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บทที่ 1
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป จังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม อุดมสมบูรณไปดวยผลไม และผักนานาชนิด
มีใหบริโภคกันอยูเกือบตลอดป ผลไมที่สําคัญของไทยไดแก สับปะรด ฝรั่ง กระทอน มะมวง องุน
สมโอ กลวย ลิ้น จี่ ลําไย มังคุด เงาะ พุทรา สม มะนาว ทุเ รียน ขนุ น มะละกอ ผลไมเหลานี้จ ะ
มีระยะเวลาออกสูตลาดสับเปลี่ยนตลอดทั้งป ซึ่งในป พ.ศ. 2547 ที่ผานมา ประเทศไทยมีการสงออก
ผักและผลไมสดแชเย็น แชแข็ง และแหง มีมูลคาถึง 420.74 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ
20.54 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2546 โดยตลาดสงออกที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น คือ ญี่ปุน จีน
อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และ เนเธอรแลนด ซึ่งเพิ่มขึ้นรอยละ 39.12, 6.38, 74.27, 25.01 และ
88.70 ตามลําดับ ผลไมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ไดแก ลําไยสด รอยละ 35.78 ทุเรียน รอยละ 29.26
ลิ้นจี่ รอยละ 30.01 และมังคุด รอยละ 54.40 และประเทศไทยมีเปาหมายการสงออกในป พ.ศ. 2548
มีมูลคาถึง 546.96 ลานเหรียญสหรัฐฯซึ่งจะขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 30 (9 มีนาคม 2548,เขาถึงไดจาก
http://www.dtn.moc.go.th)
ภาคตะวันออกเปนพื้นที่ที่มีผลผลิตผลไมออกสูตลาดมากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศ
เนื่องจากมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมตอการผลิตผลไมหลากหลายชนิด อาทิ มีพื้นที่
เพาะปลูกทุเรียน 436,255 ไร ใหผลผลิต 550,000 ตันตอป มีพื้นที่เพาะปลูกมังคุด 118,001 ไร
ใหผลผลิต 72,268 ตันตอป มีพื้นที่เพาะปลูกเงาะ 294,996 ไร ใหผลผลิต 359,515 ตันตอป เปนตน
(9 มีนาคม 2548, เขาถึงไดจาก http://www.dtn.moc.go.th) ผลผลิตที่ออกสูตลาดนี้มีทั้งที่เปนผลไม
สดและผลไมแปรรูป โดยในป พ.ศ. 2547 มียอดการสงออกผลไมสดแชเย็น แชแข็งและแหง
591,333 ตัน เปนมูลคา 9,779.8 ลานบาท และมียอดการสงออกผลไมกระปองและแปรรูป 975,513
ตัน เปนมูลคา 31,3719.5 ลานบาท (9 มีนาคม 2548, เขาถึงไดจาก http://www.ops2.moc.go.th)
ซึ่งการนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป จะชวยปองกันการลนตลาดของผลผลิต ชวยรักษาระดับ
ราคาผลผลิต ไมใหตกต่ํา ปจจุบันการใชผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเปนที่ยอมรับมากขึ้น มีการ
นําผลไมมาทําการแปรรูปในหลากหลายรูปแบบ ไดแก การทอด การอบ การกวน การดอง การแช
อิ่ม ทําเครื่องดื่ม ทําแยม ทําเยลลี่ หรือแปรรูปเปนขนมขบเคี้ยวตาง ๆ ทําใหสามารถขยายตลาด
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-2การคาไปไดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ชวยเพิ่มพูนรายไดใหกับเกษตรกรและผูประกอบการ
แปรรูปไดเปนอยางดี
อุ ต สาหกรรมต น น้ํ า เครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมผลไม ส ดและผลไม แ ปรรู ป
จําเปนตองมีปจจัยการผลิตที่สําคัญ ไดแก วัตถุดิบทางการเกษตร (พันธุพืช / ดิน / ปุย / น้ํา)
เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรเพื่อการเกษตรและการแปรรูป แรงงาน เงินเพื่อการลงทุนและขยาย
กิจการ รวมทั้งการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหสามารถผลิตผลไมสดในปริมาณ และ
คุณภาพที่เหมาะสมปอนเขาสูตลาดภายในประเทศ และตางประเทศ หรือปอนเขาสูอุตสาหกรรม
การแปรรูปผลไม เพื่อทําการแปรรูปผลไมใหมีความหลากหลายในรูปแบบและรสชาติตามที่ตลาด
ตองการ ไดแก การทอด การอบ การกวน การดอง การแชอิ่ม รวมทั้งแปรรูปไปเปนผลิตภัณฑอื่น ๆ
เชน เครื่องดื่ม แยม เยลลี่ หรือแปรรูปเปนขนมขบเคี้ยวตาง ๆ เปนการขยายตลาดการคาดานผลไม
ไปทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อุตสาหกรรมกลางน้ํา เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป คือ
ธุรกิจการผลิตผลไมสด (เกษตรกร) และ ธุรกิจการแปรรูปผลไม เนื่องจากธุรกิจในอุตสาหกรรม
เหลานี้เปนอุตสาหกรรมในพื้นที่มาตั้งแตบรรพบุรุษ ซึ่งในพื้นที่เปนแหลงที่มีความอุดมสมบูรณ
อยางมากตอการผลิตผลไมสด ทําใหมีผลไมที่มีความตองการของตลาดตลอดทั้งป ซึ่งจากการที่มี
ผลไมออกมาเปนจํานวนมาก ผูประกอบการจึงไดนํามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาแกผลไม นอกจากนั้น
ยังมีการรวมกลุมกันเพื่อสรางความเขมแข็งและเอื้อประโยชนตอกัน มีการเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
อื่นที่เกี่ยวของ เชน อุตสาหกรรมทองเที่ยวเพื่อนํานักทองเที่ยวเขามาในพื้นที่ ทําใหเกิดรายไดจาก
การจําหนายสินคาเหลานี้เปนจํานวนมาก
อุตสาหกรรมปลายน้ํา ตลาดผลไมสดและผลไมแปรรูปจะมีทั้งตลาดในประเทศ และ
ตลาดสงออกไปตางประเทศ ซึ่งมีชื่อเสียงมากในกลุมจังหวัดนี้ และความตองการผลไมแปรรูปที่
หลากหลายรูปแบบมีจํานวนมากขึ้น ทําใหยังมีโอกาสในการทําตลาดในตางประเทศอีกมาก
อุตสาหกรรมสนับสนุน ธุรกิจการผลิตผลไมสด (เกษตรกร) และธุรกิจการแปรรูป
ผลไม มีธุรกิจรวมหรือธุรกิจที่เกี่ยวของเชื่อมโยงไดอยางมากมาย เชน ธุรกิจดานการคมนาคม/
ขนสง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ศูนยจําหนายสินคาพื้นเมือง (OTOP) อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ รานจําหนายเคมีภัณฑ และอุปกรณเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ นอกจากนี้ธุรกิจการผลิตผลไมสด (เกษตรกร)
และธุรกิจการแปรรูปผลไม ในภาคตะวันออกยังไดรับการสนับสนุนทางดานวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนา การผลิตกําลังคน ดานวิชาการ การสงเสริมการผลิต การสงเสริมการสงออก การเพิ่มคุณคา
ใหกับผลผลิต การชวยเหลือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษา กลุม สมาคม
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-3ชมรม องค ก ร และหน ว ยงานภาครั ฐ ทั้ ง ในระดั บ ท อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ ประเทศ
ดังรายละเอียดในภาพที่ 1
ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)

ธุรกิจหลัก (Core Activities)

ตลาด (ปลายน้ํา)
ตลาดภายในประเทศ

วัตถุดิบทางการเกษตร
(พันธุพ ืช / ดิน / ปุย /
น้ํา)

ธุรกิจ
การผลิตผลไมสด
(เกษตรกร)

เครื่องมือ อุปกรณ
เครื่องจักรเพื่อการเกษตร
และการแปรรูป

ตลาดภายนอกประเทศ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
การคมนาคม/ขนสง

ธุรกิจ
การแปรรูปผลไม

ผูประกอบการ / แรงงาน

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ

การบริหารจัดการ
สินคาพื้นเมือง (OTOP)
เงินทุน / ขยายกิจการ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

•
•
•

•
•
•

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล
ภาคตะวันออก
วิทยาลัยเทคนิค
สถาบันอบรมในทางอาชีพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตศรีราชา

กลุม / สมาคม / ชมรม / องคกร
• สมาคมผูผลิต ผูคาผลไมและ
ผลิตภัณฑแปรรูป
ภาคตะวันออก
• สมาคมผูคาผักผลไมเพื่อการ
สงออกภาคตะวันออก
• สมาคมชาวสวนผลไม
จ. ระยอง จ.ตราด
• สมาคมชาวสวน จ. จันทบุรี
• สมาคมชาวสวนผักผลไม
อ. สอยดาว-โปงน้าํ รอน
จ. จันทบุรี
• กลุมอาชีพสตรีคมบาง
• สมาคมการคาผลผลิต
เกษตรกรรมไทยสมุทรปราการ
• กลุมชาวสวน จ. ปราจีนบุรี
• สภาอุตสาหกรรม
• หอการคา

•
•
•
•
•
•
•

หนวยงานภาครัฐ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน

ภาพที่ 1 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
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รานจําหนายเคมีภัณฑและ
อุปกรณเพื่อการเกษตร

สื่อโฆษณา /
ประชาสัมพันธ

-42. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมผลไมสด และผลไมแปรรูป จังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ป จ จั ย แวดล อ มทางธุ ร กิ จ โดยใช ห ลั ก ทฤษฎี
Diamond Model ตามกรอบแนวความคิดของ Professor Michael E. Porter พบจุดแข็ง และจุดออน
ของอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป ในภาคตะวันออก ซึ่งเปนประเด็นสําคัญที่จะตอง
สงเสริม หรือ ปรับปรุงเพื่อยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมผลไมสดและ
ผลไมแปรรูป ของภูมิภาคตะวันออกอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางปจจัยหลัก
ทุกมิติที่เกี่ยวของ ซึ่งกลาวโดยสรุปตามหลักทฤษฎีในแตละปจจัยไดดังนี้
เงื่อนไขและปจจัยการผลิต (Factor Conditions) ภาคตะวันออกมีสภาพพื้นที่
เหมาะแก ก ารปลู ก ผลไม เ ศรษฐกิ จ หลายชนิ ด เช น ทุ เ รี ย น มั ง คุ ด สั บ ปะรด เงาะ เป น ต น
ผูประกอบการ และเกษตรกรมีประสบการณ แตยังขาดการจัดการอยางเปนระบบและครบวงจรใน
การสงเสริมการผลิตไดแก ดิน น้ํา ปุย และการกําจัดศัตรูพืช ขาดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้ําทางดานการแปรรูปผลไม และ เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว (Postharvest technology) ที่เพียงพอ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)
มีสินคา และบริการอื่นที่ชวยจูงใจลูกคาเขาสูพื้นที่ มีกลุม หรือ ชมรมในพื้นที่เชื่อมโยงชวยเหลือ แต
ยังขาดหนวยงานระดับชาติที่รับผิดชอบพัฒนาเฉพาะกลุมผลไมสดและผลไมแปรรูปอยางครบวงจร
และเชื่อมโยงกับภาคเอกชนอยางจริงจัง
เงื่อนไขทางดานอุปสงค (Demand Conditions) ผูบริโภคสวนใหญพิถีพิถันใน
การเลือกผลไมชนิดที่ “คุณภาพถูกปาก รสชาติถูกใจ” และตองการผลิตภัณฑผลไมแปรรูปในหลาย
รูปแบบ ผูบริโภคเริ่มหันมานิยมผักผลไมปลอดสารพิษมากขึ้น ขณะที่การใชปุยเกษตรอินทรียหรือ
ปุยชีวภาพทําใหตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้นมาก
บริบทของการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and
Rivalry) ผูประกอบการยังขาดการสงเสริมการตลาดเชิงรุก และการเผยแพรผลไมสดและผลไม
แปรรูปในตางประเทศ และยังขาดการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการผลิต และตรวจสอบผลไม
อย า งมี ร ะบบ ระบบการขนส ง ต อ งใช ต น ทุ น สู ง เมื่ อ เกิ ด ความล า ช า ทํ า ให ผ ลไม เ สี ย หาย และ
มีขอจํากัดในการขนสงสําหรับผลไมบางชนิด
บทบาทรัฐบาล (Government Role) รัฐบาลไดบรรจุอุตสาหกรรมผลไมสดและ
ผลไมแปรรูปเปนหนึ่งในประเด็นยุทธศาสตรหลักของประเทศ ขณะเดียวกันนโยบายเขตการคาเสรี
มีผลลบตอตลาดผลไม เนื่องจากรัฐบาลยังขาดมาตรการคุมครองผูประกอบการไทยอยางชัดเจน
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-5ในขณะที่ผูประกอบการไทยประสบปญหาความยุงยากกับมาตรการหลายขั้นตอนที่เขมงวดของ
ประเทศคูคาตาง ๆ และยังขาดการปฏิบัติอยางเขมงวดในการกําหนดเขต (zoning) ของพื้นที่ภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมใหแยกจากกัน จึงสงผลใหพื้นที่เกษตรกรรมบางแหงไดรับผลกระทบ
ของมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมขางเคียง
กลาวโดยสรุป ภาคตะวันออกมีผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปร
รูปอยูเปนจํานวนมาก และเปนที่ตองการของตลาด แตอุตสาหกรรมกลุมนี้ยังตองการการสนับสนุน
ในดานเทคโนโลยีใหการผลิตและการแปรรูปใหมีความหลากหลายและไดมาตรฐาน การพัฒนา
ผูประกอบการในภาคการเกษตรและการแปรรูป สูการจัดการยุคใหมและการใหบริการจากรัฐที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดการระบบสาธารณูปโภค เพื่อชวยเหลือเกษตรกร การจัดการดาน
การตลาด การพัฒนาการรวมกลุมใหเขมแข็ง ดังรายละเอียดในภาพที่ 2
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-6บทบาทรัฐบาล
+ มีผลไม (ทุเรียน มังคุด ฯลฯ) ที่สามารถผลิตไดดีหลายชนิด
+ มีการรวมกลุม ระหวางสมาคม และภาครัฐในแตละจังหวัด
+ มีการเชือ่ มโยงกับธุรกิจการทองเที่ยว
- ขาดการบริหารจัดการที่ดี และไดมาตรฐาน
- ขาดการสงเสริมการตลาดเชิงรุก เผยแพรผลไมสด
และผลไมแปรรูปในตางประเทศ
- ขาดความรูและการสนับสนุนที่เพียงพอในการพัฒนา
กระบวนการผลิต และตรวจสอบผลไม อยางเปนระบบ
- ระบบการขนสงผลไมมีตน ทุนสูง ผลไมเสียหาย เกิดความ
ลาชา และมีขอจํากัดสําหรับผลไมบางชนิด

