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การทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดคุณภาพแบบมสีวนรวม 
ในเขตภาคตะวันออก 

 
ศรีนวล  สุราษฎร1   สาลี่  ชินสถิต1    จรีรัตน  มีพืชน1    หฤทัย  แกนลา1    ชูชาติ  วัฒนวรรณ1   อรุณี  วัฒนวรรณ1    

นพดล  แดงพวง1    เกษสิริ  ฉันทะพริิยะพูน1   และ  อุมาพร  รักษาพราหมณ1 

 
บทคัดยอ 
 การทดสอบและพัฒนาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดแบบมีสวนรวมของเกษตรกร
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ดําเนินการโดยใชเทคโนโลยีภายใตระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สับปะรด เปรียบเทียบ
กับวิธีของเกษตรกร ซึ่งเปนตัวแทนของกลุมเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จํานวน 5 ราย พื้นที่รวม 20 ไร และจังหวัด
ตราด 5 ราย พื้นที่รวม 20 ไร ซึ่งผลจากการดําเนินงานในพื้นที่เกษตรกรจังหวัดชลบุรี พบวาวิธีแนะนําไดผลผลิต 
5,869.5 กก./ไร มีรายได  29,347.5  บาท/ไร ไดผลตอบแทน 9,722 บาท/ไร วิธีเกษตรกรไดผลผลิต 5,355.68 กก./ไร  
มีรายได 26,778.38 บาท/ไร ไดผลตอบแทน 6,584.88 บาท/ไร จากผลการดําเนินงานพบวาวิธีแนะนําไดผลผลิต
สับปะรดมากกวาวิธีของเกษตรกรคิดเปนรอยละ 9 จะเห็นวาวิธีแนะนําไดผลผลิตและผลตอบแทนสูงกวาวิธี
เกษตรกร ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพตามระบบ GAP จึงนาจะเปนเทคโนโลยีการผลิตทางเลือกที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เกษตรกร สามารถทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีรายจายนอยลงได สวน
จังหวัดตราดเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดพันธุปตตาเวีย พบวาวิธีแนะนําไดผลผลิตเฉลี่ย  4,513.05  กก./ไร  มีรายได  
22,565.25  บาท/ไร  และไดผลตอบแทน 10,207.75 บาท/ไร  วิธีเกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย  4,253  กก./ไร  มีรายได  
21,265  บาท/ไร  และไดผลตอบแทน 10,101.25 บาท/ไร ซึ่งวิธีแนะนําไดผลผลิตมากกวาวิธีเกษตรกรคิดเปนรอยละ  
6 จากการดําเนินงานเห็นวาวิธีแนะนําไดผลผลิตและผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกรแตมีตนทุนผันแปรสูงกวาวิธี
เกษตรกรทําใหมีคา BCR ต่ํากวา ซึ่งจากขอมูลดังกลาวสรุปไดวาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดของเกษตรกรนั้นดีอยู
แลว และวิธีแนะนําใหผลผลิตที่มีน้ําหนักตอผลมากกวา จึงนาจะมีการนําเอาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพ
ตามระบบ GAP ไปปรับใชรวมกับวิธีการของเกษตรกรเพื่อใหเกษตรกรไดผลผลิตและผลตอบแทนที่สูงขึ้นกวาเดิม 
สวนเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทอง พบวาวิธีแนะนําไดผลผลิตเฉลี่ย 4,523.3 กก./ไร มีรายได 24,426 
บาท/ไร ไดผลตอบแทน 11,275.17 บาท/ไร วิธีเกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย 4,329.83 กก./ไร มีรายได 23,381.1 บาท/
ไร ไดผลตอบแทน 9,430.27 บาท/ไร ซึ่งวิธีแนะนําไดผลผลิตเฉล่ียมากกวาวิธีของเกษตรกรคิดเปนรอยละ 4 จาก
