
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  :  วิจัยและพัฒนาสับปะรด 

 

2. โครงการวิจัย  :  ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดในพ้ืนที่เกษตรกร 

 

3. ชื่อการทดลอง   :  ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

แก้ปัญหาโรคเหี่ยว 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าโครงการวิจัย นายละเอียด ปั้นสุข สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

หัวหน้าการทดลองที่ 4 นางสาวศรีนวล  สุราษฎร์ สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

ผู้ร่วมงาน นายชูชาติ  วัฒนวรรณ   สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

       นางอรุณี  วัฒนวรรณ   สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

  นางจรีรัตน์  มีพืชน์   สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

       นางสาวหฤทัย  แก่นลา   สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

       นายนพดล  แดงพวง   สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

       นายสุเมธ  พากเพียร   สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

             นางสาวจารุณี  ติสวัสดิ์               สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฉะเชิงเทรา 

  นางเกษสิริ  ฉันทะพิริยะพูน  สังกดั ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

  นางอุมาพร  รักษาพราหมณ์  สังกัด ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

 

5. บทคัดย่อ    

ด าเนินงานทดสอบในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพ่ือแก้ปัญหาการปลูกสับปะรดของ

เกษตรกรโดยการน าเทคโนโลยีการผลิตที่ดีที่สามารถแก้ปัญหาในการผลิตสับปะรด โดยให้เกษตรกรหรือ

กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทดสอบเปรียบเทียบในทุกข้ันตอนของการ

ด าเนินงาน เกษตรกรร่วมด าเนินงานจังหวัดละ 5 ราย ระหว่างตุลาคม 2553-กันยายน 2556 การ

ด าเนินงานมี 2 กรรมวิธีได้แก่วิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตร (วิธีทดสอบ) และวิธีปฏิบัติของเกษตรกร 

ผลการด าเนินงานในจังหวัดระยอง พบว่าวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 7,880 กก./ไร่ มีต้นทุน 21,935 บาท/

ไร่ มีรายไดสุ้ทธิ 17,465 บาท/ไร่ วิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 7,524 กก./ไร่ มีต้นทุน 22,324 บาท/ไร่ มี



รายไดสุ้ทธิ 15,296 บาท/ไร่ จังหวัดชลบุรี พบว่าวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,320 กก./ไร่ มีต้นทุน 

18,725 บาท/ไร่ มีรายไดสุ้ทธิ 7,875 บาท/ไร่ วิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,768 กก./ไร่ มีต้นทุน 22,748 

บาท/ไร่ มีรายได้สุทธิ 1,092 บาท/ไร่ ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดระยองและ

ชลบุรีจึงเป็นเทคโนโลยีการผลิตทางเลือกท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ของเกษตรกร สามารถลดปัญหา

การเกิดโรคเหี่ยว ช่วยให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตต่ าลงส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นได้ และผลการด าเนินงาน

ในจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่า วิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,253 กก./ไร่ มีต้นทุน 16,884.68 บาท/ไร่ มี

รายไดสุ้ทธิ 15,683.92 บาท/ไร่ วิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,962 กก./ไร่ มีต้นทุน 15,674.80 บาท/ไร่ มี

รายไดสุ้ทธิ 15,089.60 บาท/ไร่ แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการปลูกสับปะรดของเกษตรกรจังหวัด

ฉะเชิงเทรานั้นดีอยู่แล้ว มีต้นทุนต่ า และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่จากผลการด าเนินงาน พบว่าผลผลิต

ของวิธีทดสอบมีคุณภาพดีกว่าและได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร ดังนั้นจึงควรมีการแนะน าส่งเสริม

เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดตามวิธีของกรมวิชาการเกษตรในบางขั้นตอน มาปรับใช้ผสมผสานกับวิธีปฏิบัติ

ของเกษตรกร เช่น เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยเคมีตามสูตรที่แนะน า เพ่ือให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพ่ิม

มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนได้ 

 