บริบทของการแขงขัน
และกลยุทธทางธุรกิจ

เงื่อนไขดานอุปสงค

เงื่อนไขปจจัยการผลิต
+ สภาพพื้นที่เหมาะตอการปลูกผลไม
เศรษฐกิจหลายชนิด
+ มีภูมิปญญาทองถิ่นและประสบการณ
+ มีการรวมกลุมกันเพือ่ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
และแกปญหา
- ขาดแรงงานในภาคการผลิตผลไม ทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ
- ขาดการจัดการอยางเปนระบบและครบวงจร
เรื่องดิน น้าํ ปุย และศัตรูพืช
- ขาดการสนับสนุนการลงทุน เครื่องจักร
อุปกรณมีราคาสูง
- ขาดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
และแปรรูปผลไม
- ขาดขอมูลที่เพียงพอตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปผลไม
ตลอดจน การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ
และการตลาด

+ รัฐบาลบรรจุอตุ สาหกรรมผลไมสดและผลไม
แปรรูปเปนประเด็นยุทธศาสตร
- นโยบายเขตการคาเสรี (FTA) มีผลกระทบทาง
ลบตอตลาดการคาผลไมของไทย
- ขาดการปฏิบัตอิ ยางเขมงวดในการกําหนดเขต
(Zoning) ของพื้นที่ภาคการเกษตร
- ขาดการสงเสริมใหมกี ารคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาดานการเกษตรและเกษตรแปรรูป
- ความยุงยากจากกฎระเบียบ และขั้นตอนการนํา
สินคาสงออก ทําใหเกิดความลาชา และผลผลิต
เสียหาย

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยง
และสนับสนุน

+ ผูบริโภคสวนใหญพถิ ีพิถันในการเลือก
ผลไมที่ “คุณภาพถูกปาก รสชาติถูกใจ”
+ ผูบริโภคตองการผลไมแปรรูปหลากหลาย
รูปแบบ
+ ผูบริโภคเริ่มหันมานิยมผักและผลไมปลอด
สารพิษมากขึ้น
- การใชปุยเกษตรอินทรียหรือปุยชีวภาพทํา
ใหตนทุนเพิ่มมากขึ้น
- ผูบริโภคชอบผลไมที่มีคุณภาพแตราคาถูก

+ มีสินคาและบริการอืน่ ที่จูงใจลูกคาใหเขาสูพ ื้นที่ (แหลงทองเที่ยว
อัญมณี และเครื่องประดับ สินคาพื้นเมือง วัฒนธรรมประเพณี)
+ มีหนวยงาน สถาบันการศึกษา กลุม ชมรม และสมาคมที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่ เชือ่ มโยงและชวยเหลือผูประกอบการ
- ขาดการสื่อสาร เชื่อมโยงกลุมอุตสาหกรรมสินคาและบริการอื่น ๆ
กับธุรกิจผลไมสดและผลไมแปรรูปอยางเปนระบบ
- ขาดหนวยงานระดับประเทศที่รับผิดชอบพัฒนาเฉพาะกลุมผลไมสด
และผลไมแปรรูปอยางครบวงจรและเชือ่ มโยงกับภาคเอกชนอยาง
จริงจัง

ภาพที่ 2 การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
ตาม Diamond Model
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-7ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป จังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด
จากการวิเคราะหและประเมินระดับศักยภาพ เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสด
และผลไมแปรรูป จะเห็นวา จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและจากการระดมความคิด (Focus
Group) สรุปไดวา เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูปอยูในกลุม Seeking
Direction Cluster คือมีการรวมตัวของผูประกอบการกันอยูแลวในระดับหนึ่ง มีสมาคมที่จัดตั้ง
รวมกลุมกันอยางเหนียวแนนพอควร และยังเขาถึงแหลงทุนดีพอสมควร แตมีแรงงานที่มีทักษะอยู
ไม ม ากนั ก ผู บ ริ โ ภคมี ค วามต อ งการสิ น ค า ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานมากขึ้ น และผู บ ริ ห ารมี
ความสามารถเชิงธุรกิจต่ํา และยังใหความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมตาง ๆ ในหวงโซอุปทานดี
พอสมควร
นอกจากนั้น ในเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป ไดมีการ
พัฒนาดานคุณภาพของสินคาอยูตลอด ธุรกิจในเครือขายดานมีแนวโนมและโอกาสในการแขงขันใน
ตลาดทั้งในและตางประเทศคอนขางมาก โดยเฉพาะดานคุณภาพการผลิตที่มีความปลอดภัย และ
ปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 3
8.7.1 3.
Reorganization

8.7.3 6. Stars

8.7.2
8.7.4 2. Seeking
direction

8.7.6 5. Potential
Stars

8.7.5
8.7.7 1.
Fragmented

8.7.9 4. New
Wave

8.7.8

ภาพที่ 3 ระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
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-83. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
ผลไมสดและผลไมแปรรูป จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ปจจัยแหงความสําเร็จของการยกระดับศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจผลไมสดและ
ผลไมแปรรูป สรุปไดดังตอไปนี้
1. การพั ฒนาเครือขายวิสาหกิ จผลไมสดและผลไม แปรรูปใหมี ความเขมแข็ง
ปจจุบันนี้มีการรวมกลุมกันของเกษตรกรและผูคาผลไมสดอยูกระจัดกระจายในรูปแบบของชมรม
และสมาคม เนื่องจากความหลายหลายของผลผลิต กลาวคือ มีการเพาะปลูกผลไมหลายชนิดใน
ภาคตะวันออก เชน เงาะ ทุเรียน มะมวง มังคุด ฯลฯ จึงควรมีการศึกษารูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดในภาคตะวันออกขึ้น เพื่อใหเกิด
การรวมกลุมที่มีศักยภาพที่สุด สวนอุตสาหกรรมผลไมแปรรูปนั้น ก็ยังไมมีการรวมกลุมกันอยาง
เขมแข็ง ทั้ง ๆ ที่มีผูประกอบการจํานวนมากในพื้นที่และมีผูประกอบการที่มีศักยภาพสูง การ
สนับสนุนของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม นับวาเปนสิ่งที่ดี ที่ทําให
ผูประกอบการ เกษตรกร และหนวยงานที่เกี่ยวของมาพบกันและรวมกันวางแผนยุทธศาสตรฯ เกิด
บรรยากาศที่ดี และกระตุนใหเกิดการรวมกลุมกันในเชิงสรางสรรค ดังนั้น สถาบันการศึกษา
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ เกษตรกร และผูประกอบการ จึงควรรวมกันแสวงหารูปแบบการ
พัฒนา เครือขายวิสาหกิจนี้ใหเขมแข็งตอไป
2. การพัฒนาเกษตรกรในภาคการผลิตผลไมส ดใหไ ด มาตรฐาน เกษตรกรมี
ปญหามากในเรื่องของโครงสรางพื้นฐานการเกษตร ไดแก ดิน น้ํา ปุย แรงงาน ตลอดจนความ
ชวยเหลือดานเทคโนโลยี ความรู และทักษะในการพัฒนาผลผลิตใหมีคุณภาพตามความตองการ
ของตลาด ซึ่งเปนปญหาเรื้อรังที่รัฐบาลควรใหความสนใจและแกไขอยางเปนระบบ
3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลไม นับเปนปจจัยสําคัญในยุคของ
การแขงขัน ผลไมสามารถนํามาแปรรูปไดหลากหลาย หากไดรับการวิเคราะหคุณคาอยางละเอียด
ดังนั้น สถาบันการศึกษา ควรรวมกับผูประกอบการในการวิจัยและพัฒนาการแปรรูปอยางตอเนื่อง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
4. การจัดการดานการตลาดโดยเฉพาะการตลาดของผลไมสด ซึ่งลนตลาดทุกป
อันเปนผลจากการจัดการดานอุปสงค – อุปทาน อยางไมเปนระบบและการขาดขอมูลที่เพียงพอใน
การตัดสินใจรัฐบาลจึงควรเรงพัฒนาระบบฐานขอมูล
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บทที่ 2
แผนภาพ เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
2.1 ภาพรวมกลุมจังหวัด

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา
แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
กลาง
หนองคาย หนองบัวลําภู เลย
อุดรธานี กาฬสินธุ นครพนม

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ กําแพงเพชร
นครสวรรค พิจิตร อุอทั
ทัยธานี

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร

3.กลุมจังหวัดภาคกลาง
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา
อางทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
สิงหบุรี
10.
10. กรุงเทพฯ
4.กลุมจังหวัดตะวันตก
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
สตูล

8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแกว
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร
มพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส
สงขลา
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- 10 2.2 แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป จังหวัดชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
หัตถกรรม สิ่งทอและแฟชั่น ICT

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทองเที่ยว การคาชายแดน ผาฝาย
ยอมคราม
มคราม ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ขาวหอมมะลิ โลจิสติกส

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
การทองเที่ยว การคาชายแดน ลอ
จิสติคส แปรรูปอาหาร ปศุสัตว
บริการองคความรู ออยและน้ําตาล
ขาว

4.กลุมจังหวัดตะวันตก
เลี้ยงสุกรคุณภาพ ขาวเกษตร
อินทรีย กุงแปรรูป ทองเที่ยว
สัปปะรดกระปอง

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา
มัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารและ
ขนมของฝากพื้นเมือง ผลิตภัณฑ
จากยางพารา อูตอเรือ ซอมเรือ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของฝากของที่
ระลึก ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยางพารา

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
สิ่งทอ ไหม แปรรูปสุกร ทองเที่ยว
ยานยนต ขาว
10.
10. กรุงเทพฯ
ธุรกิจนําเที่ยว อาหาร
โลจิสติกส

8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ทองเที่ยว อาหารทะเลแปรรู
อาหารทะเลแปรรูป อัญมณี
และเครื่องประดับ ผลไมสดและผลไม
แปรรูป ยานยนตและชิ้นสวน BIO plastic

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
แพะ ยางพารา เปาฮื้อ สมุนไพร
ผลไม ไก อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน
สวนผลไม
สวนผลไม ทองเที่ยว การคาชายแดน
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
3.1 แผนปฏิบตั ิการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป จังหวัดชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด
จากการวิเคราะหศักยภาพและปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
ผลไมส ดและผลไม แ ปรรู ป นํ า มาซึ่ ง การกํ า หนด วิ สัย ทัศ น พั น ธกิ จ ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร และ
แผนงาน/โครงการ ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป ดังรายละเอียด
ในลําดับตอไปนี้
วิสัยทัศน
“เปนแหลงผลิตผลไมสดและผลไมแปรรูปที่ไดมาตรฐาน ตรงตามความตองการ
ของผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ”
พันธกิจ
1. พัฒนากระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน
2. จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไม
3. สงเสริมการทําการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบอยางเปนรูปธรรม
4. สนับสนุนและพัฒนาการสรางเครือขายกลุมอุตสาหกรรมผลไมใหเขมแข็ง
5. ส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบการตลาดผลไม ส ดและผลไม แ ปรรู ป ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
6. พัฒนาโครงสรางผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของ
7. สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใชในอุตสาหกรรมผลไมในราคาที่เปน
ธรรม
8. สงเสริมใหมีการสนับสนุนทางดานการเงินใหกับภาคเกษตรและเกษตรแปรรูป
9. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ขอจํากัด ที่ไมเอื้อตออุตสาหกรรมผลไม
10. จั ด หาและพั ฒ นาพื้ น ที่ (Zoning)
และสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานสํ า หรั บ
อุตสาหกรรมผลไม
11. รักษาความสัมพันธอันดีกับประเทศคูคา
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- 12 ประเด็นยุทธศาสตร
1. การนํามาตรฐานที่กําหนดไวมาใชในการผลิตอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. การสรางและพัฒนาปจจัยที่สงเสริมอุตสาหกรรมผลไม
3. การพัฒนาฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกษตรที่ตรงตอความตองการของผูผลิต
ผูประกอบการและผูบริโภค
4. การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจกลุมอุตสาหกรรมผลไมอยางจริงจังและตอเนื่อง
5. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการผลิตผลไมสดและ
ผลไมแปรรูปใหเปนมาตรฐานสากล
6. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไม
ตารางแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด
จังหวัด
ชลบุรี

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

1. เสริมสรางความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดและของ
ประเทศ

1. สงเสริมใหทาเรือ
แหลมฉบังเปนเมือง
ทาชั้นนําในลําดับที่
16 ของโลก

1.1 ผลักดันการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการ
ขนสงและระบบขอมูลขาวสารเพื่อการบริหาร
จัดการใหสามารถรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของจังหวัด
1.2 สงเสริมใหทาเรือแหลมฉบังสรางภาคี
พันธมิตรในการขนสงแบบครบวงจร
1.3 พัฒนาศักยภาพทาเรือแหลมฉบัง
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- 13 จังหวัด
ชลบุรี

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

1. เสริมสรางความ
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ของจังหวัดและของ
ประเทศ

1.2 สงเสริมเปน
ศูนยกลางการลงทุน
ดานอุตสาหกรรม
และพลังงาน

กลยุทธ

1.2.1 พัฒนาปจจัยสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรม
และพลังงาน
1.2.2 สงเสริมการลงทุนดานพลังงาน
อุตสาหกรรมยานยนต/ชิ้นสวนยานยนตและ
1.3เปนศูนยกลาง
อิเลคทรอนิกส
การทองเที่ยว
นานาชาติ ครบ 1.2.3 พัฒนาและสรางความเขมแข็งของ
วงจรที่ไดคุณภาพ วิสาหกิจชุมชน
1.2.4 สงเสริมการสรางเครือขายอุตสาหกรรม
มีมาตรฐาน
และการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
1.4 สงเสริมพัฒนา 1.3.1 สงเสริมใหเปนดินแดนแหงความ
ศักยภาพและการ
หลากหลายของการทองเที่ยวแบบครบวงจร
เพิ่มมูลคาสินคา
และเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวกลุมจังหวัด
เกษตร
และภูมิภาค
1.3.2 พัฒนาอนุรักษแหลงทองเที่ยว วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น
1.3.3 สงเสริมพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว
ใหมีความรูความชํานาญเฉพาะดานอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
1.4.1 กระบวนการผลิตไดรับการรับรอง
มาตรฐาน
1.4.2 สินคาเกษตรผานการรับรองมาตรฐานการ
สงออก

