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บทที่ 1
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเอื้อตอการปลูกสับปะรด
จึงเปนแหลงผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑสับปะรดที่สําคัญแหงหนึ่งในประเทศไทย โดยมีผลผลิต
เฉลี่ย ประมาณ 0.85 ลานตันตอป และในแตละปมีผลผลิตเหลืออยูเปนจํานวนมาก จึงมีการแปรรูป
ผลผลิต ในลักษณะตางๆ การแปรรูปผลิตภัณฑสับปะรด เปนกระบวนการที่เชื่อมโยงระหวาง
ภาคเกษตรกรรมกั บ ภาคอุ ต สาหกรรม ส ง ผลให เ กิ ด การสร า งงานและการสร า งรายได ใ ห แ ก
ประชาชนในพื้นที่ เมื่อพิจารณาถึงเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด พบวามี
วิสาหกิจที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทาน ทั้งในระดับตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา อยูในพื้นที่ ดังแสดงใน
ภาพ 1
อุตสาหกรรมรตนน้ํา
- เกษตรกรที่ปลูกสับปะรด
ในและนอกจังหวัดพื้นที่
-รานจําหนายปุยและอุปกรณ
การเกษตร
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร(ธกส.)

อุตสาหกรรมกลางน้ํา
- แผงสับปะรด
- สหกรณผูปลูกสับปะรด
- โรงงานแปรรูปสับปะรด

อุตสาหกรรมปลายน้ํา
- การขนสง
- การตลาด/สงออก
- บรรจุภัณฑ

ภาพ 1 แสดงความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ที่เกีย่ วของกับ
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
อุ ต สาหกรรมต น น้ํ า ของเครื อ ข ายวิ สาหกิ จ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ สั บ ปะรด จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ เกี่ยวของกับกิจกรรมการปลูกสับปะรด อุปกรณทางการเกษตรและแหลงเงินทุน
ในการปลูกสับปะรด
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-2อุตสาหกรรมกลางน้ํา เกี่ยวของกับการจัดจําหนายและการแปรรูป เมื่อสับปะรดโตเต็ม
ที่พรอมที่จะตัดไปสงโรงงานแปรรูป โดยมีพอคาทองถิ่นมารับซื้อจากไรโดยตรง (สัมภาษณ คุณธนู
พัฒนวงศ, วันที่ 22 เมษายน 2548) และคัดสรรสงไปยังตลาดในพื้นที่ และโรงงานแปรรูปซึ่งเปน
อุ ต สาหกรรมกลางน้ํ า ของเครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ สั บ ปะรด ซึ่ ง ในจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธมีมากที่สุด 15 โรงงาน
สหกรณผูปลูกสับปะรดเปนองคกรหนึ่งที่เกี่ยวของกับการรับซื้อสับปะรดสด โดยไดรับ
โควต าจากโรงงาน นํามาจัด สรรให กั บชาวไร แตสหกรณยั งไมมี ก ารรวมตัว กันอยางเข ม แข็ง
เนื่องจากชาวไรเกรงวาหากขายใหกับสหกรณ สวนหนึ่ง สวนที่เหลือก็ตองนําไปขายใหกับโรงงาน
เองอีกครั้งหนึ่ง โดยสหกรณที่เกี่ยวของกับการปลูกสับปะรด จะมีการกระจายตัวอยูทั้งในจังหวัด
เพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
อุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแกการขนสง ซึ่งเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกระจายผลิตภัณฑ ไป
ยังตลาดโลกโดยการสงออกสวนใหญจะไปทางเรือเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ มี
ทาเรือน้ําลึก 2 ทา
การวิเคราะหอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ที่เกี่ยวของกับเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรดที่กลาวมา เปนการวิเคราะหความเชื่อมโยงของกลุมอุตสาหกรรม
ที่เกื้อหนุน และสงเสริมกันในแนวตั้ง (Vertical
Linkage)
อยางไรก็ตามการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด ตามแนวคิด
การพั ฒนาเครื อข า ยวิ สาหกิจ (Cluster) นั้ น จํา เปน ต องมีการวิเคราะหค วามเชื่อมโยงของกลุม
อุตสาหกรรมที่เกื้อหนุนและสงเสริมกันในแนวนอน รวมทั้งวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขาย
วิสาหกิจโดยใชหลักการวิเคราะห Diamond Model วิเคราะหปจจัย 4 ดาน ไดแก 1) เงื่อนไขของ
ปจจัยการผลิต 2) เงื่อนไขดานอุปสงค 3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุน 4) บริบทการ
แขงขันและกลยุทธของบริษัท ที่มีผลตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของเครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
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-32. ผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย แวดล อ มของเครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ สั บ ปะรด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด ที่นําเสนอตอไปนี้ เปน
ผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ประกอบการการศึกษาขอมูลขั้นปฐมภูมิจากภาคสนาม โดย
การจัดสนทนากลุมผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐ และผูประกอบการภาคเอกชนเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2548
ที่โรงแรมโรยัล ไดมอนด จังหวัดเพชรบุรี มีผูเขารวมการสนทนารวมทั้งหมด 24 คน
1) เงื่อนไขของปจจัยการผลิต
1.1 มีวัตถุดิบหรือสับปะรดที่มีคุณภาพ เนื่องจาก จังหวัดประจวบคีรีขันธมีสภาพพื้นดิน
และสภาพภูมิศาสตรเหมาะสม ทําใหไดสับปะรดที่มีรสชาติดี
1.2 คุณภาพของทรัพยากรบุคคล ในภาคการผลิต หรือเกษตรกรในพื้นที่มีประสบการณ
และความชํานาญในการปลูกสับปะรดมายาวนาน แตแรงงานในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปยังเปน
แรงงานที่ขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีทางการผลิต และมีปญหาจํานวนคนงานในโรงงานไมเพียงพอ
