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บทที่ 1 

เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 

 
1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนจังหวัดที่มีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศเอื้อตอการปลูกสับปะรด    
จึงเปนแหลงผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑสับปะรดที่สําคัญแหงหนึ่งในประเทศไทย โดยมีผลผลิต
เฉลี่ย ประมาณ 0.85 ลานตันตอป และในแตละปมีผลผลิตเหลืออยูเปนจํานวนมาก  จึงมีการแปรรูป
ผลผลิต  ในลักษณะตางๆ    การแปรรูปผลิตภัณฑสับปะรด เปนกระบวนการที่เชื่อมโยงระหวาง
ภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม  สงผลใหเกิดการสรางงานและการสรางรายไดใหแก
ประชาชนในพื้นที่  เมื่อพิจารณาถึงเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด พบวามี
วิสาหกิจที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทาน ทั้งในระดับตนน้ํา  กลางน้ํา  ปลายน้ํา อยูในพื้นที่ ดังแสดงใน
ภาพ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ   1   แสดงความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ที่เกีย่วของกับ 
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด 

 

 อุตสาหกรรมตนน้ํา ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  เกี่ยวของกับกิจกรรมการปลูกสับปะรด  อุปกรณทางการเกษตรและแหลงเงินทุน      
ในการปลูกสับปะรด 
 
 
 

อุตสาหกรรมรตนน้ํา 
-  เกษตรกรที่ปลูกสับปะรด
ในและนอกจังหวัดพื้นที่ 
-รานจําหนายปุยและอุปกรณ
การเกษตร 
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร(ธกส.) 

อุตสาหกรรมกลางน้ํา 
-  แผงสับปะรด 
-  สหกรณผูปลูกสับปะรด 
- โรงงานแปรรูปสับปะรด 

อุตสาหกรรมปลายน้ํา 
-  การขนสง 
- การตลาด/สงออก 
- บรรจุภัณฑ 
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อุตสาหกรรมกลางน้ํา เกี่ยวของกับการจัดจําหนายและการแปรรูป เมื่อสับปะรดโตเต็ม       
ที่พรอมที่จะตัดไปสงโรงงานแปรรูป  โดยมีพอคาทองถ่ินมารับซื้อจากไรโดยตรง   (สัมภาษณ  คุณธนู  
พัฒนวงศ, วันที่ 22 เมษายน 2548)  และคัดสรรสงไปยังตลาดในพื้นที่  และโรงงานแปรรูปซึ่งเปน
อุตสาหกรรมกลางน้ํา ของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด ซ่ึงในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธมีมากที่สุด 15 โรงงาน 
 สหกรณผูปลูกสับปะรดเปนองคกรหนึ่งที่เกี่ยวของกับการรับซื้อสับปะรดสด  โดยไดรับ
โควตาจากโรงงาน นํามาจัดสรรใหกับชาวไร  แตสหกรณยังไมมีการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง  
เนื่องจากชาวไรเกรงวาหากขายใหกับสหกรณ  สวนหนึ่ง สวนที่เหลือก็ตองนําไปขายใหกับโรงงาน
เองอีกครั้งหนึ่ง  โดยสหกรณที่เกี่ยวของกับการปลูกสับปะรด จะมีการกระจายตัวอยูทั้งในจังหวัด
เพชรบุรี  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

อุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแกการขนสง ซ่ึงเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกระจายผลิตภัณฑ ไป
ยังตลาดโลกโดยการสงออกสวนใหญจะไปทางเรือเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ         มี
ทาเรือน้ําลึก 2 ทา   

การวิเคราะหอุตสาหกรรมตนน้ํา  กลางน้ํา  และปลายน้ํา  ที่เกี่ยวของกับเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรดที่กลาวมา เปนการวิเคราะหความเชื่อมโยงของกลุมอุตสาหกรรม   
ที่เกื้อหนุน  และสงเสริมกันในแนวตั้ง  (Vertical  Linkage)  อยางไรก็ตามการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด  ตามแนวคิด
การพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) นั้น  จําเปนตองมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงของกลุม
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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2. ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด               
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด ที่นําเสนอตอไปนี้ เปน
ผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร ประกอบการการศึกษาขอมูลข้ันปฐมภูมิจากภาคสนาม 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
แรงงานที่ขาดความรูเร่ืองเทคโนโลยีทางการผลิต และมีปญหาจํานวนคนงานในโรงงานไมเพียงพอ  
โดยเฉพาะวันเงินเดือนออกจะมีผูขาดงานมากถึงรอนละ 20 - 25  แมทางโรงงานจะสรางแรงจูงใจโดย
สรางหอพักไวในโรงงาน  ก็ยังไมสามารถทําใหคนงานอยูประจําได  สงผลใหตองลดจํานวน
เครื่องจักรในการผลิตลง   
 1.3  การพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
ยังไมมีการใชเทคโนโลยีระดับสูงมากนัก เนื่องจากการผลิตจะเปนไปตามคําสั่งซื้อ (Order) ตาม
ความตองการของลูกคาทั้งในดานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑไมมากนัก 
 1.4  เงินทุนในอุตสาหกรรมสับปะรด   ผูประกอบการในโรงงานขนาดใหญที่
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  ซ่ึงเปนตลาดที่มีมาตรฐานสูง การผลิตเปนไป
ตามคําสั่งซื้อ จึงไมมีปญหาในเรื่องชองทางการจําหนาย แตมีปญหาสําคัญคือการรับรองมาตรฐานสินคาที่
จะตองมีหนังสือรับรอง (Certificated) ที่ประเทศนําเขานั้นๆ กําหนด เชนการนําเขาประเทศเยอรมันหรือ
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ฝร่ังเศส ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน IFS (International Food Standard) เปนตน และผูสงออกตอง
ยกระดับมาตรฐานของตนโดยการปรับปรุงโรงงานอยางสม่ําเสมอ ในบางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน จะมี
การตรวจสอบโรงงานกอนจะสั่งสินคาเขาประเทศ 
               3) อุตสาหกรรมที่เก่ียวของและสนับสนุน 

    อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกไดแก  บรรจุภัณฑ 
อุตสาหกรรมน้ําตาลเพื่อเปนสวนผสมในน้ําสับปะรด   อุตสาหกรรมเครื่องจักรในการผลิต 
อุตสาหกรรมขนสง  เปนตน  อุตสาหกรรมเหลานี้ลวนเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน และสวนใหญมีกิจการ
ที่ตั้งอยูในพื้นที่ 
 นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑจากสับปะรดเพื่อขยายตลาด เชน สับปะรดสปา 
โฟมทําความสะอาด หรือสารสกัดความเปรี้ยวจากสับปะรดประกอบอาหาร สารอาหารอัดเม็ดเพื่อเล้ียง
สัตว เปนตน 
 3.1  ความเชื่อมโยงในแนวตั้ง อุตสาหกรรมสับปะรดกระปองเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
หลายประเภท ไดแก ผูปลูก โรงงานผูแปรรูป ผูกระจายสินคา  อุตสาหกรรมสับปะรดกระปองเนน
อุตสาหกรรมการแปรรูปผลไม  โดยการเชื่อมโยงกับผูปลูกหรือเกษตรกรชาวไร  เนนสวนใหญที่
ตองปอนผลผลิตใหกับโรงงาน  มีทั้งชาวไรในจังหวัดประจวบคีรีขันธและนอกพื้นที่  โดยชาวไรแต
ละคนตางผลิตหรือปลูกสับปะรดโดยไมมีการวางแผนรวมกัน 
                  การปลูกสับปะรดจําเปนตองใชปุยในการเพิ่มผลผลิตโดยปุย  เปนปุยเคมีสวนใหญ  แม
ปุยอินทรียจะสงเสริมใหใชเพื่อลดตนทุนการผลิตแตยังไมไดรับการตอบรับจากชาวไร   
                 พอคาทองถ่ินที่รับซื้อสับปะรดหรือแผงสับปะรดจะมีความคุนเคยกับชาวไร  เนื่องจาก
รูจักสนิทสนม  เพราะเปนคนในละแวกบานที่เปนผูรับซื้อไปขายใหโรงงาน  ชาวไรที่ไมมีรถจึง
นิยมเรียกใหพอคาหรือแผงสับปะรดมาซื้อหลังจากเก็บเกี่ยวผลสับปะรด  สะดวก  ไมตองขนไปขาย
โรงงาน  ซ่ึงมีการคัดสับปะรดและแยกเกรดขณะซื้อทันที  ทําใหสับปะรดที่จะไดราคาดีจากโรงงาน
ถูกคัดแยกอยางละเอียด  ขาดโอกาสไปขายที่โรงงานโดยตรง 
               3.2  ความเชื่อมโยงในแนวนอน การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานและองคกร
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผูจําหนายปุยและสารเคมีตาง ๆ  ความรวมมือระหวาง
ผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจไดแก  อุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑซ่ึงจะผลิตตามคําสั่งของ
โรงงานแปรรูป  ผูจัดจําหนายหรือตัวแทนผูสงออก  ซ่ึงจะเปนผูตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑตาม
มาตรฐานของประเทศที่จะนําเขา  
                        ผูบริโภค  ผูบริโภคภายในประเทศ  แมมีจํานวนไมมากนัก  แตมีสับปะรดหลายพันธุ
ใหเลือก  โดยสับปะรดบางพันธุรสชาติไมอรอยไมเหมาะการบริโภคสด  ทําใหขาดชองทางในการ
จําหนาย  ความตองการของผูบริโภค  เปนตัวกําหนดการพัฒนาพันธุสับปะรด ซ่ึงผูบริโภคในและ
ตางประเทศจะมีระดับความตองการที่แตกตางกัน 
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      องคกรของรัฐจะเปนฝายสนับสนุนในการทํางานมากกวาในการที่จะลงมาพัฒนาหรือ
ใหคําแนะนําโดยตรง  เชน  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  จะตรวจสอบวามีการบําบัดน้ําเสีย
ถูกตองหรือไม  หรือเปนตัวกลางในการแสวงหาความรวมมือระหวางโรงงานแปรรูปตางๆ  สถาบัน
การเงินของรัฐจะใหกูยืมเงินแกเกษตรกรเปนหลัก  สวนสถาบันการเงินของเอาชนจะใหกูยืม
สําหรับผูประกอบการ 
 

หวงโซอาหาร (Values Food Chain) ของการผลิตสับปะรดแปรรูป 
 

      

