
                    

                                                

 
 

การเลือกที่ดิน 
 สับปะรด เป็นพืชดอน ที่ต้องการเนื้อดินหยาบ ดินควรเป็นดินร่วนทรายปนลูกรัง หรือดินปน
หินขนาดเล็กมาก มีการระบายน้้าดี ไม่มีน้้าขัง หรือฉ่้าน้้า ดินควรเป็นกรดปานกลาง( PH ระหว่าง 4.5-6) 
พื้นที่ควรเป็นที่ลาดชันพอสมควร คือ อยู่ระหว่าง 1-3% ไม่ควรเป็นที่ลุ่มน้้าขัง 
การเตรียมดิน 
 สับปะรด เป็นพืชที่มีอายุค่อนข้างยาว คือประมาณ 3-6 ปี มีระบบรากไม่ค่อยแข็งแรงแต่
ค่อนข้างยาว รากจะสู้และทนรากวัชพืชไม่ไหว การเตรียมดิน ควรก้าจัดวัชพืชค้างปี เช่น หญ้าคา หญ้า
ไผ่ ฯลฯ ด้วยสารราวด์อัพ (ไกลโพเสท) ในความเข้มข้น 100 ซี.ซี. และผสมน้้า 20 ลิตร ฉีดให้ทั่วใบ
วัชพืชต้องเปียกด้วย น้้ายา 50 % ของพื้นที่ใบทั้งหมด ต้องฉีดขณะดินมีความชื้นพอ ปล่อยทิ้งไว้ 10-30 
วัน จึงท้าการไถพรวน 
  คร้ังที่หนึ่ง   ไถด้วยผาลสาม   แล้วใช้พรวนด้วยพรวน  2  แถว 
  ครั้งที่สอง    ไถด้วยผาลสาม   แล้วใช้พรวนด้วยพรวน  2  แถว  
 การไถ พยายามไถให้ลึกที่สุด ระหว่าง 30-40 ซ.ม. เสร็จแล้ว ท้าการยกร่องปลูกดินทรายปน
ลูกรังควรยกร่องสูง 6-8 นิ้ว ถ้าเป็นดินเหนียวต้องยกร่องสูงขึ้น คือ 8-12 นิ้ว ในกรณีที่แปลงปลูกยาว
มากๆ ( เกิน 500 เมตร ) เวลาตัดแปลงตอนท้ายๆ ของแปลง ( 60-100 เมตร ) ต้องลดความลาดชันให้
ค่อยๆน้อยลง เพื่อเป็นการชะลอความเร็วของน้้าตามแนวร่องให้ช้าลง เพื่อป้องกันน้้ากัดเซาะปลาย
แปลง ความลาดชันต้่าสุดให้ถึง  0.2  %  แต่พื้นที่ระบายน้้าดี ไม่มีปัญหาน้้าท่วมขัง อาจไม่ต้องยกร่องก็
ได้ 
การเตรียมพันธุ์และการปลูก 
 ส่วนขยายพันธุ์ที่ใช้ปลูก  จะใช้ได้ทั้งจุกและหน่อ  ซึ่งทั้งสองชนิดมีข้อดี-ข้อเสีย คือ  
  หน่อพันธุ์  มีข้อดี คือ เป็นโรคไส้เน่าได้ยากกว่าจุก และให้ผลเร็วกว่าจุก เพราะหน่อมี
ขนาดโตกว่าจุก แต่การปลูกด้วยหน่อ มีข้อเสีย คือ ถ้าปลูกไปแล้ว มีอายุตั้งแต่ 5-6 เดือน ขึ้นไปแล้ว ใน
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม และมกราคม ต้นสับปะรดบางส่วนจะเร่ิมออกผลเองตามธรรมชาติ จะมาก
จะน้อย ขึ้นอยู่กันขนาด อายุ และความอุดมสมบูรณ์ของต้น ผลที่ออกเองตามธรรมชาติโดยปกติ จะ
ให้ผลที่สุกพร้อม ๆ กัน และมีจ้านวนมาก ท้าให้ราคาต่้า 
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  จุกพันธุ์  ในการปลูกเพื่อการอุตสาหกรรม นิยมใช้จุกมากกว่าหน่อ แม้ว่าจุกจะมีขนาด