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

- 14 ตารางแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด
จังหวัด
ชลบุรี

ระยอง

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

2. สงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนควบคู
กับการฟนฟู
อนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมให
เอื้อตอการพัฒนา
จังหวัด
3. พัฒนาระบบ
การใหบริการ
ประชาชนแบบ
ครบวงจรที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน
1. พัฒนาสูการเปน
ศูนยกลางดาน
อุตสาหกรรมและ
พลังงานของ
ภูมิภาค ควบคูไป
กับ การพัฒนา
ชุมชน สังคมและ
สิ่งแวดลอม อยาง
ยั่งยืน

2.1 พัฒนา
จังหวัดใหเปน
เมืองนาอยู
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมทีด่ ี

2.1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี มีสังคม
ที่เอื้ออาทร ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.1.2 จัดระบบผังเมือง การใชประโยชน
ที่ดิน และสภาพภูมิทัศนของเมือง
2.1.3 การพัฒนา อนุรักษ สงวน ฟนฟู
ปองกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3.1 ประชาชน
ไดรับการบริการ
ที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน และ
ผูรับบริการพึง
พอใจ
1. เปนผูนําดาน
อุตสาหกรรมที่มี
มาตรฐานของ
ภูมิภาค

3.1.1 จัดตั้งศูนยบริการรวม(One Stop
Service) และสงเสริมใหมีศูนยบริการรวม
ทุกหนวยงาน
3.1.2 การพัฒนาระบบการใหบริการใน
การลดรอบระยะเวลา ของขั้นตอน การ
ปฏิบัติราชการของ สวนราชการ
1.1 พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหได
มาตรฐาน และสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สะอาด (Clean Technology)
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคอยาง
พอเพียงเพื่อรองรับการขยายตัวดาน
อุตสาหกรรม
1.3 พัฒนาคุณภาพชีวติ และความเปนอยู
ของประชาชนทุกระดับ
1.4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางยืน
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- 15 ตารางแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด
จังหวัด
ระยอง

ตราด

ยุทธศาสตร
2. สงเสริมและ
พัฒนามูลคาเพิ่ม
ใหกับสินคาเกษตร
และผลิตภัณฑ
เกษตรแปรรูป
3. พัฒนาเพื่อ
เชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวหลักกับ
แหลงทองเที่ยวที่มี
ศักยภาพเชิง
พาณิชย
1. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

เปาประสงค

กลยุทธ

2. เปนศูนยกลางดาน
เกษตรกรรมที่
ปลอดภัย และได
มาตรฐาน

2.1 พัฒนาและเพิ่มมูลคาผลผลิต
ใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
2.2 สรางและขยายเครือขาย
การตลาด

3. เปนศูนยกลางดาน
การทองเที่ยวที่ได
มาตรฐานสากล

3.1 พัฒนาและสงเสริมสินคาและ

บริการดาน การทองเที่ยวใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
3.2 พัฒนาและสงเสริมแหลง

ทองเที่ยวหลักที่มีศักยภาพของจังหวัด
ใหเชื่อมโยงกับกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก

1.1 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี ชุมชน
มีความเขมแข็งเพิ่มขึ้น
และสังคมมีความสงบ
สุข

1.1 เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนและภูมปิ ญญาทองถิ่น
1.2 สงเสริมประชาชนมีสุขภาพที่
ดี
1.3 พัฒนาประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการทุกภาคสวน โดย
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ICT) ใหเปนสากล
1.4 สงเสริมระบบเชื่อมโยง
เครือขายสารสนเทศ
1.5 สงเสริมการจัดการเรียนรูโดย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(E-Learning,E-School, ELibrary)
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- 16 ตารางแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด
จังหวัด
ตราด

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

1. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

1.2 ประชาชนและ
เยาวชนมีโอกาส
ไดรับการพัฒนา
และศึกษาอยาง
ทั่วถึงจัดการศึกษา
ใหสอดคลองกับ
ความจําเปนและ
ความตองการของ
ทองถิ่นตลอดจน
สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ทองถิ่น

2. ดานการเกษตร

2. เปนแหลงผลิต
สินคาเกษตร
คุณภาพและ
ผลิตภัณฑเกษตร
แปรรูปที่ได
มาตรฐาน

1.6 สงเสริมการรับบริการการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ
1.7 สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูที่
หลากหลายเพือ่ การศึกษาตลอดชีวิต
1.8 พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นเพื่อการ
เรียนรูสูอาชีพ
1.9 สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี
ความสามารถพิเศษ
1.10 สงเสริมความรวมมือทุกภาคสวน
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.11 เสริมสรางความตระหนักในการ
อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.1 สงเสริมใหมีการพัฒนาดิน แหลง
น้ําเพื่อการเกษตร
2.2 แสวงหาตลาด / แหลงรับซื้อ / คูคา
ในประเทศและตางประเทศ
2.3 สงเสริมใหมีการพัฒนาสินคา
เกษตรปลอดภัยใหตรงตามความ
ตองการของตลาด (Demand Side)
2.4 เสริมสรางการเรียนรูดานการ
จัดการ การผลิต และการตลาดอยาง
ครบวงจร
2.5 สรางความเขาใจและประสาน
ประโยชนระหวางผูประกอบธุรกิจ
และเกษตรกร
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- 17 ตารางแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด
จังหวัด
ตราด

ยุทธศาสตร

เปาประสงค

2. ดานการเกษตร

2. เปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรคุณภาพและ
ผลิตภัณฑเกษตรแปร
รูปที่ไดมาตรฐาน
3. เปนศูนยกลางการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ได
มาตรฐาน

3. ดานการ
ทองเที่ยว

4. ดานเศรษฐกิจ
การคาชายแดน

4. เสริมสรางความ
รวมมือดานเศรษฐกิจ
กับประเทศเพือ่ นบาน
ในบรรยากาศแหง
ความเปนมิตรไมตรี

กลยุทธ
2.6 พัฒนาสินคาเกษตรแปรรูป
สูตลาดภายใน ประเทศและเพื่อการ
สงออก (Dual Track)
3.1 การบริหารจัดการโครงขายดานการ
ทองเที่ยว ขามภูมิภาคและเชือ่ มโยง
กับประเทศเพือ่ นบาน
3.2 การบริหารจัดการดานสิง่ แวดลอม
และธรรมชาติใหสมดุล
3.3 สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวที่
หลากหลาย
3.4 การตลาดและการประชาสัมพันธ
ดานการทองเที่ยว
4.1 พัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
4.2 เสริมสรางสัมพันธภาพกับประเทศ
เพื่อนบาน
4.3 เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยใน
พื้นที่เปาหมาย
4.4 สงเสริมการพัฒนาตามกรอบ
ปฏิญญาพุกาม (ACMECS :
Ayeyawady Chaopraya Maekong
Economic Cooperation Strategy) ดาน
การคาการลงทุน
4.6 เสริมสรางความเขมแข็งของธุรกิจ
SMEs
4.7 สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ใชทรัพยากรในพื้นที่ (Local Content)
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- 18 ตารางแสดงยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธของจังหวัด
จังหวัด
ตราด

ยุทธศาสตร
4. ดานเศรษฐกิจ
การคาชายแดน

เปาประสงค
4. เสริมสรางความ
รวมมือดาน
เศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน
ในบรรยากาศแหง
ความเปนมิตร
ไมตรี