โดยเฉพาะวันเงินเดือนออกจะมีผูขาดงานมากถึงรอนละ 20 - 25 แมทางโรงงานจะสรางแรงจูงใจโดย
สร างหอพั กไว ในโรงงาน ก็ ยั งไม สามารถทํ าให คนงานอยู ประจํ าได ส งผลให ต องลดจํ านวน
เครื่องจักรในการผลิตลง
1.3 การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
ยังไมมีการใชเทคโนโลยีระดับสูงมากนัก เนื่องจากการผลิตจะเปนไปตามคําสั่งซื้อ (Order) ตาม
ความตองการของลูกคาทั้งในดานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑไมมากนัก
1.4 เงิ น ทุ น ในอุ ต สาหกรรมสั บ ปะรด ผู ป ระกอบการในโรงงานขนาดใหญ ที่
จําเปนตองใชทุนในเรื่องเครื่องจักร จะไดรับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชยและสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) แตโรงงานขนาดเล็กยังมีปญหาดานการกูยืมเงินทุน
เนื่องจากธนาคารเกรงวาจะมีปญหาการชําระคืน ทําใหโรงงานขนาดเล็กประสบปญหาทางดาน
เงินทุนหมุนเวียน
1.5 โครงสรางพื้นฐาน ภายในจังหวัดมีโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพที่เหมาะสม ไดแก
มีทาเรือน้ําลึกในการขนสง มีแหลงน้ําในการผลิต โดยกรมชลประทานไดพัฒนาแหลงน้ําหลายแหงที่
สามารถนําน้ํามาใชในภาคเกษตรกรรมได แตยังมีบางพื้นที่อยูนอกเขตชลประทานจึงยังมีการขาดแคลน
น้ําอยูบาง
2) เงื่อนไขดานอุปสงค
สับปะรดที่ปลูกในประเทศไทย มีการบริโภคภายในประเทศเพียงรอยละ 10 สวนใหญที่เหลือ
แปรรูปสงออกตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึ่งเปนตลาดที่มีมาตรฐานสูง การผลิตเปนไป
ตามคําสั่งซื้อ จึงไมมีปญหาในเรื่องชองทางการจําหนาย แตมีปญหาสําคัญคือการรับรองมาตรฐานสินคาที่
จะตองมีหนังสือรับรอง (Certificated) ที่ประเทศนําเขานั้นๆ กําหนด เชนการนําเขาประเทศเยอรมันหรือ
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-4ฝรั่งเศส ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน IFS (International Food Standard) เปนตน และผูสงออกตอง
ยกระดับมาตรฐานของตนโดยการปรับปรุงโรงงานอยางสม่ําเสมอ ในบางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน จะมี
การตรวจสอบโรงงานกอนจะสั่งสินคาเขาประเทศ
3) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกไดแก บรรจุภัณฑ
อุ ต สาหกรรมน้ํ า ตาลเพื่ อ เป น ส ว นผสมในน้ํ า สั บ ปะรด อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รในการผลิ ต
อุตสาหกรรมขนสง เปนตน อุตสาหกรรมเหลานี้ลวนเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน และสวนใหญมีกิจการ
ที่ตั้งอยูในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑจากสับปะรดเพื่อขยายตลาด เชน สับปะรดสปา
โฟมทําความสะอาด หรือสารสกัดความเปรี้ยวจากสับปะรดประกอบอาหาร สารอาหารอัดเม็ดเพื่อเลี้ยง
สัตว เปนตน
3.1 ความเชื่อมโยงในแนวตั้ง อุตสาหกรรมสับปะรดกระปองเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
หลายประเภท ไดแก ผูปลูก โรงงานผูแปรรูป ผูกระจายสินคา อุตสาหกรรมสับปะรดกระปองเนน
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลไม โดยการเชื่อมโยงกับผูปลูกหรือเกษตรกรชาวไร เนนสวนใหญที่
ตองปอนผลผลิตใหกับโรงงาน มีทั้งชาวไรในจังหวัดประจวบคีรีขันธและนอกพื้นที่ โดยชาวไรแต
ละคนตางผลิตหรือปลูกสับปะรดโดยไมมีการวางแผนรวมกัน
การปลูกสับปะรดจําเปนตองใชปุยในการเพิ่มผลผลิตโดยปุย เปนปุยเคมีสวนใหญ แม
ปุยอินทรียจะสงเสริมใหใชเพื่อลดตนทุนการผลิตแตยังไมไดรับการตอบรับจากชาวไร
พอคาทองถิ่นที่รับซื้อสับปะรดหรือแผงสับปะรดจะมีความคุนเคยกับชาวไร เนื่องจาก
รูจักสนิทสนม เพราะเปนคนในละแวกบานที่เปนผูรับซื้อไปขายใหโรงงาน ชาวไรที่ไมมีรถจึง
นิยมเรียกใหพอคาหรือแผงสับปะรดมาซื้อหลังจากเก็บเกี่ยวผลสับปะรด สะดวก ไมตองขนไปขาย
โรงงาน ซึ่งมีการคัดสับปะรดและแยกเกรดขณะซื้อทันที ทําใหสับปะรดที่จะไดราคาดีจากโรงงาน
ถูกคัดแยกอยางละเอียด ขาดโอกาสไปขายที่โรงงานโดยตรง
3.2 ความเชื่อมโยงในแนวนอน การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกร
ต า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง ผู จํ า หน า ยปุ ย และสารเคมี ต า ง ๆ ความร ว มมื อ ระหว า ง
ผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจไดแก อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑซึ่งจะผลิตตามคําสั่งของ
โรงงานแปรรูป ผูจัดจําหนายหรือตัวแทนผูสงออก ซึ่งจะเปนผูตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑตาม
มาตรฐานของประเทศที่จะนําเขา
ผูบริโภค ผูบริโภคภายในประเทศ แมมีจํานวนไมมากนัก แตมีสับปะรดหลายพันธุ
ใหเลือก โดยสับปะรดบางพันธุรสชาติไมอรอยไมเหมาะการบริโภคสด ทําใหขาดชองทางในการ
จําหนาย ความตองการของผูบริโภค เปนตัวกําหนดการพัฒนาพันธุสับปะรด ซึ่งผูบริโภคในและ
ตางประเทศจะมีระดับความตองการที่แตกตางกัน
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-5องคกรของรัฐจะเปนฝายสนับสนุนในการทํางานมากกวาในการที่จะลงมาพัฒนาหรือ
ใหคําแนะนําโดยตรง เชน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จะตรวจสอบวามีการบําบัดน้ําเสีย
ถูกตองหรือไม หรือเปนตัวกลางในการแสวงหาความรวมมือระหวางโรงงานแปรรูปตางๆ สถาบัน
การเงินของรั ฐ จะให กูยื ม เงิน แกเกษตรกรเปน หลัก สวนสถาบั นการเงินของเอาชนจะให กูยืม
สําหรับผูประกอบการ
หวงโซอาหาร (Values Food Chain) ของการผลิตสับปะรดแปรรูป
พันธุ

