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  รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

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

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศสู่เกษตรดิจิทัล 

 

2. โครงการวิจัย   :  พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือพยากรณ์ผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 

กิจกรรม   :  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตสับปะรด 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :   Study on Factor of Pineapple Production 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวนครินทร์ทิพย์ พุทธสิทธิ์   

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้ร่วมงาน                            :   

นายอิสิวัฒน์ บัณฑราภิวัฒน์  สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นางวลัยภรณ์ ชัยฤทธิไชย   สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 

          นางกฤษณา แสงดี     สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายวีรศักดิ์ ขุนช านาญ   สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นายธีรภัทร ธรรมไชยางกูร  สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นางสาวนรีรัตน์ ชูช่วย   สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี 

5. บทคัดย่อ    

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตของ

สับปะรด ในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนที่ในการปลูกสับปะรดมาก

ที่สุด จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแปลงเกษตรกรและข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อ

ระดับการให้ผลผลิตของสับปะรดที่ระดับนัยส าคัญ .05 คือ การระบายน้ าของดิน และดัชนีความเข้มของสี
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ใบ รวมทั้งสร้างสมการถดถอยโลจิสติกส์ เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และพยากรณ์เชิงพ้ืนที่ร่วมกับ

ดัชนีพืชพรรณในระบบภูมิสารสนเทศต่อไป 

 

6. ค าน า                                 

สับปะรด ที่นิยมปลูกในไทย ได้แก่ พันธุ์ปัตตาเวีย (หรือสับปะรดศรีราชา) พันธุ์นางแล (เชียงราย) 

พันธุ์สวี (ชุมพร) พันธุ์ภูเก็ต พันธุ์ปัตตานี พันธุ์อินทรชิตขาว-แดง (ฉะเชิงเทรา) พันธุ์ตราดสีทอง (สิงคโปร์) 

พันธุ์ลักกะตา พันธุ์สิงคโปร์ปัตตาเวีย (คล้ายพันธุ์สวีและภูเก็ต) โดยสับปะรดสายพันธุ์หลักในเมืองไทย คือ 

ปัตตาเวีย ภูเก็ต และอินทรชิต พันธุ์ที่เป็นพันธุ์ทางการค้าและพันธุ์เศรษฐกิจ คือ พันธุ์ปัตตาเวีย ใช้ทั้ง

บริโภคสดและการแปรรูป ส าหรับพันธุ์สับปะรดโรงงานจะหมายถึงพันธุ์ปัตตาเวียเป็นหลัก ผลผลิต

ประมาณร้อยละ 20-25 ของผลผลิตทั้งหมดจะบริโภคในประเทศในรูปผลสด ส่วนผลิตภัณฑ์สับปะรดแปร

รูปจะส่งออกเกือบทั้งหมด แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง พิษณุโลก ราชบุรี และ

เพชรบุรี ช่วงเก็บเกี่ยวสับปะรดในฤดูกาล คือ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม และกลางเดือน

เมษายนถึงเดือนกรกฎาคม ซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สับปะรดให้ผลผลิตมาก ราคาในตลาดจะค่อนข้างมีราคา

ถูก ส่วนช่วงการเก็บเกี่ยวสับปะรดนอกฤดูกาล คือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนเมษายน และช่วง

เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งในฤดูกาลนี้จะมีสับปะรดน้อย จึงมีราคาค่อนข้างสู ง ผลผลิตปี 2556 

พ้ืนที่ 532,947  ไร่ ผลิตได้ 2,067,908 ตัน หรือ 3,880 กก./ไร่  ผลผลิตปี 2557 พ้ืนที่ 511,846  ไร่ ผลิต

ได้ 1,987,833 ตัน หรือ 3,884 กก./ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)    

ปัญหาการผลิตไม้ผลของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่มาจากการขยายพ้ืนที่

เพาะปลูกโดยไม่ค านึงว่าที่ดินเหล่านั้นจะเหมาะสมกับการผลิตหรือไม่ ท าให้ประสบปัญหาและส่งผล

กระทบต่อการตลาดและราคา  รวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวนในช่วงเดือนที่ไม้ผลก าลังติดดอก

ออกผล  ท าให้ผลผลิตร่วงหล่นเสียหายดังนั้น การวางแผนและนโยบายภาครัฐจึงได้เน้นเรื่องคุณภาพ 