กลยุทธ
4.8 พัฒนาศักยภาพดานแรงงาน
4.9 พัฒนาทาเรือใหเปน Gateway สู
ประเทศเพื่อนบาน
4.10 พัฒนาระบบการขนสงทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ
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- 19 3.2 โครงการนํารองของจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
คณะที่ ป รึ ก ษาได พิ จ ารณาคั ด เลื อ กโครงการสํ า คั ญ ที่ ไ ด จ ากการประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) และบรรจุไวในรางกรอบแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย อ มกลุ ม อุ ต สาหกรรมผลไม ส ดและผลไม แ ปรรู ป โดยเรี ย งตามลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ
ดังตอไปนี้
1. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนา
ผูประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
1.1 โครงการพัฒนาผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสด
และผลไมแปรรูป
1.2 โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปร
รูปผลไม
2. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาปจจัย
การผลิตและการแปรรูปผลไม
2.1โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห ดิน น้ํา และปุยใหมีประสิทธิภาพ
2.2 โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบการผลิ ต หลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว
สูมาตรฐานสากล
2.3 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการน้ําแกภาคการเกษตร(ผลไม)
อยางมีประสิทธิภาพ
2.4 โครงการศึกษาวิจัยคุณคาโภชนาการ เวชสําอาง และการสราง
มูลคาเพิ่มของผลไมไทย
2.5
โครงการพั ฒ นาระบบฐานข อ มู ล ภู มิ ส ารสนเทศ (Geography
Information System: GIS) ดานผลไม
3. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนาความ
เขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป ไดแก โครงการพัฒนา
เครือขายของอุตสาหกรรมผลไมและผลไมแปรรูป
4. โครงการที่สนับสนุนพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรดานการสงเสริม
การตลาดเชิงรุกทั้งภายในประเทศและตางประเทศอยางเปนระบบ ไดแก โครงการประชาสัมพันธ
และการตลาดเชิงรุกแบบบู รณาการ โครงการจัดตั้งตัว อย างนิคมอุตสาหกรรมผลไมในระดับ
หมูบาน (Estate)
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- 20 โครงการนํารอง จํานวน 3 โครงการ ดังตอไปนี้
1. โครงการพัฒนาผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและ
ผลไมแปรรูป
2. โครงการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
3. โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปรรูป
ผลไม
เมื่อพิจารณาตามระยะเวลาการดําเนินโครงการ สามารถแบงเปนโครงการระยะสั้น
ระยะปานกลาง แ ละระยะยาวได ดังตอไปนี้
โครงการระยะสั้น
โครงการพัฒนาผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและ
ผลไมแปรรูป
โครงการระยะปานกลาง
1. โครงการจัดตั้งศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปรรูป
ผลไม
2. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ดานผลไม
3. โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบการผลิ ต หลั ง การเก็ บ เกี่ ย วสู
มาตรฐานสากล
4. โครงการประชาสั ม พั น ธ แ ละการตลาดเชิ ง รุ ก ทั้ ง ภายในประเทศและ
ตางประเทศอยางเปนระบบ
โครงการระยะยาว (ตอเนื่อง)
1. โครงการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
2. โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะหดิน น้ํา และปุย ใหมีประสิทธิภาพ
3. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการน้ําแกภาคการเกษตร (ผลไม) อยาง
มีประสิทธิภาพ
4. โครงการศึกษาวิจัยคุณคาโภชนาการ เวชสําอาง และการสรางมูลคาเพิ่มของ
ผลไมไทย
5. โครงการจัดตั้งตัวอยางนิคมอุตสาหกรรมผลไม ในระดับหมูบาน (Estate)
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โครงการสําคัญในการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
โครงการพัฒนาผูป ระกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยอุดมไปดวยผลไมนานาชนิดและมีการบริโภคกันอยูตลอดป ผลไมตาง ๆ จะมี
ระยะเวลาออกสูตลาดสับเปลี่ยนกันตลอดทั้งป ซึ่งมีปริมาณในการผลิตไมสม่ําเสมอ ขึ้นอยูกับสภาพ
ดินฟาอากาศ ผลผลิตสวนมากนิยมบริโภคสดและใชในอุตสาหกรรมการแปรรูปเกือบทั้งหมด สวน
ที่เหลือเล็กนอยก็จะนําสงไปจําหนายยังตางประเทศ
การแปรรูปผลไมของไทยในอุตสาหกรรมจะใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม และมีการลงทุนสูง
ซึ่งทําใหไดคุณภาพของผลิตภัณฑที่มีมาตรฐาน แตการแปรรูปในวิสาหกิจชุมชนตางๆ หรือใน
ครัวเรือนจะทํากันโดยอาศัยภูมิปญญาดั้งเดิมไมสามารถควบคุมการผลิตใหไดมาตรฐานที่สม่ําเสมอ
ได โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑ OTOP ซึ่งจะลงทุนเชนเดียวกับภาคอุตสาหกรรมก็ตองใชเงิน
ลงทุนสูง ดังนั้นถาหากสามารถนําเทคโนโลยีที่มีอยูในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาซึ่งไดมีการ
พัฒนาขึ้นใหเหมาะสมกับวิสาหกิจตางๆและพรอมที่จะนําไปปฏิบัติและลงทุนไดก็จะสามารถชวย
ยกระดับมาตรฐานของสินคาแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรได และยังสามารถเพิ่มลูทางในการ
นําผลไมมาใชประโยชนไดมากขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
ใหเกิดการรวมกลุมและจัดตั้ง สมาคม/ชมรม/องคกรอยางถูกตองตามกฎหมาย
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไม
แปรรูป
3. เพื่อสงเสริมใหเกิดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs ในภาคการผลิตและแปร
รูปผลไม
4. เพื่อพัฒนาองคกรใหเข มแข็งสําหรับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแ ปรรูป เขาสู
ตลาดโลก
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1. เกิดการรวมกลุมของผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไม
แปรรูปในรูปแบบของสมาคม/ชมรม/องคกรอยางถูกตองตามกฎหมาย
2. สรางและพัฒนาบุคลากรในผูประกอบการและผูเกีย่ วของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและ
ผลไมแปรรูปใหมีความรูความสามารถในการผลิตที่ไดคุณภาพ GAP และ GMP
3. เกิดธุรกิจ SMEs เพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
4. เกิดความเขมแข็งขององคกรในภาคอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
สถานที่ดําเนินการ
ภาคการเกษตรในภาคตะวันออก และภูมิภาคใกลเคียง
กลุมเปาหมาย
เกษตรกรและผูประกอบการในภาคตะวันออก
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
2. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
3. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4. กรมพัฒนาชุมชน
5. สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. สงเสริมใหผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
เกิดการรวมกลุมและจัดตั้งถูกตองตามกฎหมายเพื่อการตอรองราคาและการไดรับการชวยเหลือดาน
เครื่องมือจากภาครัฐอยางเปนรูปธรรม
2. สงเสริมการจัดทําระบบมาตรฐาน GAP และ GMP แกผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับ
อุ ต สาหกรรมผลไม ส ดและผลไม แ ปรรู ป โดยการจั ด ฝ ก อบรมให ค วามรู ที่ ถู ก ต อ งสามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง และมีหนวยงานออกใบรับรองมาตรฐานที่รวดเร็วในพื้นที่
3. จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสด
และผลไมแปรรูป ใหมีความรูความสามารถทันตอสถานการณการและเทคโนโลยีสมัยใหม
4. สงเสริมใหเกิดธุรกิจ SMEs
และเครือขายภาคอุตสาหกรรมโดยมีศูนยกลาง
ประสานงานดานขอมูลและขาวสาร
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- 23 5. มีศูนยถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหมแกผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม
ผลไมสดและผลไมแปรรูป
ระยะเวลา
แผนการดําเนินงานระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป ในชวงป 2549 - 2553
งบประมาณ
ปละ 1 ลานบาท เปนระยะเวลา 5 ป รวม 5 ลานบาท
การติดตามและประเมินผล
1. เกิดการรวมกลุมของผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไม
แปรรูป อยางเปนรูปธรรมโดยการจดทะเบียนจัดตั้งองคกรอยางถูกตองตามกฎหมาย
2. ผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป มีความรู
ความสามารถ ในดานการผลิตที่ไดคุณภาพและสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาระบบการผลิต
รวมทั้งการไดรับการสนับสนุนเทคโนโลยีใหมๆที่มปี ระโยชนตอการผลิต
3. เกษตรกรในภาคตะวันออกไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP และสามารถนําระบบ GAP
ไปพัฒนาใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
4. ผูป ระกอบการและผูเ กี่ ย วข อ งกั บอุ ต สาหกรรมผลไม ส ดและผลไม แ ปรรู ป ในภาค
ตะวันออกไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP และสามารถนําระบบ GMP ไปพัฒนาใหเกิดประโยชน
ตออุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
5. ธุรกิจ SMEs ที่เกิดขึ้น สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. รัฐสามารถชวยเหลือผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไม
แปรรูป ไดอยางเปนรูปธรรมและเขาถึงกลุมที่เกิดการรวมตัวและไดทําการจดทะเบียนอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย
2. ผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป มีความรู
ความเขาใจตอระบบมาตรฐานที่แตละประเทศกําหนดขึ้นไดอยางทันสถานการณ และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปพัฒนาการผลิตใหไดมูลคาสูงสุด
3. เกิดธุรกิจ SMEs เพิ่มมากขึ้นเปนการกระตุนระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคอีกทางหนึ่ง
4. ผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป มีศักยภาพทั้ง
ดานความรู และความเขาในระบบการผลิต ระบบคุณภาพ และระบบการตลาด
5. เปนการเพิ่มมูลคาของอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
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- 24 โครงการจัดตัง้ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปรรูปผลไม
หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ส ภาพพื้ น ที่ แ ละภู มิ อ ากาศที่ เ หมาะสมต อ การผลิ ต ผลไม ไ ด
หลากหลาย และบางฤดูกาลผลผลิตก็มีปริมาณมากจนลนตลาด สงผลใหราคาตกต่ํามีปญหาสินคา
ตกคางเนาเสีย แมวาในป พ.ศ.2547 ไทยสงออกผลไมสดและผลไมแปรรูป โดยสงออกผลไมสด
แชแข็งและแหง เปนมูลคา 9,779.8 ลานบาท และสงออกผลไมสดและแปรรูป มีมูลคา 31,3719.5
ลานบาท(http://www.dtn.moc.go.th) กอตาม เกษตรกรผูผลิตผูประกอบการขายปลีกขายสงทั้ ง
ภายในและภายนอกประเทศ ก็ยังประสบปญหามากมายหลายดาน ตนทุนการผลิตตั้งแตในไรจนถึง
การส ง ออกจนถึ ง ผู บ ริ โ ภค ทํ า ให ร าคาสิ้ น ค า ซึ่ ง มี ต น ทุ น สู ง ไม ส ามารถขายได ร าคาที่ ถู ก ต อ ง
เหมาะสม ในการแปรรูปผลไมเพื่อการสงออก เชน การผลิตน้ําผลไม ซึ่งปจจุบันมีประมาณ 100
กวาโรงงาน โดยมีผูผลิตน้ําผลไมขนาดกลางและขนาดยอมดวยตนทุนการขนสง บรรจุภัณฑ
(พลาสติก ขวดน้ํา กระดาษ) มีการปรับตัวสูงขึ้นมาก ผูผลิตรายยอยหลายรายที่ขาดความรูความ
เขาใจในวิธีการผลิตที่ตองอาศัยเทคนิคที่เหมาะสม ทําใหหยุดการผลิตเนื่องจากภาวะตลาดชะลอตัว
ตามสภาวะเศรษฐกิจที่ทดถอย เมื่อเงินทุนนอยจึงไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได
การแปรรูปผลไมเปนแผนกรอบก็เปนอีกวิธีหนึ่งซึ่งนิยมกันมากแตก็มีปญหาอุปสรรคมาก
เชนกัน วิธีการผลิตที่ทําในระดับอุตสาหกรรมและลดตนทุนการผลิตคือวิธีการอบดวยเครื่องจักร
ประเภทดรัมดราย(Drum dryer) เครื่องอบแหงแบบระเหิด(Freeze Drying) ซึ่งจะทําใหสามารถทํา
การผลิตไดครั้งละปริมาณมาก ๆ ทําไดกับผลไมเกือบทุกชนิด การมีหนวยงานหรือศูนยบมเพาะที่
มีความเชี่ยวชาญจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเกษตรกร ชาวสวนหรือผูผลิตไดรับความรูในเรื่อง
เทคนิคและกรรมวิธีที่ถูกตองเหมาะสม เพื่อใหสามารถนําไปประกอบการในการแปรรูปผลไมได
ทําใหชาวสวนและชุมชนเกิดความเขมแข็งระบบเศรษฐกิจดีขึ้นจนสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยใช
กระบวนการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งศูนยบมเพาะจะเสริมสรางกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการ
ทุน สงเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือขาย ประสานความรวมมือภาครัฐและเอกชนใหเกิดการ
เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการใหความรูบริหารจัดการทุนชุมชนในรูปแบบที่
หลากหลายมีการจัดตั้งองคกรและเครือขาย การลดรายจายเพิ่มรายได พัฒนาระบบสวัสดิการให
เกิดการฟนฟูทรัพยากรและผลผลิตเพื่อใหเกิดความยั่งยืนใหเกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต
ระดับครอบครัว ชุมชนและเครือขาย ศูนยบมเพาะจะตองมีการสงเสริมฝกปฏิบัติดานการทําแผน
แมบทชุมชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การถายทอดความรูระหวางเครือขาย ศูนยฯมีหนาที่
ประสานความรวมมือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางภาครัฐและเอกชน ประชาชน
และชุมชน การสงเสริมความรูความเขาใจในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ประชาสัมพันธดาน
การตลาดใหเขาถึงสาธารณชนไดอยางทั่วถึง ฯลฯ จึงมีความจําเปนตองจัดตั้งศูนยบมเพาะโดย
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- 25 เรงดวน เพื่อเปนสถานที่พึ่งพาของเกษตรกร ชาวสวน ผูผลิต ผูนําเขาและสงออก ไดเขามาเรียนรู
เชิงปฏิบัติการสามารถนําไปปรับปฏิบัติกับชุมชนหรือกลุมของตนไดเปนอยางดี
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือในการแปรรูปผลไม ในราคาที่เปนธรรมและ
ทันสมัย
2. เพื่อเปนแหลงรวมนักวิจัยทางดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ในการสนับสนุน
งานวิจัยทางดานการแปรรูปผลไม
3. เพื่อผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปรรูปผลไม สามารถรวม
ทุนกับศูนยบมเพาะฯ ในการดําเนินธุรกิจในเบื้องตน
4. เพื่อเปนศูนยกลางเพาะบมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปรรูปผลไม ทั้ง
ผูประกอบการรายใหมและรายเกา
5. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่ถูกตองแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลไม ตั้งแตกระบวนการเพาะปลูกจนไดผลผลิต ผานกระบวนการแปรรูป
เปนผลิตภัณฑ โดยใชหลักในการจัดทําระบบประกันคุณภาพ GAP/GMP/HACCH เปนเครื่องมือ
6. เพื่อใหบริการที่ปรึกษาแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปรรูป
ผลไมและในการจัดทําระบบประกันคุณภาพ GMP/HACCH
เปาหมาย
1. มีศูนยเพาะบมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่เกี่ยวของกับการ
แปรรูปผลไมทั้งผูประกอบการรายใหมและรายเกา
2. สนั บ สนุ น เทคโนโลยี แ ละเครื่อ งมื อ ในการแปรรู ป ผลไม ในราคาที่ เ ปน ธรรมและ
ทันสมัย
3. เปนแหลงรวมนักวิจัยทางดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ในการสนับสนุนงานวิจัย
ทางดานการแปรรูปผลไม
4. มีหนวยงานที่ใหการฝกอบรมแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลไมโดยนําหลักการจัดทําระบบประกันคุณภาพ GAP/GMP/HACCH
เปนเครื่องมือ
5. ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปรรูปผลไม สามารถรวมทุน
กับศูนยบมเพาะฯ ในการดําเนินธุรกิจในเบื้องตน
6. มีหนวยงานใหคําปรึกษาแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการ
แปรรูปผลไมและในการจัดทําระบบประกันคุณภาพ GMP/HACCH
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- 26 สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยบูรพา
กลุมเปาหมาย
1. เกษตรกรและผูประกอบการ ในภาคตะวันออกทั้ง 8 จังหวัด
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
3. มหาวิทยาลัยบูรพา
4. สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
5. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
6. กรมวิชาการเกษตร
กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. ทําการสํารวจความตองการเทคโนโลยีและเครื่องมือทางดานการแปรรูปอาหาร
2. ทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือในการแปรรูปอาหาร
3. สนั บ สนุ น เทคโนโลยี แ ละเครื่อ งมื อ ในการแปรรู ป ผลไม ในราคาที่ เ ป น ธรรมและ
ทันสมัย
4. จัดการฝกอบรมแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทีเ่ กี่ยวของกับ
การแปรรูปผลไมโดยนําหลักการจัดทําระบบประกันคุณภาพ GAP/GMP/HACCH ทั้ง
ผูประกอบการรายใหมและรายเกา
5. จัดตั้งศูนยเพาะบมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่เกี่ยวของกับการ
แปรรูปผลไม
6. รวบรวมนักวิจยั ทางดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ในการสนับสนุนงานวิจยั
ทางดานการแปรรูปผลไม
7. ใหบริการที่ปรึกษาแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปรรูป
ผลไมและในการจัดทําระบบประกันคุณภาพ GMP/HACCH
8. ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปรรูปผลไม สามารถรวมทุน
กับศูนยบมเพาะฯในการดําเนินธุรกิจในเบื้องตน
9. ติดตามผลในการจัดตั้งศูนยและความรูแกเกษตรกรวามีสวนชวยแกปญหาใหสภาพ
ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปรรูปผลไมเพิ่มมากขึ้นหรือไม
ระยะเวลา
แผนการดําเนินงานระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป ในชวงป 2549 - 2553
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- 27 งบประมาณ
ปละ 5 ลานบาท เปนระยะเวลา 5 ป รวม 25 ลานบาท
การติดตามและประเมินผล
1. ศู น ย เ พาะบ ม ผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มการแปรรู ป ผลไม
มีการใหบริการแกผูประกอบการอยางทั่วถึง
2. ผูประกอบการสามารถนําเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ไดรับไปพัฒนาและใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. เกิดผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปรรูปผลไม รายใหมเพิ่มขึ้น
และผูประกอบการรายเกาสามารถดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ
4. มีงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องการแปรรูปผลไมเพิ่มมากขึ้นและทันตอ
สถานการณ
5. มีก ารรว มทุ น กั น ระหว า งศู น ย บม เพาะกั บ ผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอมการแปรรูปผลไมในการดําเนินธุรกิจในระยะเริ่มตน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีศูนยเพาะบมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่เกี่ยวของกับการ
แปรรูปผลไมทั้งผูประกอบการรายใหมและผูประกอบการรายเกา
2. มีหนวยงานสนับสนุนเทคโนโลยีและเครือ่ งมือในการแปรรูปผลไม ในราคาที่เปน
ธรรมและทันสมัย
3. มีนักวิจัยทางดานเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ในการสนับสนุนงานวิจัยทางดานการ
แปรรูปผลไมตามความตองการเพิ่มมากขึ้น
4. มีหนวยงานที่ใหการฝกอบรมแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลไมโดยนําหลักการจัดทําระบบประกันคุณภาพ GAP/GMP/HACCH
เปนเครื่องมือ
5. เกิดการรวมทุนกันระหวางผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการแปร
รูปผลไม กับศูนยบมเพาะฯในการดําเนินธุรกิจในเบื้องตนเพื่อเปนตัวอยางในการดําเนินธุรกิจ
ตอไป
6. มี ห น ว ยงานให คํ า ปรึ ก ษาแก ผู ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
การแปรรูปผลไมและในการจัดทําระบบประกันคุณภาพ GMP/HACCH
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- 28 โครงการพัฒนาระบบการวิเคราะห ดิน น้ํา และ ปุย ใหมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล
เกษตรกรในปจจุบันประสบกับปญหาในเรื่องของดิน น้ํา และปุยในการเกษตร ซึ่งปญหาที่
เกิดขึ้นนี้เปนสวนสําคัญตอเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตรเปนอยางมาก จึงสงผลกระทบตอ
เศรษฐกิ จ ของประเทศชาติ เ พราะการเกษตรถื อ ได ว า เป น แหล ง วั ต ถุ ดิ บ ของการผลิ ต ในด า น
อุตสาหกรรมตาง ๆ
ปญหาที่พบในเรื่องดิน น้ํา และปุยนั้น พบวาเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
ของการตรวจวิ เ คราะห ส ภาพ ดิ น น้ํ า และปุ ย ถึง แม ว า จะมี ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเข า มาให ก าร
ชวยเหลือแตยังไมไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึงและเต็มที่เทาที่ควร จึงทําใหเกษตรกรประสบกับ
ปญหาในเรื่องนี้เปนอยางมาก จึงสงใหผลผลิตนอย และไมไดคุณภาพตามมาตรฐานเทาที่ควร
ดังนั้นจึงเห็นควรรีบใหความชวยเหลืออยางเรงดวนและทั่วถึง โดยจัดตั้งศูนยการวิเคราะห
สภาพดิน น้ํา และปุยขึ้นในระดับตําบล เพื่อเปนการแกไขปญหาไดอยางตรงจุดและรวดเร็ว และ
เพิ่มพูนศักยภาพของเกษตรกรในเรื่องของการตรวจวิเคราะหสภาพ ดิน น้ํา และปุย โดยนําความรูที่
ไดรับไปปรับใชในการวิเคราะหสภาพดิน น้ํา และปุยเบื้องตนได
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย ก ารวิ เ คราะห ส ภาพดิ น น้ํ า และปุ ย ให เ ข า ถึ ง ภาคเกษตรกรอย า งเป น
รูปธรรม
2. เพื่อพัฒนาดานการตรวจวิเคราะหสภาพดินเบื้องตนแกภาคเกษตรกร
3. เพื่อพัฒนาดานการตรวจวิเคราะหสภาพน้ําเบื้องตนแกภาคเกษตรกร
4. เพื่อพัฒนาการตรวจวิเคราะหสภาพปุยเบื้องตนใหแกภาคเกษตรกร
5. เพื่อใหมีหนวยงานกลางในระดับตําบลที่มีระบบการตรวจวิเคราะห ดิน น้ํ าและปุ ย
ที่มีประสิทธิภาพและมีความถูกตองแมนยํา
6. เพื่อเปนการลดการใชสารเคมีในภาคการเกษตร
7. เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรในดานการตรวจวิเคราะหสภาพดิน น้ํา และปุยเบื้องตน
เปาหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

