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การพัฒนาเทคโนโลยกีารเพิ่มประสทิธภิาพการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคผลสดภาคใตตอนลาง 
 

ไพโรจน สุวรรณจินดา1  สําราญ  สะรุโณ2  สุภาค รัตนสุภา2  นลินี จาริกภากร1 
ศริณนา ชูธรรมธัช1   อุดร เจริญแสง 1  อริยธัช เสนเกตุ2   สุนันท ถีราวุธ1  ศุกร  เก็บไว3 

ปทมา พรหมสังคหะ2   สัมพันธ เกตุชู2  สุมณฑา ชะเลิศเพ็ชร2 
พันธศักด์ิ  อินทรวงศ2 และ อําพา ขําประเสริฐ2 

 
บทคัดยอ 

  ผลการศึกษาพบวาสับปะรดผลสดจังหวัดพัทลุงมีโอกาสทางการตลาดสูงทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ  การปลูกสับปะรดของเกษตรกรจะใชภูมิปญญาเฉพาะพื้นที่แตกตางไปจากคําแนะนําทั่วไป  เนื่องจาก
ตลาดตองการผลขนาดใหญ 1.5-2.5 กก./ผล  เนื้อผลเปนเนื้อแกว  คําแนะนําเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม คือปลูก
สับปะรดแซมยางพาราแบบแถวเดี่ยวหางจากแถวยางพารา 1 เมตร ระยะปลูกระหวางแถว 60-80 เซนติเมตร 
ระหวางตน 25-30 เซนติเมตร ประชากร 4,300-7,600 ตน/ไร  ใสปุยเคมีสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง ใน
กาบใบลาง เมื่ออายุ  1 - 3 เดือน และครั้งตอไปหางจากครั้งแรก 2 - 3 เดือน  พนสารกําจัดวัชพืชดวยไดยูรอน 800 
กรัม โปรมาซิล 500 กรัม ผสมน้ํา 80 ลิตร ประมาณ 2 ครั้ง ชวงอายุ  1 - 3 เดือน และ 4 -6 เดือน  บังคับดอกเมื่ออายุ 
12 เดือน ดวยสารเอทธิฟอน (39.5 %) จํานวน 8 มิลลิลิตร ผสมกับปุยยูเรีย 300 กรัม น้ํา 20 ลิตร หยอดยอด
สับปะรดตนละ 60 - 75 มิลลิลิตร 2 ครั้ง หางกัน 4-7 วัน  ใสปุยเคมีสูตร 0-0-60 อัตรา 10 กรัม/ตน  หลังบังคับดอก 3 
เดือน และแกะจุกผลเมื่อผลอายุ 3 เดือน วิธีแนะนํานี้สามารถทําใหมีตนออกดอกรอยละ 90.5  สูงกวาวิธีเกษตรกร
รอยละ 13  ใหผลผลิตรวม 6,677.8 - 11,823.2 กก./ไร (ขึ้นกับจํานวนประชากร) สูงกวาวิธีเกษตรกรสูงสุดถึงรอยละ 
98.0  ใหคุณภาพผลผลิตเนื้อแกวทั้งหมด รอยละ 56.0-68.2 ของผลผลิต สูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 56.8 -114.1 
ใหผลขนาดใหญ รอยละ 85.1  สูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 64.3 -116.2 และใหรายไดสุทธิ  49,326-57,119 บาท/ไร 
สูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 56.8 - 81.4 คือ มีรายไดสุทธิ 31,455.1 -31,489 บาท/ไร ความสําเร็จที่จะนําไปสูการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีของเกษตรกรจะตองพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดจากการผสมผสานภูมิปญญาดั้งเดิมกับความรูใหม 
พรอมกับการสรางทุนทางสังคม  การมีสวนรวมของชุมชน การสนับสนุนจากภาครัฐ และมีการเผยแพรความรูจาก
เกษตรกรสูเกษตรกรในละแวกบาน 

 
คําสําคัญ  สับปะรดผลสด 
 
 
 
 
 
 
 
1  สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร  
2  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง  
3  ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา   
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บทนํา 
 การบริโภคสับปะรดในประเทศไทยสามารถจําแนกไดเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 สับปะรดเพื่อการแปรรูป คิด
เปน 70 % ของผลผลิตทั้งหมด สวนที่ 2 เปนสับปะรดผลสดที่สงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศมีประมาณ รอยละ 
4 และสวนที่ 3 เปนสับปะรดบริโภคผลสดในประเทศ มีผลผลิตประมาณรอยละ 26 หรือประมาณ 4-5 แสนตัน/ป ความ
ตองการผลผลิตในกลุมบริโภคผลสดในประเทศนี้  มีแนวโนมความตองการบริโภคสูงขึ้นในอนาคต  ลักษณะความ
ตองการสับปะรดในตลาดผลสด จะเปนผลขนาดกลางถึงขนาดคอนขางใหญ ขอดีของตลาดสับปะรดผลสด คือจะมี
พอคาหลากหลาย ตลาดจะจายกันเปนเงินสด และมีราคาสูงกวาสับปะรดโรงงานซึ่งเคลื่อนไหวอยูระหวาง 2.45-4.58 
บาท/กก. ขณะที่สับปะรดบริโภคผลสดราคาอยูระหวาง 3.83-5.36 บาท/กก. (สถาบันอาหาร, 2550) 
 

การผลิตสับปะรดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนลางมีพื้นที่ปลูกในปพ.ศ. 2549  จํานวน 12,715 ไร และเพิ่ม
เล็กนอยในป พ.ศ. 2550 เปน 13,848 ไร โดย 3 จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากไดแก พัทลุง 7,391-9,057 ไร สงขลา 1,475-1,538 
ไร และ ตรัง 1,026-1,381 ไร ผลผลิตรวมทั้งภาคประมาณ 29,117 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3,705-5,746 กก./ไร 
(http://www.sdoae.doae.go.th) เกษตรกรนิยมปลูกสับปะรดเปนพืชแซมในสวนยางพารา  การเพิ่มลดพื้นที่ปลูกจึงขึ้นกับ
ปริมาณพื้นที่ยางพาราปลูกใหมซึ่งในแตละปจะมีพื้นที่ประมาณ 47,554 ไร /ป (http://www.dbrubber.org, 
http://www.rubberthai.com/) 

การปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเปนจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดในภาคใตตอนลาง  ตั้งแตอดีต 
เปนตนมา เกษตรกรสวนใหญพัฒนาการผลิตสับปะรดใหเติบโตกาวหนามาดวยภูมิปญญาที่สรางสมกันมาและ
แตกตางกันไปตามประสบการณของเกษตรกรแตละคน เปนวิธีปฏิบัติที่แตกตางจากคําแนะนํา GAP สับปะรด  (กรม
วิชาการเกษตร,2545) คือปลูกแบบแถวเดี่ยว ประชากร 4,000-8,000 ตน/ไร  ใสปุยเคมี หวานระหวางแถว สูตร  15-15-
15 + 21-0-0   หรือ 15-15-15  หรือ 15-7-18 +  21-0-0  จํานวน 2 ครั้ง อัตราประมาณ 25-70 กรัม/ตน/ครั้ง บังคับดอกเมื่อ
อายุ 12 เดือนดวยถานแกส  และเก็บเกี่ยวเมื่ออายุประมาณ 16-17 เดือน ผลผลิตประมาณ 3-8 ตัน/ไร  

