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ค ำน ำ 

   

  พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 ก าหนดอ านาจหน้าที่

ของสภาเกษตรกรจั งหวัด ส่ง เสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มขอ งอง ค์กรเกษตรกร           

กลุ่มเกษตรกร   ยุวเกษตรกรในจังหวัดในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนา รวมทั้งเสริมสร้างความ

เขม้แข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรภายในจังหวัด สภาเกษตรกรแห่งชาติ เล็งเห็น

ความส าคัญต่อการเสริมสร้างอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรภายในประเทศสามารถยืนได้ด้วย

ตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยหน่วยงานภาครัฐ และลดปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 

จึงมีนโยบายโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยให้

ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร เพื่อบริหารจัดการ

ผลผลิตด้านการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทที่ 1 

หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแห่งชาต ิพ.ศ.2553 ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่ง 

คือ เพ่ือสนับสนุนสิทธิและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการก าหนดนโยบายและการวางแผนการ

พัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้รัฐรักษาเสถียรภาพด้านราคาและความม่ันคงในอาชีพ

เกษตรกร เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิ ตของเกษตรกร ให้ดีขึ้ นท้ังในด้านเศรษฐกิ จ         

สังคม การเมืองอย่างตอ่เนื่องได้ด าเนนิการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนท่ีจากระดับล่างสู่ระดับบน มีการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมตั้งแต่

ในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นล าดับ จนเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับประเทศ ในการจัดท า

แผนพัฒนาเกษตรกรรมดังกล่าวคร้ังนั้นมุ่งเน้นให้ความส าคัญพ้ืนท่ีในระดับหมู่บ้าน ต าบลอย่างมาก 

เพราะถือ เป็นจุด เร่ิมต้นของ ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทุกเร่ือ งทุกสาขาท้ังในภาค

การเกษตรและนอกภาคการเกษตร ข้อมูลปัญหาความต้องการตา่ง ๆ ท่ีได้จากพื้นท่ีเหล่านัน้ถือเป็น

ข้อมูลจริงท่ีเกิดจากปัญหาความเดอืดร้อนของเกษตรกรโดยตรง ในเร่ืองท่ีมีความเร่งด่วนสภาเกษตรกร

แห่งชาตไิด้ให้ความส าคัญเร่งน าเสนอรัฐบาลในลักษณะข้อเสนอเชิงนโยบายและพบว่าเม่ือเวลาผ่านไป

ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นสว่นใหญ่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สภาเกษตรกร

แห่งชาติจึงได้หยิบยกเร่ืองการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบลขึ้นมาด าเนินการอีกคร้ัง      

โดยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนชุมชนระดับต าบลร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วนตนเองส่งเสริมการ

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกันในรูปของการจัดการตนเองพัฒนา

เกษตรกรให้ มีคว าม รู้เท่า ทันการเปลี่ ยนแปลง สามารถ จัดท าแผนพัฒนาร่วมกั น  น าไปสู่ การ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร และสร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยง และพัฒนา

ความร่วมมือในดา้นการผลิตทางการเกษตรกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริโภคเพ่ือการยังชีพ

ระหว่างเครือข่ายองค์กรเกษตรกรกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นด าเนินการใน 5 เร่ืองหลักให้

บังเกิดผลแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ปัญหาหนี้สิน ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ปัญหาท่ีดินท ากิน ปัญหาราคาสินค้าเกษตร เร่ืองสวัสดิการเกษตรกร สิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม พ้ืนท่ีด าเนนิการอ าเภอละ 1 ต าบล และหลังจากท่ีสภาเกษตรกรได้ด าเนินการเร่ืองนี้ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีค าสั่ง เม่ือวันท่ี 5 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งคณะท างานปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 เร่ือง ได้แก่ การลดตน้ทุน

และเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม (Zoning) ระบบส่งเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ

ธนาคารสินค้าเกษตร ซึ่งได้มุ่งเนน้พ้ืนท่ีด าเนนิการในระดับต าบลเช่นเดียวกับโครงการจัดท าแผนพัฒนา

เกษตรกรรมระดับต าบล  ท่ีสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดก าลังด าเนินการอ ยู่
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 อย่างไรก็ตามสภาเกษตรกรแหงชาตเิห็นว่าการจะแก้ไขปัญหาการเกษตรของประเทศได้น้ันตอ้ง

มีการด าเนินงานในลักษณะของการรวมกลุ่ม และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ 

โดยเร่ิมจากกลุ่มขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน ต าบล ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเบ้ืองต้น

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ในลักษณะของเกษตรอุตสาหกรรม หรือ SMEs เกษตร ซึ่งการท่ีจะพัฒนาสู่ความ

เข้มแข็งในระดับนั้นได้ จ าเป็นต้องสนับสนุนให้กลุ่มหรือชุมชนมีแผนปฏิบัติงาน มีเป้าหมายท่ีชัดเจน มี

ข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้ในการวางแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือ

กลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถจัดท าแผน มีการสร้างผู้น า สร้างคนในชุมชนหรือ

กลุ่มองค์กร ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถจัดท าแผนงาน ก าหนดวิธีการ เป้าหมายการ

ด าเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีส าคัญให้กับเศรษฐกิจฐานรากระดับ

ต าบลอย่างย่ังยืน ซึ่งจะสอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ดังนัน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 จึงได้ควบรวมโครงการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับต าบล กับโครงการสร้างความ

เข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรเข้าไว้ด้วยกัน เป็นกิจกรรมภายใต ้ “โครงการ

จัดท าแผนพัฒนาเกษตรกรรมต าบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม” 
 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถจัดท าแผนพัฒนาร่วมกั น 

น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเกษตร 

 2.จัดตั้งองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีต าบลเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นสินค้าเกษตรชนิดใหม่

ในพ้ืนท่ีหรือพัฒนาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรเดิม และเชื่อมโยงเครือข่าย 

3.ปรับปรุงระบบการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรในต าบล โดยอาศัยแผนพัฒนา

เกษตรกรรม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นเคร่ืองมือสร้างมูลค่าเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain)ตั้งแต่ตน้น้ า กลางน้ า และปลายน้ า ในรูปแบบ

เกษตรอุตสาหกรรม และ SMEs เกษตร เปลี่ยนแปลงจากเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นเกษตรสมัยใหม่เน้น

บริหารจัดการและเทคโนโลยี สร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ 
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บรบิทต ำบลหนองพันจันทร์ อ ำเภอบ้ำนคำ จังหวัดรำชบุรี 

 สภำพท่ัวไป 

  ต าบลหนองพันจันทร์ เดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งของต าบลบ้านคา ซึ่งมีพรานลา่สัตว์คนหนึ่ง ชื่อ นาย

จันทร์ ซึ่งชอบล่าสัตว์ท่ีหนองน้ า ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นประจ า ชาวบ้าน จึงตัง้ชื่อ ชื่อหมู่บ้านนี้ว่า "บ้าน

หนองพรานจันทร์" และได้เรียกกันเพ้ียนจนถึงปัจจุบันนี้ ว่า "บ้านหนองพันจันทร์" ต่อมาได้แยกต าบล 

ตาม พระราชบัญญัตปิกครองท้องถิ่น เป็น ต าบลหนองพันจันทร์ และปัจจุบันได้ยกฐานะเป็น องค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ เป็นหนว่ยการบริหารราชการซึ่งจัดตัง้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตามประกาศ ลงวันท่ี 30 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2539 พ้ืนท่ีอาณาเขตและความรับผิดชอบในเขตพ้ืนท่ี

ต าบลหนองพันจันทร์ เดิมมีจ านวน 9 หมู่บ้าน และปัจจุบันได้แยกหมู่บ้าน เป็น 11 หมู่บ้าน 

  ต าบลหนองพันจันทร์ เป็นต าบลหนึ่งในจ านวน 3 ต าบล ของอ าเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี 

ท่ีต้ังของต าบลอยู่ทางทิศเหนือ ของอ าเภอบ้านคาและทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี โดยอยู่

ระหว่างเส้นรุ้งท่ี 99 องศา 26 ลิปดาตะวันออก 11.4 ฟิลปิดาตะวันออก และระหว่างเส้นแวงท่ี 13 

องศา 28 ลิปดาเหนอื 24.1 ฟิลปิดาเหนอื มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 212.00 เมตร 
 

 ข้อมูลด้ำนสังคม 

 ข้อมูลชุมชนต าบลหนองพันจันทร์ จ านวน 11 หมู่บ้าน 

ล าดับท่ี ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน  ล าดับท่ี ชื่อชุมชน/ชื่อหมู่บ้าน 

 1 บ้านทุ่งมะลิคร้อ   7 บ้านหนองธง 

2 บ้านหนองโก  8 บ้านหนองตาเล็ก 

3 บ้านช่องลาภ  9 บ้านทุ่งหมูปล่อย 

4 บ้านหนองจอกบน  10 บ้านทุ่งตาลับ 

5 บ้านหนองจอก  11 บ้านทุ่งมะลิคร้อเหนอื 

6 บ้านหนองพันจันทร์    
 

 พ้ืนท่ี 

  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลหนองพันจันทร์ มีพ้ืนท่ีเป็นภูเขาและท่ีราบบางส่วนเหมะแก่ การ

ท าพืชไร่ ไม้ผลและเลีย้งสัตว์ โดยเฉพาะ การปลูกสับปะรด , การปลูกต้นยางพารา , การปลูกอ้อย 

 

 เขตพ้ืนท่ี 

มีเนื้อท่ีท้ังหมด 143 ตารางกิโลเมตร การเดินทางห่างจากท่ีท าการอ าเภอบ้านคา โดยทาง

รถยนตป์ระมาณ 8 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดราชบุรีโดยทางรถยนต์ประมาณ 60 กิโลเมตร มีอาณา

เขตตดิตอ่กับพ้ืนท่ีปกครองใกล้เคียง ดังนี้ 
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ทิศเหนอื ตดิกับ ต าบลท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง 

ทิศใต ้ตดิกับ ต าบลบ้านบึง อ าเภอบ้านคา 

ทิศตะวันออก ตดิกับ ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง 

ทิศตะวันตก ตดิกับ ต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา 
 

แผนท่ีต ำบลหนองพันจันทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

  

ต าบลหนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา 
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บทที่ 2 

หลักแนวคิดและบทวิเครำะห์ 

 Business Model Canvas เป็นเคร่ืองมือใหม่ส าหรับผู้ประกอบการท่ีก าลังคิดจะ “ลงทุน” เร่ิมต้น

ธุรกิจ หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากย่ิงขึน้ เหตุท่ีต้องเน้นค าว่า “ลงทุน” เพราะหลายคนนา่จะ

คุ้นเคยกับการท า “Business Model” ท่ีไม่ว่าจะกี่ต าราหรือนักธุรกิจกี่คนก็มักจะบอกว่า ก่อนจะเร่ิมต้ น

ธุรกิจท่ีดี ควรมี Business Model ท่ีชัดเจน เพ่ือลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจนัน้ๆ และท าให้เรารู้และ

เข้าใจภาพรวมของธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้น แตใ่นทางปฎิบัตแิล้ว Business Model ยังไม่สามารถตอบ

โจทย์ภาพรวมของธุรกิจได้อย่างครบถ้วน  Business Model Canvasจึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นเคร่ืองมือ

ส า เ ร็ จ รู ป  (template) โด ย  Alex Osterwalder เพ่ื อ ม า เติ ม เต็ ม ช่ อ ง ว่ า ง ข อ ง โม เด ล ธุ ร กิ จ                    

ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นภาพรวม (visualizing) ของธุรกิจได้ครบทุกมิติมากขึ้น ช่วยให้

ผู้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการลงทุนได้ขึน้ เป็นการตอบโจทย์ส าคัญของการท าธุรกิจ นั่นคือ 

ท าอ ย่าง ไรให้ มี  “ก าไร”  Business Model Canvas จึงเปรียบเส มือนแผนลงทุนของผู้ประกอบการ

