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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและปัญหำ 

สับปะรด (Anabas Commodus) เป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส ำคัญของประเทศไทย มีมูลค่ำกำร
ส่งออกปีละ  24,000 – 25,000 ล้ำนบำท แม้จะเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงมำกนัก (ร้อยละ 0.9  ของผลผลิตภัณฑ์
มวลรวมภำคเกษตร ในปี 2559) แต่ก็เป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมส ำคัญทั้งในระดับมหภำคและในระดับไร่
นำ  สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกรที่ท ำกำรเพำะปลูกกว่ำ 43,432 ครัวเรือน ก่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงในระดับ
อุตสำกรรมสร้ำงงำนในโรงงำนแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดเพ่ือกำรส่งออกอีกกว่ำ 20,000  รำย  ซึ่งหำก
พิจำรณำทั้งระบบห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิตทั้งหมด (Supply chain) ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูก ผ่ำนไปยังพ่อค้ำ
คนกลำงหรือแผงรับซื้อ ต่อเนื่องถึงโรงงำนแปรรูปอุตสำหกรรม จนกระทั่งถึงผู้จัดจ ำหน่ำยส่งออกไปยัง
ต่ำงประเทศ จะมีแรงงำนที่เกี่ยวข้องกว่ำ 500,000 คน 

กำรใช้ประโยชน์จำกสับปะรดในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีกำรบริโภคในรูปแบบผลไม้สดใน
ปริมำณ 230,000 ตัน/ปี จำกปริมำณผลผลิตทั้งสิ้นประมำณ 2,174,561 ตัน (ปี 2560)  บำงส่วนมีกำร
น ำไปบริโภคในรูปแบบของอำหำร อำทิ แกงคั่วสับปะรด ข้ำวผัด บำร์บิคิวโดยย่ำงกับเนื้อชนิดต่ำง ๆ 
รวมทั้งเป็นอำหำรว่ำง เช่น  ม้ำฮ่อ อำหำรว่ำงสูตรโบรำณ นอกจำกนั้น ยังน ำไปแปรรูปเป็นสับปะรดแห้ง 
สับปะรดกวน มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 45 ของตลำดส่งออกผลไม้แปรรูปของไทย  ส ำหรับในต่ำงประเทศมี
กำรน ำสับปะรดไปเป็นส่วนประกอบในกำรปรุงอำหำรนำนำชนิด   อำทิเช่น  โรยหน้ำพิซซ่ำ  ย่ำงบำร์บิคิว 
แฮมเบอร์เกอร์ เป็นส่วนผสมในซีเรียล พำย รวมถึงของหวำน เช่น ทำร์ท/เค๊ก สับปะรด  ไอศกรีม ใน
ปริมำณที่มำกกว่ำกำรบริโภคสดในรูปแบบของผลไม้และน้ ำสับปะรด โดยมีปริมำณควำมต้องกำรผลผลิต
รวมรำว 12 ล้ำนตันเศษ  ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ครองสัดส่วนกำรตลำดสูงสุด ร้อยละ 16 ตำมด้วยฟิลิปปินส์ 
ร้อยละ 12 บรำซิล ร้อยละ 10  โดยประเทศคู่ค้ำที่ไทยส่งออกสับปะรดไปจ ำหน่ำยสูงสุด ได้แก่  
สหรัฐอเมริกำ ร้อยละ 34    เยอรมันนี ร้อยละ 7    ญี่ปุ่น ร้อยละ 6 และ เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 5   ที่เหลือ
ประมำณร้อยละ 50 เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มสหภำพยุโรป อำทิ ฝรั่งเศส  อิตำลี สเปน และประเทศอ่ืน ๆ เช่น 
รัสเซีย เป็นต้น 

อุตสำหกรรมกำรปลูกและส่งออกสับปะรดกระป๋องได้เจริญเติบโตขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2555 ได้เกิดสภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำในยุโรป  ผลผลิตมวลรวมของประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรปอยู่ใน
สภำวะถดถอย โดยมี GDP -0.69 ส่งผลให้เกิดวิกฤตทำงด้ำนกำรเงินในประเทศคู่ค้ำ เป็นผลให้ปริมำณ
ควำมต้องกำรและรำคำสับปะรดในตลำดโลกลดลงเป็นอย่ำงมำก โรงงำนแปรรูปสับปะรดกระป๋องใน
ประเทศไทยจ ำเป็นต้องลดอัตรำกำรผลิตลง ส่งผลให้เกิดสภำวะสับปะรดล้นตลำด รำคำผลผลิตตกต่ ำลง
เป็นอย่ำงมำกจนถึง 3 บำทต่อกิโลกรัม ปริมำณกำรส่งออกสับปะรดกระป๋องของไทยไปยังต่ำงประเทศ
ยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2555 ถึงปัจจุบัน  แม้ว่ำในด้ำนของมูลค่ำรวมกำรส่งออกจะมิได้มีกำรแปร
ผันเป็นสัดส่วน เนื่องจำกมีตัวแปรในด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศเข้ำมำเกี่ยวข้อง จึงเป็นผล
ให้มูลค่ำกำรส่งออกโดยรวมลดลงเพียงเล็กน้อยในปี 2556 - 57 หลังจำกนั้น มูลค่ำรวมกำรส่งออกได้
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เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจนถึงกว่ำ 2 หมื่นล้ำนบำทในปี 2559 และคำดว่ำจะมีปริมำณสูงถึง 24,000 ล้ำน
บำท ในปี 2560 แต่ก็มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเตรียมกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
ตลำดสับปะรดโลกเพ่ือลดผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรมและเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดของไทย 

เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำผลผลิตสับปะรดในประเทศล้นตลำดและปัญหำรำคำสับปะรดตกต่ ำ จึงมี
ควำมจ ำเป็นที่จะต้องเร่งรีบแก้ไข ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรแก้ไขปัญหำผลผลิตล้นตลำดภำยในประเทศ
เนื่องจำกโรงงำนแปรรูปได้ลดก ำลังกำรผลิตลง และปัญหำรำคำไม่มีเสถียรภำพดังกล่ำวแล้ว ยังเป็นกำร
พิจำรณำปรับโครงสร้ำงในกำรผลิต โดยพิจำรณำองค์รวมอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือให้สำมำรถแก้ไขปัญหำได้
อย่ำงมีประสิทธิผล โดยกำรแสวงหำตลำดใหม่ๆ  อีกทั้งเป็นกำรด ำเนินกำรเชิงรุกจำกกำรแสวงหำตลำด
ใหม่ๆ  ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต อันเป็นผลสืบเนื่องมำจำกควำมต้องกำรอำหำรของประชำกรโลกที่จะมี
จ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำร้อยละ 70 ของปริมำณอำหำรที่ผลิตได้ในปัจจุบันในอนำคตอีก 30 ปีข้ำงหน้ำตำม
กำรคำดประเมินขององค์กำรอำหำรและยำแห่งสหประชำชำติ 

รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว โดยได้เห็นชอบให้มีกำรจัดท ำนโยบำย
ยุทธศำสตร์ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำภำคเกษตรและอุตสำหกรรมกำรผลิตสับปะรดภำยใน 10 ปี
ข้ำงหน้ำ โดยได้มอบหมำยให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำสับปะรดแห่งชำติขึ้น ซึ่งมี 
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนคณะกรรมกำร มีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม เป็นรองประธำน โดยมีผู้แทนจำกส่วนรำชกำร
ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกำรคลัง กระทรวงพำณิชย์ กรมส่งเสริมกำรเกษตร ส ำนักงำนมำตรฐำน
อำหำรและสินค้ำเกษตรแห่งชำติ กรมวิชำกำรเกษตร  สถำบันอำหำร สมำคมผู้ผลิตอำหำรส ำเร็จรูป   
สมำคมชำวไร่สับปะรดไทย สมำคมอุตสำหกรรมสับปะรดไทย สหพันธ์พัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย และ ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขำธิกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ซึ่งได้มีกำรจัดท ำพันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และ กลยุทธ 
4 ด้ำน ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้ำนกำรผลิต ด้ำนกำรแปรรูป ด้ำนกำรตลำด และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
พร้อมทั้งได้มีกำรจัดตั้งค ำของบประมำณรำยกำรรองรับกิจกรรมตำมที่ก ำหนดในกลยุทธ์ โดยในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์สับปะรดด้ำน
กำรผลิตและบริหำรจัดกำรระยะที่ 1 (ปี 2561 – 2564) ในจังหวัดเป้ำหมำยที่มีกำรปลูกสับปะรดโรงงำน
ไปเมื่อวันที่ 3 มกรำคม  2561 ที่ผ่ำนมำ 

ดังนั้น ในกำรศึกษำวิเครำะห์ชุมชนของนักศึกษำหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหำรระดับสูง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.1) ในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมที่จะวิเครำะห์หำควำมเชื่อมโยงของกิจกรรมของ
สหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด ในควำมพยำยำมที่จะแก้ไขปัญหำในระดับล่ำง (Bottom up)
เข้ำกับ แผนงำน โครงกำร ตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ภำยใต้ยุทธศำสตร์สับปะรดแห่งชำติระยะที่ 1 (ปี 2561 
– 2564) โดยอำศัยประสบกำรณ์จำกควำมหลำกหลำยของข้ำรำชกำรจำกกรมต่ำง ๆ ที่เข้ำร่วมอบรมใน
หลักสูตรฯ ในกำรวิเครำะห์บริบทของกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์  โดยน ำปัจจัยภำยนอกมำท ำกำร
วิเครำะห์หำจุดอ่อนจุดแข็ง เพ่ือก ำหนดกลยุทธ์ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย และแนวทำงกำรปรับปรุงพัฒนำกำรผลิต กำรบริหำรจัดกำร กำรตลำด 
ตลอดจนประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในรูปของโครงกำรฯ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กำรตลำด กำรจัดกำรองค์
ควำมรู้ เพ่ือให้สหกรณ์ฯ พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรน ำไปด ำเนินกำรปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำน
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ของสหกรณ์ฯลฯ ให้มีประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยที่ได้ก ำหนดไว้ พร้อมทั้งเป็นแนวคิด ประกอบกำรพิจำรณำ
กำรด ำเนินงำนของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด ในกำรพัฒนำจัดท ำโครงกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด เป็นส่วนเสริมในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้
สอดคล้องเป็นไปตำมกลยุทธ์และนโยบำยกำรพัฒนำสับปะรดที่คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำ
สับปะรดแห่งชำติได้ก ำหนดไว้ อันจะก่อให้เกิดควำมยั่งยืนแก่สมำชิกสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด 
จ ำกัด และพ่ีน้องเกษตรกรชำวไร่สับปะรด  ตลอดจนชุมชน แรงงำนในภำคอุตสำหกรรมสับปะรดตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงทีพ่ระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ได้พระรำชทำนไว้สืบชั่วลูกชั่วหลำนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

(1.2.1)  เพ่ือทรำบสถำนภำพกำรปลูกสับปะรด และกำรด ำเนินงำน ตลอดจนปัญหำอุปสรรคและ
แนวคิดในกำรแก้ไขปัญหำของสมำชิกสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด และ
ชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต ำบลอ่ำวน้อย อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(1.2.2)  เพ่ือรวบรวมข้อมูลสถำนภำพกำรผลิตและกำรตลำดของสินค้ำสับปะรดของประเทศไทย 
และตลำดโลก ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประกอบกำรวิเครำะห์หำจุดอ่อน จุดแข็ง ในกำร
ด ำเนินกำรของสหกรณ์และชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต ำบลอ่ำวน้อย อ ำเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้สำมำรถก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ของสหกรณ์ฯลฯ และชุมชน 

(1.2.3)  วิเครำะห์ต้นทุน ผลตอบแทน ของกำรด ำเนินกำร เพ่ือเป็นข้อพิจำรณำจัดท ำโครงกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ และชุมชน 

(1.2.4)  เสนอแนะแนวทำงด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ฯ
สมำชิกเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต ำบลอ่ำวน้อยฯ ให้เกิดประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดไว้ในกำรลดพ้ืนที่ เพำะปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียลงร้อยละ 10   เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนไปปลูกสับปะรดพันธุ์  MD2 ส ำหรับตลำดบริ โภคผลสดทั้ งในและ
ต่ำงประเทศแทน พร้อมทั้งปรับปรุงคุณภำพในกำรผลิตเพ่ือให้สำมำรถมีผลผลิตต่อเนื่อง
ในกำรขยำยตลำดไปสู่ต่ำงประเทศ และ/หรือ ตลำดผู้ค้ำรำยย่อยในประเทศ (Retailer) 
ได้อย่ำงยั่งยืน โดยกำรน ำเสนอในรูปแบบโครงกำร 

(1.2.4.1) พัฒนำด้ำนกำรปลูกและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว (Production 
and Postharvest) 

(1.2.4.2) กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (KM Supply Chain) 
(1.2.4.3) กำรตลำดภำยในประเทศและกำรส่งออก (Marketing) 
(1.2.4.5) กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสหกรณ์เพ่ือควำมยั่งยืน (Sustainable 

Development) 
(1.2.5) จัดท ำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำชุมชน 
(1.2.6) เพ่ือให้นักบริหำรระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตร 

นบส.กษ.1 ได้สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนที่หลำกหลำย จำกผู้
เข้ำรับกำรอบรมจำกหน่วยรำชกำรระดับกรมภำยในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่ำน
กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมในเวทีเรียนรู้ และระดมควำมคิดระหว่ำงกลุ่มเกษตรกร ผู้น ำ
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ชุมชน เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนในพื้นท่ีที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือวิเครำะห์ 
ค้นหำปัญหำและปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ เพ่ือน ำไปก ำหนดเป็นกลยุทธ์  รำยกำร
ด ำเนินกำรของสหกรณ์และชุมชน พร้อมทั้งเป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับนโยบำย เพ่ือสนับสนุนกำร
ท ำงำนในรูปแบบบูรณำกำรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และของรัฐบำล 

 
1.3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

ด ำเนินกำรศึกษำรูปแบบกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยสับปะรดในปัจจุบันของสหกรณ์ชำวไร่
สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด และชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ต ำบลอ่ำวน้อย อ ำเภอเมือง  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงระยะเวลำระหว่ำงวันที่ 9-12 มกรำคม 2561 เพ่ือเป็นตัวแทนในกำรด ำเนินกำรน ำ
ร่องปรับปรุง พัฒนำ กำรด ำเนินกำรเพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรผลิต โดยกำรลดพ้ืนที่ปลูกสับปะรดพันธุ์
ปัตตำเวียของสมำชิกซึ่งผลิตจ ำหน่ำยแก่โรงงำนแปรรูปเพ่ือกำรส่งออกลงร้อยละ 10 พร้อมทั้งพัฒนำ
คุณภำพ กระบวนกำรผลิต กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ และกำรตลำด ตำมข้อเสนอแนะโครงกำร 3 ด้ำน เพ่ือ
ด ำเนินกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ MD 2 ส ำหรับจ ำหน่ำยเพ่ือบริโภคผลสด เป็นกำรเพ่ิมสัดส่วนกำรจ ำหน่ำย
ทั้งในตลำดภำยในและตลำดต่ำงประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหำรำคำเสถียรภำพของผลผลิตสับปะรดที่สมำชิก
ด ำเนินกำรปลูก  เปิดโอกำสในกำรพัฒนำผลผลิตสับปะรดของสหกรณ์ฯ และชุมชนสู่มำตรฐำนสำกลที่เป็น
ที่ยอมรับของนำนำประเทศทั่วโลก 
 
1.4  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

(1) รับฟังกำรบรรยำยสรุปสถำนภำพกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ฯ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ที่ท ำกำร
สหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่ำงวันที่ 9-12 มกรำคม 
2561 

(2) แบ่งกลุ่มนักบริหำรออกเป็น 5 กลุ่มเพ่ือท ำกำรวิเครำะห์ประเด็น ดังนี้ 
(2.1) กำรปลูกและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว 
(2.2) กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุนทำงเศรษฐศำสตร์ 
(2.3) กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ 
(2.4) กำรตลำดภำยในประเทศและกำรส่งออก 
(2.5) กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสหกรณ์เพ่ือควำมยั่งยืน 

โดยมีกรอบกำรวิเครำะห์ดังแผนภำพที่ 1  (หน้ำถัดไป) 
 
(3) ลงพ้ืนที่ (2 ครั้ง)  สัมภำษณ์ สอบถำม พูดคุย  กับผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกรผู้น ำ/สมำชิกกลุ่ม/ผู้

ประสบปัญหำ/ เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด เจ้ำหน้ำที่
จำกกรมส่งเสริมสหกรณ์กำรเกษตร 

(3.1) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ต ำบลอ่ำวน้อย อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(3.2) กลุ่มสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



5 

 

(4) ด ำเนินกำรสืบค้นข้อมูล สภำพกำรผลิต อุตสำหกรรมกำรเพำะปลูกและผลิตสับปะรดของไทย จำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยของเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ของผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมหลักสูตร นบส.กษ.1 และจำกอินเตอร์เน็ต อำทิ แผนยุทธศำสตร์สับปะรดปี 
2560 - 2569  เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำสับปะรดแห่งชำติ เอกสำร
วิชำกำรองค์กำรอำหำรและยำสหประชำชำติ สถิติกำรเกษตร ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
ตลอดจนบทควำมจำกสื่อมวลชนแขนงต่ำง ๆ 

(5)  ประชุมกลุ่ม 5 กลุ่ม ระดมควำมคิด วิเครำะห์ปัญหำกำรด ำเนินงำน ปัญหำกำรตลำด เพ่ือก ำหนด
กลยุทธ์ แนวทำงแก้ไขปัญหำของสหกรณ์และชุมชนฯลฯ 

(6) จัดท ำเอกสำรโครงกำรฉบับย่อ  และ PowerPoint เพ่ือน ำเสนอผู้แทนสหกรณ์ฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด 
ประธำน และผู้จัดกำรสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  

(7) น ำเสนอผลกำรศึกษำท้ัง 5 ด้ำน 
(8) รับฟังข้อคิดเห็นเสนอแนะจำกผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ตำมข้อ 6 
(9) จัดท ำเอกสำรผลกำรศึกษำฉบับเต็ม เสนอสถำบันภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
 

  



6 

 

 

  



7 

 

1.5   ข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ศึกษำ 
1.5.1 สภำพพื้นที่และกำรปลูก 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพ 281 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขำสูงที่เป็นแนวเขำซับซ้อน มีที่รำบแคบ ๆ ในเขตหุบเขำและที่รำบเชิงเขำกระจำยอยู่
ทั่วไป ลักษณะของภูมิประเทศที่พิเศษกว่ำจังหวัดอ่ืน ๆ คือ มีรูปทรงลักษณะแคบยำว ส่วนเหนือสุดของ
จังหวัดและส่วนใต้สุดของจังหวัดมีระยะทำงห่ำงจำกกัน 212 กิโลเมตร ท ำให้มีลักษณะภูมิอำกำศแตกต่ำง
กันค่อนข้ำงมำก กล่ำวคือ บริเวณอ ำเภอหัวหินถึงอ ำเภอกุยบุรี จะมีปริมำณน้ ำฝนและควำมชื้นน้อย 
เหมำะสมแก่กำรปลูกพืชไร่ ในขณะที่พ้ืนที่ตั้งแต่อ ำเภอเมือง ลงไปถึงอ ำเภอบำงสะพำน จะมีควำมชื้นสูงมี
ควำมเหมำะสมในกำรปลูกไม้ผล จึงมีค ำกล่ำวว่ำ “สำยเหนือพืชไร่ สำยใต้ไม้ผล” 

พ้ืนที่จังหวัด 6,367.62 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 3,979,760 ไร่ โดยร้อยละ 48 เป็น
พ้ืนทีท่ ำกำรเกษตร (1,913,967 ไร่) สภำพพ้ืนดินประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 30 กลุ่ม มีสภำพดินที่เหมำะสม
ส ำหรับกำรปลูกพืชไร่มำกที่สุด รองลงมำเป็นกำรปลูกไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร ตำมล ำดับ 
โดยมีสับปะรดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญท ำรำยได้ให้จังหวัดเป็นอันดับหนึ่งมีพ้ืนที่ปลูกมำกที่สุดใน
ประเทศเท่ำกับ 433,720 ไร่ ในปี 2559 เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยว 246,437 ไร่ มีผลผลิตสับปะรด 1,045,157.5 
ตัน คิดเป็นผลผลิตเฉลี่ยประมำณ 4 ตัน/ไร่ เทียบเท่ำกับผลผลิตเฉลี่ยในกำรปลูกสับปะรดของทั้งประเทศ 
โดยจังหวัดที่มีผลผลิตสูงสุด ได้แก่ จังหวัดระยอง ชลบุรี หนองคำย มีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ในช่วง 5.9 ถึง 6 ตัน/
ไร่ อ ำเภอที่มีกำรปลูกสับปะรดสูงสุดได้แก่อ ำเภอหัวหิน  อ ำเภอสำมร้อยยอด อ ำเภอเมือง สับปะรดที่ปลูก
ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ปัตตำเวีย ร้อยละ 90 เพ่ือส่งโรงงำนแปรรูปสับปะรดกระป๋อง และร้อยละ 10 เพ่ือ
บริโภคสดจำกกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมกำรใช้พ้ืนที่ พบว่ำมีกำรปลูกในพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมมำก 
(S1) 120,871 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ปลูก  ในพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมปำนกลำง (S2) 210,345.7 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 52  และในพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมน้อย (S3) 44,715.37 ไร่ เท่ำกับร้อยละ 11 โดยมี
กำรปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่มีควำมเหมำะสม (N) 28,336 ไร่ หรือเท่ำกับร้อยละ 7  

 

ตำรำงท่ี 1  กำรผลิตสับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำแนกตำมอ ำเภอ 
อ ำเภอ ครัวเรือน 

(รำย) 
พ้ืนที่ปลูก 

(ไร่) 
พ้ืนที่เกบ็
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลิต 
(ตัน) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

รำคำเฉลี่ย 
(บำท/กก.) 

หัวหิน 2,720 91,656 49,125 237,711.52 4,8389.91 10.56 
ปรำณบุรี 1,555 68,006 40,645 131,089.50 3,225.23 10.789 
สำมร้อยยอด 1,710 86,393 50,805 205,781.00 4,050.41 10.59 
กุยบุรี 1,766 55,970 32,912 146,578.50 4,453.65 10.53 
เมืองฯ 2,220 83,326 43,042 191,187.50 4,441.88 11.11 
ทับสะแก 620 10,365 6,422 29,480.38 4,590.53 11.28 
บำงสะพำน 1,710 26,920 17,461 73,920.95 4,233.49 9.86 
บ ำ ง ส ะ พ ำ น
น้อย 

228 11,084 6,025 29,408.00 4,881.00 10.30 

รวม 12,529 433,720 244,437 1,045,157.35 4,241.07 10.63 
ที่มำ:  รำยงำนภำวกำรณ์ผลิตพืช  ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
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1.5.2  สถำบันเกษตรกรและองค์กรเกษตร 

เกษตรกรที่ยึดอำชีพปลูกสับปะรด มีจ ำนวน 12,529 ครัวเรือน ในจ ำนวนนี้เป็นเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียน 44,247 รำย (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกำยน 2559)  มีกำรรวมกลุ่มเป็นวิสำหกิจชุมชน 612 กลุ่ม 
สมำชิก 16,426 รำย กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 110 กลุ่ม  กลุ่มยุวเกษตรกร 39 กลุ่ม และกลุ่มส่งเสริมอำชีพ
กำรเกษตร 171 กลุ่ม  โดยในเขตอ ำเภอสำมร้อยยอดมีกลุ่มเกษตรกร 120 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่ม
วิสำหกิจ 85 กลุ่ม  กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร 4 กลุ่ม กลุ่มยุวเกษตร 6 กลุ่ม และกลุ่มส่งเสริมอำชีพกำรเกษตร 
171 กลุ่ม โดยสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอดมีสมำชิกที่มำจำกกลุ่มเกษตรกร 128 กลุ่ม 

 
1.5.3 สถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.5.3.1 พื้นที่ปลูก 
สถำนกำรณ์กำรผลิตของผลิตภัณฑ์สับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่ำงปี 2554 

- 58 มีพ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่เก็บเก่ียว และ ผลผลิต ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปี 2557 ต่อเนื่อง
ถึงปี 2558 ซึ่งมีผลผลิต 106,662 6.84 ตันในปี 2557 ลดลงร้อยละ 38 เหลือเพียง 657,010.88 ตันในปี 
2558 โดยมีมีแนวโน้มสถำนกำรณ์ท่ีดีขึ้นในปี 2559 และปี 2560 
 
ตำรำงท่ี 2   พ้ืนทีป่ลูกและผลผลิตในช่วง 10 ปี 

ปี เนื้อท่ี                                                                           
เพำะปลูก 

(ไร่) 

เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 
(ไร่) 

ผลผลติ 
(ตัน) 

ผลผลติต่อไร ่
(กก.) 

รำคำที่
เกษตรกร
ขำยได ้

(บำท/กก.) 

มูลค่ำผลผลติ
ตำมที่

เกษตรกร
จ ำหน่ำยได ้
(ล้ำนบำท) 

2550 606,000 590,000 2,185,000 3,702,000 4.41 9,637 
2551 632,000 582,000 2,278,000 3,915,000 4.25 9,682 
2552 612,000 567,000 1,895,000 3,344,000 5.00 9,474 
2553 616,000 596,000 1,966,000 3,299,000 5.51 10,833 
2554 660,000 646,000 2,593,000 4,012,000 4.92 12,759 
2555 625,000 620,000 2,400,000 3,874,000 3.30 

 
7,921 

2556 544,000 533,000 2,068,000 3,880,000 4.53 9,368 
2557 476,000 452,000 1,917,000 4,237,000 7.15 13,7007 
2558 455,000 447,000 1,825,000 4.085,000 10.29 18,779 
2559 474,000 

(คำดกำรณ์) 
462,000 

(คำดกำรณ์) 
1,843,000 
(คำดกำรณ์) 

3,990,000 
(คำดกำรณ์) 

10.38 19,089 

ทีม่ำ: ดัดแปลงจำกสถิติกำรเกษตรประเทศไทย 2559 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
 
  



9 

 

สำเหตุที่มีกำรลดลงของพ้ืนที่ปลูกระหว่ำงปี 2554 ถึง 2558 จำก 570 ,124 ไร่ ในปี 
2554  ลงเหลือ 402,905 ไร่ในปี 2558 เนื่องจำกเกษตรกรที่มีกำรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกไปเป็นยำงพำรำ
และปำล์มน้ ำมันเพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อผลผลิตในภำพรวมที่ลดลง โดยในปี 2558 มีพ้ืนที่ปลูกต่ ำสุดในรอบ 5-6 
ปี (402,905 ไร่) ปริมำณผลผลิต 657,010 ตัน มูลค่ำ 6,727.78 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุเกื้อหนุนให้มี
ผลผลิตลดลงจำกปัญหำภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตสับปะรดลดลงร้อยละ 38 จำกปีก่อนหน้ำนั้น อย่ำงไรก็
ตำม รำคำผลผลิตกลับถีบตัวสูงขึ้นจำก 7.11 บำทต่อกิโลกรัม เป็น 10.24 บำท ต่อกิโลกรัม เนื่องจำกมี
ผลผลิตไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร ส ำหรับในปี 2559 ซึ่งมีเกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่กำรปลูกร้อยละ 7.6 จำก 
402,905 ไร่ ในปี 2558  เป็น 433,720 ไร่ ในปี 2559 เนื่องจำกรำคำผลผลิตเป็นที่จูงใจ ซึ่งเป็นที่
คำดกำรณ์ว่ำปริมำณพ้ืนที่กำรปลูกสับปะรดทั้งประเทศในปี 2560 จะเพ่ิมเป็น 491,293 ไร่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
7.46 จำกปัจจัยรำคำสับปะรดที่สูงเป็นประวัติกำรณ์ โดยคำดว่ำจะมีปริมำณผลผลิตสูงถึง 2.04 ล้ำนตัน 
เป็นกำรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.14 ซึ่งอำจส่งผลให้รำคำผลผลิตตกต่ ำลงได้เป็นวัฏจักรต่อเนื่อง 

ผลผลิตที่ได้ของจังหวัดร้อยละ 90 จะถูกน ำไปแปรรูปและส่งออกไปต่ำงประเทศโดยแบ่งออกเป็น 
สับปะรดกระป๋องร้อยละ 70 น้ ำสับปะรดเข้มข้นร้อยละ 3 สับปะรดอบแห้งร้อยละ 5 และสับปะรดกวน 
ร้อยละ 12 ส่วนที่เหลือประมำณร้อยละ 10 เป็นกำรบริโภคในประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่ 
 

1.5.3.2  จ ำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกสับปะรด 
จ ำนวนครัวเรือนเกษตรกรในระยะเวลำ 5 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2555- 59 มีกำรเปลี่ยนแปลงน้อย

มำก คืออยู่ในช่วงไม่เกินร้อยละ 0.49 โดยในปี 2555 มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 11,406 ครัวเรือน และ
ในปี 2559 มีเกษตรกร 12,529 ครัวเรือน โดยมีรำคำผลผลิตผันผวนมำกถึงร้อยละ 187 จำก 3.70 บำท
ต่อกิโลกรัม ในปี 2555 เป็น 10.63 บำท ในปี 2559  

ตำรำงท่ี 3  จ ำนวนครัวเรือน ผลผลิต และรำคำ 

ปี พ.ศ. ครัวเรือน
เกษตรกร 

พื้นที่ปลูก 
(ไร่) 

พื้นที่เก็บ
เกี่ยว (ไร่) 

ผลผลติ 
 (ตัน) 

ผลผลติ
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

รำคำ
เฉลี่ย
(บำท) 

มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

2554 12,228 570,231 361,689 1,560,968 4.136 4.99 7,789 
2555 12,406 509,231 248,378 1,066,662 4.295 3.70 3,946 
2556 12,065 478,250 275,612 1,302,408 4.726 4.85 6,338 
2557 11,967 429,858 239,651 1,065,670 4.447 7.11 7,629 
2558 12,358 402,905 159,043 657,0101 4.131 10.24 6,756 
2559 12,529 433,720 246,437 1,045,157 4.241 10.63 11,134 

ที่มำ: รำยงำนภำวกำรณ์ผลิตพืช ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

1.5.4 กำรผลิตของสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด 

สหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 354 หมู่ 5 ต ำบลศำลำลัย อ ำเภอสำม
ร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้รับกำรจดทะเบียนเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2529 เปิดด ำเนินกำรมำถึง
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ปัจจุบันเป็นระยะเวลำกว่ำ 30 ปี  มีสมำชิกจำก 128 กลุ่ม จ ำนวน 1,030 รำย ทุนด ำเนินกำรกว่ำ100 
ล้ำนบำท ด ำเนินกำรปลูกสับปะรดในพ้ืนที่บริเวณ อ.หัวหิน อ.กุยบุรี อ.ปรำณบุรี และ อ.เมืองฯ   พ้ืนที่
ปลูกรวมประมำณ 100,000 ไร่  โดยด ำเนินกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียเพ่ือส่งโรงงำนแปรรูปเป็น
สับปะรดกระป๋องส่งออกไปยังต่ำงประเทศเป็นหลัก กำรปลูกสับปะรดของสมำชิกฯ ไม่มีกำรวำงแผนกำร
ผลิต หรือกำรจ ำหน่ำย สหกรณ์ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ปริมำณผลผลิตที่แน่นอนที่จะออกสู่ตลำดในแต่ละ
ช่วงเวลำได้ ท ำให้มีควำมเสี่ยงที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลำดเกินควำมต้องกำรที่โรงงำนแปรรูปสับปะรด
ก ำหนดไว้ 

กำรทีส่หกรณ์ไม่สำมำรถควบคุมกำรผลิตและกำรตลำดของสหกรณ์ได้ เป็นผลให้สหกรณ์ต้อง
จ่ำยเงินส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำที่จ ำหน่ำยได้หน้ำประตูโรงงำนที่รำคำรับซื้อประมำณ 3 บำทเศษ กับรำคำที่
เกษตรกรต้องกำร กล่ำวคือ 5 บำท เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับสมำชิก ซึ่งเป็นกำร
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำที่ไม่ยั่งยืน เนื่องจำกรำคำสับปะรดค่อนข้ำงผันผวนมำกในช่วงระยะเวลำ 3-5 ปีที่
ผ่ำนมำ โดยส่วนใหญ่แต่ละปีจะมีผลผลิตประมำณ 100,000 ตันสหกรณ์จึงมีแนวคิดท่ีจะปรับลดกำรผลิต
กลับไปตกต่ ำได้อีก  

