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บทคัดยอ

   การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคผลสดภาคใตตอนลาง มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และลดตนทุน การผลิตสับปะรดบริโภคสดในจังหวัด
พัทลุงที่เหมาะสมกับภูมิปญญาเกษตรกร  การดําเนินงานวิจัยประกอบดวย งานศึกษาวิเคราะหระบบการผลิตและ
การตลาด   งานวิจัยเชิงสํารวจ 2 เรื่อง และงานพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผสมผสานกับภูมิปญญา
เกษตรกร 5 เรื่อง ระยะเวลาดําเนินการป2548-2551  สถานที่ดําเนินการพื้นที่เกษตรกร จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษา
สรุปดังนี้

ผลการศึกษาวิเคราะหระบบการผลิตและการตลาด  พบวาภาพรวมการผลิตสับปะรด ของจังหวัดพัทลุงมี
โอกาสทางการตลาดสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ  มีจุดแข็งดานคุณภาพสินคาและราคา แตก็มีจุดออน
ดานการผลิต  จําเปนที่จะตองอาศัยความรวมมือของผูมีสวนไดเสียทุกฝายในคลัสเตอร  ชวยกันแกปญหาและพัฒนา
ใหการผลิตสับปะรดจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพสูงขึ้นตอไป      ดานผลการวิจัยเชิงสํารวจ  พบวาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
มีระบบการผลิตสับปะรดที่เปนภูมิปญญาเฉพาะพื้นที่แตกตางจากที่อื่นๆ เนื่องมาจากตองการใหไดผลขนาดใหญ 
เปนเนื้อแกว  กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีจึงตองใชการมีสวนรวมของชุมชน  การสนับสนุนจากภาครัฐดานตางๆ  
สนับสนุนการเผยแพรความรูจากเกษตรกรสูเกษตรกร และมีการผสมผสานภูมิปญญาดั้งเดิมกับความรูทางวิชาการ  

ผลการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิต   พบวา วิธีการปลูกสับปะรดที่สรุปเปนคําแนะนํา ในการ
ปลูกผสมผสานกับภูมิปญญาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง คือ การปลูกสับปะรดแซมยางพาราที่ใชการปลูกแบบแถวเดี่ยว
โดยปลูกหางจากแถวยางพารา 1 เมตร ใชระยะปลูกระหวางแถว 60-80 เซนติเมตร ระหวางตน 25-30 เซนติเมตร 
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ประชากร 4,300-7,600 ตน/ไร  ใสปุยเคมีสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง ในกาบใบลาง เมื่ออายุ  1 - 3 เดือน
และ ครั้งตอไปหางจากครั้งแรก 2 - 3 เดือน  พนสารกําจัดวัชพืชประมาณ 2 ครั้ง ชวงอายุ  1 - 3 เดือน และ 4 -6 เดือน  
บังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน ดวยสารเอทธิฟอน (39.5 %)  จํานวน 8 มิลลิลิตร ผสมกับปุยยูเรีย 300 กรัม ผสมน้ํา 
20 ลิตร หยอดยอดสับปะรดตนละ  60 - 75 มิลลิลิตร  2 ครั้ง หางกัน 4 - 7 วัน  ใสปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กรัม/ตน 
ในกาบใบ หลังบังคับดอก 3 เดือน  และแกะจุกผลเมื่อผลอายุ 3 เดือน      คําแนะนําดังกลาวนี้เมื่อนํามาผสมผสานกับ
ภูมิปญญาเกษตรกรแบบตางๆที่มีการปลูกสับปะรด 4,354  -7,600 ตน/ไร  พบวา  การใชเอทธิฟอนบังคับดอกเมื่ออายุ 
12 เดือน ทําใหออดดอกรอยละ 90.5  สูงกวาวิธีเกษตรกร คือมีการออกดอกรอยละ 80.1   วิธีแนะนําใหผลผลิตรวม
6,677.8 - 11,823.2 กิโลกรัม/ไร สูงกวาวิธีเกษตรกรสูงสุดถึงรอยละ 98.0  ใหคุณภาพผลผลิตเนื้อแกวทั้งหมด รอยละ 
56.0-68.2 ของผลผลิต สูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 56.8  -114.1  ใหผลขนาดใหญที่ตลาดตองการ รอยละ 85.1  สูงกวา
วิธีเกษตรกรรอยละ 64.3 -116.2   วัดคาความหวานผลผลิตได 13.7-16.3 0 brix  สูงกวาวิธีเกษตรกรคือ 12.1-15.5 0 brix    
และใหรายไดสุทธิ  49,326.1- 57,119 บาท/ไร  สูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 56.8 - 81.4 คือ มีรายไดสุทธิ 31,455.1 -
31,489 บาท/ไร   

คํานํา

นโยบายปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรของประเทศ กําหนดใหสับปะรดเปนพืชที่มีศักยภาพสูงตาม
ยุทธศาสตรการผลิตเพื่อการสงออก และในเวทีการคาโลกประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกสับปะรดราย
ใหญเปนอันดับหนึ่งของโลกมามากกวา 10 ป   และยังมีแนวโนมการเติบโตทางการคาเพิ่มขึ้นเปนลําดับ   อยางไรก็
ตามเมื่อมีการศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรด พบวาในระบบอุตสาหกรรมการแปรรูป ยัง
มีปญหาสําคัญเกิดขึ้นหลายประการ ทั้งในหวงโซการผลิตที่เกี่ยวของตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ทั้งในเรื่องวัตถุดิบ 
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของเกษตรกร การผลิตในอุตสาหกรรมสับปะรด การคาในประเทศ การคา
ตางประเทศ และการสนับสนุนจากภาครัฐ 

แตในระบบการผลิตที่เกี่ยวกับการผลิตสับปะรดบริโภคผลสด กลับพบวายังมีโอกาสในการพัฒนาที่มี
แนวโนมที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของผลตอบแทนและรายไดที่เกษตรกรไดรับ 

สถาบันอาหาร (Food Intelligence Center) วิเคราะหวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีศักยภาพในดาน
อุตสาหกรรมสับปะรดมาก   โดยปจจุบันไทยมีพื้นที่เก็บเกี่ยวสับปะรดประมาณ 4-6 แสนไร/ป  มีผลผลิตเฉลี่ย
ประมาณ 2.0 - 2.2 ลานตัน/ป  ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 3.5 ตัน/ไร  แหลงเพาะปลูกสับปะรดที่สําคัญของไทย คือภาค
กลางและภาคตะวันออก รวมกันมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวถึง 84% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยปลูกมากในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เพชรบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และอุทัยธานี การบริโภคสับปะรด สามารถจําแนกไดเปน 3 สวน
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ไดแก สวนที่1 สับปะรดเพื่อการแปรรูป คิดเปนรอยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมด โดยผลผลิตสวนใหญถูกสงเขาโรงงาน
แปรรูปทั้งขนาดเล็กและใหญประมาณ 62 แหง  ผลผลิตจากกลุมนี้สวนใหญการสงออกตางประเทศ ซึ่งป 2549 มี
ปริมาณสงออกประมาณ 8 แสนตัน คิดเปนมูลคาสงออก 2 หมื่นลานบาท  โดยประเทศคูคาสงออกที่สําคัญ ไดแก
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และรัสเซีย  สวนที่2 เปนสับปะรดสงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศในรูปผลสด มี
ประมาณ รอยละ 4 และสวนที่3 เปนสับปะรดบริโภคผลสดในประเทศ มีผลผลิตประมาณรอยละ 26 หรือประมาณ 
4-5 แสนตัน   ความตองการผลผลิตในกลุมบริโภคผลสดในประเทศนี้  มีแนวโนมความตองการบริโภคสูงขึ้นใน
อนาคต  และขอดีของตลาดสับปะรดผลสด คือ จะมีพอคาหลากหลายที่รับซื้อผลผลิตถึงแหลงปลูกมาสงจําหนายยัง
ตลาดสําคัญเชน ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง รวมทั้งตลาดกลางการเกษตรในหลายภูมิภาค  ตลาดแหงนี้จะจายกันเปน
เงินสด ทําใหเกษตรกรมั่นใจและยังยึดตลาดนี้ไวเปนทางเลือกตอไป   ลักษณะความตองการสับปะรดในตลาดผลสด 
จะเปนผลขนาดกลางถึงขนาดคอนขางใหญ น้ําหนักผลระหวาง 2-4 กิโลกรัม แตกตางกับสับปะรดโรงงาน   ดาน
ราคาจําหนายสับปะรดในชวง 5 ปที่ผานมา พบวามีราคาผันแปรตลอดเวลา ราคาขายเฉลี่ยของสับปะรดโรงงาน
เคลื่อนไหวอยูระหวาง 2.45-4.58 บาท/กิโลกรัม และราคาขายเฉลี่ยสับปะรดบริโภคอยูระหวาง 3.83-5.36 บาท/
กิโลกรัม และมักจะตกต่ําเปนพิเศษในฤดูกาลที่มีผลผลิตออกสูตลาดมากคือชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน (สถาบัน
อาหาร,2550)

ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนลาง มีพื้นที่ปลูกสับปะรด ตามขอมูลสํามะโนการเกษตรป2546 ซึ่งรายงานผล
การสํารวจขอมูลเปนจํานวนตนปลูก พบวาสับปะรดมีจํานวนตนปลูกรวม 36,923,836 ตน เมื่อคํานวณจากประชากร
การปลูกที่ 6,000 ตน/ไร จะมีพื้นที่ปลูกประมาณ  6,154 ไร โดยจังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ปลูกสูงสุดประมาณ  4,983 ไร  
และขอมูลสถิติการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตรป2549 พบวามีจํานวนพื้นที่ปลูกทั้งภาคใตตอนลาง  12,715 ไร และ
เพิ่มเล็กนอยในป2550 เปน 13,848 ไร โดย 3 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากไดแก พัทลุง 7,391-9,057 ไร สงขลา 1,475-
1,538 ไร และตรัง 1,026-1,381 ไร  ผลผลิตเฉลี่ยสับปะรด 3,705-5,746 กิโลกรัม/ไร ผลผลิตรวมทั้งภาค 29,117 ตันใน
ป2549 และลดลงเหลือ 12,367 ตันในป2550 (กรมสงเสริมการเกษตร,2550)  ทั้งนี้ผลผลิตจะไมสอดคลองกับพื้นที่
ปลูกแตละปเนื่องจากสับปะรดเปนพืชใหผลผลิตเมื่ออายุ 15-17 เดือน  ปริมาณพื้นที่ปลูกสับปะรดในภาคใตตอนลาง 
ที่แปรผันคอนขางมาก เกิดจากเกษตรกรนิยมปลูกสับปะรดเปนพืชแซมในสวนยางพารา การเพิ่มลดพื้นที่ปลูกจึง
ขึ้นกับปริมาณพื้นที่ยางพาราปลูกใหมในแตละป ซึ่งตามสถิติจะมีพื้นที่ยางพาราปลูกใหมในพื้นที่ภาคใตตอนลางชวง  
ป2547-2549 จํานวน 22,179-78,755 ไร/ป หรือเฉลี่ย 47,554 ไร/ป 
(http://www.dbrubber.org, http://www.rubberthai.com/)

“มะลิ”  คือชื่อเรียกสับปะรดในภาษาทองถิ่นของชาวอําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเปนอําเภอที่มีชื่อเสียง
ดานการผลิตสับปะรดและมีผลผลิตขายใหแกผูเดินทางผานจังหวัดพัทลุงมายาวนาน ผลผลิตของพัทลุงไดสงขายไป
ยังแหลงตางๆในภูมิภาคและสงออกตางประเทศ  โดยชื่อที่ผูบริโภครูจักคือ “คือมะลิปาบาก” การผลิตสับปะรดของ
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เกษตรกรจังหวัดพัทลุงมีจุดแข็งที่แหลงสับปะรดอื่นๆไมมีชัดเจนคือดานราคาและรายไดของเกษตรกร  หาก
เปรียบเทียบกับแหลงผลิตใหญอยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ  เกษตรกรขายไดราคาเฉลี่ย 3-5 บาท/กิโลกรัม ขณะที่
เกษตรกรพัทลุงขายไดราคาสูงกวาประมาณ 2 เทา  เชน ในป2551 ราคารับซื้อที่ไรนาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง 8-12 
บาท/กิโลกรัม ตลอดทั้งป

ตั้งแตอดีตเปนตนมา เกษตรกรจังหวัดพัทลุงสวนใหญพัฒนาการผลิตสับปะรดใหเติบโตกาวหนามาดวยภูมิ
ปญญาที่สรางสมกันมา  จนกระทั่งปจจุบันมีปญหาหลายประการ เชน ผลผลิตต่ํา ผลผลิตคุณภาพดีมีนอย และตนทุน
สูง ไดทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกษตรกรทั้งที่เปนเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรผูนําจําเปนตองหาทาง
ปรับปรุงแกไขเทคโนโลยีการผลิต เพื่อใหสามารถทําการเพิ่มผลผลิตและรายไดเพิ่มขึ้น 

เมื่อไดทําการสํารวจขอมูลเบื้องตนในพื้นที่และทําการสืบคนคําแนะนํา GAP (กรมวิชาการเกษตร,2545)  
เพื่อที่จะนํามาใชเปนคําแนะนําในการแกปญหาการผลิตแกเกษตรกร  พบวา คําแนะนําสวนใหญเปนการคนควาวิจัย
เพื่อผลิตสงโรงงานอุตสาหกรรม  และเมื่อนํามาเทียบเคียงกับการปฏิบัติของเกษตรกรในพื้นที่ พบวามีความแตกตาง
กันในเกือบทุกข้ันตอน  ทั้งนี้เกิดจากเปาหมายของเกษตรกรจังหวัดพัทลุงทําการผลิตเพื่อจําหนายสับปะรดบริโภคผล
สด ซึ่งจะมีลักษณะผลผลิตแตกตางกันกับสงโรงงานอุตสาหกรรม  สวนคําแนะนําอื่นๆที่เกี่ยวของไดแก การฉีดพน 
Ca, B ชวยสรางความแข็งแรงใหกับผนังเซล และปองกันผลแตก การใชปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 7-10 กรัม/ตน หลัง
บังคับดอก 3 เดือนเพิ่มคุณภาพผลและลดโรคเนื้อแกน  (กวิศร วานิชกุล,มปป) การใช K2O ในรูปของโปแตสเซี่ยม
ซัลเฟต (จินดารัฐ วีระวุฒิ,2541)

เพื่อใหไดเทคโนโลยีที่เหมาะสม สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8  จึงไดเขาไปทําการศึกษาวิจัยเพื่อ
แกปญหาการผลิตรวมกับเกษตรกร และเพื่อใหไดเทคโนโลยีที่ตรงกับความตองการ เกษตรกรยอมรับไดงาย  โดยทํา
การพัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นฐานการมีสวนรวมของเกษตรกร การผสมผสานวิชาการและใชฐานภูมิปญญาเกษตรกร 

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และลดตนทุน การผลิตสับปะรดบริโภคสดในจังหวัดพัทลุงที่

เหมาะสมกับภูมิปญญาเกษตรกร
 

วิธีการดําเนินการ
ขอบเขตการศึกษา

การวิจัยประกอบดวย การศึกษาวิเคราะหระบบการผลิตการตลาด การศึกษาทัศนคติเกษตรกรเกี่ยวกับ
คําแนะนํา GAP  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการผลิต และการพัฒนา/ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตแบบ
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มีสวนรวมในพื้นที่เกษตรกร โดยเนนการทดสอบและนําคําแนะนํา GAP มาปรับใชผสมผสานกับวิชาการและให
เหมาะสมกับภูมิปญญาทองถิ่น

อุปกรณ
-ปุยเคมีสูตร 15-5-20 สูตร 23-0-30 สูตร  13-0-46  สูตร 0-0-50 สูตร 0-0-60 และธาตุอาหารเสริมสําเร็จรูป
ชนิดน้ํา Ca+B (Ca 17% , B 2 %)
-หนอพันธุปตตาเวีย 
-สารเคมีกําจัดวัชพืช Diuron, Bromacil  
-ถานแกส (CaC2) , เอทธิฟอน  

วิธีการ
1. การศึกษาวิเคราะหระบบการผลิตและการตลาด มีวิธีการดังนี้
จัดประชุมผูมีสวนไดเสียเพื่อรวมวิเคราะหขอมูลการผลิตและการตลาด การวิเคราะหใชแนวความคิดการ

วิเคราะหคลัสเตอร (Cluster Concept) ของ Michael E. Porter  ประกอบดวยการศึกษา หวงโซอุปทาน (Supply 
Chain) การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง (SWOT)  แผนภาพคลัสเตอร (Cluster Map) และปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ 4 ดาน 
(Diamond Model)    การศึกษาศักยภาพคลัสเตอร (Michael E. Porter, 1998) เปนการวิเคราะหขีดความสามารถใน
การแขงขันของเครือขายธุรกิจ เพื่อศึกษาสภาวการณและปจจัยแวดลอมวาเอื้ออํานวยหรือเปนอุปสรรคตอศักยภาพ
การแขงขัน แบงการวิเคราะห องคประกอบหลัก 4 สวน คืออุปสงคในประเทศ  ยุทธการโครงสรางและสภาพการ
แขงขันของการปลูกสับปะรด   ปจจัยการผลิตในประเทศ  และอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ ป2549-2551
สถานที่ดําเนินการ พื้นที่เกษตรกร ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง

2. งานวิจัยเชิงสํารวจ  เปนการศึกษาทัศนคติเกษตรกร มีวิธีดําเนินการดังนี้
 2.1  การศึกษาระบบการผลิตสับปะรดและการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
วิธีการศึกษา  การสํารวจความคิดเห็นขอมูลเชิงคุณภาพ ใชตัวอยางเกษตรกรจํานวน 10 ราย  สํารวจความ

คิดเห็นดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง  (semi – structured  questionnaire)  สวนการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ สุม
ตัวอยาง  เกษตรกร 30 ราย  ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structured questionnaire) การวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพ ใชวิธีการการสรุปแบบตีความ  สวนขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห หาคารอยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และการวิเคราะหสหสัมพันธ (Pearson Correlation)

ระยะเวลาดําเนินการ ป2549
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สถานที่ดําเนินการ พื้นที่เกษตรกร ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
2.2  การศึกษาผลกระทบจากการนํา GAP มาปรับใชในพื้นที่เกษตรกรจังหวัดพัทลุง  
วิธีการศึกษา โดยการสํารวจความคิดเห็นเกษตรกร 30 ราย ดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

(structured questionnaire)  วิเคราะหขอมูลโดยหาคา รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห
สหสัมพันธ (Pearson Correlation) 

ระยะเวลาดําเนินการ ป2549
สถานที่ดําเนินการ พื้นที่เกษตรกร ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง

3. งานพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผสมผสานกับภูมิปญญาเกษตรกร
3.1 การทดสอบเบื้องตนการใชปุยชวงบังคับดอกและหลังบังคับดอกเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตสับปะรด
เปนการทดสอบเบื้องตนในปแรกของโครงการ เพื่อทําความเขาใจระบบการผลิต โดยทดสอบปจจัยที่

เกี่ยวของกับการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  ซึ่งวิเคราะหแลวพบวาการใชปุยเปนปจจัยที่มีผลตอการเพิ่มผลผลิต สามารถ
สรางการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงไดงายกวาดานระบบการปลูก หรือดานอื่นๆที่เกษตรกรปฏิบัติมาเปนเวลานาน 
และเกษตรกรแตละรายจะมีการใชปุยที่แตกตางและหลากหลาย  การทดสอบจึงเปนการทดลองใสปุยในชวงบังคับ
ดอกและหลังบังคับดอกตามแหลงขอมูลวิชาการที่กลาวถึงขางตน

วิธีการ ทําการทดสอบในแปลงเกษตรกร โดยภูมิปญญาการปลูกสับปะรด  คือ ปลูกสับปะรดพันธุปตตาเวีย 
ปลูกแบบแถวเดี่ยวแซมยางพารา ระยะปลูกยางพารา 7x3 เมตร  ระยะปลูกสับปะรด 25x75 เซนติเมตร ประชากร
ประมาณ 6,400 ตน/ไร ฉีดพนสารกําจัดวัชพืชไดยูรอน 2 ครั้ง เมื่ออายุ 2-3 และ6 เดือน  ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 และ 
21-0-0 อัตรา 160-180 กิโลกรัม/ไร 2 ครั้ง เมื่ออายุ 3 และ 7 เดือน และบังคับใหออกดอกดวยการหยอดถานแกส 3 
กิโลกรัม/ไร  เมื่ออายุ ประมาณ 11 เดือน  แกะจุกผลเมื่ออายุผล 3 เดือน   โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ํา มี
กรรมวิธีที่ทดสอบ 4 กรรมวิธี ดังนี้

กรรมวิธีที่1 ฉีดพนปุยเคมีสูตร 13-0-46 เขมขน 5%  กอนบังคับดอก 30, 5 วัน และ หลังบังคับดอก 20 วัน 
(ปรับจากคําแนะนํา GAP)

กรรมวิธีที่2 ใสปุยเคมีสูตร 0-0-50 อัตรา 10 กรัม/ตน หลังบังคับดอก 3 เดือน 
กรรมวิธีที่3 ใสปุยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กรัม/ตน หลังบังคับดอก 3 เดือน 
กรรมวิธีที่4 แบบเกษตรกร ไมฉีดพนปุย ชวงบังคับดอก และไมใสปุยหลังบังคับดอก
ระยะเวลาดําเนินการ ป2548
สถานที่ดําเนินการ พื้นที่เกษตรกร ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
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3.2 ทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP และชวงอายุบังคับดอกเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรด
เปนการทดสอบตอเนื่องจากผลการศึกษาเบื้องตนในป2548  ซึ่งเปนการศึกษาการปรับการใสปุยตั้งแตเริ่ม

ปลูก และนําปจจัยที่เกี่ยวของตอการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ โดยเฉพาะในประเด็นที่แตกตางจากคําแนะนํา GAP  คือ
ศึกษาอายุการบังคับดอก  ผสมผสานกับการปลูกแบบภูมิปญญาเกษตรกร 

วิธีการ ทําการทดสอบในแปลงเกษตรกร โดยภูมิปญญาเกษตรกรในการปลูกสับปะรด คือปลูกแบบแถวเดี่ยว
ใชระยะปลูก 25-30 x 60 เซนติเมตร ประชากรประมาณ  7,600 ตน/ไร ฉีดพนสารกําจัดวัชพืชใช ไดยูรอน 1 กิโลกรัม
ตอน้ํา 100 ลิตร/ครั้ง เมื่ออายุ 2 และ 6 เดือน บังคับดอกดวยถานแกส แกะจุกผลเมื่ออายุผล 3 เดือน   การวางแผนการ
ทดลองแบบ RCB 8 ซ้ํา มีกรรมวิธีการทดสอบ 8 กรรมวิธี ดังนี้

กรรมวิธีที่1 แบบปรับคําแนะนํา GAP คือใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง ที่กาบใบลาง เมื่ออายุ 
1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน พนปุยทางใบสูตร 23-0-30 ผสมน้ําเขมขน 5 % อัตรา 75 มิลลิลิตร/ตน 3 
ครั้งในระยะกอนบังคับดอก 30 วัน 5 วัน และหลังบังคับดอก 20 วัน บังคับดอกเมื่ออายุ 8 เดือน

กรรมวิธีที่2 แบบปรับคําแนะนํา GAP คือใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง ที่กาบใบลาง เมื่ออายุ 
1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน พนปุยทางใบสูตร 23-0-30 ผสมน้ําเขมขน 5 % อัตรา 75 มิลลิลิตร/ตน 3 
ครั้งในระยะกอนบังคับดอก 30 วัน 5 วัน และหลังบังคับดอก 20 วัน บังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน

