




Eleven Industrial Promotion Centers (IPCs)

IPC 1 (7 provinces) IPC 7 (5 provinces)
1. Chiang Mai チェンマイ 28. Buri Ram ブリラム

2. Chiang Rai チェンライ 29. Surin スリン

3. Nan ナーン 30. Si Sa Ket シーサケット

4. Phrae プレー 33. Ubon Ratchathani ウボンラチャタニ

5. Mae Hong Son メーホーンソン 35. Amnat Charoen アムナートチャルン

6. Lampang ランパーン

7. Lamphun ランプン

8. Phayao パヤオ IPC 8 (14 provinces)
37. Chainat チャイナート

38. Sing Buri シンブリ

IPC 2 (4 provinces) 41. Ang Thong アーントーン

9. Uttaradit ウタラディット 42. Suphanburi スパンブリ

10. Phitsanulok ピサヌロク 43. Ayutthaya アユタヤ

12. Sukhothai スコータイ 44. Kanchanaburi カンチャナブリ

15. Phetchabun ペチャブン 45. Nakhon Pathom ナコンパトム

46. Nonthaburi ノンタブリ

47. Pathum Thani パトゥムタニ

IPC 3 (5 provinces) 49. Samut Sakhon サムットサコン

11. Tak ターク 51. Samut Songhram サムットソンクラム

13. Kamphaeng Phet カンペーンペット 52. Ratchaburi ラチャブリ

14. Phichit ピチット 53. Petchaburi ペチャブリ

16. Nakhon Sawan ナコンサワン 54. Prachuap Khiri Khan プラチュアップキリカン

36. Uthai Thani ウタイタニ

IPC 9 (10 provinces)
IPC4 (6 provinces) 48. Phra Nakhon プラナコン

17. Nong Khai ノーンカイ (県都Krung Thep=Bangkok)

18. Loei ルーイ 50. Samut Prakan サムットプラカン

19. Nong Bua Lamphu ノーンブアランプー 55. Nakhon Nayok ナコンナヨーク

20. Udon Thani ウドンタニ 56. Phrachin Buri プラチンブリ

21. Sakon Nakhon サコンナコン 57. Chachoengsao チャチェンサオ

22. Nakhon Phanom ナコンパノム 58. Chon Buri チョンブリ

59. Rayong ラヨーン

60. Chanthaburi チャンタブリ

IPC 5 (6 provinces) 61. Trat トラート

23. Khon Kaen コンケン 62. Sa Kaeo サケオ

24. Kalasin カラシン

25. Maha Sarakham マハーサラカム

31. Roi Et ロイエット IPC 10 (7 provinces)
32. Yasothon ヤソトン 63. Chumphon チュムポン

34. Mukdahan ムクダハン 64. Ranong ラノーン

65. Surat Thani スラタニ

66. Phangnga パンガー

IPC 6 (4 provinces) 67. Krabi クラビ

26. Chaiyaphum チャイヤプム 68. Phuket プーケット

27. Nakhon Ratchasima ナコンラチャシマ 71. Trang トラン

39. Lopburi ロッブリ

40. Saraburi サラブリ

IPC 11 (7 provinces)
69. Nakhon Si Thammarat ナコンシタマラート

70. Patthalung パッタルーン

72. Pattani パッタニ

73. Songkhla ソンクラー

74. Satun サトゥン

75. Yala ヤラー

76. Narathiwat ナラティワート

IPC 1  (7 provinces)  IPC 7  (5 provinces)

IPC 2  (4 provinces)

IPC 3 (5 provinces)

IPC4  (6 provinces)

IPC 5  (6 provinces)

IPC 6  (4 provinces)

 IPC 8  (14 provinces)

 IPC 9  (10 provinces)

 IPC 10  (7 provinces)

 IPC 11  (7 provinces)
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บทท่ี 1  โครงการนํารองกลุมอุตสาหกรรมผาไหมจังหวัดขอนแกน 
 
ความเปนมาของโครงการนํารอง 
 

จังหวัดขอนแกน  (โดยเฉพาะอยางยิ่งอําเภอชนบท) มีผูผลิตอยูรวมกันจํานวนมากกลายเปนคลัสเตอร      
ผาไหมที่จังหวัดขอนแกนสวนใหญ (ผาตัดเส้ือ) เปนผามัดหมี่ ซ่ึงมีวิธียอมสีและวิธีทอมือแบบพื้นเมือง การทอผา
มัดหมี่ใชวิธีทอที่เปนแบบฉบับ ซ่ึงทําใหเกิดลวดลายที่มีลักษณะพิเศษ  และสามารถจําหนายไดทั่วประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดขอนแกน  บางครั้งชาวตางชาติมักนิยมซ้ือไปเปนของที่ระลึก  

ในคลัสเตอรนี้สามารถแบงผูผลิตผามัดหมี่ออกไดเปน 3 ระดับ คือ การผลิตในรูปบริษัท กลุมผูผลิตซ่ึงเกิด
จากผูผลิตรายบุคคลมารวมตัวกัน และการผลิตในครัวเรือน กลุมผูผลิตที่มีขนาดใหญที่สุดประกอบดวยแมบาน
เกษตรกรซึ่งใชเวลาวางจากการทําเกษตรมาทอผา  โดยมีผูผลิตเฉลี่ย 40-50 รายรวมตัวกันเปนสหกรณ จํานวน
สหกรณเฉพาะเทาที่ยืนยัน  ไดในอําเภอชนบทมี 42 แหง กลาวกันวาที่จริงมี 60-70 แหง นั่นคือผูผลิตที่เปนเกษตรกร
มีประมาณ 3,000 คน ผูผลิตผาไหมทุกระดับจะผลิตแตผาตัดเส้ือแบบพ้ืนเมืองเกือบทั้งหมด อยางไรก็ตาม มีบริษัท
บางแหงพยายามจะพัฒนาสินคาชนิดใหม   บนพ้ืนฐานของคุณคาทางวัฒนธรรมของผามัดหมี่ แตก็ยังมีจํานวนนอย
แหง นอกจากนั้น ในจํานวนผูผลิตแบบครัวเรือนยัง มีผูผลิตผามัดหมี่ระดับโลกที่ไดรับรางวัลจากองคการศึกษา
วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO)    อีกดวย 

จากการสํารวจลงพื้นที่ พบวาคลัสเตอรผาไหมจังหวัดขอนแกนมีปญหาอยูหลายประการ ซ่ึงสรุปได
ตอไปนี้ 

1) ผูผลิตจํานวนมากไมรูวาตลาดใหการยอมรับและประเมินผาไหมที่ตนผลิตขึ้นอยางไร 
2) ผูผลิตไมมีความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาตลาดแหงใหม  เนื่องจากไมรูแนวโนมรสนิยมของผูบริโภคและ

ความตองการของตลาด จึงไมสามารถดําเนินแนวทางใหตอบสนองตอความตองการของตลาดได 
3) ผูผลิตจํานวนมากขาดความสามารถในการออกแบบที่เปนเอกลักษณของตนเอง ขาดความสามารถในการ

พัฒนาสินคาชนิดใหม และไมสามารถเขาถึงตลาดไดโดยตรง 
4) ผลิตภัณฑผามัดหมี่แบบพ้ืนเมืองไมสามารถสะทอนความตองการของตลาดได ขนาดของอุตสาหกรรมจึงมี

แนวโนมหดตัวลงเรื่อยๆ ขาดบุคลากรที่สามารถเปนผูฝกสอนใหใชวิธีการผลิตผามัดหมี่ในการทดลอง
พัฒนาสิ่งใหมๆ 

5) กิจกรรมของศาลาไหมไทยจังหวัดขอนแกนซ่ึงเคยถูกคาดหวังใหเปนผูนําของคลัสเตอรนี้ อยูในภาวะหยดุนิง่ 
ตองใชศาลาไหมไทยใหเปนประโยชนมากขึ้นในการสงเสริมกลุมอุตสาหกรรมผาไหมในภูมิภาคนี้ 
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1.1 ขอบเขตของโครงการนํารอง 
 

ขอบเขตของโครงการนํารองจังหวัดขอนแกนแสดงไวในตาราง 1.1-1 
 

ตาราง 1.1-1 โครงการนํารองกลุมอุตสาหกรรมผาไหมจังหวัดขอนแกน 
โครงการนํารอง การกระตุนการผลิตผลิตภัณฑทีผาไหมที่ไดรับการออกแบบใหม 
กลุมเปาหมาย                        
(ผูไดประโยชน) 

อุตสาหกรรมผาไหมจังหวัดขอนแกน (SMEs กลุมผูผลิต ครัวเรือน) 

BDS Facilitator / Provider ศาลาไหมไทย  
ระยะเวลาของโครงการ สิงหาคม 2547 – กุมภาพันธ 2548 

ขอบเขตโครงการนํารอง 

เปาหมายรวม ผลิตภัณฑผาไหมที่ไดรับการออกแบบใหมไดรับการพัฒนาและผลิตในจังหวัดขอนแกน
และสามารถขายไดดวย 

วัตถุประสงค เกิดการผลักดันใหมีการผลิตผลิตภัณฑผาไหมที่ไดรับการออกแบบใหม 
ผลลัพธ 1. ฝกอบรมผูประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑ 

2. มีการออกแบบผลิตภัณฑใหมโดยใชเทคนิคการผลติแบบมัดหมี ่
3. มีการจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑที่ออกแบบใหม 

 
1.2 ผลลัพธของโครงการนํารอง 
 
1.2.1 ผลลัพธท่ี 1 :  การฝกอบรมผูประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 
(1) การจางผูประสานงาน 

ผูเช่ียวชาญ JICA ไดจางผูประสานงาน 3 คนตั้งแตเดือนสิงหาคม 2547 – กุมภาพันธ 2548 เปนเวลา 6 เดือน                    
ผูประสานงานไดเรียนรูวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑใน  3  ดานดังตอไปนี้ 
•  การพัฒนาผลิตภัณฑและตนแบบที่คงไวซ่ึงคุณคาดั้งเดิม 
•  การพัฒนาผลิตภัณฑและตนแบบตามความตองการของตลาด 
•  การพัฒนาผลิตภัณฑและตนแบบตามความตองการใชงานใหม 
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(2) การจัดศึกษาดูงานใหแกผูประสานงาน 

ผูประสานงานไดเขารวมการศึกษางดูงาน 2  ครั้งดังตอไปนี้ เพ่ือศึกษาความรูใหมๆ เก่ียวกับอุตสาหกรรมผาไหม 
1) ระหวางวันที่ 29  -   31  ตุลาคม 2547   ศึกษาดูงานแสดงสินคานานาชาติซ่ึงจัดขึ้นที่ IMPACT กรุงเทพ และดู

งานหองแสดงเสื้อของนักออกแบบ ความคาดหวังในการศึกษาดูงานครั้งนี้คือ ใหผูประสานงานไดเรียนรู
ผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการของตลาดโลก และสรางความสัมพันธกับผูซ้ือในระดับนานาชาติ 

2) ระหวางวันที่ 10 - 12  ธันวาคม   2547  ศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม ความคาดหวังในการศึกษาดูงานครั้งนี้ 
คือให ผูประสานงานไดเรียนรูขอไดเปรียบของคลัสเตอรคูแขง 

 
อนึ่ง หลังจากการศึกษาดูงานแลว ไดใหผูประสานงานจัดทํารายงานดวย 

 
(3) จัดทําคูมือการฝกอบรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ในโครงการนํารอง  ผูเช่ียวชาญ  JICA  ถายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับวิธีบริหารจัดการกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหแกผูประสานงาน และใหนําผลลัพธนั้นมาจัดทําเปนคูมือการฝกอบรมการพัฒนาสินคาแจกจาย
ใหแกผูเก่ียวของในงานสัมมนาครั้งที่  2  ที่จังหวัดขอนแกนในเดือนพฤษภาคม  2548 

 
1.2.2 ผลลัพธท่ี  2: การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑใหมโดยใชเทคนิค “มัดหมี่”  
 
(1) การสัมมนาครั้งท่ี 1 

จัดสัมมนาเปนเวลาสองวัน 1 คนืที่จงัหวัดอดุรธานีเมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2547 ระหวางกลุมเปาหมายและ
ผูเก่ียวของ (SMEs กลุมผูผลิต ครัวเรือน เจาหนาที่ภาครัฐ หนวยงานใหบริการ BDS) มีผูเขารวมการสัมมนา
ทั้งส้ิน 40 คน ในการสัมมนาครั้งนี้ ผูเช่ียวชาญ JICA ไดอธิบายแผนแมบทในการสงเสริมคลัสเตอร และ
แผนปฏิบัติการซ่ึงประกอบดวยโครงการ 12 โครงการ เพ่ือใหผูเก่ียวของเกิดความตระหนักรวมกัน ผูเขารวมการ
สัมมนาแตละคนมคีวามเขาใจในบทบาทของตนในโครงการแตละโครงการ นอกจากนั้น ผูเช่ียวชาญ JICA และ
นักออกแบบชาวไทยซึ่งจางโดยผูเช่ียวชาญ JICA ไดเปนผูฝกสอนในโครงการและไดอธิบายเนื้อหาของกิจกรรม
ในโครงการนํารองรวมทั้งมีการจดัตั้งคณะทํางานโครงการนํารองขึ้น 
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(2) การจัดศึกษาดูงานใหแกกลุมผูผลติผาไหม 

ผูเช่ียวชาญ JICA ไดจัดศึกษาดูงานสําหรับผูเขารวมการสัมมนาครั้งที่ 1 และผูประสานงานระหวางวันที่ 2  -  5 
กันยายน 2547  เปนเวลา 4 วัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําความเขาใจและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับตลาดในกรุงเทพ 
ในการศึกษา     ดูงานครั้งนี้ มีผูเขารวมทั้งหมดประมาณ 40 คนไดรับฟงจากลูกคาโดยตรงวาตลาดประเมินผา
ไหมและผลิตภัณฑผาไหมของจังหวัดขอนแกนวาอยางไร นอกจากนั้นผูเขารวมยังไดเย่ียมชมหองแสดงเสื้อของ
นักออกแบบซ่ึงมีแผนจะทํางานรวมกับโครงการนํารอง  ดวย 

 
(3) การจัดการแขงขันการออกแบบที่มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยขอนแกนไดจัดใหมีการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑในวันที่ 6 ธันวาคม 2547 ภายใตโครงการ 
CSCD  โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยกวา  60  คนนําผลงานการออกแบบผลิตภัณฑแนวคิดใหมที่ทําขึ้นจากผา
ไหมเขารวมการแขงขัน  จากผลงานดังกลาวผานการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ 6 ทานและผูเช่ียวชาญ JICA   1 
ทานคัดเลือกและนําผลงานที่ไดรับการคัดเลือกมาผลิตเปนตนแบบผลิตภัณฑผาไหมรูปแบบใหมสําหรับการจัด
นิทรรศการที่ใกลจะมาถึง 

 
(4) การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่องานนิทรรศการ 

มีการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบรวมทั้งส้ิน 491  แบบ ในจํานวนนี้ 262  แบบเปนผาไหม (ผาผืน) ที่เหลืออีก 229 
แบบ   เปนผลิตภัณฑเชน กระเปา หมอนอิง  เปนตน ในจํานวนผาไหม 262 แบบ  มีที่เปนผาไหมลายดั้งเดิม  22 
แบบ และเปนผาไหมลายออกแบบใหม  240 แบบ 

ผาไหมลายดั้งเดิม  22  แบบ  เปนผลงานที่ขอใหชางทอผาที่มีช่ือเสียงชวยทอขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษา
และเผยแพรคุณคาทางวัฒนธรรม วิธีทอผาไหมของจังหวัดขอนแกนมีเอกลักษณ เรียกวา  “มัดหมี่”  ซ่ึงเปนวิธี
ทอผาที่สืบทอดกันมาหลายรอยป 

ผลิตภัณฑตนแบบที่ไดรับการออกแบบใหม   240  แบบ  ออกแบบโดย 
1) นักออกแบบ 4 คนที่จางโดย JICA:  ผาไหมออกแบบลวดลายใหม 73 แบบ  ผาไหมทอรวมกับวัสดุอ่ืน        

20 แบบ 
2) อาจารยจากวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน: ผาไหมยอมสีจากธรรมชาติ 87 แบบ 
3) นักออกแบบจาก  SMEs:  ผาไหมออกแบบลวดลายใหม 40  แบบ 
4) ผูเช่ียวชาญ  JICA:  ผามัดหมี่คางสต็อกนํามายอมแบบผาบาติก 20 แบบ 

