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บทคัดยอ 

 

การศึกษาระบบการผลิตสับปะรดพันธุตราดสีทองในพื้นที่จังหวัดตราด ทําศึกษาโดยใชแบบสัมภาษณโดย

วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงกับเกษตรกรผูปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทองในพื้นที่จังหวัดตราด จํานวน 70 ราย และ

สัมภาษณจากผูเกี่ยวของในพื้นที่ ประกอบดวย เจาหนาที่หนวยงานทางการเกษตรและการพาณิชย ผูประกอบการ 

พอคารับซื้อ และพอคาทองถิ่นที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญที่ปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทอง

ประกอบอาชีพหลักคือ ทําสวนยางพารา การถือครองที่ดินในพื้นที่ปลูกสับปะรดสวนใหญที่ดินเปนของผูอื่น

เกษตรกรไมเสียคาเชาแตตองดําเนินการปลูกและดูแลยางใหกับเจาของพื้นที่ สวนใหญมีจํานวนแปลงปลูก

สับปะรดมากกวา 3 แปลง มีทั้งระบบการปลูกแบบแปลงเดี่ยว และการปลูกแซมในสวนยาง ลักษณะดินสวนใหญ

เปนดินรวนปนลูกรัง การปลูกสับปะรดสวนใหญปลูกแบบแถวคู ใชระยะปลูก 30x50x100 เซนติเมตร สวนใหญมี

การเตรียมดินโดยไถจํานวน 2 ครั้ง และมีการใชสารกําจัดวัชพืชกําจัดวัชพืชกอนปลูก ขนาดหนอพันธุสวนใหญที่ใช

ปลูกเปนหนอขนาดเล็ก (300-500 กรัม) สวนใหญซื้อมาจากแปลงเกษตรกรในพื้นที่ใกลเคียงและเปนของ

เกษตรกรเอง เกษตรกรไมมีการใสปุยเคมีรองกนหลุม แตมีการใชปุยอินทรียรองพื้นซึ่งเปนสวนนอย สวนใหญใส

ปุยเคมีบํารุงตน จํานวน 2 ครั้งกอนบังคับดอก ซึ่งมีความหลากหลายของสูตรปุยที่ใชแตกตางกันของเกษตรกรแต

ละราย และมีการพนปุยทางใบกอนและหลังบังคับดอก สวนใหญใชสารเอธิฟอน รวมกับปุยเคมีสูตร 46-0-0 ใน

การบังคับดอกเมื่อตนมีอายุ 8 เดือน การใหน้ํามีทั้งการใชน้ําฝนตามธรรมชาติอยางเดียว และใชน้ําฝนธรรมชาติ

และมีการใหน้ําในชวงฝนทิ้งชวง เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวเมื่อผลมีอายุ 4 เดือนโดยประเมินจากองคประกอบอื่น ๆ 

รวมดวย ไดแก สีเปลือกผล ลักษณะรองตา และการเปดของตาดานลางผล สวนใหญจําหนายผลผลิตแบบขาย

เหมายกสวนใหกับพอคารับซื้อประจํา แรงงานสวนใหญเปนแรงงานในครัวเรือน และแรงงานจางประจํา ปญหา

สําคัญดานการผลิต ไดแก การระบาดของวัชพืชที่ติดไปกับหนอพันธุ การใสปุยไมเหมาะสม กานผลแตก อาการไส

แตก และเกษตรกรขาดขอมูลการผลิตระดับพื้นที่เพื่อนํามาประกอบดานการวางแผนการผลิตใหเหมาะสมกับชวง

ของการจําหนาย และปญหาดานการตลาดที่สําคัญคือขอจํากัดดานชองทางการตลาด ราคาผลผลิตไมเสถียรภาพ 
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ขอเสนอแนะคือควรมีฐานขอมูลดานการผลิตและการตลาดเพื่อสนับสนุนการวางแผนการผลิตใหกับเกษตรกร 

และใหมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาดานการผลิต และเพิ่มมูลคาของผลผลิต รวมทั้งเพิ่มทางเลือกในการใช

ประโยชนจากผลผลิต เพื่อใหมีชองทางการตลาดที่มากยิ่งขึ้น   

 

คํานํา 

 

 สับปะรดพันธุตราดสีทอง เปนพันธุที่มีการปลูกในพื้นที่จังหวัดตราด  จัดอยูในกลุม Queen มีทรงพุม

ขนาดปานกลาง ใบมีสีเขียวออน มีแถบสีแดงบริเวณกลางใบ ขอบใบมีหนามรูปโคงสีชมพูอมแดงถึงสีแดงเรียงชิด

ติดกันไมเปนระเบียบตลอดความยาวของใบ ชอดอกแบบ Spike ดอกสมบูรณเพศ กลีบดอก สีมวงออน ผลรูป

ทรงกระบอกสม่ําเสมอ เปลือกบาง สีเปลือกของผลแกสีเขียวเขม ผลสุกสีเหลืองปนสมเขม ผลยอยนูน และลึก สี

เนื้อสีเหลืองเขมทั้งผลสม่ําเสมอตลอดผลเนื้อละเอียดไมฉ่ําน้ํา เยื่อใยนอย มีชองวางในเนื้อ แกนกลางเล็กสม่ําเสมอ 

เนื้อ และแกนกรอบ รสหวานมาก มีกลิ่นหอม เปนสับปะรดรับประทานผลสดที่เปนที่นิยมของผูบริโภค  