ส ำหรับสับปะรดผลสดที่สหกรณ์ฯ มีแผนกำรด ำเนินกำรที่จะปลูกทดแทนพันธุ์ปัตตำเวียร้อยละ 
10 ของผลผลิตนั้นเป็นสับปะรดพันธุ์ MD2 ซึ่งกรมส่งเสริมกำรเกษตรได้น ำมำปรับปรุงพันธุ์ภำยหลังจำกที่
ได้มีกำรพัฒนำสับปะรดสำยพันธุ์ MD2 ในฮำวำย สหรัฐอเมริกำเมื่อกว่ำ 30 ปีที่ผ่ำนมำ ปัจจุบันจึงมี
ภำคเอกชนน ำสับปะรดสำยพันธุ์ดังกล่ำว มำท ำกำรปรับปรุงสำยพันธุ์ขึ้นใหม่ภำยใต้กฎหมำยสิทธิเหนือ
สิทธิบัตร หรือ CL (Compulsory Licensing)  ท ำให้ได้สำยพันธุ์ที่มีควำมเหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และ
และภูมิอำกำศของไทย  มีคุณสมบัติเนื้อแน่น สีเหลืองทองทั่วทั้งลูก รสชำติหวำนหอม  มีกลิ่นเฉพำะตัว ที่
ส ำคัญคือ ไม่กัดลิ้นและมีวิตำมินซีในปริมำณที่สูงกว่ำสับปะรดพันธุ์อ่ืน ๆ ถึง 4 เท่ำ สำมำรถเก็บรักษำได้
นำน ไม่เป็นไส้ด ำเมื่อต้องท ำกำรขนส่งโดยระบบห้องเย็นเป็นระยะเวลำนำน  ท ำให้เป็นที่ต้องกำรของ
ตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ  อีกทั้งมีรำคำจ ำหน่ำยสูงกว่ำสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียที่จ ำหน่ำยให้แก่โรงงำน
แปรรูปฯ ถึงประมำณ 5 เท่ำ หรือมีรำคำจ ำหน่ำยปลีกประมำณลูกละ 15-20 บำทแล้วแต่ขนำดและ
น้ ำหนัก แต่เนื่องจำกสับปะรดพันธุ์ MD2 เป็นสับปะรดพันธุ์ใหม่ที่เกษตรกรยังไม่คุ้นเคย ประกอบกับ
จ ำเป็นที่จะต้องเร่งให้สับปะรดที่ปลูกออกดอกเพ่ือให้สำมำรถเก็บเกี่ยวผลได้ตลอดปี หน่อพันธุ์ยังมีรำคำ
แพง ไม่เพียงพอ เนื่องจำกยังไม่มีกำรส่งเสริมให้ปลูกอย่ำงแพร่หลำยในประเทศไทย โดยปัจจุบันยังอยู่ใน
ขั้นทดลองขยำยพันธุ์ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร ซึ่งยังไม่มีงำนศึกษำวิจัยรองรับเกี่ยวกับวิธีเตรียมหน่อ
พันธุ์ที่มีประสิทธิภำพ หน่อพันธุ์ที่ใช้ในกำรปลูกในปัจจุบันมีทั้งที่มำจำกกำรเขี่ยเนื้อเยื่อและกำรฟันหน่อ 
จึงยังไม่สำรถควบคุมคุณภำพของหน่อและกำรเจริญเติบโตได้ อีกทั้งต้องท ำกำรแช่หน่อพันธุ์ในน้ ำยำเพ่ือ
เป็นกำรป้องกันเชื้อรำ จึงเป็นผลให้หน่อพันธุ์ที่ดีมีรำคำสูงถึง 25 บำท/หน่อ ซึ่งเมื่อเทียบกับสับปะรดพันธุ์
ธรรมดำ จะมีรำคำอยู่ที่เพียงหน่อละ 8  บำท  เกษตรกรยังขำดควำมพร้อมควำมช ำนำญจึงท ำให้กำรปลูก
สับปะรดพันธุ์ MD2 ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลำย สมำชิกเกษตรกรส่วนใหญ่ยังรอดูท่ำที ซึ่งหำกสมำชิกที่มี
กำรปรับเปลี่ยนไปด ำเนินกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 ประสบควำมส ำเร็จให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ จึงอำจ
พัฒนำปรับเปลี่ยนหันมำปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 ดังนั้น จึงเป็นกำรยำกที่จะมีกำรรวมกลุ่มเพ่ือใช้
ประโยชน์จำกหลักกำรรวมซื้อรวมขำย หรือ Economy of Scale หรือระบบเกษตรแปลงใหญ่ในช่วง
เริ่มต้นของกำรปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่รัฐบำลจะต้องเข้ำมำให้ควำมช่วยเหลือสนับสนุน 
กำรรณรงค์ สร้ำงควำมตระหนัก ให้สมำชิกเกษตรกรของสหกรณ์ฯ รวมถึงสมำชิกของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
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สับปะรดต ำบลอ่ำวน้อย อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเกษตร
จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ที่จ ำเป็นและทัศนคติที่ดีในกำรปรับเปลี่ยนเพ่ือ
ลดสัดส่วนกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียลงร้อยละ 10 จำกปัจจุบัน  เพ่ือหันไปปลูกสับปะรดสำยพันธุ์ 
MD2 จ ำหน่ำยในรูปแบบบริโภคผลสดทดแทน 

จุดเด่นของสหกรณ์ฯ คือกำรทีผ่ลผลิตสับปะรดผลสด และผลิตภัณฑ์น้ ำสับปะรด ได้รับมำตรฐำน 
“Fair Trade” จำกประเทศเยอรมันซึ่งเป็นมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภคและตลำดในสหภำพ
ยุโรปอย่ำงกว้ำงขวำง ท ำให้สหกรณฯ์ สำมำรถส่งผลผลิตสับปะรดไปจ ำหน่ำยในประเทศกลุ่มสหภำพยุโรป 
อำทิ เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และ สเปน ได้ ทั้งนี้ยังไม่นับรวมตลำดในอีกหลำยประเทศ
ที่มีควำมสนใจในผลผลิตสับปะรดของสหกรณ์ฯ  เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศในแถบตะวันออกกลำง 

ในกำรที่จะได้รับมำตรฐำน “Fair Trade” ดังกล่ำว สหกรณ์จะต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน 10 
ประกำร ได้แก่ 

1)  สร้ำงโอกำสส ำหรับผู้ผลิตที่ด้อยโอกำส 
2)  ให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม 
3)  มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำที่ดี 
4)  ให้รำคำยุติธรรม 
5)  ไม่ใช้แรงงำนเด็ก 
6)  ไม่กีดกันเรื่องสีผิว เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ อำยุ 
7)  มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี ปลอดภัย 
8)  มีกำรพัฒนำเพ่ิมศักยภำพให้แก่ผู้ผลิต 
9)  มีกำรประชำสัมพันธ์ “Fair Trade” หรือ “กำรค้ำที่เป็นธรรม” 
10)  มีควำมโปร่งใส 

 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในด้ำนอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ มีกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต  โดยเฉพำะน้ ำมัน

เชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตลอดจนกำรรวบรวมสินค้ำเกษตรต่ำง ๆ  อำทิ ยำงพำรำ  ข้ำวเปลือก มะม่วง มำ
จ ำหน่ำยแก่สมำชิก และบุคคลทั่วไปในรำคำที่เป็นธรรมตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ที่ ได้รับ
เครื่องหมำย “Fair Trade” หรือ “กำรค้ำที่เป็นธรรม” โดยมีก ำไรสุทธิเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เป็นเงิน 4.1
ล้ำนบำทในปี 2558  6.3 ล้ำนบำท ในปี 2559 และ 7.3 ล้ำนบำท ในปี 2560 

 
ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต ำบลอ่ำวน้อย อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่

เพำะปลูกในปี 2559 350,000 ไร่ โดยเป็นสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย 315,000 ไร่ และสับปะรดพันธุ์ MD2 
35,000 ไร่ ในขั้นตอนกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย ไม่มีปัญหำด้ำนเทคนิคเนื่องจำกเป็นพันธุ์ที่ปลูกมำ
นำนเกษตรกรมีควำมช ำนำญคุ้นเคย ส ำหรับสำยพันธุ์ MD2  พบปัญหำเช่นเดียวกับที่กลุ่มสหกรณ์ชำวไร่
สับปะรดสำมร้อยยอดฯ กล่ำวคือ ปัญหำหน่อพันธุ์ไม่เพียงพอ เกษตรกรยังขำดควำมช ำนำญและควำม
เชื่อมั่นที่จะปรับเปลี่ยนกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียไปสู่กำรปลูกสับปะรดพันธุ์  MD2 ทดแทน 
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บทที่ 2 
กำรปลูกและกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว (Production and Post Harvesting) 

 
2.1 ข้อมูลพื้นฐำน 

2.1.1 สถำนกำรณ์กำรผลิต 

“สับปะรด” ผลไม้ยอดนิยมซึ่งถูกก ำหนดให้เป็นพืชอุตสำหกรรม ในอดีตเคยอยู่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของกระทรวงอุตสำหกรรมก่อนที่จะถูกส่งต่อมำยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงกำร
ปฏิรูประบบรำชกำรเมื่อไม่นำนมำนี้สับปะรดจึงเป็นพืชที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับลูกต่อมำอีก
ช่วงหนึ่ง โดยอยู่ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำสับปะรดแห่งชำติ ซึ่งมีรองนำยกรัฐมนตรี เป็น
ประธำนกรรมกำรและมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร ท ำหน้ำที่เป็น
ฝ่ำยเลขำนุกำร 

สับปะรดในประเทศไทย นับว่ำเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญอีกชนิดหนึ่ง เนื่องจำกไทยเป็นผู้
ส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์ในล ำดับต้นๆ ของโลก มูลค่ำส่งออกสูงถึง 25,000 ล้ำนบำท ผลิตภัณฑ์ที่
ส่งออกมำกคือ สับปะรดกระป๋อง ร้อยละ 80 และน้ ำสับปะรด ร้อยละ 20 โดยมีทั้งกำรส่งออกในตรำ
สินค้ำของตนเองและกำรรับจ้ำงผลิต  แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกำรรับจ้ำงผลิต ในปี 2554 มีโรงงำนผลิต
สับปะรดกระป๋องและน้ ำสับปะรดเข้มข้นที่ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
มำกกว่ำ 100 โรง ก ำลังผลิตรวมกันประมำณ 800,000 ตัน/ปี ซึ่งเป็นกำรผลิตเพ่ือส่งออกประมำณปีละ 
600,000 ตันต่อปี ส ำหรับโรงงำนแปรรูปในจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ มีประมำณ 34 โรง คู่แข่งส ำคัญของ
ไทยในอุตสำหกรรมสับปะรด คือ ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

พันธุ์สับปะรดที่เกษตรกรปลูกส่วนใหญ่ประมำณ 90% เป็นสับปะรดส่งโรงงำน พันธุ์ที่
นิยมปลูกคือพันธุ์ปัตตำเวีย เนื่องจำกมีเนื้อแน่น รสหวำนปำนกลำงหรือหวำนจัด สำมำรถปลูกได้ทั่วไป 
ส ำหรับพันธุ์รับประทำนผลสด ประมำณ 10% มีควำมแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ปลูก กล่ำวคือ พันธุ์
นำงแล ลักษณะใบมีขอบเรียบหรือมีหนำมเล็กน้อย ผลรูปทรงกลม  ตำนูน  เปลือกบำง เนื้อหวำนจัด สี
เหลืองทอง  พบปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำย โดยเฉพำะที่ต ำบลนำงแล อ ำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงรำย 
นับว่ำเป็นแหล่งปลูกที่เหมำะสมที่สุด นอกจำกยังมีพันธุ์ใหม่ที่ก ำหลังมำแรงคือพันธุ์ MD2 ซึ่งเป็นพันธุ์
สับปะรดที่น ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ 

  ฤดูกำลของสับปะรด 

 ช่วงเก็บเกี่ยวในฤดู ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน - มกรำคม และกลำงเดือนเมษำยน – กรกฎำคม 
สับปะรดจะให้ผลผลิตมำก ในตลำดมีรำคำถูก 

 ช่วงเก็บเกี่ยวนอกฤดู ตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ – ต้นเดือนเมษำยน และเดือนสิงหำคม – ตุลำคม 
สับปะรดจะให้ผลผลิตน้อย รำคำแพง แต่จะมีควำมเสี่ยงในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
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แหล่งที่ปลูกสับปะรดในประเทศไทย  
เนื่องจำกควำมทนทำน ท ำให้ปลูกได้แทบทุกแห่งในประเทศไทย แหล่งปลูก

สับปะรดที่ส ำคัญของไทยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้ทะเล ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชลบุรี 
จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตรำด และจังหวัดต่ำง ๆ ในภำคใต้ เช่น  ภูเก็ต  
พังงำ  ชุมพร ตำมล ำดับ 

2.1.2 ข้อมูลทั่วไปของสับปะรดพันธุ์ MD2 

สับปะรดพันธุ์ MD2 เป็นสับปะรดที่พัฒนำขึ้นที่ฮำวำย ประเทศสหรัฐอเมริกำ มีคุณสมบัติ
โดดเด่นทั้งภำยในและภำยนอกภำยใน รสชำติหวำน มีกลิ่นหอมเฉพำะตัว เนื้อมีสีเหลืองเข้ม เนื้อตัน แน่น 
และไม่เป็นโพรง น้ ำหนักผลเฉลี่ย 1.7 - 1.8 กิโลกรัม จำกข้อมูลพบว่ำ มีวิตำมินซีสูงถึง 4 เท่ำ เมื่อ
เปรียบเทียบกับสับปะรดพันธุ์อ่ืน ๆ เมื่อรับประทำนแล้วไม่กัดลิ้น ท ำให้คนรับประทำนได้มำกข้ึน ภำยนอก 
เมื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 ผลแก่จะเปลี่ยนจำกผิวสีเขียวเป็นสีเหลืองทองทั้งผล ท ำให้เป็นที่ดึงดูดลูกค้ำ 
สำมำรถบังคับให้ต้นสับปะรดออกดอกได้ง่ำย และมีอำยุกำรเก็บเกี่ยวที่เร็วกว่ำพันธุ์ปัตตำเวีย ลักษณะของ
ใบพันธุ์ MD2 จะมีสีเขียวตลอดทั้งใบ 

 

  

http://pirun.ku.ac.th/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://pirun.ku.ac.th/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://pirun.ku.ac.th/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://pirun.ku.ac.th/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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         ภำพ 2 ก. สับปะรดพันธุ์ MD2       ภำพ 2 ข. สับปะรดพันธุ์ ปัตตำเวีย 

 

2.1.3 สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมส ำหรับสับปะรด 

สับปะรดต้องกำรอำกำศค่อนข้ำงร้อนอุณหภูมิที่เหมำะสมอยู่ระหว่ำง 24 – 30 Co 
ปริมำณน้ ำฝนที่ต้องกำรอยู่ในช่วง 1,000 - 1,500 มิลลิเมตรต่อปี แต่ต้องตกกระจำยสม่ ำเสมอตลอดปี 
และมีควำมชื้นในอำกำศสูง สับปะรดชอบดินร่วน ดินร่วนปนทรำย ดินปนลูกรัง ดินทรำยชำยทะเล และ
ชอบที่ลำดเท เช่น ที่ลำดเชิงเขำ สภำพดินมีควำมเป็นกรดเล็กน้อย คือประมำณ 4.5 - 5.5 แต่ไม่เกิน 6.0 

 

 2.1.3 ขั้นตอนกำรปลูกสับปะรด 

1) กำรเตรียมแปลง  

ในกำรเตรียมแปลงเพื่อปลูกสับปะรด ควรแบ่งพ้ืนที่หรือวำงผังกำรปลูกออกเป็น 
4 โซน เพื่อหมุนเวียนหรือส่งต่อกำรปลูกสับปะรดระยะต่ำง ๆ ได้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนี้  

>> โซนที่ 1 แปลงผลิต  

>> โซนที่ 2 ที่เลี้ยงหน่อ หลังจำกเก็บเกี่ยวสับปะรดจะเลี้ยงต้นต่ออีกระยะหนึ่ง  
                เพ่ือให้แตกหน่อ นำน 1 ปี  

>> โซนที่ 3 ที่พักหลังเก็บหน่อ  

>> โซนที่ 4 ที่เตรียมแปลงปลุกใหหลังจำกใส่ปุ๋ยหมักท้ิงไว้ครบ 1 ปี (โซนที่ 2)  
                ก็จะไถซ้ ำเพ่ือเป็นแปลงที่ปลูกใหม่ 
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2) กำรเตรียมดิน 

กำรเตรียมดินก่อนท ำกำรปลูกสับปะรดควรท ำกำรไถตำกดินไว้อย่ำงน้อยที่สุด 7 
วัน ถ้ำหำกไถครั้งแรกแล้วดินยังเป็นก้อนใหญ่อยู่  ให้ไถพรวนซ้ ำอีกรอบ โดยเลือกจ ำนวนผำลไถให้
เหมำะสมกับสภำพดินของท่ำน(โดยทั่วไปจะใช้ผำล 3 หรือ 4 แล้วพรวนด้วยผำล 7) หลังจำกไถพรวน 
และใส่ปุ๋ยหมักทิ้งไว้ครบ 1 เดือน ก่อนจะปลูกจะไถอีกครั้ง แล้วยกร่อง เนื่องจำกสับปะรด MD2 ไม่ชอบ
น้ ำมำก เวลำปลูกควรปลูกในช่วงที่ไม่มีฝนตกเพรำะจะท ำให้หน่อเน่ำเสียหำย  

อัตรำปลูกที่ใช้ส ำหรับสับปะรดขำยผลสด  ประมำณ 7,000 - 8,000 หน่อ/ไร่ 
โดยใช้ระยะปลูก 40 cm X 30 cm X 80 cm (ระยะระหว่ำงแถว x ระยะระหว่ำงต้น (แถวคู่) x ระยะ
ทำงเดิน) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับควำมเหมำะสมของสภำพดิน สภำพพ้ืนที่ที่จะปลูกสับปะรดด้วย 

3) กำรคัดหน่อพันธุ์ 

โดยทั่วไปสับปะรด สำมำรถขยำยได้ทั้งหน่อและจุก แต่ส่วนใหญ่จะใช้หน่อ 
เนื่องจำกจุกใช้ ระยะเวลำในกำรเติบโตจนเก็บเกี่ยวนำนกว่ำหน่อ เพรำะหน่อ มีควำมแข็งแรงสมบูรณ์
มำกกว่ำ และสำมำรถหำพันธุ์ได้ง่ำยกว่ำจุก จึงท ำให้ได้ผลผลิตเร็วกว่ำจุก และในกำรน ำหน่อพันธ์มำปลูก
นั้น จะคัดแยกขนำดของหน่อก่อนปลูก โดยจะแบ่งเป็น 3 ขนำด คือ  

 ขนำดเล็ก น้ ำหนักประมำณ 3 กรัม 

 ขนำดกลำง น้ ำหนักประมำณ 5 กรัม 

 ขนำดใหญ่น้ ำหนัก ตั้งแต่ 6 กรัม ขึ้นไป 

หน่อพันธุ์ทั้งสำมขนำดจะถูกแยกปลูกคนละแปลงซึ่งกำรคัดขนำดหน่อพันธุ์ที่มีขนำด
เดียวกันปลูกด้วยกันจะช่วยให้ง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงกำรบังคับให้ออกดอกด้วย หำกกำรปลูกใน
แปลงเดียวกันและมีขนำดต้นไม่เท่ำกัน จะท ำให้กำรออกดอกไม่สม่ ำเสมอ 

4) กำรดูแลรักษำ  

>> กำรฉีดพ่นสำรก ำจัดวัชพืช ภำยหลังจำกปลูกลงแปลงแล้วคุณรุ่งเรืองต้อง
รอเวลำให้ฝนตกหรือดินมีควำมชื้น จึงด ำเนินกำรฉีดยำก ำจัดวัชพืช หรือที่เกษตรกรเรียกว่ำยำคุมหญ้ำ  

>> กำรใส่ปุ๋ย ส ำหรับกำรให้ปุ๋ยนั้นจะให้ครั้งแรกหลังจำกปลูกได้ประมำณ 2 
เดือน ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์จะใส่ไร่ละ 1 ตันและ ฉีดปุ๋ยทำงใบ โดยผสม ยูเรีย 45 กิโลกรัม เหล็ก 5.6 กิโลกรัม 
สังกะสี 7.5 ขีด และ โพแทสเซียม 7.5 กิโลกรัม ในน้ ำ 1,500 ลิตร ผสมให้เข้ำกัน โดยจะใช้ปุ๋ยสูตรนี้ 5 
ครั้ง มีระยะห่ำงกันทุก 1 เดือน และก่อนที่จะบังคับให้ออก ดอกประมำณ 2 เดือนนั้น คุณรุ่งเรืองจะใช้ปุ๋ย
สูตร 15-5-20 หรือ 16-16-16 ใส่บริเวณโคนต้น ๆ ละ 1 ช้อนชำ เมื่อสับปะรดเริ่มออกลูก ให้ใช้สูตร 7-
12-34 เป็นปุ๋ยเกล็ด (โพแทสเซียมซัลเฟต) ปริมำณ 7.5 กิโลกรัม และ ไมเทค 1 กิโลกรัม ผสมน้ ำ 1,500 
ลิตร ผสมให้เข้ำกันน ำมำฉีดพ่นทำงใบ โดยจะให้ปุ๋ยนี้ 2 ครั้ง ระยะห่ำงกัน 2 เดือนครึ่ง 

>> กำรให้น้ ำ ใช้รถพ่นน้ ำทุก 10 วัน ตลอดทั้งปี 

>> กำรบังคับดอก เมื่อใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ำยไปแล้ว 1 เดือน หรือ 10 เดือน 
หลังจำกปลูกคุณรุ่งเรือง ก็จะบังคับให้สับปะรดออกดอก ด้วยวิธีฟอร์ซ ซึ่ งส่วนผสมจะประกอบด้วย สำร
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เอทธีฟอน 500 ซีซี ยูเรีย 25 กก. โบรอน 7.5 ขีด ผสมน้ ำ 1,500 ลิตร ผสมให้เข้ำกันน ำไปฉีดพ่นได้ 4 ไร่ 
และ หลังจำกนั้น 5 วัน ก็จะฉีดซ้ ำอีกที ด้วยสูตรเดิมแต่จะไม่ใส่โบรอน หลังฉีด 1 เดือนสับปะรดจะเริ่ม
ออกลูก 

>> กำรคลุมผล เมื่อสับปะรดมีอำยุได้ 3 เดือนจะน ำกระดำษหนังสือพิมพ์มำ
ห่อผลเพื่อไม่ให้สับปะรด ถูกแดดเผำจนไหม้ ซึ่งคุณรุ่งเรืองยอมลงทุนเพ่ิมต่อต้นๆ ละ 15 สตำงค์ ลดปัญหำ
กำรเสียหำยของผลผลิต 

5) กำรเก็บเกี่ยวผลผลิต  

สับปะรดพันธุ์ MD2 สำมำรถเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่อำยุ 8 – 15 เดือน ตำสุกแล้ว
อย่ำงน้อย 3 จำกด้ำนล่ำง ส ำหรับสับปะรดบริโภคผลสด ให้ใชมีดตัดใหเหลือก้ำนยำวติดผลประมำณ 10 
เซนติเมตร ไม่ใช้มือบิเด็ดผล และไม่หักจุกออก กำรแบ่งเกรดสับปะรดบริโภคผลสด สำมำรถแบ่งได้ ดังนี้ 

- ผลใหญ่   น้ ำหนัก 1.8 กิโลกรัม ขึ้นไป 
- ผลขนำดกลำง  น้ ำหนัก 1.5 - 1.7 กิโลกรัม  
- ผลขนำดเล็ก  น้ ำหนัก 0.5 - 1.4 กิโลกรัม 

 

2.2 โครงกำรเพื่อพัฒนำ 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองก็ให้ควำมส ำคัญกับกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 เช่นเดียวกัน 
ดังนั้นในกำรศึกษำพ้ืนที่ในครั้งนี้หลังจำกได้ลงพ้ืนที่ สัมภำษณ์เกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 แล้ว ท ำ
ให้ทรำบว่ำโครงกำรเร่งด่วนที่จ ำเป็นจะต้องได้รับกำรพัฒนำนั้น ควรจะพัฒนำภำยใต้หลักกำรและกรอบ
ควำมคิด คือ ในจ ำนวนเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรด มีจ ำนวนประมำณ 12,000 รำย มีผู้สนใจที่จะด ำเนินกำร
ผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 ประมำณ 10% คือ 1,200 รำยในจ ำนวนนี้ขอให้เกษตรที่เริ่มน ำร่องในโครงกำรนี้ 
เพียง 120 รำย หรือ 10% เป็นโครงกำรเพื่อน ำร่อง 

 2.2.1 ชื่อโครงกำร “โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตหน่อพันธุ์ MD2” 

 2.2.2 วัตถุประสงค์ 

  กำรเสนอโครงกำรในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีหน่อพันธุ์ MD2 เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรของเกษตรกร จ ำนวน 120 รำย ๆละ 1ไร่ รวม 120 ไร่ 

 2.2.3 วิธีกำรด ำเนินกำร 

  กำรด ำเนินกำรโครงกำรนี้ เป็นโครงกำรเร่งด่วนที่จะช่วยแก้ไขปัญหำให้
เกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่มีควำมต้องกรจะด ำเนินกำรผลิต โดยมีขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำรดังนี้ 

 พ้ืนที่ด ำเนินกำรทั้งสิ้น 4 อ ำเภอ คือ อ.หัวหิน  อ.ปรำณบุรี  อ.เมือง และ 
อ.บำงสะพำน โดยคัดเลือกเกษตรน ำร่อง อ ำเภอละ 30 รำย และมีกำร
รวมกลุ่มผู้ผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 เพ่ือกำรขยำยผลต่อไป 
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 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะจัดให้มีกำรอบรม ให้ควำมรู้
ด้ำนกำรผลิตหน่อพันธ์สับปะรดพันธุ์ MD2 และเทคโนโลยีด้ำนกำรผลิต
สับปะรดพันธุ์ MD2 ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้กำรสนับสนุนปัจจัยหน่อพันธ์
สับปะรดพันธุ์ MD2 ตั้งต้น ให้เกษตรกร โดยให้ไร่ละ 8,000 หน่อ 

 ด ำเนินกำรผลิตหน่อพันธ์ในแปลงของเกษตรกร โยในขบวนกำรด ำเนินกำร
ในแปลง ให้เกษตรกรเป็นผู้ด ำเนินกำรเองทั้งหมด แต่มีเจ้ำหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพี่เลี้ยงคอยติดตำมและให้
ค ำปรึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

   - ผลผลิต 

- เกษตรกรจ ำนวน 120 รำย มีหน่อพันธุ์ MD2 จ ำนวน 120 ไร่ 

- เกษตรกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรผลิตหน่อพันธุ์ MD2 

   - ผลลัพธ์ 

    - ต้นทุนกำรผลิตลดลงไม่น้อยกว่ำ 20% 

    - มีรำยได้เพ่ิมมำกข้ึนไม่น้อยกว่ำ 20% 
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  2.2.5 กำรติดตำมประเมินผล 

   กำรด ำเนินกำรโครงกำรนี้  เป็นโครงกำรที่มีส ำนักงำนเกษตรจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นเจ้ำและผู้รับผิดชอบโครงกำร ดังนั้นในกำรด ำเนินกำรทุกขั้นตอน จึงเป็นหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกำรด ำเนินกำรทั้งหมด 

  2.2.6 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

   (1) ควำมเข้มแข็งของเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรด MD2 กลุ่มเกษตรกร และ
สหกรณ์ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกร 
   (2) สภำพควำมเหมำะสมของดินที่ใช้ในกำรเพำะปลูก เช่น ต้องค่อนข้ำงเป็น
กรด น้ ำใต้ดินน้อย กำรด ำเนินกำรต้องได้รับควำมช่วยเหลือจำกภำครำชกำรในกำรด ำเนินกำร 
   (3) เทคโนโลยีกำรผลิต มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องให้เกษตรผู้เข้ำร่วมโครงกำร ต้อง
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เพรำะในปัจจุบันเกษตรกรผู้ผลิตใช้ควำมรู้จำกกำรปลูก
ปัตตำเวียมำใช้ในกำรด ำเนินกำร โดยยังไม่เป็นที่บ่งชี้ได้อย่ำงชัดเจน ว่ำสำมำรถน ำมำใช้ได้กับสับปะรดพันธ์ MD2  
   (4) เงินทุนและแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรและภำครัฐ ที่จะใช้ในกำรด ำเนินกำร
โครงกำร จะต้องมีอย่ำงเพียงพอ และต่อเนื่อง 
 
 2.3 บทสรุป 

  จำกกำรก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตหน่อพันธุ์ MD2 
ก็สืบเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 มีควำมต้องกำร
ที่ผลิตสับปะรดพันธุ์นี้อย่ำงมำก แต่ขำดแคลนหน่อพันธุ์และรำคำหน่อพันธุ์มีรำคำแพง ท ำให้ เป็นเหตุให้
กำรผลิตจึงขำดแคลน และไม่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดได้ อีกทั้งเกษตรกรผู้ผลิตเองก็
ยังขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 ผู้ด ำเนินกำรศึกษำ 
ภำยใต้ข้อจ ำกัดด้ำนเวลำที่มีให้ในระยะสั้นมำก ๆ ท ำให้ผู้ด ำเนินกำรศึกษำเสนอโครงกำรส่งเสริมกำรผลิต
หน่อพันธุ์ MD2 ก่อน เพรำะสำมำรถด ำเนินกำรได้เลย และแก้ไขปัญหำได้ตรงจุดตรงควำมต้องกำรของ
เกษตรกรจริงในพ้ืนที่ เบื้องต้นมีกำรวิเครำะห์ต้นทุนในกำรด ำเนินกำร และควำมคุ้มค่ำของโครงกำรอย่ำง
คร่ำวๆ ดังนี้ 

 กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำยของโครงกำร 

o ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมเกษตรกร จ ำนวน 4 ครั้ง 50x120x4 =      24,000   บำท 

o ค่ำอำหำรกลำงวัน             120x120x4 =     57,600  บำท 

o ค่ำวัสดุเบ็ดเตล็ด    120x120x4 =    57,600  บำท 

o ค่ำหน่อพันธุ์     120x25x8,000 =  24  ล้ำนบำท 

    รวมรำคำทั้งสิ้น     = 24,139,200 บำท 



19 

 

 กรอบควำมคิดคิด (Frame Logic) ที่ใช้ในกำรวำงแผนกรอบกำรด ำเนินกำรหลักๆ มีอยู่ 4 
ประเด็น  ดังนี้  

1. ปัจจัยกำรผลิต ผู้ศึกษำให้ควำมส ำคัญอยู่ 2 ประเด็น คือ ปัจจัยด้ำนอำคำรสถำนที่ 
ประเด็นนี้ เพ่ือให้เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและกำรมีส่วนร่วม จึงให้ด ำเนินกำรในพ้ืนที่ของเกษตรกรเอง
ทั้งหมด ยกเว้นกำรจัดฝึกอบรม ปัจจัยด้ำนบุคลำกร แยกเป็น 2 ส่วน คือ บุคลำกรภำครัฐ หน่วยงำน
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ด ำเนินกำร ส่วนในพื้นท่ีเป็นเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปัจจัยของผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวนเกษตรกรผู้เข้ำร่วมโครงกำร 120 รำยๆละ 1 ไร่ 
รวมทั้งสิ้น 120 ไร่  

3. ปัจจัยด้ำนผลผลิต สำมำรถผลิตหน่อพันธุ์สับปะรด MD2 ได้จ ำนวน 3,456,000 หน่อ 
คิดเป็นเงิน 84,600,000 บำท 