ขณะที่ความตองการของตลาดเปนสับปะรดผลใหญ 1.5 -2.5 กก.ขึ้นไป เกรดเนื้อแกว2 ซึ่งมีรสหวานอม
เปรี้ยว  แตการผลิตของเกษตรกรยังไมสามารถตอบสนองความตองการของตลาดไดเต็มที่ และยังมีปญหาหลาย
ประการ เชน ผลผลิตต่ํา ผลผลิตคุณภาพดีมีนอย และตนทุนสูง ทําใหจําเปนตองหาแนวทางปรับปรุงแกไขเทคโนโลยี
การผลิตใหไดผลผลิตตรงกับความตองการของตลาด  สามารถเพิ่มรายได และเหมาะสมกับเงื่อนไขทางภูมิสังคมของ
ทองถิ่น  โดยแนวทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต คือการผสมผสานความรูวิชาการในคําแนะนํา GAP   
ภูมิปญญาทองถิ่น   และ องคความรูจากแหลงตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การใช  K2O เพิ่มคุณภาพผลผลิตในรูปปุย
สูตร 0-0-60 อัตรา  7-10 กรัม/ตน หลังบังคับดอก 3 เดือน จะทําใหเพิ่มคุณภาพผล และลดโรคเนื้อแกน   การฉีดพน 
Ca, B ชวยสรางความแข็งแรงใหกับผนังเซลและปองกันผลแตก (กวิศร วานิชกุล, มปป) และการใช K2O เพิ่ม
คุณภาพผลผลิตในรูปของโปแตสเซี่ยมซัลเฟต (จินดารัฐ วีระวุฒิ, 2541) 

 
วิธีการดําเนินการ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่มผลผลิต คุณภาพผลผลิต และเพิ่มรายได ในการผลิต
สับปะรดบริโภคสดในจังหวัดพัทลุงที่เหมาะสมกับภูมิปญญาเกษตรกร โดยมีวิธีการดังนี้ 
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1. งานวิจัยเชิงสํารวจ   
1.1 การศึกษาวิเคราะหศักยภาพการผลิตและการตลาด เปนการจัดประชุมผูมีสวนไดเสียเพื่อรวมวิเคราะห

ขอมูลการผลิตและการตลาด การวิเคราะหใชแนวความคิดการวิเคราะหคลัสเตอร (Cluster Concept) ของ Michael 
E. Porter ประกอบดวยการศึกษา หวงโซอุปทาน (Supply Chain) การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง  (SWOT)  แผนภาพ 
คลัสเตอร (Cluster Map) และปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ 4 ดาน (Diamond Model) 

1.2 การศึกษาระบบการผลิตสับปะรดและกระบวนการปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง เปนการสํารวจความคิดเห็นเกษตรกร โดยการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพใชตัวอยาง
เกษตรกรจํานวน 10 ราย สํารวจความคิดเห็นดวยแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง สวนการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ 
สุมตัวอยาง  เกษตรกร 30 ราย ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสรุปแบบ
ตีความ  สวนขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห หาคารอยละ  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธ  
 1.3 การศึกษาการนําคําแนะนํา GAP สับปะรด มาปรับใชในการผลิตสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง 
โดยการสํารวจความคิดเห็นเกษตรกร 30 ราย ดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยหาคา รอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสหสัมพันธ  
 
2. งานพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิตผสมผสานกับภูมิปญญาเกษตรกร 

2.1 การทดสอบเบื้องตนการใชปุยชวงบังคับดอกและหลังบังคับดอกเพื่อเพิ่มคุณภาพสับปะรด  เปนการ
ทดสอบวิธีการใชปุยในแปลงเกษตรกร โดยทดสอบการใชปุยแบบฉีดพนปุยเคมีสูตร 13-0-46 เขมขน 5% กอนบังคับ
ดอก 30, 5 วัน และ หลังบังคับดอก 20 วัน และแบบการใสปุยหลังบังคับดอก 3 เดือน สูตร 0-0-50 และ 0-0-60 
อัตรา 10 กรัม/ตน   
 2.2  ทดสอบชวงอายุบังคับดอก และการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP เพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรด ทดสอบ
กรรมวิธีการใชปุยแบบปรับคําแนะนํา GAP , แบบลดตนทุนโดยใสปุยสูตร 15-5-20  อัตรา 20 กรัม/ตน อยางเดียว,
แบบเพิ่มคุณภาพใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน และปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3 เดือน อัตรา 10 กรัม/
ตน  ,แบบภูมิปญญาเกษตรกร และแบบเพิ่มคุณภาพภูมิปญญาเกษตรกร เปรียบเทียบการบังคับดอกที่ 8 และ12 
เดือน 
 2.3  ทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสับปะรด ทดสอบกรรม
วิธีการใชปุย แบบปรับคําแนะนํา GAP , แบบเพิ่มคุณภาพใสปุยสูตร 15-5-20  อัตรา 20 กรัม/ ครั้ง/ตน และ ปุยสูตร 
0-0-60 หลังบังคับดอก 3  เดือน อัตรา  10 กรัม/ตน , แบบลดตนทุนใสปุยสูตร 15-5-20  อัตรา  20  กรัม/ตน  และ
แบบเกษตรกร ใสปุยสูตร  15-15-15 + 21-0-0  (สัดสวน 1:1)   

2.4  การทดสอบการใชปุยเพิ่มคุณภาพในชวงหลังบังคับดอก  ทดสอบใสปุยสูตร 0-0-50 อัตรา 10 กรัม/
ตน และ ปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3  เดือน อัตรา  10 กรัม/ตน , แบบเพิ่มการฉีดพน Ca+B ความเขมขน 5% 
กอนเก็บเกี่ยว 1 เดือน  และแบบวิธีเกษตรกร สูตร 15-15-15 + 21-0-0  (สัดสวน 1:1)   

2.5  ทดสอบการใชสารบังคับดอกสับปะรด  แบบบังคับดอกดวยเอทธิฟอน และแบบบังคับดอกดวยถาน
แกส  
 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป พ.ศ. 2548-2551 สถานที่ดําเนินการ ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง 
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สรุปผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาวิเคราะหศักยภาพการผลิตและการตลาด  

1.1 หวงโซอุปทาน (Supply Chain) และการรวมกันของกลุมธุรกิจ (Cluster) สับปะรดพัทลุง 
พบวาจะมีผูมีสวนไดเสียประกอบดวย กลุมปจจัยการผลิต คือหนอพันธุสับปะรดสวนใหญส่ังซื้อมาจากจังหวัด
ระยอง และ ประจวบคีรีขันธ  กลุมเกษตรกรผูผลิตมีประมาณ 450 ราย  พื้นที่ปลูกตอป 3,000-10,000 ไร กลุมพอคา
ซื้อผลผลิตผูรวบรวมคัดแยก จะเปนพอคาในพื้นที่ที่ทําหนาที่หลายอยาง คือรับซื้อผลผลิตในไรนา รวบรวม คัดแยก 
คาสง คาปลีก สงออก และสงโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง กลุมผูแปรรูปจะเปนผูประกอบการแผงคาปลีก และ
วิสาหกิจชุมชน  

1.2 การวิเคราะหศักยภาพคลัสเตอร (Diamond Model) 
1.2.1 ดานอุปสงคในประเทศ พบวา ปริมาณผลผลิตสับปะรดของจังหวัดพัทลุง อยูระหวาง 1-2 หมื่น 