ผลิตภัณฑผาไหมอื่นๆ อีก 229 แบบ  เชน กระเปา  หมอนอิง ฯลฯ ออกแบบโดยนักออกแบบ 4 คนที่จางโดย 
JICA อาจารยวิทยาลัยการอาชีพหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ผูเช่ียวชาญ   JICA   เปนตน 
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1.2.3 ผลลัพธ  3: การเปดนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑท่ีมีการออกแบบใหม 
 
(1) การรวมงานเทศกาลผาไหมจังหวัดขอนแกน 

ที่จังหวัดขอนแกนระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2547 มีการจัดงานเทศกาลผาไหม ซ่ึงเปนงานที่ไม
เก่ียวของกับโครงการนี้ แตศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และศาลาไหมไทยไดนําโครงการ CSCD และ
กิจกรรมของโครงการนํารองไปแสดงในเทศกาลผาไหมนี้ดวย คูหาของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ไดจัด
แสดงบอรดแนะนําโครงการ CSCD  และจัดแสดงผาไหมและผลิตภัณฑของโครงการนํารอง 

 
(2) การเตรียมจัดงานนิทรรศการ 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2548 มีการแถลงขาวการจัดงานนิทรรศการ   โดยมีส่ือมวลชนเขารวม 50 ทานจาก 27 
องคกร  ในงานแถลงขาวนี้มีผูเช่ียวชาญ JICA เจาหนาที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรม เจาหนาที่ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 5 เจาหนาที่ของศาลาไหมไทย และรองผูวาราชการจังหวัดขอนแกนเขารวมดวย เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ 2548 ณ ศาลา  ไหมไทย  มีการประชุมเจาหนาที่จากหนวยงานที่เก่ียวของ เชน อําเภอ ตําบล จังหวัด ฯ
ซ่ึงเปนหนวยงานที่ใหความรวมมือในการจัดงานนิทรรศการ 

นอกจากนั้น ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ยังแจกจายบัตรเชิญและโปสเตอรใหแกผูเก่ียวของรวม 200 คน 
เชน กิจการโรงแรม-ทองเที่ยว กิจการตกแตงภายใน-เครื่องเรือน กิจการตัดเย็บเส้ือผา นักธุรกิจ ฯลฯ สวนศาลา
ไหมไทยก็แจกจายหนังสือเชิญใหแกกลุมเปาหมายประมาณ 50 แหงเชนเดียวกัน นอกจากนั้น สํานักงานพัฒนา
ชุมชน อําเภอชนบท ยังไดเชิญชางทอผา 200 คนและกลุมผูผลิต 38 กลุมใหเขารวมงานแสดงนิทรรศการดังกลาว  
ดวย 

 
(3) การเปดงานงานนิทรรศการ 

งานแสดงนิทรรศการจัดขึ้นระหวางวันที่ 17 –  21 กุมภาพันธ 2548 ณ ศาลาไหมไทย  มีผูเขาชมงาน  1,800 คน 
ซ่ึงรวมกลุมเปาหมายประมาณ   200   คน ระหวางชวงเวลาจัดงานไดสํารวจความคิดเห็นของผูเขาชมงาน การ
สํารวจความคิดเห็นนี้มีอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแกนและนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน 30 คนทําการ
สัมภาษณ ไดความคิดเห็นจากผูเขาชมงาน 1,279  คน  ตลอดระยะเวลา  5  วัน ของการจัดงานนิทรรศการ 
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1.3 การจัดตั้งองคกรเพื่อการสงเสริมคลัสเตอร 
 

จังหวัดขอนแกนไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร (Steering committee) และคณะทํางาน (Working group) 
ขึ้น เพ่ือนําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ (ซ่ึงประกอบดวยโครงการ 12 โครงการรวมทั้งโครงการนํารองดวย) 
เก่ียวกับการสงเสริมคลัสเตอรผาไหมอําเภอชนบทไปดําเนินการ โดยผูวาราชการจังหวัดขอนแกนไดมีหนังสือ
แตงตั้งสมาชิกและเลขานุการของคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ตอมาเมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2547 มีการประชุมรวมครั้งที่ 1 ระหวางคณะกรรมการบริหารและคณะทํางานที่ศาลากลางจังหวัด
ขอนแกน ในการประชุมครั้งนี้ ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานในที่ประชุม  ผูเช่ียวชาญ JICA ไดอธิบายแผนแมบท 
แผนปฏิบัติการ และโครงการนํารองใหแกผูเขารวมประชุมเพ่ือสรางความเขาใจใหตรงกัน 

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 มีการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการบริหารและคณะทํางาน ในการประชุม
ครั้งนี้ไดกําหนดผูใหบริการพัฒนาธุรกิจ (BDS)  จะรับผิดชอบการดําเนินการและกําหนดตัวบุคคลผูรับผดิชอบในแต
ละโครงการ และเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2547  ผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติเรื่องตอไปนี้อยางเปนทางการ 
•  กําหนดใหการสงเสริมคลัสเตอรผาไหมเปนยุทธศาสตรการพัฒนาอยางเปนทางการของจังหวัด 
•  ใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับแผนปฏิบัติการ (โครงการ 12 โครงการ) สงแผนการดําเนินงานใหแกจังหวัด 
•  ใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับการสงเสริมคลัสเตอร สรางเครือขายระหวางหนวยงานขึ้นมา 
•  จังหวัดจะจัดหาและจัดสรรงบประมาณที่จําเปนในการดําเนินงานตามแผน  และรับผิดชอบกิจกรรม

ประชาสัมพันธเก่ียวกับการสงเสริมคลัสเตอร 
•  ใหแตละหนวยงานทํากิจกรรม  ในแนวทางสงเสริมการพัฒนาการออกแบบ  การปรับปรุงการผลิต การพัฒนา

ตลาด  โดยใหเนนการสงเสริมผาไหมและสินคาที่ทอดวยเสนใยไหมยอมสีจากธรรมชาติเปนหลัก 
 
1.4 การประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการนํารอง 
 

ทําการประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการนํารองโดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (ติดตามผลการ
ดําเนินงานและกระบวนการดําเนินงาน) (2) การประเมิน 5 หัวขอ (ความเหมาะสม ความมีประสิทธิผล ความมี
ประสิทธิภาพ ผลกระทบ ความยั่งยืน) 
 
1.4.1 การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (ติดตามผลการดําเนินงานและกระบวนการดําเนินงาน) 
 

ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการนํารอง ไดติดตามผลการดําเนินงานและกระบวนการ
ดําเนินงาน พบวาโครงการนํารองดําเนินงานไดใกลเคียงกับแผนที่ตั้งไว  
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1.4.2 การประเมิน 5 หัวขอ 
 
(1) ความเหมาะสม 

เห็นวาโครงการนํารองนี้มีความเหมาะสมในระดับสูงดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
 

โครงการนํารองนี้  มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมผาไหมในทองถ่ินดวยกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอรซ่ึงมี
ความสอดคลองกับนโยบายระดับชาติและนโยบายสงเสริมทองถ่ินของจังหวัดขอนแกน คลัสเตอรผาไหมใน
ทองถ่ินนี้ ผลิตผาไหม (ผาตัดเส้ือเปนหลัก) ดวยการยอมสีที่เรียกวา มัดหมี่ และการทอมือ แตผูผลิตไมรูวาตลาด
ประเมินผลิตภัณฑของตนวาอยางไร รวมทั้งขาดความสามารถในการออกแบบที่เปนเอกลักษณของตนเอง และ
ขาดความสามารถในการพัฒนาสินคาชนิดใหม ขนาดของอุตสาหกรรมจึงมีแนวโนมหดตัวลงเรื่อยๆ 
นอกจากนั้น ยังขาดบุคลากรที่สามารถเปนผูฝกสอนใหใชวิธีการผลิตผามัดหมี่ในการทดลองพัฒนาสิ่งใหมๆ ซ่ึง
จําเปนตองมีมาตรการแกไขอยางใดอยางหนึ่ง เพ่ือรองรับความตองการขางตน ดังนั้น จึงไดมีการสงเสริม
อุตสาหกรรมผาไหมดวยกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอรมาดําเนินการเปนโครงการนํารอง 

 
โครงการนํารองนี้ไมวาจะมองในระดับประเทศหรือมองจากความตองการของทองถ่ิน ก็เห็นวาเปนโครงการที่มี
ความเหมาะสม นอกจากนั้น การกระตุนกิจกรรมของศาลาไหมไทย และพัฒนาศาลาไหมไทยใหกลายเปน
หนวยงานหลักของคลัสเตอรนี้ ยังสามารถเปนตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอรในทองถ่ินที่
กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร อาจเกิดขึ้นไมได หากไมมีองคกรที่เปรียบเสมือนเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน 

 
(2) ความมีประสิทธิผล 

เห็นวาโครงการนํารองนี้มีประสิทธิผลสูงดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
 

ปจจุบัน ผูประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑไดเปนแกนกลางในการจัดทําผาไหมลวดลายแบบใหม และกําลังจะ
เริ่มทดลองทําธุรกิจใหมกับนักออกแบบที่ JICA วาจาง เจาหนาที่ของศาลาไหมไทยเริ่มใหบริการฝกสอนเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหม กลุมเปาหมายตระหนักถึงความสําคัญของการออกแบบ ศึกษาเรียนรูทักษะการยอมสี
จากธรรมชาติ และการทอใหสอดคลองกับลวดลายที่ออกแบบ ฯลฯ การที่มีผลิตภัณฑผาไหมที่ไดรับการ
ออกแบบใหมเชนนี้ออกมาเรื่อยๆ แสดงวากําลังมุงไปสูเปาหมายของโครงการแลว สาเหตุที่มีสวนชวยคือ ความ
เปนผูนําที่แรงกลาของผูวาราชการจังหวัดขอนแกนในการดําเนินการโครงการนี้ 
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(3) ความมีประสิทธิภาพ 

จากผลลัพธที่ไดรับ เมื่อมองในภาพรวมแลวเห็นวาการดําเนินงานโครงการนํารองมีประสิทธิภาพดี 
 

การดําเนินการโครงการนํารองไดใกลเคียงกับแผน และไดรับผลลัพธทั้ง 3 เปนที่ เรียบรอยแลว แมวา
ความสามารถของ  ผูประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑจะมีความสามารถแตกตางกันบาง และมีปญหาในเรื่อง
ความสามารถของผูรวมงาน (Counterpart) บาง แตก็ไมไดเปนอุปสรรคตอโครงการนํารอง 

 
(4) ผลกระทบ 

พบวาการดําเนินโครงการมีผลกระทบดังตอไปนี้ 
 

การดําเนินโครงการนํารองนี้ ทําใหศาลาไหมไทยพัฒนากลายเปนผูนําในทองถ่ิน การฝกสอนของศาลาไหมไทย
ทําใหเกิดผลิตภัณฑมัดหมี่แบบใหมขึ้น บางสวนมีการจําหนายผลิตภัณฑแบบใหมดวย สภาพเชนนี้ทําใหผูผลิต
ในอําเภอใกลเคียงและจากจังหวัดอื่น มาดูงานที่อําเภอชนบทและที่หมูบาน และมีการพูดคุยกันเรื่องการพัฒนา
สินคารวมกัน นอกจากนั้น ยังมีการจัดทําเว็บไซต การขยายชองทางการจําหนาย การพัฒนาผลิตภัณฑยอมสีจาก
ธรรมชาติชนิดใหม และอุตสาหกรรมผาไหมยังไดรับการบรรจุไวในในยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน
ใหเปนอุตสาหกรรมที่ตองใหความสําคัญในการพัฒนาอีกดวย 

 
(5) ความสามารถในการพัฒนาตอไปดวยตัวเอง 

คาดวากลุมอุตสาหกรรมผาไหมสามารถพัฒนาตอไปดวยตัวเองได เนื่องจากมีการจัดตั้งองคกรสนับสนุน และ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา 

 
ศาลาไหมไทยไดเลือกเจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะจํานวน 3 คนจากคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อดําเนิน
โครงการ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ  (ฝกอบรมทักษะ  สํารวจตลาด  ประชาสัมพันธ ฯลฯ) ตอไปในอนาคต ศาลาไหม
ไทยไดรับงบประมาณจากจังหวัดจํานวน 1.5 ลานบาท และมีแผนจะจางผูประสานงานการพัฒนาผลิตภัณฑไว
ประจํา 1 คน 
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1.5 บทสรุป ขอเสนอแนะและสิ่งท่ีไดเรียนรู 
 
1.5.1 บทสรุป 
 
(1) โครงการนํารองนี้ดําเนินการไดตามแผน และบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไวในตอนตนแลว 

ในการประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ  พบวาโครงการนํารองนี้ดําเนินการไดใกลเคียงกับแผน และเปนไปตามการ
ประเมิน 5 หัวขอ ที่ตั้งไว ซ่ึงรวมถึงความยั่งยืนของโครงการดวย 

 
(2) การดําเนินการโครงการนํารอง พิสูจนใหเห็นวาเทคนิคการยอมผามัดหมี่ สามารถประยุกตใชกับการออกแบบที่

มีความหลายหลายไดเปนอยางดี และสามารถใชกับวัตถุดิบเสนใยประเภทตางๆ ได (การใชเสนใยชนิดอื่น
รวมกับเสนใยไหม) 

 
(3) การศึกษาดูงานและการสัมมนาหลายครั้ง ทําใหเกิดเครือขายระหวางกลุมเปาหมายและ BDS ซ่ึงมีสวนชวยใน

การดําเนินกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอรใหมีความกาวหนาอยางมาก 
 
(4)  ทิศทางอนาคตของการพัฒนาอุตสาหกรรมผาไหมไดถูกกําหนดใหเปนยุทธศาสตรของจังหวัดขอนแกนโดยใช

แผนแมบทและแผนปฏิบัติการซ่ึงไดดําเนนิการแลวในโครงการนาํรอง 
 

(5) มีปจจัยบวกหลายปจจัยที่สนับสนุนความสําเร็จของโครงการนํารอง ปจจัยแรกเกิดจากการมีระบบและสถาบันที่
สนับสนุนการรวมกลุมอุตสาหกรรม  เจาหนาที่ภาครัฐฯ ไดใหการสนับสนุนการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมผาไหม
อยางตอเนื่องและมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนนิการ  ในขณะเดียวกันยังไดรับการสนับสนุนทาง
เทคนิคและ   ดานอื่น ๆ อยางเปนทางการจากองคกรที่เก่ียวของภายใตกรมพัฒนาชุมชน ไดแก การใหการ
สนับสนุนคูมือการผลิต    ส่ิงทอและการใหการสนับสนุนในการจัดงานนิทรรศการ รวมถึงความรวมมือในการ
ปรับปรุงคุณภาพของดายจากศูนยสงเสริมและพัฒนาการเกษตร จงัหวัดขอนแกน (หมอนไหม)  และสุดทายคือ
ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑที่พัฒนาใหมีการประชาสัมพันธผานกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทยและเจาหนาที่ภาครัฐประจําจงัหวัด 

 
(6)  ความไมตอเนื่องของโครงการนํารองขึ้นอยูกับความสามารถในการดําเนินการของผูรับผิดชอบในการดูแลและ

พัฒนาโครงการนํารองอยางตอเนื่อง (ศาลาไหมไทย)  ประการแรกเนื่องจากศาลาไหมไทยเปนองคกรไมหวังผล
กําไร และมีการบริหารงานโดยเจาหนาที่จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแกน  ซ่ึงรวมถึงตําแหนงผูจัดการทั่วไปดวย
เชนกัน  จึงมีความจําเปนที่จะตองสรรหาผูบริหารงานที่มีความสามารถในการจัดการ รวมถึงการระดมทุนเพ่ือใช
ในโครงการ  เนื่องจากเงินทุนที่จํากัดทําใหการจัดกิจกรรมมีขอจํากัดทั้งปริมาณ และคุณภาพ  ประการที่สอง 
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ศาลาไหมไทยไมมีเจาหนาที่ที่จะดําเนินการแบบเต็มเวลาและขาดความรูความเขาใจดานการตลาด  ในภาพรวม 
คือ กิจกรรมการตลาดมีจํากัดทั้งในดานปริมาณและความครอบคลุม 

 
1.5.2 ขอเสนอแนะ 
 
(1) ขยายกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอรใหครอบคลุม SMEs 
 
(2) กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอรในโครงการนํารองประกอบดวยแมบานเกษตรกรเปนแกนหลัก อยางไรก็ตาม ควร

จัดตั้งองคกรที่ประกอบดวย SMEs ใหทํากิจกรรมที่มีสวนชวยพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ิน 
 