 
ภาพ 2  แสดงหวงโซอาหารของการแปรรูปผลิตภัณฑสับปะรด 

 
 การผลิตอุตสาหกรรมอาหารที่ทําจากผลผลิตทางการเกษตรมาผานกระบวนการแปรรูป
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่สะดวกตอการบริโภคและยืดอายุการเก็บรักษา  ประกอบกับปจจุบัน
ผูประกอบการเริ่มมีการขยายตัวและมีศักยภาพในการสงออกมากขึ้น  ทําใหมีคูแขงเพิ่มขึ้น  
โดยเฉพาะประเทศผูผลิตรายใหม  ซ่ึงคาจางแรงงานต่ํา  ฉะนั้นการผลิตอุตสาหกรรมอาหารตองทํา
เปนขบวนการที่สามารถสอบยอนกลับ (Trace ability) ไปสูขบวนการผลิตในขั้นตอนตางๆ ไดวามี
คุณภาพมาตรฐาน  และมีความปลอดภัยมากนอยเพียงใด  เพื่อที่จะไมใหเปนประเด็นขอกีดกันทาง
การคา (Trade Barrier)  ซ่ึงมีผลกระทบอยางมากกับประเทศที่ยังไมมีความพรอม 
 ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการสรางมูลคาเพิ่มในตัวเองและมีความหลากหลายสูง  
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมอาหารสามารถใชผลผลิตทาง
การเกษตรภายในประเทศเปนวัตถุดิบได  โดยคิดเปนสัดสวนประมาณ รอยละ 80 - 90 และมีตนทุน
วัตถุดิบเฉลี่ยประมาณ รอยละ 65 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด 
 2.4  บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ 
  การผลิตและการสงออกผลิตภัณฑสับปะรดจะตองมีมาตรฐานตามที่กําหนดเชน
มาตรฐาน (GAP) (Good Agriculture Practice) ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดเสนอแนวทางการปลูก
สับปะรดที่ถูกตองและเหมาะสมเพื่อรองรับปญหากฎหรือระเบียบวาดวยการควบคุมความปลอดภัย
ในการผลิตและการบริโภค  เชน  ระบบ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)  และ 
Sanitary and Phytosanitary (SPS)  มาใชเปนเครื่องมือกีดกันทางการคาสินคาเกษตรที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต  โดยการผลิตสับปะรดอยางถูกตองเหมาะสม  รวมกันระบบการตรวจสอบการผลิตในแปลง
ของการเกษตร  ซ่ึงกําลังจะมีขึ้นเปนสวนหนึ่งของระบบรับประกันคุณภาพสินคาเกษตร 

การผลิตใน การตลาด ผูริโภค พันธุ การผลิตใน

Trace Ability 
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 จริยธรรมของผู เกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด 
ผูเกี่ยวของทั้งเกษตรกรผูปลูก ผูขายสินคา ปุย ยา โรงงานผูรับซื้อไปแปรรูป ตางตองมีจริยธรรมใน
สวนของตน โดยผูปลูกเมื่อตกลงที่จะขายใหกับโรงงานใดควรจะปฏิบัติตามนั้นเพราะจะสัมพันธ
ไปถึงการวางแผนการผลิตของโรงงานดวย โรงงานก็ตองปฏิบัติตอผูปลูกเสมือนเพื่อนมิใชผูมา
พึ่งพาขายสินคา เพราะตางตองถอยทีถอยอาศัยกัน  เชน ไมเทสับปะรดลงโดยมิไดคํานึงถึงถึงความ
เสียหายกับสับปะรดที่จะช้ําแลวอางวาสับปะรดไมไดคุณภาพตามที่โรงงานกําหนด หรือผูขาย
สินคาทั้งปุยหรือยาตองไมขึ้นราคาสินคาโดยไมมีเหตุผลอางแตเพียงสินคาราคาเพิ่มขึ้น หรือ
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) ซ่ึงปจจุบันมีมากเกินกําลังการผลิตอยูแลว กรณีผูประการบางราย
ขาดวัตถุดิบ ขาดกระปองบรรจุ ขาดกําลังการผลิต ขาดเงินทุนหรือดานอื่น ๆ ไมมีความรวมมือ
ทั้งสิ้นยกเวนผลิตเพื่อจําหนายใหกับผูประกอบการรายอื่นที่มาวาจาง   
               จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด
แสดงในภาพ 3 และแผนภาพเครือขายวิสาหกิจแสดงในภาพ 4 
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ภาพ   3   แสดงการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด 
 

บริบทการแขงขันและ 

กลยุทธทางธุรกิจ 

เง่ือนไขของปจจัย 

การผลิต 

 

เง่ือนไขดานอุปสงค 

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

(+)  การบริโภคภายในประเทศ 
       สนับสนุนผลไมไทย 
 (-)  การแขงขันดานการตลาดทําให 
        สินคาพัฒนาคุณภาพและ 
        พิถีพิถันมากขึ้น 
    

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ 
และสนับสนุน 

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

 (-)  ขาดการประสาน การสื่อสารและความรวมมือของ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกลุม ตาง ๆ  
(-)  ขาดการเชื่อมโยง การจัดการตลอดหวงโซอาหาร 
(-)  สถาบันการศึกษามีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมนอย 
(-)  ขาดอุตสาหกรรมที่พัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการ
ผลิตภายในประเทศ 
(-)  การขาดการบริหารจัดการที่ดีตลอดหวงโซอาหาร 
(-)  โรงงานขาดความเชื่อมั่นในเกษตรกร 
(-)  ความรับผิดชอบของคนงาน 
(-)   ไมมีการรวมกลุมที่เขมแข็ง 
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ภาพ  4   แสดงเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด 
 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

ภาครัฐ   ภาคเอกชน 

-  กรมวิชาการเกษตร -  สมาคมอุตสาหกรรม  
-  BOI                                        สับปะรด 

-  ธกส   -  สภาอุตสาหกรรม 

-  กรมสงเสริมการเกษตร  

-  สํานักงานพาณิชยจังหวัด    

บริษัทขนสงในประเทศ

และตางประเทศ 

-  ผูผลิตวัตถุดิบ/พันธุ
สับปะรด/ผูดูแลยา/
เคมีภัณฑ 
-  โรงงานบรรจุภัณฑ 
-  ผูผลิตนําเขาเครื่องจักร 

 

-  กฎระเบียบและขอกีดกัน
ทางการคา 

-  ประเทศคูแขง/คูคา 

-  ผูบริโภค 

-  สถาบันการศึกษา 

-  หองปฏิบัติการ
คนควา/ทดลอง 

 

เครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ

สับปะรด 
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3. การประเมินศักยภาพการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด                    
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ระดับการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สามารถพิจารณาจาก 2 มิติ คือมิติความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติศักยภาพการเติบโต
ของอุตสาหกรรม โดยในแตละมิติจะพิจารณาจากดัชนีช้ีวัดผลการพัฒนา และปจจัยขับเคลื่อนผลการ
พัฒนา ดังนี้ 
  1)  มิติความเขมแข็งของเครือขาย  
       ดัชนีช้ีวัดผลการพัฒนา  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 
   อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรดของไทย ไดมีการควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหารในขั้นตอนการผลิตและมาตรฐานโรงงานที่สําคัญไดแก  เปนระบบที่กําหนดขึ้น
โดย US Food and Drug Administration : FDA ซ่ึงเปนที่ยอมรับวาเปนระบบควบคุมคุณภาพที่ดีที่สุด 
เปนการวิเคราะหอันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติในกระบวนการผลิตโดยมีพื้นฐานมาจากการ
ตระหนักถึงอันตรายจากเชื้อจุลินทรียที่สามารถเกิดขึ้นในขั้นตอนตาง ๆ ของการผลิต และอัตราหรือ
ความเสี่ยงถึงคุณภาพ การเนาเสียและการปนเปอนของสารอันตรายหรือความเสี่ยงเหลานั้น สามารถ
กําจัดใหหมดไปหรือควบคุมใหอยูในระดับที่ยอมรับไดนอกจากนี้ระบบ HACCP ยังมีประโยชนใน
ดานการผลิตที่ทันเวลา ลดการสูญเสียของผลิตภัณฑพรอมทั้งยังมีขอมูลหรือรายงานเปนหลักฐาน
สําหรับการตรวจสอบของลูกคาและหนวยงานที่รับผิดชอบ แสดงถึงหลักประกันคุณภาพในการผลิต 
ซ่ึงสับปะรดกระปองของไทยก็ผานมาตรฐาน HACCP ระบบควบคุมคุณภาพอีกประการ คือ GMP  : 
Good  Manufacturing  Practice เปนหลักเกณฑที่ดีในการผลิตอาหาร เปนระบบบริหารคุณภาพพื้นฐาน
ระบบหนึ่งเพื่อใหเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑที่ผลิตวามีคุณภาพตรงตามที่มาตรฐานกําหนดและ
สม่ําเสมอในทุกรุนที่ทําการผลิต  
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 2)  มิติของศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม   
 2.1  การขยายตัวในมูลคาการผลิต  
  อุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง  เปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการแขงขันสูงเนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมอยูในบริเวณปาเขตรอน  
สับปะรดจึงมีรสชาดโดดเดนและเปนที่ตองการของตลาดโลก  โดยประเทศไทยสงออกสับปะรด
เปนอันดับหนึ่งของโลกมากกวา 10 ป  และปจจุบันก็ยังเปนอยู  โดยมีปริมาณการผลิตเฉล่ียปละ 2 
ลานตันหรือประมาณรอยละ 20 ของผลผลิตรวมทั่วโลก  มีพื้นที่ปลูก 5-6 แสนไร  ประเทศไทย
สงออกสับปะรดและผลิตภัณฑสับปะรดประมาณรอยละ 40 ของตลาดทั่วโลก  ทํารายไดเขา
ประเทศปละประมาณ 8-10 พันลานบาท  นอกจากนี้อุตสาหกรรมสับปะรดกระปองยังเปน
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
กอใหเกิดการจางงานคนในทองถ่ินไมต่ํากวา 20,000  คนและเกี่ยวของกับเกษตรกรผูปลูกสับปะรด
ทั่วประเทศประมาณ 30,000 ครัวเรือนหรือเกษตรกรประมาณ 130,000  คน  
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อ่ิมตัว 3.   Reorganization 6.   Stars 

รวมตัว 2.   Seeking  Direction 5.   Potential  Stars 

เร่ิมตน 1.   Fragmented 
 
4.    New  Wave 

 ต่ํา สูง 

                                
 

 
 

ภาพ  5  แสดงผลการประเมินตามรูปแบบการพัฒนาและศักยภาพของเครือขายวสิาหกิจ 
              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   

แผนภาพเครือขายวิสาหกจิอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

1. ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 
 
 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูนลําพูน  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลางตอนลาง  

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    
สุโขทัสุโขทัยย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค  

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  
อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    33..กลุมจังหวัดภาคกลางกลุมจังหวัดภาคกลาง  

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรีสิงหบุรี  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กลางกลาง  

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม   

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชเพชรบุรีรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาครสมุทรสาคร  

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามันกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  

ระนองระนอง  ตรังตรัง  กระบ่ีกระบ่ี    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูลสตูล  

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกกลุมจังหวัดภาคตะวันออก  

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  
สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกวสระแกว  

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยองระยอง  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    
สงขลาสงขลา  

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2. แผนภาพเครือขายวิสาหกจิ อุตสาหกรรมผลิตภณัฑสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  

อุตสาหกรรมทองเท่ียวอุตสาหกรรมทองเท่ียว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
หัตถกรรมหัตถกรรม  ส่ิงทอและแฟชั่นส่ิงทอและแฟชั่น    IICCTT  

22..กลุมจังหวัดภกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางาคเหนือตอนลาง  

การทองเท่ียวการทองเท่ียว  การคาชายแดนการคาชายแดน      
ลอจิสติคสลอจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  
บริการองคความรูบริการองคความรู   ออยและน้ําตาลออยและน้ําตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตกกลุมจังหวัดตะวันตก  

เล้ียงสุกรคุณภาพเล้ียงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อิอินทรียนทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเท่ียวทองเท่ียว    
สัปปะรดกระปองสัปปะรดกระปอง  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มันมัน  