กรรมวิธีที่3 แบบลดตนทุน คือปรับคําแนะนํา GAP ใสปุยสูตร 15-5-20  อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง ที่กาบ
ใบลางเมื่ออายุ 1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน  (ไมพนปุยทางใบ) บังคับดอกเมื่ออายุ 8 เดือน

กรรมวิธีที่4 แบบลดตนทุน คือปรับคําแนะนํา GAP ใสปุยสูตร 15-5-20  อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง ที่กาบ
ใบลางเมื่ออายุ 1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน (ไมพนปุยทางใบ) บังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน

กรรมวิธีที่5 แบบเพิ่มคุณภาพ คือใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง ที่กาบใบลาง  เมื่ออายุ 1 - 3 
เดือน ครั้งตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน และปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3 เดือน อัตรา 10 กรัม/ตน โดยหวานในกาบ
ใบ บังคับดอกเมื่ออายุ 8 เดือน

กรรมวิธีที่6 แบบเพิ่มคุณภาพ คือใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง ที่กาบใบลาง  เมื่ออายุ 1 - 3 
เดือน ครั้งตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน และปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3 เดือน อัตรา 10 กรัม/ตน โดยหวานในกาบ
ใบ บังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน

กรรมวิธีที่7 แบบภูมิปญญาเกษตรกร คือใชปุยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กรัม/ตน เมื่ออายุ 1 - 3 เดือน และ 
ใชปุยสูตร 15-7-18 + ปุยสูตร 21-0-0 (สัดสวน 1:1 ) อัตรา 25 กรัม/ตน หางจากครั้งแรก 2 - 3 เดือน  โดยหวาน
ระหวางแถวทั้งสองครั้ง บังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน 

กรรมวิธีที่8 แบบเพิ่มคุณภาพภูมิปญญาเกษตรกร คือใสปุยแบบเกษตรกร และปุยสูตร 0-0-60 อัตรา 10 
กรัม/ตน โดยหวานในกาบใบ หลังบังคับดอก 3 เดือน บังคับดอก 12 เดือน
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            (หมายเหตุ : การทดสอบไมไดใชปุยสูตร 0-0-50 มาเปรียบเทียบเนื่องจากไมมีจําหนายในตลาดทองถิ่นในป
2549)

ระยะเวลาดําเนินการ ป2549-2551
สถานที่ดําเนินการ พื้นที่เกษตรกร ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
3.3  ทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสับปะรด
เปนการทดสอบเพื่อศึกษาการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และลดตนทุน โดยคัดเลือกวิธีการที่มีแนวโนมใหผลดี

จากการทดลองที3่.2 มาปรับการใสปุยใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ภายใตเงื่อนไขการปลูกที่ประชากร และภูมิปญญาเกษตรกร
ที่แตกตางจากเดิม 

วิธีการ ทําการทดสอบในแปลงเกษตรกร โดยภูมิปญญาเกษตรกรในการปลูกสับปะรด ปลูกแบบแถวเดี่ยว 
คือใช ระยะปลูก 30x80 เซนติเมตร จํานวนประชากร เฉลี่ย 4,354 ตน/ไร  ฉีดสารเคมีกําจัดวัชพืช ครั้งที่1 ใชไดยูรอน
800 กรัม + โปรมาซิล 500 กรัมตอน้ํา 80 ลิตร  ครั้งที่2 ใชไดยูรอน 500 กรัม + 2-4 D 15 ซีซี ตอน้ํา 80 ลิตร บังคับดอก
ดวยถานแกสเมื่ออายุ  12  เดือน แกะจุกผลเมื่ออายุผล 3 เดือน   การวางแผนการทดลองแบบ RCB 32 ซ้ํา มีกรรมวิธี
การทดสอบ 4 กรรมวิธีดังนี้

กรรมวิธีที่1 แบบปรับคําแนะนํา GAP  ใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน  2 ครั้ง ในกาบใบลาง  เมื่ออายุ 
1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน  ปุยพนทางใบ 23-0-30 ผสมน้ําเขมขน 5 % อัตรา 75 มิลลิลิตร/ตน  3 ครั้งใน
ระยะกอนบังคับดอก 30 วัน 5 วัน และหลังบังคับดอก 20 วัน

กรรมวิธีที่2 แบบเพิ่มคุณภาพใสปุยสูตร 15-5-20  อัตรา 20 กรัม/ ครั้ง/ตน  2 ครั้ง ในกาบใบลาง เมื่ออายุ      
1 - 3 เดือน ครั้ง ตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน และ ปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3 เดือน อัตรา  10 กรัม/ตน

กรรมวิธีที่3 แบบลดตนทุนปรับคําแนะนํา  ใสปุยสูตร  15-5-20  อัตรา  20  กรัม/ตน  2  ครั้ง ในกาบใบ
ลาง เมื่ออายุ 1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน

กรรมวิธีที่4 แบบเกษตรกร  ใสปุยสูตร  15-15-15 + 21-0-0  (สัดสวน 1:1)  จํานวน  2  ครั้ง  อัตรา  30  
กรัม/ตน/ครั้ง โดยหวานระหวางแถวทั้งสองครั้ง เมื่ออายุ 1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน

ระยะเวลาดําเนินการ ป2550-2551
สถานที่ดําเนินการ พื้นที่เกษตรกร ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
3.4  การทดสอบการใชปุยเพิ่มคุณภาพในชวงหลังบังคับดอก
เปนการทดสอบตอเนื่อง เพื่อยืนยันผลวิธีการใสปุยเพิ่มคุณภาพและผลผลิต ดวยการปรับการใชปุยหลัง

บังคับดอกแบบตางๆ โดยเนนการใชปุยเพิ่มคุณภาพผลผลิตสูตร 0-0-50 , 0-0-60  พรอมกับทดสอบการใช Ca+B เพิ่ม
คุณภาพผลผลิต  และบังคับดอกดวยเอทธิฟอน  วางแผนการทดลอง แบบ RCB  5 ซ้ํา  มีกรรมวิธีทดสอบ 6 กรรมวิธี 
ดังนี้
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กรรมวิธีที่1 ใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ ครั้ง/ตน  2 ครั้ง ในกาบใบลาง เมื่ออายุ 1 - 3 เดือน ครั้ง ตอไป
หางกัน 2 - 3 เดือน และ ปุยสูตร 0-0-50 อัตรา  10 กรัม/ตน หลังบังคับดอก 3  เดือน

กรรมวิธีที่2 ใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ ครั้ง/ตน  2 ครั้ง ในกาบใบลาง เมื่ออายุ 1 - 3 เดือน ครั้ง ตอไป
หางกัน 2 - 3 เดือน ใสปุยสูตร 0-0-50  อัตรา  10 กรัม/ตน หลังบังคับดอก 3  เดือน และ ฉีดพน Ca+B ความเขมขน 
5% กอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน

กรรมวิธีที่3 ใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ ครั้ง/ตน 2 ครั้ง ในกาบใบลาง เมื่ออายุ 1 - 3 เดือน ครั้ง ตอไป
หางกัน 2 - 3 เดือน และ ปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3  เดือน อัตรา  10 กรัม/ตน

กรรมวิธีที่4 ใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ ครั้ง/ตน  2 ครั้ง ในกาบใบลาง เมื่ออายุ 1 - 3 เดือน ครั้ง ตอไป
หางกัน 2 - 3 เดือน ใสปุยสูตร 0-0-60 อัตรา  10 กรัม/ตน หลังบังคับดอก 3  เดือน และ ฉีดพน Ca+B ความเขมขน 5%
กอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน

กรรมวิธีที่5 ใสปุยแบบเกษตรกร สูตร 15-15-15 + 21-0-0  (สัดสวน 1:1)  จํานวน  2  ครั้ง  อัตรา  30  กรัม/
ตน/ครั้ง โดยหวานระหวางแถวทั้งสองครั้ง เมื่ออายุ 1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน (บังคับดอกดวยถาน
แกส)

ระยะเวลาดําเนินการ ป2550-2551
สถานที่ดําเนินการ พื้นที่เกษตรกร ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง
3.5 ทดสอบการใชสารบังคับดอกสับปะรด
เปนการศึกษาหาความเหมาะสมของปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการเพิ่มผลผลิต คือการเปรียบเทียบการใชสาร

บังคับดอกโดยใชเอทธิฟอนตามคําแนะนํา  GAP   คือ ใชเอทธิฟอน (39.5 %) จํานวน 8 มิลลิลิตร ผสมกับปุย           
ยูเรีย 300 กรัม ผสมน้ํา 20 ลิตร หยอดยอดสับปะรดตนละ  60 - 75    มิลลิลิตร  หยอด 2 ครั้ง หางกัน 4 - 7 วัน      
กับการใชถานแกสตนละประมาณ  3 - 5 กรัม หรือประมาณ 3 กิโลกรัม/ไร 2 ครั้ง หางกัน 2-3 วัน บังคับดอกเมื่ออายุ 
12 เดือน โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จํานวน 30 ซ้ํา มีกรรมวิธีการทดสอบ 3 กรรมวิธี ดังนี้

กรรมวิธีที่1 แบบบังคับดอกดวยเอทธิฟอน และใหปุย 15-5-20  อัตรา  20  กรัม/ตน  2  ครั้ง ในกาบใบ
ลาง เมื่ออายุ 1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน

 กรรมวิธีที่2 แบบบังคับดอกดวยถานแกส และใหปุย 15-5-20  อัตรา  20  กรัม/ตน  2  ครั้ง ในกาบใบลาง เมื่อ
อายุ 1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางกัน 2 - 3 เดือน

กรรมวิธีที่3 แบบบังคับดอกดวยถานแกส และใหปุยแบบเกษตรกร 15-15-15 + 21-0-0  (สัดสวน 1:1)  
จํานวน  2  ครั้ง  อัตรา  30  กรัม/ตน/ครั้ง   โดยหวานระหวางแถวทั้งสองครั้ง เมื่ออายุ 1 - 3 เดือน  ครั้งตอไปหางกัน  
2 - 3 เดือน

ระยะเวลาดําเนินการ ป2550-2551
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สถานที่ดําเนินการ พื้นที่เกษตรกร ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง

หมายเหต ุ : เนื่องจากมีเงื่อนไขในดานระยะเวลาการทดสอบ ที่คณะผูวิจัยตองการใหไดเทคโนโลยีการผลิตภายใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วประมาณ 3 ป เพื่อใหเกิดความมั่นใจในขอมูลทางสถิติ การทดสอบในแตละเรื่องจึงใชจํานวนซ้ํา
เปนจํานวนมากกวาปกติทั่วไป และสวนใหญเปนการศึกษาขอมูลการผลิตสับปะรดในรุนหนอปลูกเพียงรุนเดียว  

ผลและวิจารณผลการทดลอง

1. ผลการศึกษาวิเคราะหระบบการผลิตและการตลาด 
การจัดเวทีประชุมผูมีสวนไดเสียในอุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดจังหวัดพัทลุง เพื่อวิเคราะหระบบการผลิต

การตลาดและศักยภาพการแขงขันจํานวน 3 ครั้ง ณ อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 จัดประชุมวิเคราะหระดม
ความคิดเห็นเกษตรกรผูปลูกกับนักวิจัยและนักสงเสริม ครั้งที่ 2  จัดประชุมวิเคราะหระดมความคิดเห็นจากเกษตรกร
ผูนํากับนักวิจัยและนักสงเสริม ครั้งที่ 3 ประชุมวิเคราะหระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียไดแก เกษตรกร ผูนํา 
ผูคารวบรวมและคัดแยก ผูคาปลีก ผูคาสง ผูคาสงออก ผูแปรรูปอยางงาย เจาหนาที่ทองถิ่น นักวิจัย และสงเสริม 
สรุปผลดังนี้

1.1 แผนภาพการรวมกันของกลุมธุรกิจ (Cluster Map) สับปะรด พัทลุง
การรวมกันของกลุมธุรกิจ (Cluster) การผลิตสับปะรดในจังหวัดพัทลุง มีกลุมผูเกี่ยวของจําแนกไดหลายภาค

สวน โดยภาคสวนที่เกี่ยวของโดยตรงคือกลุมอุตสาหกรรมตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา กลาวคือ ในกลุมอุตสาหกรรม
ตนน้ําที่เปนกระบวนการผลิต(ผลดิบ ผลสุก และหนอพันธุ) จะมีผูเกี่ยวของคือเกษตรกร ในระดับกลางน้ําเปนผูรับซื้อ
ผลผลิตในแปลง ผูรวบรวม คัดแยก แปรรูป และในระดับปลายน้ําจะเปน ผูคาระดับตางๆ  นอกจากนั้นจะมีสวนที่
เปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนประกอบดวย อุตสาหกรรมปจจัยการผลิต  ธกส. ที่เปนสถาบันการเงิน
หลักของเกษตรกร สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8  เปนหนวยงานหลักดานการวิจัยและพัฒนา  บริษัทและผู
สงออกผลสดที่อยูในพื้นที่  รวมทั้งหนวยงานท่ีใหการสนับสนุนในทองถิ่น (ภาพที่1)
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ภาพที่ 1 แผนภาพการรวมกันของกลุมธุรกิจ (Cluster Map) สับปะรด พัทลุง

หนวยงานภาครัฐ
-จังหวัด,อบต,อบจ

หนวยงานฝกอบรมวิจัยพัฒนา
-กรมวิชาการเกษตร

-กรมสงเสริมการเกษตร   -มหาวิทยาลัย

กลางน้ํา
ผูรวบรวม

-พอคารับซื้อใน
แปลง

-ผูรวบรวมคัดแยก
-ผูรวบรวมแปรรูป

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
1.โรงงานวัสดุการเกษตร

2.โรงงานน้ําตาล
3.โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ

สับปะรด
4.อุตสาหกรรมครัวเรือน

5.วิสาหกิจชุมชน

ตนน้ํา
การผลิต
-ผลดิบ
-ผลสุก
-หนอ

อุตสาหกรรมสนับสนุน
1.สถาบันทางการเงิน  ธกส.

2.การขนสง
3.ผูแทนจําหนาย   (คาสง,คา

ปลีก,สงออก ผูบริโภค)

ปลายน้ํา
ตลาดภายใน

-พอคาแผงปลีกผลสด
-พอคาปลีกตางจังหวัด
-โรงงานอุตสากรรม

สงออก
มาเลย สิงคโปร

องคกรที่เกี่ยวของ
บริษัทสงออก
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1.2 หวงโซอุปทาน (Supply Chain) สับปะรดพัทลุง
ในหวงโซอุปทานจะมีผูมีสวนไดเสีย ประกอบดวยกลุมตางๆดังนี้
1.2.1 กลุมปจจัยการผลิต ไดแก  วัสดุอุปกรณการผลิตซึ่งมีจําหนายอยูในทองถิ่น หนอพันธุสับปะรดสวน

ใหญสั่งซื้อมาจากตางพื้นที่คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ และระยอง เงินทุนหมุนเวียนจาก ธกส. และ แรงงานรับจางใน
พื้นที่ 

1.2.2 กลุมเกษตรกรผูผลิต สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยมีแปลงปลูกขนาดเล็กประมาณ 10-15 ไร และ
เกษตรกรขนาดกลางมีพื้นที่ปลูกมากกวา 20 ไร กลุมนี้จะเชาพื้นที่ปลูกหลายๆพื้นที่ทั้งในและตางจังหวัด ปจจุบันจะมี
เกษตรกรผูปลูกสับปะรดประมาณ 450 ราย พื้นที่ปลูกตอปไมแนนอนเคลื่อนไหวอยูระหวาง 3,000-10,000 ไร  

1.2.3 กลุมพอคาทองถิ่นและผูรวบรวมคัดแยก  จะเปนพอคาในพื้นที่รับซื้อผลผลิตในไรนา และสวนใหญทํา
หนาที่รวบรวม คัดแยกที่บริเวณแผงคาผลสดที่ตั้งอยูบริเวณริมถนนทางหลวง 

1.2.4 กลุมพอคาและผูแปรรูป สับปะรดจากจุดรวบรวมคัดแยก จะกระจายไปสูผูประกอบการแผงคา
ปลีกในพื้นที่  ผูคาปลีกตางจังหวัด  ผูคาสงตางจังหวัด ผูคาสงออก  กลุมวิสาหกิจผูแปรรูปอยางงายในทองถิ่น และ
โรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง (ภาพที2่)

ภาพที่2 หวงโซอุปทาน (Supply Chain) สับปะรดพัทลุง
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1.3 การวิเคราะหศักยภาพคลัสเตอร (Diamond Model)    
1.3.1 ดานอุปสงคในประเทศ
พบวา ปริมาณผลผลิตสับปะรดของจังหวัดพัทลุง อยูระหวาง 10,000-20,000 ตัน/ป การวิเคราะหความ

ตองการของตลาดในป 2551 พบวามีตลาดรองรับผลผลิตอยางเพียงพอ โดยมีความตองการของตลาด และสวนแบง
การตลาดมีดังนี้ 

-การคาสงออก มีผูคา 3 ราย เปนผูสงออกไปขายตางประเทศโดยตรง และสงผานพอคาสงออกที่อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา สวนแบงการตลาดสงออกจะมีประมาณ 10-20% ของผลผลิต ประเทศที่ทําการสงออกคือ
ประเทศสิงคโปรจะมีประมาณ 100 ตัน/ป การสงสินคาจะมีการบรรจุกลองอยางดี และคัดเลือกสินคาคุณภาพสูง  คือ
ผลขนาด 2.5 กิโลกรัม/ผล ผลเปนเนื้อแกวเกรด 2 ซึ่งจะมีเนื้อฉ่ําปานกลางรสหวานและเก็บรักษาไดนานกวาเกรด 1 ที่
มีเนื้อฉ่ําทั้งผลแตเก็บไดไมนาน สวนการสงไปมาเลเซียจะเปนผลผลิตแบบคละคุณภาพมีทั้งผลสุกและผลแกขนสง
ทางรถยนตปริมาณไมแนนอน สําหรับการสงไปตะวันออกกลางตองการผลคละเกรด ขนาดผลประมาณ 1.8-3.0 
กิโลกรัม 

-การคาหนาแผง มีผูคาประมาณ 100 ราย เปนการขายสงใหพอคาขายสงผลสดที่มาในและตางจังหวัดซึ่งมา
จากหลายจังหวัดในภาคใต สวนแบงการตลาดของกลุมนี้มีประมาณ  50-60%  หรือ 5,000-10,000 ตัน/ป ขึ้นกับ
ปริมาณผลผลิตออกสูตลาด ในชวงที่มีผลผลิตมากจะมีพอคามาซื้อประมาณ 10 ราย/วัน หรือ 40 ตัน/วัน  คุณภาพ
สินคาที่ตองการเปนแบบคละเกรดคละขนาด หรือมีการคัดเลือกผลเนื้อแกว ขนาดผลมากกวา 1.5 กิโลกรัม/ผล เพื่อ
ไปขายตอใหกับผูบริโภค นอกจากนั้นจะมีพอคาจากตลาดชายแดนภาคใต นิยมซื้อผลผลิตแบบไมเนนคุณภาพแตจะ
เนนราคาถูก   สวนการขายปลีกใหผูบริโภคผลสดที่รานคาหนาแผงซึ่งเปนกลุมลูกคารายยอยที่เดินทางผานอําเภอปา
บอนจะตองการผลที่เปนเนื้อแกว   มีสวนแบงการตลาดประมาณ 10%  

-การคาสงโรงงานภาคกลาง มีผูคา 4 ราย  มีสวนแบงการตลาด ประมาณ 10 %  หรือ 500-1,000 ตัน/ป 
ตองการสินคาที่มีเสนผาศูนยกลางมากกวา 8  เซนติเมตร ขนาดผลประมาณ 700-800 กรัม/ผล ไมจํากัดเกรดคุณภาพ

-การคาผลผลิตไปเพื่อแปรรูป  เปนกลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนทําการแปรรูปผลิตภัณฑอยางงาย เชน 
สับปะรดกวน น้ํายาลางจาน เปนตน กลุมนี้จะใชผลผลิตที่เหลือขั้นสุดทาย (ภาพที่2)

1.3.2 ดานยุทธการโครงสรางและสภาพการแขงขัน
มีปจจัยที่สนับสนุนศักยภาพในการแขงขัน คือตลาดเปดกวางและมีผูซื้อจํานวนมาก กลาวคือ

-ดานการคาตางประเทศ การสงสินคาไปประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร พบวาเงื่อนไขในการสงออกทั้งสอง
ประเทศนี้มีระเบียบการคาที่ไมยุงยาก ไมเปนปญหาในทางการกีดกันทางการคากับผูคาสงออกแตอยางใด และในป
2551 กําลังมีการเจรจาการสงออกไปดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  จํานวนผลผลิตประมาณสัปดาหละ 16 ตัน 
โดยภาพรวมในการแขงขันการคาผลผลิตผลสดเพื่อบริโภคในตางประเทศ พบวาสับปะรดจังหวัดพัทลุงมีความ
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ไดเปรียบในการแขงขันมากกวากลุมผลิตอื่นๆ เนื่องจากคุณภาพสับปะรดที่เกษตรกรผลิตไดในพื้นที่ตรงกับความ
ตองการของตลาดตางประเทศ มีความไดเปรียบในการขนสงที่อยูใกลกวาแหลงผลิตภาคอื่นๆ และความตองการของ
ตลาดยังมีสูงกวากําลังการผลิตในพื้นที่

 -ดานการคาในประเทศ  แหลงกระจายสินคาอยูบริเวณแผงคาบริเวณริมถนนทางหลวง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนการ
กระจายสินคาไปสูแหลงตางๆทั้งการสงออก และคาขายในประเทศ ในตลาดนี้จะมีผูซื้อหลายกลุมซื้อสินคาคุณภาพ
แตกตางกันไป ทําใหสามารถกระจายสินคาไดทุกเกรดคุณภาพ และแทบไมมีสินคาตกคาง  ทั้งการคาสงตางจังหวัด 
สงโรงงานอุตสาหกรรม คาปลีก และผูนําผลผลิตไปแปรรูป  ภาพรวมการแขงขันดานการคาในประเทศจึงมีศักยภาพ
ในการแขงขันดี  เนื่องจากคุณภาพผลผลิตดี และพันธุปตตาเวียจะมีตลาดตองการสูง   

-ดานการแขงขันดานอื่นๆ ไดแก การผลิต มีความไดเปรียบในเรื่องการใชองคความรูที่อาศัยภูมิ
ปญญาทองถิ่นในการผลิต มีเรื่องความรวมมือระหวางพอคากับผูผลิตดี มีการตกลงซื้อขายลวงหนาในชวงที่ผลผลิต
ขาดแคลน ผูปลูกหลายรายมีแผงจําหนายผลผลิตของตนเองและเกษตรกรสามารถใชคุณภาพผลผลิตตอรองราคากับ
พอคาได

อยางไรก็ตามพื้นที่ยังมีความเสียเปรียบในการแขงขันกรณีการสงผลผลิตขายโรงงานแปรรูปใน
ภาคกลางเนื่องจากการขนสงไกล แตในชวงที่ผลผลิตภาคกลางขาดแคลนทางโรงงานจะใหการชดเชยคาขนสงโดย
เพิ่มราคาการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรจังหวัดพัทลุง 

1.3.3 ดานปจจัยการผลิตในประเทศ
-ปจจัยที่สนับสนุนการไดเปรียบในการแขงขัน ไดแก จํานวนแรงงาน มีแรงงานที่มีอาชีพรับจางเตรียม

