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บทคัดย่อ 
 

 การทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตและการแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกรเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ด าเนินการในพ้ืนที่แปลงเกษตรกร ต าบลหนองกระท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และ
อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินการทดสอบแปลงละ 1 ไร่ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 สิ้นสุดปี 2556 รวม 2 
ปี มีเกษตรกรร่วมด าเนินการจังหวัดละ 5 รายๆ ละ 1 ไร่ ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี คือ วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร ผล
การทดสอบทั้ง 2 ปี พบว่าวิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยว 4.92 และ 8.31 เปอร์เซ็นต์ โดย
มีการเกิดโรคเหี่ยวลดลง 3.39 เปอร์เซ็นต์  โดยวิธีแนะน า และวิธีเกษตรกรให้ผลผลิตเฉลี่ย 4,171 และ 3,826 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ   มีต้นทุนเฉลี่ย 15,013 และ 14,241  ตามล าดับ มีรายได้เฉลี่ย 20,246 และ 18,514 บาท
ต่อไร่ ตามล าดับ มีรายได้สุทธิเฉลี่ย 5,232 และ 4,347 ตามล าดับ  โดยวิธีแนะน ามีรายได้สูงกว่าวิธีเกษตรกร 885 
บาทต่อไร่  
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ค าน า 
 

สับปะรด (Ananas comosus (L.) Merr.) เป็นผลไมท้ี่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของไทย นอกจากบริโภค
สดในประเทศแล้ว ยังแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งออกต่างประเทศ โดยประเทศไทยครองเป็นผู้น าการผลิตและ
ส่งออกสับปะรดเป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นเวลานานกว่า 10 ปีมาแล้ว ในปี พ.ศ.2551 มีมูลค่าประมาณ 25,989 
ล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)   
 สับปะรดเป็นผลไม้ที่ปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย ในสภาพดินร่วน หรือร่วนปนทราย ไม่มีน้ าท่วมขัง 
ปริมาณฝนกระจายสม่ าเสมอ ประมาณ 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี ดินมีอินทรียวัตถุไม่ต่ ากว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ และ
ต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีแสงแดดจัด (กรมวิชาการเกษตร, 2545) ในปี พ.ศ. 2550 พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 606,177 ไร่ พ้ืนที่เก็บ
เกี่ยวได้ มีปริมาณ 590,306 ไร่ ผลผลิตรวม 2,185,275 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,702 กิโลกรัมต่อไร่ จังหวัดที่มีการปลูก
สับปะรดมากท่ีสุด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ้ืนที่ 278,403 ไร่ ผลผลิตรวม 928,098 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,370 
กิโลกรัมต่อไร่ รองมาเป็นจังหวัดระยอง เพชรบุรี ชลบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ตราด ก าแพงเพชร อุทัยธานี หนองคาย 
ล าปาง ฉะเชิงเทรา ชุมพร นครพนม สุพรรณบุรี เลย อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2551) 
โดยในเขตภาคเหนือตอนล่าง มีการปลูกสับปะรดกันมากท่ีอ าเภอเมือง อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอ
น้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอนครไทย และอ าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ผลผลิตของสับปะรดทั้งประเทศ
ประมาณร้อยละ 70 เป็นวัตถุดิบของโรงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญ คือ สับปะรดกระป๋อง น้ าสับปะรด มีการส่งออก
ในรูปผลสดร้อยละ 4 และบริโภคในประเทศในรูปผลสดประมาณร้อยละ 26 (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2546)  
 ในด้านผลผลิตสับปะรดของประเทศไทย แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตและส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์
สับปะรดเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ตาม แต่ยังพบปัญหาในด้านต่างๆ ทั้งในการผลิตและคุณภาพผลผลิต โดยปัญหา
ส าคัญที่พบในปัจจุบันคือ การแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อไวรัส ท าให้ผลผลิตและ
คุณภาพสับปะรดเสียหายอย่างรุนแรงจนบางครั้งไม่สามารถไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และยังพบโรคยอดเน่าและ
ต้นเน่าท าความเสียหายอีกด้วย การผลิตสับปะรดของไทยส่วนใหญ่จะอาศัยระบบน้ าฝน ผลผลิตต่อไร่ต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งอย่างเช่นฟิลิปปินส์ รวมทั้งไม่สามารถกระจายการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของโรงงาน ท าให้ประสบปัญหาผลผลิตมากเกินความต้องการในบางช่วง (peak) ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ า รวมทั้ง
ปัจจุบันปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ยและสารก าจัดวัชพืช รวมถึงค่าแรงงานสูงขึ้น ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบ
ปัญหาด้านพันธุ์สับปะรดที่ใช้ปลูกในปัจจุบัน ยังไม่มีพันธุ์หรือสายพันธุ์สับปะรดใหม่ที่จะมาปลูกทดแทนพันธุ์ปัตตาเวีย
ที่ใช้ปลูกอยู่เดิม ส าหรับโรงงานสับปะรดกระป๋องซึ่งมีความเสื่อมถอยทางพันธุกรรม คุณภาพผล โดยเฉพาะสีเนื้อไม่