ขอมูลดังกลาวจึงควรมีการแนะนําและสงเสริมเทคโนโลยีการปลูกสับปะรดคุณภาพตามระบบ GAP ใหกับเกษตรกร
ตอไป เพื่อใหไดผลผลิตและมีรายไดเพิ่มขึ้น 
 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต  สับปะรด  ภาคตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
1 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี 
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บทนํา 
 สับปะรดเปนพืชตามยุทธศาสตรสินคาเกษตรที่สรางรายไดหลักใหกับประเทศอีกทั้งมีมูลคาการสงออกเปน
อันดับหนึ่งของโลก โดยเฉพาะในปจจุบันระบบการเกษตรของไทยไดเปล่ียนแปลงเขาสูระบบเกษตรอุตสาหกรรม
มากขึ้นและสับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับระบบนี้ ซึ่งแมสถานการณการสงออกสับปะรดจะมีแนวโนม
ในทางที่ดีขึ้น แตอยางไรก็ตามในระบบการคาระหวางประเทศในปจจุบันไดเปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่เคยใช
มาตรการทางดานภาษีเพื่อกีดกันทางการคามาเปนระบบการคาเสรี และหลาย ๆ ประเทศมีการสรางมาตรการ
เทคนิคการคาในเรื่องตาง ๆ มาเปนขอกีดกันแทน ประกอบกับประเทศไทยเปนสมาชิกองคการคาโลก (WTO) ซึ่ง
ประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีในการสงสินคาเกษตรเขาสูประเทศคูคาตองเปนสินคาที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน  ปราศจากศัตรูพืชและมีความปลอดภัยจากสารพิษตกคางและสิ่งเจือปน  ดังนั้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
สงออกกับประเทศคูคาและประเทศคูแขงกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเตรียมรับกับสภาวการณดังกลาว  โดยให
กรมวิชาการเกษตรดําเนินการตรวจรับรองแหลงผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP กับพืชชนิดตาง ๆ  
รวมทั้งสับปะรดดวย ภาคตะวันออกมีแหลงผลิตสับปะรดที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดระยอง  ชลบุรี  ฉะเชิงเทราและ
ตราด การผลิตสับปะรดของเกษตรกรมีทั้งสับปะรดโรงงาน และสับปะรดผลสด ซึ่งในการผลิตเกษตรกรยังประสบ
ปญหาอยางมาก อาทิการทําลายของศัตรูพืช เชน โรคเหี่ยวสับปะรด ผลผลิตตกต่ํา การตกคางไนเตรทในผล
สับปะรด ใหคุณภาพไมไดมาตรฐานตามขอกําหนดของโรงงานรับซ้ือ  ปญหาดังกลาวนอกจากเกิดจากศักยภาพของ
สภาพภูมิอากาศแลว  ยังขึ้นอยูกับเทคโนโลยีการจัดการระดับพื้นที่ของเกษตรกร อาทิการวางแผนการผลิต การปลูก  
การดูแลรักษา การใชปุย การบังคับการออกดอกและอื่นๆ ดังนั้นการนําเอากระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวน
รวมเพื่อทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพตามระบบ GAP ในพื้นที่เกษตรกรภาคตะวันออก 
จะทําใหเกษตรกรไดแนวทางในการผลิตสับปะรดที่เปนมาตรฐานและไดที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยจากสารพิษ 
แกปญหาการตกคางของไนเตรท ไดทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ของเกษตรกรอันจะสงผลใหเกษตรกร
มีรายไดเพิ่มขึ้นมีความมั่นคงและยั่งยืนในการทําการเกษตรตอไป 
 