ปริมาณ และการสร้างมูลค่าเพ่ิม เช่น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐานการผลิตพืช 

(GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมเกษตรกรให้รวมกลุ่มเพ่ือผลิตไม้ผลในลักษณะแปลงใหญ่ 

อบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้ การวางแผนดังกล่าวย่อมต้องการข้อมูลสารสนเทศประกอบการ

ตัดสินใจ ข้อมูลสารสนเทศควรถูกต้อง ครบถ้วน  ปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับสถานการณ์และสถานภาพที่

เป็นปัจจุบัน ซึ่งระบบภูมิสารสนเทศ (Geo information system) สามารถสนองความต้องการดังกล่าว 

เนื่องจากระบบภูมิสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เน้นการบูรณาการระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS : 

Global Positioning System) การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล (RS : Remote Sensing) และระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS : Geographic Information System) นอกจากนั้ น  การประยุกต์ ใช้
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แบบจ าลองการผลิตพืช (Crop Model) ร่วมกับระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์และวางแผนระบบการ

ผลิตพืชที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันกับ

เหตุการณ์และวางแผนล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกษตรกรได้มีแนวทางเลือกเพาะปลูกพืช และเลือกใช้

เทคโนโลยีและการบริหารจัดการการผลิตพืชที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นของเกษตรกร 

           การวิเคราะห์และประเมินระดับการผลผลิตไม้ผลจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม สามารถใช้

ประกอบการตัดสินใจวางแผนการผลิตได้เป็นอย่างดี และเมื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับแบบจ าลองการผลิตพืช 

ท าให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช ทั้งปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ 

เช่น ธาตุอาหารพืช ปุ๋ย น้ า และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ  ซึ่ง

การใช้ประโยชน์จากระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือพยากรณ์ผลผลิต สามารถน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและ

ส่งเสริมแนะน าการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้ผลผลิตต่อไป 

 การส ารวจและรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) เป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะของการได้มา

ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุ พ้ืนที่ หรือปรากฏการณ์จากเครื่องมือบันทึกข้อมูล โดยปราศจากการเข้าไปสัมผัส

วัตถุเป้าหมาย ทั้งนี้ การได้มาของข้อมูลอาศัยคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 

ช่วงคลื่น (Spectral) รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนพ้ืนผิวโลก (Spatial) และการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา 

(Temporal)   

ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการประยุกต์ข้อมูลจากดาวเทียมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้

ก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยประเทศไทยได้ส่งดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ ชื่อ Thailand earth 

observation system หรือ THEOS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อใหม่เป็น ไทยโชต 

(Thaichote) ขึ้นไปบันทึกข้อมูล เมื่อต้นปี พ.ศ. 2551 และประเทศไทยได้ร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนในการส่งดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Small Multi Mission Satellite : SMMS) มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิจัย ออกแบบเทคโนโลยีอวกาศและพัฒนาบุคลากรไทยให้มีศักยภาพในการวิจัย 

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และสามารถน ามาประยุกต์กับงานด้านต่างๆ ได้  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการ

โครงการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียม SMMS ด าเนินการตรวจสอบพ้ืนที่การเกษตรด้วย 

Spectrum Library ซึ่งเป็นการสร้าง Spectrum Library ส าหรับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มัน

ส าปะหลัง อ้อย ยางพารา และสับปะรด โดยการวัดค่าอ้างอิงจากในพ้ืนที่เพาะปลูก เพื่อสร้าง Spectrum 

และน าไปเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมแบบ Hyperspectrum ท าให้สามารถทราบได้ถึงพ้ืนที่ในการ

เพาะปลูกอย่างชัดเจน รวมทั้ง สามารถแยกแยะช่วงอายุของพืชออกจากกันได้ ซึ่งจะท าให้สามารถ

ประเมินผลผลิตได้เป็นอย่างดี โดยต้องวัดค่า Spectrum ของพืชในแต่ละช่วงอายุมาสร้าง Spectrum 
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Library เพ่ือให้ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถแยกแยะและประเมินพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

แบบจ าลองการผลิตพืช มาจากการประมวลองค์ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการผลิตพืชที่อาศัย

หลักการทางวิทยาศาสตร์ คือ ความสัมพันธทางคณิตศาสตรระหวางตัวแปรตางๆ ที่เปนปจจัยก าหนดการ

