
คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 
 
1. ความสอดคล้อง 
 (   ) มติคณะรัฐมนตรี  (   ) ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (   ) นโยบายส าคัญของรัฐบาล 
 (   ) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (   ) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
 (   ) แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
 (   ) กิจกรรมตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 
2. หลักการและเหตุผล 

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับ 
1 ของโลกแต่ละปีมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดประมาณ 5 แสนตัน มูลค่าประมาณ 20,000 
ล้านบาทมีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดประมาณ30,000ครัวเรือน กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีชลบุรีระยอง จันทบุรี ตราด เชียงราย 
ล าปาง พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานีหนองคาย นครพนม เลย ชัยภูมิ และจังหวัดชุมพรอย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรม
สับปะรดไทยยังมีปัญหาอยู่อีกหลายประการ โดยปัญหาหนึ่งทีถ่ือว่ามีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมสับปะรดก็คือ ปัญหา
สารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรด ซึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อเพ่ิมปริมาณผลผลิตในปริมาณทีไ่ม่
ถูกต้อง ส่งผลให้มีปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรดเกินกว่า 25 ppm ตามมาตรฐานที่โรงงานแปรรูป
สับปะรดก าหนดไว้ ทั้งนี้ เมื่อมีการน าผลสับปะรดที่มีสารไนเตรทเกินมาตรฐานไปแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง สาร
ไนเตรทในเนื้อสับปะรดจะละลายออกมาท าปฏิกิริยากับดีบุกที่เคลือบอยู่ภายในกระป๋อง กลายเป็นสารก่อมะเร็ง ส่งผลให้
ผู้ซื้อในต่างประเทศส่งสินค้าคืนกลับประเทศไทย สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทยเป็นอย่างมาก 

ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องจัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตสับปะรด  
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกรดังที่กล่าวมาแล้วผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่และ
เกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมตามระบบ GAP และสามารถผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพป้อนแก่
โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจะท าให้ผลิตภัณฑ์ส่งออกมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศสร้างชื่อเสียงและ
น าเงินตราเข้าสู่ประเทศรักษาความเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลกได้ต่อไปและที่ส าคัญเกษตรกร
ผู้ปลูกสับปะรดมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นสามารถประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 

3. แนวคิดโครงการในภาพรวม 

3.1 เป้าประสงค์หลัก 
 3.1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดตามระบบ GAP 

3.1.2 ศึกษาทดสอบการผลิตสับปะรดเพ่ือการบริโภคผลสดเพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร 
3.1.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรให้ความส าคัญกับการผลิตสับปะรดให้มีปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลผลิตสับปะรด

น้อยที่สุดหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานรวมทั้งการป้องกันโรคเหี่ยวในสับปะรดด้วย 
 

3.2 กลยุทธ์การด าเนินงาน/กิจกรรมหลัก 
 3.2.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดตามระบบ GAP 
 3.2.2 ทดสอบการปลูกสับปะรดบริโภคผลสด 

แบบฟอร์มที่ 1 



 

 3.2.3 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การผลิตสับปะรดให้มีปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลผลิตสับปะรดน้อยที่สุด
หรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของโรงงานรวมทั้งการป้องกันโรคเหี่ยวในสับปะรดด้วย 
 

4. การด าเนินงานโครงการ ปี 2561 

 4.1วัตถุประสงค์ 
4.1.1เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสับปะรดคุณภาพดี ตามระบบ GAP และตามมาตรฐาน

โรงงาน เน้นให้มีปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลผลิตสับปะรดน้อยที่สุดหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของโรงงาน 
4.1.2มีแปลงทดสอบพันธุ์สับปะรดเพื่อบริโภคผลสด เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้แก่เกษตรกร 
4.1.3เกษตรกรมีรายได้จากการผลิตสับปะรดอย่างยั่งยืน  

 4.2เป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ 
 4.2.1 เป้าหมาย 
 - เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัดเป้าหมาย จ านวน  2,300 ราย 
 -นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและนักวิชาการเกษตรในจังหวัดเป้าหมาย 100 คน 
 4.2.2 พ้ืนที่ด าเนินการ ด าเนินการใน 20 จังหวัดแหล่งผลิตที่ส าคัญ ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรี 
ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีชลบุรีระยอง จันทบุรี ตราดเชียงราย ล าปาง พิษณุโลก อุตรดิตถ์  
อุทัยธานีหนองคาย นครพนม เลย ชัยภูมิ และจังหวัดชุมพร 
 
 4.3 กิจกรรม และวิธีการด าเนินงาน 
 (1)การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 

(1.1)อบรมเจ้าหน้าที่ หลักสูตรวิทยากรสับปะรดในพ้ืนที่ 20 จังหวัด รวม 100 ราย 
 วิธีด าเนินการ:  

  1) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกสับปะรด คัดเลือกเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานสับปะรด เข้ารับการอบรมหลักสูตรวิทยากรสับปะรด 

  2) ประสานวิทยากรที่มีความรู้เรื่องสับปะรดทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร เป็นวิทยากร 
  3) เจ้าหน้าที่เรียนรู้ในประเด็น เทคโนโลยีการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม หรือองค์กรสับปะรด 

   (1.2)อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตสับปะรดตามระบบ GAP(เน้นการป้องกันสารไนเตรทตกค้างใน
ผลสับปะรด)ในพ้ืนที่ 20 จังหวัด เกษตรกรจ านวน 2,300ราย 
    วิธีด าเนินการ: 