วิธีการศึกษา/วิเคราะห 

กรรมวิธี เปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP (กรม
วิชาการเกษตร, 2547) กับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ 
 เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดวิธีแนะนํา 
 ปฏิบัติตามคําแนะนําเรื่องการผลิตสับปะรดใหไดผลผลิตและมีคุณภาพตามระบบการจัดการคุณภาพ 
GAP สับปะรด ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 1. การเตรยีมดิน 
  1.1 พื้นที่ที่เคยปลูกสับปะรดไถสับใบและตนทิ้งไวประมาณ 2-3 เดือนแลวไถกลบ 
  1.2 ไถ 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1-2 ครั้ง ยกแปลงทําแนวปลูก 
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 2. วิธีการปลูก 
  2.1 การคัดหนอพันธุ โดยคัดหนอใหมีขนาดเดียวกันสําหรับปลูกในแตละแปลงเพื่อสามารถเก็บ
เกี่ยวไดพรอมกัน หนอที่ใชปลูกจัดแบงเปน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (300-500 กรัม) ขนาดกลาง (500-700 กรัม) และ
ขนาดใหญ (700-900 กรัม) 
  2.2 การปลูกและระยะปลูก ใชระยะปลูก 30x50x(80-90) เซนติเมตร ประมาณ 7,500 - 8,500 
ตน/ไร ชุบหนอกอนปลูกดวยสารปองกันโรครากเนา หรือตนเนา 
 3. การดูแลรักษา 
  3.1 การใสปุย 

 - ใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กรัมตอตน เปนปุยรองพื้นกอนปลูก 
- ใสปุยเคมีที่มีสัดสวนของ ไนโตรเจน : ฟอสฟอรัส :โปแตสเซียม 2:1:3 หรือ 3:1:4 อัตรา 20 

กรัมตอตนตอครั้ง เมื่อ 1-3 เดอืนหลังปลูก และ 2-3 เดือนหลังใหปุยครั้งแรก บริเวณกาบใบลาง 
- เมื่อสํารวจพบใบมีสีซีดจาง ไมสดใส พนปุยทางใบ โดยใชปุยยูเรีย (46-0-0) + ปุยโปแตส

เซียมซัลเฟต (0-0-50) อยางละ 500 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทั่วตนพอเปยก (75 มล.ตอตน) จํานวน 3 ครั้ง คือ 30 และ 5 
วันกอนบังคับออกดอก และ 20 วันหลังบังคับอกดอก 

- หลังจากบังคับออกดอกไมควรใหปุยไนโตรเจน แตหากจําเปนตองใหปุยตองใหน้ําเต็มที่
เพื่อใหตนสับปะรดใชปุยใหหมดกอนเก็บเกี่ยว 
  3.2 การใหน้ํา 

- หลังใหปุยครั้งสุดทายถาไมมีฝนตองใหน้ําเต็มที่เพื่อใหปุยละลายจนหมด 
- หยุดใหน้ํากอนการเก็บเกี่ยว 15-30 วัน 

  3.3 การปองกันการตกคางของไนเตรท 
จัดการน้ําและปุยตามคําแนะนําอยางเครงครัด และตองไมทําลายจุกสับปะรด 

  3.4 การบังคับเพื่อใหออกดอกพรอมกัน 
เมื่อตนตออายุ 6-7 เดือนหลังปลูก หรือน้ําหนักตนปลูกไมนอยกวา 2.5 กิโลกรัม หรือน้ําหนัก

ตนตอไมนอยกวา 2 กิโลกรัม หรือระยะเวลา 2 เดือนหลังจากใหปุยทางกาบใบ ใชสารเอธิฟอน 39.5 % WP/V อัตรา 
8 มล. ผสมปุยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร ตนละ 60-75 มล. หรือ ใชถานแกส 
(แคลเซียมคารไบด) อัตรา 1-2 กรัมตอตน หยอด ในขณะที่มีน้ําอยูในยอด 
  3.5 การปองกันกําจัดศัตรูสับปะรด 

- เพลี้ยแปง ปองกันกําจัดมด ซ่ึงเปนพาหะแพรกระจายเพลี้ยแปงไปตามสวนตาง ๆ ของ
สับปะรด ดวยวิธีทางเขตกรรม หรือใชเหยื่อพิษไฮดราเมทธิลนอน 0.75 % G อัตรา 275 กรัมตอไร โรยหรือหวานใน
แปลงสับปะรดกอนปลูก 6 เดือน 

- โรครากเนาหรือตนเนา เก็บสับปะรดที่เปนโรคเผาทําลาย ใชสารเมตาแลกซิล 25 % WP 
อัตรา 20-40 กรัม หรือ สารฟอสเอทิลอลูมิเนียม 80 %WP 80-100 กรัม หรือสารฟอสฟอรัสแอซิค 40 % อัตรา 100 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร จุมหนอกอนปลูก และพนทุก 2 เดือน เฉพาะตนหรือบริเวณที่พบอาการโรค หยุดพนสารกอน
เก็บเกี่ยว 14 วัน 