ดิน ปลูก ใสปุย พนสารเคมี บังคับดอก และเก็บเกี่ยวในชุมชนเพียงพอ  ดานแหลงที่มาของวิทยาการสําหรับการ
พัฒนาการผลิต มีสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 สนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา มีหนวยงานทองถิ่น
สนับสนุนและสงเสริม เกษตรกรมีประสบการณและภูมิปญญาทองถิ่น

-ปจจัยที่ยังไมสามารถจัดการใหไดเปรียบในการแขงขัน ไดแก  ดานความเพียงพอของทรัพยากร
ยังมีปญหาดานพื้นที่ปลูกที่ลดลง ขยายการปลูกไดนอยไมเพียงพอตอการผลิตใหไดปริมาณผลผลิตที่ตลาดตองการ  
พื้นที่ปลูกอาศัยน้ําฝน ยังมีปญหาการผลิตที่ไดผลผลิตต่ํา และไมมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาแกไขหรือพัฒนาให
สอดคลองกับความตองการของชุมชน  ตนทุนการผลิตมีราคาแพง หนอพันธุพึ่งพาจากนอกพื้นที่ซึ่งมีความเสียงเรื่อง
โรคระบาด  และที่สําคัญคือเกษตรกรยังขาดการรวมกลุม

1.3.4 ดานอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ
ปจจัยดานองคกรสนับสนุน จะมีผลตอศักยภาพในการแขงขันหรือไมนั้นขึ้นกับนโยบายของแตละ

องคกร ซึ่งประกอบดวยองคกรดานการพัฒนา ฝกอบรม การถายทอดเทคโนโลยี ไดแก สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่8 สํานักงานเกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัยในทองถิ่น และหนวยงานสวนทองถิ่นตางๆ  องคกรดานแหลง
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เงินทุน จาก ธกส.  ปจจุบันมีขอจํากัดดานการสนับสนุนศักยภาพในการแขงขันเนื่องจาก มีปญหาดานการกําหนด
ระยะเวลาผอนชําระเงินกูสั้นประมาณ 1 ป ขณะที่เกษตรกรตองการใหมีระยะเวลานานขึ้นเปน 18 เดือน เพื่อใหตรง
กับระยะเวลาการใหผลผลิตของสับปะรด  นอกจากนั้นยังมีโรงงานแปรรูปผลผลิตที่กอสรางในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตซึ่งยังไมสามารถทําการผลิตได

 
สรุปภาพรวมศักยภาพในการแขงขันเครือขายธุรกิจสับปะรดจังหวัดพัทลุง ที่กลาวมาขางตน เมื่อ

พิจารณาความสัมพันธโดยใชองคประกอบดานความเขมแข็งของคลัสเตอร กับโอกาสทางการตลาด พบวาการผลิต
สับปะรดพัทลุงยังมีโอกาสทางการตลาดสูง แตก็ยังมีปญหาเรื่องความเขมแข็งในบางปจจัยภายในบางประการ 
ศักยภาพเครือขายธุรกิจสับปะรดจังหวัดพัทลุง จึงอยูในชวงการแสวงหาทิศทาง ผูมีสวนไดเสียในคลัสเตอรจึงควรมี
การพัฒนาความเข็มแข็งภายใน เพื่อปรับไปสูคลัสเตอรที่มีศักยภาพสูงตอไปในอนาคต    (ภาพท่ี 3)

ภาพที่3  ศักยภาพคลัสเตอรสับปะรดจังหวัดพัทลุง
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1.4 การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง (SWOT analysis) 

ผลการวิเคราะหการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งของเกษตรกรในการผลิตสับปะรดบริโภคสดจังหวัด

พัทลุง ปรากฏดังนี้ 

จุดแข็ง การขนสงดี  เขาถึงตลาด หาแรงงานไดเพียงพอ แกปญหาดวยตนเอง มีสวนรวมในชุมชน
และรัฐ  จําหนายผลผลิตในไรนาไดราคาสูง 8-12 บาท/กิโลกรัม  มีอํานาจการตอรองได
ตามคุณภาพ  มีกลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมแมบานแปรรูปผลิตภัณฑ

จุดออน เกิดโรคเหี่ยว โรคเนาระบาด  ผลผลิตต่ํา  ไดรับการถายทอดความรูนอย ดินไมดี  เกษตรกร
ผูผลิตขาดการรวมกลุม  แรงงานรับจางมีผลกับการใชเทคโนโลยี  หนอพันธุในพื้นที่ไมได
รับความเชื่อถือเรื่องคุณภาพ  ตนทุนการผลิตสูง พื้นที่ปลูกไมเพียงพอกับความตองการ  
อาศัยน้ําฝนอยางเดียว

อุปสรรค พึ่งพาการซื้อหนอพันธุจากนอกพื้นที่ อยูไกลโรงงานแปรรูป ยังขาดการสนับสนุน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ระยะเวลาผอนชําระเงินกูเร็วเกินไป 

โอกาส มีตลาดรองรับอยางเพียงพอ  มีหนวยงานสนับสนุน ใกลตลาดตางประเทศ กฎระเบียบของ
การคาการสงออกไมยุงยาก  

1.5 การวิเคราะหแผนความตองการของชุมชนในการพัฒนาการผลิตสับปะรด
จากการวิเคราะหแผนการผลิตโดยชุมชนปรากฏผลดังนี้คือ 

1.5.1 ปญหาการผลิต
-ดานประสิทธิภาพการผลิต  พบวา ผลผลิตต่ํา สาเหตุสําคัญเนื่องจากเกิดโรคเหี่ยวระบาดรุนแรง

บางแปลงการระบาดครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วทั้งแปลง สาเหตุเกิดจากเกษตรกรขาดวิธีการจัดการโรคเหี่ยวที่ไดผล
ตั้งแตขั้นตอนการคัดเลือกและจัดการหนอพันธุที่ทนทานโรค การจัดการปองกันการแพรระบาดของโรคเหี่ยว  
นอกจากนั้นพบปญหาเปอรเซ็นตการออกดอกนอย ประมาณรอยละ 70 จากการใชถานแกสบังคับดอก  และการเพิ่ม
พื้นที่ระบาดของวัชพืชหญาดอกขาว ที่ยังไมมีวิธีการใชสารเคมีกําจัดที่เหมาะสม

-ดานคุณภาพผลผลิต   ผลผลิตมีจํานวนผลคุณภาพเนื้อแกวยังมีนอย ประมาณรอยละ 30-40 ของ
ผลผลิต ซึ่งลักษณะเนื้อแกวเปนผลที่มีรสหวานเปนที่ตองการของลูกคา และจําหนายไดราคาสูงกวาผลธรรมดาเกือบ
เทาตัว 
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-ดานตนทุนการผลิตสูง   ตนทุนการผลิตป 2551  จํานวน  22,370  บาท/ไร  หรือ  4.5  บาท/กิโลกรัม   
(คิดที่ผลผลิต 5 ตัน/ไร) ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นเกิดจากปจจัยการผลิตที่มีสัดสวนตนทุนประมาณรอยละ 75.5 และยัง
มีแนวโนมราคาเพิ่มขึ้นอีกในปตอๆไป นอกจากนั้นพบวาเกิดจากการใสปุยที่ผิดวิธี คือแบบหวานระหวางแถวทํา
ใหใชปุยมากเกินความจําเปน (ตารางที่ 1-2)

1.5.2  แนวทางการแกปญหาการผลิต   พบวา ชุมชนและนักวิจัยจําเปนตองรวมกันหาวิธีการและดําเนินการ
แกปญหาตางๆใหไดผลโดยการวิจัยและพัฒนา ควบคูกับการสาธิตแนะนํา ในเรื่องดังตอไปนี้  

1) การแกปญหาโรคเหี่ยว เปนเรื่องที่ตองดําเนินการเรงดวน ซึ่งจะตองทําการวิจัยทดสอบควบคูกับการ
บริหารจัดการหนอพันธุของชุมชน ที่จะตองมีระบบการกําจัดหนอพันธุที่มาจากตนเปนโรคเหี่ยวไมให
นํามาขายขยายพันธุตอไป พรอมกับมีระบบการตรวจสอบหนอตานทานโรคที่สั่งซื้อมาจากตางพื้นที่

2) การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใชสารบังคับดอก 
3) การศึกษาวิธีการเพิ่มผลผลิตเนื้อแกวและเพิ่มขนาดผลตามความตองการของตลาด 
4) ศึกษาวิธีการจัดการหญาดอกขาว 
5) สาธิตวิธีการใสปุยที่ถูกตองในกาบใบลางแทนการหวานระหวางแถวเพื่อลดตนทุนคาปุย และชุมชนควร

รวมกลุมเพื่อซื้อปุยราคาถูกหรือผสมปุยใชเอง 

ตารางที่ 1  ประเด็นปญหาและจุดคอขวด (Critical point)การผลิตสับปะรดของเกษตรกรผูนํา จังหวัดพัทลุง
ประเด็นปญหา สถานการณปจจุบัน สาเหตุ เปาหมายและความตองการชุมชน 
ประสิทธิภาพ

คุณภาพผล

ตนทุน

ผลผลิตของเกษตรกร
ทั่วไป 5-6 ตัน/ไร

ผลผลิตเกษตรกรผูนํา 
6-8 ตัน/ไร

ผลเนื้อแกว 30-40%

4.5 บาท/กิโลกรัม
(ที่ผลผลิต 5 ตัน/ไร)

-เปนโรคเหี่ยว ประมาณ 50%

-จํานวนตนออกดอกหลังบังคับ
ดอกมีประมาณ 70%
-หญาดอกขาวระบาด

-ผลผลิตประมาณ 8-10 ตัน/ไร
-ตนเปนโรคเหี่ยวเหลือไมเกิน 5 %
-จํานวนตนออกดอกหลังบังคับดอก
มากกวา 90 %
-วิธีกําจัดหญาดอกขาวที่ไดผล

การใชปุยที่ไมเหมาะสม ผลเนื้อแกว ประมาณ 70%
การใชปุยที่ไมถูกวิธี
ใชปุยราคาแพง

ลดตนทุนการผลิต และลดตนทุน
การใชปุย
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ตารางที่ 2  ตนทุนผันแปรการผลิตสับปะรด ของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ป2551 (จํานวน 5,320 ตน/ไร)  
รายการ บาท/ไร

1.คาวัสดุ 16,890
-คาหนอพันธุ 7,448
-คาปุยเคมีสูตร 15-15-15 4,256
-คาปุยเคมีสูตร 21-0-0 4,256
-คาสารกําจัดวัชพืช 540
-คาสารบังคับดอก 390
2.คาแรงงาน 5,480
-คาเตรียมดิน 700
-คาจางปลูก 1,064
-คาใสปุยเคมี 426
-คาพนปุย 300
-คาจางกําจัดวัชพืช 260
-คาจางหยอดแกส 480
-คาแกะจุก 250
-คาเก็บผลผลิต 2,000
รวมตนทุนผันแปร 22,370

สรุป    ผลการศึกษาวิเคราะหระบบการผลิตและการตลาด พบวาภาพรวมการผลิตสับปะรดจังหวัดพัทลุงมี
โอกาสทางการตลาดสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ  มีจุดแข็ง ดานสินคาและราคา แตก็มีจุดออนดานการ
ผลิต  ขาดการรวมกลุม  พึ่งพาหนอพันธุจากภายนอก จําเปนที่จะตองพัฒนาและแกปญหาใหไดตามเปาหมายชุมชน 
คือผลผลิตประมาณ 8-10 ตัน/ไร ลดตนเปนโรคเหี่ยวลดลงเหลือไมเกินรอยละ 5 เพิ่มจํานวนตนออกดอกหลังบังคับ
ดอกมากกวารอยละ 90 เพิ่มผลเนื้อแกว ประมาณรอยละ 70 เพิ่มขนาดผลตามความตองการของตลาด ลดตนทุนการ
ผลิต ลดตนทุนการใชปุย และวิธีกําจัดหญาดอกขาวที่ไดผล โดยแนวทางการแกปญหาจะตองอาศัยผูมีสวนไดเสีย
ในคลัสเตอรรวมมือกันทุกฝาย จึงจะสามารถทําใหการผลิตสับปะรดจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพที่สูงตอไป
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2 . ผลการวิจัยเชิงสํารวจ 
2.1 การศึกษาระบบการผลิตสับปะรดและการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2.1.1 ภูมิปญญาการผลิตสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง 
จากการศึกษาภูมิปญญาการผลิตสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง พบวาเกษตรกรมีวิธีการผลิตที่

หลากหลาย และแตกตางกันไปตามประสบการณของแตละคน โดยสรุปพบวาเกษตรกรมีวิธีปฏิบัติที่ตรงกับ
คําแนะนํา GAP นอยมาก ดังนี้

พื้นที่ปลูก  ปลูกแซมยางพาราปลูกใหม ในพื้นที่ของตนเอง หรือเชาพื้นที่ปลูกทั้งในหมูบานและนอก
หมูบาน  ระยะปลูกยางพารา 7x3 เมตร  

พันธุ ใชพันธุปตตาเวีย  แหลงพันธุมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ ระยอง หรือในพื้นที่แตนิยมนอยกวา
พันธุจากตางพื้นที่ เนื่องจากมีทัศนคติวาพันธุในพื้นที่ปลูกแลวมักเกิดโรคเหี่ยวระบาด

การปลูก  ปลูกแบบแถวเดี่ยว หางจากตนยางประมาณ 1 เมตร พื้นที่ปลูกประมาณ 1,148-1,244 
ตารางเมตร/สวนยาง 1 ไร  ระยะระหวางแถว 60-80 เซนติเมตร ระหวางตน 25-30 เซนติเมตร จํานวนตน 4,000-8,000 
ตน/ไร และเกษตรกรผูนํามีความเห็นวาการปลูกที่ใหผลผลิตดี ควรมีจํานวนตนประมาณ 4,000 ตน/ไร 

การจัดการวัชพืช  ฉีดพนสารกําจัดวัชพืชไดยูรอนอัตรา  1 กิโลกรัม/ไร  ผสมโบรมาซิล หรือ 2-4 D   
เล็กนอย จํานวน 2-3 ครั้ง ในชวงหลังจากปลูกประมาณ  2 และ 6 เดือน วัชพืชสวนใหญเกษตรกรสามารถจัดการได 
ยกเวนหญาดอกขาว (Asystasia sp.) ที่กําลังระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 

การจัดการโรคแมลง   โรคที่ทําความเสียหายสูงสุดคือโรคเหี่ยว ซึ่งระบาดในทุกแปลงประมาณ 5-80 
เปอรเซ็นต โดยเกษตรกรบางรายจะเรียกโรคเหี่ยววาโรคเชื้อรา  วิธีการจัดการปองกันโรคเหี่ยว เกษตรกรให
ความสําคัญกับการเลือกแหลงหนอพันธุ  การใชอาหารเสริมฉีดพน และบางรายเห็นวาตองรักษาความอุดมสมบูรณ
ของดิน  นอกจากนั้นยังมีปญหาโรคเนาระบาดในบริเวณที่มีการเผาตนตอยางพารา แตทําความเสียหายนอยกวาโรค
เหี่ยว

การใสปุย    ใสปุยแบบหวานระหวางแถวสับปะรด ซึ่งแตละคนมีรูปแบบแตกตางกัน เชนใชสูตร 
15-15-15 + 21-0-0 (สัดสวน 1:1)  ในครั้งแรก สูตร 15-15-15 ในครั้งที่2  อัตรา 20 -70 กรัม/ตน/ครั้ง  หรือ 320-560 
กิโลกรัม/ไร  เมื่ออายุประมาณ  2 และ 6 เดือน หรือใสปุยสูตร  15-15-15 + 21-0-0  (สัดสวน  1:1)  จํานวน  2  ครั้ง  
เทากัน  หรือใชปุยสูตร 15-15-15 ในครั้งที่ 1 และ ใชปุยสูตร 15-7-18 + 21-0-0 (สัดสวน 1:1)  ในครั้งที่2  บางรายมี
การฉีดอาหารเสริมสําเร็จรูปเพื่อขยายสะโพกใหผลมีรูปทรงกระบอก  

การบังคับการออกดอก บังคับใหออกดอกในสับปะรดรุนตนปลูกดวยการหยอดถานแกส  3 กิโลกรัม/ไร 2 
ครั้ง  เมื่ออายุประมาณ 10-12 เดือน เปอรเซ็นตการออกดอกประมาณ 60-70 เปอรเซ็นต สวนการบังคับใหออกดอกใน
รุนหนอนิยมใชเอทธิฟอน ฉีดพนเนื่องจากทําไดสะดวก 
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การแกะจุกผล แกะจุกผลเมื่อผลอายุ 3 เดือน เพื่อใหผลมีรูปทรงกลม 
การหอผล      เกษตรกรมีการใชกระดาษหนังสือพิมพหรือใชวัชพืชหอผล/คลุมผลเพื่อปองกันความเสียหาย

จากแดดเผา
ผลผลิต   ผลผลิตจากการสุมตัวอยางในแปลงเกษตรกรรวมงานทดสอบที่ไมมีโรคเหี่ยวระบาดทําลาย มี

ผลผลิต 3-10 ตัน/ไร ขึ้นกับระยะปลูก และจํานวนตนตอไร
คุณภาพผลผลิต มีการแบงเกรดคุณภาพการบริโภคเปน 3 ชั้น คือ

ชั้นผลแกว1 ลักษณะเปนผลเนื้อฉ่ําทั้งผล เนื้อสีเหลือง มีรสหวานมากกวาเปรี้ยว แตมีขอเสียคือเก็บไว
ไดประมาณ 3วัน หลังจากนั้นเนื้อผลมักจะแตก เปนคุณภาพผลที่พอคาผลสดตองการรองจากชั้นผลแกว2

ชั้นผลแกว2 ลักษณะเปนผลเนื้อฉ่ําครึ่งผล หรือ สามสวนสี่ของผล เนื้อสีเหลือง มีรสหวานอมเปรี้ยว 
สามารถเก็บไวไดนานกวาผลแกว1 เปนคุณภาพผลที่พอคาผลสดตองการมากที่สุด  

ชั้นผลไมเปนเนื้อแกว ลักษณะเปนผลเนื้อธรรมดา เนื้อมีสีออนกวาผลเนื้อแกว มีรสเปรี้ยว สามารถ
เก็บไวไดนานกวาผลแกว   เปนคุณภาพผลที่พอคาผลสดมักไมตองการ  

การตลาด  การซื้อขายผลผลิตในสวนเกษตรกร จะแบงเกรดตามขนาดน้ําหนักผล และใหราคาเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงตามจํานวนผลเนื้อแกวที่มีอยูในแปลง   ซึ่งเกณฑการแบงขนาดน้ําหนักผลอาจมี 2-3 เกรด เชน ป2551 ชวง
เกณฑที่แบงน้ําหนักผลใช 2 ขนาด คือแบงเกรดที่น้ําหนัก 1.5 กิโลกรัม โดยขนาดผลนอยกวา 1.5 กิโลกรัม/ผล  ราคา 
5 บาท/กิโลกรัม และ ผลน้ําหนัก 1.5 กิโลกรัม/ผลขึ้นไปราคา 9 บาท/กิโลกรัม   สวนเกณฑการแบงขนาดผลเปน 3 
ขนาด คือ ต่ํากวา 0.5 กิโลกรัม/ผล ราคา 3 บาท/กิโลกรัม ผลน้ําหนัก 0.5-1.4 กิโลกรัม/ผล ราคา 6 บาท/กิโลกรัม  ผล
น้ําหนัก 1.5 กิโลกรัม/ผล ขึ้นไป ราคา 10 บาท/กิโลกรัม  แตในการขายสงจากจุดรวบรวมและคัดแยกใหพอคาผลสด
จะมีการใชคุณภาพผลเนื้อแกวเปนหลัก โดยมีการเคาะหาผลแกวทุกผล และกําหนดราคาผลเนื้อแกวสูงกวาผล
ธรรมดาเกือบเทาตัว

2.1.2  การปรับใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
1) รายการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต  ในขั้นตอนการผลิต 9 ขั้นตอนตามคําแนะนํา GAP เมื่อจัดลําดับ

ความสําคัญตามจํานวนผูทําการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พบวา รายการเทคโนโลยีการผลิต 4 ลําดับแรกที่
เกษตรกรนิยมทําการปรับปรุง คือ การใชปุย การปองกันกําจัดวัชพืช  พันธุพืช  และการจําหนาย 

2)  แหลงขอมูลที่เกษตรกรนํามาใชในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พบวาเกษตรกรสวนใหญใช
ความรูมาจาก 3-4 แหลงใกลเคียงกันในทุกขั้นตอนการผลิต ดังนี้คือ จากเจาหนาที่เกษตรอําเภอ  เจาหนาที่กรม
วิชาการเกษตร และจากการเขารับการฝกอบรม  ศึกษา ดูงาน   สวนแหลงอื่นๆ ไดแก เจาหนาที่กองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง เจาหนาที่จากโรงงานสับปะรด   จากสถานีวิทยุกระจายเสียง   สารคดีการเกษตรจากโทรทัศน  สวน
บทความจากสิ่งพิมพจะมีการใชนอย 
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3)  แหลงขอมูลที่เกษตรกรใหความเชื่อถือ  จากการสอบถามลําดับความเชื่อถือของแหลงขอมูลจากทั้งหมด 
10 แหลง พบวาลําดับความเชื่อถือที่เกษตรกรเลือกในอันดับ 1-3 ไดแก เจาหนาที่เกษตรตําบล มีเกษตรกรใหความ
เชื่อถือรวมรอยละ 60 รองลงมาคือ เจาหนาที่เกษตรอําเภอ รอยละ 56.7  เจาหนาที่จากกรมวิชาการเกษตร  รอยละ 
46.7  เพื่อนบาน รอยละ 33.3 และจากการเขารับการฝกอบรม ดูงาน รอยละ 19.9  

4)  วัตถุประสงคในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด จากวัตถุประสงค 4 ดาน พบวาดานการ
เพิ่มผลผลิต เกษตรกรจะใหความสําคัญเปนอันดับ1 ถึงรอยละ 61.6 รองลงมาคือดานเพื่อเพิ่มรายได รอยละ 36 สวน
ดานเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต และเพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอมมีเกษตรกรใหความสําคัญนอย 

5)  ผลสําเร็จจากการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด  ผลสําเร็จการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต
สับปะรด  วัดตามวัตถุประสงคการปรับปรุงการผลิต พบวาดานการเพิ่มผลผลิต เกษตรกรจะประสบความสําเร็จ
สูงสุดคืออยูในระดับมาก  รองลงมาคือ คือดานเพื่อเพิ่มรายได อยูในระดับปานกลาง สวนดานเพื่อลดความเสี่ยงใน
การผลิต และเพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม เกษตรกรมีผลสําเร็จการปรับปรุงอยูในระดับนอย  เมื่อรวมทุก
ดานพบวาเกษตรกรประสบความสําเร็จในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดอยูในระดับปานกลาง 

2.1.3  กระบวนการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดเพื่อนําไปสูการดํารงชีพอยางยั่งยืน (sustainable 
livelihoods) พบวามีปจจัยและเหตุการณที่เกี่ยวของดังนี้
   1)  การเปลี่ยนผานโครงสรางและกระบวนการ (transforming structures& processes)
   มีโครงการสงเสริมที่เขาสูชุมชนที่ชัดเจนคือป 2539  ไดมีการแนะนําใหเกษตรกรแปรรูปสับปะรด โดยทํา
เปนสับปะรดกวนและไวนสับปะรด โครงการนี้เกิดจากปญหาผลผลิตสดราคาตกต่ํา ผลของโครงการทําใหเกษตรกร
มีการแปรรูปผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น และสรางรายไดเพิ่มขึ้นจากการผลิตสับปะรดกวน 

