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สวนที่ 1
บทที่ 1
เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
(จังหวัดชุมพร สุราษฎธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา
นราธิวาส ปตตานี)
1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจยางพารา
ยางพาราเปนอุตสาหกรรมหลักซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนากา รเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติจัดอยูในกลุม อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเปนเลิศในตลาดโลก ประเทศไทย จัดเปนผูผลิต
ยางพาราอันดับหนึ่งของโลก โดยในป 2545 ประเทศไทยสงออกยางพาราทั้งสิ้น 2,632,771 ตัน เปน
มูลคาการสงออก 110,887 ลานบาท โดยเปนผลิตภัณฑยางแปรรูป 54,370 ลานบาท และสงออกใน
รูปของวัตถุดิบ 56,517 ลานบาท จะเห็นวาอุตสาหกรรมยางพาราของไทยยังเนนผลิตภัณฑที่มี
มูลคาเพิ่มต่ํา
ประกอบกับสถานการณในชวง2-3 ปที่ผานมา ราคายางมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากประเทศ
จีนมีความตองการใชยางธรรมชาติในประเทศมากขึ้น และแนวโนมควา มตองการใชยางธรรมชาติ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนั้นประเทศไทยยังไดรวมมือกับ ประเทศผูผลิตและผูสงออกยาง
ธรรมชาติที่สําคัญ จัดตั้งบริษัทรวมทุนยางสามประเทศ (ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ) เพื่อบริหาร
จัดการการผลิตและสงออกยางรวมกัน
นอกจากนั้น สํานักงานคณะก รรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ไดทําการวิเคราะหสถานการณยางพารา ในพื้นที่ภาคใต พบวาในอุตสาหกรรมปลายน้ํา
มีองคประกอบสําคัญที่คอนขางสมบูรณ เหมาะกับรูปแบบการพัฒนาดวยวิธีคลัสเตอรเปนอยางยิ่ง
ปริมาณความตองการใชยาง พาราในตลาดโลก ป 2007 ประมาณ 7 ลานตัน ประเทศไทย
ควรเนนการเปนศูนยกลางของโลกในดานผลิตภัณฑยางพารา รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนใน
ทุกๆดาน

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

-22. การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
 เงื่อนไขปจจัยการผลิต
จุดแข็ง
- มีทรัพยากรที่นํามาใชเปนวัตถุดิบเพียงพอ
- ความไดเปรียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
- แหลงวัตถุดิบอยูในพื้นที่
- ตั้งอยูใกลโรงงานแปรรูปซึ่งสวนใหญกระจายตัว อยูในพื้นที่ภาคใต เชน จังหวัดตรัง
- ความรูและประสบการณในการผลิต
- มีการรวมกลุม
- อยูใกลกับทาเรือสงขลาทําใหประหยัดตนทุนในการขนสง
- ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล และเปนพืชเศรษฐกิจ
จุดออน
- เงินทุนไมเพียงพอ
- คุณภาพของวัตถุดิบไมสม่ําเสมอ
- กลุมผูผลิตขนาดเล็กขาดทักษะในการผลิต
- การสงออกยางพาราไปตางประเทศ มียางพาราจํานวนหนึ่งสงออกผานทาเรือ
กรุงเทพฯ ทําใหเสียคาใชจายในการขนสงสูง
- ขาดความรูที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
- ผูผลิตรายเล็กไมมีอํานาจการตอรอง
- เกษตรกรขายยางพาราไดราคาต่ํากวาที่ควรจะเปน
- ตนทุนการผลิตสูง
 เงื่อนไขดานอุปสงค
จุดแข็ง
- ตลาดในประเทศมีศักยภาพ
- ตลาดตางประเทศ มีแนวโนมดี เนื่องจากมีปริ มาณที่ผลิตไดมาก
- ความตองการของลูกคามีสวนในการพัฒนาดานคุณภาพ
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-3จุดออน
- ประเทศผูซื้อมีบทบาทในการกําหนด ราคายางไทย
- ลูกคา มีอํานาจตอรอง มากขึ้น
- ปญหาเรื่องตนทุนในการขนสงสินคา
- ขาดขอมูลดานความตองการลูกคา แนวโนม ฯลฯ
- ตลาดกลางยางพาราไมครอบคลุมทุกพื้นที่และไมเปนระบบที่เชื่อมโยงกับ
ตลาดกลางในแตละจังหวัด
 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry)
จุดแข็ง
- การรวมกลุมของผูประกอบการระดับหนึ่ง ทําใหสามารถสรางตลาดกลางได
และปจจุบันความตองการของตลาดสูง
- รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาการทําสวน ยางพาราใหเปนพืชเศรษฐกิจ
ที่สําคัญ
จุดออน
- การขาดจริยธรรมของกลุมสมาชิก
- กลุมผูผลิตขาดความรวมมือกันอยางแทจริง
- การผลิตยางของเกษตรกรไมสอดคลองกับความ ตองการของตลาด
- ผลผลิตยางมีคุณภาพต่ําและไมสม่ําเสมอ
- อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเติบโตเฉพาะ ในรูปวัตถุดิบขั้นตนเพื่อการ
สงออก
- การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเนนการ สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ
ซึ่งสวน ทางกับการเจริญเติบโตของเกษตรกร
 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน ( Related & Supporting Industries)
จุดแข็ง
- มีความรวมมือของธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันในทําใหเกิดตลาดกลาง
- อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนกัน
- หนวยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษา มีความพรอมที่จะสนับสนุนดานตาง ๆ
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-4จุดออน
- ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ
- ภาครัฐขาดการประสานงานกัน
- ขาดระบบขอมูลขาวสารที่เชื่อมโยง
- ขาดความรวมมือกันระหวางกลุมผูผลิต
- ธุรกิจขนสง มีราคาตนทุนการสงออกที่สูง และมีแนวโนมวาจะสูงยิ่งขึ้น
 ขอเสนอแนะเพื่อเสริมจุดแข็ง-แกไขจุดออน
- ภาครัฐควรสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางตลาดกลางแตละจังหวัด
- สถาบันการศึกษาควรฝกอบรมเพิ่มทักษะในการผลิตใหแกผูผลิตขนาดเล็ ก
เพื่อใหเกิดการผลิตสินคาอยางมีคุณภาพสม่ําเสมอ
- ควรสงเสริมใหมีการพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปยาง
- ควรจัดทําศูนยขอมูลสารสนเทศเรื่องยางพารา
3. ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
เงื่อนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions)
ยางพาราเปนอุตสาหกรรมหลักซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติจัดอยูในกลุม อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเปนเลิศในตลาดโลก ประเทศไทย จัดเปน
ผูผลิตยางพาราอันดับหนึ่งของโลก โดยในป 2545 ประเทศไทยสงออกยางพาราทั้งสิ้น 2,632,771
ตัน เปนมูลคาการสงอ อก 110,887 ลานบาท โดยเปนผลิตภัณฑยางแปรรูป 54,370 ลานบาท และ
สงออกในรูปของวัตถุดิบ 56,517 ลานบาท เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรที่นํามาใชเปนวัตถุดิบ
เพียงพอ ,uความไดเปรียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติ มีแหลงวัตถุดิบอยูในพื้นที่ ตั้งอยูใกลโรงงาน
แปรรูปซึ่งส วนใหญกระจายตัวอยูในพื้นที่ภาคใต นอกจากนี้ยังอยูใกลกับทาเรือสงขลาทําให
ประหยัดตนทุนในการขนสง ผูผลิตยางพาราในประเทศไทยมีความรูและประสบการณในการผลิต
มีการรวมกลุม และไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล แตผูประกอบการสวนใหญประสบปญหาเรื่อง
เงินทุนไมเพียงพอ คุณภาพของวัตถุดิบไมสม่ําเสมอ กลุมผูผลิตขนาดเล็กขาดทักษะในการผลิต การ
สงออกยางพาราไปตางประเทศ มียางพาราจํานวนหนึ่งสงออกผานทาเรือกรุงเทพฯ ทําใหเสีย
คาใชจายในการขนสงสูง ขาดความรูที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ ผูผลิตรายเล็ก
ไมมีอํานาจการตอรอง เกษตรกรขายยางพาราไดราคาต่ํากวาที่ควรจะเปน และปญหาตนทุนการผลิต
สูง
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-5เงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions)
ในชวง2-3 ปที่ผานมา ราคายางมีแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากประเทศจีนมีความตองการ
ใชยางธรรมชาติในประเทศมากขึ้น และแนวโนมความตองการใชยางธ
รรมชาติเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนือ่ ง สงผลใหตลาดในประเทศมีศักยภาพ สวนตลาดตางประเทศ มีแนวโนมดี เนื่องจากมี
ปริมาณที่ผลิตไดมาก ความตองการของลูกคามีสวนในการพัฒนาดานคุณภาพ แตผูผลิตยางพารา
ในประเทศกลับประสบปญหาเนื่องจาก ประเทศผูซื้อมีบทบาทในการกําหนด ราคายางไทย ลูกคา
มีอํานาจตอรองมากขึ้น ปญหาเรื่องตนทุนในการขนสงสินคา ขาดขอมูลดาน ความตองการลูกคา
แนวโนม ฯลฯ ตลาดกลางยางพาราไมครอบคลุมทุกพื้นที่และไมเปนระบบที่เชื่อมโยงกับตลาด
กลางในแตละจังหวัด
บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry)
ในดานบริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ ผูประกอบการในพื้นที่มีการรวมกลุม
ของผูประกอบการระดับหนึ่ง ทําใหสามารถสรางตลาดกลางได และปจจุบันความตองการของ
ตลาดสูง รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาการทําสวน ยางพาราใหเปนพืชเศรษฐกิ จที่สําคัญ
นอกจากนี้ยังมีปญหาดาน การขาดจริยธรรมของกลุมสมาชิก กลุมผูผลิตขาดความรวมมือกันอยาง
แทจริง การผลิตยางของเกษตรกรไมสอดคลองกับความ ตองการของตลาด ผลผลิตยางมีคุณภาพ
ต่ําและไมสม่ําเสมอ อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเติบโตเฉพาะ ในรูปวัตถุดิบขั้ นตนเพื่อการ
สงออก การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเนนการ สนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ซึ่งสวน
ทางกับการเจริญเติบโตของเกษตรกร
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน ( Related & Supporting Industries)
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา มีความรวมมือข องธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกันในทําใหเกิดตลาดกลาง อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนกัน
หนวยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษา มีความพรอมที่จะสนับสนุนดานตาง ๆ แตอุตสาหกรรม
สวนใหญตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาครัฐขาดการประสานงานกัน ขาดระบบขอมูล
ขาวสารที่เชื่อมโยง ขาดความรวมมือกันระหวางกลุมผูผลิต ธุรกิจขนสง มีราคาตนทุนการสงออก
ที่สูง และมีแนวโนมวาจะสูงยิ่งขึ้น
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-6บทบาทรัฐบาล
รัฐบาลควรมีการสนับสนุนดานการตลาดเพื่อใหมีสัดสวนการตลาดเพิ่มขึ้น Tire Expo
และสรางความรวมมือกับรัฐบาล ASEAM เพือ่ ช วยผนึกกําลังแกปญหาการกีดกันทางการตลาด
เพื่อใหมีระดับราคาและกําลังการผลิตที่เหมาะสม รัฐควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง International
Rubber Company รวม 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังควรมีการ
สนับสนุนดานการสรางมูลคาเพิ่ม โดยมีการจัดตั้ง
Rubber Technology Center เพือ่ ให
ผูประกอบการไทยสามารถผลิตและแปรรูปสินคาใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น รัฐควรสงเสริมอุตสาหกรรม
ตนน้ํา เชน ควรมีการรักษาเสถียรภาพของระดับราคา และมีการปรับปรุงนโยบายการปลูกและผลิต
ยาง การเพิ่ม productivity และมาตรฐานการผลิตโดยใชเ ทคโนโลยีที่เหมาะสม ควรใหมีฐานการ
ผลิตอยางครบวงจรของผลิตภัณฑยาง การขยายพื้นที่เพาะปลูกยาง สวนยางเอื้ออาทร โครงการโรง
รมและโรงอัดกอนยาง การวิจัยและพัฒนาพันธยาง ควรสงเสริมผลิตภัณฑปลายน้ํา ควรมีการพัฒนา
เครือขายวิสาหกิจ โดยเนน product champion เชน ยางล อ ผลิตภัณฑน้ํายางขน และจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมดานยางพาราที่จังหวัดสงขลา ควรพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถใชยางธรรมชาติทดแทน
ได โดยเพิ่มการใชยางในตลาดภาครัฐ ควรมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่มีศักยภาพ โดยเรงวิจัย
ผลิตภัณฑที่มีศักยภาพในอนาคต เชน ไบโอเทคน้ํายางสด และพัฒนาวัสดุวิศวกรรม รัฐควรสงเสริม
ใหอุตสาหกรรมยางในพื้นที่ เปนผูนําในนวัตกรรมของผลิตภัณฑจากยาง ดานการแปรรูปควรให
BOI สนับสนุนการลงทุนดานการแปรรูปยาง