สม่ าเสมอ ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีต่ า ในด้านพันธุ์สับปะรดบริโภคสดก็เช่นเดียวเดียวกัน ปัจจุบันมีความต้องการ
ในการบริโภคสับปะรดสดเพ่ิมมากขึ้น และตลาดต่างประเทศเปิดโอกาสให้สับปะรดสดจากประเทศไทยเข้าไปจ าหน่าย
เพ่ิมข้ึน เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น แต่ยังยังพบปัญหาในด้านอายุการเก็บรักษาสั้น โดยจะเกิดอาการไส้
สีน้ าตาลภายหลังการเก็บรักษาในสภาพอณุภูมิต่ า ท าให้เป็นอุปสรรคและปัญหาส าคัญยิ่งในการส่งออก รวมทั้งจะต้อง
ผลิตสับปะรดที่มีขนาดและคุณภาพความต้องการของตลาดด้วย จ าเป็นต้องมีการพัฒนาพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการ
บริโภคผลสดควบคู่ไปด้วยอีกทางหนึ่ง 
 การผลิตสับปะรดให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานโรงงาน และบริโภคสดเพ่ือการส่งออกนั้น ต้องมีองค์ประกอบที่
ส าคัญหลายอย่างคือ มีการคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งปลูก และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค มีวิธีการ
ปลูก การดูแลรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การขนส่งถึงโรงงานแปรรูปและ
ผู้บริโภค ซึ่งกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน จะต้องมีการปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบรับรองคุณภาพของผลผลิตได้ (กรมวิชาการเกษตร, 2545) โดยทั่วไปการปลูกสับปะรดแต่ละครั้งสามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นปลูก 1 ครั้งและจากต้นตอ 1-3 ครั้ง ในเวลา 2-3 ปี ปัญหาการผลิตสับปะรดยังมีอีกหลาย
ประการ เช่น การจัดการวัชพืชไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลงศัตรูพืช (เกลียวพันธ์, 2543) 
ปัญหาสารไนเตรทตกค้างเกินมาตรฐาน และการเกิดผลแกน ในแต่ละปีจะมีผลผลิตไม่แน่นอน และไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของโรงงานและตลาด ราคาผลผลิตผันผวนในบางปี เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต ท าให้ผลผลิตตกต่ า ไม่คุ้มค่าการลงทุน เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย ขาดแคลน
เงินทุนเพ่ือใช้ปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 
 ในปี พ.ศ. 2546 เกิดการระบาดของโรคเหี่ยวในสับปะรดส่งโรงงานพันธุ์ปัตตาเวีย ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แหล่งปลูกสับปะรดที่ส าคัญของประเทศไทย ท าให้ผลผลิตเสียหายมากกว่าร้อยละ 90 
ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 10,000 ไร่ และยังมีแนวโน้มจะระบาดไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศ (ส านักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช, 2546)  
 โรคเหี่ยว (Wilt Disease) มีสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มคลอสเตอโร (Closterovirus) หรืออาจเรียกว่า ไวรัส
โรคเหี่ยวสัมพันธ์กับเพลี้ยแป้ง เนื่องจากพบว่าการถ่ายทอดเชื้อไวรัสโดยเพลี้ยแป้ง 2 ชนิดได้แก่ Dysmicococus 
brevipes และ Dysmicococus neobrevipes โดยมีมดเป็นตัวน าเพลี้ยแป้งให้แพร่ระบาดรวดเร็วยิ่งขึ้น ต้นสับปะรด
ที่ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการใบอ่อนนิ่มสีเขียวอ่อน ปลายใบแห้งสีน้ าตาล หรือสีแดงลามสู่โคนใบ ใบลู่ลงและแผ่แบนไม่
ตั้งขึ้นเหมือนใบปกติ ต่อมาต้นเหี่ยวแห้งตายลากกุดสั้น (รุจิพรและคณะ, 2537) นอกจากนี้วิชัยและคณะ (2546) 
รายงานว่าเชื้อไวรัสสาเหตุโรคเหี่ยวนี้อยู่ที่ต้นและรากสับปะรด ถ่ายทอดโดยเพลี้ยแป้งเป็นพาหะดูดกินน้ าเลี้ยงจากต้น
สับปะรด แล้วมดเป็นตัวพาเพลี้ยแป้งไปถ่ายทอดเชื้อสู่ต้นสับปะรดต้นอ่ืนๆ ต่อเนื่องไป ในแหล่งปลูกที่การจัดการ
วัชพืชไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เป็นหลบซ่อนอาศัยของมดและเพลี้ยแป้ง ซึ่งเกลียวพันธ์ (2543) ได้แนะน าสารโบรมา
ซิลผสมไดยูรอน พ่นก่อนวัชพืชงอก ส าหรับการก าจัดมดและเพลี้ยแป้งนั้น ช านาญและคณะ (2540) รายงานว่า การ
ใช้เหยื่อพิษไฮดราเมทิลนอน (แอมโดร 0.73% BG) ก่อนปลูก อัตรา 275 กรัมต่อไร่ ได้ผลดีเท่ากับสารฆ่าแมลงชนิด
อ่ืนๆ แต่ถ้าจะก าจัดเพลี้ยแป้งด้วยควรใช้ควบคู่กับสารฆ่าแมลงไดอะซินอน (บาซูดิน 60% EC) อัตรา 500 มิลลิลิตรต่อ



ไร่ อย่างไรก็ตามการใช้หน่อพันธุ์จากแหล่งไม่มีโรคเหี่ยวระบาด เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถลดการระบาดของโรคเหี่ยวได้ 
(ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2546) 
 เนื่องจากตลาดต่างประเทศส าหรับสับปะรดแปรรูปและสับปะรดบริโภคสดมีศักยภาพดีมากดังนั้น ประเทศ
ไทยในฐานะผู้ผลิต และผู้ส่งออกสับปะรดรายใหญ่ที่สุดของโลก จึงจัดท าแปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการ
ผลิตและการแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร โดยน าวิธีการต่างๆ ตั้งแต่การใช้หน่อพันธุ์จากแหล่งไม่มี
โรคเหี่ยวระบาด การเตรียมดินเพ่ือท าลายแหล่งอาศัยของเชื้อไวรัส การก าจัดวัชพืช และการป้องกันก าจัดมดอย่างมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการวิธีการดังกล่าวร่วมกับการบ ารุงรักษาให้ต้นสับปะรดมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความ
สมบูรณ์พร้อมจะบังคับดอกให้ได้ผลผลิตตามก าหนด โดยมีเป้าหมายที่จะลดการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวในแหล่งปลูก
สับปะรดโรงงาน และเพ่ิมผลผลิตในพ้ืนที่ที่มีโรคเหี่ยวการระบาดได้อย่างน้อย 20% 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการผลิตและการแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดที่เหมาะสม สามารถแก้ปัญหาโรคเหี่ยว
ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15  

 
 
 

วิธีด าเนินการ 
 
อุปกรณ์ 

  1. หน่อพันธุ์สับปะรด ได้แก่ พันธุ์ปัตตาเวีย   
     2. สารป้องกันก าจัดเชื้อราฟอสเอทิล อะลูมิเนียม (80% WP)   
     3. สารป้องกันก าจัดแมลง ไดอะซินอน หรือไทอะมีโทแซม 

  4. ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0,  15-5-20,  46-0-0,  และ 0-0-50, 0-0-60 
    5. ตาชั่ง ไม้วัด ปากกาเมจิก ปอฟาง และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
    6. อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่าง  ได้แก่ ถุงพลาสติก  ตาชั่ง  สมุดบันทึก แผ่นป้าย ปากกาสี 
 
วิธีการ 
           การทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร เขต
ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วยวิธีการต่างๆ คือ วิธีแนะน า และวิธีของเกษตรกร จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมทดสอบ 
จังหวัดละ 5 รายๆ ละ 1 ไร่ ท าการทดสอบในพ้ืนที่แปลงเกษตรกร อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และอ าเภอ     
น้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ขั้นตอนและวิธีการมีดังนี้ 