2) บริบทความออนแอและความไมแนนอน (vulnerability  Context)
- ภาวะที่สงผลกระทบอยางทันทีทันใดและรุนแรง (shocks)
 ภัยธรรมชาติที่ทําความเสียหายตอการเกษตร (natural shocks)  ภัยธรรมชาติฝนตกน้ําทวมครั้งรุนแรงที่สุด

ในรอบ 30 ปเกิดขึ้นในป 2548 ทําใหตนสับปะรดเนาเสีย เกษตรกรแกไขโดยการถอนตนทิ้งและซื้อหนอพันธุมาปลูก
ซอมใหม  ผลกระทบที่ตามมาพบวาบางสวนไดหนอที่มีโรคเหี่ยวและโรคเนาที่ติดมากับทอนพันธุเปนเหตุใหโรค
ระบาดเพิ่มมากขึ้น  

  การระบาดอยางรุนแรงของศัตรูพืช (crop health shocks)  การระบาดของศัตรูพืชที่สําคัญคือโรคเหี่ยวที่เกิด
ขึ้นมาเปนเวลานาน และสะสมทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ปจจุบันนี้แตเกษตรกรยังไมมีวิธีการจัดการที่ไดผล   ดานโรค
เนา พบการระบาดมากเชนกัน แตเกษตรกรเขาใจวิธีการจัดการโดยใชสารกําจัดเชื้อราจุมหนอพันธุ  นอกจากนั้นพบ
การระบาดของวัชพืชชนิดใหมคือหญาดอกขาว ทําใหเกษตรกรตองหาสารเคมีตัวใหมและปจจุบันยังหาวิธีการกําจัด
ที่ไดผลเด็ดขาดไมไดเชนกัน
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-ภาวะแนวโนม และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล (trends and seasonality)
 แนวโนมการแพรกระจายเทคโนโลยี (technological trends )   การแพรกระจายความรูสวนใหญเปนเรื่อง

พันธุ การใชปุย การใชสารเคมี โดยจะมีพอคานําผลิตภัณฑใหมๆมาเสนอขายอยูเสมอ นอกจากนั้นเกษตรกรจะไดรับ
ความรูจากสื่อตางๆ จากเจาหนาที่รัฐ และการแพรกระจายความรูจากเพื่อนบานสูเพื่อนบานดวยกัน  ยิ่งหากเกษตรกร
มีปญหาอยูเดิมก็จะมีแนวโนมที่จะรับผลิตภัณฑและวิธีการใหมไดงายข้ึน  

การคาดการณดานแนวโนมราคาผลผลิตและผลผลิต (prices and production trends)  กลไกราคาสับปะรด
ในจังหวัดพัทลุง เกษตรกรจะแบงผลผลิตเปน 3 เกรดตามชองทางการตลาดคือ เกรดเนื้อแกว1-2 ราคาประมาณ 6 -8 
บาท/กิโลกรัม สวนใหญขายใหกับตลาดบริโภคผลสดในประเทศหรือสงตางประเทศ  ผลเกรด 3 ไมเปนเนื้อแกว สง
ขายโรงงานแปรรูป  ทั้งนี้การซื้อขายจากไรนาเกษตรกรพอคาจะตกลงกับเกษตรกรแบบเหมาเกรด โดยราคาจะสูง
หากมีปริมาณผลผลิตเกรดเนื้อแกวมาก การเคลื่อนไหวราคาสับปะรดสวนใหญเปนไปตามฤดูกาลเชนราคาดีชวง
เทศกาลสําคัญ หรือชวงที่ผลผลิตไมผลอื่นในทองตลาดมีนอย และขึ้นกับปริมาณการรับซื้อของโรงงานในภาคกลาง 
ซึ่งพบวามีปญหาราคาตกต่ําบอยครั้งทําใหมีผลตอการตัดสินใจลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต  ทั้งนี้ถามีแนวโนมราคาดี
เกษตรกรสวนใหญจะตัดสินใจเพิ่มการใสปุยที่มีราคาแพงและใสหลายครั้ง  มีการฉีดพนปุยเพื่อเรงขยายขนาดหรือ
เพิ่มคุณภาพเนื้อแกว  แตถาแนวโนมราคาตกต่ําเกษตรกรจะลดตนทุนดานนี้ลงเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน

3)  ตนทุนการปรับปรุงการผลิต
-ตนทุนมนุษย 
 ทักษะ ความรู พบวาเกษตรกรสวนใหญมีประสบการณในการรับฝกอบรม ดูงานตั้งแตเริ่มปลูกสับปะรด

เปนตนมาเฉลี่ย 1.1 ครั้ง ซึ่งถือวานอยมาก  สวนดานการแกไขปญหาการเกษตร เกษตรกรเกือบทั้งหมดแกไขปญหา
ดวยตนเอง สวนความสําเร็จในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นพบวาสวนใหญ แกไขปญหาไดสําเร็จ คือรอยละ 36.7 สําเร็จ
ทุกครั้ง และรอยละ 40 สําเร็จเปนสวนมาก 

 คุณภาพแรงงานทําการเกษตร เกษตรกรมีแรงงานทําการเกษตรเฉลี่ย 5.7 คน เปนแรงงานครัวเรือน 2.6 
คน และเปนแรงงานนอกครัวเรือน 3.1 คน สวนใหญไมมีปญหาสุขภาพ  และสามารถหาแรงงานไดเพียงพอตามที่
ตองการ 

ศักยภาพการเปนผูนํา มีเกษตรกรมากกวาครึ่งคือ รอยละ 66.7-80.0 ที่แสดงความเปนผูนํา เชน ชวย
แกปญหาการผลิตใหเพื่อนบาน ชวยชักนําเพื่อนบานใหทํากิจกรรม และเคยชวยแกปญหาการขัดแยงระหวางสมาชิก
ในชุมชน  อยางไรก็ตามมีเกษตรกรไมมากที่กลาจะแสดงความเห็นแตกตางกับผูอื่น  มีประมาณครึ่งหนึ่งที่เคยอาสา
เปนตัวแทนกลุม สวนการเปนวิทยากรมีประมาณ 1 ใน 4 ของทั้งหมด  

-ตนทุนธรรมชาติ
   สภาพความอุดมสมบูรณของดิน พบวามีเกษตรกรสวนนอยที่มีการคํานึงถึงการรักษาความอุดมสมบูรณ
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ของดินโดยมีการใชปุยคอก ปูนขาว มีการปลูกพืชตระกูลถั่วหมุนเวียน ดานปญหาสภาพดินทําการเกษตรพบวามีนอย
สภาพน้ําใชในการเกษตร พบวา ไมถึงครึ่งที่พบปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและน้ําไมพอปลูกพืชในหนาแลง 
ความหลากหลายของชนิดพืชและสัตว พบวา เกษตรกรใชประโยชนจากพืชเปนพืชอาหาร 10 ชนิด พืช

รายได 3 ชนิด  เปนพืชปลูก 5 ชนิด เชน ขาว ไมผล พืชผัก พืชธรรมชาติ 5 ชนิด เชน  ไมผลชนิดตางๆ  พืชผักใน
ธรรมชาติตามหัวไรปลายนา  สวนสัตวที่เปนอาหาร 3 ชนิด สัตวที่เปนรายได 2 ชนิด  เปนสัตวที่เลี้ยง 3 ชนิด เชน โค 
สุกร ไก เปด และปลา  สัตวในธรรมชาติ  2 ชนิด เชน ปลา และสัตวปา 

-ทุนทางการเงิน 
เกษตรกรมีเงินที่ใชในการลงทุนเฉลี่ย 225,883 บาท/ครัวเรือน/ป โดยเปนเงินสะสมรอยละ32 เปนเงิน

หมุนเวียนมาจากรายไดการผลิตรอยละ 45 เปนเงินกูสถาบันการเงิน รอยละ 16  และจากกองทุนในชุมชนรอยละ 6 
-ตนทุนกายภาพ
การคมนาคมขนสงสูไรนา    พบวาเกษตรกรสวนใหญ มีการคมนาคมดี มีความสะดวกในการขนสงสินคา

หรือวัสดุการเกษตร คือสามารถใชรถยนตไดทุกฤดูกาลถึง รอยละ 83
 ทรัพยสิน เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณที่ใชในการเกษตร พบวาเกษตรกรสวนใหญมีความพรอมสูงใน

การใชงานสูงสามารถหาไดทุกครั้งหรือหาไดเปนสวนใหญเมื่อตองการใชงาน 
 การเขาถึงขอมูลขาวสารการเกษตร พบวาการรับขาวสารทางสื่อสารมวลชน โทรทัศน จะเปนสื่อที่

เกษตรกรสวนใหญไดรับความรูบอยที่สุด คือ รอยละ 63.3 ไดรับขาวสารจากโทรทัศนทุกๆสัปดาห อยางนอยสัปดาห
ละครั้ง    รองลงมาคือ  หนังสือพิมพ  รอยละ 26 ที่ไดรับขาวสารอยางนอยสัปดาหละครั้ง     ดานสื่อสารระหวาง
บุคคล พบวาหอกระจายขาว มีเกษตรกรรอยละ50  ที่ไดรับขาวสารอยางนอยสัปดาหละครั้ง   รองลงมารอยละ 40.1 
ใชโทรศัพทในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  และเปนที่สังเกตวาเกษตรกรมีการติดตอกับเจาหนาที่หรือตัวแทน
เกษตรกรไมบอยนักคือมากกวา 1สัปดาห/ครั้ง

 กิจกรรมและจํานวนการผลิต พบวาเกษตรกรมีการผลิตพืชและสัตวไมหลากหลายนัก คือมีขนาดการ
ผลิตขนาดกลาง พื้นที่ปลูกพืชรวม 32.6 ไร/ครัวเรือน พื้นที่สวนใหญเปนที่ปลูกสับปะรดและยางพาราซึ่งเปนพืชสราง
รายได ดานการผลิตสัตว มีการเลี้ยงแบบยังชีพ

การเขาถึงตลาดสินคาเกษตร พบวาเกษตรกรรอยละ 56.7 มีความสามารถในการเขาถึงตลาดสินคาที่
ตนเองผลิต กลาวคือมีปญหานอยหรือไมมีปญหาการตลาดเลย และอีกรอยละ 43.3 มีปญหามาก 

 -ทุนทางสังคม 
   การเปนสมาชิกกลุม เกษตรกรเปนสมาชิกกลุม เฉลี่ย 2.5 กลุม/ราย  แตมีผูเปนสามาชิกกลุมสับปะรด
นอยมาก เพียงรอยละ 13.3  นอกจากนั้นจะเปนสมาชิกกลุมอื่นๆเชน กลุมออมทรัพย กลุมยางพารา เปนตน
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 การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและกิจกรรมของเจาหนาที่  พบวาเกษตรกรใหความรวมมือกับ
กิจกรรมของชุมชนคอนขางดี คือเกษตรกรรอยละ 86.7 จะเขารวมการประชุมหรือรวมทํากิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นทุก
ครั้งหรือ เขารวมเปนสวนใหญ   สวนการเขารวมของเกษตรกรในกิจกรรมที่เจาหนาที่รัฐจัดขึ้นพบวาอยูในระดับ
คอนขางดีเชนกันคือรอยละ 86.7 จะเขารวมการประชุมทุกครั้งหรือเขารวมเปนสวนใหญ 

 การไดรับการอํานวยความสะดวกหรือการชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐ   พบวาเกษตรกรรอยละ 73.3 ไดรับการ
ใหความรู สวนดานอื่นๆมีจํานวนไมถึงครึ่งที่ไดรับบริการ

2.1.4  รูปแบบการผลิตที่คาดหวัง
รูปแบบการผลิตที่คาดวาจะเหมาะสมคือ สามารถการวางแผนใหออกผลผลิตในชวงที่มีราคาแพง วิธีการที่จะ

นํามาใชคือการวางแผนการบังคับการออกดอกใหเหมาะสม  ดานการเพิ่มผลผลิต เกษตรกรเขาใจวาตองดูแลให
สับปะรดมีขนาดกอใหญ  ดวยการใสปุยใหเต็มที่ และอาจตองมีการฉีดพนฮอรโมนเรงขนาด สวนรูปแบบที่ทําอยูใน
ปจจุบันนี้ประสบผลสําเร็จไมเต็มที่ เนื่องจากมีปญหาโรคระบาด และราคาไมแนนอน

2.1.5  ผลลัพธจากการปรับปรุงการผลิต 
1) การเพิ่มรายได พบวากิจกรรมที่เกษตรกรสวนใหญสามารถปรับปรุงการผลิตใหมีรายไดเพิ่มขึ้น

คือยางพารา  รองลงมาคือสับปะรด สวนกิจกรรมอื่นมีรายไดเพิ่มขึ้นไมถึงครึ่งของจํานวนเกษตรกรที่ปรับปรุง 
2) ความมั่นคงของจํานวนผลผลิตอาหาร กิจกรรมที่เกษตรกรสวนใหญสามารถปรับปรุงใหผลผลิตอาหาร

เพิ่มขึ้น คือสับปะรด สวนดานอื่นๆสวนใหญไมสามารถปรับปรุงใหมีปริมาณผลผลิตอาหารเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทํา
นาและเลี้ยงสัตว 

3) การเพิ่มความเปนอยูที่ดีขึ้น พบวาเกษตรกรมากกวาครึ่งหนึ่งสามารถปรับปรุงความเปนอยูไดดีขึ้น
4) การลดความออนแอและความไมแนนอน พบวาเกษตรกรสวนใหญมีความมั่นคงในรายไดเพิ่มขึ้น  

สามารถใชหนี้เงินกูไดเพิ่มขึ้น แตพบปญหาการขาดเงินใชจายที่สวนใหญยังไมลดลง   ดานการผลิต ความเสียหายที่
เกิดจากศัตรูพืชระบาดลดลงเล็กนอย  แตราคาผลผลิตตกต่ํายังไมลดลง     

5) การเพิ่มความยั่งยืนของการใชทรัพยากรธรรมชาติ  พบวาการปรับปรุงการผลิตของเกษตรกรสวนใหญไม
เกิดผลเดนชัดตอความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในทุกๆดาน 

2.1.6 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิตการเกษตร
พบวามีตัวแปร 1 ตัวที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จการปรับปรุงการผลิตคือ คะแนนตนทุนทางสังคม ซึ่งมี

ความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง (r=.440) หมายถึงเกษตรกรที่มีคะแนนตนทุนทางสังคมสูง ไดแกการเปน
สมาชิกกลุม การมีสวนรวมกับกิจกรรมชุมชนและรัฐ และการไดรับการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกจากรัฐ 
มากจะทําใหเกษตรกรมีความสําเร็จในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตมากขึ้นตาม
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2.2 การศึกษาผลกระทบจากการนํา GAP มาปรับใชในพื้นที่เกษตรกรจังหวัดพัทลุง  
2.2.1 ประสบการณเกี่ยวกับเรื่อง GAP สับปะรด เกษตรกรสวนใหญมีประสบการณเรื่อง GAP เชน รูจัก 

เคยไดยิน เคยอบรม มีเอกสาร ไดอาน เขาใจขอบเขตเนื้อหา ดานที่เกษตรกรมีประสบการณนอยที่สุดคือการดูงาน
แปลง GAP 

2.2.2 ความคิดเห็น เกี่ยวกับคําแนะนํา GAP สับปะรด ความคิดเห็นดานเอกสารคําแนะนํา พบวาเกือบ
ทั้งหมดเห็นวาขนาดตัวอักษรพอดี และเอกสารอานเขาใจงาย ความคิดเห็นตอวิธีการปฏิบัติในการปลูกพืช
ตามรายละเอียดในเอกสารแนะนํา  พบวาทั้งหมดเห็นดวยกับคําแนะนําในเอกสาร ยกเวนดานการ วางแผนการผลิต 
และ สภาพภูมิอากาศ แตก็มีจํานวนนอย

2.2.3 การนําคําแนะนํา GAP มาปฏิบัติในไรนา    มีคําแนะนํา 2 ดานที่เกษตรกรมากกวารอยละ 80 ไมปฏิบัติ
คือดานแหลงน้ํา และสภาพภูมิอากาศ  นอกจากนั้นมีคําแนะนําที่เกษตรกรรอยละ 50-86 นําปฏิบัติเพียงบางสวน  คือ
การปองกันกําจัดแมลง การปองกันกําจัดโรค สภาพพื้นที่ การใหปุย  ลักษณะดิน วางแผนการผลิต  การเลือกพันธุ 
การเพิ่มคุณภาพ  และ การบันทึกขอมูล  ตามลําดับ 

2.2.4 ปญหาการปลูกสับปะรด เกษตรกรรอยละ80-100 มีปญหาดานการปองกันกําจัดโรค และการ
ปองกันกําจัดแมลง นอกจากนั้นประมาณ 1 ใน 4 มีปญหาดานการปองกันกําจัดวัชพืช การบันทึกขอมูล วิธีการเพิ่ม
ผลผลิต วิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต ความเหมาะสมของการใหปุยกับพืช  และ การวางแผนการปลูกใหเหมาะกับราคา
และฤดู  

2.2.5 วิธีแกปญหา ปญหาที่เกษตรกรนําคําแนะนํา GAP  มาใชแกปญหา คือ  ดาน  วิธีการเพิ่มผลผลิต 
วิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต  ความเหมาะสมของการใหปุยกับพืช   การเก็บรักษาใหมีคุณภาพไดนาน และการบันทึก
ขอมูล  สวนดานที่ใชวิธีการดั้งเดิมแกปญหาคือความเหมาะสมของการใชหนอพันธุ  เลือกพันธุเหมาะสมกับตลาด
และพื้นที่  วางแผนการปลูกใหเหมาะกับราคาและฤดู  และความเหมาะสมของฤดูปลูกกับพืช  นอกจากนั้นจะใชวิธี 
GAP ใกลเคียงกับวิธีดั้งเดิม หรือใชทั้งสองอยางผสมผสานกัน   

2.2.6 ผลการแกปญหา ปญหาการผลิตที่เกษตรกรสวนใหญยังไมสามารถแกปญหาได  คือการปองกัน
กําจัดโรค  รองลงมาคือการปองกันกําจัดแมลง และการวางแผนการปลูกใหเหมาะกับราคาและฤดู  ตามลําดับ

2.2.7 ผลลัพธจากการทําการเกษตร ผลลัพธจาการทําการเกษตรในปจจุบันของเกษตรกรพบวาเกือบ
ทุกดานมีเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ยกเวน ดานตนทุนการผลิต ที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ

2.2.8 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําคําแนะนํา GAP มาปรับใชในการปลูกพืช 
พบวามีปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนําคําแนะนํา GAP มาปรับใชในการปลูกพืช 3 ปจจัยคือปญหาการ

ปลูกพืช มีความสัมพันธทางบวกระดับสูง(r= .815**)  ความสําเร็จในการแกปญหา มีความสัมพันธทางบวกระดับสูง
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(r= .795**) และ พื้นที่มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลาง(r= .528**) หมายถึง เกษตรกรที่มีปญหาการปลูกพืช
มาก  มีความสําเร็จในการแกปญหามาก และมีพื้นที่ปลูกมากก็จะมีการนําคําแนะนํา GAP มาปรับใชมากขึ้นตาม

สรุปผลการวิจัยเชิงสํารวจ
โดยสรุปจากผลการศึกษา จะพบวาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงมีระบบการผลิตและการตัดสินใจที่ เปน

ลักษณะเฉพาะพื้นที่ และมีวิธีการในการปฏิบัติดูแลรักษาที่แตกตางจากคําแนะนําทางวิชาการ สรุปดังนี้
-ระยะปลูกสับปะรด เกษตรกรจังหวัดพัทลุงใชระยะปลูกแบบแถวเดี่ยว ประชากร ประมาณ 5,000 -8,000 

ตน/ไร แตกตางจากคําแนะนําหลักของกรมวิชาการเกษตร ที่เนนการปลูกเปนแถวคู 8,000 - 12,000 ตน/ไร    เหตุผลที่
เกษตรกรจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติแตกตางเนื่องมาจากเปนการปลูกแบบแซมยางพารา และตองการใหไดผลขนาดใหญ

- การใสปุย เกษตรกรจังหวัดพัทลุง ครั้งแรกใชปุยเคมีสูตร15-15-15 หรือ 15-15-15 ผสม ปุยเคมีสูตร 
21-0-0 อัตรา  20 -70 กรัม/ตน/ครั้ง  หรือ 320-560 กิโลกรัม/ไร  หวานระหวางแถว สวนกรมวิชาการเกษตรแนะนําใส
เคมีปุยรองพื้นสูตร 16-20-0 และใหปุยบริเวณกาบใบลาง ดวยปุยเคมีสัดสวน 2:1:3 อัตรา 40 กรัม/ตน  แบงใส 2 - 3 
ครั้ง ฉีดใหปุยทางใบเมื่อพืชไดรับธาตุอาหารไมเพียงพอ จํานวน 3 ครั้ง  เหตุผลที่เกษตรกรจังหวัดพัทลุงปฏิบัติ
แตกตางเนื่องมาจากใชปุยสูตรที่หางายในทองถิ่น  ใสปุยไนโตรเจนเพื่อเรงการเจริญเติบโตทางใบ และใสระหวาง
แถวเพราะสะดวกในการปฏิบัติ

-การบังคับการออกดอก  นิยมใชถานแกสและไมยอมรับการบังคับดวยเอทธิฟอนในรุนตนปลูก เนื่องจากมี
ความคิดวาจะใหผลผลิตคุณภาพไมดี รูปทรงผลไมสวย และแกนผลใหญ

-การแกะจุกผล  กรมวิชาการเกษตรไมแนะนําการทําลายจุก เนื่องจากเปนวิธีการที่จะลดการตกคางของสาร
ไนเตรท แตเกษตรกรจังหวัดพัทลุง คิดวาการไวจุกจะแยงอาหาร ทําใหผลเล็ก เรียว ขายไดราคาต่ํา 

-ผลผลิต  เกษตรกรจังหวัดพัทลุง ตองการขนาดผลใหญ 1.5-2.5 กิโลกรัม คุณภาพดี สวนสับปะรดโรงงาน
ตองการผล ขนาดเล็ก และไมจํากัดเรื่องคุณภาพ

ดานกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี จําเปนตองดําเนินการอยางเปนระบบ และคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของดาน
ตางๆ ไดแก การใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  การสนับสนุนจากภาครัฐดานตางๆ  เพิ่มความเขมแข็งในการ
รวมกลุม  สนับสนุนการเผยแพรความรูจากเกษตรกรผูนําสูเกษตรกรอื่นๆ  มีการผสมผสานภูมิปญญาดั้งเดิมกับ
ความรูทางวิชาการ  และมีพัฒนาความรูใหมๆเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น และเพิ่มความสามารถในการผลิตใหไดรายได
เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดจังหวัดพัทลุง

3. ผลการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิต
3.1 การทดสอบเบื้องตนการใชปุยชวงบังคับดอกและหลังบังคับดอกเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต

สับปะรด   สับปะรดในรุนตนปลูกใหผลผลิตดังนี้
3.1.1 ผลผลิตรวม การใชปุยแบบตางๆใหผลผลิตรวมไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย 10,977 กิโลกรัม/ไร
3.1.2 คุณภาพผลผลิต การใชปุยแบบตางๆจะใหคุณภาพผลผลิตเกรด 1 และ 3 แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญ คือ
-ผลผลิตคุณภาพแกว1  มีผลผลิตตางกันอยางมีนัยสําคัญ  โดยการใชปุยเคมีสูตร 0-0-50 ใหผลผลิตแกว1 

