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    หนา  
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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร 

 จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 

1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร 

พิจิตร อุทัยธานี 

สายนํ้ากลุมเครือขายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร เร่ิมที่ตนนํ้าธุ รกิจเปนปจจัยการผลิตที่อาศัย

วัตถุดิบหรือผลผลิตทางการเกษตรที่นําไปแปรรูป  ธุรกิจที่ผลิตและจําหนายเคร่ืองจักรอุปกรณและ

เทคโนโลยีการแปรรูป ปจจัยตนนํ้าน้ีมีความเกี่ยวโยงกับกลุมธุรกิจหลักที่เปนกลางนํ้า คือ                  

กลุมผูแปรรูปขั้นตน และขั้นสูงไปจน ผูคาและผูสงออก  กลุมปลายนํ้าไดแก กลุมลูกคาสวนใหญ

เปนลูกคาที่เปนนักทองเที่ยวในประเทศและมีลูกคาตางประเทศบางสวน   สําหรับอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของ อาทิ อุตสาหกรรมทองเที่ยว อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ  อุตสาหกรรมหองเย็น  คลังสินคา

และการขนสง 

เครือขายวิสาหกิจเบื้องตน 8 กลุมที่มีศักยภาพตามกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมที่ 1 

และ กลุมที่ 2 และจําแนกตามรายจังหวัดไดแสดงไวในตารางที ่1 และตารางที่ 2 

ตารางท่ี 1   แสดงเครือขายวิสาหกิจเบื้องตนในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมที่  1  
 

กลุมจังหวัด จังหวัด กลุมเครือขายวิสาหกิจ 

ภาคเหนือ

ตอนลาง

กลุมท่ี 1 

พิษณุโลก ขาว ทองเท่ียว ลอจิสติคส บริการ(องคความรู) 

ตาก การคาชายแดน ทองเท่ียว 

สุโขทัย ขาว แปรรูปอาหาร ปศุสัตว ทองเท่ียว 

เพชรบูรณ ขาว แปรรูปอาหาร ปศุสัตว  ทองเท่ียว 

อุตรดิตถ แปรรปูอาหาร  การคาชายแดน  

 
ตารางท่ี 2   แสดงเครือขายวิสาหกิจเบื้องตนในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางกลุมที่  2 
 

กลุมจังหวัด จังหวัด กลุมเครือขายวิสาหกิจ 

ภาคเหนือ

ตอนลาง

กลุมท่ี 2 

นครสวรรค ขาว  ออยและนํ้าตาล แปรรูปอาหาร  ปศุสัตว ทองเท่ียว 

บริการองคความรู ลอจิสติคส 

กําแพงเพชร ออยและนํ้าตาล แปรรปูอาหาร ทองเท่ียว 

พิจิตร ขาว แปรรปูอาหาร 

อุทัยธานี แปรรปูอาหาร ทองเท่ียว 
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2. การประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจเครือขายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร  กลุมจังหวัดสุโขทัย 

เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

(เครือขายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร กลุมท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5 การประเมินปจจัย  

 

 

บริบทการแขงขัน 
และกลยุทธทางธุรกิจ 

บทบาทรัฐบาล 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยง

และสนันสนุน 

เงื่อนไขดานอุปสงค เงื่อนไขปจจัยการผลิต 

+ มีสรางความแตกตาง ดวยการเพ่ิมสายผลิตภัณฑที่ 

 เกี่ยวเนื่อง หรือการปรับปรุงบรรจุภัณฑ 

- การเชื่อมโยงของผูผลิตไมมีประสิทธิภาพและขาด 

 อํานาจตอรอง 

- ไมมีขอมูลพฤติกรรมลูกคา 

- ขาดขอมูลดานการตลาด/ราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ รัฐบาลมุงเนนใหอุตสาหกรรมการเกษตรและ

อาหารมีการจัดการที่ดี เพ่ือเพ่ิมคุณภาพใหกับ         

(กลยุทธหลักของแผนบริหารราชการแผนดิน

ปจจุบัน(2548-2551)) 

+ มีนโยบายของประเทศไทยเพ่ือใหไทยเปน “ครัว

ของโลก”  

+ ป 2547 เปนปแหงความปลอดภัยทางดานอาหาร  

- การเปดเสรีทางการคา 

+ สินคามีราคาไมแพง 

+ เปนสินคาที่ตองบริโภคเปนประจํา 

(เตาเจี้ยว ผลิตภัณฑปรุงรสอาหาร) 

+ เปนสินคาของฝากประเภท Must Buy 

ประจําจังหวัด  

- ชองทางการเขาสูตลาดมีจํากัด 

- ไมมีการสรางตราที่เขมแขงเพียงพอ 

และมีการแขงขันกนัเอง 

- พ่ึงพาระบบพอคาคนกลาง 

- ไมมีตลาดที่แนนอนรองรับ 

+ แรงงานมีคุณภาพและปริมาณ 

 เพียงพอ 

+ วัตถุดิบมีในทองถิ่น 

+ ผลิตภัณฑมีคุณภาพไดรับรอง 

 มาตรฐาน อ.ย. 

- การจัดการการนําเขาวัตถุดิบ โดย 

 แหลงวัตถุดิบตองนํามาจากจังหวัด 

 อ่ืน ทําใหตนทุนสูงขึ้น และยังม ี

 ปริมาณและคุณภาพไมแนนอน  

 ขึ้นอยูกับฤดูกาล 

- ขาดการควบคุมระบบการผลิตที่ได

มาตรฐาน 

- ขาดกลยุทธทางการตลาด และการ

วางแผนกําหนดปริมาณการผลิตให

สอดคลองกับความตองการของลูกคา 

- ขาดผูจัดการ (middle management) 

- ขาดแคลนเคร่ืองมืออุปกรณที่ทันสมัย

ในการลดตนทุนและระยะเวลาการผลิต 

- ขาดแคลนเงินทุน(สวนของ

ผูประกอบการ) 

  

+ สถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

วิทยาลัยชุมชน (ในจังหวัดที ่ไมมีสถาบันอุดมศึกษา)  

 และสภาอุตสาหกรรม ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 

(ศภ. 2) ใหการชวยเหลือดี ทางดานสาธารณูปโภค 

หลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น เพ่ือยกระดับการผลิต 

+ มีการดูแลระบบมาตรฐานการรับรองคุณภาพโดย 

สาธารณสุขจังหวัด เชน อย. GMP HACCP 

- การสนับสนุนจากภาครัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของ ยังไม

ครบวงจรไมสอดคลองกับความตองการประกอบการ 

- ไมมีระบบการตรวจสอบ การรับรองมาตรฐาน 

- ผูผลิตไมมีการรวมกลุมกัน 

- ขาดบรรจุภัณฑที่ทันสมัย และขนาดที่หลากหลาย 

(ขาดทุนในการลงทุนดานผลิตภัณฑ ขาดทุนในการ

ทดสอบตลาด เร่ืองการตอบรับของลูกคา ความคุมคา

ในการลงทุนดานบรรจุภัณฑ) 

- ตนทุนการตรวจสอบ/รับรองสูง 

- การตรวจสอบ/รับรองคุณภาพผลิตภัณฑโดยศูนย 

วิทยาศาสตรการแพทย มีเฉพาะในจังหวัดใหญ  เชน 

พิษณุโลก 
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(เครือขายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร กลุมท่ี 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริบทการแขงขัน 
และกลยุทธทางธุรกิจ 

บทบาทรัฐบาล 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยว

โยงและสนับสนุน 

เงื่อนไขดานอุปสงค เงื่อนไขปจจัยการผลิต 

- ตลาดเอกชนที่มีอยู มีราคาคาเชาพ้ืนที่คอนขางแพง  

 ไมมีตลาดกลางสินคาแปรรูปอาหาร 

 (เชน ตลาดไท สําหรับสินคาประเภทผักและผลไม ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ รัฐบาลมุงเนนใหอุตสาหกรรมการเกษตรและ

อาหารมีการจัดการที่ดี เพ่ือเพ่ิมคุณภาพใหกับ         

(กลยุทธหลักของแผนบริหารราชการแผนดิน

ปจจุบัน(2548-2551)) 

+ มีนโยบายของประเทศไทยเพ่ือใหไทยเปน “ครัว

ของโลก”  

+ ป 2547 เปนปแหงความปลอดภัยทางดานอาหาร  

- การเปดเสรีทางการคา 

 

+ ตลาดในทองถิ่น สามารถตอบสนองความ 

 ตองการไดงาย เงื่อนไขการซื้อไมซับซอน 

- สินคามีตนทุนการดําเนินการสูงขึ้น สงผลใหมี

ราคาแพง ลูกคา พิจารณาวาเปนสินคาฟุมเฟอย 

(ผลไมดอง น้ําผลไม) และตัดสินใจซื้อนอยลง 

- ตลาดมีขนาดเล็ก เปนตลาดทองถิ่น ในจังหวัด 

 เปนสวนใหญ 

+ วัตถุดิบมีเพียงพอในพ้ืนที่ เชน ลูกยอ 

+ แรงงานโดยทั่วไปมีเพียงพอ ตนทุนไมสูง 

+ ผูประกอบการมีความรู know-how ดาน 

 การผลติคอนขางดี 

- วัตถุดิบบางประเภท เชน มะพราว หนอไม 

เปนผลผลิตตามฤดูกาล 

- การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 

- แรงงานในวัยหนุมสาวนอย สงผลตอ 

ระยะเวลาในกระบวนการผลิต 

- การผลิตไมสอดคลองกับความตองการ 

 ตลาด 

- ทุนสวนตัวเพียงพอในการหมุนเวียน แต

ไมพอสําหรับการขยายตัว 

- ผลิตภัณฑมีอายุการเก็บรักษาสั้น 

- รูปแบบบรรจุภัณฑไมดึงดูด ตลาด/ลูกคา 

+ มีหนวยงานสนับสนุนที่ใกลชิดกับ SMEs ในระดับ 

 ทองถิ่นมาก เชน มหาวิทยาลัย  

- ขั้นตอนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑซับซอน และ 

 ไมมีขอมูลที่ครอบคลุม หนวยงานในทองถิ่นไมมีการ 

 บริหารจัดการที่ดีเทาที่ควร ทําใหขั้นตอนลาชา 

- หนวยงานที่สนับสนุนทางดานการเงินมีไมเพียงพอ  

 ดอกเบี้ยสูง และขั้นตอนการขอกูยาก 

- ไมมีความรูดานภาษีอากร สิทธิประโยชนการ 

 ลดหยอนภาษีตางๆ 

- การสนับสนุน SMEs ที่ซ้ําซอนของหลาย ๆหนวยงาน 

ประชุมบอย อบรมบอย แตไมเกิดผลที่แทจริง 
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3. ปจจัยแหงความสําเร็จของแผนฯ  เครือขายวิสาหกิจ แปรรูปอาหา ร กลุม จังหวัด สโุขทัย 

เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

3.1 การพัฒนาและปรับปรุงแหลงวัตถุดิบ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเปนอุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบในประเทศ

เปนสําคัญ ดังน้ันการพัฒนาแหลงวัตถุดิบจึงตองทําควบคูไปดวยโดย 

 เกษตรกรหรือผูผลิตวัตถุดิบตองหันมาใหความสําคัญตอการผลิตวั ตถุดิบที่มี

คุณภาพปลอดสารตกคาง และยาฆาแมลง 

 ตองรักษาแหลงนํ้าธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพราะสงผลตอการผลิตในระยะยาว 

3.2 การปรับปรุงผลิตภาพและปรับกระบวนการผลิต 

เพื่อใหเกิดการปรับปรุงผลิตภาพและปรับกระบวนการผลิตใหมีตนทุนและ                

การสงมอบสินคา   ที่แขงขันได โดยการสรางระบบเครือขายขอมูลอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสราง

ความเชื่อมโยงและใหเกิดระบบประสานที่มีประสิทธิภาพต้ังแตภาคการผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป 

การตรวจสอบคุณภาพ และการสงออก รวมทั้งมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดหาวัตถุดิบ

สําหรับกลุมการแปรรูปผลิตภัณฑอ าหาร และตองหันมาเนนการแปรรูปสินคา หรือ การเพิ่มมูลคา

สินคาใหมากขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมมีราคาขึ้นลง ตามราคาตลาดดังนั้นการทํากําไรจะคอนขาง

ยาก จึงควรหลีกเลี่ยงการสงออกสินคาปฐม รวมทั้งหันมาใหความสําคัญตอการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมๆ ใหมีมูลคาเพิ่มและมีสินคาที่หลากหลายตามความตองการของตลาดผูบริโภค 

3.3 การพฒันาระบบมาตรฐานอตุสาหกรรมการแปรรูป 

มีการรณรงคใหมีการนําระบบมาตรฐานมาใชในอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ

อาหาร เพื่อสามารถยกระดับการแขงขันใหเกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ 

3.4 การยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยี  

โดยมีการปรับเปลี่ยนเคร่ือ งจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ มีการนําเขาเคร่ืองจักรบางชนิดมาใชในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

และคุณภาพผลิตภัณฑ 

3.5 การยกระดับขีดความสามารถของแรงงานไปสูแรงงานฝมือ  

โดยการรวมมือของเครือขา ยที่สนับสนุนและใหบริการองคความรูในพื้นที่ เพื่อ

สามารถพัฒนาฝมือแรงงานใหสอดคลองกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินคาได 

3.6 การเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร 

การเสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมสนับสนุนขนาดกลางและขนาดยอม

โดยมีการจัดทํา แผนแมบทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร  นอกจากน้ีการเปด

เสรีกลไกตลาดจะเปนตัวตัดสินความอยูรอดของธุรกิจ ดังน้ันผูผลิตตองพยายามเพิ่มศักยภาพในการ
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ผลิตและการแขงขันตลอดเวลา รวมทั้งตองเรงพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการจัดการดวย  

ผูประกอบการตองพัฒนาป ระสิทธิภาพและคุณภาพของธุรกิจใหครบวงจรทุกขั้นตอน เพื่อรักษา

คุณภาพ และเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก 

 

4. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจ แปรรูปอาหา ร กลุม จังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ 

กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจกลุมแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร
ปจจัยการผลิต  (ตนน้ํา) ธุรกิจหลัก (Core Activities) ตลาด  (ปลายน้ํา)

ผลผลิตทางการเกษตร

เนื้อสัตว

วัตถุดิบ

ผลผลิตทางการเกษตร

เนื้อสัตว

วัตถุดิบ

สินคาอุปโภค/บริโภคสินคาอุปโภค/บริโภค

เครื่องมือ

เครื่องจักร  อุปกรณ

เครื่องมือ

เครื่องจักร  อุปกรณ

ผูประกอบการ

แปรรูปขั้นตน

ผูประกอบการ

แปรรูปขั้นสูง

ลูกคาในประเทศลูกคาในประเทศ

ลูกคาตางประเทศลูกคาตางประเทศ

การคมนาคม/ขนสงการคมนาคม/ขนสง

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

บรรจุภัณฑ/สื่อ ประชาสัมพันธบรรจุภัณฑ/สื่อ ประชาสัมพันธ

คลังสินคา  ศูนยกระจายสินคาคลังสินคา  ศูนยกระจายสินคา

อุตสาหกรรมหองเย็นอุตสาหกรรมหองเย็น

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว

หนวยงานที่เกี่ยวของ

สถาบันการศึกษา

•มหาวิทยาลัย

•สถาบันอบรมในทาง

อาชีพ

สถาบันการศึกษา

•มหาวิทยาลัย

•สถาบันอบรมในทาง

อาชีพ

กลุม  สมาคม  ชมรม  องคกร

•หอการคาจังหวัด

•สภาอุตสาหกรรม

•สมาคมทองเที่ยว

•สมาคมขนสง

กลุม  สมาคม  ชมรม  องคกร

•หอการคาจังหวัด

•สภาอุตสาหกรรม

•สมาคมทองเที่ยว

•สมาคมขนสง

หนวยงานภาครัฐ

•นโยบายความรวมมือระหวาง

ประเทศ

•การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน

•สถาบันอาหาร

•หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

หนวยงานภาครัฐ

•นโยบายความรวมมือระหวาง

ประเทศ

•การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน

•สถาบันอาหาร

•หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

เทคโนโลยีเทคโนโลยี

อื่น ๆอื่น ๆ
ผูคา/ผูสงออก
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5. เครือขายวิสาหกิจแปรรูป อาหาร กลุมจังหวดัสุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร 

อุทัยธานี 

5.1 มีผลผลิตจากภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณสามารถนํามาสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจ เชน  ผาทอทองลายโบราณ ศิลปะประดิษฐและอาหารแปรรูป 

5.2 จํานวนวิสาหกิจสาขาแปรรูปอาหาร 

 

ตารางท่ี  5  จํานวนวิสาหกิจสาขาแปรรูปอาหาร 

 

จังหวัด 

จํานวนวิสาหกิจ (แหง) 

แปรรูป

อาหาร 

แปรรูปวิสาหกิจ

ชุมชน แปรรูปอาหารจากเน้ือสัตว 

กําแพงเพชร 112 40 2 

ตาก 23 21 3 

สุโขทัย 21 11 7 

อุทัยธานี 53 15 0 

อุตรดิตถ 0 13 0 

พิษณุโลก 42 26 9 

พจิติร 15 24 4 

นครสวรรค 181 19 11 

เพชรบรูณ 22 69 5 

รวม 469 238 41 

 
ที่มา: กรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร 

กลุมจังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 
 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมฮองสอแมฮองสอนน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุบุรีรัมยรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    

  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลาง กลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตตราดราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสา หกิจ วิสาหกิจแปรรูปอาหาร  จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ 

กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 

 
 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอแลสิ่งทอและแฟชั่นะแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุกลุมจังหวัดภาคมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิผลิตภัณฑตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  

ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัปาลมน้ํามัน น 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปสุกรแปรรูปสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ธุรกิจนําเที่ยวยว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร 

กลุมจังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 

1. 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

เปนแกนกลางในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศ มีภารกิจสําคัญในการ

เสนอแนะนโยบายและแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศและภูมิภาค 

ครอบคลุมถึงการสงเสริมวิ สาหกิจในชุมชนและทองถิ่นชนบท  โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรใน

ทองถิ่นอยางเหมาะสม การจัดทํา แผนปฏิบัติการสงเสริม  (SMEs) ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

ชุดปจจุบัน ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด และแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางกลางและ

ขนาดยอมของประเทศไทย (พ.ศ. 2545 - 2549) ซึ่งมุงเนนการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม ใหเปนแกนหลักในการสรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจประเทศและ

เศรษฐกิจชุมชน มีบทบาทสําคัญตอการสรางงานและรายไดใหกับสังคมและทองถิ่น นอกจากนั้น 

ยังมุงเนนการสงเสริมศักยภาพในการรวมกลุ มการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละ

อุตสาหกรรมเปาหมายใหกับชุมชนและในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันสูระดับ

สากลตอไป ดังน้ัน เพื่อใหการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภูมิภาคสอดคลองกับ

แนวคิดขางตน และโครงสราง เศรษฐกิจสังคมของพืน้ที่ ตอบสนองความตองการและเพิ่มศักยภาพ

ทองถิ่น และเกิดการบูรณาการในกระบวนการพัฒนาพื้นที่ สํานักงาน สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม จึงเห็นสมควรจัดทาํแผนปฏิบัติการสงเสริมรายพื้นที่ขึ้น เพื่อรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ 

(Stakeholder) ในพื้นที่ ไดแก ผูแทนภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และกลุมประชาชนในพื้นที่ ใน

การศึกษาวิเคราะห            จุดแข็ง จุดออน โอกาส ขอจํากัด เพื่อศึกษาศักยภาพและกําหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ ยุทธศาสตร มาตรการและจัดทํา แผนปฏิบัติการสงเสริม รายสาขาแตละสาขาอุตสาหกรรม

เปาหมายในระดับกลุมจังหวัด เพื่อใหเปนแนวทางสําหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ใน

พื้นที่ในการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ไปสูเปาหมายความสําเร็จที่สอดคลอง

กัน 

หลักการและเหตุผล 
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สถานวิชาการนาน าชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนองคกรในกํากับของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดรับการคัดเลือกเป นที่ปรึกษาโครงการการจัดทํา แผนปฏิบัติการสงเสริม

