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การส่งออกน า้สับปะรดกบัการเพาะปลูกสับปะรดของไทย
Pineapple Juice Exporting and Thai Pineapple Cultivation Area

บทน ำ

บทคัดย่อ

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างแบบจ าลองเศรษฐมิติส าหรับการส่งอออกน ้ า
สับปะรดของไทย 2) พยากรณ์แนวโน้มการขยายตวัของผลผลิตต่อไร่ เน้ือท่ีเพาะปลูก ราคา
สับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกรขายได้ การส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรด และราคาส่งออกน ้ า
สับปะรดของไทย โดยใชแ้บบจ าลองระบบสมการเก่ียวเน่ือง ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยวิธี
ก าลงัสองน้อยท่ีสุดสามชั้น แบบจ าลองมีทั้ งหมด 6 สมการ ไดแ้ก่ สมการประพฤติกรรม 5
สมการและสมการเอกลักษณ์ 1 สมการ การทดสอบความแม่นย าของแบบจ าลองดว้ยการ
ทดสอบค่าคลาดเคลื่อนของแบบจ าลองดว้ยการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีพยากรณ์เหตุการณ์ใน
อนาคตกบัขอ้มลูจรงิ ไดแ้ก่ ค่า RMSE กบั ค่าสถิติ U การพยากรณแ์นวโนม้ในอนาคตใน 3 ปี
ขา้งหนา้ โดยก าหนดใหก้ารส่งออกน า้สบัปะรดของไทย ปี 2561 – 2563 ลดลง เฉล่ียปีละ 
241,136 ตนั  ดงันั้นการส่งออกน ้าสับปะรดของไทย ในปี 2564 -2566 ลดลง ร้อยละ 8 ต่อปี ตาม
การลดลงของตลาดโลก คือ73948.37 ตนั, 68032.50 ตนั และ 62589.90 ตนั พบวา่ ปริมาณการ
ส่งออกน ้าสับปะรดของไทย ในปี 2564 -2566 ส่งผลต่อ 1) ผลผลิตต่อไรข่องสบัปะรด 2) เน้ือท่ี
เพาะปลูกสับปะรด 3) ราคาสับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกรขายได ้ 4) การส่งออกผลิตภณัฑ์
สับปะรด และ 5) ราคาส่งออกน ้ าสับปะรด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียร้อยละ - 0.62, 3.74, - 11.84, 12.19 
และ- 15.84 ตามล าดบั
ค าส าคัญ: 1) แบบจ าลองระบบสมการเกีย่วเน่ือง 2) ก าลงัสองน้อยทีสุ่ดสามช้ัน 3) การส่งออกน า้
สับปะรด

ผลผลิตสับปะรด (Pineapple) ของโลกในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2563 มีปริมาณปีละ
25.80 – 28.00 ลา้นตนั โดยมีประเทศผูผ้ลิตท่ีส าคญั 6 ประเทศหลกัๆ ไดแ้ก่ คอสตาริกา้
ฟิลิปปินส์ บราซิล ไทย อินโดนีเซีย และจีน ผลผลิตสับปะรดของโลก ปี พ.ศ. 2559 - 2563 มี
แนวโนม้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.12 ต่อปี จากผลผลิต 25.83 ลา้นตนั ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนเป็น 27.00
ลา้นตนั ในปี 2563 ทั้งน้ีผลผลิตในปี 2563 ลดลงจาก 28.00 ลา้นตนั ของปี 2562 ร้อยละ 3.57
เน่ืองจากแหล่งผลิตบางประเทศมีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต โดยท่ีการส่งออกของ
โลก มีปริมาณและมูลค่าการส่ง ดงัน้ี (สับปะรดสถานการณ์ ปี 2563, 2564)

1) สับปะรดกระป๋อง ปี พ.ศ. 2559 - 2563 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 9.16
และ ร้อยละ 11.98 ต่อปี ตามล าดบั จากปริมาณ 1.20 ลา้นตนั มูลค่า 1,364.20 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2559 ลดลงเป็นปริมาณ 0.84 ลา้นตนั มูลค่า 876.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ
ในปี พ.ศ. 2563 โดยปี 2563 ไทยส่งออกมากท่ีสุดปริมาณ 0.31 ลา้นตนั หรือร้อยละ 37.32
ของปริมาณการส่งออกทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ส่งออกปริมาณ
0.22 ลา้นตนั และ 0.17 ลา้นตนั หรือร้อยละ 26.27 และร้อยละ 19.83 ของปริมาณการส่งออก
ทั้งหมด ตามล าดบั ส าหรับมูลค่าการส่งออกปี 2563 ไทยส่งออกมากท่ีสุดมูลค่า 328 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 37.44 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์
และอินโดนีเซียส่งออกมูลค่า 192.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 167.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือร้อยละ 21.92 และร้อยละ 19.06 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ตามล าดบั