6. ค าน า 

สับปะรดเป็นสินค้าเกษตรส่งออกท่ีส าคัญชนิดหนึ่งของไทยเช่นเดียวกับการผลิตสินค้าเกษตรอื่นๆ การ

ผลิตสับปะรดสดเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมกระป๋องหรือส าหรับบริโภคสดก็ตามยังไม่มีขั้นตอน

การผลิตที่เป็นมาตรฐาน ท าให้เกิดผลเสียทั้งในด้านคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ไม่สม่ าเสมอแน่นอนและ

ต้นทุนการผลิตที่สูง เนื่องจากมีส่วนที่ต้องคัดท้ิงเกิดขึ้นในปริมาณมาก (กรมวิชาการเกษตร, 2543) ภาค

ตะวันออกมีแหล่งผลิตสับปะรดที่ส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และตราด (ส านักส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3, 2553) นอกจากนี้ในการผลิตสับปะรดในปัจจุบันนั้นพบว่ายังมีปัญหาที่

ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาผลผลิตต่ า ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผลสับปะรดโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการ

ตกค้างของสารไนเตรทในผลสับปะรด และการเกิดผลแกน (กรมวิชาการเกษตร, 2543) ท าให้คุณภาพไม่ได้

มาตรฐานตามข้อก าหนดของโรงงานรับซื้อ และปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาการกระจายปริมาณการผลิต

ไม่สม่ าเสมอ (กรมวิชาการเกษตร, 2543) ดังนั้น การแก้ปัญหาการปลูกสับปะรดของเกษตรกร โดยการน า

เทคโนโลยีการผลิตที่ดีที่สามารถแก้ปัญหา และยกระดับมาตรฐานการผลิตสับปะรด โดยเฉพาะเทคโนโลยี

ในด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้ปุ๋ยเคมีที่ดีและมีประสิทธิภาพ การป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยให้

เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายมีส่วนร่วม (Farmer Participartory Research) ในการ

ด าเนินงานทดสอบเปรียบเทียบในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน เป็นวิธีหนึ่งที่จะท าให้เกษตรกรเรียนรู้



ขั้นตอนการผลิตและกระบวนการผลิตด้วยตนเอง ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถรับและน าเทคโนโลยีที่ได้ไป

ปรับใช้ได้เป็นอย่างดี 

 

7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์  หน่อสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย 

  สารป้องกันก าจัดเชื้อราฟอสเอทิล อะลูมิเนียม (80% WP) 

  สารป้องกันก าจัดแมลง ไดอะซินอน 

  สารก าจัดวัชพืชโบรมาซิล และไดยูรอน 

  สารบังคับการออกดอกเอทธิฟอน 

  ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0  15-5-20  46-0-0  0-0-50  0-0-60 

   

วิธีการ 

 เปรียบเทียบวิธีปฏิบัติของกรมวิชาการเกษตรกับวิธีเกษตรกร 

กรรมวิธีเกษตรกร 

1. การเตรียมดิน 

   - ผาน 3  1 ครั้ง 

   - ผาน 7  2 ครั้ง  ยกร่อง 

2. การปลูก  7,000 หน่อ/ไร่ 

3. การใส่ปุ๋ย 

   - ใส่ปุ๋ยมูลไก่ 1 เที่ยวรถสิบล้อ/4ไร่ 

   - หลังปลูก 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กระสอบ/ไร่ 

   - หลังใส่ปุ๋ยครั้งแรก 2-3 เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 2 กระสอบ/ไร่ 

   - ก่อนบังคับดอก เมื่อสังเกตต้นสับปะรดซีดเหลืองฉีดพ่นปุ๋ยยูเรีย 

4. การก าจัดวัชพืช 

   - ฉีดพ่นโบรมาซิล + ไดยูรอน 

5. การบังคับการออกดอก  

  - ฉีดพ่นเอทิฟอน+ยูเรีย 2 ครั้ง ห่างกัน 6-7 วัน 

กรรมวิธีทดสอบ (กรมวิชาการเกษตร) 

