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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจสวนผลไม : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอาวไทย 

(จังหวัดชุมพร  สรุาษฎธาน ี นครศรีธรรมราช  สงขลา  ยะลา  นราธิวาส) 
 

1.  ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจสวนผลไม : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

ภาคใตฝงอาวไทยเปนพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกผลไม จึงมีกลุมวิสาหกิจผลไมกระจาย

ไปในพื้นที่ตางๆ  เชนเงาะ จ.สุราษฏรธานี ทุเรียน จ.นครศรีธรรมราช สุราษฏรธานี พัทลุง มะพราว

สทิงพระ จ.สงขลา มังคุด จ.ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สับปะรด จ.ชุมพร  

อน่ึง ป 2547 จากนโยบายดานการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ  ไดมแีนวทางสนับสนุน

สินคาเกษตรประเภทสินคาที่มีปญหา ซึ่งเงาะก็เปนสินคาประเภทหน่ึงที่ถูกจัดไวในกลุมน้ี โดยไดมี

การจัดตลาดนัดสญัจร เพือ่สนับสนุนการตลาดและการกระจายสนิคา 

ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  คาดการสถานการณการผลิตภาพรวมผลผลิต

เงาะ ป 2547 มแีนวโนมลดลงจากปที่แลว ดังน้ัน จากมติที่ประชุม คชก. คร้ังที่ 4/2547 เมื่อวันอังคาร

ที่ 27 เมษายน 2547 ไดอนุมัติเงินกวา 400 ลานบาท เพื่อแกไขปญหาไมใหราคาตกตํ่า  แตหนวยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวของจะตองเขาไปรวบรวมผลผลิตใหตรงกับชวงที่  ผลผลิตของผลไมแตละชนิดออกสู

ตลาดมาก  นอกจากนั้นรัฐควรมีมาตรการตรวจสอบการใชจายเงินใหเปนไปตามหลักเกณฑที่

กําหนดเพื่อใหชาวสวนผลไมไดรับประโยชนจากมาตรการของรัฐใหมากที่สุด 

สวนปริมาณการผลิตเงาะกระปองระหวางป 2544 - 2546 มีการผลิตมากสุด 3,957 ตัน 

ในป 2545 สวนป 2546 ที่มีการผลิต 2,703 ตัน จะเห็นวา  ทําการผลิตลดลงจากป 2545 มากถึงรอย

ละ 31.69 และที่ป 2545 มีการผลิตมากสุด นาจะมาจากการใหผลผลิตเงาะคอนขางสูง  

ทุเรียนเปนไมผลที่นิยมรับประทานกันแพรหลาย สามารถทํารายไดแกผูเพาะปลูกไดเปน

อยางดี เปนพืชที่ถูกวางเปาหมายใหเปนพืชที่จะต องพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  ถึงแมวาที่ผานมา

เกษตรกร ตองพบกับปญหาดานการผลิตและการตลาดคอนขางมาก แตถาไดดําเนินการวางแผนการ

ผลิตและการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมทําใหการปลูกทุเรียนสรางรายไดอยางสูงแก

เกษตรกร 

ผลผลิตทุเรียนชวงป 2544 - 2545 มีคอนขางมากในแตละป   ในป 2544 มีผลผลิต 

826,366 ตัน สวนป 2545 ไดผลผลิต 889,534 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2544 คิดเปนรอยละ 7.64 แตป 2546 

ที่ผานมา มีผลผลิตประมาณ 782,936 ตัน คดิเปนลดลงรอยละ 12.02 เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ

แปรปรวน มีฝนตกมาก 
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อน่ึง  จากรายงานสถานการ ณแนวโนมผลผลติจากสาํนักนโยบายและแผนพฒันา

การเกษตร รายงานวา ในป  2547 ผลผลิตของทุเรียนมีแนวโนมสูงกวาป 2546 เชนเดียวกับมังคุด  ที่

จะมีผลผลิตออกมามากกวาปที่แลวเชนกัน  ดังน้ันสถานการณราคาจึงมแีนวโนมลดลง 

มังคุดเปนไมผลที่ตลาดมีความตองการสูงมากของตลาด ภายในประเทศ  ถาราคาผลผลิต

มังคุดคุณภาพดีที่เกษตรกรขายไดมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น  เกษตรกรจะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น             

ป 2545 ที่มีผลผลิตประมาณ 130,000 ตัน มีอัตราลดลงรอยละ 41.7 จากป 2544 ที่ทําการผลิต

ประมาณ 223,000 ตัน 

ผลผลิตมังคุดในป 2547 มแีนวโนมสูงกวาป 2546 ซึ่งมังคุดมีผลผลิตออกสูตลาดมาก

ที่สุดในเดือนมิถุนายน  ดังนั้นสถานการณราคาของมังคุดมีแนวโนมลดลง  เน่ืองจากใหผลผลิตมี

ปริมาณเกินความสามารถของตลาดที่จะรองรับได 

ตลาดสงออกผลไมหลักของไทยประกอบดวยตลาดเกาและตลาดใหม ตลาดเกา ไดแก 

สิงคโปร ฮองกง มาเลเซีย ผลไมที่ไทยสงไปสวนใหญเปนที่รูจักกันดีแลว สามารถจําหนายไดใน

ปริมาณมาก แตตลาดคอนขางจะอ่ิมตัว การขยายปริมาณการสงออกจะทําไดไมมากนัก 

ตลาดใหม มียุโรปและตะวันออกกลาง ญ่ีปุน ไตหวัน มีการสงออกผลไมไปไตหวันมาก

ขึ้น สวนตลาดยุโรปคอนขา งจํากัดในการขยายตลาด และผลไมไทยมีราคาแพงเนื่องจากมีคาขนสง

ที่แพง ผูบริโภคที่แทจริงของผลไมไทยคือ ผูอพยพจากเอเชีย 
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2. การวเิคราะหเครือขายวิสาหกิจสวนผลไม : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