เจริญเติบโต พัฒนาการ และผลผลิตของพืช ดังนั้นแบบจ าลองการผลิตพืชจึงตองการขอมูลเชิงปริมาณด

านภูมิอากาศ สมบัติของดิน รวมถึงการจัดการเขตกรรม และเนื่องจากความซับซอนของปจจัยและความ

สัมพันธตางๆ เหลานั้น ท าใหเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีบทบาทอยางส าคัญในการพัฒนาแบบจ าลองของ

พืชตางๆ (อรรถชัย, 2545) แบบจ าลองการผลิตพืชที่นิยมกันในปัจจุบัน ได้แก่  

1) WOFOST เปนแบบจ าลองการผลิตพืชที่พัฒนาขึ้นโดย Center for World Food Studies  

ประเทศเนเธอรแลนด ในป ค.ศ. 1988 ใชกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร เปนแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นเพ่ือ

การจ าลองการปลูกพืชใน 3 ระดับคือ 

- ศักยภาพของผลผลิต (Potential production) ซึ่งขึ้นอยูกับพันธุกรรมของพืช และ     ปจจัย

อ่ืนๆ เชน ระดับของรังสี (level of irradiance) อุณหภูมิ (Temperature) เปนตน 

- ผลผลิตที่อาศัยน้ าฝน (Water- limited production) ผลผลิตผันแปรตามความชื้น (ในดิน) 

- ผลผลิตที่ผันแปรตามความอุดมสมบูรณของดิน (Nutrient- limited production)  

2)  DSSAT เปนแบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นโดย มหาวิทยาลัยมิชิแกน และมหาวิทยาลัยฮาวาย ในป

ค .ศ .  1 9 8 6 ภ า ย ใ ต โ ค ร ง ก า ร  IBSNAT (International Benchmark Sites Network for 

Agrotechnology Transfer) ใชกับไมโครคอมพิวเตอร DSSAT เปนโปรแกรมที่รวมแบบจ าลองการปลูก

พืชเฉพาะหลายๆ พืช    เขาเปนระบบ โดยผนวกเอาผลทาง  ดานเศรษฐศาสตรในการปลูกพืชนั้นๆ ในแต

ละพ้ืนที่เขาไวดวย 

3) AquaCrop เป็นแบบจ าลองพืชที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น สามารถใช้ได้กับพืชหลายชนิด ทั้งพวก

ป่าไม้ พืชผัก ธัญพืช ผลไม้ และพืชน้ ามัน ใช้ในการจ าลองมวลชีวภาพและผลผลิตของพืชไร่ตามระดับของ

น้ าที่ใช้ประโยชน์ได้  โดยต้องมีการปรับแต่งให้เข้ากับพืชชนิดนั้นๆ สามารถวิเคราะห์และสร้างแนว

ทางการจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและการเก็บรักษาน้ า ปัจจัยที่วิเคราะห์และข้อมูลจากการส ารวจจะส่งผล

ถึงผลผลิตพืชในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ 

ผลผลิตพืชมีอิทธิพลจากปัจจัยหลายๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับดิน สภาพอากาศ ภูมิอากาศ และการ

ดูแลรักษาแปลง เมื่อบูรณาการผลของปัจจัยเหล่านั้นกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมท าให้ทราบถึงการ

เจริญเติบโตของพืช และสามารถใช้ในแบบจ าลองผลผลิตพืช แนวทางการใช้แบบจ าลองผลผลิตพืช

ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมได้พัฒนามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ได้แก่ ดัชนี พืชพรรณ (spectral 
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vegetation indices) โปรไฟล์การเจริญเติบโต (spectral growth profile) และแบบจ าลองผลผลิต

ร่วมกับดัชนีทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ อุณหภูมิสะสม (Growing Degraded Day : GDD) อุณหภูมิเฉลี่ย 

(mean Temperature : Tmean) ดัชนีปริมาณฝน (Rainfall index : RI) และ Crop Water Stress 

Index (CWSI) เป็นต้น 

วิทยาการข้อมูล (Data Science) เป็นศาสตร์ในแบบสหสาขาที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge) และความเข้าใจเชิงลึก (Insights) จากข้อมูล 

(Data) ที่มีหลากหลายรูปแบบวิทยาการข้อมูลประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

(Statistics & Data Analysis) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ความรู้เฉพาะในแต่ละ

สาขา (Domain Experience) สถิติและการเรียนรู้ของเครื่องจักรเป็นกลไกหลักส าคัญในวิทยาการข้อมูล 