 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติคร้ังที่ 5 : พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
 

297

- โรคผลแกน พนปุยโปแตสเซียมคลอไรดอัตรา 1 กิโลกรัมตอน้ํา 20 ลิตร ประมาณ 90-105 
วัน หลังการบังคับออก 
  3.6 การปองกันการคละปนของผลิตผลที่มีศัตรูพืชติดไปกับผลผลิต 

- ตรวจสอบคัดแยกตนสับปะรดที่มีรองรอยการทําลายของศัตรูพืช และทําเครื่องหมาย การ
เก็บเกี่ยวแยกเก็บเกี่ยวตนที่มีเครื่องหมาย และคัดแยกผลที่มีรองรอยการทําลายของโรคแมลง 
 4. การเก็บเกี่ยว 
  4.1 นับอายุผล โดยประเมินอายุหลังวันดอกบานตองไมนอยกวา 5 เดือน 
  4.2 ประเมินความแกจากองคประกอบภายนอก เชน ประเมินจากสีเปลือกผล กลีบเล้ียงเปลี่ยน
จากสีเขียวเปนสีสมหรือน้ําตาลอมแดง ตาของผลยอยแบนราบ รองตาตึงเต็มที่มีอาการเหี่ยวเล็กนอยตามแนวยาว
กานผล ใบเล็กที่รองดอกยอยเหี่ยวแหงและตาดานลางของผลเริ่มเปด 2-3 แถว 
  4.3 ประเมินความแกโดยใชองคประกอบภายใน โดยสุมสับปะรดไมเกิน 3 ผลนํามาปาดตาม
ความยาวผลเพื่อดูสีเนื้อสับปะรดแกตองมีสีเหลืองไมนอยกวารอยละ 25 และไมเกินรอยละ 75 ของทั้งผล เนื้อไมเปน
โพรงสีขาว ไมมีกล่ินโอ 
 เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดวิธีของเกษตรกรจังหวัดชลบุรี 
 1. การปลูกและดูแลรักษา 
  1.1 การปลูก ใชหนอพันธุหรือจุก เตรียมแปลงโดยไถดะ (ผาน7) 2-3 ครั้ง และไถแปร (ผาน3) 1 
ครั้งโดยปลูกแถวคู ใชระยะปลูก 30x30x80 หรือ 30x50x80 เซนติเมตร  
  1.2 การใสปุย 

- ปุยรองพื้นกอนปลูก ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 1 ตัน/ไร 
- ในชวงสับปะรดเริ่มแตกใบจะใสปุยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 20 กรัมตอตน 
- กอนบังคับออกดอกจะพนปุยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม 21-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัม 

และ 0-0-60 อัตรา 15 กิโลกรัม ตอน้ํา 1,000 ลิตร 
  1.3 การกําจัดวัชพืช ใชสารกําจัดวัชพืช ไดแก ไดยูรอน พนหลังปลูก กําจัดวัชพืชหลังงอก 
 2. การบังคับเพื่อใหออกดอกพรอมกัน เมื่อตนตออายุ 6-7 เดือนหลังปลูก หรือดูลักษณะตนมีความ
สมบูรณพอจะหยอดถานแกส (แคลเซียมคารไบด) อัตรา 1-2 กรัมตอตน จํานวน 2 ครั้ง หางกัน 7 วัน หรือสารเอทธิ
ฟอน 48 % อัตรา 500 มิลลิลิตร ผสมปุยยูเรีย 20 กิโลกรัม ตอน้ํา 1,000 ลิตร จํานวน 2 ครั้ง 
 3. การเก็บเกี่ยว ประเมินความแกโดยนบัอายุผล และดูจากลักษณะภายนอก 