ด้วย Business Model ท่ีสมบูรณ์ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
http://alexosterwalder.com/
http://businessmodelgeneration.com/canvas/bmc
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หลักการตลาด 4 P คือ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ส่วนผสมทางการตลาดท่ีนิยมน ามาเป็น

เคร่ืองมือ หรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการวางแผนการตลาดมีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ ซึ่งหลักการใช้ก็คือการ

วางแผนในแตล่ะส่วนให้เข้ากันอย่างลงตัวและเหมาะสม ดังนี้ 

 
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) ในการท าธุรกิจมีองค์ประกอบส าคัญก็คือ สินค้าหรือบริการ ซึ่งถือเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีท าให้เกิดรายได้หรือผลตอบแทนให้กับองค์กร หลักการวางแผนจึงตอ้งค านึงถึงปัจจัยตา่งๆ

เช่น ความตอ้งการของลูกค้า คุณภาพของสินค้า รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัย และสามารถ

เปรียบเทียบเทียบกับคู่แข่งขันได้หรือไม่ 

2.ราคา (Price) การตั้งราคาขายถือเป็นกลยุทธ์ท่ีส าคัญ  ซึ่งนอกจากราคาจะสามารถดึงดูด

ความสนใจของลูกค้าได้แล้ว การตั้งราคาขายยังเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งท่ีท าให้ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ใน

ธุรกิจประเภทเดียวกันได้ เช่น ก าหนดให้มีส่วนลดเม่ือซื้อตามจ านวน ก าหนดราคาตามขนาดและ

ปริมาณของสินค้า 

3.ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ก็คือการน าสินค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึดหลักความมี

ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าท่ีสามารถท า

ให้เกิดผลก าไรมากท่ีสุด ตอ้งกระจายสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด ( 4P คือ ) 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หัวใจส าคัญของการส่งเสริมการตลาดก็คือ ท าอย่างไร

ให้สามารถขายสินค้าหรือบริการให้ได้มากท่ีสุด การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคัญและมีอยู่หลาย

วิธี เช่น การโฆษณาผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ การท ากิจกรรมเพ่ือส่ งเสริมการขาย การบริการ หรือขาย

ตรงโดยการน าเสนอของพนักงาน 
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กลยุทธ์การตลาด 4C คือ เป็นแนวคิดทางด้านการตลาดแนวใหม่ท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือตอบ

โจทย์ของ ผู้บริโภคให้ตรงประเด็นได้มากท่ีสุด เพราะปัจจุบันจากพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและ

บริการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์การตลาด 4C ประกอบด้วย 

C ตั ว ท่ี  1 มาจากค าว่ า Consumer Wants and 

Needs หมายถึงความต้องการของผู้บริโภค การผลิต 

สินค้าในปัจจุบันต้องค านงึถึงความต้องการของลูกค้า

เป็นหลัก และนักการตลาดต้อ งรู้ก่อนว่าลูกค้าหรือ

ผู้บริโภคตอ้งการสินค้าแบบไหน 

C ตั ว ท่ี  2 มาจาก ค าว่ า  Consumer’s Cost to 

satisfy หมายถึง ต้นทุนของผู้บริโภค การตั้งราคาของ

ผู้ผลิตตอ้งค านงึตน้ทุนของผู้บริโภคมากกว่าต้นทุนของ

ผู้ผลิต 

                C ตั ว ท่ี  3 ม าจากค าว่ า Convenience to buy หม ายถึ ง  ค ว ามสะด วกในการซื้ อ 

ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดจะต้องค านึงถึงความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคเป็น

ส าคัญ โดยอาจเพ่ิมช่องทางในการซื้อให้กับลูกค้า 

                C ตัวท่ี 4 มาจากค าว่า Communication that Connects หมายถึง การสื่อสาร การสื่อสารท่ี

ดีจะท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อใจและเชื่อถือในตัวสินค้า ท่ีจะส่งผลให้เกิดการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึน้ 

แต ่กลยุทธ์การตลาด 4C คือ กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบโจทย์และความต้องการ

ของลูกค้าในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทส าคัญ ดังนัน้เม่ือกลยุทธ์ 4C เกิดจากการพัฒนาของ

อินเทอร์เน็ต นักการตลาดท่ีชาญฉลาดก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตท าการตลาดให้ประสบความส าเร็จด้วย

เช่นกัน 

 พฤติกรรมผู้ บริโภค หรือ  Consumer Behavior หมายถึง การตัดสินใจและการกระท าของ

ผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อ และใช้สินค้าบริการเพ่ือตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของตน 

ดังนั้นการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค จึงเป็นการศึกษาถึงพฤตกิรรมต่างๆ เพ่ือคุณจะได้น าไปใช้ใน

การพัฒนาสินค้า และบริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจเช่นกัน เหมือนกับสุภาษิต

จีนท่ีกล่าวไว้ข้างต้นครับ  การวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภคนักการตลาดจะเรียกว่า 6Ws ซึ่งประกอบไป

ด้วยดังนี้ 

 

 



11 

  

1.WHO – ใครคือกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นการศึกษาถึงลักษณะของกลุ่ มเป้าหมายใน เร่ืองต่ างๆไม่ว่ าจะเป็นประชากรศาสต ร์  

ภูมิศาสตร์ จิตวิทยาและพฤติกรรม เช่น เพศ อายุ อาชีพ  สถานท่ี เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยระบุ

ข้อมูลของคุณได้ชัดเจน เพ่ือท่ีคุณจะสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดด้านต่างๆ อย่างเหมาะสมและ

สามารถตอบสนองตอ่ความพึงพอใจของกลุ่มเป็นหมายได้น่ันเอง 

2.WHAT – ผู้บริโภค ซื้ออะไร 

ก่อนอื่ นคุณต้อ งทราบถึงสิ่ ง ท่ีผู้บ ริโภคต้องการซื้อ  เช่น  อ งค์ประกอบผลิตภัณฑ์ หีบห่อ 

คุณสมบัติตัวสินค้า ท่ีตรงตามความต้องการ ตราสินค้าตอ้งตรานี้เท่านั้น เป็นต้น เพ่ือท่ีคุณจะน าไป

ปรับปรุงหรือส่งเสริมสินค้าและบริการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าและบริการ  รูปลักษณ์ของสินค้า 

คุณภาพสินค้า เพ่ือสร้างแบรนดใ์ห้แข็งแกร่งรวมถึงสร้างความแตกต่างจากแบรนดอ์ื่นๆ 

3.WHERE – ช่องทางในการซื้อ 

ช่องทางท่ีลูกค้าใช้ในการหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อผ่านเว็บไซต ์ซื้อท่ีตลาดขาย

สินค้าเฉพาะ หรือห้างสรรพสินค้า หรือพูดง่ายๆก็คือการสถานท่ี ท่ีกลุ่มเป้าหมายมักชอบไปซื้อสินค้า 

ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งส าคัญ  หากว่าคุณทราบว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณซื้อสินค้าจากท่ีไหน ก็จะท าให้คุณ

สามารถก าหนดกลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่ายและน าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าไปสู่แหล่งตลาดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4.WHY –  ท าไมผู้บริโภคตอ้งการซื้อ.... 

เราควรศกึษาถึงผู้บริโภค หาเหตุผลว่าท าไมผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อ เช่น ซื้อเพ่ือตอบสนองตาม

ความตอ้งการ ซื้อเพ่ือตอบสนองตามปัจจัยพ้ืนฐาน หรือ การซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมเพ่ือเข้าสังคม และ 

การซื้อถุงมือเพราะอยู่ในช่วงหนา้หนาว คุณตอ้งตอบค าถามกับตัวเองให้ได้ก่อนว่า เขาจะซื้อของเรา

เพ่ืออะไร !! 

5. WHEN – โอกาสในการซื้อหรือจะซื้อเม่ือไหร่ 

เราต้องค านึงถึงสินค้าของคุณว่า สินค้าคุณเป็นสนิค้าท่ีอยู่ในช่วงเวลาหรือไม่ หรือเป็นสินค้าท่ี

ขายได้ตลอดท่ัวไป เพราะคุณตอ้งแยกแยะสินค้าเหล่านี้ออกจากกันก่อน บางคร้ังสินค้าคุณอาจเป็นช่วง

เทศกาล อาทิ คุณเปิดธุรกิจโรงแรมคุณก็ตอ้งดูเหมือนกันว่าช่วงไหนคนไม่ค่อยไปโรงแรม คุณก็ต้อง

จัดการลดโปรโมชั่นราคาห้องพักให้ต่ าลงเพ่ือการอยู่รอดของธุรกิจ ซึ่งสิ่งนี้สามารถช่วยเพ่ิมยอดขายให้

ธุรกิจยังคงด ารงอยู่ในโลกของการตลาดออนไลน์ 
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6.WHOM - ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจของลูกค้าตอ่การซื้อสินค้า 

บางคร้ังลูกค้าก็ไม่ได้ซื้อเพราะความตอ้งการของตนเองเพียงอย่างเดียว อาจมีบุคคลอื่นท่ีมีผล

ครอบคลุมในการซื้อดังนี้ 

 - ผู้ริเร่ิม คือ ผู้ท่ีมีความตอ้งการซื้ออะไรสักอย่าง แล้วบอกพอ่แม่ให้ท าการซื้อ 

 - ผู้ ท่ีแนะน า คือ ผู้ท่ีมีส่วนในการเลือกตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เช่น พ่ีชายมีการแนะน าให้ซื้อ

สินค้านี้นะ 

 - ผู้ตัดสินใจ คือ ผู้ท่ีมีอ านาจตัดสนิใจซื้อหรือไม่ซือ้ บางคร้ังอาจจะเป็นเครือญาต ิ พ่อและแม่ 

 - ผู้ซือ้ คือ ใครก็ได้ท่ีมีเงินเพียงพอตอ่การซื้อ 
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บทที่ 3 

แผนธุรกิจของกลุ่ม 
 

ควำมเป็นมำของกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 ผู้น ากลุ่มเกษตรกรก่อตัง้รวมกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดเพ่ือปลูกสับปะรดพันธ์ุปัตตาเวีย เพราะถือว่า

เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีอย่างเป็นกอบเป็นก า 

นอกจากนี้ยังสามารถช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีรายได้ท่ีม่ันคง และย่ั งยืน โดยมีการ

วางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับพ่ีน้องเกษตรกร ในเร่ืองของการลดตน้ทุน เพ่ิม

ผลผลิต และการตลาด ณ วันนี้การรวมกลุ่มส่งสับปะรด ท าให้สามารถต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าได้ 

เพราะว่าสินค้าเรามีเยอะ และส่วนหนึ่งเราท าสินค้าคุณภาพ เราท าสิ นค้ามาตรฐาน ได้รับสิ่งบ่งชี้ทาง

ภูมิศาสตร์ GI เป็นลิขสิทธ์ิเพ่ิมมูลค่าสินค้าตัวนี้ จึงท าให้สินค้าเราเป็นท่ีรู้จักมากขึ้นและตลาดต้องการ

จนทุกวันนี้ 

 
 