รายสาขาจําแนกตามพื้นที่ กลุมภาคเหนือตอนลาง (ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ พิษณุโลก เพชรบูรณ 

กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค และอุทัยธานี ) ใหแกสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 

 

2.     ข้ันตอนการดาํเนินงาน

 

   

 จําแนกออกได  7  ขั้นตอน  ดังแสดงไวในภาพที่  1.2   ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห
ภูมิเศรษฐกิจสําคัญ

ยุทธศาสตรมหภาค

ขั้นตอนที่ 2 

วิเคราะห
สถานภาพ SMEs

โอกาส /ขอจํากัด

จุดแข็ง / จุดออน

Focus Group

 Cluster Mapping

 Mapping of Industries and firm

Vision Mission 
Goal

Strategies 

Program
Project

วัตถุประสงค  กิจกรรม  ผลลัพธ

ตัวชี้วัด  ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ

 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนที่ 2  ขั้นตอนที่ 3  ขั้นตอนที่ 4  ขั้นตอนที่ 5

Workshop

Policy meeting

การเชื่อมโยง Cluster

กระบวนการ กลไก การแปลงแผน

Government

Factor 
Input

condition

Demand
condition

Related and
Supporting 
Industries

Context for
Firm Strategies

and Rivalry

วิเคราะห

สถานภาพปจจุบัน

กําหนด

วัตถุประสงค

การคาดหวังของ

ผูมีสวนไดเสีย

ตําแหนง

การพัฒนา

จัดทําแผน

ปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5

ขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7

 
ภาพท่ี 1.2    แสดงขั้นตอนการศึกษาการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 

 ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมและวิเคราะหขอมูลโครงสรางดานภูมิเศรษฐกิจสําคัญ (ภูมิศาสตร 

ประวัติศาสตร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ) และศักยภาพของจังหวัด 

กลุมจังหวัด และระดับภาคเหนือตอนลาง (ทรัพยากร โครงสรางพื้นฐาน การลงทุน การผลิต 

การเงิน การตลาด การขนสง องคกรชุมชน ) ในการสงเสริมการพัฒนากลุมเครือขายวิส าหกจิ 

(Cluster) ของแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย 

 ข้ันตอนท่ี 2    สํารวจและรวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่และขอมูล

สถานการณของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายจังหวัด และกลุมจังหวัดเปาหมายที่สงเสริม
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การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละอุตสาหกรรม เปาหมายและนําผลการวิเคราะหขอมูล

ที่ไดมาจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายยุทธศาสตรการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ  

ข้ันตอนท่ี 3  จัดการประชุมกลุมยอย (Focus Group) โดยแบงตาม Cluster ของแตละ

อุตสาหกรรมเปาหมายในพื้นที่ กลุมละ 1 คร้ัง มีผูเกี่ยวของหรือผู มสีวนไดสวนเสยี (Stakeholder) 

เขารวมประชุมในทุกจังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นและรวมวิเคราะหศักยภาพและปญหาของแตละ 

Cluster โดยใชตัวแบบรูปเพชร (Diamond Model) ของพอตเตอร 

 

แนวคิด  Michael Porter‘s “Diamond”

กลยุทธกิจการและกลยุทธกิจการและ

คูแขงขันคูแขงขัน

สภาพปจจัยสภาพปจจัย

ปอนเขาปอนเขา
สภาพดานอุปสงคสภาพดานอุปสงค

หนวยงานหนวยงาน

สนับสนุนสนับสนุน
แรงงาน ทรัพยากร

เงินทุน โครงสราง

พื้นฐาน รับชวงผลิต  อุตสาหกรรม

ตนน้ํา กลางน้ํา

การแขงขันระหวางประเทศ

ความตองการ

ขนาด รูปแบบ

คุณภาพ  ปริมาณ

Segment

ภาคธุรกิจหลัก

การแขงขัน

ผูเขามาใหม

 

ภาพท่ี 1.3   แสดงตัวแบบรูปเพชรของศาสตราจารยไมเคิล อี พอตเตอร  

 

 ข้ันตอนท่ี 4  จัดทําCluster Mapping ของการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) มา

ใชในการวิเคราะหขอมูลเชื่อมโยงสูการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมการพัฒนากลุมเครือขาย

วิสาหกจิ (Cluster) ขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่  ในแตละอุตสาหกรรมเปาหมาย   (ทั้งระดับ

รายจังหวัดกลุมจังหวัด และระดับภาคเหนือตอนลาง  
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ภาพท่ี 1.4    แสดงกรอบแนวคิดของเครือขาย (Cluster framework) 

 ข้ันตอนท่ี 5 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พิจารณารางกรอบแผนฯ  เพื่อ

นําเสนอผลการศึกษาเบื้องตน และพิจารณารวมกันถึงขอเสนอการจัดทําแผนปฏิบัติการการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) ในแตละ

อุตสาหกรรมเปาหมาย  กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายการพัฒนากลุมวิสาหกิจ  ยุทธศาสตร  

เปาหมายแตละยุทธศาสตร มาตรการ และแผนงาน /โครงการ ตลอดจนจั ดลําดับความสําคัญของ

แผนงาน/โครงการฯ ของกลุมจังหวัด  

 ข้ันตอนท่ี 6 จัดการประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) เพื่อพิจารณาและจัดลําดับ

ความสําคัญของแผนงาน /โครงการระยะสั้น โครงการระยะกลาง และโครงการระยะยาวภายใต

แผนปฏิบัติการสงเสริม เกี่ยวกับการพัฒนากลุมเครือขายวิ สาหกจิ (Cluster) ในแตละอุตสาหกรรม

เปาหมายของกลุมจังหวัด และระดับ ภาคพื้นที่เปาหมาย ใหแกผูบริหารระดับสูงในจังหวัด ผูมีสวน

เกีย่วของในระดับนโยบายในจังหวัด และผูมสีวนเกีย่วของในระดับนโยบายจากสวนกลาง  

 ข้ันตอนท่ี 7 เสนอแนะกระบวนการ/กลไก การแปลงแผนฯสู การปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จากขั้นตอนการดําเนินงานทั้ง 7 ขัน้ตอนในจัดทาํ แผนปฏิบัติการสงเสริม ตามกลุม

เครือขายวิสาหกิจ  ไดแผนออกมารวมทั้งสิ้น 10 แผน องคประกอบของแตละแผนประกอบดวย 

จังหวัดที่เกี่ยวของ   ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ งบประมาณ และปจจัยแหงค วามสําเร็จของแผน 

รายละเอียดของแผนแตละแผนนําเสนอตามกลุมเครือขายวิสาหกิจ 

Leading Sector 

HR  Creativities 
Physical     Connectivity 
Social     Interaction 
Finance  Liquidities 
 

Regional Economic 
foundation 
 

Network of  suppliers 
And Related industries  
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ตารางสรุป
สาระสําคัญ

โครงการเครือขายวิสาห
กิจแป

รรูป
อาห

าร   กลุม
จังห

วัดสุโขทั
ย เพ

ชรบ
ูรณ

 อุตรดิตถ กําแพ
งเพ

ชร พ
ิจิตร อุทั

ยธานี
 

 

ยุท
ธศาสตร 

กลยุท
ธ 

โครงการ 
งบ

ป
ระมาณ

 (ลาน
บ

าท
) 

ยุท
ธศาส

ตรการส
รางคุณ

คา 
กลยุท

ธท
ี่ 1 พ

ัฒ
น

าระบ
บ

ส
ารส

น
เท

ศ 
1.วิจัยและจัดท

ําฐาน
ขอมูลดาน

การตลาดของส
ิน

คาเกษ
ตรแป

รรูป
 

 5 

 
 

2.จัดท
ําฐาน

ขอมูลดาน
การเกษ

ตรและอาห
ารแป

รรูป
ของกลุมจังห

วัดภาคเห
นื

อ 
2 

 
 

    ตอน
ลาง 

 

 
กลยุท

ธท
ี่ 2 พ

ัฒ
น

าท
ักษ

ะองคความรู 
1.ให

ความรูทั
กษ

ะการบ
ริห

ารการเงิน
แกผูป

ระกอบ
การ 

0.5 

 
 

2. ฝกอบ
รมเชิงป

ฏิบ
ัติการดาน

เท
คโน

โลยีการผลิตท
ี่ท

ัน
ส

มัย 
0.5 

 
 

1. ศึกษ
าผูป

ระกอบ
การท

ี่ป
ระส

บ
ความส

ําเร็จใน
ธุรกิจอาห

ารแป
รรูป

ใน
ภาคเห

นื
อ 

0.5 

 
 

    ตอน
ลาง 

 

 
 

2. ส
รางผูฝกอบ

รมท
ี่เป

น
ตัวกลางถายท

อดความรูและป
ระโยชน

ใน
การรวมกลุม 

0.5 

 
 

     อุตส
าห

กรรมแกผูป
ระกอบ

การอาห
ารแป

รรูป
 

 

ยุท
ธศาส

ตรการเพ
ิ่มคุณ

คา 
กลยุท

ธท
ี่ 1 ยกระดับ

ป
ระส

ิท
ธิภาพ

 
1. ฟ

น
ฟ

ู รักษ
าและส

รางฐาน
ท

รัพ
ยากรดิน

และนํ้
า 

10 

 
การผลิต 

2. ส
นั

บ
ส

นุ
น

เงิน
กูเพ

ื่อพ
ัฒ

น
าระบ

บ
มาตรฐาน

และเท
คโน

โลยีการผลิต 
1 

 
 

3. ลดตน
ท

นุ
ใน

กระบ
วน

การผลติอาห
ารแป

รรูป
 

5 

 
 

4. พ
ัฒ

น
าท

ักษ
ะแรงงาน

เขาส
ูภาคการเกษ

ตรและอุตส
าห

กรรมแป
รรูป

อาห
าร 

1 

 
กลยุท

ธท
ี่ 2 เพ

ิ่มขีดความส
ามารถใน

 
1. พ

ัฒ
น

าป
รับ

ป
รุงเท

คโน
โลยีท

ี่ใชใน
กระบ

วน
การผลิต 

2 

 
การแขงขัน

ท
างธุรกิจ 

2. ให
คําป

รึกษ
าการท

ําธุรกิจแกผูป
ระกอบ

การอาห
ารแป

รรูป
 

0.5 

 
 

