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คูม่ือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 

โครงการ  ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร 
กิจกรรม  สง่เสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสบัปะรด 

1. ความสอดคล้อง 
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผนแม่บท ด้านการเกษตร แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย 
 1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านเศรษฐกิจ 

2. หลักการและเหตุผล 
 สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศถึง 23,000 - 

25,000 ล้านบาทต่อปี มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมากกว่า  40,000 ครัวเรือน กระจายอยู่ในพ้ืนที่เกือบทุก
ภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคตะวันตก  อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสับปะรดไทยยังมีปัญหา 
อยู่อีกหลายประการ โดยปัญหาที่ถือว่ามีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมสับปะรดอย่างมาก ก็คือ ปัญหาสารไนเตรท
ตกค้าง ในผลสับปะรด ซึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิตในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง 
ส่งผลให้มีปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรดเกินกว่ามาตรฐานที่โรงงานแปรรูปสับปะรดกำหนด ทำให้
โรงงานมีการกดราคาผลผลิตหรือปฏิเสธในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เนื่องจากหากนำผลผลิตที่มีสาร   
ไนเตรทตกค้างเกินมาตรฐานไปแปรรูป เป็นสับปะรดกระป๋อง สารไนเตรท ในเนื้อสับปะรดจะละลายออกมา
ทำปฏิกิริยากับดีบุกท่ีเคลือบอยู่ภายในกระป๋อง ส่งผลให้ผู้ซื้อในต่างประเทศส่งสินค้าคืนกลับประเทศไทย สร้าง
ความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทยเป็นอย่างมาก และอีกปัญหาหนึ่งการกระจุกตัวของ
ผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกันในทุกพ้ืนที่ ทำให้อาจมีบางช่วงที่โรงงานไม่สามารถรับซื้อผลผลิตที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว
มาส่งเข้าโรงงานได้ทั้งหมดแบบวันต่อวัน จึงเกิดปัญหามีผลผลิตตกค้างอยู่หน้าโรงงานจนเน่าเสียหาย อีกทั้ง
กรณีเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดในพ้ืนที่ห่างไกลจากโรงงาน ทำให้ต้องรับภาระต้นทุนค่าขนส่งสูง ทำให้เสี่ยงต่อ
การขาดทนุเป็นจำนวนมาก 
 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องจัดทำโครงการส่งเสริมการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด ปี 2565 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกรดังที่กล่าวข้างต้น โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่และเกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม เน้นผลผลิต
ที่มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาด ลดปัญหาโรคเหี่ยวในสับปะรด ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการวางแผน 
การผลิตสับปะรด โดยหากเป็นการผลิตเพ่ือส่งป้อนโรงงาน ให้เน้นหนักลดสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรด 
และกรณีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่สับปะรดห่างไกลจากโรงงาน ให้ปรับสัดส่วนไปผลผลิตสับปะรดเพ่ือการบริโภคผลสด  
ส่งตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือการสร้างชื่อเสียงและนำเงินตราเข้าสู่ประเทศ รักษาความเป็นผู้ส่งออก
ผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลกได้ต่อไปและที่สำคัญเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
สามารถประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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3.วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้

ผลผลิตคุณภาพดีตามความต้องการของตลาด เน้นการลดสารไนเตรทตกค้างในผลผลิต การป้องกันกำจัดโรค
เหี่ยวในสับปะรด และทดสอบการใช้จุลินทรีย์ PGPR ปรับปรุงบำรุงดิน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
ในไร่สับปะรด 

4. เป้าหมาย/สถานทีด่ำเนินโครงการ 
4.1 เป้าหมาย  

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จำนวน 1,300 ราย  

4.2 สถานที่ดำเนินการ 
 จังหวัดแหล่งผลิตสับปะรด รวม 25 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี 
สุพรรณบุรี อุทัยธานี ชลบุรี ตราด ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เชียงราย พะเยา ลำปาง อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ชัยภูมิ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ และภูเก็ต 

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 
  5.1 จัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดผลสด และสับปะรดโรงงาน 
    สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอจัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 
โดยแบ่งเป็นสับปะรดผลสด และสับปะรดโรงงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด
ในระดับจังหวัด พร้อมทั้งรายงานข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตร  