ตัน/ป  โดยปกติจะมีตลาดรองรับผลผลิตอยางเพียงพอ คือการสงออกมีสวนแบงการตลาดประมาณ 10-20%  การ
สงไปประเทศสิงคโปรประมาณ 100 ตัน/ป ตองการผลขนาด 2.5 กก.ขึ้นไป  ผลเปนเนื้อแกวเกรด2  สวนการสงไป
มาเลเซียจะเปนผลผลิตแบบคละคุณภาพมีทั้งผลสุกและผลแก  การคาสงหนาแผง มีผูคาประมาณ 111 ราย สวน
แบง 50-60%  หรือ 5,000-10,000 ตัน/ป สวนใหญตองการสินคาคุณภาพผลเนื้อแกว ขนาดผลมากกวา 1.5 กก. 
การขายปลีกใหผูบริโภคผลสดที่รานคาหนาแผงมีสวนแบงการตลาดประมาณ 10%  ตองการผลที่เปนเนื้อแกว 
การคาสงโรงงานภาคกลาง มีสวนแบงการตลาดประมาณ 10 % หรือ 500-1,000 ตัน/ป ตองการสินคาที่มี
เสนผาศูนยกลางมากกวา 8  เซนติเมตร ขนาดผลประมาณ 700-800 กรัม/ผล ไมจํากัดเกรดคุณภาพ  และการคา
ผลผลิตไปเพื่อแปรรูปเปนกลุมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนทําการแปรรูปผลิตภัณฑอยางงาย เชน สับปะรดกวน น้ํายา
ลางจาน เปนตน กลุมนี้จะใชผลผลิตที่เหลือขั้นสุดทาย (ภาพที่1) 
 

 
ภาพที่ 1  หวงโซอุปทาน (Supply Chain) สับปะรดจังหวัดพัทลุง 

 
1.2.2 ดานยุทธการโครงสรางและสภาพการแขงขัน มีปจจัยที่สนับสนุนศักยภาพในการแขงขัน คือ

ตลาดเปดกวางและมีผูซื้อจํานวนมาก การสงออกมีระเบียบการคาที่ไมเปนอุปสรรค มีการเจรจาการสงออกไปดูไบ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ดานการคาในประเทศภาพรวมมีศักยภาพในการแขงขันดี พันธุปตตาเวียจะมีตลาดตองการ
สูง เปนพื้นที่ที่มีผลผลิตมากที่สุดในภาค  มีจุดกระจายสินคา มีผูซื้อหลายกลุม ซื้อสินคาไดทุกเกรดคุณภาพ แตยังมี
ความเสียเปรียบในการแขงขันกรณีการสงผลผลิตขายโรงงานแปรรูปในภาคกลางเนื่องจากการขนสงไกล  
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1.2.3 ดานปจจัยการผลิตในประเทศ   ปจจัยที่สนับสนุนการไดเปรียบในการแขงขัน ไดแก มีแรงงานที่มี
อาชีพรับจางในชุมชนเพียงพอ  มีหนวยสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา และการสนับสนุนของหนวยงานทองถิ่น 
สวนปจจัยที่ยังไมสามารถจัดการใหไดเปรียบในการแขงขัน ไดแก  ยังมีปญหาดานพื้นที่ปลูกที่ลดลงไมเพียงพอตอ
การขยายการผลิตใหไดปริมาณผลผลิตที่ตลาดตองการ  ยังมีปญหาการผลิตที่ไดผลผลิตต่ํา ตนทุนการผลิตมีราคา
แพง หนอพันธุพึ่งพาจากนอกพื้นที่ซึ่งมีความเสียงเรื่องโรคระบาด  และที่สําคัญคือเกษตรกรยังขาดการรวมกลุมให
เขมแข็ง 

1.2.4 ดานอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องในประเทศ  มีขอจํากัดดานเงื่อนไขเงินกูจาก ธกส. ที่
เกษตรกรตองการใหขยายการผอนชําระเงินกูนานขึ้นจาก 1 ปเปน 18 เดือน เพื่อใหตรงกับระยะเวลาการใหผลผลิต 

  1.3 การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง (SWOT analysis) ในการผลิตสับปะรดบริโภคสดจังหวัดพัทลุง 
จุดแข็ง  แหลงผลิตมีชื่อเสียง มีภูมิปญญาการผลิต จําหนายผลผลิตในไรนาไดราคาสูงสุด 8-12 บาท/กก. 
จุดออน ผลผลิตและคุณภาพต่ํา ขาดการรวมกลุม  แรงงานรับจางมีผลกับการใชเทคโนโลยี พื้นที่ปลูกนอย
โอกาส ชองทางตลาดมีมาก  มีหนวยงานสนับสนุน ใกลตลาดตางประเทศ   
อุปสรรค ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม พึ่งพาหนอพันธุจากนอกพื้นที่  อยูไกลโรงงานแปรรูป ระยะเวลาให
เงินกูส้ัน  
1.4  แผนความตองการของชุมชน ตองการแกปญหาผลผลิตต่ํา เนื่องจากเกิดโรคเหี่ยวระบาดรุนแรง 

เปอรเซ็นตการออกดอกนอย ประมาณรอยละ 60-70 และมีการระบาดของวัชพืชหญาดอกขาว (Asystasia sp.)  
คุณภาพผลผลิตเนื้อแกวยังมีนอย รอยละ 30-40 ของผลผลิต  ตนทุนสูง  22,370  บาท/ไร  หรือ  4.5  บาท/กก.   
 
2. การศึกษาระบบการผลิต และกระบวนการปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

2.1 ภูมิปญญาการผลิตสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง  ปลูกสับปะรดแซมยางพาราปลูกใหม 
วางผังปลูกแบบแถวเดี่ยวหางจากตนยาง 1 เมตร  ระยะระหวางแถว 60-80 เซนติเมตร ระหวางตน 25-30 
เซนติเมตร จํานวนตน 4,000-8,000 ตน/ไร  ฉีดพนสารกําจัดวัชพืชไดยูรอนอัตรา 1 กก./ไร  ผสมโบรมาซิล หรือ 2-4 
D เล็กนอย จํานวน 2-3 ครั้ง ในชวงหลังจากปลูกประมาณ  2 และ 6 เดือน ใสปุยแบบหวานระหวางแถวสับปะรด ซึ่ง
แตละคนมีรูปแบบแตกตางกัน เชนในครั้งแรกใชสูตร 15-15-15 + 21-0-0 (สัดสวน 1:1)  ในครั้งที่2 สูตร 15-15-15 
อัตรา 20 -70 กรัม/ตน/ครั้ง  หรือ 320-560 กก./ไร เมื่ออายุประมาณ  2 และ 6 เดือน หรือใสปุยสูตร  15-15-15 + 
21-0-0  (สัดสวน  1:1)  จํานวน  2  ครั้ง  เทากัน  หรือใชปุยสูตร 15-15-15 ในครั้งที่ 1 และ ใชปุยสูตร 15-7-18 + 
21-0-0 (สัดสวน 1:1) ในครั้งที่2  บางรายมีการฉีดอาหารเสริมสําเร็จรูปเพื่อขยายสะโพกใหผลมีรูปทรงกระบอก 
บังคับใหออกดอกในสับปะรดรุนตนปลูกดวยการหยอดถานแกส  3 กก./ไร 2 ครั้ง เมื่ออายุประมาณ 10-12 เดือน 
เปอรเซ็นตการออกดอกประมาณ 60-70 เปอรเซ็นต สวนการบังคับใหออกดอกในรุนหนอนิยมใชเอทธิฟอน ฉีดพน
เนื่องจากทําไดสะดวก แกะจุกผลเมื่อผลอายุ 3 เดือน เพื่อใหผลมีรูปทรงกลม หอผลโดยใชกระดาษหนังสือพิมพหรือ
ใชวัชพืชคลุมผลเพื่อปองกันความเสียหายจากแดดเผา ผลผลิต 3-8 ตัน/ไร ขึ้นกับภูมิปญญา คุณภาพผลผลิตมีการ
แบงเกรดคุณภาพการบริโภคเปน 3 ชั้น คือ 
   ชั้นผลแกว1 ลักษณะเปนผลเนื้อฉํ่าทั้งผล เนื้อสีเหลือง มีรสหวานมากกวาเปรี้ยว แตมีขอเสียคือเก็บไวได
ประมาณ 3 วัน หลังจากนั้นเนื้อผลมักจะแตก เปนคุณภาพผลที่พอคาผลสดตองการรองจากชั้นผลแกว2 
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   ชั้นผลแกว2 ลักษณะเปนผลเนื้อฉํ่าครึ่งผล หรือ สามสวนสี่ของผล เนื้อสีเหลือง มีรสหวานอมเปรี้ยว 
สามารถเก็บไวไดนานกวาผลแกว1 เปนคุณภาพผลที่พอคาผลสดตองการมากที่สุด   
   ชั้นผลไมเปนเนื้อแกว ลักษณะเปนผลเนื้อธรรมดา เนื้อมีสีออนกวาผลเนื้อแกว มีรสเปรี้ยว สามารถ 
เก็บไวไดนานกวาผลแกว เปนคุณภาพผลที่พอคาผลสดมักไมตองการ (ภาพที่2) 
 

  
ภาพบน ซาย ผลเนื้อแกว1                    ภาพบนกลาง ผลเนื้อแกว2           ภาพบนขวา ผลไมเปนเนื้อแกว 

ภาพที่ 2 ภาพเนื้อผลสับปะรดเกรดเนื้อแกวชนิดตางๆ            
 
ดานการซื้อขายผลผลิตในสวนเกษตรกร จะซื้อขายเหมาหรือแบบแบงเกรดตามขนาดน้ําหนักผล และให

ราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจํานวนผลเนื้อแกวที่มีอยูในแปลง   ซึ่งเกณฑการแบงขนาดน้ําหนักผลอาจมี 2-3 เกรด 
เชน ป2551 ชวงเกณฑที่แบงน้ําหนักผลใช 2 ขนาด คือแบงเกรดที่น้ําหนัก 1.5 กก. โดยขนาดผลนอยกวา  1.5 กก./
ผล  ราคา 5 บาท/กก. และ ผลน้ําหนัก 1.5 กก./ผลขึ้นไปราคา 9 บาท/กก.   หรือแบงขนาดผลเปน 3 ขนาด คือ ต่ํา
กวา 0.5 กก./ผล ราคา 3 บาท/กก.  0.5-1.4 กก./ผล ราคา 6 บาท/กก.  1.5 กก./ผล ขึ้นไป ราคา 10 บาท/กก.  แตใน
การขายสงจากจุดรวบรวมและคัดแยกใหพอคาผลสดจะมีการใชคุณภาพผลเนื้อแกวเปนหลัก โดยมีการเคาะหาผล
แกวทุกผล และกําหนดราคาผลเนื้อแกวสูงกวาผลธรรมดาเกือบเทาตัว 

2.2 การปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร ผ ลิ ต ที่
เกษตรกรนิยมทําการปรับปรุง คือการใชปุย และการปองกันกําจัดวัชพืช แหลงขอมูลที่นํามาใชในการปรับปรุง
เทคโนโลยีการผลิต มาจากเจาหนาที่เกษตรอําเภอ เจาหนาที่กรมวิชาการเกษตร และจากการเขารับการฝกอบรม
ศึกษาดูงาน วัตถุประสงคในการปรับปรุงคือเพิ่มผลผลิต รายได ผลสําเร็จการเพิ่มผลผลิตอยูในระดับมาก การเพิ่ม
รายไดอยูในระดับปานกลาง 

2.3 เหตุการณ และปจจัยที่เกี่ยวของในการปรับปรุงการผลิตสับปะรด  เกษตรกรปรับปรุงการผลิต
เพื่อรับมือกับภาวะแนวโนมการระบาดของโรคและวัชพืช ปรับการใชพันธุ ปุย สารเคมี ตามที่พอคานําผลิตภัณฑ
ใหมๆมาเสนอขาย และเมื่อไดรับความรูจากสื่อ จากเจาหนาที่รัฐ และเพื่อนบาน  เมื่อมีแนวโนมราคาดีก็จะเพิ่มการ
ใสปุยที่มีราคาแพงและใสหลายครั้ง  แตถาแนวโนมราคาตกต่ําก็จะลดตนทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน   
ตนทุนที่นํามาใชในการปรับปรุงการผลิต  พบวาเกษตรกรสวนใหญมีทักษะความรู แตไดรับการรับฝกอบรมดูงาน
นอยมาก เกษตรกรนิยมแกไขปญหาดวยตนเอง  ใชแรงงาน 5.7 คน ไมคอยคํานึงถึงการรักษาความอุดมสมบูรณของ
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ดิน  มีเงินที่ใชในการลงทุนเฉลี่ย 225,883 บาท/ครัวเรือน/ป  เปนเงินกูรอยละ 22 มีการคมนาคมสะดวก มีความ
พรอมดานเครื่องมือการเกษตร  ติดตามขาวสารจากสื่อสารมวลชน มีการติดตอกับเจาหนาที่หรือตัวแทนเกษตรกรไม
บอยนัก   มีพื้นที่ปลูกพืชรวม 32.6 ไร/ครัวเรือน  เปนสมาชิกกลุมสับปะรดนอยมาก  ไดรับการอํานวยความสะดวก
หรือการชวยเหลือจากเจาหนาที่รัฐดานการไดรับการใหความรูดี สวนดานอื่นๆมีจํานวนไมถึงครึ่งที่ไดรับบริการจาก
รัฐ 

2.4  เทคนิคการผลิตที่คาดหวัง  คือ การวางแผนใหออกผลผลิตในชวงที่มีราคาแพง  เพิ่มผลผลิต
โดยการดูแลใหสับปะรดมีขนาดกอใหญ ใสปุยใหเต็มที่ และอาจตองมีการฉีดพนฮอรโมนเรงขนาด สวนรูปแบบที่ทํา
อยูในปจจุบันนี้ประสบผลสําเร็จไมเต็มที่ เนื่องจากปญหาโรคระบาดและราคา 

2.5  ผลลัพธจากการปรับปรุงการผลิต  พบวาเกษตรกรสวนใหญสามารถปรับปรุงการผลิตสับปะรดให
มีรายไดเพิ่มขึ้น แตยังพบปญหาการขาดเงินใชจาย มีความเสียหายที่เกิดจากศัตรูพืชระบาด ราคาผลผลิตตกต่ํา 
และไมเกิดผลเดนชัดตอความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