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  
ทองเท่ียวเชิงนิเวศทองเท่ียวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเท่ียวเชงินิเวศทองเท่ียวเชงินิเวศ  
ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภกลุมจังหวัดภาคตะวันออกาคตะวันออก  

ทองเท่ียวทองเท่ียว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเคร่ืองประดับและเคร่ืองประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย  

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  
ผลไมผลไม    ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามันปาลมน้ํามัน  

  สวนผลไมสวนผลไม  ทองเท่ียวทองเท่ียว  การคาชายแดนการคาชายแดน  

ทองเท่ีทองเท่ียวยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝายผาฝาย  

ยอมครามยอมคราม    ทองเท่ียวเชิงนิเวศนทองเท่ียวเชิงนิเวศน    
ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

ส่ิงทอส่ิงทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุกรสุกร  ทองเท่ียวทองเท่ียว  
ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

ธุรกิจนําเท่ียวธุรกิจนําเท่ียว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

3.1 แผนปฏิ บั ติ ก า รส ง เ ส ริ ม เ ค รื อข า ย วิ ส าหกิ จ อุ ต ส าหกร รมผลิ ตภั ณฑ สั บป ะ รด                      
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
หลักการและเหตุผล 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดกําหนดวิสัยทัศน
การพัฒนาประเทศโดยมุงเนนการแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญ 
ใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคนไทย” และนโยบายของรัฐบาลปจจุบันที่
มุงเนนการ “ปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมใหมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น สรางภูมิคุมกันใหแก
ระบบเศรษฐกิจ”  
 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด เปนวิสาหกิจหนึ่งที่มีสวนชวยในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและปรับโครงสรางเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนวิสาหกิจที่ เชื่อมโยงการผลิตภาคเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกวัตถุดิบจากภาคเกษตรและสามารถทํารายไดเขาประเทศ
ประมาณปละ 9,000 ลานบาท  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนจังหวัดที่มีพื้นที่และภูมิอากาศเหมาะสมกับการปลูกสับปะรด 
มีผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ สําหรับตลาด
ตางประเทศมีความตองการผลิตภัณฑสับปะรดแปรรูป เชน สับปะรดกระปอง เปนตน ซ่ึงจังหวัด
ประจวบคีรีขันธมีศักยภาพในการแปรรูปผลิตสับปะรด เนื่องจากมีโรงงานแปรรูปหลายแหงอยูใน
พื้นที่ จึงกลาวไดวาจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีวิสาหกิจในหวงโซอุปทานตั้งแตระดับตนน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา อยูในพื้นที่ ในขณะเดียวกันก็มีขอจํากัดหลายประการทั้งในดานตนทุนการผลิตที่สูง 
แหลงน้ําไมเพียงพอ ขาดแคลนแรงงาน ยังไมมีการรวมกลุมกันของธุรกิจที่เกี่ยวภายในเครือขาย 
ดังนั้น หากมีการสงเสริมใหวิสาหกิจเหลานี้ ไดรวมกันเปนเครือขายวิสาหกิจ จะเปนการเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขัน และยั่งยืนปจจัยแหงความสําเร็จในการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

องคประกอบสําคัญที่เอื้อตอความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สับปะรดที่กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน  ควร
ประกอบดวยกระบวนการเรียนรูเพื่อเขาใจแนวคิดและหลักการของเครือขายวิสาหกิจการทํางาน
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รวมกัน และการพัฒนาฝมือแรงงานจากการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จ  ในการพัฒนาเครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด มีดังนี้ 

1. การใหความรูในเรื่องความสําคัญในการรวมกลุมจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสับปะรดเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตทั้งระบบ 

2. ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิตทั้งหมด ตองรวมมือกันวางแผนและ
กําหนดยุทธศาสตรสับปะรดแหงชาติ เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก 

    2.1 หนวยงานภาครัฐ จากการวิเคราะหพบวาหนวยงานภาครัฐควรสนับสนุน โครงการ
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต เชน จัดหาแหลงน้ํา ปุย ยาฆาแมลง รวมท้ังแนะนํา
เทคโนโลยีในการผลิตและการตลาด 

    2.2 สถาบันการศึกษา ควรมีบทบาทในการพัฒนาแรงงานที่จะเขาสูระบบ ไหเปน
แรงงานมีฝมือ รวมทั้งคนควาวิจัยผลิตภัณฑใหมๆ ที่เกี่ยวของกับสับปะรด 

3. การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประกอบการ (กรณี โรงงาน) และเกษตรกรผูปลูก
จะชวยสรางความสัมพันธอันดีเพื่อการผลิตที่ยั่งยืนและมีศักยภาพตอไป 

จากปจจัยแหงความสําเร็จดังกลาว ไดนํามาเปนแนวคิดพื้นฐานในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด  จังหวัดประจวบคี รีขันธ  ซ่ึง
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. พัฒนาความรู ทักษะ ทัศนคติของผูเกี่ยวของทุกฝาย 
2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหมีสับปะรดที่มีคุณภาพ 
3. พัฒนาแผนการผลิตสับปะรดรวมกัน เพื่อลดความผันผวนดานราคา 
4. สรางความสัมพันธเชื่อมโยงในระบบเครือขาย 

 
เปาประสงค 

1. มีเครือขายวิสาหกิจที่เขมแข็ง 
2. มีแผนดําเนินการผลิตที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
 1. ปรับโครงสรางเครือขายวสิาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภณัฑสับประรดเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขนัiระดับสากล 
 2. พัฒนาบุคลากรและเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนัของวิสาหกจิที่เกีย่วของ 
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3.2 โครงการนาํรองของจงัหวัดประจวบครีีขันธ 
 