สูงสุด 5 ,168 กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 47.7 ของผลผลิตทั้งหมด รองลงมาคือ สูตร 0-0-60 (รอยละ 37.6) แตไม
แตกตางทางสถิติกับสูตร 13-0-46 (รอยละ 29.6) คือเฉลี่ย 3,728.5 กิโลกรัม/ไร สวนแบบเกษตรกรผลผลิตต่ําสุด  
2,513 กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 24.2 ของผลผลิตทั้งหมด โดยเฉลี่ยผลผลิตแกว1 คิดเปนรอยละ 36.8 ของผลผลิต
ทั้งหมด

-ผลผลิตคุณภาพแกว2  ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย 4,689 กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 42.7 ของ
ผลผลิตทั้งหมด

-ผลผลิตคุณภาพไมเปนเนื้อแกว  มีผลผลิตตางกันอยางมีนัยสําคัญ  โดยการใชปุยเคมีสูตร 0-0-50 ใหผลผลิต
นอยที่สุด 1,392 กิโลกรัม/ไร (รอยละ 12.8) แตกตางกับวิธีอื่นๆแตไมแตกตางกับสูตร 0-0-60 (รอยละ 19)  และแบบ
เกษตรกรใหผลผลิตมากที่สุด 3,658 กิโลกรัม/ไร(รอยละ 35.5) และไมแตกตางกับสูตร 13-0-46 (รอยละ 24.8)  โดย
เฉลี่ยผลผลิตแกว2 คิดเปนรอยละ 20.5  ของผลผลิตทั้งหมด 
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3.1.3 ลักษณะที่เกี่ยวของกับคุณภาพ  สับปะรดมีขนาดผลเฉลี่ย 1.7  กิโลกรัม/ผล ผลการวิเคราะหเนื้อผล 
พบวามีความเปนกรดมากในผลสับปะรดที่ใชปุยเคมี 0-0-60 และผลไมเปนเนื้อแกว ปริมาณไนเตรท มีคา 2.39-8.91 
ppm. ไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดไว (กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดไวที่ 25 ppm.  ผูประกอบการตองการให
กําหนดปริมาณสารไนเตรทเทากับ 10 ppm. : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม : http://www.oie.go.th/) ดานผลการ
วิเคราะหดินบริเวณตนสับปะรดที่มีผลเกรดตางๆพบวามีธาตุ Ca ในตนที่ใหผลแกว1 สูงกวา เกรดอื่นๆ สวน
คุณสมบัติอื่นๆไมแตกตางกันมากนัก

3.1.4 ตนทุนสวนเพิ่ม    วิธีใสปุยสูตร  0-0-50 และ 0-0-60  มีตนทุนสวนเพิ่มแตกตางกันเฉพาะคาปุยซึ่งสูตร 
0-0-50 ราคาจะแพงกวาสูตร 0-0-60 เล็กนอย สวนวิธีการใชปุย 13-0-46 จะมีตนทุนสวนเพิ่มคาปุยและคาแรงงานที่สูง
กวาประมาณ 3 เทาเพราะตองฉีดพน 3 ครั้ง  

สรุป เมื่อพิจารณาจากลักษณะคุณภาพที่ตลาดตองการมากที่สุดคือผลแกว 2 รองลงมาคือแกว 1 สวนเกรด 3 
เปนลักษณะที่ตลาดผลสดไมตองการ  ผลการทดลองแสดงใหเห็นวาการใชปุยหลังบังคับดอกสูตร 0-0-50 จะใหผล
คุณภาพดีที่สุดคือผลแกว 2  ไมแตกตางกับวิธีอื่นๆ  แตมีผลแกว 1 มากที่สุด  และผลไมเปนแกวนอย ไมตางกับสูตร 
0-0-60 รองลงมา คือ การใชปุย สูตร 0-0-60 ที่ใหผลแกว2ไมแตกตางกับวิธีอื่นๆ ใหเนื้อแกว1 รองลงมาแตใหผลไม
เปนเนื้อแกวนอยกวา สูตร 13-0-46    ดังนั้นวิธีที่มีแนวโนมที่นําไปพัฒนาตอไปคือการใชปุย 0-0-50 และ0-0-60 หลัง
บังคับดอก 3 เดือน   อนึ่งปุยเคมีสูตร 0-0-50 มักมีปญหาสินคาขาดตลาดเนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ไมนิยมใชใน
การเกษตร (ตารางที่3-5)

ตารางที่ 3   ผลผลิตสับปะรดแปลงทดสอบการใหปุยชวงบังคับดอกและหลังบังคับดอก จังหวัดพัทลุง ป2548 
 ( 6,400  ตน/ไร)

กรรมวิธี ผลิตผลรวม ผลแกว 1 ผลแกว 2 ผลไมเปนเนื้อแกว
(กิโลกรัม/ไร) (กิโลกรัม/ไร) (กิโลกรัม/ไร) (กิโลกรัม/ไร)

ใสปุยสูตร 13-0-46 11,316 3,344b 5,162 2,810bc
ใสปุยสูตร  0-0-50 10,843 5,168a 4,284 1,392a
ใสปุยสูตร 0-0-60 10,945 4,113b 4,748 2,084ab
ใสปุยแบบเกษตรกร 10,371 2,513c 4,200 3,658c
เฉลี่ย 10,977 4,037 4,689 2,250
sig. .493ns .000** .127ns .000**
CV% 12.9 25.5 26.4 53.5
คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง มีคาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต
เปรียบเทียบโดยใชวิธี Duncan’s multiple range Test
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 ตารางที่ 4    ผลการวิเคราะหผลผลิตสับปะรดแปลงทดสอบการใหปุยชวงบังคับดอกและหลังบังคับดอกป2548
รายการ ความเปนกรด-ดาง (pH) ปริมาณสารไนเตรท (NO-3) ในผลผลิต (ppm.)
ผลแกว1 3.85 7.91
ผลแกว2 3.92 8.91
ผลไมเปนเนื้อแกว 3.35 6.34
ผลใสปุยแบบเกษตรกร (แกว 2) 3.98 2.39
ผลใสปุยสูตร 13-0-46 4.23 6.22
ผลใสปุยสูตร  0-0-50 4.13 4.88
ผลใสปุยสูตร 0-0-60 3.87 3.33
วิเคราะหโดย กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหดินปลูกสับปะรดในแปลงทดสอบการใหปุยชวงบังคับดอกและหลังบังคับดอก จังหวัด
พัทลุง ป2548 
รายการ pH C % O.M. 

%
N 
%

Available 
P (ppm)

Available 
K (ppm)

Ca++
(meq/100g)

Mg++
(meq/100g)

Lime
Kg/rai

ผลแกว1 4.97 0.74 1.27 0.06 7.04 21 2.76 0.30 20
ผลแกว2 4.73 0.72 1.25 0.06 23.0 17 0.30 0.40 0
ผลไม
เปนเนื้อ
แกว

4.7 0.73 1.26 0.06 37.68 18 0.35 0.05 40

วิเคราะหโดย กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 

3.2 ผลการทดสอบ การปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP และชวงอายุบังคับดอกสับปะรดในจังหวัด
พัทลุง     สับปะรดใหผลผลิตดังนี้

3.2.1 ผลผลิตรุนที่1 ตนปลูก (ป2550)
-ผลผลิตรวม การบังคับดอกที่อายุ 12 เดือน ใหผลผลิตเฉลี่ย 11,542.1 /กิโลกรัมไร สูงกวาการบังคับดอก

ที่ 8 เดือน ที่ใหผลผลิตเฉลี่ย 7,293.8 กิโลกรัม/ไร   โดยมี 4 กรรมวิธีที่ใหผลผลิตรวมไมแตกตางกัน คือ แบบเพิ่ม
คุณภาพ บังคับดอก 12 เดือน  แบบ GAP บังคับดอก 12 เดือน  แบบลดตนทุนบังคับดอก 12 เดือน และ แบบภูมิ
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ปญญาเกษตรกรบังคับดอก 12 เดือน ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 11,823.2 กิโลกรัม/ไร และน้ําหนักผลตอผลเฉลี่ย 2.4 
กิโลกรัม/ผล  

-คุณภาพผลผลิตเนื้อแกว กรรมวิธีที่ใหผลผลิตเนื้อแกวสูงสุดและแตกตางกับวิธีอื่นๆอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ คือแบบเพิ่มคุณภาพ บังคับดอกอายุ 12 เดือน ใหผลผลิตเกรดเนื้อแกว1 สูงสุด 3,505.5 กิโลกรัม/ไร (รอยละ 26 
ของผลผลิต) สวนผลผลิตเนื้อแกว2 ทั้ง 5 กรรมวิธีที่บังคับดอก 12 เดือน ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย 
3,835.1 กิโลกรัม/ไร   รวมผลเนื้อแกวทั้งหมด แบบเพิ่มคุณภาพบังคับดอกอายุ 12 เดือน ใหผลผลิต  7,542 กิโลกรัม/
ไร หรือรอยละ 56 ของผลผลิต  สูงกวาแบบเกษตรกรซึ่งมีผลผลิตเนื้อแกวรวม 4,439.3 กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 40.5 
ของผลผลิต 

-การวัดคาความหวาน หรือปริมาณของแข็งที่ละลายได (soluble solid)  พบวาผลจากการใชปุยแบบ GAP 
บังคับดอก 12 เดือน มีคาความหวานสูงสุดคือ 18.5-20 0 brix  และวิธีเพิ่มคุณภาพวัดได  15.8-16.2 0 brix สูงกวาแบบ
เกษตรกรคือ 13.8-15.00 brix  

3.2.2 ผลผลิตรุนที่2 ตนหนอ (ป2551) 
-ผลผลิตรวม มีจํานวนตนเก็บเกี่ยว 3,784.4 ตน/ไร หรือรอยละ 78.1 ของจํานวนตนไวหนอ ผลผลิตรวม วิธี

แบบเพิ่มคุณภาพ บังคับดอก 12 เดือน และ GAP บังคับดอก 12 เดือน ใหผลผลิตสูงสุด ไมแตกตางกันทางสถิติ คือ
5,172.5 กิโลกรัม/ไร  และ 4,825.0 กิโลกรัม/ไร  แตแตกตางและสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 3,312.5 กิโลกรัม/ไร  

-คุณภาพผลผลิตเนื้อแกว  จํานวนผลเนื้อแกวในวิธีแบบเพิ่มคุณภาพ บังคับดอก 12 เดือน ใหผลผลิตสูงสุด 
คือ ผลแกว1 จํานวน 1,497.5 กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 28.95 ผลแกว2 จํานวน 2,252.5 กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 43.55 
รวมเนื้อแกวทั้งหมดรอยละ 72.5  แตกตางอยางมีนัยสําคัญและสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ ผลแกว1 จํานวน 631.8 
กิโลกรัม/ไร และผลแกว2 จํานวน 1,102.5 กิโลกรัม/ไร

-การวัดคาความหวาน หรือปริมาณของแข็งที่ละลายได (soluble solid)  พบวาผลจากการใชปุยแบบ GAP 
บังคับดอก 12 เดือน มีคาความหวานสูงสุดคือ 17.2-18.3 0 brix  และวิธีเพิ่มคุณภาพวัดได  16.8-17.0 0 brix สูงกวา
แบบเกษตรกรคือ 14.6-15.2 0 brix  

3.2.3  ผลตอบแทนรวม  พบวาวิธีเพิ่มคุณภาพ มีตนทุนต่ํากวาและรายไดสูงกวาวิธีเกษตรกร คือมีตนทุนรวม 
23,385.0 บาท/ไร รายไดสุทธิ รวม 49,326.1 บาท/ไร วิธีเกษตรกร ตนทุนรวม 23,514.0  รายไดสุทธิ รวม 31,455.1 
บาท/ไร หรือสูงกวารอยละ 56.8  (ราคาจําหนายป2550 ผล 2.5 กิโลกรัม ขึ้นไป  5-7 บาท/กิโลกรัม ผลเล็ก 2.7-4.5
บาท/กิโลกรัม  ป2551 ผลที่น้ําหนักนอยกวา 1.5 กิโลกรัม ราคา 3-6 บาท/กิโลกรัม ผลน้ําหนักมากกวา 1.5 กิโลกรัม/
ผล ราคา 9-10 บาท/กิโลกรัม ) 
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สรุป  จากการทดสอบทั้ง 2 ป พบวา ในดานการใหผลผลิตรวม วิธีการบังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน ให
ผลผลิตสูงกวาบังคับดอกที่ 8 เดือน และใชปุยแบบเพิ่มคุณภาพ ใหผลผลิตสูงสุด  แมไมแตกตางทางสถิติกับวิธีปรับ
คําแนะนํา GAP และวิธีลดตนทุน แตก็มีแนวโนมทางสถิติดีกวา  เมื่อพิจารณาคุณภาพผลเนื้อแกว พบวาวิธีเพิ่ม
คุณภาพใหผลผลิตสูงกวา คือใหผลเนื้อแกว2 ไมตางกันในรุนตนปลูกแตสูงกวาในรุนหนอ ผลเนื้อแกว1 สูงกวาทั้ง 2 
รุน สวนการวัดคาความหวานวิธี ปรับคําแนะนํา GAP มีคาสูงสุด   ดานผลตอบแทน วิธีลดตนทุนมีตนทุนต่ําสุด  
21,969 บาท/ไร รองลงมาคือ วิธีเพิ่มคุณภาพ 23,385 บาท/ไร และวิธีปรับคําแนะนํา GAP สูงสุด 39,120 บาท/ไร 
รายไดสุทธิวิธีเพิ่มคุณภาพ จึงสูงสุดคือ 49,326.1 บาท/ไร

วิธีที่แนะนํา คือการใชปุยแบบเพิ่มคุณภาพ โดยการใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง เมื่ออายุ  1 -
3 เดือน ครั้งตอไปหางจากครั้งแรก 2 - 3 เดือน และใสปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3 เดือน อัตรา 10 กรัม/ตน 
บังคับดอก 12 เดือน ซึ่งสอดคลองกับการทดสอบเบื้องตนในการทดลองที่ 3.1 (ตารางที่6-8)



32

ตารางที่ 6  ผลผลิต แปลงทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP และชวงอายุบังคับดอกเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดในจังหวัดพัทลุง ป2550-51 
(7,600 ตน/ไร)
กรรมวิธี ผลผลิต  รุนที่1 

(กก./ไร)
ผลผลิต  รุนที่2 

(กก./ไร)
รวม

(กก./ไร)
ความหวาน
รุนตนปลูก

( 0 brix)

ความหวาน
รุนหนอ
( 0 brix)

กก./ผล
(รุนตนปลูก)

Mean S.D Mean S.D Mean เกรด 1 เกรด 2 เกรด 1 เกรด 2 Mean S.D

GAP/ 8 เดือน1 7,301.3c 1,676.9 3,882.5ab 344.2 11,183.8 16.7 17.3 16.8 16.5 1.8b 0.4

ลดตนทุน/ 8 เดือน 6,635.3c 1,358.5 2,925.0c 348.0 9,560.3 14.6 15.1 13.2 15.4 1.8b 0.1

เพิ่มคุณภาพ/8 เดือน 7,944.8c 908.6 3,985.0ab 528.6 11,929.8 17.6 17.8 15.5 15.8 1.6b 0.1

GAP / 12 เดือน 11,576.3ab 3,029.6 4,825.0a 392.7 16,401.3 18.5 20.0 17.2 18.3 2.6a 0.3

ลดตนทุน/12 เดือน 11,358.0ab 1,220.5 3,852.5ab 420.7 15,210.5 15.8 16.0 16.5 17.2 2.6a 0.2

เพิ่มคุณภาพ/12 เดือน 13,385.3a 1,607.3 5,172.5a 496.2 18,557.8 15.8 16.2 16.8 17 2.4a 0.2

เกษตรกร/ 12 เดือน 10,973.3ab 1,387.4 3,312.5c 352.1 14,285.8 13.8 15.0 14.6 15.2 2.5a 0.3

เพิ่มคุณภาพเกษตรกร/ 12 
เดือน

10,417.5b 922.8 3,714.3ab 451.4 14,131.8 14.6 15.2 16.3 16.6 2.3a 0.3

เฉลี่ย 9,948.9 2,684.5 3,958.7 791.5 13,907.6 15.9 16.6 15.86 16.50 2.2 0.4

Sig .000** .000** .000**

CV%      16.48 10.66 11.18

1-ชวงอายุที่บังคับดอก  
คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง มีคาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบโดยใชวิธี Duncan’s multiple 
range Test
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ตารางที่ 7  คุณภาพผลผลิตสับปะรดรุนที่1-2  แปลงทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP และชวงอายุบังคับดอกเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดในจังหวัด
พัทลุง ป2549-51 (7,600 ตน/ไร)
กรรมวิธี ผลผลิต แกว1

ตนปลูก(กก./ไร)
ผลผลิต แกว1

ตนหนอ(กก./ไร)
ผลผลิต แกว 2

ตนปลูก(กก./ไร)
ผลผลิต แกว 2

ตนหนอ(กก./ไร)
ผลผลิต ไมเปน
เนื้อแกวตนปลูก

(กก./ไร)

ผลผลิต ไมเปน
เนื้อตนหนอ

(กก./ไร)
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D

GAP/ 8 เดือน1 2,850.8ab 440.0 452.5de 311.5 1,964.3bc 350.8 1,412.5bc 419.3 2,486.3a 953.5 2,017.5b 457.4

ลดตนทุน/ 8 เดือน 1,980.0bc 580.7 277.5e 208.9 1,777.5c 611.3 702.5e 244.1 2,877.8a 915.7 1,945.0b 274.7
เพิ่มคุณภาพ/8 เดือน 2,452.5abc 410.6 1,122.5b 318.3 1,989.0bc 344.2 1,452.5bc 260.5 3,503.3a 915.7 1,410.0a 632.2
GAP / 12 เดือน 2,007.0bc 730.4 892.5bc 444.4 4,299.8a 1,146.0 1,765.0b 668.6 5,269.5b 1,315.2 2,167.5b 695.0
ลดตนทุน/12 เดือน 1,793.3bc 953.3 607.5cd 304.6 3,933.0a 560.1 1,235.0c 391.4 5,631.8b 1,053.8 2,010.0b 540.3
เพิ่มคุณภาพ/12 เดือน 3,505.5a 1,367.5 1,497.5a 252.0 4,036.5a 1,218.9 2,252.5a 582.2 5,843.3b 1,002.6 1,422.5a 536.8
เกษตรกร/ 12 เดือน 1,368.0c 534.0 631.8cd 271.0 3,071.3abc 707.6 1,102.5cd 229.9 6,534.0b 250.0 1,980.0b 298.7
เพิ่มคุณภาพเกษตรกร/ 
12 เดือน

1,678.5bc 453.0 420.0de 317.7 3,123.0ab 1,094.8 772.5de 343.0 5,616.0b 798.3 2,120.0b 695.9

เฉลี่ย 2,204.4 935.6 737.7 503.6 3024.3 1,208.0 1,336.9 653.0 4720.2 1,673.4 1,884.1 658.6

Sig .011* .000** .000** .000** .000** .002**
CV% 34.03 25.09 27.23 19.00 20.00 14.69
1-ชวงอายุที่บังคับดอก  
คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง มีคาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบโดยใชวิธี Duncan’s multiple 
range Test
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ตารางที่ 8  ผลตอบแทนการผลิตผลผลิต แปลงทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP และชวงอายุบังคับดอกเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดในจังหวัดพัทลุง ป
2550-51 (7,600 ตน/ไร)
กรรมวิธี ตนทุน (บาท/ไร) รายได (บาท/ไร) รายไดสุทธิ (บาท/ไร)

รุนที1่ รุนที2่ รวม รุนที1่ รุนที2่ รวม รุนที่1 รุนที่2 รวม

GAP/ 8 เดือน1 23,280.0 15,780.0 39,060.0 25,554.6 19,412.5 44,967.1 2,274.6 3,632.5 5,907.1

ลดตนทุน/ 8 เดือน 15,429.0 6,540.0 21,969.0 23,223.6 14,625.0 37,848.6 7,794.6 8,085.0 15,879.6

เพิ่มคุณภาพ/8 เดือน 16,125.0 7,260.0 23,385.0 27,806.8 19,925.0 47,731.8 11,681.8 12,665.0 24,346.8

GAP / 12 เดือน 23,340.0 15,780.0 39,120.0 40,517.1 24,125.0 64,642.1 17,177.1 8,345.0 25,522.1

ลดตนทุน/12 เดือน 15,429.0 6,540.0 21,969.0 39,753.0 19,262.5 59,015.5 24,324.0 12,722.5 37,046.5

เพิ่มคุณภาพ/12 เดือน 16,125.0 7,260.0 23,385.0 46,848.6 25,862.5 72,711.1 30,723.6 18,602.5 49,326.1

เกษตรกร/ 12 เดือน 18,664.0 4,850.0 23,514.0 38,406.6 16,562.5 54,969.1 19,742.6 11,712.5 31,455.1

เพิ่มคุณภาพเกษตรกร/ 12 
เดือน

19,504.0 5,820.0 25,324.0 36,461.3 18,571.5 55,032.8 16,957.3 12,751.5 29,708.8

เฉลี่ย 18,443.0 8,729.0 27,172.0 34,821.2 19,793.5 54,614.7 16,378.2 11,064.8 27,443.0

1-ชวงอายุที่บังคับดอก  
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3.3 ผลการทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสับปะรด
ในจังหวัดพัทลุง

สับปะรด บังคับดอก เมื่ออายุ 367 วัน(12 เดือน) เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 401 วัน(34 วันหลังบังคับดอก)  
เริ่มออกผลเมื่ออายุ 427 วัน (60 วันหลังบังคับดอก)  แกะจุกเมื่ออายุ 461 วัน  และเริ่มเก็บผลผลิตเมื่ออายุ 490 
วัน (ประมาณ 16 เดือน) สับปะรดในรุนตนปลูกใหผลผลิตดังนี้

3.3.1 จํานวนตนออกดอกและใหผลผลิต   (4,354 ตน/ไร) กรรมวิธีทดสอบแบบวิธีเพิ่มคุณภาพ วิธีปรับ
คําแนะนํา GAP และวิธีลดตนทุน มีจํานวนตนใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย รอยละ 82.3 แตกตาง
อยางมีนัยสําคัญและสูงกวาแบบเกษตรกร ซึ่งมีจํานวนตนใหผลรอยละ 69.2 

3.3.2 ผลผลิตรวม  สับปะรดแตละวิธีใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยกรรมวิธี  
ปรับคําแนะนํา GAP ใหผลผลิตสูงสุด 7,824.4 กิโลกรัม/ไร ซึ่งไมแตกตางจากวิธีเพิ่มคุณภาพ คือ 7,579.7 
กิโลกรัม/ไร หรือเฉลี่ย 7,702.1 กิโลกรัม/ไร  แตสูงกวาวิธีลดตนทุน และวิธีแบบเกษตรกรใหผลผลิตต่ําสุด 
5,223.0 กิโลกรัม/ไร

3.3.3 ขนาดน้ําหนักผล
-ขนาดผลต่ํากวา 1.5 กิโลกรัม/ผล  ลงมา  พบวาทุกกรรมวิธีใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือ เฉลี่ย 

1,202.2 กิโลกรัม/ไร หรือเปนรอยละ 17.3 ของผลผลิตทั้งหมด 
-ขนาดผล 1.5-2.4 กิโลกรัม/ผล พบวาแตละกรรมวิธีใหผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยวิธีเพิ่ม