การตั้งค าถามอย่างนักสถิติช่วยให้สามารถน าทรัพยากรข้อมูลมาใช้เพ่ือสกัดความรู้ออกมาได้มากที่สุดและ

ได้ค าตอบที่ดียิ่งกว่าเดิม แกนกลางหลักของการอนุมานเชิงสถิติคือการสุ่มของข้อมูล (Randomness of 

Data) ช่วยให้สามารถตั้งค าถามเกี่ยวกับกระบวนการเบื้องหลังของข้อมูล และท าให้สามารถระบุปริมาณ

ความไม่แน่นอนของค าตอบที่พยายามค้นหาได้ กรอบความคิดทางสถิติช่วยให้นักวิจัยแยกแยะระหว่าง

สหสัมพันธ์ และความสัมพันธ์เชิงสาเหตุออกจากกันได้และช่วยให้ระบุสิ่งที่ต้องท าเพ่ือน าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงในผลลัพธ์ตามที่ปรารถนา กรอบความคิดทางสถิติยังช่วยให้สามารถหาวิธีกา รในการ

พยากรณ์และการประมาณค่าซึ่งท าให้ความไม่แน่นอนออกมาเป็นปริมาณได้ และการจะท าเช่นนี้ได้ย่อม

ต้องอาศัยขั้นตอนวิธี (Algorithm) ที่ต้องแสดงพฤติกรรมที่ท าซ้ าได้แน่นอน และสามารถพยากรณ์ได้

แม่นย า (อานนท์, 2561) 

สมการถดถอยโลจิสติกส์แบบล าดับ (Ordered Logistic Regression) เป็นเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์

ข้อมูลที่มีตัวแปรพยากรณ ์(Y) ซึ่งเป็นตัวแปรแบบล าดับ ขึ้นอยู่กับตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (X) ซึ่งเป็น

ตัวแปรแบบใดก็ได้ ดังนั้น โมเดลพื้นฐานมีตัวแปรตามเป็นตัวแปรแฝงที่ไม่สามารถสังเกตได้ (Latent 

Variable) ดังนี้ 
 

    yi* = Ø (Xß) + € 
 

ก าหนดค่าตัวแปร y เป็น 3 ระดับ 
 

     1 if  y*≤ µ1 

    y =  2 if        µ1< y*≤  µ2 
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     3 if         µ3< y* 
 

โดยที่  yi  = ระดับการให้ผลผลิต (ระดับ 1 = น้อย 2= ปานกลาง 3 =มาก) 

สามารถค านวณค่าความน่าจะเป็นของระดับการให้ผลผลิต ได้ดังนี้ 

 Prob (y=1   x) = Prob (y*≤ µ1) = Ø - ßxi 

 Prob (y=2   x) = Prob (µ2< y*≤ µ3) = Ø (µ2 – ß’x) – Ø (ß’xi) 

 Prob (y=3   x) = Prob (µ2< y*) = 1 – Ø (µ3 – ßx) 

โดยที่ Φ คือ ฟังก์ชั่นของการกระจายแบบโลจิสติกสะสม (Cumulative Logistic Distribution 

Function) เมื่อ y เป็นพารามิเตอร์ที่รู้ค่า และถูกประมาณค่าพร้อมกับ ᵦ   และเมื่อทดสอบโมเดลโดยวิธี 

Maximum Likelihood แล้ว ค่าที่อยู่ในแบบจ าลองจะเป็นค่าที่แสดงความสัมพันธ์กับตัวแปรแฝง (หรือ

ความน่าจะเป็น) ถ้ามีเครื่องหมายบวก แสดงว่าเมื่อปัจจัยต่างๆ (ตัวแปร Xi ) เพ่ิมขึ้น ก็จะท าให้ค่าตัวแปร

แฝงเพิ่มสูงขึ้นด้วย  

 

7. วิธีด าเนินการ                          

- สิ่งท่ีใช้ในการทดลอง  
1. แบบส ารวจข้อมูล 
2. แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 
3. แปลงสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
4. เครื่องเจาะดิน 
5. อุปกรณ์ตรวจวัดความชื้นในดิน 
6. อุปกรณ์ระบุพิกัดต าแหน่งพ้ืนที่โลก (GPS) 
7. อุปกรณ์ตรวจวัดความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 