(3) ทํากิจกรรมพัฒนาคลัสเตอรโดยมีหนวยงานที่เขมแข็งเปนหลักในการดําเนินงาน 

หนวยงานหลักในขณะนี้ไดแกศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 และศาลาไหมไทย ซ่ึงจําเปนตองเสริมสราง
ความเขมแข็งใหทั้งคู   อันดับแรกควรระบุบทบาทของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ใหชัดเจนใน
แผนพัฒนาคลัสเตอร และใหสนับสนุนคลัสเตอรตามแผนดังกลาว 
•  ระบุใหชัดเจนวาในการพัฒนาคลัสเตอรจะตองทํากิจกรรมอะไร 
•  จัดใหมีเจาหนาที่ทําหนาที่เฉพาะ จัดหางบประมาณที่จําเปนในการดําเนินงาน 
•  สรางความสัมพันธที่ดีกับผูเก่ียวของทั้งในระดับสวนตัวและในระดับหนวยงาน รักษาความสัมพันธที่ดีและ

ความเขาใจซ่ึงกันและกันกับทางจังหวัด 

ในขณะเดียวกัน ศาลาไหมไทยในฐานะที่เปนองคกรที่รับผิดชอบการดําเนินงานควรเสริมความสามารถ
ดังตอไปนี้ 

•  ดานบุคลากร: เจาหนาที่มีความสามารถในการฝกสอนเพียงพอแลว แตควรเสริมดานการพัฒนาตลาด ซ่ึงควร
ฝกอบรมเจาหนาที่ที่มีอยู หรือจางบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเขามา 

•  ดานงบประมาณ: ทางจังหวัดมีงบประมาณให แตควรหาทางใหยืนอยูไดดวยเงินทุนหมุนเวียนของตัวเอง 
•  ดานหนวยงาน: การนําขอเสนอขางตนไปปฏิบัติใหไดจริง ควรแยกการบริหารวิทยาลัยกับศาลาไหมไทยออก

จากกัน 
 
(4) นโยบายที่ทางจังหวัดขอนแกนควรสนับสนุนมีดังตอไปนี้ 

•  สนับสนุนงบประมาณใหศาลาไหมไทยอยางตอเนื่อง 
•  การพัฒนาผลิตภัณฑแบบใหมรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับชางทอผาซ่ึงเปนส่ิงที่ผูวาราชการ

จังหวัดกําลังดําเนินการอยู การเขามามีสวนรวมของ SMEs ในการผลิตและจําหนาย การสงเสริมการผลิต
และพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบเสนใยไหมในทองถ่ิน ฯลฯ ควรรีบนําไปปฏิบัติใหเปนจริงโดยเร็ว 

•  ใหความสําคัญในอันดับสูงแกการสงเสริมอุตสาหกรรมผาไหมในยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ตอไป จัดการประชุมอยางตอเนื่อง  การสงเสริมกิจกรรมระหวาง BDS ที่มีสวนรวมในการพัฒนาคลัสเตอร 
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(5) เนื่องจากไดพิสูจนแลววามีทักษะการผลิตแบบมัดหมี่ในระดับสูง ในอนาคตจึงควรทุมเทไปที่การตลาด 
จากงานนิทรรศการไดพิสูจนแลววามีทักษะการผลิตแบบมัดหมี่ในระดับสูง และพิสูจนแลววาผูเขาชมงานมี
ความสนใจตอผามัดหมี่ในระดับสูง ในอนาคตจึงตองพยายามชักจูงความสนใจนี้ใหเปลี่ยนเปนการซื้อสินคา
จริงๆ และเปนปญหา ทาทายที่ควรจะขยายชองทางการจําหนายไปยังกรุงเทพฯ  

 
1.5.3 ส่ิงท่ีไดเรียนรู 
 
(1) การสรางใหเกิดองคกรสนับสนุนในชวงแรกของโครงการมีความสําคัญในการสงผลใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพ  จากโครงการนํารอง จังหวัดไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทํางาน ซ่ึงสงผลให
กลุมเปาหมายรับรูความเปนไปของโครงการและสามารถมอบหมายหนาที่และกิจกรรมในชวงแรกของโครงการ
นํารองใหแกคณะทํางาน 

 
(2) การกําหนดวัตถุประสงคเริ่มแรกของโครงการนํารองใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดจะสามารถ

สรางแรงขับเคลื่อนที่เขมแข็งในการดําเนินโครงการจริง    เนื่องจากโครงการนํารองมีการกําหนดสาขา
อุตสาหกรรมที่เปน     ยุทธศาสตรที่สําคัญของการพัฒนาจังหวัด ทําใหจังหวัดสามารถจัดสรรงบประมาณและ
กิจกรรมในพื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมได 

 
(3) ภายใตโครงการนํารองมีการใชวิธีการ PDM เขามาชวยเพ่ือดึงความสนใจของผูเขารวมไปในทิศทางเดียวกัน 

(เปาหมายของโครงการ) เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
- โปรดสังเกตวาโครงการมีผลที่ไดรับ 3 ผลลัพธดวยกัน ประกอบดวย การสรางผูประสานงานเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ การพัฒนาผลิตภัณฑใหม และการจัดนิทรรศการ ซ่ึงมีความสัมพันธเช่ือมโยงกันกับวัตถุประสงค
ของโครงการ 

- งานนิทรรศการจัดขึ้นเพ่ือใหไดการตอบรับและประเมินความตองการของตลาด  ผลที่ไดรับจะสามารถใช
เปนขอมูลยอนกลับในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพ่ิมเติมซ่ึงมคีวามสําคัญมากในการดําเนินงาน 
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บทท่ี 2  โครงการนํารองกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและเคร่ืองจักรกลจังหวัดชลบุรี 
 
ความเปนมาของโครงการนํารอง 
 

จังหวัดชลบุรีมีลักษณะพิเศษคือ ในจังหวัดมีผูประกอบรถยนตเพียงรายเดียว (มิตซูบิชิมอเตอรส โรงงาน 2) แต     
ผูประกอบรถยนตทุกรายจะตั้งอยูภายในรัศมี 60-70 กิโลเมตรจากจังหวัดชลบุรี (ยกเวนฮอนดาที่อยุธยา) ผูผลิตช้ินสวน
ยานยนตสัญชาติตางดาวก็ตั้งอยูรอบๆ ผูประกอบรถยนตที่เปนลูกคาของตน เสนทางระหวางจังหวัดชลบุรีและโรงงาน
ประกอบรถยนตเปนถนนราดยางที่มีสภาพดี สามารถสงช้ินสวนใหไดภายในเวลา 1-2 ช่ัวโมง 

จังหวัดชลบุรีมีบริษัทช้ินสวนยานยนตอยูประมาณ 80 ราย ในจํานวนนั้น 17 รายเปน SMEs ผูผลิตช้ินสวนยานยนต  
ซ่ึงมีจํานวน 4 รายตั้งอยูในนคิมอุตสาหกรรม 

ปญหาของคลัสเตอรช้ินสวนยานยนตจังหวัดชลบุรีมีดังตอไปนี้ 

(1) การปรับตัวดวยตัวเองใหสอดคลองกับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถยนต และการเติบโตอยางยั่งยืน ไมใช
เรื่องงายสําหรับ SMEs ไทย 

(2) การติดตอกับบริษัทช้ินสวนยานยนตที่เปนหุนสวนกับตางชาติ ซ่ึงดําเนินกิจการอยูในนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ เปน
ส่ิงที่ทําไดยาก 

(3) เครือขายสงเสริมคลัสเตอรช้ินสวนยานยนตทุนไทยยังเกิดขึ้นอยางไมมากนัก นอกจากนั้นบริษัทที่ถูกคาดหวังใหเปน
แกนนําของเครือขาย ก็ไมไดแสดงความสนใจในกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร 

(4) หนวยงานผูใหบริการพัฒนาธุรกิจ (BDS) ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต กระจุกตัวอยูในกรุงเทพและสมุทรปราการ 
จึงไมสะดวกสําหรับบริษัทช้ินสวนยานยนตในจังหวัดชลบุรีที่จะใชบริการ 

(5) จังหวัดชลบุรีมีเสนทางติดตอถึงผูประกอบรถยนตทุกราย แตไมวาจากรายใดก็มีระยะทางพอสมควร ซ่ึงเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอื่นแลว จังหวัดชลบุรีไมมีขอไดเปรียบดานระยะทาง 

 
2.1 ขอบเขตของโครงการนํารอง 
 

ขอบเขตของโครงการนํารองจังหวัดชลบุรีแสดงไวในตาราง 2.1-1 
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ตาราง 2.1-1 โครงการนํารองกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและเครื่องจักรกลจังหวัดชลบุรี  
โครงการนํารอง การสรางผูสนับสนุนหนวยงานใหบริการพัฒนาธุรกิจ (BDS Facilitator) ในการสราง

เครือขายกลุมอุตสาหกรรม 
กลุมเปาหมาย (ผูไดประโยชน) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมชาวไทยในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและ

เครื่องจักรกลในจังหวัดชลบุรี (Thai SMEs engaged in auto-parts and machinery- parts 
industry in Chon Buri :  CAMC) 

BDS Facilitator / Provider ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 
ระยะเวลาของโครงการ สิงหาคม 2547 – กุมภาพันธ 2548 

ขอบเขตของโครงการนํารอง 
เปาหมายรวม ความสามารถและเครือขายการใหบริการพัฒนาธุรกิจมีความเขมแข็งขึ้น 
เปาหมายของโครงการ ศูนยพัฒนาเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (IPC9) ทําหนาที่เปนหนวยงานสนับสนุนหนวยงานที่

ใหบริการพัฒนาธุรกิจ (BDS Facilitator) ใหแกกลุมเปาหมาย (CAMC). 
ผลลัพธ 1. จัดตั้งองคกรสงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมของ CAMC ในพ้ืนที ่

2. ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่9 มีความสามารถในการเปนผูสนบัสนุนใหกับ CAMC 
3. การจัดฝกอบรมใหแกทายาทโดย CAMC และผูประกอบการรุนเยาว 
4. การปรับปรงุหนาที่การทํางานของศนูยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 ในดานการรวบรวมและ

เผยแพรขอมูลใหดขีึ้น 
5. การสรางโครงการความรวมมือของวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาและหนวยงาน    ภาครัฐฯ ให

หย่ังรากในภูมิภาค 
6. มีการนําเสนอโครงการพี่เล้ียงไปยังบริษัทขนาดใหญ 

 
2.2 ผลลัพธของโครงการนํารอง 
 
2.2.1 ผลลัพธท่ี 1: การจัดตั้งองคกรสงเสริมการดําเนินงานคลัสเตอร 
 

(1)    การจัดสัมมนาเปดตัวโครงการและการสรางทีมงาน 
 มีการจัดสัมมนา 2  วันเพ่ือช้ีแจงใหเกิดความเขาใจถึงกิจกรรมที่ JICA ดําเนินการและการสรางทีมงานโดยมีผูเขารวม

การสัมมนา   37   คน การสัมมนาดังกลาวมีวัตถุประสงคคอื 
- นําเสนอโครงการในแผนแมบท 
- นําเสนอโครงการนํารอง (PP) 
- สรางทีมงานในโครงการนํารอง   
ผูรวมงานไดทําความเขาใจเคาโครงของแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ และการจัดสัมมนาไดเปดโอกาสใหทําความ
รูจักและทําความเขาใจกัน 
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(2) เย่ียมเยียน SMEs และ หนวยงานใหบริการพัฒนาธุรกิจ (BDS Provider) โดยผูเช่ียวชาญ  JICA 
 ผูเช่ียวชาญ  JICA จําเปนที่จะตองทราบสถานะปจจุบันของ SMEs และหนวยงานใหบริการพัฒนาธุรกิจและตองการ

อธิบายแนวคิดของโครงการนํารองเพ่ือขอความรวมมือในการดําเนินงาน  ผูเช่ียวชาญ  JICA  ไดเย่ียมเยียนวิสาหกิจ
จํานวน 6 ราย รวมทั้งมหาวิทยาลัยจํานวน  5  แหง  และสถาบันฝกอบรมจํานวน 2 แหง 

จากการเยี่ยมชมของผูเช่ียวชาญ JICA พบวา 
- SMEs จะมีระดับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการผลิตไมเทากัน แตบริษัททุกแหงตองการที่จะปรับปรุง

พัฒนา 
- SMEs และหนวยงานใหบริการพัฒนาธุรกิจ ( BDS )ทุกแหงมีความสนใจในกิจกรรมของโครงการนํารอง 
- ทั้งมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยตองการรวมมือกับภาคเอกชน แตไมทราบวาจะทําอยางไร 

 
ดังนั้น ผูเช่ียวชาญ JICA จึงเช่ือม่ันวามีความตองการอยางสูงตอโครงการนํารอง เพ่ือยกระดับของสมาชิกคลัสเตอร 

 (3)      การเย่ียมชมองคกรซึ่งกันและกันของสมาชิกคลัสเตอร 
 สมาชิกคลัสเตอรที่ เขารวมในการสัมมนาเปดตัวโครงการและการสรางทีมทํางานรวมตัวกันเพ่ือเย่ียมเยียน

สมาชิกคลัสเตอรโดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางความเขาใจอันดีระหวางกัน ประกอบดวยวิสาหกิจจํานวน                   
5  วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 3 แหงและโรงเรียนฝกอบรม 1 แหง ที่มีการเยี่ยมเยียนซ่ึงกันและกัน 

 
a. บริษัท เอเซีย พรีซีซ่ัน จํากัด 
b. บริษัท บี.ที.โอโตพารท จํากัด 
c. บริษัท ซูโมตา จํากัด 
d. บริษัท อุตสาหกรรมอะไหล (1999) จํากัด 
e. บริษัท อํานวยยนต เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (VIP Property) 
f. มหาวิทยาลัยบูรพา 
g. โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
h. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
i. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคที่ 3 ชลบุรี 
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(4)     การกอตั้ง APCB และ CAMC 
ผูที่ไดรับประโยชนจากการสงเสริมกลุมอุตสาหกรรมคือ SMEs  ผูผลิตช้ินสวนยานยนตในจังหวัดชลบุรี   ดังนั้น การ 
ตั้งช่ือของกลุมอุตสาหกรรมจึงใชช่ือ กลุมอุตสาหกรรม “ช้ินสวนยานยนตชลบุรี (Auto Parts Chon Buri) (เรียกโดย
ยอวา APCB) ขณะที่กิจกรรมของ APCB เริ่มเปนที่รูจักในหมู  SMEs ในจังหวัดชลบุรีนั้นบรษิัทผูผลิตช้ินสวนที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับช้ินสวนยานยนต เชน ช้ินสวนสําหรับเครื่องจักรกลการเกษตรและจักรยานยนตไดปรึกษาศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ในการเขารวมใน APCB และจากการที่กลุมอุตสาหกรรม ไดรับวิสาหกิจดังกลาวใน
การเขารวมกับ APCB ช่ือที่ตั้งไวแตแรกจึงไมเหมาะสมนัก จึงมีการเปลี่ยนช่ือกลุมอุตสาหกรรมเปน                    
“กลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตและเคร่ืองจักรกลจังหวัดชลบรีุ” (Chon Buri Automobile and Machinery-parts 
Cluster : CAMC) 
SMEs  ที่เปนสมาชิกของ CAMC เพ่ิมจํานวนขึ้นเปน  23  บรษิทั (ณ เดือนพฤษภาคม 2548) จากจํานวน บริษทัที่
เริ่มตน  8 บรษิัท CAMC ไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการในวันที ่19 พฤษภาคม 2548  ซ่ึงผูวาราชการ จังหวัดชลบรีุ  
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  CAMC และสถาบันการศึกษาไดรวมลงนามในบันทึกความเขาใจ (MOU) ดาน
ความรวมมือทางวิชาการ  ดังนั้นเครือขายคลัสเตอรจงึเริ่มมคีวามเขมแข็งเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

 
2.2.2 ผลลัพธท่ี 2: การเสริมสรางศักยภาพของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ในฐานะหนวยงานสนับสนุน               ผู

ใหบริการพัฒนาธุรกิจ (Facilitator) 
 
(1)       กําหนดการของโครงการและการแกปญหา 

ในการสํารวจครั้งที่ 2 ไดมีการจัดวางความคืบหนาของโครงการนํารองโดยแบงเนื้องานเปนแผนงานแตละขั้น  
(Work Breakdown Schedule) ภายใตการปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูเช่ียวชาญ JICA และศูนยสงเสริม     
อุตสาหกรรม จากนั้นศนูยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 และผูเช่ียวชาญ  JICA ไดระบปุญหาที่พบเพ่ือทบทวน
กําหนดการทํางานในการสํารวจครั้งที่ 3 จากการทํางานดังกลาว สะทอนใหเห็นความมุงมั่นของศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 9 ที่ใหความสําคัญกับโครงการที่จะตองปฏิบตัิงานใหสําเรจ็ตามแผนงานที่ไดวางไว  