4. ปัจจัยด้ำนผลลัพธ์ ท ำให้เกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 ลดต้นทุนกำรผลิตลง
อย่ำงน้อยไร่ละ 200,000 บำท และเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นโครงกำร สำมำรถแจกจ่ำยหน่อพันธ์ให้สมำชิก
รำยอื่นได้ในอัตรำ เก็บ 1 แจกจ่ำย 3 จะท ำให้เกิดกำรขยำยหน่อพันธุ์ได้อย่ำงรวดเร็ว และเป็นกำรสร้ำง
ควำมมั่นคงในกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จำกกำรวิเครำะห์เบื้องต้น จะเห็นว่ำโครงกำรนี้มีควำมคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนเป็นอย่ำงสูง  
แต่ทั้งนี้โครงกำรนี้เป็นเพียงโครงกำรเร่งด่วนในระยะสั้นๆเท่ำนั้น หำกจะด ำเนินกำรแก้ไขให้ครบทั้งระบบ 
จะต้องใช้เวลำในกำรศึกษำให้เหมำะสมอีกครั้ง พร้อมทั้งด ำเนินกำรโครงกำรให้มีครบทั้ง ระยะเร่งด่วน 
ระยะปำนกลำง และระยะยำว เพ่ือให้กำรแก้ไขครบถ้วน และตรงกับประเด็นปัญหำ ควำมต้องกำรของ
พ้ืนที่ และท่ีส ำคัญสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัด ภำค และประเทศต่อไป 
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บทที่ 3 
กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุนทำงเศรษฐศำสตร์ (Cost-Benefit Analysis) 

 
3.1 กำรศึกษำเปรียบเทียบผลตอบแทนจำกกำรลงทุนปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย และMD2 

 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3.1.  ข้อมูลพื้นฐำน 

สับปะรดเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส ำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย มีพ้ืนที่เพำะปลูกประมำณ 
600,000ไร่ และมีผลผลิตโดยรวมประมำณ 2.0-2.2 ล้ำนตันต่อปี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่ง
เพำะปลูกที่ส ำคัญ ซึ่งมีพ้ืนที่เพำะปลูกมำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45 ของพ้ืนที่ที่ให้ผลผลิตทั้งประเทศ 
ส ำหรับอุตสำหกรรมสับปะรดกระป๋องของประเทศไทย มีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอันดับ 1 คือ ร้อยละ 
39.36 คิด เป็นมูลค่ำในกำรส่งออกประมำณปีละ 14,000 ล้ำนบำท และมีหลำยประเทศที่เป็นคู่แข่ง ใน
ตลำดโลก เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรำซิล และจีน 

ส ำหรับสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย มีพ้ืนที่เพำะปลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนำด 500,000 
ไร่ มีโรงงำนแปรรูปสับปะรดกระป๋องประมำณ 20 โรงงำน เป็นจังหวัดที่ปลูกสับปะรดและส่งออกสับปะรด
มำกทีสุ่ดในไทย จำกสถำนกำรณ์สับปะรดรำคำตกต่ ำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2560 ลงเหลือกิโลกรัมละ 3 
บำท จำกที่เคยมีรำคำสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ เมื่อปี 2559 ที่ 14 บำทต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่เคยปรำกฏมำก่อน 
ส่งผลให้เกษตรกรแห่ปลูกสับปะรดทั่วประเทศ กระทั่งรำคำตก ล่ำสุดหน่วยงำนเกษตรส่งเสริมปลูก
สับปะรดพันธุ์ใหม่ส ำหรับบริโภคผลสด คือ พันธุ์ MD2 รำคำสูงกว่ำพันธุ์ปัตตำเวียส ำหรับส่งโรงงำนแปรรูป 
ถึง 5 เท่ำ แต่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนวิธีกำรเพำะปลูกให้เหมำะสม จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง
ที่จะต้องมีศึกษำควำมคุ้มทุนของกำรปลูก กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสับปะรดโรงงำน กำรพัฒนำเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ เพ่ือให้สำมำรถแข่งขันในตลำดโลกได้ 
 
3.2 โครงกำรศึกษำเปรียบเทียบผลตอบแทนจำกกำรลงทุนปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียและ MD2 ของ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

3.2.1  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

(1) เพ่ือให้ทรำบต้นทุนและผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจกำรลงทุนปลูกสับปะรด 
(2) เพ่ือน ำผลกำรศึกษำมำพิจำรณำกำรปลูกสับปะรดที่เหมำะสมในกำรลงทุน 

3.1.2  วิธีกำรศึกษำ 

กำรศึกษำครั้งนี้ เป็นกำรศึกษำเชิงส ำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถำมในกำร
เก็บข้อมูลต้นทุน กำรปลูกสับปะรด 2 สำยพันธุ์ ตำมกิจกรรมกำรปลูก ซึ่งประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยกำร
เตรียมดิน กำรเตรียมวัสดุปลูก 
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 กำรปลูก กำรก ำจัดวัชพืช และกำรป้องกันโรค กำรใส่ปุ๋ย กำรบังคับออกดอก กำรเก็บเกี่ยวและกำรขนส่ง 
และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปลูกสับปะรด โดยใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงตำมควำม สะดวก เมื่อได้
ออกแบบแบบสัมภำษณ์แล้ว คณะผู้ศึกษำ นบส.กษ.1 กลุ่ม SL1 ได้ท ำกำรสัมภำษณ์กับกลุ่มตัวอย่ำงของ
กลุ่มเกษตรกรท ำสวนบ้ำนอ่ำวน้อย อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน 8 รำย 

 ส ำหรับกำรเปรียบเทียบผลตอบแทนจำก
กำรลงทุนปลูกสับปะรด ระหว่ำงกำรปลูก
สับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย และMD2 จะท ำกำร
วิ เครำะห์โดยใช้วิธี ค ำนวนมูลค่ำเทียบเท่ำ
ปั จ จุ บั น สุ ท ธิ  ( Net Present Value :  NPV) 
อัตรำส่วนมูลค่ำปัจจุบันของผลตอบแทนต่อ
ต้นทุน (Benefit - Cost Ratio : BCR) อัตรำ
ผลตอบแทนภำยในของโครงกำร ( Internal 
Rate of Return :  IRR)  ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม 
Microsoft Office Excel กำรเปรียบเทียบ 

 
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนด้วยวิธีค ำนวนค่ำควำมคุ้มทุนนั้น จะต้องเปรียบเทียบกำรลงทุนที่อำยุโครงกำร
เท่ำกัน ดังนั้น จึงท ำกำรเปรียบเทียบกำรปลูกสับปะรด โดยก ำหนดให้มีอำยุโครงกำรที่เท่ำกัน เท่ำกับ 3 ปี 
ส่วนอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีใช้ในกำร ค ำนวนควำมคุ้มค่ำของโครงกำรนั้น จะใช้อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของ
ทุกธนำคำรพำณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ ซึ่งเท่ำกับร้อยละ 8.0 ต่อปี 
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3.2. กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

 
  

แนวคิดกำรวิเครำะห์ผลตอบแทน 
เชิงเศรษฐกิจของสับปะรด 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ทรำบต้นทุนและผลตอบแทนเชิงเศ.ก 

เพื่อน ำผลกำรศึกษำมำพิจำรณำกำรปลูกสับปะรดที่เหมำะสม 

กำรส ำรวจข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิต 
          1. ต้นทุนคงท่ี 
          2. ต้นทุนผันแปร 

กำรวิเครำะห์ผลตอบแทน 
         1. NPV 

    2. BC Ratio 
    3. NPV  
IRR 

กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงกำร 
(Feasibility Study) 
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4. ผลกำรศึกษำ  
 4.1 ผลกำรศึกษำต้นทุน 

   (1) ต้นทุนกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย 

จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรจ ำนวน 8 รำย จำกกลุ่มเกษตรกรท ำสวนบ้ำนอ่ำว
น้อย พบว่ำ กำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย จ ำนวน 3 ปี ต้นทุนกำรปลูกรวมมำกที่สุดในปีที่ 1 เท่ำกับ 
48,495 บำทต่อไร่ เป็นค่ำหน่อมำกมำกท่ีสุด 13,500 บำทต่อไร่ ผลผลิตเฉลี่ยเท่ำกับ 8,000 กิโลกรัมต่อไร่ 
และต้นทุนกำรปลูกปีที่ 1 เท่ำกับ 6.06 บำทต่อกิโลกรัม ขณะที่รำคำขำยเฉลี่ยปีที่ 1 เท่ำกับ 3.50 บำทต่อ
กิโลกรัม ท ำให้มีผลกำรลงทุนในปีที่ 1 ขำดทุน เท่ำกับ -20,495 บำท/ไร่ ส่วนค่ำใช้จ่ำยของปีที่ 2 และ 3 
แต่ละกิจกรรมกำรปลูกสับปะรดรำยละเอียดตำม ตำรำงที่ 1 
ตำรำงท่ี 1  ต้นทุนกำรและผลตอบแทนกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย 

รำยกำร ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

กิจกรรมเตรียมดิน (บำท/ไร่) 5,300 0 0 

กิจกรรมปลูก (7500 x 1.8 บำท/หน่อ)    

-ค่ำหน่อปีที่ 1 13,500 0 0 

-ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 5,000 0 0 

กิจกรรมควบคุมวัชพืช 2,650 2,650 2,650 

กิจกรรมกำรใช้ปุ๋ย/สำรเคมี 11,445 11,445 11,445 

กิจกรรมดูแล เก็บเก่ียว 10,600 10,600 10,600 

ต้นทุนรวม (บำท/ไร่) 48,495 24,145 23,595 

ต้นทุน (บำท/กก.) 6.06 3.45 3.95 

รำคำ (บำท/กก.) 3.5 3.5 3.5 

ผลผลิต (กก./ไร่) 8,000 7,000 6,000 

รำยได้ (บำท/ไร่) 28,000 24,500 21,000 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ -20,495 355 -2,595 

ที่มำ :  จำกกำรประมำณกำรและสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร 
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  (2) ต้นทุนกำรปลูกสับปะรดพันธุ์MD2 

จำกกำรสัมภำษณ์เกษตรกรจ ำนวน 8 รำย จำกกลุ่มเกษตรกรท ำสวนบ้ำนอ่ำว
น้อย พบว่ำ กำรปลูกสับปะรด จ ำนวน 3 ปี ต้นทุนกำรปลูกรวมในปีที่ 1 เท่ำกับ 133,950 บำทต่อไร่ เป็น
ค่ำหน่อมำกมำกท่ีสุด 120,000 บำทต่อไร่ ยังไม่มีผลผลิตในปีที่ 1 ส่วนปีที่ 2 และ 3 แต่ละกิจกรรมกำรปลูก
สับปะรดพันธุ์MD2  จะมีรำยได้และก ำไรสุทธิ รำยละเอียดตำม ตำรำงที่  2 
 
ตำรำงท่ี 2  ต้นทุนกำรและผลตอบแทนกำรปลูกสับปะรดพันธุ์MD2 

รำยกำร ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

กิจกรรมเตรียมดิน (บำท/ไร่) 5,300 0 0 

กิจกรรมปลูก (7500 x 16 บำท/หน่อ)    

-ค่ำหน่อปีที่ 1 120,000 0 0 

-ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ 6,000 6,000 6,000 

กิจกรรมควบคุมวัชพืช 2,650 2,650 2,650 

กิจกรรมกำรใช้ปุ๋ย/สำรเคมี 0 10,788 10,788 

กิจกรรมดูแล เก็บเก่ียว 0 14,580 14,580 

ต้นทุนรวม (บำท/ไร่) 133,950 34,018 33,318 

ต้นทุน (บำท/กก.) N/A 4.05 4.44 

รำคำ (บำท/กก.) 0 20 20 

ผลผลิต (กก./ไร่) 0 8,400 7,500 

รำยได้ (บำท/ไร่) 0 168,000 150,000 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 133,950 133,982 116,682 

ที่มำ :  จำกกำรประมำณกำรและสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร 
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 4.2. กำรวิเครำะห์ผลตอบแทนกำรลงทุน 

(1) กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมโครงกำรปลูกสับปะรด พันธุ์ปัตตำเวีย 

ตำรำงท่ี 3  กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ำย ของกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย 

อำยุ 
โครงกำร 

กระแสเงินสดรับเฉลี่ย 
(บำท/ไร่) 

กระแสเงินสดจ่ำยเฉลี่ย 
(บำท/ไร่) 

กระแสเงินสดสุทธิเฉลี่ย 
(บำท/ไร่) 

ปีที ่1 28,000 48,495 -20,495 

ปีที่ 2 24,500 24,145        355 

ปีที่ 3 21,000 23,595    -2,595 

ที่มำ :  จำกกำรประมำณกำรและสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร 
 
ตำรำงท่ี 4  สรุปผลกำรวิเครำะห์จำกตัวชี้วัดทำงกำรเงิน ของกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย 

ตัวช้ีวัด ผลกำรวิเครำะห์ 
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) -20,732 บำท 
อัตรำส่วนมูลค่ำปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) 0.76 เท่ำ 
อัตรำผลตอบแทนภำยในของโครงกำร (IRR) -0.0 % 

ที่มำ :  จำกกำรค ำนวณ 
 
 จำกกำรวิเครำะห์โครงกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย พบว่ำ มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่ำ
เท่ำกับ -20,732 บำท แสดงให้เห็นว่ำโครงกำรมีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิเป็นลบ อัตรำส่วนมูลค่ำปัจจุบันของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่ำเท่ำกับ 0.76 เท่ำ แสดงให้เห็นว่ำโครงกำรมีอัตรำส่วนมูลค่ำปัจจุบันของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่ำน้อยกว่ำ 1 อัตรำผลตอบแทนภำยในของโครงกำร (IRR) มีค่ำเท่ำกับ -0.0 % 
แสดงให้เห็นว่ำโครงกำรมีอัตรำผลตอบแทนภำยในน้อยกว่ำอัตรำคิดลด ดังนั้นจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ
โครงกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย ไม่คุ้มค่ำกำรลงทุน 
 

(2) กำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมโครงกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ MD 2 

ตำรำงท่ี 5  กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ำย ของกำรปลูกสับปะรด พันธุ์ MD 2 

อำยุ 
โครงกำร 

กระแสเงินสดรับเฉลี่ย 
(บำท/ไร่) 

กระแสเงินสดจ่ำยเฉลี่ย 
(บำท/ไร่) 

กระแสเงินสดสุทธิเฉลี่ย 
(บำท/ไร่) 

ปีที ่1          0 133,950 -133,950 
ปีที่ 2 168,000   34,018               133,982 
ปีที่ 3 150,000   33,318  116,682 

ที่มำ :  จำกกำรประมำณกำรและสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำร 
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ตำรำงท่ี 6  สรุปผลกำรวิเครำะห์จำกตัวชี้วัดทำงกำรเงิน 

ตัวช้ีวัด ผลกำรวิเครำะห์ 

มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) 169,354 บำท 

อัตรำส่วนมูลค่ำปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) 1.58 เท่ำ 

อัตรำผลตอบแทนภำยในของโครงกำร (IRR) 55.90 % 
ที่มำ :  จำกกำรค ำนวณ 
 
 
  จำกกำรวิเครำะห์โครงกำรปลูกสับปะรดพันธุ์MD2 พบว่ำ มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่ำ
เท่ำกับ -169,354 บำท แสดงให้เห็นว่ำโครงกำรมีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิเป็นลบ อัตรำส่วนมูลค่ำปัจจุบันของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) มีค่ำเท่ำกับ 1.58 เท่ำ แสดงให้เห็นว่ำโครงกำรมีอัตรำส่วนมูลค่ำปัจจุบันของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่ำมำกกว่ำ 1 อัตรำผลตอบแทนภำยในของโครงกำร (IRR) มีค่ำเท่ำกับ 55.90 % 
แสดงให้เห็นว่ำโครงกำรมีอัตรำผลตอบแทนภำยในมำกกว่ำอัตรำคิดลด ดังนั้นจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ
โครงกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 มีควำมเหมำะสมและคุ้มค่ำกับกำรลงทุน 
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5. ข้อสรุปกำรศึกษำ  

5.1 ตัวเลขกำรวิเครำะห์ พบว่ำ MD2 มีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ 

5.2 เกษตรกรมิต้องเปลี่ยนแปลงวิธีกำรปลูก  ดูแลรักษำ เพ่ือลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับ
คุณภำพมำตรฐำน 

5.3 ควรสนับสนุนให้ปลูกสับปะรดบริโภคผลสด เป็นกำรลดปริมำณกำรผลิตที่ต้องจัดส่งโรงงำน 
เพ่ือรักษำดุลยภำพด้ำนรำคำของสับปะรดเข้ำโรงงำน 

 
 

  

แนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสับปะรดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โครงสร้ำง 

กำรผลิตเดิม 
พันธุ์ปัตตำเวีย 

90% 
พันธุ์MD2 

10% 

กระบวน
กำรศึกษำ 

โครงสร้ำง 

กำรผลิตใหม่ 
พันธุ์ปัตตำเวีย 

80% 
พันธุ์MD2 

20% 

ตลำด 

ภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ 

แปรรูป บริโภคผลสด
สด 

เศรษฐกิจ
อนำคตใหม่ 

ตลำด AEC ตลำด ASIA 

ผลกำรศึกษำ 

 ต้นทุน 

  ผลตอบแทน 
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ผลกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตใหม่ และกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทั้งคุณภำพและปริมำณ จะให้
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “เป็นเมืองผลไม้ทองค ำ (Golden Fruit City) สู่ เศรษฐกิจอนำคตอย่ำง
ยั่งยืน”  

 
6. เป้ำหมำยและแผนกำรปรับโครงสร้ำงและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรดที่สมดุลด้ำน

กำรตลำด 
 

สินค้ำส ำคัญ 2561 2562 2563 2564 2565 

สับปะรด พันธุ์ 
ปัตตำเวีย 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 

สับปะรด พันธุ์ MD2 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

มะพร้ำว 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

มะม่วง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ขนุน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

รวม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

ที่มำ  จำกกำรวิเครำะห์ 

 

7. ข้อสังเกตกำรศึกษำ  

7.1 พันธุ์ MD2 ยังไม่ได้ถูกกำรรับรองพันธุ์อย่ำงถูกต้อง รัฐควรตัดสินใจในกำรรับรอง 

7.2 ควรสนับสนุนสินเชื้อในปีที่ 1 

7.3 สนับสนุนกำรเพำะเนื้อเยื้อพันธุ์ MD2  

7.4 เจรจำเชิงรุกเพ่ือเปิดตลำดกำรค้ำ 

7.5 สนับสนุนกำรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิต เช่น กำรแปรรูปผลผลติที่หลำกหลำย และสร้ำงแบรนด์
ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด  
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บทที่ 4 

กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (KM Management) 

 
1. ข้อมูลพื้นฐำน 

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ปลูกสับปะรดมำกที่สุดในประเทศ โดยเป็นแหล่งผลิตและ
แปรรูปสับปะรดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นอันดับ 1 ของโลก มีพ้ืนที่เพำะปลูก 441,428 ไร่ (ข้อมูล ณ 
มิถุนำยน 2559) ปริมำณผลผลิต 7.7 แสนตัน/ปี มูลค่ำกำรส่งออก 13,000 ล้ำนบำท เกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรด 12,065 ครัวเรือน ผลผลิตร้อยละ 90 ส่งเข้ำโรงงำนแปรรูป ส่วนที่เหลือจ ำหน่ำยเป็นสับปะรดผล
สด ซึ่งพันธุ์สับปะรดที่ปลูกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ พันธุ์ปัตตำเวีย ซึ่งสำมำรถใช้ได้ทั้งกำรแปรรูป
และบริโภคผลสด ที่ผ่ำนมำปัญหำกำรผลิตสับปะรดของจังหวัดยังประสบปัญหำด้ำนรำคำที่ไม่แน่นอน 
เนื่องจำกโรงงำนเป็นผู้ก ำหนดรำคำรับซื้อ ดังนั้น กำรลดควำมเสี่ยงด้ำนรำคำอย่ำงหนึ่ง คือ กำรผลิต
สับปะรดออกสู่ตลำดเป็นทำงเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรที่ต้องกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลผลิต และ
แก้ปัญหำรำคำผลผลิตที่ไม่แน่นอน ปริมำณผลผลิตเกินควำมต้องกำรของโรงงำน จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำร
ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดปรับเปลี่ยนกำรผลิตจำกสับปะรดโรงงำนมำเป็นสับปะรดบริโภค
ผลสดคุณภำพเพ่ือกำรส่งออก โดยกำรอบรมให้ควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำ และจัดท ำแปลงส่งเสริมกำรผลิต
สับปะรดบริโภคผลสดในสำยพันธุ์ MD2 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งภำยในและภำยนอก ภำยใน
คือเรื่องของรสชำติที่หวำน มีกลิ่นหอมเฉพำะตัว ภำยนอก คือ เมื่อสับปะรดพันธุ์ MD2 สุก ผิวของผลแก่
จะเปลี่ยนจำกผิวสีเขียวเป็นสีเหลืองทองทั้งผล เนื้อมีสีเหลืองเข้ม (คล้ำย ๆ กับสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตหรือ
ตรำดสีทอง) และเนื้อจะตัน แน่น ไม่เป็นโพรง มีน้ ำหนักผลโดยเฉลี่ย 1.7 – 1.8 กิโลกรัม จำกข้อมูลพบว่ำ
มีวิตำมินซีสูงถึง 4 เท่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสับปะรดพันธุ์อ่ืน ๆ เมื่อทำนแล้วไม่กัดลิ้น สำมำรถท ำให้คนทำน
ได้มำกขึ้น และเป็นพันธุ์ที่เป็นควำมต้องกำรของตลำดเพ่ือกำรส่งออก มีอำยุหลังกำรเก็บเกี่ยวนำน และมี
มูลค่ำสูง กำรด ำเนินกำรเหล่ำนี้จะช่วยลดปัญหำด้ำนรำคำผลผลิตตกต่ ำ และเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำผลผลิต
สับปะรดเพื่อกำรบริโภคและส่งออก ทั้งนี้ ควำมต้องกำรสับปะรดเพ่ือกำรบริโภคผลสดของตลำดทั้งภำยใน
และต่ำงประเทศมีปริมำณสูงมำก เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ช่วยเพ่ิมรำยได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับประรด 
โดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีเป้ำหมำยกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสดของจังหวัด เพ่ือส่งออกไปยังตลำด
ต่ำงประเทศภำยในระยะเวลำ 4 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งต้องด ำเนินกำรในรูปแบบบูรณำกำรหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเชื่อมโยงระบบกำรผลิตตั้งแต่ต้นทำง กลำงทำง จนถึงปลำยทำง 

  ปัจจุบันสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องกำรของตลำดเป็น
อย่ำงมำก ซึ่งแต่เดิมสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเดลมอนเต้ จ ำกัด แต่
ต่อมำลิขสิทธิ์คุ้มครองสำยพันธุ์ได้หมดลงไป ท ำให้มีหลำย ๆ บริษัทเร่งขยำยพันธุ์เพ่ือแข่งขันกันทำง
กำรตลำดอย่ำงเร่งด่วน เพรำะทรำบกันดีว่ำสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 นั้น เป็นที่ยอมรับของตลำด
บริโภคผลสด และยังมีแนวโน้มว่ำจะมีควำมต้องกำรสูงมำกขึ้นเป็นล ำดับ และในอนำคตสับปะรดบริโภค
ผลสด พันธุ์ MD2 จะยึดตลำดสับปะรดบริโภคผลสดอย่ำงแน่นอน โดยรัฐบำลมำเลเซียมีกำรส่งเสริมอย่ำง
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จริงจัง ซึ่งจะเห็นได้จำกกำรที่รัฐบำลมำเลเซียเร่งน ำเข้ำหน่อพันธุ์ MD2 ถึง 2 ล้ำนต้น โดยปลูกไปแล้วกว่ำ 1 
ล้ำนต้น เพ่ือน ำมำเปลี่ยนสำยพันธุ์เดิมของเกษตรกร รวมทั้งสับปะรดบริโภคผลสดพันธุ์ MD2 นี้ยังเป็น
ควำมต้องกำรของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่มีควำมต้องกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสดของจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แต่เนื่องจำกสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 เป็นพันธุ์ใหม่ที่เข้ำมำปลูกในพ้ืนที่ของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่มีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรผลิตที่ดีและเหมำะสมตำม
ระบบกำรจัดกำรคุณภำพตำมควำมต้องกำรของตลำด จึงจ ำเป็นต้องมีกำรส ำรวจและถอดองค์ควำมรู้
เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 จำกเกษตรกรที่มีควำมช ำนำญในกำรปลูกสับปะรด
บริโภคผลสด พันธุ์ MD2 ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้นั้น ไปยังเกษตรกรและ
กลุ่มเกษตรผู้ปลูกสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดใกล้เคียงให้
สำมำรถผลิตสับปะรดบริโภคผลสดที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึงและเพียงพอกับควำมต้องกำรของตลำด 

จำกกำรสืบค้นข้อมูล พบว่ำ เมื่อปี พ.ศ.2553 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยส ำนักงำน
เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลและถอดองค์ควำมรู้กำรปลูกสับปะรดโรงงำน 
พันธุ์ปัตตำเวีย โดยมีกระบวนกำร ดังนี้ 
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กระบวนกำรถอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดโรงงำนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- จำกเกษตรกรที่ชนะเลิศกำรประกวดผลผลิตสับปะรดโรงงำนของจังหวัด จ ำนวน 3 คน 
- จำกเกษตรกรต้นแบบ จ ำนวน 8 คน (8 อ ำเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
 
 
-  ถอดองค์ควำมรู้เรื่องประเด็นกำรปลูกสับปะรดตำมหลักเกษตรดีที่เหมำะสม เช่น 

1. แหล่งปลูก (สภำพพ้ืนที่ ลักษณะดิน สภำพภูมิศำสตร์ แหล่งน้ ำ  
กำรวำงแผนกำรผลิต) 

2.  พันธุ์ (พันธุ์ที่นิยมปลูก) 
3.  กำรปลูก (กำรเตรียมดิน วิธีปลูก) 
4.  กำรดูแลรักษำ (กำรให้น้ ำ กำรบังคับกำรออกดอก กำรป้องกันกำรตกค้ำ 

ของไนเตรท กำรอนุรักษ์ศัตรูธรรมชำติ) 
5.  สุขลักษณะและควำมสะอำด 
6.   ศัตรูของสับปะรดและกำรป้องกันก ำจัด  
     (โรคที่ส ำคัญและกำรป้องกันก ำจัด แมลงศัตรูที่ส ำคัญและกำรป้องกันก ำจัด 
     วชัพืชที่ส ำคัญและกำรป้องกันก ำจัด) 
7.   ค ำแนะน ำกำรใช้สำรป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
8.   กำรเก็บเกี่ยว (ระยะกำรเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม วิธีกำรเก็บเกี่ยว กำรจัดกำรต้นตอ) 
 9.   วิทยำกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว (กำรปฏิบัติหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรเก็บรักษำ 

  ผลผลิตและกำรบรรจุ กำรขนส่ง) 
10. กำรบันทึกข้อมูล 

 
- เอกสำรคู่มือกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ จัดท ำโดย ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ 
 
ดังนั้น จำกเหตุผลและข้อมูลเบื้องต้น เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดของจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ยังมีโอกำสสูงในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถที่จะขยำยพ้ืนที่ปลูก

สับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 เพ่ิมมำกขึ้น และเป็นทำงเลือกให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอีกทำงหนึ่ง 
แต่เนื่องจำกขณะนี้ยังมีเกษตรกรเพียงไม่กี่รำยที่สำมำรถปลูกสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 ที่ประสบ
ผลส ำเร็จ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องถอดองค์ควำมรู้จำกเกษตรกรที่ประสบผลส ำเร็จนั้น เพ่ือน ำมำเผยแพร่
ถ่ำยทอดควำมรู้ไปสู่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบริโภคผลสดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จ
ในกำรปลูกสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป  

Tacit 

Knowledge 

ก ำหนด
ประเด็นกำร

ถอดองค์
ควำมรู้ 

กำรบันทึก
ข้อมูลและ
จัดเก็บองค์

ควำมรู้ 
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2. โครงกำรเพื่อพัฒนำ 

(1) ชื่อโครงกำร โครงกำรถอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 

(2) วัตถุประสงค์  

  (2.1) เพื่อให้ได้องค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2  

  (2.2) เพ่ือน ำองค์ควำมรู้ไปถ่ำยทอดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดบริโภคผลสด 

(3) วิธีกำรด ำเนินงำน 

กระบวนกำรถอดองค์ควำมรู้กำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด (MD2) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(3.1) ก ำหนดหัวข้อเรื่ององค์ควำมรู้ที่ต้องกำรถอดองค์ควำมรู้ 
  (3.2) ก ำหนดบุคคลเป้ำหมำยที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ซึ่งบุคคลเป้ำหมำยในกำรเข้ำร่วม
กำรถอดองค์ควำมรู้ครอบคลุมตั้งแต่ปรำชญ์เกษตร  เกษตรกรผู้ประสบควำมส ำเร็จในพ้ืนที่ต่ำงๆ สถำบัน 
ศูนย์วิจัยที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกิจกรรม ในกำรน ำนวัตกรรม-เทคโนโลยีมำใช้  ตลอดจน
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
 
 

- ก ำหนดหัวข้อเรื่ององค์ควำมรู้ที่ต้องกำร 
- ก ำหนดบุคคลเป้ำหมำยท่ีจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

 

 

 

- จัดท ำแผนปฏิบัติงำน 
- ก ำหนดเครื่องมือ 

 

 

 

 

- จัดเก็บข้อมูล/ถอดองค์ควำมรู้/วิเครำะห์/สังเครำะห์ข้อมูล 
- สรุปข้อมูล/จัดท ำรำยงำน 

 

 

 

 

เผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้ผ่ำนสื่อสำรต่ำง ๆ  
- เอกสำร/วำรสำร/หนังสือ/แผ่นพับ 

- Blog/Facebook/Line/Website/youtube 
 

 

 

 

 



33 

 

 
องค์ควำมรู้ ประกอบด้วย  

   (3.2.1) หน่วยงำน/องค์กรภำครัฐ  
    - หน่วยงำนของกรมวิชำกำรเกษตรที่รับผิดชอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    - ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    - สถำนีพัฒนำที่ดินประจวบคีรีขันธ์ 
   (3.2.2) สถำบันกำรศึกษำ 
    - วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 
    - มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  
   (3.2.3) ภำคเอกชน 
    - บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    - เอกชนผู้ผลิตสับปะรด 
   (3.2.4) เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 
    - ปรำชญ์ชำวบ้ำน 
    - เกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดที่ประสบผลส ำเร็จ 

    - สภำเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- ศูนย์เรียนรู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 

(ศพก.สับปะรด) 

  (3.3) แผนปฏิบัติงำน 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. หมำย
เหตุ 

1. จัดท ำโครงกำรและน ำเสนอโครงกำร        
2. แต่งตั้งคณะท ำงำนวิชำกำรถอดองค์ควำมรู้ 
   เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรด MD2 

       

3. รวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรองค์ควำมรู้ และ   
ถอดองค์ควำมรู้จำกบุคคลที่มีองค์ควำมรู้ 

       

4. วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล พร้อมจัดท ำ
ร่ำงองค์ควำมรู้ 

       

5. น ำเสนอร่ำงองค์ควำมรู้ ผ่ำนเวทีชุมชนผู้มี
ส่วนได ้ ส่วนเสีย (ประชำพิจำรณ์) 

       

6. ปรับปรุงแก้ไขเอกสำรองค์ควำมรู้        
7. เผยแพร่และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้        
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(3.4) ก ำหนดเครื่องมือและวิธีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ กำรสัมภำษณ์ กำรสนทนำ
กลุ่ม กำรรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 

    (3.4.1) กำรถอดองค์ควำมรู้โดยวิธีกำรสัมภำษณ์เกษตรกรต้นแบบ 
   (3.4.2) กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบ และผู้เชี่ยวชำญเรื่อง 

กำรปลูกสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 จำกทุกภำคส่วน 
  (3.5) ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูล 

(3.6) ด ำเนินกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล 
(3.7) สรุปข้อมูล จัดท ำรำยงำน จัดเก็บและเผยแพร่องค์ควำมรู้ 

   - เอกสำร หนังสือ วำรสำร แผ่นพับ 
   - วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์  

- Blog 
   - Website 
   - Facebook 
   - Line 
   - youtube 
 

(4) ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  (4.1) ได้รับองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2  

  (4.2) สำมำรถน ำองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2  
       ถ่ำยทอดสู่เกษตรกรเป้ำหมำยได้ 

  (4.3) จดบันทึกและจัดเก็บองค์ควำมรู้ส ำหรับไว้ใช้งำนต่อไป 

(5) กำรติดตำมและประเมินผล 

  (5.1) วำงแผนกำรติดตำม 

  (5.2) ก ำหนดประเด็นกำรติดตำม 

  (5.3) ก ำหนดตัวชี้วัด และเครื่องมือวิธีกำรประเมินผล 

(6) ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

  (6.1) ควำมร่วมมือของผู้มีองค์ควำมรู้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  (6.2) ผู้มีองค์ควำมรู้ (เกษตรกร และคณะท ำงำนวิชำกำรถอดองค์ควำมรู้) ต้องมี 