 จังหวัดตราดเปนแหลงปลูกสับปะรดที่สําคญัในภาคตะวันออก ในปเพาะปลูก 2554 มีพื้นที่ปลูกสับปะรด

รวม 27,105 ไร ผลผลิตรวมประมาณ 78,184 ตัน (สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด, 2555) สวนใหญประมาณรอย 

70 เปนสับปะรดโรงงานพันธุปตตาเวีย ที่เหลือประมาณรอยละ 30 เปนพันธุตราดสีทอง สับปะรดพันธุตราดสีทอง

เปนพืชที่มีความเฉพาะที่มีความเหมาะสมสามารถปลูกไดทุกพื้นที่ในจังหวัดตราด แตเจริญเติบโตไดดีในพื้นที่ ที่

เปนที่ดอน ไมชอบที่ชื้นแฉะ ปลูกท้ังเปนแปลงเดี่ยว หรือปลูกแซมยางพาราขณะที่ตนยางยังเล็ก พื้นที่ที่มีการปลูก

มากในปจจุบันคืออําเภอเมืองตราด รองลงมาไดแก อําเภอเขาสมิง และบอไรตามลําดับ ปญหาในผลิตสับปะรดที่

สําคัญในพื้นที่จังหวัดตราดคือ ปญหาดานปจจัยการผลิตที่ปรับราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2548 จนถึง

ปจจุบันทําใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ยังมีปญหาดานผลผลิตต่ํา การกระจายตัวของผลผลิตไม

สม่ําเสมอทําใหราคาผลผลิตไมมีเสถียรภาพ การศึกษาระบบการผลิตสับปะรดพันธุตราดสีทองเพื่อศกึษาสภาพการ

ผลิต การตลาด สถานการณที่เปนจริง รวมทั้งประเด็นปญหาในสภาพการผลิตของเกษตรกร และสวนที่เกี่ยวของ 

เพื่อไดฐานขอมูลที่เปนประโยชนใชสําหรับการวางแผนในระบบการผลิตใหสอดคลองกับสภาพทางกายภาพ 

ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดทั้งเปนฐานขอมูลที่นําไปสูการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 

ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การศึกษาระบบการผลิตสับปะรดพันธุตราดสีทองในพื้นที่จังหวัดตราด ดําเนินการศึกษาโดยวิธีการ

สัมภาษณเกษตรกรผูปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทองในพื้นที่จังหวัดตราด ในปเพาะปลูก 2553/54 ประชากรคือ



เกษตรกรผูปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทองในพื้นที่จังหวัดตราด โดยกลุมตัวอยางใชวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purpose sampling) กับเกษตรกรผูปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทอง จํานวน 70 ราย และสัมภาษณจากผูเกี่ยวของ

ในพื้นที่ ประกอบดวย เจาหนาที่หนวยงานทางการเกษตรและการพาณิชย ผูประกอบการ พอคารับซื้อ และพอคา

ทองถิ่นที่เก่ียวของ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ (Interview schedule) เพื่อใชในการเก็บขอมูลกับเกษตรกร

ที่เปนกลุมตัวอยาง โดยแบบสัมภาษณมีโครงสรางและลักษณะคําถามที่มีการกําหนดคําถามทั้งไวลวงหนาอยาง

ชัดเจน มีรูปแบบของคําถามมีทั้งคําถามเปดและคําถามปด และเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมในเรื่องที่

เกี่ยวของเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

 

การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ที่ใชสําหรับบรรยายผลการศึกษาของกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา 

และปญหาและขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย ไดแก ความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) คารอยละ 

(Percentage) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 

พื้นที่ทีศ่ึกษา 

จังหวัดตราด ตั้งอยูระหวางเสนละติดจูดที่ 11 องศา 34 ลิบดา ถึง 12 องศา 45 ลิบดาเหนือ และระหวาง

ลองติจูดที่ 102 องศา 15 ลิบดา ถึง 102 องศา 55 ลิปดาตะวันออก ตั้งอยูภาคตะวันออกของประเทศไทยหาง

จากกรุงเทพมหานคร 315 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,819 ตร.กม. หรือประมาณ 1,761,875 ไร ลักษณะภูมิ

ประเทศ มีอาณาบริเวณทั้งที่เปนแผนดิน และพื้นน้ํา ประกอบดวยเทือกเขาสูงอุดมดวยปาเบญจพรรณ และปาดิบ

ทางดานตะวันออก สวนบริเวณหมูเกาะตางๆ ทางดานใตภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาสูงเชนเดียวกัน ตอนเหนือ

เปนที่ราบบริเวณภูเขา ตอนกลางเปนที่ราบลุมน้ําที่อุดมสมบูรณแลวลาดลงเปนที่ราบชายฝงทะเล สภาพภูมิ

ประเทศจึงแบงเปน 4 ลักษณะดังนี้  

1. บริเวณที่ราบลุมแมน้ํา ไดแก บริเวณที่ราบตอนกลาง และตะวันออกเหมาะสําหรับทํานาขาว และปลูก

ผลไม  

2. ที่ราบบริเวณภูเขา ไดแก บริเวณที่ราบตอนบน และตอนกลาง บริเวณนี้มีพ้ืนที่กวางขวางมากเนื่องจาก

มีภูเขากระจายอยูทั่วไป เปนพื้นที่ที่เหมาะสมแกการทําสวนผลไม ยางพารา และปลูกสับปะรด 



3. ที่สูงบริเวณภูเขา ไดแก บริเวณทางตอนกลางของอําเภอแหลมงอบ และเขตติดตออําเภอเขาสมิง 

นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่เปนเกาะตางๆ ซึ่งสวนมากมีสภาพเปนพื้นที่ปาไม 

4. ที่ราบต่ําชายฝงทะเล ไดแก บริเวณชายฝงทะเลเกือบตลอดแนว บริเวณพื้นที่แหงนี้เปนปาชายเลน

อยางหนาแนน และยังเปนสถานที่เลี้ยงสัตวน้ําบางชนิด 

นอกจากนี้พื้นที่ของจังหวัดยังมีเกาะตาง ๆ มากมายถึง 52 เกาะ จึงเปนเสมือนกําแพงกั้นบังคลื่นลม พื้นที่

จังหวัดตราดจึงไมเคยไดรับความเสียหายจากลมพายุ ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบรอนชื้นมีฝนตกชุกเกือบตลอดป 

มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยูระหวาง 26 - 29 องศาเซลเซียส จากสถิติมีจํานวนวันฝนตกเฉลี่ย 220 วันตอป และพบวา

ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยูในเกณฑสูงคือ 4,398 มิลลิเมตรตอป ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปประมาณ 80.00 % 

สภาพพื้นฐานทั่วไปดานเศรษฐกิจและสังคม 

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา เกษตรผูปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทองสวนมากอายุอยูระหวาง 40 – 50 

ป คิดเปนรอยละ 50.00 ของเกษตรกรทั้งหมด และรอยละ 77.14 ของเกษตรกรทั้งหมดเปนเพศชาย ที่เหลือรอย

ละ 22.86 ของเกษตรกรทั้งหมดเปนเพศหญิง โดยเกษตรกรสวนมากจบการศึกษาในระดับปฐมศึกษาตน หรือ ป.4 

คิดเปนรอยละ 37.14 ของเกษตรกรทั้งหมด อยางไรก็ตามมีเกษตรกรที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูง

กวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 8.57 ของเกษตรกรทั้งหมด เกษตรกรสวนมากรอยละ 38.57 มีอาชีพหลักคือทํา

สวนยาง ที่เหลือมีอาชีพหลักคือ ทําไรสับปะรด ทําสวนผลไม พอคา และรับราชการ คิดเปนรอยละ 32.86, 14.29, 

8.57 และ 5.71 ตามลําดับ สวนสภาพการถือครองที่ดินในแปลงปลูก พบวา เกษตรกรสวนมากคิดเปนรอยละ 

47.14 ของเกษตรกรทั้งหมดปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทองในพื้นที่ของผูอื่นโดยไมเสียคาเชา ดังแสดงในตารางที ่1  
 

ตารางที ่1 สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของเกษตรกร 

สภาพพื้นฐานทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 54 77.14 

หญิง 16 22.86 

รวม 70 100.00 

อาย ุ1/ (ป)   

นอยกวา 40  9 12.86 

40 – 50 35 50.00 

มากกวา 50 26 37.14 

รวม 70 100.00 

ระดับการศึกษา    



ปฐมศึกษาตน (ป.4)  26 37.14 

ปฐมศึกษาปลาย (ป.6 และ ป.7) 24 34.29 

มัธยมศึกษาตน (ม.3) 8 11.43 

มัธยมศึกษาปลาย (ม.6) 6 8.57 

ปริญญาตรี 5 7.14 

ปริญญาโท 1 1.43 

รวม 70 100.00 

อาชีพหลัก    

ทําสวนยาง  27 38.57 

ทําไรสับปะรด 23 32.86 

ทําสวนผลไม 10 14.29 

พอคา 6 8.57 

รับราชการ 4 5.71 

รวม 70 100.00 

การถือครองท่ีดินทําไรสับปะรด   

ของตนเอง 16 22.86 

ของผูอื่นไมเสียคาเชา 33 47.14 

ของตนเอง และของผูอื่นไมเสียคาเชา 21 30.00 

รวม 70 100.00 

หมายเหตุ: 1/ อายุเฉลี่ย = 48.36 ป นอยสุด = 32 ป สูงสุด = 66 ป S.D. = 7.95 

ลักษณะดินและการใชน้ํา 

ลักษณะดินในแปลงปลูกตามตารางที่ 2 พบวา สวนใหญดินที่ปลูกเปนดินรวนปนลูกรัง คิดเปนรอยละ 

74.66 ของจํานวนแปลงทั้งหมด ลักษณะดินอ่ืน ๆ ไดแก ดินรวนปนทราย ดินรวน และดินเหนียวปนทราย คิดเปน

รอยละ 14.48, 9.95 และ 0.90 ของจํานวนแปลงปลูกท้ังหมดจํานวน 221 แปลง ตามลําดับ 

ในดานการใชน้ําในการผลิต พบวา เกษตรกรสวนใหญ คิดเปนรอยละ 67.14 ใหน้ําฝนธรรมชาติอยาง

เดียว ขณะที่เกษตรกรสวนหนึ่ง คิดเปนรอยละ 32.86 ใชน้ําฝนตามธรรมชาติและมีการใหน้ําในชวงฝนทิ้งชวง 

วิธีการใหน้ําจะแตกตางกันไปตามสภาพพ้ืนที่ปลูกและการจัดการของเกษตรกร มีทั้งใชเครื่องพน และใชสายยาง  

 

ตารางที ่2 ลักษณะดินในแปลงปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทอง 

ลักษณะดิน 1/ จํานวน (แปลง) รอยละ 



รวนปนลูกรัง 165 74.66 

รวนปนทราย 32 14.48 

รวน 22 9.95 

เหนียวปนทราย 2 0.90 

รวม 221 100.00 

หมายเหตุ: เกษตรกร 1 รายสามารถระบุไดมากกวา 1 ลักษณะ 

 