(RapiTest) 
8. อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 
9. อุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มของแสง 
10. อุปกรณ์วัดระยะทางแบบอัลตราโซนิก 
11. วัสดุส ารวจ (ตลับเมตร, กล้องถ่ายรูป, กล้องส่องทางไกล) 
12. วัสดุส านักงานและคอมพิวเตอร์ (กระดาษ หมึกพิมพ์ Handy Drive ฯลฯ) 
13. Data Logger 
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- แบบและวิธีการทดลอง 
1. คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะศึกษาโดยการสุ่มตัวอย่าง 
2. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแปลงเกษตรกร  
3. สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

- วิธีปฏิบัติการทดลองและบันทึกข้อมูล 
1. คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะศึกษา ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
2. สุ่มตัวอย่างแปลงที่ต้องการศึกษา จังหวัดละ 10 แปลง  
3. ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแปลงเกษตรกรปีละ 3 ครั้ง ได้แก่ ช่วงระยะก่อนให้ผลผลิต 

ระยะให้ผลผลิต และระยะหลังให้ผลผลิต 

         3.1.1 สภาพพ้ืนที่ปลูก 

 -   พิกัดต าแหน่ง และความลาดเอียงของพ้ืนที่  :  วัดจากอุปกรณ์ระบุพิกัดต าแหน่งพ้ืนที่

โลก (GPS) 

-  ลักษณะเนื้อดิน : เจาะดินบริเวณรอบต้น 10 ต้นๆ ละ 3 จุด รวมแปลงละ 30 จุด 

แล้วน าดินไปวิเคราะห์ทางกายภาพ โดยใช้วิธีพิจารณาเนื้อสัมผัส 

-  อุณหภูมิของดิน  ความชื้นของดิน  : ตรวจวัดอุณหภูมิของดิน และความชื้นของดิน 

โดยใช้อุปกรณ์เจาะลงในดินบริเวณรอบต้น 10 ต้นๆ ละ 3 จุด รวมแปลงละ 30 จุด  

- ความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดิน ความเป็นกรดด่างของดิน : เจาะดินบริเวณรอบ

ต้น 10 ต้นๆ ละ 3 จุด รวมแปลงละ 30 จุด ที่ระดับความลึก 0-15 ซม. และ 15–30 ซม. เก็บตัวอย่าง

ดินไปวิเคราะห์ 

3.1.2 สภาพของต้นพืช 

-  ความสูงต้น :  วัดระยะความสูง 10 ต้นๆ ละ 3 จุด รวมแปลงละ 30 จุด  

-  ความกว้างทรงพุ่ม :  วัดระยะความกว้างของทรงพุ่ม 10 ต้นๆ ละ 3 จุด รวมแปลงละ 30 จุด 

-  ดัชนีความเข้มของสีใบ (Dark Green Color Index : DGCI)  ถ่ายภาพใบ 10 ต้นๆ 

ละ 3 จุด รวมแปลงละ 30 ภาพ น ามาวัดค่า H (Hue), S (Saturation) และ B (Brightness) โดยใช้

โปรแกรม Color Picker แล้วค านวณ DGCI โดยใช้สูตร 

  DGCI = [(H – 60/60) + (1 – S) + (1 – B)]/3 

-  สภาพแวดล้อมในแปลงขณะที่ส ารวจ ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มของแสง : 

ใช้อุปกรณ์ตรวจวัดจากบริเวณรอบต้น 10 ต้นๆ ละ 3 จุด รวมแปลงละ 30 จุด 
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     3.2  ส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกร 

- จ านวนพ้ืนที่ปลูกจริง และพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิต 

- การให้ผลผลิตในฤดูปลูกที่แล้ว (ปริมาณผลผลิตทั้งหมด พ้ืนที่ที่ให้ผลผลิต จ านวนผล

ต่อต้น  น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล ช่วงเดือนที่เก็บเก่ียวผลผลิต) 

- ประมาณการผลผลิตในฤดูปลูกปัจจุบัน(ปริมาณผลผลิตทั้งหมด พ้ืนที่ที่ให้ผลผลิต 

จ านวนผลต่อต้น  น้ าหนักเฉลี่ยต่อผล ช่วงเดือนที่เก็บเกี่ยวผลผลิต)  

             - การดูแลรักษา เช่น การให้น้ า เวลาใส่ปุ๋ย อัตราปุ๋ยที่ใช้ ความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ 