       ควำมคิดเชิงบวก พร้อมให้ควำมร่วมมือ และไม่ย่อท้อ มีกำรสื่อสำรอย่ำง 

       ตรงประเด็น 

  (6.3) ผู้บริหำรทุกระดับให้กำรสนับสนุน   
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(7) สรุปผล 

 (7.1) สับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 เป็นพันธุ์ที่ตลำดมีควำมต้องกำรเพ่ิมมำกขึ้นใน
ตลำดสับปะรดบริโภคผลสด ซึ่งปลูกมำกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่กำรผลิตสับปะรดพันธุ์ดังกล่ำว ยัง
เป็นกำรปลูกด ำแบบลองผิดลองถูก และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มของเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรด
บริโภคผลสดด้วยกัน ท ำให้กำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์  MD2 ยังไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร มี
ควำมเสี่ยงสูง ประสิทธิภำพกำรผลิตต่ ำ ยังไม่ได้คุณภำพมำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด ดังนั้น 
จึงจ ำเป็นต้องจัดท ำองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 เพ่ือน ำองค์ควำมรู้นั้น
ไปถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2  

(7.2) กำรด ำเนินโครงกำรถอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ 
MD2 ในครั้งนี้ ควรด ำเนินโครงกำรแบบบูรณำกำรจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงำนภำครัฐ คือ 
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหน่วยงำนหลักในกำรน ำเสนอโครงกำร จัดหำงบประมำณ 
ก ำหนดหัวข้อเรื่ององค์ควำมรู้ที่ต้องกำรถอดองค์ควำมรู้ รวมทั้งก ำหนดเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดบริโภคผล
สด พันธุ์ MD2 ที่ประสบผลส ำเร็จหรือได้รับรำงวัลกำรประกวดสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2 และ
บุคคล/หน่วยงำนเป้ำหมำยที่จะเข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเสนอให้มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนวิชำกำร
เพ่ือถอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2  

(7.3) กำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรควำมรู้ที่มี จำกบุคคลที่มีองค์ควำมรู้ทั้งหน่วยงำน
ภำครัฐสถำบันกำรศึกษำ องค์กรภำคเอกชน เกษตรกรและองค์กรภำคกำรเกษตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดห่วงโซ่กำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์MD2 เพ่ือให้ได้องค์ควำมรู้สู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้องเหมำะสม
ตำมหัวข้อที่ก ำหนด ตั้งแต่กระบวนกำรวำงแผนกำรผลิต แหล่งผลิต สภำพพ้ืนที่ ลักษณะดิน กำรปรับปรุง
บ ำรุงดิน พันธุ์ กำรขยำยพันธุ์ กำรเตรียมดินกำรปลูก วิธีกำรปลูก กำรดูแลรักษำ กำรให้น้ ำ กำรให้ปุ๋ย กำร
บังคับกำรออกดอก  กำรป้องกันก ำจัดวัชพืช กำรป้องกันก ำจัดโรค ที่ถูกต้องและเหมำะสม กำรเก็บเกี่ยว 
วิทยำกำรหลังกำรเก็บเก่ียว กำรเก็บรักษำผลผลิต กำรบรรจุและขนส่ง ซึ่งจะท ำให้ได้องค์ควำมรู้เทคโนโลยี
กำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD2  

(7.4) ปัจจัยที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ในครั้งนี้ คือหน่วยงำน
ภำครัฐ และคณะท ำงำนวิชำกำรถอดองค์ควำมรู้ ตลอดจนควำมร่วมมือจำกผู้มีองค์ควำมรู้ทุกภำคส่วน 
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บทที่ 5 

กำรตลำดภำยในประเทศและกำรส่งออก (Marketing) 

 
5.1  ข้อมูลพื้นฐำน 

สหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด  จ ำกัด มีสมำชิกประมำณ 4 ,000 คน  ประกอบด้วยกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 128 กลุ่ม กระจำยอยู่ในอ ำเภอเมือง อ.หัวหิน อ.กุยบุรี  และ อ.ปรำณบุรี  มี
ผลผลิตรวมกัน 100,000 ตัน/ปี ผลผลิตส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ปัตตำเวีย ร้อยละ 90 ของผลผลิต จ ำหน่ำยเข้ำ
โรงงำนแปรรูปเพ่ือแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋องและน้ ำสับปะรดเข้มข้นส่งออกไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ  
ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 จ ำหน่ำยภำยในประเทศในรูปของกำรบริโภคสดและแปรรูปเป็นสับปะรดแห้ง 
สับปะรดกวน และรูปแบบอ่ืน ๆ 

กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดของสหกรณ์ในปัจจุบันไม่มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรกำรผลิตแก่
สมำชิก สมำชิกเป็นผู้ก ำหนดปริมำณ ช่วงเวลำ และชนิดพันธุ์ ที่ด ำเนินกำรปลูกเอง สหกรณ์ไม่สำมำรถ
ควบคุมปริมำณผลผลิตของสมำชิกในกลุ่มได้ โดยสหกรณ์ท ำหน้ำที่เป็นเพียงผู้รวบรวมผลผลิตจำกสมำชิก
เพ่ือจ ำหน่ำยแก่โรงงำนแปรรูปสับปะรดกระป๋อง โดยเมื่อสับปะรดของเกษตรกรที่เป็นสมำชิกพร้อม
ส ำหรับกำรเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะแจ้งให้สหกรณ์จัดกำรตัดและป้อนเข้ำสู่โรงงำนแปรรูปซึ่งสหกรณ์มี
โควตำอยู่  

กำรด ำเนินกำรของสหกรณ์นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยมำ ใน ปีพ. ศ. 
2560 สหกรณ์มีก ำไรจำกกำรท ำธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตร ซึ่งนอกเหนือจำกสับปะรดยังมีกำรผลิต
ยำงพำรำ ข้ำวเปลือก มะม่วง และกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น มีผลก ำไรสุทธิประจ ำปี 
7,384,254 บำท  

ปัญหำในกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมำ ผลผลิตสับปะรดของประเทศมี
ปริมำณล้นตลำด ท ำให้รำคำผลผลิตตกต่ ำ รำคำที่โรงงำนรับซื้อหน้ำประตูลดลงจำก 5 .53 บำท/กิโลกรัม 
ในปี 2554 เหลือเพียง 3 บำทในปี 2557 ท ำให้สหกรณ์ต้องหำแนวทำงแก้ไขโดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้
ผลผลิต อำทิ กำรทดลองท ำสบู่ และกำรหำทำงขยำยตลำดสู่ต่ำงประเทศ ซึ่งก็ประสบปัญหำสับปะรดที่
ส่งไปจ ำหน่ำยเน่ำเสียจำกกำรขนส่งซึ่งใช้ระยะเวลำนำน สหกรณ์จึงมีแนวควำมคิดที่จะท ำกำรตลำด
ส ำหรับสับปะรดที่มีกำรบริโภคผลสด โดยปรับลดกำรปลูกสับปะรดเพ่ือส่งจ ำหน่ำยยังโรงงำนแปรรูปเป็น
สับปะรดกระป๋อง จำกเดิมร้อยละ 90 ของผลผลิตที่ผลิตได้ลงประมำณร้อยละ 10 แล้วเปลี่ยนไปจ ำหน่ำย
ผลสดเพ่ือกำรบริโภคทดแทน ซึ่งจะท ำให้อัตรำส่วนผลผลิตที่ส่งโรงงำนแปรรูปลดลงเหลือร้อยละ 80 เป็น
ปริมำณที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปฯ โดยคำดหวังว่ำจะสำมำรถลดควำมแปรปรวน
ของรำคำสับปะรดที่ส่งจ ำหน่ำยยังโรงงำนแปรรูปฯ ได้ พร้อมทั้งเพ่ิมปริมำณกำรจ ำหน่ำยสับปะรดผลสด
จำกเดิมร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20 ของผลผลิต เนื่องจำกยังมีควำมต้องกำรในกำรบริโภคสับปะรดสดของ
ตลำดอีกมำก  

อย่ำงไรก็ตำม ผลผลิตสับปะรดจำกสมำชิกของกลุ่มปริมำณ 1 แสนตัน/ปี คิดเป็นปริมำณเพียง
ร้อยละ 10 ของผลผลิตสับปะรดที่ผลิตได้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.3 ล้ำนตัน และมีปริมำณเพียงร้อย
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ละ 8 ของผลผลิตสับปะรดกว่ำ 2 ล้ำนตัน/ปี ทั่วประเทศ  ดังนั้น กำรปรับลดสัดส่วนของกำรจ ำหน่ำย
ผลผลิตเข้ำสู่โรงงำนแปรรูปฯ เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนของกำรจ ำหน่ำยส ำหรับกำรบริโภคสดภำยในประเทศเพียง
มิติเดียวอำจจะไม่สำมำรถรองรับผลผลิตที่เพ่ิมขึ้นในตลำดบริโภคผลสดร้อยละ 10 ได้ จึงมีควำม
จ ำเป็นต้องน ำกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดมำใช้ในกำรหำตลำดเพ่ิมเติม ทั้งในส่วนของตลำดใหม่และกำรขยำย
ตลำดเดิมที่มีอยู่แล้วออกไป 

กำรขยำยตลำดดังกล่ำว สำมำรถท ำได้หลำยรูปแบบ เช่น โดยกำรพัฒนำคุณภำพของสินค้ำให้มี
คุณสมบัติ มำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด เช่น มีเปลือกหนำ สำมำรถเก็บรักษำคุณภำพของ
สับปะรดไว้ได้นำนกว่ำ ตำตื้นหรือไม่มีตำในส่วนของเนื้อ รสชำตินุ่มหวำนหอม  ทำนแล้วไม่แสบปำก มี
กลิ่นหอมเฉพำะ สีเหลืองสวยชวนน่ำรับประทำน มีวิตำมินซีสูง และสำรที่ช่วยต่อต้ำนอนุมูลอิสระ สำมำรถ
ป้องกันกำรเป็นมะเร็งได้ ไม่สำมำรถหำซื้อได้จำกที่ใดยกเว้นสหกรณ์ฯ (Geographical identification) 
เพ่ิมประเภทของรูปแบบสินค้ำใหม่ๆ (Product diversification)  เพ่ิมมูลค่ำ (Value added)  และกำร
สร้ำงแบรนด์สินค้ำ (Branding/rebranding) เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก น่ำเชื่อถือ และเป็นที่ต้องกำรของตลำด 
อำทิ สับปะรดสยำมโกลด์ “อัศวินแห่งผลไม้” ซึ่งจะช่วยดึงดูดควำมสนใจจำกกลุ่มเป้ำหมำยได้ พรอมทั้ง
ขยำยมำตรฐำนไปสู่พันธมิตรทำงกำรค้ำ (Alliance) จำกมำตรฐำนเดิมที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน (Fair Trade) 
ไปยังมำตรฐำนอ่ืน ๆ ที่เป็นเครือข่ำย อำทิ  Red Lobster ของฝรั่งเศส  นอกจำกนั้น ยังอำจท ำกำรตลำด
แบบเฉพำะกลุ่ม หรือ Nitch market เช่น ผลผลิตที่จ ำหน่ำยมำจำกกระบวนกำรผลิตแบบอินทรีย์  มีกำร
แสดงคำร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon footprint) และกำรใช้น้ ำในกระบวนกำรผลิต (water footprint) มี
กระบวนกำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งท ำกำรประชำสัมพันธ์ (PR) ในทุกช่องทำงกำรตลำด 
โดยเฉพำะกำรเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ และทำง Social Media ที่ลูกค้ำ/ประเทศเป้ำหมำย นิยมใช้ ตั้งแต่ 
Facebook Twitter Blog ที่ครอบคลุมภำษำที่หลำกหลำย ทั้งนี้ เว็บไซต์ของสหกรณ์ปัจจุบันมีเพียง
ภำษำไทยเท่ำนั้น  

กำรศึกษำครั้งนี้ มีควำมเห็นพ้องกันว่ำสมควรคัดเลือกกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ งให้กับแบ
รนด์มำเป็นกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้กับตลำดเดิม และขยำยไปยังตลำดใหม่ส ำหรับ
สินค้ำผลผลิตสับปะรดของสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จึงได้เสนอโครงกำร “สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของตลำดสินค้ำสับปะรดผลสด” เพ่ือเป็นเครื่องมือทำงกำรตลำดในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำรำคำ
ผลผลิตสับปะรดตกต่ ำและเป็นแนวทำงในกำรเพ่ิมรำยได้ให้แก่พ่ีน้องสมำชิกสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำม
ร้อยยอด และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำสหกรณ์ฯ จะมีควำมเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอโครงกำร สำมำรถน ำไปใช้
เป็นเครื่องมือทำงกำรตลำด และประสบควำมส ำเร็จในกำรขยำยตลำดส ำหรับสับปะรดผลสดของสหกรณ์
ในตลำดทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศต่อไปในอนำคตอันใกล้นี้ 

 

5.2  โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ   

5.2.1 ชื่อโครงกำร   “โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของตรำสินค้ำสับปะรดผลสด  Siam Gold” 
ของสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด 
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5.2.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

(1) เพ่ือสร้ำงแบรนด์ / Re-branding ของสับปะรดผลสดสยำมโกลด์ ให้เป็นที่รู้จักแก่
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยทั้งในและต่ำงประเทศ 

(2) เพ่ือยกระดับมำตรฐำนคุณภำพสับปะรดผลสดให้สอดคล้องกับตลำดทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

(3) เพ่ือเพ่ิมตลำดให้สหกรณ์ฯสำมำรถจ ำหน่ำยผลผลิต “สับปะรดผลสด” เพ่ิมขึ้นทั้งใน
และต่ำงประเทศ 

(4) เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกผลิตสับปะรดให้มีคุณภำพมำตรฐำนตำมควำมต้องกำรของ
ตลำด 

 
5.2.3 วิธีด ำเนินงำนของโครงกำร 

(1) รวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรสินค้ำของตลำดกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือก ำหนดเป็นประเด็น
ในกำรวิจัยพัฒนำปรับปรุงผลผลิตให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดลูกค้ำ
กลุ่มเป้ำหมำย 

(2) วิจัย พัฒนำ แนวทำงกำรปรับปรุงผลผลิตให้ได้มำตรฐำนคงที่ มีคุณสมบัติเฉพำะที่
เป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค (unique) เช่น ระดับควำมหวำน 16 Brix ส ำหรับตลำด
ยุโรป   11 Brix ส ำหรับตลำดตะวันออกกลำง โดยรวมถึงกำรพัฒนำสำยพันธุ์ พ้ืนที่
ปลูก วิธีกำรเพำะปลูก กำรเก็บเกี่ยว และกำรบรรจุหีบห่อท่ีเหมำะสม 

(3) พัฒนำ Application เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมกำรปลูก กำรเก็บเกี่ยว กำร
บรรจุหีบห่อ กำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์และอ่ืน ๆ 

(4) ก ำหนดแนวทำง รูปแบบ กำรบริหำรจัดกำร เพ่ือให้สมำชิกของสหกรณ์สำมำรถผลิต
สับปะรดสด ออกจ ำหน่ำยสู่ตลำดได้อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยใช้ระบบ compartment 
(กำรแปรรูปและกำรตลำดที่อยู่ภำยใต้เงื่อนไขกำรบริหำรจัดกำรเดียวกัน อำจมีพ้ืนที่
ติดกัน หรือไม่ติดกันในจังหวัดเดียวกันหรือต่ำงจังหวัด) 

(5) พัฒนำและจัดท ำมำตรฐำนสับปะรดผลสด เช่น GI, GAP, Organic 

(6) สร้ำงควำมตระหนักรู้/อบรมสมำชิกสหกรณ์ เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในวิธีกำร
เพำะปลูก กำรเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีมำตรฐำนตำมควำม
ต้องกำรของตลำดสม่ ำเสมอ และกำรให้รำงวัลจูงใจแก่สมำชิก 

(7)  ส่งเสริมประชำสัมพันธ์ ท ำ content market 

1) ก ำหนดหัวข้อในกำรสร้ำงเรื่อง (story) เพ่ือท ำกำร Branding ผลผลิต 
สับปะรดผลสดของสหกรณ์ฯ 

2) ออกแบบ จัดท ำเว็บไซต์และสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์แบรนด์ที่สร้ำงขึ้น
ของสหกรณ์ฯ 
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3) ร่วมออกแสดงสินค้ำ (Road show)) จัดท ำ Business matching กลับ
ตัวแทนกลำงตลำดของบริษัทผู้ค้ำรำยใหญ่ที่มีเครือข่ำยสำขำครอบคลุม
กว้ำงขวำง (Retailer) เช่น บิก๊ซี คำร์ฟูร ์โลตัส 

5.2.4 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

5.2.4.1 ผลผลิต 

1) ได้แนวทำงกำรปรับปรุงผลผลิตสับปะรดผลสดให้ได้มำตรฐำนคงท่ี มี
คุณสมบัติเฉพำะที่เป็นที่ต้องกำรของผู้บริโภค 

2) ได้ Application เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรควบคุมกำรปลูก กำรเก็บเกี่ยว 
กำรบรรจุหีบห่อ กำรตลำด 

3) สับปะรดผลสดได้รับกำรพัฒนำมำตรฐำน เช่น GI, GAP, Organic 

5.2.4.2  ผลลัพธ์ 

1) ผลผลิตของสับปะรดผลสดได้มำตรฐำนคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอตำมควำม
ต้องกำรของตลำด 

2) สำมำรถลดปัญหำรำคำผลผลิตสับปะรดในประเทศตกต่ ำ รำคำผลผลิต
สับปะรดในประเทศมีควำมเสถียร 

3) สหกรณ์มีช่องทำงกำรตลำดในกำรจ ำหน่ำยผลผลิตสับปะรดผลสดไปยัง
ต่ำงประเทศไม่ต้องพ่ึงพำกลไกในประเทศเป็นตัวก ำหนดรำคำผลผลิตเพียง
มิติเดียว 

 
5.3  กำรติดตำมและประเมินผล 

สหกรณ์ฯ ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท ำงำน ติดตำมและประเมินผล ประกอบด้วย 

1) ประธำนสหกรณ์ฯ             เป็น            ประธำนคณะท ำงำน 
         ติดตำม 

2) ผู้แทนสมำชิสหกรณ์จ ำนวนหนึ่ง (2-3 คน) เป็น        คณะท ำงำน 
3) ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง  เป็น        คณะท ำงำน 
4) ผู้แทนส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง   เป็น        ที่ปรึกษำคณะท ำงำน 

อำทิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด  พำณิชย์จังหวัด 
5) ผู้แทนภำคเอกชนที่เก่ียวข้อง   เป็น        คณะท ำงำน 
6) ผู้จัดกำรสหกรณ์     เป็น    คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

 

โดยก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เดือนละอย่ำงน้อย 1  ครั้งเพ่ือติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน และปัญหำอุปสรรค พร้อมทั้งน ำผลฯ มำปรับแก้ไขกระบวนกำร ขั้นตอนในกำรปฏิบัติ ภำยใต้
ระบบ PDCA 
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6.  ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

6.1 จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ท่ีเข้ำร่วมประชุมรับฟังกำรรณรงค์ปรับเปลี่ยนกำรผลิต และให้ควำม
ร่วมมือหันมำด ำเนินกำรผลิตตำมรูปแบบที่มีกำรปรับเปลี่ยนบริหำรจัดกำรโดยสหกรณ์ฯ 

6.2 ควำมร่วมมือจำกสมำชิก/ควำมเข้มแข็งของสหกรณ์ 

6.3 กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ 

6.3.1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวง
พำณิชย์ เข้ำมำช่วยสนับสนุน 

6.3.2 สถำบันกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรวิจัยด้ำนกำรเกษตร 

6.4 คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลที่จัดตั้ง 

6.5 ทีมวิจัยคุณภำพผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 

6.6 Website และ social media ของสหกรณ์ ที่มีข้อมูลกำรผลิตและผลผลิตที่จ ำหน่ำยเป็น 
multilingual 

6.7 ระบบ rewarding แก่สมำชิกที่ให้ควำมร่วมมืออย่ำงดีเลิศ 
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บทที่ 6 
กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสหกรณ์เพื่อควำมยั่งยืน (Sustainable Development) 

 
6.1 ข้อมูลพื้นฐำน 

เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในอ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสบปัญหำผลผลิต
สับปะรดที่มีมำก เกินควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูป และตลำดบริโภคในประเทศ ส่งผลท ำให้เกษตรกร
ชำวไร่ สับปะรดได้รับควำมเดือดร้อนอย่ำงหนัก กำรส่งสับปะรดเข้ำขำยโรงงำนแปรรูป เกษตรกร ส่วน
ใหญ่ไม่มีโควตำ กับโรงงำนต้องผ่ำนคนกลำง หรือที่เรียกว่ำ แผงรับซื้อสับปะรด และยังมีสับปะรดอีกส่วน
หนึ่งไม่มีโควตำ ต้องรอจนเน่ำและต้องทิ้งเกิดควำมเสียหำย ขำดทุน ด้วยเหตุนี้ ชำวไร่สับปะรดในเขตพ้ืนที่
ต ำบลไร่เก่ำในขณะนั้น ได้มีกำรรวมกลุ่มกัน เพ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ ในกำรประกอบอำชีพท ำ
ไร่สับปะรด ในปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในอ ำเภอ  สำมร้อยยอด จ ำนวน 25 กลุ่ม มีสมำชิก
จ ำนวน 1,776 คน 

 
จ ำนวนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในอ ำเภอสำมร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 

ที ่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่ ต ำบล สมำชิก(รำย) 
1 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนใหม่ 1 สำมร้อยยอด 32 
2 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนหนองใหญ่ 9 สำมร้อยยอด 50 
3 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนหนองคำง 3 ศิลำลอย 17 
4 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนหนองหญ้ำปล้อง 4 ศิลำลอย 78 
5 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนใหม่ลำดวิถี 5 ศิลำลอย 25 
6 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนเขำโป่ง 6 ศิลำลอย 37 
7 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนเกำะนำน้อย 8 ศิลำลอย 29 
8 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนเขำน้อยห้วยตำมำ 9 ศิลำลอย 77 
9 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนเนินกรวด 1 ศิลำชัย 60 
10 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนทุ่งเคล็ด 2 ศิลำชัย 76 
11 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนเป่ำปี่ 3 ศิลำชัย 70 
12 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนศำลำลัย 4 ศิลำชัย 26 
13 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนหนองน้ ำกลัด 5 ศิลำชัย 34 
14 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนหนองไพรวัลย์ 6 ศิลำชัย 77 
15 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนตำลเจ็ดยอด 1 ไร่เก่ำ 41 
16 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนไร่เก่ำ 3 ไร่เก่ำ 100 
17 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนไร่ดินทอง 4 ไร่เก่ำ 52 
18 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนห้วยขมิ้น 5 ไร่เก่ำ 66 
19 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนหนองไทร 6 ไร่เก่ำ 142 
20 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนเนินพยอม 7 ไร่เก่ำ 87 
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ที ่ ชื่อกลุ่ม หมู่ที่ ต ำบล สมำชิก(รำย) 
21 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนสำมร้อยยอด 8 ไร่เก่ำ 40 
22 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนหนองแก 3 ไร่ใหม ่ 130 
23 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนหนองจิก 4 ไร่ใหม ่ 143 
24 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำนไร่ใหม่  1,2,6 ไร่ใหม ่ 98 
25 กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้ำน 7 ไร่ใหม ่ 80 
 รวม  (5 ต ำบล) 1,667 

ที่มำ  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 

จำกข้อมูลกำรด ำเนินงำน กำรสัมภำษณ์ผู้แทนกลุ่ม และ หน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด พบว่ำกำรด ำเนินงำนของกลุ่มส่วนใหญ่ยังไม่ประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร ทั้งนี้อำจ
เนื่องมำจำกปัญหำในด้ำนต่ำง ๆ กล่ำวคือ 1) ปัญหำด้ำนสมำชิก ได้แก่สมำชิกส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรรวมกลุ่ม บทบำทหน้ำที่ของสมำชิกกลุ่มขำดกำรมีส่วนร่วมและกำรควบคุมดูแลกลุ่ม   2) 
ปัญหำด้ำนผู้น ำหรือผู้บริหำร ได้แก่ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร วิธีกำร
ด ำเนินงำน และกฎหมำย ข้อบังคับ สิทธิหน้ำที่ของตนเอง ตลอดจนไม่มีอุดมกำรณ์และแนวทำงของกลุ่มที่
ชัดเจน  3) ปัญหำด้ำนกำรบริหำรงำน  อันได้แก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรขำดควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ประสบกำรณ์ ทักษะในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและ กำรบริหำรธุรกิจ ตลอดจนด้ำนปัจจัยและทุนในกำร
ด ำเนินงำน  4) ปัญหำด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ด้ำนสภำพแวดล้อมเศรษฐกิจ  สังคม  นโยบำยรัฐ   
กำรเมือง และ หน่วยงำนภำคเอกชน 

กำรวิเครำะห์ชุมชนในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดเพ่ือควำมยั่งยืน ครั้งนี้ มุ่งศึกษำ
ผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในอ ำเภอสำมร้อยยอด จ ำนวน 25 กลุ่ม โดยกำร
รวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรทำงวิชำกำร ข้อมูลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มฯกำรสัมภำษณ์ผู้แทนกลุ่ม และ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มฯ ได้แก่เกษตรอ ำเภอสำมร้อยยอด ผู้ แทนส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประธำนกรรมกำรและรองประธำนสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด  จ ำกัด ตำมกรอบแนวคิดใน
กำรศึกษำครั้งนี้  ได้แก่ 

 
1. แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มให้เข้มแข็งโดยใช้ 7 M 

1) Man: กำรบริหำรจัดกำรคนในกลุ่มอย่ำงไรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลกับ
งำนให้มำกที่สุด  

2) Money: กำรบริหำรเงิน กลุ่มจะบริหำรเงินอย่ำงไรให้มีต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิด
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผลมำกที่สุด 

3) Materials: กำรบริหำรวัสดุในกำรด ำเนินงำน กลุ่มจะท ำอย่ำงไรให้สิ้นเปลืองน้อย
ที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด 
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4) Management: กำรบริหำรงำนทั่วไป คือกระบวนกำรจัดกำรบริหำรควบคุมเพ่ือให้
งำนทั้งหมดเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลอย่ำงเต็มท่ี 

5) Market: กำรบริหำรกำรให้บริกำรสมำชิกกลุ่ม และเกษตรกรทั่วไป ให้ได้รับกำร
บริกำรต่ำง ๆ จำกกลุ่มอย่ำงท่ัวถึง 

6) Morality: กำรบริหำรคุณธรรม กลุ่มจะต้องมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใส ถูกต้อง
เป็นธรรม 

7) Message: กำรบริหำรข้อมูลข่ำวสำร กลุ่มจะท ำอย่ำงไรที่จะให้สมำชิกกลุ่มได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงรวดเร็วและท่ัวถึง 

2. แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มให้เข้มแข็งโดยใช้ วงจร PDCA 

(1) กำรวำงแผน (Plan: P) เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีควำมส ำคัญ เนื่องจำกกำร
วำงแผนเป็นจุดเริ่มต้นของงำนและเป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้กำรท ำงำนในส่วนอ่ืน เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิผล กำรวำงแผนในวงจรเดมมิ่ง  เป็นกำรหำองค์ประกอบของปัญหำ โดยวิธีกำรระดมควำมคิด 
กำรหำสำเหตุของปัญหำ กำรหำวิธีกำรแก้ปัญหำ กำรจัดท ำตำรำงกำรปฏิบัติงำน กำรก ำหนดวิธีดำเนิน
กำร กำรก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบ และประเมินผล ในขั้นตอนนี้ มีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

1.1) ตระหนักและก ำหนดปัญหำที่ต้องกำรแก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น โดย
สมำชิกแต่ละคนร่วมมือและประสำนกันอย่ำงใกล้ชิด ในกำรระบุปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือที่จะร่วมกันท ำกำรศึกษำและวิเครำะห์หำแนวทำงแก้ไขต่อไป 

1.2) เก็บรวบรวมข้อมูล ส ำหรับกำรวิเครำะห์และตรวจสอบกำรด ำเนินงำน 
หรือหำสำเหตุ ของปัญหำ เพ่ือใช้ในกำรปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น ซึ่งควรจะวำงแผนและ
ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ เข้ำใจง่ำยและสะดวกต่อกำรใช้งำน  

1.3) อธิบำยปัญหำและก ำหนดทำงเลือกวิเครำะห์ปัญหำเพ่ือใช้ก ำหนดสำเหตุ
ของควำมบกพร่องตลอดจนแสดงสภำพปัญหำที่เกิดขึ้น และเพ่ือให้สมำชิกกลุ่มเกิดควำมเข้ำใจในสำเหตุ
และปัญหำอย่ำงชัดเจน แล้วร่วมกันระดมควำมคิด (Brainstorm) ในกำรแก้ปัญหำ โดยสร้ำงทำงเลือกต่ำง 
ๆ ที่เป็นไปได้ ในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำ เพ่ือมำท ำกำรวิเครำะห์และตัดสินใจเลือกที่เหมำะสมที่สุดมำ
ด ำเนินงำนกลุ่ม 

1.4) เลือกวิธีกำรแก้ไขปัญหำ หรือปรับปรุงกำรด ำเนินงำน โดยร่วมกันวิเครำะห์ 
และวิจำรณ์ทำงเลือกต่ำง ๆ ผ่ำนกำรระดมควำมคิดและกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของสมำชิก เพ่ือ
ตัดสินใจเลือกวิธีกำรแก้ไขปัญหำที่เหมำะสมที่สุดในกำรด ำเนินงำน ให้สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ซึ่งอำจจะต้องหำข้อมูลเพ่ิมเติมหรือก ำหนดทำงเลือกใหม่ที่มีควำมน่ำจะเป็นในกำร
แก้ปัญหำได้มำกกว่ำเดิม 

(2) กำรปฏิบัติตำมแผน (Do: D) เป็นกำรลงมือปฏิบัติตำมแผนที่ก ำหนดไว้ในตำรำง กำร
ปฏิบัติงำนทั้งนี้ สมำชิกกลุ่มต้องมีควำมเข้ำใจถึงควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในแผนนั้น  ๆ ควำมส ำเร็จ
ของกำรน ำแผนมำปฏิบัติต้องอำศัยกำรท ำงำนด้วยควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี จำกสมำชิก ตลอดจนกำร
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จดักำรทรัพยำกรที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนนั้น ๆ ในขั้นตอนนี้ ขณะที่ลงมือปฏิบัติจะมีกำร
ตรวจสอบไปด้วย หำกไม่เป็นไปตำมแผนอำจจะต้องมีกำร ปรับแผนใหม่และเมื่อแผนนั้นใช้งำนได้ก็นำไป
ใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป 

(3)  กำรตรวจสอบ (Check: C) หมำยถึงกำรตรวจสอบดูว่ำเมื่อปฏิบัติงำนตำมแผน หรือ
กำรแก้ปัญหำงำนตำมแผนแล้ว ผลลัพธ์เป็นอย่ำงไร สภำพปัญหำได้รับกำรแก้ไขตรงตำมเป้ำหมำยที่กลุ่ม
ตั้งใจหรือไม่กำรไม่ประสบผลส ำเร็จอำจจะเกิดจำกสำเหตุหลำยประกำร เช่น ไม่ปฏิบัติตำมแผนควำมไม่
เหมำะสมของแผนกำรเลือกใช้เทคนิคท่ีไม่เหมำะสม เป็นต้น 

(4) กำรด ำเนินกำรให้เหมำะสม (Action: A) เป็นกำรกระท ำภำยหลังที่กระบวนกำร ใน 
3 ขั้นตอนตำมวงจรได้ด ำเนินกำรเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เป็นกำรนำเอำผลจำกขั้นกำรตรวจสอบ (C) มำ
ด ำเนินกำรให้เหมำะสมต่อไป 

 

3. แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มให้เข้มแข็งโดยใช้ Start up  

Start up คือรูปแบบวิธีกำรใหม่ๆในกำรด ำเนินกิจกำรของกลุ่ม ให้เข้มแข็งโดย โดย  
(1) สร้ำงวิธีกำรเรียนรู้ที่ดี 
(2) สร้ำงโอกำสแห่งกำรเรียนรู้ 
(3) สร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ 
(4) เรียนรู้จำกควำมล้มเหลว  
(5) เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ 

4. แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มให้เข้มแข็งโดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วม 

(1) ร่วมเป็นสมำชิกด้วยควำมสมัครใจ 
(2) ร่วมคิดร่วมตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหำหรือพัฒนำ 
(3) ร่วมปฏิบัติ ร่วมด ำเนินกำรตั้งแต่กำรต้นน้ ำ กลำงน้ ำ ปลำยน้ ำ 
(4) ร่วมรับผลประโยชน ์
(5) ร่วมสรุปบทเรียนเพื่อใช้ในด ำเนินงำนในปีต่อไป 

 5. แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มให้เข้มแข็งโดยใช้ ใช้รูปแบบ 3 F 1 I 

  (1) FAIR TRADE โดยใช ้
1.1) ระบบกำรค้ำที่เป็นธรรม  
12)  มีกำรก ำหนดระเบียบ ข้อบังคับในกำรด ำเนินงำน  
1.3) มีกำรจัดบัญชีที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

  (2) FAIR Management โดยใช้ 
   2.1) กำรบิหำรกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่  
   2.2) กำรบริหำรจัดกลุ่มตำมวงจร PDCA  
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2.3) กำรบริหำรจัดกลุ่มตำมด้วยระบบธรรมภิบำล  
   2.4 กำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  (3) FAIR Gain โดยใช ้
   3.1 ระบบกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
   3.2 กำรจัดสวัสดิกำรให้กับสมำชิก 

  (4) Inspire by Start up โดยใช้ 
   4.1 กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ สร้ำงจิตส ำนึกให้กับสมำชิกในควำมเป็นเจ้ำของ
กลุ่ม บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อกลุ่ม 
   4.2 กำรสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ ให้มีกำรสืบทอด
อำชีพกำรปลูกสับปะรดและมีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพทำงกำรเกษตร 
 
 

6. แนวคิดตัวชี้วัดควำมเข้มแข็งของกลุ่ม (9 ก.) 