สภาพการผลิตสับปะรดพันธุตราดสีทอง 

สภาพการผลิตสับปะรดพันธุตราดสีทอง ในตารางที่ 3 การศึกษาพบวา เกษตรกรสวนมากคิดเปนรอยละ 

47.14 ของเกษตรกรทั้งหมดมีจํานวนแปลงปลูกอยูระหวาง 3 – 5 แปลงตอครัวเรือน โดยมีจํานวนแปลงสูงสุด

เทากับ 9 แปลงตอครัวเรือน และนอยสุด 1 แปลงตอครัวเรือน โดยมีระบบการปลูกทั้งเปนแบบปลูกเดี่ยว และ

ปลูกแซมพืชอื่น โดยสวนมากรอยละ 85.07 มีระบบการปลูกแบบแซมในสวนยางพารา สวนนอยที่เปนระบบการ

ปลูกแบบเดี่ยว และแซมในสวนปาลมน้ํามัน และสวนไมผล คิดเปนรอยละ 10.86, 2.26 และ 1.86 ตามลําดับ 

การปลูกสวนใหญคิดปนรอยละ 52.86 ของเกษตกรทั้งหมดปลูกแบบแถวคู โดยใชระยะปลูก 30x50x100 ซม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่3 สภาพการผลิตสับปะรดพันธุตราดสีทอง 

สภาพการผลิต จํานวน  รอยละ 

จํานวนแปลงปลูก 1/  (แปลงตอครัวเรือน)   

นอยกวา 3 29 41.42 

3 – 5 33 47.14 

มากกวา 5 8 11.43 



รวม 70 100.00 

ระบบปลูก 2/  (แปลง)   

ปลูกเดี่ยว 24 10.86 

ปลูกแซมในสวนยาง 188 85.07 

ปลูกแซมในสวนปาลมน้ํามัน 5 2.26 

ปลูกแซมในแปลงไมผล 4 1.81 

รวม 221 100.00 

ระยะปลูก (ซม.xซม.xซม.)   

30x50x100 37 52.86 

30x50x120 11 15.71 

40x50x100 8 11.43 

50x80x100 5 7.14 

40x50x150 4 5.71 

ไมระบุ 5 7.14 

รวม 70 100.00 

หมายเหตุ: 1/ เฉลี่ย = 3.16 แปลง/ครัวเรือน นอยสุด = 1 แปลง/ครัวเรือน สูงสุด = 9 แปลง/ครัวเรือน 

       S.D. = 1.94 

   2/ สามารถระบุไดมากกวา 1 

การปลูกและดูแลรักษา 

1. การไถเตรียมพ้ืนที่ และการใชหนอพันธุ 

การไถเตรียมพื้นทีก่อนปลูกของเกษตรกพบวา สวนมากรอยละ 51.43 มีการไถเตรียมดิน 2 ครั้ง ทั้งนี้

จํานวนครั้ง และวิธีการไถเตรียมดินนั้น ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ของแตละแปลงปลูก หากเปนพื้นที่ที่ไมมีการปลูกพืช

อื่นมากอน เชน ปาไผ เกษตรกรตองเสียคาใชจายในการไถเตรียมพ้ืนคอนขางสูง แตบางแปลงปลูกเกษตรกรไมได

ไถเตรียมพื้นทีเ่อง เนื่องจากเจาของแปลงซึ่งใหเกษตรกรเขาไปปลูกสับปะรดไดเปนผูจัดการในการไถเตรียมแปลง

ให อยางไรก็ตามเกษตรกรที่เขาไปใชพื้นที่ของผูอื่นตองปลูกพืชหลัก เชน ยางพารา ใหกับเจาของแปลง พรอมทั้ง

ดูแลรักษา และปลูกซอมใหตลอดชวงที่ใชพื้นที่ในการผลิตสับปะรด 

การใชหนอพันธุปลูก พบวา เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีการคัดขนาดหนอกอนปลูก โดยสวนใหญคิดเปนรอย

ละ 45.71 ใชหนอที่มีขนาดเล็ก หรือมีน้ําหนักระหวาง 300 – 500 กรัม สวนรอยละ 34.29 และ 20.00 ระบุวา

เลือกใชหนอขนาดกลาง และขนาดใหญในการปลูก ตามลําดับ ในดานแหลงที่มาของหนอพันธุนั้น พบวา สวนใหญ

ซื้อหนอพันธุมาจากเกษตรกรรายอื่น คิดเปนรอยละ 45.71 สวนที่เหลือมีทั้งซื้อหนอพันธุและใชหนอพันธุจาก



แปลงของตนเอง คิดเปนรอยละ 38.57 สวนนอยที่ใชหนอพันธุจากแปลงของตนเองเทานั้น คิดเปนรอยละ 15.71 

(ตารางที่ 4) 
 

ตารางที ่4 การเตรียมดิน การใชหนอพันธุ และแหลงที่มาของหนอพันธุ 

รายการ จํานวน  รอยละ 

การไถเตรียมดิน 1/  (ครั้ง)   