 
(2)     การประสานงานในการจัดประชุม  

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จัดประชุมกลุมอุตสาหกรรมขึน้ในวันที่ 16 กันยายน 2547 เพ่ือประเมนิผลเยี่ยม  
เยียนซ่ึงกันและกัน และสรางความชัดเจนในภารกิจของโครงการนาํรอง  ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  เห็นวา
ควรจัดการประชุมกลุมอุตสาหกรรมดังกลาวขึ้นเดือนละครั้ง และมีการจัดประชุมไปแลว 6 ครั้งในขณะที่ผูเช่ียวชาญ 
JICA  ไมอยูในประเทศไทย กอนการจัดประชุมงานจัดเตรียมเอกสารเปนเรื่องสําคัญทีจ่ะตองพิจารณา เชน วาระการ
ประชุม การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม  การปรับกําหนดการ เปนตน ซ่ึงศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 
เปนผูดําเนนิการเองทั้งส้ิน การปฏิบัติงานดังกลาวเปนส่ิงที่พิสูจนไดถึงศักยภาพของการเปนหนวยงานสนับสนุนงาน
การใหบริการพัฒนาธุรกิจของศนูยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค   ที่ 9 ไดเปนอยางดี  
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(3)    ศักยภาพปจจุบันของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 
 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่ 9 มีศักยภาพในการดําเนินการเปนหนวยงานสนบัสนุนการใหบริการพัฒนาธุรกิจ

และกระตุนใหเกิดกิจกรรมตอเนือ่งดวยตนเอง กิจกรรมตาง ๆ ไดแก การจัดตั้งคณะกรรมการ การเชิญและเปดรับ
สมาชิกคลัสเตอรรายใหม  รวมถึงการสรางใหเกิดความรวมมือระหวางอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและหนวยงาน
ภาครัฐฯ  และการจัดประชุมกลุมอุตสาหกรรม โดยทําหนาที่ดงัตอไปนี ้

•  บริหารจัดการการประชุม CAMC (เดือนละ 1 ครั้ง) 

•  จัดทําแผนระยะสั้น-ระยะกลางตามแผนแมบท 

•  วางแผน จัดเตรียม บริหารงานสัมมนาตางๆ 

•  ประสานงานความรวมมือระหวางภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา 

•  บริหารจัดการเว็บไซต หองสมุด 

•  บริหารสมาชิก CAMC 

•  ประสานงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
2.2.3 ผลลัพธท่ี 3: การฝกอบรมผูประกอบการรุนใหม 
 
(1)    การอบรมผูประกอบการรุนใหมครั้งท่ี 1 

•  ระยะเวลา: วันที่ 29 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2547 
•  สถานที่: โรงแรมพินนาเคิล จอมเทียน รีสอรท แอนด สปา 
•  ผูเขารวม: 66 คน (ในจํานวนนั้น SMEs: 23 คน หนวยงานใหบริการ BDS: 13 คน) 
•  วัตถุประสงค: เพ่ือสรางความเขาใจในการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม (วันที่ 1) และการบริหารการจัดการดานการ

ผลิตและการตลาดสําหรับ SMEs (วันที่ 2)  
 

(2)    การเย่ียมชมโรงงาน DENSO 
 มีการจัดเยี่ยมชมโรงงาน DENSO ในวันที่ 23 ธันวาคม 2547 ซ่ึงเปนชวงทีผู่เช่ียวชาญ JICA ไมไดปฏบิัติงานใน

ประเทศไทย ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ทําหนาที่เปนผูวางแผนงานครั้งนี้และประสบความสําเร็จเปนอยางด ี 
โดยมีสมาชิกคลัสเตอร 33 ราย ประกอบดวย  SMEs 27  รายเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ การเยี่ยมชม โรงงานครั้งนี้นับเปน
โอกาสอันดีของสมาชิกคลัสเตอรที่จะไดเหน็การจัดการการผลิตขัน้สูงในโรงงาน 
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   (3)    การฝกอบรมผูประกอบการรุนใหมครั้งท่ี 2 
     ในการวางแผนจัดสัมมนาอบรมผูประกอบการรุนใหม ผูเช่ียวชาญ JICA ไดพิจารณาหนังสือที่ซ้ือมาไวในหองสมุด     

และพบหนังสือที่เหมาะสมสําหรับการทํา TPM ซ่ึงเปนหนังสือแปลจากภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทย ผูแปลคือ ผศ.ดร.    
สมชัย อัครทิวา จากมหาวิทยาลัยมหานคร ผูเช่ียวชาญ JICA จึงตัดสินใจเชิญอาจารยสมชัยเปนวิทยากร เนื่องจากการ
คนหาหัวขอการฝกอบรมจากหนังสือเปนวิธีการที่ดีอยางหนึ่ง ผูเช่ียวชาญ JICA จึงแนะนําวิธีนี้ใหแกศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 9  จึงจัดการอบรมเกี่ยวกับ TPM เปนเวลา 2 วัน ในวันที่ 19 และ 20 กุมภาพันธ 2548 โดยใช
หนังสือ “การดําเนินกิจกรรม TPM เพ่ือการปฏิรูปการผลิต” (บรรณาธิการโดยสมาคมซอมบํารุงโรงงานแหงประเทศ
ญี่ปุน) ฉบับแปลภาษาไทย และเอกสารเกี่ยวกับ TPM ของวิทยากรเปนเอกสารประกอบการอบรม 

•  ระยะเวลา: วันที่ 19 กุมภาพันธ – 20 กุมภาพันธ 2548 
•  สถานที่: โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช รีสอรท 
•  วิทยากร: ผศ.ดร. สมชัย อัครทิวา มหาวิทยาลัยมหานคร 
•  ผูเขารวม: 50 คน (SMEs: 40 คน) 
•  วัตถุประสงค: เพ่ือใหเกิดความเขาใจ TPM และนําไปประยุกตใชกับโรงงานของตน 

 
จากการสํารวจดวยแบบสอบถามหลังจากจบการสัมมนา ผูเขารวมแทบทุกคนตอบวาพึงพอใจในเนื้อหาของการ
สัมมนา และตองการนําเนื้อหาที่ไดศึกษาในการอบรมไปใชกับโรงงานของตน สําหรับคําถามเรื่องอื่นๆ ก็ไดรับ
คําตอบในเชิงบวกเชนกัน ดังนั้น จึงคิดวาการสัมมนาประสบความสําเร็จอยางดีย่ิง 

 
2.2.4 ผลลัพธท่ี 4: การรวบรวมและเผยแพรขอมูลสารสนเทศ 
 
(1)    หองสมุดขนาดเล็ก (Mni-library) 

แทบไมมี SMEs แหงใดเลยที่มีหองสมุดของตัวเอง เพ่ือตอบสนองตอ SMEs ที่ตองการศึกษาพ้ืนฐานเพื่อเสริม
ความสามารถและตองการศึกษาความรูที่กาวหนาขึ้น จึงจําเปนตองมีหองสมุด คณะผูเช่ียวชาญไดเปดหองสมุดขึ้นใน
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ดังตาราง 2.2-1 ช่ือวา “หองสมุด CAMC” 
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ตาราง 2.2-1 เคาโครงของหองสมดุ 
(1) สถานที่: ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ช้ัน 6 (แผนผังของหองสมุดแสดงไวในรูป 5.1-1) 
(2) ภาษา: สวนใหญเปนภาษาไทย บางสวนเปนภาษาอังกฤษ 
(3) ประเภทของหนังสือ 

a. รถยนต 
b. เครื่องจักร 
c. เทคโนโลยีการผลิต (วัตถุดิบ พลาสติกและยาง แมพิมพ การตรวจสอบ ฯลฯ) 
d. วิศวกรรม 
e. ICT 
f. ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
g. มาตรฐานอุตสาหกรรม (รวมทั้งมาตรฐาน JIS) 
h. การควบคุมการผลิตและการควบคุมคุณภาพ 
i. การบริหารธุรกิจ 
j. การบริหารงานบุคคล 
k. การเงินและการบัญชี 
l. สมุดรายนามและบันทึกสถิติ 
m. ส่ือการสอน รายงาน วิทยานิพนธ 
n. ภาษาศาสตร 
o. นิตยสาร 

(4) ลิงกจากเว็บไซตของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 
p. คําแนะนําการใชบริการหองสมุด ครอบคลุมการลงทะเบียนและขั้นตอนการขอยืมหนังสือ 
q. รายช่ือและขอมูลหนังสือใหม 

 
ในปจจุบัน หองสมุดมีหนังสือประมาณ 800 เลม มีนิตยสาร 20 ฉบับ รวมทั้ง CD-ROM และวิดีโอเทป ตั้งแตหองสมุด
เปดบริการเปนตนมา สมาชิกของ CAMC ไดขอยืมหนังสือไปแลว 100 เลม พิธีเปดหองสมุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 
2548 โดยเชิญแขกประมาณ 30 คน 
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(2)     เว็บไซต (Website) 
แนวคิดพ้ืนฐานของการสรางเว็บไซตแลวเสร็จในการสํารวจครั้งที่ 3 โดยมีการออกแบบเว็บไซตและใสขอมูล
สารสนเทศที่เก่ียวของ โดยใช Server ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เว็บไซตของ CAMC ดังกลาวสามารถเชื่อมโยง
จากเว็บไซตของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (http://ipc9.dip.go.th) ไดเชนเดียวกันโดย ผูประสานงานจาก JICA 
ไดนําเสนอวิธีการใชและรายละเอียดที่อยูในเว็บไซตใหแกสมาชิกคลัสเตอรแลวหลายครั้ง  

(3)    จดหมายขาว (Newsletter) 
 มีการจัดพิมพจดหมายขาว 3 ครั้งตลอดระยะเวลาของโครงการนํารอง  โดยมีเนื้อหาดังนี ้

(a) สถานที่ติดตอ ณ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  
(b) บทสรุปแผนแมบทของโครงการ CSCD และโครงการนํารอง 
(c) กิจกรรมของ CAMC 
(d) กรณีศึกษาคลัสเตอรอุตสาหกรรมญี่ปุน (เสนอเปนตอน ๆ) 
(e) ขาวสารกิจกรรม CAMC  
(f) การแนะนําหองสมุดขนาดเล็กและเว็บไซต 
(g) รายนามสมาชิก CAMC 

 
(4) แคตตาล็อก (Catalogue) 
 มีการจัดพิมพแคตตาล็อก 4 รูปแบบสําหรบั 

(a) โครงการนํารอง 
(b) แคตาล็อกสําหรับสมาชิกคลัสเตอร  (ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 หนวยงานใหบริการพัฒนาธุรกิจและ

สมาชิก SMEs จํานวน 8 ราย) 
(c) แคตาล็อกสมาชิกคลัสเตอรเพ่ิมเตมิ (8 บริษทั) 
(d) แคตตาล็อก CAMC   
แคตตาล็อกเปนเครื่องมือที่เหมาะสมในการแนะนําคลัสเตอรชลบุรี บริษัทหลายแหงไมมีแคตตาล็อกที่ดี ดังนั้น
แคตตาล็อกของคลัสเตอรจึงมีประโยชนในการแนะนําบริษัทสมาชิก หนวยงานใหบริการพัฒนาธุรกิจ (BDS) เชน 
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 และมหาวิทยาลัยบูรพา นําแคตตาล็อกไปใชประโยชนในการสรางเครือขาย 
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2.2.5 ผลลัพธท่ี 5: โครงการความรวมมือระหวางอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ 
 

1)   รางสัญญาความรวมมือและขอตกลงในการสรางความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา 
 

ในการสํารวจครั้งที่  3   ผูเช่ียวชาญ  JICA ไดนําเสนอความจําเปนในการเตรียมรางขอตกลงกอนเริ่มตนโครงการความ
รวมมือระหวางหนวยงานซ่ึงประกอบดวยภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐฯ  เพ่ือหลีกเลี่ยง
ปญหาเรื่องตนทุนและคาใชจายในการพัฒนาผลิตภัณฑและการมีสิทธิในผลิต ภัณฑใหม ผูเช่ียวชาญ JICA ไดราง
สัญญาความรวมมือในการพัฒนาและคูมือแนวทางการทํางานไวในเว็บไซตของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 

 
เพ่ือใหความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐ  ประสบความสําเร็จในระยะยาว 
ผูเก่ียวของทั้งสามฝายควรแสดงเจตจํานงแหงความรวมมือโดยจัดทําเปนขอตกลงรวมกัน สําหรับการจัดทาํบนัทกึความ
รวมมือ  (Memorandum of Understanding) ของผูเก่ียวของ 5  แหง ในวันที่ 19 พฤษภาคม  2548  โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหเกิดความรวมมือดานวิชาการ   ขอบเขตความรวมมือที่เกิดขึ้นมี   8  หัวขอ ดังตอไปนี้ 

•  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยซ่ึงรวมถึงการฝกอบรมและการสัมมนา 
•  การใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาดานเทคนคิ 
•  การจัดเตรียมระบบการใหการรับรองทักษะ 
•  การฝกการทํางาน 
•  การพัฒนาชิ้นสวน สวนประกอบและอุปกรณ 
•  การวิจัยและพัฒนาชิ้นสวน สวนประกอบและอปุกรณใหม 
•  การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศที่เก่ียวของ 
•  หัวขออ่ืนที่ศนูยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9  มหาวิทยาลัยและ CAMC มีความตองการ 

ผูลงนามในบันทึกความเขาใจดังกลาวมี 5 คนดังตอไปนี้ 
<เอกชน> 
•  ประธานคณะกรรมการบริหาร CAMC (ตัวแทนสมาชิก SMEs และกรรมการผูจัดการบริษัท บี.ที.โอโตพารท 

จํากัด) (นายสมบัติ  เตมียสถิต) 
 

<ภาครัฐ> 
•  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (นายวันชัย  รัชฎามาศ) 

 
<สถาบันการศึกษา> 
•  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา (ผศ.ดร. วิโรจน เรืองประเทืองสุข) 
•  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (นายวัชระ อนุศาสนกลุ) 
•  ผูอํานวยการโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (นายประเสริฐ กล่ินชู) 
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(2)      การพัฒนาความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา 
           จากการหารือกันระหวางเอกชน-สถาบันการศึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑรวมกันดังตอไปนี้กําลังอยูระหวาง    
            ดําเนินการ 

1) โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH) 
ผูเช่ียวชาญ JICA ตัดสินใจใหความชวยเหลือแกโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเปนเงิน 5 หม่ืนบาท เพ่ือนาํไปซ้ือ
ช้ินสวนในการจัดทําผลิตภัณฑ 4 ประเภท (รถไฟฟา (F-1) รถเข็นผูปวยขับเคลื่อนอัตโนมัติ เครื่องสีขาวกลอง เครื่อง
ตะบันน้ําสูญญากาศ) นักศึกษาไดจัดทําผลิตภัณฑตนแบบแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2548 โรงเรียนเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกไดสาธิตผลิตภัณฑทั้ง 4 ใหผูเช่ียวชาญ JICA ชมในการสํารวจครั้งที่ 6 ซ่ึงไดตรวจสอบยืนยันวา
ผลิตภัณฑทั้ง 4 ประเภทมีสมรรถนะเปนที่นาพอใจ 

2) โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก-บริษัท เอเซีย พรีซีซ่ัน จํากัด 
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกและบริษัท เอเซีย พรีซีซ่ัน จํากัด กําลังพิจารณาการพัฒนาเครื่องอัดเศษโลหะ 
ผูเช่ียวชาญ JICA ไดใหความชวยเหลือแกโรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเปนเงินประมาณ 4.5 หม่ืนบาทเพื่อ
นําไปซ้ือช้ินสวน 

3) มหาวิทยาลัยบูรพา-บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด 
บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัดกับมหาวิทยาลัยบูรพาไดรวมกันพัฒนา Electric Self Drive Stacker ขึ้นมา 
ผูเช่ียวชาญ JICA ไดใหความชวยเหลือแกบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัดเปนเงินประมาณ 2 หม่ืนบาทเพื่อ
นําไปซ้ือช้ินสวน 

4) อ่ืนๆ 
การพัฒนาผลิตภัณฑรวมกันดังตอไปนี้กําลังอยูระหวางหารือ 
•  รถมินิแทรกเตอรโดยบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัด, บริษัท ซูโมตา จํากัด, บริษัท พี.ที.ประโยชน 

แทรกเตอร จํากัด 
•  รถแทรกเตอรตัดหญาโดยบริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จํากัดกับบริษัท ซูโมตา จํากัด 

 
(3)     การศึกษา 

    หลังจากการลงพื้นที่ครั้งที่ 5 มีการผลักดันแผน 2 แผนดังตอไปนี้โดยภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา 

•  มหาวิทยาลัยจะใหความรวมมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและเพ่ิมคุณภาพของ SMEs 
•  SMEs จะรับนักศึกษาเขามาฝกงานที่บริษัทของตน 