โครงการพฒันาสมรรถนะผูประกอบการ 
หลักการและเหตุผล 
 ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากสับปะรดมีผูประกอบการที่ เกี่ยวของจํานวนมาก ทั้ง
ผูประกอบการรายยอย และภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซ่ึงควรตองมีการพัฒนาสมรรถนะในดาน
ตางๆ โดยเนนการพัฒนาผลิตภัณฑตามมาตรฐานการสงออก  
หนวยงานรับผิดชอบ   

สํานักงานพาณิชยจงัหวัด   สํานักงานเกษตรจังหวดั  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดั  
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูประกอบการเดิมใหมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อกระตุนการพัฒนาโรงงานใหมีมาตรฐานการสงออก 
3. เพื่อคัดสรรโรงงานและผูสงออกผลิตภัณฑสับปะรดดีเดนและไดมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนโรงงานที่มีมาตรฐานในระดับที่สามารถสงผลิตภัณฑออกเพิ่มขึ้นปละ 1 โรง 
2. การศึกษาดูงานโรงงานผลิต ผลิตภัณฑสับปะรดที่ไดมาตรฐานสงออกในตางประเทศ 

 อยางนอยปละ 5 คร้ัง 
3. มอบรางวัลผูสงออกผลิตภัณฑสับปะรดดีเดนปละ 1 คน 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. การผลิตตรงตามมาตรฐานสากล 
2. การแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูประกอบการดวยกันในเรื่องการผลิต 

เปาหมายการดําเนินงาน 
   1.   สํารวจความตองการของบุคลากรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมผลิตภณัฑสับปะรดและ 
การกําหนดมาตรฐานผลิตภณัฑสับปะรด และจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของตามความตองการ 
 2. จัดกิจกรรมประกวดโรงงานผลิตผลิตภัณฑสับปะรดและหนวยงานรับผิดชอบใหการ
รับรองมาตรฐานการผลิตภณัฑสับปะรด 
 3.  จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ    2   ป 
งบประมาณ             3,000,000   บาท 
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โครงการอบรมระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล GAP, HACCP และ SPS 
 
หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางการคา ที่มีการแขงขันสูง มีการใชมาตรฐานกีดกันทาง
การคาที่ซับซอน ป 2547 เปนตนมารัฐบาลประกาศใหประเทศไทยเปนครัวโลก ผลิตอาหาร
ปลอดภัยโดยสับปะรดเปนพืชหนึ่งใน 13 ชนิด ที่ตองมีการจัดการผลิตใหมีคุณภาพและปลอดภัย
โดยใชเทคโนโลยีการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพพืช สําหรับสับปะรด Good Agriculture 
Practice (GAP) for Pineapple รวมทั้งมาตรฐานสากลดานอื่น คือ HACCP หรือ SPS ก็ตาม โดยมี
โครงการยอยคือโครงการอบรมความรูเร่ืองการสงออกผลิตภัณฑสับปะรด 
หนวยงานรับผิดชอบ   

สํานักงานพาณิชยจังหวัด   สํานักงานเกษตรจังหวัด  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหเกษตรกรมีความรูดานการผลิตใหไดตามมาตรฐานสากล 
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูระบบการจัดการคุณภาพสินคาเกษตร 
3. เพื่อใหความรูดานการสงออกสําหรับกลุมผูประกอบการโรงงานใหไดคุณภาพ

มาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด 

1. เกษตรผูปลูกสับปะรดรอยละ  80 สามารถผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานสากล 

2. เกษตรกรสามารถจัดระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากลไดภายใน 1 ป 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เกษตรกรสามารถจัดระบบการจัดการได 
2. ความเชื่อมโยงทางการคาระหวางผูผลิตและกลุมผูคา 

เปาหมายการดําเนินงาน 
1. ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดอบรมเกษตรกรแกนนํา ภายใตโครงการโรงเรียนเกษตรกร 

เร่ือง การปรับปรุงคุณภาพสูระบบจัดการคุณภาพสินคาเกษตร จํานวน 10 รุน ๆ ละ 200 คน รวม 
2,000 คนในปแรก 
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2.คัดเลือกเกษตรกรรอยละ 25 จากสมาชิกกลุมผูปลูกสับปะรด ซ่ึงกระจายตัวอยูในทุก
อําเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธและบางอําเภอของเพชรบุรี เขารับการใหความรูตามกระบวนการ
จัดการคุณภาพสินคาเกษตร ตามมาตรฐานสากล 
 3.  หนวยงานรับติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของกลุมเกษตรกรผูปลูกสับปะรดใน
พื้นที่ ทุก 6 เดอืน 
 4. ประชุม สรุปผลการดําเนนิงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ    2   ป 
งบประมาณ             3,000,000   บาท 
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โครงการจัดตัง้ศูนยประสานงานกลุมเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภณัฑสับปะรด 

หลักการและเหตุผล 

 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑสับปะรด มีวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับหลายดาน ทั้งใน
สวนของผูปลูก (เกษตรกร) ผูรับซื้อ (กลุมพอคา) หรือผูประกอบการโรงงานแปรรูป รวมทั้งจํานวน
ตองมีผู สนับสนุนดานอื่น ทั้งทางดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และผลิตภัณฑ 
การตลาด และ การจัดการ ระบบคุณภาพ ฯลฯ การติดตอประสานงานทําไดลําบาก จึงมีความจําเปนที่
ตองจัดตั้งศูนยประสานงานกลุมเครือขายวิสาหกิจขึ้น 

หนวยงานรับผิดชอบ   

สํานักงานพาณิชยจงัหวัด   สํานักงานเกษตรจังหวดั  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดั  
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วัตถุประสงค 