คุณภาพ วิธีปรับคําแนะนํา GAP และวิธีลดตนทุน ใหผลผลิตไมแตกตางกันแตสูงกวาแบบเกษตรกร คือ เฉลี่ย 
2,518 กิโลกรัม/ไร หรือ รอยละ 33.5 ของผลผลิต  และแบบเกษตรกร 1,982.7 กิโลกรัม/ไร

-ขนาดผล 2.5 กิโลกรัม/ผลขึ้นไป แตละวิธีใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยกรรมวิธี 
ปรับคําแนะนํา GAP และวิธีเพิ่มคุณภาพ ใหผลผลิตไมแตกตางกัน คือ เฉลี่ย  4,098.3 กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 
53.2 ของผลผลิตทั้งหมด  สูงกวาแบบลดตนทุน และแบบเกษตรกรใหผลผลิตต่ําสุด 1,942.8 กิโลกรัม/ไร    

-รวมผลขนาดน้ําหนัก 1.5 ขึ้นไปทั้งหมด แตละวิธีใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดย
กรรมวิธีปรับคําแนะนํา GAP และแบบเพิ่มคุณภาพ ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือ เฉลี่ย  6,578.4 
กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 85.4  ของผลผลิตทั้งหมด สูงกวาแบบลดตนทุน และแบบเกษตรกรใหผลผลิตต่ําสุด
3,925.4 กิโลกรัม/ไร  

3.3.4 คุณภาพผลเนื้อแกว
-ผลเนื้อแกว1  ทุกกรรมวิธีการทดสอบใหผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยกรรมวิธีเพิ่มคุณภาพ

ใหผลสูงที่สุด คือ 2,057.4 กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 27.2 ของผลผลิตทั้งหมด รองลงมาคือวิธีปรับคําแนะนํา 
GAP ซึ่งไมตางกับวิธีลดตนทุน และวิธีเกษตรกรใหผลผลิตต่ําสุดคือ 944.2 กิโลกรัม/ไร

-ผลเนื้อแกว2  ทุกกรรมวิธีทดสอบใหผลแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญและดีกวาแบบเกษตรกร 
โดยในกรรมวิธีปรับคําแนะนํา GAP ใหผลผลิตสุงสุด คือ 2,546.6 กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 32.5 ของผลผลิต
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ทั้งหมด ซึ่งไมตางกับวิธีลดตนทุน คือ  2,308 กิโลกรัม/ไร รองลงมา คือวิธีเพิ่มคุณภาพ 2,247.3 กิโลกรัม/ไร
(รอยละ 29.6) และวิธีเกษตรกรต่ําสุดคือ 1,595.0 กิโลกรัม/ไร 

-ผลเนื้อแกวทั้งหมด แตละวิธีใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยกรรมวิธีเพิ่มคุณภาพ 
ใหผลผลิตสูงสุด 4,304.7 กิโลกรัม/ไร  หรือรอยละ 56.8 ของผลผลิตทั้งหมด รองลงมาคือวิธีปรับคําแนะนํา  
GAP  วิธีลดตนทุน  และแบบเกษตรกรต่ําสุด คือ 2,539.2 กิโลกรัม/ไร

-ผลไมเปนเนื้อแกว แตละวิธีใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ โดยวิธีแบบเกษตรกรจะ
ใหผลนอยที่สุด 2,684.3 กิโลกรัม/ไร รองลงมาคือวิธีเพิ่มคุณภาพ 3,275.9 กิโลกรัม/ไร สวนวิธีปรับคําแนะนํา 
GAP ไมแตกตางกันทางสถิติกับวิธีลดตนทุน คือ 3,849.8 และ 3,623.0 กิโลกรัม/ไร  

3.3.5 การวัดคาความหวานหรือปริมาณของแข็งที่ละลายได (soluble solid ) พบวาผลจากการใชปุยแบบ
วิธีเพิ่มคุณภาพวัดคาความหวานไดสูงสุด 15.8- 16.30 brix  และแบบเกษตรกรต่ําสุด 15.0- 15.50 brix

3.3.6 ผลตอบแทน   ตนทุนวิธีแบบลดตนทุนต่ําสุด 13,487 บาท/ไร รองลงมาคือวิธีเพิ่มคุณภาพ 14,150 
บาท/ไร  วิธีเกษตรกร 15,550 บาท/ไร และวิธีปรับคําแนะนะ  GAP  21,647 บาท/ไร รายไดสุทธิเมื่อจําหนาย
แบงเกรดตามขนาดผล พบวาวิธีเพิ่มคุณภาพใหรายไดสุทธิสูงสุด 57,119 บาท/ไร รองลงมาคือวิธีลดตนทุน
53,305บาท/ไร วิธีปรับคําแนะนํา GAP  52,135 บาท/ไร และแบบเกษตรกรต่ําสุด 31,489 บาท/ไร

สรุป จาการทดสอบ พบวาวิธีการแบบปรับคําแนะนํา GAP และวิธีเพิ่มคุณภาพ ใหผลผลิตรวม และ
ขนาดน้ําหนักผลไมแตกตางกัน  แตวิธีเพิ่มคุณภาพจะใหจํานวนผลผลิตเนื้อแกวรวม และใหรายไดสุทธิสูงกวา
วิธีปรับคําแนะนํา GAP และสูงกวาวิธีอื่นๆ  วิธีที่จะสรุปเปนคําแนะนํา คือวิธีเพิ่มคุณภาพ ใสปุยสูตร 15-5-20 
อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง เมื่ออายุ  1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางจากครั้งแรก 2 - 3 เดือน และใสปุยสูตร 0-0-60 หลัง
บังคับดอก 3 เดือน อัตรา 10 กรัม/ตน บังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน ซึ่งผลเปนไปในทิศทางเดียวกับการทดลองใน
เรื่องที่ 3.2 (ตารางที่ 9-10)
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ตารางที่ 9  ผลผลิต และผลตอบแทน สับปะรดรุนที่1 แปลงทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสับปะรดในจังหวัดพัทลุง ป2551
(4,354 ตน/ไร)
รายการ จํานวนตน

(ตน/ไร)
จํานวนตนให

ผลผลิต
(รอยละ)

ผลผลิตรวม
(กก./ไร)

ผลนอยกวา
1.5 กก.
(กก./ไร)

ผล 1.5 กก.ขึ้นไป

ผล 1.5-2.4 กก.
(กก./ไร)

ผล 2.5 กก.ขึ้นไป
(กก./ไร)

รวม
(กก./ไร)

Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D
GAP 4,192.2c 252.4 81.5a 6.5 7,824.4a 744.5 1,115.4 316.6 2,462.9a 595.2 4,246.1a 989.9 6,709.0a 776.9
เพิ่ม
คุณภาพ

4,308.7bc 242.7 83.2a 5.2 7,579.7ab 841.9 1,131.9 508.2 2,497.4a 583.8 3,950.4a 1,170.6 6,447.8a 1,087.4

ลด
ตนทุน

4,441.9ab 299.0 82.1a 6.2 7,185.1b 920.9 1,264.8 370.3 2,593.7a 745.4 3,326.6b 1,047.7 5,920.3b 1,126.0

เกษตรกร 4,474.3a 353.2 69.2b 10.0 5,223.0c 776.9 1,297.5 342.1 1,982.7b 338.1 1,942.8c 813.1 3,925.4c 836.9
เฉลี่ย 4,354.0 307.6 79.1 9.0 6,968.4 1,303.5 1,202.2 395.1 2,389.0 626.2 3,377.3 1,335.1 5,766.2 1,447.4

Sig. .000** .000** .000** 0.158 .000** .000** .000**
CV % 6.65 10.32 11.84 32.57 24.58 30.06 16.84

คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง มีคาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบโดยใชวิธี Duncan’s multiple range Test
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ตารางที่10   ผลผลิตจําแนกตามคุณภาพเกรดเนื้อแกวสับปะรดรุนที่1  แปลงทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสับปะรดในจังหวัด
พัทลุง ป2551 (4,354 ตน/ไร)
รายการ ผลผลิตแกว 1

(กก./ไร)
ผลผลิตแกว 2

(กก./ไร)
รวมผลผลิตแกว1 และ2

(กก./ไร)
ผลผลิต

ไมเปนเนื้อแกว(กก./ไร)
ความหวาน 

( 0 brix)
รายไดรวม ตนทุน รายได

สุทธิ

Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D แกว1 แกว2 บาท/ไร บาท/ไร บาท/ไร
GAP 1,428.2b 411.0 2,546.6a 608.8 3,974.8b 744.4 3,849.8c 491.7 15.5 15.8 73,782.4 21,647 52,135
เพิ่มคุณภาพ 2,057.4a 596.9 2,247.3b 462.1 4,304.7a 703.3 3,275.9 b 778.9 15.8 16.3 71,269.4 14,150 57,119
ลดตนทุน 1,254.6b 412.2 2,308.5ab 473.0 3,563.1c 617.3 3,623.0c 680.1 15.2 16.0 66,791.8 13,487 53,305
เกษตรกร 944.2c 373.8 1,595.0c 406.3 2,539.2d 531.0 2,684.3a 527.2 15.0 15.5 47,039.0 15,550 31,489
เฉลี่ย 1,423.5 607.2 2,179.9 600.7 3,603.5 924.2 3,365.6 762.2 15.4 15.9 64,875.2 16,209 48,666
Sig. .000** .000** .000** .000**
CV % 32.11 22.65 18.17 18.76
คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง มีคาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบโดยใชวิธี Duncan’s multiple range Test
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3.4  การทดสอบการใชปุยเพิ่มคุณภาพในชวงหลังบังคับดอก
ผลการศึกษาเปรียบเทียบ การใสปุย  6 วิธี คือ ใชปุยเคมีสูตร 15-5-20 กอนบังคับดอก และใสปุยหลัง

บังคับดอก สูตร 0-0-50 , 0-0-50 +Ca+B , 0-0-60 , 0-0-60 +Ca+B  และการใสปุยแบบเกษตรกร ในการปลูก
สับปะรดที่ประชากร 5,419  ตน/ไร พบวาสับปะรดรุนตนปลูกใหผลผลิตดังนี้

3.4.1 จํานวนตนออกดอกและใหผลผลิต  พบวาการใสปุยในสูตรที่นํามาเปรียบกับแบบเกษตรกรทั้ง 4
วิธี ใหจํานวนรอยละตนออกดอกไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ยรอยละ 90.7 แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และสูง
กวาวิธีเกษตรกร คือ  ออกดอกรอยละ 79.5 

3.4.2 ผลผลิตรวมตอไร การใสปุยในสูตรที่นํามาเปรียบกับแบบเกษตรกรทั้ง 4 วิธี ใหผลผลิตไม
แตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย 6,480.2 กิโลกรัม/ไร  แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และสูงกวาวิธีเกษตรกร คือให
ผลผลิต 3,372.7  กิโลกรัม/ไร 

3.4.3 ขนาดน้ําหนักผล
ในป2551 การซื้อขายผลผลิตในสวนเกษตรกรใชเกณฑการแบงขนาดผลแตกตางจากป 2550 ดังนี้
-ขนาดผล  นอยกวา 0.7  กิโลกรัม/ผล  พบวาการใสปุยทุกวิธีใหผลผลิตที่มีขนาดผลน้ําหนักนอยกวา  0.7  

กิโลกรัม/ผล ไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย   740.3 กิโลกรัม/ไร
-ขนาดผล 0.7-1.7 กิโลกรัม/ผล  พบวาการใสปุยในสูตรที่นํามาเปรียบกับแบบเกษตรกรทั้ง 4 วิธี ให

ผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย 2,378.3 กิโลกรัม/ไร แตแตกตางอยางมีนัยสําคัญ และสูงกวาวิธี
เกษตรกร  คือ 1,152.7 กิโลกรัม/ไร

-ขนาดผล 1.8 กิโลกรัม/ผล  ขึ้นไป  พบวาการใสปุยทุกวิธีใหผลผลิตที่มีขนาดผล 1.8 กิโลกรัม/ผล  ขึ้น
ไปไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย   2,985.2 กิโลกรัม/ไร

3.4.4 คุณภาพผลเนื้อแกว
-ผลเนื้อแกว 1   พบวาการใสปุยหลังบังคับดอกสูตร 0-0-50  และ 0-0-50 +Ca+B  ใหผลผลิตสูงกวาและ

แตกตางกับวิธีอื่นๆอยางมีนัยสําคัญ คือ 2,496.3 กิโลกรัม/ไร รองลงมาคือวิธีใชปุย  0-0-60 +Ca+B ซึ่งไม
แตกตางกับวิธีขางตน และวิธี 0-0-60  ตามลําดับ สวนวิธีเกษตรกรผลผลิตต่ําสุด 919.1 กิโลกรัม/ไร  

-ผลเนื้อแกว 2   พบวาการใสปุยหลังบังคับดอกสูตร 0-0-60 และ 0-0-60 +Ca+B  ใหผลผลิตสูงกวาและ
แตกตางกับวิธีอื่นๆอยางมีนัยสําคัญ คือเฉลี่ย 2,770.2  กิโลกรัม/ไร รองลงมาคือวิธี  0-0-50 +Ca+B  ซึ่งใหผลผลิต
ไมแตกตางกับ 0-0-60 +Ca+B  และ 0-0-50  ตามลําดับ สวนวิธีเกษตรกรผลผลิตต่ําสุด คือ 1,209.5 กิโลกรัม/ไร 

-ผลเนื้อแกวทั้งหมด   พบวาวิธีที่นํามาเปรียบเทียบทั้ง 4 วิธี ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติแตสูงกวา
เกษตรกรอยางมีนัยสําคัญ คือเฉลี่ย 4,576.2 กิโลกรัม/ไร  สวนวิธีเกษตรกรผลผลิตต่ําสุด คือ 2,128.6 กิโลกรัม/ไร 

-ผลไมเปนเนื้อแกว   พบวาการใสปุยแตละสูตรใหผลไมแตกตางกันทางสถิติคือเฉลี่ย  1,772.8 กิโลกรัม/
ไร
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3.4.5 การวัดคาความหวานหรือปริมาณของแข็งที่ละลายได (soluble solid ) พบวาผลเนื้อแกว1  การใส
ปุยหลังบังคับดอกทุกสูตรใหคาความหวานไมแตกตางกันทางสถิติเฉลี่ย คือ 13.7  แตสวนใหญไมแตกตางกับวิธี
เกษตรกร คือ 13.0  ยกเวนวิธีใสปุยสูตร 0-0-60 ที่สูงกวาเกษตรกร  คาความหวานผลแกว 2  พบวาการใสปุยหลัง
บังคับดอกสูตร 0-0-50 , 0-0- 50 +Ca+B และ 0-0-60 ใหคาความหวานไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย 13.2 
สวนวิธีเกษตรกรมีคาต่ําสุด คือ 12.1  

3.4.6 ผลตอบแทน  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ผลผลิต และรายไดที่เพิ่มขึ้น เมื่อเกษตรกร
จําหนายผลผลิตแบงเกรดตามขนาดผล   พบวาวิธีการที่นํามาเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรทั้ง 4 วิธี มีผลผลิตไม
แตกตางกันทางสถิติและผลผลิตขนาดกลาง 0.7-1.7 กิโลกรัม/ผล เฉลี่ย 2,378.3 กิโลกรัม/ไร ซึ่งสูงกวาเกษตรกร 
คือ 1,152.7 กิโลกรัม/ไร หรือสูงกวา 1,225.6 กิโลกรัม/ไร โดยมีตนทุนที่เพิ่มจากวิธีเกษตรกร สูงสุดในวิธีการใช 
Ca+B  1,214 บาท/ไร และวิธีการไมเพิ่มปุยซึ่งมีตนทุนต่ํากวาเกษตรกร 892 บาท/ไร  ทั้ง 4 วิธีมีรายไดเพิ่มจากวิธี
เกษตรกรในการขายผลผลิตขนาดกลางที่แตกตางและสูงกวาเกษตรกร คือ 9,804.8 บาท/ไร   รายไดสุทธิสวน
เพิ่มในกรรมวิธีที่ไมใชปุย  Ca+B สูงสุดคือ  9,070.8 บาท/ไร

สรุป จากการทดสอบพบวาวิธีการใสปุยเพิ่มทั้ง 4 กรรมวิธีใหผลดีกวาวิธีเกษตรกร โดยทั้ง 4 วิธี ให
ผลผลิตรวม และผลผลิตแยกตามขนาดผลไมแตกตางกันทางสถิติ แตการใสปุยหลังบังคับดอกสูตร 0-0-50 และ 
0-0-50 +Ca+B   มีแนวโนมใหผลผลิต   เนื้อแกว 1   สูงกวา    แตวิธี  การใสปุยหลังบังคับดอกสูตร 0-0-60 และ 
0-0-60 +Ca+B  มีแนวโนมใหผลผลิตเนื้อแกว 2 สูงกวา  ดานผลตอบแทนการลงทุน พบวารายไดสุทธิสวนเพิ่ม
ในกรรมวิธีที่ใชปุย 0-0-50 และ 0-0-60 มีคาสูงกวา     เมื่อนําเกณฑความตองการของพอคาที่ตองการผลแกว 2 
มากกวาแกว1 เนื่องจากผลเก็บรักษาไดนานกวา และใชเกณฑรายไดเกษตรกร   วิธีที่จะสรุปเปนคําแนะนํา คือ
วิธีการปลูกที่ใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง เมื่ออายุ  1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางจากครั้งแรก 2 - 3 
เดือน และใสปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3 เดือน อัตรา 10 กรัม/ตน บังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือนดวยเอทธิ
ฟอน ซึ่งผลเปนไปในทิศทางเดียวกับการทดลองในเรื่องที่ 3.3 (ตารางที่ 11-13)
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ตารางที่11 การออกดอกและผลผลิตสับปะรดแปลงทดสอบปุยเพิ่มคุณภาพหลังบังคับดอก จังหวัดพัทลุง ป2551 (5,419  ตน/ไร)
กรรมวิธี จํานวนตนออกดอก

(รอยละ)
ผลผลิต
(กก./ไร)

ขนาดผล  <0.7  
กิโลกรัม/ผล

(กก./ไร)

ขนาดผล  0.7-1.7 
กิโลกรัม/ผล

(กก./ไร)

ขนาดผล  1.8 กิโลกรัม 
ขึ้นไป

(กก./ไร)
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D

0-0-50 93.6a 4.3 5,906.8a 1,423.7         979.7         197.1      2,138.0a        440.9      2,789.1      1,239.5 
0-0-50+ Ca+B 88.5a 2.2 6,696.1a 672.0         649.2         405.4      2,560.5 a         353.3      3,486.4         736.9 
0-0-60 89.8a 3.6 6,677.8a 1,195.0         711.5         206.2      2,492.5 a         394.2      3,473.8      1,562.0 
0-0-60+Ca+B 91.1a 3.5 6,640.1a 1,347.9         663.1         154.3      2,322.3 a         417.4      3,654.7      1,600.4 
เกษตรกร 79.5b 5.2 3,372.7b 1,305.5         698.1         227.5      1,152.7 b         164.0      1,521.9      1,024.5 
เฉลี่ย 88.5 6.0 5,858.7 1,714.4         740.3         262.7      2,133.2         620.7      2,985.2      1,415.8 
Sig. 0.000** 0.001**         0.257 0.000** 0.084
CV%    4.37 20.80         34.24         17.23         42.72
คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง มีคาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบโดยใชวิธี Duncan’s multiple range Test
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ตารางที่12  คุณภาพผลผลิตสับปะรดแปลงทดสอบปุยเพิ่มคุณภาพหลังบังคับดอก จังหวัดพัทลุง ป2551 (5,419  ตน/ไร)
กรรมวิธี ผลแกว 1

(กิโลกรัมตอไร)
ผลแกว2

(กิโลกรัมตอไร)
ผลแกว1+2

(กิโลกรัมตอไร)
ผลไมเปนเนื้อแกว

(กิโลกรัมตอไร)
ความหวานแกว1

( 0 brix)
ความหวานแกว2

( 0 brix)
Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D Mean S.D

0-0-50 2,545.7a 406.7 1,900.0c 612.1 4,445.7a 809.5 1,461.1 766.1 13.4ab 0.6 13.1ab 0.2
0-0-50+ Ca+B 2,446.9a 486.7 2,147.2 bc 376.2 4,594.1a 428.5 2,095.7 572.1 13.5ab 0.2 13.0ab 0.4
0-0-60 1,749.6 b 419.6 2,807.7a 391.8 4,557.3a 640.4 2,120.5 585.8 14.3a 1.1 13.7a 0.9
0-0-60+Ca+B 1,975.1 ab 560.9 2,732.6 ab 486.6 4,707.7a 1,013.9 1,932.4 409.9 13.6ab 0.4 12.6bc 0.6
เกษตรกร 919.1 c 384.4 1,209.5 d 343.8 2,128.6b 689.7 1,254.1 635.9 13.0b 0.2 12.1c 0.5
เฉลี่ย 1,927.3 726.8 2,159.4 727.2 4,086.7 1,210.2 1,772.8 658.4 13.6 0.7 12.9 0.7
Sig. 0.000** 0.000** 0.000** 0.118 0.047* 0.006**
CV% 23.67 20.96 18.156 34.13 4.38 4.47
คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง มีคาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต เปรียบเทียบโดยใชวิธี Duncan’s multiple range Test
ตารางที่13 ผลผลิต ตนทุน รายได สวนตางจากวิธีเกษตรกร ในแปลงทดสอบปุยเพิ่มคุณภาพหลังบังคับดอกสับปะรด จังหวัดพัทลุง ป2551 (5,419  ตน/ไร)
กรรมวิธี 0-0-50 0-0- 50 +Ca+B 0-0-60 0-0-60 +Ca+B เกษตรกร
ผลผลิตสวนตาง(ขนาด 0.7-1.7 กิโลกรัม/ผล) 2,378.3 2,378.3 2,378.3 2,378.3 1,152.7
ผลผลิตสวนเพิ่ม (กิโลกรัม/ไร) 1,225.6 1,225.6 1,225.6 1,225.6 -
ตนทุนสวนเพิ่ม(บาท/ไร) 734.0 1,214.0 734.0 1,214.0 -
รายไดสวนเพิ่ม(บาท/ไร) 9,804.8 9,804.8 9,804.8 9,804.8 -
รายไดสุทธิสวนเพิ่ม(บาท/ไร) 9,070.8 8,590.8 9,070.8 8,590.8 -
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3.4.7 คุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 7 วัน
ทําการสุมตัวอยางผลผลิตคละเนื้อแกวจากวิธีการทดสอบที่ใหผลดีกวาวิธีเกษตรกรทั้ง 4 กรรมวิธีๆ

ละ 18 ตัวอยาง เพื่อศึกษาคุณภาพการบริโภคหลังจากเก็บเกี่ยว 7 วัน  จากการสังเกตภายนอก พบวาทุกกรรม
วิธีการใชปุย จะมีจํานวนผลที่มีลักษณะผลภายนอกเปนปกติ คือไมมีน้ําจากขางในผลซึมออกมา คือมีจํานวน
ผลปกติเฉลี่ย รอยละ 52.0  และ ผลที่แตกเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในผล รอยละ 48.0  ดานการประเมิน
คุณภาพการบริโภคดวยการชิมรสชาติพบวา ผลผลิตยังสามารถใชบริโภคสดไดดีเฉลี่ยรอยละ 23.6 ปานกลาง 
รอยละ 34.7 และไมดี รอยละ 41.7 (ตารางที1่4)

ตารางที่ 14 คุณภาพการบริโภคผลผลิตสับปะรดหลังจากเก็บเกี่ยว 7 วัน ในแปลงทดสอบจังหวัดพัทลุงป
2551 
กรรรมวิธี ผลเนื้อ (รอยละ) คุณภาพการบริโภค(รอยละ)