การผลิตใน

การผลิตใน

การตลาด

ผูริโภค

Trace Ability

ภาพ 2 แสดงหวงโซอาหารของการแปรรูปผลิตภัณฑสบั ปะรด
การผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่ทําจากผลผลิตทางการเกษตรมาผานกระบวนการแปรรูป
เพื่ อ ให ไ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส ะดวกต อ การบริ โ ภคและยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษา ประกอบกั บ ป จ จุ บั น
ผู ป ระกอบการเริ่ ม มี ก ารขยายตั ว และมี ศั ก ยภาพในการส ง ออกมากขึ้ น ทํ า ให มี คู แ ข ง เพิ่ ม ขึ้ น
โดยเฉพาะประเทศผูผลิตรายใหม ซึ่งคาจางแรงงานต่ํา ฉะนั้นการผลิตอุตสาหกรรมอาหารตองทํา
เปนขบวนการที่สามารถสอบยอนกลับ (Trace ability) ไปสูขบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆ ไดวามี
คุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะไมใหเปนประเด็นขอกีดกันทาง
การคา (Trade Barrier) ซึ่งมีผลกระทบอยางมากกับประเทศที่ยังไมมีความพรอม
ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการสรางมูลคาเพิ่มในตัวเองและมีความหลากหลายสูง
เนื่ อ งจากประเทศไทยเป น ประเทศเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรมอาหารสามารถใช ผ ลผลิ ต ทาง
การเกษตรภายในประเทศเปนวัตถุดิบได โดยคิดเปนสัดสวนประมาณ รอยละ 80 - 90 และมีตนทุน
วัตถุดิบเฉลี่ยประมาณ รอยละ 65 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด
2.4 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ
การผลิตและการสงออกผลิตภัณฑสับปะรดจะตองมีมาตรฐานตามที่กําหนดเชน
มาตรฐาน (GAP) (Good Agriculture Practice) ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดเสนอแนวทางการปลูก
สับปะรดที่ถูกตองและเหมาะสมเพื่อรองรับปญหากฎหรือระเบียบวาดวยการควบคุมความปลอดภัย
ในการผลิตและการบริโภค เชน ระบบ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) และ
Sanitary and Phytosanitary (SPS) มาใชเปนเครื่องมือกีดกันทางการคาสินคาเกษตรที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยการผลิตสับปะรดอยางถูกตองเหมาะสม รวมกันระบบการตรวจสอบการผลิตในแปลง
ของการเกษตร ซึ่งกําลังจะมีขึ้นเปนสวนหนึ่งของระบบรับประกันคุณภาพสินคาเกษตร
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-6จริ ย ธรรมของผู เ กี่ ย วข อ งในเครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ สั บ ปะรด
ผูเกี่ยวของทั้งเกษตรกรผูปลูก ผูขายสินคา ปุย ยา โรงงานผูรับซื้อไปแปรรูป ตางตองมีจริยธรรมใน
สวนของตน โดยผูปลูกเมื่อตกลงที่จะขายใหกับโรงงานใดควรจะปฏิบัติตามนั้นเพราะจะสัมพันธ
ไปถึงการวางแผนการผลิตของโรงงานดวย โรงงานก็ตองปฏิบัติตอผูปลูกเสมือนเพื่อนมิใชผูมา
พึ่งพาขายสินคา เพราะตางตองถอยทีถอยอาศัยกัน เชน ไมเทสับปะรดลงโดยมิไดคํานึงถึงถึงความ
เสียหายกับสับปะรดที่จะช้ําแลวอางวาสับปะรดไมไดคุณภาพตามที่โรงงานกําหนด หรือผูขาย
สิน คา ทั้ ง ปุ ย หรื อยาต อ งไม ขึ้ น ราคาสิ น คา โดยไมมี เ หตุ ผ ลอ า งแต เ พี ย งสิ น คา ราคาเพิ่ มขึ้ น หรื อ
บางครั้งสับปะรดแกยังไมไดที่แตโรงงานใหหยอดสารเรงครั้งเดียว เปนตน
สถาบันการเงิน ภายในกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดจะมีการกูยืมเงินจากธนาคาร
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนหลัก แตการทํางานของ ธ.ก.ส.แนวใหมมิใชปลอย
สินเชื่ออยางเดียวแตมีโครงการเพื่อลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรดวย บางบริษัทขาดปญหาใน
สภาพคลองเรื่องการเงินและขาดการสนับสนุนจากธนาคารของเอกชน ไมอนุมัติการกูยืมเงิน สวน
ธนาคารที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจหรือ SMEs Bank นั้น จากการสัมภาษณผูจัดการโรงงานแปรรูป
สับปะรดใหความเห็นวา การใหบริการของเจาหนาที่ยังไมเขมแข็งทําใหการติดตอไมบรรลุผล
ในดานความรวมมือของผูประกอบการ ผูประกอบการไมใหความรวมมือในการผลิตตาง
คนตางผลิตตามคําสั่งซื้อ (Order) ซึ่งปจจุบันมีมากเกินกําลังการผลิตอยูแลว กรณีผูประการบางราย
ขาดวัตถุดิบ ขาดกระปองบรรจุ ขาดกําลังการผลิต ขาดเงินทุนหรือดานอื่น ๆ ไมมีความรวมมือ
ทั้งสิ้นยกเวนผลิตเพื่อจําหนายใหกับผูประกอบการรายอื่นที่มาวาจาง
จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
แสดงในภาพ 3 และแผนภาพเครือขายวิสาหกิจแสดงในภาพ 4
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-7บริบทการแขงขันและ
กลยุทธทางธุรกิจ

เงื่อนไขของปจจัย
การผลิต
(+) พื้นที่มีความเหมาะสมทั้งมิอากาศ และภูมิ
ประเทศ
(+) ใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนหลัก
(-) แรงงานมีทักษะความรูดานการวิจัยและพัฒนา
และดานการตรวจสอบอยูในธุรกิจนอย
(-) แรงงานการผลิตมีไมเพียงพอ
(-) คุณภาพของดินและน้ําลดลง
(-) ขาดขอมูลดานการตลาดและขอมูลของคูแขง
(-) ขอจํากัดดานมาตรฐานการตรวจสอบ
(-) ตนทนการผลิตสง

( +) การผลิตเนนคุณภาพมีแนวโนมสูงขึ้น
(-) การบริโภคในประเทศไทยอยูในฐานะคงตัว
(-) ไทยไมมีบทบาทเชิงรุกในการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพอาหารในเวทีการคาโลก
(-) ความยุงยากซับซอนในกระบวนการและ
ขั้นตอนของหนวยงานราชการ
(-) นโยบายของรัฐตองจัดทําโซนนิ่งและ
ประกันราคา
(-) ผูสงออกตองมีการรวมกลุม