 เง่ือนไขปจจัยการผลิต 

- มีการปลูกผลไมมายาวนานและมีประสบการณในการปลูก 

จุดแขง็ 

- มีพื้นที่ในการปลูกมากเปนอันดับตนๆ ของประเทศ 

- มีสนามบินพรอม 

- มีสถานีรถไฟพรอมที่จะกระจายสินคาไดรวดเร็ว 

-  

จุดออน 

 เง่ือนไขดานอุปสงค 

-  

จุดแขง็ 

- ลูกคาตางประเทศตองการสินคาที่สด คุณภาพดี สม่ําเสมอ มีหนวยงานรับรอง

คุณภาพสินคา 

จุดออน 

- ผูบริโภคในประเทศยังคงมีความพิถีพิถันนอย ไมไดใหความสําคัญกับ

คุณภาพมาตรฐานสินคาเทาที่ควรทําใหผูบริโภคไมมีอิทธิพลในการปรับปรุงคุณภาพของสินคา  

 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry) 

-  

จุดแขง็ 

- เจาของสวนแตละรายมีอํานาจตอรองนอย ทําใหพอคาคนกลางเปนผูกําหนด

ราคา 

จุดออน 

- เจาของสวนขาดแนวคิดในเชิงธุรกิจ ไมรูตนทุน และการจัดการผลผลิตที่มี

ประสิทธิภาพ 

- ขาดความรวมมือระหวางผูผลิตกับพอคา  ทําใหพอคาไมไดสินคาที่มีคุณภาพ

และปริมาณที่กําหนด รวมทั้งผูผลิตก็ขาดความมั่นใจในดานราคาและปริมาณที่รับซื้อ ทําใหบางปมี

ผลผลิตลนตลาดและบางปขาดตลาด 

- การสรางฐานขอมูลสนับสนุนทําใหการกําหนดนโยบายการผลิตและจําหนาย

ทําไดลําบาก 
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 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน   ( Related & Supporting Industries) 

- การขนสงมีความสะดวก 

จุดแขง็ 

- ยังไมมีการบรรจุหีบหอที่มีประสิทธิภาพในการจัดสงไปตางประเทศ เชนการ

เคลอืบแว็ก 

จุดออน 

- ปุยยังมีการนําเขาและมีสัดสวนสูงสําหรับตนทุน 

 

 ขอเสนอแนะเพื่อเสริมจุดแข็ง-แกไขจุดออน 

- การควบคุมปริมาณดอก ดวยการจัดการน้ําที่เหมาะสม การจัดการปุยที่เหมาะสม 

และการใชแรงงานคนปลดิดอก 

- การปองกันกําจัดโรคแมลง ไดแกเพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยแปง 

- การจัดการปุย ตองใหปุย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ชวง 0-5 สัปดาห ระยะที่ 2 ชวง             

6-12 สัปดาห ระยะที่3 ชวง 13 สัปดาหขึ้นไป 

- การจัดการนํ้า ตองมีการใหนํ้าสม่ําเสมอและพอเพียงในชวงน้ัน 

- การเก็บเกี่ยว เก็บในอายุที่เหมาะสมโดยใชเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ 

- มีหนวยงานที่ทําการทดสอบคุณภาพผลไมโดยไมทําใหเน้ือในเสียหาย  และมี

หนวยงานรับรองวาความปลอดภัยจากสารพิษ 
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3. ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจสวนผลไม : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

3.1 เง่ือนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

ผูผลิตวิสาหกิจผลไมในประเทศไทยมีความไดเปรียบดานปจจัยการผลิต เน่ืองจาก  

มีการปลูกผลไมมายาวนานและมีประสบการณในการปลูก   มีพื้นที่ในการปลูกมากเปนอันดับตนๆ 

ของประเทศ มีสนามบินพรอมและมีสถานีรถไฟพรอมที่จะกระจายสนิคาไดรวดเร็ว 

3.2 เง่ือนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

 ดานอุปสงคความตองการผลไมไทยของลูกคานั้น ลูกคาตางประเทศตองการสินคา

ที่สด คุณภาพดี สม่ําเสมอ มีหนวยงานรับรองคุณภาพสินคา  นอกจากน้ี  ผูบริโภคในประเทศยังคงมี

ความพิถีพิถันนอย ไมไดใหความสําคั ญกับคุณภาพมาตรฐานสินคาเทาที่ควรทําใหผูบริโภคไมมี

อิทธิพลในการปรับปรุงคุณภาพของสินคา 

3.3 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and 

Rivalry) 

 ปญหาในการแขงขันของวิสาหกิจผลไมคือ  เจาของสวนแตละรายมีอํานาจตอรอง

นอย ทําใหพอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคา   นอกจากน้ี  เจาของสวนยังขาดแนวคิดในเชิงธุรกิจ ไม

รูตนทุน และการจัดการผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ   จึงควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางผูผลิต

กับพอคา ทําใหพอคาไมไดสินคาที่มีคุณภาพและปริมาณที่กําหนด รวมทั้งผูผลิตก็ขาดความมั่นใจ

ในดานราคาและปริมาณที่รับซื้อ ทําใหบางปมีผลผลิตลนตลาดและบางปขาดตลาด  และควรมีการ

สรางฐานขอมูลสนับสนุนทําใหการกําหนดนโยบายการผลิตและจําหนายทําไดลําบาก 

3.4 อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและสนับสนุน ( Related & Supporting Industries) 

 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนอุตสาหกรร มผลไม ดานการขนสงมีความ

สะดวกเหมาะแกการสงไปขายยังที่ตางๆ แตผูผลิตยังไมมีการบรรจุหีบหอที่มีประสิทธิภาพในการ

จัดสงไปตางประเทศ เชนการเคลือบแว็ก นอกจากนี้  ปุยยังมีการนําเขาและมีสัดสวนสูงสําหรับ