ปกติ แตก ดี ปานกลาง ไมดี
0-0-50 37.5           62.5 27.8 33.3 38.9
0-0-50 +Ca+B 54.1           45.9 27.8 16.7 55.6
0-0-60 51.3           48.7 22.2 38.9 38.9
0-0-60+Ca+B 65.2           34.8 16.7 50.0 33.3
เฉลี่ย 52.0           48.0 23.6 34.7 41.7

3.5 การทดสอบการใชสารบังคับดอกสับปะรด
ผลการศึกษาพบวา การปลูกสับปะรดที่ประชากรเฉลี่ย 5,278 ตน/ไร พบวาแตละกรรมวิธีใหผล

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยวิธีใสปุยสูตร 15-5-20 และใชเอทธิฟอนบังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน ทําใหมี
ตนออกดอกสูงสุดรอยละ 90.5  สูงกวาการใสปุยสูตร 15-5-20 และใชถานแกส  ที่ทําใหมีตนออกดอกรอยละ 
84.2 สวนวิธีเกษตรกรมีเปอรเซ็นตการออกดอกต่ําสุด คือ รอยละ 80.1   และจากผลการออกดอกที่มากกวา
ทําใหสับปะรดมีผลผลิตรวมในวิธีการใชเอทธิฟอนบังคับดอก  5,826.6 กิโลกรัม/ไร ซึ่งไมแตกตางกันทาง
สถิติกับวิธีการใสปุยสูตร 15-5-20 และใชถานแกส ที่ทําใหมีผลผลิต 5,700.8 กิโลกรัม/ไร แตทั้ง 2 วิธีใหผล
แตกตางอยางมีนัยสําคัญกับแบบเกษตรกร คือใหผลผลิต 3,743.9 กิโลกรัม/ไร (ตารางที่15) 
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ตารางที่15  การออกดอกและผลผลิตแปลงทดสอบการเปรียบเทียบการใชสารบังคับดอกสับปะรด จังหวัด
พัทลุงป2551 (5,278 ตน/ไร)

กรรมวิธี ตนตอไร ตนออกดอก(รอยละ) ผลผลิต (กก./ไร)
Mean S.D Mean S.D Mean S.D

15-5-20 + ถานแกส    5,171.4       716.9        84.2b          4.8    5,700.8a    1,333.9 
15-5-20 + เอทธิฟอน    5,392.7       650.4        90.5 a          4.0    5,826.6 a    1,266.7 
เกษตรกร+ถานแกส    5,236.7       880.4        80.1 c          4.9    3,743.9b    1,480.0 
เฉลี่ย    5,277.9       699.4        86.7         5.7    5,580.0    1,422.7 
Sig.      0.474 0.000** 0.003**
CV%      13.30 5.14 23.58
คาเฉลี่ยที่ตามดวยอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง มีคาไมแตกตางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอรเซ็นต เปรียบเทียบโดยใชวิธี Duncan’s multiple range Test
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สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา

การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคผลสดภาคใตตอนลาง มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต คุณภาพ และลดตนทุน การผลิตสับปะรดบริโภคสดใน
จังหวัดพัทลุงที่เหมาะสมกับภูมิปญญาเกษตรกร  การดําเนินการวิจัยประกอบดวยการศึกษาวิเคราะหระบบ
การผลิตการตลาด การศึกษาทัศนคติเกษตรกรเกี่ยวกับคําแนะนํา GAP  ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ปรับปรุงการผลิต  การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตแบบมีสวนรวมในพื้นที่เกษตรกร ที่เนนการ
ทดสอบและนําคําแนะนํา GAP มาปรับใชผสมผสานกับวิชาการและใหเหมาะสมกับภูมิปญญาทองถิ่น    
โดยมีวิธีการศึกษาในแตละดาน ดังนี้ คือ ดานการวิเคราะหระบบการผลิตและการตลาด เปนงานวิจัยเชิง
สํารวจเพื่อการศึกษาทัศนคติเกษตรกร ประกอบดวยงานวิจัย 2 เรื่องคือ (1)การศึกษาระบบการผลิตสับปะรด
และการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  และ (2)การศึกษาผลกระทบจากการนํา GAP มา
ปรับใชในพื้นที่เกษตรกรจังหวัดพัทลุง   ดานงานพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผสมผสานกับภูมิ
ปญญาเกษตรกร ประกอบดวยงานวิจัย 5 เรื่องคือ (1)การทดสอบเบื้องตนการใชปุยชวงบังคับดอกและหลัง
บังคับดอกเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตสับปะรด   (2)การทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP และชวงอายุ
บังคับดอกเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรด (3)การทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพสับปะรด (4)การทดสอบการใชปุยเพิ่มคุณภาพในชวงหลังบังคับดอก และ(5)การทดสอบการใชสาร
บังคับดอกสับปะรด ระยะเวลาดําเนินการ ป2548-2551 สถานที่ดําเนินการ พื้นที่เกษตรกร ตําบลทุงนารี 
อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาสรุปดังนี้

1.  ผลการศึกษาวิเคราะหระบบการผลิตและการตลาด  พบวาภาพรวมการผลิตสับปะรด จังหวัด
พัทลุงมีโอกาสทางการตลาดสูงทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ  มีจุดแข็ง ดานสินคาและราคา แตก็
มีจุดออนดานการผลิต  ขาดการรวมกลุม  พึ่งพาหนอพันธุจากภายนอก จําเปนที่จะตองพัฒนาและแกปญหา
ใหไดตามเปาหมายชุมชน คือผลผลิตประมาณ 8-10 ตัน/ไร ลดตนเปนโรคเหี่ยวลดลงเหลือไมเกินรอยละ 5 
เพิ่มจํานวนตนออกดอกหลังบังคับดอกมากกวารอยละ 90 เพิ่มผลเนื้อแกว ประมาณรอยละ 70 เพิ่มขนาดผล
ตามความตองการของตลาด ลดตนทุนการผลิต ลดตนทุนการใชปุย และวิธีกําจัดหญาดอกขาวที่ไดผล โดย
แนวทางการแกปญหาจะตองอาศัยผูมีสวนไดเสียในคลัสเตอรรวมมือกันทุกฝาย จึงจะสามารถทําใหการผลิต
สับปะรดจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพที่สูงตอไป

2. ผลการวิจัยเชิงสํารวจดานทัศนคติเกษตรกร     พบวาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงมีระบบการผลิต
สับปะรดที่เปนภูมิปญญาเฉพาะพื้นที่ และมีวิธีการในการปฏิบัติดูแลรักษาที่แตกตางจากคําแนะนําทาง
วิชาการ คือใชการปลูกแบบแถวเดี่ยว ประชากรประมาณ 4,000 -8,000 ตน/ไร  เนื่องมาจากเปนการปลูกแซม
ยางพารา และตองการใหไดผลขนาดใหญ  การใสปุยนิยมใชปุยเคมีสูตร15-15-15หรือ 15-15-15 ผสมปุยเคมี
สูตร 21-0-0 อัตรา 20 -70 กรัม/ตน/ครั้ง  หรือ 320-560 กิโลกรัม/ไร  หวานระหวางแถว เนื่องมาจากใชปุย
สูตรที่หางายในทองถิ่นและเห็นวาการใสปุยไนโตรเจนเพื่อเรงการเจริญเติบโตทางใบ และใสระหวางแถว
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เพราะสะดวกในการปฏิบัติ  การบังคับการออกดอกในรุนตนปลูก นิยมใชถานแกสเนื่องจากมีความคิดวาเอ
ทธิฟอนจะใหผลผลิตคุณภาพไมดี รูปทรงผลไมสวย และแกนผลใหญ มีการแกะจุกผล  เพื่อชวยทําใหผล
ใหญไดรูปทรงสวย  ผลผลิตที่ตองการคือขนาดผลใหญประมาณ 1.5-2.5 กิโลกรัม เนื่องจากพอคาแบงเกณฑ
การกําหนดราคาตามขนาดผลเปนหลัก และใชคุณภาพผลเนื้อแกวประกอบการเพิ่มราคาซื้อขาย ขณะที่พอคา
ปลีกและคาสงจะตั้งราคาขายสินคาตามคุณภาพผลเนื้อแกวเปนสําคัญ   โดยเกรดคุณภาพที่พอคาตองการมาก
ที่สุดคือผลแกว2 คือมีเนื้อผลฉ่ําครึ่งผลหรือสามในสี่ มีรสหวานอมเปรี้ยว ซึ่งเก็บรักษาไดนานกวา ผลแกว1
ที่มีผลฉ่ําทั้งผล มีรสหวานกวาแกว2 แตเก็บรักษาไดไมนาน 

ดานกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี จําเปนตองดําเนินการอยางเปนระบบ และคํานึงถึงปจจัยที่
เกี่ยวของดานตางๆ ไดแก การใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  การสนับสนุนจากภาครัฐดานตางๆ  
เพิ่มความเขมแข็งในการรวมกลุม  สนับสนุนการเผยแพรความรูจากเกษตรกรผูนําสูเกษตรกรอื่นๆ  มีการ
ผสมผสานภูมิปญญาดั้งเดิมกับความรูทางวิชาการ  และมีพัฒนาความรูใหมๆเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้น และเพิ่ม
ความสามารถในการผลิตใหมีไดรายเพิ่มขึ้น 

3. ผลการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิต   
3.1 การทดสอบเบื้องตนการใชปุยชวงบังคับดอกและหลังบังคับดอกสับปะรด ในป2548 ซึ่งเปน

การศึกษาระบบการผลิตและขอมูลเบื้องตนสับปะรดในรุนตนปลูก  พบวา วิธีใชปุยที่ใหผลผลิตคุณภาพ
ดีกวาวิธีเกษตรกร และนําไปพัฒนาตอไปคือการใชปุยสูตร  0-0-50 และ 0-0-60 หลังบังคับดอก 3 เดือน 10 
กรัม/ตน ซึ่งทั้งสองสูตรใหผลแกว2 ไมแตกตางกัน สวนผลแกว1 การใชปุยสูตร 0-0-50 มีผลผลิตมากกวา
การใชปุย สูตร 0-0-60  แตปุยเคมีสูตร 0-0-50 มักมีปญหาสินคาขาดตลาดเนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ไมนิยม
ใชในการเกษตร 

3.2 การทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP และชวงอายุบังคับดอกสับปะรดในจังหวัดพัทลุง        
จากการเก็บผลผลิตในรุนตนปลูกและรุนหนอ พบวา วิธีการบังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน ใหผลผลิตสูงกวา
บังคับดอกที่ 8 เดือน  วิธีที่ดีที่สุด คือ การใชปุยแบบเพิ่มคุณภาพ โดยการใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/
ตน 2 ครั้ง เมื่ออายุ  1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางจากครั้งแรก 2 - 3 เดือน และใสปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 
3 เดือน อัตรา 10 กรัม/ตน บังคับดอก 12 เดือน วิธีดังกลาวนี้ มีแนวโนมทางสถิติดีกวาวิธีอื่นๆคือ ใหผลเนื้อ
แกว2 ไมตางกับวิธีอื่นๆในรุนตนปลูกแตสูงกวาในรุนหนอ ผลเนื้อแกว1 สูงกวาวิธีอื่นๆทั้ง 2 รุน  มีรายได
สุทธิสูงสุดคือ 49,326.1 บาท/ไร 

3.3  ผลการทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสับปะรดใน
จังหวัดพัทลุง    พบวาวิธีการใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง เมื่ออายุ  1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหาง
จากครั้งแรก 2 - 3 เดือน และใสปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3 เดือน อัตรา 10 กรัม/ตน บังคับดอกเมื่ออายุ 
12 เดือน ใหผลผลิตรวม และขนาดน้ําหนักผลไมแตกตางกับวิธีการแบบปรับคําแนะนํา GAP  แตจะให
จํานวนผลผลิตเนื้อแกวรวม และใหรายไดสุทธิสูงกวาวิธีปรับคําแนะนํา GAP และสูงกวาวิธีอื่นๆ  
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3.4  การทดสอบการใชปุยเพิ่มคุณภาพในชวงหลังบังคับดอก  พบวาวิธีที่การปลูกที่ใสปุยสูตร 15-5-
20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง เมื่ออายุ  1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางจากครั้งแรก 2 - 3 เดือน และใสปุยสูตร 0-0-
60 หลังบังคับดอก 3 เดือน อัตรา 10 กรัม/ตน บังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือนดวยเอทธิฟอน ใหผลดีกวาวิธี
เกษตรกร ใหผลผลิตรวม และผลผลิตแยกตามขนาดผลไมแตกตางกันทางสถิติกับวิธีอื่นๆ  การใสปุยหลัง
บังคับดอกสูตร 0-0-60  และ 0-0-60 +Ca+B  มีแนวโนมใหผลผลิตเนื้อแกว 2 สูงกวา แตการใสปุยหลังบังคับ
ดอกสูตร 0-0-50 และ 0-0-50 +Ca+B  มีแนวโนมใหผลผลิตเนื้อแกว 1 สูงกวา   ดานผลตอบแทนการลงทุน 
พบวารายไดสุทธิสวนเพิ่มในกรรมวิธีที่ใชปุย 0-0-50 และ 0-0-60 มีคาสูงกวา  เมื่อนําเกณฑความตองการ
ของพอคาที่ตองการผลแกว2 มากกวาแกว1 และรายไดเกษตรกร วิธีการใชปุยสูตร  0-0-60 หลังบังคับดอกจึง
เหมาะสมกวาวิธีอ่ืนๆ

การศึกษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 7 วัน พบวาจะมีจํานวนผลที่มีลักษณะผลภายนอกเปน
ปกติ คือไมมีน้ําจากขางในผลซึมออกมา เฉลี่ย รอยละ 52.0  และ ผลที่แตกเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีภายใน
ผล รอยละ 48.0   ผลผลิตยังสามารถใชบริโภคสดไดดีเฉลี่ยรอยละ 23.6 ปานกลาง รอยละ 34.7 และไมดี รอย
ละ 41.7 

3.5 การทดสอบการใชสารบังคับดอกสับปะรด  พบวาการใชเอทธิฟอนบังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน 
ทําใหมีตนออกดอกสูงสุดรอยละ 90.5  สูงกวาการใชถานแกสในวิธีเกษตรกรที่มีเปอรเซ็นตการออกดอกต่ํา
เพียง รอยละ 80.1   

ดังนั้นวิธีการปลูกสับปะรดที่สรุปเปนคําแนะนํา ในการผสมผสานกับภูมิปญญาเกษตรกรจังหวัด
พัทลุงคือการปลูกสับปะรดแซมยางที่ใชการปลูกแบบแถวเดี่ยวโดยปลูกหางจากแถวยางพารา 1 เมตร ใช
ระยะปลูกระหวางแถว 60-80 เซนติเมตร ระหวางตน 25-30 เซนติเมตร จํานวนตน 4,300-7,600 ตน/ไร ใสปุย
สูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง ในกาบใบลาง เมื่ออายุ  1 - 3 เดือน และ ครั้งตอไปหางจากครั้งแรก 2 -
3 เดือน  พนสารกําจัดวัชพืชประมาณ 2 ครั้ง บังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน ดวยเอทธิฟอน (39.5 
%)  จํานวน 8 มิลลิลิตร ผสมกับปุยยูเรีย 300 กรัม ผสมน้ํา 20 ลิตร หยอดยอดสับปะรดตนละ  60 -
75    มิลลิลิตร  หยอด 2 ครั้ง หางกัน 4 - 7 วัน   ใสปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3 เดือน อัตรา 10 กรัม/ตน 
ในกาบใบ และ แกะจุกผลเมื่ออายุ 3 เดือน  

วิธีแนะนําดังกลาวนี้เมื่อผสมผสานกับภูมิปญญาเกษตรกรแบบที่1 ที่ปลูกสับปะรดประชากร 7,600 
ตน/ไร บังคับดอกดวยถานแกส พบวาในผลผลิตรุนตนปลูก 11,823.2 กิโลกรัม/ไร ไมแตกตางกับแบบภูมิ
ปญญาเกษตรกร  แตใหคุณภาพผลผลิตเนื้อแกวทั้งหมด 7,542 กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 56.0 ของผลผลิต  สูง
กวาแบบเกษตรกรรอยละ 69.9 ซึ่งมีผลผลิตเนื้อแกวรวม 4,439.3 กิโลกรัม/ไร  วัดคาความหวานได 15.8-
16.2 0 brix  สูงกวาแบบเกษตรกรคือ 13.8-15.00 brix   ในผลผลิตรุนหนอ ใหผลผลิต 5,172.5 กิโลกรัม/ไร สูง
กวาวิธีเกษตรกรรอยละ56.2 ซึ่งมีผลผลิต  3,312.5 กิโลกรัม/ไร    คุณภาพผลผลิตเนื้อแกว ทั้งหมด 3,750.0  
กิโลกรัม/ไร หรือรอยละ 72.5  สูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 116.2  คือ 1734.3 กิโลกรัม/ไร  วัดคาความหวาน 
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ได  16.8-17.0 0 brix สูงกวาแบบเกษตรกรคือ 14.6-15.2 0 brix   ผลตอบแทนรวม  รายไดสุทธิ  49,326.1 
บาท/ไร  วิธีเกษตรกร  31,455.1 บาท/ไร หรือสูงกวารอยละ 56.8  

การใสปุยรวมกับการปลูกและดูและรักษาตามภูมิปญญาเกษตรกรแบบที่2 ที่ปลูกสับปะรด 
ประชากร 4,354  ตน/ไร  บังคับดอกดวยถานแกส   พบวาใหผลผลิตรวม  7,579.7 กิโลกรัม/ไร สูงกวาวิธี
แบบเกษตรกรรอยละ 45.1 คือ 5,223.0 กิโลกรัม/ไร ผลขนาดน้ําหนัก 1.5 ขึ้นไปทั้งหมด 6,447.8 กิโลกรัม/
ไร  สูงกวาแบบเกษตรกรรอยละ 64.3 ที่ใหผลผลิต 3,925.4 กิโลกรัม/ไร  ผลเนื้อแกวทั้งหมด 4,304.7 
กิโลกรัม/ไร  หรือรอยละ 56.8 สูงกวาแบบเกษตรกรรอยละ 69.5  คือ 2,539.2 กิโลกรัม/ไร  การวัดคาความ
หวาน 15.8- 16.30 brix  สูงกวาแบบเกษตรกรคือ 15.0- 15.50 brix ผลตอบแทน   รายไดสุทธิสูงสุด 57,119 
บาท/ไร สูงกวาแบบเกษตรกร รอยละ 81.4 8 คือมีรายไดสุทธิ 31,489 บาท/ไร

การใสปุยรวมกับการปลูกและดูและรักษาตามภูมิปญญาเกษตรกรแบบที่3 ที่ปลูกสับปะรด 
ประชากร 5,419 ตน/ไร บังคับดอกดวยเอทธิฟอน ใหผลผลิตรวม   6,677.8  กิโลกรัม/ไร  สูงกวาวิธี
เกษตรกรรอยละ 98.0  คือใหผลผลิต 3,372.7  กิโลกรัม/ไร  ขนาดผล  0.7-1.7 กิโลกรัม/ผล 2,492.5 
กิโลกรัม/ไร สูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 116.2   คือใหผลผลิต 1,152.7 กิโลกรัม/ไร  ผลเนื้อแกวทั้งหมด
4,557.3 กิโลกรัม/ไร  สูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 114.1 คือผลผลิต 2,128.6 กิโลกรัม/ไร   การวัดคาความ
หวาน 13.7-14.3 0 brix  สูงกวาวิธีเกษตรกรมีคาต่ําสุด คือ 12.1-13.0 0 brix  

สวนการใชเอทธิฟอนบังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน พบวาทําใหมีตนออกดอกรอยละ 90.5  สูงกวาวิธี
เกษตรกร คือมีเปอรเซ็นตการออกดอก รอยละ 80.1   

4. การเปรียบเทียบผลการวิจัย กับ ปญหา และความตองการของเกษตรกรที่เกิดขึ้นกอนการทดลอง
4.1 ปญหาผลผลิตต่ํา  ประมาณ 5-6 ตัน/ไร  :  ผลการวิจัยพบวา วิธีแนะนําใหผลผลิตรวม

6,677.8– 11,823.2  กิโลกรัม/ไร สูงกวาวิธีเกษตรกรสูงสุดถึงรอยละ 98.0  
4.2  ปญหาเปอรเซ็นตการบังคับใหออกดอกไดนอย ประมาณรอยละ 70 :  ผลการวิจัยพบวาวิธี

แนะนําการใชเอทธิฟอนบังคับดอก ทําใหมีตนออกดอกรอยละ 90.5  
       4.3 ปญหาจํานวนผลคุณภาพเนื้อแกว มีนอยประมาณรอยละ 30-40 ของผลผลิต  : ผลการวิจัย

พบวาวิธีแนะนําใหผลผลิตคุณภาพเนื้อแกวทั้งหมด รอยละ 56.0-68.2  ของผลผลิต และผลผลิตเนื้อแกวสูง
กวาวิธีเกษตรกรรอยละ 56.8  -114.1  นอกจากนั้นยังวัดคาความหวานผลผลิตได 13.7-16.3 0 brix  สูงกวาวิธี
เกษตรกรคือ 12.1-15.5 0 brix   

4.4 ปญหาตนทุนการผลิตสูง ประมาณ 22,370  บาท/ไร หรือ  4.5  บาท/กิโลกรัม :  ผลการวิจัย
พบวาวิธีแนะนํามีตนทุนเฉลี่ย 1.6 บาท/กิโลกรัม ต่ํากวาวิธีเกษตรกรที่รวมทดลองคือมีตนทุนเฉลี่ย 2.3 บาท/
กิโลกรัม และวิธีแนะนําใหรายไดสุทธิ  49,326.1- 57,119 บาท/ไร  สูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 56.8 - 81.4 
คือ มีรายไดสุทธิ 31,455.1 -31,489 บาท/ไร
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4.5 เกษตรกรมีความตองการผลขนาดใหญ : ผลการวิจัยพบวาวิธีแนะนําใหผลขนาดใหญที่ตลาด
ตองการ รอยละ 85.1  ผลผลิตผลขนาดใหญสูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 64.3 -116.2   

5. วิธีการแนะนํานี้สามารถใชถายทอดใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติไดในไรนา
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การนําไปใชประโยชน

ผลการวิจัยไดนําไปใชเผยแพรและขยายผลแลวดังนี้
1. การเผยแพรทางเอกสารวิชาการ

1.1. รายงานการประชุมวิชาการ ประจําป2551 กรมวิชาการเกษตร ผลงานวิจัยใชไดจริง
จากหิ้งสูหางครั้งที่2 วันที่ 16-17 กันยายน 2551 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ

1.2. วารสารเกษตรชายแดนใต ปที่1 ฉบับที่ 5 กันยายน –ตุลาคม 2551 
2. การบรรยายทางวิชาการ

2.1. การประชุมวิชาการ ประจําป2551 กรมวิชาการเกษตร ผลงานวิจัยใชไดจริงจากหิ้งสู
หางครั้งที่2 วันที่ 16-17 กันยายน 2551 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

2.2. การสัมมนาทางวิชาการ วันเกษตรภาคอีสาน ประจําป 2552 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
วันที่ 27 มกราคม 2552 จังหวัดขอนแกน

2.3. การประชุมสัมมนาการปลูกพืชเศรษฐกิจสรางรายไดในพื้นที่สวนยางพาราปลูกใหม 
วันที่ 28 มกราคม 2552 ณ ศูนยวิจัยพืชไรสงขลา จังหวัดสงขลา