2) น ้าสับปะรด ปี 2559 - 2563 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 8.25 และร้อย
ละ 15.07 ต่อปี ตามล าดบั จากปริมาณ 0.86 ลา้นตนั มูลค่า 923.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี
2559 ลดลงเป็น 0.61 ลา้นตนั มูลค่า 498.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2563 โดยปี 2563
คอสตาริกา ส่งออกมากท่ีสุด ปริมาณ 0.16 ลา้นตนั หรือร้อยละ 26.80 ของปริมาณการส่งออก
ทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ ฟิลิปปินส์ และเนเธอร์แลนดส่์งออกปริมาณ 0.14 ลา้นตนั และ 0.07
ลา้นตนั หรือร้อยละ 23.17 และร้อยละ 12.06 ของปริมาณการส่งออก ทั้งหมด ตามล าดบั
ส าหรับมูลค่าการส่งออกปี 2563 ฟิลิปปินส์ส่งออกมากท่ีสุดมูลค่า 99.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือร้อยละ 19.88 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ คอสตาริกา และไทย ส่งออก
มูลค่า 92.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ และ 79.00 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ
18.42VBZg7s5wKB13LgT3uaTqWs4hEvhup1TJUhwNBP6YWkK

EH7Edq4CicdrJnWTSwCPWHtHYcC2SRCXNQFCDpzmTMzPfi
m9G8.ศ. 2559 – 2563 มีผลผลิต 2,013,634 ตนั, 2,328,378 ตนั, 2,350,887 ตนั,
1,825,257 ตนั และ 1,504,359 ตนั ตามล าดบั ผลผลิตประมาณร้อยละ 80 ของ
ผลผลิตทั้งหมดเขา้สู่กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ส่งออกไปต่างประเทศ และ
ส่วนท่ีเหลือของผลผลิตทั้งหมดใชเ้พ่ือบริโภคภายใน โดยผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีมีการส่งออกมี
ปริมาณการส่งออกมูลค่า ดงัตารางท่ี 1

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดว้า่ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2563 การส่งออกน ้าสบัปะรดของไทยมีแนวโนม้ลดลงโดยจะ
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมน ้าสบัปะรด เกษตรกรผูป้ลูกสบัปะรด และยงัมีผลกระทบต่อเน่ืองไปราคาสบัปะรดท่ีเกษตรขายได้
ในอนาคต ส าหรับประเทศไทยในช่วง ปี พ.ศ.  2559 - 2563 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกน ้าสบัปะรด ลดลงร้อยละ 7.44 
และร้อยละ 21.59 ต่อปี ตามล าดบั จากปริมาณ 0.09 ลา้นตนั มูลค่า 6,459 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2559 ลดลงเป็นปริมาณ 0.07 
ลา้นตนั มูลค่า 2,861 ลา้นบาท ของปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 21.54 และร้อยละ 14.37 ตามล าดบั 

งานวจิยัแบบจ าลองเศรษฐมิติการส่งออกน ้าสบัปะรดกบัอตัราการขยายตวัพื้นท่ีการเพาะปลูกสบัปะรดของไทยน้ี จะ
ท าการศึกษาถึงผลของกระทบท่ีมีต่อการขยายตวัของผลผลิตต่อไร่ เน้ือท่ีเพาะปลูก ราคาสบัปะรดโรงงานท่ีเกษตรกรขายได ้
และราคาส่งออกน ้าสบัปะรดในอนาคต เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลไปใชใ้นการวางแผนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์และเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป 

วัตถุประสงคข์องงำนวิจัย
1. เพื่อสร้างแบบจ าลองเศรษฐมิติส าหรับการส่งอออกน ้าสับปะรดของไทย

2. พยากรณ์แนวโนม้การขยายตวัของผลผลิตต่อไร่ เน้ือท่ีเพาะปลูก ราคาสับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกร
ขายได ้การส่งออกผลิตภณัฑส์ับปะรด และราคาส่งออกน ้าสับปะรด ในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2566