 
2.2.6 ผลลัพธท่ี 6: โครงการพี่เลี้ยง 
 

แผนนี้จะใหบุตรของ SMEs ไทยเขาทํางานในบริษัทขนาดใหญเปนเวลา 3 ป โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนา
ความสัมพันธทางธุรกิจระหวางบริษัทขนาดใหญกับ SMEs ไทย อยางไรก็ตาม ในระหวางระยะเวลาของโครงการนํารอง   
ทั้งสองฝายไมไดแสดงความสนใจในแผนนี้ กิจกรรมนี้จึงยังเหลือไวเปนหัวขอใหพิจารณาในอนาคต 
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2.3 การจัดตั้งองคกรเพื่อการสงเสริมคลัสเตอร 
 
2.3.1 องคกรโดยภาพรวม 
 

มีการจัดตั้งองคกรขึ้น 3 องคกรเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมของ CAMC ดังรูป 2.3-1 
 

 
รูป 2.3-1 องคกรสงเสริม CAMC 

 
2.3.2 คณะทํางานคลัสเตอร ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 
 

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ไดจัดตั้งคณะทํางานคลัสเตอรขึ้นดังรูป 2.3-2 ซ่ึงทําหนาที่เปน Facilitator ของ 
CAMC ในการประสานงานและดําเนินงานกิจกรรมของคลัสเตอร 
 

 
รูป 2.3-2 คณะทํางานคลัสเตอร ศนูยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 

 
2.3.3 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดตั้งขึ้นโดยมีผูวาราชการจังหวัดชลบุรีเปนประธานดังรูป 2.3-3 เพ่ือพิจารณาแผนและ
กิจกรรมของ CAMC และใหคําแนะนําที่เหมาะสมแก CAMC 

ประธานคณะทํางาน 
•  นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล

ฝายสารสนเทศ
•  นางสาวสมคิด   เมืองแกว

ฝายวิชาการ
•  นางสาวปพรชนก ธนูสังข

ฝายประชาสัมพันธ/สมาชิกสัมพันธ 
•  นางสาวอินทิรา วิเชียรเทียบ 
•  นางสาวนงเยาว เงินเหรียญ 

คณะทํางานคลัสเตอร
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (Facilitator)

คณะกรรมการบริหาร CAMC

คณะกรรมการที่ปรึกษา
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รูป 2.3-3 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 
2.3.4 คณะกรรมการสงเสริมช้ินสวนยานยนตและเครื่องจักรกล จังหวัดชลบุรี 
 

คณะกรรมการสงเสริม CAMC จัดตั้งขึ้นเพ่ือวางแผนและบริหารกิจกรรมของ CAMC ดังรูป 2.3-4 
 

ประธานกรรมการ 
•  ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 

ผูอํานวยการสถาบันพฒันาฝมือแรงงานจังหวัดชลบุรี 
(นายเสรี แสงรัษฎ) 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวัดชลบุรี
(นายวิวัฒน พัฒนสิน) 

อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
(นายชูชัย สินธุวงษ) 

ผูอํานวยการเศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออก 
(นางวราภรณ เฉยสอาด) 

ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
(นายสํารวย มหาพราหมณ) 

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
(นายวัชระ อนุศาสนกลุ) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยบรูพา 
(ผศ.ดร. วิโรจน เรืองประเทอืงสุข) 
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2.4 การประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการนํารอง 
 

ทําการประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการนํารองโดย (1) การติดตามผลการดําเนินงาน (ติดตามผลการดําเนินงานและ
กระบวนการดําเนินงาน)  (2) การประเมิน 5 หัวขอ (ความเหมาะสม ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ ผลกระทบ 
ความยั่งยืน) 
 
2.4.1 การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (ติดตามผลการดําเนินงานและกระบวนการดําเนินงาน) 
 

ในการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการนํารอง ไดติดตามผลการดําเนินงานและกระบวนการดําเนินงาน    
ผลการติดตาม พบวาวาโครงการนํารองดําเนินงานไดใกลเคียงกับแผนที่ตั้งไว 
 
2.4.2 การประเมิน 5 หัวขอ 
 
(1) ความเหมาะสม 

เห็นวาโครงการนํารองนี้มีความเหมาะสมในระดับสูงดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
 

โครงการนํารองนี้ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริม SMEs ดวยกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร มีความสอดคลองกับนโยบาย
ระดับชาติและนโยบายสงเสริมทองถ่ินของจังหวัดชลบุรี ระดับเทคโนโลยีของบริษัทที่มีผูถือหุนเปนชาวตางชาติ และ 
SMEs มีชองวางมาก  ซ่ึงทําให  SMEs ในทองถ่ินมีความกังวลในเรื่องนี้  จึงจําเปนตองมีมาตรการแกไขอยางใดอยาง
หนึ่ง เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว  จึงนําการสงเสริมอุตสาหกรรมดวยกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอรมาดําเนินการเปนโครงการ
นํารอง 

 
โครงการนํารองนี้ไมวาจะมองในระดับประเทศหรือมองจากความตองการของทองถ่ิน ก็เห็นวาเปนโครงการที่มีความ
เหมาะสม นอกจากนั้น การสงเสริม SMEs ในอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตและเครื่องจักรดวยกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร
ภายใตการนําของผูเช่ียวชาญ JICA และศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ในจังหวัดชลบุรีซ่ึงแทบไมเคยมีกิจกรรม
พัฒนาคลัสเตอรมากอน ยังสามารถเปนตัวอยางกรณีศึกษาสําหรับการขยายผลกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอรไปทั่วประเทศ
อีกดวย 
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(2) ความมีประสิทธิผล 
เห็นวาโครงการนํารองนี้มีประสิทธิผลสูงดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
การที่ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 มีความสามารถในฐานะที่เปน Facilitator สูงขึ้นจากโครงการนํารอง จะเปน
กําลังขับเคลื่อนที่สําคัญในการสงเสริมกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร ดวยการทํากิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร มีการจัดอบรมที่มี
คุณภาพสูง มีการทํางานดานสารสนเทศดีขึ้น มีพ้ืนฐานการพัฒนาผลิตภัณฑและการพัฒนาบุคลากรรวมกันระหวาง
ภาคอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาที่ม่ันคงยิ่งขึ้น จึงทําใหโครงการนํารองนี้มีประสิทธิผลสูงขึ้น 
ปจจัยที่มีสวนชวยเพ่ิมประสิทธิผลคือ การที่กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอรตามแผนแมบทดําเนินไปอยางมีวิสัยทัศนและ
เปาหมาย การที่แผนแมบทดังกลาวถูกจัดทําขึ้นดวยความพยายามของคนไทย การที่มีความรูสึกเปนเจาของสูงมากขึ้น 
เปนตน 

 
(3) ความมีประสิทธิภาพ 

จากผลลัพธที่ไดรับ เมื่อมองในภาพรวมแลวเห็นวาการดําเนินการโครงการนํารองมีประสิทธิภาพดีโดยไดใกลเคียงกับ
แผนที่ตั้งไว และไดรับผลลัพธเรียบรอย ยกเวนผลลัพธที่ที่ 6 แตก็แทบไมมีผลกระทบใดๆ ตอการบรรลุเปาหมายของ
โครงการ  

 
(4) ผลกระทบ 

พบวาการดําเนินโครงการมีผลกระทบตอนโยบายสงเสริมคลัสเตอรของกรมสงเสริมอุตสาหกรรมดังตอไปนี้ 
 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรมมีแผนที่จะขยายผลคลัสเตอรไปทั่วประเทศในอนาคต ปจจุบันมีการคัดเลือกคลัสเตอรทั่ว
ประเทศเอาไวแลว ในจํานวนนั้นมีการเสนอของบประมาณตอเนื่องสําหรับโครงการนํารองนี้ดวย สําหรับคลัสเตอร      
ที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรมจะสงเสริม มีแผนจะนําวิธีการที่ผูเช่ียวชาญ JICA ไดปฏิบัติ เสนอเอาไวไปใชงานหรือไป
ประยุกตโดยปรับปรุงใหสอดคลองกับสภาพของประเทศไทย โครงการนํารองนี้กระตุนรัฐบาลไทยและมีผลกระทบตอ
การกําหนดนโยบายเชนเดียวกับโครงการนํารองในอีกภูมิภาคอื่นอีก 2 แหง 

 
(5) ความสามารถในการพัฒนาตอไปดวยตัวเอง 

สามารถคาดหวังไดวาจะพัฒนาตอไปดวยตัวเองได ดวยการพัฒนาโครงการนํารองขึ้นไปอีก 
 

มีการจัดตั้งองคกรสงเสริมคลัสเตอร ไดแก คณะทํางานคลัสเตอรของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 และ
คณะกรรมการบริหาร CAMC เพ่ือสงเสริมคลัสเตอร กลาวคือมีองคกรและโครงสรางในการดําเนินกิจกรรมคลัสเตอรใน
ระยะยาวแลว สําหรับหนวยงานใหบริการพัฒนาธุรกิจ (BDS) จะตองพิจารณาวิธีเสริมสรางความเขมแข็งดวยการขยาย
เพ่ิม “สถาบันการศึกษา” ในการรวมมือกันระหวางภาคอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา เนื่องจากยัง
มีบางสาขาที่มหาวิทยาลัยทัง้ 3 แหงในปจจบุันไมสามารถตอบสนองความตองการของบริษทัได จึงมีการพิจารณาให
มหาวิทยาลัยและหนวยงานวิจัยอ่ืนๆ นอกจากในจังหวัดชลบุรีเขามามีสวนรวมดวย ดวยงบประมาณ องคกร และการ
ขยายเพ่ิมหนวยงานใหบริการพัฒนาธุรกิจ (BDS) ตามแผน จึงตดัสินวามีความสามารถในการพัฒนาตอไปไดดวยตัวเอง 
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2.5 บทสรุป ขอเสนอแนะและสิ่งท่ีไดเรียนรู 
 
2.5.1 บทสรุป 
 
(1) โครงการนํารองสามารถดําเนินการจนประสบความสําเร็จตามแผนงานและผลที่คาดวาจะไดรับ จากการประเมินผล

โครงการนํารองจะพบวาไดมีการดําเนินการตามแผนงานแทบจะครบถวนตามแผนและเปนไปตามหัวขอการประเมิน    
5 ขอ  ซ่ึงรวมถึงการสรางใหเกิดความยั่งยืนตอไปในอนาคตดวย 

(2) “แนวคิดการมีสวนรวมเพ่ือความสําเร็จ : Participatory-type enlightenment approach” ซ่ึงใชในโครงการ CSCD แสดง
ใหเห็นวาแนวคิดนี้ไดผล ในอดีตที่ผานมา    ยังไมมีการกําหนดแนวคิดของการสรางกลุมอุตสาหกรรมอยางเปนระบบ                 
ในจังหวัดชลบุรี    อยางไรก็ดี   CAMC    ไดเติบโตขึ้นในระดบัทีค่าดหวังภายใตโครงการนํารอง  ผลของความสําเร็จนี้
เริ่มมาจากการใชแนวคิดการมีสวนรวมเพ่ือประสบความสําเร็จ   ภายใตโครงการ CSCD  โดยความรวมมืออยางดีจาก
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9    นั่นเอง 

(3) CAMC ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมกลุมอุตสาหกรรม ขั้นแรกและกาวไปในขั้นตอไป  สามารถกลาวไดวา
ความสําเร็จของกจิกรรมคลัสเตอร CAMC นั้นเกิดจาก “ความชวยเหลือและใหคําแนะนําของภาคเอกชนซึ่งรวมถึงผูให
การสนับสนุน” สงผลให CAMC กาวมาถึงจุดที่สามารถกระตุนใหเกิดกิจกรรมกลุมอุตสาหกรรมไดดวยตนเอง จากนี้ไป 
CAMC ภายใตความรวมมือของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จะมบีทบาทในการเปนผูนําองคกรกลุมอุตสาหกรรม
ของประเทศไทยตอไป 
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2.5.2 ขอเสนอแนะ 
 

1)    CAMC ควรดําเนนิโครงการนํารองตอไป 
โครงการนํารองแสดงใหเห็นชัดเจนวาสามารถใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา SMEs ดังนัน้ CAMC ควรดําเนนิการ
ตามโครงการนํารองตอไป 

 
2) CAMC ควรจัดทําแผนดําเนินการระยะสั้นโดยตระหนักถึงแผนระยะกลางและระยะยาวสําหรับกิจกรรมกลุม

อุตสาหกรรม ตอไป  
CAMC ไดมีการจัดทํากรอบการทํางานสําหรับระยะกลางและระยะยาวซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ
และโครงการเพื่อใหเกิดความตระหนักถึงแผนระยะกลางและระยะยาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการจัดทํา
โครงการ และแผนงานระยะสั้นโดยการใชประโยชนจากกรอบ PCM และ PDM ที่จัดทําไว 

 
3) CAMC ควรมุงยกระดับของสมาชิก CAMC ทั้งหมดดวยการสนับสนุนความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม 

สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐ   
ฐานรากความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ  ไดถูกวางไวแลวในโครงการ
นํารอง ในขณะที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และความรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมอยูในระหวางการ
ดําเนินงาน  การสรางความแข็งแกรงใหกับเครือขาย   อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและรัฐบาลตองดําเนนิตอไป
เพ่ือสนับสนุนการยกระดบัของ CAMC 

 
4) CAMC  ควรคัดเลือกหนวยงานใหบริการพัฒนาธุรกิจ (BDS Provider) เพ่ิมเติม 
 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่ 9 ควรแสดงบทบาทในการเปนผูนําการคัดเลือกหนวยงานที่ใหบริการพัฒนาธุรกิจ

เพ่ิมเติมโดยการรบัฟงความคดิเหน็จากสมาชิก CAMC  ทั้งนีห้นวยงานที่บริการพัฒนาธุรกิจไมจําเปนจะตองตัง้อยูใน
จงัหวัดชลบุรี  แตอาจเปนหนวยงานที่อยูในบริเวณรอบ ๆ กรุงเทพฯ 

 
5) CAMC ควรจัดตัง้คณะกรรมการยอยภายใตคณะกรรมสงเสริม CAMC 
 ปจจุบนัสมาชิก CAMC ประกอบดวยสมาชิกจากองคกรและบรษิทัฯ จํานวน 33 ราย เนื่องจากการที่องคกรหนึ่ง

องคกรจะสามารถตอบสนองความตองการทั้งหมดเปนเรือ่งยาก CAMC จึงควรตั้งคณะกรรมการยอยตาม
วัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหการปฏบิัติงานของ CAMC  เปนไปอยางราบรื่น 

 
6) ควรมีการประชาสัมพันธผลของกิจกรรม CAMC ใหรับทราบ 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม     และศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9    ควรรับบทบาทในการเปนผูนาํประชาสัมพันธ
ผลที่ไดรับจากโครงการนํารองโดยอางอิงแผนแมบทและใชรูปแบบของการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมใหมในการ
ผลักดัน  การนําเสนอความสําเร็จของ  CAMC  จะสามารถเปนแนวทางที่ดีใหแกการพัฒนา SMEs โดยการสงเสริมให
เกิดกลุมอุตสาหกรรมในภูมิภาคอืน่ของประเทศไทยรวมถึงการพัฒนากิจกรรมกลุมอุตสาหกรรมในตางประเทศดวย 
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2.5.3 ส่ิงท่ีไดเรียนรู 
 

1) ความสําเร็จของโครงการนํารองที่สําคัญมาจากทรัพยากรบคุคล  ซ่ึงหมายถึงความสามารถ ความเปนผูนําและความ
กระตือรือรนของบคุลากรที่เปนแกนสําคัญของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 และสมาชิก CAMC ดังนัน้หาก
ผูเช่ียวชาญ ของ JICA มีโครงการที่มีลักษณะคลายคลึงกันทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคต ควรจะตองมีการสรรหาบุคลากรทํา
หนาทีเ่ปนแกนนําที่สําคัญของโครงการตั้งแตเริ่มตนโครงการเพื่อทําหนาทีจ่ัดเตรียมความพรอมของโครงการและ
ดําเนินโครงการตอไปดวยความเขาใจ 

 
2) ผูประสานงานชาวไทย 2 ทานซ่ึงทําหนาที่เปนผูชวยผูเช่ียวชาญ JICA เปนสวนสําคัญในการทําใหโครงการประสบ

ผลสําเร็จ  บคุลากรทั้งสองทานทาํหนาที่อยางมีประสิทธิภาพภายใตการแนะนําของผูเช่ียวชาญ  JICA เมื่อภารกิจของ 
JICA เสร็จส้ิน บุคลากรทัง้สองจะตองทําหนาที่ในการดําเนินการโครงการนํารองตอไปโดยการติดตามผลของ
โครงการ ดังนัน้การคัดเลือกผูประสานงานซึ่งมีบทบาทสําคัญในโครงการนํารองจะตองผานการสัมภาษณเพ่ือใหได
ผูประสานงานที่มีความสามารถและเหมาะสม 