การผลิตสับปะรดตามวิธีของเกษตรกรในจังหวัดตราด 
 1. การปลูก เปนระบบการปลูกสับปะรดแซมในสวนยาง  โดยกอนปลูกพนดวยสารกําจัดวัชพืช  ปลูกโดยใช
หนอพันธุ  ปลูกเปน  3  แถวคู ใชระยะปลูก  30x50x100  ซม. 
 2. การใสปุย หลังปลูกประมาณ  3  เดือน  ใสปุยสูตร  15-15-15 , 21-0-0 หรือ 15-5-20  อัตรา  20  กรัม
ตอตนทางกาบใบ หรือหวานตามรองกลางระหวางแถวใส  2  ครั้ง 
 3. การกําจัดวัชพืช ใชสารกําจัดวัชพืชไดยูรอน  1  กก.  ผสมปุยยูเรีย  3  กก./น้ํา 200 ลิตร  พนคุมวัชพืช
กอนบังคับดอก 
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 4. การเดาะจุก เมื่อสับปะรดมีอายุประมาณ 2  เดือน หลังดอกบาน จะมีการเคาะจุกคางไวบนตนเพื่อ
ใหผลมีขนาดโต 
 5. การบังคับเพื่อใหออกดอกพรอมกัน เมื่อตนสับปะรดโตเต็มที่เกษตรกรใชสารเอทธิฟอน 48% อัตรา  200  
มล.ผสมปุยยูเรีย  2  กก./น้ํา  200  ลิตร  พน  2  ครั้ง  หรือเกษตรกรบางรายจะหยอดถานแก็ส (แคลเซียมคารไบด) 
อัตรา  1 – 2 กรัม/ตน 
 6. การเก็บเกี่ยว ประเมินความแกโดยนับอายุผลประมาณ  5  เดือน และดูจากลักษณะภายนอก 
 
ผลการศึกษา 

จังหวัดชลบุรี 
 จากการสังเกตการเจริญเติบโตของสับปะรดตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงกอนการบังคับเพื่อใหออกดอกพรอมกัน 
โดยภาพรวมพบวาการเจริญเติบโตของสับปะรดวิธีแนะนําดีกวาวิธีเกษตรกร โดยจะสังเกตดูขนาดและสีของตนและ
ใบสับปะรด ซึ่งวิธีแนะนําใบและตนสับปะรดจะมีสีเขียวเขมมากกวาวิธีของเกษตรกรเล็กนอย นอกจากนี้เกษตรกรยัง
พบปญหาสําคัญในการผลิตสับปะรด คือการระบาดของโรคเหี่ยวกระจายเปนบริเวณกวาง ทําใหเกษตรกรไม
สามารถเก็บผลผลิตในบริเวณดังกลาวได (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 แสดงอาการของโรคเหี่ยวในแปลงปลูกสับปะรดของเกษตรกร 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงการเกิดโรคผลแกน 
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 หลังบังคับดอกประมาณ 6 เดือน สับปะรดโตเต็มที่พรอมเก็บเกี่ยว ทําการสุมเก็บผลสับปะรดทั้งวิธีแนะนํา
และวิธีเกษตรกรเพื่อนํามาวัดขอมูลคุณภาพผลผลิตไดแก น้ําหนักผล ขนาดความกวางและความยาวของผล 
ปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผลสับปะรด การเกิดโรคผลแกน และคาความหวานของผลสับปะรด โดยสุมเก็บผล
สับปะรดจํานวน 60 ผล/แปลง จากการวัดขอมูลคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร พบวาวิธีแนะนําสับปะรดมีน้ําหนักผล
เฉล่ีย 1.27 กก./ผล มีขนาดความกวางของผล 11.93 ซม. ความยาว 13.44 ซม. มีปริมาณไนเตรทตกคางอยูที่ระดับ 
+10 mg./ผล ประมาณ 4% ของตัวอยางสับปะรดที่สุมเก็บทั้งหมด สวนการเกิดโรคผลแกนพบประมาณ 32% ของ
ตัวอยางสับปะรดที่สุมเก็บทั้งหมด โดยสับปะรดมีเนื้อในเปนแกนดําประมาณ 10% ของผล (ภาพที่ 2) ซึ่งถือวาเปน
สับปะรดดี (กวิศร, 2542) เกษตรกรยังสามารถเก็บผลผลิตขายได คาความหวานของผลสับปะรดอยูที่ระดับ 14.27 
องศาบริกซ สวนวิธีเกษตรกรสับปะรดมีน้ําหนักผลเฉลี่ย 1.21 กก./ผล มีขนาดความกวางของผล 11.78 ซม. ความ
ยาว 13.25 ซม. มีปริมาณไนเตรทตกคางอยูที่ระดับ +10 mg./ผล ประมาณ 2.3% ของตัวอยางสับปะรดที่สุมเก็บ
ทั้งหมด สวนการเกิดโรคผลแกนพบประมาณ 32% ของตัวอยางสับปะรดที่สุมเก็บทั้งหมด ซึ่งเนื้อในของผลสับปะรด
เปนแกนดําประมาณ 10% ของผลเชนเดียวกันกับวิธีแนะนํา เกษตรกรยังสามารถเก็บผลผลิตขายได และคาความ

