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บทคัดยอ 

การพัฒนาระบบการผลิตและเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดในพื้นที่ภาคตะวันออกมี
วัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรไดมีสวนรวม และไดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดคุณภาพที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม ดําเนินการทดลองในพื้นที่เกษตรกร 3 จังหวัด ไดแก จังหวัด
ชลบุรี ระยอง และตราด ระหวางเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนมีนาคม 2553 เกษตรกรรวมดําเนินการ 10 ราย 
พื้นที่ 20 ไร โดยใชเทคโนโลยีภายใตระบบการจัดการคุณภาพสับปะรด (วีธีแนะนํา) เปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติ
ของเกษตรกร ผลการดําเนินงานพบวา เกษตรกรในจังหวัดชลบุรีที่ใชวิธีแนะนําไดผลผลิตสับปะรดเฉลี่ย 
7,979.75 กิโลกรัมตอไร ผลตอบแทน 24,237.45 บาทตอไร มีอัตราสวนของรายไดตอการลงทุนเทากับ 1.96 
ขณะที่การใชวิธีเกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย 8,045.50 กิโลกรัมตอไร ผลตอบแทน 21,370.40 บาทตอไร มี
อัตราสวนของรายไดตอการลงทุนเทากับ 1.75 สวนเกษตรกรในจังหวัดระยองที่ใชวิธีแนะนําไดผลผลิตเฉลี่ย 
5,319 กิโลกรัมตอไร ผลตอบแทน 16,263.80 บาทตอไร มีอัตราสวนของรายไดตอการลงทุนเทากับ 1.97 
สวนการใชวิธีเกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย 4,697.92 กิโลกรัมตอไร ผลตอบแทน 12,398.60 บาทตอไร มี
อัตราสวนของรายไดตอการลงทุนเทากับ 1.74 จะเห็นวาการใชวิธีแนะนําใหผลตอบแทนที่สูงกวาและมี
อัตราสวนรายไดตอการลงทุนมากกวาการใชวิธีเกษตรกร ดังน้ันเทคโนโลยีภายใตระบบการจัดการคุณภาพ
สับปะรดจึงเปนเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง เน่ืองจากทําให
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนและมีรายจายนอยลง สวนจังหวัดตราด พบวาการใชวิธีแนะนําไดผลผลิตเฉลี่ย  
4,513.05 กิโลกรัมตอไร  ผลตอบแทน 10,207.75 บาทตอไร  มีอัตราสวนของรายไดตอการลงทุนเทากับ 
1.82 ขณะที่การใชวิธีเกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย  4,253  กิโลกรัมตอไร  ผลตอบแทน 10,101.25 บาทตอไร มี
อัตราสวนของรายไดตอการลงทุนเทากับ  1.90  จะเห็นวาการใชวิธีแนะนําทําใหไดปริมาณผลผลิตและ
ผลตอบแทนที่สูงกวาวิธีเกษตรกรแตมีตนทุนผันแปรสูงกวาวิธีเกษตรกร ทําใหมีอัตราสวนของรายไดตอการ
ลงทุนตํ่ากวา จึงนาจะมีการนําเอาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพไปปรับใชรวมกับวิธีการของเกษตรกร 
เพื่อใหเกษตรกรไดผลผลิตและผลตอบแทนที่สูงข้ึนกวาเดิม  
 