3.  ฝกอบ
รมเชิงป

ฏิบ
ัติการ การยกระดับ

มาตรฐาน
คุณ

ภาพ
 

0.5 
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ยุท
ธศาสตร 

กลยุท
ธ 

โครงการ 
งบ

ป
ระมาณ

 (ลาน
บ

าท
) 

 
 

4. พ
ัฒ

น
าผูป

ระกอบ
การดาน

การตลาดส
ิน

คาเกษ
ตรและอาห

ารแป
รรูป

  
0.5 

 
 

5. จัดต้ังศูน
ยให

ความชวยเห
ลือดาน

การออกแบ
บ

บ
รรจุภัณ

ฑ
 

1 

 
 

6. จัดระบ
บ

การตรวจส
อบ

คุณ
ภาพ

และออกใบ
รับ

รองผลอยางรวดเร็วและม ี
1 

 
 

ป
ระส

ิท
ธิภาพ

 
 

ยุท
ธศาส

ตรการส
งมอบ

คุณ
คา กลยุท

ธท
ี่ 1 พ

ฒั
น

าแผน
กลยทุ

ธ 
1. จัดท

ําแผน
กลยุท

ธการตลาดส
ิน

คาเกษ
ตรและอาห

ารแป
รรูป

 
1 

 
การตลาดเชิงรุก 

2. พ
ัฒ

น
าและวางตําแห

น
งผลิตภัณ

ฑ
อาห

ารแป
รรูป

 
0.5 

 
 

3. ส
งเส

ริมการส
งออกแกผูป

ระกอบ
การอาห

ารแป
รรูป

 
5 

 
 

4. ตลาดกลางส
ิน

คาเกษ
ตรแป

รรูป
 

5 

 
กลยุท

ธท
ี่ 2 พ

ัฒ
น

าเชื่อมโยง 
1. ส

รางเครือขายขอมูลส
ารส

น
เท

ศเชื่อมโยงภายใน
กลุมอุตส

าห
กรรมแป

รรูป
 

5 

 
เครือขาย 

   อาห
าร 

 

 
 

2.พ
ัฒ

น
าโครงส

รางพ
ื้น

ฐาน
 เพ

ื่อส
นั

บ
ส

นุ
น

การพ
ัฒ

น
าเครือขายอาห

ารแป
รรูป

 
2 

 
 

3. ส
งเส

ริมการจับ
คู (m

atching)ธรุกจิใน
ระบ

บ
อุตส

าห
กรรมอาห

ารแป
รรูป

 
0.5 
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รายละเอียดของโครงการมีดังน้ี 

1. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 

2. โครงการสนับสนุนเงินกูเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตแก

ผูประกอบการ 

3. โครงการพัฒนาผูประกอบการดานการตลาดสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป  

4. โครงการวิจัยและจัดทําฐานขอมูลดานการตลาดของสินคาเกษตรแปรรูป 

5. โครงการสรางเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงภายในกลุมอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร  

6. โครงการใหความรูทักษะการบริหารการเงินแกผูประกอบการ 

7. โครงการจัดทําแผนกลยุทธการตลาดสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป 

8.  โครงการสงเสริมการสงออกแกผูประกอบการอาหารแปรรูป 

9. โครงการตลาดกลางสินคาเกษตรแปรรูป 

10. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 

11. โครงการจัดต้ังศูนยใหความชวยเหลือดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 

12. โครงการสงเสริมการจับคู (matching)ธรุกจิในระบบอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

13. โครงการพัฒนาและวางตําแหนงผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 

14. โครงการลดตนทุนในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูป 

15. โครงการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใชในกระบวนการผลิต 

16. โครงการใหคําปรึกษาการทําธุรกิจแกผูประกอบการอาหารแปรรูป 

17. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครือขายอาหารแปรรูป 

18. โครงการฟนฟู รักษาและสรางฐานทรัพยากรดินและนํ้า 

19. โครงการจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรและอาหารแปรรูปของกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง 

20. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขาสูภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

21.  โครงการจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองผลอยา งรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

22. โครงการศึกษาผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจอาหารแปรรูปใน

ภาคเหนือตอนลาง 

23. โครงการสรางผูฝกอบรมที่เปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนในการ

รวมกลุมอุตสาหกรรมแกผูประกอบการอาหารแปรรูป 
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รายละเอียดโครงการเครือขายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร 

กลุมจังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

 

ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 

หลักการเหตุผล  

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูการคาเสรี การบริหารจัดการเร่ืองคุณภาพในเชิง

ธุรกิจ  มีความสําคัญมากขึ้ น จึงควรที่จะมีการอบรมใหความรู  เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพใน

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปเพื่อใหสามารถแขงขันได 

วัตถุประสงค  

เพื่อเสริมสราง ความรู ความเขาใจ กระตุนวิสัยทัศน เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตสาขาเกษตรและอาหารแปรรูปของภูมิภาคเหนือตอนลางใหมีคุณภาพระดับสากล  

ตัวชี้วัด  

มาตรฐานการผลิตสาขาเกษตรและอาหารแปรรูป 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ คุณภาพชีวิตของคนงานและสภาพแวดลอม ไดระบบ

การทํางานที่มีมาตรฐาน ไดสินคาที่มีคุณภาพ  ลดอุปสรรคการกีดกันทางการคาดวยสินคาคุณภาพ

มาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดและลูกคาทั้งภายในและตางประเทศ  สามารถขยายสูตลาดที่กวาง

ขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น 

กิจกรรม 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับมาตรฐาน GAP, EUREP GAP, GMP, HACCP, 

HACCP, Halal เกษตรปลอดภัย อินทรีย ขอมูลมาตรการเชิงรุกที่ ใชกับ NTB ในตลาดโลก  ความรู

ดานมาตรฐานการผลิตและโรงงานแกเกษตรกร/ ผูประกอบการ ผูจัดการฝายโรงงาน เพื่อใหเปนไป

ตามขอกําหนดมาตรฐาน 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือประสานงานเพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกแก

ผูประกอบการ อาทิ การตรวจสอบ การขึ้นทะเบียนโรงงาน จด ทะเบียนเคร่ืองจักร การบริการ

สารสนเทศดานบริหารพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย สุขอนามัย เชื่อมโยง

โรงงานเขากับผูผลิตเคร่ืองจักร ผูใหบริการดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยโรงงาน 

รวมถึงผูประกอบกิจการใหบริการกําจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม  

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันอุดมศึกษาดานเทคโนโลยีการเกษตร ในจังหวัด สุโขทัย 

เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

สถาบันอาหาร ศูนย สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ   500,000บาท 
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ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนเงินกูเพื่อพัฒนาระบบมาตรฐานและเทคโนโลยี               

การผลิตอาหารแปรรูปแกผูประกอบการ 

หลักการเหตุผล  

การแขงขันทางการคาที่รุนแรง ผูประกอบการจะตองพัฒนาขีดความสามารถในการผลิ ต

เพื่อใหแขงขันได ดวยการพัฒนาระบบมาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิตอาหารแปรรูปใหมีความ

ทันสมัย 

วัตถุประสงค  

เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิต 

 ตัวชี้วัด   

 ระดับมาตรฐานและเทคโนโลยีการผลิต 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

กระตุนใหเกิดระบบมาตรฐานการผลิตเปนที่ยอมรับและไดสินคาเกษตรและอาหาร          

แปรรูปที่มีคุณภาพและ มูลคาสูงขึ้น  

กิจกรรม 

1. วิเคราะหขนาดการลงทุนระดับตางๆ ในพื้นที่สําหรับการประกอบการผลิตเกษตร

แปรรูป 

2. พิจารณาและกําหนดมาตรการสนับสนุนทางการเงินสําหรับผูป ระกอบการภาค

การเกษตรและอาหารแปรรูป ซึ่งประกอบดวยมาตรการเงินทุนกูยืมสําหรับเกษตรกร /

ผูประกอบการอาหารแปรรูปใหมและเกษตรกร /ผูประกอบการเดิมที่ยังคงมีหน้ีสินคางกับ ธกส . ที่

ตองการปรับเปลี่ยนจากเกษตรแบบเดิมสูเกษตรปลอดสาร เกษตรอินทรีย 

3. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ธนาคารเพื่ อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม ในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

งบประมาณ 1 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาผูประกอบการดานการตลาดสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป  

หลักการเหตุผล  

ในกระแสการเปลี่ยนแปลงที่โลกเขาสูตลาดการคาเสรี  บุคลากรดานตลาดมีความสําคัญ

มากขึ้น จึงควรที่จะมีการพัฒนาผูประกอบการดานการตลาดสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป เพื่อ

การแขงขันรักาและขยายสวนแบงทางการตลาด 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสนับสนุนและสรางนักธุรกิจ ผูประกอบการ ผูสงออกอุตสาหกรรมเกษตรและ

อาหารแปรรูป  

2. เพื่อผลักดันกิจกรรมการตลาดและการขาย ใหมีอัตราการขยายตัวขยายสูตลาดที่

กวางขวางยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัด  

1. จํานวนนักธุรกิจ ผูประกอบการ ผูสงออกอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป  

2. อัตราการขยายตัวของตลาด 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

เกิดเครือขายเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูสงออกถึงผูกระจายสินคารายใหญ -เลก็ใน

ตลาดตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเขาสูตลาดใหกวางและหลากหลายยิ่งขึ้น 

กิจกรรม 

1. จัดหลักสูตรฝกอบ รมเพื่อสนับสนุนและเสริมสรางนักธุรกิจสงออกใหมี

ประสิทธิภาพ 

2. จัดทําทําเนียบผูผลิตดานการเกษตรและอาหารแปรรูปและนักธุรกิจสงออกดาน

อาหารแปรรูป เผยแพรเพื่อสรางการเชื่อมโยงเปนเครือขาย 

3. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 พาณิชยจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ 

กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และภาคที่ 3 

งบประมาณ 5 00,000 บาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการวิจัย และจัดทําฐานขอมูลดานการตลาดของสินคาเกษตรแปรรูป 

