บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญ
สับปะรดนับเป็ นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยกล่ำวคือ ประเทศไทยมีปริ มำณกำรผลิต
และกำรส่ ง ออกสู งเป็ นอันดับ หนึ่ งของโลก โดยในปี 2554 ประเทศไทยส่ งออกสั บ ปะรดมี มู ล ค่ ำ
28,996 ล้ำนบำท ซึ่ งเพิ่มขึ้นเป็ นสองเท่ำจำกปี 2545 ที่ มีมูลค่ำกำรส่ งออก 14,065 ล้ำนบำท ผลผลิ ต
สับ ปะรดสดที่ ถู ก ผลิ ตได้ใ นประเทศแต่ล ะปี ร้ อ ยละ 70-80 ของปริ ม ำณผลผลิ ต ถู ก ส่ งเข้ำ โรงงำน
แปรรู ป ผลผลิ ต ที ่เ หลื อ ร้ อ ยละ 20-30 ใช้บ ริ โ ภคผลสดภำยในประเทศ ส ำหรั บ กำรส่ งออกนั้น
ประเทศไทยส่ งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์สับปะรดหลำยประเภทได้แก่ สับปะรดสด สับปะรดแช่เย็น
สับปะรดแช่ แข็ง สับปะรดแห้ง สับปะรดกวน สับปะรดกระป๋ อง และน้ ำสับปะรดเข้มข้น โดยประเทศ
ไทยเป็ นผูส้ ่ งออกสับปะรดกระป๋ องและน้ ำ สับ ปะรดเข้ม ข้นรำยใหญ่ของโลกโดยส่ งออกเฉลี่ยปี ละ
ประมำณ 600,000 ตัน (สำนักบริ หำรกำรค้ำสิ นค้ำทัว่ ไป, 2554)
ประเทศไทยผลิตสับปะรดจำนวนมำกและพบกระจำยอยูใ่ นทุกภำคของประเทศ ในปี 2554 มี
พื้นที่ ปลูกสับปะรด 659,625 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปี 2545 ร้อยละ 30 ที่ มีพ้ืนที่ ปลูก 503,932 ไร่ โดยแหล่ ง
ปลูกสับปะรดที่สำคัญของประเทศไทยอยู่ในภำคตะวันตก คือ บริ เวณจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และ
เพชรบุรี ที่มีพ้ืนที่ปลูกมำกที่สุดของประเทศ รองลงมำได้แก่ ภำคตะวันออก เช่ น จังหวัดชลบุรี และ
ระยอง ส่ วนในภำคเหนื อ มีกำรปลูกสับปะรดมำกในจังหวัดลำปำงและเชี ยงรำย ในปั จจุบนั กำรปลูก
สับปะรดได้กระจำยออกไปทำงภำคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภำคใต้อีกด้วย (ส ำนักงำนเศรษฐกิ จ
กำรเกษตร, 2554) สำหรั บพันธุ์สับปะรดที่ปลูกในประเทศไทยมีพนั ธุ์ ปัตตำเวีย พันธุ์อินทรชิต พันธุ์
ภูเก็ต พันธุ์ตรำดสี ทอง พันธุ์นำงแล และพันธุ์ภูแล โดยพัน ธุ ์ ปัตตำเวียปลูก มำกที่สุ ด และเป็ นพันธุ์
เดียวที่ปลูกเพื่อส่ งโรงงำนสับปะรดกระป๋ อง ส่ วนพันธุ์ อื่นๆ เช่ น พันธุ์ตรำดสี ทอง พันธุ์นำงแล และ
พันธุ์ภูแล เป็ นกำรปลูกเพื่อบริ โภคผลสด
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรำยนับว่ำเป็ นแหล่งปลูกสับปะรดเพื่ออุตสำหกรรมที่
สำคัญของประเทศไทย เกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดทั้งสองจังหวัดนิ ยมปลูกพันธุ์ปัตตำเวีย โดยจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์เป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภำพในกำรผลิตเมื่อพิจำรณำจำกผลผลิตต่อไร่ เฉลี่ยซึ่ งสู งถึง 4,294
กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่ งสู งกว่ำศักยภำพเฉลี่ยของทั้งประเทศ โดยมีผลผลิตสับปะรดต่อไร่ ของทั้งประเทศอยู่
ที่ 3,882 กิโลกรัม นอกจำกนี้ จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์ยงั มีพ้ืนที่เพำะปลูกมำกเป็ นอันดับหนึ่ ง กล่ำวคือ
มี พ้ื น ที่ ป ลู ก สั บ ปะรดในปี 2555 ทั้ง หมด 509,231ไร่ พื้ น ที่ ท ำกำรผลิ ต ส่ ว นใหญ่ เป็ นพื้ น ที่ รำบ มี
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ลัก ษณะภู มิ อ ำกำศแบบร้ อ นชื้ น เนื่ อ งจำกเป็ นจัง หวัด ที่ อ ยู่ ติ ด ทะเล (ส ำนั ก งำนเกษตรจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ , 2555) ในขณะที่ จงั หวัดเชี ยงรำยเป็ นอีกแหล่ งปลูกสับปะรดที่ สำคัญในภำคเหนื อ
ตอนบนของประเทศไทย พื้นที่ทำกำรผลิตส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่รำบเชิ งเขำ โดยในปี 2555 มีพ้ืนที่ปลูก
สั บ ปะรดทั้ง หมดในจังหวัด เชี ย งรำย 13,592 ไร่ พบว่ำจังหวัดเชี ย งรำยมี ผลผลิ ต เฉลี่ ยเพี ย ง 2,615
กิโลกรัมต่อไร่ เท่ำนั้น (สำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงรำย, 2555)
จำกข้อมูลกำรผลิตสับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรำยพบว่ำมีปริ มำณ
ผลผลิตสับปะรดรวมทุกรุ่ นเฉลี่ยต่อไร่ แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะปี 2555 จังหวัดเชียงรำยมีผลผลิตเฉลี่ย