 ขั้นตอนที่ 1 ท าการวิเคราะห์พ้ืนที่ และหาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตสับปะรดของเกษตรกรในเขต
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ต่อจากนั้นได้เขียนโครงการตามปัญหาที่เกษตรกรต้องการให้แก้ปัญหาเสนอของบประมาณ
เพ่ือด าเนินการทดสอบ และน าเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรมาพัฒนาโดยการใช้ขบวนการท างานทดสอบแบบมี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 1.1.  นัดหมายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด พร้อมทั้งอธิบายชี้แจงถึงการทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการ
ในการผลิตและแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกรเขตภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของการทดสอบ ตามท่ีได้วิเคราะห์พื้นที่ และวินิจฉัยปัญหาร่วมกับเกษตรกรไปแล้ว 
 1.2.  รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พร้อมพิจาณาคัดเลือกพ้ืนที่ของเกษตรกรแต่ละรายที่ประสงค์จะเข้า
ร่วมโครงการ และคัดเลือกเกษตรกรที่มีความเข้าใจ และสมัครใจ รวมถึงมีความพร้อมเหมาะสมที่สุดจ านวน 5 รายๆ 
ละ 1 ไร่ ต่อจังหวัด 
 1.3.  วางแผนงานทดสอบตามประเด็นปัญหาที่ได้เขียนโครงการวิจัยขึ้นมาโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ เป็นการเปรียบเทียบเทคโนโลยีระหว่างเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรกับเทคโนโลยีที่เกษตรกรปฏิบัติอยู่ 
(วิธีเกษตรกร)  
 1.4.  ด าเนินการทดสอบเปรียบเทียบชุดเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร (วิ ธีแนะน า) กับวิธีของเกษตรกร
ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 2  วิธีการทดสอบและผลการทดสอบ  เป็นการด าเนินงานทดสอบในพ้ืนที่แปลงของเกษตรกร  มี
เกษตรกรเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทดสอบร่วมกับนักวิชาการเกษตร ที่ให้ค าแนะน าวิธีการทดสอบ โดย
น าเอาเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตและแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด ตามวิธีแนะน าของกรมวิชาการเกษตร  
น าไปทดสอบเปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกรเดิมเป็นแปลงเปรียบเทียบ 

 
 
 
2.1 การเก็บข้อมูล 
ท าการเก็บบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่  วันปลูก วันปฏิบัติการต่างๆ  เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยว  ความ

กว้างของผล  ความสูงของผล  น้ าหนักผล ความหวานของผล   สุ่มเก็บเก่ียวและเก็บข้อมูลด้านผลผลิต ขนาดพ้ืนที่ 20  
ตารางเมตร ต่อจุด  จ านวน 5 จุดต่อกรรมวิธี     ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการปฏิบัติการ แล้วน ามาวิเคราะห์ ผลทาง
เศรษฐศาสตร์ ท าการค านวณ  รายได้  รายจ่าย  ผลตอบแทนจากการผลิตพริกของทั้ง 2 กรรมวิธีต่างๆ  และสุ่มเก็บ
ผลผลิตเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้าง และวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการลงทุน 
(Benefit Cost Ratio หรือ BCR)  

2.2 วิธีการด าเนินการทดสอบ 



การทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร เขต
ภาคเหนือตอนล่าง   จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ ด าเนินการโดยเกษตรกร การทดสอบประกอบด้วย 2 
วิธีการ คือ 

กรรมวิธีที่ 1 วิธีแนะน า  ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. เตรียมหน่อพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรด  
2. ชุบหน่อสับปะรดด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราฟอสเอทิล อะลูมิเนียม (80% WP) อัตรา 80-100 กรัม ผสมกับ

สารป้องกันก าจัดแมลง ไดอะซินอน อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือไทอะมีโทแซม อัตรา 5 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตรแล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่มก่อนปลูก 

3. การปลูก ปลูกระบบแถวคู ่ใช้ระยะปลูก 30x50x100 ซม. ประมาณ 7,500-8,000 ต้นต่อไร่ 
 4. การใส่ปุ๋ย 
    4.1 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 เป็นปุ๋ยรองพ้ืน อัตรา 15 กรัม/ต้น 

   4.2 ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-5-20 เมื่อสับปะรดอายุ 3, 6 เดือนหลังปลูก อัตรา 20 กรัม/ต้น บริเวณกาบใบ 
     4.3 ก่อนบังคับดอก 1 เดือน และ 5 วัน พ่นปุ๋ยทางใบสูตร 46-0-0+0-0-50 อัตรา 500 + 500 กรัมต่อน้ า  
20 ลิตร และหลังจากบังคับดอกแล้ว 20 วัน ให้พ่นปุ๋ยสูตรดังกล่าวอีกครั้ง 

4.4 หลังบังคับดอก 3 เดือนครึ่ง (105 วัน) พ่นปุ๋ยสูตร 0-0-60 อัตรา 1 กโิลกรัทต่อน้ า 20 ลิตรเพ่ือป้องกัน 
การเกิดโรคผลแกน 
  5. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
     5.1 การป้องกันก าจัดวัชพืช 
          - หลังปลูกสับปะรดแต่ก่อนวัชพืชงอกเมื่อดินมีความชื้นพ่นสารโบรมาซิล+ไดยูรอน อัตรา  500+500 
กรัมต่อน้ า 80 ลิตรต่อไร่ เพ่ือก าจัดวัชพืชที่งอกจากเมล็ดในดิน 
          -  ก่อนบังคับดอกประมาณ 1 เดือนพ่นซ้ าสารก าจัดวัชพืชเฉพาะบริเวณที่พบวัชพืชงอกไม่เกิน 3-5 ใบ 
     5.2 การป้องกันก าจัดโรคพืช 
          -  โรครากเน่าต้นเน่า พบอาการของโรคให้ถอนต้นเผาท าลายนอกแปลง   และพ่นบริเวณต้นที่เป็นโรค   
ด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราฟอสเอทิล อะลูมิเนี่ยม (80% WP) อัตรา 80-100 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร 
          -  โรคเหี่ยวสับปะรด ส ารวจแปลงปลูกสับปะรดทุกเดือนหลังปลูก    เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค 
ให้ถอนต้นดังกล่าวเผาท าลายนอกแปลง 
     5.3 การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช หลังปลูกสับปะรด 3 เดือน ใช้สารฆ่าแมลงไดอะซินอน (60% EC)   
อัตรา 500 มิลลิลิตรต่อไร่ เพ่ือควบคุมปริมาณมดและเพลี้ยแป้ง หรือหลังปลูกสับปะรดทุก 15 วัน จนถึงระยะบังคับ
ดอก ระยะเก็บเก่ียว บันทึกจ านวนต้นที่แสดงและไม่แสดงอาการโรคเหี่ยว ปริมาณเพลี้ยแป้ง มด และศัตรูธรรมชาติ
บริเวณโคนต้นในแต่ละจุด เช่นเดียวกับการสุ่มส ารวจปริมาณมด เพื่อติดตามการแพร่กระจายตลอดฤดูปลูก  