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

-74. Cluster Mapยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
คลัสเตอรยางพาราในกลุมจังห วัดภาคใตฝงอาวไทย มีองคประกอบตางๆ ในแผนที่
คลัสเตอร (Cluster Map) ดังแสดง

แผนที่คลัสเตอรยางพารา
ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)
ยาง
ตตนนยาง
ยางแผ
น
/ยางแท
ยางแผน/ยางแทงง
ยางขนน
น้น้ําํายางข

ธุรกิจหลัก (Core Activities)
ผูประกอบการ
แปรรูปขั้นตน เชน
ลอรถยนต

สารเคมี// ปปโโตรเคมี
ตรเคมี
สารเคมี
เครื่อ่องมื
งมืออ
เครื
เครื
อ
่
งจั
ก
รอุ
กรณ
เครื่องจักรอุปปกรณ

ผูประกอบการแปร
รูปขั้นสูง ผลิตภัณฑ
น้ํายางขน

แมพพิมิมพพ บรรจุ
บรรจุภภัณ
ัณฑฑ
แม
เหล็กก ผผาาใบ
ใบ
เหล็
และวั
ต
ถุ
ด
บ
ิ
และวัตถุดิบอือื่น่นๆๆ

ผูคา /ผูสงออก

หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตลาด (ปลายน้ํา)
ลูลูกกคคาาในประเทศ
ในประเทศ
ลูลูกกคคาาตตาางประเทศ
งประเทศ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
อุอุตตสาหกรรมยานยนต
สาหกรรมยานยนต
บรรจุ
บรรจุภภัณ
ัณฑฑ /สื
/สื่อ่อ ประชาสั
ประชาสัมมพัพันนธธ
คลั
คลังงสิสินนคคาาศูศูนนยยกกระจายสิ
ระจายสินนคคาา
อุอุตตสาหกรรมสิ
สาหกรรมสิ่ง่งทอ
ทอ
อุอุตตสาหกรรมอิ
สาหกรรมอิเเล็ล็กกทรอนิ
ทรอนิกกสส

สถาบันการศึกษา
มหาวิททยาลั
ยาลัยย
•• มหาวิ
•• สถาบั
สถาบันนอบรมในทาง
อบรมในทาง
อาชีพพ
อาชี
อาชีววศึศึกกษา
ษา
•• อาชี
หนววยงานวิ
ยงานวิจจัยัย
•• หน

กลุม สมาคม ชมรม องคกร
หอการคาาจัจังงหวั
หวัดด
•• หอการค
•• สภาอุ
สภาอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
สมาคมถุงงมืมืออยาง
ยาง
•• สมาคมถุ
•• สมาคมขนส
สมาคมขนสงง
องคกกรอื
รอื่น่น ๆๆ ทีที่เ่เกีกี่ย่ยวข
วขอองง
•• องค

หนววยงานภาครั
ยงานภาครัฐฐ
หน
•• นโยบายความร
นโยบายความรววมมื
มมืออ
ระหว
า
งประเทศ
ระหวางประเทศ
•การปรับบปรุ
ปรุงงโครงสร
โครงสราางง
•การปรั
ฐาน
พืพื้น้นฐาน
•สถาบันนทดสอบ
ทดสอบ
•สถาบั
•หนววยงานอื
ยงานอื่น่นๆๆ ทีที่ ่
•หน
เกี่ย่ยวข
วขอองง
เกี

ภาพที่ 1 แสดง Cluster Map ยางพารา
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อุอุตตสาหกรรมอาหาร
สาหกรรมอาหาร
อุอุตตสาหกรรมบริ
สาหกรรมบริกการสุ
ารสุขขภาพ
ภาพ

-8Diamond model อุตสาหกรรมยางพารา
สามารถสรุปผลการวิเคราะห Diamond model อุตสาหกรรมยางพาราภาคใตฝงอาวไทย ไดดงั นี้
การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจยางพารา โดยใช Diamond Model
จุดแข็ง
- ปจจุบันความตองการของตลาดสูง
- รัฐบาลใหความสําคัญกับการให ยางพาราให
เปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
จุดออน
- การขาดจริยธรรมของกลุม สมาชิก
- กลุมผูผลิตขาดความรวมมือกันอยางแทจริง
- การผลิตยางของเกษตรกรไมสอดคลองกับ
ความ ตองการของตลาด
- ผลผลิตยางมีคุณภาพต่ําและไมสม่ําเสมอ
ไ ิ โ

การสนับสนุนจากภาครัฐ
บริบทการแขงขัน
และกลยุทธทาง
ธุรกิจ

จุดแข็ง
- ตลาดในประเทศมีศกั ยภาพ
- ตลาดตางประเทศ มีแนวโนมดี
- ความตองการของลูกคามีสวน
ในการพัฒนาดานคุณภาพ
จุดออน
- ประเทศผูซื้อมีบทบาทในการ
กําหนด ราคายางไทย
- ลูกคา มีอํานาจตอรอง มากขึ้น

เงื่อนไขของ
ปจจัยการผลิต

จุดแข็ง
- ความไดเปรียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติ
- แหลงวัตถุดิบอยูในพื้นที่
- ตั้งอยูใกลโรงงานแปรรูปซึ่งสวนใหญกระจายตัว อยูในพื้นที่
ภาคใต
- ความรูแ ละประสบการณในการผลิต
- มีการรวมกลุม
- อยูใกลกับทาเรือสงขลาทําใหประหยัดตนทุนในการขนสง
- ไดรบั การสงเสริมจากรัฐบาล และเปนพืชเศรษฐกิจ
จุดออน
- เงินทุนไมเพียงพอ
- คุณภาพของวัตถุดิบไมสม่ําเสมอ
- กลุมผูผลิตขนาดเล็กขาดทักษะในการผลิต
- การสงออกยางพาราไปตางประเทศ มียางพาราจํานวนหนึง่
สงออกผานทาเรือกรุงเทพฯ ทําใหเสียคาใชจายในการขนสงสูง
- ขาดความรูที่ทันสมัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ
- ผูผลิตรายเล็กไมมีอํานาจการตอรอง
- เกษตรกรขายยางพาราไดราคาต่าํ กวาทีค่ วรจะเปน
- ตนทุนการผลิตสูง

เงื่อนไขดาน
อุปสงค

อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของและ
สนับสนุน

จุดแข็ง
- มีความรวมมือของธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกันในทําใหเกิดตลาดกลาง
- อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุนกัน
- หนวยงานของรัฐ และสถาบันการศึกษา มี
ความพรอมที่จะสนับสนุนดานตาง ๆ
จุดออน
- ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ
- ภาครัฐขาดการประสานงานกัน
- ขาดระบบขอมูลขาวสารที่เชื่อมโยง
- ขาดความรวมมือกันระหวางกลุมผูผลิต
- ธุรกิจขนสง มีราคาตนทุนการสงออกที่สูง
และมีแนวโนมวาจะสูงยิ่งขึ้น

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห Diamond model คลัสเตอรยางพารา
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-9จากแผนภาพทั้งสอง แสดงใหเห็นประเด็นในการพัฒนาเพื่อเสริมความเขมแข็งในหลายๆ
องคประกอบ รวมทั้งตองพัฒนาใหเกิดปฏิสัมพันธและความรวมมือ (Interaction and Networking)
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหคลัสเตอรยางพาราในพื้นที่ภาคใตมีความเขมแข็ง สามารถเชื่อมโยง
กับคลัสเตอรยางพารา ในภาคอื่นๆ ของประเทศไทย เพื่อความสามารถในการแขงขันในภาพรวม
ของประเทศ
ปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจยางพารา
1. การจัดตัง้ ตัวแทนหรือศู นยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจยางพารา (Cluster Development
Agent : CDA)
2. การสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนในการ
รวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรยางพารา
3. การเปรียบเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking) กับคลัสเตอรยางพา รา
อื่นๆ ทั้งในประเทศ เชน คลัสเตอรยางพาราภาคใตฝงอันดามัน และตางประเทศ เชนคลัสเตอร
ยางพารามาเลเซีย
4. การจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขายวิสาหกิจยางพารา เพื่อเผยแพร
ขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมยางพารา
5. การถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพารา
6. การถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมีใหแกกลุมเกษตรกรผูปลูก
ยางพารา
7. การถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในการผลิตน้ํายางที่มีคุณภาพ
8. การถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการผลิตยางแผนรมควันที่มีคุณภาพระหวาง
กลุมเกษตรกร โดยกลุมเกษตรกรผูผลิตยางแผนรมควันตนแบบ
9. การพัฒนาเทคโนโลยีตนทุนต่ําสําหรับเปน ตนแบบการพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา
10. การปลูกยางพาราในพื้นที่วางเปลา และเหมาะสมในการปลูกยาง
11. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารามูลคาสูง
12. การสงเสริมการพัฒนาตลาดกลางยางพารา
13. การบริหารตลาดกลางเพื่อเพิ่มคุณภาพยางพารา

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
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บทที่ 2
แผนภาพเครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
1. ภาพรวมกลุมจังหวัด

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา
แพร แมฮฮอ งสอน ลําปาง ลําพูน

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
กลาง
หนองคาย หนองบัวลําภู เลย
อุดรธานี กาฬสินธุ นครพนม

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ กําแพงเพชร
นครสวรรค พิจิตร อทัยธานี

7. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร

3.กลุมจังหวัดภาคกลาง
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา
อางทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
สิงหบุรี
4.กลุมจังหวัดตะวันตก
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

10.
10. กรุงเทพฯ

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

9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช
พัทลุง ปตตานี ยะลา นราธิวาส
สงขลา
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2. แผนภาพเครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
อุตสาหกรรมทองเที่ยว เกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
หัตถกรรม สิ่งทอและแฟชั่น ICT

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทองเที่ยว การคาชายแดน ผาฝาย
ยอมคราม ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ขาวหอมมะลิ โลจิสติกส

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
การทองเที่ยว การคาชายแดน ลอ
จิสติคส แปรรูปอาหาร ปศุสัตว
บริการองคความรู ออยและน้ําตาล
ขาว

4.กลุมจังหวัดตะวันตก
เลี้ยงสุกรคุณภาพ ขาวเกษตร
อินทรีย กุงแปรรูป ทองเที่ยว
สัปปะรดกระปอง