ต่อไร่ ต่ ำกว่ำในจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ มำกถึ ง 1,679 กิ โลกรั ม (รู ป ที่ 1.1) ซึ่ งผลผลิ ตเฉลี่ ย ต่อไร่ ที่
แตกต่ำงกันของสองพื้นที่ อำจเกิดจำกอิทธิ พลของเทคโนโลยีกำรผลิ ตที่แตกต่ำงกัน หรื ออำจเกิดจำก
ควำมเหมำะสมของปั จจัยด้ำนทรั พ ยำกรทำงธรรมชำติ ในกำรผลิ ตสั บ ปะรดของสองพื้ นที่ มี ค วำม
แตกต่ำงกัน เช่ น ควำมแตกต่ำงของสภำพภูมิประเทศ สภำพภูมิอำกำศ ปริ มำณน้ ำฝน และโครงสร้ำง
ดิ น หรื อหำกว่ำทั้ง สองพื้ น ที่ ไม่ มี ค วำมแตกต่ ำงทำงเทคโนโลยีแล้วนั้น สำเหตุ ข องควำมแตกต่ ำ ง
ผลผลิตอำจเกิดจำกกำรจัดกำรที่แตกต่ำงกันของเกษตรกรในด้ำนประสิ ทธิ ภำพทำงเทคนิคกำรผลิตซึ่ ง
เกิ ดจำกกำรกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตที่แตกต่ำงกันเพรำะควำมแตกต่ำงของทรัพยำกรด้ำนกำยภำพที่มีอยู่
เช่ น ทุ น มนุ ษ ย์ (ขนำดและคุ ณ ภำพของแรงงำน เป็ นต้น ) เงิ นทุ น โครงสร้ ำงพื้ นฐำนทำงเศรษฐกิ จ
ทรัพยำกรทำงธรรมชำติ (เช่น คุณภำพของดิน สภำพภูมิอำกำศ และทรัพยำกรพลังงำน เป็ นต้น) และ
ลักษณะอื่นๆ ทำงด้ำนสภำพแวดล้อมทำงสังคมและเศรษฐกิ จในกำรผลิ ตที่จะเกิ ดขึ้น (O’Donnell et
al., 2008: 231)
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ที่มำ: สำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรำย, 2555
รู ปที่ 1.1 ผลผลิตสับปะรดเฉลี่ยของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรำย ปี 2550-2555
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ทั้งนี้กำรศึกษำประสิ ทธิ ภำพในกำรผลิตสับปะรดและเปรี ยบเทียบระดับประสิ ทธิ ภำพของทั้ง
สองจังหวัดโดยพิจำรณำควำมแตกต่ำงของเทคโนโลยีร่วมด้วยจะสะท้อนประสิ ท ธิ ภำพกำรผลิ ตที่
แท้จริ งของเกษตรกรในสองพื้นที่และยังสะท้อนให้เห็ นถึ งควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกำรผลิ ตของ
เกษตรกร เพื่ อ น ำไปสู่ ก ำรพัฒ นำด้ำ นกำรจัด กำรกำรผลิ ต สั บ ปะรดของเกษตรทั้ง สองพื้ น ที่ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภำพสู งขึ้นได้
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. ทรำบกำรจัดกำรกำรผลิตและกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรำย
2. ทรำบปั จจัยที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภำพกำรผลิ ตสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียของเกษตรกรในจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรำย
3. ทรำบควำมแตกต่ำงของประสิ ทธิ ภำพในกำรผลิ ตสั บปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย ของเกษตรกรใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรำย
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
เกษตรกรและหน่วยงำนภำครัฐทรำบถึงปั ญหำในกำรจัดกำรกำรผลิ ตและขีดควำมสำมำรถในกำร
ผลิตสับปะรดในภำคตะวันตกและภำคเหนือ ทั้งนี้ขอ้ มูลกำรจัดกำรกำรผลิตและขีดควำมสำมำรถในกำรผลิต
นี้ สำมำรถนำไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐำนที่จะนำไปพัฒนำและส่ งเสริ มกำรจัดกำรกำรผลิ ตสับปะรดให้มี
ประสิ ทธิ ภำพสำหรับเกษตรกรและหน่วยงำนที่กี่ยวข้อง
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
กำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรวิจยั ครั้งนี้มีขอบเขตกำรศึกษำคือ ศึกษำเฉพำะกำรผลิต
สับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรำย กำหนดกำรเก็บข้อมูลเฉพำะช่วง
กำรปลูกปี ที่ 1 ซึ่ งเป็ นกำรเก็บผลผลิตครั้งแรกในปี กำรผลิต 2555/2556
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
สับปะรด หมำยถึง สับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียที่เก็บผลผลิตครั้งแรกหรื อกำรปลูกปี ที่ 1
ผลผลิตสับปะรดรวมทุกรุ่ น หมำยถึง ผลผลิตสับปะรดรวมทุกรุ่ นกำรผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ในแต่
ละปี
กำรผลิตสับปะรดทั้งระบบ หมำยถึง กำรผลิตสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรำยและ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์บนเส้นพรมแดนกำรผลิต metafrontier
3