คําสําคัญ:การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม, เกษตรดีที่เหมาะสม, สับปะรด 
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Abstract 
 Development on production system and technology for increasing pineapple yield in 
the eastern Thailand, the objective was to receive appropriate technology for in 3 economic 
crops to increase fruit quality and farmer’s income. It was conducted at the 10 farmer 
orchards in Chonburi, Rayong and Trat provinces during October 2005 - March 2010. Utilizing 
farmer experience in participatory methods with conducted trials to compare recommended 
practices (Good Agricultural Practices) with farmer practices. The conclusions as are follows. 
Chonburi province, for the average yield, the recommended practice had 7,979.75 kgs./rai 
and net income at 24,237.45 baht/rai while the farmer practice had 8,045.50 kgs/rai and net 
income at 21,370.40 baht/rai. Suggest that net income from the recommended practice was 
higher than the farmer practice because of lower cost. Rayong province, for the average 
yield, the recommended practice had 5,319 kgs./rai and net income at 16,263.80 baht/rai 
while the farmer practice had 4,697.92 kgs/rai and net income at 12,398.60 baht/rai. Suggest 
that net income from the recommended practice was higher than the farmer practice. And 
Trat province, for the average yield, the recommended practice had 4,513.05 kgs./rai and net 
income at 10,207.75 baht/rai while the farmer practice had 4,253 kgs/rai and net income at 
10,101.25 baht/rai. Suggest that net income from the recommended practice was higher 
than the farmer practice because the farmer practice had lower cost. From these 
experiments, the Benefit Cost Ratio (BCR) of both the recommended practice and the farmer 
practice were more than 1 in every experiment, showing that the income was more than 
expenses and had a less risk in production, and helped increase the products, fruit quality 
and net income to farmer in the eastern region. 
 

Keywords:  Participatory Technology Development, Good AgriculturalPractice,  Pineapple 
 

บทนํา 
สับปะรดเปนพืชตามยุทธศาสตรสินคาเกษตรที่สรางรายไดหลักใหกับประเทศอีกทั้งมีมูลคาการสงออก

เปนอันดับหน่ึงของโลก  โดยเฉพาะในปจจุบันระบบการเกษตรของไทยไดเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบเกษตร
อุตสาหกรรมมากข้ึนและสับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับระบบน้ี ซึ่งแมสถานการณการสงออก
สับปะรดจะมีแนวโนมในทางที่ดีข้ึน แตอยางไรก็ตามระบบการคาระหวางประเทศในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป 
จากเดิมที่เคยใชมาตรการทางดานภาษีเพื่อกีดกันทางการคามาเปนระบบการคาเสรี และหลาย ๆ ประเทศมี
การสรางมาตรการเทคนิคการคาในเรื่องตาง ๆ มาเปนขอกีดกันแทน  ประกอบกับประเทศไทยเปนสมาชิก
องคการคาโลก (WTO) ซึ่งประเทศสมาชิกจะตองปฏิบัติตามพันธกรณีในการสงสินคาเกษตรเขาสูประเทศคูคา
ตองเปนสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐาน  ปราศจากศัตรูพืชและมีความปลอดภัยจากสารพิษตกคางและสิ่งเจือปน  
ภาคตะวันออกมีแหลงผลิตสับปะรดที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา การผลิต
สับปะรดของเกษตรกรมีทั้งสับปะรดโรงงาน และสับปะรดผลสด สําหรับการผลิตสับปะรดโรงงานเกษตรกรยัง
ประสบปญหาอยางมากอาทิ การทําลายของศัตรูพืช เชน โรค แมลง ผลผลิตตกตํ่า การตกคางไนเตรทในผล
สับปะรด ทําใหคุณภาพไมไดมาตรฐานตามขอกําหนดของโรงงานรับซื้อ ปญหาดังกลาวนอกจากเกิดจาก
ศักยภาพของสภาพภูมิอากาศแลว ยังข้ึนอยูกับเทคโนโลยีการจัดการระดับพื้นที่ของเกษตรกร อาทิเชน การ
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วางแผนการผลิต การปลูก การดูแลรักษา การใชปุย การบังคับการออกดอก และอื่น ๆ ดังน้ันการนําเอา
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม เพื่อทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพ ใน
พื้นที่เกษตรกรภาคตะวันออก ซึ่งจะทําใหเกษตรกรไดแนวทางในการผลิตสับปะรดที่เปนมาตรฐานและมี
คุณภาพ มีความปลอดภัยจากสารพิษ แกปญหาการตกคางของไนเตรท ไดทางเลือกที่มีความเหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่ของเกษตรกรดังกลาวทั้งทางดานกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม อันจะสงผลให
เกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน มีความมั่นคงและย่ังยืนในการทําการเกษตรตอไป 

 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาระบบการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เศรษฐกิจ 

และสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก 
 2. เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวม และมีแปลงตัวอยางในการถายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางนักวิจัย เกษตรกร และผูประกอบการ ซึ่งจะสงผลใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการอยางเปน
รูปธรรม 
 

วิธีการศึกษา 
เปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดวิธีแนะนํา กับวิธีที่เกษตรกรปฏิบัติ 
เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดวิธีแนะนํา 
ปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร (2543) เรื่องการผลิตสับปะรดที่ดีและเหมาะสม (Good 

Agricultural Practice: GAP) ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติดังน้ี 
1. การเตรียมดิน 

  1.1 พื้นที่ที่เคยปลูกสับปะรดไถสับใบและตนทิ้งไวประมาณ 2-3 เดือนแลวไถกลบ 
  1.2 ไถ 1 ครั้ง ตากดิน 7-10 วัน พรวน 1-2 ครั้ง ยกแปลงทําแนวปลูก 
 2. วิธีการปลูก 
  2.1 การคัดหนอพันธุ ใหมีขนาดเดียวกันสําหรับปลูกในแตละแปลง 
  2.2 การปลูก ใชระยะปลูก 30x50x(80-90) เซนติเมตร ชุบหนอกอนปลูกดวยสารปองกันโรค
รากเนา หรือตนเนา 
 3. การดูแลรักษา 
  3.1 การใสปุย 

 - ใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 รองพื้นกอนปลูก 
- ระยะเจริญเติบโตใสปุยเคมีสูตร 15-5-20 จํานวน 2 ครั้ง 
- เมื่อสํารวจพบใบสับปะรดมีสีซีดจาง ไมสดใส พนปุยทางใบ โดยใชปุยเคมีสูตร 46-0-0 

+ 0-0-50 จํานวน 3 ครั้ง  
- หลังบังคับออกดอกไมควรใหปุยไนโตรเจน  

  3.2 การใหนํ้า 
- หลังใหปุยครั้งสุดทาย ควรใหนํ้าเต็มที่เพื่อใหปุยละลายจนหมด 
- หยุดใหนํ้ากอนการเก็บเกี่ยว 15-30 วัน 

  3.3 การปองกันการตกคางของไนเตรท 
จัดการนํ้าและปุยตามคําแนะนําอยางเครงครัด และไมทําลายจุกสับปะรด 

  3.4 การบังคับเพื่อใหออกดอกพรอมกัน 
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ใชสารเอธิฟอน 39.5 % WP/V ผสมปุยเคมีสูตร 46-0-0 หรือใชถานแกส 
(แคลเซียมคารไบด) หยอดบริเวณยอดในขณะที่มีนํ้าอยูในยอด 
  3.5 การปองกันกําจัดศัตรูสับปะรด 

- เพลี้ยแปง ปองกันกําจัดมด ซึ่งเปนพาหะในการกระจายเพลี้ยแปง 
- โรครากเนาหรือตนเนา เก็บสับปะรดที่เปนโรคเผาทําลาย ใชสารเมตาแลกซิล 25 % 

WP หรือสารฟอสเอทิลอลูมิเนียม 80 %WP หรือสารฟอสฟอรัสแอซิค 40 % จุมหนอกอนปลูก และพนทุก 2 
เดือน เฉพาะตนหรือบริเวณที่พบอาการโรค หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 14 วัน 

- วัชพืชหลังปลูกสับปะรดแตกอนวัชพืชงอก เมื่อดินมีความช้ืนพนสารโบรมาซิล + ไดยู
รอน เพื่อกําจัดวัชพืชที่งอกจากเมล็ดในดิน 

- โรคผลแกน พนปุยโปแตสเซียมคลอไรด ประมาณ 90-105 วัน หลังการบังคับดอก 
  3.6 การปองกันการคละปนของผลิตผลที่มีศัตรูพืชติดไปกับผลผลิต 