  5.2 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
 ดำเนินการอบรมเกษตรกรเป้าหมายในพ้ืนที่ 25 จังหวัด รวม 1,300 ราย แบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ 
               5.2.1 อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพให้แก่เกษตรกร เน้นลดการป้องกันโรคเหี่ยว 
และการควบคุมปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรดให้น้อยที่สุดหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
          วิธีดำเนินการ : 

              (1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ กำหนดพ้ืนที่และเกษตรกร
เป้าหมาย 

 (2) อบรมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและศึกษาดูงาน เรื่อง การผลิตสับปะรดคุณภาพ (เน้นลด
การป้องกันโรคเหี่ยว และการควบคุมปริมาณสารไนเตรทตกค้าง) โดยพิจารณาหาจุดดูงานในพ้ืนที่ใกล้กับ
สถานที่จัดอบรมเพ่ือให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมได้เห็นการปฏิบัติในสภาพแปลงจริง 

              (3) เกษตรกรเรียนรู้ในประเด็นการผลิตสับปะรดคุณภาพ 
                      (4) แนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง 
               5.2.2 อบรมเกษตรกรเรื่องการตลาดและการจัดการสินค้าสับปะรด 

   วิธีดำเนินงาน : 
    (1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ กำหนดพื้นที่และเกษตรกร

เป้าหมาย โดยคัดเลือกเกษตรกรทีข่ึ้นทะเบียนผู้ปลูกสับปะรดปี 2563  
(2) อบรมเกษตรกรในเรื่อง การตลาดและการจัดการสินค้าสับปะรด (ระบบ Logistics) 
(3) แนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมเรียนรู้ นำสิ่งที่ได้รับกลับไปปฏิบัติในการหาช่องทาง

การตลาดและการจัดการสินค้าของตนเอง 
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 5.3 จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ โดยเน้นทดสอบการเพิ่ม
ผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต โดยใช้จุลินทรีย์ PGPR ในพ้ืนที ่14 จังหวัด จังหวัดละ 1 แปลง ๆ ละ 5 ไร่ ได้แก ่ 
   - คัดเลือกแปลงใหม่ (ปีที่ 1) จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัด
จันทบุรี จังหวัดละ 1 แปลงๆ ละ 5 ไร ่
   - ดำเนินการในแปลงเดิมของปี 2564 (ปีที่ 2) จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงราย พิษณุโลก ชัยภูมิ และจังหวัดลำปาง จังหวัดละ 1 แปลงๆ ละ 5 ไร่ 
   - ดำเนินการในแปลงเดิมของปี 2563 (ปีที่ 3) จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี ระยอง 
อุตรดิตถ์ และจังหวัดหนองคาย จังหวัดละ 1 แปลงๆ ละ 5 ไร่ 
 
        (1) กรณีแปลงใหม่  

     (1.1) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจ และมีความพร้อมใน
การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสับปะรด  

     (1.2) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอดำเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมของเกษตรกร  
     (1.3) กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ 

ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและอ่ืน ๆ ในการจัดทำแปลงต้นแบบ 
     (1.4) จัดทำแปลงต้นแบบการเพ่ิมประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ (สามารถแยกพ้ืนที่

ดำเนินการได้หากจังหวัด/อำเภอพิจารณาว่ามีความเหมาะสม โดยทดสอบการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต โดย
ใช้จุลินทรีย์ PGPR ปรับปรุงบำรุงดินในไร่สับปะรด ขอให้ดำเนินการแบ่งการทดสอบและรายงานผล เป็น  
4 แบบ ดังนี้ 

แบบที่ 1 ปฏิบัติดูแลรักษาตามปกติของเกษตรกร (ใส่ปุ๋ยตามที่เกษตรกรเคยใส่ปกติ) 
แบบที่ 2 ใส่ PGPR (1kg กรัม/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยรองพ้ืน หรือใส่ปุ๋ยบำรุงตอ (กรณีเก็บ

ผลผลิตแล้วไว้ตอ) 
แบบที่ 3 ใส่ PGPR (1 kg/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยเตรียมต้น/บำรุงต้นก่อนออกดอก  
แบบที่ 4 ใส่ PGPR (500 g/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยรองพ้ืน และใส่ PGPR (500 g/ไร่) ร่วมกับ

ปุ๋ยเตรียมต้น/บำรุงต้นก่อนออกดอก 

การทดสอบ 

การใส่ปุ๋ยในแปลงต้นแบบ ปริมาณผลผลิต 
ปุ๋ยรองพื้น 

หรือใส่ปุ๋ยบำรุงตอ (กรณี
เก็บผลผลิตแล้วไว้ตอ) 