รำยช่ือสมำชิกกลุ่ม 

 1. นายประนอม อาจคงหาญ  ประธานกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 2. นายล้วน รัชตวัชราภร  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 3. นายทองเจือ อุดร   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 4. นายบัญชา ธนะชัยศรี  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 5. นายนองค์ สีบุปผา   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 6. นางสีนวล ทองคอนเหมือน  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 7. นายไทย สระทองมอญ  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 8. นายสมพงษ์ สมพงษ์   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 9. นายไหม สระทองย้อย  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU7Mzso-jXAhUMLo8KHT58CcMQjRwIBw&url=http://www.komchadluek.net/news/agricultural/258065&psig=AOvVaw15vPDrHQDGocfOBHf8jvoo&ust=1512199351549433
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 10. นายมนตรี เหมือนรุ่ง  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 11. นายอนันต์ อาจคงหาญ  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 12. นายบุญย่ิง ชินยงดุจน์  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 13. นายประสาท ฝากฟื้น  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 14. นางล าพอง ทองสุกใส  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 15. นางอนงค์ ภูมยางงาม  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 16. นายสาย อาจคงหาญ  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 17. นายจ านง ดอนพุ่มไทร  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 18. นางเพ็ญศรี วัฒนกิจรุ่งโรจน์ สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 19. นายแพ สระทองย้อย  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 20. นายตา๋ วัฒนกิจรุ่งโรจน์  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 21. นายลิม้ ถิ่นวงษ์   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 22. นายประสิทธ์ิ ตรีมาลา  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 23. นายสุนัน อันจิต   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 24. นายบัญชา จ าปา   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 25. นางจิดาภา ชัยธรกุลดี  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 26. นางเบญจมาส ศรีอรุณ  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 27. นายสังเวียน สระเกษแก้ว  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 28. นางแหล บัวหอม   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 29. นางทองค า บุญเจริญ  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 30. นายสัญลักษณ์ สุขสีขาว  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 31. นายบุญเลิศ แก่นสุสดี  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 32. นางบุญย่ิง ชินวงษ์   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 33. นายฉลาด ถิ่นวงษ์ม่อม  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 34. นายวันชนะ ร่มโพรีย์  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 35. นายอนันตา อาจคงหาญ  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 36. นายศักดิ์ชัย สระทองมอญ  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 37. นายจันที ประชุมสาร  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 38. นายกิตติธร ถิ่นวงษ์ม่อม  สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 
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 39. นางนารี แผนนาม   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 40. นายรัตน ์ สมงาม   สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 

 ท่ีต้ังกิจการ ศาลาประชาคมหมู่ท่ี 11 ต าบลหนองพันจันทร์ อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 

 

กระบวนกำรผลิตและกำรด ำเนินงำน  

สับปะรด (ชื่อทางวิทยาศาสตร์: Ananas comosus)  

เป็นพืชลม้ลุกชนดิหนึ่งท่ีมีต้นก าเนดิมาจากบริเวณทวีปอเมริกาใต้ ล าตน้มีขนาดสูงประมาณ 

80-100 เซนติเมตร การปลูกสามารถปลูกได้ง่ายโดยการฝังกลบหนอ่หรือส่วนยอดของผลท่ีเรียกว่า 

จุก เปลอืกของผลสับปะรดภายนอกมีลักษณะคล้ายตาล้อมรอบผล 
 

พันธุ์สับปะรดท่ีใช้ปลูก  

  พันธ์ุปัตตาเวีย หรือเรียกว่า สับปะรดศรีราชา นยิมปลูกท่ัวไป ผลใหญ่ ฉ่ าน้ า เนื้อสีเหลอืงอ่อน 

 
 

 วธิีปลูกและระยะปลูก 

  ไร่สับปะรดขนาดใหญ่ท่ีผลิตเพ่ือเป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องมักนยิม

ปลูกในระบบร่องแถวคู่ (double row bed) โดยหลังจากการไถพรวนดินขั้นสุดท้ายแล้วจะยกร่องกว้าง

ประมาณ 1 เมตร สูงประมาณ 15 เซนตเิมตร ปลูกต้นสับปะรดเป็นแถวคู่แบบสลับฟันปลาใช้ระยะ

ระหว่างแถวภายในร่องเดียวกันประมาณ 50 เซนตเิมตร ระยะห่างระหว่างร่องคู่ 80-90 เซนตเิมตร 

ระยะระหว่างตน้ภายในแถว 24-30 เซนติเมตร ซึ่งจะท าให้ได้จ านวนตน้ 8,000-10,000 ต้นต่อไร่ 

ความลึกในการปลูก 10-15 เซนติเมตร 

  กำรปลูก  จะใช้อุปกรณ์ลักษณะคล้ายพลั่วขนาดเล็กมีด้ามสั้นๆ เรียกว่าเหล็กปลูก (planting 

iron)ขุดดินให้เป็นหลุมลึก 10-15 เซนติเมตร แล้วจึงวางจุดหรือหนอ่ตามลงไปและกลบดินรอบล าต้น

ให้แน่น ดินควรจะร่วนซุยและสัมผัสโคนวัสดุปลูกอย่างท่ัวถึง ส าหรับการใช้เคร่ืองจักรกลช่วยในการ

ปลูกสับปะรด มีการพัฒนาขึ้นมาใช้ในแหล่งปลูกใหญ่ๆ เช่นในฮาวาย แต่ไม่เป็นท่ีนิยมใช้มากนัก

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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เนื่องจากมี ปัญหาในด้านความลึกของการปลูกไม่ เพียงพอและการกลบดินรอบต้นปลูกใหม่ไม่ดี

เท่าท่ีควรส าหรับเกษตรกรรายย่อยท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกไม่มากนักอาจเลือกปลูกในระบบแถวเดี่ยวโดยใช้เชือก

ขึงท าแนวปลูกใช้ระยะระหว่างแถว  75 เซนตเิมตร ระยะระหว่างต้น 30 เซนติเมตร ซึ่งจะได้จ านวนต้น

ตอ่ไร่ประมาณ 7,000 ตน้ การใช้จ านวนตน้ต่อไร่ต่ าจะท าให้สิ้นเปลอืงเวลา แรงงาน และปริมาณวัสดุ

ปลูกน้อยกว่า แตผ่ลผลิตท่ีได้อาจจะไม่สูงเท่าท่ีควร 

  ระยะปลูก เป็นปัจจัยส าคัญท่ีต้องรักษาให้สม่ าเสมอกัน ถ้าปลูกโดยมีระยะห่างไม่สม่ าเสมอกัน 

ตน้ท่ีมีระยะปลูกกว้างจะเจริญเตบิโตเร็วกว่าและบังแสงต้นท่ีอยู่ข้างเคียง ท าให้การเจริญเติบโตของต้น

สับปะรดในแปลงไม่สม่ าเสมอ ประโยชนท่ี์ควรจะได้รับจากการคัดขนาดวัสดุปลูกก็จะสูญเสียไป การ

เจริญเติบโตและผลผลิตโดยรวมจะลดลง การเลอืกใช้ระยะปลูกและจ านวนตน้ต่อไร่จะมีผลกระทบต่อ

ผลผลิตและขนาดเฉลี่ยของผลท่ีจะได้รับ ถ้ามีการดูแลรักษาท่ีดีตามมาตรฐานการใช้ระยะปลูกแคบ 

หรือเพ่ิมจ านวนตน้ตอ่ไร่ให้สูงขึน้จนถึงระดับหนึ่ง จะท าให้ได้ผลผลิตรวมเพ่ิมขึน้ แต่ขนาดเฉลี่ยของผล

และปริมาณของผลขนาดใหญ่จะลดลง 

  ควำมต้องกำรธำตุอำหำร ดินในพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดส่วนใหญ่มักจะมีสภาพเป็นดนิร่วน ดินร่วน

ปนทราย หรือดินทรายท่ีมีการระบายน้ าดี ซึ่งลักษณะการระบายน้ าดีเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการปลูก

สับปะรด แตล่ักษณะการระบายน้ าดีของดินดังกล่าวมาแล้วนั้นก็มักจะเป็นผลให้มีการสูญเสียธาตุ

อาหาร และความอุดมสมบูรณ์ของดินไปค่อนข้างเร็ว โดยสูญเสียไปกับน้ าท่ีชะล้างหนา้ดิน หรือน้ าท่ีซึม

ลงไปในดินเกินระดับความลึกของระบบรากพืช นอกจากการสูญเสียธาตุอาหารไปกับน้ าแล้ว ธาตุ

อาหารอีกจ านวนหนึ่งก็จะถูกน าออกไปจากพ้ืนท่ีโดยติดไปกับผลผลิตของสับปะรดอีกด้วย ดังนั้น

ถึงแม้ว่าดินในพ้ืนท่ีท่ีใช้ปลูกสับปะรดในระยะแรกจะมีความอุดมสมบูรณ์ดี แตเ่ม่ือปลูกสับปะรดไปได้

ระยะหนึ่ง ดินก็จะเสื่อมความอุดมสมบูรณ์ไปได้ในเวลาไม่นานนัก  การปลูกสับปะรดในอัตรา 6,106 

ตน้ตอ่ไร่และให้ผลผลิต 8.8 ตันต่อไร่ จะมีการดูดธาตุอาหารขึน้มาจากดินเพ่ือใช้ในการเจริญเตบิโต 

และบางส่วนของธาตุอาหารเหล่านัน้จะสะสมอยู่ในส่วนของผลผลิต และสูญเสียไปจากพ้ืนท่ีเม่ือมีการ

เก็บเกี่ยวผลผลิตออกไป นอกจากธาตุอาหารท่ีสูญเสียไปกับผลผลิตแล้ว ถ้ามีการน าหน่อออกไปจาก

พ้ืนท่ีอีกประมาณหนึ่งหน่อต่อต้นแม่หนึ่งต้น ก็จะมีการสูญ เสียธาตุอาหารออกไปจากพ้ืนท่ีอี กคือ 

N5.33 กิ โลกรัม P2O5 1.28 กิ โลกรัม K2O 6.88 กิโลกรัม CaO 1.59 กิโลกรัม และ MgO 1 

กิโลกรัม ต่อพ้ืนท่ี 1 ไร่ การเจริญเตบิโตและผลผลิตของสับปะรดจะตอบสนองตอ่ธาตุไนโตรเจนได้มาก

ท่ีสุด รองลงมาคือโพแทสเซียม ปริมาณไนโตรเจนท่ีจะให้กับสับปะรดก็จะเป็นตัวก าหนดปริมาณของ

โพแทสเซียม ซึ่งควรจะสมดุลกันด้วย ส าหรับธาตุฟอสฟอรัสซึ่งสับปะรดมักจะมีความต้องการใน

ปริมาณไม่สูงนัก แต่ปริมาณท่ีเพียงพอของธาตุฟอสฟอรัสก็มีความจ าเป็นตอ่การออกดอกและการ

เจริญเตบิโตตามปกตขิองผล ในดินท่ีมีธาตุฟอสฟอรัสเพียงพออยู่แล้วตน้สับปะรดจะไม่ตอบสนองต่อ

การให้ปุ๋ยฟอสฟอรัส หรือถ้ามีการเพ่ิมฟอสฟอรัสให้มากเกินไปอาจมีผลกระทบท าให้ผลผลิตลดลงได้ 
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เนื่องจากระดับฟอสฟอรัสท่ีสูงเกินไปจะท าให้พืชดูดใช้ธาตุไนโตรเจนและธาตุอาหารอื่นๆ ได้นอ้ยลง 

ส าหรับธาตุอาหารรองท่ีสับปะรดต้องการและมักพบว่ามีการตอบสนองต่อการเพ่ิมให้คือแมกนีเซี ยม 

ใน พ้ืน ท่ีท่ี ใช้ ปลู กสับปะรดมาระยะเว ลาหนึ่ง แล้ ว มักจะพบว่าสับปะรดได้ รับธาตุอ าหารเส ริม 

(micronutrient) หลายธาตุไม่เพียงพอตอ่ความต้องการ เช่น Fe Zn และ Cu และอาจรวมถึง B ด้วย ต้น

สับปะรดท่ีได้รับธาตุอาหารหลักในปริมาณท่ีเพียงพอควรจะมีระดับธาตุอาหารใน D-leaf  

 
 

 กำรเตรียมวัสดุปลูก  

 สับปะรดขยายพันธ์ุโดยใช้ส่วนต่างๆ ของล าต้น เช่น จุก หนอ่ และตะเกียง วัสดุปลูกต่างๆ 

เหล่านี้จะถูกเก็บเกี่ยวและวางคว่ าไว้บนตน้แม่เพ่ือให้รอยแผลท่ีแยกออกมาจากตน้แม่แห้งดีเสียก่อน

เม่ือเตรียมพ้ืนท่ีปลูกใหม่เสร็จแล้วจึงไปเก็บรวบรวมมาอีกคร้ังหนึ่ง วัสดุปลูกแตล่ะชนิดจะมีลักษณะของ

