
สับปะรด 

1.วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อพัฒนาความรูดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดใหแกเจาหนาท่ีใหมีความพรอมในการ
ถายทอดความรูสูเกษตรกร 

1.2 ถายทอดความรูแกเกษตรกรใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดท้ังเพื่อสงโรงงานแปรรูปและ
ตลาดบริโภคผลสด และเตรียมการรองรับการเปดตลาดการคาเสรีในรูปแบบแปลงใหญ 

1.3 สงเสริมและพัฒนาเกษตรกรใหเปนกลุมเกษตรกรผูผลิตสับปะรดคุณภาพดีในรูปแบบแปลงใหญ 
 

2. เปาหมาย/สถานท่ีดําเนนิการ 

  2.1 เปาหมายการดําเนินงานท้ังหมด 7 แปลง เกษตรกรรวมท้ังส้ิน 350 ราย 
  2.2 ดําเนินการ ในรูปแบบแปลงใหญในพื้นท่ี 7 จังหวัดไดแก 
 (1) กลุมแปลงใหญเกา 5 แปลง จังหวัดละ 1 แปลง ไดแก จังหวัดเลย ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ ภูเก็ต 
เชียงราย เกษตรกรรวม 250 ราย 
 (2) กลุมแปลงใหญใหม 2 แปลง จังหวัดละ 1 แปลง ไดแก จังหวัดชลบุรี และระยอง เกษตรกร 100 ราย  
 (3) อบรมเตรียมความพรอมเกษตรกรเขาสูระบบ GAP รวม 100 ราย ใน 2 จังหวัด ไดแก  
จังหวัดชลบุรี และระยอง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

3. กิจกรรม และวิธีการดําเนินงาน 
 กระบวนการดําเนินงานทุกข้ันตอน ขอใหมีการบูรณาการงานทุกงานภายในสํานักงานเกษตรจังหวัด  
และหนวยงานภายในกรมสงเสริมการเกษตร และหนวยงานภาคีตางๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 3.1 การจัดกระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการการผลิตของเกษตรกรรวมกันในรูปแบบแปลงใหญ 
เนนใหเกษตรกรผลิตสับประรดใหสอดคลองกับตลาดท้ังสับปะรดสงโรงงานและสงตลาดผลสด 

แปลงใหญเกา (2559) แปลงใหญใหม (2560) + GAP 
เตรียมการ เตรียมการ 

- ปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน   1. สรางการรับรู (สรางแรงจูงใจ) 
  2. จัดต้ังทีมงาน 
  3. ประชาสัมพันธและช้ีแจงเกษตรกร 
  4. รับสมัครเกษตรกร 
  5. จัดต้ังกลุมเกษตรกร (วิสาหกิจชุมชน) 
  6. จัดทําขอมูลพื้นฐานและแผนท่ี 
  7. สํารวจ วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

การพัฒนาผูจัดการแปลง การพัฒนาผูจัดการแปลง 
-   - กสก. อบรมผูจัดการแปลง 

 



 
แปลงใหญเกา (2559) แปลงใหญใหม (2560) + GAP 

การกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา การกําหนดเปาหมายและแผนพัฒนา 
- มีการวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาของกลุม 
ตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ 

- ผูจัดการแปลงจัดทําเปาหมาย และมีกิจกรรมการ
ดําเนินงานแปลงใหญ 5 ดาน ไดแก ลดตนทุนการ
ผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลคาผลผลิต การตลาด และ
การบริหารจัด รวมมีกิจกรรมการบูรณาการท้ัง
ภาครัฐ และเอกชน 

การปฏิบัติงานตามแผน การปฏิบัติงานตามแผน 
(รวม 5 แปลง อบรมเกษตรกร จํานวน 3 – 6 ครั้ง 
คาอบรม 1,200  บาท/คน) 
 1. จัดทําทะเบียนเกษตรกรท่ีรวมโครงการ 
 2. จัดเวทีช้ีแจง โดยใชกระบวนการกลุม
วิเคราะหประเด็นเพิ่มเติมความตองการดาน
เทคโนโลยีการผลิต ปจจัยการผลิต การตลาด ฯลฯ 
 3. จัดเวทีเรียนรู โดยถายทอดเทคโนโลยี
การลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สับปะรด เชน  

 - ใชพันธุท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
 - การจัดการระบบใหน้ํา 
 - การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 - การจัดการศัตรูพืชท่ีเหมาะสม 

มีการติดตามควบคุม กํากับคุณภาพผลผลิตอยาง
ตอเนื่องรวมกันของสมาชิกกลุม (ใชระบบการ
ควบคุมภายในกลุม เพื่อการบริหารจัดการกลุม) 
ดวยการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer 
ตามแนวทางท่ีไดกําหนดไวแลว (กองพัฒนา
เกษตรกร) ท้ังนี้การจัดเวทีในแตละครั้งอาจ
ประกอบดวยการเรียนรูมากกวา 1 เรื่อง 
 4. จัดเวทีสรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
 5. จัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ตามความตองการของเกษตรกร 
(5 แปลง x 1 ไร x 25,000 บาท) 
 6. ติดตามและประเมินผลแปลง 

(รวม 2 แปลง อบรมเกษตรกร จํานวน 3 – 6 ครั้ง 
คาอบรม 1,200  บาท/คน) 
 1. จัดทําทะเบียนเกษตรกรท่ีรวมโครงการ 
 2. จัดเวทีช้ีแจง โดยใชกระบวนการกลุม
วิเคราะหประเด็นเพิ่มเติมความตองการดาน
เทคโนโลยีการผลิต ปจจัยการผลิต การตลาด ฯลฯ 
 3. จัดเวทีเรียนรู โดยถายทอดเทคโนโลยีการ
ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 
เชน  

 - ใชพันธุท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
 - การจัดการระบบใหน้ํา 
 - การใชปุยตามคาวิเคราะหดิน 
 - การจัดการศัตรูพืชท่ีเหมาะสม 

ท้ังนี้การจัดเวทีในแตละครั้งอาจประกอบดวยการ
เรียนรูมากกวา 1 เรื่อง 
 4. จัดเวทีสรุปและประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
 5. จัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ตามความตองการของเกษตรกร 
(2 แปลง x 1 ไร x 25,000 บาท) 
 6. อบรมเตรียมความพรอมใหเกษตรกร
ตามขบวนการเพื่อเขาสูระบบ GAP 
 6.1 จัดทําทะเบียนเกษตรกร 
 6.2 อบรมเกษตรกรตามกระบวนการ 
GAP (2 แปลง รวม 100 คน คาอบรม 1,200 
บาท/คน) 
 6.3 ติดตามประเมินผลแปลงของ
เกษตรกร (รวม 100 คน x 600 บาท/คน 



เอกสารแนบ 
สรุปเปาหมายการดําเนินการรายจังหวัด 

 

ลําดับ จังหวัดเปาหมาย อําเภอ ตําบล แปลงเกา แปลงใหม+GAP 
    (แปลง) เกษตรกร 

(ราย) 
(แปลง) เกษตรกร 

(ราย) 
1 เลย น้ําหมาน  1 75 - - 
2 ราชบุรี บานคา  1 35 - - 
3 ประจวบคีรีขันธ เมือง  1 65 - - 
4 ภูเก็ต ถลาง  1 25 - - 
5 เชียงราย เมือง  1 50 - - 
6 ชลบุรี ศรีราชา  - - 1 50 
7 ระยอง ปลวกแดง  - - 1 50 

รวม    5 250 2 100 