ประโยชนท์ีไ่ด้รับ
1. เพ่ือใหเ้กษตรกรผูป้ลูกสับปะรดไดท้ราบถึงขอ้มูลการส่งออกผลิตภณัฑน์ ้ าสับปะรดของไทย
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางส าหรับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑส์ับปะรดของไทย
3. เพ่ือเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวจิยัไปปรับใช้

ระเบยีบกำรวิจัย
การวจิยัสร้างแบบจ าลองตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐมิติ ศึกษาถึงการส่งออกน ้าสับปะรดกบัอตัราการ

ขยายตวัเน้ือท่ีเพาะปลูก โดยจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตต่อไร่ ตลอดจนราคาสับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกร
ขายไดแ้ละราคาส่งออกน ้าสับปะรดของไทย ซ่ึงมีแนวคิดทางทฤษฎีดงัน้ี (Sebastian Aparicioab et al, 
2016, ; Haoran Zhaoab et al, 2019, ; Yu Hao et al, 2019; Sahnoun Marwa and Abdennadher Chokri. 
2019, ; Deep Jyoti Francis and Saradindu Bhaduri, 2020)   

1. แบบจ าลองระบบสมการเกีย่วเน่ือง
แบบจ าลองท่ีประกอบดว้ยสมการมากกวา่ 1 สมการ แตต่วัแปรบางตวัในแตล่ะสมการมี

ความสมัพนัธก์นั และในระบบสมการประกอบไปดว้ย 1) สมการพฤติกรรม (behavioral equation) 2) 
สมการนิยาม (definition equation) หรอืสมการเอกลกัษณ ์(identity equation) และ 3) สมการดลุยภาพ 
(Equilibrium Equations) ปัญหา ของแบบจ าลองสมการเก่ียวเน่ือง คือ การมีสหสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร
อิสระกบัคา่ความคลาดเคล่ือน แบ่งออกเป็น 1) ตวัแปรภายใน (Endogenous Variable) คือ ตวัแปรที่คา่
ของมนัถกูก าหนดขึน้โดยสมการภายในระบบสมการมีลกัษณะเป็น Stochastic Variable 2) ตวัแปรท่ีถกู
ก าหนดคา่มาก่อนลว่งหนา้ (Predetermined Variables) แบง่ออกเป็น ตวัแปรภายนอก (Exogenous 
Variables) และตวัแปรภายในลา่ชา้ (Lagged Endogenous) การประมาณคา่สมัประสทิธ์ิในระบบสมการ
เก่ียวเน่ือง ไมส่ามารถค านวณคา่พารามิเตอรเ์พียงสมการหนึ่งเทา่นัน้ เน่ืองจากในระบบสมการมีทัง้ ตวั
แปรภายนอก (Exogenous Variable) และตวัแปรท่ีมีลกัษณะรว่มกนัภายในเรยีกว่า ตวัแปรภายใน 
(Endogenous Variable) ดงันัน้ตอ้งค านวณหาคา่พารามิเตอรใ์นสมการอ่ืนๆ พรอ้มกนัทกุสมการ (กมัพล 
เชือ้แถว, 2561)

2. แนวคดิเกีย่วกบัทฤษฎเีศรษฐศาสตร์
อุปสงคส์ าหรับผูบ้ริโภค (Demand for Consumer) มีเหตุผลและตดัสินใจเลือกทางท่ีตนเองไดรั้บ

ความพอใจสูงสุดภายใตท้างเลือกทั้งหมด ดงันั้นผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ดว้ยราคาและรายไดท่ี้จ ากดั 
(QuentinCouix, 2020)

3. การประยุกต์ทฤษฎทีางด้านอุปทาน
ก าหนดใหเ้น้ือท่ีเกบ็เก่ียวแทนผลผลิต ผูผ้ลิตจะตดัสินใจผลิตข้ึนอยูก่บัราคาสินคา้เกษตรชนิดนั้นท่ี

ผูผ้ลิตคาดวา่จะขายได ้(Price Expectations) โดยอุปทานพ้ืนท่ีการเพาะปลูก คือ  
At =  + Pet + ut
เม่ือ At = พ้ืนท่ีการเพาะปลูกในปีท่ี t, Pet = ราคาผลผลิตท่ีเกษตรคาดวา่จะขายได ้และ ut= ค่าคาด