1.     เพื่อเปนศูนยกลางการประสานงานของเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด 
2.    เพื่อแสวงหาความรวมมือในวงกวางของการพัฒนา เครือขายผลิตภัณฑสับปะรด 

ตัวชี้วัด 

เกิดหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานและใหขอมูลกับผูเกี่ยวของในวิสาหกิจอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสับปะรด  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.ความรวมมือในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑสับปะรดที่ทุกฝายที่เกี่ยวของ สามารถมีสวน
รวมในกระบวนการตั้งแตการผลิตและการสงออก 

2.ศูนยประสานงานไตรภาคีเปนหนวยกลางในการแสวงหาความรวมมือกับทุกฝาย 

เปาหมายการดําเนินงาน 

1.  ประชุมและศึกษาความเปนไปไดของการจัดตั้งศูนยประสานงานของเครือขาย
วิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรดในแตละอําเภอ หรือในแตละกลุมผูประกอบการที่มีการ
รวมกลุมกันอยูแลว 

2.   จัดหาสถานที่ ในการจัดตั้งศูนยประสานงานไตรภาคี และหนวยงานรับผิดชอบ
ประสานงานรวมกับกลุมผูประกอบการ 
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3. จัดประชุมผูเกี ่ยวของเพื ่อกําหนดกิจกรรมและพันธกิจของศูนยประสานงานกลุ ม
เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด 

4.รายงานความกาวหนา ในการดําเนินงานศูนยประสานงานเครือขายทุก 6 เดือน 
5.ติดตาม ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ    5   ป 
งบประมาณ             5,000,000   บาท 
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โครงการอบรมฝมือแรงงานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีโรงงานผลิตสับปะรดแปรรูปจํานวน 27 โรง กอใหเกิดการจาง
แรงงานในทองถ่ินไมต่ํากวา 20,000 คน จึงเปนอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใชแรงงานมากประเภท
หนึ่ง  ฉะนั้นจะพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสับปะรด  จึงจําเปนตองพิจารณาถึง
องคประกอบดานแรงงานที่ตองพัฒนาดวย ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ  
หนวยงานรับผิดชอบ   

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด 
2. เพื่อจัดหาแรงงานคุณภาพมาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน 

ตัวชี้วัด 
แรงงานในวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรดไดรับการพัฒนารอยละ 30 ในปแรก 

และเพิ่มขึ้นรอยละ 20 ในปตอไป 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

แรงงานในวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด ไดพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
เปาหมายการดําเนินงาน  

1.ประชุมปฏิบัติการ หนวยงานรับผิดชอบ และผูประกอบการทั้งระดบัตนน้ํา กลางน้ําและ
ปลายน้ําเพื่อศกึษาสภาพปญหาและความตองการในการจางงาน และสํารวจความตองการในการ
พัฒนาศักยภาพของกลุมแรงงานประเภทตางๆ 

2.ประชุมวางแผนจัดทําหลักสูตรฝกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ที่สนองความ
ตองการของผูเกี่ยวของ 

3.จัดอบรมใหกับกลุมแรงงาน เพื่อพฒันาศกัยภาพในการทํางานในดานตางๆ  
4.รายงานความกาวหนาของโครงการ 
5.การติดตามประเมินผล และสรุปผลการดําเนินโครงการ 

ระยะเวลาดําเนินการ    3   ป 
งบประมาณ             3,000,000   บาท 
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โครงการพฒันาเครือขายวสิาหกิจผลิตภณัฑสับปะรด 

หลักการและเหตุผล 

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด เปนกระบวนการผลิตที่เชื่อมโยงระหวางภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม ฉะนั้นหากมีการสงเสริมใหเกิดเปนเครือขายวิสาหกิจในกลุมอุตสาหกรรมนี้ 
จะชวยเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันอยางยั่งยืน 

หนวยงานรับผิดชอบ   

สํานักงานพาณิชยจงัหวัด   สํานักงานเกษตรจังหวดั  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดั  
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสับปะรด 
2. เพื่อพัฒนาเครอืขายวิสาหกิจผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสับปะรดใหยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 

1. มีจํานวนสมาชิกเครือขายวสิาหกิจผลิตภณัฑอุตสาหกรรมสับปะรด เขารวมไมต่ํากวา  
100 คน ในปที่ 1 

2. เกิดเครือขายวสิาหกิจผลิตภณัฑอุตสาหกรรมสับปะรด  

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เกิดความรวมมือของผูเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมสับปะรด สามารถพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑสับปะรดใหมีคุณภาพและยั่งยืน 

เปาหมายการดําเนินงาน 

1.การจัดประชมุเพื่อระดมความคิดเห็นและศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งเครือขาย
วิสาหกจิผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสับปะรด โดยมีองคประกอบของผูประกอบการเขามามีสวนรวม
ในเครือขายทัง้ระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  
 2. จัดอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อใหสมาชิกเกดิความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ  และคนหาผูนําเพื่อเปนแกนกลางในการประสานงานกลุม
เครือขาย 
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3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณ กับเครือขายวิสาหกิจอื่น
ที่มีการรวมตัวกันอยางเขมแข็ง   
 4.  ติดตามผลการดําเนนิงาน และรายงานผลการดําเนินงานจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสับปะรด 
 5.  ประชุมและสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ  
ระยะเวลาดําเนินการ    6   เดือน 
งบประมาณ             400,000   บาท 
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สรุปสาระสําคญัของแผนปฏบิัติการสงเสรมิเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ประเด็นยุทธศาสตรชาติ ประเด็นยุทธศาสตรแผนฯ กลยุทธ โครงการ ระยะเวลา งบประมาณ 

หนวย:ลานบาท 

1. การปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหสมดุลและ
แขงขันได 
2. การปรับโครงสราง 
ภาคอุตสาหกรรม 