1. การเตรียมดิน 

   - ผาน 3  1 ครั้ง 



   - ผาน 7  2 ครั้ง  ยกร่อง 

2. เตรียมหน่อพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรด  

3. จุ่มหน่อสับปะรดด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราฟอสเอทิล อะลูมิเนียม (80% WP) ผสมกับสาร

ป้องกันก าจัดแมลง ไดอะซินอน อัตรา 80-100 กรัม+ 100 มล./น้ า 20 ลิตร แล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่มก่อน

ปลูก 

4. การปลูก ปลูกระบบแถวคู่ ใช้ระยะปลูก 30x50x100 ซม. ประมาณ 7,500-8,000 ต้น/ไร ่

5. การใส่ปุ๋ย 

5.1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 เป็นปุ๋ยรองพ้ืน อัตรา 15 กรัม/ต้น 

5.2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-5-20 เมื่อสับปะรดอายุ 3 เดือน และ 6 เดือน หลังปลูก อัตรา 

20 กรัม/ต้น บริเวณกาบใบ 

5.3 ก่อนบังคับดอก 1 เดือน และ 5 วัน พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 46-0-0 + 0-0-

50 อัตรา 500 + 500 กรัม/น้ า 20 ลิตร พ่นทั่วต้นพอเปียก และหลังจากบังคับดอกไปแล้ว 

20 วัน ให้พ่นปุ๋ยสูตรดังกล่าวอีกครั้ง 

5.4 หลังบังคับดอก 3 เดือนครึ่ง (105 วัน) ให้พ่นปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กก./น้ า 20 

ลิตร เพื่อป้องกันการเกิดโรคผลแกน 

6. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

6.1 การป้องกันก าจัดวัชพืช  

1) หลังปลูกสับปะรด แต่ก่อนวัชพืชงอก เมื่อดินมีความชื้นพ่นสารโบรมาซิล (ไฮ

วาร์ – เอ็กซ์ 80% ดับบลิวพี) + ไดยูรอน (คาร์แมกซ์ 80% ดับบลิวพี) อัตรา 

500+500 กรัมต่อน้ า  80  ลิตรต่อไร่  เพ่ือก าจัดวัชพืชที่งอกจากเมล็ดในดิน 

2) ก่อนบังคับดอกประมาณ 1 เดือน พ่นซ้ าสารก าจัดวัชพืชในข้อ 2)      

เฉพาะบริเวณท่ีพบวัชพืชงอกไม่เกิน  3- 5 ใบ 

6.2 การป้องกันก าจัดโรคพืช 

1) โรครากเน่าต้นเน่า เมื่อพบอาการของโรคดังกล่าวให้ถอนต้นออกมาเผา

ท าลายนอกแปลง และพ่นบริเวณต้นที่เป็นโรคด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราฟอส

เอทิล อะลูมิเนียม (80% WP) อัตรา 80-100 กรัม/น้ า 20 ลิตร 

2) โรคเหี่ยวสับปะรด ท าการส ารวจแปลงปลูกสับปะรดทุกเดือนหลังปลูก เมื่อ

พบต้นที่แสดงอาการของโรคให้ถอนต้นดังกล่าวออกมาเผาท าลายนอกแปลง 

6.3 การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช  หลังปลูกประมาณ  3  เดือน ใชส้ารฆ่าแมลงไดอะ

ซินนอน  60% EC อัตรา  500  มิลลิลิตรต่อไร่  พ่นเพ่ือควบคุมปริมาณมดและเพลี้ยแป้ง  หรือ



หลังปลูกสับปะรดทุก  15  วัน  จนถึงระยะบังคับดอก 1) สุ่มส ารวจปริมาณมดบริเวณโคนต้น

สับปะรด  โดยมีจุดสุ่มเช่นเดียวกับการสุ่มส ารวจการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยว  โดยใชไ้ม้ไผ่

ขนาดเล็ก  ยาวประมาณ  19  เซนติเมตร  จุ่ม  peanut  butter  ชนิดละเอียด (creamy)  