การเจริญเตบิโตและระยะเวลาในการให้ผลผลิตท่ีแตกต่างกัน 

 จุก เกิดท่ีส่วนยอดของผล มีน้ าหนักเฉลี่ย 200-300 กรัม มีอัตราส่วนของใบกับส่วนท่ีเป็นล า

ตน้ค่อนข้างสูง จึงมีความทนทานตอ่สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมได้น้อยกว่าหน่อ มีอายุการให้ผลนาน

กว่า และมีความตา้นทานตอ่โรคยอดเนา่ได้น้อยกว่าหนอ่ แต่การใช้จุกเป็นวัสดุปลูกจะให้ตน้สับปะรดท่ี

มีระบบรากแข็งแรงกระจายออกรอบล าต้น มีการเจริญเติบโตท่ีสม่ าเสมอดีกว่าหน่อ ท าให้สามารถ

ควบคุมการออกดอกและจัดการให้มีผลผลิตออกมาตามเวลาท่ีต้องการได้ดี 

 หน่อ เจริญขึ้นมาจากตาตามมุมใบ มีขนาดโดยเฉลี่ย 0.5-1.0 กิโลกรัม หน่ออากาศและหน่อ

ดินเม่ือน ามาใช้เป็นวัสดุปลูกจะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมและโรคยอดเน่าได้ดี 

อายุการให้ผลเร็วกว่าตน้ท่ีปลูกจากจุก แต่ต้นสับปะรดท่ีปลูกจากหน่อจะมีระบบรากแข็งแรงนอ้ยกว่า 

ความสม่ าเสมอในการเจริญเติบโตน้อยกว่า และไวต่อการถูกกระตุ้นให้ออกดอกโดยสิ่งแวดล้อมใน

ธรรมชาติได้มากกว่า จึงท าให้การควบคุมให้ออกดอกออกผลตามเวลาท่ีตอ้งการจะท าได้ยากกว่าตน้ท่ี

ปลูกจากจุก 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIgNKr_57XAhUUTI8KHTaZBFAQjRwIBw&url=https://pantip.com/topic/33314770&psig=AOvVaw0SBRj7UhqnYzMqG0m-gAgn&ust=1509681234429456
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 ตะเกียง เป็นส่วนท่ีเจริญมาจากตาท่ีอยู่บนก้านผล ในทางพฤกษศาสตร์ตะเกียงคือส่วนท่ีเป็น

จุกของผลท่ีไม่พัฒนาไปตามปกตนิั้นเอง ตะเกียงมีขนาดเฉลี่ย 0.3-0.5 กิโลกรัม และมีอายุการให้ผล

อยู่ระหว่างกลางของจุกกับหน่อ แต่ในสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียซึ่ง

นยิมปลูกกันอย่างแพร่หลายมักจะไม่มีการสร้างตะเกียง จึงไม่พบว่ามีการใช้ตะเกียงเป็นวัสดุปลูก 

 
 

 กำรปลูกและกำรดูแลรักษำ 

 ในสภาพแวดล้อมของแหล่งปลูกในประเทศไทย การปลูกสับปะรดตอ้งใช้เวลานาน 15-18 

เดอืนเพ่ือการเจริญเติบโตตัง้แต่แรกปลูกจนเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ในระยะท่ีผลก าลังเจริญเติบโตตาท่ีอยู่

ตามมุมใบของล าตน้จะเจริญเตบิโตขึ้นมากลายเป็นหน่อ ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลสับปะรดจากตน้แม่ 

(plant crop) ไปแล้ วต้นสับปะรดต้น เดิ มก็ จะเสื่อมโทรมไป หน่อท่ี เจริญขึ้นมาจากตามมุมใบก็จะ

เจริญเติบโตขึน้มาเป็นสับปะรดต้นใหม่ สับปะรดท่ีพัฒนามากจากหน่อบนตน้แม่นี้เรียกว่า สับปะรด

หนอ่รุ่นแรก (first ratoon) ซึ่งสามารถให้ผลได้คล้ายสับปะรดต้นแม่ เม่ือให้ผลแล้วตาท่ีอยู่ตามมุมใบของ

สับปะรดหนอ่รุ่นแรกก็จะเจริญเตบิโตเป็นตน้ใหม่ได้อีก สับปะรดตน้ใหม่ท่ีเกิดจากตาตามมุมใบของหน่อ

รุ่นแรกนี้ เรียกว่า สับปะรดหนอ่รุ่นท่ีสอง (second ratoon) การเกิดต้นใหม่ทดแทนกันเช่นนี้จะด าเนินไป

ได้หลายรอบถ้ามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยตอ่การเจริญเติบโตในทางปฏิบัติหลังจากท าการเก็บเกี่ยว

ผลสับปะรดจากตน้แม่ไปแล้ว จะยังสามารถไว้หน่อและเก็บผลผลิตได้อีก 1-2 รุ่น ช่วงระยะเวลาตัง้แต่

การเร่ิมต้นปลูกคร้ังแรกจนถึงเก็บเกี่ยวผลของหนอ่รุ่นสุดท้ายและเตรียมการปลูกคร้ังตอ่ไปในพ้ืนท่ีเดิม

เรียกว่ารอบการปลูก  (crop cycle) ซึ่งแต่ละรอบการปลูกจะมีช่วงเวลา 4-5 ปี รอบการปลูก 4 ปีจะ

ประกอบไปด้วยสับปะรดรุ่นแรกและการไว้หนอ่ 1 คร้ัง ซึ่งเวลาจริงท่ีต้องการในการเจริญเติบโตของ

พืชจะนานประมาณ 3 ปีกว่าเล็กน้ อย ส่วน ท่ีเหลืออี ก 8-9 เดือนจะเป็นการเตรียม พ้ืนท่ี เพ่ือให้

เหมาะสมท่ีจะท าการปลูกรอบใหม่ ส าหรับรอบการปลูก 5 ปีจะรวมการไว้หน่อรุ่นท่ี 2 ซึ่งจะเก็บเกี่ยว

หลังการไว้หนอ่รุ่นแรกประมาณ 1 ปี การจะเลอืกไว้หน่อรุ่นท่ี 2 หรือไม่นัน้ขึน้กับสภาพความสมบูรณ์

ของการไว้หน่อรุ่นแรก ซึ่งส่วนมากจะไม่นิยมไว้หน่อรุ่นท่ี 2 เนื่องจากผลผลิตของการไว้หนอ่แตล่ะคร้ัง

จะลดลงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของผลผลิตท่ีได้รับในสับปะรดรุ่นก่อนหนา้นัน้ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif4aCvgJ_XAhUFQI8KHYqPCLoQjRwIBw&url=https://www.nanagarden.com/product/276282&psig=AOvVaw0jUczdwleyXKRI6kiqqnZj&ust=1509681594977288
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 กำรบังคับผล 

 (forcing) เม่ือสับปะรดมีการเจริญเติบโตทางด้านล าต้นจนมีขนาดพอสมควรแล้ว จะเกิดการ

สร้างดอกสร้างผลได้เองตามธรรมชาติเม่ือมีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่จะได้แก่ อุณหภูมิต่ า

และช่วงวันสั้น ในสับปะรดเม่ือเร่ิมมีการสร้างช่อดอก (inflorescence initiation) แล้ว ช่อดอกจะพัฒนา

เป็นผลโดยไม่ต้องมีการผสมเกสร ในประเทศไทยและแหล่งปลูกสับปะรดอื่นๆ ซึ่งอยู่ในซีกโลกด้าน

เหนือ เช่น ฮาวาย และไต้หวัน สับปะรดพันธ์ุปัตตาเวียมักจะเร่ิมออกดอกออกผลประมาณเดือน

พฤศจิกายนถึงเดอืนธันวาคม ซึ่งเป็นระยะท่ีมีสภาพช่วงวันสั้นและอากาศเย็น แตอ่ย่างไรก็ตามในแหล่ง

ปลูกตา่งๆ ท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ต้นสับปะรดท่ีมีขนาดใหญ่พอสมควรอาจจะออกดอกออกผลในช่วงเวลา

ใดเวลาหนึ่งของปีก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องได้รับสภาพวันสั้นหรืออากาศเย็นการปฏิบัติดูแลรักษาในช่วง

ของการเจริญเตบิโตทางล าต้น ก็มีส่วนในความยากง่ายต่อการท่ีตน้สับปะรดจะถูกกระตุน้ให้ออกดอก

ตามธรรมชาติด้วย ต้นท่ีได้รับน้ าและปุ๋ยโดยเฉพาะอย่างย่ิงปุ๋ยไนโตรเจนอย่างเพียงพอและมีการ

เจริญเตบิโตอย่างรวดเร็วมักไม่ค่อยถูกกระตุ้นให้ออกดอกออกผลในระยะเวลาท่ีธรรมชาตเิอือ้อ านวย 

ในขณะท่ีต้นสับปะรดท่ีอยู่ในสภาพปกติอาจถูกกระตุ้นให้ออกดอกออกผลได้ อย่างไรก็ตามสภาพการ

ขาดน้ าอย่างรุนแรงก็อาจมีอิทธิพลยับย้ังการออกดอกตามปกตขิองสับปะรดได้เช่นกันการบังคับผล

หรือการชักน าให้ตน้สับปะรดท่ีเจริญเติบโตเพียงพอแล้ว ออกดอกออกผลโดยการใช้สารควบคุมการ

เจริญเติบโต (plant growth regulators, PGR) เป็นวิธีการท่ีรู้จักกันมานานแล้ว ต้นก าเนิดของวิธีการนี้

เร่ิมมาจากการค้นพบโดยบังเอิญว่า ต้นสับปะรดท่ีได้รับการรมควันไฟออกดอกออกผลพร้อมกันก่อน

ฤดูกาลปกต ิผู้ปลูกสับปะรดในเปอร์โตริโกน าวิธีการรมควันไปใช้กับตน้สับปะรดในแปลงปลูกให้ออก

ดอกออกผล โดยการสุมไฟไว้ด้านเหนือลมของแปลงปลูก หรือใช้ผ้าใบคลุมแปลงปลูกสับปะรดและ

ปล่อยควันไฟเข้าไปภายใน การบังคับผลช่วยให้มีผลสับปะรดออกมาก่อนฤดูกาลปกติ ซึ่งท าให้สามารถ

จ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาสูงขึน้ และช่วยให้มีผลผลิตสับปะรดออกมาใช้ประโยชนไ์ด้ในช่วงเวลาท่ีกว้าง

ขึน้ สารออกฤทธ์ิท่ีมีอยู่ในควันไฟซึ่งเป็นสารท่ีกระตุ้นการออกดอกของสับปะรด คือ แก็สเอทธิลีน 

(ethylene) การศกึษาตอ่ๆ มาก็พบว่าแก๊สอเซทธิลีน (acetylene) และสารควบคุมการเจริญเติบโตท่ีอยู่
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ในกลุ่มออกซิน (auxins) หลายชนิด เช่น indole acetic acid (IAA) และ naphthalene acetic acid (NAA) 

ก็สามารถชักน าให้ตน้สับปะรดออกดอกได้เช่นกันความส าเร็จของการชักน าให้เกิดดอกในสับปะรดด้วย

สารเคมีจะมีปัจจัยต่างๆ ท่ีควรค านึงถึงคล้ายกับการเกิดดอกในสภาพธรรมชาติคือ ต้นสับปะรดต้อง

เจริญเติบโตจนมีขนาดพอสมควรขนาดหนึ่ง มีสถานะทางสรีระท่ีเหมาะสม มีสภาพอากาศเย็นและ

สภาพช่วงวันสั้น นอกจากนัน้ยังมีปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวสารเคมีเองมาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ชนิด 

ความเข้มข้นของสารเคมี จ านวนคร้ังท่ีให้สารเคมี ปริมาณรวมของน้ าท่ีใช้ผสมสารเคมีและช่วงเวลาท่ีให้