6. การบังคับดอก ท าการบังคับดอกช่วงเย็น เมื่อสับปะรดอายุประมาณ 9 เดือน ใช้สารอีทีฟอน (48% SL) 
70 มิลลิลิตร + ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร หยอดยอดสับปะรดต้นละ 50 มิลลิลิตร หรือสารเอทธิ



ฟอน (39.5% WP) อัตรา 80 มิลลิลิตร + ปุ๋ย 46-0-0 อัตรา 3 กิโลกรัมต่อน้ า 200 ลิตร ฉีดพ่นยอดในขณะที่มีน้ าอยู่
ในยอดช่วงเช้ามืดที่มีอากาศเย็น บังคับ 2 ครั้ง ห่างกัน 5 วัน 
 

กรรมวิธีที่ 2 วิธีเกษตรกร ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
1.เตรียมจุก หรือ หน่อพันธุ์จากแหล่งปลูก และชื้อเพ่ิมเติมกรณีหน่อพันธุ์ขาด (ราคา 1-1.20 บาทต่อหน่อ) 
2. ไม่มีการชุบหน่อพันธ์ชุบหน่อสับปะรดก่อนปลูก 
3. การปลูก ปลูกระบบแถวคู ่ใช้ระยะปลูก 30x60x80 ซม. ประมาณ 6,000-7,500 ต้นต่อไร่ 

 4. การใส่ปุ๋ย 
   4.1 ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งท่ี 1 อายุ 1-2  เดือน ใส่ปุ๋ยทางดิน สูตร 21-0-0+15-15-15 อัตรา 15 กรัมต่อต้น 

              4.2 ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2 อายุ4-5 เดือน ใส่ปุ๋ยทางดิน สูตร 15-7-18+21-0-0  อัตรา 15 กรัมต่อต้น 
              4.3 อายุ 6-8 เดือน ใส่ปุ๋ยทางใบสูตร 46-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัม + 0-0-60 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อน้ า 
1,000 ลิตร พ่นได้จ านวน 15,000 ต้น หรือ 2 ไร่ (พ่น 2 ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน) 

   4.4 อายุ 8-10 เดือน บังคับผลออกพร้อมกันเมื่อต้นมีขนาด 2-2.5 กิโลกรัม โดยการหยอดแก๊สแคลเซียม
คาร์ไบค์ ครั้งแรก 2-3 เกล็ดต่อยอด และครั้งที่ 2 4-5 เกล็ด/ยอด ห่างกัน 3-5 วัน 

   4.5 หลังหยอดแก๊ส 20-30 วัน ใส่ปุ๋ยทางใบสูตร 21-0-0 อัตรา 15 กิโลกรัม + 0-0-60 อัตรา 25 กิโลกรัม 
ต่อน้ า 1,000 ลิตร พ่นได้จ านวน 15,000 ต้น หรือ 2 ไร่ 

   4.6 หลังหยอดแก๊ส 90 วัน ใส่ปุ๋ยทางใบสูตร 0-0-60 อัตรา 25 กิโลกรัม ต่อ น้ า 1,000 ลิตรพ่นได้จ านวน 
15,000 ต้น หรือ 2 ไร่ 

   4.7 หลังหยอดแก๊สได้ 145-165 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อผลสุกครึ่งลูก (ในช่วงฤดูฝนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็ว
กว่า 20-30 วัน) 
  5. การป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
      -  ก าจัดวัชพืชในแปลง ด้วยสารดูดซึมไฮร์วาเอ็ก + สารคุมหญ้าคาร์แม็ก อัตรา  1,000+1,000 กรัมต่อ
น้ า 1000 ลิตร 2 ครั้ง ในช่วงต้นและปลายฤดูฝน  
 
 

ระยะเวลา  เดือนตุลาคม 2554   สิ้นสุด เดือนกันยายน 2556    รวม  2  ป ี
 

สถานที่ด าเนินงาน  ด าเนินการทดสอบในพ้ืนที่ปลูกสับปะรดของเกษตรกร  
 จังหวัดพิษณุโลก    ต าบลหนองกระท้าว  อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 5 ราย 
 จังหวัดอุตรดิตถ์     ต าบลห้วยมุ่น   อ าเภอน้ าปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 5 ราย 
 
 
 



 
 
 
 

ผลการทดสอบ 
 

ผลการทดสอบเฉลี่ย  ปี 2555และ 2556  จังหวัดพิษณุโลก 
 

ผลการทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร 
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวิธีแนะน าและวิธีของเกษตรกร เฉลี่ยทั้งสองปี (ตารางท่ี 1) ดังนี้  

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวของสับปะรด  โดยสุ่มเก็บบันทึกข้อมูล โรคเหี่ยวของสับปะรดในแปลง ทั้ง 2 
กรรรมวิธี เมื่อสับปะรดมีอายุ 4, 8 และ 12 เดือน พบว่า วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร พบต้นที่เป็นโรคเหี่ยวเฉลี่ย 9.33 
และ 16.33 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยวิธีแนะน าพบต้นที่เป็นโรคเหี่ยวน้อยกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 7 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 1) 

 
ผลการเปรียบเทียบ ความกว้างของผล ความสูงของผล น้ าหนักผล และความหวานของผล แปลง

ทดสอบทางเศรษฐศาสตร์ ของผลผลิตแปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยว
ของสับปะรดในไร่เกษตรกร พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวิธีแนะน าและวิธีของเกษตรกร เฉลี่ยทั้งสองปี  
(ตารางท่ี 2) ดังนี้ 

ความกว้างของผล  แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   
วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร  มีความกว้างของผลรวมเฉลี่ย 11.24 และ 11.04 เซนติเมตร  โดยวิธีแนะน ามีความกว้าง
ของผลเฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 0.20 เซนติเมตร 

ความสูงของผล แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   
วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร  มีความสูงของผลรวมเฉลี่ย 13.02  และ 12.05   เซนติเมตร โดยวิธีแนะน ามีความสูงของ
ผลเฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 0.97 เซนติเมตร 

น้ าหนักของผล  แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   
วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร  มีน้ าหนักของผลรวมเฉลี่ย 1.23  และ 1.08 กิโลกรัมต่อผล โดยวิธีแนะน ามีน้ าหนักของ
ผลเฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 0.15  กิโลกรัมต่อผล 

ความหวานของผล  แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   
วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร  มีความหวานของผลรวมเฉลี่ย 17.50  และ 16.91 องศาบริกซ์ โดยวิธีแนะน ามีความ
หวานของผลเฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 0.59  องศาบริกซ์ 

 



ผลการเปรียบเทียบผลผลิต รายได้ ต้นทุน รายได้สุทธิ แปลงทดสอบทางเศรษฐศาสตร์ ของผลผลิตแปลง
ทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร พื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก ระหว่างวิธีแนะน าและวิธีของเกษตรกร เฉลี่ยทั้งสองปี (ตารางท่ี 3) ดังนี้ 