เงื่อนไขดานอุปสงค
(+) การบริโภคภายในประเทศ
สนับสนุนผลไมไทย
(-) การแขงขันดานการตลาดทําให
สินคาพัฒนาคุณภาพและ
พิถีพิถันมากขึ้น

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
และสนับสนุน

(-)
ขาดการประสาน การสื่อสารและความรวมมือของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกลุม ตาง ๆ
(-) ขาดการเชื่อมโยง การจัดการตลอดหวงโซอาหาร
(-) สถาบันการศึกษามีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมนอย
(-) ขาดอุตสาหกรรมที่พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการ
ผลิตภายในประเทศ
(-) การขาดการบริหารจัดการที่ดีตลอดหวงโซอาหาร
(-) โรงงานขาดความเชื่อมั่นในเกษตรกร
(-) ความรับผิดชอบของคนงาน
(-) ไมมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง

ภาพ 3 แสดงการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
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-8หนวยงานที่เกี่ยวของ
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
- กรมวิชาการเกษตร
- สมาคมอุตสาหกรรม
- BOI
สับปะรด
- ธกส
- สภาอุตสาหกรรม
- กรมสงเสริมการเกษตร
- สํานักงานพาณิชยจังหวัด
- ผูผลิตวัตถุดิบ/พันธุ

สับปะรด/ผูดูแลยา/
เคมีภัณฑ
- โรงงานบรรจุภัณฑ
- ผูผลิตนําเขาเครื่องจักร

เครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สับปะรด

บริษัทขนสงในประเทศ
และตางประเทศ

- กฎระเบียบและขอกีดกัน
- สถาบันการศึกษา
- หองปฏิบัติการ

คนควา/ทดลอง

ทางการคา
- ประเทศคูแขง/คูคา
- ผูบริโภค

ภาพ 4 แสดงเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
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-93. การประเมิ น ศั ก ยภาพการพั ฒ นาเครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ สั บ ปะรด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ระดับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ
สามารถพิจารณาจาก 2 มิติ คือมิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติศักยภาพการเติบโต
ของอุตสาหกรรม โดยในแตละมิติจะพิจารณาจากดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา และปจจัยขับเคลื่อนผลการ
พัฒนา ดังนี้
1) มิติความเขมแข็งของเครือขาย
ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา ไดแก
1.1 ระดับของนวัตกรรม
การผลิตสับปะรดกระปอง เปนอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่ใชเทคโนโลยี
ระดับพื้นฐานที่สามารถหาไดภายในประเทศโดยการแปรรูปอาหารเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาและพัฒนาผลิตภัณฑใหสะดวกในการรับประทาน การ
แปรรูปสับปะรดจะอยูในกระบวนการผลิต คือ การถนอมอาหารโดยใชความรอน (Thermal Process
Technology) เชน Sterilization Pasteurization และ Canning
1.2 จํานวนบริษัทที่เพิ่มขึ้น
มีโรงงานสับปะรดกระปองในจังหวัดประจวบคีรีขันธมากที่สุดถึง 15 โรง จากทั้ง
ประเทศจํานวน 27 โรง แสดงถึงกําลังการผลิตที่มีมากและวัตถุดิบภายในจังหวัดซึ่งสงออกไปขาย
ตางประเทศถึงรอยละ 90 และสามารถหาตลาดตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
1.3 การควบคุมคุณภาพ
อุ ตสาหกรรมผลิ ตภั ณ ฑ สั บปะรดของไทย ได มี การควบคุ มคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารในขั้นตอนการผลิตและมาตรฐานโรงงานที่สําคัญไดแก เปนระบบที่กําหนดขึ้น
โดย US Food and Drug Administration : FDA ซึ่งเปนที่ยอมรับวาเปนระบบควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุด
เปนการวิเคราะหอันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติในกระบวนการผลิตโดยมีพื้นฐานมาจากการ
ตระหนักถึงอันตรายจากเชื้อจุลินทรียที่สามารถเกิดขึ้นในขั้นตอนตาง ๆ ของการผลิต และอัตราหรือ
ความเสี่ยงถึงคุณภาพ การเนาเสียและการปนเปอนของสารอันตรายหรือความเสี่ยงเหลานั้น สามารถ
กําจัดใหหมดไปหรือควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับไดนอกจากนี้ระบบ HACCP ยังมีประโยชนใน
ดานการผลิตที่ทันเวลา ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑพรอมทั้งยังมีขอมูลหรือรายงานเปนหลักฐาน
สําหรับการตรวจสอบของลูกคาและหนวยงานที่รับผิดชอบ แสดงถึงหลักประกันคุณภาพในการผลิต
ซึ่งสับปะรดกระปองของไทยก็ผานมาตรฐาน HACCP ระบบควบคุมคุณภาพอีกประการ คือ GMP :
Good Manufacturing Practice เปนหลักเกณฑที่ดีในการผลิตอาหาร เปนระบบบริหารคุณภาพพื้นฐาน
ระบบหนึ่งเพื่อใหเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑที่ผลิตวามีคุณภาพตรงตามที่มาตรฐานกําหนดและ
สม่ําเสมอในทุกรุนที่ทําการผลิต
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก
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2.1 การขยายตัวในมูลคาการผลิต
อุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการแขงขันสูงเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมอยูในบริเวณปาเขตรอน
สับปะรดจึงมีรสชาดโดดเดนและเปนที่ตองการของตลาดโลก โดยประเทศไทยสงออกสับปะรด
เปนอันดับหนึ่งของโลกมากกวา 10 ป และปจจุบันก็ยังเปนอยู โดยมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยปละ 2
ลานตันหรือประมาณรอยละ 20 ของผลผลิตรวมทั่วโลก มีพื้นที่ปลูก 5-6 แสนไร ประเทศไทย
สงออกสับปะรดและผลิตภัณฑสับปะรดประมาณรอยละ 40 ของตลาดทั่วโลก ทํารายไดเขา
ประเทศป ล ะประมาณ 8-10 พั น ล า นบาท นอกจากนี้ อุ ต สาหกรรมสั บ ปะรดกระป อ งยั ง เป น
อุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงภาคการผลิตดานการเกษตรกับการอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มแก
วัตถุดิบจากภาคเกษตร
สถานการณการผลิตสับปะรดของประเทศพบวาเนื้อที่เก็บเกี่ยว ป 2547 เพิ่มขึ้น
เนื่องจากราคาสับปะรดที่เกษตรกรขายไดในชวง 2 ป ที่ผานมาอยูในเกณฑดี คือ ตั้งแต ป 2545 2546 ราคาสับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 4.25 และ 3.99 ตามลําดับ เนื้อที่เก็บเกี่ยวจากขอมูลป
เพาะปลูกสับปะรด 2547/48 (ป 2547) พบวาเนื้อที่เก็บเกี่ยว รวมทั้งประเทศ 0.552 ลานไร เพิ่มขึ้น
0.043 ลานไร หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.53 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 1.994 ลานตัน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว
0.094 ลานตัน หรือคิดเปนรอยละ 4.97
2.2 การนํารายไดเขาสูประเทศ อุตสาหกรรมสับปะรดกระปองเปนอุตสาหกรรมการ
แปรรูปสินคาเกษตรที่มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก โดยเปนอุตสาหกรรม
ที่ทํารายไดใหกับประเทศเปนจํานวนเงินมากถึงประมาณปละ 8 -10 พันลานบาท และเริ่มมีการแปร
รูปสับปะรดมาเปนเวลานานกวา 30 ปแลว
2.3 ความสําคัญที่มีตอการสรางงาน การผลิตสับปะรดจําเปนตองใชแรงงานเปน
จํานวนมากทั้งในชวงการปลูกและในขั้นตอนการผลิตของโรงงานที่ใชแรงงานคนจํานวนมาก
กอใหเกิดการจางงานคนในทองถิ่นไมต่ํากวา 20,000 คนและเกี่ยวของกับเกษตรกรผูปลูกสับปะรด
ทั่วประเทศประมาณ 30,000 ครัวเรือนหรือเกษตรกรประมาณ 130,000 คน
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(cluster Strongth /Development Stage)
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อิ่มตัว