หลักการเหตุผล  

การแขงขันในตลาดโลกจําเปนตองมีการวางแผนเชิงกลยุทธทางการตลาด ซึ่งจําเปนที่

จะตองมีการวิจัยและมีขอมูลทางการตลาดเพื่อนํามาใชตัดสินใจและประกอบการจัดทําแผนการ

ตลาดของสินคาเกษตรแปรรูป 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหเกิดเครือขายการวิจั ยและพัฒนาดานการเกษตรที่ชวยสงเสริมพัฒนา  ผลผลิต

เกษตรใหมีมาตรฐานคุณภาพดีขึ้น  

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหาร 

3. เพื่อสรางความหลากหลายและทางเลือกการบริหารจัดการดานเกษตรอยาง  เปน

ระบบและทันสมัยทางดานการเกษตร 

4. เพิ่มมูลคาและสรางความสามารถในการแขงขันของฐานเศรษฐกิจเดิมในเชิงรุก  

ตัวชี้วัด  

1. ฐานขอมูลดานการตลาด 

2. ระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เครือขายวิจัยและการพัฒนาดานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ  มีองคความรูดาน

การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดที่เปนระบบและทันสมัยถายทอดสูเกษตรกร 

2. แกไขปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพสินคา 

3.  เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะดําเนินงานที่เกิดจากการรวมกลุมผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการเกษตร

ทั้งดานเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด เพื่อเปนการสรางเครือขายที่จะรวมมือกัน

พฒันาดานการเกษตร 

2. มีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเพื่อการสนับสนุนทั้ง

ทางดานวิชาการและ ดานเงินทุนในการดําเนินโครงการ อาทิ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแกคณะผูวิจัยที่

ศึกษาเกี่ยวกับการเกษตร 

3. ทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการปรับปรุงขอมูลให

ทันสมัยอยูเสมอ  
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4. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโครงการเกษตรกรสมาชิกโครงการ

และผูที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักงานพาณิชยจังหวัด  พัฒนาชุมชนในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ  อุตรดิต ถ

กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

งบประมาณ 5 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ โครงการสรางเครือขายขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงภายในกลุม

อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร  

หลักการเหตุผล  

ผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมีจํานวนมากและมีความสัมพันธ

เกี่ยวของกัน การติดตอสื่อสารที่ถึงกันและเชื่ อมโยงกันจะชวยใหเกิดการรวมกลุมเปนเครือขายเขา

มารวมมือกันทํางานรวมกัน  ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือการ

สรางเครือขายขอมูลสารสนเทศที่เชื่อมโยงเครือขายกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

วัตถุประสงค  

เพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูล (ตลาด-วัตถุดิบ) ระหวางผูประกอบการเกษตร -เกษตรกร  และ

ทําเนียบกิจการเกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปเกษตรพัฒนาเสนทางสื่อสารขอมูลแบบปฏิสัมพันธ

ระหวางเกษตรกร ผูประกอบการผลิตแปรรูปเกษตร และผูกระจายสินคา  

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

2. ระดับการเชื่อมโยงฐานขอมูลของเครือขาย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เกิดเครือขายและการเชื่อมโยงนําไปสูการสื่อสารความตองการและความคิด

สรางสรรครวมกันของผูผลิตสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป  

2. เพื่อนําไปสูการสรางผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของตลาดและเพิ่ม                 

ขีดความสามารถในการแขงขัน  

กิจกรรม 

1. รวมกลุมผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งผูผลิตวัตถุดิบ ผูผลิตสินคา           

ผูกระจายสินคา จัดทําเปนทําเนียบธุรกิจ และฐานขอมูลสินคา ฐานขอมูลตลาด ซึ่งเปนระบบขอมูล

เชิงบูรณาการที่ทันสมัย 

2. พัฒนาเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางผูประกอบการ และเกษตรกร รวมทั้งขอมูล

ทางดานวัตถุดิบและตลาด โดยรวบรวมจัดระบบขอมูลขาวสารที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรม

การเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร  

3. จัดต้ังคณะทํางานกลางเพื่อเชื่อมโยงจับคูระหวางผูผลิตวัตถุดิบ ผูผลิตสินคา             

ผูกระจาย สินคาที่มีความตองการเชิงอุปสงค-อุปทานตรงกัน  

4. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโครงการ  

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ.2549 – 2553) 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักงานเกษตรจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

สถาบันอุดมศึกษาดานเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาลัยชุมชน สํานักงานสงเสริม พฒันาSMEs 

หอการคาและสภาอุตสาหกรรม ในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร 

อุทัยธานี ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 และภาคที่ 3  

งบประมาณ 5 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการใหความรูทักษะการบริหารการเงินแกผูประกอบการ 

หลักการเหตุผล  

การเงินเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินใหแก

ผูประกอบการปศุสัตวจึงควรมีการจัดอบรมใหความรูทักษะการบริหารการเงิน ใหทราบถึงการ

พยากรณความตองการเงินทุน การจัดหาและบริหารการใชเงินทุน 

วัตถุประสงค   

1. เพื่อทราบถึงค วามตองการแหลงเงินทุนโครงการพัฒนาอาหารแปรรูปของกลุม

จังหวัด 

2. เพื่อจัดหาแหลงเงินทุนใหเพียงพอกับความตองการ 

ตัวชี้วัด    

1. ฐานขอมูลความตองการแหลงเงินทุน 

2. แผนจัดหาแหลงเงนิทนุ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ทราบถึงความตองการแหลงเงินทุนของโครงการดานอาหารแปรรูปของกลุมจังหวัด 

2. เพือ่วางแผนการจัดหาแหลงเงนิทนุทีเ่หมาะสม 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะทํางานและหนวยงานรับผิดชอบสํารวจความตองการเงินทุน 

2. จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนเครือขายอาหารแปรรูปใหเพียงพอกับความตองการ 

3. เผยแพรขอมูลขาวสารดานแหลงเงินทุน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันอุดมศึกษาดานการบริหาร หอการคา และสภาอุตสาหกรรม ธนาคารเพื่อการ

พฒันาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม  ธนาคารออมสิน ในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ  

กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

งบประมาณ  500,000 บาท 

 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร: กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 

- 25 - 
 
ชื่อโครงการ   โครงการจัดทําแผนกลยุทธการตลาดสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป  

หลักการเหตุผล  

การแขงขันในตลาดมีความรุนแรงเนื่องจากมีคูแขงที่สําคัญหลายราย จึงควรที่จะมีการ

วางกลยุทธทางการตลาดใหมีทิศทางและแนวทางที่ใหผลิตภัณฑสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป

สามารถแขงขันได 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อจัดทําแผนกลยุทธการตลาดสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของกลุม  

2. เพื่อเพิ่มและกระจายรายไดสูภาคการเกษตร การผลิต และการตลาด 

ตัวชี้วัด    

1. แผนกลยุทธการตลาดสินคาเกษตรและอาหารแปรรูปของกลุม 

2. รายไดที่เพิ่มขึ้น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีแผนกลยุทธการตลาดสินคาเกษตร และอาหารแปรรูปของกลุมที่สามารถนําไปใช

ไดจริง 

2. เกิดการเพิ่มและกระจายรายไดสูภาคการเกษตร การผลิต และการตลาด 

กิจกรรม 

1. จัดประชุมใหเห็นความสําคัญของการจัดทําแผนกลยุทธการตลาดแกเครือขายอาหาร

แปรรูป 

2. จัดต้ังคณะดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธการตลาด โดยใหทุกฝายมีสวนรวม 

3. เชื่อมโยงแผนกลยุทธการตลาดดานสินคาเกษตรและอาหารแปรรูป  กับกลุม

อุตสาหกรรมตอเน่ืองในพื้นที่ ในประเทศ และตางประเทศ 

4. เผยแพรและประชาสัมพันธแผนกลยุทธการตลาดแกเกษตรกร เครือขายอาหาร           

แปรรูป และผูที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ  5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

พาณิชยจังหวัด  เกษตรจังหวัด  หอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด  ธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร 

พิจิตร อุทัยธานี  

งบประมาณ  1 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการสงเสริมการสงออกแกผูประกอบการอาหารแปรรูป 

หลักการเหตุผล  

การสงออกเปนการการหาเงินตราเขาประเทศทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงควร

มีการสงเสริมใหเกิดการสงออกมากขึ้น ดวยการสรางความเขมแข็งใหกับผูสงออก ดวยการ

เชื่อมโยงผูสงออก จัดฝกอบรมใหความรู 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อสนับสนุนและสรางนักธุรกิจผูสงออกอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  

2. เพื่อผลักดันกิจกรรมการตลาดและการขาย ใหมีอัตราการขยายตัวสูตลาด                       

ที่กวางขวางยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัด  

1. จํานวนนักธุรกิจผูสงออก 

2. อัตราการขยายตัวของการสงออก 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

เกดิ เครือขายเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูสงออก ถึงผูกระจายสินคารายใหญ -เลก็                

ในตลาดตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเขาสูตลาดใหกวางและหลากหลายยิ่งขึ้น 

กิจกรรม 

1. จัดหลักสูตรฝกอบรมความรูดานการสงออกอาหารแปรรูปเพื่อสนับสนุนและ

เสริมสรางนักธุรกิจสงออกใหมีประสิทธิภาพ 

2. จัดทําทําเนียบผูผลิตอาหารแปรรูปและนักธุรกิจสงออกดานอาหารแปรรูป  เผยแพร

เพื่อสรางการเชื่อมโยงเปนเครือขาย 

3. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

 ศูนยสงเสริมกา รสงออก ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมการคาตางประเทศ 

หอการคาจังหวัดในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

งบประมาณ  5 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการตลาดกลางคาสงสินคาเกษตรแปรรูป 

หลักการเหตุผล   

ตลาดเปนสถานที่แลกเปลี่ยนสินคาและบริการและเปนที่พบปะกันระหวางผูซื้อกับผูขาย  

ปจจุบันยังขาดแคลนตลาดคาสงสินคาเกษตรแปรรูป จึงควรมีการพัฒนาตลาดกลางคาสงขึ้นเพื่อให

เกิดกิจกรรมการตลาดที่ขยายตัวและเอื้ออํานวยความสะดวกตอผูประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป 

