51-2516 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2516
และแกไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ 1 และ 2 เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 และวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530
ตามลําดับ ซึง่ คํานิยามสับปะรดทีม่ ชี อ่ื ทางวิทยาศาสตรวา แอนานาส โคโมธัส แอล.เมอร พันธุที่เหมาะสม
ใชทําสับปะรดกระปองทีป่ อกเปลือกเจาะแกนออกแลว ประกอบดวยนํา้ นํ้าสับปะรด อันอาจมีวตั ถุเจือปน
อาหาร โดยผานกรรมวิธใี ชความรอน เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตหรือทําลายการขยายพันธุข องจุลนิ ทรีย บรรจุ
ในกระปองรูปทรงกระบอกที่ทําดวยแผนเหล็กเคลือบดีบกุ แผนเหล็กไรดบี กุ เคลือบโครเมียม หรือ แผน
อะลูมิเนียมมีฝาปดหัวทาย เคลือบดวยแลคเกอรหรือไมกไ็ ด สับปะรดกระปอง แบงตามลักษณะของชิน้
สับปะรดออกเปน 12 ชนิด คือ

! 1. สับปะรดทั้งผล(whole) ตัดแตงใหเปนรูปทรงกระบอก
! 2. สับปะรดเต็มแวนหรือวงแหวน(slides or rings) ที่ตักจากขอ 1 ตามแนวตัง้ ฉากกับแกนเปนแวน
วงแหวน
3.! สับปะรดครึง่ แวน (half slides) ไดจากการตัดสับปะรดเต็มแวนออกเปนครึง่ แวนหรือวงแหวน
4. สับปะรดเสีย้ วแวน (quarter slides) ไดจากการตัดสับปะรดเต็มแวนออกเปนสีเ่ สีย้ วเทาๆกัน
5. สับปะรดแวนหัก (broken slides) ไดแก ชิน้ สับปะรดทีม่ สี ว นโคงโดยทีข่ นาดและ/หรือรูปราง
อาจไมสมําเสมอกั
่
นก็ได
6. สับปะรดชิ้นใหญ (chunk) ไดแก ชิน้ สับปะรดสัน้ หนาทีต่ ดั จากสับปะรดแวนหนาหรือสับปะรดทัง้
ผล หนาและกวาง 12 มม. ขึน้ ไปและยาวไมมากกวา 38 มม.
7. สับปะรดชิ้นยาว (spears or fingers) ไดแก ชิน้ สับปะรดทีต่ ดั ตามแนวแกนและมีความยาวไมนอ ย
กวา 65 มม.
8. สับปะรดลิม่ (tidbits) ไดแก สับปะรดทีต่ ดั จากสับปะรดแวนตามขอ 2-5 รูปรางคลายลิม่ มีสดั
สวนสมําเสมอหนาระหว
่
าง 8-13 มม.
9. สับปะรดลูกเตา (dices or cubes) ไดแก สับปะรดทีร่ ปู รางคลายลูกบาศก ขอบดานทีย่ าวทีส่ ดุ
ตองไมมากกวา 14 มม.
10. สับปะรดชิน้ คละ (pieces) ไดแก สับปะรดทีม่ ขี นาดชิน้ ไมสมําเสมอ
่
ไมจดั รวมอยูใ นชนิดใดชนิด
หนึ่งขางตน และไมรวมถึงสับปะรดชิน้ ใหญหรือสับปะรดชิน้ เศษ
11. สับปะรดชิน้ เศษ (chips) ไดแก สับปะรดทีอ่ าจนําขึน้ จากเศษเนือ้ สับปะรด ที่เหลือจากากรทํา
สับปะรดลูกเตา สับปะรดชนิดนีอ้ าจนับรวมเขาอยูใ นสับปะรดชิน้ ยอยได
12.!สับปะรดชิ้นยอย (crushed or crisp cut) ไดแก สับปะรดลูกเตาเล็กๆ หรือ ฝาดเปนชิน้ บางๆ
ขูดหรือซอยเปนชิน้ เล็กๆ สับปะรดชนิดนีอ้ าจมีสบั ปะรดชิน้ เศษรวมอยูด ว ย
นอกจากนี้ยังไมกาหนดรายละเอี
ํ
ยดเกีย่ วกับแบบของการบรรจุ สวนประกอบ คุณลักษณะทีต่ อ งการ
วัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปอ น สุขลักษณะ ปริมาณ เครือ่ งหมายและฉลากการชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
และการวิเคราะห
นอกจากมาตรฐานสับปะรดกระปองแลว กระทรวงอุตสาหกรรมยังไดประกาศเรือ่ งกําหนดผลิตภัฑฑ
นํ้าสับปะรดมาตรฐานเลขที่ มอก. 112-2517 ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2517) เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.