วิธีป้องกันก าจัดศัตรูพืช สารเคมีที่ใช้ เป็นต้น 

     3.3  เก็บรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายวัน  

 3.3.1 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในระดับมหภาค ได้แก่ ปริมาณฝน อุณหภูมิต่ าสุด อุณหภูมิ

สูงสุด ความชื้นสัมพัทธ์  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

    3.3.2  ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในระดับจุลภาค ได้แก่ ปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้น โดย

เก็บรวบรวมจากการติดตั้ง Data Logger ในแปลงที่ศึกษาจังหวัดละ 1 แปลง รวม  3 แปลง 

4. วิเคราะห์ข้อมูล 

    4.1  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการให้ผลผลิตกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้ผล

ผลิต ได้แก่ ค่าสหสัมพันธ์ (correlation)  สมการถดถอยโลจิสติกส์ (Logistics regression) 

ระยะเวลาด าเนินการ ปีเริ่มต้น 2559 – สิ้นสุด 2561 

สถานที่ท าการทดลอง  

1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. แปลงเกษตรกร จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

8.1 ข้อมูลที่น ามาศึกษา 

1)  ข้อมูลจากแปลงสับปะรดที่ศึกษาใน 2 จังหวัด จ านวน 20 แปลง คือ ระดับความอุดมสมบูรณ์

ของดิน ลักษณะเนื้อดิน การระบายน้ าของดิน ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน อุณหภูมิของดิน ความชื้นใน

ดิน ความชื้นใต้ทรงพุ่ม อุณหภูมิใต้ทรงพุ่ม ความเข้มแสง ความสูงต้น ความกว้างทรงพุ่ม ดัชนีความเข้ม

ของสีใบ พิกัดต าแหน่งแปลง ภาพแปลง ภาพต้นและผลผลิต ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล 

2) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยารายวัน เก็บรวบรวมจากสถานีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้  

              2.1 จังหวัดเพชรบุรี : สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี ต าบลหาดเจ้าส าราญ อ าเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่มกราคม 2559 – ธันวาคม 2561  
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ภาพที่ 1 แสดงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่มกราคม 2559 – ธันวาคม 2561 

 

2.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ : สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานตรวจ

อากาศหัวหิน ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแตม่กราคม 2559 – ธันวาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่มกราคม 2559 – ธันวาคม 2561 
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8.2 การก าหนดระดับการให้ผลผลิตสับปะรด 

 1) เก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลสถิติผลผลิตสับปะรดของจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 

ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สถิติผลผลิตสับปะรด ปี 2554 – 2558 (กิโลกรัม/ไร่) 

จังหวัด ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ค่าเฉลี่ย 

เพชรบุรี 3,419 3,167 3,283 3,481 3,394 716.00 

ประจวบคีรีขันธ์ 3,683 3,229 3,290 4,169 4,079 700.80 

ค่าเฉลี่ย 3,551.00 3,198.00 3,286.50 3,825.00 3,736.50 708.40 

  

2) ก าหนดระดับการให้ผลผลิตสับปะรด ซึ่งเป็นตัวแปรพยากรณ์ (predictor variable) เป็น 3 

ระดับ คือ ให้ผลผลิตน้อย ปานกลาง และมาก ปรากฏดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 การก าหนดระดับการให้ผลผลิตสับปะรด (ตัวแปรพยากรณ์) 

ระดับการให้ผลผลิต ช่วงผลผลิต (กก./ไร่) 

                    1 = น้อย < 700 

                    2 = ปานกลาง 701 – 900 

                    3 = มาก >900 

 

3) ก าหนดความหมายและระดับการวัดของปัจจัยตัวแปรที่คาดว่าจะมีผลต่อระดับการให้ผลผลิต 

ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 ความหมายของปัจจัยที่มีผลต่อระดับการให้ผลผลิต (ตัวแปรอิสระ) 

ชื่อตัวแปร ความหมาย ระดับการวัด 

X1 ลักษณะเนื้อดิน 1 = ดินทราย 

2 = ดินร่วนปนทราย 

3 = ดินร่วน 

4 = ดินเหนียว 
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ชื่อตัวแปร ความหมาย ระดับการวัด 

X2 การระบายน้้าของดิน 1 = ไม่ดี 

2 = ปานกลาง 

3 = ดี 

 

X3 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 1 = ต่ ามาก 

2 = ต่ า 

3 = ปานกลาง 

4 = สูง 

5 = สูงมาก 

X4 ระดับความเป็นกรดด่างของดิน 1 = น้อยกว่า 6.0 

2 = 6.1 – 7.0 

3 = มากกว่า 7.0 

X5 อุณหภูมิดิน ค่าจริง (องศาเซลเซียส) 