ปุ๋ยเสริมทางใบ ปุ๋ยบำรุงต้น (กก./ไร่) 

1. แบบปฏิบัติปกติของเกษตรกร     
2. ใส่ PGPR (1 kg/ไร่) ร่วมกับปุ๋ย
รองพ้ืนหรือใส่ปุ๋ยบำรุงตอ (กรณเีก็บ
ผลผลติแล้วไว้ตอ) 

√ + 1 kg. PGPR √ √  

3. ใส่ PGPR (1 kg/ไร่) ร่วมกับปุ๋ย
เตรียมต้น/บำรุงต้นก่อนออกดอก 

√ √ √ + 1 kg. PGPR  

4. ใส่ PGPR (500 g/ไร่) ร่วมกับ √ + 500 g. PGPR √ √ + 500 g. PGPR  
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ปุ๋ยรองพ้ืนหรือใส่ปุ๋ยบำรุงตอ (กรณี

เก็บผลผลิตแล้วไว้ตอ) และใส่ PGPR 
(500 g/ไร่) ร่วมกับปุ๋ยเตรียมต้น/
บำรุงต้นก่อนออกดอก 

 
(1.5) ประเด็นเพ่ิมเติมในการจัดทำแปลงต้นแบบ ดังนี้  

     - การป้องกันปัญหาโรคเหี่ยวในสับปะรดด้วยการชุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกำจัด
โรคก่อนนำไปปลูก รวมทั้งวิธีการทางเขตกรรมและอ่ืน ๆ  

     - การบังคับการออกดอกเพ่ือกำหนดช่วงเวลาเหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงผลผลิตออกสู่ตลาด
ในช่วงฤดูกาลปกติที่มักจะกระจุกตัวและราคาตกต่ำ 

     - หากจังหวัดที่ต้องการจะใส่เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ่ืนเพ่ิมเติมจาก
ประเด็นที่ 4.1 - 4.3 ก็สามารถดำเนินการได้ 

     - ใช้แปลงต้นแบบเป็นจุดเรียนรู้ขยายผลให้เกษตรกรอื่น ๆ ต่อไป 

        (2) กรณีแปลงเดิม ให้ดำเนินการทดสอบเช่นเดิมเพื่อเก็บข้อมูลผลการทดสอบตามแบบฟอร์ม 
ที่กำหนดเป็นปีท่ี 2 และ ปีที่ 3  

(3) การายงานผลการดำเนินงาน 
     เก็บบันทึกข้อมูลผลการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตสับปะรดคุณภาพตามแบบฟอร์มเก็บ

ข้อมูลด้านล่างนี้ พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการโครงการ 
 

ชุดที ่ ชุดการทดลอง น้ำหนักต้นเฉลี่ย
เมื่อต้นสับปะรด
อาย ุ4 เดือน 

(สุ่มวดั 10 ต้น/ไร่) 

น้ำหนักต้นเฉลี่ย
เมื่อต้นสับปะรด
อายุ 8 เดือน 

(สุ่มวัด 10 ต้น/ไร่) 

การออกดอก/ตดิผล
หลังการบังคับดอก 
(สุ่มนับจำนวนผล
อ่อน 10 ต้น/ไร่) 

น้ำหนักผล
สับปะรดระยะผล
แก่พร้อมเก็บเกี่ยว 
(สุ่มวัด 10 ผล/ไร่) 

คุณภาพเนื้อใน เช่น 
โครงสร้างเนื้อ ความ
หวาน และรสชาติ 
(สุ่มวัด 10 ผล/ไร่) 

1 ตามแบบปฏบิัติของ
เกษตรกร 

     

2 ใส่ PGPR  
(1 kg/ไร่)  
ร่วมกับปุ๋ยรองพื้น 
หรือใส่ปุ๋ยบำรุงตอ 
(กรณีเก็บผลผลติแล้ว
ไว้ตอ) 

     

3 ใส่ PGPR  
(1 kg/ไร่) ร่วมกับ 
ปุ๋ยเตรยีมต้น/บำรุง
ต้นก่อนออกดอก 
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4 ใส่ PGPR  
(500 g/ไร่) ร่วมกับ
ปุ๋ยรองพื้น และ 
ใส่ PGPR  
(500 g/ไร่) ร่วมกับ
ปุ๋ยเตรยีมต้น/บำรุง
ต้นก่อนออกดอก 

     