3. การเผยแพรทางสื่อสารมวลชน
3.1. รายการโทรทัศน กาวไกลกับกรมวิชาการเกษตร ออกอากาศชอง9 วันที่ 30 

พฤศจิกายน 2551 เวลา 06.00-06.30 น.
3.2. สัมภาษณรายการวิทยุ มก. (ถายทอดทั่วประเทศ) รายการรวมแรงรวมใจ วันที่ 12 

มกราคม 2551 เวลา 17.05-17.55 น.
3.3. รายการวิทยุ สวพ.8 ชวนคุย ทาง  FM. 106.0 วันที่ 14 มกราคม 2551เวลา 13.00-14.00 

น. และ FM.102.0 พัทลุง วันที่  16 มกราคม 2551 เวลา 14.00-15.00 น. และชวงเวลา
อื่นๆตามความเหมาะสม

3.4. เผยแพรทาง http://samrancom.com/

4. การจัดทําแปลงขยายผลขั้นทดลองในพื้นที่เกษตรกรในป2552 จังหวัดพัทลุง จํานวน 20 
ราย งบประมาณ กรมวิชาการเกษตร

5. เสนอของบประมาณเพื่อขยายผลเทคโนโลยีในพื้นที่เกษตรกรจังหวัดพัทลุง ป2553 จํานวน 
100 แปลง งบประมาณยุทธศาสตรจังหวัดพัทลุง (โครงการผานการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแลว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552)
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คําขอบคุณ

คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูเกี่ยวของที่ใหความรวมมืออยางดีตลอดระยะเวลาการ
ดําเนินงานวิจัย ตั้งแตป2548 จนถึงปจจุบัน ทั้งในสวนของเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอปาบอน 
จังหวัดพัทลุง เจาหนาที่สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง เกษตรกรผูรวมทําการทดลอง เกษตรกร 
พอคา ที่รวมใหขอมูล ตลอดจนผูเชี่ยวชาญ  เจาหนาที่และผูบริหารสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่8  ผูบริหารกรมวิชาการเกษตร ที่ใหคําปรึกษาแนะนําและสนับสนุน ตลอดจนทุกทานผูที่
ไมไดเอยนามไวในที่นี้  
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เอกสารอางอิง

กรมวิชาการเกษตร.2545.เกษตรดีที่เหมาะสมสําหรับสับปะรด.ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง
ประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 30 หนา

กวิศร วานิชกุล.มปป.เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดที่ปลูกแซมในสวนยางพารา.สําเนา 
จินดารัฐ วีระวุฒิ.2541.สับปะรดและสรีรวิทยาการเจริญเติบโตของสับปะรด.สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.กรุงเทพฯ.159 หนา
ไพโรจน  สุวรรณจินดา.2549. กระบวนการและปจจัยที่มีผลตอการปรับใชเทคโนโลยี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดของเกษตรกรแบบมีสวนรวม.รายงานประจําป 
กลุมวิชาการพัทลุง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

สถาบันอาหาร.2550. อุตสาหกรรมสับปะรด. www.nfi.or.th/infocenter
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที8่.2551.รายงานการอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงพื้นที่ วันที่ 

18-22 สิงหาคม 2551
สําราญ   สะรุโณ และคณะ.2549. การศึกษาผลกระทบจากการนํา GAP มาปรับใชในพื้นที่

เกษตรกรจังหวัด พัทลุง. รายงานประจําป กลุมวิชาการพัทลุง สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 8

สําราญ   สะรุโณ และคณะ.2551. การพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดในเขต
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เกษตรเขตที่ 8

Michael E. Porter, On Competition, A Harvard Business Review Book, 1998 อางโดย
สํานักพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ.
ใน http://www.nesdb.go.th/national/competitiveness/attach/cluster2004.pdf
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1  ตารางแสดงผลการศึกษา เรื่องกระบวนการและปจจัยที่มีผลตอการปรับใชเทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดของเกษตรกรแบบมีสวนรวม

ตารางที่ 1  จํานวนเกษตรกรที่ทําการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดดานตางๆ ในจังหวัดพัทลุง
รายการ ปรับปรุง

(รอยละ)
ไมปรับปรุง

(รอยละ)
การจัดลําดับ
ความสําคัญ

วิธีการปลูก                         43.3 56.7 5
วิธีเตรียมดิน                                23.3 76.7 7
พันธุพืช                              53.3 46.7 3
การใชปุย 70.0 30.0 1
การปองกันกําจัดโรคแมลง  20.0 80.0 8
การปองกันกําจัดวัชพืช 63.3 36.7 2
การเก็บเกี่ยว   26.7 73.3 6
การแปรรูป   43.3 56.7 5
การจําหนาย 50.0 50.0 4

ตารางที่ 2   จํานวนเกษตรกรที่ใชแหลงขอมูลในการปรับปรุงการผลิต
แหลงขอมูล การปลูก เตรียมดิน พันธุ ปุย โรคแมลง วัชพืช เก็บเกี่ยว แปรรูป จําหนาย

เจาหนาที่เกษตรตําบล          40.0 30.0 36.7 50.0 26.7 26.7 10.0 36.7 36.7
เจาหนาที่เกษตรอําเภอ            33.3 26.7 30.0 40.0 23.3 26.7 10.0 30.0 23.3
เจาหนาที่เกษตรจังหวัด        23.3 16.7 10.0 16.7 16.7 6.7 10.0 13.3 3.3
เจาหนาที่กรมวิชาการเกษตร    23.3 26.7 30.0 33.3 23.3 26.7 6.7 16.7 6.7
เจาหนาที่กองทุนสวนยาง        10.0 0 10.0 16.7 10.0 10.0 6.7 3.3 3.3
เจาหนาที่จากโรงงานสับปะรด             0 0 13.3 3.3 0 3.3 3.3 3.3 10.0
จากสถานีวิทยุกระจายเสียง              3.3 10.0 3.3 3.3 0 0 3.3 3.3 0
สารคดีการเกษตรจากโทรทัศน  10.0 6.7 10.0 10.0 0 0 3.3 10.0 0
บทความจากสิ่งพิมพ   3.3 10.0 0 3.3 0 3.3 3.3 3.3 0



54

จากการเขารับการฝกอบรม  16.7 13.3 20.0 23.3 13.3 10.0 13.3 16.7 13.3

ตารางที่ 3  ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคจากการปรับปรุงการผลิตสับปะรด
รายการ คะแนนเฉลี่ย

ผลสําเร็จ
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ลําดับที่ ระดับ

เพื่อเพิ่มผลผลิต 3.47 1.25 1 มาก
เพื่อเพิ่มรายได 2.90 1.37 2 ปานกลาง
เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต 2.60 1.13 3 นอย
เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของสภาพแวดลอม 2.03 1.13 4 นอย
เฉลี่ย 2.75 ปานกลาง

ตารางที่ 4    จํานวนเกษตรกรที่แกไขปญหาการเกษตรแบบตางๆ
รายการ จํานวน รอยละ

แกไขไดดวยการรับการชวยเหลือจากผูอื่นเปนสวนใหญ 1 3.3
แกไขดวยตัวเองพอๆกันกับการไดรับการชวยเหลือจากผูอื่น 7 23.3
แกไขไดดวยตัวเองมากวาการใหผูอื่นชวยเหลือ 6 20.0
แกไขไดดวยตัวเองทุกครั้ง 16 53.3
รวม 30 100.0

ตารางที่ 5  จํานวนเกษตรกรและความสําเร็จในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
รายการ จํานวน รอยละ

สําเร็จนอยครั้ง 1 3.3
สําเร็จและไมสําเร็จพอๆกัน 6 20.0
สําเร็จเปนสวนมาก 12 40.0
สําเร็จทุกครั้ง 11 36.7
รวม 30 100.0
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ตารางที่ 6  จํานวนเกษตรกรที่แสดงออกถึงความเปนผูนํา
รายการ เคยทํา(รอยละ)

ดานการปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน
ชวยแกปญหาการผลิตใหเพื่อนบาน 80.0
ชวยชักนําเพื่อนบานใหทํากิจกรรม 66.7
ชวยแกปญหาการขัดแยงระหวางสมาชิกในชุมชน 66.7
ดานการแสดงออกในที่ประชุม
เสนอความคิดเห็นหรืออภิปรายในที่ประชุม 56.7
มีความเห็นแตกตางกับเสียงสวนใหญในการประชุม 20.0
มีการถกเถียงและหาขอสรุปไมไดระหวางการประชุม* 23.3
ดานการเปนกรรมการหรือเปนวิทยากร
ยอมรับการเสนอชื่อใหเปนตัวแทนหรือกรรมการ 63.3
เปนผูประสานงานระหวางเกษตรกรกับหนวยงาน 53.3
อาสาเปนตัวแทนหรือกรรมการ 50.0
เปนวิทยากรหรือผูบรรยายสรุป 26.7
* คําถามเชิงนิเสธ

ตารางที่ 7   แหลงที่มาและจํานวนเงินที่สามารถนํามาใชลงทุนในการทําการเกษตร
รายการ คาเฉลี่ย(บาท) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ

เงินสะสม 72,600.00 72,366.69 32.14
เงินรายไดจากการผลิต 101,983.33 128,089.04 45.15
เงินกูสถาบันการเงิน 37,000.00 44,578.48 16.38
เงินกูกองทุนชุมชน 13,966.67 16,322.68 6.18
เงินชวยเหลือ 333.33 1,825.74 0.15
รวม 225,883.33 100.00
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ตารางที่ 8  ประเภทวัสดุ เครื่องมือ ที่ใช และความสามารถในการจัดหา
รายการ ไมใช

(รอยละ)
เปนเจาของ

(รอยละ)
กรณีไมเปนเจาของ

ความสามารถในการจัดหาใหไดมาตรงเวลาตามที่ตองการ
ไมตรงเวลา

(รอยละ)
บางครั้ง
(รอยละ)

พอๆกัน
(รอยละ)

สวนใหญ
(รอยละ)

ทุกครั้ง
(รอยละ)

รถไถ 3.3 36.7 10.0 50.0
ถังพนสารเคมี 16.7 30.0 6.7 3.3 6.7 36.7
พันธุพืช 3.3 30.0 3.3 13.3 50.0
เครื่องสูบน้ํา 83.4 10.0 3.3 3.3
เครื่องเก็บเกี่ยว 70.0 6.7 3.3 6.7 13.3
เครื่องนวด 90.0 3.3 6.7
สารเคมี 16.7 3.3 10.0 70.0
ปุยคอก 73.3 3.3 6.7 16.7
พันธุสัตว 80.0 10.0 3.3 3.3 3.3
พันธุปลา 70.0 3.3 3.3 13.3 10.0

ตารางที่ 9  การเปดรับขอมูลขาวสารการเกษตรของเกษตรกร
รายการ ไมใช

(รอยละ)
ความถี่การรับขาวสาร

ทุกวัน

(รอยละ)

สัปดาห ละ
3-4 ครั้ง
(รอยละ)

สัปดาหละ
1 ครั้ง

(รอยละ)

มากกวา1สัปดาห/ครั้ง
(รอยละ)

โทรทัศน 10.0 30.0 13.3 20.0 26.7
หนังสือพิมพ 36.7 6.7 13.3 6.7 36.7
วิทยุ 30.0 10.0 6.7 6.7 46.7
เอกสารวิชาการ 20.0 6.7 6.7 3.3 63.3
หอกระจายขาว 20.0 40.0 6.7 3.3 30.0
โทรศัพท 33.3 16.7 16.7 6.7 26.7
ตัวแทนเกษตรกร 20.0 6.7 3.3 10.0 60.0
เจาหนาที่ 13.3 6.7 3.3 3.3 73.3
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ตารางที่10  จํานวนการผลิตการเกษตรตอครัวเรือน
รายการ หนวย คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สับปะรด ไร 15.70 15.32
สวนยางพารา ไร 14.80 13.76
ทํานา ไร 1.70 2.99
ไมผล ไร .37 1.47
เลี้ยงโค ตัว 1.93 2.91
เลี้ยงไก ตัว 8.13 13.36
เลี้ยงปลา ตัว 446.67 1489.44
 เลี้ยงสุกร ตัว .67 3.65

ตารางที่ 11   จํานวนเกษตรกรที่เขาถึงตลาดสินคาที่ทําการผลิต
รายการ จํานวน รอยละ

มีปญหาเปนสวนมาก 13 43.3
มีปญหาเปนสวนนอย 9 30.0
ไมเคยมีปญหาการตลาด 8 26.7
รวม 30 100.0

ตารางที่ 12  การมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนและเจาหนาที่
รายการ กิจกรรมของชุมชน

(รอยละ)
กิจกรรมของเจาหนาที่

(รอยละ)
ไมเคยเขารวม 13.3 6.7
สวนใหญไมไดเขารวม 0 3.3
เขารวมกับไมเขารวมพอๆกัน 0 3.3
เขารวมเปนสวนใหญ 23.3 40.0
เขารวมทุกครั้ง 63.4 46.7
รวม 100.0 100.0
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ตารางที่ 13   การอํานวยความสะดวกหรือการชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐ
รายการ ไมเคย

(รอยละ)
เคย

(รอยละ)
การใหความรู 26.7 73.3
การอบรม ดูงาน 53.5 46.7
การชวยจัดหาวัสดุอุปกรณ 53.3 46.7
การรวมปฏิบัติดูแลรักษา 53.3 46.7
การรวมวางแผนการผลิต 60.0 40.0
การชวยเหลือดานการตลาด 63.3 36.7

ตารางที่14  รอยละเกษตรกรที่มีผลลัพธดานรายไดหลังจากการปรับปรุงการผลิต
รายการ เพิ่มขึ้น

(รอยละ)
เทาเดิม

(รอยละ)
ลดลง

(รอยละ)
ยางพารา 90.0 10.0 0
สับปะรด 66.7 20.0 13.3
ปลา 60.2 19.9 19.9
โค 50.0 29.9 20.1
ไก 44.3 55.7 0
ไมผล 33.0 0 67.0
เปด 24.8 50.4 24.8
นา 0. 57.1 42.9
พืชไร 0 67.0 33.0

ตารางที่ 15  รอยละเกษตรกรที่มีผลลัพธดานความมั่นคงของจํานวนผลผลิตอาหารหลังการปรับปรุงการผลิต
รายการ เพิ่มขึ้น

(รอยละ)
เทาเดิม

(รอยละ)
ลดลง

(รอยละ)
สับปะรด 70.4 25.9 3.7
นา 0 66.5 33.5
ไมผล 33.0 0 67.0
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สัตว 42.9 42.9 14.2
ปลา 40.1 19.8 40.1

ตารางที่16  รอยละเกษตรกรที่มีผลลัพธดานความเปนอยูหลังการปรับปรุงการผลิต
รายการ เพิ่มขึ้น

(รอยละ)
เทาเดิม

(รอยละ)
ลดลง

(รอยละ)
สภาพที่อยูอาศัย 56.6 36.7 6.7
สิ่งอํานวยความสะดวกในบาน 63.3 36.7 0

ตารางที่17  รอยละเกษตรกรที่มีผลลัพธดานการลดความออนแอ และความไมแนนอนหลังการปรับปรุงการ
ผลิต

รายการ ลดลง
(รอยละ)

เทาเดิม
(รอยละ)

เพิ่มขึ้น
(รอยละ)

ผลกระทบตอการเงิน
ระดับความมั่นคงของรายได 10.0 23.3 66.7
ความสามารถในการใชหนี้เงินกู 6.7 33.3 60.0
ปญหาจากการขาดเงินใชจาย* 36.7 40.0 23.3
ผลกระทบตอการผลิต
ความเสียหายตอผลผลิตที่เกิดจากภัยธรรมชาติ* 36.7 56.7 6.7
ความเสียหายของผลผลิตจากศัตรูพืช/สัตว ระบาด* 23.3 63.3 13.3
ความเสียหายจากราคาผลผลิตตกต่ํา* 13.3 40.0 46.7
ผลกระทบตอการทํางานและครอบครัว
ความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บปวยฯ* 36.7 60.0 3.3
ปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน* 43.3 53.3 3.3
ปญหาการวางงาน* 50.0 46.7 3.3
*คําถามเชิงนิเสธ
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ตารางที่18   รอยละเกษตรกรที่มีผลลัพธดานความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติหลังการปรับปรุงการผลิต
รายการ เพิ่มขึ้น

(รอยละ)
เทาเดิม

(รอยละ)
ลดลง

(รอยละ)
ความอุดมสมบูรณของดิน 30.0 50.0 20.0
การใชสารเคมี* 26.7 40.0 30.0
สัตวที่ควบคุมศัตรูพืชในธรรมชาติ 10.0 66.7 23.3
พื้นที่ปาสาธารณะของชุมชน 0 73.3 26.7
จํานวนสัตวปาที่เคยมีในธรรมชาติ 0 60.0 40.0
จํานวนสัตวน้ําที่เคยมีในธรรมชาติ 0 60.0 40.0
*คําถามเชิงนิเสธ

ตารางที่19  ผลการวิเคราะหหาความสัมพันธ (Pearson’s Correlations)
รายการ Pearson Coefficient (r) Sig.

คะแนนตนทุนการเงิน -.129 .497
คะแนนตนทุนมนุษย .183 .333
คะแนนตนทุนธรรมชาติ .095 .619
คะแนนตนทุนกายภาพ .140 .460
คะแนนตนทุนทางสังคม .440 .015*

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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ภาคผนวก  2 ตารางผลการศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการนํา GAP มาปรับใชในพื้นที่เกษตรกรจังหวัด พัทลุง

ตารางที่ 20    ประสบการณเกี่ยวกับเรื่อง GAP (รอยละ)
รายการ ใช ไมใช

เคยไดยิน GAP 100
เคยไดยิน เกษตรดีที่เหมาะสม 100
ไดรับเอกสาร GAP ที่ราชการแจกให 100
ไดรับการอบรมความรู  GAP 90 10
ไดดูงานการเกษตรแบบ GAP 40 60
ที่บานมีเอกสารแนะนํา  GAP สําหรับพืช 100
อาน ศึกษา หรือไดรับความรู  GAP อยางนอยเดือนละครั้ง 93.3 6.7
คําแนะนํา GAP เปน คําแนะนําเกี่ยวกับการปลูกพืช 100
เรื่องที่มีอยูในคําแนะนํา GAP 
-การปลูก 100
-การใสปุย 100
-กําจัดวัชพืช 100
-การปองกันกําจัดแมลง  100
-ความปลอดภัยในการใชสารเคมี 100
-สุขลักษณะและความสะอาด  100
-วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 100
-การบันทึกขอมูล     100
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ตารางที่ 21      ความคิดเห็นตอคําแนะนํา และการนําคําแนะนํา GAP มาปฏิบัติในไรนา   (รอยละ)
คําแนะนํา ความคิดเห็น การนําคําแนะนํา GAP มาปฏิบัติในไรนา   

เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

ไมไดนํามา
ปฏิบัติ

ปฏิบัติตาม
บางสวน 

ปฏิบัติตาม
ทั้งหมด

สภาพพื้นที่ 100 10.0 86.7 3.3
ลักษณะดิน 100 10.0 70.0 20.0
ภูมิอากาศ 96.7 3.3 83.3 13.3 3.3
แหลงน้ํา 100 83.3 13.3 3.3
วางแผนผลิต  86.7 13.3 6.7 60.0 33.3
เลือกพันธุ 100 6.7 60.0 33.3
พันธุที่นิยม 100 13.3 36.7 50.0
การเตรียมดิน 100 16.7 83.3
วิธีการปลูก  100 100
การใหปุย 100 73.3 26.7
การใหน้ํา 100 26.7 73.3
การเพิ่มคุณภาพ 100 3.3 56.7 40.0
สุขลักษณะฯ 100 3.3 23.3 73.3
 จัดการโรค 100 10.0 86.7 3.3
 จัดการแมลง 100 10.0 86.7 3.3
การปองกันกําจัดวัชพืช 100 33.3 66.7
คําแนะนําการใชสาร
ปองกันฯ

100 6.7 10.0 83.3

 ระยะเก็บเกี่ยว 100 3.3 6.7 90.0
วิธีเก็บเกี่ยว 100 16.7 3.3 80.0
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว 100
การเก็บรักษา 100 43.3 56.7
 การขนสง 3.3 96.7
บันทึกขอมูล  100 60.0 40.0
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ตารางที่ 22       ปญหาการปฏิบัติในการปลูกพืช และวิธีแกไขปญหา(รอยละ)
รายการ ปญหา วิธีแกไขปญหา ผลการ

แกปญหา
มี ไม

มี
ใชวิธี
ดั้งเดิม 

ดูเอกสาร
GAP 

ทั้งสอง
วิธี 

แก
ได

แก
ไมได

ความเหมาะสมของพื้นที่กับพืช 100
ความเหมาะสมของดินกับพืชที่ปลูก 100
ความเหมาะสมของฤดูปลูกกับพืช 3.3 96.7 100 100
ความเพียงพอของแหลงน้ํา 100
วางแผนปลูกเหมาะกับราคาและฤดู  20 80 100 66.7 33.3
เลือกพันธุเหมาะสมกับตลาด/พื้นที่ 3.3 96.7 100 100
เตรียมดินเหมาะสมกับชนิดพืชปลูก 100
ความเหมาะสมของการใชวัสดุพันธุ 3.3 96.7 100 100
ความเหมาะสมของระยะปลูก  100
ความเหมาะสมของการใหปุยกับพืช   23.3 76.7 100 100
 ความเหมาะสมของการใหน้ํากับพืช 100
วิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิต 33.3 66.7 100 100
วิธีการเพิ่มผลผลิต 23.3 76.7 100 100
ความสะอาดของแปลง 100
การดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ 100
การปองกันกําจัดโรค 100 0 23.3 36.7 40.0 6.9 93.1
การปองกันกําจัดแมลง 80.0 20.0 13.3 43.3 23.3 50 50
การปองกันกําจัดวัชพืช 40.0 60.0 13.3 23.3 3.3 100
ใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชไดอยาง
ถูกตองปลอดภัย

100

เก็บเกี่ยวตรงตามระยะ 100
 วิธีการเก็บเกี่ยวเหมาะสม 100
วิธีการคัดเลือก จําแนกผลผลิต 100
การเก็บรักษาใหมีคุณภาพไดนาน 3.3 96.7 100 100
 มีการขนสงที่ถูกตอง 100
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มีการบันทึกขอมูล 33.3 66.7 100 100

ตารางที่ 23      ผลลัพธจากการทําการเกษตร(รอยละ)
รายการ สับปะรด

เพิ่มขึ้น เทาเดิม ลดลง
1.การเพิ่มรายได                                                            -ผลผลิต 90 10

-คุณภาพผลผลิต 73.3 16.7 10.0
-ตนทุน 93.3 6.7

-ราคา 86.7 13.3
-รายได 86.7 10.0 3.3

2.การเพิ่มอาหาร                                               -ผลผลิตเพียงพอ 83.3 13.3 3.3
-ผลผลิตปลอดภัย 80 20

3. การเพิ่มระดับการเปนอยู
-ความรู 96.7 3.3

-ความสามารถแกปญหา 96.7 3.3
-รวมกิจกรรม 100

-ไดรับอันตรายจากการใชสารเคมี 3.3 96.7
4. ดานการลดความเสียหาย

-ศัตรูพืชระบาด 13.3 86.7
-ราคาตกต่ํา 13.3 86.7

-ผลผลิตดอยคุณภาพ 3.3 3.3 93.3
5. ดานผลตอสิ่งแวดลอม

-การตกคางของสารพิษในผลผลิต 100
-การตกคางของสารพิษในดิน น้ํา 100
-แมลงศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช 56.7 33.3 10.0