2.6 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการปรับปรุงการผลิต  พบวามีตัวแปร 1 ตัวที่มี
ความสัมพันธกับความสําเร็จการปรับปรุงการผลิตคือ คะแนนตนทุนทางสังคม ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกระดับปาน
กลาง (r=.440) หมายถึงเกษตรกรที่มีคะแนนตนทุนทางสังคมสูง ไดแกการเปนสมาชิกกลุม การมีสวนรวมกับ
กิจกรรมชุมชนและรัฐ และการไดรับการชวยเหลือและอํานวยความสะดวกจากรัฐ มากจะทําใหเกษตรกรมี
ความสําเร็จในการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตมากขึ้นตาม 
 
3. การนําคําแนะนํา GAP สับปะรด มาปรับใชในการผลิตสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง  พบวา
เกษตรกรปฏิบัติตรงกับคําแนะนํา GAP แคเพียงบางสวนเทานั้น เกษตรกรรอยละ 80-100 ยังมีปญหาดานการ
ปองกันกําจัดโรคแมลง นอกจากนั้นประมาณ รอยละ 25 มีปญหาดานการปองกันกําจัดวัชพืช  วิธีการเพิ่มผลผลิต 
คุณภาพ การใหปุยกับพืชและการวางแผนปลูกใหเหมาะกับราคาและฤดู วิธีแกปญหาเกษตรกรจะใชวิธีการดั้งเดิม
ตามภูมิปญญาผสมผสานกับคําแนะนํา GAP ผลการแกปญหาพบวายังไมสามารถแกปญหาโรคแมลง และการวาง
แผนการปลูกใหเหมาะกับราคาและฤดูได ดานผลลัพธจากการปรับปรุงการผลิต พบวาเกือบทุกดานมีเปล่ียนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น ยกเวนดานตนทุนการผลิตที่เปล่ียนแปลงในทางลบ  และพบวามีปจจัยที่มีความสัมพันธกับการนํา
คําแนะนํา GAP มาปรับใชในการปลูกพืช 3 ปจจัย คือ ปญหาการปลูกพืช มีความสัมพันธทางบวกระดับสูง(r= 
.815**)  ความสําเร็จในการแกปญหา มีความสัมพันธทางบวกระดับสูง(r= .795**) และ พื้นที่มีความสัมพันธ
ทางบวกระดับปานกลาง(r= .528**) หมายถึง เกษตรกรที่มีปญหาการปลูกพืชมากมีความสําเร็จในการแกปญหา
มาก และมีพื้นที่ปลูกมากก็จะมกีารนําคําแนะนํา GAP มาปรับใชมากขึ้นตาม 
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4. ผลการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการผลิต 
4.1 การทดสอบเบ้ืองตนการใชปุยชวงบังคับดอกและหลังบังคับดอกเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต  
พบวาการใชปุยแบบตางๆในแปลงปลูกสับปะรด 6,400  ตน/ไร ใหผลผลิตรวมไมแตกตางกันทางสถิติ คือ

เฉล่ีย 10,977 กก./ไร  แตจะใหคุณภาพผลผลิตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ คือ การใชปุยเคมีสูตร 0-0-50 ให
ผลผลิตแกว1 สูงสุด 5,168 กก./ไร หรือรอยละ 47.7 ของผลผลิตทั้งหมด รองลงมาคือ สูตร 0-0-60 (รอยละ 37.6) 
แตไมแตกตางทางสถิติกับสูตร 13-0-46 (รอยละ 29.6) คือเฉล่ีย 3,728.5 กก./ไร และแบบเกษตรกรผลผลิตต่ําสุด  
2,513 กก./ไร  สวนผลผลิตคุณภาพแกว2  ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย 4,689 กก./ไร หรือรอยละ 
42.7 ของผลผลิตทั้งหมด  ขนาดผลเฉลี่ย 1.7  กก./ผล  เนื้อผลสับปะรดที่ใชปุยเคมี 0-0-60 มีความเปนกรด(pH) 
3.87 ปุยเคมี 0-0-50 มี pH 4.13 ปริมาณไนเตรทตกคาง 2.39-8.91 ppm. ไมเกินคามาตรฐาน และพบวาดินบริเวณ
ตนสับปะรดที่ใหผลแกว1 มีธาตุ Ca สูงกวาเกรดอื่นๆ    

4.2 การทดสอบ ชวงอายุบังคับดอกสับปะรด และ การปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP  
4.2.1 ผลผลิตรุนที่1  ตนปลูก 7,600 ตน/ไร ผลผลิตรวมการบังคับดอกที่อายุ 12 เดือน ใหผลผลิตเฉลี่ย 

11,542.1 /กก.ไร สูงกวาการบังคับดอกที่ 8 เดือน ที่ใหผลผลิตเฉลี่ย 7,293.8 กก./ไร   น้ําหนักตอผลเฉลี่ย 2.4 กก./
ผล  แบบเพิ่มคุณภาพบังคับดอกอายุ 12 เดือน ใหผลผลิตเนื้อแกวทั้งหมด 7,542 กก./ไร หรือรอยละ 56 ของผลผลิต  
สูงกวาแบบเกษตรกรซึ่งมีผลผลิตเนื้อแกวรวม 4,439.3 กก./ไร  และใหผลผลิตเนื้อแกว1 สูงสุด 3,505.5 กก./ไร (รอย
ละ 26 ) สวนผลผลิตเนื้อแกว2 กรรมวิธีที่บังคับดอก 12 เดือน ใหผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉล่ีย 3,835.1 
กก./ไร วัดคาความหวานหรือปริมาณของแข็งที่ละลายได (soluble solid)  ในการใชปุยแบบ GAP บังคับดอก 12 
เดือน มีคาความหวานสูงสุดคือ 18.5-20  0 brix  และวิธีเพิ่มคุณภาพวัดได  15.8-16.2 0 brix สูงกวาแบบเกษตรกร
คือ 13.8-15.00 brix   

4.2.2 ผลผลิตรุนที่2 ตนหนอ  มีจํานวนตนเก็บเกี่ยว 3,784.4 ตน/ไร หรือรอยละ 78.1 ของจํานวนตน
ปลูก ผลผลิตรวม วิธีแบบเพิ่มคุณภาพ บังคับดอก 12 เดือน และ GAP บังคับดอก 12 เดือน ใหผลผลิตสูงสุดไม
แตกตางกันทางสถิติ คือ 5,172.5 กก./ไร  และ 4,825.0 กก./ไร  แตแตกตางและสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ 3,312.5 
กก./ไร  วิธีแบบเพิ่มคุณภาพบังคับดอก 12 เดือน ใหผลผลิตรวมเนื้อแกวทั้งหมดรอยละ 72.5  เปนผลแกว1 จํานวน 
1,497.5 กก./ไร หรือรอยละ 28.95 ผลแกว2 จํานวน 2,252.5 กก./ไร หรือรอยละ 43.55 แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
และสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ ผลแกว1 จํานวน  631.8 กก./ไร และผลแกว2 จํานวน 1,102.5 กก./ไร  การวัดคาความ
หวาน (soluble solid) แบบ GAP บังคับดอก 12 เดือน มีคาความหวานสูงสุดคือ 17.2-18.3  0 brix  และวิธีเพิ่ม
คุณภาพวัดได  16.8-17.0 0 brix สูงกวาแบบเกษตรกรคือ 14.6-15.2 0 brix   

