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การให้ปุ๋ยสับปะรดภูเก็ต 
1.สับปะรดต้องการธาตุอาหารทุกชนิดในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต จึงจ าเป็นต้องให้ปุ๋ยท่ี

ประกอบด้วยธาตุอาหารต่างๆ ได้แก่ ไนโตรเจน(N), ฟอสฟอรัส (P), โปตัสเซียม(K), แคลเซียม(Ca), 
แมกนีเซียม(Mg), เหล็ก(Fe), แมงกานีส(Mn), สังกะสี(Zn),โบรอน(B), ก ามะถัน(S),โมลิบดินั่ม(Mo) 

2.ปุ๋ยไนโตรเจน จ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตทางใบและต้น และขนาดของผล ส่วนปุ๋ย ฟอสฟอรัส
และโปตัสเซียม และธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม มีความส าคัญส าหรับการเจริญเติบโตและคุณภาพของ
ผลผลิต 

3.การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนควบคู่กับปุ๋ยโปตัสเซียมในสัดส่วนเหมาะสม (ไนโตรเจน: โปตัสเซียมประมาณ 
3:4)มีความส าคัญมากต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตสับปะรด 

4.สับปะรดชอบดินท่ีมีลักษณะเป็นกรด (ชอบความเป้นกรด-ด่างระหว่าง 4.5-5.5)ดังนั้นการให้ปุ๋ยท่ี
มีธาตุก ามะถัน(S) เช่น แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0)หรือโปตัสเซียมซัลเฟต(0-0-50) จึงมีประโยชน์ในการ
ปรับสภาพดินท่ีมีลักษณะเป็นกลางหรือด่างลงมาให้เหมาะสม 

5. การปรับปรุงดินโดยการไถกลบเพื่อให้ได้ปุ๋ยพืชสดและใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกปรับปรุงดิน เพื่อ
เพิ่มอินทรียวัตถุ 

6. การวางแผนใช้ปุ๋ย ควรมีการตรวจสอบดินท่ีปลูกก่อนเสมอ เพื่อให้ปุ๋ยท่ีเหมาะสมกับสภาพของดิน
และอาการขาดธาตุอาหาร 

7.สัดส่วนของปุ๋ยท่ีสับปะรดต้องการ ต้ังแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยว ส าหรับพื้นท่ีปลูกเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์  
โดยท่ัวไปมีธาตุอาหารในสัดส่วน ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส: โปตัสเซียม= 3:1:4 + ธาตุอาหารรองและธาตุ
อาหารเสริม ปริมาณเล็กน้อย ปุ๋ย ท่ีแนะน าไ ด้แก่ปุ๋ยสูตร 14 -9 -20 หรือ 15 -15-20+Mgoหรือ  
12-4-16+Mgoและธาตุอาหารแคลเซียมโบรอน  

 

การให้ปุ๋ยตามระยะต่างๆ ความเจริญเติบโตของสับปะรดภูเก็ต 
1. ระยะปลูกถึงระยะบังคับให้ออกดอก ควรแบ่งให้ปุ๋ยประมาณ 3 ครั้ง ครั้งละเท่ากัน ช่วงละ

ประมาณ 2-3 เดือน ปุ๋ยท่ีให้ควรเป็นปุ๋ยครบสูตร ครั้งละ ประมาณ 10 กรัมต่อต้นและหยุดให้ปุ๋ยก่อนบังคับ
ผล 1 เดือนโดยมีเป้าหมายให้ต้นสับปะรดเจริญเติบโตมีน้ าหนักต้นในช่วงบังคับผลประมาณ 2.5 กิโลกรัม 

2. ระยะออกดอกถึงระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต ระยะนี้ไม่แนะน าให้ใส่ปุ๋ยท่ีมีธาตุไนโตรเจนเลย เพราะ
อาจจะท าให้มีสารไนเตรตตกค้างท่ีผล และแนะน าให้ใช้ปุ๋ยโปตัสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60 ใส่หลังบังคับผล
ประมาณ 3 เดือน โดยใส่ท่ีบริเวณกาบใบอัตราประมาณ 7-10 กรัมต่อต้น(1ช้อนชา) เพื่อเพิ่มปริมาณกรดใน
ผลซึ่งจะมีผลในการต้านทานโรค เนื้อแกน เนื้อในผล มีคุณภาพดี สีเหลืองสวย และเนื้อแน่น 

 
 



 
ตารางแสดงทางเลือกการใส่ปุ๋ยสับปะรดต้นปลูกและต้นตอ  

คร้ังที่ ช่วงเวลาให้ปุ๋ย สูตรปุ๋ย อัตราการใช้ปุ๋ย วิธีการใส่ปุ๋ย 
1 
 
 