 

 ผลผลิตสับปะรด แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   
วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร  ให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 4,565 และ 4,265 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธีแนะน าให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง
กว่า วิธีเกษตรกร 300 กิโลกรัมต่อไร่ 

ต้นทุนการผลิตสับปะรด แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของ
สับปะรด   วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร  มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 15,967  และ 15,367 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุน
เฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 600 บาทต่อไร่ 

รายได้  แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   วิธีแนะน า 
และวิธีเกษตรกร  มีรายได้รวมเฉลี่ย 19,891  และ 18,596 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 
1,295  บาทต่อไร่ 

รายได้สุทธิ  แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   วิธี
แนะน า และวิธีเกษตรกร  มีรายได้สุทธิรวมเฉลี่ย 3,922  และ 3,379 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิเฉลี่ยสูง
กว่า วิธีเกษตรกร 543.5  บาทต่อไร่ 

 
ผลการทดสอบทางเศรษฐศาสตร์ แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรค

เหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวิธีแนะน าและวิธีของเกษตรกร เฉลี่ยทั้งสองปี 
(ตารางท่ี 4) ดังนี้ 

แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตและแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร พ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลก  วิธีแนะน า  ให้จ านวนผลผลิตเฉลี่ย 4,564  กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนการผลิต  รายได้ และรายได้สุทธิ
เฉลี่ย 15,969  19,891 3,922 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตและแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร พ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลก  วิธีเกษตรกร  ให้จ านวนผลผลิตเฉลี่ย 4,265  กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนการผลิต  รายได้ และรายได้
สุทธิเฉลี่ย 15,367  18,596  3,379 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

 
 

ผลการทดสอบเฉลี่ย ปี 2555 และ 2556 จังหวดัอตุรดิตถ ์
 

ผลการทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร 
พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวิธีแนะน าและวิธีของเกษตรกร เฉลี่ยทั้งสองปี (ตารางท่ี 5) ดังนี้  

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวของสับปะรด  โดยสุ่มเก็บบันทึกข้อมูล โรคเหี่ยวของสับปะรดในแปลง ทั้ง 2 
กรรรมวิธี เมื่อสับปะรดมีอายุ 4, 8 และ 12 เดือน พบว่า วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร พบต้นที่เป็นโรคเหี่ยวเฉลี่ย 1.52 



และ 3.19 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยวิธีแนะน าพบต้นที่เป็นโรคเหี่ยวน้อยกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 1.67 เปอร์เซ็นต์ 
(ตารางท่ี 1) 

 
ผลการเปรียบเทียบ ความกว้างของผล ความสูงของผล น้ าหนักผล และความหวานของผล แปลง

ทดสอบทางเศรษฐศาสตร์ ของผลผลิตแปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยว
ของสับปะรดในไร่เกษตรกร พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวิธีแนะน าและวิธีของเกษตรกร เฉลี่ยทั้งสองปี    
(ตารางท่ี 6) ดังนี้ 

ความกว้างของผล  แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   
วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร  มีความกว้างของผลรวมเฉลี่ย 11.31 และ 10.88 เซนติเมตร  โดยวิธีแนะน ามีความกว้าง
ของผลเฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 0.43 เซนติเมตร 

ความสูงของผล แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   
วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร  มีความสูงของผลรวมเฉลี่ย 12.09  และ 11.47   เซนติเมตร โดยวิธีแนะน ามีความสูงของ
ผลเฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 0.62 เซนติเมตร 

น้ าหนักของผล  แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   
วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร  มีน้ าหนักของผลรวมเฉลี่ย 1.20  และ 1.11 กิโลกรัมต่อผล โดยวิธีแนะน ามีน้ าหนักของ
ผลเฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 0.09  กิโลกรัมต่อผล 

ความหวานของผล  แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   
วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร  มีความหวานของผลรวมเฉลี่ย 14.07  และ 13.07 องศาบริกซ์ โดยวิธีแนะน ามีความ
หวานของผลเฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 0.80  องศาบริกซ์ 

 
ผลการเปรียบเทียบผลผลิต รายได้ ต้นทุน รายได้สุทธิ แปลงทดสอบทางเศรษฐศาสตร์ ของผลผลิตแปลง

ทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร พื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ ระหว่างวิธีแนะน าและวิธีของเกษตรกร เฉลี่ยทั้งสองปี (ตารางท่ี 7) ดังนี้ 

 

 ผลผลิตสับปะรด แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   
วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร  ให้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 3,777 และ 3,388 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธีแนะน าให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง
กว่า วิธีเกษตรกร 389 กิโลกรัมต่อไร่ 

ต้นทุนการผลิตสับปะรด แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของ
สับปะรด   วิธีแนะน า และวิธีเกษตรกร  มีต้นทุนรวมเฉลี่ย 14,059  และ 13,116 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีต้นทุน
เฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 943 บาทต่อไร่ 

รายได้  แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   วิธีแนะน า 
และวิธีเกษตรกร  มีรายได้รวมเฉลี่ย 20,601  และ 18,432 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า วิธีเกษตรกร 
2,169  บาทต่อไร่ 



รายได้สุทธิ  แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด   วิธี
แนะน า และวิธีเกษตรกร  มีรายได้สุทธิรวมเฉลี่ย 6,544  และ 5,316 บาทต่อไร่ โดยวิธีแนะน ามีรายได้สุทธิเฉลี่ยสูง
กว่า วิธีเกษตรกร 1,228  บาทต่อไร่ 

 
ผลการทดสอบทางเศรษฐศาสตร์ แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรค

เหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวิธีแนะน าและวิธีของเกษตรกร เฉลี่ยทั้งสองปี 
(ตารางท่ี 8) ดังนี้ 

แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตและแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร พ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลก  วิธีแนะน า  ให้จ านวนผลผลิตเฉลี่ย 3,777  กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนการผลิต  รายได้ และรายได้สุทธิ
เฉลี่ย 14,059  20,601  5,542 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

แปลงทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิตและแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร พ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลก  วิธีเกษตรกร  ให้จ านวนผลผลิตเฉลี่ย 3,388  กิโลกรัมต่อไร่  มีต้นทุนการผลิต  รายได้ และรายได้
สุทธิเฉลี่ย 13,116  18,432  5,316 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

 
ขั้นตอนที่ 3  วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ และสรุปผลการทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และ

แก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 
 
 
 