 
3) การสงเสริมใหเกิดกิจกรรมกลุมอตุสาหกรรม  มีความจําเปนอยางยิง่ในการสรางระบบงานตอไปนี ้

a) บุคลากรชาวไทยจะตองมีบทบาทเปนผูนําในการจัดทําแผนแมบทโดยในแผนจะตองระบุถึงวิสัยทัศน ภารกิจและกล
ยุทธของการพัฒนากลุมอุตสาหกรรม เพ่ือใชเปนแนวทางสําหรบักิจกรรมกลุมอุตสาหกรรมตอไป 

b) แผนปฏิบัติการในแผนแมบทควรจะมาจากวิธีการ การมีสวนรวม เชน การประชุม PCM เพ่ือใหเกิดความรูสึกในการ
เปนเจาของโครงการของสมาชิกกลุมอุตสาหกรรม 

c) ควรมีการจัดทํากรอบแผนการดําเนินงาน (PDM)  ของโครงการโดยระบุวัตถุประสงคโครงการ ผลลัพธ ปจจัยนําเขา 
และกิจกรรมใหชัดเจน 

d) ควรมีการจัดหาวิธีการสรางเครือขายที่เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
e) ควรมีการจัดตั้งโครงสรางการทํางานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกลุมอตุสาหกรรม 
f) ควรมีการจัดทําขอกําหนดสําหรบัการทํากิจกรรมคลัสเตอรไวเปนลายลักษณอักษร ไดแก กฎระเบยีบ บันทึกความ

เขาใจระหวางภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ   เปนตน 
g) สืบเนื่องจากเรื่องที่กลาวมาแลว การดําเนินการกิจกรรมกลุมอุตสาหกรรมควรจดัทําทีละขั้นตอนโดยความเขาใจของ

บุคลากรทีเ่ก่ียวของ 
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บทท่ี 3 โครงการนํารองกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราจังหวัดสุราษฎรธานี 
 
ความเปนมาของโครงการนํารอง 

ในภูมิภาคที่มีพ้ืนที่กวางใหญของแหลมมลายูตั้งแตภาคใตของไทยลงไป มีการปลูกสวนยางพาราเพื่อกรีดยางกัน
มาก ประเทศไทยมีพ้ืนที่สวนยางคิดเปน 20.8% ของทั่วโลก เมื่อตนยางมีอายุมากขึ้นถึงจุดหนึ่ง (25 ป – 30 ป) จะกรีดยางได
นอยลง ดังนั้นเมื่อมีอายุได 25 ปก็จะตัดโคนเปนประจํา ไมยางที่ตัดมาแลวจะนําใหโรงเลื่อยที่อยูใกลเคียงเล่ือยใหเปนไม
กระดาน ไมหนาเหลี่ยม เปนตน นําไปอาบน้ํายาและอบใหแหง สวนมากจะนําไปขายเปนสินคา กลาวคือ มีการแปรรูป
เบื้องตนเทานั้น เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคการนําไปใชของไมที่เล่ือยแลว พบวาระยะหลังนี้การสงออกเพ่ือนําไปทําเปน
วัตถุดิบทําเครื่องเรือนมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น 

จังหวัดสุราษฎรธานี มีพ้ืนที่สวนยาง 2.19 ลานไร คิดเปน 17.7% และอันดับหนึ่งของทั้งประเทศ อุตสาหกรรมไม
ยางพาราของจังหวัดสุราษฎรธานี มีโรงเลื่อยทั้งเล็กและใหญรวม 63 โรง โรงงานผลิตเครื่องเรือนและวัสดุกอสรางจากไม
ยางพารา มีจํานวน 14 บริษัท โรงงานผลิตแผนพารติเคิลบอรดจํานวน 2 บริษัท (ณ เดือนมิถุนายน 2547) 

อุตสาหกรรมไมยางพาราในจังหวัดสุราษฎรธานี มีปญหาดังตอไปนี้ 

(1) อุตสาหกรรมเครื่องเรือนของจังหวัดสุราษฎรธานี โดยทั่วไปจะมีการผลิตสินคาที่มีมูลคาเพ่ิมคอนขางต่ําเปนหลัก 
(2) ในจังหวัดสุราษฎรธานีมีโรงเล่ือยอยูหลายโรง แตโรงเล่ือยเกือบทุกโรงมีความสูญเสียในการเลื่อยและอบสูงมาก (ไม

เปนการใชทรัพยากรอยางคุมคา ไดผลผลิตไมถึง 20%) 
(3) ควรขยายขอบเขตกิจการไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ํา แตขาดทักษะงานไม (ขาดชางฝมือ) ขาดความสามารถในการ

ออกแบบ ขาดความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ ขาดความรูและการเขาถึงตลาดและการกระจายสินคา เปนตน ดวยเหตุผล
ตางๆ เชนนี้ ผูประกอบการจํานวนมากจึงไมสามารถขยายกิจการไปยังอุตสาหกรรมปลายน้ําได 

(4) อุตสาหกรรมไมยางพาราเปนการนําวัสดุเหลือทิ้งหลังจากกรีดยางแลวมาใชประโยชน ดังนั้น จึงเปนอุตสาหกรรม
แบบหมุนเวียนที่สามารถสรางทดแทนไดอยางไมมีที่ส้ินสุด ในแงของการอนุรักษส่ิงแวดลอมโลก เริ่มเห็นวามี
แนวโนมที่จะทําตลาดไดดีในระดับโลก อยางไรก็ตาม เนื่องจากที่มาของวัตถุดิบหรือวัสดุเหลือทิ้ง จึงไมสามารถ
กลาวไดวาไมยางพาราเปนวัสดุทีไดรับการยอมรับในระดับสูง ส่ิงนี้เปนคอขวดในการเพิ่มมูลคาเพ่ิมใหอุตสาหกรรม
ดังกลาว 

 
 

 
3.1 ขอบเขตของโครงการนํารอง 
 

ขอบเขตของโครงการนํารองจังหวัดสุราษฎรธานีแสดงไวในตาราง 3.1-1 
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ตาราง 3.1-1 โครงการนํารองกลุมอุตสาหกรรมไมยางพาราจังหวัดสุราษฎรธานี  
โครงการนํารอง การเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมไมยางพารา (ตนน้ําและปลายน้ํา)                    

จังหวัดสุราษฎรธานี 
กลุมเปาหมาย (ผูไดประโยชน) SMEs ในจังหวัดสุราษฎรธานี (กิจการโรงเลี่อย โรงงานผลิตงานจากไมยางพารา  และ

โรงงานเฟอรนิเจอร เปนตน) 
BDS Facilitator / Provider ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ระยะเวลาของโครงการ สิงหาคม 2547 – กุมภาพันธ 2548 

ขอบเขตของโครงการนํารอง 
เปาหมายรวม การสงเสริมนวัตกรรมใหเขมแข็งในอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา 
เปาหมายของโครงการ เพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับอุตสาหกรรมไมยางพารา (รวมทั้งตนน้ําและปลายน้ํา) ในจังหวัด   

สุราษฎรธานี 
ผลลัพธ 1. จัดตั้งศูนยกลางในการประสานงาน คือ ศูนยออกแบบผลิตภัณฑไมยางพารา                         

สุราษฎรธานี  (SPDC) 
2. มีการจัดทําเฟอรนิเจอรตนแบบโดยโรงงานอุตสาหกรรมไมยางพาราในจังหวัด สุราษฎรธาน ี

โดยใชแบบที่ผูเช่ียวชาญ  JICA มอบให 
3. การศึกษาเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการเลื่อยอบไมยางพารา 
4. มีการจัดการแขงขันทักษะงานไมและการจัดงานนทิรรศการเฟอรนิเจอร 

 
3.2 ผลลัพธของโครงการนํารอง 
 
3.2.1 ผลลัพธท่ี 1: การสรางองคกรประสานงานสําหรับโครงการนํารอง 
 

คณะกรรมการกอตั้ง “กลุมอุตสาหกรรมแปรรปูไมยางพารา – ศูนยออกแบบผลิตภัณฑไมยางพาราสุราษฎรธานี 
(Parawood Industry Cluster - Surat Thani Design Center : PiC-SDC)”  ไดจัดตั้งขึน้ในระหวางการสัมมนาสองวันคือ วันที่ 
21 – 22 สิงหาคม 2547 อยางไรก็ดีหนาทีข่อง PiC-SDC ยังไมครบถวนนักเนื่องจากสมาชิกกลุมอุตสาหกรรม     หลายทาน
เปนผูบรหิารรองลงมาจากผูบริหารสูงสุด  จึงมีขอจํากัดดานเวลาในการรวมกิจกรรมกลุมอุตสาหกรรมและจะตองนําเสนอ
ผลตอผูบรหิารระดับสูงอีกครัง้ 

คณะผูเช่ียวชาญ JICA ไดลมเลิกความตั้งใจที่จะจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานคลัสเตอร  และในการประชุมเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม 2547 ณ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา  ไมไดแสดง
ความสนใจในหลักการของศูนยออกแบบผลิตภัณฑไมยางพาราสุราษฎรธานี แตสนใจในกิจกรรมระยะสั้น เชน งานแสดง
เทคนิคอุตสาหกรรมงานไมยางพารา และสัญญาวาจะใหความรวมมือ แตไมไดแสดงความสนใจในกิจกรรมระยะยาวตาม
แผนแมบท อนึ่ง แผนกิจกรรมระยะยาวเหลานี้ เปนส่ิงที่วางแผนขึ้นจากการมีสวนรวมของผูเก่ียวของในทองถ่ิน 

การจัดตั้งองคกรในระดับเอกชนยังเปนปญหาที่จะตองจัดการตอไปในอนาคต อยางไรก็ตาม เนื่องจากจังหวัด
สุราษฎรธานีไดกําหนดใหอุตสาหกรรมไมยางพาราเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรและมีตั้งงบประมาณให จึงมีความ
เคล่ือนไหวในการจัดตั้งคณะทํางานในระดับจังหวัด 
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3.2.2 ผลลัพธที่ 2: การผลิตเฟอรนิเจอรตนแบบโดยใชการออกแบบของผูเช่ียวชาญ JICA 
 
(1) ขอบเขต 

หลักสูตรการฝกอบรมแบงเปนสองหลักสูตร ประกอบดวยหลักสูตรสําหรับผูเริ่มตน (beginner) เขามาในธุรกิจ
เฟอรนิเจอรและหลักสูตรขั้นสูง (Advance)  สําหรับวิศวกรและแรงงานฝมือจากโรงงานผูผลิตเฟอรนิเจอร 
สําหรับหลักสูตรเบื้องตน มีอาจารยของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี (SISD11) เปนหลัก จดัฝกอบรม
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวม 60 ช่ัวโมงตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญญี่ปุน นายโอดาวารา ในการฝกปฏิบัติของ
หลักสูตรนี้ ไดฝกอบรมโดยใชแบบแปลน (ดีไซน) ของผูเช่ียวชาญ สําหรับหลักสูตรขั้นสูงผูเช่ียวชาญไดเขาไปโรงงาน
เพ่ือทําการสอนใหบริษัทที่เขารวมทั้ง 3 แหง 

 
(2) การใหแบบเฟอรนิเจอรของผูเช่ียวชาญญี่ปุน นายโอดาวารา (Mr. Odawara) แกโครงการ 

กิจกรรมนี้มุงหวังใหผูเขารวมโครงการไดเรียนรูวิธีการสรางแบบเต็มรูปจากแบบเบื้องตนที่มอบใหและมีการผลิต
ช้ินงานจริงจากแบบนั้น  นายโอดาวาราซึ่งเปนสมาชิกของผูเช่ียวชาญ JICA เปนผูที่มีช่ือเสียงในการออกแบบ
เฟอรนิเจอรในญี่ปุนไดมอบแบบ Drawings เฟอรนิเจอรประมาณ 80 แบบใหแกศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เพ่ือ
ใชในโครงการนํารอง  มีการจัดทําเฟอรนิเจอรตนแบบหลายผลงานจากผูเริ่มตนและผูเช่ียวชาญจากหลักสูตร Advance 
โดยใชแบบของนายโอดาวารา  รวมถึงไดมีการนําเฟอรนิเจอรตนแบบเหลานั้นมาแสดงในงานนิทรรศการที่จัดขึ้นดวย 

(3) หลักสูตรฝกอบรมสําหรับผูเริ่มตน (Beginner) 
จัดหลักสูตรฝกอบรมสําหรับผูเริม่ตนในการผลิตเฟอรนิเจอรซ่ึงประกอบดวยพนักงานในโรงเลื่อย นักเรียนและผูสําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 (SISD11) มีการจดัหลักสูตรการฝกอบรมจํานวน 60 ช่ัวโมง ณ  สถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงานภาค  11  ภายใตการใหคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ JICA โดยมี นายโอดาวารา เย่ียมเยียนสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานภาค 11 หลายครั้งเพ่ือรวมใหคําแนะนําหลักสูตรอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ

 
ตาราง 3.2-1 หลักสูตรท่ีสถาบนัพฒันาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธาน ี

 หัวขอ เวลาภาคทฤษฎี (ชม.) เวลาภาคปฏิบัติ (ชม.)
1 ความปลอดภัยภายใน Workshop 0.5  
2 คณิตศาสตรและการคํานวณในงานไม 0.5  
3 วิธีใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณงานไม 1 4 
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4 วิธีใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรงานไม 1 5 
5 มาตรฐานการออกแบบเครื่องเรือนตางๆ 2  
6 วิธีอานแบบแปลนดีไซน 2 9 
7 ทักษะงานไม 2 10 
8 เกาอี้ 2 5 
9 การฝกหัดตามตนแบบของผูเช่ียวชาญโอดาวารา 2 13 
10 การวิเคราะหตนทุนงานไมและเครื่องเรือน 2 2 
 รวม 12 48 

 
ผูเขารวมหลักสูตรสําหรับผูเริ่มตน ไดแก พนักงานของบริษัท 5 แหง (Mean Mile, BNS Wood Industry, Choosak 
Prasang Parawood, Choosak Union Parawood, Pyramid Parawood) และนักศึกษา 4 คนซ่ึงมีศิษยเกาของสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานีรวมอยูดวย 

 
(4) การทดลองผลิตช้ินงานเฟอรนิเจอร 

บริษัทจํานวน 3 บริษัทจากหลักสูตร  Advance  ซ่ึงเปนผูผลิตและจําหนายเฟอรนิเจอรไดจัดทําเฟอรนิเจอรตนแบบ จาก
แบบ ของ นายโอดาวารา และนําออกแสดงในงานนิทรรศการตั้งแตเดือนสิงหาคม 2547 ถึงเดือนมกราคม 2548 
นอกจากนี้ผูเรียนในหลักสูตรเบื้องตนจํานวน 4 ทาน จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 ก็จัดทํากิจกรรมลักษณะ
เดียวกันในชวงเวลาเดียวกันที่หองปฏิบัติงานของสถาบันฯ พรอมกับที่ผูเริ่มตนใหมทานอื่นที่สวนใหญเปนพนักงานจาก
โรงเลื่อยและไมมีประสบการณในการทําเฟอรนิเจอรมากอนไดใชสถานที่ทั้งในโรงงานของตนเองและพื้นที่ของ
สถาบันฯ ในการสรางตนแบบเชนเดียวกัน  ในชวงเวลาของการสรางตนแบบนี้  นายโอดาวาราไดเดินทางไปให
คําแนะนําดานเทคนิคทั้งที่โรงงานและสถาบันฯ 

 
3.2.3 ผลลัพธท่ี 3: การวิจัยเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการเลื่อยอบไมยางพารา 
 
(1) ขั้นตอนการวิจัยการลดความสูญเสีย 

ผลลัพธที่ 3 เปนผลการวิจัยรวมกันระหวางสถาบันการศึกษากับบริษัท (โรงงาน) ภายใตคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ JICA 
โดยกอนจัดตั้งคณะทํางานศึกษาวิจัย  ผูเช่ียวชาญ JICA ไดกําหนดแนวทางการทํางานดังตอไปนี้ 
1) คัดเลือกสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัย) 1 แหง และโรงงานที่มีการเล่ือยและอบไมอยางนอย 5 แหง เพ่ือจัดตั้ง

คณะทํางานศึกษาวิจัย 
2) คณะทํางานจะเดินทางไปยังโรงงานที่เขารวมเพ่ือสํารวจสภาพปจจุบัน เพ่ือตรวจวัดความสูญเสียของกระบวนการ