สารเคมีแก่ตน้สับปะรดเนื่องจากขนาดของผลสับปะรดมีความสัมพันธ์เป็นอย่างสูงกับขนาดของต้นท่ี

ระยะบังคับผล และในทางการค้าและอุตสาหกรรมต้องการผลสับปะรดท่ีมีขนาด 1.0-2.5 กิโลกรัม 

ถ้าต้นสับปะรดเจริญเตบิโตได้ขนาดพอท่ีจะบังคับให้ออกดอกได้แต่ยังไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ได้รับขนาด

ผลท่ีเหมาะสม ขนาดของผลท่ีได้ก็จะมีขนาดเล็กเกินไปท่ีจะใช้ประโยชน์ตามปกติได้ ในทางปฏิบัตจิะท า

การบังคับผลเม่ือตน้สับปะรดมีน้ าหนักสดประมาณ 2.5 กิโลกรัมขึน้ไป อย่างไรก็ตาม ต้นสับปะรดท่ีมี

ขนาดใหญ่จนเกินไป เช่น มีน้ าหนักสดมากกว่า 5 กิโลกรัม อาจจะท าการบังคับผลได้ยากขึน้หรือตอ้งใช้

ปริมาณสารเคมีมากกว่าปกติ เพ่ือให้ได้รับผลของการออกดอกในระดับท่ีนา่พอใจสถานะทางสรีระของ

ตน้สับปะรดก็มีผลกระทบตอ่ความส าเร็จในการบังคับผลด้วยเช่นกัน ต้นสับปะรดท่ีได้รับน้ าและปุ๋ย

ไนโตรเจนอย่างตอ่เนื่องมาตลอด มีการเจริญเตบิโตทางล าตน้อย่างรวดเร็ว จะท าให้การบังคับผลได้ผล

นอ้ยลง ความส าเร็จของการบังคับผลจะสูงเป็นท่ีน่าพอใจ เม่ือระดับของไนโตรเจนในส่วนโคนใบสีขาว

ของ D-leaf มีค่าประมาณ 1.3 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักสด) ระดับขั้นสูงของไนโตรเจนในใบท่ีระยะบังคับ

ผลไม่ควรเกิน 1.6 เปอร์เซ็นต์ (น้ าหนักสด) ในทางปฏิบัติผู้ปลูกสับปะรดมักจะงดการให้น้ าและปุ๋ย

ไนโตรเจนแก่ต้นสับปะรดในช่วงก่ อนการบังคับผล  2-3 เดื อนสารเคมี ท่ีพบว่ าสามารถชักน าให้

สับปะรดออกดอกออกผลได้มีหลายชนิด แต่ละชนดิอาจจะมีความสะดวกในการใช้ และมีประสิทธิภาพ

ในการชักน าให้ต้นสับปะรดออกดอกได้แตกตา่งกันไปในสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างไรก็ตามสารเคมีท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง และอยู่ในความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายท่ัวไปในทางการค้าและอุตสาหกรรมการ

ผลิตสับปะรดมี 4 ชนดิคือ แคลเซียมคาร์ไบด์หรืออเซทธิลีน เอทธิลีน เอทธิฟอน และแนพทาลีน อะซี

ติคแอซิด 

 อเซทธิลีน (acetylene, C2H2) หรือแคลเซียมคาร์ไบด์ (CaC2) อาจใช้ในรูปของแข็งใส่ลงใน

กลางยอด ของต้นสับป ะรด ท่ี มี น้ าขัง อ ยู่  ห รือ ใช้ รูปสารล ะล ายของแคล เซี ยมคาร์ไบด์  ซึ่ ง

แคลเซียมคาร์ไบด์เม่ืออยู่ในสภาพสารละลายจะเกิดขบวนการไฮโดรไลซีสได้แก๊สอเซทธิลนี  (C2H2) ซึ่ง

เป็นสารออกฤทธ์ิในการชักน าให้ต้นสับปะรดออกดอก 

เกษตรกรรายย่อยโดยท่ัวไปนยิมใช้แคลเซียมคาร์ไบด์เนื่องจากหาได้ท่ัวไปในท้องถิ่นและราคาถูก อัตรา

ท่ีใช้แตกตา่งกันไปตามพ้ืนท่ีปลูกตั้งแต ่150 มิลลิกรัม ถึง 3 กรัมตอ่ตน้ การให้แคลเซียมคาร์ไบด์ใน

เวลากลางคืนได้ผลดีกว่าในเวลากลางวัน ซึ่งอาจจะเนื่องจากตน้สับปะรดมีความอ่อนไหวตอ่การชักน า

ให้เกิดดอกในเวลากลางคืนได้มากกว่าในเวลากลางวัน หรือการเคลื่อนย้ายของสารเคมีภายในต้น
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สับปะรดในเวลากลางคืนด าเนินไปได้ดีกว่าในเวลากลางวัน เนื่องจากปากใบสับปะรดจะเปิดเป็น

ส่ ว นมาก ใน เว ลากลางคืน  หรือ ท้ังส องเห ตุผลรวมกั น  ส าหรับการใช้ใน รูป ของแข็ ง จะทุ บ

แคลเซียมคาร์ไบด์ให้เป็นก้อนเล็กๆ ใส่ลงท่ีกลางยอดของตน้สับปะรดท่ีมีน้ าขังอยู่ ในกรณีท่ีไม่มีน้ าขังอยู่

ท่ีบริเวณยอดของต้นสับปะรดจะตอ้งหยอดน้ าเพ่ิมให้ต้นละ  50-75 มิลลิลิตร การหยอดให้ท่ียอดก็ได้ 

ผลคล้ายกับการฉีดพ่นให้ท่ีใบของต้นสับปะรด การให้ NAA ในเวลากลางวันไม่ท าให้เปอร์เซ็นตก์ารออก

ดอกลดลงจนเห็นได้เด่นชัดนัก แต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการให้ในเวลาท่ีมีแสงแดดจัด อย่างไรก็ตามในพ้ืนท่ีท่ี

มีสภาพอากาศร้อนชืน้และมีฝนตกบ่อยๆ การจะได้รับความส าเร็จในการบังคับผลเป็นท่ีน่าพอใจจะต้อง

ให้ NAA ซ้ าเป็นคร้ังท่ี 2 ในเวลา 5-7 วันหลังจากการให้คร้ังแรก 

 เอทธิลีน (ethylene, C2H4) เป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปว่าเอทธิลีนเป็นฮอร์โมนพืชชนดิหนึ่ง ซึ่ง

มีหนา้ท่ีในการควบคุมกระบวนการทางสรีระและชีวเคมีต่างๆ มากมายในพืช ในสับปะรดเอทธิลีนเป็น

สารท่ีมีประสิทธิภาพสูงท้ังทางด้านการชักน าให้ออกดอก และคุณภาพของผลสับปะรดท่ีได้รับก็อยู่ใน

ขั้นดีมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพภูมิอากาศร้อนชืน้ ประสิทธิภาพในการบังคับผลของเอทธิ

ลีนจะสูงกว่าสารบังคับผลชนิดอื่น แต่การใช้เอทธิลีนเป็นสารบังคับผลมีปัญหาในด้านการปฏิบัติ

เนื่องจากเอทธิลีนอยู่ในรูปของแก๊ส ซึ่งจะต้องท าให้ละลายอยู่ในน้ าเสียก่อนจึงจะให้แก่ตน้สับปะรดได้

สะดวก และปริมาณแก๊สเอทธิลีนท่ีละลายในน้ าจะต้องมากพอท่ีจะสามารถกระตุ้นให้เกิดผลทางสรีระ 

ชักน าให้มีการสร้างช่อดอกในสับปะรดได้ จึงมีใช้เฉพาะผู้ปลูกสับปะรดรายใหญ่บางรายเพราะตอ้งมี

อุปกรณ์พิเศษท่ีจะช่วยผสมเอทธิลีนลงในน้ า ในทางปฏิบัตจิะใช้น้ าซึ่งมีแอคตเิวตคาร์บอนผสมอยู่ 0.5-

2.0 เปอร์เซ็นต ์สูบผ่านท่อซึ่งมีอุปกรณ์ผสมเอทธิลีนเข้าไปในระบบก่อนท่ีสารละลายจะผ่านหัวฉีด

ออกมา อัตราการใช้เอทธิลีนในท่ีตา่งๆ กันอาจแตกต่างกันไปได้ในช่วง 80-352 กรัมต่อไร่ ปริมาณ

น้ า ท่ี ใ ช้  800-1,200 ลิ ต ร ต่ อ ไ ร่  ก า ร ใ ห้ ค ร้ั ง ท่ี  2 ห่ า ง จ า ก ค ร้ั ง แ ร ก  1-5 วั น 

 เอทธิฟอน (ehtephon, 2-chloroethylphosphonic acid) เป็นสารท่ีแตกตัวให้เอทธิลีนในสภาพท่ี 

pH สูงกว่า 3.5 เป็นสารเคมีท่ีก าลั งได้รับความนิยมส าหรับใช้เป็นสารบังคับผลในสับปะรดอ ย่าง

แพร่หลายท้ังผู้ปลูกรายใหญ่และเกษตรกรรายย่อย เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้สูงเพราะอยู่ในรูป

ของเหลวท่ีคงตัวในสภาพ pH ต่ า และมีประสิทธิภาพในการชักน าให้ต้นสับปะรดออกดอกได้ดี แต่ราคา

อาจจะค่อนข้างแพงเม่ือเปรียบเทียบกับการใช้สารบังคับผลชนิดอื่น ในทางปฏิบัติอัตราการใช้เอทธิฟอน

จะแตกตา่งกันไปในแต่ละพ้ืนท่ีปลูก ในประเทศไทยใช้อัตรา 175-200 ppm สารออกฤทธ์ิ ผสมยูเรีย 

1.5 เปอร์เซ็นต ์ฉีดพ่นให้ต้นละ 75 มิลลลิิตร การให้คร้ังท่ีสองห่างจากคร้ังแรก 3-5 วัน ในบางกรณี

การใช้เอทธิฟอนเป็นสารบังคับผล อาจจะไม่ได้รับความส าเร็จเท่าท่ีควร หรือบางคร้ังพบว่าตน้สับปะรด

มีเปอร์เซ็นตก์ารออกดอกน้อยมากหรือไม่ออกดอกเลย ซึ่งความด้อยประสิทธิภาพของเอทธิฟอนใน

การชักน าให้ต้นสับปะรดออกดอก มักเกิดขึ้นในฤดูร้อนซึ่งสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง  ปรากฏการณ์

เช่นนี้เกิดขึน้ได้ท่ัวไปในแหล่งปลูก 
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 กำรคัดขนำดวัสดุปลูก 

 ท้ังจุกและหน่อก่อนน าไปปลูกควรมีการคัดขนาดออกเป็นกลุ่มต่างๆ ให้แต่ละกลุ่มมีขนาด

ใกล้เคียงกัน โดยแตล่ะกลุ่มควรมีน้ าหนักแตกต่างกันไม่เกิน 100 กรัมส าหรับจุก และไม่เกิน 200 

กรัมส าหรับหน่อ การใช้จุกหรือหน่อท่ีมีขนาดเดียวกันปลูกในแปลงเดียวกันจะท าให้ตน้สับปะรดมีการ

เจริญเตบิโตสม่ าเสมอ การปฏิบัติดูแลรักษาเช่น การให้ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช และการบังคับผลท าได้

สะดวก ผลมีขนาดสม่ าเสมอและมีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวสั้น 

 กำรชุบสำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ปัญหาส าคัญของการปลูกสับปะรดในประเทศไทยและใน

อีกหลายพ้ืนท่ีปลูกท่ัวโลกคือ การเกิดโรคยอดและรากเน่าซึ่งจะท าความเสียหายได้เป็นอย่างมาก การ

ป้องกันท าได้โดยการใช้จุกหรือหนอ่ท่ีผึ่งให้รอยแผลแห้งดีเสียก่อน และชุบวัสดุปลูกในสารป้องกันก าจัด

เชือ้รา เช่น ฟอสเอ็ทธิล อะลูมิเนียม ( fosethyl aluminium) อัตรา 400 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และถ้ามี