เล็กกว่า ( น้้าหนักที่ใช้ 150-350 กรัม ) และมีอายุการใช้ผลยาวกว่าเล็กน้อย และการทนโรคไส้เน่าน้อย
กว่าหน่อก็ตาม แต่จุกมีคุณสมบัติเด่นหลายประการ คือ การเจริญเติบโตระยะแรกเร็วกว่าหน่อ  การ
เจริญเติบโตให้สม่้าเสมอว่า ท้าให้ผลผลิตสม่้าเสมอรูปทรงของผลดีกว่า และที่ส้าคัญในช่วงที่ผ่านเดือน 
พ.ย. – ธ.ค. – ม.ค. ต้นที่ปลูกด้วยจุก จะไม่ค่อยออกผลเองตามธรรมชาติหรือจะมีออกบ้าง ก็เป็นบาง
แปลง ที่มีผลกระทบจากความชื้น และอุณหภูมิ ที่เปลี่ยนแปลงมากๆเท่านั้น อย่างไรก็ตามการใช้หน่อ
ปลูก และมีการคัดขนาดให้สม่้าเสมอจะให้ผลดีในแง่ของการเก็บผลผลิตที่เร็วกว่าจุก 
การป้องกันโรคไส้เน่า 
 จุก-หน่อ ที่ปลูก ควรจะใหม่ สด ถึงจะเหมาะส้าหรับปลูก และป้องกันการเกิดเชื้อราได้ การเก็บ
ไว้ควรใช้เวลาสั้นที่สุด โดยการไม่สุมจุกหน่อไว้เป็นกองๆ ควรกระจายและคว่้าจุกหรือหน่อ เอาโคน
ขึ้น เพื่อให้โดนแสงแดด ก่อนปลูกต้องชุบด้วยสารเคมี  
การเตรียมพันธุ์ปลูก 
 การเตรียมพันธุ์ นับว่า มีความส้าคัญมาก คือ การคัดขนาดพันธุ์  ไม่ว่าจะเป็นจุก หรือหน่อต้อง
น้ามาคัดแยกขนาดต้น ให้มีขนาดเดียวกัน โดยถือน้้าหนักเป็นหลัก ควรคัดเป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
และปลูกแยกตามขนาดที่ได้คัดแยกไว้ เป็นแปลงๆไป 
 การจุ่มยาป้องกันโรคและแมลงก่อนน้าไปปลูก จะช่วยฆ่าเพลี้ยแป้ง ที่ติดมากันพันธุ์ และ
ป้องกันโรคไส้เน่า ( HEART  ROT ) ยาที่แนะน้าให้ใช้คือ 
           1 .ยาฆ่าแมลงพวกมด เพลี้ยแป้ง  มาลาไธออน ( MALATHION ) อัตรา 60 ซี.ซี. / น้้า 20 ลิตร 
            2 .ยาป้องกันเชื้อรา  อาลีเอท ( ALIETTE ) อัตรา 20-50 กรัม / น้้า 20 ลิตร 
            3. ยาเปียกใบ  ( SPREADER ) อัตรา 60 ซี.ซี. / น้้า 20 ลิตร 
      น้ายา และสารเคมีทั้ง 3 ชนิด มาผสมและคนให้กระจายและเข้ากันได้ดีแล้ว น้าพันธุ์ที่จะปลูกมาจุ่ม
ให้มิดทั้งต้นแล้วยกขึ้นทิ้งให้สะเด็ดน้้า ก็สามารถน้าไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ได้ทันที 
การปลูกสับปะรดเชิงการค้า ระยะปลูกที่แนะน้า ควรปลูกเป็นแถวคู่ ให้ใช้ระยะดังกล่าวนี้ คือ 

             1.    ระยะห่างต้นต่อต้น  25-30  ซ.ม. 
             2.    ระยะห่างแถว           40-60  ซ.ม. 
             3.    ระยะห่างแถวคู่         70-90  ซ.ม. 