วัตถุประสงค  

เพื่อพัฒนาตลาดกลางคาสง (Central Wholesale Market) ที่อํานวยความสะดวกแกผูซื้อ

สินคาเกษตรแปรรูป  

ตัวชี้วัด  

จํานวนกิจกรรมการคาสงสูงขึ้น 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

เกิดเครือขายและการเชื่อมโยงนําไปสูการสื่อสารความตองการและความคิดสรางสรรค

รวมกันของผูผลิตวัตถุดิบและสินคาเกษตรเพื่อไดผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของตลาดได

อยางถูกตอง สรางงาน สรางรายได เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  

กิจกรรม 

1. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ังตลาดกลางคาสง  

2. พิจารณาคัดเลือก พื้นที่ที่เหมาะสมในการต้ังตลาดกลางคาสง 

3. ออกแบบผังการใชประโยชนภายใ นบริเวณพื้นที่ตลาดกลางคาสง สิ่งอํานวยความ

สะดวกตางๆ 

4. ออกแบบระบบการบริหารจัดการตลาดกลางคาสง 

5. จัดต้ังคณะทํางานกลางเพื่อบริหารตลาด พัฒนาการเชื่อมโยงจับคูระหวางผูผลิต

วัตถุดิบ ผูผลิตสินคา ผูกระจาย สินคาที่มีความตองการเชิงอุปสงค-อุปทานตรงกัน  

6. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโครงการ  เพื่อขยายเครือขายนําไปสู

การผลิตและการตลาดของสาขาเกษตรที่แข็งแกรงแขงขันได 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ.2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

พาณิชยจังหวัดในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

งบประมาณ 5 ลานบาท  
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ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัย 

หลักการเหตุผล  

เทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมีการพัฒนาไป

ตลอดเวลาและมีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อใหอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไดมีการ

พัฒนาทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงควรมีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคโนโลยีการผลิตที่

ทันสมัยขึ้น 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหบริการเกี่ยวกับขอมูลการวิจัย ความรู เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย                       

ที่สามารถประยุกตใชในการสรางนวัตกรรม แกผูประกอบการดานเกษตรและอาหารแปรรูป  

2. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเก็บรักษาผลผลิต ของเกษตรกรและ

ผูประกอบการอาหารแปรรูปในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง 

ตัวชี้วัด  

1. จํานวนการใหบริการขอมูลการวิจัย ความรู เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  

2. ระดับประสิทธิภาพการผลิต การเก็บรักษาผลผลิต ของเกษตรกร 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

เพิ่มมูลคาผลผลิตภาคการเกษตรและอาหารแปรรูป  ผูประกอบการมีทักษะใหมและเกิด

ปฏิสัมพันธในสาขาเกษตรและอาหารแปรรูปอยางครบวงจร  เกิดสินคาใหมที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานเพิม่ขึ้น ขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของ SMEs ใหสูงขึ้น  

กิจกรรม 

1. ศึกษาและสํารวจปจจัยพื้นฐานของเกษตรกรในแตละกลุมเพื่อศึกษาวาพื้นที่ใด

เหมาะสมและมีความจําเปนตอการใชเทคโนโลยีในการผลิตและดําเนินการ 

2. ถายทอดเทคโนโลยีตางๆ ที่ชวยสนับสนุ นการผลิต  เก็บรักษา และการขนสงใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหแกเกษตรกร /ผูประกอบการ ผูจัดการ

โรงงาน ใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง 

3. ชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพืชผักที่ส ามารถ

สรางมูลคาใหกับระบบเศรษฐกิจ สอดคลองกับความตองการของตลาด ทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว  

4. รวบรวมและตรวจสอบ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร  

5. เผยแพรขอมูลผลการวิจัยและพัฒนาองคความรู ใหเปนที่รับทราบแกบุคคลและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  

6. จัดหาแหลงเงนิทนุสนับสนุนการวิจัยและพฒันา 
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ระยะเวลาดาํเนินการ    5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)   

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันอุดมศึกษาดานเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาลัยชุมชนในพื้นที่  สํานักงาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

งบประมาณ 500,000 บาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการใหความชวยเหลือดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 

หลักการเหตุผล   

บรรจุภัณฑในอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรยังมีปญหาเร่ืองรูปแบบและ

ความเหมาะสมกับแตละประเภทของผลิตภัณฑ ประกอบกับความตองการของลูกคาใหความสําคัญ

ในเร่ืองบรรจุภัณฑมากขึ้นและมีขอกําหน ดแตกตางกัน จึงควรมีการใหความชวยเหลือการ

ออกแบบบรรจุภัณฑขึ้น 

วัตถุประสงค  

เพื่อใหบริการขอมูล ดานการออกแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับสินคาเกษตรแปรรูป  

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนบรรจุภัณฑที่ไดรับความชวยเหลือ 

2. สวนแบงการตลาดเพิ่มขึ้น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ชวยเพิ่มมูลคาผลผลิตดานการเกษตรและแปรรูปอาหารสูงขึ้น  

2. ไดบรรจุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น  

3. สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น 

กิจกรรม 

1. ศึกษาและสํารวจประเภทของสินคาและลักษณะความตองการบร รจุภัณฑของสินคา

เกษตรแปรรูปในพื้นที่ 

2. ถายทอดเทคโนโลยีตางๆ ที่ชวยสนับสนุนการออกแบบ การผลิต  โดยจัดการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหเกิดความรูความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตอง 

3. ชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา การออกแบบ การผลิตบรรจุภัณฑที่เหมาะสม  

ทั้งในดานตนทุน ความสามารถในการเก็บรักษา ถนอมสินคา ภาพลักษณสินคา  

4. เผยแพรขอมูลขาวสาร ขอมูลการออกแบบและพัฒนาองคความรู แกบุคคลและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  

ระยะเวลาดาํเนินการ   5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)   

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันอุดมศึกษาดานการออกแบบ  วิทยาลัยชุมชนในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ 

อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  

งบประมาณ  1 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการจับคู (matching) ธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

หลักการเหตุผล  

ปญหาหน่ึงในการพฒันาอุตส าหกรรมคือขาดการจับคูธุรกิจระหวางผูที่เกี่ยวของเพื่อ

คนหาความตองการและเชื่อมโยงความตองการทั้ง 2 ฝายในธุรกิจเขาดวยกัน โครงการจับคูธุรกิจจึง

เปนโครงการที่สรางโอกาสใหเกิดขึ้นเพื่อเกิดการเชื่อมโยงศักยภาพและสมรรถนะของทั้ง 2 ฝายเขา

ดวยกันได เปนการทําใหเกิดความเขมแข็งทางการตลาด 

วัตถุประสงค   

1. เพือ่ใหเกษตรกร /ผูประกอบการอาหารแปรรูปทราบถึงความตองการที่แทจริงของ

ผูบริโภค 

2. ปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตจากเดิมที่มุงตัวสินคาในพื้นที่ ไปสูเกษตร /อาหาร

แปรรูป ที่มุงความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ 

ตัวชี้วัด   

1. จํานวนของการจับคูธุรกิจที่เกิดขึ้น 

2. ฃมูลคาที่เกิดขึ้นจากการจับคูธุรกิจ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เกิดการเชื่อมโยงการภาคการผลิตเขากับภาคอุตสาหกรรม  

2. เพิ่มมูลคาผลผลิตดานการเกษตรและอาหารแปรรูปใหเกษตรกรไดรับประโยชนจาก

การดําเนินงานรวมกับผูประกอบการอุตสาหกรรม  

3. ขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น 

กิจกรรม 

1. เชื่อมโยงเกษตรกรผูเพาะปลูกเขากับผูผลิตอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปโดยการนํา

ผูประกอบการและเกษตรกรมาพบกันหรือทําเกษตรสัญจรเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือของ

ทั้งสองฝายสามารถผลิตและพยากรณแนวโนมไดอยางสอดคลองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของประสานกันเพื่อทราบถึงประเภทของ

ผลผลิตที่เปนที่ตองการของโรงงาน  

3. จัดต้ังกลุมเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบปอนโรงงานตามผลการ

ประสานงานขอ 1 จากน้ันพฒันา ศักยภาพเกษตรกรใหสอดคลองกับการเติบโตของ

ภาคอุตสาหกรรมทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ  
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4. จัดทําสัญญาขอตกลงในการเพาะปลูกและจัดสงวัตถุดิบใหกับโรงงาน โดยมี

คณะทํางานกลางที่จะใหคําแนะนําชวยเหลือและประสานงานใหทั้งสองฝายดําเนินการตอกันอยาง

ยตุธิรรม 

5. ชวยเหลอืเกษตรกรดานเท คโนโลยีการผลิตและสนับสนุนทรัพยากรการผลิตตาม

ความเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตตามขอกําหนดของโรงงานทั้งดานคุณภาพและปริมาณ 

6. ติดตามการทํางานรวมระหวางเกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องเพื่อ

ทราบถึงสถานการณและแนวโนมตลาด เพื่อสามารถปรับตัววางแผนและดําเนินการใหสอ ดคลอง

กับความตองการของตลาดตลอดเวลา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553)   

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

หอการคา และสภาอุตสาหกรรมในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร 

พิจิตร อุทัยธานี สํานักงานเกษตรภาคเหนือ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพษิณุโลก  

งบประมาณ  500,000บาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและวางตําแหนงผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 

หลักการเหตุผล   

ตลาดผลิตภัณฑอาหารแปรรูปมีหลายสวนและมีสภาพการแขงขันที่แตกตางกันไป การ

พัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจึงควรมีความสอดคลองกับความตองการของตล าด เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการแขงขันผลิตภัณฑอาหารแปรรูปของพื้นที่ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่สอดคลองกับความตองการของตลาด  

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของผลิตภัณฑอาหารแปรรูปของพื้นที่ 

ตัวชี้วัด  

1. กลยุทธการกําหนดตําแหนงการแขงขันในตลาด 

2. ฃระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่สอดคลองกับความตองการของตลาด 