แมลงเช่น เพลีย้แป้งตดิมากับวัสดุปลูกอาจใช้สารก าจัดแมลงเช่น มาลาไธออน (malathion) ผสมลงไป

พร้อมกันในอัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ในการชุบสารดังกล่าวควรแช่วัสดุปลูกไว้นาน 2-3 

นาที เม่ือน าขึ้นมาแล้วควรน าไปปลูกในแปลงท่ีเตรียมไว้ทันที ไม่ควรกองสุมวัสดุปลูกไว้นานข้ามวัน ถ้า

มีความจ าเป็นตอ้งท้ิงไว้นานข้ามวันควรกระจายวัสดุปลูกออก หลีกเลี่ยงการซ้อนทับกันของวัสดุปลูกให้

มากท่ีสุด 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidp-vVgJ_XAhVEr48KHRZRDpAQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=Q6Mqk7tzamA&psig=AOvVaw1VGrt7b1LueVA6l9N2me0Q&ust=1509681641115958
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 กำรควบคุมวัชพืช 

 นอกจากจะมีอายุการเก็บเกี่ยวแล้ว สับปะรดยังมีอัตราการเจริญเติบโตในช่วง 3-6 เดือนแรก

ค่อนข้างต่ า ท าให้มีช่วงเวลาท่ีวัชพืชจะเข้ามาท าความเสียหายได้มาก บทบาทของวัชพืชนอกจากจะ

แก่งแย่งปัจจัยท่ีจ าเป็นในการเจริญเติบโตแล้ว การมีวัชพืชขึน้อยู่ในแปลงปลูกสับปะรดยังเป็นอุปสรรค

กีดขวางการเข้าไปปฏิบัตงิานตา่งๆ ท่ีเกี่ยวจ้องกับการดูแลรักษาตลอดจนถึงการเก็บเกี่ยวอีกด้วย การ

ป้องกันก าจัดวัชพืชจึงตอ้งกระท าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงการเตรียมปลูกไปจนถึงระยะท่ีต้น

สับปะรดสามารถสร้างพุ่มใบปกคลุมพ้ืนท่ีได้พอสมควรแล้ว ซึ่งอาจกินเวลา 7-9 เดือนหลังการปลูก 

เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชท่ีมีระบบรากกระจายอยู่มากบริเวณผิวดินตื้นๆ จึงไม่นยิมใช้เคร่ืองจักรกลเข้า

ไปท าการไถพรวนเพ่ือก าจัดวัชพืช เพราะจะท าให้ระบบรากได้รับความเสียหาย กระทบกระเทือนต่อ

การเจริญเติบโตและยังเป็นช่องทางให้เชื้อโรคเข้าท าลายได้ง่ายอีกด้วย การป้องกันก าจัดวัชพืชส่วน

ใหญ่นยิมใช้สารก าจัดวัชพืช การใช้แรงงานคนเข้าไปถากถางสิน้เปลืองแรงงานมากและท าได้ช้า จึงท า

ได้ในพ้ืนท่ีขนาดเล็กเพ่ือช่วยก าจัดวัชพืชท่ีหลงเหลือหรือตา้นทานต่อสารเคมีเป็นจุดๆ ไป สารก าจัด

วัชพืชท่ีนิยมใช้ในไร่สับปะรดได้แก่ 

 1. ไดยูรอน (diuron) เป็นสารก าจัดวัชพืชประเภทเลอืกท าลาย ใช้ได้ท้ังก่อนและหลังวัชพืชงอก

เข้าสู่ทางรากมากกว่าทางล าต้นและใบ เคลื่อนย้ายจากรากไปสู่ใบทางท่อน้ าตามกระแสการคายน้ า 

ควบคุมวัชพืชใบกว้างได้ดีกว่าใบแคบ ท าลายพืชโดยยับย้ังการสังเคราะห์แสงและท าให้เซลล์ตาย การ

เลอืกท าลายเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายและการย่อยสลายภายในต้นพืชแตล่ะชนิ ดมีอัตราแตกตา่งกัน 

การใช้ควรฉีดพ่นในสภาพท่ีดินมีความชืน้พอสมควร เพ่ือให้สารสามารถซึมลงไปสู่บริเวณรากได้ดี ไดยู

รอนสลายตัวได้โดยแสงและจุลินทรีย์ดนิ จึงไม่ควรฉีดพ่นท้ิงไว้ในสภาพท่ีดนิแห้งและมีแสงแดดจัด การ

ใช้ไดยูรอนอัตรา 720 กรัมตอ่ไร่ ควบคุมวัชพืชในไร่สับปะรดได้ดีประมาณ 3 เดือน และมีผลตกค้าง

นานกว่าอะทราซีน (atrazine) เล็กน้อย แต่ในฤดูฝนระยะเวลาในการควบคุมวัชพืชจะนอ้ยลง การฉีดซ้ า

คร้ังท่ีสองอาจจะตอ้งท าท่ีระยะ 2 เดอืน 

 2. โบรมำซิล (bromacil) เป็นสารก าจัดวัชพืชประเภทเลอืกท าลาย ใช้ได้ท้ังก่อนและหลังวัชพืช

งอกเข้าสู่พืชทางรากได้ดีกว่าทางล าต้นและใบ เคลื่อนย้ายจากรากไปสู่ใบทางท่อน้ าตามกระแสการคาย

น้ า ควบคุมวัชพืชได้ท้ังใบแคบและใบกว้าง ท าลายพืชโดยยับย้ังการสังเคราะห์แสงและท าให้เซลล์ตาย 

หลังฉีดพ่นแล้วมีความคงทนอยู่ในดนิได้นานอาจจะถึง 1-2 ปี ออกฤทธ์ิท าลายวัชพืชได้ดใีนสภาพท่ีดิน

มีความชืน้ เนื่องจากสารสามารถซึมลงสู่บริเวณรากได้ดี การใช้หลังวัชพืชงอกควรผสมสารจับใบเพ่ือ

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าสู่พืชทางใบ 

 3. อะทรำซีน (atrazine) เป็นสารก าจัดวัชพืชประเภทเลือกท าลาย นยิมใช้แบบก่อนวัชพืชงอก 

ส่วนใหญ่เข้าสู่พืชทางรากมากกว่าทางล าต้นและใบ เคลื่อนย้ายจากรากไปสู่ใบทางท่อน้ าตามกระแส

การคายน้ า ควบคุมวัชพืชท้ังใบแคบและใบกว้าง แตค่วบคุมพวกใบกว้างได้ดกีว่าใบแคบ ท าลายพืชโดย
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ยับย้ังการสังเคราะห์แสงและท าให้เซลล์ตาย การเลือกท าลายเนื่องมาจากการย่อยสลายภายในตน้พืช

แตล่ะชนิดมีอัตราแตกต่างกัน อาจใช้แบบหลังวัชพืชงอกได้เม่ือผสมสารจับใบ 

 4. อะมีทรีน  (ametryne) เป็นสารท่ีอยู่ในกลุ่ มเดี ยวกันกับอะทราซีน เป็นสารก าจัดวัชพืช

ประเภทเลอืกท าลาย เข้าสู่พืชทางใบได้ดีกว่าอะทราซีน มีความคงทนในดินสั้น กว่าอะทราซีน นิยมใช้

แบบหลังวัชพืชงอกโดยผสมสารจับใบ มีความเป็นพิษตอ่สับปะรดมากกว่าอะทราซีน 

 5. ไกลโฟเสท (glyphosate) เป็นสารก าจัดวัชพืชประเภทไม่เลอืกท าลาย ใช้หลังวัชพืชงอก เข้า

สู่พืชทางใบและส่วนท่ีมีสีเขียว สามารถเคลื่อนย้ายจากใบไปสู่ส่วนล่างของพืชท่ีอยู่ใต้ ดินได้ ควบคุม

วัชพืชได้ท้ังพวกใบแคบและใบกว้าง ฤดูเดียวและหลายฤดู แตส่่วนใหญ่ใช้ควบคุมวัชพืชหลายฤดู เช่น 

หญ้าคา ท าลายพืชโดยยับย้ังการสังเคราะห์กรดอะมิโนท่ีมี aromatic ring การใช้ควรฉีดพ่นในสภาพท่ี

วัชพืชก าลังเจริญงอกงามดี สารไกลโฟเสทไม่มีผลตกค้างในดิน จึงนยิมใช้ในขั้นตอนการเตรียมดินก่อน

ปลูกสับปะรดเพ่ือท าลายวัชพืชยืนตน้ เช่น หญ้าคา 

 
 

 กำรเก็บเกี่ยว 

 ในประเทศไทยการปลูกสับปะรดสามารถท าได้เกือบตลอดปีดังนั้ นการเก็บผลสับปะรดก็ 

สามารถท าได้เกือบตลอดท้ังปีเช่นกัน แต่ท่ีสับปะรดให้ผลชุกท่ีสุดมี 2 ช่วง คือ ช่วงสับปะรดปี ซึ่งจะ

เก็บผลได้มากกว่าสับปะรดทะวายประมาณ 3 เท่า ช่วงนี้จะอยู่ระหว่างเดอืนเมษายนถึงมิถุนายน และ

ช่วงสับปะรดทะวาย ซึ่งออกในเดอืนตุลาคมถึงธันวาคม การสังเกตผลแก่ของสับปะรด พิจารณาได้จาก

ลักษณะภายนอกผล ดังนี้ ผิวเปลือก จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเขียวอมเหลืองอมส้ม หรือเขียวเข้มเป็น

มัน ใบเล็ก ๆ ของตาย่อย จะเห่ียวแห้ง เป็นสีน้ าตาลหรือชมพู ตาย่อย จะนูนเด่นชัดเรียกว่าตาเต็ม ร่อง

ตาจะตึงเต็มท่ีขนาดของผลไม่เพ่ิมขึ้นอีก ดมกลิ่น ผลสับปะรดแก่จะส่งกลิ่นหอมเฉพาะตัว ความแน่น

ของผล จะลดลงเม่ือใช้นิ้วดีดหรือไม้เคาะเพ่ือฟังเสียง ถ้าเสียงโปร่งแสดงว่ายังไม่แก่ ถ้าเสียงทึบ (หรือ

แปะ) แสดงว่าแก่จัดได้ท่ีแล้ว 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj18NbJgZ_XAhUEMo8KHZ4kBt4QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=zbDUS1Ivfrk&psig=AOvVaw2ZtMeUcM1Tg63anjBSRzkl&ust=1509681919813111
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 ข้อควรค ำนงึในกำรบังคับให้สับปะรดออกดอกนอกฤดูกำล 

 1. การบังคับให้สับปะรดออกดอก ควรท าในตอนเช้าหรือตอนเย็น หรือในเวลากลางคืน ซึ่งจะ

ท าให้เปอร์เซ็นต์การออกดอกมีมากขึน้ 

 2. เตรียมสารและผสมสารไว้ในปริมาณท่ีพอเหมาะเพ่ือใช้ในคร้ังหนึ่งๆ นัน้ ควรผสมสารไว้นาน

เกิน 2 ชั่วโมง เพราะจะท าให้ตัวยาบางชนิดเสื่อมคุณภาพ 

 3. ถ้าหากฝนตกในขณะท่ีท าการหยอดสารหรือภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากหยอดสาร จะต้อง

หยอดสารใหม่ 

 4. ควรท าการบังคับหรือหยอดสารซ้ าอีกคร้ังหนึ่งหลังจากท่ีหยอดคร้ังแรกไปแล้ว 7 วัน ท้ังนี้

เพ่ือให้การหยอดสารได้ผลแน่นอนขึ้น 

 5. หลังจากหยอดสารไปแล้ว ถ้าสับปะรดต้นไหนเป็นโรคโคนเนา่หรือไส้เน่าก็ให้ใช้ยา อาลีเอท 