ก่อนปลูกปรับปรุงดิน-เพ่ิม
อินทรียวัตถุ 

ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกผสม
กับปุ๋ยหินฟอสเฟต(0-3-0) 

ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก 1 ตันผสมปุ๋ย  
0-3-0, 50-100กก./ไร่ อัตรา 7-10 
กรัม/ต้น 

โรยเป็นแถวหลังไถ
แปรตามแนวร่อง
ปลูก 

2 หลังปลูก 2-4 เดือนหรือ
ระยะเริ่มออกราก 

ใส่ปุ๋ยสูตร 15-5-20  หรือ
สูตร 21-0-0 

อัตรา 20 กรัม/ต้น ใส่ชิดโคนต้น 

3 หลังปลูกแล้วประมาณ4-
6เดือน 

ใส่ปุ๋ยสูตรโพแทสเซียมสูง 
เช่น ปุ๋ยสูตร 15-5-20  

อัตรา 20 กรัม/ต้น ใส่บริเวณกาบใบล่าง
ในขณะที่กาบใบมี
น้ าเพียงพอ  

4 ก่อนบังคับดอกประมาณ 
1 เดือนถึงหลังบังคับดอก 
20 วันเมื่อส ารวจพบใบมี
สีซีดจาง 

พ่นด้วยปุ๋ยทางใบ สูตร 23-
0-25 ความเข้มข้น 5 %  
หรือใช้ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) + 
ปุ๋ยโพแทสเซียมซัลเฟต 
(0-0-50) อย่างละ 500 
กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 

อัตรา 75 ซีซี/ต้น/ครั้งพ่นให้ทั่วต้นพอ
เปียก จ านวน 3 ครั้ง คือ 30 และ 5 
วันก่อนบังคับดอก และ 20 วันหลัง
บังคับดอก 

ฉีดพ่นทางใบเมื่อพบ
อาการขาดธาตุ
อาหาร 

5 หลังบังคับดอกประมาณ 
3  เ ดื อ น ใ ส่ ปุ๋ ย บ า รุ ง
คุณภาพผลและลดความ
รุนแรงต่อโรคเน้ือแกน 

ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ 
0-0-60  

อัตรา  10 กรัม/ต้น ใส่บริเวณกาบใบ
ล่างสุดในขณะที่กาบ
ใบมีน้ าเพียงพอที่จะ
ละลายปุ๋ย 

ระยะ
ต้นตอ 

ห ลั ง จ า ก เ ก็ บ เ กี่ ย ว
ประมาณ 1 เดือนใส่ปุ๋ย
บ ารุงต้นตอและหน่อ  

ปุ๋ยสูตร 21-0-0 หรือ 25-
7-7 
 
 

อัตรา 10 กรัม/ต้น 
 
 
 

ใส่บริเวณกาบใบล่าง 
 
 

ระยะ
ดูแล 

 ใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกับปุ๋ยต้น
ปลูก (ครั้งที่ 3-7) 

อัตราเท่ากับการใส่สับปะรดในต้นปลูก 
(ครั้งที่ 3-7) 

ใส่ที่กาบใบ หรืออาจ
วิธีฉีดพ่นทางใบ 

 
 

วิธีการใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพ 
วิธีการใส่ปุ๋ย เป็นเรื่องท่ีส าคัญท่ีมีต่อผลผลิตสับปะรด ถึงแม้บางครั้งใส่ปุ๋ยให้ครบตามจ านวน แต่ก็

ไม่ได้ผลดีเท่าท่ีควร ท้ังนี้อาจเกิดจากระยะเวลาท่ีใส่ไม่เหมาะสม วิธีการใส่ไม่เหมาะสม ซึ่งพอจะมีข้อสังเกตใน
การใส่ปุ๋ยให้ได้ผลดีได้ดังต่อไปนี้ 

1. การใส่ปุ๋ยรองพื้น ควรจะใส่ฝังดินห่างจุดท่ีโคนต้นประมาณ 2-3 นิ้ว และลึกจากผิวดินประมาณ 
2 นิ้ว  ปุ๋ยรองพื้นนี้โดยปกติแนะน าให้ใส่ปุ๋ย ฟอสฟอรัส (P2O5)  ตัวเดียว แต่เพื่อเป็นการเร่งให้ฟอสฟอรัสเป็น
ประโยชน์ต่อต้นสับปะรดเร็วขึ้นจึงให้ใส่ ไนโตรเจน ร่วมไปด้วย 