ผลิตใหชัดเจน และคนหาสาเหตุที่เกิดความสูญเสียขึ้น 
3) คณะทํางานจะรวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best practice) ในการลดความสูญเสียในกระบวนการเลื่อยและอบไมใน

แตละโรงงาน และคัดเลือกวิธีที่ดีออกมา 
4) คณะทํางานจะเผยแพรผลการวิจัย 
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(2) จัดตั้งคณะทํางานและกําหนดขอบเขตการทํางาน 
ผูเช่ียวชาญ JICA ไดไปที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547  และไดไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงมี
“หนวยวิจัยวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม” ที่มีประสบการณสูงในการวิจัยสาขาอุตสาหกรรมไมยางพารา ผศ.ดร. บุญนํา 
ของหนวยวิจัยดังกลาว เห็นพองกับการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาการลดความสูญเสียตามที่คณะผูเช่ียวชาญเสนอ และ
ไดจัดตั้งคณะวิจัยขึ้นประกอบดวยนักวิจัยจากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย และนักศึกษาปริญญาโทและเอกรวม 9 คน 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 ที่ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 มีการจัดประชุมเกี่ยวกับขอบเขตการทํางานในการลด
ความสูญเสียระหวางผูเช่ียวชาญ JICA คณะทํางานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และบริษัท (โรงงาน) ที่ใหความรวมมือ
หลายแหง ที่ประชุมไดรับฟงความคิดเห็นของบริษัทเอกชน และกําหนดกระบวนการผลิตที่จะลดและปรับปรุงความ
สูญเสียเอาไว 3 กระบวนการดังตอไปนี้ 

a. การเล่ือยเปดปกไมซุงยางพารา 
b. เตาอบ (kiln) (หองอบ) ไมยางพารา 
c. กรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพไมยางพารา (กรรมวิธีทางเคมี) 

 
(3) การวิจัยลดความสูญเสียรวมกับโรงงาน (บริษัท)  

ผูเช่ียวชาญ JICA ไดเดินทางไปโรงงานในจังหวัดสุราษฎรธานีไมนอยกวา 10 แหง เพ่ือเชิญชวนใหเขารวมการศึกษาการ
ลดความสูญเสีย มีโรงงานจํานวน 5 โรงงาน ที่ยินดีใหคณะทํางานเขาไปศึกษา และใหเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน 
ประกอบดวย 

a. บริษัท Choosak Prasang Parawood (กรรมการบริหาร คุณวานิช) 
b. บริษัท Ecofurn (กรรมการผูจัดการ คุณพีรพงศ) 
c. บริษัท Wattana (กรรมการผูจัดการ คุณวัฒนา) 
d. บริษัท Pyramid Parawood (ผูจัดการโรงงาน คุณพิษณุ) 
e. บริษัท VS Surat Parawood (กรรมการผูจัดการ คุณสนอง) 

 
ในขั้นแรกของการศึกษา บริษัท Fancy Wood Industry บริษัทเครือไตหวันซ่ึงเปนสมาชิกที่สนับสนุน CSCD และเปน
บริษัทผลิตเครื่องเรือนในทองถ่ินที่มีขนาดใหญที่สุด ไดใหความชวยเหลือแกผูเช่ียวชาญและคณะทํางานอยางมาก ดวย
การจัดหาขอมูลการศึกษาภายในบริษัท (เชน ขอมูลการเดินเครื่องโรงงานประจําวัน เปนตน) ซ่ึงบริษัทดังกลาวไดสะสม
มาตั้งแตอดีต และยังใหขอมูลและคําแนะนําที่มีประสิทธิผลเก่ียวกับวิธีการศึกษาอีกดวย 



 

 35

(4) รายงานผลการวิจัยลดความสูญเสีย 
กระบวนการเลื่อย: คณะทํางานไดศึกษาเรื่องตางๆ เพ่ือลดความสูญเสีย เชน ความสัมพันธระหวางรูปรางของฟนเลื่อย 
(ความลึก ความกวางของฟนเลื่อย) สภาพการบํารุงรักษากับคุณภาพในการเลื่อยและประสิทธิภาพในการผลิต ความ
เก่ียวของระหวางการใชและไมใชรถโบก้ีกับความเที่ยงตรงในการเลื่อย เลยเอาตของเครื่องเล่ือย เปนตน 
กระบวนการอบ: คณะทํางานไดศึกษาวิจัยการลดความสูญเสียของไมวัตถุดิบและพลังงาน โดยวัดขนาดและมิติของ
หองอบไมของแตละโรงงาน จํานวนพัดลมเปาลมรอนเขาไปในหองอบไม จํานวนเครื่องมอเตอร สภาพคอยลกําเนิด
ความรอน ความเร็วลม (ความดันลม) และปริมาณลม อุณหภูมิ ความช้ืน ระยะเวลาอบ ชนิดของไมที่อบ วิธีควบคุม    
เปนตน 
กรรมวิธีเคมี: คณะทํางานไดวิจัยผลกระทบ ความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอมและรางกายมนุษยในกระบวนการบมเพ่ือ
ปองกันแมลงและเชื้อราวาสารเคมีชนิดใดมีความเหมาะสม ความสัมพันธระหวางความเขมขนของสารเคมี ระยะเวลาที่
ใชในการใหความดันของเหลวในการบมกับความหนาของแผนไม ปริมาณสารเคมีตกคางในไมที่บมเสร็จแลว ความ
แตกตางของประสิทธิผลที่ไดระหวางสารเคมีแตละชนิด เปนตน 

 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2547 ที่ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 คณะทํางานไดนําเสนอรายงานเบื้องตนใหคณะ
ผูเช่ียวชาญ JICA บริษัทที่ใหความรวมมือ และเจาหนาที่ของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ทราบ การศึกษานี้เปน
ครั้งแรกในทองถ่ินนี้ที่มีการศึกษาวิจัยรวมกันระหวางบริษัทเอกชนและสถาบันการศึกษาวิจัย (มหาวิทยาลัย) ผล
การศึกษาเปนที่นาสนใจมาก เนื่องจากการเลื่อย การอบ กรรมวิธีเคมีของโรงงานทั้ง 5 แหงมีความแตกตางกัน รายงาน
การศึกษาดังกลาวสงมาถึงคณะผูเช่ียวชาญ JICA เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547 พรอมบทคัดยอเปนภาษาอังกฤษ รายงานฉบับ
สุดทายซ่ึงผานการตรวจสอบและเพิ่มเติมเนื้อหาโดยคณะผูเช่ียวชาญ JICA ไดสงใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ พรอมทั้งเผยแพรตอสาธารณชนดวย 

เคาโครงการศึกษาวิจัยลดความสูญเสีย ไดนําออกเผยแพรในงานแสดงเทคนิคอุตสาหกรรมงานไมยางพาราครั้งที่ 1 ใน
ฐานะที่เปนรายงานเบื้องตน และมีไดนําเสนอในการประชุมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2548 มีผูเขารวมประมาณ 
90 คน 

 
(5) ผลกระทบเชิงขยายผล 

ผลกระทบเชิงขยายผลของการวิจัยครั้งนี้ เริ่มเกิดขึ้นแลวดังตอไปนี้ 
a.  จังหวัดสุราษฎรธานีจัดงบประมาณใหทําการวิจัยตอ เปนงบประมาณหนึ่งปจํานวน 440,000 บาท 
b. บริษัท Pyramid Parawood ซ่ึงเปนบริษัทหนึ่งที่รวมวิจัยดวย มีประสิทธิภาพการอบไมสูงขึ้น 30% และ

ช้ินงานหลังจากเลื่อยแลวยังมีคุณภาพสูงขึ้นอีกดวย 
c. ผูนําเขาในประเทศจีนหยุดนําเขาไมจากจังหวัดสุราษฎรธานีเนื่องจากมีคุณภาพต่ํา ซ่ึงตัวช้ีวัดที่ชัดเจนได

ระบุไวแลวในรายงานผลการสํารวจ 
d. โรงเลื่อยอีก 5 แหงจากจังหวัดอื่น แสดงความจํานงตอมหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่จะเขารวมการวิจัย

ดังกลาว 
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3.2.4 ผลลัพธท่ี 4: การเปดนิทรรศการเฟอรนิเจอรรวมท้ังการนําเสนอเฟอรนิเจอรตนแบบ 
 
(1) การแถลงขาวเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2548 

วันที่ 7 กุมภาพันธ ที่หองแถลงขาวศาลากลางจังหวัด คณะผูเช่ียวชาญ JICA ไดจัดงานแถลงขาวเก่ียวกับงานนิทรรศการ
อุตสาหกรรมเทคนอคงานไมยางพาราขึ้น ผูเขารวมมีประมาณ 60 คน ประกอบดวยส่ือมวลชน ผูส่ือขาวเปนหลัก รวมทั้ง
ผูเก่ียวของจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา และผูเก่ียวของจากอุตสาหกรรมไมยางพารา ในงานแถลงขาวไดจัด
แสดงเครื่องเรือนตนแบบสวนหนึ่งที่จัดทําโดยนักศึกษาของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานดวย หลังจากงานแถลงขาว มีการ
เตรียมงานอยางตอเนื่องจนถึงวันงาน เชน แจกโปสเตอรและสงจดหมายไดเร็กตเมล ติดตอผูเขาชมชาวญี่ปุน ตรวจสอบ
เนื้อหาของงานแสดง แกไขแผนผังการจัดงาน เปนตน 

 
(2) การเปดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมเทคนิคงานไมยางพาราครั้งท่ีหนึ่ง 

เมื่อโครงการนํารองส้ินสุดลง มีการจัด “งานนิทรรศการอุตสาหกรรมเทคนิคงานไมยางพารา” ขึ้นเพ่ือใหผูเก่ียวของใน
ทองถ่ิน ตลาด และอุตสาหกรรมไมของทั้งจังหวัดสุราษฎรธานีไดรับทราบผลสําเร็จของโครงการ อนึ่ง เจตนารมณสวน
หนึ่งของานแสดงดังกลาว ไดแก การรวบรวมผลิตภัณฑไมยางพาราของจังหวัดสุราษฎรธานีใหมาอยูในที่เดียวกันอีก
ดวย 
 -     ระยะเวลา: 18 กุมภาพันธ – 21 กุมภาพันธ 2548 
 -     สถานที่: หองจัดงานแสดง ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (ช้ัน 1 และช้ัน 2 พ้ืนที่ 667.5 ตร.ม 
 -     แผนผังการจัดงาน 

a) ประวัติของอุตสาหกรรมยางพารา 
b) สภาพปจจุบันและความฝน (อนาคต) ของอุตสาหกรรมไมยางพารา 
c) องคกรพัฒนาทรัพยากรบุคลากร (สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี) มหาวิทยาสงขลานครินทร 

วิทยาเขตสุราษฎรธานี สถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
d) จัดแสดงงานหัตถกรรม (ผาบาติก งานหัตถกรรม) 
e) จัดแสดงผลิตภัณฑของบริษัท 
f) การแสดงนิทรรศการ 
-   นิทรรศการ บริษัทผูเขารวมแสดงและองคกรที่เก่ียวของ 
1. จัดแสดงนิทรรศการเฟอรนิเจอรที่ออกแบบใหม: บริษัท BNS บริษัท Ecofurn บริษัท KCL บริษัท Wattana สถาบนั
พัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี สวนอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม (บริษัท BNS และสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี เปนองคกรที่เริ่มเขามามี
สวนรวมในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนจากโครงการนํารองครั้งนี้) 
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2. จัดแสดงผลิตภัณฑเดิมของบริษัท: บริษัท BNS บริษัท Ecofurn บริษัท KCL บริษัท Wattana บริษัท Ruangutai       
บริษัท Fancy บริษัท Sunparatech เรือนจําจังหวัดสุราษฎรธานี 

 
(3) การแสดงในงานนิทรรศการ 

a)    พิธีเปดและการอภิปราย (วันที่ 18 กุมภาพันธ 2548) 
นายปราโมทย วิทยาสุข อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม และนางพัธทนันท สมบูรณพงษ รองผูวาราชการ
จังหวัดสุราษฎรธานี เขารวมพิธีเปด (ผูเขารวมงาน: ไมนอยกวา 100 คน) 

b)   การสัมมนาในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2548 
(เชา) 
•  การนําเสนอผลการวิจัย: “การศึกษาการลดความสูญเสียในกระบวนการเลื่อยอบไมยางพารา” โดย ผศ.ดร. บุญนํา 

ผูเช่ียวชาญสาชาวิศวกรรมไมยางพาราที่มีสวนรวมในโครงการนํารอง 
•  การบรรยาย: “สภาพปจจุบันของอุตสาหกรรมไมยางพารา” โดย ผูประกอบการโรงเลื่อยของไทย 
(บาย) 
•  การอภิปราย: “อุตสาหกรรมไมยางพารา: ทิศทางและโอกาสในตลาดโลก” 

 
กอนการประชุม นายคาโต มิตซูรุ (กรรมการผูจัดการบริษัท Universal Home INC.) ไดบรรยายในการบรรยายพิเศษเรื่อง 
“อุตสาหกรรมบานอยูอาศัยของประเทศญี่ปุน” นายคาโตมาที่จังหวัดสุราษฎรธานีโดยเปนสมาชิกคนหนึ่งของคณะผูซ้ือ
ชาวญี่ปุนที่เดินทางมาชมงานแสดงเทคนิคอุตสาหกรรมงานไมยางพารา ผูเขาชมจํานวน 91 คน ซ่ึงมากกวาที่วางแผนไว
ในครั้งแรก ไดเขาฟงการประชุมและการนําเสนอดังกลาวเปนเวลานานตั้งแต 9.00 น. ถึง 16.30 น. ผูเขารวมสวนมากเปน
นักศึกษาในทองถ่ินและผูเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมยางพารา ซ่ึงดูเหมือนวาคนรุนหนุมสาวในทองถ่ินมีความสนใจ
ในอุตสาหกรรมดังกลาวเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 

 
(4) จํานวนผูเขารวมงานนิทรรศการ 

a) จํานวนผูเขาชมงานชาวไทย 
ทางเขาสถานที่จัดงานของผูเขาชมงานมี 2 ทาง แตเนื่องจากความผิดพลาด จึงมีการแจกแบบสอบถามใหแก       
ผู   เขาชมงานที่เขามาจากทางดานหนาเทานั้น จํานวนที่แจกคือ 436 ชุด คาดวาไดแจกใหผูเขาชมงานจํานวน
ประมาณครึ่งหนึ่งทั้ งหมดจากทั้งหมด  ดังนั้นจึงคาดวามีจํานวนผู เขาชมงานเทากับประมาณ  2  เทา                  
ของแบบสอบถามที่แจกไป 

b)    คณะผูเขาชมงานชาวญี่ปุน 
    คณะผูเขาชมงานชาวญี่ปุนมี 17 คนมาจากบริษทั 12 แหง เขารวมพิธีเปด และไดจดังานเลี้ยงตอนรับ                        
    คณะผูเขาชมงานชาวญี่ปุน (ผูซ้ือชาวญี่ปุน) อธิบดีกรมสงเสริมอตุสาหกรรมในฐานะของรัฐบาลไทยไดกลาว   
    ตอนรับแสดงเจตนารมณอยางแนวแนในการสงเสริมอุตสาหกรรม คณะผูเขาชมงานชาวญี่ปุนนอกจากจะมาชม    
    งานแสดงเทคนคิอุตสาหกรรมงานไมยางพาราแลว ยังไปเยี่ยมบริษัทที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมไมยางพารา  
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เชน บริษทัทีน่ําผลิตภัณฑมาแสดงอีกดวย และยังไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษทั มีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันใน
ฐานะที่เปนผูประกอบการ สรางใหเกิดความเชื่อม่ันระหวางผูประกอบการญี่ปุนและไทย กิจกรรมเหลานี้คาดหวัง
วาจะพัฒนากลายเปนธุรกิจระหวางทั้งสองประเทศไดในอนาคต 