หวานของผลสับปะรดอยูที่ระดับ 13.98 องศาบริกซ ขอมูลคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรแตละรายดังแสดงในตาราง
ที่ 1 
 

จากตารางแสดงขอมูลคุณภาพผลผลิตสับปะรดพบวา วิธีแนะนํากับวิธีเกษตรกร คุณภาพผลผลิตสับปะรด
ไมแตกตางกันมากนัก โดยวิธีแนะนํามีขนาดของผลสับปะรดและคาความหวานสูงกวาวิธีของเกษตรกรเล็กนอย สวน
ปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผลและการเกิดโรคผลแกนจะมีคาใกลเคียงกัน และเกษตรกรยังสามารถขายผลผลิตได 
และผลจากการสํารวจไมพบการเขาทําลายของเพลี้ยแปงในผลผลิต  

จากการคํานวณคาเฉลี่ยของผลผลิต พบวาวิธีแนะนําไดผลผลิต 5,869.5 กก./ไร มีรายได 29,347.5 บาท/
ไร ไดผลตอบแทน 9,722 บาท/ไร วิธีเกษตรกรไดผลผลิต 5,355.68 กก./ไร มีรายได 26,778.38 บาท/ไร ได
ผลตอบแทน 6,584.88 บาท/ไร จากผลการดําเนินงานพบวาวิธีแนะนําไดผลผลิตสับปะรดมากกวาวิธีของเกษตรกร
คิดเปนรอยละ  9  และไดผลตอบแทนรวมมากกวาวิธีเกษตรกร  3,137.12 บาท/ไร อัตราสวนรายไดตอการลงทุน 
(BCR) วิธีแนะนํามีคา 1.51 และวิธีเกษตรกรมีคา 1.33 ดังแสดงในตารางที่ 2 
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 เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนรายไดตอการลงทุน (BCR) ของวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรพบวาทั้ง  2  วิธี  
BCR  มีคามากกวา  1  คือรายไดมากกวารายจาย ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นมีกําไร มีความเสี่ยงนอยสามารถทํา
การผลิตได  แตวิธีเกษตรกร BCR  มีคานอยกวาวิธีแนะนํา รวมถึงมีตนทุนผันแปรมากกวาและไดผลผลิตตอไรต่ํา
กวาวิธีแนะนํา  ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพตามระบบ GAP ในพื้นที่เกษตรกรจังหวัดชลบุรีจึงนาจะ
เปนเทคโนโลยีการผลิตทางเลือกที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ของเกษตรกรสามารถทําใหเกษตรกรมีรายได
เพิ่มขึ้นและมีรายจายนอยลงได 
 จังหวัดตราด 
 จากการสังเกตการเจริญเติบโตของตนสับปะรดเปรียบเทียบวิธีแนะนํากับวิธีเกษตรกรพบวาสับปะรดมีการ
เจริญเติบโตไมแตกตางกัน หลังบังคับดอกประมาณ 6 เดือน สับปะรดโตเต็มที่ทําการสุมเก็บตัวอยางสับปะรดวิธี
แนะนําและวิธีเกษตรกรแปลงละ 60 ผล เพื่อนํามาวัดขอมูลคุณภาพผลผลิต ไดแก น้ําหนักผล ขนาดความกวางและ
ความยาวของผล ปริมาณไนเตรทที่ตกคางในผลสับปะรด การเกิดโรคผลแกนและคาความหวานของสับปะรด  
สําหรับสับปะรดพันธุปตตาเวียพบวาวิธีแนะนําสับปะรดมีน้ําหนักเฉลี่ย 1.62 กก./ผล ขนาดความกวางและความ
ยาวของผล 13.12 และ 15.03 ซม. ตามลําดับ มีปริมาณไนเตรทตกคางในผลสับปะรดอยูที่ระดับ +10 mg./ผล 
ประมาณ 18.2% ของตัวอยางสับปะรดที่สุมเก็บทั้งหมด และ +25 mg/ผล ประมาณ 3.6% ของตัวอยางสับปะรดที่
สุมเก็บทั้งหมด สวนการเกิดโรคผลแกนไมพบอาการของโรคดังกลาวในตัวอยางที่สุมเก็บทั้งหมด และคาความหวาน
ของสับปะรดอยูที่ระดับ 16.23 องศาบริกซ สวนวิธีเกษตรกรสับปะรดมีน้ําหนักเฉลี่ย 1.37 กก./ผล ขนาดความกวาง
และความยาวของผล 12.47 และ 13.64 ซม. ตามลําดับ มีปริมาณไนเตรทตกคางในผลสับปะรดอยูที่ระดับ +10 
mg./ผล ประมาณ 22.7% ของตัวอยางสับปะรดที่สุมเก็บทั้งหมด และอยูที่ระดับ +25 mg/ผล ประมาณ 21.8% ของ
ตัวอยางสับปะรดที่สุมเก็บทั้งหมด สวนการเกิดโรคผลแกน ไมพบอาการของโรคดังกลาวในตัวอยางที่สุมเก็บทั้งหมด  
และคาความหวานของสับปะรดอยูที่ระดับ  16.16  องศาบริกซ  ดังแสดงในตารางที่ 3 
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 จากขอมูลคุณภาพผลผลิตพบวาวิธีแนะนํา คุณภาพผลผลิตสับปะรดดีกวาวิธีเกษตรกรทั้งน้ําหนัก ขนาด 
และคาความหวานของผลสับปะรด  สวนการตกคางไนเตรทในผลสับปะรด พบวาวิธีแนะนํามีปริมาณไนเตรทที่
ตกคางในผลสับปะรดนอยกวาวิธีของเกษตรกรและไมพบการเกิดโรคผลแกนในผลสับปะรดของทั้ง 2 วิธี นอกจากนี้
จากการสุมเก็บตัวอยางและสํารวจผลสับปะรดก็ไมพบการเขาทําลายของเพลี้ยแปงแตอยางใดทั้งผลผลิตของวิธี
แนะนําและวิธีเกษตรกร หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพบวาวิธีแนะนําไดผลผลิตเฉลี่ย 4,513.05 กก./ไร มีรายได 
22,565.25 บาท/ไร และไดผลตอบแทน 10,207.75 บาท/ไร วิธีเกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย 4,253 กก./ไร มีรายได 
21,265 บาท/ไร และไดผลตอบแทน 10,101.25 บาท/ไร ซึ่งวิธีแนะนําไดผลผลิตมากกวาวิธีเกษตรกรคิดเปนรอยละ 
6 และไดผลตอบแทนมากกวาวิธีเกษตรกร 106.50 บาท/ไร  อัตราสวนรายไดตอการลงทุน (BCR)  วิธีแนะนํามีคา 
1.82 และวิธีเกษตรกรมีคา 1.90 ดังแสดงในตางรางที่ 4 
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เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนรายไดตอการลงทุน (BCR) พบวาทั้งวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรมีคา BCR 