วิจารณ์ และข้อเสนอแนะ 
ทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร ในเขตพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนล่าง   ด าเนินการในเขตพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์  ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 2555 ถึง 2556  รวม 2 ปี มีเกษตรกรร่วมด าเนินการจังหวัดละ 5 ราย เป็นการน าเทคโนโลยีแบบ
บูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด ของกรมวิชาการเกษตร เข้าไปพัฒนาในพ้ืนที่ปลูกสับปะรด
ของเกษตรกรที่ปลูกอยู่ในปัจจุบัน  เป็นการแนะน า ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจที่จะน าเทคโนโลยีไปปรับใช้  
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตของตนเองที่ไม่ถูกต้อง  เพ่ือช่วยให้เกษตรกรลดความเสี่ยงทางด้าน  
การผลิต การตลาด และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาโรคเหี่ยวซึ่งเป็นโรคที่ส าคัญของสับประรด ซึ่งหากเกษตรกร 
ละเลย และไม่ทราบถึงท่ีมาของปัญหา แนวทางแก้ไข จะมีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  ผลผลิตอาจ
เสียหายได้ทั้งแปลง จากผลการทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการในการผลิต และแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่
เกษตรกร ทั้ง 10 ราย ใน 2 จังหวัด ผลการทดสอบทั้งสองปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยวิธีแนะน า สามารถลด
ปัญหาโรคเหี่ยวได้  7.26 เปอร์เซ็นต์ หรือ 3.39  เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีของเกษตรกร ซึ่งมีการเกิด
โรคเหี่ยว  11.44  (ตารางท่ี 9) 



จากการด าเนินการร่วมกับเกษตรกร พบว่าปัญหาของโรคเหี่ยวในสับปะรด  กรรมวิธีแนะน า สามารถลด
ปัญหาโรคเหี่ยวได้ไม่มากนักเพียง  3.39      เปอร์เซ็นต์  ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องมาจากหน่อพันธุ์สับปะรด ที่น ามาปลูกท้ัง 
2 กรรมวิธี เป็นหน่อพันธุ์สับปะรดที่หาได้ในพ้ืนที่ และหน่อพันธุ์ที่ได้ไม่มีความปลอดโรคเหมือนกัน  ดังนั้นกรรมวิธี
แนะน า จึงมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาโรคเหี่ยวได้ไม่มากนัก  เพียงแต่ช่วยลดปัญหาการเกิดโรคเหี่ยว และการชุบหน่อ
พันธุ์ด้วยสารเคมีก่อนการปลูก สามารถควบคุม มดซึ่งเป็นพาหะน าเพลี้ยแปลงไปสู่ต้นสับปะรดในแปลง  และลด
ปัญหาการเน่าของหน่อพันธุ์สับปะรดหลังปลูก  

 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
ผลการทดสอบเทคโนโลยีแบบบูรณาการ ในการผลิต และการแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรดในไร่เกษตรกร 

เขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง  จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์  ระยะเวลาด าเนินการปีงบประมาณ 2555 ถึง 
2556 รวม 2 ปี มีเกษตรกรร่วมด าเนินการ จ านวน 10 ราย (จังหวัดละ 5 ราย) สรุปผลการทดสอบแต่ละด้าน ได้ดังนี้  
(ตารางท่ี 9,10,11) 

1. เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหีย่วของสับปะรด  เมื่อสับปะรดมีอายุ 4, 8 และ 12 เดือน พบว่า วิธีแนะน า และ
วิธีเกษตรกร พบต้นที่เป็นโรคเหี่ยวเฉลี่ย 4.92 และ 8.31 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ โดยวิธีแนะน าพบต้นที่เป็นโรคเหี่ยว
น้อยกว่าวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 3.39 เปอร์เซ็นต์ 

3. ความกว้างของผล    วิธีแนะน า     มีความกว้างของผลรวม 2 จังหวัดเฉลี่ยทั้ง 2 ปี 0.31 เซนติเมตร   
4. ความสูงของผล  วิธีแนะน า มีความกว้างของผลรวม 2 จังหวัดเฉลี่ยทั้ง 2 ปี  0.79  เซนติเมตร  
5. น้ าหนักของผล   วิธีแนะน า มีความกว้างของผลรวม 2 จังหวัดเฉลี่ยทั้ง 2 ปี  0.15  กิโลกรัม  
6. ความหวานของผล  วิธีแนะน า มีความกว้างของผลรวม 2 จังหวัดเฉลี่ยทั้ง 2 ปี  0.69  องศาบริกซ ์
7. ผลผลิตของสับปะรด  วิธีแนะน าให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร รวม 2 จังหวัดเฉลี่ยทั้ง 2 ปี  3.45   

กิโลกรัมต่อไร่  
8. ต้นทุนการผลิตสับปะรด วิธีแนะน าให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร รวม 2 จังหวัดเฉลี่ยทั้ง 2 ปี  772   บาท

ต่อไร่  
9. รายได้  วิธีแนะน าให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร รวม 2 จังหวัดเฉลี่ยทั้ง 2 ปี 1,732  บาทต่อไร่  
10. รายได้สุทธิ  วิธีแนะน าให้ผลผลิตสูงกว่าวิธีเกษตรกร รวม 2 จังหวัดเฉลี่ยทั้ง 2 ปี 885  บาทต่อไร่  
11. ค าแนะน า  การแก้ปัญหาโรคเหี่ยวของสับปะรด โดยเฉพาะในเขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

เกษตรกรควรเตรียมหาหน่อพันธุ์สับปะรดจากแหล่งที่ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรด หรือหน่อพันธุ์ปลอด
โรค และต้องมีการชุบหน่อสับปะรดด้วยสารป้องกันก าจัดเชื้อราฟอสเอทิล อะลูมิเนียม (80% WP) อัตรา 80-100 กรัม 
ผสมกับสารป้องกันก าจัดแมลง ไดอะซินอน อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรือไทอะมีโทแซม อัตรา 5 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตรแล้วผึ่งให้แห้งในที่ร่มก่อนปลูก จึงจะสามารถลดปัญหาโรคเหี่ยวได้ 

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 



 เทคโนโลยีที่ได้ สามารถใช้เป็นต้นแบบให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคเหี่ยวสับปะรด น าไป
ปรับใช้ให้เหมะสมกับระดับความรุนแรงของการระบาด และวิธีการผลิตสับปะรดของเกษตรกร โดยการประสานงาน
ร่วมกันระหว่างนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตรกับนักส่งเสริมการเกษตร และผู้น ากลุ่มเกษตรกรระดับท้องถิ่น 