มีศูนยวิเคราะหสภาพดิน น้ําและปุยในระดับตําบล อยางทั่วถึง
มีเครื่องมือตรวจวิเคราะหสภาพดิน น้ํา และปุยที่มีมาตาฐานและเพียงพอ
เกษตรกรมีความรูความสามารถในการตรวจวิเคราะหสภาพดิน น้ํา และปุยเบื้องตน
มีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพ
เกษตรกรลดการใชสารเคมีในภาคการเกษตร
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- 29 สถานที่ดําเนินการ
ภาคการเกษตรในภาคตะวันออก และพื้นที่ใกลเคียง
กลุมเปาหมาย
เกษตรกรและผูประกอบการในภาคตะวันออก
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
2. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
3. กรมวิชาการเกษตร
4. กรมพัฒนาชุมชน
5. สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. ทําการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลพื้นฐานของการวิเคราะหสภาพปญหาดิน น้ํา และปุย
ในพื้นที่ที่ประสบปญหา
2. จัดการฝกอบรมขั้นพื้นฐานแกเกษตรกรในเรื่องของการวิเคราะหสภาพดิน น้ํา และปุย
3. จัดตั้งศูนยการวิเคราะหสภาพดิน น้ํา และปุย ในระดับตําบลอยางทั่วถึง
4. ทําการวิจัยผลผลิตที่ไดจากการเกษตรวามีปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้นหรือไม
5. ติดตามผลในการจัดตั้งศูนยและความรูแกเกษตรกรวามีสวนชวยแกปญหาใหสภาพของ
การเกษตรเพิ่มมากขึ้นหรือไม
ระยะเวลา
แผนการดําเนินงานระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป ในชวงป 2549 - 2553
งบประมาณ
ปละ 1 ลานบาท เปนระยะเวลา 5 ป รวม 5 ลานบาท
การติดตามและประเมินผล
1. ศูนยวิเคราะหสภาพดิน น้ําและปุย มีการใหบริการในภาคเกษตรอยางทั่วถึง
2. เกษตรกรสามารถแกปญหาสภาพดิน น้ําและปุย เบื้องตนได
3. มีการสุมตัวอยางเกษตรกรกลุมเปาหมายในการแกปญหาสภาพ ดิน น้ําและปุย
4. ดินและน้ํา มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
5. ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและไดคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด
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- 30 6. เกษตรกรในภาคตะวันออกไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP เพิ่มมากขึ้น
7. ยอดการสงออกผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น
8. ทําแบบสอบถามเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรมีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหสภาพดิน น้ําและปุย
2. มีศูนยตรวจวิเคราะหสภาพ ดิน น้ําและปุยในระดับตําบล อยางทั่วถึง
3. ดิน น้ําและปุย มีคุณภาพที่เหมาะสมแกการเกษตร
4. ผลผลิตที่ไดมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
5. ลดสารตกคางและปนเปอนในผลผลิตทางการเกษตร
6. ลดปริมาณการใชสารเคมีในการเกษตร
7. ชวยใหสภาพแวดลอมทางการเกษตรดีขึ้น
8. เกษตรกรสามารถคาดการณตอสภาพดิน น้ําของพื้นที่เพาะปลูก โดยการวิเคราะหได
ดวยตัวเกษตรกรเอง และสามารถนําไปสูการปรับปรุงพื้นที่เพื่อลดการเสื่อมของสภาพดินน้ําได
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- 31 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวสูมาตรฐานสากล
หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตนั้นตองมีคุณคา มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
ของตลาดและผูบริโภค นอกจากนี้อาจมีการพัฒนาในเรื่องของบรรจุภัณฑ การรวมกลุมผูผลิตทุก
ระดับเพื่อการศึกษาคนควาพัฒนาระบบการผลิตใหเขาถึงมาตรฐานสากลเนนย้ําในเรื่องของระบบ
มาตรฐานตาง ๆ โดยใหเกิดความรวมมือทั่วทั้งภาครัฐและเอกชนอยางจริงจัง
ปจจุบันมาตรฐานที่นํามาใชในการเกษตรและอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป คือ
มาตรฐาน GAP ซึ่งเปนหลักเกณฑการเกษตรที่ดี ที่จะนํามาประยุกตใชกับการผลิตการการเกษตรซึ่ง
เปนกระบวนการที่ครอบคลุมตั้งแตการปลูกจนถึงเก็บผลผลิตจึงเปนการยกระดับการผลิตปลูก
ผลไมปลอดสารพิษและมาตรฐานหลังจากการเก็บเกี่ยวแลวคือ มาตรฐาน GMP ซึ่งเปนหลักเกณฑ
วิธีที่ดีในการผลิตอาหาร จึงมีความจําเปนที่จะตองนําระบบทั้งสองมาพัฒนาเพื่อใหไดมาตรฐาน
อุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป ไปในทิศทางเดียวกัน
วัตถุประสงค
1. เพื่อนําระบบมาตรฐาน GAP และ GMP มาประยุกตใชใหเกิดผลสูงสุด
2. เพื่อพัฒนาระบบการออกใบรับรองสินคาทางการเกษตร GAP และGMP ใหมีความ
รวดเร็วและทันตอสถานการณปจจุบัน
3. เพื่อกําหนดมาตรฐานผลไมแตละชนิดที่สามารถรับรองคุณภาพได
4. เพื่อพัฒนาผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป ใน
ภาคการผลิตและแปรรูปผลไม
5. เพื่อพัฒนาองคกรใหเขมแข็งสําหรับอุตสาหกรรมผลไมเขาสูตลาดโลก
เปาหมาย
1. มีมาตรฐานการผลิตที่เปนรูปธรรมและเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยสามารถนํามาอางอิง
ได
2. สรางและพัฒนาบุคลากรในภาคการผลิตและผูประกอบการ ใหมีความรูความสามารถ
ในการผลิตที่ไดคุณภาพ
3. มีผูประกอบการและผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป ในภาคการ
ผลิตเพิ่มขึ้น
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- 32 สถานที่ดําเนินการ
ภาคการเกษตรในภาคตะวันออก และภูมิภาคใกลเคียง
กลุมเปาหมาย
เกษตรกรและผูประกอบการในภาคตะวันออก
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
2. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
3. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4. กรมพัฒนาชุมชน
5. สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. ทําการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลของผลไมแตละชนิดตอพื้นที่การเพาะปลูก ขอมูล
เกษตรกรและผูประกอบการผลไมสดและผลไมแปรรูป ใหครอบคลุมทั้งภาคตะวันออก
2. สงเสริมใหเกษตรกรและผูประกอบการผลไมสดและผลไมแปรรูปเกิดการรวมกลุมและ
จัดตั้งถูกตองตามกฎหมายเพื่อการตอรองราคาและการไดรับการชวยเหลือดานเครื่องมือจากภาครัฐ
อยางเปนรูปธรรม
3. จัดหนวยตรวจสอบและวิเคราะหดินเคลื่อนที่และใหความรูที่ถูกตองในการวิเคราะหดิน
เบื้องตนแกเกษตรกร
4. สงเสริมการจัดทําระบบมาตรฐาน GAP และ GMP แกเกษตรกรและผูประกอบการ โดย
การจัด ฝ ก อบรมใหความรู ที่ ถูก ต อ งสามารถปฏิ บัติง านไดจ ริ ง และมีห น ว ยงานออกใบรับ รอง
มาตรฐานที่รวดเร็วในพื้นที่
5. จัดทํามาตรฐานของผลไมแตละชนิด โดยการระดมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกําหนด
มาตรฐานผลไมและสามารถรับรองคุณภาพไดอยางเปนรูปธรรม
6. จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคเกษตรกรผูผลิตและผูประกอบการผลไม
แปรรูป ใหมีความรูความสามารถทันตอสถานการณและเทคโนโลยีสมัยใหม
ระยะเวลา
แผนการดําเนินงานระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป ในชวงป 2549 - 2553
งบประมาณ
ปละ 1 ลานบาท เปนระยะเวลา 5 ป รวม 5 ลานบาท
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- 33 การติดตามและประเมินผล
1. ผลไมแตละชนิดมีมาตรฐานการผลิตที่เปนรูปธรรมและเปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
นํามาอางอิงได
2. ระบบฐานขอมูลที่ไดตองมีความถูกตองและมีการปรับปรุงแกไขใหเปนปจจุบันอยู
เสมอ สามารถเรียกใชขอมูลไดทันตอสถานการณ และครอบคลุมทั้งภาคตะวันออก
3. เกิดการรวมกลุมของเกษตรกรและผูประกอบการอยางเปนรูปธรรมโดยการจดทะเบียน
จัดตั้งองคกรอยางถูกตองตามกฎหมาย
4. บุคลากรในภาคเกษตรและผูประกอบการ มีความรูความสามารในดานการผลิตที่ได
คุณภาพและสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาระบบการผลิต รวมทั้งการไดรับการสนับสนุน
เทคโนโลยีใหมๆที่มีประโยชนตอการผลิต
5. เกษตรกรสามารถวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพดินไดเบื้องตน
6. เกษตรกรในภาคตะวันออกไดรับการรับรองมาตรฐาน GAP และสามารถนําระบบ GAP
ไปพัฒนาใหเกิดประโยชนตอสวนผลไม
7. ผูประกอบการผลไมแปรรูปในภาคตะวันออกไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP และ
สามารถนําระบบ GMP ไปพัฒนาใหเกิดประโยชนตอการผลิต
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถกําหนดมาตรฐานผลไมแตละทองถิ่นใหมีมาตรฐานเดียวกันและสามารถอางอิง
ไดทําใหเกิดความเชื่อมั่นแกผูซื้อ
2. สามารถคาดการณ ผ ลผลิ ต ที่ จ ะออกสู ท อ งตลาดได อ ย า งถู ก ต อ งแม น ยํ า ด ว ยระบบ
ฐานขอมูลดานการเกษตร
3. รั ฐ สามารถช ว ยเหลื อ เกษตรกร ได อ ย า งเป น รู ป ธรรมและเข า ถึ ง เกษตรกรและ
ผูประกอบการผานกลุมที่เกิดการรวมตัวและไดทําการจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย
4. บุคลากรในภาคการเกษตร และผูประกอบการผลไมแปรรูป มีความรูความเขาใจตอ
ระบบมาตรฐานที่แตละประเทศกําหนดขึ้นไดอยางทันสถานการณ และสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปพัฒนาการผลิตใหไดมูลคาสูงสุด
5. เกษตรกรสามารถคาดการณตอสภาพดินของพื้นที่เพาะปลูก โดยการวิเคราะหไดดวย
เกษตรกรเอง และสามารถนําไปสูการปรับปรุงพื้นที่เพื่อลดการเสื่อมของสภาพดินได
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- 34 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการน้าํ แกภาคการเกษตร (ผลไม) อยางมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล
จากสภาวะทางเศรษฐกิจที่สงผลใหราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เนื่องมาจากเหตุผล
ตางๆ เชน ผลผลิตในแตละปของผลไมที่ไมแนนอน บางครั้งผลไมมีปญหาเกี่ยวกับคุณภาพผลผลิต
ไมดีเนื่อง จากการระบาดของโรค แมลงและศัตรูพืช ปญหาฝนตกหนักในชวงเก็บผลผลิต การเก็บ
เกี่ยวผลไมเพื่อจําหนายมีการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวที่ไมเหมาะสม และปญหาที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งที่ภูมิภาคตะวันออกกําลังประสบอยู คือ ปญหาการขาดแคลนน้ําในการทําการเกษตร
สืบเนื่องจากปจจุบันไดเกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นในภาคตะวันออกมามากตามเปาหมายของ
โครงการชายฝงทะเลภาคตะวันออก ดังนั้นแหลงน้ําที่มีอยูในภาคตะวันออกสวนใหญนอกจากจะใช
ในการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือนแลว น้ําในภาคตะวันออกไดถูกสงไปใชในโรงงานอุตสาหกรรม
ดังนั้นจึงทําใหภาคเกษตรกรรมประสบกับปญหาขาดแคลนน้ําเฉกเชนปจจุบัน ดังนั้นเพื่อใหปญหา
เหลานี้ไดรับการชวยเหลือ หนวยงานที่เกี่ยวของจึงทําโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการน้ํา
แกภาคการเกษตร (ผลไม) ในภาคตะวันออกขึ้นเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ในการชวยเหลือเกษตรกรใน
ดานการแกปญหาการขาดแคลนน้ําในภาคตะวันออก
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอกับความตองการทางภาคเกษตรกรรมในภาคตะวันออก
2. วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการน้ําแกภาคการเกษตร (ผลไม) อยางมีประสิทธิภาพตรง
ความตองการของเกษตรกรในภาคตะวันออก
เปาหมาย
1. ภาคเกษตรกรรมในภาคตะวันออกมีแหลงน้ําใชเพียงพอกับความตองการ
2. มี ง านวิ จั ย และพั ฒ นาระบบการจั ด การน้ํ า แก ภ าคการเกษตร (ผลไม ) อย า งมี
ประสิทธิภาพตรงความตองการของเกษตรกรในดานการแกปญหาขาดแคลนน้ํา
สถานที่ดําเนินการ
ภาคการเกษตรในภาคตะวันออก และภูมิภาคใกลเคียง
กลุมเปาหมาย
เกษตรกรและผูประกอบการในภาคตะวันออก
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานเกษตรจังหวัด
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- 35 2.
3.
4.
5.