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

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา
มัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารและ
ขนมของฝากพื้นเมือง ผลิตภัณฑ
จากยางพารา อูตอเรือ ซอมเรือ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของฝากของที่
ระลึก ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยางพารา
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8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ทองเที่ยว อาหารทะเลแปรรูป อัญมณี
และเครื่องประดับ ผลไมสดและผลไม
แปรรูป ยานยนตและชิ้นสวน BIO plastic
9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
แพะ ยางพารา เปาฮื้อ สมุนไพร
ผลไม ไก อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน
สวนผลไม ทองเที่ยว การคาชายแดน

กลยุทธที่ 2 ถายทอดความรูและ
เทคโนโลยี

กลยุทธที่ 1 การเทียบเคียง

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

ยุทธศาสตรการเพิ่มคุณคา

กลยุทธที่ 2 พัฒนา CDA

ยุทธศาสตร
กลยุทธ
ยุทธศาสตรการสรางคุณคา กลยุทธที่ 1 การวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยี

1. เครือขายวิสาหกิจยางพารา
โครงการ
1. โครงการพัฒนาเ ทคโนโลยีตนทุนต่ําสําหรับเปน ตนแบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑยางพารา
2. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารามูลคาสูง
1. โครงการจัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
ยางพารา (Cluster Development Agent : CDA)
2. โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอด
ความรูและประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแก
สมาชิกคลัสเตอรยางพารา
1. โครงการเทียบเคียงการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking)
กับคลัสเตอรยางพาราอื่นๆ ทั้งในประเทศ เชน คลัสเตอรยางพารา
ภาคใตฝงอันดามัน และตางประเทศ เชนคลัสเตอรยางพารา
มาเลเซีย เปนตน
1. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพารา

บทที่ 3
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
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งบประมาณ(ลานบาท)
1

กลยุทธที่ 4 พัฒนาตลาดกลาง
ยางพารา

กลยุทธที่ 3 พั ฒนาสายน้าํ
อุตสาหกรรมการผลิต

กลยุทธ
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสงมอบ กลยุทธที่ 1 เผยแพรขอมูล
คุณคา

ยุทธศาสตร

2. โครงการบริหารตลาดกลางเพื่อเพิ่มคุณภาพยางพารา
1. โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขาย
วิสาหกิจยางพารา เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขาย
อุตสาหกรรมยางพารา

โครงการ
2. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพทดแทน
ปุยเคมีใหแกกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพารา
3. โครงการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในการผลิตน้ํายางที่มี
คุณภาพ
4. โครงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการผลิตยาง
แผนรมควันที่มีคุณภาพระหวางกลุมเกษตรกร โดยกลุมเกษตรกร
ผูผลิตยางแผนรมควันตนแบบ
1. โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่วางเปลา และเหมาะสมในการ
ปลูกยาง
2. โครงการไมยางแปรรูปและเฟอรนิเจอรเพื่อการสงออก
1. โครงการสงเสริมการพัฒนาตลาดกลางยางพารา
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งบประมาณ(ลานบาท)
1

- 14 2. รายละเอียดของโครงการ มีดังนี้
1. โครงการจัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจยางพารา
(Cluster
Development Agent : CDA)
2. โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนใน
การรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรยางพารา
3. โครงการเทียบเคียงการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Benchmarking) กับคลัสเตอรยางพารา
อื่นๆ ทั้งในประเทศ เชน คลัสเตอรยางพาราภาคใตฝงอันดามัน และตางประเทศ เชนคลัสเตอร
ยางพารามาเลเซีย เปนตน
4. โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขายวิสาหกิจยางพารา
เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรมยางพารา
5. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพารา
6. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมีใหแกกลุมเกษตรกร
ผูปลูกยางพารา
7. โครงการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในการผลิตน้ํายางที่มีคุณภาพ
8. โครงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการผลิ ตยางแผนรมควันที่มีคุณภาพ
ระหวางกลุมเกษตรกร โดยกลุมเกษตรกรผูผลิตยางแผนรมควันตนแบบ
9. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตนทุนต่ําสําหรับเปน ตนแบบการพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา
10. โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่วางเปลา และเหมาะสมในการปลูกยาง
11. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารามูลคาสูง
12. โครงการไมยางแปรรูปและเฟอรนิเจอรเพื่อการสงออก
13. โครงการสงเสริมการพัฒนาตลาดกลางยางพารา
14. โครงการบริหารตลาดกลางเพื่อเพิ่มคุณภาพยางพารา
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- 15 เครือขายวิสาหกิจยางพารา
โครงการที่ 1
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.
2.
กิจกรรม
1.
2.
3.

โครงการจัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจยางพารา
(Cluster Development Agent : CDA)
ในโลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสําคัญ 3 ประการที่มีอิทธิพลตอเศรษกิจ
โลก ไดแกกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) การเปดเสรีทางการคา
(Trade Liberalization) และความกาวหนาทางเทคโนโลยี ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโ นโลยีชีวภาพ ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เปนประเด็นที่ทาทายตอประเทศไทย ดังนั้นการรวมกลุมกันระหวาง
ผูประกอบธุรกิจเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เพื่อจะไดมีการติดตอ
ประสานงานกัน รวมถึงการสื่อสารและเชื่อมโยงกันเปนเครือขายอันเปน
การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแขงขัน ทั้งในดานการผลิต การจัดการ
และการสรางนวัตกรรมในพื้นที่ ซึ่งการรวมกลุมจําเปนตองมีการจัดตั้ง
ตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจยางพารา
เพื่อประสานงานระหวางสมาชิกในกลุมและใหบริการทางดานความรู
การจัดอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ

ระดับความรูความเขาใจในการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ
จํานวนสมาชิกที่เขารวมการรวมกลุมของเครือขายวิสาหกิจยางพารา

จัดตัง้ ตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจยางพาราภาคใตฝงอาวไทย
ประสานงานระหวางสมาชิกในคลัสเตอรวิสาหกิจยางพาราภาคใตฝงอาวไทย
ใหบริการทางดานความรู การจัดอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด สถาบันวิจัยยาง
หอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
งบประมาณ
1,000,000 บาท
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- 16 โครงการที่ 2
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
กิจกรรม
1.

โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถ ายทอดความรูและ
ประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรยางพารา
การถายทอดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการรวมกลุมอุตสาหกรรม
เปนสิ่งสําคัญยิ่งที่จะทําใหการรวมกลุมเกิดขึ้นไดอยางรูปธรรม ซึ่งตอง
อาศัยทักษะ และความชํานาญจึงจะทําใหสมาชิกใ นกลุม อุตสาหกรรมได
เขาใจ และเห็นประโยชนของการรวมกลุมอยางแทจริง การสราง
ผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชน
ในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรยางพาราจึงควรจัดขึ้น
เพื่อใหคลัสเตอรยางพาราในพื้นที่ภาคใตฝ งอาวไทยมีตัวกลางถายทอด
ความรูและประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอร
ยางพารา

รอยละของสมาชิกคลัสเตอรยางพาราที่มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น
จํานวนการถายทอดองคความรูแกบุคลากร
จํานวนบุคลากร (Trainer) ที่ผานการฝกอบรม

คัดเลือกสมาชิกคลัสเตอรยางพารา ที่มีภาวะผูนํา มีความเสียสละ มีศักยภาพในการ
ถายทอดความรู แกสมาชิกอื่นๆในคลัสเตอร
2. ฝกอบรมตามหลักสูตร Training for Trainer และหลักสูตรเฉพาะดานยางพารา
3. ประสานการทํางานกับ CDA กลุมยางพาราภาคใตฝงอาวไทย
4. ประเมินผลการทํางานของ Trainer และปรับเปลี่ยนทุกๆ 1 ป
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
มหาวิทยาลัย เกษตรกรและ
ผูประกอบการยางพารา
งบประมาณ
1,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 17 โครงการที่ 3

หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการเทียบเคียงการรวมกลุ
มอุตสาหกรรม (Benchmarking)
กับคลัสเตอรยางพาราอื่นๆ ทั้งในประเทศ เชน คลัสเตอรยางพาราภาคใต
ฝงอันดามัน และตางประเทศ เชนคลัสเตอรยางพารามาเลเซีย เปนตน
จากภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมยางพาราที่กําลังเผชิญอยูในปจจุบัน
และการแขงขันที่กําลั งจะมีขึ้นในอนาคต ทําใหเกิดความจําเปนในการ
เทียบเคียง (Benchmarking) ระหวางการรวมกลุมอุตสาหกรรม
ภายในคลัสเตอรยางพารา กับคลัสเตอรยางพาราอื่น ๆ ทั้งในประเทศ เชน
คลัสเตอรยางพาราภาคใตฝงอันดามัน และตางประเทศ เชนคลัสเตอร
ยางพารามาเลเซีย เปนตน ทั้งนี้เปรียบเทียบเพื่อใหเห็นจุดแตกตาง หรือ
ชองวาง (Gap) ระหวางสภาพ / ความสามารถของกลุมตนเอง กับผูที่
เหนือกวา หรือเกงกวา ใหเห็นความออนดอย หรือหางชั้นกวาผูที่เกงที่สุด
(The Best) อันจะทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาจากผูที่เกงกวา ซึ่งเปน
การสรางเปาหมายที่ทาทายสําหรับกลุมคลัสเตอรของตน
เพื่อใหคลัสเตอรยางพาราในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทยไดเปรียบเทียบระยะ
การพัฒนา ความเขมแข็ง และแนวทางการพัฒนา เพื่อประโยชนในการ
รวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรยางพารา

1. เกณฑในการเทียบเคียง (Benchmarking)
2. ทีมงานทําหนาที่รับผิดชอบการเปรียบเทียบการรวมกลุมอุตสาหกรรมโดยตรง
กิจกรรม
1. คัดเลือกคลัสเตอรยางพาราทั้งในประเทศ เชน คลัสเตอรยางพาราภาคใตฝง อันดามัน
และตางประเทศ เชนคลัสเตอรยางพารามาเลเซีย เพื่อเปนคลัสเตอรในการเปรียบเทียบ
2. พิจารณาสถานการณในปจจุบันของคลัสเตอรยางพาราพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
3. กําหนดเกณฑในการเทียบเคียง (Benchmarking)
4. ตั้งคณะกรรมการ ดําเนินการเทียบเคียง ประเมินผลคลัสเตอร
5. จัดสัมมนา นําเสนอสถานการณ และผลการเทียบเคียงเพื่อระดมสมองจาก ผูมีสวนได
สวนเสียในคลัสเตอรยางพาราภาคใตฝงอาวไทย ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการ เพื่อลดชองวางการพัฒนาและความเขมแข็ง คลัสเตอร
6. ดําเนินการเปรียบเทียบ และจัดสัมมนาเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 18 ระยะเวลาดําเนินงาน 3 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผูประกอบการ
ยางพารา CDA และ Trainer กลุมยางพารา
งบประมาณ
300,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 19 โครงการที่ 4

หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.
2.
กิจกรรม
1.
2.

โครงการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยีสําหรับเครือขายวิสาหกิจ
ยางพารา เพื่อเผยแพรข อมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายอุตสาหกรรม
ยางพารา
ในอุตสาหกรรมยางพารามีขอมูลจํานวนมากที่ตองศึกษาและเกี่ยวของ
ไดแกเรื่อง กฎระเบียบ ขอบังคับ เงื่อนไขการคาในการสงออก ขอมูลการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งขอมูลการวิจัยทั้งจากหนวยงาน
ภาครั ฐ เอกชน และสถาบันการเงิน ซึ่งขอมูลดังกลาวขางตนอาจจะ
กระจัดกระจายหรือรวบรวมไวหลาย ๆ แหง ทําใหยากตอการเขาถึง
ขอมูลตาง ๆ เหลานั้น ได จึงควรมีการจัดทําวารสารหรือ สื่อเทคโนโลยี
สําหรับเครือขายวิสาหกิจยางพาราเพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน
ในเครือขายอุตสาหกรรมยางพารา
เพื่อเผยแพรขอมูลที่เปนประโยชน ในเครือขายวิสาหกิจยางพารา เชน
ขอมูลกฏระเบียบขอบังคับ เงื่อนไขการคาในการสงออก ขอมูลการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ขอมูลการวิจัยทั้งจากหนวยงานภาครัฐ
เอกชน และสถาบันการเงินที่ไดมีการจัดทํา และรวบรวมไวในหลายๆ
แหลง

จํานวนสมาชิกที่ใชบริการ
ความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรมยางพาราดวยระบบสารสนเท

รวบรวม เรียบเรียงขอมูลที่เกี่ยวของและ เปนประโยชนแกเครือขายคลัสเตอรยางพารา
จัดทําเปนบทความ ที่งายตอความเขาใจ และนาสนใจ ในรูปแบบวารสาร จดหมายขาว
Web Site หรือสื่อเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เหมาะสม
3. สงใหสมาชิกเครือขายคลัสเตอรยางพารา ภาคใตฝงอาวไทย
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันวิจัยยาง สํานักงานพาณิชยจังห วัด
หอการคาจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
งบประมาณ
5,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 20 โครงการที่ 5
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
กิจกรรม
1.
2.

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพารา
จากภาวะความตองการยางพาราในตลาดโลกที่มีสูง (High Demand)
แตทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด ทําใหผลผลิตไมเพียงพอตอความตองการ
(Low Supply) จึงเปนเรื่องเรงดวนที่อุตสาหกรรมตองเรงประสิทธิภาพใน
การผลิตเพื่อใหยางพารามีผลผลิตสูง คุณภาพดี และจากการที่มีผูศึกษา
คนควา วิจัยเพื่อคนหา และพัฒนาเทคโนโลยีในการปลูกยางพาราไวแลว
จึงควรมีการถายทอดความรู และเทคโนโลยีการปลูกยางพารา ใหแก
สมาชิกในกลุมอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองใหทันความตองการของตลาด
เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพาราที่เหมาะสมและใหผลผลิตสูง
คุณภาพดี แกเกษตรกรผูปลูกยางพารา ทั้งในพื้นที่ปลูกเดิมและพื้นที่ขยาย
ใหม

จํานวนสมาชิกที่ไดรับการถายทอด
ผลการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกยางพารา
จํานวนผลผลิตตอไร

รวบรวม เทคโนโลยีการการปลูกยางพาราที่เหมาะสมและใหผลผลิตสูง คุณภาพดี
ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพารา แกเกษตรกรผูปลูกยางพารา ทั้งรายเกาและราย
ใหม ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันวิจัยยาง
เกษตรกรและผูประกอบการยางพารา
งบประมาณ
5,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 21 โครงการที่ 6
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมีใหแก
กลุมเกษตรกรผูปลูกยางพารา
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาการเกษตรที่ยั่งยืนเปนสวนสําคัญและเปน
ปจจัยหลักที่สังคมโลกใหความสําคัญ เพราะเปนองคประกอบหลักในการ
ชวยรักษาสิ่งแวดลอมที่ดี การใชเทคนิคทางชีวภาพ เปนการรวบรวมกลุม
จุลินทรียที่อยูในหมวดสรางสรรคที่มีอยู ตามธรรมชาติมาใชประโยชน
ชวยปรับปรุงสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น
ปองกันมิใหมีการทําลายชีวภาพที่สําคัญของเซลลไดปองกันฤทธิ์ของ
สารพิษไดหลายชนิด รักษาสภาพธรรมชาติของเซลล ไดมิใหเสื่อมสภาพ
รักษาสุขภาพของคนและสัตว
มิใหเปนโรคหรือเจ็ บปวยไดงาย
นอกจากนี้การใชปุยชีวภาพยังสามารถประหยัดตนทุนใชทดแทน
เคมีภัณฑ และลดปริมาณการใชสารเคมีของสมาชิกในกลุมอุตสาหกรรม
ไดอยางดียิ่ง การถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมี
ใหแกกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพารา จึงเปนโครงการที่จําเปนอยางยิ่
ง
สําหรับสมาชิกในกลุม
เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมี ใหแก
เกษตรกรผูปลูกยางพารา ลดตนทุนดานเคมีภัณฑ และลดปริมาณการใช
สารเคมีของเกษตรกร

1. จํานวนสมาชิกที่เขารับการถายทอด
2. ปริมาณที่ลดลงของการใชสารเคมีของสมาชิกที่เขารวมโครงการ
กิจกรรม
1. รวบรวม เทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพสําหรับการปลูก ยางพาราที่เหมาะสมและ
ใหผลผลิตสูง คุณภาพดี
2. ถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมีแกเกษตรกรผูปลูกยางพารา
ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
3. ติดตามและประเมินผล ปริมาณการใชเคมีภัณฑในสวนยางพารา ผลผลิตและผลิตภาพ
ยางพาราในพื้นที่ใชปุยชีวภาพ
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรกรและผูประกอบการยางพารา
งบประมาณ
1,000,000 บาท
เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 22 โครงการที่ 7
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

1.
2.
กิจกรรม
1.
2.

โครงการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในการผลิตน้ํายางที่มีคุณภาพ
ในอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยมีปญหาดานผลิตภาพการผลิต
(ผลผลิตน้ํายางต่ํา ) และคุณภาพของยางที่ผลิตได (ยางมีสมบัติแปรปรวน
ไมสม่ําเสมอ ) ทั้งนี้ในปจจุบันไดมีหนวยงาน และสถาบันทําการศึกษา
วิจัยและพัฒนามาตรฐานคุณภาพของน้ํายาง อั นเปนองคความรูที่ชวย
สรางคุณภาพการผลิตยางเพื่อใหไดน้ํายางที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวย
เพิ่มศักยภาพการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมยางพาราเพื่อการสงออกได
โครงการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในการผลิตน้ํายางที่มีคุณภาพจึง
ควรไดรับการสนับสนุนใหจัดขึ้น เพื่อ ถายทอดความรูใหแกกลุม
เกษตรกรในอุตสาหกรรม
เพื่อถายทอดองคความรูในการผลิตน้ํายาง ที่มีคุณภาพดี แกเกษตรกร
ผูปลูกยางพารา

จํานวนสมาชิกที่เขารับการถายทอด
คุณภาพของน้ํายางของสมาชิกที่เขารวมโครงการ

รวบรวม องคความรู เทคโนโลยี ในการผลิตน้ํายางที่มีคุณภาพดี
ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี ในการผลิตน้ํายาง แกเกษตรกรผูปลูกยางพารา ทั้งราย
เกาและรายใหม ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงา นเกษตรจังหวัด สถาบันวิจยั ยาง
เกษตรกรและผูประกอบการยางพารา
งบประมาณ
1,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 23 โครงการที่ 8

หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

โครงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการผลิตยางแผนรมควัน
ที่มีคุณภาพระหวางกลุมเกษตรกร โดยกลุมเกษตรกรผูผลิตยางแผน
รมควันตนแบบ
ยางแผนรมควันถือเปนสินคาสงออกหลักของประเทศไทย ซึ่งคุณภาพ
ของยางแผนรมควันมีความสําคัญตอการรับซื้อของตลาด ดังนั้น
นวัตกรรม และการพัฒนาคุณภาพของยางแผนรมควัน ตลอดจน
เทคโนโลยีและองคความรูในการผลิตยางแผนรมควันจึงควรไดรับการ
ถายทอดสูกลุมเกษตรกรผูผลิตยางแผนรมควัน
เพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี ในการผลิตยางแผนรมควัน ที่มี
คุณภาพดี แกเกษตรกรผูปลูกยางพารา ประสานความสัมพันธภายใน
กลุมคลัสเตอร เสริมสรางความเขมแข็งคลัสเตอรเกษตรกร

1. จํานวนสมาชิกที่เขารับการถายทอด
2. คุณภาพของยางแผนรมควันของสมาชิกที่เขารวมโครงการ

1. รวบรวม องคความรู เทคโนโลยี ในการผลิตยางแผนรมควันที่มีคุณภาพดี
จากกลุมเกษตรกรผูผลิตยางแผนรมควัน
2. จัดเวทีเกษตรกร เพื่อใหมีการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี ในการผลิตยางแผน
แกกลุม เกษตร กรผูปลูก ผูผลิตยางพารา ผูแปรรูปยางพาราในพื้นที่ภาคใต
ฝงอาวไทย
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันวิจัยยาง
เกษตรกรและผูประกอบการยางพารา
งบประมาณ
1,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 24 โครงการที่ 9
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตนทุนต่ําสําหรับเปน ตนแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑยางพารา
เทคโนโลยีในการผลิตเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหเกิดการลด
ตนทุนในการผลิต ซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องจะสงผลใหการผลิตมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้
น จึงควรมีการพัฒนา
เทคโนโลยีตนทุนต่ําสําหรับเปนตนแบบการพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป
ยางพารา ที่มีมูลคาเพิ่มสูง เปนเทคโนโลยีตนแบบในระดับตนทุนต่ํา
ที่เหมาะสมแก เกษตรกรผูปลูกยางพารา และผูประกอบการยางพารา

1. เทคโนโลยีตนแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑยางพาราที่เหมาะสม
2. ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา
กิจกรรม
1. นักวิจัย และนักพัฒนานวัตกรรม ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ
แปรรูปจากยางพาราที่มีคุณภาพดี
2. จัดทําเทคโนโลยีตนแบบที่เหมาะสม ในการพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา ที่มีตนทุนต่ํา
3. เผยแพรและขยายผลเทคโนโลยีตนแบบไปสูกลุมเกษตรกร และผูประกอบการ
ยางพารา
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันวิจัยยาง
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผูประกอบการยางพารา
งบประมาณ
1,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 25 โครงการที่ 10
หลักการเหตุผล

โครงการปลูกยางพาราในพื้นที่วางเปลา และเหมาะสมในการปลูกยาง
การเพิ่มผลผลิตเพื่อเสริมศักยภาพการแขงขันเปนอีกสิ่งหนึ่งที่มีความ
จําเปน ซึ่งมีพื้นที่ที่รกราง วางเปลาไมไดนํามาใชประโยชนอยางเต็มที่ ทํา
ใหเสียพื้นที่โดยเปลาประโยชน พื้นที่วางเปลาเหลานี้ถือเปนปจจัยการ
ผลิตที่สําคัญ จึงควรมีการวิจัย คนควาการปลูกยางพาราในพื้นที่วางเปลา
และเหมาะสมในการปลูกยาง
เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา เพิ่มปริมาณผลิตภัณฑยางพาราในตลาด

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
1. จํานวนพื้นที่ที่ปลูกยางพารา
2. จํานวนผลผลิตยางพาราในตลาด
กิจกรรม
1. สํารวจ รวบรวมขอมูลพื้นที่วางเปลา ที่มีความเหมาะสมในการปลูกยางพารา ในพื้นที่
ภาคใตฝงอาวไทย
2. สนับสนุนกลาพันธุยางพารา เทคโนโลยี เ
ครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
กลุมเกษตรกร และผูประกอบการยางพารา ใหลงทุนปลูกยางพารา ในพื้นที่วางเปลา
และเหมาะสมในการปลูกยาง
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรกรและผูประกอบการยางพารา
งบประมาณ
5,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 26 โครงการที่ 11
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารามูลคาสูง
งานวิจัยและการพัฒนามาตรฐานคุณภาพเปนสิ่งที่ชวยสรางศักยภาพการ
แขงขันใหกับผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราเพื่อการสงออก จึงควรมีการ
สงเสริมใหเกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารามูลคาสูงเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก
เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ที่มีมูลคาเพิ่มสูง สราง
นวัตกรรมผลิตภัณฑยางพาราแปรรูป

1. จํานวนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา
2. นวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราจากการวิจัย
กิจกรรม
1. สนับสนุน นักวิจัย เกษตรกร ผูประกอบการ ใหทําการ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปร
รูปยางพารา ที่มีมูลคาเพิ่มสูง สรางนวัตกรรมผลิตภัณฑยางพาราแปรรูป
2. เผยแพรและขยายผลงานวิจัยและพัฒนา ไปสูกลุมเกษตรกร และผูประกอบ
การ
ยางพารา เพื่อการนําไปลงทุนในเชิงพาณิชยตอไป
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยยาง
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรกรและ
ผูประกอบการยางพารา หอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
งบประมาณ
10,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 27 โครงการที่ 12
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
กิจกรรม
1.
2.