ตนทนุ 

3.5 บทบาทรัฐบาล 

 สํานักงานการคาภายใน สํานักงานเกษตรจัง หวัด และผูวา CEO มีนโยบายในการ

สงเสริมและสนับนุนกลุมวิสาหกิจผลไมในชวงที่มีปญหาราคาผลผลิตตกตํ่าโดยมีนโยบายและ

มาตรการชวยเหลือเกษตรดวยการอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนปลอดดอกเบี้ย  มหาวิทยาลัยศรีวิชัยและ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เร่ิมมีการทําวิจัยในการคิดเคร่ืองตรว จคุณภาพมังคุดโดยไมทําใหคุณภาพ

เสยีหาย 
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4.  Cluster Map สวนผลไม  : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

แผนที่คลัสเตอรสวนผลไม

ธุรกิจหลัก (Core Activities)ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)

เมล็ดพันธุ /กลาผลไมเมล็ดพันธุ /กลาผลไม

เครื่องมือ
เครื่องจักรอุปกรณ

เครื่องมือ
เครื่องจักรอุปกรณ

วัตถุดิบอื่นๆวัตถุดิบอื่นๆ

พื้นที่เหษตร สวนผลไมพื้นที่เหษตร สวนผลไม

ตลาด (ปลายน้ํา)

ลูกคาในประเทศลูกคาในประเทศ

ลูกคาตางประเทศ  ลูกคาตางประเทศ  

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 

อุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหาร

คลังสินคา ศูนยกระจายสินคาคลังสินคา ศูนยกระจายสินคา

อุตสาหกรรมแปรรูปผลไมอุตสาหกรรมแปรรูปผลไม

หนวยงานภาครัฐ
• นโยบายความรวมมือ
ระหวางประเทศ
•การปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน
•สถาบันทดสอบ
•หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

หนวยงานภาครัฐ
• นโยบายความรวมมือ
ระหวางประเทศ
•การปรับปรุงโครงสราง
พื้นฐาน
•สถาบันทดสอบ
•หนวยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

• มหาวิทยาลัย
• สถาบันอบรมในทาง
อาชีพ
• อาชีวศึกษา
• หนวยงานวิจยั

• มหาวิทยาลัย
• สถาบันอบรมในทาง
อาชีพ
• อาชีวศึกษา
• หนวยงานวิจยั

สถาบันการศึกษา
• หอการคาจังหวัด
• สภาอุตสาหกรรม
• สหกรณเกษตร
• สมาคมขนสง
• องคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

• หอการคาจังหวัด
• สภาอุตสาหกรรม
• สหกรณเกษตร
• สมาคมขนสง
• องคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

กลุม สมาคม ชมรม องคกร

สารเคม ี/ ปุยสารเคม ี/ ปุย
ผลไมสด เชน 
ทุเรียน
เงาะ 

ลองกอง
มังคุด 

เกษตรชาวสวนผลไมเกษตรชาวสวนผลไม

หองเย็นหองเย็น

อุตสาหกรรมขนสงอุตสาหกรรมขนสง

 

ภาพที่ 1  แสดง Cluster Map สวนผลไม 

สามารถสรุปผลการวิเคราะห  Diamond model ของอุตสาหกรรมผลไม ของภาคใตฝงอาว

ไทย ไดดังแสดง 
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Diamond model คลัสเตอรสวนผลไม : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห Diamond model คลัสเตอรสวนผลไม 

 

 

 

 

 

จุดออน 

-   เจาของสวนแตละรายมีอํานาจตอรองนอย 

ทําใหพอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคา 

-   เจาของสวนขาดแนวคิดในเชิงธุรกิจ ไมรู

ตนทุน และการจัดการผลผลิตที่มี

ประสทิธิภาพ 

-   ขาดความรวมมือระหวางผูผลิตกับพอคา  

- การสรางฐานขอมลูสนับสนุนทาํใหการ

กาํหนดนโยบายการผลติและจําหนายทาํได

ลาํบาก 

 

จุดแข็ง 

-  มกีารปลูกผลไมมายาวนานและมี

ประสบการณในการปลูก 

-  มีพื้นท่ีในการปลูกมากเปนอันดับ

ตนๆ ของประเทศ 

-  มสีนามบินพรอม 

-  มสีถานีรถไฟพรอมท่ีจะกระจาย

สินคาไดรวดเร็ว 

 

การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจผลไม โดยใช Diamond Model 

การสนับสนุนจากภาครัฐ 

จุดออน 

-  ผูบริโภคในประเทศยังคง

มีความพิถีพิถันนอย 

ไมไดใหความสําคัญกับ

คุณภาพมาตรฐานสินคา

เทาที่ควรทําใหผูบริโภค

ไมมีอิทธิพลในการ

ปรับปรุงคุณภาพของ

สินคา 

บริบทการแขงขัน

และกลยทุธทาง

ธุรกิจ 

 

เง่ือนไขของ

ปจจัยการผลิต 

 

เง่ือนไขดาน

อุปสงค 

อุตสาหกรรมที่

เก่ียวของและ

สนับสนุน 

 

จุดแข็ง 

-  การขนสงมีความสะดวก 

จุดออน 

-   ยังไมมีการบรรจุหีบหอที่มี

ประสทิธิภาพในการจัดสงไป

ตางประเทศ เชนการเคลือบแว็ก 

-   ปุยยังมีการนําเขาและมีสัดสวนสูง

สําหรับตนทุน 
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ปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจ 

 

1. โครงการจัดต้ังตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจสวนผลไม (CDA) 

2. โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนในการ

รวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรสวนผลไม 

3. โครงการเปรียบเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking) กับคลัสเตอรสวนผลไม

อ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ เชน คลัสเตอรสัปปะรดภาคตะวันตก เปนตน 

4. โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยี สําหรับเครือขายวิสาหกิจสวนผลไม เพื่อ

เผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมผลไม 

5. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผลไมที่มีศักยภาพและใหผลผลิตสูง 

6. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพ ทดแทนปุยเคมีใหแกกลุมเกษตรกรผูปลูก

ผลไม 

7. โครงการถายทอดองคความรู เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย แกเกษตรกรผูปลูกผลไม 

8. โครงการจัดต้ังโรงงานปุยอินทรีย 

9. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑแปรรูปผลไม 

10. โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลไม 

11. โครงการสงเสริมจัดการคุณภาพและมาตรฐานทุเรียน เพื่อการสงออก 

12. โครงการสงเสริมจัดการคุณภาพและมาตรฐานมังคุด เพื่อการสงออก 

13. โครงการสงเสริมตลาดผลไมไทยในตางประเทศ 

14. โครงการศูนยรวมผลไมกระจายออกนอกแหลงผลิต 
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บทที่ 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจสวนผลไม : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอาวไทย 

 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    

แพรแพร    แมแมฮองสอนฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    

นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหวัดภาค กลุมจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    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  

สมุทรสมุทรปราการปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    

พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจสวนผลไม : กลุมพื้นท่ีภาคใตฝงอาวไทย 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่สิ่งทอและแฟชั่นงทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาชายแดนการคาชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระระลึกลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ําปาลมน้ํามัน มัน 

  สวนผลไมสวนผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปสุกรแปรรูปสุกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  

โลจิสติกสโลจิสติกส  
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2.  รายละเอียดของโครงการ  มีดังน้ี  

 

1. โครงการจัดต้ังตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจสวนผลไม  (CDA)  

2. โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชน

ในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรสวนผลไม 

3. โครงการเปรียบเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking) กับคลัสเตอรสวน

ผลไมอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ เชน คลัสเตอรสัปปะรดภาคตะวันตก เปนตน 

4. โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยี สําหรับเครือขายวิสาหกิจสวนผลไม เพื่อ

เผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมผลไม  

5. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผลไมที่มีศักยภาพและใหผลผลิตสูง 

6. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพ ทดแทนปุยเคมี ใหแกกลุมเกษตรกร  

ผูปลูกผลไม 

7. โครงการถายทอดองคความรู เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย แกเกษตรกรผูปลูก

ผลไม 

8. โครงการจัดต้ังโรงงานปุยอินทรีย 

9. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑแปรรูปผลไม  

10. โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลไม 

11. โครงการสงเสริมจัดการคุณภาพและมาตรฐานทุเรียน เพื่อการสงออก  

12. โครงการสงเสริมจัดการคุณภาพและมาตรฐานมังคุด เพื่อการสงออก  

13. โครงการสงเสริมตลาดผลไมไทยในตางประเทศ 

14. โครงการศูนยรวมผลไมกระจายออกนอกแหลงผลิต 
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เครือขายวิสาหกิจสวนผลไม 

โครงการท่ี  1 โครงการจัดต้ังตัวแทนหรือ ศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจสวนผลไม  

CDA) 

หลักการเหตุผล ในโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ 3 ประการที่มีอิทธิพลตอเศรษกิจ

โลก ไดแกกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) การเปดเสรีทางการคา 

(Trade Liberalization) และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและเทคโนโลยีชีวภาพ   ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

เปนประเด็นที่ทาทายตอประเทศไทย  การรวมกลุมกันระหวางผูประกอบ

ธุรกิจจึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่งสําหรับการปรับตัวใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว  ทั้งน้ีเพื่อจะไดมีการติดตอประสานงานกัน  รวมถึง

การสื่อสารและเชื่อมโยงกันเปนเครือขายอันเปนการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขัน ทั้งในดานการผลิต การจัดการและการสรางนวัตกรรมใน

พื้นที่ ซึ่งการรวมกลุมจําเปนตองมีการจัดต้ังตัวแทนหรือศูนยพัฒนา

เครือขายวิสาหกิจสวนผลไม 

วัตถุประสงค เพื่อประสานงานระหวางสมาชิกในกลุมส วนผลไม และใหบริการ

ทางดานความรู การจัดอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งรวบรวม

ขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมตอเน่ือง และผลงานวิจัยตางๆ  

ที่เกี่ยวของ 

ตัวชี้วัด 

 1. ระดับความรูความเขาใจในการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ 

 2. จํานวนการรวมกลุมของเครือขายวิสาหกจิสวนผลไม 

กิจกรรม 

1. จัดต้ังตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจสวนผลไมภาคใตฝงอาวไทย 

2. ประสานงานระหวางสมาชิกในคลัสเตอรวิสาหกิจสวนผลไมภาคใตฝงอาวไทย 

3. ใหบริการทางดานความรู การจัดอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมตอเน่ือง และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ระยะเวลาดาํเนินงาน   5 ป (พ.ศ 2549- 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   สํานักงานพาณิชยจังหวัด หอการคาและ              

  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

งบประมาณ   1,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  2  โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรู  

และประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอร  

สวนผลไม 

หลักการเหตุผล การถายทอดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการรวมกลุมอุตสาหกรรม  

เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะทําใหการรวมกลุมเกิดขึ้ นไดอยางรูปธรรม  ซึ่งตอง

อาศัยทักษะ และความชํานาญ จึงจะทําใหสมาชิกในกลุมอุตสาหกรรมได

เขาใจ และเห็นประโยชนของการรวมกลุมอยางแทจริง  การสรางผู

ฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนในการ

รวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรยสวนผลไม จึงเปนโครงการที่

จะเปนที่จะตองจัดใหมีขึ้น 

วัตถุประสงค เพื่อใหคลัสเตอรสวนผลไม ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทยมีตัวกลางถายทอด

ความรูและประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอร 

ตัวชี้วัด 

 1. % ของจํานวนสมาชิกคลัสเตอรสวนผลไมที่มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น 

 2. จํานวนการถายทอดองคความรูแกบุคลากร 

3. จํานวนบุคลากร (Trainer) ที่ผานการฝกอบรม 

กิจกรรม 

1. คัดเลือกสมาชิกคลัสเตอรสวนผลไม ที่มีภาวะผูนํา มีความเสียสละ มีศักยภาพในการ

ถายทอดความรู แกสมาชิกอ่ืนๆในคลัสเตอร 

2. ฝกอบรมตามหลักสูตร Training for Trainer และความรูเฉพาะดานสวนผลไม 

3. ประสานการทํางานกับ CDA กลุมสวนผลไมภาคใตฝงอาวไทย 

4. ประเมินผลการทํางานของ Trainer และปรับเปลี่ยนทุกๆ 1 ป 

ระยะเวลาดาํเนินงาน   5 ป (พ.ศ 2549- 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผูประกอบการ

สวนผลไม 

งบประมาณ   1,000,000 บาท 

 

 

 



 

  
เครือขายวิสาหกิจผลไม : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอาวไทย 

- 16 - 

โครงการท่ี  3 โครงการเปรียบเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking)  

กับคลัสเตอรสวนผลไมอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ  เชน คลสัเตอร  

สัปปะรดภาคตะวันตก  เปนตน 

หลักการเหตุผล กลุมคลัสเตอรสวนผลไมที่มุงสร างความสามารถในการแขงขัน และมี

อํานาจในการตอรองไดในธุรกิจไดน้ัน จะตองทําการเปรียบเทียบ 

(Benchmarking)  กับคลัสเตอรสวนผลไมอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศ ทั้งน้ีเพื่อใหเห็นจุดแตกตาง  หรือชองวาง (Gap) ระหวาง

สภาพ/ ความสามารถของกลุมตนเอง กับผูที่เหนือกวาหรือเกงกวา  ใหเห็น

ความออนดอย หรือหางชั้นกวาผูที่เกงที่สุด  (The Best) อันจะทําใหเกิด

การเรียนรูและพัฒนาจากผูที่เกงกวา  ซึ่งเปนการสรางเปาหมายที่ทาทาย

สําหรับภายในกลุมคลัสเตอรดวย 

วัตถุประสงค เพื่อใหคลัสเตอรสวนผลไม ในพื้นที่ภาคใตฝ งอาวไทยไดเปรียบเทียบ

ระยะการพัฒนา ความเขมแข็ง และแนวทางการพัฒนา เพื่อประโยชน  

ในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรสวนผลไม 

ตัวชี้วัด 

1. เกณฑในการเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

2. ทีมงานทําหนาที่รับผิดชอบการเปรียบเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรมโดยตรง 

กิจกรรม 

1. คดัเลื อก คลัสเตอรสวนผลไมทั้งในประเทศ เชน คลัสเตอรสัปปะรด ภาคตะวันตก 

คลัสเตอรลําไยภาคเหนือ และคลัสเตอรผลไมในตางประเทศ เพื่อเปนคลัสเตอรในการ

เปรียบเทียบ 

2. พิจารณาสถานการณในปจจุบันของคลัสเตอรสวนผลไม พื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย 

3. กําหนดเกณฑในการเปรียบเทียบ (Benchmarking) 

4. ต้ังคณะกรรมการ ดําเนินการเปรียบเทียบ ประเมินผลคลัสเตอร 

5. จัดสัมมนา นําเสนอสถานการณ และผลการเปรียบเทียบเพื่อระดมสมองจากผูมีสวนได

สวนเสียในคลัสเตอรสวนผลไม ภาคใตฝงอาวไทย ในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

และแผนปฏิบัติการ เพื่อลดชองวางการพัฒนาและความเขมแข็ง คลัสเตอร 

6. ดําเนินการเปรียบเทียบ และจัดสัมมนาเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป 

ระยะเวลาดาํเนินงาน   3 ป (พ.ศ 2549- 2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   มหาวิทยาลัย เกษตรกรและ

ผูประกอบการสวนผลไม CDA และ Trainer กลุมสวนผลไม 

งบประมาณ   500,000 บาท 
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 โครงการท่ี  4 โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยี สําหรับเครือขายวิสาหกิจ  

สวนผลไม เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรม

ผลไม  

หลักการเหตุผล ขอมูลที่จําเปนในเครือขายอุตสาหกรรมผลไมในธุรกิจระหวางประเทศ

อาทิ เร่ือง กฎระเบียบ ขอบังคับ เงื่อนไขการคาในการสงออก ขอมูลการ

รับรองคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งขอมูลการวิจัยทั้งจากหนวยงาน

ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงินเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับสมาชิก

ในเค รือขาย  ซึ่งขอมูลดังกลาวขางตนอาจจะกระจัดกระจายหรือมีผู

รวบรวมไวหลาย ๆ แหง  ทําใหยากตอการเขาถึงขอมูลตาง ๆ เหลาน้ัน ได 

จึงควรมีการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขายวิสาหกิจ

ผลไมเพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในกลุมสมาชกในเครือขาย

อุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายวิสาหกิจสวนผลไม เชน 

ขอมูลกฏระเบียบขอบังคับ เงื่อนไขการคาในการสงออก ขอมูลการ

รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ขอมูลการวิจัยทั้งจากหนวยงานภาครัฐ 

เอกชน และสถาบันการเงินที่ไดมีการจัดทําและรวบรวม ไวในหลายๆ 

แหลง 

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนสมาชิกที่ใชบริการ 

2. ความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรมสวนผลไมดวยระบบสารสนเทศ 

กิจกรรม 

1. รวบรวม เรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของและ เปนประโยชนแกเครือขายสวนผลไม  