      จ้านวนต้นปลูกต่อไร่  จะได้    9,500 -  10,000   ต้น 
 การปลูก ควรปลูกเมื่อดินที่เตรียมแล้วร่วนซุยดี จะให้ผลดีที่สุด ถ้าเตรียมดินไว้แล้วฝนตกทับ
จนดินแข็งแล้ว ควรเตรียมดินใหม่ เพราะถ้าปลูกเมื่อดินแข็งตัวแล้ว การเจริญเติบโตจะไม่สม่้าเสมอ 
และมักจะมีการเป็นโรคตายมากกว่าปกติ 
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การบ้ารุงรักษา 
การก้าจัดวัชพืช 
 หลังจากการปลูกสับปะรดแล้ว มีความชื้นพอ ให้เตรียมการฉีดยาฆ่าหญ้าดังนี้ คือ  
ฉีดคร้ังแรก  ถ้าในแปลงมีวัชพืชใบกว้างด้วย  ให้ใช้ยาดังนี้คือ 
              โบรมาซิล  400 กรัม  
  อาทราซีน  800 กรัม  
  ยาเปียกใบ  600 ซี.ซี.  
          ผสมน้้าใส และสะอาด 250-400  ลิตร ฉีดให้ทั่วในเนื้อที่ 1ไร่ หรือถ้าในแปลงมีหญ้า ส่วนมาก
เป็นหญ้าใบแคบหรือเป็นแปลงที่ฉีดด้วยยาอาทราซีนมาหลายคร้ังแล้วให้ปรับ และเปลี่ยนใช้ยา 
    โบรมาซิล  400 กรัม  
  ไดยูรอน  500 กรัม  
  ยาเปียกใบ  600 ซี.ซี.  
          ผสมกับน้้าใสสะอาด 250-400 ลิตร ฉีดให้ทั่วในเนื้อที่ 1 ไร่ ฉีดคร้ังที่สอง หลังจากฉีดยา
คร้ังแรกแล้ว 3-4 เดือน หรืออาจฉีดเร็วขึ้นเล็กน้อย ถ้ามีวัชพืชงอกขึ้นมา ให้ใช้ยาดังนี้ 
  อามีทรีน  500 กรัม  
  อาทราซีน  800 กรัม  
  ยาเปียกใบ  600 ซี.ซี.  
          ผสมกับน้้าใสสะอาด  250-400 ลิตร ฉีดให้ทั่วในพื้นที่  1  ไร่  
 การฉีดยาคร้ังที่สองนี้ จะไม่แนะน้าให้ใช้โบรมาซิล และไดยูรอน เพราะจะมีผลท้าให้สับปะรด
เหลือง และชะงักการเจริญเติบโต โดยปกติ การฉีดยาก้าจัดวัชพืช 2 คร้ัง สามารถควบคุมวัชพืชได้ตลอด
ฤดูกาลแรกอาจมีหญ้าบางชนิดงอกขึ้นมาบ้าง ให้ใช้จอบถากจะดีกว่า ไม่แนะน้าให้ฉีดยาอีก ข้อส้าคัญ
ของการใช้สารเคมี ควบคุม และก้าจัดวัชพืช ดินจะต้องมีความชื้นเพียงพอ และละลายสารเคมีให้เข้ากัน
น้้าให้ดีที่สุดในชุดของยาคุมเมล็ดหญ้าให้ฉีดให้สัมผัสผิวดินให้ได้มากที่สุด 
การใส่ปุ๋ยเคมี 

1. คร้ังแรกให้ใส่พร้อมปลูก หรือเร็วที่สุดเมื่อมีความชื้นพอ โดยใส่สูตรปุ๋ย  15-15-15  
  หรือ  16-20-0  หรือ  20-20-0  ให้ใส่ข้างต้น ๆ ละ  15  กรัม  ( 1 ช้อนแกง ) 
 2.   คร้ังที่ 2 ใส่หลังจากครั้งแรก  2-3  เดือน เมื่อมีความชื้นพอให้ใส่ปุ๋ยต้นละ  15  กรัม ( 1 ช้อน
แกง ) ที่กาบใบล่างของต้น สูตรปุ๋ยที่ใช้ ควรจะเป็น  14-0-20+2 mg ( ซึ่งปุ๋ยสูตร  14-0-20  ได้จากการใช้
ปุ๋ย  21-0-0  จ้านวน 2 กระสอบผสมกับ 0-0-60 จ้านวน 1 กระสอบ) หรือสูตรปุ๋ยที่ใกล้เคียงกัน  เช่น   
15-5-20  ก็ได้ 
 3.  ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 3 หลังจากใส่คร้ังที่ 2 นาน 2-3 เดือน หรือก่อนการบังคับผล  2-3  เดือน โดยใส่
ปุ๋ยอย่างเดียวกันกับครั้งที่  2 อัตราเท่าเดิม 
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การฉีดปุ๋ยก่อนการบังคับผล  และหลังบังคับผล 
 เมื่อสับปะรดอายุได้ประมาณ  9- 11 เดือน ต้นสับปะรดที่ได้รับการดูแลรักษาดีจะมีน้้าหนักต้น
ประมาณ  2.5-3.0  สับปะรดก็พร้อมที่จะบังคับให้ออกผล  โดยแนะน้าให้ฉีดปุ๋ยผสมดังนี้  คือ 
 ก.  ใช้  46-0-0  จ้านวน  5  กก.   +   0-0-50  จ้านวน  5  กก.  