 

1.กลุ่มและสมำชิกกลุ่ม ต้องรวมกันเป็นกลุม่ มีสมำชิ 30 คน ข้ึนไป สมำชิกที่สมัครใจให้ควำมร่วมมือมี
วัตถุประสงค์ในกำรรวมกลุ่มที่ชัดเจน มีสถำนท่ีที่กลุ่มใช้เป็นแหล่งที่ตั้งกลุ่ม 

2.กรรมกำรกลุ่มฯ ต้องมีกรรมกำรบรหิำรกลุ่ม 5-9 คน /ผู้น ำกลุม่ มีวิสยัทัศน์ มีควำมซือ่สัตย์
เสียสละ มีกำรประชุมกรรมกำร 

3.กติกำกลุ่ม  มีระเบยีบ หรือข้อบังคับของกลุ่ม 

4.กองทุนกลุ่ม  มีทุนภำยใน มีกองทุน (หุ้น/ทุนส ำรอง) ที่เพียงพอและเหมำะสมในกำรด ำเนิน
กิจกำร 

5.กิจกรรมกลุ่ม  มีกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกำรผลติ แปรรูป ท่ีร่วมกันท ำเพื่อสร้ำงรำยได้ 

6.กำรบริหำรจัดกำรกลุม่ มีระบบกำรริหำรจดักำรที่ดี โปร่งใส มีข้อมูลเกี่ยวกับกลุม่ มีกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่ม (แผนกำรผลิต กำรตลำด ฯลฯ) 

7.กำรประกอบกิจกำร ผลกำรด ำเนินงำน/ผลประกอบกิจกำรดี ไม่มีปัญหำ ไมม่ีข้อบกพร่อง ไม่มีกำร
ทุจริต 

8.กำรมีส่วนร่วม สมำชิกต้องมีส่วนร่วมกับกลุ่มไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 70  มีกำรประชุมกลุ่ม 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิก 

9.กำรแบ่งปันผลปะโยชน์ กำรแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีจะได้รบัร่วมกัน อย่ำงเป็นธรรม/สมำชิกกลุ่มมรีำยได้
สมดลุและมีคณุภำพชีวิตด ี
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7. มำตรฐำน 10 ประกำรขอ FAIR TRADE 

แฟร์เทรด คือขบวนกำรส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรค้ำที่เป็นธรรมอย่ำงยั่งยืน โดย
น ำเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่ำ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้จ ำหน่ำย ผู้บริโภค รวมทั้งแรงงำน โดยเฉพำะในประเทศก ำลัง
พัฒนำที่ผลิตสินค้ำทั้งใช้เองในประเทศ และส่งออก ให้ได้รับควำมเป็นธรรมในรำคำสินค้ำ  

มำตรฐำน 10 ประกำรขอ FAIR TRADE 
(1) สร้ำงโอกำสส ำหรับผู้ผลิตที่ด้อยโอกำส 
(2) ให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อม 
(3) มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำที่ดี 
(4) ให้รำคำยุติธรรม 
(5) ไม่ใช้แรงงำนเด็ก 
(6) ไม่กีดกันเรื่องสีผิว เพศ เชื้อชำติ ศำสนำ อำยุ 
(7) มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี ปลอดภัย 
(8) มีกำรพัฒนำเพ่ิมศักยภำพให้แก่ผู้ผลิต 
(9) มีกำรประชำสัมพันธ์ “FAIR TRADE” กำรค้ำที่เป็นธรรม 
(10) มีควำมโปร่งใส 

 
6.2 โครงกำรเพื่อพัฒนำ 

(1) ชื่อโครงกำร “กำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  
     อ ำเภอสำมร้อยยอด สู่ควำมย่ังยืน” 

(2) หลักกำรและเหตุผล  

ในประเทศไทย อำชีพเกษตรกรรมถือว่ำเป็นอำชีพหลักและเป็นรำกฐำนทำงเศรษฐกิจที่
ส ำคัญของประเทศ ซึ่งในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมนั้นเกษตรกรประสบปัญหำมำกมำยที่ส ำคัญ 
ได้แก่กำรขำดแคลนเงินทุน ต้นทุนกำรผลิตสูง ผลผลิตเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ  รำคำผลผลิตทำง
กำรเกษตรตกต่ ำ ซึ่งปัญหำดังกล่ำวได้ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นเป็นล ำดับ เป็นผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ฐำนะยำกจน ทั้งนี้รัฐบำลได้พยำยำมแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้กับเกษตรกร โดยมีนโยบำยส่งเสริมให้มีองค์กร
ของเกษตรกรหลำกหลำยรูปแบบและให้หน่วยงำนของรัฐ สนับสนุนกำรจัดตั้ง และช่วยเหลือแนะน ำ
ส่งเสริมในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งให้กำรสนับสนุนงบประมำณตำมศักยภำพขององค์กร ซึ่งในปัจจุบันมี
องค์กรของเกษตรกรเกิดข้ึนหลำยรูปแบบ  

“กลุ่มเกษตรกร” เป็นองค์กรรูปแบบหนึ่งที่เกิดจำกกำรรวมตัวของเกษตรกรที่ประกอบ
อำชีพเหมือนๆกันและมีควำมต้องกำรหรือมีปัญหำในลักษณะเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรได้
ช่วยเหลือตนเองและเหลือซึ่งกันและกันในกำรประกอบอำชีพ โดยกำรด ำเนินกิจกำรร่วมกันอันได้แก่ กำร
ให้สินเชื่อเพ่ือกำรผลิต  กำรจัดหำสินค้ำและวัสดุอุปกรณ์มำจ ำหน่ำย กำรรวบรวมผลผลิต กำรรับฝำกเงิน 
กำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ และกำรส่งเสริมกำรเกษตร ทั้งนี้รัฐบำลมีจุดประสงค์ให้ “กลุ่มเกษตรกร” เป็น
เครื่องมืออย่ำงหนึ่งในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งตลอดจนกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น 
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  เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในอ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสบปัญหำ
ผลผลิตสับปะรดที่มีมำก เกินควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูป และตลำดบริโภคในประเทศ ส่งผลท ำให้
เกษตรกรชำวไร่ สับปะรดได้รับควำมเดือดร้อนอย่ำงหนัก กำรส่งสับปะรดเข้ำขำยโรงงำนแปรรูป 
เกษตรกร ส่วนใหญ่ไม่มีโควตำ กับโรงงำนต้องผ่ำนคนกลำง หรือที่เรียกว่ำ แผงรับซื้อสับปะรด และยั งมี
สับปะรดอีกส่วนหนึ่งไม่มีโควตำ ต้องรอจนเน่ำและต้องทิ้งเกิดควำมเสียหำย ขำดทุน ด้วยเหตุนี้ ชำวไร่
สับปะรดในเขตพ้ืนที่ต ำบลไร่เก่ำในขณะนั้น ได้มีกำรรวมกลุ่มกัน เพ่ือหำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ ใน
กำรประกอบอำชีพท ำไร่สับปะรด ในปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 
จ ำนวน 25 กลุ่ม มีสมำชิกจ ำนวน 1,776 คน 

  จำกข้อมูลกำรด ำเนินงำน พบว่ำกำรด ำเนินงำนของผู้ปลูกสับปะรดในอ ำเภอ สำมร้อย
ยอดส่วนใหญ่ ยังไม่ประสบผลส ำเร็จและยังไม่เข้มแข็งเท่ำที่ควร  กลุ่ม SL5 (Social Lab) ซึ่งได้รับ
มอบหมำยให้รับผิดชอบวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มเพ่ือควำมยั่งยืน(Sustainable 
Development) จึงขอเสนอโครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำกลุ่มให้เข้มแข็ง ได้แก่ “โครงกำรยกระดับกำรบริหำร
จัดกำรกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในอ ำเภอสำมร้อยยอดสู่ควำมยั่งยืน” 

(3) วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในอ ำเภอสำมร้อยยอด 

3.2 เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้รับกำรพัฒนำเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart 
Farmer) ตลอดกำรส่งเสริมให้เยำวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และลูกหลำนมีกำรสืบทอด
อำชีพกำรปลูกสับปะรดและมีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพกำรเกษตร 

 

(4) กลุ่มเป้ำหมำย  

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในอ ำเภอสำมร้อยยอด จ ำนวน 25 กลุ่ม สมำชิก 1,667 คน และ
กรรมกำรบริหำรกลุ่มฯ 
 

(5) ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน  
ระหว่ำงเดือน กุมภำพันธ์ 2561 – กันยำยน 2561 
 

(6) วิธีกำรด ำเนินงำน ด ำเนินกำรโดยใช้รูปแบบ 3 F 1 I ดังนี้ 

(6.1) FAIR TRADE สร้ำงระบบกำรที่เป็นธรรม  
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ และรณรงค์เพ่ือให้มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและวิถี

ปฏิบัติของระบบกำรค้ำ FAIR TRADE 

 กิจกรรมที่ 1 กำรประชำสัมพันธ์ “FAIR TRADE” กำรค้ำที่เป็นธรรม 
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วิธีกำรด ำเนินกำร 

1.1 จัดประชุมประชุมชี้แจง ผู้น ำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จ ำนวน 25 กลุ่ม 
สมำชิก 1,667 คน เพ่ือรณรงค์เผยแพร่แนวทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม ให้กับผู้น ำกลุ่ม สมำชิกกลุ่มเกษตรกรฯ 
ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับเรื่องกำรค้ำที่เป็นธรรม 

กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำสมำชิกกลุ่ม 

  วิธีกำรด ำเนินกำร 

   2.1 จัดอบรม ประชุม ศึกษำดูงำน ฯลฯ ให้กับสมำชิก  
- สร้ำงจิตส ำนึกกำรเป็นสมำชิกให้พึ่งพำตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

โดยวิธีกำรสร้ำงผ่ำนผู้น ำและ/หรืออำสำสมัครกลุ่ม ให้รู้และเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เห็น
ควำมส ำคัญของกำรรวมกลุ่ม และเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกลุ่มมำกขึ้น  
    - สร้ำงโอกำสให้สมำชิกได้แลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้จำกเครือข่ำยสมำชิก
โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันของมวลสมำชิก 
    - ส่งเสริมกำรสร้ำงสมำชิกต้นแบบ 
    - เพ่ิมศักยภำพกำรผลิต 
    - กำรคุ้มครองและรักษำสิทธิ์ให้แก่สมำชิก 
    - สนับสนุนกำรใช้บริกำรของสมำชิก 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนำกรรมกำรบริหำรกลุ่ม 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
    - สร้ำงองค์ควำมรู้ให้มีภำวะผู้น ำ วิสัยทัศน์และนักบริหำรมืออำชีพ 
    - สร้ำงจิตส ำนึกในกำรเป็นกรรมกำรที่ดี มีควำมซื่อสัตย์ เสียสละ ฯลฯ 

6.2) FAIR Management กำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มที่เป็นธรรม 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กลุ่มมีกำรบริหำรจัดกำรและกำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลอย่ำงเต็มท่ี 

กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำองค์กร(กลุ่ม) 

วิธีกำรด ำเนินกำร 

1.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กร 
   -  ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบรหิำรกลุม่ให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำน 
   - ก ำหนดข้อบังคับและระเบียบในกำรบริหำรกลุ่มแบบมีสว่นรว่ม 
   - วำงระบบบัญชี/กำรจัดท ำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 

1.2 สร้ำงระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
   - สร้ำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศกลุ่ม 
        - สร้ำงระบบบริกำรสมำชิก เช่น บัตรสมำร์ทกำร์ด 
                  - สร้ำงข้อมูลข่ำวสำรกำรผลิตและกำรตลำด   
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  1.3 สร้ำงระบบควบคุมภำยใน  

- สร้ำงระบบเตือนภัยทำงกำรบริหำร / ควำมเสี่ยง 
- สร้ำงระบบธรรมำภิบำล โดยกำรจัดท ำคู่มือ ให้กำรศึกษำอบรม 

กิจกรรมที่ 2 กำรระดมทุน 
วิธีกำรด ำเนินกำร 
  - ระดมทุน กำรออม/ฝำกเงิน ซื้อหุ้นเพิ่ม และเพ่ิมทุนส ำรอง 

กิจกรรมที่ 3  กำรด ำเนินธุรกิจและกำรบริกำรสมำชิก 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
     - รวมซื้อ/ขำย สินเชื่อ และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆบริกำรสมำชิก  

กิจกรรมที่ 4 กำรส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
วิธีกำรด ำเนินกำร 

    - โดยกำรผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในกำรผลิตเพ่ือร่วมกันจัดหำ
ปัจจัยกำรผลิตที่มีคุณภำพ รำคำเป็นธรรม เพ่ือลดต้นทุน  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตตลอดจนกำรจัดกำร
ด้ำนกำรตลำดโดยมีหน่วยงำนภำครัฐให้กำรสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวก 
 

6.3) FAIR Gain กำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กลุ่มมีกำรกำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมสวัสดิกำรสมำชิก 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
  - กำรจัดสรรก ำไร/รำยได้ของกลุ่มให้กับสมำชิกท่ีเป็นธรรมตำม

ระเบียบหรือข้อบังคบของกลุ่ม 
  - มีระบบกองทุนเพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรประกอบอำชีพปลูกสับปะรด 

 
 6.4) Inspire by Start up กำรสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงกลุ่มให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับเยำวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และลูกหลำนมีกำรสืบทอด
อำชีพกำรปลูกสับปะรดและมีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพกำรเกษตรกำรและสรำ้งกลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยนื 

2. เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้รับกำรพัฒนำเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart 
Farmer) มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนอย่ำงมีสันติสุข 
 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่สืบทอดอำชีพกำรเกษตร 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
    - สร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่เพ่ือสืบทอดอำชีพกำรเกษตร 
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กิจกรรมที่ 2 พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
    - ส่งเสริมและสร้ำงแรงบันดำลใจให้เกษตรกรมีควำมภูมิใจในกำรเป็น
เกษตรกร มีควำมรอบรู้ในระบบกำรผลิตด้ำนกำรเกษตร มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ เชื่อมโยงและ
บริหำรจัดกำรกำรผลิตและกำรตลำด โดยใช้ข้อมูล ประสบกำรณ์ประกอบกำรตัดสินใจ และค ำนึงถึง
คุณภำพและควำมปลอดภัยของผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

วิธีกำรด ำเนินกำร 
- กลุ่มฯให้กำรสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(7) ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

(7.1) ผลผลิต: กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในอ ำเภอสำมร้อยยอด จ ำนวน 25 กลุ่ม 
ได้รับกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรฯตำมแนวทำง 3 F 1 I ที่สำมำรถด ำเนินงำนตอบสนองควำม
ต้องกำรของสมำชิกได้ทุกมิติ 

(7.2) ผลลัพธ์: กำรด ำเนินงำนของกลุ่มเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส มีธรรมำภิบำล (FAIR 
TRADE) มีควำมเข้มแข็งสำมำรถด ำเนินงำนตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิกหรือเกษตรกรให้
ได้ผลดียิ่งขึ้น 

 
(8) กำรติดตำมและประเมินผล 

  (8.1) ก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) ให้เหมำะสมชัดเจน  

(8.2) ติดตำมกำรด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม ทุก 3 เดือน หรือ 6 เดือน 

(8.3) ประเมินผล รอบ 12 เดือน โดยคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่ม ร่วมกับหน่วยที่
เกี่ยวข้อง 

 
(9) ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

9.1 ปัจจัยภำยใน  

      9.1.1 สมำชิกมีควำมรู้ เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตลอดจนเห็น
ควำมส ำคัญของกำรรวมกลุ่มและเข้ำมำมีส่วนร่วมกับกลุ่ม 

      9.1.2 กำรสร้ำงกำรรับรู้ มีช่องทำงกำรรับรู้ ข้อมูลสำร กำรเผยแพร่แนวทำงกำรค้ำ
ที่เป็นธรรม ให้กับผู้น ำกลุ่ม สมำชิกกลุ่มเกษตรกรฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับเรื่องกำรค้ำที่
เป็นธรรม 

         9.1.3 ผู้บริหำรกลุ่มได้แก่ คณะกรรมกำรฯ มีวิสัยทัศน์ มีธรรมำภิบำล 
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9.2 ปัจจัยภำยนอก  
9.2.1. กำรได้รับโอกำสและกำรสนับสนุนจำกภำครัฐและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

อย่ำงต่อเนื่อง 
 
6.3 สรุปผล 

 (1) เกษตรกรชำวไร่สับปะรด ในอ ำเภอสำมร้อยยอด มีกำรช่วยเหลือตนเองและเหลือซึ่งกันและ
กันในกำรประกอบอำชีพ โดยกำรด ำเนินกิจกำรร่วมกัน 

(2) เกษตรกรชำวไร่สับปะรด ในอ ำเภอสำมร้อยยอด สำมำรถยกระดับกำรบริหำรจัดกำร ให้มี
ควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน โดยใช้รูปแบบ รูปแบบ 3 F 1 I ดังนี้ 
  (2.1) FAIR TRADE กำรค้ำที่เป็นธรรม มีกฎระเบียบในกำรด ำเนินงำน  
     (2.2) FAIR Management กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นธรรม 
  (2.3) FAIR Gain กำรแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม 
  (2.4) Inspire by Start up  กำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับสมำชิก กำรสร้ำงเกษตรกรรุ่น
ใหม่ในกำรสืบทอดอำชีพกำรเกษตร 
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บทที่ 7 

บทสรุป 

 

7.1  สรุปภำพรวมทำงกำรศึกษำ 

7.1.1 สถำนภำพกำรผลิตสับปะรดของประเทศ 

สถำนกำรณ์กำรผลิตสับปะรดของไทยในช่วงระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2560 อยู่ใน
สภำวะถดถอย โดยมีปริมำณผลผลิตปี 2555-2559 ลดลงร้อยละ 6.4 คิดเป็นผลผลิต 1.836 ล้ำนตันในปี 
2559 และคำดกำรณ์ผลผลิตปี 2560 ไว้ที่ 2.04 ล้ำนตัน เนื้อท่ีเก็บเก่ียวลดลงร้อยละ 7.54 เหลือ 457,000 
ไร่ ในปี 2559 แต่จะมีเนื้อที่เก็บเกี่ยวเพ่ิมขึ้นจำกปี 2559 ประมำณ 40 ,000 ไร่  ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.24 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรคำดกำรณ์ว่ำในปี 2560 พ้ืนที่เก็บเกี่ยวจะเพ่ิมขึ้น
ค่อนข้ำงมำก (ร้อยละ 7.4) ในขณะที่ผลผลิตจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11  จำก 1.84 ล้ำนตัน เป็น 2.04 ล้ำนตัน 
โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำก 4.015 เป็น 4.153 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเท่ำกับร้อยละ 3.4 

จังหวัดที่มีสัดส่วนในกำรผลิตสับปะรดได้มำกที่สุดได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีปริมำณ
ผลผลิตในปี 2559 คิดเป็นเป็นร้อยละ 43 ของทั้งประเทศ รองลงไปได้แก่ ระยอง (ร้อยละ 11)  รำชบุรี (ร้อย
ละ71)  ชลบุรี (ร้อยละ 6)  พิษณุโลก (ร้อยละ5) และ เพชรบุรี (4.8) มีปริมำณแกว่งอยู่ในช่วง 1.82 - 2.27 
ล้ำนตันในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ โดยมีผลผลิตสูงสุดในปี 2551 ที่ 2.278 ล้ำนตัน และผลผลิตต่ ำสุดในปี 
2558 1.825 ล้ำนตัน 
 

แผนภำพที่ 5 สถำนภำพกำรผลิตสับปะรดของประเทศไทย ปี 2555-2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ทีม่ำ: ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร   
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ตำรำงท่ี 5 พ้ืนที่ปลูก และผลผลิตผลิตสับปะรดของประเทศไทย ปี 2557-2559 

 

 

 

 

 

ที่มำ: ดัดแปลงจำกสถิติกำรเกษตรของประเทศไทย ปี 2559 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 

เป็นที่น่ำเสียดำยที่แม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตสับปะรดรำยใหญ่อันดับต้นๆ ของโลก โด
ยมปริมำณสับปะรดส่งออกไปยังตลำดโลกกว่ำร้อยละ 50 มำจำกไทยและฟิลิปปินส์ แม้คอสตำริกำและ
บรำซิลจะมีปริมำณผลผลิตที่มำกกว่ำ แต่ส่วนใหญ่เป็นกำรใช้บริโภคในประเทศ มีกำรส่งออกเพียง
ประมำณร้อยละ 30 เท่ำนั้น แต่ประเทศไทยมิได้มีอิทธิพลในกำรก ำหนดรำคำสับปะรดในตลำดโลก  
ในทำงตรงข้ำม รำคำสับปะรด โดยเฉพำะสับปะรดโรงงำน (พันธุ์ปัตตำเวีย) กลับมีควำมผันผวนค่อนข้ำง
สูงโดยมีปริมำณควำมต้องกำรสับปะรดของโรงงำนแปรรูปสับปะรดกระป๋องส่งออกเป็นผู้ก ำหนดรำคำรับ
ซื้อหน้ำโรงงำน ซึ่งโรงงำนแปรรูปต่ำงก็ให้ข้อมูลว่ำรำคำสับปะรดกระป๋องในตลำดโลกเป็นตัวก ำหนด
เพดำนรำคำรับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกร ซึ่งหำกมีปริมำณกำรสั่ง (Order) สูงและผลผลิตในประเทศไม่
เพียงพอ โรงงำนก็จ ำเป็นต้องเสนอรำคำรับซื้อสูงเพ่ือให้มีวัตถุดิบที่เพียงพอส ำหรับกำรซื้อขำยล่วงหน้ำที่
ตกลงกับผู้น ำเข้ำต่ำงประเทศไว้เรียบร้อยแล้ว ท ำให้รำคำสับปะรดสูงกว่ำควำมเป็นจริงดังเช่นในปี 2558 
ที่เกิดปัญหำภัยแล้งครั้งใหญ่ในประเทศเป็นผลให้ผลผลิตสับปะรดของไทยลดลงประมำณร้อยละ 40 และ
รำคำรับซื้อสับปะรดหน้ำโรงงำนถีบตัวขึ้นไปถึงกว่ำ 10 บำทต่อกิโลกรัมจำกรำคำปกติที่โรงงำนรับซื้อ
ในช่วง 3-5 บำทต่อกิโลกรัม โดยต้นทุนกำรผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ที่ประมำณ 4.1-4.5 บำทต่อกิโลกรัม 
เกษตรกรผู้ปลูกจึงมักประสบปัญหำขำดทุนอยู่เสมอ จนในบำงครั้งก็จ ำเป็นต้องปล่อยให้ผลผลิตสับปะรด
เน่ำทิ้งอยู่ที่ไร่เนื่องจำกค่ำจัดกำรเก็บเกี่ยวและขนส่งไปจ ำหน่ำยยังโรงงำนสูงกว่ำรำคำรับซื้อหน้ำโรงงำน 

 

 

 

 

 

 

 

      ที่มำ: ดัดแปลงจำกสถิติกำรเกษตรของประเทศไทย ปี 2559 ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร 
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7.1.2 สถำนภำพกำรผลิตสับปะรดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีกำรปลูกสับปะรดมำกท่ีสุดในประเทศไทย ในช่วงระหว่ำงปี 2554-2559 
มีพ้ืนที่ปลูกสับปะรดประมำณ 4-5 แสนไร่ ผลผลิตอยู่ระหว่ำง 0.6 - 1.5 ล้ำนตัน แต่มีแนวโน้มถดถอยลง ทั้ง
พ้ืนที่ปลูก พ้ืนที่เก็บเกี่ยว และผลผลิต เนื่องจำกปัญหำรำคำผลผลิตตกต่ ำจึงมีเกษตรกรบำงส่วน
ปรับเปลี่ยนหันไปปลูกพืชชนิดอื่นหรือชะลอกำรปลูกออกไป 

แม้ว่ำสภำพดินและภูมิอำกำศจะมีควำมเหมำะสมกับกำรปลูกสับปะรดมำกก็ตำม แต่สภำพกำร
ปลูกในควำมเป็นจริงมีกำรปลูกในพื้นที่ท่ีมีสภำพเหมำะสมมำกตำมเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
จัดท ำประกำศเขตพ้ืนที่เหมำะสมส ำหรับกำรท ำกำรเกษตร (s1) เพียงร้อยละ 30 ของกำรปลูกทั้งหมด 
(120,871 ไร่) ส่วนที่เหลือเป็นกำรปลูกในพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมรองลงไป โดยมีกำรปลูกในพ้ืนที่
เหมำะสมปำนกลำง (S2) ร้อยละ 52 ในพ้ืนที่สภำพเหมำะสมน้อย (S3) ร้อยละ ๑๑  และในพ้ืนที่ที่ไม่มี
ควำมเหมำะสมเลย (N) ร้อยละ 7 รวมเป็นกำรปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมำะสมหรือมีควำมเหมำะสมน้อย 
77,013 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18 หรือเกือบ 1 ใน 5 ของกำรปลูกท้ังหมดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผลให้
ค่ำเฉลี่ยผลผลิตต่อพ้ืนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ที่ 4.24 กิโลกรัมต่อไร่  ใกล้เคียงกับค่ำเฉลี่ยผลผลิต
เฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ของทั้งประเทศ 4.27 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2558 ในขณะที่จังหวัดหนองคำยและอีก
หลำยจังหวัดมีค่ำผลผลิตเฉลี่ย 5-6 กิโลกรัมต่อไร่ จึงมีควำมเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงพัฒนำประสิทธิภำพใน
กำรปลูกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพ่ือให้มีผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นได้หำกมีกำรเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกที่
อยู่ในพื้นท่ีที่มีควำมเหมำะสมมำก หรือเหมำะสมปำนกลำง (S1) หรือ (S2) และ/หรือ ลดกำรปลูกในพ้ืนที่
ที่มีควำมเหมำะสมต่ ำ (S3) หรือไม่มีควำมเหมำะสม (N) ซึ่งจะเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตไปด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม ลักษณะกำรปลูกสับปะรดของเกษตรกรชำวไร่สับปะรดในประจวบคีรีขันธ์ยัง
ด ำเนินกำรในลักษณะเดิมที่ปฏิบัติกันมำเป็นระยะเวลำนำน กล่ำวคือ ขำดข้อมูลควำมต้องกำรของตลำด 
(Demand) ขำดกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรตลำด ท ำให้มักประสบปัญหำผลผลิตล้นตลำดถูกกดรำคำ
จำกโรงงำน เมื่อมีภัยธรรมชำติผลผลิตตกต่ ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำด โรงงำนต่ำง ๆ ต่ำง
เสนอรับซื้อผลผลิตในรำคำสูงท ำให้มีผู้ปลูกรำยเดิมเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกมำกขึ้นและผู้ที่ชะลอกำรปลูกอยู่หันมำ
ท ำกำรปลูกในปีถัดไป ซึ่งจะส่งผลกระทบท ำให้รำคำผลผลิตตกต่ ำได้ได้อีกในอนำคต  นอกจำกนั้น ยังขำด
ควำมรู้ควำมเจ้ำใจในกำรใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรเข้ำช่วยในกำรลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ผลิต 

7.1.3 สถำนภำพกำรผลิตสับปะรดของกลุ่มสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด 

ถึงแม้จะมีกำรรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดเป็นกลุ่มสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อย
ยอดมีสมำชิกในปัจจุบัน 1,036 รำย และประสบควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจ มีก ำไรหลำยล้ำนบำทใน
แต่ละปี แต่ก็มิได้มีกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรผลิตและกำรตลำดอย่ำงเต็มรูปแบบ มีเพียงกำร
รวบรวมผลผลิตจำกสมำชิกเพ่ือจัดจ ำหน่ำยแก่โรงงำนแปรรูปสับปะรดกระป๋องตำมที่มีโควตำ และกำร
จัดหำปัจจัยกำรผลิตรวมถึงน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นมำจ ำหน่ำยแก่สมำชิก  โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้มีกำร
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พบปะแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ควำมรู้ และวำงแผนกำรผลิตกำรจ ำหน่ำยร่วมกันระหว่ำงสมำชิกตำม
หลักกำรทรงงำนที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ได้ทรงพระรำชทำนไว้ที่ว่ำ ระเบิดจำกข้ำงใน 
แล้วค่อยๆ พัฒนำไปตำมข้ันตอน  และหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ทรงพระรำชทำนไว้ 

แม้ประธำนสหกรณ์จะเป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้ ทุ่มเทในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนและแก้ไขปัญหำที่
สหกรณ์ประสบอยู่ในอุตสำหกรรมกำรปลูกสับปะรดของประเทศ โดยมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
กำรผลิตของสมำชิกในกลุ่ม จำกที่เคยปฏิบัติในกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียเพ่ือจ ำหน่ำยไปยังโรงงำน
แปรรูปที่ อ.กุยบุรี ซึ่งมีรำคำรับซื้อหน้ำประตูท่ี 3 บำทต่อกิโลกรัม ในขณะที่สมำชิกสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด
มีควำมต้องกำรจ ำหน่ำยที่รำคำ 5 บำทต่อกิโลกรัม เป็นผลให้สหกรณ์ต้องจ่ำยเงินส่วนต่ำงชดเชยให้แก่
สมำชิกเพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือ  กำรช่วยเหลือดังกล่ำวเป็นกำรแก้ไขปัญหำที่ปลำยเหตุ ไม่สำมำรถแก้ไข
ปัญหำในระยะยำวได้อย่ำงยั่งยืน ซึ่งหำกมีกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียที่มีกำรปลูกใน
ปัจจุบันจำกสัดส่วนร้อยละ 90 ลงร้อยละ 10 เพ่ือหันไปปลูกสับปะรดพันธุ์ md2 ที่มีกำรพัฒนำพันธุ์ขึ้น
เพ่ือจ ำหน่ำยในรูปของสับปะรดผลสด ซึ่งจะท ำให้สัดส่วนกำรผลิตใหม่เป็นกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย
เพ่ือส่งโรงงำนลดลงเหลือร้อยละ 80 และสัดส่วนในกำรปลูกเพ่ือจ ำหน่ำยในรูปแบบผลสดเพ่ิมขึ้นเป็นร้อย
ละ 20  จะช่วยแก้ปัญหำสับปะรด (พันธุ์ปัตตำเวียที่ผลิตส่งโรงงำน) ล้นตลำด ซึ่งจะท ำให้รำคำสับปะรดมี
ควำมเสถียร  ทั้งนี้ ในส่วนของสับปะรดพันธุ์ MD2  ทีจ่ะท ำกำรปลูกทดแทนพันธุ์ปัตตำเวียร้อยละ 10 นั้น 
เป็นสิ่งท้ำทำยส ำหรับสหกรณ์ที่จะผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนกำรปลูกดังกล่ำวได้ เนื่องจำก
สมำชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังขำดควำมรู้ ไม่คุ้นเคยกับสับปะรดพันธุ์ MD 2 ที่มีกำรพัฒนำสำยพันธุ์ขึ้นมำ
ใหม่และมีขั้นตอนเทคนิควิธีกำรปลูกที่แตกต่ำงออกไปจำกกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียที่สมำชิกฯ มี
ควำมคุ้นเคยมำนำน สมำชิกฯ  ส่วนใหญ่จึงยังไม่มีควำมมั่นใจว่ำกำรปรับเปลี่ยนไปปลูกสับปะรดพันธุ์ 
MD2 จะประสบควำมส ำเร็จ โดยแต่ละรำยประสงค์ให้ผู้อ่ืนเริ่มปลูกเพ่ือรอดูผลลัพธ์ก่อน  หำกประสบ
ควำมส ำเร็จจึงค่อยด ำเนินกำรตำม ดังนั้น จึงเป็นกำรยำกที่จะผลักดันให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูก
สับปะรดดังกล่ำวได้ 