2. จัดทําเปนบทความ ที่งายตอความเขาใจ และนาสนใจ ในรูปแบบวารสาร จดหมายขาว 

Web Site หรือสื่อเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

3. สงใหสมาชิกเครือขายคลัสเตอรสวนผลไม ภาคใตฝงอาวไทย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด , หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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 โครงการท่ี  5    โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกผลไมที่มีศักยภาพและใหผลผลิตสูง 

หลักการเหตุผล การถายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกผลไม ที่มีศักยภาพและใหผลผลิต

สูงแกเกษตรกรและผูประกอบการสวนผลไมในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

เปนองคประกอบสําคัญยิ่ งในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพของ

ผลไม   

วัตถุประสงค เพื่อการถายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกผลไม ที่มีศักยภาพและใหผล

ผลิตสูงแกเกษตรกรและผูประกอบการสวนผลไมในพื้นที่ภาคใตฝงอาว

ไทย 

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนสมาชิกที่ไดรับการถายทอด 

 2. ผลการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกผลไม 

3. จํานวนผลผลิตตอไร 

กิจกรรม 

1. ศึกษาเทคโนโลยีการปลูกผลไม ที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคใต รายชนิด 

2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลไมที่ใหผลผลิตสูง รายชนิด 

3. เผยแพรและขยายผลเทคโนโลยีการผลิตไปสูกลุมเกษตรกร และผูประกอบการสวน

 ผลไม 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผูประกอบการสวนผลไม  

งบประมาณ   1,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  6 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพ ทดแทนปุยเคมีใหแก

กลุมเกษตรกรผูปลูกผลไม 

หลักการเหตุผล การใชเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพกําลังเปนที่ยอมรับกันในปจจุบันวา

การทําการเกษตรที่ยั่งยืนที่สงผลตอการรักษาสิ่งแวดลอมที่ดี   

ชวยปรับปรุงสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น  

ปองกันมิใหมีการทําลายชีวภาพที่สําคัญของเ ซลลไดปองกันฤทธิ์ของ

สารพษิไดหลายชนิด  รักษาสภาพธรรมชาติของเซลล ไดมิใหเสื่อมสภาพ  

นอกจากนี้การใชปุยชีวภาพยังสามารถประหยัดตนทุนใชทดแทน

เคมีภัณฑ และลดปริมาณการใชสารเคมีของสมาชิกในกลุมอุตสาหกรรม

ไดอยางดียิ่ง การถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพทดแทนปุ ยเคมี

ใหแกกลุมเกษตรกรผูปลูกผลไม จึงเปนโครงการที่จําเปนอยางยิ่ง 

วัตถุประสงค เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมีใหแกเกษตรกร

สวนผลไม ลดตนทุนดานเคมีภัณฑ และลดปริมาณการใชสารเคมีของ

เกษตรกร 

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนสมาชิกที่เขารับการถายทอด 

 2. ปริมาณการการใชสารเคมีของสมาชิกที่เขารวมโครงการ 

 3. ตนทุนดานเคมีภัณฑของสมาชิกที่เขารวมโครงการ 

กิจกรรม 

1.  รวบรวม เทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพที่เหมาะสม สําหรับการปลูกผลไมแตละชนิด

 เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง เปนตนและใหผลผลิตสูง คุณภาพดี 

2. ถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมีแกเกษตรกรสวนผลไม ในพื้นที่

 ภาคใตฝงอาวไทย 

3.  ติดตามและประเมินผล ปริมาณการใชเคมีภัณฑในสวนผลไม ผลผลิตและผลิตภาพ

 ผลไมในพื้นที่ใชปุยชีวภาพ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรกรและผูประกอบการสวนผลไม  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  7  โครงการถายทอดองคความรู เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย  

แกเกษตรกรผูปลูกผลไม 

หลักการเหตุผล การถายทอดองคความรูเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรียแกเกษตรผูปลูก

ผลไมนับวาเปนโครงก ารที่ดีที่ชวยใหเกษตรกรผูปลูกรับผิดชอบตอ

ผลิตภัณฑที่รักษาสุขภาพของคนและสัตว  มิใหเปนโรคหรือเจ็บปวยจาก

การรับประทานผลไมเหลานั้น ซึ่งเปนสิ่งที่ไดรับความสนใจจากผูบริโภค

ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดตางประเทศ  

วัตถุประสงค เพื่อถายทอดองคความรู ดานเกษต รปลอดภัย เกษตรอินทรีย ใหแก

เกษตรกรสวนผลไม ลดเพิ่มปริมาณผลไมปลอดภัยในตลาด และเพิ่ม

มูลคาในการสงออก 

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนสมาชิกที่เขารับการถายทอด 

 2. คุณภาพสวนผลไมของสมาชิกที่เขารวมโครงการ 

กิจกรรม 

1. รวบรวม องคความรู ดานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย  โดยเฉพาะผลไมที่เพาะปลูก 

ทางภาคใตฝงอาวไทย 

2. ถายทอดองคความรู เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย ใหแกเกษตรกรสวนผลไม ในพื้นที่

ภาคใตฝงอาวไทย 

3. ติดตามและประเมินผล ปริมาณการใชเคมีภัณฑในสวนผลไม ผลผลิตและผลิตภาพ

ผลไมปลอดภัย ในพื้นที่ 

4. ประชาสัมพันธ สงเสริมการบริโภค ผลไมปลอดภัย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรกรและผูประกอบการสวนผลไม  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  8   โครงการจัดต้ังโรงงานปุยอินทรีย 