1.ปรับโครงสรางวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ 
สับปะรดเพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแขงขันระดับ
สากล 

1. พัฒนากระบวนการผล
ผลิตภัณฑสับปะรดใหมี
คุณภาพมาตรฐานสากล 

1 .โครงการพัฒนาสมรรถนะผูประกอบการ 
  1.1โครงการประกวดโรงงานผลิตภัณฑสับปะรดดีเดน 
  1.2 โครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิตผลิตภัณฑสับปะรด
มาตรฐานการสงออกในตางประเทศ 

  1.3 โครงการผูสงออกผลิตภัณฑสับปะรดดีเดนประจําป 

ระยะปานกลาง 3.00 

2. สงเสริม SMEs ของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สับปะรดเพื่อสรางความ
เขมแข็ง 

2. โครงการอบรมระบบการจัดการคุณภาพมาตรฐานสากล GAP, 
HACCP และ SPS 
  2.1 โครงการอบรมความรูเรื่องการสงออกผลิตภัณฑสับปะรด 
เชน WTO, FTA และ Export System 
3. โครงการจัดตั้งศูนยประสานงานกลุมเครือขายวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด 
  3..1 โครงการอบรมสิทธิประโยชนเพื่อการลงทุนของ SMEs 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑสับปะรด 

ระยะปานกลาง 
 
 
 

ระยะยาว 

3.00 
 
 
 

5.00 

3. สงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ฝมือแรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสับปะรด 

4. โครงการอบรมฝมือแรงงานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
 4.1 โครงการจัดหาแรงงาน 

ระยะยาว 3.00 

2.พัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจที่เกี่ยวของ  

4. พัฒนาใหเกิดเครือขาย
วิสาหกิจที่ครอบคลุม
ผูเกี่ยวของทั้งหมด 

5.โครงการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สับปะรด  

 

นํารอง 0.40 
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โครงสรางแผนปฏิบตัิการเครือขายวิสาหกจิอุตสาหกรรมผลิตภณัฑสับปะรด จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

 
แผนบริหาร 

ราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2548-2551 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ หนวย 

งานที่รับผิดชอบ 

ความ
สอดคลอง
กับแผน* 

ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 3 การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ
ใหสมดุลและแขงขัน
ได 
ข.การปรับโครงสราง
ภาคอุตสาหกรรม 

1.ปรับโครงสราง
ระบบวิสาหกิจ
อุตสาหกรรมผลิต-
ภัณฑสับปะรดเพื่อ
เพิ่มขีดความ 
สามารถในการ
แขงขันในระดับ
สากล 

1.1  เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการ
แขงขันอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสับปะรด
ในระดับสากล 
1.2 พัฒนาฝมือ
แรงงานไทยใหมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

1.  มีความรู ความเขาใจ
ระบบการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น
อยางนอยรอยละ 60 
2. มูลคาการผลิต
ผลิตภัณฑสับปะรด
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 
3. จํานวนวิสาหกิจราย
ใหมที่จดทะเบียนเขาสู
ระบบ 
4. มูลคาการสงออก
ผลิตภัณฑสับปะรดตอ
ไตรมาส / ครึ่งป / ป
เพิ่มขึ้นรอยละ 5  
5. จํานวนแรงงานที่ไดรับ
การอบรม/พัฒนาเพิ่มขึ้น 

1) พัฒนากระบวนการผล
ผลิตภัณฑสับปะรดใหมี
คุณภาพมาตรฐานสากล  
2) สงเสริม SMEs 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
สับปะรดเพื่อสรางความ
เขมแข็ง 
3) สงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ฝมือแรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสับประรด 
 
 
  

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะผูประกอบการ3 
(1.1) โครงการประกวดโรงงานผลิตภัณฑ
สับปะรดดีเดนประจําป 
(1.2)โครงการศึกษาดูงานโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑสับปะรดมาตรฐานการสงออกใน
ตางประเทศ 

(1.3) โครงการผูสงออกผลิตภัณฑสับปะรด
ดีเดนประจําป 
2. โครงการอบรมระบบการจัดการคุณภาพ
มาตรฐานสากล GAP, HACCP และ SPS3 
(2.1) โครงการอบรมความรูเรื่องการสงออก
ผลิตภัณฑสับปะรด เชน WTO, FTA และ 
Export System 

 

เกษตรจังหวัด 
สสว. 
พาณิชยจังหวัด  
อุตสาหกรรม
จังหวัด 
เกษตรจังหวัด 
สสว. 
 
พาณิชย/
อุตสาหกรรม/
เกษตร จังหวัด/
สสว.  
 

1 
 

 
 
 

 
 

1 
 
 

หมายเหตุ   *การเปรียบเทียบความสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548-2551 (1  สอดคลอง   2  ไมสอดคลอง) 
  1โครงการนํารอง(3-6 เดือน)      2โครงการระยะสั้น(ไมเกิน 1 ป)    3โครงการระยะปานกลาง(1-2 ป)     4โครงการระยะยาว(3-5 ป) 
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แผนบริหาร 

ราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2548-2551 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ แผนงาน/โครงการ หนวย 

งานที่รับผิดชอบ 

ความ
สอดคลอง
กับแผน* 

  .1 เพือ่สรางเครือขาย
วิสาหกิจผลิตภณัฑ
สับปะรดที่เขมแข็ง 
 

1. เกิดเครือขายวสิาหกิจใน
เครือขายอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสับปะรด 
2. มีสมาชิกเครือขายเขารวม
อบรมเพือ่สรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและ
หลักการของเครือขาย
วิสาหกิจ 

1) พัฒนาใหเกิดเครือขาย
วิสาหกิจที่ครอบคลุม
ผูเกี่ยวของทั้งหมด 

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

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

1 
 

 
 

 
1 
 
 

1 

 