1. หลีกเลี่ยงการน าหน่อหรือจุกสับปะรด จากแหล่งที่มีการระบาดของโรค ไปปลูกหรือขยายพันธุ์ในแหล่งที่
ยังไม่มีโรคนี้ระบาด  เพราะอาจมีไวรัสแฝงอยู่ในหน่อพันธุ์และท าให้เกิดการแพร่ระบาดจากที่หนึ่งไป  ยังอีกที่หนึ่งได้ 
          2. จัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของมดและเพลี้ยแป้ง  โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมดินให้ตัดต้นและปั่น
ตอเก่าสับปะรดทิ้งไว้ 2-3 เดือน แล้วจึงไถและพรวนดิน 1-2 ครั้ง มีการคราดเก็บซากเหง้า  ต้นสับปะรด และวัชพืช
ออกมาเผาท าลายนอกแปลง เพ่ือก าจัดไวรัสและแมลงพานะที่ยังอาศัยอยู่ในซากพืช  พร้อมทั้งก าจัดวัชพืชทั้งในและ
รอบแปลงตลอดฤดูปลูก  เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยของมดและเพลี้ยแป้ง   

3. การป้องกันก าจัดเพลี้ยแป้ง ก่อนปลูกในกรณีที่น าหน่อพันธุ์มาปลูกในแหล่งที่มีการระบาดของโรค
เหี่ยว  ควรแช่หน่อพันธุ์ด้วยสารฆ่าแมลง 5-10 นาที ได้แก่ ไทอะมีโทแซม (25 % WG)  อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร  
หรืออิมิดาโคลพริด (70 % WG)  อัตรา 4 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร และไดโนทีฟูแรน (10% WP) อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 20 
ลิตรชุบหน่อพันธุ์ ก่อนปลูก  

4. การก าจัดโรคพืช  โรคต้นเน่า รากเน่า ใช้สารฟอสเอทธิล อะลูมิเนียม (80% WP) อัตรา 80 – 100 กรัมต่อ
น้ า 20 ลิตร ชุบหน่อพันธุ์ ก่อนปลูก 

5. ก าจัดมดโดยใช้เหยื่อพิษไฮดราเมทิลนอน (0.73% GR)  อัตรา 275 กรัมต่อไร่ หว่านทั่วแปลงเพ่ือก าจัดมด
ก่อนปลูก จากนั้นประมาณ 3 เดือน ใช้สารฆ่าแมลงไดอะซินอล (60% EC) อัตรา 500 มิลลิลิตรต่อน้ า 100 ลิตรต่อไร่ 
ฉีดพ่นอีกครั้งเพ่ือควบคุมปริมาณมดและเพลี้ยแป้ง 

 6. การควบคุมวัชพืชซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเพลี้ยแป้ง  หลังปลูกแต่ก่อนวัชพืชงอก เมื่อดินมีความชื้นพ่น
สารโบรมาซิลผสมไดยูรอน อัตรา 500+500  กรัมน้ า 80 ลิตร เพ่ือก าจัดวัชพืชที่งอกจากเมล็ดในดิน           
          7. หมั่นส ารวจแปลงต้นปลูกและแปลงต้นตอตลอดฤดูปลูกอย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง เมื่อพบต้นเป็นโรคให้
ใช้สารฆ่าแมลงไดอะซินอล (60% EC) อัตรา 500 มิลมิลิตรต่อน้ า 100 ลิตรต่อไร่ พ่นบนดินในพ้ืนที่ 1-2 ตารางเมตร 
เพ่ือป้องกันการลุกลามของโรค แต่ห้ามใช้หลังบังคับดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือถ้าพบเพลี้ยแป้งระบาดให้พ่นสาร
ฆ่าแมลงไทอะมีโทแซม (25% WG)  อัตรา 2 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน (10% WP) อัตรา 50 กรัมต่อน้ า 
20 ลิตร เฉพาะจุดและรัศมีโดยรอบที่พบเพลี้ยแป้ง  แต่ต้องหยุดพ่นในช่วงขณะสับปะรดติดผลอ่อนเพ่ือไม่ให้มีสารพิษ
ตกค้าง  
          8. จัดท าแปลงผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดไว้ใช้เอง 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 แสดงเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวสับปะรดเฉลี่ย ปี 2555 และ 2556 เขตพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 
              เมื่อสับปะรดมีอายุ   4, 8 และ 12 เดือน   



วิธีการ 

 

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวของสับปะรด 

         4 เดือน          8 เดือน         12 เดือน                      เฉลี่ย            การเกิดโรคเหี่ยวลดลง  

วิธีแนะน า 
ปี 2555                   0               1                4 
ปี 2556                 10              20              22 

 

    เฉลี่ย                  5              10               13                      9.33                    7  
วิธีเกษตรกร 
ปี 2555                   1              11              16 
ปี 2556                 18              25               29 

 

    เฉลี่ย                  9              18               22                     16.33  
 
ตารางท่ี 2  แสดงคุณภาพของผลผลิตสับปะรด เฉลี่ยปี  2555 และ 2556  เขตพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

 
วิธีการ 

  ความกว้างผล         ความสูงผล          น้ าหนักผล         ความหวานผล                              

   (เซนติเมตร)         (เซนติเมตร)          (กิโลกรัม)           (องศาบริกซ์)  

วิธีแนะน า 
ปี 2555               11.11             13.01             1.28               16.78 
ปี 2556               11.38             13.04             1.18               18.22 

 

    เฉลี่ย              11.24              13.02             1.23              17.50                      
วิธีเกษตรกร 
ปี 2555               10.92             12.13             1.13               16.16 
ปี 2556               11.16             11.98             1.03               17.66 

 

    เฉลี่ย              11.04              12.05             1.08              16.91  
 
ตารางท่ี 3  แสดงผลผลิต  รายได้  ต้นทุน  รายได้สุทธิ เฉลี่ย ปี 2555 และ 2556 เขตพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

วิธีการ 
          ผลผลติ         รายได้          ต้นทุน         รายไดสุ้ทธิ         ราคาผลผลติ        รายได้สุทธิเพิ่ม 
         (กก./ไร่)       (บาท/ไร่)       (บาท/ไร่)        (บาท/ไร่)           (บาท/ไร่)             (บาท/ไร่) 

วิธีแนะน า 
ปี 2555                  4,772       21,473       16,125       5,348               4.50 
ปี 2556                  4,359       18,309       15,812       2,497               4.20 

 

    เฉลี่ย                 4,565        19,891       15,967       3,922                                 543      
วิธีเกษตรกร 
ปี 2555                  4,553       20,489       15,951       4,838               4.50 
ปี 2556                  3,977       16,703       14,783       1,920               4.20 

 



    เฉลี่ย                 4,265        18,596       15,367       3,379                                       
 
ตารางท่ี 4  สรุปผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เฉลี่ย ปี 2555 และ 2556  เขตพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 
 

    รายการ 
          

                            วิธีแนะน า         ดรรชน ี                  วิธีเกษตรกร         ดรรชนี         
          

ผลผลิต  (กก./ไร่)                           4,564             107.01                     4,265              100 
รายได้  (บาท/ไร่)                         19,891             106.96                    18,596              100 
ต้นทุนการผลิต  (บาท/ไร่)               15,969             103.91                    15,367              100 
รายได้สุทธิ  (บาท/ไร่)                     3,922             116.06                      3,379              100 
ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม (บาท)         4.35               99.77                       4.36               100 
    Benefit Cost Ratio (BCR)           1.26                  -                           1.21                       