ไมไถ 5 7.14 

1 6 8.57 

2 36 51.43 

3 16 22.86 

4  1 1.43 

ไมระบุ 6 8.57 

รวม 70 100.00 

ขนาดหนอพันธุ   

ขนาดเล็ก (300 – 500 กรัม) 32 45.71 

ขนาดกลาง (500 – 700 กรัม) 24 34.29 

ขนาดใหญ (700 – 900 กรัม) 14 20.00 

รวม 70 100.00 

แหลงที่มาของหนอพันธุ   

ซื้อจากเกษตรกรรายอื่น 32 45.71 

แปลงปลูกของตัวเอง 11 15.71 

ของตัวเอง และซื้อจากเกษตรกรรายอื่น 27 38.57 

รวม 70 100.00 

 2. การใชปุย 

 ตารางที่ 5 แสดงการใชปุยในแปลงปลูก พบวา เกษตรกรทั้งหมดไมมีการใสปุยเคมีรองกนหลุมกอนปลูก 

อยางไรก็ตามมีเกษตรกรคิดเปนรอยละ 12.86 ที่มีการใชปุยอินทรียเปนปุยรองพื้นกอนปลูก โดยปุยที่ใชไดแก ปุย

คอกมูลไก มูลวัว มูลหมู และปุยหมัก  

 การใสปุยบํารุงตนกอนบังคับดอก พบวา เกษตรกรสวนใหญรอยละ 77.14 ใสปุยเคมีบํารุงตนจํานวน 2 

ครั้ง และเกษตรกรรอยละ 11.43 ใสปุยเคมีบํารุงตน 1 ครั้ง และพบวาเกษตรกรรอยละ 2.86 ใสปุยเคมีบํารุงตน

จํานวน 3 ครั้ง อยางไรก็ตาม พบวา เกษตรกรรอยละ 8.57 ไมไดใชปุยเคมีบํารุงตนเลย เนื่องจากเกษตรกรมีการใช



ปุยอินทรีย และใชปุยน้ําหมักฉีดพนบํารุงตนแทน สูตรปุยเคมีบํารุงตนที่เกษตรกรนิยมใชมากที่สุด คือ 15-15-15 

คิดเปนรอยละ 57.14 ของการใชปุยทั้งหมด ปุยเคมีสูตรอื่น ๆ ที่ใช ไดแก 21-0-0, 21-4-21, 25-10-10, 26-0-0, 

16-16-16, 25-5-25 และ 13-13-21 เปนตน โดยใชในอัตรา ประมาณ 1 ชอนแกงตอตน สวนใหญจะใสบริเวณ

โคนตน และกาบใบลาง 

 การพนปุยทางใบกอนและหลังบังคับดอก พบวา เกษตรกรสวนใหญ รอยละ 57.14 มีการพนปุยทางใบ

ในชวงกอนและหลังบังคับดอก สวนเกษตรกรรอยละ 42.86 ไมมีการพนปุยทางใบ ปุยที่นิยมใชสวนใหญ ไดแก 1) 

46-0-0 ผสมกับ ฮอรโมน 2) 25-5-30 ผสม แคลเซียมโบรอน 3) 0-0-60 ผสมปุยน้ําหมัก และ 4) 0-0-60 ผสม 

ฮอรโมน เปนตน  

 3. การบังคับดอก 

 เกษตรทั้งหมดใชสารเอธิฟอน ระหวาง อัตรา 10 – 30 มล. ใชรวมกับปุยเคมี 46-0-0 อัตรา 300 – 500 

กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร ในการบังคับดอก เมื่อตนมีอายุ 8 เดือน 

 4. การปองกันกําจัดวัชพืชและศัตรูสับปะรด 

 5. การกําจัดวัชพืช 

 การกําจัดวัชพืชในแปลงปลูก พบวา สวนใหญรอยละ 51.43 มีการใชสารกําจัดวัชพืชกอนปลูก ไดแก ไดยู

รอน อามีทรีน และ ไกลโฟเสต สวนรอยละ 48.57 ไมใชสารกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกแตใชวิธีกําจัดโดยใชแรงงาน

กล 

ตารางที ่5 การใชปุย 

รายการ จํานวน  รอยละ 

ปุยกอนปลกู 1/   

ใสปุยอินทรียรองพื้นกอนปลูก 9 12.86 

ไมใส 61 87.14 

การใสปุยเคมบีํารุงตนกอนบังคับดอก (ครั้ง)   

0 6 8.57 

1 8 11.43 

2 54 77.14 

3 2 2.86 

รวม 70 100.00 

สูตรปุยบํารุง 1/   

15-15-15 40 57.14 

21-0-0 17 24.29 

21-4-21 12 17.14 

25-10-10 10 14.28 



26-0-0 9 12.86 

16-16-16 7 10.00 

25-5-25 4 5.71 

13-13-21 2 2.86 

ปุยทางใบกอนและหลังบังคับดอก   

ไมใช 30 42.86 

ใช 40 57.14 

รวม 70 100.00 

หมายเหตุ: 1/ เกษตรกรสามารถระบุไดมากกวา 1 

 

การเก็บเกี่ยว  

เกษตรกรมีการประเมินวันเก็บเกี่ยวสับปะรดจากการนับวันหลังจากทําการบังคับดอก (ตารางที่ 6) โดย

เกษตรกรสวนใหญรอยละ 48.57 เก็บเก่ียวผลเมื่ออายุ 5 เดือนหลังบังคับดอก และรอยละ 30.00 เก็บเกี่ยวเมื่อผล

อายุ 4 เดือนหลังบังคับดอก สวนรอยละ 21.43 เก็บเก่ียวผลเมื่ออายุ 4.5 เดือนหลังบังคับดอก  นอกจากนี้

เกษตรกรยังประเมินจากลักษณะองคประกอบอื่น ๆ ของผลประกอบ เชน สีเปลือกผลที่เริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเปน

สีเหลืองบางสวน คิดเปนรอยละ 97.14 และดูจากการเปดของตาแถวลาง คิดเปนรอยละ 51.43 และลักษณะรอง

ตา และสีกลีบเลี้ยง คิดเปนรอยละ 35.71 และ 2.86 ตามลําดับ  

ตารางที่ 6 การประเมินวันเก็บเกี่ยว 

รายการ จํานวน  รอยละ 

อายุการเก็บเกี่ยว    

4 เดือน 21 30.00 

4.5 เดือน 15 21.43 

5 เดือน 34 48.57 

การประเมินความแกของผล 1/   

สีเปลือกผล 68 97.14 

การเปดของตา 36 51.43 

ลักษณะรองตา 25 35.71 

สีกลีบเลี้ยง 2 2.86 

หมายเหตุ: 1/ สามารถระบุไดมากกวา 1  

 

ชองทางทางการตลาด 



 รูปแบบการจําหนายที่พบมากที่สุด คือ การขายแบบเหมาสวน คิดเปนรอยละ 85.71 ของวิธีการขาย 

และมีสวนนอยท่ีเกษตรขายโดยวิธีอื่น ๆ ไดแก การนําไปขายในตลาดทองถิ่น คิดเปนรอยละ 17.14 ขายที่ตลาด

กรุงเทพฯ เชน ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดมหานาค ตลาดคลองเตย คิดเปนรอยละ 14.29 และบางสวน

เกษตรกรขายปลีกเอง คิดเปนรอยละ 7.14 และสวนนอยที่เกษตรกรนําไปขายตลาดตางจังหวัดอื่น ๆ ขายใหกับ

ผูรับซื้อสงออก และขายที่ตลาดหาดเล็ก ตลาดชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราด คิดเปนรอยละ 5.71 และ 1.43 

เทากัน ตามลําดับ (ตารางที่ 7) 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่7 ชองทางทางการตลาด 

รูปแบบการจําหนาย 1/ จํานวน  รอยละ 

ขายแบบเหมาสวน 60 85.71 

ตลาดในทองถิ่น 12 17.14 

ตลาดกรุงเทพฯ 10 14.29 

ขายปลีก 5 7.14 

ตลาดตางจังหวัดอื่น ๆ 4 5.71 

พอคาสงออก 1 1.43 

ตลาดหาดเล็ก 1 1.43 

หมายเหตุ: 1/ สามารถระบุไดมากกวา 1  

 

ปญหาดานการผลิตและการตลาด 

จากตารางที่ 8 ปญหาดานการผลิตที่เกษตกรเกินกวาครึ่งหนึ่งไดระบุวาเปนปญหามีดังนี้ มากที่สุดคือ 

การระบาดของวัชพืช คิดเปนรอยละ 80.00 ซึ่งปญหาดังกลาวสงผลใหตนทุนคาใชจายการกําจัดวัชพืชเพิ่มขึ้น 

โดยเฉพาะกรณีการระบาดของวัชพืชที่ติดมากับหนอพันธุ ทําใหมีการกระจายของวัชพืชที่มีความหลากหลาย 

วัชพืชบางชนิดเกษตกรไดใหขอคิดเห็นวาการใชสารกําจัดวัชพืชไมไดผล จีงตองเสียคาใชจายในการจางแรงงานคน

กําจัดซึ่งมีคาใชจายที่สูงกวาการกําจัดดวยสารกําจัดวัชพืช ปญหารองลงมา ไดแก สารเคมีทางการเกษตรราคาแพง 



และปุยราคาแพง คิดเปนรอยละ 55.71 และ 54.29 ตามลําดับ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เกษตรกรสวนหนึ่งไดใหขอคิดเห็น

วา แนวทางการแกไขปญหาที่เกษตรกรใชคือ ลดการใชสารเคมี และปุยเคมี โดยใชปุยอินทรีย และน้ําหมัดชีวภาพ

ทดแทนเพื่อลดตนทุนการผลิต ในกรณีปญหาที่พบผลผลิตมีอาการไสแตก แมจะพบเพียงรอยละ 18.57 แต

เกษตรกรก็ระบุวาเปนปญหาที่ทําใหผลผลิตเสียหายมากในชวงการเก็บเกี่ยวในชวงอากาศรอน ทําใหปริมาณ

ผลผลิตที่สารถเก็บเก่ียวไดลดลงมากกวาครึ่งของผลผลิตที่ควรจะได 

ในสวนปญหาดานการตลาดที่พบมากท่ีสุดคือ ผลผลิตราคาต่ํา คิดเปนรอยละ 54.29 แนวทางการแกไข

ปญหาดังกลาวนี้ คือ ในชวงที่ผลผลิตราคาต่ํา เกษตรกรบางสวนจะหาชองทางการจําหนายผลผลิตเอง เชน การ

ขายปลีก นําไปแปรรูปบางสวน และคัดแยกขายตลาดตางจังหวัดอื่น ๆ ที่ไดราคาสูงกวาการขายแบบเหมายกสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่8 ปญหาดานการผลิตและการตลาดสับปะรดพันธุตราดสีทอง 