เคล่ือน 
สมการอุปทานรวม ดงัฟังกช์ัน่เอกลกัษณ์ (Identity) ดงัน้ี Qt = At*Yt
ก าหนดให ้Qt = ปริมาณอุปทานรวมในปีท่ี t 
4. แนวคดิเกีย่วทฤษฎกีารผลติ
ในการผลิตถา้ก าหนดใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งผลผลิตและปัจจยัการผลิตมีความสัมพนัธ์ในรูป

สมการคอบบ์ - ดกัลาส (Cobb-Douglas Function) ดงัสมการ Q = ALK

ก าหนดให้ A = ค่าคงท่ี, K = ปัจจยัทุน, L = แรงงาน และ ,  = ผลตอบแทนของปัจจยัการผลิตเม่ือ 
,     > 0 และ  +  < 1 ถา้การผลิตทั้งหมดมีผลตอบแทนจากปัจจยัการผลิตต่อขนาดคงท่ี (constant 
returns to scale) ผลตอบแทนต่อทุนและแรงงานคงท่ีดงันั้นผลตอบแทนของปัจจยัแรงงาน() จะเท่ากบั
(1- ) ภายใตเ้ง่ือนไข  +  = 1 (Aktam Burkhanov, 2020)

วิธีด ำเนินกำรวิจัย
ขนัท่ี 1 สร้างแบบจ าลองระบบสมการท่ีประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติประกอบดว้ย

สมการพฤติกรรม 5 สมการ ตรวจสอบความช้ีชดัของสมการเป็นไปตามขอ้ก าหนดความสมบูรณ์ของ
สมการตวัแบบในระบบสมการ 

ขั้นท่ี 2 เขียนค าสั่งในการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ เพ่ือประมวลผลในโปรแกรมส าเร็จรูป Eviews
Version 9 ดงัน้ี

ขั้นท่ี 3  น าผลการค านวณแบบจ าลองสมการเก่ียวเน่ืองในตารางท่ี 3 ทดสอบความแม่นย  าของสมการ
ดว้ยทดสอบค่าคลาดเคล่ือนของแบบจ าลองในตารางท่ี 5 พิจารณาค่าความแตกต่างระหวา่งค่าจริง (Actual 
Value) ของตวัแปรภายในทุกตวักบัค่าของตวัแปรภายในแบบจ าลอง (Based Value) 

ขั้นท่ี 4 แบบจ าลองท่ีประมาณค่าสมการดว้ยการทดสอบความเช่ือมัน่และความคลาดเคล่ือนน ามา
พยากรณ์แนวโนม้ในอนาคตของตวัแปรภายใน ในระยะเวลา 3 ปี ขา้งหนา้คือปี พ.ศ. 2564 – 2566 โดย
การหาอตัราการเติบโต (Growth Rate) ของตวัแปรภายนอกท่ีก าหนดค่าข้ึนมาก่อน (Predetermined 
Variables) การศึกษาขอ้มูลในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2563 เป็นตวัก าหนดค่าในอนาคตของตวัแปรท่ี
ก าหนดค่าข้ึนเพ่ือให้ไดค้่าการพยากรณ์ท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด จากนั้นน าไปประมาณค่า
ดว้ยการจ าลองสถานการณ์ (Simulation) (ตารางท่ี 6)

ขั้นท่ี 5 น าผลการประมาณค่าท่ีได ้สรุป อภิปรายและเสนอแนะต่อไปการตรวจสอบความช้ีชดัของ
สมการในแบบจ าลอง ค่า (K - M) > (G – 1) หมายความวา่ สมการท่ีพิจารณาสมบูรณ์เกินไป ดงันั้น
แบบจ าลองน าไปพยากรณ์ไดโ้ดยไม่ตอ้งปรับปรุง ดงัตารางท่ี 3

ผลกำรวิจยั
น าแบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนมาพยากรณ์แนวโนม้ในอนาคตของตวัแปรภายใน (Endogenous Variables) 