2. มีการเพิ่มศักยภาพการแขงขันผลิตภัณฑอาหารแปรรูปของพื้นที่ 

กิจกรรม 

1. สํารวจ และรวบรวมขอมูลความตองการของตลาดในประเทศและตางประเทศ  

2. ศึกษา และวิเคราะหความตองการของตลาดดานอาหารแปรรูป เพื่อนํามากําหนดการ

วางตําแหนงผลิตภัณฑอาหารแปรรูปของพื้นที่ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

3. สงเสริม และพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑปศุสัตวตามการวางตําแหนงของผลิตภัณฑ 

4. เผยแพรและประชาสัมพันธแกผูประกอบการอาหารแปรรูป และผูที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ  5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

หอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรม  พาณิชยจังหวัด  ในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ 

อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

งบประมาณ  500,000บาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการลดตนทุนในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูป 

หลักการเหตุผล   

ตนทุนในกระบวนการผลิตเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันในตลาดอาหารแปรรูปปจจัย

การผลิตในประเทศไทยมีแนวโนมตนทุนสูงขึ้น สงผลใหความสามารถในการแขงขันกับประเทศ

เพื่อนบานลดลง จึงมีความจําเปนที่จะตองลดตนทุนในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปในประเทศ

ใหลดลง เพื่อใหรักษาสถานภาพการแขงขันเอาไวได 

วัตถุประสงค  

1. เพือ่หาแนวทางการลดตนทนุในกระบวนการผลติอาหารแปรรูป  

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันดานอาหารแปรรูปในพื้นที่ 

ตัวชี้วัด    

% ตนทุนในกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปที่ลดลง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีแนวทางการปฏิบัติที่นําไปสูการลดตนทุนการผลิตอยางยั่งยืน 

2. เกิดการเพิ่มศักยภาพการแขงขันดานอาหารแปรรูปของพื้นที่ 

กิจกรรม 

1. สํารวจ และรวบรวมขอมูลดานตนทุนที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตอาหารแปรรูป 

2. ศึกษา และวิเคราะหตนทุนที่เกี่ยวของกับการผลิตอาหารแปรรูปและหาแนวทางการ

ปฏิบัติที่นําไปสูการลดตนทุนการผลิต 

3. จัดอบรมความรูดานแนวทางการปฏิบัติที่นําไปสูการลดตนทุนการผลิตแก

ผูประกอบการ เครือขายอาหารแปรรูปและผูที่เกี่ยวของ 

4. เผยแพรและประชาสัมพันธแกผูประกอบการ เครือขายอาหารแปรรูปและ                       

ผูที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ  3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันการศึกษา หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม  พาณิชยจังหวัดในจังหวัด สุโขทัย

เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัด

พิษณุโลก 

งบประมาณ  5 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีท่ีใชในกระบวนการผลิต  

หลักการเหตุผล   

เทคโนโลยีที่ใชในกระบวนการผลิตเปนสิ่งที่สําคัญตอการตัดสินใจในโลกปจจุบันจึง

ควรมีโครงการการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชในกระบวนการผลิตรองรับ  การพัฒนาอุตสาหกรรมการ

ผลิตอาหารแปรรูปใหมีความไดเปรียบในการแขงขัน 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีที่ใชในก ารผลิตอาหารแปรรูปใหทันสมัยและ             

มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันดานอาหารแปรรูปในพื้นที่ 

ตัวชี้วัด  

ความทันสมัยและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่ใชในกระบวนการผลิต 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. เกิดการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีที่ในการผลิตอาหารแปรรูปใหทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

2. เกิดการเพิ่มศักยภาพการแขงขันดานอาหารแปรรูปของพื้นที่ 

กิจกรรม 

1. สํารวจ และรวบรวมขอมูลดานเทคโนโลยีที่ใชในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  

2. ศึกษา และวิเคราะหจุดเดน จุดดอย ปญหาและอุปสรรคของเทคโนโลยี เพื่อหา

แนวทางพัฒนาจุดเดน ปรับปรุงและแกไขจุดดอย ปญหาและอุปสรรคของเทคโนโลยี 

3. จัดสัมมนาแกเครือขายอาหารแปรรูปและผูที่เกี่ยวของถึงแนวทางการปรับปรุงและ

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนําไปประยุกตใชในกระบวนการผลิต 

4. ทําการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง 

5. เผยแพรและประชาสัมพันธแกผูประกอบการ เครือขายอาหารแปรรูปและผูที่เกี่ยวของ 

6. ใหคาํปรึกษาแนะนํา 

ระยะเวลาดาํเนินการ  5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สถาบันการศึกษา  สภาอุตสาหกรรม  ในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ 

กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ  2 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการใหคําปรึกษาการทําธุรกิจแกผูประกอบการอาหารแปรรูป 

หลักการเหตุผล   

การทําธุรกิจในสมัยใหมจําเปนตองมีความรูมีหลักวิชาทางดานการบริหารจัดการหนาที่

ทางธุร กิจตางๆ เชน ดานการตลาด การผลิตและการเงิน เพื่อใหทํางานอยางมีระบบและเปน                  

มืออาชีพ จึงควรมีโครงการใหความรูคําปรึกษาการทําธุรกิจแกผูประกอบการอาหารแปรรูป 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อใหคําปรึกษาธุรกิจดานการผลิต การเงิน การตลาดและการจัดการทั่วไปแก

ผูประกอบการอาหารแปรรูป 

2. เพื่อใหผูประกอบการอาหารแปรรูปไดรับทราบขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด  

 ระดับทักษะความรูในการบริหารธุรกิจอาหารแปรรูป 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ผูประกอบอาหารแปรรูปไดรับคําปรึกษาขอมูลดานการผลิต การเงิน การต ลาดและ

การจัดการทั่วไป 

2. ผูประกอบการอาหารแปรรูปไดรับทราบขอมูลขาวสารที่ถูกตอง รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 

1. ประชาสัมพันธโครงการแกผูประกอบการอาหารแปรรูปและผูที่สนใจ 

2. รับสมัครและจัดลําดับของผูที่ตองการรับคําปรึกษา 

3. จัดที่ปรึกษาหรือผูที่มีความรูความสาม ารถดานธุรกิจอาหารแปรรูปที่เปนไปอยาง

สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ 

4. เผยแพรและประชาสัมพันธโครงการแกผูประกอบการ เครือขายอาหารแปรรูปและ

ผูที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง 

ระยะเวลาดาํเนินการ  5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม พัฒนาชุมชนในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ 

กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานีสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดยอม  ศูนยส งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ  500,000 บาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการพฒันาเครือขายอาหารแปรรูป 

หลักการเหตุผล  

โครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยสนับสนุนในการพัฒนาธุรกิจ  มีสวนในการสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขันใหกับกิจกรรมหลักโดยตรงในธุรกิจอาหารแปรรูป จึงควรมีการสงเสริมให

มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาเครือขายอาหารแปรรูปขึ้น 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุนการพัฒนาเครือขาย

อาหาร แปรรูป 

2. เพื่อใหมีการวางแผนดานงบประมาณการสรางและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ

เครือขายอาหารแปรรูป 

ตัวชี้วัด   

1. ระบบโครงสรางพื้นฐานที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป  

2. แผนงบประมาณการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานรองรับการพัฒนาการเติบโตของเครือขายอาหารแปรรูป 

2. มีโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนเครือขายอาหารแปรรูป 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังคณะกรรมการและหนวยงานรับผิดชอบ หลักศึกษาปญหาระบบโครงสราง

พื้นฐาน 

2. จัดจางที่ปรึกษาศึกษาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารแปร

รูปทั้งระบบ 

3. เกษตรกร ผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ มีสวนรวมพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน

ของเครือขาย 

4. เผยแพรขอมูลขาวสารโครงการ ใหเกษตรกร ผูประกอบการและผูมีสวนเกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 4 ป (พ.ศ. 2549 – 2552) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

พฒันาการจังหวัด  องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนทองถิน่ในจังหวัด 

สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี 

งบประมาณ  2 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการฟนฟู รักษาและสรางฐานทรัพยากรดินและนํ้า 

หลักการเหตุผล   

ทรัพยากรดินและน้ําเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปการฟนฟู

ดูแลรักษาทรัพยากรดังกลาวใหมี ความอุดมสมบูรณจะชวยใหนําไปสู สภาพแวดลอมทีด่แีละ               

การพัฒนาที่มีความยั่งยืน 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อฟนฟูทรัพยากรดิน และนํ้าในเขตพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง และ

ใกลเคียง 

2. เพื่อรักษา และสรางฐานทรัพยากรดิน และนํ้าในเขตพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง และใกลเคียง 

ตัวชี้วัด    

1. ระดับการฟนฟูทรัพยากรดิน และนํ้าในเขตพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง และ

ใกลเคียง 

2. ระดับการรักษา และสรางฐานทรัพยากรดิน และนํ้าในเขตพื้นที่กลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง และใกลเคียง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีการฟนฟูทรัพยากรดิน และนํ้าในเขตพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง และ

ใกลเคียง 

2. สามารถที่จะรักษา และสรางฐาน ทรัพยากรดิน และนํ้าในเขตพื้นที่กลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง และใกลเคียง 

กิจกรรม 

1. ทําการสํารวจ และรวบรวมขอมูลของทรัพยากรดิน และนํ้าที่มีอยูในเขตพื้นที่ 

ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้น 

2. จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานฟนฟู  รักษา และสรางฐานทรัพยากรดิน และนํ้า 

โดยมีหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในการประสานความรวมมือสําหรับโครงการ 

3. จัดทําแผนการฟนฟู รักษา และสรางฐานทรัพยากรดิน และนํ้า 

4. เผยแพร และประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนใหหนวยงาน และผูที่เกี่ยวของรวมใจกัน

ดําเนินการฟนฟู รักษา และสรางฐานทรัพยากรดิน และนํ้า ใหเปนไปตามแผนฯ 

5. ดําเนินการฟนฟู รักษา และสรางฐานทรัพยากรดิน และนํ้า 
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6. สรุปผลการดําเนินงาน เพื่อนํามาปรับปรุง หรือแกไขใหเกิดความเหมาะสมในระยะ

ตอไป 

ระยะเวลาดาํเนินการ  5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

เกษตรจังหวัด  ที่ดินจังหวัด  ปาไมจังหวัด  ชล ประทานจังหวัดใ นจังหวัด สุโขทัย 

เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี สาํนักงานสิง่แวดลอมภาคเหนือ  