ประเด็นปญหา 1/ จํานวน  รอยละ 

ดานการผลิต   

วัชพืชระบาด 56 80.00 

สารเคมีทางการเกษตรราคาแพง 39 55.71 

ปุยราคาแพง 38 54.29 

หนอพันธุราคาแพง 27 38.57 

ไมมีพื้นที่ปลูกเปนของตัวเอง 20 28.57 

แรงงานขาดแคลน 17 24.29 

พื้นที่ปลูกมีไมเพียงพอหรือมีนอย 15 21.43 

กานผลแตก 15 21.43 

อาการไสแตก 13 18.57 

ผลผลิตต่ํา 13 18.57 

คาแรงงานสูง 12 17.14 



สัตวศัตรูทําลายผลผลิต 12 17.14 

ขาดความรูใหม ๆ ดานการผลิต 12 17.14 

ขาดแหลงใหการสนับสนุนดานเงินลงทุน 4 5.71 

โรคระบาด 2 2.86 

ภัยธรรมชาต ิ 2 2.86 

ดานการตลาด   

ผลผลิตราคาต่ํา 38 54.29 

แหลงจําหนายอยูหางไกล 21 30.00 

ขาดอํานาจการตอรองกับพอคา 18 25.71 

จํานวนแหลงรับซื้อมีนอย 10 14.29 

ขาดแหลงรับซื้อผลผลิตคุณภาพ 7 10.00 

ผลผลิตมีมากกินความตองการของตลาด 5 7.14 

หมายเหตุ: 1/ สามารถระบุไดมากกวา 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินเช่ือ

สง
ออ

กต
ลา

ดต
าง

ปร
ะเ

ทศ

กลุม
ปจจัยการผลิต

สินเช่ือ ความรู

สถาบันการเงิน

สินเชื่อ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

DOA, DAOE, DLD

ความรู

รัยรองแหลงผลิต
ความรู

เกษตรกร

หนอพันธุ

พท.ปลูก

พท.ปลูก

เจาของสวนยาง

ปลูกยาง 

ดูแลยาง

เกษตรกรผูปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทอง

พอคารวบรวม

พอคาตางถ่ิน

พอคารายยอย

ตลาดแหลงจําหนาย

- ตลาดไท

- ตลาดส่ีมุมเมือง

- ตลาดมหานาค

- ตลาดคลองเตย

- นครปฐม

- ราชบุรี

- หาดเล็ก (ตราด)

รานคา

ปจจัยการผลิต

สินเชื่อทางการเกษตร

ผูสงออก



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบระบบการผลิตสับปะรดพันธุตราดสีทอง 

ที่มา: การสํารวจ (2554) 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา  

 

การศึกษาระบบการผลิตสับปะรดพันธุตราดสีทองในพื้นที่จังหวัดตราด ดําเนินการศึกษาโดยวิธีการ

สัมภาษณเกษตรกรผูปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทองในพื้นทีจ่ังหวัดตราด ในปเพาะปลูก 2553/54 กลุมตัวอยางคือ

เกษตรกรผูปลูกสับปะรดพันธุตราดสีทอง จํานวน 70 ราย ใชสถิติพรรนณา ประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการนําเสนอผลการศึกษา ผลการศึกษา พบวา เกษตรกรสวนมากอายุอยู

ระหวาง 40 – 50 ป คิดเปนรอยละ 50.00 ของเกษตรกรทั้งหมด โดยสวนมากเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 77.14 

ที่เหลือเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 22.86 เกษตรกรสวนมากจบการศึกษาระดับปฐมศึกษาตน คิดเปนรอยละ 

37.14 เกษตรกรสวนมากทําสวนยางพาราเปนอาชีพหลัก คิดเปนรอยละ 38.57 เกษตรกรสวนมากปลูกสับปะรด

ในพื้นท่ีของคนอ่ืนโดยไมเสียคาเชา คิดเปนรอยละ 47.14  

สวนใหญดินที่ปลูกเปนดินรวนปนลูกรัง คิดเปนรอยละ 74.66 ในดานวิธีการใหน้ํา เกษตรกรสวนใหญ คิด

เปนรอยละ 67.14 ใหน้ําฝนธรรมชาติอยางเดียว ขณะที่เกษตรกรสวนหนึ่ง คิดเปนรอยละ 32.86 ใชน้ําฝนตาม

ธรรมชาติและมีการใหน้ําในชวงฝนทิ้งชวง 

เกษตรกรสวนมาก คิดเปนรอยละ 47.14 มีแปลงปลูก จํานวน 3 – 5 แปลงตอครัวเรือน และสวนมากใช

ระบบปลูกแบบ ปลูกสับปะรดแซมในสวนยางพารา คิดเปนรอยละ 85.07 และพบวา ลักษณะดินในแปลงปลูก

สวนใหญเปนดินรวนปนลูกรัง คิดเปนรอยละ 74.66 เกษตรกรสวนใหญ คิดเปนรอยละ 51.43 ไถเตรียมดินกอน

ปลูกจํานวน 2 ครั้ง และเกือบทั้งหมดมีการคัดเลือกหนอกอนปลูก โดยหนอที่ใชปลูกสวนใหญมีขนาด 300 – 500 



กรัม หรือหนอขนาดเล็ก คิดเปนรอยละ 34.29 และสวนใหญ คิดเปนรอยละ 45.71 ซื้อหนอพันธุมาจากเกษตรกร

รายอื่น 

เกษตรกรทั้งหมดไมไดใสปุยรองกนหลุมกอนปลูก สวนเกษตรกรสวนนอย คิดเปนรอยละ 8.57 ใชปุย

อินทรียรองพ้ืนกอนปลูก การใชปุยบํารุงตนของเกษตรกรมีความหลากหลาย สูตรปุยที่มีการใชมากที่สุด คือ ปุย

สูตร 15-15-15 คิดเปนรอยละ 57.14 สําหรับปุยสูตรอื่น ๆ ที่เกษตรกรใช เชน 21-0-0, 21-4-21, 25-10-10, 26-