4.2.3  ผลตอบแทนรวม  พบวาวิธีเพิ่มคุณภาพ มีตนทุนต่ํากวาและรายไดสูงกวาวิธีเกษตรกร คือมีตนทุน
รวม 23,385.0 บาท/ไร รายไดสุทธิ รวม 49,326.1 บาท/ไร วิธีเกษตรกร ตนทุนรวม 23,514.0  รายไดสุทธิ รวม 
31,455.1 บาท/ไร หรือสูงกวารอยละ 56.8   

โดยสรุป การใชปุยแบบเพิ่มคุณภาพ โดยการใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 ครั้ง เมื่ออายุ 1 - 3 
เดือน ครั้งตอไปหางจากครั้งแรก 2 - 3 เดือน และใสปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3 เดือน อัตรา 10 กรัม/ตน 
บังคับดอก 12 เดือน จะใหผลผลิต คุณภาพ ผลตอบแทนสูง และมีแนวโนมทางสถิติดีกวาวิธีอื่นๆ  ซึ่งสอดคลองกับ
การทดสอบเบื้องตนในการทดลองที่ 4.1 จึงเปนวิธีที่จะนําไปทดสอบยืนยันและพัฒนาตอไป (ตารางที่1) 
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 หมายเหตุ ราคาจําหนายป2550 ผล 2.5 กก. ขึ้นไป  5-7 บาท/กก. ผลเล็ก 2.7-4.5 บาท/กก.  ป2551 ผลที่น้ําหนัก
นอยกวา 1.5 กก. ราคา 3-6 บาท/กก. ผลน้ําหนักมากกวา 1.5 กก./ผล ราคา 9-10 บาท/กก. 
 4.3 การทดสอบการปรับใชปุยในคําแนะนํา GAP เพ่ือเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสับปะรด สับปะรด
เริ่มออกดอก 34 วันหลังบังคับดอกและเริ่มเก็บผลผลิตเมื่ออายุ 490 วัน (ประมาณ 16 เดือน) สับปะรดในรุนตนปลูก 
(4,354 ตน/ไร) กรรมวิธีทดสอบทุกวิธีมีจํานวนตนออกดอกไมแตกตางกันทางสถิติ คือเฉลี่ย รอยละ 82.3 แตสูงกวา
แบบเกษตรกร ซึ่งมีจํานวนตนใหผลรอยละ 69.2 กรรมวิธีปรับคําแนะนํา GAP และวิธีเพิ่มคุณภาพ ใหผลผลิตรวมไม
แตกตางกันคือเฉลี่ย 7,702.1 กก./ไร  แตสูงกวาวิธีลดตนทุน และวิธีแบบเกษตรกรใหผลผลิตต่ําสุด 5,223.0 กก./ไร 
 ดานคุณภาพ วิธีปรับคําแนะนํา GAP และแบบเพิ่มคุณภาพ ใหผลผลิตขนาดน้ําหนัก 1.5 กก.ขึ้นไปทั้งหมด  
ไมแตกตางกันทางสถิติ คือ เฉล่ีย  6,578.4 กก./ไร หรือรอยละ 85.4  ของผลผลิตทั้งหมด แตสูงกวาแบบลดตนทุน 
และแบบเกษตรกรที่ใหผลผลิตต่ําสุด 3,925.4 กก./ไร   คุณภาพผลเนื้อแกวทั้งหมด กรรมวิธีเพิ่มคุณภาพ ใหผลผลิต
สูงสุด 4,304.7 กก./ไร  หรือรอยละ 56.8 ของผลผลิตทั้งหมด และแบบเกษตรกรต่ําสุด คือ 2,539.2 กก./ไร  ผลเนื้อ
แกว1 วิธีเพิ่มคุณภาพใหผลสูงที่สุด คือ 2,057.4 กก./ไร หรือรอยละ 27.2 ของผลผลิตทั้งหมด และวิธีเกษตรกรให
ผลผลิตต่ําสุดคือ 944.2 กก./ไร ผลเนื้อแกว2 วิธีปรับคําแนะนํา GAP ใหผลผลิตสูงสุด คือ 2,546.6 กก./ไร หรือรอย
ละ 32.5 ของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งไมตางกับวิธีลดตนทุน คือ  2,308 กก./ไร  รองลงมา คือวิธีเพิ่มคุณภาพ 2,247.3 
กก./ไร (รอยละ 29.6) และวิธีเกษตรกรต่ําสุดคือ 1,595.0 กก./ไร  วัดคาความหวานหรือปริมาณของแข็งที่ละลายได 
(soluble solid ) พบวาผลจากการใชปุยแบบวิธีเพิ่มคุณภาพวัดคาความหวานไดสูงสุด  15.8- 16.30 brix  และแบบ
เกษตรกรต่ําสุด 15.0- 15.50 brix 

ผลตอบแทน   ตนทุนวิธีแบบลดตนทุนต่ําสุด 13,487 บาท/ไร รองลงมาคือวิธีเพิ่มคุณภาพ 14,150 บาท/ไร  
วิธีเกษตรกร 15,550 บาท/ไร และวิธีปรับคําแนะนะ  GAP  21,647 บาท/ไร รายไดสุทธิเมื่อจําหนายแบงเกรดตาม
ขนาดผล พบวาวิธีเพิ่มคุณภาพใหรายไดสุทธิสูงสุด 57,119 บาท/ไร และแบบเกษตรกรต่ําสุด  31,489 บาท/ไร  

จาการทดสอบ พบวาวิธีการแบบปรับคําแนะนํา GAP และวิธีเพิ่มคุณภาพ ใหผลผลิตรวม และขนาด
น้ําหนักผลไมแตกตางกัน  แตวิธีเพิ่มคุณภาพจะใหจํานวนผลผลิตเนื้อแกวรวม และใหรายไดสุทธิสูงกวาวิธีปรับ
คําแนะนํา GAP และสูงกวาวิธีอื่นๆ  วิธีที่จะนําไปพัฒนาตอ คือวิธีเพิ่มคุณภาพ ใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/
ตน 2 ครั้ง เมื่ออายุ  1 - 3 เดือน ครั้งตอไปหางจากครั้งแรก 2 - 3 เดือน และใสปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3 
เดือน อัตรา 10 กรัม/ตน บังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน ซึ่งผลเปนไปในทิศทางเดียวกับการทดลองในเรื่องที่ 4.2  
(ตารางที่ 2-3) 