เป็นเหยื่อล่อวางเหยื่อพิษไฮดราเมทิลนอน (แอมโดร 0.73%)  ในถ้วยพลาสติกสีขาวขนาดเล็ก  

(สูง  3  เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง  5  เซนติเมตร)  อัตรา  0.0875  กรัม  ต่อตารางเมตร 

(140  กรัมต่อไร่)  เมื่อพบรูมด ณ จุดสุ่ม   2) วางเหยื่อพิษบริเวณโคนต้นสับปะรดที่แสดง

อาการโรคเหี่ยวทุกต้นในแปลงทดสอบ  หลังจากนั้น  7  วนั  ถอนต้นที่แสดงอาการโรคเหี่ยว

เผาท าลายนอกแปลง   

การเก็บข้อมูล  บันทึกจ านวนต้นที่แสดงและไม่แสดงอาการโรคเหี่ยว  ปริมาณเพลี้ยแป้ง  

มด  และศัตรูธรรมชาติ  บริเวณโคนต้นในแตล่ะจุด  เช่นเดียวกับการสุ่มส ารวจปริมาณมด  เพ่ือ

ติดตามการแพร่กระจายตลอดฤดูปลูก 

7. การบังคับดอก  ท าการบังคับดอกในช่วงเย็น  เมื่อสับปะรดอายุประมาณ  9  เดือน  ใช้สารอีที

ฟอน (เอทธิฟอน 48% เอสแอล)  70  มิลลิลิตร + ปุ๋ย 46-0-0  อัตรา  3  กิโลกรัม  ต่อน้ า  200  

ลิตร  หยอดยอดสับปะรดต้นละ  50  มิลลิลิตร หรือสารเอทธิฟอน 39.5% WP อัตรา 80 มิลลิลิตร + ปุ๋ย46-

0-0 อัตรา 3 กิโลกรัม/น้ า 200 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณยอดในขณะที่มีน้ าอยู่ในยอดในช่วงเช้ามืดที่มีอากาศเย็น 

ท าการบังคับ 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน 

 

เวลาและสถานที่ ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556 รวม 3 ปี 

  แปลงเกษตรกรจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน 

 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดินของเกษตรกรที่ร่วมทดสอบในจังหวัดระยองพบว่าสภาพของดินค่อนข้าง

เป็นกรด โดยมีค่า pH อยู่ระหว่าง 4.31-4.97 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) 0.69-1.37 % ฟอสฟอรัส 

(Avai. P) 12.06-66.19 มก./กก. โพแทสเซียม (Exch. K) 15.04-82.76 มก./กก. แคลเซียม 27.56-

247.29 มก./กก. และแมกนีเซียม 3.12-42.73 มก./กก. (ตารางที่ 1) ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดินของ

เกษตรกรที่ร่วมทดสอบในจังหวัดชลบุรีพบว่าสภาพดินค่อนข้างเป็นกรด โดยมีค่า pH อยู่ระหว่าง 4.42-

4.75 ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน (OM) 0.57-1.31 % ฟอสฟอรัส (Avai. P) 6.40-95.38 มก./กก. 

โพแทสเซียม (Exch. K) 21.78-54.60 มก./กก. แคลเซียม 68.27-287.97 มก./กก. และแมกนีเซียม 8.28-

44.00 มก./กก. (ตารางที่ 1) จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทั้ง 2 จังหวัดพบว่าสภาพดินมีความเป็น



กรดเหมาะส าหรับการปลูกสับปะรด แต่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เกษตรกรควรมีการปรับปรุงบ ารุงดิน 

เช่นการปลูกพืชตระกูลถั่ว การใส่ปุ๋ยอินทรีย์บ ารุงดินก่อนปลูกพืช จะช่วยให้โครงสร้างดินดีขึ้น และมี

ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพ่ิมขึ้นได้อีกด้วย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต 

ผลการด าเนินงานในฤดูกาลผลิตที่ 1 จังหวัดระยอง เกษตรกรร่วมด าเนินการ 5 ราย พบว่าคุณภาพ

ผลผลิตของทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกัน โดยวิธีทดสอบ สับปะรดมีน้ าหนักเฉลี่ย 1.6 กก./