2517 โดยแกไขครั้งที่ 1 ฉบับที่ 176(พ.ศ. 2518 ) ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2518 และกําหนด
ผลิตภัณฑผลไมแหงซึง่ ครอบคลุมถึงสับปะรดแหงดวย ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 112-2517 ฉบับที่ 176
(พ.ศ. 2518) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 และกําหนดผลิตภัณฑผลไมแหงซึง่ ครอบคลุมถึงสับปะรด
แหงดวยตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 919-2532 ฉบับที่ 1566 (พ.ศ. 2532) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2532 โดยคํานิยามผลสับปะรดสด สะอาด สุกดวยกรรมวิธีเชิงกล ตองไมไดผา นการกรองดวยวิธใี ดๆ
แตยอมใหใชเครือ่ งหมุนเหวีย่ งได นํ้าสับปะรดนี้อาจทําจากนํ้าสับปะรดที่ทาให
ํ เขมขน แลวนํามาทําใหเจือจาง
ภายหลังดวยประสงคจะรักษาคุณภาพและองคประกอบสําคัญไว
นํ้าสับปะรดทีอ่ ยูใ นภาชนะบรรจุตอ งผาน
กรรมวิธีการเก็บถนอมอาหาร ทัง้ นีไ้ มรวมถึงวิธกี ารอาบรังสีและไมครอบคลุมถึงนํ้าสับปะรดเขมขนทีย่ งั ไมได

ปรุงแตง และไดผา นกรรมวิธรี ะเหยนําออกจนเข
้
มขนสวนผลไมแหงนัน้ หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจาการนําผลไม
มาผานกรรมวิธตี ามธรรมชาติหรืออุปกรณทเ่ี หมาะสม ไมรวมวิธกี ารทําใหแหงโดยวิธีเยือกแข็ง (freeze dried)
ซึ่งจะมีการปรุงแตงรสหวาน และชนิดปรุงแตงรสหวาน และชนิดปรุงแตงรสหวาน
ในการนี้ยังไดกําหนดรายละเอียดนําสั
้ บปะรดในเรือ่ งสวนประกอบ คุณลักษณะทีต่ อ งการ วัตถุเจือปน
ในอาหาร สารปนเปอ น สุขลักษณะ ภาชนะบรรจุ การชัง่ ตวงวัด การทําเครือ่ งหมายและฉลากของนําสั
้ บปะรด
ที่บรรจุในภาชนะและผลไมแหงเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ตองการ วัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปอ น สุขลักษณะ
การบรรจุ เครือ่ งหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน และการทดสอบผลไมแหง
อนึ่งถาผูใดสนใจดูรายละเอียดไดจาก เอกสารมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมสับปะรดกระปอง
นํ้าสับปะรดและสับปะรดแหง รวมทัง้ สอบถามขอสงสัยกับนักวิชาการ ที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาห
กรรม กระทรวงอุตสาหกรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 202-3300
สวนสินคาที่ทางราชาการไมไดกาหนดมาตรฐานไว
ํ
ไดแก สับปะรดผลสด สับปะรดแชแข็ง แยม
สับปะรด แลวแตผสู ง ออก และผูซ อ้ื ตางประเทศตกลงกันเอง ที่สําคัญผูส ง ออกจะตองปฏิบตั ติ ามกฏหมาย
ระเบียบขอบังคับของประเทศผูน าเข
ํ านัน้ ๆ
ประเทศคูแ ขงขันสินคาผลิตภัณฑสบั ปะรดทีส่ ง ออกของเรา ไดแก ฟลปิ ปนส อินโดนีเซีย เคนยา จีน
มาเลเซีย อัฟริกาใต เม็กซิโก ไอวอรีโ่ คสต เวียตนาม โดยภาพรวมตลาดสงออกสินคาสับปะรดของเรามี
ลูกคารายใหญ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน เกาหลีใต ซึ่งเก็บภาษีขาเขาแตกตางกันเทาที่ทราบ มีดงั
นี้
สหรัฐอเมริกาเก็บภาษีขาเขาสับปะรดแชแข็ง 0.25 เซนตตอ กก. สับปะรดกระปอง 0.35 เซนตตอ กก.