3. Reorganization

รวมตัว 2. Seeking Direction
เริ่มตน 1. Fragmented
ต่ํา

6. Stars
5. Potential Stars
4. New Wave
สูง

ศักยภาพของเครือขาย (Industry Potential)

ภาพ 5

แสดงผลการประเมินตามรูปแบบการพัฒนาและศักยภาพของเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ

จากการประเมินเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด อยูในกลุม New Wave
เนื่องจากการรวมกลุมไมมีมากนัก มีบางกลุมที่เกี่ยวของกับวิสาหกิจเทานั้น เชน กลุมเกษตรกร หรือ
กลุมผูประกอบการโรงงานเอง แตยังขาดการประสานงานระหวางกลุมหรือเปนเครือขายตางๆ แต
อยางไรก็ตามเครือขายอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด มีแนวโนมที่เติบโตไดดีเนื่องจากความ
ตองการที่มีอยูอยางตอเนื่อง และการขยายตลาดออกไปเพิ่มขึ้นเพราะคุณภาพของผลิตภัณฑเอง และ
เกี่ยวเนื่องกับจางแรงงานดวย จึงควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาตอไปในระดับที่สูงขึ้น
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บทที่ 2
แผนภาพเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
1. ภาพรวมกลุม จังหวัด

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 เพชรบุ
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ระนอง ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
สตูล
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8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
สมุทรปราการ สระแกว
จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส
- 12 สงขลา
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1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
หัตถกรรม สิ่งทอและแฟชั่น ICT

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทองเทียว
่ ยว การคาชายแดน ผาฝาย
ยอมคราม ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ขาวหอมมะลิ โลจิสติกส

2.กลุมจังหวัดภาคเหนื
ภาคเหนือตอนลาง
การทองเที่ยว การคาชายแดน
ลอจิสติคส แปรรูปอาหาร ปศุสัตว
บริการองคความรู ออยและน้ําตาล
ขาว

4.กลุมจังหวัดตะวันตก
เลี้ยงสุกรคุณภาพ ขาวเกษตร
อินทรี
นทรีย กุงแปรรูป ทองเที่ยว
สัปปะรดกระปอง

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

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา
มัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารและ
ขนมของฝากพื้นเมือง ผลิตภัณฑ
จากยางพารา อูตอเรือ ซอมเรือ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของฝากของที่
ระลึก ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยางพารา
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8. กลุมจังหวัดภาคตะวั
ภาคตะวันออก
ทองเที่ยว อาหารทะเลแปรรูป อัญมณี
และเครื่องประดับ ผลไมสดและผลไม
แปรรูป ยานยนตและชิ้นสวน BIO plastic