 ข.  ใช้  21-0-0  จ้านวน  10  กก. +   0-0-60  จ้านวน  5  กก.  
         ผสมน้้า 200 ลิตร ฉีดสับปะรดต้นละ 60-75 ซี.ซี.(ใช้ฉีดเวลาเย็นและกลางคืน) 1 คร้ัง  ก่อนบังคับ
ผล  3-7  วัน 
การบังคับผล หลังจากฉีดปุ๋ย  3-7 วัน ให้ท้าการบังคับผล โดยใช้สารเคมี  คือ  
 ก.  ในฤดูผล ใช้อีเทรล  ( 39.5 % )           80     ซี.ซี. 
                             ยูเรีย     ( 46-0-0 )     3     กก.  
    น้้าใสสะอาด   200    ลิตร  
 ข.  ในฤดูแล้ง อีเทรล       ( 39.5 % )            60    ซี.ซี. 
   ยูเรีย          ( 46-0-0 )              3     กก.  
   น้้าใสสะอาด    200     ลิตร  
          ผสมส่วนผสมและคนให้ละลายเข้ากันดีแล้ว ให้ฉีดสับปะรดต้นละ 70-80 ซี.ซี. ให้ฉีดเวลาเย็นฯ
และกลางคืน เท่านั้น หลังจากฉีดคร้ังแรกแล้ว 3-7 วัน ให้ท้าการฉีดซ้้าอีกครั้งด้วยสูตร และวิธีเดิม 
 ถ้าไม่สามารถจะท้าการฉีดปุ๋ยก่อน การบังคับผลได้ให้ใช้วิธีใส่ปุ๋ยเข้ากาบใบล่างด้วยสูตร  
14-0-20  หรือ 14-5-20+2 ต้นละ  10  กรัม แทนก็ได้ โดยใส่คร้ังเดียวก่อนบังคับผล  5  วัน 
 การบังคับผลทั้งต้นปลูกฤดูแรกและแปลงตอ ให้ใช้สูตรผสมอันเดียวกัน มีข้อควรจ้าคือ 
ส้าหรับแปลงตอ จะมีหน่อมากกว่าปกติ และมีการเจริญเติบโตมากกว่ามาตรฐานทั่ว ๆ ไป การบังคับผล
ให้เพิ่มปริมาณน้้ายาขึ้นเป็นต้นละ 80-90 ซี.ซี. ไม่แนะน้าให้เพิ่มความเมข้นของน้้ายาอีเทรลขึ้นไปอีก 
 การบังคับผลในช่วงฤดูแล้ง ( ก.พ.-พ.ค. ) จะท้าให้เปอร์เซ็นต์การออกดอกน้อยกว่าปกติทั้งนี้ 
จะต้องพยายามบังคับผลในช่วงเย็นหรือกลางคืน หรือพยายามให้น้้ากับต้นสับปะรดก่อนบังคับไม่ให้
ต้นโทรม และเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ในช่วงฤดูฝน ถ้ามีฝนตกลงมาภายใน 2 ชั่วโมงจะต้องท้าซ้้า
ใหม่ และควรระวังน้้าที่ขังในกาบใบมาก จะท้าให้น้้ายายังคับเจือจางได้ 
       การเก็บเกี่ยว 
 หลังจากบังคับผลคร้ังแรกประมาณ 60 วันจะเห็นดอกสับปะรดสีแดงโผล่ออกมา ถ้าต้นไหนไม่
ออก ให้ท้าการยังคับผลซ้้าทันที เฉพาะต้นที่ไม่ออก โดยการตักหยอด หรือฉีดด้วยส่วนผสมเดิม และ
ประมาณ 150 วัน หลังจากบังคับ ถ้าสภาพภูมิอากาศไม่ผิดปกติมาก สับปะรดจะเร่ิมสุกพร้อมที่จะเก็บ