จังหวัดทุกจังหวัดผานผูวา CEO
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมชลประทาน
สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอกับความตองการทางภาค
เกษตรกรรมในภาคตะวันออก จากหนวยงานที่เกีย่ วของ เชน สํานักงานเกษตร จังหวัดทุกจังหวัด
ผานผูวา CEO กรมสงเสริมการเกษตร กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน
2. ประชาสัมพันธและทําประชาพิจารณกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อทราบถึงความตองการ
ของเกษตรกรอยางแทจริงในดานความตองการใชน้ําทางการเกษตร
3. วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการน้ําแกภาคการเกษตร (ผลไม) อยางมีประสิทธิภาพตรง
ความตองการของเกษตรกรในดานการแกปญหาขาดแคลนน้ํา
ระยะเวลา
แผนการดําเนินงานระยะเวลาตอเนื่อง 2 ป ในชวงป 2549 - 2550
งบประมาณ
ปละ 2 ลานบาท เปนระยะเวลา 2 ป รวม 4 ลานบาท
การติดตามและประเมินผล
1. เกษตรกรภาคการเกษตร (ผลไม) ในภาคตะวันออกมีน้ําใชอยางเพียงพอ
2. มีงานวิจัยทางดานการพัฒนาระบบการจัดการน้ําอยางนอยปละ 5 ชิ้น
3. งานวิจัยเหลานี้ไดรับการพัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังเพื่อสนองความตองการของ
เกษตรกรอยางแทจริง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรมีน้ําใชอยางเพียงพอในการทําการเกษตร
2. ระบบการจัดการน้ําในภาคตะวันออกไดรับการพัฒนาอยางจริงจังเพื่อสนองความ
ตองการของเกษตรกรอยางแทจริง
3. ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มยอดขายผลไมสดและผลไมแปรรูปเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งดานราคาและปริมาณ
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- 36 โครงการศึกษาวิจัยคุณคาโภชนาการ เวชสําอาง และการสรางมูลคาเพิ่มของผลไมไทย
หลักการและเหตุผล
ผลไมของไทยแมวาจะมีจุดเดนในเรื่องของผลผลิตแตละชนิดที่ผลิตไดทั้งปและทุกฤดูกาล
แตคุณคาทางโภชนาการและคุณภาพอาจไมสม่ําเสมอ เชน รสชาติ ขนาด น้ําหนัก สี และกลิ่น
อาจกอใหเกิดปญหาใหแกผูบริโภคซึ่งตองการความเปนมาตรฐานและมีการประกันคุณภาพของ
ผลผลิต ทําใหตองมีการศึกษาวิจัยถึงคุณคาทางโภชนาการโดยเนนถึงรายละเอียดเฉพาะพืช การ
ควบคุมน้ําหนัก หรือขนาด รสชาติ ของผลไม ที่ไดมาตรฐานตามชนิด หรืออาจจะมีการศึกษาวิจัย
เพื่อเพิ่มคุณคาของผลไมโดยการแปรรูปในรูปแบบตาง ๆ เชน เครื่องสําอาง ยารักษาโรค
ผลิต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งสํา อางไดเ ขา มามี บ ทบาทที่สํ าคั ญต อชี วิต ประจํ าวั น ของมนุ ษ ย โดยมี
จุดประสงคหลักในการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ และชวยทําใหบุคลิกภาพดีขึ้น ดังจะเห็นไดวา ทุก
วันนี้ ผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ผลิตและใชมีความหลากหลาย และแตกตางกัน ทั้งชนิด รูปแบบ
ตลอดจนจุดประสงคของการใชงาน อาทิ ผลิตภัณฑแตงหนา ผลิตภัณฑเสริมความงาม Moisturizers
และ lotions ผลิตภัณฑแตงสีผม สีทาเล็บ และอื่น ๆ และดวยสาเหตุดังกลาวขางตน ธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับผลิตภัณฑเครื่องสําอางจึงมีการแขงขันกันสูง และมีมูลคาหลายพันลานบาท อยางไรก็ตาม ตลาด
และธุรกิจทางดานเครื่องสําอาง ก็ยังเปดโอกาสใหกับผูประกอบการและผลิตภัณฑใหม ที่สามารถ
ตอบสนองความตองการใหกับผูบริโภคได
เครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศไทยเปนที่ยอมรับวามีศักยภาพดี นับตั้งแตการพัฒนาสูตร
และสวนผสม กรรมวิธีการผลิต ตลอดจนการทดสอบและการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ โดย
ถามีการวิจัยและพัฒนาเอาคุณคาของผลไมมาใชในการทําเครื่องสําอางยิ่งจะเพิ่มมูลคาใหกับผลไม
และยังลดปญหาผลไมลนตลาดไดอีกดวย
ปจ จุ บั น อาจจะถื อ ได ว า กฎระเบี ย บมาตรฐานผลผลิต ประเภทตา งๆ ลูก คา มี ส ว นเป น ผู
กําหนด โดยเฉพาะเนนไปที่คุณภาพสินคา ไมเพียงแตรูปรางลักษณะภายนอกที่เห็นเทานั้น หาก
สินคาที่ไมไดคุณภาพหรือไมไดมาตรฐานตามที่ถูกกําหนด ก็จะถูกปฏิเสธจากผูรับซื้อ กอใหเกิด
ความเสียหายทั้งธุรกิจตนเองและสวนรวมของการสงออกของประเทศ เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหา
ดังกลาว จึงมีความจําเปนที่จะตองมีมาตรการในการปฏิบัติดูแลที่ถูกตองเหมาะสมทั้งขบวนการผลิต
จะเห็นไดวา มาตรฐานสินคาเกษตรมีองคประกอบทั้งสวนที่เปนมาตรฐานคุณภาพในเชิง
คุณลักษณะ เชน พันธุ ขนาด รูปราง สี รสชาติ ความสมบูรณของผลผลิต เปนตน และมาตรฐานของ
ความปลอดภัย เช น ปลอดภัย จากสารเคมีป องกั น กําจั ด ศั ต รูพืช ที่ต กค างในผลผลิต หรือ ความ
ปลอดภัยจากการปนเปอนสารเคมี หรือเชื้อโรคอื่นๆ ที่กอใหเกิดอันตรายตอมนุษย ซึ่งรวมทั้งความ
ปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต และระหวางการขนสงกอนถึงผูบริโภค ความปลอดภัยดังกลาวนี้
ในปจจุบันรวมถึงการปลอดจากโรคแมลงศัตรูพืชดวย
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- 37 ดังนั้นถามีการปรับปรุงสายพันธุของผลไมใหเปนที่ตองการของตลาดและสามารถปองกัน
ศัตรูพืชไดโดยไมตองใชสารเคมีเขามาจัดการ จะทําใหเพิ่มความมั่นใจใหผูบริโภคและจะเพิ่มมูลคา
ของสิ้นคาไดอีกทางหนึ่ง
วัตถุประสงค
1. เพื่อวิจัยและพัฒนาสรางสายพันธุใหมของผลไมตามความตองการของตลาด
2. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปใหมีความหลากหลาย
3. เพื่อศึกษาวิจัยคุณคาทางโภชนาการของผลไมแตละชนิด
4. เพื่อวิจัยและพัฒนานําประโยชนจากคุณคาของผลไมสูการผลิตเวชสําอางในการเพิ่ม
มูลคาของผลไม
5. เพื่อการปรับปรุงรูปลักษณของผลิตภัณฑ และลดปญหาการใชสารเคมีในการปราบ
ศัตรูพืช
เปาหมาย
1. มี ก ารสร า งสายพั น ธุ ข องผลไม ไ ทยให ต รงตามความต อ งการของตลาดและทนต อ
ศัตรูพืช
2. มีการนําเทคโนโลยีการแปรรูปผลไมใหมๆมาใชเพื่อสรางความหลากหลายของสินคา
3. มีรายละเอียดของคุณคาทางโภชนาการของผลไมแตละชนิด แตละทองถิ่นเพื่อเปนการ
สรางเอกลักษณประจําทองถิ่น
4. มีการนําผลไมไทยไปผลิตเปนเวชสําอาง ในหลายๆชนิดผลไม
5. มีการเพิ่มมูลคาใหกับผลไมสดและผลไมแปรรูป
6. มีการใชสารเคมีในการปราบศัตรูพืชในปริมาณที่ลดลง
7. เพิ่มรูปลักษณของผลิตภัณฑใหเปนที่ตองการของตลาด
สถานที่ดําเนินการ
ภาคการเกษตรในภาคตะวันออก และภูมิภาคใกลเคียง
กลุมเปาหมาย
เกษตรกรและผูประกอบการในภาคตะวันออก
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- 38 หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมวิชาการเกษตร
2. สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ
3. สถาบันอาหาร
4. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
5. สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. สงเสริมการวิจัยและพัฒนาสายพันธุใหมของผลไม ในสถาบันการศึกษาใหมีการวิจัย
ดานนี้เพิ่มมากขึ้น
2. จัดตั้งหนวยงานถายทอดผลงานวิจัยแกเกษตรกร เพื่อนําไปปรับปรุงสวนผลไมของ
ตนเอง
3. รวบรวมสายพันธุของผลไมเพื่อหาสายพันธุที่ใหคุณคาทางโภชนาการสูงสุด
4. จัดตั้งหนวยงานศึกษา วิเคราะห คุณคาทางโภชนาการของผลไมแตละชนิด
5. ประชาสัม พัน ธถึงคุณ คา ทางโภชนาการของผลไมแ ตล ะชนิด ในแตล ะทอ งถิ่น ให
เปนที่รูจัก
6. วิจัยและพัฒนาในการนําประโยชนจากผลไมสูอุตสาหกรรมเวชสําอาง
7. มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัยและประหยัดคาใชจาย มีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑสูทองตลาด
ระยะเวลา
แผนการดําเนินงานระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป ในชวงป 2549 - 2553
งบประมาณ
ปละ 1 ลานบาท เปนระยะเวลา 5 ป รวม 5 ลานบาท
การติดตามและประเมินผล
1. มีผลไมสายพันธุใหมๆ ออกแพรเผยแกเกษตรกรไดนําไปทดลองปลูก
2. สามารถผลิตผลไมสดและผลไมแปรรูปที่ตรงตามความตองการของตลาด
3. มีเทคโนโลยีการแปรรูปที่ตอบสนองตอผลิตภัณฑใหมๆ
4. ผลไมในภาคตะวันออกมีการบงชี้ถึงคุณคาทางโภชนาการ
5. มีการนําประโยชนจากผลไมไปใชในการทําเวชสําอางออกสูทองตลาด
6. มีการลดใชสารเคมีในการปราบศัตรูพืช
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- 39 7. ผลไมสดและผลไมแปรรูปเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถเพิ่มยอดขายผลไมสดและผลไมแปรรูปเพิ่มสูงขึ้นทั้งดานราคาและปริมาณ
2. ผูบริโภคสามารถทราบถึงคุณคาทางอาหารในการตัดสินใจเลือกซื้อ
3. ผูซื้อสามารถไดสินคาตรงตามตองการของตลาดภายในและภายนอกประเทศ
สามารถนําประโยชนจากคุณคาของผลไมมาใชในอุตสาหกรรมเวชสําอางอีก
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- 40 โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ดานผลไม
หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาการเกษตรผลไมไทยในปจจุบันแมวาจะมีการนําเอาเทคโนโลยีในดานตาง ๆ
มาใชชวยในการปลูกไมผลให มีป ระสิทธิภาพไดอยางแพรหลายพอสมควรแลว ก็ตาม แตยั งมี
ชาวสวนผลไมอีกมากที่ไมทราบถึงวิธีการบริหารจัดการที่เปนระบบ ทั้งยังขาดความรูความเขาใจ
ในผลไมใหมีคุณภาพที่ไดมาตรฐานทั้ง รูปราง น้ําหนัก กลิ่น สีของผลไม พื้นที่ที่เหมาะในการ
เพาะปลูกการแกไขปญหาที่พบในสวนผลไมไดดวยตนเอง นอกจากนี้ยังมีปญหาอีกหลายดานใน
การขนสง การติดตอประสานงานดานการตลาด การจัดทําระบบบัญชีธุรกิจ การจัดหาแรงงาน
ปญหาของโรคและแมลง การจัดการในเรื่องปุยหรือการปรับปรุงบํารุงดินที่ถูกวิธีตลอดจนวิธีการ
อนุรักษดินและน้ําที่ถูกตองเปนตน
การจัดทําระบบฐานขอมูลตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ําของทุกชนิดผลไมไทย โดยเฉพาะ
ผลไมในภูมิภาคตะวันออก ใหสามารถจัดเปนฐานขอมูลในการเรียนรูไดอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลภูมิสารสนเทศอยางเปนระบบ (Geography Information System) แลวนําขอมูล ตั้งแตพื้นที่ที่
เหมาะสมในการปลูกผลไม ชนิดดินที่เหมาะแกการปลูกที่ผลไมแตละชนิด แหลงน้ําที่เหมาะสม
พอเพียง ภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธปริมาณน้ําฝน ชนิดพืชและพันธุที่ใชปลูก การควบคุมดูแล
ผลผลิตใหไดมาตรฐาน การขนสงและการตลาด การแปรรูปผลไมดวยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม
รูปแบบการบรรจุหีบหอหรือบรรจุภัณฑ กลุมลูกคาแตละดับทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ระบบฐานขอมูลในเรื่องผลไมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตออุตสาหกรรมผลไมสดและผลไม
แปรรูปหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของควรมีการประสานดานบริหารจัดการขอมูลเพื่อใหชาวสวน
ผลไมหรือกลุมผูผลิตหรือสงออกไดเขาไปเรียนรู แลวนําไปปรับใชในสวนของตนเอง โดยขอมูล
ในฐานขอมูลตองมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยทันตอเหตุการณ เพื่อประโยชนตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลไมไทยไดอยางแทจริง
วัตถุประสงค
1. เพื่อสํารวจจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ดานผลไม
2. เพื่อรวบรวมขอมูล จากเอกสารสิ่งพิมพ รายงาน การศึกษาวิจัย จากหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและนอกประเทศที่เกี่ยวของกับผลไมจัดทําเปนระบบ
3. จัดประชุมสัมมนาผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ ที่เกี่ยวของรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นหรือ
ปราชญชาวบานดานผลไมไทยเพื่อชวยในการจัดทําระบบขอมูล
4. เผยแพรขอ มูลในอินเตอรเน็ตควบคุมระบบและปรับขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา
5. จัดทําเอกสารสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรความรูและวิธีการศึกษาขอมูลตาง ๆ ในฐานขอมูล
สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป: กลุมพื้นที่ภาคตะวันออก

- 41 เปาหมาย
1.
2.
3.
4.
5.