X6 ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศ ค่าจริง (เปอร์เซ็นต์) 

X7 ความชื้นใต้ทรงพุ่ม ค่าจริง (เปอร์เซ็นต์) 

X8 อุณหภูมิใต้ทรงพุ่ม ค่าจริง (องศาเซลเซียส) 

X9 ความสูงต้น ค่าจริง (เซนติเมตร) 

X10 ความกว้างทรงพุ่ม ค่าจริง (เซนติเมตร) 

X11 ดัชนีความเข้มของสีใบ ค านวณจากสูตร (เปอร์เซ็นต์) 

X12 ปริมาณฝน ค่าจริง (มิลลิเมตร) 

X13 อุณหภูมิสูงสุด ค่าจริง (องศาเซลเซียส) 

X14 อุณหภูมิต ้าสุด ค่าจริง (องศาเซลเซียส) 
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ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของแปลงสับปะรดจ าแนกตามระดับการให้ผลผลิต 

จังหวัด ระดับการให้ผลผลิต จ านวน (แปลง) ร้อยละ สะสม 

เพชรบุรี น้อย 12 20.0 20.0 

 ปานกลาง 19 31.7 51.7 

 มาก 29 48.3 100.0 

 รวม 60 100.0  

ประจวบคีรีขันธ์ น้อย 8 13.3 13.3 

 ปานกลาง 14 23.3 36.6 

 มาก 38 63.4 100.0 

 รวม 60 100.0  

 

8.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ 

1) ไม่มีปัจจัยที่มีผลต่อระดับการให้ผลผลิตสับปะรด จังหวัดเพชรบุรี ที่ระดับนัย ส าคัญ .05 

(ตารางท่ี 5) และสมการ มีดังนี้ 

Prob (ระดับการให้ผลผลิต = “น้อย”)  = Prob (S+u < -9.96) 

Prob (ระดับการให้ผลผลิต = “ปานกลาง”)  = Prob (-9.96 < S+u < -8.07) 

Prob (ระดับการให้ผลผลิต = “มาก”)  = Prob (-8.07 < S+u) 

โดยที่  S = สมการเส้นตรงของ X 

 P = ความน่าจะเป็นของค่าพยากรณ ์

 u = ตัวแปรแฝงที่รบกวนการกระจาย (logistically distributed disturbance) 
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับระดับการให้ผลผลิต  

             สับปะรด จังหวัดเพชรบุรี ปี 2559-2561 

 

ปัจจัย 

Adjusted 

p-Value 

(95% Conf. 

Interval) 

Odds Ratio lower upper 

X1 ลักษณะเนื้อดิน 1.27 0.810 0.18 9.17 

X2 การระบายน้้าของดิน 11.64 0.064 0.86 156.71 

X3 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 1.75 0.145 0.82 3.74 

X4 ระดับความเป็นกรดด่างของดิน 0.60 0.406 0.18 2.00 

X5 อุณหภูมิดิน 0.91 0.360 0.73 1.12 

X6 ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศ 1.07 0.612 0.82 1.39 

X7 ความชื้นใต้ทรงพุ่ม 0.96 0.461 0.87 1.06 

X8 อุณหภูมิใต้ทรงพุ่ม 0.98 0.924 0.64 1.50 

X9 ความสูงต้น 0.99 0.668 0.92 1.05 

X10 ความกว้างทรงพุ่ม 0.96 0.252 0.90 1.03 

X11 ดัชนีความเข้มของสีใบ 0.96 0.587 0.84 1.11 

X12 ปริมาณฝน 0.91 0.117 0.80 1.02 

X13 อุณหภูมิสูงสุด 1.54 0.333 0.64 3.67 

X14 อุณหภูมิต ้าสุด 0.74 0.464 0.34 1.65 

  * ระดับนัยส าคัญ .05 
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2) ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการให้ผลผลิตสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

คือ ลักษณะเนื้อดิน การระบายน้ าของดิน และดัชนีความเข้มของสีใบ (ตารางที่ 6) และสมการดังนี้ 

S = 2.76X1 + 3.63X2  – 0.29X11  

Prob (ระดับการให้ผลผลิต = “น้อย”)  = Prob (S+u < 41.21) 

Prob (ระดับการให้ผลผลิต = “ปานกลาง”)  = Prob (41.21 < S+u < 44.19) 

Prob (ระดับการให้ผลผลิต = “มาก”)  = Prob (44.19 < S+u) 

โดยที่  S  = สมการเส้นตรงของ X 

 Prob  = ความน่าจะเป็นของค่าพยากรณ ์

 u  = ตัวแปรแฝงที่รบกวนการกระจาย (logistically distributed disturbance) 

 

ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์สมการถดถอยโลจิสติกส์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับระดับการให้ผลผลิต  

             สับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559-2561 

 

ปัจจัย 

Adjusted 

p-Value 

(95% Conf. 