เกี่ยวผลรุ่นแรกได้ การสังเกตการณ์สุกของผลสับปะรด ให้สังเกตที่สีของผิวเปลือกนอก สับปะรดเมื่อ
เร่ิมแก่ ผิวของสับปะรดจะเปลี่ยนจากสีเขียวอมม่วงแดงมาเป็นสีเขียวและสีของขนตาจะเปลี่ยนจากสี
ชมพูม่วงมาเป็นสีน้้าตาลอ่อน ( สีขนตาจะซีดลงและเร่ิมเหี่ยว ) แสดงว่าสับปะรดผลนั้นเร่ิมแก่พร้อมที่
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จะเก็บได้ ในบางฤดู เช่น ฤดูหนาว อาจต้องรอให้สีของผลส่วนล่างเปลี่ยนเป็นสีอมเหลือง หรือเหลือง
จึงจะเก็บได้ แต่ในฤดูผล และฤดูแล้ง สับปะรดที่สมบูรณ์ต้องเก็บเมื่อผิวเป็นสีเขียว ถ้ารอถึงผิวสีเร่ิม
เหลืองจะสุกเกินไป ( แต่อาจต้องผ่าดู และโรงงานต้องการผลสุกเมื่อผ่าดูจะต้องมีความสุกเกินครึ่งผล
ขึ้นไป หรือสุกภายใน 60-80 % ) การเก็บให้ได้คุณภาพอาจเก็บ  3-4  คร้ัง จึงจะหมด และแต่ละคร้ังห่าง
กัน  5-7  วัน 
 อายุการเก็บผล หลังจากบังคับผล อาจยาวมากกว่าปกติในฤดูที่มีความชื้นไม่พอ ( เดือน ม.ค. -  
ก.พ. -  มี.ค. ) บางคร้ังอาจจะยาวถึง 170 วัน และการเก็บผลคร้ังสุดท้ายอาจหลังเก็บผลคร้ังที่ 2  ไปอีก
ประมาณ  7-14  วัน  ก็ได้ 
   การปฏิบัติดูแลรักษาตอ 
 หลังจากเก็บผลผลิตหมดแล้ว จากต้นปลูก ( หรือตอ  1  ส้าหรับไว้ตอ  2  ) ต้องท้าการรักษาตอ
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท้าได้ เพื่อให้ได้ต้นตอที่สมบูรณ์และให้ผลผลิตสูงในฤดูต่อไป ( โดยปกติจะรักษา
ไว้แค่ตอ  1  ) 
       ขั้นตอนในการรักษาตอ  พอจะสรุปได้  คือ 
 1. เก็บหน่ออุ้มลูก ( หน่อที่ออกมาตั้งแต่ยังไม่เก็บผล ) ที่ได้ขนาดใช้ปลูก ( ยาวต้ังแต่  1  ฟุตขึ้น
ไป ) ออกมาทั้งหมด 
 2. ฟันต้นเดิม ( ต้นแม่ ) โดยฟันหรือตัดใบออกให้เหลือประมาณ 30-50 % ของต้นเดิม หรือให้
เหลือตอสูงจากเดิมประมาณ  20  ซ.ม. เพื่อให้หน่อดินมีโอกาสแตกมากกว่า และใช้เป็นหน่อที่จะเลี้ยง
ให้ผลต่อไป 
 3. ใส่ปุ๋ยที่กาบใบของต้นด้วยสูตร  14-0-20  หรือ  14-5-20+2mg หรือ สูตรปุ๋ยใกล้เคียง 
 4. ฉีดยาก้าจัดวัชพืช  โดยฉีดเฉพาะที่มีวัชพืชขึ้นอยู่ในแปลง  โดยใช้ยา  
  โบรมาซิล  400 กรัม  
  อามีทรีน   600       กรัม  
  ยาเปียกใบ   600 ซี.ซี.  