2. การใส่ปุ๋ยท่ีกาบใบ ครั้งแรก ให้เร่งใส่ให้เร็วที่สุด เมื่อสับปะรดเริ่มเจริญงอกงามและมีความช้ืนพอ 
ให้ใส่ท่ีกาบใบล่างจริง ๆ ถ้าใส่เข้ายอด ยอดจะเน่า และถ้าใส่พื้นดินปุ๋ยส่วนใหญ่จะละลายท้ิงไปกับน้ าฝน  
การใส่ปุ๋ย ไนโตรเจนและโพแทสเซียม ในการใส่ปุ๋ยเร่งครั้งแรกนี้ จะช่วยในการสร้างรูปทรงของต้นสับปะรด 
ต้ังแต่ระยะแรกเพื่อให้ได้รูปร่างของต้นท่ีเหมาะสม จะท าให้ได้ผลใหญ่ท่ีมีคุณภาพดี (ต้นสับปะรดท่ีดีควรจะมี
รูปใบส้ัน กว้าง สีใบเขียวเข้มหรือเขียวปนม่วง) การใส่ปุ๋ยเร่งครั้งแรกเร็ว และถูกต้องจะมีส่วนในการก าหนด
รูปทรงของต้นมากท่ีสุด 



3. การพ่นปุ๋ยทางใบในระยะต้นโตมากแล้ว การใส่ปุ๋ยท่ีกาบใบจะท าได้ล าบากส้ินเปลืองแรงงานมาก 
และไม่ค่อยสม่ าเสมอ จึงใช้วิธีพ่นปุ๋ยให้ทางใบ ควรให้พ่นปุ๋ยตอนกลางคืน หรือตอนท่ีอากาศค่อนข้างเย็น  
ปุ๋ยจะสามารถเข้าทางปากใบสับปะรดได้มากท่ีสุด หลักการในการให้ปุ๋ยครั้ง 4-6 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

พ่นปุ๋ยเร่งทางใบ (23-0-25 ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์) ต้นละ 75 ซีซี ก่อนท าการบังคับออกดอก 
1 เดือน  เพื่อให้ต้นสับปะรดได้ปุ๋ยเต็มท่ีอีกครั้งหลังจากใส่ปุ๋ยเร่งทางกาบใบครั้งสุดท้ายมาหลายเดือน  จะช่วย
ให้ต้นสับปะรดมีความสมบูรณ์เต็มท่ี ใบจะเขียวเข้มมาก ก่อนการบังคับออกดอก  

พ่นปุ๋ยเร่งทางใบ (23-0-25 ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์) ต้นละ 75 ซีซี ก่อนบังคับออกดอก 5 วัน 
เพื่อให้ต้นสับปะรดได้ปุ๋ยเพื่อจะช่วยในการสร้างจ านวนผลมากขึ้น  ท่ีก าหนดให้พ้นปุ๋ยก่อนบังคับออกดอกเพียง 
5 วัน ก็เพื่อให้ต้นสับปะรดรับปุ๋ยแล้วยังไม่ใช้ในการเติบโตทางล าต้นกิ่งใบ  เมื่อบังคับออกดอกคือหยุดการ
เติบโตทางต้นใบต้นสับปะรดจะมีอาหารส่วนท่ีมาช่วยสร้างจ านวนผลให้มากขึ้นก็จะได้ผลท่ีโตขึ้น 

พ่นปุ๋ยเร่งทางใบ (23-0-25 ความเข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์) ต้นละ 75 ซีซี หลังการบังคับออกดอก  
20 วัน เพื่อช่วยให้ต้นสับปะรดได้รับอาหารเพิ่มขึ้นไปช่วยในการเสริมสร้างผล (ตา) ท่ีอยู่ส่วนปลายของผลรวม 
ซึ่งโดยปกติแล้วท่ีปลายผลรวมผล (ตา) ของสับปะรด จะมีขนาดเล็กกว่าผลท่ีอยู่ล่างๆ ลงมาให้สับปะรดมี
รูปทรงไม่ดี ดังนั้นการพ่นปุ๋ยเร่ง 20 วัน หลังบังคับออกดอกนี้จะมีผลให้ผลใหญ่ขึ้น และท าให้รูปทรงของ
สับปะรดดีขึ้นด้วย การพ่นปุ๋ยหลังบังคับออกดอกนี้ไม่ให้พ่นช้ากว่า 30 วัน หลังบังคับออกดอก เพราะการพ่น
ช้าปุ๋ยจะไปมีผลกับการสร้างจุก และหน่อใหม่เป็นส่วนใหญ่ จะไม่ค่อยมีผลกับผลผลิต และรูปทรงของผล 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

ทีม่าของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้) 

ช่ือ นายพฤษ  ฟุ้งเหียน 

ต าแหน่ง  หัวหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต 

ส านกังานเกษตรจงัหวดัภเูก็ต 

วนั เดือน ปี  ทีถ่อดองค์ความรู้  24 สิงหาคม 2559 