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
แพะ ยางพารา เปาฮื้อ สมุนไพร
ผลไม ไก อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน
สวนผลไม ทองเที่ยว การคาชายแดน
- 13 -
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บทที่ 3
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
3.1 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ส ง เ ส ริ ม เ ค รื อ ข า ย วิ ส า ห กิ จ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ สั บ ป ะ ร ด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดกําหนดวิสัยทัศน
การพัฒนาประเทศโดยมุงเนนการแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญ
ใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคนไทย” และนโยบายของรัฐบาลปจจุบันที่
มุงเนนการ “ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมใหมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น สรางภูมิคุมกันใหแก
ระบบเศรษฐกิจ”
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด เปนวิสาหกิจหนึ่งที่มีสวนชวยในการยกระดับคุณภาพ
ชี วิ ต และปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากเป น วิ ส าหกิ จ ที่ เ ชื่ อ มโยงการผลิ ต ภาคเกษตรกั บ
ภาคอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกวัตถุดิบจากภาคเกษตรและสามารถทํารายไดเขาประเทศ
ประมาณปละ 9,000 ลานบาท
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนจังหวัดที่มีพื้นที่และภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกสับปะรด
มีผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความต องการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ สําหรับตลาด
ตางประเทศมีความตองการผลิตภัณฑสับปะรดแปรรูป เชน สับปะรดกระปอง เปนตน ซึ่งจังหวัด
ประจวบคีรีขันธมีศักยภาพในการแปรรูปผลิตสับปะรด เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปหลายแหงอยูใน
พื้นที่ จึงกลาวไดวาจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีวิสาหกิจในหวงโซอุปทานตั้งแตระดับตนน้ํา กลางน้ํา
และปลายน้ํา อยูในพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็มีขอจํากัดหลายประการทั้งในดานตนทุนการผลิตที่สูง
แหลงน้ําไมเพียงพอ ขาดแคลนแรงงาน ยังไมมีการรวมกลุมกันของธุรกิจที่เกี่ยวภายในเครือขาย
ดังนั้น หากมี การส งเสริ ม ให วิ ส าหกิ จ เหลานี้ ไดรวมกันเปนเครือขา ยวิ สาหกิจ จะเป น การเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน และยั่งยืนปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
องคประกอบสําคัญที่เอื้อตอความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สั บ ปะรดที่ ก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ควร
ประกอบดวยกระบวนการเรียนรูเพื่อเขาใจแนวคิดและหลักการของเครือขายวิสาหกิจการทํางาน
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- 15 รวมกัน และการพัฒนาฝมือแรงงานจากการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ ในการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด มีดังนี้
1. การใหความรูในเรื่องความสําคัญในการรวมกลุมจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสับปะรดเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตทั้งระบบ
2. ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตทั้งหมด ตองรวมมือกันวางแผนและ
กําหนดยุทธศาสตรสับปะรดแหงชาติ เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก
2.1 หนวยงานภาครัฐ จากการวิเคราะหพบวาหนวยงานภาครัฐควรสนับสนุน โครงการ
พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการผลิ ต เช น จั ด หาแหล ง น้ํ า ปุ ย ยาฆ า แมลง รวมทั้ ง แนะนํ า
เทคโนโลยีในการผลิตและการตลาด
2.2 สถาบั น การศึ ก ษา ควรมี บ ทบาทในการพั ฒ นาแรงงานที่ จ ะเข า สู ร ะบบ ไห เ ป น
แรงงานมีฝมือ รวมทั้งคนควาวิจัยผลิตภัณฑใหมๆ ที่เกี่ยวของกับสับปะรด
3. การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประกอบการ (กรณี โรงงาน) และเกษตรกรผูปลูก
จะชวยสรางความสัมพันธอันดีเพื่อการผลิตที่ยั่งยืนและมีศักยภาพตอไป
จากปจจัยแหงความสําเร็จดังกลาว ไดนํามาเปนแนวคิดพื้นฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ส ง เสริ ม เครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ สั บ ปะรด จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ ซึ่ ง
ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน/โครงการ
ทั้งสิ้น 5 โครงการ แยกเปนโครงการนํารอง 4 โครงการ และโครงการระยะสั้น 1 โครงการ
วิสัยทัศน
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ในระดับสากล สรางรายไดที่ดีและเปนธรรม บนพื้นฐานของความรวมมือ เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1.
2.
3.
4.

พัฒนาความรู ทักษะ ทัศนคติของผูเกี่ยวของทุกฝาย
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหมีสับปะรดที่มีคุณภาพ
พัฒนาแผนการผลิตสับปะรดรวมกัน เพื่อลดความผันผวนดานราคา
สรางความสัมพันธเชื่อมโยงในระบบเครือขาย