0-0, 16-16-16, 25-5-25 และ 13-13-21 เปนตน เกษตรกรสวนมาก คิดเปนรอยละ 57.14 มีการพนปุยทางใบ 

ในชวงกอนและหลังบังคับดอกทั้งรูปแบบที่เปนปุยเคมี ฮอรโมนพืช และปุยอินทรีย  

เกษตรกรทั้งหมดใชสารเอธิฟอน อัตรา 10 – 30 มล. รวมกับปุยเคมี 40-0-0 อัตรา 300 – 500 กรัม ตอ

น้ํา 20 ลิตร ในการบังคับดอก เมื่อตนอายุ 8 เดือน เกษตกรสวนใหญรอยละ 51.43 มีการใชสารกําจัดวัชพืชกอน

ปลูก ไดแก ไดยูรอน อามีทรีน และ ไกลโฟเสต และรอยละ 48.57 ไมใชสารกําจัดวัชพืชแตใชวิธีกําจัดโดยใช

แรงงานกล 

การประเมินวันเก็บเก่ียวจะนับวันหลังจากทําการบังคับดอกสวนใหญรอยละ 48.57 เก็บเกี่ยวผลเมื่ออายุ 

5 เดือนหลังบังคับดอก และประเมินจากลักษณะองคประกอบอื่น ๆ ของผลประกอบ เชน สีเปลือกผล การเปด

ของตาแถวลาง และลักษณะรองตา 

รูปแบบการจําหนายทีน่ิยมมากท่ีสุด คือ การขายแบบเหมาสวน คิดเปนรอยละ 85.71 และรูปแบบการ

จําหนายอื่น ๆ เชน การนําไปขายในตลาดทองถิ่น คิดเปนรอยละ 17.14 ขายที่ตลาดกรุงเทพฯ เชน ตลาดไท 

ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดมหานาค ตลาดคลองเตย คิดเปนรอยละ 14.29 และขายปลีก คิดเปนรอยละ 7.14 และ

นําไปขายตลาดตางจังหวัดอื่น ๆ ขายใหกับผูรับซื้อสงออก และขายที่ตลาดหาดเล็ก 

ปญหาดานการผลิตมากท่ีสุดคือ การระบาดของวัชพืช คิดเปนรอยละ 80.00 การระบาดของวัชพืชที่ติด

มากับหนอพันธุ ทําใหมีการกระจายของวัชพืชที่มีความหลากหลาย วัชพืชบางชนิดมีความตานทานตอสารกําจัด

วัชพืช ปญหารองลงมา ไดแก สารเคมีทางการเกษตรราคาแพง และปุยราคาแพง คิดเปนรอยละ 55.71 และ 

54.29 ตามลําดับ ปญหาดานการตลาดที่พบมากท่ีสุดคือ ผลผลิตราคาต่ํา คิดเปนรอยละ 54.29 แนวทางการแกไข

ปญหาดังกลาวนี้ คือ ในชวงที่ผลผลิตราคาต่ํา เกษตรกรบางสวนจะหาชองทางการจําหนายผลผลิตเอง เชน การ

ขายปลีก นําไปแปรรูปบางสวน และคัดแยกขายตลาดตางจังหวัดอื่น ๆ ที่ไดราคาสูงกวาการขายแบบเหมายกสวน 

 

 

คําแนะนํา 

1. ควรจัดใหมีฐานขอมูลดานการผลิตสับปะรดพันธุตราดสีอง ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดงาย เพื่อเปนขอมูล

ที่จะนํามาสนับสนุนในการวางแผนเพื่อกําหนดยุทธศาสตร และนโยบายในการพัฒนาที่เกี่ยวของ 



2. ควรสนับสนุน เผยแพร และประชาสัมพันธความจําเพาะ ขอดีเดน คุณคาและคุณประโยชนทาง

โภชนาการ และสรรพคุณดานอื่น ๆ ของสับปะรดพันธุตราดสีทอง ใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางสําหรับผูบริโภคทั้ง

ภายในและตางประเทศ  

3. ควรจัดใหมีการสรางตราเฉพาะ เพื่อบงชี้ความเฉพาะของสับปะรดพันธุตราดสีทองคุณภาพ 

4. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อแกปญหาในดานการผลิต และการตลาด ดังตอไปนี้  

1) การปองกันกําจัดวัชพืชอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือลดการระบาด และการกระจายตัวของวัชพืช 

รวมทั้งความตานทานตอสารกําจัดวัชพืช 

2) การผลิตในการใชปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใชปุยอินทรียเพื่อลดการใช

ปุยเคมี 

3) การแกปญหาอาการไสแตกในชวงกอนการเก็บเกี่ยว 

4) การใชเครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานคน เพื่อลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน 

และคาแรงงานสูง 

5) การสรางมูลคาผลผลิต เชน การแปรรูปผลผลิตใหมีความหลากหลาย การนําไปใชประโยชน

ของผลิตภัณฑในรูปแบบตาง ๆ เปนตน 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

 ผลที่ไดจากการวิจัยที่เปนขอเสนอแนะสามารถนําไปพัฒนาตอได  

 

คําขอบคุณ 

คณะผูวิจัยขอขอบคุณเกษตรกร ผูประกอบการ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณมรกต 

และผูชวยนักวิจัยทุกทาน ของสํานักงานเกษตรกจังหวัดตราด ที่ใหความชวยเหลือและสนันสนุนในการวิจัยครั้งนี้ 
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