- ตรวจสอบและคัดแยกผลที่มีรองรอยการทําลายของโรคแมลง 
 4. การเก็บเกี่ยว 
  4.1 นับอายุผล โดยประเมินอายุหลังวันดอกบานตองไมนอยกวา 5 เดือน 
  4.2 ประเมินความแกจากองคประกอบภายนอก เชน ประเมินจากสีเปลือกผล กลีบเลี้ยง
เปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีสมหรือนํ้าตาลอมแดง ตาของผลยอยแบนราบ และตาดานลางของผลเริ่มเปด 2-3 
แถว 
  4.3 ประเมินความแกโดยใชองคประกอบภายในโดยดูสีเน้ือ สับปะรดแกตองมีสีเหลืองไมนอย
กวารอยละ 25 และไมเกินรอยละ 75 ของทั้งผล  
เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดวิธีของเกษตรกรจังหวัดชลบุรีและระยอง 
 1. การปลูกและดูแลรักษา 
  1.1 การเตรียมแปลงโดยไถดะ 2-3 ครั้ง และไถแปร 1 ครั้ง  

1.2 การปลูก ใชหนอพันธุหรือจุกเปนวัสดุปลูก ใชระยะปลูก 30x(30-50)x80 เซนติเมตร  
  1.3 การใสปุย 

- ปุยรองพื้นกอนปลูก ไดแก ปุยคอก ปุยหมัก  
- ในชวงสับปะรดเริ่มแตกใบใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21  
- กอนบังคับดอกพนปุยเคมีสูตร 46-0-0 + 21-0-0 + 0-0-60  

  1.4 การกําจัดวัชพืช ใชสารกําจัดวัชพืช ไดแก ไดยูรอน พนหลังปลูก กําจัดวัชพืชหลังงอก 
 2. การบังคับเพื่อใหออกดอกพรอมกัน โดยใชถานแกส (แคลเซียมคารไบด) หยอดบริเวณยอด หรือฉีด
พนดวยสารเอทธิฟอน 48 % ผสมปุยยูเรีย จํานวน 2 ครั้ง หางกัน 7 วัน 
 3. การเก็บเกี่ยว ประเมินความแกโดยนับอายุผล และดูจากลักษณะภายนอก 
การผลิตสับปะรดตามวิธีของเกษตรกรในจังหวัดตราด 
 1. การปลูก เปนระบบการปลูกสับปะรดแซมในสวนยาง ปลูกเปน 3 แถวคูใชระยะปลูก 30x50x100  
ซม. 
 2. การใสปุย หลังปลูกประมาณ  3  เดือน  ใสปุยสูตร  15-15-15 , 21-0-0 หรือ 15-5-20  ทางกาบ
ใบ หรือหวานตามรองกลางระหวางแถว จํานวน  2  ครั้ง 
 3. การกําจัดวัชพืช ใชสารกําจัดวัชพืชไดยูรอน  พนคุมวัชพืชกอนบังคับดอก 
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 4. การบังคับเพื่อใหออกดอกพรอมกัน ใชสารเอทธิฟอน 48% ผสมปุยยูเรีย  ฉีดพน  2  ครั้ง  หรือใช
ถานแกส (แคลเซียมคารไบด) หยอดบริเวณยอด  

5. การเดาะจุก เมื่อสับปะรดมีอายุประมาณ 2  เดือน หลังดอกบาน 
 6. การเก็บเกี่ยว ประเมินความแกโดยนับอายุผลประมาณ  5  เดือน และดูจากลักษณะภายนอก 
 การบันทึกขอมูล 
 1. คุณสมบัติทางเคมีของดิน และธาตุอาหารในดิน 
 2. ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา ไดแก ปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิและความช้ืน 
 3. คุณภาพ และปริมาณผลผลิต  
 4. ราคาของผลผลิตและรายได 
 5. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ไดแก อัตราสวนของรายไดตอการลงทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 

- BCR < 1  รายไดนอยกวารายจาย กิจกรรมที่จะดําเนินการน้ันขาดทุน ไมควรทําการผลิต 
                  - BCR = 1  รายไดเทากับรายจาย กิจกรรมที่ดําเนินการน้ันไมมีกําไรและไมขาดทุน   

             มีความเสี่ยงในการผลิตไมสมควรทําการผลิต 
- BCR > 1  รายไดมากกวารายจาย กิจกรรมที่ดําเนินการน้ันมีกําไร  มีความเสี่ยงนอย สามารถ