หยอดหรือฉีดพ่นท่ีต้นในอัตรา 30 ซี.ซี. ตอ่ตน้ซึ่งสามารถรักษาโรคนี้ได้ดี 

 6. ถ้าต้องการเร่งให้ผลสับปะรดโต ควรใช้ฮอร์โมนแพลนโนฟิกซ์อัตรา 50 ซี.ซี. ต่อน้ า 20 

ลิตร ผสมปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 จ านวน 500 กรัม ราดหรือฉีดพ่นให้ท่ัวท้ังผล ในขณะท่ีผลมี

ขนาดเท่าก าป้ัน และกระท าทุกๆ 30-45 วัน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขนาดและน้ าหนักของผล ท าให้เก็บเกี่ยวได้

เร็วขึน้ 

 7. กรณี ท่ีต้องการยืดอายุการเก็บเกี่ยวออกไปอีก ก็ให้ฉีดพ่นฮอร์โมนแพลนโนฟิกซ์ อัตรา  

100 ซี.ซี. ผสมน้ า 200 ลิตร และผสมปุ๋ยเกล็ดสูตร 20-20-20 จ านวน 500 กรัม ฉีดพ่นให้ท่ัวผล

สับปะรดก่อนท่ีผลสับปะรดจะแก่หรือสุกประมาณ 15 วัน ท าให้ผู้ปลูกทยอยเก็บเกี่ยวผลสับปะรดได้

ทันท้ังไร่ ท้ังยังช่วยเพ่ิมขนาดและปรับปรุงคุณภาพของสับปะรดท่ีเก็บเกี่ยวล่าช้านี้ให้ดีย่ิงขึน้ 
 

 ฤดูกำลของสับปะรด 

 - ช่ วง เก็ บเกี่ ยว ในฤดู  ตั้ งแต่เดื อนพฤศจิกายน  - มกราคม และกลาง เดื อนเมษายน  -

 กรกฎาคม สับปะรดจะให้ผลผลิตมาก ในตลาดมีราคาถูก 
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 - ช่วงเก็ บเกี่ยวนอกฤดู ตั้งแต่เดือนกุมภาพัน ธ์ - ต้นเดือนเมษายน และเดือนสิงหาคม  -

 ตุลาคม สับปะรดจะให้ผลผลิตนอ้ย ราคาแพง 

 
    

กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 

การเพ่ิมมูลค่าด้วยการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP การใช้บรรจุภัณฑ์ใส่โฟมกันกระแทก 

เพ่ือลดความเสียหาย พร้อมกับสร้างตราสินค้าสับปะรดบ้านคา ส่งผลให้สับปะรดมีราคาเพ่ิมขึน้ จาก

เดิมผลสดได้ราคาผลละ 10 บาท เพ่ิมเป็น 50 บาท 
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กระบวนกำรบรหิำรจัดกำร 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานได้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 - ประธาน มีหนา้ท่ี ควบคุม ตัดสินใจ และบริหารงานกลุ่มฯ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการด าเนนิงาน ประสานงาน รวมท้ังชี้แจงและทาความเข้าใจกับสมาชิกถึงแผนการ

ทางาน ผลงานและความร่วมมือ  

 - ฝ่ายบริหาร มีหน้าท่ี ๑) บริหารงานท่ัวไป โดยเน้นการบริหารเคร่ืองจักรกลการเกษตร เช่น 

จัดล าดับการให้บริการจัดระบบการผลิต  และบริหารรายได้ให้เกิดประโยชน์  ๒) รวบรวมข้อมูลและ

สรุปผลการทางานจากคณะกรรมการกลุ่มฯ ทุก ๆ ฝ่าย ๓) รวบรวม บันทึกข้อมูล และจัดทาบันทึกผล

การประชุมสมาชิกของกลุ่มฯ ท่ีเกี่ยวข้องและมีผลต่อการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตร  

 - ฝ่ายการเงิน มีหน้าท่ี ๑) วางแผน ควบคุมดูแล ตรวจสอบเงินรายได้และค่าใช้จ่ายในการ

ประกอบธุรกิจของกลุ่มฯ เช่น ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองจักรฯ เป็นต้น ๒) จัดทาบัญชี รายรับ-

รายจ่าย ของกลุ่มฯ  อย่างชัดเจนและถูกตอ้งสมบูรณ์ ๓) จัดสรรรายได้จากการดาเนินงานของกลุ่มฯ 

ตามแนวทางการบริหารรายได้ของกลุ่ม  

 - ฝ่ายบริหารและบ ารุงรักษา มีหนา้ท่ี ๑) ควบคุมดูแลการใช้งาน การซ่อมแซมและบารุงรักษา

เคร่ืองจักรฯ ของโครงการให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านเทคนคิพร้อมท่ีจะใช้งานตลอดเวลา มีความ

ปลอดภัย และมีจานวนครบถ้วน ๒) จัดทาบัญชีพัสดุ-ครุภัณฑ์ ๓) จัดทาบันทึกการใช้งานและปัญหา

ของการใช้งานเคร่ืองจักรฯ ท้ังนี้ แตล่ะฝ่ายมีจานวนผู้รับผิดชอบตามสมควร  
 

แนวทำงกำรบริหำรรำยได้  

 รายได้ท่ีเกิดจากการดาเนนิงานจะตอ้งมีการจัดสรรเป็นอย่างนอ้ย ๒ ส่วน ในอัตราส่วน ดังนี้  

 - ส่วนท่ี ๑ เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรกลการเกษตร ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๕ ของรายได้สุทธิ  

 - ส่วนท่ี ๒ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามเงื่อนไขและแนวทางของกลุ่มท่ีได้ตกลงไว้ ไม่

เกินร้อยละ ๙๕ ของรายได้สุทธิ 
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กำรส่งเสริมควำมยั่งยืนของกลุ่ม/วสิำหกิจชุมชน  

 - รับซื้อผลผลิต และ/หรือรับจ้างสีข้าวของสมาชิกในอัตราท่ีถูกกว่าราคารับซื้อ  และ/หรือ 

รับจ้างกับบุคคลท่ัวไปท่ีไม่ใช่สมาชิก  

 - พัฒนาความรู้ให้สมาชิกอย่างตอ่เนื่อง เช่น การถ่ายทอดความรู้ การทัศนศกึษาดูงาน เป็นตน้  

 - คืนก าไรให้แก่สมาชิกและชุมชน  เช่น การปันผลตามสัดส่วนการถือหุ้น  การจัดสวัสดิการ

ให้แก่ชุมชน อาทิเช่น สมาชิกเสียชีวิต สวัสดิการข้าวสารแก่ผู้ยากไร้ ทุนการศกึษาแก่เด็กยากจน เป็นตน้ 
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บทที่ 4 

แผนกำรตลำด 
 

รูปแบบของธุรกิจ 
 ปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดโรงงานมาผลิตสับปะรดเพ่ือบริโภคผลสดส่วนหนึ่ง เพ่ือผลิต

สินค้าท่ีมีคุณภาพ และส่งให้กับสมาชิกผู้รวบรวม และจัดหาช่องทางการตลาดตอ่ไป 

 

ลักษณะเด่นของสินค้ำและบรกิำร  

สับปะรดบ้านคาถือเป็นแหล่งผลิตสับปะรดที่มีชื่อเสียง เนื่องจากมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ได้แก่ เนื้อสี
เหลืองสวย กลิ่นหอม รสชาติหวาน ไม่กัดลิ้น เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจ านวนมาก ดังมีสโลแกนของสับปะรด
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านคาว่า "ไม่หวานจัด ไม่กัดลิ้น" เพราะพ้ืนที่เป็นดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกสับปะรด 
และสับปะรดบ้านคา ได้รับการขึ้นทะเบี ยนสิ่งบ่งชี้ทางภู มิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) ตาม
ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา อีกด้วย สินค้าของกลุ่มเกษตรกรจึงเน้นที่ คุณภาพและความมีเอกลักษณ์
เฉพาะพ้ืนที่ 

 
 

ตลำดเป้ำหมำย  
 มะพร้าวเป็นสินค้าท่ีตลาดมีการขยายตัวมากขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน จึงเป็น

สินค้าท่ีคนจีนนิยมบริโภค และตลาดใหญ่ๆ อีกแห่งท่ีตามมาคือตลาดในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นตลาด

ใหญ่ไม่แพ้กันเพราะผู้ ท่ีชื่นชอบดื่มน้ ามะพร้าวเล็งเห็นถึงคุณค่าทางโภชนาการท่ีจะได้รับจึงนิยมบริโภค

มากขึน้ จึงท าให้ ณ เวลานี้ มะพร้าวจึงเป็นท่ีตอ้งการของตลาดอย่างตอ่เนื่อง 

  สับปะรดผลสด  จัดหาโควตากลุ่มเกษตรกร รวบรวมผลผลิตส่งโรงงานอุตสาหกรรม 
        ,ผลผลิตตกเกรดแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 สับปะรดผลสด  รวบรวมผลผลิต   รับออร์ เดอร์ ,หา ช่องทา งการตลา ด 
        ,จ าหน่ายเอง 
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กลยุทธ์กำรเข้ำสู่ตลำดและกำรเติบโต 
 การผลิตสับประรดเพ่ือส่งออกยังไปได้ดีเนื่องแม้ว่าราคาผลผลิตสับปะรดจากไทยจะสูงขึ้น

เนื่องจากภัยแล้งในช่วงท่ีผ่านมาแตด่้วยคุณภาพของสินค้า ท าให้ตลาดส่วนใหญ่ยังนิยมสินค้าจากไทย

โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋องในน้ าผลไม้และน้ าสับปะรดซึ่งมีน้ าตาลนอ้ยและมีประโยชน์ตอ่ร่างกาย 

 แม้ว่าตลาดโลกยังตอ้งการสินค้าจากประเทศไทย แต่ราคาผลผลิตสับปะรดย่อมมีการขึน้ลงไม่

แนน่อน เม่ือราคาผลผลิตตกต่ า เกษตรกรจะตอ้งลดพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดลง เพ่ือปลูกสับปะรดผลสดโดย

เพ่ือให้สามารถดูแลสับปะรดคุณภาพให้ได้คุณภาพสูงท่ีสุด 

 
      

โอกำสและศักยภำพของธุรกิจ (SWOT) 

จุดแข็ง (Strength) 

  1. เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญการปลูกสับปะรด 

  2. มีโรงงานแปรรูปสับปะรดในพ้ืนท่ี 

  3. มีการขายสับปะรดผลสด 

  4. มีการรวมกลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่ 

  5. เกษตรกรใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

  6. เกษตรกรมีลูกหลานสบืทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

  7. มีปราชญ์ชุมชนท่ีเชียวชาญด้านการเกษตร 

  8. เกษตรกรมีการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า 

  9. มีศูนย์เรียนรู้ในพ้ืนท่ี 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5q_SfuZrXAhUO448KHbNaCbAQjRwIBw&url=http://www.tpso.moc.go.th/th/node/6036&psig=AOvVaw0vM69SYGgpDZGQb5IxUCOP&ust=1509525052668655
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  10. มีสถาบันการเงินในชุมชน 

  11. มีระบบการส่งน้ าท่ีสมบูรณ์ 
 

    จุดอ่อน (Weakness) 

  1. สภาพดินเสื่อมโทรม 

  2. แหล่งน้ าไม่ครอบคลุมในบางพ้ืนท่ี 

  3. ช่วงแล้งมีไฟป่า 

  4. มีอ่างเก็บน้ าแตไ่ม่ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 

  5. ขาดการรวมกลุ่ม ขาดการบริหารนักการท่ีดี 

  6. เกษตรกรขาดความรู้ดา้นการเกษตร – การรวมกลุ่ม 

  7. ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 

โอกำส (Opportunity)  

  1. ยุทธศาสต ร์จังหวัดราช บุ รี เกษตรกรปลอดภัยเมือ ง เกษตรสี เขี ยว  พัฒ นา

กระบวนการผลิตในพ้ืนท่ีในทุกกิจกรรมให้เป็นการผลิตท่ีดี  และเหมาะสม ปลอดภัยจากสารเคมี 

ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรท่ีปลอดภัย โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรกรรมอย่าง