Interval) 

Odds Ratio lower upper 

X1 ลักษณะเนื้อดิน 15.73 0.003* 2.62 94.49 

X2 การระบายน้้าของดิน 37.84 0.037* 1.25 1142.6 

X3 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 2.64 0.105 0.82 8.67 

X4 ระดับความเป็นกรดด่างของดิน 3.61 0.097 0.79 16.44 

X5 อุณหภูมิดิน 0.96 0.727 0.77 1.20 

X6 ความชื้นสัมพัทธ์ในบรรยากาศ 0.73 0.204 0.45 1.19 

X7 ความชื้นใต้ทรงพุ่ม 1.05 0.518 0.90 1.23 
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ปัจจัย 

Adjusted 

p-Value 

(95% Conf. 

Interval) 

Odds Ratio lower upper 

X8 อุณหภูมิใต้ทรงพุ่ม 1.26 0.354 0.77 2.04 

X9 ความสูงต้น 0.96 0.415 0.87 1.06 

X10 ความกว้างทรงพุ่ม 0.98 0.586 0.92 1.05 

X11 ดัชนีความเข้มของสีใบ 0.75 0.029* 0.58 0.97 

X12 ปริมาณฝน 1.03 0.562 0.93 1.15 

X13 อุณหภูมิสูงสุด 0.62 0.531 0.14 2.78 

X14 อุณหภูมิต ้าสุด 0.45 0.475 0.45 4.01 

 * ระดับนัยส าคัญ .05 

วิจารณ์ผลการทดลอง 

   ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตสับปะรดในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า

ลักษณะเนื้อดินเป็นดินร่วนถึงดินร่วนปนทราย ระบายน้ าได้ดีเหมาะกับการปลูกสับปะรด การระบายน้ า

เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการปลูกสับปะรด รวมถึงการปรับปรุงบ ารุงดิน การใช้ปุ๋ยเคมีที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

ช่วยลดการเกิดโรคและแมลงได้ (กรมวิชาการเกษตร. 2558) 

   ดัชนีความเข้มของสีใบ (Dark Green Color Index : DGCI) ที่ค านวณจากภาพถ่ายของใบ       

มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับปริมาณธาตุไนโตรเจนในใบ และสามารถบ่งบอกความสุกของผลสับปะรด โดย

จะมีสีเขียวเหลือง (yellowish) เพ่ิมขึ้น เมื่อผลสับปะรดสุก และมีความฉ่ าเพ่ิมขึ้น (Shuhairie, et al., 

2011) 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  

            การทดลองนี้ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับการให้ผลผลิตของสับปะรด คือ การระบายน้ า

ของดิน และดัชนีความเข้มของสีใบ ซึ่งจะได้น าปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นไปวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ เพ่ือหา

ความสัมพันธ์กับดัชนีพืชพรรณในระบบภูมิสารสนเทศ และน าไปสู่การพยากรณ์เชิงพื้นท่ีต่อไป 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ได้ข้อมูลและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการให้ผลผลิตสับปะรด นักวิจัยสามารถใช้เป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานและน าไปศึกษาเพ่ิมเติม 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศสู่เกษตรดิจิทัล ขอขอบคุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าแนะน า ปรับแก้งานวิจัยนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่

กรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณเกษตรกรแปลงสับปะรด

จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลเป็นอย่างดี ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จ

ลุล่วงได้ 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 44 หน้า. 

กรมพัฒนาที่ดิน. 2548. รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพ่ือการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน   
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กรณีศึกษา อ าเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 22 ฉบับ
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ภาพที่ 1 แผนที่แปลงสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี และสถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรี ต าบลหาดเจ้า

ส าราญ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนที่แปลงสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงาน

ตรวจอากาศหัวหิน ต าบลหัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 