ผล มีความหวาน 14.2 องศาบริกซ์ วิธีเกษตรกร สับปะรดมีน้ าหนักเฉลี่ย 1.5 กก./ผล มีความหวาน 14.5 

องศาบริกซ์ ดังแสดงในตารางที่ 1 หลังเก็บผลผลิต วิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 7,880 กก./ไร ่มีต้นทุน 

21,935 บาท/ไร่ มีรายได้ 39,400 บาท/ไร่ มีค่า BCR 1.80 วิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 7,524 กก./ไร่ มี

ต้นทุน 22,324 บาท/ไร่ มีรายได้ 37,620 บาท/ไร่ มีค่า BCR 1.69 ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 1 คุณภาพผลผลิตสับปะรดเฉลี่ยในพ้ืนที่ทดสอบ จังหวัดระยอง เกษตรกร 5 ราย 

รายการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

น้ าหนักผล (กก./ผล)  1.6 1.5 

ความกว้างผล (ซม.) 12.7 12.2 

ความยาวผล (ซม.) 16.2 15.7 

ความหวาน (องศาบริกซ์) 14.2 14.5 
 

  

 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ยผลผลิต ราคาขาย รายได้ ต้นทุนการผลิต รายได้สุทธิ และค่า BCR ของเกษตรกร

ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เกษตรกร 5 ราย 

รายการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (กก./ไร่)  7,880  7,524  

ราคาขาย (บาท/กก.)  5 5 

รายได้ (บาท/ไร่)  39,400  37,620  

ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)  21,935 22,324 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)  17,465 15,296 

BCR  1.80  1.69  
 

  

 

ผลการด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เกษตรกรร่วมด าเนินการ 5 ราย พบว่า คุณภาพผลผลิตของทั้ง

วิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกัน โดยวิธีแนะน า สับปะรดมีน้ าหนักเฉลี่ย 1.5 กก./ผล มีความหวาน 



14.9 องศาบริกซ์ วิธีเกษตรกร สับปะรดมีน้ าหนักเฉลี่ย 1.4 กก./ผล มีความหวาน 15.0 องศาบริกซ์ ดังแสดง

ในตารางที่ 3 หลังเก็บผลผลิต วิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,320 กก./ไร่ มีต้นทุน 18,725 บาท/ไร่ มีรายได้ 

26,600 บาท/ไร่ มีค่า BCR 1.42 วิธีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,768 กก./ไร่ มีต้นทุน 22,748 บาท/ไร่ มี

รายได้ 23,840 บาท/ไร่ มีค่า BCR 1.05 ดังแสดงในตารางที่ 4  

 

ตารางท่ี 3 คุณภาพผลผลิตสับปะรดเฉลี่ยในพ้ืนที่ทดสอบ จังหวัดชลบุรี เกษตรกร 5 ราย 

รายการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

น้ าหนักผล (กก./ผล)  1.5 1.4 

ความกว้างผล (ซม.) 12.2 12.2 

ความยาวผล (ซม.) 15.7 15.3 

ความหวาน (องศาบริกซ์) 14.9 15.0 
 

  

 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ยผลผลิต ราคาขาย รายได้ ต้นทุนการผลิต รายได้สุทธิ และค่า BCR ของเกษตรกร

ในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เกษตรกร 5 ราย 

รายการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (กก./ไร่)  5,320 4,768 

ราคาขาย (บาท/กก.)  5 5 

รายได้ (บาท/ไร่)  26,600 23,840 

ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)  18,725 22,748 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)  7,875 1,092 

BCR  1.42 1.05 
 

  

 

จากผลการด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีพบว่าเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยค่อนข้างต่ า เนื่องจากปัญหา

การเกิดโรคเหี่ยว โดยผลจากการส ารวจการเกิดโรคเหี่ยวสับปะรดก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 1 เดือน พบว่าใน

พ้ืนที่จังหวัดระยอง วิธีทดสอบมีอัตราการเกิดโรคเหี่ยว 10% วิธีเกษตรกรมีอัตราการเกิดโรคเหี่ยว 15% 