มีระบบฐานขอมูลดานภูมิสารสนเทศ (GIS) ดานผลไม
ระบบฐานขอมูลตองเปนแหลงความรูทุกดานที่เกี่ยวของกับการเกษตรดานผลไม
สามารถจัดทําฐานขอมูลใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 2 ป
สามารถปรับปรุงขอมูลและขบวนการทดลองใชงานใหแลวเสร็จภายใน 2 ป
ฐานขอมูลสามารถใชงานไดโดยงายมีการปรับขอมูลไดอยางสม่ําเสมอ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
3. ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
4. กรมสงเสริมการเกษตร
5. ธนาคารเพื่อการเกษตร
6. สถาบันการเงินตางๆ ที่เกี่ยวของ
7. กรมสงเสริมและสงออก
8. กรมพัฒนาชุมชน
9. สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยบูรพา
กิจกรรมและการดําเนินงาน
1. สํารวจรวบรวมและเพื่อจัดทําฐานขอมูลทุกขอมูลที่เกี่ยวของกับผลไม
2. จัดหาโปรแกรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่เหมาะสมในการจัดทําฐานขอมูลและจัด
การขอมูลที่เหมาะสมสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
3. จัดประชุมสัมมนานักวิชาการผูรูทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวของดานผลไม เพื่อหาแนวทางใน
การจัดการขอมูลใหสามารถสนองตอความตองการไดอยางแทจริง
4. ทดสอบโปรแกรมจัดการฐานขอมูลผลไมใหสามารถปฏิบัติการไดอยางแทจริง
5. อบรมสัมมนาประชุมชี้แจง เผยแพรขาวสารจัดทําคูมือที่งายตอเกษตรกรที่จะเขาไปใช
ประโยชนในฐานขอมูล
6. ดําเนินการตรวจสอบปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยใหมเสมอ
ระยะเวลา
แผนการดําเนินงานระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป ในชวง ป พ.ศ. 2549- พ.ศ. 2553
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- 42 งบประมาณ
งบประมาณดําเนินการในการจัดซื้อโปรแกรมการจัดการระบบ GIS การสํารวจเก็บขอมูล
รวบรวมเอกสารทุกสวนราชการ ภาครัฐและเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ การแปลขอมูลเพื่อ
จัดระบบฐานขอมูลเพื่อการใชงานระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป เปนเงิน 5 ลานบาท
การติดตามและประเมินผล
1. สํารวจติดตามการเขาไปใชขอมูลในฐานขอมูล โดยใหมีการตอบรับการโตตอบหรือ
การสงขอมูลขาวสารเพื่อพัฒนาฐานขอมูล
2. ประเมิ น ผลชาวสวนผลไม ห รื อ ผู ป ระกอบการในด า นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งได มี ก าร
พัฒนาการในเรื่องการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนและที่ผลผลิตไดราคาเปนที่นาพอใจ
3. การพัฒนารูปแบบการปรับปรุงสายพันธุตลอดจนเปนผูครองตลาดผลไมในตลาดโลกได
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ชาวสวนผลไม ไ ทยมี ฐ านข อ มู ล ที่ ช ว ยให เ กิ ด การเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาผลไม ไ ด อ ย า ง
ตอเนื่องและสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง
2. เกิดการพัฒนาในการบริหารจัดการสวนได
3. ประเทศไทยสามารถเปนผูนําตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศเปนมาตรฐานสากล
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- 43 โครงการพัฒนาเครือขายของอุตสาหกรรมผลไมสดและผลไมแปรรูป
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาการเกษตรในปจจุบันโดยเฉพาะการเกษตรของชาวสวนผลไมในภาคตะวันออก
เนื่องจากพื้นที่สวนใหญของภูมิภาคมีความเหมาะสมในการปลูกผลไมไดเกือบทุกชนิดเพราะสภาพ
พื้นที่มีความเหมาะสมและใหผลผลิตมาก เกษตรกรบางสวนไดมีการรวมตัวกันตั้งเปนกลุม ชมรม
หรือสมาคมเพื่อสรางความเขมแข็งใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในการสรางอํานาจตอรองใน
ดานการตลาด การเรียนรูในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมในการขยายพันธุที่ทนทานตอโรค ดูแล
งาย แตโดยแทที่จริงแลวมักพบเปนการรวมตัวอยางหลวม ๆ เพียงฤดูกาลของผลไมแตละชนิดเปน
สวนใหญ และบางครั้งก็มีการแขงกันระหวางกลุม เชน การตัดราคา ซึ่งไมเปนผลดีโดยรวมของ
ชาวสวนสวนใหญ การสรางเครือขายความรวมมือที่เหนียวแนนเพื่อใหเกิดความรวมมือกันอยาง
แทจริง จึงถือวาเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะจะนําไปสูความรวมมือในการจัดการสวนผลไมได
เปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการกําหนดขนาดผลไม การกําหนดราคาและความเปน
มาตรฐาน เพื่อประกันราคาและคุณภาพของผลไม นอกจากนี้การสรางสายพันธุใหมของผลไมก็จะ
มีการเผยแพรใหสมาชิกในกลุมหรือในเครือขายไดมีโอกาสเรียนรู สามารถนําไปปรับปรุงสายพันธุ
และขยายสายพันธุในสวนของตน ตลอดจนเรียนรูเทคนิคใหม ๆ เพราะฉะนั้นรูปแบบเครือขายที่
ประสบผลสําเร็จจะเปนตัวอยางที่ดีใหกับชาวสวนไดยึดแบบอยางในการบริหารจัดการกลุมและ
สรางเปนเครือขายขึ้นไดเชนกัน อาจจะเปนการสรางเครือขายแตละชนิดของผลไม เชน กลุม
มะมวงปราจีนบุรี ซึ่งเปนตัวอยางของการรวมตัวกันเปนเครือขายอยางหนาแนนและกอใหเกิดผลดี
ตอการพัฒนากิจการไดผลเปนอยางดี
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรเกิดการรวมตัวกันและจัดตั้งเครือขาย สมาคม ชมรม องคกร
อยางถูกตองตามกฎหมาย
2. เพื่ อ ให เ ครื อ ข า ยเป น ที่ ทํ า ให เ กิ ด การเรี ย นรู แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ แ ละพั ฒ นา
ผูประกอบการ บุคลากรในภาคการผลิตผลไมสดและผลไมแปรรูป
3. เครือขายสามารถพัฒนาผูประกอบการและชาวสวนหรือผูผลิตที่เกี่ยวของทําใหเกิด
องคกรที่เขมแข็งสําหรับอุตสาหกรรมผลไมเขาสูตลาดโลกได
4. เครือขายสามารถกําหนดมาตรฐานการผลิตผลไมแตละชนิดที่สามารถประกันคุณภาพ
และรองรับความตองการของตลาด
5. เครื อ ข า ยสามารถกํ า หนดราคาที่ เ หมาะสมเป น ธรรม คุ ม ต อ การลงทุ น ในการทํ า
การเกษตร
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1. เกิดเครือขาย ชมรม องคกร ที่มีการวมตัวกันในรูปแบบของสมาคม ชมรม องคกร
อยางถูกตองตามกฎหมาย
2. เครือขายมีมาตรฐานการเพาะปลูก การผลิต ที่เปนรูปธรรมและเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. มีการพัฒนาสายพันธุใหมของชนิดผลไมแตละชนิดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
หรือพื้นที่ของภูมิภาค
สถานที่ดําเนินการ
ภาคตะวันออกและภูมิภาคใกลเคียง
กลุมเปาหมาย
เกษตรกรและผูประกอบการผลไมสดและผลไมแปรรูปในภาคตะวันออก
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมพัฒนาชุมชน
2. กรมสงเสริมการเกษตร
3. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
4. หนวยงานปกครองสวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการ
บริหารสวนจังหวัด
5. สํานักงานเกษตรจังหวัด
6. หอการคาจังหวัด
7. อุตสาหกรรมจังหวัด
8. พาณิชยจังหวัด
9. สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยบูรพา
กิจกรรมและการดําเนินงาน
1. รวบรวมกลุมเกษตรกรหรือชาวสวนผลไมแตละประเภทหรือแตละชนิดพืชในแตละ
จังหวัด และภูมิภาค เพื่อจัดทําเปนทําเนียบเกษตรกร
2. จัดอบรมสัมมนาเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการรวมตัวกันเปนเครือขาย
3. จัดอบรมสัมมนาใหความรูแกเกษตรกรหรือผูประกอบการเพื่อใหเกิดการรวมกลุม
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ภูมิปญญา และประสบการณซึ่งกันและกัน
4. ใหความรูเชิงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนการบริหารการจัดการเชิงธุรกิจและ
การตลาด
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- 45 5. มี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า งเครื อ ข า ยต า ง ๆ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ เป น ตั ว อย า งใน
การศึกษาเพื่อการเรียนรูและพัฒนาการเกษตร
6. เกิดการพัฒนาการเรียนรู สรางงานวิจัย หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณในการผลิต
และการแปรรูปผลไมใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่กลุมตองการ
7. มีการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรและผูประกอบการในการจัดการในเรื่องธุรกิจ
การเกษตร การทําแผนเพื่อขอกูเงิน
8. เกษตรกรเกิดการรวมตัวกันเพื่อกําหนดทิศทาง ราคา ปริมาณ และคุณภาพที่จะออกสู
ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ระยะเวลา
แผนการดําเนินงานระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป ในชวงป 2549 – 2553
งบประมาณ
5,000,000 บาท
การติดตามและประเมินผล
1. รวบรวมจํานวนรายชื่อกลุมเกษตรกรและเครือขายแตละชนิดพืช
2. เกิ ด การรวมกลุ ม ของเกษตรกรและผู ป ระกอบการอย า งเป น รู ป ธรรมโดยการจด
ทะเบียนจัดตั้งองคกรอยางถูกตองตามกฎหมาย
3. ตรวจสอบความเคลื่ อ นไหวของราคาผลไมใ นตลาดกลางหรื อ ในตลาดส งออกทั้ ง
ภายในและภายนอก
4. สํารวจตรวจสอบสวนผลไม กลุมเกษตรกร ซึ่งเปนสมาชิก ของเครือขายว ามี การ
พัฒนาการจัดการสวนที่ดีขึ้น
5. เกษตรกรในเครือขายไดรับประโยชนหรือการรับรองมาตรฐาน GMP และ GAP
สามารถพัฒนาใหเกิดประโยชนตอการผลิต
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- 46 ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรชาวสวนผลไมและผูประกอบการมีการรวมกลุมจัดตั้งเครือขายไดทุกจังหวัด
ทั่วทั้งภูมิภาค
2. เกษตรกรและผู ป ระกอบการสามารถจดทะเบี ย นเป น องค ก ร สมาคม ชมรม
ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
3. เครือขายทุกเครือขายสามารถเชื่อมโยงติดตอประสานงานซึ่งกันและกันกอใหเกิดการ
พัฒนากระบวนการผลิตผลไมสดและผลไมแปรรูปไดเปนอยางดี
4. เครือขายสามารถรวมตัวกันเรียนรูศึกษาแรกเปลี่ยนประสบการณและพัฒนาการจัดการ
ระบบฟารมไดอยางถูกตองเปนมาตรฐานสูสากล
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- 47 โครงการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุกแบบบูรณาการ
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปญหาภาวะราคาสินคาเกษตรภายในประเทศมีความผันผวนอยางตอเนื่องตาม
สภาพดินฟาอากาศและความตองการของตลาด พบวาปจจัยที่มีผลตอความผันผวนของราคาสินคา
เกษตรภายในประเทศพบวาปจจัยหลักประการหนึ่งคือ เกษตรกรขาดความรูและความเขาใจในการ
คัดแยกคุณภาพมาตรฐานสินคากอนจําหนายเนื่องจากไมมีศูนยกลางการบริการใหความรูหรือการ
จัดการสินคาเกษตรนําเขามาซื้อขายสวนใหญจึงเปนลักษณะคุณภาพรวมซึ่งทําใหราคาตอหนวย
ลดลง อีกทั้งเกษตรยังขาด อํานาจในการตอรองราคากับพอคาคนกลางและผูซื้อทั่วไป
ดังนั้นถามีการพัฒนาระบบการตลาดใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน มีการคัดเลือกคุณภาพ
สินคาเกษตรกอนนําเขาจําหนาย เชนการพัฒนาระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส หรือมีการซื้อขายสินคา
หรื อ บริ ก ารผ า นเครื อ ข า ยอิ น เทอร เ น็ ต ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี บ ทบาทสํ า คั ญ มากขึ้ น เนื่ อ งจากสามารถ
ติดตอสื่อสารไดสะดวก รวดเร็ว ไรขีดจํากัดทางดานภูมิศาสตรและมีคาใชจายต่ํา สามารถชวยเพิ่ม
ชองทางในการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ ชวยประชาสัมพันธรูปลักษณและคุณภาพสินคา
ไดทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ซื้อผูขายสามารถเปรียบเทียบราคาของสินคากอนตัดสินใจซื้อขาย และ
เพื่อเปนชองทางการตลาดในการกระจายสินคา
เนื่องจากปจจุบันมีการแขงขันในเรื่องการตลาดทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ทําให
ผูผลิตรายยอยหรือผูผลิตที่มีตนทุนการผลิตต่ําไมสามารถเขาสูการแขงขันไดแมวาจะมีการรวมกลุม
กันระหวางผูผลิตรายยอยในของรูปสหกรณตลาดกลางก็ตาม ก็ไมสามารถที่จะดําเนินการในการ
แขงขันกับตางประเทศ เพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองมีการพัฒนาการดานการตลาดโดยมุงเขาหาตลาด
กลางรุกเขาหาลูกคารายใหม หรือการนําเสนอสินคาไปยังประเทศในเครือที่นิยมบริโภคผลไมไทย
หรือผลไมในแถบเอเชีย จึงจําเปนตองมีการรวมกลุมผูคาหรือผูจําหนาย และผูมีสวนเกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนโดยกอใหเกิดความรวมมือเพื่อใหตลาดผลไมของประเทศไทยมีการขยายตัว