หลักการเหตุผล ในสภาวะการแขงขันทางดานการเพิ่ มผลผลิตใหออกสูตลาดใหมีปริมาณ

ที่มากและเร็ว สงผลใหเกษตรกรบางรายมีการใชสารเคมีในการเรง

ผลผลิต แตในทางกลับกันผูบริโภคกลับมุงเนนที่จะบริโภคผลไมที่ปลอด

สารเคมี จึงควรจัดต้ังโรงงานปุยอินทรีย เปนปุยตนแบบ เพื่อใหเกษตรกร

สวนผลไมใช ไดอยางทั่วถึง ในราคาที่แขงขันได และชวยลดปริมาณการ

ใชสารเคมีในการเพาะปลูกดวย 

วัตถุประสงค เพื่อต้ังโรงงานปุยอินทรีย เปนปุยตนแบบ ในการกระจายใหเกษตรกร

สวนผลไม ในพื้นที่ภาคใต ลดปริมาณการใชสารเคมีของเกษตรกร  

สวนผลไม 

ตัวชี้วัด 

 1. จํานวนเกษตรกรที่ใชปุยอินทรียเพิ่มขึ้น 

 2. ปริมาณการใชปุยเคมีลดลง 

กิจกรรม 

1. รวบรวม เทคโนโลยีการผสมปุยอินทรีย สําหรับการปลูกผลไมแตละชนิดที่เหมาะสม

และใหผลผลิตสูง คุณภาพดี 

2. จัดต้ังโรงงานปุยอินทรียในพื้นที่สําคัญๆ ของภาคใตฝงอาวไทย 

3. จัดกิจกรรม สงเสริมการใชปุยอินทรีย นําเกษต รกรสวนผลไมศึกษาดูงานโรงงานปุย

อินทรียเพื่อสวนผลไม 

4. ติดตามและประเมินผล ปริมาณการใชเคมีภัณฑในสวนผลไม ผลผลิตและผลิตภาพ

ผลไมในพื้นที่ใชปุยอินทรีย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรกรและผูประกอบการสวนผลไม  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  9   โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑแปรรูปผลไม 

หลักการเหตุผล เทคโนโลยีในการผลิต ผลิตภัณฑแปรรูปผลไมเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึง

ที่ชวยใหเกิดการลดตนทุนในการผลิต ไดผลิตภัณฑที่คงความสด  

ใหม สีสรร และคุณภาพไวไดเปนอยางดี ซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมี

การพัฒนาอยางตอเน่ืองจะสงผลใหมีผลผลิตออกสูตลาดมากขึ้นและมี

มูลคาเพิ่มสูงขึ้น จึงควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑแปรรูป

ผลไม 

วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑแปรรูปผลไม ใหแกเกษ ตรกร

และผูประกอบการสวนผลไม ลดตนทุนดานการวิจัย พัฒนาและเพิ่ม

มูลคาผลไม 

ตัวชี้วัด 

 1. เทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑแปรรูปผลไมที่เหมาะสม 

2. ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปสวนผลไม 

กิจกรรม 

1. ศึกษาแนวโนมการบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปผลไมในตลาด ศักยภาพในการแปรรูป

ผลไมแตละชนิด เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง เปนตน ในลักษณะของอาหารสุขภาพ 

อาหารเสริม เปนตน 

2. วิจัยและพัฒนา การแปรรูปผลไม ที่มีประสิทธิภาพ ผลผลิตดี มีศักยภาพดานการตลาด  

3. ถายทอดเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑแปรรูปผลไม แกเกษตรกรสวนผลไม และ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมผลไมแปรรูป ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย 

4. สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑผลไมแปรรูป นวัตกรรมดานผลิตภัณฑผลไม 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผูประกอบการสวนผลไม  

งบประมาณ  10,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  10   โครงการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลไม 

หลักการเหตุผล งานวิจัยและการพัฒนาเปนเคร่ืองมือที่ชวยเกษตรผูปลูกผลไมไดรับ

ความรู เทคนิคและนวัตกรรมใหมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิต  

และคุณภาพผลไม อันเปนการสรางศึกษาวิเคราะหปญหา  คนหา

ทางเลือกใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการผลิต อันเปนการเพิ่มศักยภาพการ

แขงขันธุรกิจผลไม  อีกทั้งยังเปนการทําใหผลไมไทยใหมีมูลคาสูงยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค เพื่อการวิจัยและพัฒนาดานประสิทธิภาพการผลิตและคุณภ าพผลไม  

ในสวนผลไมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย ลดตนทุนดานการวิจัย พัฒนาและ

เพิ่มผลิตภาพผลไม 

ตัวชี้วัด 

 1. ตนทุนการวิจัย 

 2. จํานวนผลผลิตของผลไมในตลาด 

3. จํานวนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

กิจกรรม 

1. ศึกษาสถานการณการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพ ผลไม แตล ะชนิดที่มีการ

เพาะปลูกในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย เชน ทุเรียน มังคุด ลองกอง เปนตน   

2. ศึกษาและ วิเคราะห ดานประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ ผลไมแตละชนิด 

3. วิจัยและพัฒนาการผลิตผลไม สรุปแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และการ

พัฒนาคุณภาพผลไมแตละชนิด  

4. เผยแพรผลการวิจัยและพัฒนาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อการพัฒนาคลัสเตอรสวน

ผลไมในพื้นที่ภาคใต 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผูประกอบการสวนผลไม  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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 โครงการท่ี  11   โครงการสงเสริมจัดการคุณภาพและมาตรฐานทุเรียน เพื่อการสงออก 

หลักการเหตุผล ทุเรียนเปนผลไมที่ไดรับความนิยมทั้งตลาดภายในประเทศ  

และตางประเทศ  เปนที่รูจักไปทั่วโลก เพราะใหธาตุอาหารหลายชนิด 

ไดแก ไนโตรเจน  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส แมงกานีส โพแตสเซียม  

และกํามะถัน  ในปจจุบันมีการสงออกในรูปผลผลิตสด  แชแข็ง  

และผลิตภัณฑแปรรูป เปนจํานวนมาก  โครงการสงเสริมจัดการคุณภาพ 

และมาตรฐานทุเรียนเพื่อการสงออกจึงเปนอีกโครงการหน่ึงที่ชวยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก 