          1) ส านักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ ก าหนดพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย 
 2) อบรมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด เรื่อง การผลิตสับปะรดตามระบบ GAP 
                   3) เกษตรกรเรียนรู้ในประเด็นการผลิตสับปะรดตามระบบ GAP  

                   4)แนะน าเกษตรกรที่เข้าร่วมเรียนรู้ น าความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง 

 (1.3)จัดท าแปลงเรียนรู้เรื่องการผลิตสับปะรดตามระบบ GAPในพ้ืนที่รวม 15 ไร่ 
    วิธีด าเนินการ: 

1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจ และมีความพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสับปะรดตามระบบ GAP 

2) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมของเกษตรกร 
3) กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ ส านักงานเกษตรจังหวัด/ อ าเภอ 

ด าเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและอ่ืนๆ ในการจัดท าแปลงเรียนรู้  



 

4) จัดท าแปลงเรียนรู้การผลิตสับปะรดตามระบบ GAPเพ่ือเป็นจุดถ่ายทอดความรู้และ
ขยายผลต่อไป 

 (1.4) จัดท าแปลงทดสอบการปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 ในพ้ืนที่รวม 4 ไร่ 
1) ส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจ โดยเน้นเกษตรกรที่มีพ้ืนที่

เหมาะสมและใกล้แหล่งรับซื้อผลผลิตสับปะรดผลสด 
3) กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเกษตรจังหวัด/ อ าเภอ 

ด าเนินการจัดซื้อพันธุ์สับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 และปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 
4) จัดท าแปลงทดสอบการปลูกสับปะรดผลสดพันธุ์ MD2 
5) จดบันทึกและติดตามผลอย่างละเอียด 

  (2)ประชาสัมพันธ์ 
  (2.1)จัดท าโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันสารไนเตรทตกค้างและโรคเหี่ยวจ านวน 8,500 แผ่น 
               วิธีด าเนินการ : สว่นกลางจ้างเหมาเอกชนจัดท าโปสเตอร์รณรงค์ป้องกันสารไนเตรทตกค้าง
และโรคเหี่ยวในสับปะรด 

   (2.2)จัดท าชุดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องสับปะรด จ านวน 10 ชุด 
               วิธีด าเนินการ : สว่นกลางจ้างเหมาเอกชนจัดท าชุดนิทรรศการ 

 (3) การบริหารจัดการ  
        การติดตามประเมินสถานการณ์การผลิตสับปะรดจ านวน 5 ครั้ง 
 วิธีด าเนินการ: ส่วนกลางติดตามสถานการณ์การผลิตสับปะรด 
 
 4.4 งบประมาณ 
  ปี 2561  2,240,000 บาท 
  ปี 2562บาท 
  ปี 2563บาท 
  ปี 2564บาท 
 

 4.5 ผลผลิต ผลลัพธ์ 

 4.5.1 ผลผลิต (Output)  
 1)เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจ านวน 100 รายได้รับการถ่ายทอดความรู้เพ่ือเป็นวิทยากรสับปะรด  
 2)เกษตรกร ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 2,300ราย 

 4.5.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1)เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสามารถเป็นวิทยากรสับปะรด และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่
เหมาะสมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้ 
 2) เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้องและเหมาะสม ผลผลิต
มีคุณภาพดี ไม่มีสาร ไนเตรทตกค้าง เกษตรกรมีรายได้มั่นคง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 3) โรงงานได้รับวัตถุดิบสับปะรดที่มีคุณภาพสามารถผลิตสับปะรดแปรรูปเป็นสินค้าคุณภาพดีเพ่ือ
การส่งออก



 4.6 แผนปฏิบัตงิาน 
 ระยะเวลาด าเนินการ1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562รายละเอยีดตามแผนการปฏิบัตกิารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด ปี 2561 

กิจกรรม/ขั้นตอน หน่วยนับ 
ปริมาณ
งานรวม 

แผนปฏิบัติการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 
1. อบรมเจ้าหน้าที ่เพื่อเป็น
วิทยากรในการผลิตสับปะรด ราย 100 

     100 
 

                
2. อบรมเกษตรกรเรื่องการ
ผลิตสับปะรดตามระบบ GAP 
(เน้นการป้องกันสารไนเตรท
ตกค้างในผลสับปะรด) 

ราย 2,300 

      
  

2,300 
 

          

 3. จัดท าแปลงเรียนรู้เรื่อง
การผลิตสับปะรดตามระบบ 
GAP 

ไร่ 15 

              15         

 4.จัดท าแปลงทดสอบการ
ปลูกสับปะรดผลสดพันธุ ์
MD2 

ไร่ 4  

              4         

5.จัดท าโปสเตอร์รณรงค์
ป้องกันสารไนเตรทตกค้าง 

แผ่น 8,500  
    8,500                   

6.จัดท าชุดนิทรรศการ
เผยแพร่ความรู้เรื่องสับปะรด 

ชุด 10  
      10                 

7. การติดตามประเมิน
สถานการณ์การผลิต
การตลาดสับปะรด 

ครั้ง 5  
  1   1   1   1      1 

  



 4.7 แผนผังการด าเนินการโครงการ 
 flow chart ตามเอกสารแนบ 
 
 4.8 หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 
 -  กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  
 -  เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
 1. ชื่อ นางอัจฉรา อุทโยภาศ 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม 
โทรศัพท์ 02-940-6124 
อีเมลล์: acharajangk@gmail.com 

 2. ชื่อ นายกิตติ สระแก้ว 
 ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 โทรศัพท์ 02-940-6124 

   อีเมลล์:kitti-new1@hotmail.com 
 