งบประมาณ  10 ลานบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจแปรรูปอาหาร: กลุมพ้ืนที่ภาคเหนอืตอนลาง 

- 40 - 
 
ชื่อโครงการ  โครงการจัดทําฐานขอมูลดานการเกษตรและอาหารแปรรูปของกลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

หลักการเหตุผล  

ฐานขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญตอการตัดสินใจในโลกปจจุบันที่ขอมูลมีการไหลอยางรวดเร็ว

จึงควรมีโครงการการพัฒนาระบบฐานขอมูลรองรับฐานขอมูลอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

แปรรูปและบริหารจัดการเพื่อนําไปใชในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารแปรรูปให  

มีความไดเปรียบในการแขงขัน 

วัตถุประสงค   

1. เพื่อรวบรวมฐานขอมูลดานการเกษตร อาหารแปรรูปและขอมูลที่เกี่ยวของ  

2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศดานอาหารแปรรูปและขอมูลที่เกี่ยวของ 

ตัวชี้วัด    

1. ฐานขอมูลดานการเกษตร อาหารแปรรูปและขอมูลที่เกี่ยวของ  

2. ระดับของการปรับปรุงสารสนเทศดานการเกษตรอาหารแปรรูปและขอมูล ที่เกี่ยวของ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 มีฐานขอมูลดานการเกษตรและอาหารแปรรูปจากเครือขายอาหารแปรรูปที่ถูกตองและ

ทันสมัยเพียงพอตอการตัดสินใจ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาดานการเกษตรและอาหารแปรรูป

อยางตอเน่ือง 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังศูนยขอมูลสารสนเทศดานอาหารแปรรูป 

2. จัดต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบดานขอมูลสารสนเทศ  

3. จัดทําฐานขอมูลเพื่อการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศในเครือขายอาหารแปรรูป  

4. จัดทําแผนงานการพัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ 

5. จัดต้ังผูรับผิดชอบจัดการฐานขอมูล และสารสนเทศ  

6. เผยแพรขอมูลขาวสารผานเครือขายและการประชาสัมพนัธ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สาํนักงานเกษตรจังหวัด  พาณิชยจังหวัด  พัฒนาชุมชนในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ 

อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี  

งบประมาณ  2  ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขาสูภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมแปร

รูปอาหาร 

หลักการเหตุผล  

แรงงานเปนปจจัยสําคัญในอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  อาหาร   

การกําหนดใหภาคเหนือตอนลางมีศักยภาพการพัฒนาดานการเกษตรและ  อุตสาหกรรมแปรรูป

อาหาร จึงจําเปนที่จะตองมีการวางแผนการพัฒนาแรงงานรองรับศักยภาพดานการ เกษตรและ

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทั้งปริมาณและ ระดับทักษะที่ตองการ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อผลิตแรงงานทักษะฝมือ สรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพปอนสูภาคการเกษตร

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป 

2. เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูปโดยรวมของภาคเหนือ

ตอนลาง 

ตัวชี้วัด   

1. ระดับทักษะฝมือแรงงานเกษตรที่สูงขึ้น 

2. จํานวนแรงงานทักษะฝมือที่เพิ่มขึ้น 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

ไดแรงงานที่มีทักษะ คุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กอใหเกิดการจางงานใน

ทองถิ่น  

กิจกรรม 

1. ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครแรงงานระดับอําเภอไปสูระดับจังหวัด 

2. ฝกอบรมในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติงาน 

3. ทดสอบความรูท่ีผานการอบรมเพื่อรับใบประกาศ 

4. จัดหาแหลงงานใหกับแรงงานที่ไดรับการอบรม 

ระยะเวลาการดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

แรงงานจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพ งเพชร 

พิจิตร อุทัยธานี 

งบประมาณ  1 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

หลักการเหตุผล  

ดวยเงื่อนไขทางการคาโดยเฉพาะเร่ืองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยความ

เขมงวดในคุณภาพตัวสินคาที่จะตองมีการตรวจสอบและออกใบรั บรองผล จึงควรมีโครงการ

จัดระบบ การตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองผลที่มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองรองผลที่ถูกตอง รวดเร็ว และ

มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการทํางานแกภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ตัวชี้วัด   

1. มาตรฐานการตรวจสอบคูณภาพ 

2. ระดับความนาเชื่อถือในการออกใบรับรองผลคุณภาพ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. มีระบบการตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองผลที่ถูกตอง รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

2. การทํางานของภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของมีความทันสมัยและคลองตัว 

กิจกรรม 

1. สํารวจความตองการการใชบริการ  ปญหาและอุปสรรคของการใชบริการตรวจสอบ

คุณภาพและออกใบรับรองผลสําหรับผลิตภัณฑเกษตรและอาหารแปรรูปของเครือขายอาหารแปรรูป 

2. จัดประชุมเชื่อมโยงหนวยงานที่ใหบริการตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองผล

สําหรับผลิตภัณฑเกษตรและอาหารแปรรูปกับเครือขายอาหารแปรรูป  เพือ่หาแนวทาง รวมสําหรับ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพและออกใบรับรองผลใหรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

3. จัดทําฐานขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการและเครือขายอาหารแปรรูป 

4. เผยแพรขอมูลขาวสารดานการใหบริการและการประชาสัมพันธแกเครือขายอาหาร

แปรรูปและผูที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัด สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร 

อุทัยธานี สถาบันอาหาร บริษัท หองปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร จํากัด 

สถาบันการศึกษาดานเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรการอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ  

งบประมาณ  1 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จในธุรกิจอาหารแปรรูป

ในภาคเหนือตอนลาง 

หลักการเหตุผล  

การสรางการเรียนรูจากผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จจะชวยเพิ่มความเร็วในการ

แขงขันดวยการนําองคประกอบปจจัยสําเร็จมาเทียบเคียงและพัฒนาตอ จึงควรมีการคนหาและ

ศึกษาปจจัยที่ทําใหผูประกอบการในภาคเหนือตอนลางประสบความสําเร็จในธุรกิจอาหารแปรรูป

มาเปนตนแบบในการศึกษาเรียนรู 

วัตถุประสงค  

1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่ทําใหผูประกอบการในภาคเหนื อตอนลางประสบความสําเร็จ

ในธรุกจิอาหารแปรรูป 

2. เพื่อใหเครือขายอาหารแปรรูปและผูที่เกี่ยวของไดเรียนรูแนวทางการประกอบธุรกิจ

อาหารแปรรูปที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด   

1. เกณฑการกําหนดปจจัยความสําเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารแปรรูป  

2. ระดับการเรียนรูของเครือขายอาหารแปรรูปและผูที่เกี่ยวของ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. ทราบถึงปจจัยที่ทําใหผูประกอบการในภาคเหนือตอนลางประสบความสําเร็จในธุรกิจ

อาหารแปรรูป 

2. เครือขายอาหารแปรรูปและผูที่เกี่ยวของไดเรียนรูแนวทางการประกอบธุรกิจอาหาร

แปรรูปที่สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่และอยางมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรม 

1. สํารวจและรวบรวมขอมูลของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจอาหาร

แปรรูปในภาคเหนือตอนลาง 

2. ศึกษาและวิเคราะหถึงปจจัยที่ทําใหผูประกอบการประสบความสําเร็จ 

3. จัดสัมมนาโดยเชิญผูประกอบการอาหารแปรรูปที่ประสบความสํา เร็จในพื้นที่มาเลา

ประสบการณแกเครือขายอาหารแปรรูปและผูที่เกี่ยวของ 

4. จัดทําเอกสารขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสูความสําเร็จของผูประกอบการอาหารแปรรูปใน

ภาคเหนือตอนลางแจกจายแกผูเขารวมสัมมนาและผูที่เกี่ยวของ 

5. ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการของผูประกอบการที่ประสบความสําเร็จ 
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6. เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธแกเครือขายอาหารแปรรูปและผูที่

เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา สถาบันสงเสริม SMEs 

ในจังหวัด สุโขทัย  พชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี  

งบประมาณ  500,000 ลานบาท 
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ชื่อโครงการ   โครงการสรางผูฝกอบรมถายทอดความรูและประโยชนในการรวมกลุม 

   อุตสาหกรรมแกผูประกอบการอาหารแปรรูป 

หลักการเหตุผล  

การถายทอดองคความรูในการรวมกลุมจําเป นตองมีวิทยากรที่มีความรู  ความสามารถ

อยางแทจริงที่มีความสามารถในการถายทอดความรูและประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแก

ผูประกอบการอาหารแปรรูปจึงควรมีสรางผูฝกอบรมถายทอดความรูและประโยชนในการ

รวมกลุมอุตสาหกรรมแกผูประกอบการอาหารแปรรูป 

วัตถุประสงค  

 เพื่อสรางผูฝกอบรมเพื่อถายทอดความรูและประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแก

เครือขายอาหารแปรรูป 

ตัวชี้วัด   

จํานวนผูผานการฝกอบรมเปนผูฝกอบรมการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกผูประกอบการอาหารแปรรูป 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

ผูฝกอบรมที่เปนตัวกลางถายทอดความรูและป ระโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแก

เครือขายอาหารแปร รูปที่มีศักยภาพ 

กิจกรรม 

1. ประชาสัมพันธโครงการแกผูประกอบการอาหารแปรรูปและเครือขายอาหารแปรรูป

และเชิญชวนเขารวมสัมมนา 

2. จัดการสัมมนาถึงแนวทางการเปนผูฝกอบรมที่มีศักยภาพทั้งตอตนเองและเครือขาย

อาหารแปรรูป 

3. ฝกอบรมแกผูสนใจเปนผูฝกอบรมที่เปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนใน

การรวมกลุมอุตสาหกรรมแกเครือขายอาหารแปรรูป  

4. จัดใหผูฝกอบรมไดศึกษาดูงานจากสถานประกอบการของผูประกอบการอาหารแปรรูป 

5. เผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธแกเครือขายอาหารแปรรูปและผูที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2549 – 2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  

สํานักงานจังหวัด หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันอุดมศึกษาใน

จังหวัดสุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 

จังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ  500,000บาท 
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