วัตถุประสงค  เพื่อการบริหารจัดการ ทุเรียน เพื่อการสงออกครบวงจร 

ตัวชี้วัด 

 1. ระดับคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียน 

 2. ยอดสงออกทเุรียน 

กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทุเรียนเพื่อการสงออก ครบวงจร ต้ังแตกระบวนการวิจัย

ตลาด การพัฒนาระบบการผลิต การรับรองคุณภาพ และมาตรฐานทุเรียน การตลาด

ตางประเทศ การประชาสัมพันธ ทุเรียน ในฐานะ”King of Tropical Fruit” 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรกร  

และผูประกอบการสวนทุเรียน 

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  12   โครงการสงเสริมจัดการคุณภาพและมาตรฐานมังคุด เพื่อการสงออก 

หลักการเหตุผล มังคุดเปนผลไมที่ใหกากใยชวยในการขับถาย และใหสารอาหารวิตามิน

และเกลือแรตางๆ อีกหลายชนิด เชน นํ้าตาล กรดอิ นทรีย แคลเซียม 

ฟอสฟอรัส และเหล็ก ประโยชนของมังคุดมิไดมีอยูแคเน้ือในของมังคุด  

ที่เราใชเปนอาหารเทาน้ัน เปลือกมังคุดก็มีสรรพคุณเปนยาแกทองเสีย  

แกทองรวงเร้ือรัง ถายเปนมูกเลือด ปจจุบันมังคุดไดรับการสงเสริมให

เปนผลไมสงออกสําคัญของประเทศไทย แ ละเพื่อใหคุณภาพที่ได

มาตรฐาน สามารถแขงขันไดในตลาดโลก จึงควรมีการสงเสริมใหเกิด

การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานของมังคุดเพื่อการสงออกแบบ

ครบวงจร 

วัตถุประสงค เพื่อการบริหารจัดการ มังคุด เพื่อการสงออกครบวงจร 

 ตัวชี้วัด 

1. ระดับคุณภาพและมาตรฐานของมังคุด 

2. ยอดสงออกมังคุด 

กิจกรรม 

1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมังคุดเพื่อการสงออก ครบวงจร ต้ังแตกระบวนการวิจัย

 ตลาด การพัฒนาระบบการผลิต การรับรองคุณภาพและมาตรฐานทุเรียน การตลาด

 ตางประเทศ การประชาสัมพันธ มังคุด ในฐานะ “Queen of Tropical Fruit” 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงาน

พาณิชยจังหวัด สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรกร  

และผูประกอบการสวนมังคุด 

งบประมาณ  5,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  13    โครงการสงเสริมตลาดผลไมไทยในตางประเทศ 

หลักการเหตุผล ประเทศไทยเปนประเทศสงออกผลไมอันดับตน ๆ ของโลก แตการ

สงออกผลไมมักมีขอจํากัดมากมายเชน ราคาผลไมในตลาดโลกมีความ

ผันผวน ราคาผลไมตํ่าเมื่อผลผลิตออกสูตลาดในเวลาพรอมๆ กัน บางปมี

ผลไมลนตลาด  จึงควรมีโครงการสงเสริมและพัฒนาตลาดผลไมไทยใน

ตางประเทศ เพื่อแกไขปญหาราคาผลไมที่ตกตํ่า และปริมาณผลผลิตที่ลน

ตลาดในบางฤดูกาล 

วัตถุประสงค  เพื่อการสงเสริมการตลาดผลไมไทยในตางประเทศ 

ตัวชี้วัด 

1. ขยายตลาดผลไมไปยังประเทศใหมๆ  

2. แผนกลยุทธทางการตลาดของผลไมในตางประเทศ 

3. ยอดสงออกผลไมที่เพิ่มมากขึ้น 

กิจกรรม 

1. พัฒนาระบบการบริหารการตลาด การวิจัยตลาดเปาหมาย การสงเสริมภาพลักษณ ผลไม

 เมืองรอน คุณภาพระดับดี มาก การสื่อสารการตลาดครบวงจร  การประชาสัมพันธ  

 และการตลาดเชิงรุก  ผลไมไทยในประเทศเปาหมาย 

ระยะเวลาดาํเนินการ 5 ป (2549-2553) 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สาํนั กงานพาณิชยจังหวัด กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 

กระทรวงตางประเทศ 

งบประมาณ  10,000,000 บาท 
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โครงการท่ี  14    โครงการศูนยรวมผลไมกระจายออกนอกแหลงผลิต 

หลักการเหตุผล ระบบการขนสง ลอจิสติกส เพื่อการกระจายผลไมออกนอกแหลงผลิต

ภาคใตฝงอาวไทย มีความสําคัญมากและสงผลตอราคาของผลไมในตลาด 

จึงควรมีการจัดต้ังศูนยรวมผลไมกระจายออกนอกแหลงผลิต 

 วัตถุประสงค เพื่อรวมศูนยกลางการบริหารระบบขนสง ลอจิสติกส เพื่อการกระจาย

ผลไมออกนอกแหลงผลิตภาคใตฝงอาวไทย 

ตัวชี้วัด 

1. ศูนยรวมผลไม 

2. จํานวนผูใชบริการศูนยรวมผลไม 

3. ตนทุนการขนสง 

กิจกรรม 

1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม จัดต้ังคลังผลไม หองเย็น  

 ในแหลงผลไมสําคัญ เพื่อการขนสงและกระจายออกนอกแหลงผลิต อยางมี

 ประสิทธิภาพ ครบวงจร 

ระยะเวลาดาํเนินการ 3 ป (2549-2551) 

หนวยงานท่ีรบัผิดชอบ สํานักงานพาณิชยจังหวัด  

งบประมาณ  5,000,000 บาท 