มากกวา 1 คือรายไดมากกวารายจายซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นมีกําไร มีความเสี่ยงนอยสามารถทําการผลิตได แต
วิธีแนะนํามีคา BCR นอยกวาวิธีเกษตรกรเพราะวิธีเกษตรกรนั้นถึงแมวาจะไดผลผลิตและผลตอบแทนนอยกวาวิธี
แนะนํา แตตนทุนผันแปรของเกษตรกรนอยกวาวิธีแนะนําจึงทําใหเกษตรกรมีอัตราสวนรายไดตอการลงทุน (BCR) 
มากกวาวิธีแนะนํา แสดงใหเห็นวาวิธีการปลูกสับปะรดของเกษตรกรนั้นดีอยูแลว มีการลงทุนต่ําและใหผลตอบแทน
ที่คุมคากวาวิธีแนะนํา เกษตรกรสามารถที่จะปลูกสับปะรดดวยวิธีการเดิมที่เกษตรกรปฏิบัติมาตั้งแตดั้งเดิม หรือ
เกษตรกรอาจจะนําเอาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดตามวิธีแนะนําในบางขั้นตอนของการปลูกมาปรับใชผสมผสาน
กับวิธีการของเกษตรกรเอง เชนเทคโนโลยีการใสปุยเคมีตามสูตรที่แนะนํา เพื่อใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น และมีรายได
เพิ่มขึ้นจากเดิม 
 ในสวนของสับปะรดพันธุตราดสีทอง จากการสุมเก็บตัวอยางเพื่อนํามาวัดขอมูลคุณภาพผลผลิต พบวาวิธี
แนะนําสับปะรดมีน้ําหนักเฉลี่ย 1.09 กก./ผล ขนาดความกวางและความยาวของผล 10.48 และ 15.83 ซม. 
ตามลําดับ ไมมีปริมาณไนเตรทตกคางในผลสับปะรด และไมพบการเกิดโรคผลแกน คาความหวานของสับปะรดอยู
ที่ระดับ 16.93 องศาบริกซ สวนวิธีเกษตรกรสับปะรดมีน้ําหนักเฉลี่ย 1.06 กก./ผล  ขนาดความกวางและความยาว
ของผล 10.42 และ 16.13 ซม. ตามลําดับ ไมมีปริมาณไนเตรทตกคางในผลสับปะรด คาความหวานของสับปะรดอยู
ที่ระดับ 16.67 องศาบริกซ (ตารางที่ 3) จากขอมูลดังกลาว  พบวาทั้งวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรมีคุณภาพผลผลิตไม
แตกตางกันมากนัก โดยวิธีแนะนําจะมีคาสูงกวาเล็กนอย และจากการสุมเก็บตัวอยางและสํารวจผลสับปะรดพบการ
เขาทําลายของเพลี้ยแปงอยูบริเวณขั้วผลเล็กนอย (ประมาณ 5% ของผล) โดยสํารวจพบ 2 ตัวอยางจากตัวอยาง
ผลผลิตที่สุมเก็บทั้งหมด หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต พบวาวิธีแนะนําไดผลผลิตเฉลี่ย 4,523.3 กก./ไร มีรายได 
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24,426 บาท/ไร ไดผลตอบแทน 11,275.17 บาท/ไร วิธีเกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย 4,329.83 กก./ไร มีรายได 
23,381.1 บาท/ไร ไดผลตอบแทน 9,430.27 บาท/ไร  ซึ่งวิธีแนะนําไดผลผลิตเฉลี่ยมากกวาวิธีของเกษตรกรคิดเปน
รอยละ 4 และไดผลตอบแทนมากกวาวิธีเกษตรกร 1,844.90 บาท/ไร อัตราสวนรายไดตอการลงทุน (BCR) วิธี
แนะนํามีคา 1.86 และวิธีเกษตรกรมีคา 1.70 (ตารางที่ 4) เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวนรายไดตอการลงทุน (BCR) ของ
วิธีแนะนํากับวิธีเกษตรกร พบวาทั้ง 2 วิธีมีคามากกวา 1 คือรายไดมากกวารายจาย ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการนั้นมี
กําไร มีความเสี่ยงนอย สามารถทําการผลิตได แตวิธีแนะนํามีคา BCR สูงกวาวิธีเกษตรกร แสดงใหเห็นวา วิธีแนะนํา
ใหผลผลิตและผลตอบแทน (กําไร) สูงกวาวิธีเกษตรกร ในขณะเดียวกันตนทุนผันแปรในการปลูกสับปะรดก็ต่ํากวา
วิธีของเกษตรกรเชนเดียวกัน จึงควรมีการแนะนําสงเสริมเทคโนโลยีในการปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทองใหกับ
เกษตรกรตอไป เพื่อใหเกษตรกรไดผลผลิตและมีรายไดเพิ่มขึ้น 
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