ส่วนในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี วิธทีดสอบมีอัตราการเกิดโรคเหี่ยว 10% วิธีเกษตรกรมีอัตราการเกิดโรคเหี่ยวสูง

ถึง 30% นอกจากนี้สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง ส่งผลให้สับปะรดแสดงอาการเหี่ยวเพ่ิมมากข้ึนอีก

ด้วย 



ผลการด าเนินงานในฤดูการผลิตที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกรร่วมด าเนินการ 5 ราย พบว่า

คุณภาพผลผลิตของทั้งวิธีทดสอบและวิธีเกษตรกรไม่แตกต่างกัน โดยวิธีทดสอบ สับปะรดมีน้ าหนักเฉลี่ย 

1.32 กก./ผล วิธีเกษตรกร สับปะรดมีน้ าหนักเฉลี่ย 1.28 กก./ผล ดังแสดงในตารางที่ 5 หลังเก็บผลผลิต 

วิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 5,253 กก./ไร่ มีต้นทุน 16,884.68 บาท/ไร่ มีรายได้ 32,568.60 บาท/ไร่ มีค่า 

BCR 1.93 วธิีเกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,962 กก./ไร่ มีต้นทุน 15,674.80 บาท/ไร่ มีรายได้ 30,764.40 

บาท/ไร่ มีค่า BCR 1.96 ดังแสดงในตารางที่ 6 

ตารางท่ี 5 คุณภาพผลผลิตสับปะรดเฉลี่ยในพ้ืนที่ทดสอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 5 ราย 

รายการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

น้ าหนักผล (กก./ผล)  1.32 1.28 

ความกว้างผล (ซม.) 12.11 11.72 

ความยาวผล (ซม.) 13.94 13.57 
 

  

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยผลผลิต ราคาขาย รายได้ ต้นทุนการผลิต รายได้สุทธิ และค่า BCR ของเกษตรกรในพ้ืนที่

จังหวัดฉะเชิงเทรา เกษตรกร 5 ราย 

รายการ วิธีทดสอบ วิธีเกษตรกร 

ผลผลิต (กก./ไร่)  5,253 4,962 

ราคาขาย (บาท/กก.)  6.20 6.20 

รายได้ (บาท/ไร่)  32,568.60 30,764.40 

ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่)  16,884.68 15,674.80 

รายได้สุทธิ (บาท/ไร่)  15,683.92 15,089.60 

BCR  1.93 1.96 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ : สรุปเนื้อหา สาระส าคัญของผลงาน และข้อเสนอแนะใน  

งานวิจัยเรื่องนั้นๆ ในอนาคต 

จังหวัดระยอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต พบว่าคุณภาพผลผลิตของวิธีทดสอบและวิธี

เกษตรกรไม่แตกต่างกัน สับปะรดมีขนาดและน้ าหนักใกล้เคียงกัน (ตาราง 1) หลังเก็บผลผลิต พบว่า

วิธีทดสอบได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร และมีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่า ท าให้วิธีทดสอบมีรายได้สุทธิ

สูงกว่าวิธีเกษตรกร (ตาราง 2) จากผลการด าเนินงานจะเห็นได้ว่าวิธีปฏิบัติของเกษตรกรนั้นยังมีต้นทุน

ที่สูง ท าให้มีรายได้ไม่มากเท่าที่ควร เมื่อน าเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตรเข้ามาปฏิบัติใน

พ้ืนที่ สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัด



ระยองจึงเป็นเทคโนโลยีการผลิตทางเลือกท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ของเกษตรกร ช่วยให้

เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตต่ าลงส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนได้ 

จังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต พบว่าคุณภาพผลผลิตของวิธีทดสอบและวิธี

เกษตรกรไม่แตกต่างกัน สับปะรดมีขนาดและน้ าหนักใกล้เคียงกัน (ตาราง 3) หลังเก็บผลผลิต พบว่า

