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บทคัดยอ 

 
การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่องฉบับนี้ มุงเนนศึกษาสถานการณปจจุบันของการจัดการโซอุปทานและ 
โลจิสติกกสของอุตสาหกรรมสับปะรดกระปองในประเทศไทย และวิเคราะหตนทุนโลจิสติกส       
เพื่อเสนอแนวทางในการลดตนทุนและพัฒนาระบบโลจิสติกสในอุตสาหกรรมสับปะรดกระปอง   
โดยการสัมภาษณเชิงลึกเจาหนาที่ของกรณีศึกษาโรงงานผลิตขนาดใหญ และใชแบบสอบถามในการ
รวบรวมขอมูลของเกษตรกรและผูรวบรวมสับปะรด ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 
พบวาตนทุนโลจิสติกสของเกษตรกร กรณีเกษตรกรสงสับปะรดเองเทากับ 0.723 บาทตอกิโลกรัม คิด
เปนรอยละ 18.66 ของตนทุนการผลิตสับปะรด และในกรณีเกษตรกรสงสับปะรดผานผูรวบรวม
คํานวณตนทุนโลจิสติกสได 0.245 บาทตอกิโลกรัม คิดเปนรอยละ 7.20 ของตนทุนการผลิตสับปะรด 
สวนตนทุนโลจิสติกสของผูรวบรวมเทากับ 0.361 บาทตอกิโลกรัม ดังนั้นตนทุนโลจิสติกสของการ
กระจายสับปะรดจากเกษตรกรไปยังผูรวบรวมจนถึงหนาโรงงานแปรรูปมีตนทุนโลจิสติกสที่ต่ํากวา
ตนทุนโลจิสติกสที่เกษตรกรทําการสงสับปะรดเองเทากับ 0.117 บาทตอกิโลกรัม นอกจากนี้ดวย
ขอจํากัดของขอมูลผูวิจัยจึงรวบรวมตนทุนโลจิสติกสของโรงงานแปรรูปไดในลักษณะรอยละตอ
ตนทุนโลจิสติกสทั้งหมดพบวาตนทุนในกิจกรรมรับคําสั่งซื้อมีสัดสวนที่สูงสุดในตนทุนโลจิสติกส
ของโรงงานแปรรูปคิดเปนรอยละ 28.41 รองลงมาคือตนทุนการขนสงคิดเปนรอยละ 22.53  
 
เนื่องจากตนทุนการขนสงของเกษตรกรสูงเปนอันดับสามคิดเปนรอยละ 12.34 ของตนทุนการผลิต
สับปะรดรองจากตนทุนการเตรียมวัสดุปลูก และคาปุย ตามลําดับ แนวทางในการลดตนทุนโลจิสติกส
ของเกษตรกรจึงควรสงเสริมใหมีการพัฒนาผูรวบรวมใหทําหนาที่เปนผูใหบริการดานโลจิสติกส ที่ทําการ
รวบรวมสับปะรดจากเกษตรกรที่ทําสัญญากับโรงงาน (Contract Farming) และขนสงสับปะรดใหแก
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ทางโรงงานโดยตรงเพื่อความสะดวกในการสืบยอนกลับสินคาที่มีปญหา รวมถึงการวางแผนการปลูก
ใหมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่พรอมกัน เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณขนสงตอเที่ยวของเกษตรกร 
และสงผลใหตนทุนตอหนวยลดลง นอกจากนี้ ควรพัฒนาทาเรือชายฝงในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธให
เปนทาเรือที่มีศักยภาพในการขนสงตูคอนเทนเนอรไดก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยลดตนทุนการ
ขนสง และเปนทางเลือกในการขนสงของโรงงานผูผลิตตอไป 
 
คําสําคัญ : สับปะรดกระปอง / โซอุปทาน / ตนทุนโลจิสติกส 
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Abstract 
 
This special project aims to study the present supply chain and logistics management in a Thai 
canned pineapple industry, analyze logistics cost of the supply chain and propose guidelines to 
reduce the cost and develop its logistics system. The in-depth interview was used for collecting the 
manufacturer’s data and questionnaire used for collecting data from farmers and collectors in 
Prachuab Khiri Khan Province.  
 
It was found that the average farmers’ logistics cost with their own transportation cost to the 
manufacturer is 0.723 baht per kilogram or 18.66 percent of the pineapple production cost. If the 
farmers transport pineapple through collector channel, the average farmers’ logistics cost is 0.245 
baht per kilogram or 7.20 percent of the pineapple production cost. The average collectors’ logistics 
cost is 0.361 baht per kilogram. The average logistics cost of the farmers transport via the collectors 
to the plant is less than that of the farmers direct transport to the plant about 0.117 baht per 
kilogram. Moreover, we calculated the logistics cost of the plant in terms of percentage because of 
the limitation of the data. The order processing cost is the highest cost and it is 28.41 percent. 
Secondly is the transportation cost which is 22.53 percent.  
 
The transportation cost is the third highest pineapple production cost and it is 12.34 percent of the 
pineapple production cost. The first and second highest pineapple production costs are raw material 
cost and fertilizer cost respectively. The guidelines to reduce the farmers’ logistics cost could be 
conducted by developing the collectors to work as  third party logistics service providers that collect 
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pineapple from the contract farmers and transport to the factories.  This process must be traceability   
if the products would be problematic.  The planting plan should be planned with taking harvesting 
period of time into account in order to reduce transportation cost and also total cost per unit. In 
addition, the government should support to develop a costal container port in Prachuab Khiri Khan 
Province. It is another way to reduce transportation cost and could be a new alternative for the 
manufacturers. 
 
Keywords: Canned Pineapple / Supply Chain / Logistics Cost 
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