ย่ังยืน 

  2. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 

  3. สับปะรดผลสดได้ลขิสิทธ์ิทรัพย์สนิทางปัญญา GI 

  4. ต าบลหนองพันธ์จันทร์เป็นพ้ืนท่ีต้นน้ าสามารถสร้างแหล่งกักเก็บน้ าได้ 
 

อุปสรรค (Threat) 

  1. ขาดเอกสารสิทธิในท่ีดนิท ากิน 

  2. ระบบส่งน้ าครอบคลุม แตไ่ม่มีน้ าในโครงข่าย 

  3. ระบบท่อส่งน้ าไม่ครอบคลุมบางพ้ืนท่ี 

  4. ตน้ทุนในการฟ้ืนฟูดินมีราคาสูง 

  5. เอกสารสิทธิท่ีดนิท ากิน 

  6. ขาดงบประมาณในการย้ายแหล่งน้ า 

  7. น้ าไม่เพียงพอในการท าเกษตร 

  8. ราคาพืชเกษตรไม่แนน่อน 

 9. เงื่อนไขในการขยายแหล่งน้ า 
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กลยุทธ์กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

กำรวจัิย / พัฒนำผลิตภัณฑ์ 

 พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการการเพาะปลูกตั้งแต่การเตรียมพันธ์ุ การปลูก การดูแล

รักษา การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว โดยมีเป้าหมายให้ผลผลิตได้มาตรฐานความปลอดภัย

ส าหรับตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ รวมถึงให้ผู้ผลิตสามารถ ใช้สารเคมีท่ีถูกชดได้อย่างถูกต้อง

และปลอดภัย และลดการท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลผลิตท่ีได้จะเป็นสับปะรดผลสด ราคาหากเป็นเนื้อ

หนึ่งราคาประมาณกิโลกรัมละ 18 บาท ส่วนเนื้อสองราคาจะอยู่ท่ีประมาณ 13 บาทตอ่กิโลกรัม 

 
 

กำรบริกำรและกำรส่งมอบ 

ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้นข้าวสารของกลุ่มเกษตรกรท านานครชุมน์  มีอายุการเก็บ รักษาไม่ยาวนานเท่า

ข้าวสารย่ีห้อต่างๆท่ัวไปในท้องตลาด การท่ีผู้บริโภคในเพ่ือใช้รับประทานในครัวเรือนจึงตอ้งซื้อไปใน

ปริมาณท่ีไม่เกินก าลังบริโภคไม่มากจนเกินไป หากแต่การฝากขายสินค้าตามห้างร้านตา่งๆ อาจมีสินค้า

ท่ีเหลือจ าหน่ายได้ไม่หมดคุณภาพอาจลดลงไป เม่ือผู้บริโภคมาซื้ออาจส่งผลต่อชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์

จากกลุ่มเกษตรกร และจะท าให้ผู้บริโภคไม่เชื่อม่ันในระยาว กลุ่มเกษตรกรจึงมีแนวทางเปลี่ยนสินค้าท่ี

ร้านค้าจ าหนา่ยไม่หมดภายใน 1 ปี เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดต่อไป 

 

กลยุทธ์กำรพัฒนำตลำด 

ภำวกำรณ์แข่งขัน 

สับปะรดผลสดท่ีขายกันท่ัวไปจากชาวไร่ผู้ผลิตตน้น้ า พบว่ากระบวนการผลิตยังไม่เอื้อต่อ

คุณภาพ โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ยเคมี ส่วนใหญ่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมากเกินไป สับปะรดจึงออกรสชาติเปร้ียว

น าหวาน หรือรสชาติ ไม่หวานพอตามท่ีผู้ ค้าต้องการ การขนถ่ ายและวิธีการขนส่ งผลผลิตยังไม่

เหมาะสม สับปะรดจึงมักช้ า ภายนอกดูไม่สดใส เพราะถูกแดดเผา อากาศร้อนระหว่างขนส่ง เพราะไม่

มีการบังแดดให้ ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งโดยใช้รถปิกอัพ แบบวางทับซ้อนๆ กันจากไร่สูจุ่ดรวบรวม แผง

รับซื้อ ตลาดในเมือง ตลาดตา่งจังหวัด และตลาดกรุงเทพฯ ท่ีจุดจ าหน่ายผู้ขายยังไม่ให้ความส าคัญกับ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi678ba9p7XAhXBOY8KHeYzBjcQjRwIBw&url=http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/226055&psig=AOvVaw0D1zydWFK5kc6xxU7Y6idx&ust=1509679002564831
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สิ่งต่างๆ มากนัก เช่น ไม่มีการคัดคุณภาพด้านสีผล ความสุกแก่ ขนาดผลท่ีเป็นแบบกองรวมกันหรือ

วางปะปนกันไปหมด สับปะรดวางกองกับพ้ืน ไม่มีการตัดแตง่จุกก้าน สถานท่ีขายก็โล่งแจ้ง หนา้ร้าน

แบบเปิด ท้ังอุณหภูมิและแสงแดดตลอดท้ังวัน ฯลฯ ย่ิงไปกว่านัน้ คุณภาพสับปะรดผลสดส่วนใหญ่ยัง

ไม่ได้คุณภาพตามท่ีผู้บริโภคคาดหวัง นั่นคือ รสชาติมักเปร้ียวน าหวาน สีเนื้อไม่สวย และมักจะถูกหมก

เม็ดโดยผู้ค้า หากเคยไปร่วมประชุมสัมมนาตามโรงแรมหรือรีสอร์ต จะพบว่า สับปะรดท่ีน ามาเสิร์ฟสี

เหลือ งออกขาว รสชาติเปร้ียวมากกว่าหวาน รสชาติไม่อร่อย ไม่เป็นท่ีประทับใจของลูกค้า เกิ ด

ภาพพจน์ท่ีไม่ดีกับสับปะรดบ้านเรา ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ปริมาณการบริโภคในประเทศไม่มาก

เท่าท่ีควร ดังนัน้ปัจจัยท่ีท าให้ผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต าบลหนองพันจันทร์มีคุณภาพ

ดีกว่าของคู่แข่งคือการปรับปรุงพัฒนากระบวนการท่ีกล่าวมาข้างตน้นี้ 

 
 

กำรก ำหนดรำคำ 

 
เฉล่ีย สูงสุด ต่่ำสุด 

 
เฉล่ีย สูงสุด ต่่ำสุด 

 
เฉล่ีย สูงสุด ต่่ำสุด 

ม.ค. 20.00 20.00 20.00 พ.ค. 21.53 35.00 18.00 ก.ย. 28.44 35.00 18.00 

ก.พ. 20.18 25.00 20.00 มิ.ย. 20.00 20.00 20.00 ต.ค. 30.37 35.00 28.00 

มี.ค. 20.33 25.00 15.00 ก.ค. 28.85 30.00 18.00 พ.ย. 24.07 30.00 18.00 

เม.ย. 22.83 30.00 20.00 ส.ค. 18.06 19.00 18.00 ธ.ค. 25.00 25.00 25.00 

ข้อมูลจาก ตลาดส่ีมุมเมือง 
 

ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 

 1. การปลูกสับปะรดโรงงาน   จ าหนา่ยให้กับโรงงานแปรรูปผลผลิต 

 2.การปลูกสับปะรดผลสด   จ าหนา่ยตลาดค้าส่งและกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป 
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กำรโฆษณำและกำรส่งเสรมิกำรขำย  

 ชาวไร่สับปะรด ตอ้งปรับกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง ท าคุณภาพด้านความหวาน สีเนื้อ กลิ่น

หอม ฯลฯ ซึ่งแตล่ะสายพันธ์ุมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้ว เพียงแต่เพ่ิมการดูแลบ ารุงให้ดีท่ีชาวไร่ตน้น้ า 

ปรับปรุงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวให้เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีตา่งๆ ให้ตรงตามความตอ้งการของ

ตลาดยุคใหม่ และท าแผนส่งเสริมและกระตุ้นตลาดให้กว้างขวาง ตอ้งมีการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา 

จัดอีเว้นท์ส่งเสริม การออกร้านในเทศกาลตา่งๆ สร้างตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) ใช้ระบบ ไอที 

เข้ามาท า พีอาร์ เช่น เปิดเว็บไซต์น าเสนอข้อมูล บทความ/สาระนา่รู้ เกี่ยวกับสับปะรด หรือประยุกตใ์ช้

การตลาดแบบท่ีเรียกกันว่า viral marketing ท่ีใช้ช่องทางออนไลน์ส่งข่าวสารข้อมูลในโลกไซเบอร์ ท่ี

รวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างมากขึ้น วิธีการเหล่านี้เป็นช่องทางท่ีจะช่วยส่งเสริมคุณค่า 

และภาพลักษณ์ท่ีดใีห้กับสับปะรด จากผลผลิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ือไปสู่ผู้บริโภคด้วยความประทับใจ 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifjfaW9J7XAhWEtI8KHfMLBMoQjRwIBw&url=http://news.sanook.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%94/&psig=AOvVaw3gYVkQMJY32QTgMcHFAsu-&ust=1509678272239928
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjis43B9J7XAhVKo48KHfqcD7kQjRwIBw&url=http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000045731&psig=AOvVaw112HgNu6hjkGIuGp237LpA&ust=1509678369884779
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP7K2e9Z7XAhUMsI8KHbHjAh4QjRwIBw&url=https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1485170625&psig=AOvVaw3OxePn1az1dkrkDLs3eCCO&ust=1509678610071568
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-สภาเกษตรกรจังหวัด

ราชบุรีให้องค์ความรู้ 

-ผลิตสับปะรดส่งโรงงาน 

- ผลิตสับปะรดผลสด 

-สับปะรดส่งโรงงาน

อุตสาหกรรม 

- สับปะรดเพ่ือบริโภคผลสด 

- สับปะรดแปรรูป

(สับปะรดกวน/น้ า

สับปะรด) 

-สม า ชิ ก ก ลุ่ ม มี ค ว า ม

ช านาญในการปลูก ดูแล

รักษ า แล ะก ารแปรรูป

ผลผลิต  

-โควตาโรงงานฯ 

-สร้างความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ผลิตกับ

ผู้บริโภค 

-คุณภาพของผู้ผลิต 

- โรงงานอุตสาหกรรม 

- ลูกค้าผลสด 

- จัดจ าหนา่ยให้กับลูกค้า

โดยตรง 

- ผู้รับซื้อท่ัวไป 

- จ าหนา่ยในตลาด

ระดับสูง(ห้าง/ร้านค้า) 

-ส่งโรงงานฯ 

- ส่งผู้รับซือผลสด 

-ตลาดท่ีจัดนทิรรศการ

จ าหนา่ยผลผลิตการเกษตร 

 

- ค่าแรงงาน 

- ค่าขนสง่ 

- ค่าปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ 

 

 

- สับปะรดส่งโรงงานอุตสาหกรรม 

- สับปะรดบริโภคผลสด 

- สับปะรดเพ่ือแปรรูป 

Business Model Canvas ของกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์ 
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ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สภาเกษตรกรจังหวัด

ราชบุรีให้องค์ความรู้ 

-ผลิตผักปลอดภัยจาก

สารพิษตามฤดูกาล 

-ผักปลอดภัยสารพิษ 

-แรงงานของเกษตรกร

ภายในกลุ่ม 

-ผลิตผักที่ปลอดภัย สร้าง

ความเช่ือถือ 

-สร้างเครือข่ายผู้ซ้ือสินค้า

ปลอดภัย 

-น าผักของกลุ่มตรวจสารพิษ

เพ่ืออกใบรับรอง 

-ผู้บริโภคท่ัวไป 

-แม่ค้าตลาดศรีเมือง 

-คนรักสุขภาพ 

-จ าหนา่ยในตลาดศรีเมือง 

-จ าหนา่ยในบูธหนว่ยงาน 

 

Business Model Canvas ของกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษต าบลอ่างหิน 
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ภำพกำรประชุมจัดต้ังกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหนองพันจันทร์  
 

 
 

 
 

    