เปาประสงค
1. มีเครือขายวิสาหกิจที่เขมแข็ง
2. มีแผนดําเนินการผลิตที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ
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- 16 ประเด็นยุทธศาสตร
1. ปรับโครงสรางเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับประรดเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันiระดับสากล
2. พัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจที่เกีย่ วของ
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- 17 3.2 โครงการนํารองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ
โครงการพัฒนาสมรรถนะผูประกอบการ
หลักการและเหตุผล
ในอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากสั บ ปะรดมี ผู ป ระกอบการที่ เ กี่ ย วข อ งจํ า นวนมาก ทั้ ง
ผูประกอบการรายยอย และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งควรตองมีการพัฒนาสมรรถนะในดาน
ตางๆ โดยเนนการพัฒนาผลิตภัณฑตามมาตรฐานการสงออก
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานพาณิชยจงั หวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูประกอบการเดิมใหมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อกระตุน การพัฒนาโรงงานใหมีมาตรฐานการสงออก
3. เพื่อคัดสรรโรงงานและผูสงออกผลิตภัณฑสับปะรดดีเดนและไดมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโรงงานที่มีมาตรฐานในระดับที่สามารถสงผลิตภัณฑออกเพิ่มขึ้นปละ 1 โรง
2. การศึกษาดูงานโรงงานผลิต ผลิตภัณฑสบั ปะรดที่ไดมาตรฐานสงออกในตางประเทศ
อยางนอยปละ 5 ครั้ง
3. มอบรางวัลผูสงออกผลิตภัณฑสับปะรดดีเดนปละ 1 คน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การผลิตตรงตามมาตรฐานสากล
2. การแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูประกอบการดวยกันในเรื่องการผลิต
เปาหมายการดําเนินงาน
1. สํารวจความตองการของบุคลากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรดและ
การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑสับปะรด และจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของตามความตองการ
2. จัดกิจกรรมประกวดโรงงานผลิตผลิตภัณฑสับปะรดและหนวยงานรับผิดชอบใหการ
รับรองมาตรฐานการผลิตภัณฑสับปะรด
3. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
2 ป
งบประมาณ
3,000,000 บาท
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- 18 โครงการอบรมระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล GAP, HACCP และ SPS
หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางการคา ที่มีการแขงขันสูง มีการใชมาตรฐานกีดกันทาง
การค า ที่ซั บ ซ อ น ป 2547 เป น ต น มารั ฐ บาลประกาศให ป ระเทศไทยเป น ครั ว โลก ผลิ ต อาหาร
ปลอดภัยโดยสับปะรดเปนพืชหนึ่งใน 13 ชนิด ที่ตองมีการจัดการผลิตใหมีคุณภาพและปลอดภัย
โดยใชเทคโนโลยีการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพพืช สําหรับสับปะรด Good Agriculture
Practice (GAP) for Pineapple รวมทั้งมาตรฐานสากลดานอื่น คือ HACCP หรือ SPS ก็ตาม โดยมี
โครงการยอยคือโครงการอบรมความรูเรื่องการสงออกผลิตภัณฑสับปะรด
หนวยงานรับผิดชอบ
สํ า นั ก งานพาณิ ช ย จั ง หวั ด สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด สํ า นั ก งานอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเกษตรกรมีความรูดานการผลิตใหไดตามมาตรฐานสากล
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูระบบการจัดการคุณภาพสินคาเกษตร
3. เพื่ อ ให ค วามรู ด า นการส ง ออกสํ า หรั บ กลุ ม ผู ป ระกอบการโรงงานให ไ ด คุ ณ ภาพ
มาตรฐานสากล
ตัวชี้วัด
1. เกษตรผู ป ลู ก สั บ ปะรดร อ ยละ 80 สามารถผลิ ต สั บ ปะรดที่ มี คุ ณ ภาพตรงตาม
มาตรฐานสากล
2. เกษตรกรสามารถจัดระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากลไดภายใน 1 ป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกษตรกรสามารถจัดระบบการจัดการได
2. ความเชื่อมโยงทางการคาระหวางผูผลิตและกลุมผูคา
เปาหมายการดําเนินงาน
1. ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดอบรมเกษตรกรแกนนํา ภายใตโครงการโรงเรียนเกษตรกร
เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพสูระบบจัดการคุณภาพสินคาเกษตร จํานวน 10 รุน ๆ ละ 200 คน รวม
2,000 คนในปแรก
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- 19 2.คัดเลือกเกษตรกรรอยละ 25 จากสมาชิกกลุมผูปลูกสับปะรด ซึ่งกระจายตัวอยูในทุก
อําเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธและบางอําเภอของเพชรบุรี เขารับการใหความรูตามกระบวนการ
จัดการคุณภาพสินคาเกษตร ตามมาตรฐานสากล
3. หนวยงานรับติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดใน
พื้นที่ ทุก 6 เดือน
4. ประชุม สรุปผลการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
2 ป
งบประมาณ
3,000,000 บาท
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- 20 โครงการจัดตัง้ ศูนยประสานงานกลุมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสับปะรด มีวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับหลายดาน ทั้งใน
สวนของผูปลูก (เกษตรกร) ผูรับซื้อ (กลุมพอคา) หรือผูประกอบการโรงงานแปรรูป รวมทั้งจํานวน
ตองมีผูส นับ สนุน ดา นอื่น ทั้ง ทางดา นการวิจ ัย และพัฒ นาเทคโนโลยีก ารผลิต และผลิต ภัณ ฑ
การตลาด และ การจัดการ ระบบคุณภาพ ฯลฯ การติดตอประสานงานทําไดลําบาก จึงมีความจําเปนที่
ตองจัดตั้งศูนยประสานงานกลุมเครือขายวิสาหกิจขึ้น
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานพาณิชยจงั หวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนศูนยกลางการประสานงานของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
2. เพื่อแสวงหาความรวมมือในวงกวางของการพัฒนา เครือขายผลิตภัณฑสับปะรด
ตัวชี้วัด
เกิดหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับผูเกี่ยวของในวิสาหกิจอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสับปะรด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.ความรวมมือในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑสับปะรดที่ทุกฝายที่เกี่ยวของ สามารถมีสวน
รวมในกระบวนการตั้งแตการผลิตและการสงออก
2.ศูนยประสานงานไตรภาคีเปนหนวยกลางในการแสวงหาความรวมมือกับทุกฝาย
เปาหมายการดําเนินงาน
1. ประชุม และศึก ษาความเปน ไปไดข องการจัด ตั้ง ศูน ยป ระสานงานของเครือ ขา ย
วิส าหกิจ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรดในแตละอําเภอ หรือในแตละกลุมผูประกอบการที่มีการ
รวมกลุมกันอยูแลว
2. จั ด หาสถานที่ ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย ป ระสานงานไตรภาคี และหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ประสานงานรวมกับกลุมผูประกอบการ
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- 21 3. จัด ประชุม ผูเ กี่ย วขอ งเพื่อ กํา หนดกิจ กรรมและพัน ธกิจ ของศูน ยป ระสานงานกลุ ม
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
4.รายงานความกาวหนา ในการดําเนินงานศูนยประสานงานเครือขายทุก 6 เดือน
5.ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป
งบประมาณ
5,000,000 บาท
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- 22 โครงการอบรมฝมือแรงงานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีโรงงานผลิตสับปะรดแปรรูปจํานวน 27 โรง กอใหเกิดการจาง
แรงงานในทองถิ่นไมต่ํากวา 20,000 คน จึงเปนอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใชแรงงานมากประเภท
หนึ่ ง ฉะนั้ น จะพั ฒ นาเครื อ ข า ยวิ ส าหกิ จ อุ ต สาหกรรมสั บ ปะรด จึ ง จํ า เป น ต อ งพิ จ ารณาถึ ง
องคประกอบดานแรงงานที่ตองพัฒนาดวย ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ
หนวยงานรับผิดชอบ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสบั ปะรด
2. เพื่อจัดหาแรงงานคุณภาพมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน
ตัวชี้วัด
แรงงานในวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรดไดรับการพัฒนารอยละ 30 ในปแรก
และเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ในปตอ ไป
ผลที่คาดวาจะไดรับ
แรงงานในวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด ไดพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน
เปาหมายการดําเนินงาน
1.ประชุมปฏิบัติการ หนวยงานรับผิดชอบ และผูประกอบการทั้งระดับตนน้ํา กลางน้ําและ
ปลายน้ําเพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจางงาน และสํารวจความตองการในการ
พัฒนาศักยภาพของกลุมแรงงานประเภทตางๆ
2.ประชุมวางแผนจัดทําหลักสูตรฝกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ที่สนองความ
ตองการของผูเกี่ยวของ
3.จัดอบรมใหกับกลุมแรงงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานในดานตางๆ
4.รายงานความกาวหนาของโครงการ
5.การติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
3 ป
งบประมาณ
3,000,000 บาท
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- 23 โครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑสับปะรด
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด เปนกระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงระหวางภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม ฉะนั้นหากมีการสงเสริมใหเกิดเปนเครือขายวิสาหกิจในกลุมอุตสาหกรรมนี้
จะชวยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน
หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานพาณิชยจงั หวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสับปะรด
2. เพือ่ พัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสับปะรดใหยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. มีจํานวนสมาชิกเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสับปะรด เขารวมไมต่ํากวา
100 คน ในปที่ 1
2. เกิดเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสับปะรด
ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดความรวมมือของผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสับปะรด สามารถพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑสับปะรดใหมีคุณภาพและยั่งยืน
เปาหมายการดําเนินงาน
1.การจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งเครือขาย
วิสาหกิจผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสับปะรด โดยมีองคประกอบของผูประกอบการเขามามีสวนรวม
ในเครือขายทัง้ ระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหสมาชิกเกิดความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ และคนหาผูนําเพื่อเปนแกนกลางในการประสานงานกลุม
เครือขาย
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- 24 3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ กับเครือขายวิสาหกิจอื่น
ที่มีการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง
4. ติดตามผลการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสับปะรด
5. ประชุมและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
6 เดือน
งบประมาณ
400,000 บาท
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- 25 สรุปสาระสําคัญของแผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประเด็นยุทธศาสตรชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรแผนฯ

กลยุทธ

โครงการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

หนวย:ลานบาท
1. การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได
2. การปรับโครงสราง
ภาคอุตสาหกรรม

1 .โครงการพัฒนาสมรรถนะผูประกอบการ
1.1โครงการประกวดโรงงานผลิตภัณฑสับปะรดดีเดน
1.2 โครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตผลิตภัณฑสับปะรด
มาตรฐานการสงออกในตางประเทศ
1.3 โครงการผูสงออกผลิตภัณฑสับปะรดดีเดนประจําป
2. โครงการอบรมระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล GAP,
2. สงเสริม SMEs ของ
HACCP และ SPS
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
2.1 โครงการอบรมความรูเรื่องการสงออกผลิตภัณฑสับปะรด
สับปะรดเพื่อสรางความ
เชน WTO, FTA และ Export System
เขมแข็ง
3. โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานกลุมเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
3..1 โครงการอบรมสิทธิประโยชนเพื่อการลงทุนของ SMEs
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
3. สงเสริมพัฒนาศักยภาพ 4. โครงการอบรมฝมือแรงงานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ฝมือแรงงานอุตสาหกรรม 4.1 โครงการจัดหาแรงงาน
ผลิตภัณฑสับปะรด
4. พัฒนาใหเกิดเครือขาย 5.โครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
2.พัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีด
สับปะรด
ความสามารถในการแขงขันของ วิสาหกิจที่ครอบคลุม
ผูเกี่ยวของทั้งหมด
วิสาหกิจที่เกี่ยวของ

1.ปรับโครงสรางวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สับปะรดเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันระดับ
สากล

1. พัฒนากระบวนการผล
ผลิตภัณฑสับปะรดใหมี
คุณภาพมาตรฐานสากล
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ระยะปานกลาง

3.00

ระยะปานกลาง

3.00

ระยะยาว

5.00

ระยะยาว

3.00

นํารอง

0.40

- 26 โครงสรางแผนปฏิบตั ิการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
แผนบริหาร
ราชการแผนดิน
พ.ศ. 2548-2551
ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3 การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ
ใหสมดุลและแขงขัน
ได
ข.การปรับโครงสราง
ภาคอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

1) พัฒนากระบวนการผล
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะผูประกอบการ3
1. มีความรู ความเขาใจ
(1.1) โครงการประกวดโรงงานผลิตภัณฑ
ระบบการจัดการคุณภาพ ผลิตภัณฑสับปะรดใหมี
สับปะรดดีเดนประจําป
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
คุณภาพมาตรฐานสากล
(1.2)โครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิต
อยางนอยรอยละ 60
2) สงเสริม SMEs
ผลิตภัณฑสับปะรดมาตรฐานการสงออกใน
2. มูลคาการผลิต
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ตางประเทศ
ผลิตภัณฑสับปะรด
สับปะรดเพื่อสรางความ
(1.3) โครงการผูสงออกผลิตภัณฑสับปะรด
เพิ่มขึ้นรอยละ 5
เขมแข็ง
ดีเดนประจําป
3. จํานวนวิสาหกิจราย
3) สงเสริมพัฒนาศักยภาพ
2. โครงการอบรมระบบการจัดการคุณภาพ
ใหมที่จดทะเบียนเขาสู
ฝมือแรงงานอุตสาหกรรม
มาตรฐานสากล GAP, HACCP และ SPS3
ระบบ
ผลิตภัณฑสับประรด
(2.1) โครงการอบรมความรูเรื่องการสงออก
4. มูลคาการสงออก
ผลิตภัณฑสับปะรด เชน WTO, FTA และ
ผลิตภัณฑสับปะรดตอ
Export System
ไตรมาส / ครึ่งป / ป
เพิ่มขึ้นรอยละ 5
5. จํานวนแรงงานที่ไดรับ
การอบรม/พัฒนาเพิ่มขึ้น
*
การเปรียบเทียบความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 (1 สอดคลอง 2 ไมสอดคลอง)
1
โครงการนํารอง(3-6 เดือน) 2โครงการระยะสั้น(ไมเกิน 1 ป) 3โครงการระยะปานกลาง(1-2 ป) 4โครงการระยะยาว(3-5 ป)

1.ปรับโครงสราง
ระบบวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรดเพื่อ
เพิ่มขีดความ
สามารถในการ
แขงขันในระดับ
สากล

1.1 เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แขงขันอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสับปะรด
ในระดับสากล
1.2 พัฒนาฝมือ
แรงงานไทยใหมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

ความ
สอดคลอง
งานที่รับผิดชอบ
กับแผน*
เกษตรจังหวัด
1
สสว.
พาณิชยจังหวัด
อุตสาหกรรม
จังหวัด
เกษตรจังหวัด
สสว.
หนวย

พาณิชย/
อุตสาหกรรม/
เกษตร จังหวัด/
สสว.

1

- 27 โครงสรางแผนปฏิบตั ิการเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด จังหวัดประจวบคีรขี ันธ(ตอ)
แผนบริหาร
ราชการแผนดิน
พ.ศ. 2548-2551

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

กลยุทธ

แผนงาน/โครงการ

หนวย
งานที่รับผิดชอบ

.1 เพือ่ สรางเครือขาย
วิสาหกิจผลิตภัณฑ
สับปะรดที่เขมแข็ง

1. เกิดเครือขายวิสาหกิจใน 1) พัฒนาใหเกิดเครือขาย
เครือขายอุตสาหกรรม
วิสาหกิจที่ครอบคลุม
ผลิตภัณฑสับปะรด
ผูเกี่ยวของทั้งหมด
2. มีสมาชิกเครือขายเขารวม
อบรมเพือ่ สรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการของเครือขาย
วิสาหกิจ

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด: กลุมพื้นที่ภาคตะวันตก

3. โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานกลุมเครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สับปะรด4
(3.1) โครงการอบรมสิทธิประโยชนเพื่อการ
ลงทุนของ SMEs อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สับปะรด
4. โครงการอบรมฝมือแรงงานที่มีศกั ยภาพและ
ประสิทธิภาพ4
(4.1) โครงการจัดหาแรงงาน
5. โครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑ
สับปะรดแบบยั่งยืน 1

พาณิชยจังหวัด
อุตสาหกรรม
จังหวัด
เกษตรจังหวัด
สสว.
ศูนยพัฒนาฝมอื
แรงงาน/เกษตร
จังหวัด
พาณิชยจังหวัด
อุตสาหกรรม
จังหวัด

ความ
สอดคลอง
กับแผน*
1

1

1