โครงการไมยางแปรรูปและเฟอรนเิ จอรเพือ่ การสงออก
ผลผลิตยางพาราและราคาของยางพาราในตลาดอาจเกิดการผันผวนอัน
เนื่องมาจากสภาพของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงปริมาณของอุป
สงค อุปทานในตลาดโลก เพื่อรักษาเสถียรภาพทางดานราคาและ
กอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิ จ จึงควรมีการสงเสริมและพัฒนาไมยาง
แปรรูปและเฟอรนิเจอรเพื่อการสงออกอันเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแก
อุตสาหกรรมไมยาง
เพื่อสงเสริมการแปรรูปไมยางพารา ในรูปแบบของเฟอรนิเจอรเพื่อการ
สงออก

จํานวนการสงออกไมยางแปรรูปและเฟอรนิเจอรจากยางพารา
จํานวนเงินลงทุนในอุตสาหกรรมไมยางแปรรูปและเฟอรนิเจอร
สวนแบงตลาดโลกของไมยางแปรรูปและเฟอรนิเจอร

สนับสนุนผูประกอบการใหลงทุนในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพารา
จัดกิจกรรมพัฒนา นักออกแบบในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร เพื่อใหมีควา มสามารถใน
การออกแบบเฟอรนิเจอรใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
3. สงเสริมดานการขยายตลาดเฟอรนิเจอรไมยางพาราในตลาดตางประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานพาณิชยจังหวัด
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ผูประกอบการเฟอรนิเจอรไมยางพารา
หอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
งบประมาณ
3,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 28 โครงการที่ 13
หลักการเหตุผล

โครงการสงเสริมการพัฒนาตลาดกลางยางพารา
ราคายางพาราในตลาดโลกมีความผันผวนอยูตลอด ซึ่งประเทศไทยเปน
ประเทศสงออกยางพาราอันดับตน ๆ ของโลก จึงควรมีการสงเสริมและ
พัฒนาตลาดกลางยางพาราของไทยขึ้น เพื่อใหบริการซื้อขายยางพาราขึ้น
ในตลาดกลาง ซึ่งจะทําใหเกษตรกรไดรับความเปนธรรมในเรื่องคุณภาพ
น้ําหนัก และราคายาง สวนผูซื้อก็จะสามารถเลือกซื้อยางตามคุณภาพยาง
และปริมาณยางที่ตองการได
เพื่อพัฒนาตลาดกลางยางพารา

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
1. ตลาดกลางยางพาราในพื้นที่สําคัญ
2. ราคายางพารา
3. จํานวนผูประกอบการยางพาราที่ใชบริการตลาดกลางยางพารา
กิจกรรม
1. จัดตั้งตลาดกลางยางพารา เพื่อรวมศูนยกลางการจัดการดานการตลาดยางพารา
ในพื้นที่สําคัญๆของภาคใตฝงอาวไทย
2. สงเสริมใหเกษตรกร ผูปลูกและผูประกอบการยางพาราใชบริการตลาดกลางยางพารา
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (2549-2550)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพาณิชยจังหวัด หอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
งบประมาณ
10,000,000 บาท
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- 29 โครงการที่ 14
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

โครงการบริหารตลาดกลางเพื่อเพิ่มคุณภาพยางพารา
ในระบบการคาเสรีที่เปนอยูในเศรษฐกิจแบบทุนนิยมปจจุบัน ผลักดันให
บทบาทของตลาดกลางยางพารามีความสําคัญยิ่งขึ้น เพราะจะทําหนาที่
การกําหนดระเบียบการซื้อขายยาง และมาตรฐานคุณภาพยาง ตลอดจน
จัดหาเครือ่ งอํานวยความสะดวกในการบ ริการ และบริหารตลาดกลางให
เปนไปตามระเบียบที่กําหนด
เพื่อศักยภาพในการบริหารตลาดกลางยางพารา เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ
ยางพารา

1. ระบบการบริหารจัดการของตลาดกลาง
2. แผนการตลาดและการจัดการของตลาดกลาง
กิจกรรม
1. ศึกษาระบบ บริหารจัดการการตลาดกลา งยางพารา เพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
ยางพารา
2. ปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการ ตลาดกลางยางพารา ภาคใตฝงอาวไทย
3. ประเมินผลการบริหารจัดการตลาดกลางยางพารา เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (2549-2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานพาณิชยจังหวัด หอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
งบประมาณ
5,000,000 บาท
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สวนที่ 2
บทที่ 1
เครือขายวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยาง : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
(จังหวัดชุมพร สุราษฎธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ปตตานี)
1. ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยาง : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
อุตสาหกรรมไมยางพารา (Rubber Wood Industry) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวของกับ
ไมยางพาราทั้งระบบ ครอบคลุมตั้งแตการเลือกสรรพันธุตนยางพารา การปลูก การนําไมยางพารา
มาใชประโยชน นโยบายของภาครัฐในช วง 15 ป ที่ผานมานี้ ไดมุงเนนการใชประโยชนจากน้ํายาง
เปนหลัก มิไดมองถึงประโยชนจากไมยางพาราเปนสําคัญ ไมยางพาราไดเปนวัสดุราคาถูกที่นํามา
ทดแทนไมเนื้อแข็ง เพื่อเอามาผานกระบวนการอบแหงและน้ํายา แลวนําไปผลิตเฟอรนิเจอร
ปจจุบันไทย มีเนื้อที่ปลูกยางประมาณ 12.2 ลานไร เปนประเทศผูผลิตยางพารา อันดับ 1
ประมาณ 2.3 ลานตัน นอกจาก ปริมาณน้ํายางแลว กําลังผลิตไมทอนเพื่อปอนสูโรงงาน
อุตสาหกรรมไม หลังจากตนยางแกใหผลผลิตต่ํา จะตองโคนเนื้อที่ปลูกทดแทนป ละ 230,000 ไร มี
ปริมาณไม ถึง 5.1 ลานตารางเมตร ปจจุ บันไมแปรรูปยางพารา มีบทบาทสําคัญ เปนวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมไมของประเทศ ไมยางพาราเปนผลพลอยไดของการปลูกยาง สามารถลดการบุกรุก
การทําลายพื้นที่ปาอยางไดผลดียิ่ง
โอกาสทางการตลาดของเฟอรนิเจอรไมยางพาราในดานการสงออกสินคาเฟอรนิเจอร
และชิน้ สวนในเดือนแรกของป 2548 มีมูลคา 98.70 ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันในป 2547 ซึ่งมีมูลคา 90.29 เพิ่มขึ้นรอยละ 9.32
กลุมผูประกอบการไมยางพาราในพื้น ที่ จึงมีแนวคิดวานาจะมารวมกลุมกันเพื่อจัดตั้ง
บริษัทกลางในการขายไมยางพาราแปรรูปทั้งตางประเทศและในประเทศ เพราะพื้นที่ภาคใตฝงอาว
ไทยเปนแหลงปลูกไมยางพารามากเปนอันดับตน ๆ ของประเทศไทย ประกอบกับนโยบายของรัฐที่
ตองการใหผูประกอบการมีการรวมตัวกันมากขึ้ น เมื่อป 2548 ทางศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่
10 ไดสนับสนุนใหเกิดการรวมกลุมขึ้นโดยมีผูผลิตไมยางพาราแปรรูปประมาณ 9 รายไดลงทุน
จัดตั้งบริษัทกลางเพื่อทําการขายไมยางพาราแปรรูป มีจุดประสงคคือ ทําการตลาดสินคาไมยางพารา
แปรรูปโดยมีการควบคุมคุณภาพไมที่จะขาย และเพื่อเปนการควบคุมไมใหไมยางพาราลนตลาด
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- 31 แรงผลักดันอีกอยางหนึ่งคือเพราะยางพารามีราคาสูงขึ้น ทําใหผูปลูกไมยางพาราไม
ตองการที่จะโคนไมยางพาราเพื่อขายไม แตอยากเก็บไวอีกสักระยะหนึ่งเพื่อกรีดน้ํายางตอไปแมจะ
ใหผลผลิตนอยลงก็ตาม ทําใหผูประกอบก ารเลื่อยและขายไมยางพาราแปรรูปขาดวัตถุดิบและมีให
ราคาสูง ๆ เพื่อแยงกันซื้อไมดิบ ทําใหตองซื้อไมดิบในราคาสูงและคุณภาพของไมแปรรูบที่ไดก็ได
คุณภาพที่ไมดี ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีการรวมตัวเพื่อแกปญหาดังกลาวขางตน
การผลิตไมยางพาราจากการโคนสวนยางเกาเพื่ อเปลี่ยนเปนยางพันธุดีทําไดประมาณ
ปละ 230,000 ไร เนื้อไมจากตนยางที่ถูกตัดโคนสามารถนํามาใชประโยชนไดประมาณไรละ
22 ลบ.ม. เมื่อคิดรวมเปนเนื้อไมยางพาราที่ตัดโคนเพื่อเปลี่ยนใหมมีปริมาณไมถึง 5 ลานลูกบาศก
เมตรตอป ผลการศึกษาทราบวาสามารถนําไมยางพาราออกมาใชไดประมาณ 70-75 เปอรเซ็นตของ
ปริมาณไมทอนที่ผลิตไดตอไร ไมยางพาราสวนใหญนํามาผลิตเปนเฟอรนิเจอรและชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑไมอื่นๆ เพื่อการสงออกปละไมต่ํากวาหมื่นลานบาท เนื่องจากอุตสาหกรรมไมยางพารา
ขยายตัวอยางรวดเร็ว สินคาเปนที่นิยมของตลาดทั้งในและตางประเทศ แยกออกได ดังนี้
1. ผลิตภัณฑไมยางพาราไดแก เครื่องเรือนไม ของเลน แผนชิ้นไมอัด (Particle Board)
ไมอดั แผนใยไมอดั แข็งความหนาแนนปานกลาง (MDF) พื้นไมปารเกต กรอบรูป เครื่องครัว อื่นๆ
2. ไมเสาเข็มงานกอสราง
3. ลอไมสําหรับมวนสายไฟฟาขนาดใหญ
4. เชื้อเพลิงในรูปแบบตางๆ เชน ฟน ถาน
5. ทําลังใสปลา
ตลาดสงออกเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่สําคัญ 3 อันดับแรกระหวางป 2546-2548 ไดแก
ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ซึ่งมีสัดสวนมากกวารอยละ 70 สวนแนวโนมการสงออกใน
ป 2548 การสงออกสินคาเฟอรนิเจอรและชิ้นสวนในเดือนแรกของป 2548 มีมูลคา 98.70 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ ชวงเวลาเดียวกันป 2547 ซึ่งมีมูลคา 90.29 เพิ่มขึ้นรอยละ 9.32
คาดไดวาป 2548 มูลคาการสงออกทั้งปจะดีขึ้น เนื่องจากจีนซึ่งเปนตลาดใหญที่สุด ไดรับผลกระทบ
Anti-Dumping จากสหรัฐอเมริกา มีผลทําใหวัตถุดิบไมยางพาราเหลือใชในประเทศมากขึ้น ปญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบในประเทศนาจะบรรเทาในทิศทางที่ดีขึ้น เปาหมายการสงออกป 2548 มูลคา
1,418.5 ลานเหรียญสหรัฐ และมีอัตราสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ1
ตลาดหลัก : ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมนี อิตาลี
เนเธอรแลนด อินโดนีเซีย สเปน มาเลเซีย
ตลาดที่มีศักยภาพ : เบลเยียม มาเลเซีย ฝรั่งเศส เดนมารก เกาหลีใต
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- 32 2.

การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยาง : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

 เงื่อนไขปจจัยการผลิต
จุดแข็ง
- มีวัตถุดิบในพื้นที่
- อยูใกลทาเรือ สะดวกในการสงออก
จุดออน
- ไมยางพาราดิบซึ่งเปนวัตถุดิบมีไมเพียงพอ
- มีการสูญเสียในกระบวนการผลิตสูง
- พันธุไมยางเปนแบบใหน้ํายางไมใชเนนใหเนื้อไม
- แรงงานรายวันบางชวงขาดแคลนเพราะแรงานไปทํางานอยางอื่นและเมื่อ
แรงงานใหมมาทําใหคุณภาพสินคาไมสม่ําเสมอ
 เงื่อนไขดานอุปสงค
จุดแข็ง
- ตลาดตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเฟอรนิเจอรบอยๆ ทุก 2 – 3 ป
- ตลาดสงออก เชนตะวันออกกลางยังมีอุปสรรคในเรื่องศาสนา และไมรูขอมูล
ความตองการสินคา
จุดออน
- ตลาดตางประเทศตองการสินคาที่มีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัยจาก
สารเคมีตกคาง
- มีการเปลี่ยนรูปแบบใหมๆ บอย
- สั่งซื้อเปนล็อตๆ
 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and Rivalry)
จุดแข็ง
จุดออน
- การแขงขันสูงเพราะอุปสรรคในการเขามาประกอบธุรกิจมีนอย
- การแขงขันใชราคาเปนหลัก ไมสงเสริมในการเพิ่มศักยภาพระยะยาว
- ไมมีการทําแผนธุรกิจ ไมมีตรายี่หอ
- รับจางผลิตตามคําสั่งซื้อ ทําใหการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพทําไดยาก
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- 33  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน ( Related & Supporting Industries)
จุดแข็ง
จุดออน
- รานคาเฟอรนิเจอรมีไมมาก
- ชาวสวนยางเก็บตนยางไวกรีดยางใหนานขึ้นเพราะน้ํามันราคาแพง ทําให
ราคายางสูงขึ้น
 ขอเสนอแนะเพื่อเสริมจุดแข็ง-แกไขจุดออน
- ควรมีการพัฒนาเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศใหมีประสิทธิภาพสูง
- พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีการผลิต การบริหารและการจัดการ การตลาด
- สนับสนุนการรวมกลุมหรือสรางเครือขายการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา
ของจังหวัดใหเขมแข็ง
- สงเสริมใหเฟอรนิเจอรไมยางพารามีคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
เชน
ไดรับระบบมาตรฐาน ISO 9000
- สงเสริมใหสินคามี Brand Name เปนที่ยอมรับอ ยางแพรหลายทั้งตลาดในและ
ตางประเทศ
- จัดทําระบบขอมูลวัตถุดิบ (ชนิดของไม จํานวนปาในประเทศ ) ตามความ
ตองการผลิตภัณฑ เพื่อประกอบการวางแผน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและควบคุมติดตามกระบวนการผลิตใหสูงขึ้น
3. ผลการวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยาง : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
3.1 เงื่อนไขปจจัยการผลิต (Factor Conditions)
ความไดเปรียบดานปจจัยการผลิตของวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพาราในประเทศ
ไทยคือ มีวัตถุดิบในพื้นที่ อยูใกลทาเรือ สะดวกในการสงออก เปนแหลงวัตถุดิบไมยางพารา
สามารถผลิตเฟอรนิเจอรที่ มีคําสั่งซื้อจํานวนนอยในแตละคําสั่งซื้อได ผูประกอบการมีทักษะ และ
ประสบการณในการทํางานมานาน แรงงานไทยมีทักษะ สามารถฝกอบรมไดงาย แตไมยางพารา
ดิบซึ่งเปนวัตถุดิบมีไมเพียงพอ มีการสูญเสียในกระบวนการผลิตสูง พันธุไมยางเปนแบบใหน้ํายาง
ไมใชเนนใหเนื้อไม แรงงานรายวันบางชวงขาดแคลนเพราะแรงานไปทํางานอยางอื่นและเมื่อ
แรงงานใหมมาทําใหคุณภาพสินคาไมสม่ําเสมอ การหมุนเวียนของแรงงานสูง ผูประกอบการไม
สามารถรักษาแรงงานที่ไดรับการฝกทักษะจนมีฝมือเอาไวในธุรกิจไดนาน เพราะสวนมากเปน
พนักงานขายแรงงาน บางชวงก็ออกไ ปทําอาชีพอื่น ทําใหกระทบการคุณภาพของสินคา ขาดการ
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- 34 วางแผนในการพัฒนาและผลิตบุคลากร ผูประกอบการสวนใหญยังขาดขอมูลและ ความรู การ
วางแผน ดานการตลาด (โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ) การประชาสัมพันธ และการบริหารงานอยาง
มีประสิทธิภาพ กระบวนการผลิตยังไมมีประสิทธิภาพ มี การสูญเสียมาก ผลิตภาพแรงงานยังต่ํา
ยางพารามีราคาสูง ทําใหวัตถุดิบมีไมเพียงพอ ทําใหตนทุนสูงขึ้น เครื่องจักร ตองมีการนําเขาจาก
ตางประเทศเปนจํานวนมาก ขาดฐานขอมูลทางดานเทคโนโลยีที่สนับสนุนและการรับชวงการผลิต
วัตถุดิบอื่น ๆ เชน สี และสารเคลือบเงาตาง ๆ นํา เขาจากตางประเทศและราคาสูง ผูผลิตเครื่องจักร
ไมในประเทศขาดการพัฒนาการสรางเครื่องจักรที่ ใชเทคโนโลยีทันสมัย ตนทุนคาขนสงสินคาไป
ยังตลาดผูบริโภคสูง
3.2 เงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions)
ตลาดสงออกไมยางพาราและไมเนื้อแข็งมีอัตราขยายตัว เชน ตลาดญี่ ปุน เนื่องจาก
ในป พ.ศ. 2541 ญี่ปุนขยายที่อยูอาศัยประมาณ 1 ลานยูนิต ตลาดสหรัฐฯ คืน GSP ใหกับประเทศ
ไทย ตั้งแตป พ .ศ. 2539 หลังจากตัด GSP เมื่อป พ.ศ. 2532 ทําใหสงออกไดเพิ่มขึ้น ตลาดเยอรมัน
เครื่องเรือนไมยางพาราของไทยเปนอันดับ 1 นอกจากนีต้ ลาดใหม ๆ และตลาดอื่น ๆ เชน ฝรั่งเศส
อังกฤษ ก็มีแนวโนมขยายตัว ตลาดตางประเทศมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเฟอรนิเจอรบอยๆ ทุก 2 –
3 ป ตลาดสงออก เชนตะวันออกกลางยังมีอุปสรรคในเรื่องศาสนา และไมรูขอมูลความตองการ
สินคา แต ตลาดตางประเทศตองการสินคาที่มีคุณภาพสูง และมีความปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง
มีการเปลี่ยนรูปแบบใหมๆ บอย ไมมีการออกแบบและตราสินคาเปนของตนเอง สวนมากจึงรับจาง
ผลิต ตลาดในประเทศคอนขางเล็ก และผูซื้อเนนที่ราคาถูก การแขงขันมักใชการตัดขายตัดราคา
3.3 บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ (Context for Firm Strategy and
Rivalry)
ขอไดเปรียบของผูประกอบการวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพาราในประเทศไทย
คือ ประเทศคูแขงสําคัญ เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน ประสบปญหาดานวัตถุดิบไมสามารถสงออก
ได แตการแขงขันสูงเพราะอุปสรรคในการเขามาประกอบธุรกิจมีนอยผูผลิตจากจี นมีตนทุนที่ถูก
กวา การแขงขันใชราคาเปนหลัก ไมสงเสริมในการเพิ่มศักยภาพระยะยาว ไมมีการทําแผนธุรกิจ ไม
มีตรายี่หอ รับจางผลิตตามคําสั่งซื้อ ทําใหการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพทําไดยาก
3.4 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงและสนับสนุน ( Related & Supporting Industries)
วิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพารามีเครื่อขายที่เกี่ยวของรวมตัวกันอยูจํานวนมาก มี
การรวมตัวกันหลวม ๆ แตมีปญหาและอุปสรรคดานผูประกอบการจํานวนมากยังมีความเขาใจ
เกี่ยวกับประโยชนของการรวมกลุมเปนคลัสเตอรไมถูกตองนัก - รานคาเฟอรนิเจอรมีไมมาก
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- 35 3.5 บทบาทรัฐบาล
รัฐบาลควรพัฒนาแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม
ยางพาราทั้งระบบ พัฒนาผูประกอบการใหมีการสรางตราสินคาและการออกแบบเปนของตนเอง
สนับสนุนการจัดหาปจจัยการผลิต เพื่อลดตนทุนและเพิ่มมูลคาของสินคา แตรัฐบาลยังไมมีแผน
ยุทธศาสตรที่ชัดเจนใ นการพัฒนาเฟอรนิเจอรไมยางพารา นอกจากนี้ยังไมมีหนวยงานที่มา
ดําเนินการวางนโยบาย รัฐบาลควรสงเสริมใหความรูในการสรางคลัสเตอร
4. Cluster Map เฟอรนิเจอรไมยาง: กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
ปจจัยการผลิต (ตนน้ํา)

ธุรกิจหลัก (Core Activities)

ตลาด (ปลายน้ํา)

ผูเพาะปลูกตนยาง
ตัวแทนจําหนายอุปกรณประกอบ
เฟอรนเิ จอร
ผูจําหนายไมยางพารา
นักออกแบบ

ลูกคาตางประเทศ

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ

ผูผลิตเฟอรนิเจอร

โรงเลือ่ ย

อุตสาหกรรมเฟอรนเิ จอร

การบริหารจัดการ

สถาบันการเงิน

เงินทุน

รานจําหนายเฟอรนิเจอร

หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันการศึกษา
• สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงาน
• มหาวิทยาลัย
• สถาบันอบรมสนทาง
อาชีพ
• สถาบันการโรงแรมและ
การทองเที่ยว

กลุม สมาคม ชมรม องคกร
• หอการคาจังหวัด
• สมาคมมัคคุเทศก
• สภาอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว
• สมาคมโรงแรมไทย
• สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ
• ชมรมแหลงทองเที่ยว

ที่พักอาศัย
หนวยงานภาครัฐ
• กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
• กระทรวงคมนาคม
• คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน
• องคการปกครองสวนทองถิ่น
• กรมสรรพากร
• กระทรวงการคลัง

ภาพที่ 1 แสดง Cluster Map เฟอรนิเจอรไมยาง
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กอสราง
ธุรกิจ NICE