นําสั
้ บปะรดกระปอง 4.2 เซนตตอ ลิตร แยมสับปะรดรอยละ 2.1 สับปะรดแหง 0.44 เซนตตอ กก. และ
สับปะรดสอดไสเงาะรอยละ 5.6
สหภาพยุโรป ประกอบดวย 15 ประเทศ คือ ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมารค อังกฤษ ฟนแลนด
ฝรัง่ เศส เยอรมณี กรีซ ไอรแลนด อิตาลี เนเธอรแลนด ลักเซมเบิรก โปรตุเกส สเปน สวีเดน เก็บภาษีขาเขา
สับปะรดกระปองทีม่ นี าตาลมากกว
้ํ
ารอยละ 17-19 ในอัตรารอยละ 25.6 + 25 เหรียญยูโรตอ 1 คัน และ
อืน่ ๆ รอยละ 25.6 สวนนําสั
้ บปะรด ถามูลคาไมเกิน 30 เหรียญยูโรตอนํ้าหนักสุทธิ 100 กก. เก็บภาษีรอยละ
33.6 + 206 เหรียญยูโรตอ 1 ตัน และอืน่ ๆ รอยละ 33.6
ญี่ปุนเก็บภาษีนําเขาผลสับปะรดสดสับปะรดกระปองแยมสับปะรดสับปะรดแหงรอยละ 17 สับปะรด
แชแข็งรอยละ 72 นํ้าสับปะรดสับปะรดสอดไสเงาะรอยละ 54
เมื่อมีการสงออกก็มีการนําเขาเปนธรรมดาแตปริมาณไมมากนัก กลาวคือ ป 2542 มีสบั ปะรด
กระปอง 144 กก. 6,148 บาท นํ้าสับปะรดเขมขนราว 169 ตัน 4.6 ลานบาท เก็บภาษีรอยละ 30 หรือ 25
บาทตอกก.

ปญหาพรอมทั้งแนวทางการพัฒนาสับปะรด พอประมวลได ดังตอไปนี้
1. การผลิตสับปะรดสงโรงงานยังประสบปญหาอยางมากอาทิ พันธุที่ใชปลูก โรคแมลงผลผลิตตอไรตา่ํ
เพราะตองอาศัยสภาพดินฟาอากาศ คุณภาพไมไดมาตรฐาน ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก บั เทคโนโลยีการปลูก ดูแลรักษา
การใหปุย การบังคับใหออกดอก และอืน่ ๆ ซึง่ เกษตรกรปฏิบตั ติ ามคําบอกกลาวของเจาหนาที่บริษัทเอกชนที่
จําหนายปจจัยการผลิต มากเกินไป อาจจะคลาดเคลือ่ นทาง วิชาการไดผลิตผลคุณภาพไมดีพอ ดังนัน้
เกษตรกร เอกชนผูแปรรูป เจาหนาทีข่ องรัฐ นาจะไดรว มกันแกไขในเรือ่ งนี้
2. การตกคางสารไนเตรทในผลสับปะรด อันเกิดจากการใชปยุ ไนโตรเจนมากเกินไปหรือเรงใสหลัง
จากบังคับออกดอกแลว ซึ่งทําใหเกิดปญหาคุณภาพของผลิตภัณฑสับปะรดกระปอง กลาวคือ เมือ่ มีปริมาณ
สารนี้ตกคางสูงจะไปทําปฏิกริ ยิ ากัดกรอนดีบกุ ผิวดานในกระปองเปลีย่ นเปนสีดําหลุดรวงลงในนําเชื
้ อ่ ม หาก
ปรากฏจะเปนผลเสียตอการแขงขันสงออก โดยทางสาธารณสุขไดกาหนดมาตรฐานาและอนุ
ํ
ญาติใหมไี นเตรท
ในพืชฝกและอาหารไดไมเกิน 500 สวนในลานสวน ดวยเหตุนท้ี างโรงงานแปรรูปจึงจําเปนตองสุม ตัวอยาง
ตรวจหาปริมาณสารนีก้ อ นรับซือ้ ผบสับปะรดสดทีใ่ ชเปนวัตถุดบิ
3. ปจจุบันการปลูกสับปะรดขาดการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโรงงาน
ซึ่งตองการสับปะรดแตละเดือนในปริมาณทีส่ มําเสมอตลอดป
่
ความจริงทีเ่ ปนอยูเ วลานีบ้ างชวงมีผลิตผลออก