อย่ำงไรก็ตำม สหกรณ์มีจุดเด่นจำกกำรได้รับมำตรฐำน Fair Trade  ซึ่งเป็นมำตรฐำนกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่เป็นธรรม มีกระบวนกำรผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีกำรใช้แรงงำนเด็ก เปิดโอกำสให้บุคคล
ทุกหมู่เหล่ำจำกทุกชำติ ศำสนำ เข้ำร่วมเป็นสมำชิกในองค์กร เป็นผลให้สหกรณ์สำมำรถส่งผลผลิต
สับปะรดสดและน้ ำสับปะรดไปจ ำหน่ำยยังกลุ่มประเทศสหภำพยุโรปที่มีกำรยอมรับมำตรฐำน Fair Trade 
อย่ำงแพร่หลำย อำทิ เยอรมัน  อิตำลี ฝรั่งเศส สเปน ฯลฯ ซึ่งจะเป็นลู่ทำง.oกำรขยำยตลำดไปยังประเทศ
อ่ืน ๆ ได้อีกเป็นอันมำก 

 
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อกำรพัฒนำชุมชน 

ปัญหำในกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอดฯ และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดต ำบลอ่ำวน้อย อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นปัญหำเดียวกัน คือปัญหำรำคำตกต่ ำ
เนื่องจำกปัจจัยควำมต้องกำรผลผลิตในตลำดโลกลดลงจำกปัญหำเศรษฐกิจตกต่ ำ โดยระหว่ำงช่วงปี 2555 
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ถึง 2558 โรงงำนแปรรูปสับปะรดจ ำเป็นต้องปรับลดก ำลังผลิตจำกเดิมที่เคยเดินเครื่องร้อยละ 35 ถึง 40 
ลงเหลือประมำณ 25 ถึง 30 ในภำพรวมของประเทศ ท ำให้ผลผลิตที่ เก็บเกี่ยวมีปริมำณไม่สอดคล้องกับ
ปริมำณควำมต้องกำรของโรงงำน แม้ว่ำโรงงำนแปรรูปในอ ำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบฯ จะเดินเครื่องท ำ
กำรผลิตโดยไม่หยุดตลอดปี แต่ปริมำณผลผลิตในพ้ืนที่อ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพียง
พ้ืนที่เดียวก็ยังมีปริมำณเกินกว่ำควำมต้องกำรของโรงงำนอยู่ประมำณ 10,000 ตันต่อปี เป็นผลให้รำคำรับ
ซื้อหน้ำโรงงำนปรับตัวลดลงจำก 7 บำท เป็น 6 บำท และลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เป็น 5 บำท และ 4 บำท 
จนถึง 3 บำทต่อกิโลกรัมในบำงป ีรวมถึงในปัจจุบันในขณะที่นักศึกษำหลักสูตร นบส.กษ.1 ด ำเนินกำรเก็บ
ข้อมูลอยู่ในช่วงระหว่ำงวันที่ 9 – 12 มกรำคม 2561 โดยสมำชิกผู้ปลูกสับปะรดมีควำมต้องกำรจ ำหน่ำยที่
รำคำ 5 บำทต่อกิโลกรัมจึงจะมีก ำไรแม้จะไม่มำกนักก็ตำม (ต้นทุนกำรผลิตจำกกำรวิเครำะห์ของของ
นักศึกษำหลักสูตรนักบริหำรระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นบส.กษ.1 พบว่ำมีต้นทุนอยู่ที่
ประมำณ 4 บำท ต่อกิโลกรัม) ท ำให้สหกรณ์ต้องจ่ำยชดเชยส่วนต่ำงประมำณ 2 บำทต่อกิโลกรัมให้แก่
สมำชิกซึ่งเป็นกำรแก้ไขปัญหำที่ไม่ยั่งยืน  ในช่วงปี 2558 ที่เกิดปัญหำภัยแล้งอย่ำงรุนแรงในประเทศไทย
เป็นผลให้ผลผลิตสับปะรดทั้งประเทศลดลงถึงร้อยละ 50 จำกที่เคยมีปริมำณผลผลิตทั้งปีกว่ำ 1 ล้ำนตัน 
เหลือเพียง 6 แสน 5 หมื่นตัน  โดยมีปริมำณผลผลิตเฉลี่ย 5,000-6,000 ตันต่อวัน ในขณะที่โรงงำนแปร
รูปสับปะรดมีควำมต้องกำรผลผลิต 10,000 ตันต่อวันเพ่ือให้เพียงพอต่อปริมำณ Order ที่โรงงำนรับไว้
ล่วงหน้ำ ดังนั้น จึงมีกำรแข่งขันเสนอรำคำรับซื้อของโรงงำนแปรรูปฯ ในกำรหำวัตถุดิบสับปะรดเพ่ือ
ป้อนเข้ำโรงงำนให้เพียงพอ เป็นผลให้รำคำผลสับปะรดที่รับซื้อหน้ำโรงงำนมีรำคำถีบตัวขึ้นสูงถึงกว่ำ 10 
บำทต่อกิโลกรัม ท ำให้มีแรงจูงใจเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดให้หันมำเพ่ิมพ้ืนที่ในกำรปลูกสับปะรด ซึ่งใน
ทีสุ่ดก็จะส่งผลให้มีผลผลิตล้นตลำดน ำมำซึ่งปัญหำรำคำตกต่ ำวนเวียนเป็นวัฏจักรอย่ำงไม่สิ้นสุด 

รัฐบำลได้ตระหนักถึ งปัญหำดั งกล่ำวซึ่ ง เป็นปัญหำเรื้อรั งมำนำน จึ ง ได้มีกำรแต่ งตั้ ง
คณะกรรมกำรนโยบำยยุทธศำสตร์สับปะรดแห่งชำติขึ้น โดยมี พลอำกำศเอกประจิน จั่นตอง รอง
นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนคณะกรรมกำร  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม เป็นรองประธำนคณะกรรมกำร  มีองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย  ผู้แทนจำกส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้แก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวง
พำณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม  อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร เลขำธิกำร
ส ำนักงำนมำตรฐำนอำหำรและเกษตรแห่งชำติ  นำยกสมำคมผู้ผลิตอำหำรส ำเร็จรูป  นำยกสมำคม
อุตสำหกรรมสับปะรดไทย  นำยกสมำคมชำวไร่สับปะรดไทย  ประธำนสหพันธ์พัฒนำกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมแห่งชำติ   และผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมกำร โดยมีเลขำธิกำรส ำนักงำน
เศรษฐกิจกำรเกษตร  ผู้แทนสถำบันอำหำร เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร และ ผู้ช่วยเลขำนุกำรตำมล ำดับ พร้อมทั้ง
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรฯ เร่งด ำเนินกำรจัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์สับปะรดแห่งชำติ ระยะ 10 ปี 
(2560-2569) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตสับปะรดคุณภำพและลดต้นทุนกำรผลิต 
2  เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรส่งออกและรักษำควำมเป็นผู้น ำกำร

ส่งออกพืชพันธุ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลก 
3 รักษำเสถียรภำพรำคำและคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำสับปะรด 
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โดยมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร 3 ประกำร ได้แก่ 

  1  ผลิตสับปะรดคุณภำพสอดคล้องกับควำมต้องกำรของโรงงำนแปรรูปผู้บริโภคในและ
ต่ำงประเทศ 

2  เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน 

3  ส่งเสริมองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและเกษตรกรให้เป็นผู้ผลิตสับปะรดอย่ำงมืออำชีพ 

ในกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์สับปะรดแห่งชำติ  10 ปี ดังกล่ำว ได้ก ำหนดกลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรไว้     
4 กลยุทธ์ 54 โครงกำร  ดังรำยละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 6  แสดงเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยแก้ไขปัญหำสับปะรดที่ก ำหนดโดย
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตสับปะรด 

รำยกำร หน่วยนับ เป้ำหมำย 
5 ปีแรก (2560-2564) 5 ปีหลัง (2565-2569) 

การผลิต 
 พื้นที่ปลูกไม่เกิน 
 เนื้อท่ีเก็บเกี่ยว 
 ผลผลิตรวม 
 ผลผลิตต่อไร่ 

 

 
ล้ำนไร ่
ล้ำนไร ่
ล้ำนตัน 

ตัน 

 
0.80 
0.44 
2.20 
5.00 

 
0.80 
0.45 
2.70 
6.00 

ควำมต้องกำรใช ้
 กำรบริโภคในประเทศ 
 แปรรูป 
 ส่งออกสับปะรดสด 

 
ล้ำนตัน 
ล้ำนตัน 
ล้ำนตัน 

 

 
0.300 

1.8595 
0.005 

 

 
0.400 
2.290 
0.010 

กำรส่งออก 
 สับปะรดแปรรูป 
 น้ ำสับปะรด 
 สับปะรดสด 
 อื่น ๆ (อบแห้งและผลิตภัณฑ์อื่น) 

 

 
ล้ำนบำท 
ล้ำนบำท 

 

ล้ำนบำท 
 

ล้ำนบำท 

 
30,000 
20,000 
6,000 

75 
3,925 

 

 
35,000 
2,300 
7,000 

150 
4,850 

ที่มำ  คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิตสับปะรด 
 

กลยุทธ์ 4 ด้ำนตำมยุทธศำสตร์สับปะรด 2560 - 2569 

1 ด้ำนกำรผลิต 

1  ส่งเสริมกำรผลิตในพ้ืนที่ที่เหมำะสมตำม Agri-map พร้อมทั้งด ำเนินกำรขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 



58 

 

2  ส่งเสริมให้มีกำรผลิตตำมหลัก GMP และเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
3  จัดหำ/พัฒนำแหล่งน้ ำ 
4  สร้ำงกลไกให้ร่วมมือกันวำงแผนผลิต/ ท ำกำรผลิต-จ ำหน่ำย ในระบบซื้อขำยล่วงหน้ำ 

(Contract Farming) 
5  กำรป้องกันแก้ไขสำรไนเตรทตกค้ำง 
7. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนสับปะรดแก่เกษตรกรให้เป็นมืออำชีพ 
8. สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรที่ปลูกสับปะรด 
9. วิจัยเทคโนโลยีกำรผลิตหลงักำรเก็บเกี่ยวพัฒนำพันธุ์ที่ทนต่อโรคแมลง 
10. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำแรงงำนต่ำงด้ำวที่ถูกต้อง 
11. รณรงค์ป้องกันปัญหำโรคเหี่ยว 
12. ส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดคุณภำพส่งเสริมกำรปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ 
13. วิจัยพัฒนำพันธุ์สับปะรดบริโภคสด 

 
2 ด้ำนกำรแปรรูป 

2.1 กำรส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
2.2 กำรเพ่ิมผลิตตะพำบกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม 
2.3 กำรให้สิทธิ์ประโยชน์หรือมำตรกำรจูงใจเพื่อส่งเสริมกำรลงทุน 
2.4 กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่และกำรใช้ประโยชน์จำกสิ่งเหลือใช้เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 

 
3 ด้ำนกำรตลำด 

3.1 ส่งเสริมกำรศึกษำกำรค้ำเพ่ือขยำยตลำดใหม่ 
3.2 รณรงค์ส่งเสริมกำรบริโภคในประเทศ 
3.3 ส่งเสริมกำรส่งออกสับปะรดผลสด md2 
3.4 ส่งเสริมกำรจัดตั้งศูนย์รวบรวมจ ำหน่ำยและส่งออกสับปะรดผลสด 
3.5 ศึกษำวิจัยควำมต้องกำรตลำดในและต่ำงประเทศ 
3.6 ส่งเสริมสร้ำงตรำสินค้ำสับปะรดไทยแทนกำรรับจ้ำงผลิต Original equipment 

manufacturer (OEM) ขอใช้ตรำสินค้ำร่วมกับตรำที่มีจ ำหน่ำยแล้ว (Co-branding) 
 

4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

4.1 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศอุตสำหกรรมสับปะรด 
4.2 ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำอุตสำหกรรมสับปะรด 
4.3 พัฒนำระบบโลจิสติกส์ ทั้งสับปะรดบริโภคสดและสับปะรดโรงงำน 
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4.4 กำรขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์โดยคณะกรรมกำรนโยบำยและพัฒนำสับปะรด
แห่งชำติคณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์สับปะรด 3 คณะ กำรผลิต กำรแปรรูป กำรตลำด 

4.5 พัฒนำระบบเว็บไซต์ข้อมูลสำรสนเทศอุตสำหกรรมสับปะรด 
 
โดยมีเป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร 4 เป้ำหมำย 

(ในปี 2560 - 69 ผลิตสับปะรดคุณภำพโรงงำน 2.7 ล้ำนตัน/ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
โรงงำนแปรรูปปี 2560 649 หมำย 2.2 ล้ำนตันและปี 2565 ถึง 2569 เป้ำหมำย 2.7 ล้ำนตัน 

1) ส่งเสริมกำรบริโภคสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ในประเทศจำก 0.23 ล้ำนตันในปี 2558 0.4 
ล้ำนตันในปี 2569 

2) ผลักดันกำรส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนจำก สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้ำสิบล้ำน
บำทในปี 2558 เป็น 3,000 บำทในปี 2569 

3) ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึนจำก 4.04 ตำกในปี 2558 เป็น 6.0 ตันในปี 2569 ในพ้ืนที่ที่เหมำะสม
ส ำหรับกำรปลูกสับปะรด 

 
ดังนั้น เพ่ือให้สำมำรถพัฒนำ ปรับปรุง กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด 

จ ำกัด และชุมชนผู้ปลูกสับปะรด ต ำบลอ่ำวน้อย อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นสหกรณ์ที่
เข้มแข็ง สำมำรถเป็นองค์กรในกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกฯและชุมชน ในกำรประกอบอำชีพปลูก
สับปะรดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นศูนย์กลำงในกำรร่วมก ำหนด/วำงแผนกำรผลิต-กำรจ ำหน่ำย  กำร
จัดหำปัจจัยกำรผลิต  กำรรวมซื้อรวมจ้ำง กำรวิจัยพัฒนำที่ครอบคลุมทั้งด้ำนสำยพันธุ์ เทคนิคกำรปลูก 
และด้ำนกำรแปรรูป กำรตลำด กำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยในกำรผลิตเพ่ือลดต้นทุน แรงงำนทีใช้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิต กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล กำร
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ กำรบรรจุหีบห่อ คลอดจนกำรรักษำ ขนส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำปลำยทำงกำรร่วมกัน
แก้ไขปัญหำอุปสรรค  คณะนักศึกษำหลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นบส.กษ .1  
จึงได้วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน (Feasibility Study) ของกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวีย
เปรียบเทียบกับพันธุ์ MD2 โดยกำรวิเครำะห์สัดส่วนต้นทุนก ำไร (Cost- Benefit Ratio: BC ratio) ก ำไร
สุทธิ (Net profit value: NPV) และอัตรำผลตอบแทนในกำรลงทุน (Investment Return Rate: IRR) ซ่ึง
พบว่ำกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียมีต้นทุนในกำรผลิตประมำณ4 บำทต่อกิโลกรัม  ดังนั้น หำกรำคำรับ
ซื้อหน้ำโรงงำนต่ ำกว่ำ 4 บำท ดังเช่นในปัจจุบันจะท ำให้ขำดทุน ในขณะที่กำรปลูกสับปะรดพันธุ์  mMD2 
มีต้นทุนที่ 15 บำทต่อกิโลกรัม และมีควำมเป็นไปได้ที่จะพัฒนำเป็นธุรกิจกำรปลูกเพ่ือส่งออกไปยัง
ต่ำงประเทศ หำกมีกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม สำมำรถควบคุมผลผลิตให้สม่ ำเสมอและเพียงพอกับ
ควำมต้องกำรของตลำดได้  

นอกจำกนั้น ยังได้ท ำกำรวิเครำะห์รูปแบบ กระบวนกำรผลิต กำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ฯ และ
ชุมชนต ำบลอ่ำวน้อยฯ และเสนอโครงกำรจ ำนวน 4 โครงกำร เพ่ือให้สหกรณ์ สมำขิก ชุมชน รวมถึงส่วน
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รำชกำรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ได้พิจำรณำน ำไปเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพ่ือพัฒนำงำนของสหกรณ์ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำวเบื้องต้นตำมควำมเหมำะสมต่อไป โครงกำรทั้ง 4 ประกอบด้วย 

(1) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตหน่อพันธุ์ MD2 
(2) โครงกำรถอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสดพันธุ์ MD 2 
(3) โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของตรำสินค้ำสับปะรดผลสด  Siam Gold ของสหกรณ์ชำวไร่

สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด 
(4) โครงกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในอ ำเภอสำมร้อย

ยอดสู่ควำมยั่งยืน 
 
โดยมีรำยละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 

(1) โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตหน่อพันธุ์ MD2  มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตหน่อพันธุ์สับปะรด 
MD2 ให้เพียงพอส ำหรับกำรน ำร่องในกำรปรับเปลี่ยนจำกกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียเพ่ือส่งโรงงำน 
ไปสู่กำรปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 เพ่ือจ ำหน่ำยส ำหรับบริโภคผลสด 

ลักษณะโครงกำรเป็นกำรด ำเนินกำรโดยกำรคัดเลือกเกษตรกรร้อยละ 10 ของเกษตรกร
ทั้งหมดที่ปลูกสับปะรดจ ำนวน 25 กลุ่ม 1 ,200 คน หรือเท่ำกับ 120 คน เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ปลูก
สับปะรดจำก4 อ ำเภอประกอบด้วย อ ำเภอหัวหิน อ ำเภอปรำณบุรี อ ำเภอเมือง และอ ำเภอบำงสะพำน 
จ ำนวนอ ำเภอละ 30 รำย เพ่ือด ำเนินกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และเทคนิคในกำรขยำยหน่อพันธุ์และกำร
ปลูก  ร่วมกับกำรสนับสนุนหน่อพันธุ์ MD2 แก่สมำชิกฯ รำยละ 8,000 หน่อ ซึ่งจะขยำยเป็นหน่อพันธุ์เพ่ือ
น ำไปปลูกต่อได้จ ำนวน 3.456 ล้ำนหน่อ มูลค่ำ 80 6.4 ล้ำนบำท ภำยในระยะเวลำ 13 เดือน โดยมี
เงื่อนไขปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จว่ำส ำนักงำนเกษตรจังหวัดจะต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนงบประมำณกำรฝึกอบรมจ ำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งค่ำพันธุ์หน่อ จ ำนวน 8 ,000 หน่อ/ไร่/รำย ซึ่ง
จะต้องใช้งบประมำณทั้งสิ้น 24,139,000 บำท 
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(2) โครงกำรถอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสด พันธุ์ MD 2  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือถอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสดพันธุ์ MD 2 และพัฒนำจัดท ำ
ระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยในปัจจุบันยังไม่เคยมีกำรท ำเรื่องใดมำก่อน 

กำรด ำเนินกำรในขั้นแรกจะมีกำรก ำหนดหัวข้อองค์ควำมรู้ที่จะจัดท ำเพ่ือระบุ (identify) 
บุคคลที่เป็นผู้ที่มีควำมรอบรู้ ควำมช ำนำญที่เก่ียวข้องกับกำรปลูกสับปะรด ตลอดจนกำรแปรรูปที่สั่งสมมำ
เป็นระยะเวลำนำน ยำกที่จะถ่ำยทอดเป็นค ำพูดได้ (tacit Knowledge} เพ่ือด ำเนินกำรถอดบทเรียน
จัดท ำเป็นองค์ควำมรู้ พร้อมทั้งจัดท ำแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเก็บและพัฒนำจัดท ำฐำนข้อมูล  เพ่ือให้
สำมำรถสืบค้นเรียกใช้ได้สะดวกโดยง่ำย ให้สำมำรถน ำไปเผยแพร่ถ่ำยทอดแก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดได้
น ำไปปฏิบัติได้อย่ำงแพร่หลำยผ่ำนทำงกระบวนกำรสื่อโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย เช่น หอกระจำยข่ำว สิ่งพิมพ์ของ
สหกรณ์ หรือหน่วยงำนส่วนรำชกำร  ตลอดจนหนังสือพิมพ์ นิตยสำร แผ่นพับ โบรชัวร์ โปสเตอร์ต่ำง ๆ 
รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีในกำรส่งข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับทรำบ ข้อมูลที่จ ำเป็นใน
กำรที่จะช่วยเสริมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรผลิต ลดต้นทุน อำทิ Facebook, You tube, และ Blog  
ตลอดจน อี-เมล และเวปไซด์ของสหกรณ์ฯ  โดยผลผลิตคือองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปลูก  กำรขยำยหน่อพันธุ์ 
กำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ กำรลดต้นทุน  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิตโดยมีผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่
เพ่ิมขึ้น กำรควบคุณภำพ กำรเก็บ ตลอดจนกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ โดยมีปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จคือ
ควำมร่วมมือจำกเกษตรกรผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญช ำนำญกำรในสำขำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสับปะรด กลุ่ม
เกษตรกร  ส่วนรำชกำร รวมถึงสถำบันกำรศึกษำท่ีเกี่ยวข้อง 

 

(3) โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของตรำสินค้ำสับปะรดผลสด “Siam Gold” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้  Brand Siam Gold  ของสหกรณ์ พร้อมทั้งกำรท ำ Re –branding ให้เป็น
ที่รู้จักแก่กลุ่มเป้ำหมำยทั้งในและต่ำงประเทศ  เป็นกำรเพ่ิมโอกำสเข้ำถึงตลำดให้ผู้ที่มีควำมสนใจและยังไม่
เคยบริโภคสับปะรด MD2 Brand “Siam Gold” ให้หันมำทดลองรับประทำนและมีควำมชื่นชอบ
ประทับใจที่จะกลับมำรับประทำนใหม่ (convergent) ซึ่งจะส่งผลให้สำมำรถจ ำหน่ำยสับปะรด “Siam 
Gold” ได้เพ่ิมขึ้นทั้งในและต่ำงประเทศ โดยกำรส่งเสริมให้มีกำรผลิตที่ถูกต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนควำม
ต้องกำรของตลำด ซึ่งต้องรวบรวมข้อมูลเพ่ือท ำกำรศึกษำ วิเครำะห์ ควำมต้องกำรของตลำด และของ
ผู้บริโภค เพ่ือน ำผลมำก ำหนด (identify) ประเด็นวิจัยในกำรพัฒนำเทคนิคกำรปลูกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
ลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภำพให้มีรสชำติคุณสมบัติเฉพำะตัว  ตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย   

นอกจำกนั้น จ ำเป็นต้องเร่งรณรงค์สร้ำงควำมตระหนักและให้ควำมรู้ถึงควำมส ำคัญ
หลักกำรตลำดเพ่ือให้สมำชิกเกษตรกรให้ควำมร่วมมือในกำรปรับลดปริมำณกำรปลูกสับปะรดพันธุ์
ปัตตำเวียและหันไปปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2  

 
(4) โครงกำรยกระดับกำรกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดใน อ.สำมร้อยยอด สู่

ควำมยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและสมำชิกได้รับกำรพัฒนำเป็นเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer)  เกษตรกรรุ่น
ใหม่ (Young- Smart Farmer) ให้สืบทอดอำชีพและมีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพเกษตรกร 

วิธีกำรด ำ เนินงำนจะต้องอำศัยหลักกำร 3 F 1 I  กล่ ำวคือ  Fair Trade, Fair 
Management, Fair Gain พร้อมทั้งหลัก Inspire by start-up 
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(4.1) Fair Trade  ประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนคำมแนวทำงกำรค้ำท่ีเป็นธรรม  พัฒนำ
สมำชิกกลุ่ม สร้ำงองค์ควำมรู้  วิสัยทัศน์ เพ่ิมศักยภำพกำรบริหำรจัดกำร 

(4.2)  Fair Management ยกระดับกำรบริหำรจัดกำร พัฒนำกลุ่ม ก ำหนดโครงสร้ำง
กำรบริหำรงำนให้เหมำะสม ก ำหนดให้มีระบบควบคุมภำยใน กำรประเมินควำมเสี่ยง ระบบข้อมล
สำรสนเทศ สร้ำงระบบธรรมำภิบำล เปิดโอกำสให้สมำชิกร่วมบริหำรจัดกำร  และเพ่ิมกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
ช่วยเหลือสมำชิกในกลุ่มให้มีควำมเข้มแข็งด้ำนอ่ืน ๆ อำทิ 

 ระดมทุน พร้อมทั้งจัดท ำกองทุนประกันควำมเสี่ยงเพ่ือให้สมำชิก/เกษตรกร 
ได้กู้ยืมไปใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมในกรณีที่ได้รับผลจำกเหตุกำรณ์ต่ำง  ๆ 
กำรออม กำรฝำกกำรให้สินเชื่อ 

 รวมซื้อ-รวมขำย 
 ผลักดันให้มีกำรวมกลุ่มผลิตร่วมกันภำยใต้แผนบริหำรจัดกำรที่เป็นองค์รวม

ในระบบคอมพำร์ทเม๊นท์ (Compartment) 
 พิจำรณำด ำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ 

(4.3)  Fair Gained  ส่งเสริมสวัสดิกำรสมำชิก   
 จัดสรร ก ำไร/รำยได้  แก่สมำชิกอย่ำงเป็นธรรม 
 มีระบบกองทุนเพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรประกอบอำชีพปลูกสับปะรด 

(4.4)  Inspire by Start up  สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงกลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่สืบทอดอำชีพกำรเกษตร 
 พัฒนำเกษตรกรปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 
 ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Cooperate Social 

Responsibility: CSR) 
 

ทั้งนี ้สำมำรถสรุปเป็นประเด็นเพื่อง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจดังตำรำงที่ 1 
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ตำรำงที่ 7  สรุปประเด็นข้อเสนอแนะโครงกำรฯ 

 โครงกำรที่ 1 โครงกำรที่ 2 โครงกำรที่ 3 โครงกำรที่ 4 โครงกำรที่ 5 
 ส่งเสริมกำรผลิตหน่อพันธุ์ MD2 

 
กำรวิ เครำะห์ควำมคุ้มค่ำในกำร
ลงทุนในกำรปลูกสับปะรด MD2 

กำรถอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำร
ผลิตสับปะรดบริโภคผลสดพันธุ์ MD 
2 
 

สร้ำงควำมเข้มแข็งของตรำสินค้ำ
สับปะรดผลสด  Siam Gold ของ
สหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อย
ยอด  

ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในอ ำเภอ
สำมร้อยยอดสู่ควำมยั่งยืน 

 ผลิตหน่อพันธ์ MD2 ให้เพียงพอใน
ระยะเร่งด่วน 

วิเครำะห์  
 B-C Ratio  

สัดส่วนต้นทุน/ก ำไร 
 IRR   อัตรำผลตอบแทน 
 NPV  ผลก ำไรสุทธิ 

 ได้องค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิต
สับปะรด MD2 

 น ำควำมรู้ไปเผยแพร่เกษตรกร
ผู้ผลิตทั่วประเทศ 

 สร้ำงแบรนด์ “Siam Gold”. 
 รณรงค์ให้ควำมรู้ด้ำนกำรตลำด 

และกำรปรับลดกำรปลูกพันธุ์
ปัตตำเวียโดยเปลี่ยนไปปลูกพันธุ ์
MD2 ทดแทน 

 เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

 พ้ฒนำสมำชิกเป็น เกษตร
ปรำดเปรื่อง (Smart Farmer) 

วิธีกำร 
ลักษณะกำร
ด ำเนินงำน 

 คัดเลือกตัวแทนกลุ่มใน 4 อ ำเภอ 
(หัวหิน ปรำณบุรี เมืองฯ บำง
สะพำน) 

 อบรมให้ควำมรู้เทคนิค 
กำรขยำยพันุ์/กำรปลกู 

ควรปรับเปลี่ยนสัดส่วนกำรผลิต
พันธุ์ปัตตำเวยี: MD2 
จำก        90:10 
เป็น        80:20 

 ก ำหนดหวัข้อเร่ืององค์ควำมรู ้
 ระบุเป้ำหมำยผู้ที่มีควำมรู้

เช่ียวชำญแต่ละสำขำ 
 จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 ถอดองค์ควำมรู้ 
 วิเครำะห์/สังเครำะห์ข้อมูล 
 จัดเก็บ/จัดท ำฐำนขอ้มูล 
 เผยแพร่ข้อมูลองค์ควำมรู้สู่

กลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อตำ่ง ๆ 

 รวบรวมข้อมูลควำมต้องกำร
ตลำดเพื่อก ำหนดหัวขอ้วิจยั 

 เทคนิคกำรปลูก/เก็บเกี่ยว 
 กำรแปรรูปเพิ่มมูลค่ำ 
 กำรเพิ่มควำมหลำกหลำยของ

ผลิตภัณฑ์ 
 บริหำรจัดกำรกำรลด/เปลี่ยน 

กำรปลูก MD2 
 ควบคุมคุณภำพ/ปริมำณกำรผลิต

ให้คงที่ 
 ประชำสัมพันธ ์พือำร์ทำงเวปไซต์

ภำษำอังกฤษ 

 ด ำเนินกำรตำมหลัก 3F 1 I 
 Fair Trade: ประชำสัมพันธ์/

ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรธุรกิจตำม
หลักควำมเป็นธรรม 

 Fair Management: ยกระดับ
กำรบริหำรจัดกำร 

 เปืดโอกำสให้สมำชกิมีส่วนรว่ม 
 ส่งเสริมกำรออม รวมซ้ือ รวมขำย 
 Fair Gain: จัดสรรก ำไร/มีระบบ 

กองทุน/ส่งเสริมสวัสดิกำรสมำชิก  
 Inspire by Start up 
 สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรสร้ำง

กลุ่มให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 พัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ 

ผลผลิต  หน่อ MD2 
3.456 ล้ำนหน่อ 

 มูลค่ำ 86.4 ล้ำนบำท 

 ผลกำรวิเครำะห์ต้นทุน 
  พันธุ์ MD2  15 บำท/กก. 
 มีควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน 

องค์ควำมรู้เรื่องต่ำงๆ เช่น กำร
ขยำยหน่อ กำรปลกู กำรเก็บเกีย่ว 

 แบรนด์ Siam Gold ที่แข๊งแรง
เป็นที่ต้องกำรของตลำด 

 กำรปรับเปลี่ยนกำรปลูก MD2 

 สมำชิกมีส่วนร่วมในกำรบริหำร 
 ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึง

สิ่งแวดล้อม/สังคม 
 มีระบบกองทุนฯ 

ระยะเวลำ
ด ำเนนิกำร 

13 เดือน 2ปี (ปัตตำเวีย) 
3 ปื (MD2) 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง  เดือน (รณรงค์ให้ควำมรู้) 
 1 ปี ปรับเปลี่ยนสัดส่วนกำรปลกู 

ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 

ปัจจัย
ควำมส ำเร็จ 

 กรมส่งเสริมกำรเกษตร สนับสนุน
หน่อพันธุ ์960,000 หน่อ  
วงเงิน 24 ล้ำนบำท 

 ด ำเนินกำรต่อเนื่องในแต่ละปี
โดยเฉพำะช่วงที่มีวกิฤติเศรษฐกิจ 

 เกษตรกรผู้เป็นแหล่งควำมรู้ 
 สถำบันกำรศึกษำที่สอน/วิจัย 

กำรเกษตร 

 ควำมร่วมมือของสมำชิกฯ 
 กำรสนับสนุนจำกกรมส่งเสริม

กำรเกษตร 

ควำมร่วมมือของสมำชิก/กลุ่ม
เกษตรกร 
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เมื่อพิจำรณำโครงกำรทั้ง 4 ที่นักศึกษำหลักสูตร นบส.กษ.1 ได้เสนอแนะ กับแนวทำง/กิจกรรม ที่รัฐบำล
ก ำหนด ภำยใต้ยุทธศำสตร์สับปะรดแห่งชำติ ระยะแรกตั้งแต่ปี 2560-2565 พบว่ำมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์
ต่ำง ๆ ดังตำรำงที่ 8 ในหน้ำถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สับปะรดพันธ์  MD2  ทีไ่ด้มำตรฐำน Fair Trade จำกเยอรมัน 
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ตำรำงท่ี 8  แสดงควำมสอดคล้องของโครงกำรฯ กับยุทธศำสตร์สับปะรดแห่งชำติ พ.ศ. 25602-2569 