หมายเหตุ  ผู้รับผิดชอบโครงการฯ สามารถเก็บข้อมูลในประเด็นอ่ืนๆ เพิ่มเติม จากทั้ง 5 ประเด็นในตาราง ได้
ตามความเหมาะสม 

 
 5.4 จัดงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ 2 ครั้ง 
 สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง วางแผนการจัด
งานงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ โดยกำหนดจัดที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ดำเนินงานให้จังหวัดรายผลให้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรทราบด้วย 
  5.5 บริหารจัดการสับปะรดตามยุทธศาสต์สับปะรด จำนวน 4 ครั้ง 
       วิธีดำเนินการ :  
 (1) จัดประชุมที่เขต จำนวน 3 ครั้ง ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 
จังหวัดระยอง จัดประชุมหารือการบริหารจัดการผลผลิตร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัด และเกษตรกร จากจังหวัด
แหล่งผลิตที่ดูแลรับผิดชอบ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 (2) จัดประชุมที่ส่วนกลาง จำนวน 1 ครั้ง ดำเนินการโดยสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 
จัดประชุมหารือการบริหารจัดการผลผลิตร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัด และเกษตรกร จากจังหวัดแหล่งผลิตใน
ภาพรวมทั่วประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 5.6 การติดตามประเมินสถานการณ์สับปะรด จำนวน 7 ครั้ง 
      วธิีดำเนินการ : ส่วนกลางติดตามสถานการณ์สับปะรดในจังหวัดแหล่งผลิตแต่ละภูมิภาค 
 
6. แผนปฏิบัติงาน  

กิจกรรม/ขั้นตอน 

แผนปฏิบัติงาน 
ปี 2564 ปี 2565 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.พ
. 6

5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย.

 6
5 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

1. จัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดผลสด และ
สับปะรดโรงงาน 

            

2. พัฒนาศกัยภาพเกษตรกร(อบรม/ศึกษาดูงาน)             
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    2.1 เรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ 
    2.2 เรื่องการตลาดและการจัดการสินค้าสับปะรด 
3. จัดทำแปลงต้นแบบการเพ่ิมประสิทธิการผลิต
สับปะรดคุณภาพโดยเน้นทดสอบการเพ่ิมผลผลิต และ
ลดต้นทุนการผลิตในไร่สับปะรด โดยใช้จุลินทรีย์ PGPR  

            

4. จัดงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ             

5. บริหารจัดการผลผลิตสับปะรดตามยุทธศาสตร์ฯ             
    - ประชุมระดับเขต             

    - ประชุมระดับส่วนกลาง             

6. การติดตามประเมินสถานการณ์การผลิตสับปะรด             

7. ระยะเวลา  
 ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด 
 8.1 ผลผลิต (output) 
 1. เกษตรกรจำนวน 1,300 ราย ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ 
 2. มีแปลงต้นแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ 14 แปลง รวมพ้ืนที่ 70 ไร่ 
 8.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 1. เกษตรกรจำนวน 1,300 ราย ได้รับความรู้ความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสับปะรด
คุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด 
 2. แปลงต้นแบบสามารถใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด
คุณภาพท้ังในพ้ืนที่ใกล้เคยีงและจากเกษตรกรจากภูมิภาคอ่ืนที่สนใจ 
 3. เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม ผลผลิตสับปะรดต่อไร่ของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น        
มีคุณภาพสอดคล้อง ตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้มีรายได้และกำไรจากการประกอบอาชีพการปลูก
สับปะรดของตน 

 8.3 ตัวชี้วัด 
  - เชิงปริมาณ เกษตรกร 1,300 ราย ได้รับการอบรมพร้อมดูงานในเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ 
  - เชิงคุณภาพ แปลงต้นแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพใน 14 แปลง (14 จังหวัด) 
รวมพ้ืนที่ 70 ไร่ สามารถใช้เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดที่สนใจใช้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ในการผลิตสับปะรดจนสามารถนำไปปฏิบัติเพ่ือ
ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดให้มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดทั้งสับปะรดส่งโรงงาน และ
สับปะรดเพ่ือบริโภคผลสด 
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10. หนว่ยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร 

   1. ชื่อ นางสาวอรุณ แก้วขาว 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม 

โทรศัพท์ 02-940-6124 

  E-mail: saoarun@gmail.com 

   2. ชื่อ นายกิตติ สระแก้ว 

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 

โทรศัพท ์02-940-6124 

  E-mail: kitti-new1@hotmail.com 
 

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