มากนอยตางกันไมแนนอน ทําใหตน ทุนการแปรรูปสูง สวนใหญเกษตรกรจะปลูกสับปะรดตามราคาทีผ่ า นมา
เชน ถาปทแ่ี ลวราคาสูงมากในปนจ้ี ะขยายเนือ้ ทีป่ ลูกเพิม่ ขึน้ อีก พรอมกับดูแลใหสบั ปะรดตอ 1 และตอ 2 ที่มี
อยูใหเจริญเติบโตสมบูรณ โดยใชปจจัยการผลิตใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลิตผลสับปะรดทําใหมปี ริมาณออกมาก
เกินภาวะลนตลาดราคาตกตําขาดทุ
่
นใหรัฐบาลชวยเหลือ แลวเกษตรกรก็ลดเนือ้ ทีป่ ลูกในปถดั ไปไดผลิตผล
ออกมานอยเกินภาวะขาดแคลนไมพอกับความตองการ ราคาจะสูงขึน้ อีกหมุนเวียนเชนนีใ้ นรอบ 2-3 ป
ตลอดมา การที่ทางราชการไดกาหนดเขตเกษตรเศรษฐกิ
ํ
จปลูกสับปะรดและใหมกี ารขึน้ ทะเบียนผูป ลูก เปน
นามธรรมไมมีบทลงโทษและจูงใจอะไร
เพราะสวนทางกับรัฐธรรมนูญที่กําหนดทุกคนมีสิทธิเสรีภาพสวน
บุคคล ทั้งๆ ที่ทําความเสียหายตอสวนรวมและตัวเองทีต่ อ งนําเงินภาษีของทุกคนมาชวยเหลือ ฉะนัน้ จึงมีความ
คิดเห็นวาไมมีทางแกไขปญหานี้ได ถายังไมชใ้ี หชดั วาในกรณีใดบาง
4. ตลาดสับปะรดสดมักจึงมีปญ
 หาเปนประจําในเรือ่ งโควตาสับปะรดสงโรงงาน โดยโรงงานจะนํา
ระบบโควตามาใชเมื่อเกิดภาวะสับปะรดลนตลาด เกษตรกรไมสามารถขายสับปะรดใหโรงงานโดยตรงตอง
ผานพอคารวบรวม ซึง่ มักจะรับโควตามาจากโรงงานแลวขายโควตาใหเกษตรกรอีกตอหนึง่ ทําใหเกษตรกร
ขายสับปะรดไดในราคาทีต่ ากว
่ํ าโรงงานรับซือ้ มาก หรือบางครัง้ ขายใหโรงงานไมไดเลย ตองปลอยทิง้ เสียหาย
ในไร ทั้งนี้เนือ่ งจากเกษตรกรไมไดรบั ความรวมมือจากโรงงานในการทําสัญญาขอตกลง (contract farming)
รัฐบาลนาจะผลักดันพ.ร.บ. สภาการเกษตรขึน้ มาใหได
5. สิ่งอํานวยความสะดวกของภาครัฐมีไมเพียงพออันไดแก การขาดแคลนตูส ง ออกเครือ่ งจักรทีย่ กของ
ลงเรือ ไมมีโกดังพักสินคากอนลงเรือ ไมมเี รือสินคาในบางชวง ทั้งยังเก็บภาษีการคาและภาษีเทศบาลมากเกิน
ไป ซึ่งเปนอุปสรรคในการแขงขันกับประเทศคูแ ขง นอกจากนี้การคืนเงินคาภาษีแผนเหล็กเพื่อทํากระปองลา
ชามาก ทําใหเพิม่ ตนทุนการผลิตซึง่ ควรจะไดพจิ ารณาในเรือ่ งดังกลาว
6. การแขงขันสับปะรดกระปองในตลาดโลก อาทิ อเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน ตองเผชิญปญหานานับ
ประการกับประเทศคูแขง เชน ฟลิปปนส เม็กซิโก เคนยา ไอวอรีโ่ คสต จีน มาเลเซีย ทําใหสูญเสียปริมาณสง
ออกไปบาง ทางภาครัฐนาจะใหการสนับสนุนชวยแสวงหาตลาดใหมๆ ตลอดจนชวงแกไขสภาพคลองการเงิน
แกโรงงานแปรรูปดวย

จัดทําเอกสารอิเล็กทรอนิกสโดย : สํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