- 36 สามารถสรุปผลการวิเคราะห Diamond model ของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยาง ของ
ภาคใตฝงอาวไทย ไดดังนี้
Diamond model คลัสเตอรเฟอรนิเจอรไมยาง : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยาง โดยใช Diamond Model
จุดออน
- การแขงขันสูงเพราะอุปสรรคใน
การเขามาประกอบธุรกิจมีนอ ย
- การแขงขันใชราคาเปนหลัก ไม
สงเสริมในการเพิม่ ศักยภาพระยะยาว
- ไมมีการทําแผนธุรกิจ ไมมีตรายี่หอ
- รับจางผลิตตามคําสั่งซื้อ ทําใหการ
วางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพทํา
ไดยาก

การสนับสนุนจากภาครัฐ
บริบทการแขงขัน
และกลยุทธทาง
ธุรกิจ

เงื่อนไขของ
ปจจัยการผลิต

จุดแข็ง
- มีวัตถุดิบในพื้นที่
- อยูใกลทาเรือ สะดวกในการสงออก
จุดออน
- ไมยางพาราดิบซึ่งเปนวัตถุดิบมีไมเพียงพอ
- มีการสูญเสียในกระบวนการผลิตสูง
- พันธุไมยางเปนแบบใหน้ํายางไมใชเนนให
เนื้อไม
- แรงงานรายวันบางชวงขาดแคลนเพราะแร
งานไปทํางานอยางอื่นและเมื่อแรงงานใหม
มาทําใหคุณภาพสินคาไมสม่ําเสมอ

จุดแข็ง
- ตลาดตางประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบเฟอรนิเจอร
บอยๆ ทุก 2 – 3 ป
จุดออน
- ตลาดตางประเทศตองการสินคา
ที่มีคุณภาพสูง และมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมีตกคาง

เงื่อนไขดาน
อุปสงค

อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของและ
สนับสนุน

จุดออน
- รานคาเฟอรนิเจอรมีไมมาก
- ชาวสวนยางเก็บตนยางไวกรีด
ยางใหนานขึ้นเพราะน้ํามัน
ราคาแพง ทําใหราคายางสูงขึน้

ภาพที่ 2 แสดงการวิเคราะห Diamond model คลัสเตอรเฟอรนเิ จอรไมยาง
ปจจัยแหงความสําเร็จของเครือขายวิสาหกิจ
1. การสรางเครือขายดานการตลาด เพื่อเชื่อมโยงและขยายโอกาส ภายในกลุมยางพาราภาคใต
ฝงอาวไทย
2. โครงการไมยางแปรรูปและเฟอรนิเจอรเพื่อการสงออก
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บทที่ 2
แผนภาพเครือขายวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยาง : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
1. ภาพรวมกลุมจังหวัด

1.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา
แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
ตอนบนและ
กลาง
หนองคาย หนองบัวลําภู เลย
อุดรธานี กาฬสินธุ นครพนม

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ
สุโขทัย อุตรดิตถ กําแพงเพชร
นครสวรรค พิจิตร อุอทั
ทัยธานี

7. กลุมจังหวั
งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร

3.กลุมจังหวัดภาคกลาง
นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา
อางทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี
สิงหบุรี
4.กลุมจังหวัดตะวันตก
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

10.
10. กรุงเทพฯ

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

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

6. กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ทองเที่ยว การคาชายแดน ผาฝาย
ยอมคราม ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ขาวหอมมะลิ โลจิสติกส

2.กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง
การทองเที่ยว การคาชายแดน ลอ
จิสติคส แปรรูปอาหาร ปศุสัตว
บริการองคความรู ออยและน้
ยและน้ําตาล
ขาว

4.กลุมจังหวัดตะวันตก
เลี้ยงสุกรคุณภาพ ขาวเกษตร
อินทรีย กุงแปรรูป ทองเที่ยว
สัปปะรดกระปอง

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

5. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา
มัน
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ภาพ อาหารและ
ขนมของฝากพื้นเมือง ผลิตภัณฑ
จากยางพารา อูตอเรือ ซอมเรือ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ของฝากของที่
ระลึก ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ยางพารา
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8. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ทองเที่ยว อาหารทะเลแปรรูป อัญมณี
และเครื่องประดับ ผลไมสดและผลไม
แปรรูป ยานยนตและชิ้นสวน BIO plastic
9. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
แพะ ยางพารา เปาฮื้อ สมุนไพร
ผลไม ไก อาหารทะเล ปาลมน้ํามัน
สวนผลไม ทองเที่ยว การคาชายแดน
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2. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา
3. โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุยางพาราเพื่อใหเหมาะกับการ
ผลิตเฟอรนเิ จอร
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการ 1. โครงการสรางตราสินคาเฟอรนิเจอรไมยางพารา
แขงขัน
2. โครงการพัฒนาทักษะความรูดานการบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันใหแกผูประกอบการวิสาหกิจเฟอรนิเจอร
ไมยาพารา

ยุทธศาสตร
กลยุทธ
โครงการ
ยุทธศาสตรการสรางคุณคา กลยุทธที่ 1 การถายทอดความรูและ 1. โครงการถายทอดความรูดานเทคนิควิธีการผลิต เฟอรนเิ จอรไม
เทคโนโลยี
ยาพาราเพื่อใหไดมาตรฐานสากล
2. โครงการถายทอดความรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใน
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพารา
ยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคา กลยุทธที่ 1 การวิจยั และพัฒนา 1. โครงการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เหม าะสมกับการ
ผลิตภัณฑและเทคโนโลยี
ผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา

1. เครือขายวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยาง

บทที่ 3
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยาง : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
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0.3

1

1

1

1

0.5

งบประมาณ(ลานบาท)
1

กลยุทธ
กลยุทธที่ 3 การสงเสริมตลาด
เฟอรนิเจอรไมยางพารา
กลยุทธที่ 1 พัฒนา CDA
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ยุทธศาสตรการสงมอบ
คุณคา

ยุทธศาสตร

โครงการ
1. โครงการจัดทําแผนธุรกิจ และแผนการตลาดเฟอรนิเจอรไม
ยางพารา
1. โครงการจัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
เฟอรนิเจอรไมยางพารา (Cluster Development Agent : CDA)
2. โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอด
ความรูและประโยชนในการรวมกลุม อุตสาหกรรมแกผูผลิต
เฟอรนิเจอรไมยางพารา
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1

1

งบประมาณ(ลานบาท)
1

- 41 2. รายละเอียดของโครงการ มีดังนี้
1. โครงการถายทอดความรูดานเทคนิควิธีการผลิตเฟอรนิเจอรไมยาพาราเพื่อใหได
มาตรฐานสากล
2. โครงการถายทอดความรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม
ยางพารา
3. โครงการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา
4. โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา
5. โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุยางพาราเพื่อใหเหมาะกับการผลิตเฟอรนิเจอร
6. โครงการสรางตราสินคาเฟอรนิเจอรไมยางพารา
7. โครงการพัฒนาทักษะ ความรูดานการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันใหแก
ผูประกอบการวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยาพารา
8. โครงการจัดทําแผนธุรกิจ และแผนการตลาดเฟอรนิเจอรไมยางพารา
9. โครงการจัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพารา (Cluster
Development Agent : CDA)
10. โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนในการ
รวมกลุมอุตสาหกรรมแกผูผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา
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- 42 เครือขายวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพารา
โครงการที่ 1
หลักการเหตุผล
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.
2.
กิจกรรม
1.
2.

โครงการถายทอดความรูดานเทคนิควิธีการผลิตเฟ อรนิเจอรไมยาพารา
เพื่อใหไดมาตรฐานสากล
ปจจุบัน ปริมาณการสงออกเฟอรนิเจอรไมยางพาราไปยังตางประเทศ มี
ปริมาณเพิ่มขึ้นทุกป
เพื่อถายทอดเทคนิควิธีการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา เพื่อใหได
มาตรฐานสากล แกวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไม ยางพารา ทั้งรายเกาและราย
ใหม เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตามความตองการของลูกคา
ตางประเทศ

จํานวนวิสาหกิจที่ไดรับการถายทอดความรู
หนวยผลผลิตที่ผานการตรวจรับรองมาตรฐาน

รวบรวมเทคนิคการผลิตตามมาตรฐานสากล
ถายทอดเทคนิคการผลิตตามมาตรฐานสากลใหแกวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพารา ทั้ง
รายเกาและรายใหม ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันวิจัยยาง
เกษตรกร และผูประกอบการยางพารา
งบประมาณ
1,000,000 บาท
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- 43 โครงการที่ 2
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

โครงการถายทอดความรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในอุตสาหกรรม
เฟอรนเิ จอรไมยางพารา
ธุรกิจผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา มีการหมุนเวียนของแรงงานสูง
ผูประกอบการไมสามารถรักษาแรงงานที่ไดรับการ ฝกทักษะจนมีฝมือ
เอาไวในธุรกิจไดนาน เพราะสวนมากเปนพนักงานขายแรงงาน บางชวง
ก็ออกไปทําอาชีพอื่น ทําใหกระทบการคุณภาพของสินคา จึงควรมีการ
พัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อใหเกิประสิทธิภาพในการผลิตและลดการ
สูญเสีย ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพารา
พัฒนา ทักษะการผลิตแรงงาน เพื่อสรางประสิทธิภาพการผลิตและ
ลดอัตราการสูญเสียลง

1. จํานวนแรงงานที่ไดรับการพัฒนาทักษะ
2. จํานวนผลผลิตตอกิจกรรม
กิจกรรม
1. รวบรวมองคความรูและ เทคนิค ที่ชวยสรางประสิทธิภาพการผลิตเฟอรนิเจอรไม
ยางพารา
2. ถายทอดองคความรูและเทคนิคการผลิตเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการผลิต แกแรงงาน
ผูผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา ในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันวิจัยยาง
เกษตรกรและผูประกอบการยางพารา
งบประมาณ
500,000 บาท
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- 44 โครงการที่ 3
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิต
เฟอรนเิ จอรไมยางพารา
เทคโนโลยีในการผลิตเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหสามารถ
ผลิตสินคาไดตาม มาตรฐานสากล ปจจุ บันประเทศไทยนําเขา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ ทําใหตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น จึงควร
สงเสริมการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการผลิต
เฟอรนิเจอรไมยางพารา ขึ้นเองภายในประเทศ ชวยใหเกิดการลดตนทุน
ในการผลิต ซึ่ง เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพเ ศรษฐกิจ จะ
ชวยใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสงผลใหการผลิตมีมูลคาเพิ่ม
สูงขึ้น จึงควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับเปนตนแบบการ
พัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไม
ยางพา รา โดยเปนเทคโนโลยีตนแบบในระดับตนทุนต่ําเหมาะสมแก
ผูประกอบการเฟอรนิเจอรไมยางพารา

1. เทคโนโลยีตนแบบในการผลิตเครื่องจักรสําหรับผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยาพาราที่
เหมาะสม
2. เทคโนโลยีการผลิตที่ไดมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา
กิจกรรม
1. นักวิจัย ศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา
ที่ทันสมัยและมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล
2. จัดทําเทคโนโลยีตนแบบที่เหมาะสม ในการพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา
ที่มีตนทุนต่ํา
3. เผยแพรและขยายเทคโนโลยีตนแบบไปสูผูประกอบการเฟอรนิเจอรไมยางพารา
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานเกษตรจังหวัด สถาบันวิจัยยาง
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรกรและผูประกอบการยางพารา
งบประมาณ
1,000,000 บาท
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- 45 โครงการที่ 4
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา
ปจจุบันความตองการของลูกคามีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
การศึกษาวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่ตรงกับ
ความตองการของลูกคาจึงเปนสิ่งที่ชวย สรางศักยภาพการแขงขันใ หกับ
ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพาราเพื่อการสงออก จึงควรมีการสงเสริมให
เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารามูลคาสูงเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก
เพื่อวิจัยและพัฒนาผ ลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา ที่มีมูลคาเพิ่มสูง
เปนการเพิ่มคุณคาใหแกผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา

1. จํานวนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรไมยางพารา
กิจกรรม
1. สนับสนุนนักวิจัย นักออกแบบ ผูประกอบการ ใหทําการ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
เฟอรนเิ จอรไมยางพารา
ใหตรงกับความตองการของตลาดโลก และมีมูลคาเพิ่มสูง
2. เผยแพรและขยายผลงานวิจัยและพัฒนา ไปสูกลุมผูประกอบการเฟอรนิเจอรไม
ยางพารา เพื่อการนําไปลงทุน ในเชิงพาณิชย
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยยาง สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรก
รและ
ผูประกอบการ
ยางพารา หอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
งบประมาณ
10,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 46 โครงการที่ 5
หลักการเหตุผล

โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุยางพาราเพื่อใหเหมาะกับการผลิต
เฟอรนเิ จอร
ปจจุบันราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น เกษตรกรผูปลูกยางพารา จึงตัดตนยางขา ย
นอยลง ไมยางพาราจึงหาซื้อยากขึ้น และราคามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
ผูประกอบการวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยาพาราจึงประสบปญหาไม
ยางพาราดิบซึ่งเปนวัตถุดิบมีไมเพียงพอ และไมดิบมีคุณภาพไมดี
โครงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุยางพารา มีวัตถุประสงค
เพือ่ บรรเทาปญหาเหลานี้โดยทําการวิจัยและพัฒนาสายพันธุยางพาราที่มี
อัตราการเจริญเติบโตสูง ทนทานตอโรคและแมลง ใหน้ํายางมาก และมี
เนื้อไมแข็งแรงคุณภาพดีเหมาะกับการผลิตเฟอรนิเจอรไมยาง
เพื่อพัฒนาสายพันธุยางพาราเพื่อใหเหมาะกับการผลิตเฟอรนิเจอร

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด
1. จํานวนงานวิจัยและพัฒนาสายพันธุยางพาราที่เหมาะสมตอการทําเฟอรนิเจอร
กิจกรรม
1. สนับสนุน นักวิจัย และผูประกอบการ ใหทําการวิจัยและพัฒนาสายพันธุยางพารา ที่
มีอตั ราการเจริญเติบโต
สูง ทนทานตอโรค และแมลง มีเนื้อไมแข็งแรงมีคุณภาพดีเหมาะกับการผลิต
เฟอรนเิ จอร
2. เผยแพรและขยายผลงานวิจัยและพัฒนา ไปสูกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพารา และ
ผูประกอบการเฟอรนิเจอรไมยางพารา ตอไป
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สถาบันวิจัยยาง สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรกรและ
ผูประกอบการยางพารา หอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
งบประมาณ
1,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 47 โครงการที่ 6
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

โครงการสรางตราสินคาเฟอรนิเจอรไมยางพารา
ปจจุบันอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพาราในประเทศไทย เปนธุรกิจ
ซึ่งรับจางผลิตตามการออกแบบของคนกลาง สงผลใหขาดอํานาจ ในการ
ตอรองราคา เพื่อเปนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ
วิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยาง จึงควรสงเสริมใหมีการสรางตราสินคา
เพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ
เพื่อใหวิสาหกิจมีตราสินคาเปนของตนเอง เปนที่ รูจักและยอมรั บทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

1. จํานวนวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพารา ที่มีการสรางตราสินคา
2. จํานวนประเทศที่รูจักและยอมรับตราสินคาของวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพาราใน
พื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
กิจกรรม
1. สงเสริมใหวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพาราในพื้นที่ สรางตราสินคาของตนเองขึ้น
2. ทําการโฆษณา ประชาสัมพันธเผยแพรทั้งในและตางประเทศ เพื่อใหเปนที่รูจักและ
ยอมรับตราสินคาเฟอรนิเจอรไมยางพาราในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย
3. สงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพาราไปรวมงานแสดงสิ นคา
ระดับนานาชาติ เพื่อเปนการประชาสัมพันธตราสินคาใหเปนที่รูจักและเปนที่ยอมรับ
มากขึ้น
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม พาณิชยจังหวัด และสถาบันการศึกษาใน
พื้นที่
งบประมาณ
1,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 48 โครงการที่ 7
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาทักษะความรูดานการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขันใหแกผูประกอบการวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยาพารา
ปจจุบันธุรกิจผลิตออกเฟอรนิเจอรไมยางพารามีอุปสรรคในการเขามา
ประกอบธุรกิจคอนขางนอย จึงมีผูประกอบการเ ขามาทําธุรกิจนี้เพิ่มมาก
ขึ้น สภาวะการแขงขันจึงมีความรุนแรงมากขึ้น จึงควรพัฒนาทักษะ
ความรูดานการบริหารจัดการ ใหแกผูประกอบการ เพื่อเปนการลด
ตนทุนและพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ใหแกผูประกอบการ
เพื่อพัฒนาทักษะความรูดานการบริหารจัดการใหแกวิสาหกิจเฟอรนิเจอร
ไมยางพาราในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

1. จํานวนวิสาหกิจที่เขารับการพัฒนาทักษะความรูดานการบริหารจัดการ
2. ระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพาราในพื้นที่
ภาคใตฝงอาวไทย
กิจกรรม
1. มีการสงเสริมใหวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพารา เขารับการพัฒนาทักษะความรูดาน
การบริหารจัดการ
2. กระตุนใหวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพาราในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทยมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม และหอการคา
จังหวัด
งบประมาณ
300,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 49 โครงการที่ 8
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

โครงการจัดทําแผนธุรกิจ และแผนการตลาดเฟอรนิเจอรไมยางพารา
ปจจุบันมีการสงออกเฟอรนิเจอรไมยางพ าราไปขายยังตางประเทศมาก
ขึน้ แต ผูประกอบการสวนใหญยังประสบปญหาเรื่อง การขาดขอมูล
ความรูเกี่ยวกับความตองการของลูกคา และการวางแผน ดานการตลาด
(โดยเฉพาะตลาดตางประเทศ ) การประชาสัมพันธจึงควรสงเสริมใหมี
การจัดทําแผนธุรกิจและแผนการตลาด เพือ่ เปนแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจ และเปนแนวทางในการแขงขันกับตางประเทศ
วิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพารา ไดจัดทําแผนธุรกิจและแผนการตลาด
เพื่อใชเปนขอมูลในการดําเนินธุรกิจ และการตัดสินใจทางการตลาดใน
ตางประเทศ

1. จํานวนวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่มีการจัดทําแผนธุรกิจ
2. จํานวนวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่มีการจัดทําแผนการตลาด
กิจกรรม
1. สงเสริมใหวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพาราในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย ดําเนินการ
จัดทําแผนธุรกิจ โดยจัดทําแผนการผลิต แผนการตลาด แผนการตลาด และแผนการ
เงิน
2. สงเสริมใหวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไม ยางพาราในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย มีการจัดทํา
ขอมูลการวางแผนการตลาด ดานความตองการ และรสนิยมของลูกคาในตางประเทศ
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม และหอการคาจังหวัด
งบประมาณ
1,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 50 โครงการที่ 9
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.
2.
กิจกรรม
1.
2.
3.

โครงการจัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขาย วิสาหกิจเฟอรนิเจอรไม
ยางพารา (Cluster Development Agent : CDA)
ปจจุบันเฟอรนิเจอรไมยางพาราเริ่มมีการแขงขันเขามาในตลาดเพิ่มขึ้น จึง
ตองมีการปรับตัวเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน ก ารรวมกลุมกัน
ระหวางผูประกอบการธุรกิจเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง เพื่อจะไดมีการ
ติดตอประสานงานกัน รวมถึงการสื่อสารและเชื่อมโยงกันเปนเครื่อขาย
อันเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ทั้งในดานการผลิต การ
จัดการและการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในพื้นที่ ซึ่ง
การรวมกลุม
จําเปนตองมีการจัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจยางพารา
เพื่อประสานงานและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางสมาชิกในกลุม
และใหบริการทางดานความรู การจัดอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูล
รวมทั้งรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม อุ ตสาหกรรมตอเนื่อง และ
ผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ

ระดับความรูความเขาใจในการพัฒนากลุมเครือขายวิสาหกิจ
จํานวนสมาชิกที่เขารวมการรวมกลุมของวิสาหกิจเฟอรนิเจอรไมยางพารา

จัดตั้งตัวแทนหรือศูนยพัฒนาเครือขายวิสาหกิจไมยางพาราภาคใตฝงอาวไทย
ประสานงานระหวางสมาชิกในคลัสเตอรวิสาหกิจไมยางพาราภาคใตฝงอาวไทย
ใหบริการทางดานความรู การจัดอบรม การแลกเปลี่ยนขอมูล รวมทั้งรวบรวมขอมูล
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมตอเนื่อง และผลงานวิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงา นพาณิชยจังหวัด สถาบันวิจัย
ยางหอการคาและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
งบประมาณ
1,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

- 51 โครงการที่ 10
หลักการเหตุผล

วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1.
2.
3.
กิจกรรม
1.

โครงการสรางผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายท อดความรูแ ละ
ประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแกผูผลิตเฟอรนิเจอรไมยางพารา
การถายทอดความรู ความเขาใจเกี่ ยวกับการรวมกลุมอุตสาหกรรมเป น
สิ่งสําคัญยิ่งที่จะทําใหการรวมกลุมเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม ซึ่งตอง
อาศัยทักษะ และความชํานาญจึงจะทําใหสมาชิกในกลุมอุตสาหกรรมได
เขาใจ และเห็นประโยชนของการรวมกลุมอยางแทจริง การสราง
ผูฝกอบรม (Trainer) เพื่อเปนตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนใน
การรวมกลุมอุตสาหกรรมแกสมาชิกคลัสเตอรเฟอรนิเจอรยางพาราจึง
ควรจัดขึ้น
เพือ่ ให คลัสเตอรเฟอรนิเจอรไมยางพาราในพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทยมี
ตัวกลางถายทอดความรูและประโยชนในการรวมกลุมอุตสาหกรรมแก
สมาชิกคลัสเตอรยางพารา

รอยละของสมาชิกคลัสเตอรเฟอรนิเจอรไมยางพาราที่มีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น
จํานวนการถายทอดองคความรูแกบุคลากร
จํานวนบุคลากร (Trainer) ที่ผานการฝกอบรม

คัดเลือกสมาชิกคลัสเตอรเฟอรนิเจอรไมยางพารา ที่มีภาวะผูนํา มีความเสียสละ
มีศักยภาพในการถายทอดความรู แกสมาชิกอื่น ๆ ในคลัสเตอร
2. ฝกอบรมตามหลักสูตร Training for Trainer และหลักสูตรเฉพาะทางดานยางพารา
3. ประสานการทํางานกับ CDA กลุมยางพาราภาคใตฝงอาวไทย
4. ประเมินผลการทํางานของ Trainer และปรับเปลี่ยนทุกๆ 1 ป
ระยะเวลาดําเนินงาน 5 ป (พ.ศ 2549- 2553)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัย เกษ
ตรกรและ
ผูประกอบการยางพารา
งบประมาณ
1,000,000 บาท

เครือขายวิสาหกิจยางพารา : กลุมพื้นที่ภาคใตฝงอาวไทย