 
ตารางท่ี 5 แสดงเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวสับปะรดเฉลี่ย ปี 2555 และ2556 เขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ ์
              เมื่อสับปะรดมีอายุ  4, 8 และ 12 เดือน   

วิธีการ 

 

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวของสับปะรด 

     4 เดือน              8 เดือน                12 เดือน                          การเกิดโรคเพื่อลดลง  

วิธีแนะน า 
ปี 2555                 0                   0                  2.81 
ปี 2556                 0                   0                  0.24 

 

เฉลี่ย                    0                   0                  1.52                            1.67  
วิธีเกษตรกร 
ปี 2555                0                   0                  5.50 
ปี 2556                0                   0                  0.89 

 

เฉลี่ย                   0                   0                  3.19  
  

ตารางท่ี 6 แสดงคุณภาพของผลผลิตสับปะรด เฉลี่ย ปี 2555 และ 2556  เขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ ์

วิธีการ 
       ความกว้างผล            ความสูงผล             น้ าหนักผล            ความหวานผล 
        (เซนติเมตร)             (เซนติเมตร)             (กิโลกรัม)              (องศาบริกซ์) 

วิธีแนะน า 
ปี 2555                 10.92                   11.75               1.22                   12.62 
ปี 2556                 11.70                   12.43               1.18                   15.52 

 

เฉลี่ย                     11.31                   12.09              1.20                    14.07  
วิธีเกษตรกร 



ปี 2555                 10.75                   11.40                1.13                  12.46 
ปี 2556                 11.01                   11.54                1.09                  14.08 

 

เฉลี่ย                     10.88                   11.47                1.11                 13.27  
 
 
 
 

ตารางท่ี 7  แสดงผลผลิต  รายได้  ต้นทุน  รายได้สุทธิ  เฉลี่ยปี 2555 และ 2556  เขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ ์

วิธีการ 
       ผลผลิต           รายได้           ต้นทุน          รายได้สุทธิ          ราคาผลผลิต          รายได้สทุธิเพิ่ม 
      (กก./ไร่)         (บาท/ไร่)        (บาท/ไร่)         (บาท/ไร่)           (บาท/ไร่)                (บาท/ไร่) 

วิธีแนะน า 
ปี 2555                 3,433       20,600       14,059        6,541                6.0 
ปี 2556                 4,121       20,603       14,059        6,544                5.0 

 

เฉลี่ย                    3,777       20,601       14,059        6,542                                      1,266  
วิธีเกษตรกร 
ปี 2555                 2,954       17,751        12,748        5,004               6.0 
ปี 2556                 3,823       19,114        13,485        5,629               5.0 

 

เฉลี่ย                    3,388       18,432        13,116        5,316  
 
ตารางท่ี 8  สรุปผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เฉลี่ยปี 2555 และ 2556  เขตพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ ์
 

รายการ 
 

                         วธิีแนะน า             ดรรชนี                วิธีเกษตรกร         ดรรชนี         
 

ผลผลิต  (กก./ไร่)                          3,777              111.48                  3,388               100 
รายได้  (บาท/ไร่)                        20,601              111.76                 18,432               100 
ต้นทุนการผลิต  (บาท/ไร่)              14,059              107.18                 13,116               100 
รายได้สุทธิ  (บาท/ไร่)                    5,542              104.25                   5,316               100 
ต้นทุนการผลิตต่อกิโลกรัม (บาท)        5.45               100.18                   5.44                100 
Benefit Cost Ratio (BCR)              1.46                   -                       1.40  

 
ตารางท่ี 9 แสดงเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวสับปะรดเฉลี่ย ปี 2555 และ 2556 รวมเฉลี่ย 2 จังหวัด 
              เมื่อสับปะรดมีอายุ   4, 8 และ 12 เดือน   

วิธีการ 

 

เปอร์เซ็นต์การเกิดโรคเหี่ยวของสับปะรด 

         4 เดือน          8 เดือน         12 เดือน                      เฉลี่ย            การเกิดโรคเหี่ยวลดลง  

วิธีแนะน า 



จังหวัดพิษณุโลก         5              10              13 
จังหวัดอุตรดิตถ์          0               0              1.52 

 

    เฉลี่ย                  2.5             5              7.26                      4.92                    3.39  
วิธีเกษตรกร 
จังหวัดพิษณุโลก         9              18              22 
จังหวัดอุตรดิตถ์          0               0              0.89 

 

    เฉลี่ย                  4.5             9             11.44                     8.31  
 
 
 
 
ตารางท่ี 10 แสดงคุณภาพของผลผลิตสับปะรด เฉลี่ย ปี 2555 และ 2556 รวมเฉลี่ย 2 จังหวัด 

วิธีการ 
       ความกว้างผล            ความสูงผล             น้ าหนักผล            ความหวานผล 
        (เซนติเมตร)             (เซนติเมตร)             (กิโลกรัม)              (องศาบริกซ์) 

วิธีแนะน า 
จังหวัดพิษณุโลก       11.24                   13.02               1.23                   17.50 
จังหวัดอุตรดิตถ์        11.31                   12.09               1.20                   14.07 

 

เฉลี่ย                     11.27                   12.55               1.24                   15.78  
วิธีเกษตรกร 
จังหวัดพิษณุโลก       11.04                   12.05                1.08                  16.91 
จังหวัดอุตรดิตถ์        10.88                   11.47                1.11                  13.27 

 

เฉลี่ย                     10.96                  11.76                 1.09                  15.09  
 

ตารางท่ี 11  แสดงผลผลิต  รายได้  ต้นทุน  รายได้สุทธิ  เฉลี่ยปี 2555 และ 2556 รวมเฉลี่ย 2 จังหวัด 

วิธีการ 
       ผลผลิต           รายได้           ต้นทุน          รายได้สุทธิ          ราคาผลผลิต          รายได้สทุธิเพิ่ม 
      (กก./ไร่)         (บาท/ไร่)        (บาท/ไร่)         (บาท/ไร่)            (บาท/ไร่)                (บาท/ไร่) 

วิธีแนะน า 
จังหวัดพิษณุโลก       4,565       19,891       15,967        3,922                4.35 
จังหวัดอุตรดิตถ์        3,777       20,601       14,059        6,542                5.45 

 

เฉลี่ย                    4,171       20,246       15,013         5,232                                     885  
วิธีเกษตรกร 
จังหวัดพิษณุโลก       4,265       18,596        15,367        3,379               4.35 
จังหวัดอุตรดิตถ์        3,388       18,432        13,116        5,316               5.45 

 



เฉลี่ย                    3,826       18,514        14,241        4,347  
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