ใน ระยะเวลา 3 ปี ขา้งหนา้คือปี พ.ศ. 2564 - 2566 โดยการหาอตัราการเติบโต (Growth Rate) ของตวัแปร
ภายนอก (Exogenous Variables ท่ีก  าหนดค่าข้ึนมาก่อน (Predetermined Variables) จากขอ้มูลในอดีต ปี 
พ.ศ. 2549 - 2563 เป็นตวัก าหนดค่าในอนาคตของตวัแปรท่ีก าหนดค่าข้ึนเพ่ือให้ไดค้่าการพยากรณ์ท่ี
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด (Kunming Lia et al, 2018) จากนั้นน าไปประมาณค่าดว้ยการจ าลอง
สถานการณ์ (Simulation)  ส าหรับปริมาณการส่งออกน ้าสับปะรดของไทย ปี 2561 – 2563 ลดลงจาก 
477,233 ตนั เหลือ 389,697 ตนั และ 290,542 ตนั ตามล าดบั เฉล่ียปีละ 241,136 ตนั  ดงันั้น ก าหนดใหก้าร
ส่งออกน ้ าสับปะรดของไทย ในปี 2564 -2566 ลดลง ร้อยละ 8 ต่อปี ตามการลดลงของตลาดโลก คือ
73948.37 ตนั, 68032.50 ตนั และ 62589.90 ตนั ตามล าดบั ผลของการจ าลองสถานการณ์ดงัตาราง 6

จากตารางท่ี 6 พบวา่ เม่ือปริมาณการส่งอกน ้าสับปะรดท่ีลดลง ส่งผลให ้1) ผลผลิตต่อไร่ของสับปะรด 2) 
เน้ือท่ีเพาะปลูกสับปะรด 3) ราคาสับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกรขายได ้4) การส่งออกผลิตภณัฑส์ับปะรด 
และ 5) ราคาส่งออกน ้าสับปะรด เพ่ิมข้ึนเฉล่ียเท่ากบั 3,260.77 ตนั, 496,616.73 ไร่, 18.91 บาทต่อกิโลกรัม
, 549,493.40 ตนั และ36,640.20 บาทต่อตนั ตามล าดบั (สอดคลอ้งวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2)

สรุปผลกำรวิจยั
การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบจ าลองเศรษฐมิติ ประมาณค่าสัมประสิทธ์ิดว้ยวธีิการก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 3 ชั้น 
อาศยัขอ้มูลอนุกรมเวลา 15 ปี แบบจ าลองทั้งหมด 6 สมการ 22 ตวัแปร สมการสามารถน าไปพยากรณ์ได้
โดยไม่ตอ้งปรับปรุง การทดสอบความเหมาะสมของตวัแปรภายในของแบบจ าลองดว้ยเปรียบเทียบขอ้มูล
ท่ีพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตกบัขอ้มูลจริง ไดแ้ก่ค่า RMSE กบั ค่าสถิติ U และอธิบายค่าสัมประสิทธ์ิ
ของตวัแปรแต่ละตวัดว้ยค่า t-statistic, ค่า Adjusted R2 และ ค่า D.W. โดยท่ีการทดสอบความเหมาะสม
ของแบบจ าลองสามารถน าไปพยากรณ์ได ้และการวจิยัพบวา่ การก าหนดใหป้ริมาณการส่งอกน ้า
สับปะรดท่ีลดลงเฉล่ีย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564 – 2566 ร้อยละ 8 ต่อปี จะส่งผลต่อ             กระทบต่อเกษตรกร
ผูป้ลูกสับปะรดโดยตรงการวจิยัคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรวางแผนการและก าหนด
นโยบายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต ดงัน้ี
1) ปริมาณการส่งอกน ้าสับปะรดท่ีลดลง เฉล่ียร้อยละ 8 ต่อปีส่ง จะผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ลูกสับปะรด
โดยตรง สาเหตุอาจเกิดจากความตอ้งการสับปะรดกระป๋องและน ้าสับปะรด ของตลาดโลกลดลง เป็นผล
จากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหเ้ศรษฐกิจโลกชะลอตวั เกิดปัญหาดา้น Logistic ดา้นแรงงาน 
รวมทั้งรสนิยมการบริโภคสับปะรดสดและน ้าผลไมแ้บบคั้นสด มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน โรงงานแปรรูป
สับปะรดส่วนใหญ่รับจา้งผลิตเพ่ือส่งออก โดยผา่น Broker และผูน้ าเขา้ ราคาส่งออกในตลาดโลกส่งผล
ต่อ การก าหนดราคารับซ้ือวตัถุดิบ ภายในประเทศ ดงันั้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เช่นคณะอนุกรรมการ
จดัท าแผนปฏิบติัการดา้นสับปะรด พ.ศ. 2564 – 2565 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติ โดย
ครอบคลุม ดา้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งการภาคการเกษตรควรใหค้  าปรึกษาในระยะสั้นต่อเกษตรกรในเร่ืองของผลผลิต
ต่อไร่, ราคาสับปะรดโรงงานท่ีเกษตรกรขายได ้และ ราคาส่งออกน ้าสับปะรด 