วิธีทดสอบได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร และมีต้นทุนในการผลิตต่ ากว่า ท าให้วิธีทดสอบมีรายได้สุทธิ

สูงกว่าวิธีเกษตรกร (ตาราง 4) นอกจากนี้ระหว่างการด าเนินงานทดสอบ เกษตรกรในจังหวัดชลบุรี

ประสบปัญหาการเกิดโรคเหี่ยวสับปะรด เนื่องมาจากติดมากับหน่อพันธุ์ และแพร่ระบาดภายในแปลง 

พบว่า วิธีทดสอบมีปัญหาการเกิดโรคน้อยกว่าวิธีเกษตรกร เนื่องจากได้มีการส ารวจการเกิดโรค เมื่อ

พบต้นสับปะรดที่แสดงอาการเหี่ยวได้มีการน าต้นดังกล่าวออกไปเผาท าลายนอกแปลง และมีการฉีด

พ่นสารไดอะซีนอนบริเวณรอบๆจุดที่เป็นโรค ส่วนวิธีเกษตรกรไม่ได้ปฏิบัติ จึงพบการแพร่ระบาดของ

โรคเหี่ยวสูงกว่า ดังนั้นเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดคุณภาพในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีจึงเป็นเทคโนโลยี

ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เกษตรกร สามารถลดปัญหาการเกิดโรคเหี่ยว ชว่ยให้

เกษตรกรมีต้นทุนต่ า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนได้ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิต พบว่าคุณภาพผลผลิตของวิธีทดสอบกับวิธี

เกษตรกรไม่แตกต่างกันมากนัก หลังเก็บผลผลิต พบว่าวิธีทดสอบได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร แต่มี

ต้นทุนสูงกว่าท าให้มีรายได้สุทธิไม่แตกต่างกับวิธีเกษตรกร แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีการปลูกสับปะรด

ของเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นดีอยู่แล้ว มีต้นทุนต่ า และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่จากผลการ

ด าเนินงาน พบว่าผลผลิตของวิธีทดสอบมีคุณภาพดีกว่าและได้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร ดังนั้นจึง

ควรมีการแนะน าส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดตามวิธีของกรมวิชาการเกษตรในบางขั้นตอน มา

ปรับใช้ผสมผสานกับวิธีปฏิบัติของเกษตรกร เช่น เทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยเคมีตามสูตรที่แนะน า เพ่ือให้ได้

ผลผลิตมีคุณภาพและปริมาณเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนได้ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับเทคโนโลยีระบบ

การผลิตสับปะรดคุณภาพ สามารถน าเทคโนโลยีดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสับปะรดในพ้ืนที่

ของตนเอง เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตสับปะรดมีคุณภาพสูงขึ้น และได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน

ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของ

โรคเหี่ยวสับปะรดซึ่งส่วนใหญ่มักติดมากับหน่อพันธุ์หรือวัสดุปลูก ดังนั้น การน าเอาชุดเทคโนโลยีการ

ผลิตสับปะรดคุณภาพไปขยายผลใช้ในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยในขั้นตอน

ของการคัดเลือกหน่อพันธุ์หรือจุกซึ่งนอกจากจะคัดเลือกให้มีขนาดเท่ากันแล้วการคัดเลือกวัสดุปลูก

ดังกล่าว จากแปลงหรือแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรดยังสามารถช่วยลดจ านวนการ



เกิดโรคนี้ลงได้ และในขั้นตอนของการชุบหน่อก่อนปลูกด้วยสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช ได้แก่ สาร

ป้องกันก าจัดเชื้อรา และสารป้องกันก าจัดแมลงจะช่วยให้สามารถลดปัญหาการเกิดโรครากเน่าและ

ต้นเน่า และช่วยก าจัดเพลี้ยแป้งซึ่งเป็นแมลงพาหะของโรคเหี่ยวสับปะรดที่อาจติดมากับหน่อพันธุ์หรือ

จุก ท าให้สามารถลดปัญหาการเกิดโรคเหี่ยวสับปะรดในฤดูถัดไปได้ 
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