1 ด้ำนกำรผลิต 2 ด้ำนกำรแปรรูป 3 ด้ำนกำรตลำด 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ยุทธศำสตร์สับปะรด 260-2569 โครงกำรฯ 

นบส.กษ 1 
ยุทธศำสตร์สับปะรด 

260-2569 
โครงกำรฯ 
นบส.กษ 1 

ยุทธศำสตร์สับปะรด 
260-2569 

โครงกำรฯ 
นบส.กษ 1 

ยุทธศำสตร์สับปะรด 
260-2569 

โครงกำรฯ นบส.กษ 
1 

1 ส่งเสริมกำรผลิตในพื้นที่ที่เหมำะสม
ตำม Agri-map พร้อมทั้งด ำเนินกำร
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกสบัปะรด 

2  ส่งเสริมให้มีกำรผลิตตำมหลัก GMP 
และเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

3  จัดหำ/พัฒนำแหล่งน้ ำ 
4  สร้ำงกลไกให้ร่วมมือกันวำงแผน

ผลิต/ ท ำกำรผลิต-จ ำหนำ่ย ใน
ระบบซื้อขำยลว่งหน้ำ (Contract 
Farming) 

5  กำรปอ้งกันแก้ไขสำรไนเตรทตกค้ำง 
6   ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนสับปะรดแก่

เกษตรกรให้เป็นมืออำชีพ 
7 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กร

เกษตรกรที่ปลูกสับปะรด 
8 วิจัยเทคโนโลยีกำรผลิตหลังกำรเก็บ

เกี่ยวพัฒนำพันธุ์ที่ทนตอ่โรคแมลง 
9 อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดหำ

แรงงำนต่ำงด้ำวที่ถูกต้อง 
10 รณรงค์ป้องกันปัญหำโรคเหี่ยว 
11 ส่งเสริมกำรผลิตสับปะรดคุณภำพ

ส่งเสริมกำรปลูกแบบเกษตร
อินทรีย ์

12 วิจัยพัฒนำพันธุ์สับปะรดบริโภคสด 

โครงกำรที่ 1  
 

 
โครงกำรที่ 3    

 
โครงกำรที่ 3    

 
 
โครงกำรที่ 3    
โครงกำรที่ 3    
โครงกำรที่ 1  
โครงกำรที่ 2   
โครงกำรที่ 3    
 
 

 
โครงกำรที่ 3    
 
 

โครงกำรที่ 1  

 

2.1 กำรส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมเพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่ม 

2.2 กำรเพิ่มผลิตตะพำบ
กำรผลิต
ภำคอุตสำหกรรม 

2.3 กำรให้สิทธิ์ประโยชน์
หรือมำตรกำรจูงใจ
เพื่อส่งเสริมกำร
ลงทุน 

2.4 กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ใหม่และ
กำรใช้ประโยชน์
จำกสิ่งเหลือใช้เพื่อ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

 

โครงกำรที่ 3 ,  
โครงกำรที่ 4    
 
 
โครงกำรที่ 3    
 
 
 
 
 
 
โครงกำรที่ 3    

3.1 ส่งเสริมกำรศึกษำ
กำรค้ำเพื่อขยำย
ตลำดใหม่ 

3.2 รณรงค์ส่งเสริมกำร
บริโภคในประเทศ 

3.3 ส่งเสริมกำรส่งออก
สับปะรดผลสด md2 

3.4 ส่งเสริมกำรจัดตั้ง
ศูนย์รวบรวมจ ำหน่ำย
และส่งออกสับปะรด
ผลสด 

3.5 ศึกษำวิจยัควำม
ต้องกำรตลำดในและ
ต่ำงประเทศ 

3.6 ส่งเสริมสร้ำงตรำ
สินค้ำสับปะรดไทย
แทนกำรรับจำ้งผลิต 
Original 
equipment 
manufacturer 
(OEM) ขอใช้ตรำ
สินค้ำร่วมกับตรำที่มี
จ ำหน่ำยแลว้ (Co-
Branding) 

โครงกำรที่ 3    
 

 
โครงกำรที่ 3    
โครงกำรที่ 4    
โครงกำรที่ 3   
โครงกำรที่ 3    
โครงกำรที่ 4    
 
 
โครงกำรที่ 3    
โครงกำรที่ 4    
 
โครงกำรที่ 3 โครงกำร
ที่ 4    

4.1 กำรจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศ
อุตสำหกรรมสับปะรด 

4.2 ส่งเสริมกำรจัดตั้ง
กองทุนพัฒนำ
อุตสำหกรรมสับปะรด 

4.3 พัฒนำระบบโลจิสติกส ์
ทั้งสับปะรดบริโภคสด
และสับปะรดโรงงำน 

4.4 กำรขับเคลื่อนตำม
ยุทธศำสตร์โดย
คณะกรรมกำรนโยบำย
และพัฒนำสับปะรด
แห่งชำติ
คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
สับปะรด 3 คณะ กำร
ผลิต กำรแปรรูป 
กำรตลำด 

4.5 พัฒนำระบบเว็บไซต์
ข้อมูลสำรสนเทศ
อุตสำหกรรมสับปะรด 

โครงกำรที่ 2 
โครงกำรที่ 4    
 
โครงกำรที่ 4    
 

โครงกำรที่ 3    
โครงกำรที่ 4    
 
 
โครงกำรที่ 3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรที่ 3 
 โครงกำรที่ 4    

หมำยเหตุ:  โครงกำรที่ 1   หมำยถึง  (1)  โครงกำรส่งเสริมกำรผลิตหน่อพันธุ ์MD2 
  โครงกำรที ่2   หมำยถึง  (2)  โครงกำรถอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีกำรผลิตสับปะรดบริโภคผลสดพันธุ์ MD 2 

  โครงกำรที่ 3   หมำยถึง  (3)  โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของตรำสินค้ำสับปะรดผลสด  Siam Gold ของสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด 
 โครงกำรที่ 4   หมำยถึง  (4)  โครงกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในอ ำเภอสำมร้อยยอดสู่ควำมยั่งยืน
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ดังนั้นเพื่อเป็นกำรผลักดันให้มีกำรสนับสนุนโครงกำรกิจกรรมที่ นบส.กษ1 2 1 เสนอ  จึงมีข้อเสนอแนะ ใน
เชิงยุทธศำสตร์เพ่ิมเติมดังนี้ 

(1) ประธำนสหกรณ์ ผู้น ำชุมชน ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จัดท ำหนังสือสรุปโครงกำร
พัฒนำ (ตำมกิจกรรมที่นักศึกษำ นบส.กษ.1 เสนอ) ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบริหำรสหกรณ์แล้วว่ำมี
ควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินกำร  เพ่ือเสนอเรื่องถึงคณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำสับปะรดแห่งชำติ   ซึ่งมีรอง
นำยกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เป็นประธำนคณะกรรมกำรฯ เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนโครงกำรซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ที่คณะกรรมกำรฯ ก ำหนด เพ่ือให้มีกำรพิจำรณำมอบหมำยให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องน ำไปบรรจุเป็น
กิจกรรมได้ทันในกำรด ำเนินกำรในปีงบประมำณ 2562 ซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลำคม 2561 

(2) ในขณะเดียวกันสหกรณ์อำจพิจำรณำเสนอโครงกำรดังกล่ำวไปยัง 

2.1)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2.2) กระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
2.3) กระทรวงพำณิชย์ 

 

พร้อมกันไปด้วย เพ่ือเป็นข้อมูล  ในกรณีที่มีผู้บริหำรระดับสูงของประเทศที่มีศักยภำพในกำร
ส่งออกสินค้ำสับปะรดจำกไทย อำทิ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร หรือ กำรค้ำ เข้ำพบ 
นำยกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือในกำรเจรจำในกำรประชุมควำมร่วมมือทำงด้ำน
กำรค้ำในภูมิภำค (Joint Trade Committee) ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่จำก กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวง
พำณิชย์  กรมเอเชีย  กรมยุโรป กรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กรมส่งเสริม
กำรเกษตร หรือแม้แต่อัครรำชทูตที่ปรึกษำด้ำนกำรเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีปฏิบัติงำนประจ ำอยู่ที่
ส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ ณ กรุงโตเกียว (ประแทศญี่ปุ่น) กรุงโรม (ประเทศอิตำลี) และกรุงบรัส
เซลล์ (เบลเยี่ยม/สหภำพยุโรป) เป็นต้น เพ่ือติดต่อประสำนงำน  ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรเจรจำกำรเปิดตลำด
สินค้ำเกษตร เป็นช่องทำงในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรพัฒนำสหกรณ์และกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดใน อ. สำมร้อยยอด 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ 

(3) ประสำนขอรับกำรสนับสนุนจำก เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด เพ่ือใช้
งบประมำณของกระทรวงเกษตรฯ หรือน ำเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบและจัดสรรงบประมำณ
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในกำรสนับสนุนโครงกำรฯ 

(4) พิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญโครงกำรฯ (ตำมกิจกรรมที่นักศึกษำ นบส.กษ.1 เสนอ) ทั้ง        
4 โครงกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมล ำดับก่อนหลังตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ดังนี้ 

ระยะเร่งด่วน 

(1)  รณรงค์ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรปรับโครงสร้ำงกำรปลูก
สับปะรด โดยให้สมำชิกที่ปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียเข้ำร่วมโครงกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกโดยสมัครใจ เพ่ือลดพื้นที่
กำรปลูกสับปะรดพันธ์ตัดปัตตำเวียลงร้อยละ 10 และหันไปท ำกำรปลูกพันธุ์ MD2 ทดแทน 
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(2)  จัดท ำแผนกำรผลิตเพื่อบริหำรจัดกำรผลผลิตและกำรจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำรำยละเอียด
ขั้นตอนแต่ละข้ันตอนที่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนต่อไป หรือขั้นตอนอ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนตลอดห่วงโซ่สำยกำรผลิต 
(Product Chain)  โดยน ำระบบคอมพำร์ทเม๊นท์ (Compartment) มำช่วยในกำรบริหำรจัดกำร และอำจพิจำรณำ
กำรซื้อขำยในระบบซื้อขำยล่วงหน้ำคอนแทรคฟำร์มมิ่ง (Contract farming) 

(3) เร่งรัดกำรผลิตหน่อพันธุ์ MD2 ให้เพียงพอกับควำมต้องกำร 
(4) ก ำหนดหัวข้อวิจัยเพ่ือพัฒนำผลผลิตให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด 

ระยะปำนกลำง 

(1)  ส ำรวจควำมต้องกำรของตลำด เพ่ือเจรจำธุรกิจด้วยกระบวนกำรต่ำง ๆ อำทิ จดหมำย
อิเล็กทรอนิกส์ (อี-เมล) กำรเจรจำโต้ตอบ (Dialogue) กับประเทศคู่ค้ำเพ่ือจัดท ำข้อตกลงกำรจ ำหน่ำย  กำรเข้ำ
ร่วมงำนแสดงสินค้ำ (Trade Fair) ที่เกี่ยวกับด้ำนอำหำรเพ่ือเพ่ิมโอกำสช่องทำงในกำรเผยแพร่ผลผลิตสับปะรดของ
สหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักในตลำดโลก และกำรจับคู่เจรจำธุรกิจ (Business Matching) ซี่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงำนแสดง
สินค้ำระดับนำนำชำติ 

(2) จัดท ำเว็บไซต์ที่ครอบคลุมอย่ำงน้อย 2 ภำษำข้ึนไป (Multilingual) .ให้มีรำยละเอียดคุณสมบัติ
สินค้ำ (สับปะรด Siam Gold)  เงื่อนไขกำรจ ำหน่ำย และรำยละเอียดกำรติดต่อกับสหกรณ์ที่ชัดเจน 

(3)  ส ำรวจควำมต้องกำรของตลำดเพ่ือน ำไปก ำหนดหัวข้อวิจัยในกำรพัฒนำผลผลิตให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของตลำด เช่น กำรปรับปรุงพันธุ์ให้เจริญเติบโตเร็ว ต้ำนทำนโรค มีผลดก กำรผลิตหน่อโดยวิธีฟันตอ
หรือกำรเพำะเนื้อเยื่อ กำรควบคุมคุณภำพของผลผลิตให้สม่ ำเสมอ กำรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำยของ
ผลิตภัณฑ์ กำรเก็บรักษำผลผลิต/บรรจุภัณฑ์/หีบห่อ ที่สำมำรถเก็บรักษำควำมสดของสับปะรด ยืดอำยุกำรวำง
จ ำหน่ำยบนชั้นในห้ำง (shelf life) ได้ 

(4)  พิจำรณำน ำเทคโนโลยีเครื่องจักรเข้ำมำช่วยในกำรลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรผลิต 
และแก้ไขปัญหำแรงงำนไม่เพียงพอ 

(5) จัดท ำเรื่องรำว (story) เช่น เป็น “อัศวินแห่งผลไม้” มีรสชำติหวำนอมเปรี้ยว ไม่กัดลิ้น 
สีเหลืองทองทั่วทั้งลูก น่ำรับประทำน เปลือกบำง ตำตื้น ท ำให้ปอกง่ำย มีวิตำมินซีสูงกว่ำสับปะรดพันธุ์อ่ืน ๆ 4 เท่ำ 
และที่ส ำคัญ เป็นสับปะรดท้องถิ่นของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ไม่เหมือนใคร ไม่สำมำรถหำซื้อได้ในที่ใดในโลก
ยกเว้นที่ประจวบคีรีขันธ์ (Geographical Identification Product: GI) เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แบรนด์สยำม
โกลด์   พร้อมทั้งจัดท ำกำรประชำสัมพันธ์แบรนด์ (PR) โดยใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เหมำะสม เพ่ือน ำไปเผยแพร่ทำงสื่อ
ช่องทำงต่ำง ๆ อำทิ บิลบอร์ด โปสเตอร์บริเวณสนำมบินนำนำชำติ  คลิปแนะน ำแบรนด์ สยำมโกลด์ อัศวินแห่ง
ผลไม้ ในสำยกำรบินไทย สำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์  นกแอร์  แอร์เอเชียในนิตยสำรท่องเที่ ยว และนิตยสำร
เกี่ยวกับอำหำร ทั้งใน และต่ำงประเทศ  รวมถึงกำรจัดท ำเฟสบุ๊ค  Tweeter  Line  และ เวปไซด์ของสหกรณ ์

(6)  ปรับปรุงกระบวนกำรปลูกให้ได้มำตรฐำน โดยเฉพำะมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับของประเทศ
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรส่งออก 

(7)  รวบรวม จัดท ำองค์ควำมรู้พร้อมทั้งพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดเก็บและกำรเผยแพร่ที่มี
ประสิทธิภำพ 

(8)  พิจำรณำกำรวำงต ำแหน่ง (Position) ของสับปะรดสยำมโกลด์ในตลำด เพื่อให้สำมำรถวิจัย
พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ตรงควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงชัดเจน 
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(9)  พิจำรณำตลำดเฉพำะที่เป็นตลำดพรีเมี่ยม (niche Market)  เช่น ตลำดสินค้ำอินทรีย์ เพ่ือ
ผลิตสับปะรดอินทรีย์ (organic Pineapple) มำตรฐำน IFOAM กระบวนกำรผลิตที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ควำมรับผิดขอบต่อสภำวะโลกร้อนซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคในสหภำพยุโรปและทวีปอเมริกำเหนือให้
ควำมส ำคัญ และเป็นปัจจัยหนี่งในกำรเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิตที่หลำกหลำย โดยกำรติดฉลำกแสดง คำร์บอน
ฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint) กำรใช้น้ ำ (water footprint) ซึ่งเป็นจุดเด่นของสับปะรดที่มีกำรใช้น้ ำในกำรปลูก
น้อยกว่ำพืชชนิดอ่ืน ๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญ ตลำดดังกล่ำวแม้จะมีปริมำณไม่มำกแต่สำมำรถสร้ำงภำพพจน์ที่ดีต่อ
สหกรณ์ผู้ผลิต อีกทั้งมีแนวโน้มในกำรเจริญเติบโตของตลำด (Segment) ในอัตรำที่สูง นอกเหนือจำกกำรจ ำหน่ำย
ได้ในรำคำที่สูงกว่ำ 

(10) พัฒนำควำมเข้มแข็งของสมำชิกกลุ่ม/สหกรณ์ โดยกำรให้ควำมรู้ข่ำวสำรเป็นประจ ำ ปลูกฝัง 
จิตส ำนึกกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกิจกรรมของสหกรณ์ พัฒนำเกษตรกรผู้น ำในแต่ละกลุ่มและ เกษตรกร
ปรำดเปรื่อง (Smart Farmer)gเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young-Smart farmer) 

(11) จัดให้มีกิจกรรมออมทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมให้สมำชิกมีวินัยทำงกำรเงินและรู้จักด ำเนินชีวิตตำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

ระยะยำว 

(1) พัฒนำระบบซื้อขำยออนไลน์ส ำหรับลูกค้ำต่ำงประเทศเพ่ือกำรส่งออก 

(2) ด ำเนินกำรวิจัยพัฒนำกำรผลิตเพ่ือพัฒนำผลสับปะรดที่ผลิตได้ให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

(3) พิจำรณำขยำยตลำดใหม่ๆไปพร้อมกับกำรเพิ่มหรือรักษำสัดส่วนของตลำดเดิม 

(4) จัดกิจกรรมพัฒนำสังคม Corporate social responsibility เพ่ือแบ่งปันคืนก ำไรสู่ชุมชน 

(5) สั่งสมองค์ควำมรู้พร้อมทั้งพัฒนำ Smart Farmer รุ่นใหม่เพื่อพัฒนำไปสู่ปรำชญ์เกษตรด้ำนกำรปลูก
สับปะรด 

โดยในระยะเร่งด่วน ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร นอกเหนือจำกกำรบริหำรจัดกำรกำรปลูก  กำรจัดกำรหลัง
กำรเก็บเกี่ยวแล้ว ยังจ ำเป็นที่จะต้องรณรงค์ให้ควำมรู้หลักกำรตลำด เพ่ือให้เกษตรกรมีควำมเข้ำใจในกำรวำง
แผนกำรผลิตล่วงหน้ำเพ่ือเป็นกำรป้องกันมิให้มีปริมำณผลผลิตออกสู่ตลำดมำกเกินควำมต้องกำร ซึ่งจะส่งผลให้
รำคำผลผลิตตกต่ ำ  เมื่อสมำชิกสหกรณ์ฯ เข้ำใจในหลักกำรดังกล่ำวก็จะสำมำรถด ำเนินกำรในขั้ นตอนถัดไป ต้อง
วำงแผนจัดสรรโควตำ กำรจัดกำรปลูก เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรลดปริมำณกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียลง
ร้อยละ 10 เพ่ือหันไปด ำเนินกำรปลุกสับปะรดพันธุ์ MD2 ทดแทน ในส่วนของแผนระยะเร่งด่วน 

ส ำหรับในแผนระยะปำนกลำง จ ำเป็นที่จะต้องศึกษำควำมต้องกำรของตลำดทั้งในและต่ำงประเทศ เพ่ือ
น ำมำวิจัยปรับปรุงพัฒนำวิธีกำรปลูก รวมถึงกำรปรับปรุงสำยพันธุ์ ให้มีคุณสมบัติเป็นที่ต้องกำรของตลำด  มีรสชำติ
และกลิ่นเฉพำะตัวที่ไม่สำมำรถหำได้จำกแหล่งอ่ืนเพ่ือให้เป็นสินค้ำ GI (Geographic indicator) ที่สำมำรถบ่งบอก
คุณค่ำควำมเป็นสินค้ำประจ ำถิ่น กำรเพ่ิมมูลค่ำ (Value added) กำรเพ่ิมควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ (Product 
Identification) และมำตรฐำนสินค้ำเกษตรที่เป็นที่ยอมรับของสำกล อำทิ มำตรฐำนสินค้ำเกษตรอินทรีย์  IFOAM  
มำตรฐำนสินค้ำที่มีระบบกำรผลิตที่ดี (GAP: Good Agricultural Practice) ตลอดจนกำรท ำ Branding เพ่ือให้
สินค้ำเป็นที่รู้จักแพร่หลำย มีควำมน่ำเชื่อถือ มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรเป็นที่ต้องกำรของตลำด โดยอำศัยกระบวนกำร
ทำงด้ำนกำรตลำดรูปแบบต่ำง ๆ ในกำรท ำตลำด อำทิ กำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำที่เป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 
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(International Trade Fair) กำรจัดพบปะเจรจำระหว่ำงคู่ธุรกิจ (Business Matching) กำรเจรจำกับผู้ค้ำรำยย่อย 
(Retailer) เช่น เทสโก้  โลตัส  บิ๊กซี ส ำหรับตลำดภำยในประเทศ และในตลำดต่ำงประเทศ อำทิ Wal-Mart, 
Beisia, Coop Group, CGC, AEON IKEA, Carrefour, Metro AG   ตลอดจนกำรจ ำหน่ำยในระบบออนไลน์ผ่ำน
เว็บไซต์ และ Social Media ของสหกรณ์ อำทิ Facebook และ Tweeter ที่มีกำรพัฒนำในรูปแบบหลำยภำษำ 
(Multilingual) 

ในด้ำนแผนระยะยำว จะต้องด ำเนินกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำสำยพันธุ์ที่ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด อำทิ 
ควำมหวำน กลิ่นหอม เนื้อสัมผัส (texture) ขนำดควำมตื้นลึกของตำ  คุณค่ำทำงโภชนำกำร ตลอดจนกำรเก็บรักษำ 
กำรบรรจุหีบห่อ (Packaging) กำรขนส่ง เพ่ือให้สำมำรถยืดอำยุกำรเก็บรักษำ กำรจ ำหน่ำย (Shelf life) ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยในกำรยอมรับของผลิตภัณฑ์จำกตลำดผู้บริโภค 

ในด้ำนเทคนิคกำรปลูก จะต้องวิจัยหำวิธีกำรลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต ลดระยะเวลำในกำรเก็บเกี่ยว มีกำรน ำ
เครื่องมือเครื่องจักรเข้ำมำใช้ในกำรทดแทนแรงงำน กระบวนกำรผลิตจะต้องไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม มีกำรระบุ 
คำร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือปริมำณคำร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกมำจำกกระบวนกำรผลิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  water 
footprint ซึ่งสับปะรดเป็นพืชที่ใช้น้ ำน้อยในกำรปลูก ที่สำมำรถใช้คุณสมบัติดังกล่ำวเพ่ือเพ่ิมคุณค่ำของผลิตภัณฑ์
ในด้ำนกำรประหยัดน้ ำหรือวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint) ได้  

ประกำรที่ส ำคัญที่สุด  จะต้องน ำระบบกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรผลิต หรือที่เรียกว่ำ ระบบคอมพำร์ทเมนต์ 
(Compartment) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรผลิตตลอดห่วงโซ่กำรผลิต เพ่ือควบคุมให้มีผลผลิตที่คงที่ 
สำมำรถเก็บเก่ียวผลผลิตส่งจ ำหน่ำยยังตลำดคู่ค้ำได้อย่ำงสม่ ำเสมอ  นับตั้งแต่กำรวำงแผนกำรผลิตของสมำชิกแต่ละ
รำยให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Geographical Information หรือ GIS) ภำยใต้โครงกำร 
Zoning by Agri-map ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ำช่วย  กำรจัดหำปัจจัยกำรผลิต นับตั้งแต่หน่อพันธุ์ปุ๋ย 
น้ ำ กำรวำงแผนและกำรจัดหำเครื่องจักรในกำรปลูก-เก็บเกี่ยว โดยใช้หลักกำรรวมซื้อรวมจ้ำงภำยใต้ระบบเกษตร
แปลงใหญ่ ตลอดจนกำรก ำหนดกลยุทธ์เพ่ือวำง position ของผลผลิตสับปะรดจำกสหกรณ์ รวมถึงกำรวำงระบบ
กระจำยสินค้ำไปยังปลำยทำงโดยใช้เครือข่ำยสหกรณ์  หรือกำรสุ่มตรวจสอบคุณภำพผลผลิตเมื่อไปถึงปลำยทำง 
ควบคู่ไปกับกำรส ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำ ทั้งในส่วนของผู้บริโภค (Consumer)  และผู้ค้ำ ผู้น ำเข้ำ (Importer) 
เพ่ือน ำมำเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงคุณภำพของผลผลิตและกระบวนกำรผลิตให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดซึ่งมี
กำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 

กล่ำวโดยสรุป โครงกำรต่ำง ๆ ทุกโครงกำรที่นักศึกษำหลักสูตร นบส.กษ.  1 เสนอ  มิได้มีวัตถุประสงค์
เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำกำรผลิตหรือกำรพัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งของสหกรณ์เพียงแต่ประกำร
เดียว  แตม่ีควำมเชื่อมโยงเกื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้ 

 

 



 

 “ระเบิดจากข้างใน” 

“เศรษฐกจิพอเพียง” 

 

“ขำดทุนคือก ำไร” “ภมิูสังคม” 
 

แผนภำพที่ 4  แสดงควำมสัมพันธ์ควำมเชื่อมโยงของแต่ละกิจกรรมภำยใต้โครงกำรฯ ที่เสนอ 

“เติบโตเป็นล าดับขัน้” 

ทางเลอืกกลุม่ 

การใช้เทคโนโลยี/สารสนเทศ และ/

เคร่ืองจกัร  วิเคราะห์ความคุ้มคา่การลงทนุ IRR 
 สดัสว่นก าไร/การลงทนุ  
 สดัสว่นผลตอบแทนการลงทนุ (B-C  Ratio) 

 รณรงค์ปรับโครงสร้างการปลูก 

 ลดสัดส่วนพันธุปั์ตตาเวีย   MD2 

 สร้างความเข้มแข็ง Branding 

 สร้างเรื่อง (Story) “อัศวินผลไม้” 

 
 เพิ่มมูลค่าValue Creation/Value Added 
 เพิ่มความหลากหลายรูปแบบสิค้า (Product Diversify 

 คุณภาพ (Quality) สม่่าเสมอ ตรงความตอ้งการตลาด  
ปริมาณเพียงพอ (Quantity) 

 การถอดบทเรียน (Tacit Knowledge) 

 การสง่เสริม 

 ประสิทธิภาพการผลิต 
 ขาดทุน/ก่าไร 
 ทดลอง/ค้นคว้า (R&D) 

SL5 

ความเข้มแข็งของกลุ่มชาวไร่ MD 2 

 

SL4 

การตลาด/ส่งออก MD 2 

 

SL3 

การจัดการองค์ความรู้ MD 2 

 

SL2 

ความคุ้มค่าในการลงทุน MD 2 
SL1 

ผลิตหน่อพนัธ์ุ MD 2 

เทคนิค กระบวนการปลูก 

 

 องค์ความรู้ที่มีอยู่/เทคโนโลย ี
 ความต้องการของตลาด 
 ปัจจัยภายในของกลุม่ 
 การควบคุมคณุภาพผลผลิต (Quality) 

(ปริมาณผลผลิตที่เพียงพอ Quantity 

การตดัสนิใจเลอืกด าเนินการโครงการฯ 

ตา่งๆ ท่ีเสนอตามล าดบัความส าคญั 

การผลิต (ปลกู) 
สับปะรด MD2 

ของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร 
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“เติบโตเป็นล าดับขัน้” 

 

กำรสนับสนุนจำกภำยนอก 



 

จำกแผนภูมิจะเห็นได้ว่ำโครงกำรที่นักศึกษำหลักสูตร นบส.กษ.1 เสนอต่อสหกรณ์ฯ ทั้ง 4 
โครงกำรนั้น มีควำมเชื่อมโยงซึ่งกันและกันกล่ำวคือ กำรผลิตหน่อพันธุ์ในโครงกำรที่ 1 เป็นกำรตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรทำงด้ำนกำรตลำด (โครงกำรที่ 4) ที่ตลำดต่ำงประเทศมีควำมต้องกำรสับปะรดสำยพันธุ์ 
MD2 เพ่ือกำรบริโภคสดเป็นจ ำนวนมำก แต่ปัจจุบันยังไม่สำมำรถผลิตหน่อพันธุ์รวมถึงผลได้เพียงพอ ซึ่ง
กำรผลิตหน่อพันธุ์ก็เป็นองค์ควำมรู้ที่จะต้องท ำกำรถอดบทเรียนและจัดท ำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือเก็บรักษำ
และเผยแพร่สู่สมำชิกและเกษตรกรรำยอ่ืน ๆ เพ่ือน ำไปปฏิบัติต่อไป ซึ่งหำกมีกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ที่เป็น
ระบบครบถ้วนก็จะช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสหกรณ์ฯ 

นอกจำกควำมเชื่อมโยงดังกล่ำวแล้ว ยังสอดคล้องเป็นไปตำมหลักกำรทรงงำนที่พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ได้พระรำชทำนไว้ให้ปวงชนชำวไทย  กล่ำวคือ  กำรวิจัยพัฒนำจำกกำรลงมือท ำ
ด้วยตนเอง ท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ เรียกว่ำระเบิดจำกข้ำงใน ซึ่งจะมีส่วนช่วยในกำรปรับปรุงคุณภำพของ
ผลผลิตไปพร้อมพร้อมกับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพผลผลิตต่อหน่วย สำมำรถลดต้นทุน ท ำให้ผลสับปะรดที่
ผลิตได้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด ตอบโจทย์กำรบริหำรจัดกำรว่ำควรผลิตสับปะรด Siam Gold ใน
รูปแบบใดเป็นจ ำนวนเท่ำใด ในช่วงเวลำใด กำรบรรจุหีบห่อขนส่งอย่ำงไร เพ่ือยืดอำยุกำรเก็บรักษำ ซึ่งจะ
ท ำให้เกิดควำมพึงพอใจต่อลูกค้ำผู้น ำเข้ำ (Importer) และผู้บริโภค (Consumer) ทั้งในและต่ำงประเทศ 
สำมำรสร้ำงรำยได้ให้แก่สมำชิกของสหกรณ์ เป็นทุนส ำหรับวำงแผนวิจัยพัฒนำสินค้ำสับปะรดให้ดียิ่งขึ้นไป 
เรียกว่ำดูบริบทภูมิสังคม และค่อยท ำค่อยไปเป็นขั้นตอน ท ำให้สหกรณ์มีควำมเจริญในกำรประกอบอำชีพ 
และมีทัศนคติที่ดีต่อกำรอยู่ร่วมกันในสังคม และมีส่วนร่วมในกำรช่วยพัฒนำสังคมให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป สมดังค ำ
สอนของในหลวงของเรำที่สอนให้คิดอย่ำงเป็นระบบและร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในกำรช่วยกันพัฒนำ
สังคมไทยให้อยู่รอดปลอดภัย มีควำมกินดีอยู่ดีตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ได้พระรำชทำนไว้ 

นอกจำกนั้น กำรวิจัยเพ่ือหำวิธีกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ และให้ได้ผลผลิตที่มีคุณสมบัติตรงตำม
ควำมต้องกำรของผู้บริโภคและตลำด ก็จะท ำให้สำมำรถขยำยตลำดเพ่ิมควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน และ
ผลกำรวิจัยก็จะเป็นองค์ควำมรู้ที่เป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ
เพ่ิมยิ่งขึ้น ทั้งในด้ำนกำรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่ำ กำรผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีควำมหลำกหลำยยิ่งขึ้น 
ตลอดจนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แบรนด์ “Siam Gold”  ภำยใต้เรื่องรำว “อัศวินแห่งผลไม้มหัศจรรย์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” ก็จะช่วยสร้ำงมูลค่ำทำงกำรตลำด ซึ่งเป็นส่วนเสริมให้เกิดควำมคุ้มค่ำในกำร
ลงทุนและน ำมำซึ่งควำมเข้มแข็งของกลุ่มสหกรณ์ชำวไร่ผู้ปลูกสับปะรดพันธ์ MD2 ได้อย่ำงเป็นระบบ และ
เมื่อสหกรณ์ฯ มีควำมเข้มแข็ง ก็จะมีกำรท ำกำรวิจัยกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ กำรวำงแผนกำรผลิตและกำร
จ ำหน่ำยกำรตลำด กำรประชำสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมต่ำง ๆของสหกรณ์ อำทิ กำรออมทรัพย์ กำรมี
ส่วนร่วมของสมำชิกสหกรณ์ในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  กำรรวมซื้อรวมขำย  กำรด ำเนินกำรในลักษณะ
แปลงใหญ่  กำรร่วมจัดท ำโครงกำรพัฒนำชุมชนเพ่ือคืนก ำไรสู่สังคม (Corporate Social responsibility: 
CSR) สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรภำยนอก ในกำรร่วมมือกับภำครัฐและภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
พัฒนำกำรเกษตรของประเทศไทย ให้เป็นอำชีพที่สร้ำงควำมภำคภูมิใจจำกพ่ีน้องเกษตรกรและเป็นส่วน
ส ำคัญรำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสู่ยุคเกษตร 4.0 ต่อไป 
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7.3 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