          ผสมน้้า  200  ลิตร ฉีดเฉพาะส่วนที่มีวัชพืชขึ้นอยู่เท่านั้น  
 5. เมื่อหน่อขึ้นมาสม่้าเสมอทั้งแปลงแล้ว  โดยปกติจะประมาณ 2 เดือน หลังจากเร่ิมรักษาตอให้
ท้าการหักแต่งหน่อที่ไม่ต้องการออก โดยถือหลักให้ 1 ต้นตอ มี 1 หน่อ ถ้าเป็นหน่อดิน ให้รักษาไว้  2  
หน่อ การหักหน่อแต่งนี้ ควรหักหน่อที่ไม่ต้องการออก รวมทั้งหน่อที่ใหญ่เกินไป การหักหน่อแต่ง  
ควรท้าซ้้าอีก  1-2  คร้ัง  ห่างกันประมาณ  1-2  เดือน 
 6. ใส่ปุ๋ยเร่งครั้งสอง จากการใส่คร้ังแรก  2-3  เดือน  หรือหลังจากหักแต่หน่อคร้ังแรกแล้ว โดย
ใช้ปุ๋ยสูตรเดิมต้นละ  15  กรัม ใส่ที่กาบใบล่างของหน่อใหม่ ( ไม่ให้ใส่ที่ต้นตอเดิม ) 
 หลังจากใส่ปุ๋ยคร้ังที่สองแล้ว  ก็รอให้เจริญเติบโตจนกระทั่งต้นมีน้้าหนักประมาณ  2  กก. ก็ท้า
การฉีดปุ๋ยก่อนบังคับ และบังคับตามวิธี และปริมาณเหมือนค้าแนะน้าบังคับผล 
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 การบ้ารุงรักษาตอที่ 1 หรือตอที่ 2 จะได้ผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการฟันแต่งต้น การหักแต่งหน่อ
และการใส่ปุ๋ยได้ถูกต้องและสม่้าเสมอหรือไม่ 
ผลผลิต 
 ต้นตอปีแรก ถ้าการดูแลรักษาดีและต้นตอสมบูรณ์ ผลสับปะรดจะมีขนาดและน้้าหนักผลเฉลี่ย  
1- 1.25 กก. ใน  1  ไร่  ถ้าปลูก  7,500-8,500 ต้น ควรได้น้้าหนักประมาณ  7,500-10,625  กก./ไร ่

ต้นตอปีสอง ถ้าปลูก  7,500-8,500  ต้น  จะได้น้้าหนักผลเฉลี่ย 0.6 – 0.8 กก. ควรได้น้้าหนัก
รวมประมาณ  4,500-6,800  กก./ไร่ 
จากข้อมูลที่น้าเสนอข้างต้นนี้เป็นค้าแนะน้าที่ใช้เป็นพื้นฐานการปฏิบัติการปลูกสับปะรดระดับ

เกษตรกร แต่รายละเอียดเชิงลึกและ เทคนิคในแต่ละขั้นตอนนั้นอาจแตกต่างกันได้บ้าง ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมแต่ละพื้นที่ ความอุคมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณฝน ความพร้อมด้านทุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
และวัตถุประสงค์ของการปลูกสับปะรดส่งขายผลสดหรือโรงงานแปรรูป ซึ่งทางผู้เขียนจะได้น้าเสนอ
ในรายละเอียดทางเวปไซด์สสข.3 ระยอง หรือทางวารสารเกษตรอ่ืนๆเป็นล้าดับต่อไป 

 
----------------------------------------------------  
  * มนตรี  กล้าขาย ผู้อ้านวยการกลุ่มวิชาการและฝึกอบรม ส้านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
จังหวัดระยอง  กรมส่งเสริมการเกษตร 
 ** เอกสารประกอบการฝึกอบรม เร่ืองการศึกษาเชิงเปรียบเทียบพันธุ์และระบบการผลิตสับปะรด  
แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2554 
ณ ห้องประชุม ส้านักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
***เอกสารประกอบการประชุมเกษตรอ้าเภอประจ้าเดือน ส้านักงานเกษตรจังหวัดตราด วันที่  
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