ทําการผลิตได 
 6. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 

ผลการศึกษา 
จังหวัดชลบุร ี

ดานการเจริญเติบโตของสับปะรดกอนการบังคับดอก พบวาวิธีแนะนําสับปะรดมีการเจริญเติบโตดีกวา
วิธีเกษตรกร โดยสังเกตจากขนาดและสีของตนและใบ ซึ่งวิธีแนะนําใบและตนสับปะรดจะมีสีเขียวเขมมากกวา
วิธีของเกษตรกร 

หลังฉีดพนสารบังคับการออกดอกประมาณ 5 เดือน สับปะรดเจริญเต็มที่พรอมเก็บผลผลิต ผลการ
ตรวจวัดขอมูลคุณภาพผลผลิต พบวาวิธีแนะนําสับปะรดมีนํ้าหนักเฉลี่ย 1.32 กิโลกรัมตอผล ความหวาน 
(Total soluble solid: TSS) 13.79 องศาบริกซ จากตัวอยางผลผลิตที่สุมเก็บมาทั้งหมดไมพบอาการผลแกน 
ไมมีไนเตรทตกคางในผลผลิต และไมพบเพลี้ยแปงติดมากับผลผลิต สวนวิธีเกษตรกรสับปะรดมีนํ้าหนักเฉลี่ย 
1.30 กิโลกรัมตอผล ความหวาน (Total soluble solid: TSS)13.80 องศาบริกซ จากตัวอยางผลผลิตที่สุม
เก็บมาทั้งหมดไมพบอาการผลแกน   ไมมีไนเตรทตกคางในผลผลิต และไมพบเพลี้ยแปงติดมากับผลผลิต
เชนเดียวกัน 

 หลังเก็บผลผลิต พบวาวีธีแนะนําไดผลผลิตเฉลี่ย 7,979.75 กิโลกรัมตอไร ไดผลตอบแทน 24,237.45 
บาทตอไร และมีอัตราสวนรายไดตอการลงทุนเทากับ 1.96 วิธีเกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย 8,045.50 กิโลกรัมตอ
ไร ไดผลตอบแทน 21,370.40 บาทตอไร และมีอัตราสวนรายไดตอการลงทุนเทากับ 1.75 ขอมูลดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 329 

ตารางท่ี 1 ผลผลิตสับปะรด ตนทุนผันแปร และผลตอบแทน เปรียบเทียบวิธีแนะนํากับวิธีเกษตรกร จ.ชลบุร ี
 

รายการ วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร 
1. ผลผลิตตอไร (กก./ไร) 7,979.75 8,045.50 
2. ตนทุนผันแปรตอไร (บาท/ไร)  25,237.00 28,511.70 
3. รายไดตอไร (บาท/ไร) 49,474.45 49,882.10 
4. ผลตอบแทน (รายไดเหนือตนทุน) 24,237.45 21,370.40 
5. BCR 1.96 1.75 

 

จากตาราง อัตราสวนของรายไดตอการลงทุนของวิธีแนะนํากับวิธีของเกษตรกร มีคามากกวา 1 คือ
รายไดมากกวารายจาย ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการน้ันมีกําไร มีความเสี่ยงนอย สามารถทําการผลิตได จากตาราง
วิธีแนะนําไดผลผลิตตํ่ากวาวิธีเกษตรกรเล็กนอย แตวิธีเกษตรกรมีตนทุนผันแปรสูงกวา วิธีแนะนําจึงได
ผลตอบแทน (กําไร) สูงกวาวิธีเกษตรกร 

ดังน้ันเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจึงเปนเทคโนโลยีการผลิตทางเลือกที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ของเกษตรกรสามารถทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึนและมีรายจายนอยลงได 
จังหวัดระยอง 

ดานการเจริญเติบโตพบวา ทั้งวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรสับปะรดมีการเจริญเติบโตไมแตกตางกัน 
หลังฉีดพนสารบังคับการออกดอกประมาณ 5 เดือน สับปะรดเจริญเต็มที่พรอมเก็บผลผลิต จากการ