7.3.1 ปัจจัยภำยใน 

7.3.1.1 ควำมร่วมมือของสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในอ ำเภอสำม
ร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

7.3.1.2 ควำมร่วมมือของสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

7.3.1.3 ควำมเข้ำใจของสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ในหลักกำร
กำรตลำด (Demand Supply) และสภำวะกำรค้ำสับปะรดในต่ำงประเทศ 
(ควำมต้องกำรคุณสมบัติของสินค้ำ) 

7.3.1.4 กำรวิจัยที่ครอบคลุม ตั้งแต่เทคนิคกำรขยำยพันธุ์  กำรปลูก  กำรป้องกันโรค 
กำรควบคุมคุณภำพ กำรแปรรูป กำรเก็บรักษำ กำรบรรจุหีบห่อ กำรล ำเลียง
ขนส่ง ควำมต้องกำรของตลำด/ลูกค้ำ 

7.3.1.5 องค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรขยำยพันธุ์  กำรปลูก  กำรป้องกันโรค กำร
ควบคุมคุณภำพ กำรแปรรูป กำรเก็บรักษำ กำรบรรจุหีบห่อ กำรล ำเลียงขนส่ง 
ควำมต้องกำรของตลำด/ลูกค้ำ 

7.3.1.6 กำรวำงแผนบริหำรจัดกำรกำรปลูกล่วงหน้ำที่มีกำรพิจำรณำข้อมูลทั้งระบบ 
ตลอดห่วงโซ่กำรผลิต รวมถึงควำมต้องกำรของตลำด ทั้ งภำยในและ
ต่ำงประเทศ โดยอำจพิจำรณำน ำระบบคอมพำร์ทเม๊นท์ (Compartment )มำ
ช่วยในกำรบริหำรจัดกำร 

7.3.1.7 กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำด กำรสร้ำงแบรนด์ กำรก ำหนดต ำแหน่งสินค้ำในตลำด 
7.3.1.8 กำรพัฒนำเวปไซด์ และสื่อโซเชี่ยลมีเดีย เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ และเผยแพร่แบ

รนด์ให้เป็นที่รู้จัก และสนับสนุนกำรขำย โดยเฉพำะส ำหรับตลำดต่ำงประเทศ 
7.3.1.9 กำรควบคุมคุณภำพสับปะรดที่ผลิตให้คงที่ มีผลผลิตออกสู่ตลำดในปริมำณและช่วงเวลำ

ที่ถูกต้อง 
7.3.1.10 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่ม ภำยใต้กระบวนกำร/หลักกำร

สหกรณ ์

7.3.2 ปัจจัยภำยนอก 

7.3.2.1 ควำมร่วมมือของสมำชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดทั่วประเทศ 

7.3.2.2 กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ กรมส่งเสริม
กำรเกษตร  กรมวิชำกำรเกษตร  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์  กรมที่ดูแลพ้ืนที่ 
หรือเรียกว่ำกรม Area เช่น กรมเอเชีย กรมยุโรป ภำยใต้กระทรวงกำร
ต่ำงประเทศ รวมถึงส ำนักงำนที่ปรึกษำกำรเกษตรต่ำงประเทศ และองค์กร
รัฐวิสำหกิจ เช่น สถำบันอำหำร 



73 

 

7.3.2.3 กำรสนับสนุน และควำมร่วมมือจำกภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง อำทิ สมำคมผู้ปลูก
สับปะรดไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ 

7.3.2.4 สถำบันกำรศึกษำที่มีกำรด ำเนินกำรสอนกำรวิจัยด้ำนกำรเกษตร และกำรค้ำ 

 

  ซึ่งหำกสหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดใน
ต ำบลอ่ำวน้อย และในพ้ืนที่อ่ืน ๆ   ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้พิจำรณำน ำโครงกำรทั้ง 4 โตรงกำร ไป
ด ำเนินกำรพัฒนำและเชื่อมโยงไปสู่กำรวิจัยด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือน ำไปปรับปรุงกระบวนกำรผลิตสับปะรดพันธุ์ 
MD2 โดยมีกำรสนับสนุนช่วยเหลือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders)  ตำมท่ีก ำหนดไว้ในปัจจัยแห่ง
ควำมส ำเร็จประเภทปัจจัยภำยนอก ตำมที่ระบุ  ก็จะเป็นหนทำงไปสู่ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำสหกรณ์ฯ สู่
ควำมเป็นเลิศ  เพื่อช่วยกันพัฒนำชุมชนของเรำให้วิธีควำมสุขยั่งยืนตลอดไป  ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 9 ได้ทรงพระรำชทำนไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

  
ภำพที่ 5: ไร่สับปะรด  ที่มำ สหกรณ์ชำวไร่สับปะรดสำมร้อยยอด จ ำกัด
สำมร้อยยอด จ ำกัด 
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บทที่ 8 

แนวทำงขยำยตลำดส่งออกผลไม้ไทยสู่ประเทศญี่ปุ่น 

 

8.1  สถำนภำพกำรตลำดผลไม้จำกกำรส ำรวจตลำดประเทศญี่ปุ่น 

จำกกำรศึกษำดูงำนสภำพกำรผลิต และกำรตลำดด้ำนกำรเกษตรของประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่ำงวันที่ 5-9 กุมภำพันธ์ 2561 ณ กรุงโตเกียว และจังหวัดโตชิจิ (Tochigi) และข้อมูลที่ได้จำกกำร
บรรยำยสรุปของเอกอัครรำชทูตไทยประจ ำกรุงโตเกียว  อัครรำชทูตที่ปรึกษำด้ำนกำรเกษตรต่ำงประเทศ
ประจ ำกรุงโตเกียว และประธำนบริษัท Pan Pacific Co.,LTD. ซึ่งเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่น ำเข้ำผลไม้จำกไทย
มำกที่สุด สำมำรถสรุปประเด็นปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลต่อกำรส่งออกของผลไม้ไทยไปยังญี่ปุ่นได้โดยสังเขป ดังนี้ 

8.1.1.  จุดด้อยของญ่ีปุ่น – โอกำสของไทย 

(1)  ญี่ปุ่นมีพ้ืนที่ที่เหมำะสมในกำรท ำกำรเกษตรเพียงร้อยละ 35 ของพ้ืนที่ทั้งประเทศ  
แต่ต้องผลิตอำหำรเลี้ยงประชำกรกว่ำ 126 ล้ำนคน จึงท ำให้ไม่สำมำรถผลิตอำหำร
ได้เพียงพอ  ต้องน ำเข้ำอำหำรจำกต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนมำก 

(2)  กำรเพำะปลูกหรือกำรท ำกิจกรรมทำงกำรเกษตรในญี่ปุ่นมีต้นทุนในกำรด ำเนินกำรที่
สูงมำกไม่สำมำรถแข่งขันกับสินค้ำน ำเข้ำหรือสินค้ำอ่ืนในตลำดโลกได้  ยกเว้นสินค้ำ 
พรีเมี่ยมที่มีคุณลักษณะเฉพำะ 

(3)  กิจกรรมกำรเพำะปลูกส่วนใหญ่เน้นกำรผลิตข้ำว 
(4)  แรงงำนภำคเกษตรลดลง เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอำยุซึ่งนับวันจะมีสัดส่วน

เพ่ิมขึ้น ในขณะที่แรงงำนใหม่นิยมหันไปสู่ภำคอุตสำหกรรมอ่ืนๆ โดยเฉพำะงำน
บริกำร ท ำให้มีแนวโน้มในกำรน ำเข้ำผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรเพ่ือเป็น
อำหำรเพิ่มข้ึน 

 
8.1.2  สถำนภำพกำรค้ำระหว่ำงญี่ปุ่นกับไทย 

ประเทศไทยเป็นคู่ค้ำที่ส ำคัญของญี่ปุ่น โดยมีกำรน ำเข้ำจำกไทยมูลค่ำสูงเป็นอันดับที่ 
10-11 ในระหว่ำงช่วงปี ค.ศ. 2014 - 2015   ในจ ำนวนสินค้ำน ำเข้ำดังกล่ำวเป็นสินค้ำด้ำนกำรเกษตรสูง
เป็นอันดับที่ 4-6  มีมูลค่ำประมำณร้อยละ 5.7 ของปริมำณมูลค่ำน ำเข้ำทั้งหมดในปี 2014 หรือเท่ำกับ 
536,996 ล้ำนเยน จ ำแนกออกเป็น สินค้ำเกษตร 39,985 ล้ำนเยน   สินค้ำป่ำไม้ 20,114 ล้ำนเยน และ
สินค้ำประมง 117,067 ล้ำนเยน โดยไทยได้เปรียบดุลกำรค้ำญี่ปุ่นถึง 502,231 ล้ำนเยน (อัตรำแลกเปลี่ยน
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2557 1 เยน = 0.276511 บำท) โดยในปีดังกล่ำวสินค้ำ
เกษตรที่ญี่ปุ่นน ำเข้ำจำกไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 
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1)  กุ้งสดแช่เย็น-แช่แข็ง   ปริมำณ 167,065 ตัน     มูลค่ำ  226,212   ล้ำนเยน  
2)  ไก่แปรรูป                ปริมำณ 412,617 ตัน    มูลค่ำ  205,606   ล้ำนเยน  
3)  ผักแช่แข็ง   ปริมำณ 898 212 ตัน มูลค่ำ  167,101  ล้ำนเยน 
4)  ยำงพำรำ  ปริมำณ 696,699 ตัน มูลค่ำ 150,896  ล้ำนเยน 
5)  เนื้อไก่  ปริมำณ 475,225 ตัน    มูลค่ำ 141,263 ล้ำนเยน 

 
ส ำหรับในส่วนของผลไม้ที่ญี่ปุ่นน ำเข้ำจำกประเทศไทยในปี ค.ศ. 2015  มีจ ำนวน 7 ชนิด 

ได้แก่ 1) กล้วยหอม  2) มะพร้ำว 3) ทุเรียน  4) ส้มโอ 5) มังคุด  6) สับปะรด และ 7) ส้มโอ  โดยผลไม้
ไทยที่ญี่ปุ่นน ำเข้ำสูงสุดคือ กล้วยหอม มีปริมำณน ำเข้ำในปี ค.ศ. 2015 จ ำนวน 958,800 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 
101,900,716,000 เยน ทั้งนี้ ญี่ปุ่นน ำกล้วยหอมเข้ำจำกฟิลิปปินส์ เป็นจ ำนวนสูงสุด รองลงมำคือ
เอกวำดอร์ และคอสตำริกำ ตำมล ำดับ โดยมีกำรน ำเข้ำจำกประเทศไทยสูงเป็นอันดับที่ 9 ทั้งที่ใน
ข้อเท็จจริงแล้วชำวญี่ปุ่นมีควำมนิยมและชอบรสชำติของกล้วยหอมทองของไทยมำกที่สุด แต่ประเทศไทย
ไม่สำมำรถผลิตกล้วยหอมให้ญี่ปุ่นได้มำกกว่ำในปัจจุบันที่ประมำณปีละ 1,800 – 19,000 ตัน  

นอกจำกนั้นแล้ว ชำวญี่ปุ่นยังชอบรับประทำนมะม่วงน้ ำดอกไม้จำกประเทศไทย แต่เมื่อ
น ำเข้ำมำจ ำหน่ำยในประเทศญี่ปุ่นมะม่วงน้ ำดอกไม้จำกไทยจะมีรำคำจ ำหน่ำยปลีกใบละประมำณ 4,000 
เยนซึ่งถือเป็นรำคำที่ค่อนข้ำงสูงมำก ชำวญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่สำมำรถซื้อหำมำรับประทำนได้เป็นประจ ำ 

สับปะรด นับเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ชำวญี่ปุ่นนิยมรับประทำน โดยบริษัท Pan Pacific 
Co.,Ltd ของญี่ปุ่นเคยน ำเข้ำสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียจำกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ำไปยังประเทศญี่ปุ่น
จ ำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ตู้ คอนเทนเนอร์ แต่ไม่สำมำรถน ำเข้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกเมื่อต้องกำรสั่งซื้อ
พบว่ำ เกษตรกรผู้ปลูกไม่สำมำรถจัดหำผลผลิตให้ได้อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่องตำมควำมต้องกำรของผู้
ซื้อ ซึ่งทำงบริษัทมีควำมต้องกำรอยู่ที่ 20 ตันต่อเดือน 

นอกจำกนี้สับปะรดที่ส่งจำกประเทศไทยมีปัญหำเรื่อง ระยะเวลำเก็บเกี่ยวที่เหมำะสม 
เนื่องจำกเกษตรกรในจังหวัดประจวบคิรีขันธ์ส่วนใหญ่ปลูกสับปะรดเพ่ือส่งโรงงำนไม่ใช่สับปะรดบริโภคผล
สด ควำมรู้ในเรื่องนี้จึงมีน้อย ประกอบกับพันธุ์สับปะรดปัตตำเวียช่ ำน้ ำ ผิวบำง จึงพบปัญหำสับปะรด
เสียหำยจำกกำรเก็บรักษำ (ประมำณ 20 วันระหว่ำงกำรขนส่ง) และขนส่ง (ทำงเรือ) ท ำให้ไม่สำมำรถ
จ ำหน่ำยได้เป็นจ ำนวนมำก   โดยมีสำเหตุมำจำกช้ ำ เชื้อรำเข้ำท ำลำย  ไส้เน่ำ ผลภำยนอกและบริเวณหัวมี
เชื้อรำปะปน ท ำให้บริษัทท ำให้บริษัทต้องเสียหำยจำกกำรน ำเข้ำสับปะรดดังกล่ำวจ ำนวนมำก ดังนั้นจึง
หยุดรับซื้อสับปะรดดังกล่ำวไป 

อย่ำงไรก็ตำมปัจจุบันประเทศไทยสำมำรถผลิตสับปะรดพันธุ์ MD2 ซึ่งมีรสชำติ และ
คุณภำพที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคชำวญี่ปุ่น ทนต่อกำรขนส่งเป็นเวลำนำน หำกประเทศไทย
สำมำรถผลิตสับปะรดพันธุ์ MDS2 ที่มีคุณภำพคงที่ ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนต่ำง ๆ อำทิ ไม่มีกำรใช้สำรเคมี
หลังกำรเก็บเกี่ยว ขนำดผล คุณภำพ และควำมปลอดภัยเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ทำงบริษัทก ำหนด และที่
ส ำคัญที่สุดคือสำมำรถผลิตได้ปริมำณคงที่สม่ ำเสมอ และต่อเนื่องตลอดทั้งปี สับปะรดของประเทศไทยจะมี
โอกำสในตลำดประเทศญี่ปุ่นอย่ำงแน่นอน  
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ส ำหรับมังคุด แม้จะมีรสชำติเป็นที่อร่อยถูกปำก แต่เป็นผลไม้ที่ต้องระมัดระวังในกำร
ขนส่งเนื่องจำกหำกได้รับกำรกระแทกมีรอยช้ ำจะท ำให้เปลือกแข็ง บ่อยครั้งที่พบส่วนของเนื้อเละเป็นน้ ำ 
หรือเป็นแก้ว อีกท้ังมีน้ ำยำงสีเหลืองออกมำซึ่งท ำให้ไม่สะดวกในกำรรับประทำนจึงไม่เป็นที่นิยมมำกนัก  

ในส่วนของส้มโอ เนื่องจำกวัฒนธรรมกำรบริโภคของชำวญี่ปุ่นส ำหรับผลไม้ที่เป็นลูกใหญ่
สำมำรถรับประทำนได้หลำยคน มักจะนิยมรับประทำนเมื่อสมำชิกในครอบครัวอยู่พร้อมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่
เป็นไปได้ยำกในสภำวะปัจจุบันที่สำมีจะต้องออกไปท ำงำนและกลับดึก บุตรเล็กก็จะต้องรีบรับประทำน
อำหำร ท ำกำรบ้ำน และเข้ำนอน บุตรโตก็จะกลับบ้ำนเวลำไม่ตรงกัน ประกอบกับต้องปลอกเปลือกซึ่ง
ค่อนข้ำงยำก จึงไม่เป็นที่นิยมแพร่หลำย เช่นเดียวกับทุเรียน และสละที่ปอกยำก และมีกลิ่นเฉพำะตัวที่คน
ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคย 

8.1.3 ลักษณะกำรท ำกำรค้ำของญี่ปุ่น 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีรอยัลตี้ (Royalty) สูง กล่ำวคือ เมื่อบริษัทติดต่อท ำธุรกิจ
กำรค้ำกับคู่ค้ำรำยใดจะไม่เปลี่ยนแปลงไปท ำกำรค้ำกับคู่ค้ำรำยใหม่ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทเดิมไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมข้อตกลงได้ ดังนั้นปัจจุบันบริษัท Pan Pacific Co.,Ltd  ซึ่งท ำธุรกิจน ำเข้ำกล้วยหอมทอง
จำกไทยเข้ำไปจ ำหน่ำยในประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทที่น ำเข้ำกล้วยหอมจำกต่ำงประเทศเข้ำไปจ ำหน่ำย
ในประเทศญี่ปุ่นถึงร้อยละ 90 ของกำรน ำเข้ำกล้วยหอมทั้งหมดของญี่ปุ่น โดยบริษัทฯได้ท ำกำรค้ำกับ
ประเทศไทยมำกว่ำ 25 ปี มีกำรตั้งส ำนักงำนสำขำในประเทศไทย ชื่อว่ำ Pan Pacific Foods Corporation 
Limited และ J Fresh Seika Company Limited  ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีควำมพึงพอใจใน
คุณภำพของกล้วยหอมจำกไทยเป็นอันมำกจึงมีควำมประสงค์ทั้งในด้ำนกำรเพ่ิมปริมำณน ำเข้ำกล้วยหอม
ทองจำกไทย และกำรขยำยประเภทผลไม้น ำเข้ำให้ครอบคลุมถึงสับปะรดและมะม่วง  โดยมีควำมประสงค์
ขอให้ไทยด ำเนินกำร ดังนี้  

(1)  สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรส่งสินค้ำกล้วยหอมทองเพ่ิมเติม ทั้งนี้ จะต้องปรำศจำก
กำรใช้สำรเคมีและควบคุมคุณภำพให้คงเดิมตำมที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน 

(2)  จัดหำสับปะรดพันธุ์ MD2 ที่มีขนำดสม่ ำเสมอ คุณภำพดี มีควำมสุกที่เท่ำกันทั้งล๊อต 
(อยู่ในสภำพเขียว เนื่องจำกกฎระเบียบของญี่ปุ่นไม่อนุญำตให้น ำผลไม้สุกแล้วที่มีสีเหลืองเข้ำไปใน
ประเทศ) เมื่อสุกแล้วมีควำมหวำนคงที่ เปลือกและบริเวณหัวภำยนอกผ่ำนกระบวนกำรป้องกันก ำจัดเชื้อ
รำโดยใช้เฉพำะสำรชนิดที่ได้รับอนุญำต มีควำมปลอดภัยและสำมำรถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิต 
ถึงเกษตรกรรำยฟำร์มได้  

(3) ส ำหรับมะม่วงน้ ำดอกไม้ หำกสำมำรถท ำให้ต้นทุนกำรผลิตลดลง จะส่งผลให้รำคำ
ขำยในตลำดญี่ปุ่นสำมำรถแข่งขันได้หรือ จะท ำให้มะม่วงน้ ำดอกไม้มีศักยภำพสูงขึ้น 

 
 
8.1.4  แนวทำงกำรขยำยตลำดสับปะรดไทยเพื่อส่งออกไปยังญี่ปุ่น 

เมื่อวิเครำะห์พิจำรณำจุดแข็งของไทยจะพบว่ำกล้วยหอมทอง  มะม่วงน้ ำดอกไม้  และ
สับปะรด MD2  มีคุณสมบัติ รสชำติ รูปลักษณ์ กลิ่น เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวที่เป็นสินค้ำ GI ได้ อีกท้ังเป็น
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ที่ถูกใจของชำวญี่ปุ่นแต่ก็มีจุดอ่อนที่ไม่สำมำรถควบคุมคุณภำพกำรผลิต ตลอดจนกำรขำดกำรบริหำร
จัดกำรเพ่ือให้มีปริมำณผลผลิตที่เพียงพอและต่อเนื่องที่จะสำมำรถจัดส่งไปจ ำหน่ำยตำมควำมต้องกำรของ
ผู้น ำเข้ำประเทศญี่ปุ่นได้  โดยในปัจจุบันบริษัท Pan Pacific  Co.,Ltd มีควำมสนใจที่จะเพ่ิมปริมำณน ำเข้ำ
กล้วยหอมทอง และสับปะรด MD2 รวมถึงมะม่วงน้ ำดอกไม้ เนื่องจำกปริมำณผลไม้ที่ญี่ปุ่นผลิตได้และ
น ำเข้ำในปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรในกำรบริโภคของประชำกรซึ่งจะเพ่ิมขึ้นในอนำคตซึ่ง
สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ที่ด ำเนินกำรโดยคณะผู้ศึกษำวิจัย คณะผู้วิจัยฯ จึงยืนยันข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยตำมที่ได้เสนอไว้ โดยมีสำระสรุปได้ดังนี้ 

(1)  เร่งด ำเนินกำรให้ควำมรู้แก่เกษตรกรผู้ผลิตให้ทรำบถึงประเด็นที่ส ำคัญ 3 ประเด็น 
คือ 

(1.1)  ปรับทัศนคติในกำรปลูกสับปะรด 
ปัจจุบันกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียเพ่ือส่งโรงงำนแปรรูปมีควำม

ต้องกำรค่อนข้ำงผกผัน ท ำให้มีปัญหำเสถียรภำพของรำคำมักประสบปัญหำผลผลิตล้นตลำด โรงงำนกด
รำคำจนในบำงครั้งไม่คุ้มค่ำที่จะน ำผลผลิตมำจ ำหน่ำยต้องปล่อยทิ้งให้เน่ำอยู่ในฟำร์ม ดังนั้น ทำงรอดให้มี
โอกำสได้เงยหน้ำอ้ำปำกส ำหรับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดคือ ลดกำรปลูกสับปะรดโรงงำนลงร้อยละ 10 
แล้วหันไปปลูกสับปะรดเพทื่อบริโภคผลสด โดยเฉพำะพันธุ์ MD2 เพ่ือบริโภคผลสดซึ่งเป็นที่ต้องกำรของ
ตลำดต่ำงประเทศ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหำเรื่องควำมไม่สอดคล้องของปริมำณผลผลิตกับควำมต้องกำรของ
โรงงำนแปรรูปได้อย่ำงเป็นรูปธรรมและเกิดควำมยั่งยืน 

(1.2)  พัฒนำกำรผลิตให้มีกำรวำงแผนกำรผลิตและกำรจัดกำรที่ดี 
หำกต้องกำรเปิดตลำดใหม่ในต่ำงประเทศ มีส่งขำยตลำด Modern 

Trade ในประเทศเพ่ือกำรบริโภคสดซึ่งมีรำคำขำยผลิตผลดีกว่ำกำรขำยเป็นสับปะรดเพ่ือเข้ำ โรงงำนแปร
รูป ผลผลิตสับปะรดนั้นต้องมีคุณภำพ มีควำมปลอดภัย ผลิตได้ในปริมำณสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งกำรจะ
ท ำเช่นนั้นได้ผู้ผลิตจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำรผลิต กำรจัดกำรที่ดีให้สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่ 
รวมทั้งต้องด ำเนินกำรในลักษณะกลุ่มจึงจะสำมำรถจัดส่งผลผลิตได้ในปริมำณที่มำกและต่อเนื่องได้  

(1.3) จัดกำรองค์ควำมรู้ 
  ภำครัฐโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้กำรสนับสนุนหรือควำมช่วยเหลือ

ในกำรจัดท ำ ทั้งศึกษำวิจัยและรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรถอดบทเรียนกำรปลูกสับปะรด
บริโภคผลสดจำกเกษตรที่ประสบควำมส ำเร็จ เพ่ือถ่ำยทอด เผยแพร่ให้ผู้เกษตรกรที่ปะสงค์จะปรับเปลี่ยน
ไปปลูกสับปะรดบริโภคผลสดพันธุ์ MD 2 หรือพันธุ์อ่ืน ๆ ที่มีควำมเหมำะสม และมีศักยภำพในตลำด
ต่ำงประเทศ น ำไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

 

(2) ขยำยพันธุ์หน่อพันธุ์สับปะรด MD2 
ต้องเร่งท ำกำรวิจัยเพ่ือหำแนวทำงเพ่ิมขยำยหน่อพันธุ์สับปะรด MD2 ให้มี

ปริมำณเพียงพอ ส ำหรับควำมต้องกำรในกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิตของเกษตรกรจำกกำรปลุกสับปะรด
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โรงงำนเป็นสับปะรดบริโภคผลสด หรืออย่ำงน้อยประมำณ 10% ของปริมำณกำรผลิตสับปะรดโรงงำน 
รวมถึงหำแนวทำงลดต้นทุนค่ำหน่อพันธุ์ซึ่งปัจจุบันยังมีรำคำค่อนข้ำงสูง 

(3) จัดท ำแผนกำรผลิตและทดลองปลูกเพ่ือยืนยันควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินกำรตำม
แผนที่ก ำหนดโดยในส่วนของคอม Compartment model เพ่ือให้เกษตรกรที่มีควำมสนใจเบื้องต้น
สำมำรถเริ่มน ำร่องผลิตสับปะรด MD2 ออกสู่ตลำดญี่ปุ่นได้เดือนละ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือเทียบเท่ำกับ
ปริมำณ 20 ตันต่อเดือน ดังโมเดลตัวอย่ำงกำรผลิตตำมแผนภำพที่ 6 ในหน้ำถัดไป 

 
โมเดลที่จัดท ำขึ้นนี้เป็นเพียงโมเดลตัวอย่ำงที่มีวัตถุประสงค์ให้สมำชิกสหกรณ์ผู้ปลูก

สับปะรดสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้น ำไปศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจ และเป็นต้นแบบในกำร
กระตุ้นให้สมำชิกฯ รวมกลุ่มกันด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนกำรปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตำเวียเพ่ือส่งโรงงำนแปร
รูปสับปะรดกระป๋องไปสู่กำรปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 เพ่ือกำรจ ำหน่ำยบริโภคผลสด ทั้งในตลำด
ภำยในประเทศ และตลำดต่ำงประเทศ โดยเฉพำะตลำดญี่ปุ่นซึ่งมีควำมต้องกำรสับปะรดอีกมำก 

 กำรด ำเนินกำรตำมโมเดล อยู่บนสมมติฐำนว่ำมีพ่ีน้องเกษตรกรที่ประสงค์ปรับเปลี่ยน
ไปปลูกสับปะรดพันธุ์ MD2 จ ำนวน 30 รำย 

 เพ่ือให้ได้สับปะรดส ำหรับคัดเลือกส่งไปจ ำหน่ำยยังประเทศญี่ปุ่นเดือนละ 20 ตัน
อย่ำงสม่ ำเสมอ ได้วำงแผนกำรผลิตของผู้ปลูก 30 รำยเพ่ือให้มั่นใจว่ำจะมีผลผลิตที่มี
ควำมสมบูรณ์ ทั้ง ขนำดของผล  ระดับควำมสุกที่เท่ำกันทั้งหมด ได้วำงแผนให้มี
ผลผลิตเดือนละ 80 ตัน ซึ่งเป็นปริมำณ 4 เท่ำของที่ต้องกำร (20 ตัน)  โดยผลผลิตที่
เกินมำก็เพ่ือส ำรองในกรณีที่ผลผลิตที่มีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดมีจ ำนวนน้อย ให้
สำมำรถทดแทนกันได้ทันท่วงที 

 กำรบริหำรจัดกำรกำรปลูก  ในแต่ละเดือนจะให้เกษตรกร 5 รำยปลูกสับปะรด MD2 
รำยละ 4 ไร่ หลังจำกนั้น 15 เดือน คือในเดือนที่ 16 จะมีผลผลิตสับปะรดเพ่ือคัด
ส่งไปจ ำน่ำยจ ำนวน 20 ตันจำกผลผลิต 80 ตัน ค ำนวณที่ปริมำณผลผลิตเฉลี่ย 4 ตัน/
ไร่ ผลผลิตส่วนที่เหลือสำมำรถจ ำหน่ำยในตลำดท้องถิ่นหรือส่งไปจ ำหน่ำยยังพ้ืนที่อ่ืน 
เช่น กรุงเทพ หัวหิน พัทยำ เชียงใหม่  และภูเก็ต 

 ในเดือนที่ 2 ก ำหนดให้สมำชิกอีก 5 คน (รำยที่ 2  8  14  20 และรำยที่ 27)  เริ่ม
ปลูกสับปะรด รำยละ 4 ไร่  

 ในเดือนที่ 3 ก ำหนดให้สมำชิกอีก 5 คน (รำยที่ 3  9  16  21 และรำยที่ 28)  เริ่ม
ปลูกสับปะรด รำยละ 4 ไร่  

 ในเดือนที่ 4 ก ำหนดให้สมำชิกอีก 5 คน (รำยที่ 4  10 16  22 และรำยที่ 28)  เริ่ม
ปลูกสับปะรด รำยละ 4 ไร่  

 ด ำเนินกำรเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ในรอบระยะเวลำ 2 ปีครึ่ง หรือ 30 เดือน สมำชิกแต่ละ
รำยจะได้หมุนเวียนปลูกสับปะรดจ ำนวน 5 ครั้ง หรือทุก ๆ 6 เดือน เพ่ือให้มีกำร
กระจำยปริมำณกำรปลูกและมีรำยได้บำงส่วนทยอยออก  ในเดือนที่ 16 เป็นครั้งแรก 
และทุก ๆ 6 เดือนในระยะเวลำต่อไปในเดือนที่ 22  28  และเดือนที่ 34  

 และเมื่อเกษตรกรพ่ีน้องผู้ปลูกสับปะรดมีควำมคุ้นเคยกับระบบกำรจัดสรรโควตำ 
และเทคนิควิธีกำรปลูกก็ไม่จ ำเป็นที่จะต้องปลูกส ำรองเป็นปริมำณมำกได้ 
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ในโอกำสปิดหลักสูตรกำรฝึกอบรมนักบริหำรระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นบส. กษ. รุ่น

ที่ 1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งหมด หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อเสนอแนะจำกำรศึกษำครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และ
ได้รับกำรพิจำรณำน ำไปปฏิบัติจริง และสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรมีส่วนร่วมให้สหกรณ์ชำวไร่
สับปะรดสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสบควำมส ำเร็จในกำรเปิดตลำดส่งผลผลิตสับปะรด 
MD2 ไปจ ำหน่ำยยังประเทศญี่ปุ่น และประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่ำงยั่งยืนในอนำคตอันใกล้นี้ 
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แผนภำพที่ 6   โมเดลแสดงกำรบริหำรจัดกำร กำรปลูกสับปะรดสำยพันธุ์ MD2 ของสมำชิกสหกรณ์ฯ 
จ ำนวน 30 รำย เพ่ือให้ได้ผลผลิตเดือนละไม่ต่ ำกว่ำ 20 ตัน ส ำหรับกำรส่งออกไป
จ ำหน่ำยยังตลำดประเทศ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในโอกำสปิดหลักสูตรกำรฝึกอบรมนักบริหำรระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นบส.กษ. รุนที่ 1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทั้งหมด 73 รำยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อเสนอแนะจำกำรศึกษำครั้งนี้ 
จะได้รับกำรพิจำรณำน ำไปปฏิบัติจริงและสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ในกำรมีส่วนร่วมให้สหกรณ์ชำวไร่
สับปะรดสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสบควำมส ำเร็จในกำรเปิดตลำดส่งผลผลิตสับปะรด 
MD2 ไปจ ำหน่ำยยังประเทศญี่ปุ่น และประเทศอ่ืนๆ ได้อย่ำงยั่งยืนในอนำคตอันใกล้นี้ 
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