4.4  การทดสอบการใชปุยเพิ่มคุณภาพในชวงหลังบังคับดอก  พบวา 4 วิธี ที่นํามาทดสอบ ให
จํานวนตนออกดอกและผลผลิตไมแตกตางกันทางสถิติ คือออกดอกเฉลี่ยรอยละ 90.7  ผลผลิตเฉลี่ย  6,480.2 กก./
ไร  แตแตกตางและสูงกวาวิธีเกษตรกร คือ ออกดอกรอยละ 79.5  ผลผลิต 3,372.7  กก./ไร   ดานคุณภาพผลผลิต 
พบวา 4 วิธีที่นํามาทดสอบ ใหขนาดผล 0.7-1.7 กก./ผล สูงกวาวิธีเกษตรกร คือ เฉล่ีย  2,378.3 กก./ไร และ 1,152.7 
กก./ไร  และใหผลผลิตเนื้อแกวทั้งหมดเฉลี่ย 4,576.2 กก./ไร  สูงกวาเกษตรกร คือ 2,128.6 กก./ไร  ผลผลิตเนื้อแกว 
1 การใสปุยหลังบังคับดอกสูตร 0-0-50 , 0-0-50 +Ca+B  และ0-0-60 +Ca+B ใหผลสูงกวาและแตกตางกับวิธีอื่นๆ 
และสูงกวาวิธีเกษตรกรที่ใหผลผลิตต่ําสุด ผลเนื้อแกว 2 การใสปุยหลังบังคับดอกสูตร 0-0-60 และ 0-0-60+Ca+B  
ใหผลผลิตสูงกวาและแตกตางกับวิธีอื่นๆ สวนวิธีเกษตรกรผลผลิตต่ําสุด  การวัดคาความหวานผลแกว 2  พบวาการ
ใสปุยหลังบังคับดอกสูตร 0-0-50 , 0-0- 50 +Ca+B และ 0-0-60 ใหคาความหวานไมแตกตางกันทางสถิติ และสูง



46 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติ คร้ังที่ 5: พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ

 

กวาวิธีเกษตรกร  (ตารางที่ 4)  คุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 7 วัน พบวาทุกกรรมวิธีการใชปุย มีจํานวนผลปกติ
เฉล่ีย รอยละ 52.0  และ ผลที่แตกเนื่องจากปฏิกิริยาทางเคมีภายในผล รอยละ 48.0  ดานการประเมินคุณภาพการ
บริโภคดวยการชิมรสชาติพบวา ผลผลิตยังสามารถใชบริโภคสดไดดีเฉล่ียรอยละ 23.6 ปานกลาง รอยละ 34.7 และ
ไมดี รอยละ 41.7  

ผลตอบแทน  พบวาวิธีการที่นํามาเปรียบเทียบกับวิธีเกษตรกรทั้ง 4 วิธี มีรายไดเพิ่มจากการขายผลผลิต
ขนาดกลางที่ใหผลแตกตางและสูงกวาเกษตรกร 9,804.8 บาท/ไร และในกรรมวิธีที่ใชปุย 0-0-50 และ 0-0-60 มี
รายไดสุทธิสวนเพิ่มสูงสุด  9,070.8 บาท/ไร  

โดยสรุป  จากการทดสอบพบวาวิธีการใสปุยหลังบังคับดอกทั้ง 4 กรรมวิธีใหผลดีกวาวิธีเกษตรกร โดยทั้ง 4 
วิธีใหผลผลิตรวมและผลผลิตแยกตามขนาดผลไมแตกตางกันทางสถิติ  แตวิธีการใสปุยหลังบังคับดอกสูตร 0-0-60 
และ 0-0-60 +Ca+B  มีแนวโนมใหผลผลิตเนื้อแกว 2 ที่ตลาดตองการสูงกวา  และกรรมวิธีใชปุย 0-0-50 และ 0-0-
60 มีรายไดสุทธิสวนเพิ่มสูงกวาวิธีอื่น  วิธีแนะนําการใชปุยหลังบังคับดอกยังเปนวิธีการใชปุยแบบการเพิ่มคุณภาพที่
ใสปุยสูตร 0-0-60 เหมือนการทดลองที่ผานมา    

4.5 การทดสอบการใชสารบังคับดอกสับปะรด   พบวาวิธีใสปุยสูตร 15-5-20 และใชเอทธิฟอนบังคับดอก
เมื่ออายุ 12 เดือน ทําใหมีตนออกดอกสูงสุดรอยละ 90.5  สูงกวาการใสปุยสูตร 15-5-20 และใชถานแกส  ที่ทําใหมี
ตนออกดอกรอยละ 84.2  สวนวิธีเกษตรกรมีเปอรเซ็นตการออกดอกต่ําสุด คือ รอยละ 80.1   และจากผลการออก
ดอกที่มากกวาทําใหสับปะรดมีผลผลิตรวมในวิธีการใชเอทธิฟอนบังคับดอก  5,826.6 กก./ไร ซึ่งไมแตกตางกันทาง
สถิติกับวิธีการใสปุยสูตร 15-5-20 และใชถานแกส ที่ทําใหมีผลผลิต 5,700.8 กก./ไร แตทั้ง 2 วิธีใหผลแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญกับแบบเกษตรกร คือใหผลผลิต 3,743.9 กก./ไร  
 
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดเพื่อบริโภคผลสดภาคใตตอนลาง ดําเนินการ
ในป2548-2551 ในพื้นที่เกษตรกร ตําบลทุงนารี อําเภอปาบอน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาสรุปดังนี้คือ 

1. ศักยภาพของการผลิตและทางการตลาด  พบวาภาพรวมผลผลิตสับปะรดจังหวัดพัทลุง 10,000-
20,000 ตัน/ป มีโอกาสในการขยายการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีจุดแข็งดานการเปนสินคาที่ตลาด
ตองการและเกษตรกรจําหนายไดราคาสูง 8-10 บาท/กก. แตก็มีจุดออนดานการผลิตและการรวมกลุม จําเปนที่
จะตองพัฒนาและแกปญหาใหไดตามเปาหมายชุมชนคือเพิ่มผลผลิต ลดตนเปนโรคเหี่ยว เพิ่มจํานวนตนออกดอก 
เพิ่มผลเนื้อแกว เพิ่มขนาดผลตามความตองการของตลาด ลดตนทุนการผลิต และกําจัดหญาดอกขาว คําแนะนําใน
การพัฒนาคือจะตองอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในคลัสเตอรรวมมือกันทุกฝาย จึงจะสามารถทําใหการ
ผลิตสับปะรดจังหวัดพัทลุงมีศักยภาพและใชโอกาสทางการตลาดไดสูงสุดตอไป 

2. ระบบการผลิตและกระบวนการปรับปรุงการผลิต  พบวาเกษตรกรจังหวัดพัทลุงมีการผลิตที่เปน
ภูมิปญญาเฉพาะพื้นที่ เนื่องมาจากตองการใหไดผลขนาดใหญ 1.5-2.5 กก.ขึ้นไป รูปทรงผลกระบอก คุณภาพเนื้อ
แกว2 รสหวานอมเปรี้ยว ซึ่งเก็บรักษาไดนาน และวิธีการปฏิบัติดูแลรักษาที่งาย สะดวกในการปฏิบัติ   คําแนะนําใน
การพัฒนาเทคโนโลยีคือ การใชกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน  การสนับสนุนจากภาครัฐดานตางๆ  เพิ่มความ
เขมแข็งในการรวมกลุม  สนับสนุนการเผยแพรความรูจากเกษตรกรผูนําสูเกษตรกรอื่นๆ ในละแวกบาน มีการ
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ผสมผสานภูมิปญญาดั้งเดิมกับความรูทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรูใหมๆ และเพิ่มความสามารถในการผลิตใหมีได
รายเพิ่มขึ้น  

3. ผลการพัฒนาและทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือนําไปสูเพ่ิมรายได   
คําแนะนําวิธีการปลูกสับปะรดที่พัฒนาจากการผสมผสานภูมิปญญาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง คือการปลูกสับปะรด
แซมยางที่ใชการปลูกแบบแถวเดี่ยวโดยปลูกหางจากแถวยางพารา 1 เมตร ใชระยะปลูกระหวางแถว 60-80 
เซนติเมตร ระหวางตน 25-30 เซนติเมตร จํานวนตน 4,300-7,600 ตน/ไร ใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 20 กรัม/ตน 2 
ครั้ง ในกาบใบลาง เมื่ออายุ  1 - 3 เดือน และ ครั้งตอไปหางจากครั้งแรก 2 - 3 เดือน  พนสารกําจัดวัชพืชใชไดยูรอน 
800 กรัม + โปรมาซิล 500 กรัม ตอน้ํา 80 ลิตรประมาณ 2 ครั้ง บังคับดอกเมื่ออายุ 12 เดือน ดวยเอทธิฟอน (39.5 
%)  จํานวน  8  มิลลิลิตร  ผสมกับปุยยูเรีย  300  กรัม  ผสมน้ํา 20 ลิตร  หยอดยอดสับปะรดตนละ  60 - 
75    มิลลิลิตร   หยอด 2 ครั้ง หางกัน 4 - 7 วัน  ใสปุยสูตร 0-0-60 หลังบังคับดอก 3 เดือน อัตรา 10 กรัม/ตน ใน
กาบใบ และ แกะจุกผลเมื่ออายุ 3 เดือน   
 วิธีการใชปุยแบบเพิ่มคุณภาพผสมผสานกับภูมิปญญาเกษตรกรแบบที่1 ที่ปลูกสับปะรดประชากร 7,600 
ตน/ไร บังคับดอกดวยถานแกส พบวารุนตนปลูกใหผลผลิต 11,823.2 กก./ไร ไมแตกตางกับแบบเกษตรกร  แตให
คุณภาพผลผลิตเนื้อแกวทั้งหมด 7,542 กก./ไร หรือรอยละ 56.0 สูงกวาแบบเกษตรกรรอยละ 69.9 ซึ่งมีผลผลิตเนื้อ
แกวรวม 4,439.3 กก./ไร ในผลผลิตรุนหนอ ใหผลผลิต 5,172.5 กก./ไร สูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ56.2 ซึ่งมีผลผลิต  
3,312.5 กก./ไร    คุณภาพผลผลิตเนื้อแกว ทั้งหมด 3,750.0  กก./ไร หรือรอยละ 72.5  สูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 
116.2  คือ 1734.3 กก./ไร  ผลผลิตวัดคาความหวานได  15.8-17.0 0 brix สูงกวาแบบเกษตรกรคือ 13.8-15.2 0 brix    
รายไดสุทธิ  49,326.1 บาท/ไร  หรือสูงกวาวิธีเกษตรกร  รอยละ 56.8  ซึ่งมีรายไดสุทธิ 31,455.1 บาท/ไร  

วิธีการใชปุยแบบเพิ่มคุณภาพผสมผสานกับภูมิปญญาเกษตรกรแบบที่2 ที่ปลูกสับปะรด ประชากร 4,354  
ตน/ไร  บังคับดอกดวยถานแกส  พบวาใหผลผลิตรุนตนปลูก  7,579.7 กก./ไร สูงกวาวิธีแบบเกษตรกรรอยละ 45.1 
คือ 5,223.0 กก./ไร ผลขนาดน้ําหนัก 1.5 ขึ้นไปทั้งหมด  6,447.8 กก./ไร  สูงกวาแบบเกษตรกรรอยละ 64.3 ที่ใหผล
ผลิต 3,925.4 กก./ไร  ผลเนื้อแกวทั้งหมด 4,304.7 กก./ไร  หรือรอยละ 56.8 สูงกวาแบบเกษตรกรรอยละ 69.5  คือ 
2,539.2 กก./ไร  การวัดคาความหวาน  15.8- 16.30 brix  สูงกวาแบบเกษตรกรคือ  15.0- 15.50 brix ผลตอบแทน   
รายไดสุทธิสูงสุด 57,119 บาท/ไร สูงกวาแบบเกษตรกร รอยละ 81.4 8 คือมีรายไดสุทธิ  31,489 บาท/ไร 
 วิธีการใชปุยแบบเพิ่มคุณภาพผสมผสานกับภูมิปญญาเกษตรกรแบบที่3 ที่ปลูกสับปะรด ประชากร 5,419  
ตน/ไร บังคับดอกดวยเอทธิฟอน ใหผลผลิตรวม   6,677.8  กก./ไร  สูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 98.0  คือใหผลผลิต 
3,372.7  กก./ไร  ขนาดผล  0.7-1.7 กก./ผล  2,492.5 กก./ไร สูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 116.2   คือใหผลผลิต 
1,152.7 กก./ไร  ผลเนื้อแกวทั้งหมด 4,557.3 กก./ไร  สูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 114.1 คือผลผลิต 2,128.6 กก./ไร   
และการวัดคาความหวาน 13.7-14.3 0 brix  สูงกวาวิธีเกษตรกรมีคาต่ําสุด คือ 12.1-13.0 0 brix   

การบังคับดอกที่อายุ 12 เดือน จะใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวาการบังคับดอกที่ 8 เดือน รอยละ 58.2   การใชเอ
ทธิฟอนบังคับดอก มีตนออกดอกรอยละ 90.5  สูงกวาการใชถานแกส ที่มีการออกดอก รอยละ 80.1   และใหผล
ดีกวาวิธีอื่นๆที่นํามาทดสอบ ดังนี้  
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4. การเปรียบเทียบผลการวิจัย กับ ปญหาและความตองการของเกษตรกรที่เกิดขึน้กอนการ
ทดลอง 
4.1 ปญหาผลผลิตต่ํา  ประมาณ 3-8 ตัน/ไร : ผลการวิจัยพบวา วิธีแนะนําใหผลผลิตรวม 6,677.8– 

11,823.2 กก./ไร สูงกวาวิธีเกษตรกรสูงสุดถึงรอยละ 98.0   
4.2  ปญหาเปอรเซ็นตการบังคับใหออกดอกไดนอย ประมาณรอยละ 60-70 : ผลการวิจัยพบวาวิธีแนะนํา

การใชเอท-ธิฟอนบังคับดอก ทําใหมีตนออกดอกรอยละ 90.5   
4.3 ปญหาคุณภาพเนื้อแกวมีนอยรอยละ 30-40 ของผลผลิต : ผลการวิจัยพบวาวิธีแนะนําใหผลผลิตเนื้อ

แกวทั้งหมด รอยละ 56.0-68.2  ของผลผลิต สูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 56.8  -114.1  
4.4 เกษตรกรมีความตองการผลขนาดใหญ : ผลการวิจัยพบวาวิธีแนะนําใหผลขนาดใหญที่ตลาดตองการ 

รอยละ 85.1  ผลผลิตผลขนาดใหญสูงกวาวิธีเกษตรกรรอยละ 64.3 -116.2    
4.5 ปญหาตนทุนการผลิตสูง ประมาณ 22,370  บาท/ไร หรือ  4.5  บาท/กก. :  ผลการวิจัยพบวาวิธีแนะนํา

มีตนทุนเฉลี่ย 1.6 บาท/กก. ต่ํากวาวิธีเกษตรกรที่รวมทดลองคือมีตนทุนเฉลี่ย 2.3 บาท/กก. และวิธีแนะนําใหรายได
สุทธิ  49,326.1- 57,119 บาท/ไร  สูงกวาวิธีเกษตรกร รอยละ 56.8 - 81.4 คือ มีรายไดสุทธิ 31,455.1 -31,489 บาท/
ไร 
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