ตรวจวัดคุณภาพผลผลิต พบวาวิธีแนะนําสับปะรดมีนํ้าหนักเฉลี่ย 1.29 กิโลกรัมตอผล ความหวาน (Total 
soluble solid: TSS) 16.00 องศาบริกซ จากการตรวจตัวอยางผลผลิตสับปะรดที่สุมเก็บมาทั้งหมดไมพบ
อาการผลแกน ไมพบไนเตรทตกคางในผลผลิต และไมพบเพลี้ยแปงติดมากับผลผลิต สวนวิธีเกษตรกร 
สับปะรดมีนํ้าหนักเฉลี่ย 1.28 กิโลกรัมตอผล ความหวาน (Total soluble solid: TSS) 13.90 องศาบริกซ 
จากการตรวจตัวอยางผลผลิตสับปะรดที่สุมเก็บมาทั้งหมดไมพบอาการผลแกน ไมพบไนเตรทตกคางในผลผลิต 
และไมพบเพลี้ยแปงติดมากับผลผลิตเชนกัน 

หลังเก็บผลผลิตพบวา วิธีแนะนําไดผลผลิตเฉลี่ย 5,319 กิโลกรัมตอไร ไดผลตอบแทน 16,261.67 บาท
ตอไร มีอัตราสวนของรายไดตอการลงทุนเทากับ 1.97 วิธีเกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย 4,698 กิโลกรัมตอไร ได
ผลตอบแทน 12,398.58 บาทตอไร มีอัตราสวนของรายไดตอการลงทุนเทากับ 1.74 ขอมูลดังแสดงในตารางที ่2 

 

ตารางท่ี 2 ผลผลิตสับปะรด ตนทุนผันแปร และผลตอบแทน เปรียบเทียบวิธีแนะนํากับวิธีเกษตรกร จ.ระยอง 
 

รายการ วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร 
1. ผลผลิตตอไร (กก./ไร) 5,319.00 4,698.00 
2. ตนทุนผันแปรตอไร (บาท/ไร)  16,714.00 16,728.50 
3. รายไดตอไร (บาท/ไร) 32,977.80 29,127.00 
4. ผลตอบแทน (รายไดเหนือตนทุน) 16,261.67 12,398.58 
5. BCR 1.97 1.74 

จากตารางพบวาทั้งวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรมีอัตราสวนของรายไดตอการลงทุนมากกวา 1 คือรายได
มากกวารายจาย ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการน้ันมีกําไร มีความเสี่ยงนอย สามารถทําการผลิตได แตวิธีแนะนํา
ไดผลผลิตสูงกวาจึงมีกําไรมากกวาวิธีเกษตรกร 
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ดังน้ันเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพในพื้นที่จังหวัดระยองจึงเปนเทคโนโลยีการผลิตทางเลือกที่
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ของเกษตรกรสามารถทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มข้ึน 
จังหวัดตราด 

ดานการเจริญเติบโตพบวา ทั้งวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรสับปะรดมีการเจริญเติบโตทางไมแตกตางกัน 
หลังฉีดพนสารบังคับดอกประมาณ  5  เดือน  สับปะรดเจริญเติบโตเต็มที่พรอมเก็บผลผลิต จากผลการ

ตรวจวัดคุณภาพผลผลิต พบวาวิธีแนะนําสับปะรดมีนํ้าหนักเฉลี่ย  1.62  กิโลกรัมตอผล  และจากการตรวจ
ตัวอยางสับปะรดที่สุมเก็บมาทั้งหมดไมพบอาการผลแกน  มีปริมาณไนเตรทตกคางในผลผลิตที่ระดับ  +10 
มิลลิกรัม 18.2% ของตัวอยางที่สุมเก็บทั้งหมด และที่ระดับ +25  มิลลิกรัม 3.6% ของตัวอยางที่สุมเก็บ
ทั้งหมด และความหวาน (Total soluble solid: TSS)  16.23  องศาบริกซ  วิธีเกษตรกรสับปะรดมีนํ้าหนัก
เฉลี่ย  1.37  กิโลกรัมตอผล และจากการตรวจตัวอยางสับปะรดที่สุมเก็บมาทั้งหมดไมพบอาการผลแกน มี
ปริมาณไนเตรทตกคางในผลผลิตที่ระดับ  +10 มิลลิกรัม 22.7% ของตัวอยางที่สุมเก็บทั้งหมด และที่ระดับ  
+25  มิลลิกรัม 21.8% ของตัวอยางที่สุมเก็บทั้งหมด และความหวาน (Total soluble solid: TSS)  16.16  
องศาบริกซ  ไมพบเพลี้ยแปงติดมากับผลผลิตในทั้งสองวิธี 