อยา งไม ห ยุ ด นิ่ ง มี การพั ฒ นาที่ ต อเนื่ อง เพื่อ ขยายตลาดโดยเน น หลัก คุณ คา ประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลของการคาผลไมของไทยตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาตลาดสินคาผลไมสดและผลไมแปรรูปคุณภาพ ในตลาดกลางสินคาเกษตร
ภาคตะวันออก
2. เพื่อสรางและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมผลไมตัวอยางในระดับหมูบาน (Estate)
3. เพื่อทําการตลาดเชิงรุกในตลาดตางประเทศ
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- 48 เปาหมาย
1. ระบบการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศสามารถเอื้อประโยชนตอเกษตรกรอยาง
สูงสุดและเปนรูปธรรม
2. มีระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการใชพื้นที่การขายสินคาที่เปนธรรมและมีแรงจูงใจ
ใหนําสินคามาจําหนายในตลาดกลางสินคาเกษตร
3. จัดทําตลาดกลางสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพตามความตองการของผูซื้อ โดยมีการรับรอง
คุณภาพจากสวนของเกษตรกร
4. สรางและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมผลไมในระดับหมูบานใหเปนเอกลักษณประจําถิ่น
5. มีระบบการสงเสริมการสงออกในตลาดตางประเทศที่ชัดเจน ตามแบบแผนที่วางไว
สถานที่ดําเนินการ
ภาคการเกษตรในภาคตะวันออก และภูมิภาคใกลเคียง
กลุมเปาหมาย
เกษตรกรและผูประกอบการในภาคตะวันออก
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. กรมสงเสริมการสงออก
2. กองสงเสริมและพัฒนาระบบตลาด กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
3. กระทรวงการตางประเทศ
4. กรมการคาตางประเทศ
5. กรมพัฒนาชุมชน
6. สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กิจกรรม/การดําเนินงาน
1. สนับสนุนสงเสริมใหเกิดระบบการตลาดกลางสินคาเกษตรในภาคตะวันออกแบบครบ
วงจร
2. สรางแรงจูงใจในการนําสินคามาจําหนายในตลาดกลาง โดยมีการจัดเก็บคาธรรมเนียม
การใชพื้นที่อยางเปนธรรม
3. สรางเอกลักษณตลาดกลางสินคาเกษตร ใหเปนตลาดที่มีคุณภาพผลผลิตไดรับการ
รับรองมาตรฐาน GAP และ GMP ของผลผลิตที่นํามาจําหนาย
4. จัดทําฐานขอมูลของผูซื้อและผูขาย เพื่อทราบถึงทิศทางของตลาดไดอยางถูกตอง
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- 49 5. จัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผูประกอบการผลไมแปรรูปในเรื่องระบบ
การตลาดในการวางแผนการขายสินคาใหเกิดมูลคาสูงสุด
6. มีการจัดทําสื่อและการจัดทํา Road Show อยางเปนระบบแผนตลอดทั้งป เพื่อเผยแพร
ผลไมตามฤดูกาล
7. ส ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมผลไม ตั ว อย า งในระดั บ หมู บ า น (Estate) เป น
แบบอยางในการพัฒนาไปสูหมูบานอื่นๆในภาคตะวันออก เพื่อสรางเอกลักษณของผลไมหรือ
ผลิตภัณฑประจําถิ่น
ระยะเวลา
แผนการดําเนินงานระยะเวลาตอเนื่อง 5 ป ในชวงป 2549 - 2553
งบประมาณ
ปละ 1 ลานบาท เปนระยะเวลา 5 ป รวม 5 ลานบาท
การติดตามและประเมินผล
1. ตลาดกลางสินคาการเกษตรมีการซื้อขายสินคาแบบครบวงจร และเกษตรกรมีแรงจูงใจ
และเชื่อมั่นในการที่จะนําสินคามาจําหนายในตลาดกลางสินคาเกษตร
2. ผูซื้อมีความมั่นใจในตัวสินคาที่ซื้อไปจากตลาดกลางสินคาเกษตร
3. ตลาดกลางสินคาการเกษตรมีระบบฐานของผูขายและผูซื้ออยางถูกตองแมนยํา
4. มีการ Road Show ผลไมสดและผลไมแปรรูปในตลาดตางประเทศสม่ําเสมอตลอดทั้งป
5. ตลาดกลางสินคาเกษตรตองเปนที่ยอมรับในดานคุณภาพของสินคาที่เปนรูปธรรม
6. มีนิคมอุตสาหกรรมผลไมตัวอยางในระดับหมูบานเกิดขึ้นอยางนอยจังหวัดละหนึ่งแหง
7. บุคลากรในภาคเกษตรและผูประกอบการ มีความรูความเขาใจในระบบการตลาดและ
สามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาระบบการผลิต รวมทั้งมีการสงเสริมการตลาดอยางตอเนื่อง
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถเพิ่มยอดขายผลไมสดและผลไมแปรรูปเพิ่มสูงขึ้นทั้งดานราคาและปริมาณ
2. เกษตรกรสามารถมีแหลงจําหนายสินคาที่ครบวงจร และสะดวกตอการจําหนาย
3. ผูซื้อสามารถไดสินคาตรงตามตองการของตลาดภายในและภายนอกประเทศ
4. มีตลาดกลางสินคาเกษตรที่ไดรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรที่ไดคุณภาพเชื่อถือได
5. มีระบบฐานขอมูลของผูซื้อและผูขาย ซึ่งงายตอการสงเสริมการตลาดในอนาคต
6. ตลาดตางประเทศรูจักผลไมสดและผลไมแปรรูปของไทยแพรหลายมากขึ้น
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- 50 7. เกิดนิคมอุตสาหกรรมผลไมตัวอยางในระดับหมูบาน ซึ่งเปนเอกลักษณประจําถิ่นใน
การขายสินคา
8. บุคลากรในภาคการเกษตร และผูประกอบการผลไมแปรรูป มีความรูความเขาใจตอ
ระบบการตลาด สามารถวิเคราะหและวางแผนการจําหนายไดอยางทันสถานการณ และสามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปพัฒนาสินคาใหไดมูลคาสูงสุด
9. ผลไมสดและผลไมแปรรูปเปนที่ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ
10. เกษตรกรมีผลไมสายพันธุใหมที่ตลาดมีความตองการ และทนตอศัตรูพืช
11. เพิ่มโอกาสการสงออกสูตลาดทั้งในและนอกประเทศ
12. ลดปญหาสารพิษตกคางในผลไมอันเนื่องมาจากการใชยาปราบศัตรูพืช
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- 51 โครงการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมผลไมตัวอยางในระดับหมูบาน (Estate)
หลักการและเหตุผล
ภาคตะวั น ออกเป น พื้ น ที่ ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ท างทรั พ ยากรธรรมชาติ ไม ว า จะเป น
ทางดานดิน น้ํา ปาไม เปนตน ดังนั้นอาชีพหลักของประชากรในภาคตะวันออกจึงเนนไปทางดาน
การเกษตรเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไม จังหวัดที่มีการปลูกผลไมมากที่สุดในภาค
ตะวันออก ไดแก จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดตราด เปนตน ซึ่งผลไมสวนใหญที่มีการ
เพาะปลูกและนํารายไดจํานวนมากมาสูภาคตะวันออกไดแก ทุเรียน มังคุด เงาะ มะมวง เปนตน
ตอมาการเพาะปลูกผลไมในภาคตะวันออกเริ่มมีวงจํากัดในการเพาะปลูกมากขึ้น เนื่องจากนโยบาย
ของภาครัฐที่ตองการจะสงเสริมใหภาคตะวันออกเปนพื้นที่เปาหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรม
สงออกเพื่อรองรับการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมในกรุงเทพมหานคร ดังนั้น “โครงการพัฒนา
ชายฝงทะเลภาคตะวันออก” จึงไดวางพื้นที่เปาหมายของการพัฒนาไวดังนี้ คือ (มหาวิทยาลัยบูรพา,
2543)
1. จังหวัดชลบุรี จะเปนศูนยกลางธุรกิจการคาและการบริหารราชการ
2. แหลมฉบังจะเปนเมืองทาสมัยใหมและเขตอุตสาหกรรมเบา รวมถึงอุตสาหกรรม
สงออก
3. พัทยาจะเปนเมืองทองเที่ยวและศูนยพาณิชย
4. สัตหีบจะเปนทาเรือและสนามบินของประเทศ
5. ระยองเปนศูนยกลางธุรกิจบริการและการศึกษาวิจัยเทคโนโลยี
6. มาบตาพุดจะเปนอุตสาหกรรมหนักและทาเทียบเรือวัตถุดิบ
7. ฉะเชิงเทราเปนเขตเกษตรกรรม
จากเป า หมายของโครงการพั ฒ นาชายฝ ง ทะเลภาคตะวั น ออก จะมี ก็ แ ต จั ง หวั ด
ฉะเชิงเทราเทานั้นที่เปนเขตเกษตรกรรม โดยพื้นที่สวนใหญที่เหลือจะเนนไปดานอุตสาหกรรม
มากกวา ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมภายใตโครงการพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออกจึงไดเกิดขึ้น
มากมาย ซึ่งลวนแตสรางผลกระทบใหกับชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตร เชน ควันพิษ น้ําเสีย สภาพ
ดินเสื่อมโทรม ฝุนละออง เปนตน
จากป ญ หาดั งกล า วมหาวิ ทยาลั ย บู ร พา ซึ่ ง เป น หน ว ยงานทางการศึก ษาของภาค
ตะวันออก จึงไดเล็งเห็นความสําคัญ ของการสรางและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมผลไมขึ้น โดยมีการ
กําหนดพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมผลไมใหชัดเจน ซึ่งควรมีระยะหางจากนิคมอุตสาหกรรมทั่วไป
เพื่อปองกันการไดรับผลกระทบจากมลพิษตาง ๆ โดยในระยะเริ่มดําเนินการจะมีการกําหนดพื้นที่
ตัวอยางในการสรางและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมผลไม เพื่อใชเปนเขตการปลูกผลไมใหไดคุณภาพ
ในภูมิภาคตอไป
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- 52 วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ จั ย สรา งและพั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรมผลไมตั ว อย า งในระดั บหมู บ า น
(Estate)
2. เพื่อกําหนดพื้นที่การเพาะปลูกผลไมที่แนนอนในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรม
3. เพื่อนําเทคโนโลยีตางๆ ที่ทันสมัยทางการเกษตรมาทดลองใชกับนิคมอุตสาหกรรม
ผลไม ตั้งแตขั้นตอนการเพาะปลูกผลไมจนถึงเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปาหมาย
1. มีนิคมอุตสาหกรรมผลไมในระดับหมูบานใหเปนเอกลักษณประจําถิ่น
2. มีพื้นที่การเพาะปลูกผลไมที่แนนอนในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมผลไมซึ่งหางจาก
พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วไป
3. มีเทคโนโลยีตางๆ ที่ทันสมัยทางการเกษตรมาทดลองใชกับนิคมอุตสาหกรรมผลไม
ตั้งแตขั้นตอนการเพาะปลูกผลไมจนถึงเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
สถานที่ดําเนินการ
จั ง หวั ด ในภาคตะวั น ออกที่ ป ลู ก ผลไม ม ากที่ สุ ด ได แ ก จั น ทบุ รี ระยอง ตราด และ
ฉะเชิงเทรา จังหวัดละหนึ่งหมูบาน
กลุมเปาหมาย
เกษตรกรและผูประกอบการในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และฉะเชิงเทรา
หนวยงานที่รับผิดชอบ
1. สํานักงานเกษตรจังหวัด
2. กรมสงเสริมการเกษตร
3. อุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม
4. สถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กิจกรรม/การดําเนินการ
1. การประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางรูปแบบและเลือกพื้นที่ในการสรางและพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมผลไมในภาคตะวันออก จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัด กรม
สงเสริมการเกษตร, อุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน
2. ประชาสัมพันธและทําประชาพิจารณกับเกษตรกรในพื้นที่ ที่ไดรับเลือกใหมีการสราง
และพัฒนานิคมอุตสาหกรรมผลไม เพื่อทราบถึงความตองการของเกษตรกรอยางแทจริง
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- 53 3. สรางและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทางการเกษตรภายในนิคมอุตสาหกรรม
ผลไม เชน แหลงน้ํา ดิน เปนตน
4. สงเสริมและพัฒนาพื้นที่การเกษตรในนิคมอุตสาหกรรมผลไม โดยนําบุคลากรจาก
หน ว ยงานที่เ กี่ ย วข องมาใหค วามรู ท างดา นการเกษตรตั้ ง แตขั้ น ตอนการเพาะปลู ก ผลไม จ นถึ ง
กระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อจะไดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมนี้ใหไดมาตรฐานและสามารถเปน
พื้นที่ตัวอยางที่ใหความรูแกเกษตรกรกลุมอื่น ๆ ตอไป
ระยะเวลา
แผนการดําเนินงานระยะเวลาตอเนื่อง 3 ป ในชวงป 2549 – 2551
งบประมาณ
จังหวัดละ 3 ลานบาท (4 จังหวัด) เปนระยะเวลา 3 ป รวม 36 ลานบาท
การติดตามและประเมินผล
1. มีนิคมอุตสาหกรรมผลไมตัวอยางในระดับหมูบานเกิดขึ้นอยางนอยจังหวัดละแหง
2. เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกผลไมที่ปราศจากปญหารบกวนจากโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีนิคมอุตสาหกรรมตนแบบทางดานผลไม เพื่อพัฒนาใหเปนแบบอยางแกเกษตรกรที่
สนใจตอไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรสามารถเพิ่มยอดขายผลไมสดและผลไมแปรรูปเพิ่มสูงขึ้นทั้งดานราคาและ
ปริมาณ
2. เปนแหลงสรางองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางดานการเกษตรในภาค
ตะวันออก
3. เกษตรกรมีพื้นที่และบริเวณทําการเกษตรที่แนนอน ปราศจากการรบกวนทางมลภาวะ
ของโรงงานอุตสาหกรรม
4. เกิดนิคมอุตสาหกรรมผลไมตัวอยางระดับหมูบาน ซึ่งเปนเอกลักษณประจําถิ่นในการ
ขายสินคา
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