หลังเก็บผลผลิตพบวา วิธีแนะนําไดผลผลิตเฉลี่ย  4,513.05 กิโลกรัมตอไร  ไดผลตอบแทน 10,207.75 
บาทตอไร  มีอัตราสวนของรายไดตอการลงทุนเทากับ 1.82  วิธีเกษตรกรไดผลผลิตเฉลี่ย  4,253  กิโลกรัมตอ
ไร  ไดผลตอบแทน 10,101.25 บาทตอไร มีอัตราสวนของรายไดตอการลงทุนเทากับ 1.90  ดังแสดงในตางรางที่ 3 
 

ตารางท่ี 3 ผลผลิตสับปะรด ตนทุนผันแปร และผลตอบแทน เปรียบเทียบวิธีแนะนํากับวิธีเกษตรกร จ.ตราด 
 

รายการ วิธีแนะนํา วิธีเกษตรกร 
1. ผลผลิตตอไร (กก./ไร) 4,513.00 4,253.00 
2. ตนทุนผันแปรตอไร (บาท/ไร)  12,357.50 11,163.75 
3. รายไดตอไร (บาท/ไร) 22,565.25 21,265.00 
4. ผลตอบแทน (รายไดเหนือตนทุน) 10,207.75 10,101.25 
5. BCR 1.82 1.90 

 

จากตารางเห็นไดวา ทั้งวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรมีอัตราสวนของรายไดตอการลงทุนมากกวา  1  คือ
รายไดมากกวารายจาย ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการน้ันมีกําไร  มีความเสี่ยงนอยสามารถทําการผลิตได ซึ่งวิธี
แนะนําไดผลผลิตสูงกวา และมีกําไรสูงกวาวิธีเกษตรกร แตเมื่อเปรียบเทียบตนทุนผันแปรพบวาวิธีแนะนํามีคา
สูงกวาจึงมีอัตราสวนของรายไดตอการลงทุนตํ่ากวาวิธีเกษตรกร  

แสดงใหเห็นวาวิธีการปลูกสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดตราดน้ันดีอยูแลว มีตนทุนตํ่าและให
ผลตอบแทนที่คุมคา เกษตรกรสามารถปลูกสับปะรดดวยวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติมาต้ังแตด้ังเดิม แตจากผล
การดําเนินงานพบวา วิธีแนะนําสับปะรดมีคุณภาพและไดผลผลิตสูงกวาวิธีเกษตรกร ดังน้ันเกษตรกรควรนํา
เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดตามวิธีแนะนําบางข้ันตอนมาปรับใชผสมผสานกับวิธีการของเกษตรกร เชน
เทคโนโลยีการใสปุยเคมีตามสูตรที่แนะนํา เพื่อใหไดผลผลิตเพิ่มข้ึน และมีรายไดเพิ่มข้ึน 
ผลการวิเคราะหคุณสมบัติดิน 

ผลการวิเคราะหคุณสมบัติดินกอนดําเนินการทดลองในแปลงของเกษตรกรจังหวัดชลบุรี และระยอง 
พบวาสภาพดินคอนขางเปนกรด โดยมีคา pH อยูระหวาง 4.00-5.07 ซึ่งดินอยูในสภาพเปนกรดที่เหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของสับปะรด (pH 3.5-5.5)  ปริมาณอินทรียวัตถุมีคาตํ่าถึงปานกลางคือมีคา 0.36-1.60 
เปอรเซ็นต ปริมาณฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม อยูในระดับตํ่า   หลังจากการดําเนินงาน 



การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 7 | 331 

พบวาทั้งแปลงสับปะรดวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรมีผลการวิเคราะหดินไมแตกตางจากผลการวิเคราะหดินกอน
ดําเนินการทดลอง จากผลการวิเคราะหดินดังกลาวแสดงใหเห็นวาสภาพดินในพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกร
มีความอุดมสมบูรณตํ่า ดังน้ันเกษตรกรควรมีการใสปุยอินทรียเพื่อปรับปรุงโครงสรางของดินใหดีข้ึนและเพิ่ม
ปริมาณอินทรียวัตถุในดินกอนทําการปลูกพืชครั้งตอไป 

ผลการวิเคราะหคุณสมบัติดินกอนดําเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรจังหวัดตราด พบวาสภาพดิน
คอนขางเปนกรด โดยมีคา pH อยูระหวาง 4.40-4.95 ซึ่งดินอยูในสภาพเปนกรดที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของสับปะรด ปริมาณอินทรียวัตถุมีคาสูง โดยมีคา 2.67-3.48 เปอรเซ็นต ปริมาณฟอสฟอรัส  
โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม อยูในระดับตํ่า   หลังจากการดําเนินงาน พบวาทั้งแปลงสับปะรดวิธี
แนะนําและวิธีเกษตรกรมีผลการวิเคราะหดินไมแตกตางจากผลการวิเคราะหดินกอนดําเนินการทดลอง 

 

วิจารณและขอเสนอแนะ 
1. ลักษณะดินในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองเปนดินทรายจัดมีความอุดมสมบูรณตํ่า ทําให

เกษตรกรเสียคาใชจายในการดูแลรักษาสับปะรดสูงกวาเมื่อเปรียบเทียบกับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งดิน
มีลักษณะเปนดินรวนปนลูกรัง มีอินทรียวัตถุและมีความอุดมสมบูรณสูง ดังน้ันเกษตรกรในจังหวัดดังกลาวควร
มีการปลูกพืชบํารุงดินและใสปุยอินทรียเพื่อปรับปรุงโครงสรางของดินใหดีข้ึนกอนปลูกสับปะรดในปการผลิตตอไป 

2. ปจจุบันราคาสับปะรดอยูในเกณฑดี เกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดเพิ่มมากข้ึน ทําใหเกิดปญหาหนอ
พันธุขาดแคลน เกษตรกรใชหนอพันธุจากแหลงตางๆโดยไมคํานึงวาหนอพันธุที่ไดมาน้ันมาจากแหลงที่มีการ
ระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรดหรือไม จึงเกิดปญหามีการระบาดของโรคดังกลาวขยายบริเวณเพิ่มมากข้ึน 

3. การใชจุกสับปะรดเปนวัสดุปลูกแทนการใชหนอพันธุ เปนอีกแนวทางหน่ึงในการลดปญหาการแพร
ระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรด แตเน่ืองจากการปลูกสับปะรดดวยจุกตองใชเวลาในการดูแลรักษาไปจนถึงการ
เก็บผลผลิตนานกวาการใชหนอพันธุ ทําใหเกษตรกรไมนิยมใชจุกเปนวัสดุปลูกเทาที่ควร 
สรุปผลการดําเนินงาน 
จังหวัดชลบุร ี

1. ทั้งวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรผลผลิตสับปะรดมีคุณภาพใกลเคียงกัน 
2. วิธีแนะนํามีตนทุนผันแปรในการผลิตตํ่ากวา จึงไดผลตอบแทนสูงกวาวิธีของเกษตรกร 

จังหวัดระยอง 
3. ทั้งวิธีแนะนําและวิธีเกษตรกรผลผลิตสับปะรดมีคุณภาพใกลเคียงกัน 
4. วิธีแนะนําไดผลผลิตสูงกวา จึงไดผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร 

จังหวัดตราด 
5. วิธีแนะนําสับปะรดมีคุณภาพดีกวาวิธีเกษตรกร 
6. วิธีแนะนําไดผลผลิตและผลตอบแทนสูงกวาวิธีเกษตรกร แตมีตนทุนผันแปรสูงกวา จึงมีอัตราสวน

ของรายไดตอตนทุนตํ่ากวาวิธีเกษตรกร 
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