 
3.3 การจัดตั้งองคกรเพื่อการสงเสริมคลัสเตอร  
 

บทเรียนที่ไดรับจากโครงการนํารอง ไดแก ในคลัสเตอรตองมีองคกร (คณะกรรมการ) 2 องคกร องคกรหนึ่งเปน
องคกรระดับจังหวัด อีกองคกรหนึ่งเปนองคกรระดับเอกชน (ระดับ SMEs) โดยเจาหนาที่ภาครัฐในระดับจังหวัดจังหวัด
รับผิดชอบองคกร (คณะกรรมการ) ระดับจังหวัด ทําหนาที่บริหารควบคุมแผนแมบทและแผนปฏิบัติการ สวนองคกรระดับ 
SMEs ทําหนาที่บริหารโครงการนํารองอยางตอเนื่อง รวมทั้งทําหนาที่จัดงานแสดงเทคนิคอุตสาหกรรมงานไมยางพาราปละ 
1 ครั้งดวย อนึ่ง จากผลการตอบแบบสอบถาม พบวาผูเขาชมงานแสดงชาวไทย 98.6% และผูเขาชมงานชาวญี่ปุนทั้งหมด
อยากใหมีการจัดงานอยางตอเนื่อง 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีความสนใจในการสงเสริมอุตสาหกรรมไมยางพารามากขึ้นในพรอมๆ กับความกาวหนาของ
โครงการ CSCD ในคํากลาวเปดงานนิทรรศการของรองผูวาราชการจังหวัด ไดประกาศวาจังหวัดกําหนดใหอุตสาหกรรมไม
ยางพาราเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของจังหวัด และตั้งงบประมาณใหจนถึงเดือนกันยายน 2548 เปนเงิน 2.89 ลานบาท 
(ประมาณ 7.80 ลานเยน) โดยมีวัตถุประสงคและเนื้อหาดังตาราง 3.3-1 
 

ตาราง 3.3-1 งบประมาณพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมไมยางพาราจังหวัดสุราษฎรธาน ี
หนวยงานที่ไดรับ งบประมาณ (บาท) วัตถุประสงค 

ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 2,200,000 CF: 4 เรื่อง TF: 100 คน การดูงานตางประเทศ 
(ชวยเหลือ 10%): 1 ครั้ง การกอตั้งคลัสเตอร: 1 
กลุม 

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี    250,000 พัฒนาบุคลากร (ดานทักษะฝมือ 50 คน ดานการ
บริหารจัดการ 50 คน) 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    440,000 การวิจัยตอเนื่องจากโครงการนํารองเรื่องการลด
ความสูญเสีย 

หมายเหตุ) CF: เงินทุนใหคําแนะนําปรึกษา TF: เงินทุนฝกอบรม 
 
<วัตถุประสงค> 

1) ปรับปรุงอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา ผลักดันการสงเสริมธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
2) กอตั้งคลัสเตอรอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราจังหวัดสุราษฎรธานี 
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รองผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานีแถลงวา จะจัดตั้งคณะทํางานในระดับจังหวัดเกี่ยวกับการพัฒนาคลัสเตอร
อุตสาหกรรมไมยางพาราจังหวัดสุราษฎรธานีในอนาคตอันใกล นอกจากนั้น ในการสัมมนาครั้งที่ 2 ซ่ึงจัดขึ้นที่สุราษฎรธานี
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 ยังมีการอภิปรายกลุมโดยผูเขารวมการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรดําเนินงานคลัสเตอรใน
อนาคต ความเห็นที่สรุปไดของแตละกลุมแสดงไวในตาราง 3.3-2 จะเห็นวามีความเห็นพองตองกันมากขึ้นเก่ียวกับการจดัตัง้
องคกร 
 

ตาราง 3.2 ผลอภปิรายกลุมในการสัมมนาครั้งท่ี 2 
กลุม 1 กลุม 2 

1. หนวยงานหลักในการจัดงาน 
- ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 
- จังหวัดสุราษฎรธานี 
- สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎรธานี 
- หอการคาจังหวัดสุราษฎรธานี 
- กองทุนสวนยาง 
- สมาคมผูผลิตเครื่องเรือนไทย 
- สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 
- สถาบันการเงินของจังหวัดสุราษฎรธานี 

1. หนวยงานหลักในการจัดงาน 
- ผูจัดงาน: จังหวัดสุราษฎรธานี และศูนยสงเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 10 
- ผูสนับสนุน: กองทุนสวนยาง โรงเล่ือย 

2. ผูประสานงานกับคณะผูเขาชมงานชาวญี่ปุน 
- ศูนยสงเสริมการสงออก 
- สมาคมไมยางพารา 
- สมาคมผูผลิตเครื่องเรือนไทย 
- Trading company 

3. ผูประสานงานกับคณะผูเขาชมงานชาวญี่ปุน 
- ศูนยสงเสริมการสงออกจังหวัดสุราษฎรธานี 

4. ผูรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร 
- ในชวงแรกใหศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 

และสภาอุตสาหกรรมเปนผูรับผิดชอบ 
- เมื่อมีความเขมแข็งแลวจึงเปลี่ยนใหเอกชน 

3. ผูรับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร 
- ขั้นที่ 1: หนวยงานภาครัฐเปนศูนยกลาง 

จังหวัด/ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 
ผูนํากลุมโรงเล่ือย 
โรงงานแปรรูป 
บริษัท 5 แหงที่เขารวมโครงการ CSCD 

- ขั้นที่ 2: บริษัทเปนศูนยกลาง (ตัวอยาง: Fancy, 
Ruangtai, Rainbow) 
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3.4 การประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการนํารอง 
 

ทําการประเมินผลเมื่อส้ินสุดโครงการนํารองโดย (1) การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (ติดตามผลการ
ดําเนินงานและกระบวนการดําเนินงาน) (2) การประเมิน 5 หัวขอ (ความเหมาะสม ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ 
ผลกระทบ ความยั่งยืน) 
 
3.4.1 การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน (ติดตามผลการดําเนินงานและกระบวนการดําเนินงาน) 
 

ในการติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการนํารอง ไดติดตามผลการดําเนินงานและกระบวนการดําเนินงาน    
ผลการติดตามพบวา นอกเหนือจากเรื่องที่องคกรดําเนินงานโครงการนํารองในผลลัพธที่ 1 ยังไมเกิดขึ้น ซ่ึงเปนปญหาที่ตอง
จัดการตอไปในอนาคตแลว เห็นวาโครงการนํารองดําเนินงานไดใกลเคียงกับแผนที่ตั้งไว 
 
3.4.2 การประเมิน 5 หัวขอ 
 
(1) ความเหมาะสม 

เห็นวาโครงการนํารองนี้มีความเหมาะสมในระดับสูงดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
 

จังหวัดสุราษฎรธานีมีพ้ืนที่สวนยางมากที่สุดในประเทศไทย (มากกวา 17% ของทั้งประเทศ) ผูที่เห็นวาการกอตั้ง
คลัสเตอรอุตสาหกรรมไมยางพารา มีความสอดคลองกับความตองการของสังคมทองถ่ินและวงการอุตสาหกรรมแปรรูป
ไมยางพาราในทองถ่ิน มีสัดสวนสูงมาก (จากการทําแบบสอบถามในการสัมมนาครั้งที่ 2) จังหวัดสุราษฎรธานีตระหนัก
ถึงความเหมาะสมของโครงการนํารอง และกําหนดใหเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรลําดับ 2 รองจากอุตสาหกรรม
ทองเที่ยว และตั้งงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการนํารองตออีกดวย นอกจากนั้นยังมีมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญกับ
การวิจัยในสาขาการแปรรูปไม มหาวิทยาลัยที่มุงจะพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดานในการออกแบบและการผลิต 
เกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคลัสเตอรมากขึ้น  
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(2) ความมีประสิทธิผล 
เห็นวาโครงการนํารองนี้มีประสิทธิผลสูงดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

 
จากการทําแบบสอบถามผู เขารวมการสัมมนาครั้งที่ 2 ผูที่ประเมินวาโครงการนํารองมีสวนชวยในการบรรลุ
วัตถุประสงคที่จะ “เพ่ิมมูลคาเพ่ิม” มีจํานวนถึง 83.3% ผูเก่ียวของในทองถ่ินคิดวาโครงการนํารองเปนวิธีที่มีประสิทธิผล
ในการทําใหบรรลุเปาหมายระยะยาว 
ในจํานวนบริษัทที่เขารวมการวิจัยลดความสูญเสีย มีบางบริษัทสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการอบไมใหสูงขึ้นได 
30% และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑใหสูงขึ้นไดจากคําแนะนําของคณะทํางาน ประเทศจีนซ่ึงเปนประเทศผูนําเขาไม
ยางพาราเลื่อยแลวรายใหญที่สุดมีการตําหนิเรื่องคุณภาพ จึงคาดวาบริษัทในลักษณะนี้จะมีเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้น การ
ที่มีคณะผูเขาชมงานจากประเทศญี่ปุนมาชมงานแสดงเทคนิคอุตสาหกรรมงานไมยางพารา ยังเปนโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนระหวางผูผลิตกับผูใช ซ่ึงกลาวไดวาเปนส่ิงที่มีประสิทธิผลในการพัฒนาตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ และ
ความรวมมือทางเทคโนโลยี เปนตน 

 
(3) ความมีประสิทธิภาพ 

จากผลลัพธที่ไดรับ เมื่อมองในภาพรวมแลวเห็นวาการดําเนินการโครงการนํารองมีประสิทธิภาพดี 
 

เมื่อพิจารณาความมีประสิทธิภาพจากผลลัพธที่เกิดขึ้นแลว การที่ไมเกิดองคกรดําเนินงานโครงการนํารองขึ้น แสดงให
เห็นวากําลังคนและเวลาที่คณะผูเช่ียวชาญปอนใหกับงานนี้ถูกใชไปอยางไมมีประสิทธิภาพ  สวนผลลัพธ 3 ขอที่เหลือ
สามารถดําเนินการตามแผน เมื่อพิจารณาในแงของกําลังคนและระยะเวลาที่ใช พบวาไดรับการประเมินผลที่ดีมาก      
ไมพบสาเหตุสําคัญที่เปนอุปสรรคตอความมีประสิทธิภาพ ความรวมมือระหวางเอกชนและสถาบันการศึกษาก็ดําเนิน
ไปอยางราบรื่น เชน การวิจัยลดความสูญเสีย สําหรับการทดลองผลิตเครื่องเรือนแบบใหมตามการออกแบบของ
ผูเช่ียวชาญ และการฝกสอนทักษะชางไม    ก็อาจกลาวไดวาสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพในระยะเวลา       
ที่มีอยูจํากัด 

 
(4) ผลกระทบ 

จากการดําเนินโครงการนํารองครั้งนี้ พบวามีผลกระทบเชิงขยายผลดังตอไปนี้ ซ่ึงมีความเปนไปไดสูงที่จะบรรลุ
เปาหมายระยะยาวในอีก 3-5 ปขางหนา 

 
มีการดําเนินกิจกรรมโดยมุงที่จะ “เพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหแกอุตสาหกรรมไมยางพารา” โดยมีวิสัยทัศนของคลัสเตอรวา 
“ปฏิวัติอุตสาหกรรมไมยางพาราจังหวัดสุราษฎรธานี” และมีเปาหมายระยะยาววา “เพ่ิมความเขมแข็งในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมไมยางพาราของสุราษฎรธานีไปสูนวัตกรรม” จากการทําแบบสอบถามผูเก่ียวของที่เขารวมในการสัมมนา
ครั้งที่ 2 มีผูตอบแบบสอบถามมากกวารอยละ 90 เห็นวาหากกิจกรรมของคลัสเตอรสามารถผลักดันใหเกิดนวัตกรรมขึ้น
ได กลาวไดวาการเพิ่มมูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรมดังกลาว มีความสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวและกับเปาหมายของ
โครงการ ตัวผูเขารวมสัมมนายังมีความเปลี่ยนแปลงดานจิตสํานึกเมื่อเทียบกับตอนที่เริ่มโครงการ CSCD อีกดวย 
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การทํากิจกรรมพัฒนาคลัสเตอรในครั้งนี้ ยังมีอิทธิพลตอสํานึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม และทําใหสํานึกในการขอรับ
การรับรองจาก FSC (Forest Stewardship Council) และ COC (Chain of Custody) เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้น กลุม
ผูผลิตไมยางพาราในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดสงขลา ยังถูกกระตุนจากกิจกรรมคลัสเตอรในจังหวัดสุราษฎรธานี และ
เริ่มมีความเคลื่อนไหวที่จะกอตั้งคลัสเตอรขึ้นบาง สําหรับการศึกษาวิจัยลดความสูญเสีย มีบริษัทจากจังหวัดขางเคียง
หลายบริษัทแสดงความประสงคตองการเขารวม ผลสําเร็จของกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอรครั้งนี้จึงมีผลกระทบเชิงขยายผล
ในแงตางๆ หลากหลาย 

 
(5) ความสามารถในการพัฒนาตอไปดวยตัวเอง 

สามารถคาดหวังไดวาจะพัฒนาตอไปดวยตัวเองได ดวยการดําเนินโครงการนํารองตอไป และพัฒนาขึ้นไปอีก ดวย
เหตุผลดังตอไปนี้ 

•  จังหวัดสุราษฎรธานีตั้งงบประมาณสงเสริมคลัสเตอรอุตสาหกรรมไมยางพารา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการ
พัฒนาตอไปดวยตัวเอง 

•  มีการเจรจาธุรกิจกับผูซ้ือชาวญี่ปุนกําลังดําเนินอยู กําลังจะเกิดความเชื่อมโยงระหวางคลัสเตอรกับตลาด
ตางประเทศ 

•  ภาคเอกชนตระหนักถึงประสิทธิผลของโครงการความรวมมือระหวางภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา 
•  เริ่มเกิดเครือขาย BDS ระหวางภาคอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา 

 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรมและจังหวัดสุราษฎรธานี กําลังจัดตั้งระบบสงเสริมคลัสเตอร เชน กําหนดโครงการในการ    
นํานโยบายไปปฏิบัติ  จัดหางบประมาณ  เปนตน  อยางไรก็ตาม  ปจจัยที่เปนอุปสรรคใหญที่สุดในการพัฒนาตอไป   
ดวยตัวเอง ไดแก ยังไมมีการจัดตั้งองคกรดําเนินงาน (กลุมของบริษัท) ที่จะผลักดันกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร                
ดังที่ไดกลาวไปแลว 
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3.5 บทสรุป ขอเสนอแนะและสิ่งท่ีไดเรียนรู 
 
3.5.1 บทสรุป 
 
(1) โครงการนํารองนี้ดําเนินการไดตามแผน และบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไวในตอนตนแลว 

ในการประเมินเมื่อส้ินสุดโครงการ พบวาโครงการนํารองนี้ดําเนินการไดใกลเคียงกับแผน และในการประเมิน 5 หัวขอ
รวมทั้งความสามารถในการพัฒนาตอไปดวยตนเอง เห็นวามีความเหมาะสมแลว 

 
(2) การสรางเครือขายกลุมอุตสาหกรรมมีความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญ 

กอนเริ่มโครงการ  มีความรวมมือระหวางบรษิัทไมยางพาราในจังหวัดสุราษฎรธานีนอย และภาคอุตสาหกรรมเองก็มี
การประสานงานหรือส่ือสารกับมหาวิทยาลัยหรือองคกรพัฒนาทรัพยากรบุคคลอื่นรวมทั้งองคกรภาครัฐที่รับผดิชอบตอ
การสงเสริมอุตสาหกรรมนอยมากเชนกัน   โครงการนํารองไดเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนและรวมงานระหวาง
หนวยงานทีเ่ก่ียวของในอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษาเพื่อสรางเครือขายกลุมอุตสาหกรรมขึ้น   ย่ิงไปกวานั้น 
ภายหลังจากการจัดงานนทิรรศการอุตสาหกรรมเทคนคิงานไมยางพาราไดมีการพูดคุยถึงความเปนไปไดในการรวมมือ
กันระหวางบรษิัทอยางเหน็ไดชัด 

 
(3) บริษัทไมยางพาราในพื้นที่กลุมอุตสาหกรรมเพ่ิมความสนใจในอุตสาหกรรมปลายน้ํา 

เปาหมายของโครงการนํารองไดจัดทําขึ้นตามความตองการของอตุสาหกรรมและชุมชนทองถ่ิน ไดแก การเพ่ิมมูลคา
ใหกับอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพารา (ทั้งตนน้ําและปลายน้ํา)  พบวามีการเพ่ิมจํานวนของบริษทัที่สนใจในการขยาย
ไปสูอุตสาหกรรมปลายน้ํา (การผลิตเฟอรนเิจอร) มากขึ้นในชวงการจัดทําโครงการนํารอง ซ่ึงช้ีวัดไดจากจํานวนช้ินงาน
ตนแบบทีจ่ัดทําจากแบบที่ไดรับจากผูเช่ียวชาญ JICA การมีสวนรวมในงานนิทรรศการและการเยี่ยมชมของผูซ้ือ       
ชาวญี่ปุน 

 
(4) โครงงานวิจัยรวมเพ่ือลดความสูญเสียในการผลิตไดแสดงผลงานที่นาพอใจ 

โครงงานวิจัยเริ่มตนจากการคัดเลือกผูประกอบการโรงเลื่อยที่มีขั้นตอนการเลื่อยทอนซุงเปนไมทอน  การอบแหง และ
การอาบน้ํายาเพื่อปองกันราและแมลงจํานวน  5  โรงงานที่เต็มใจในการเพิ่มผลิตผลและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการ   
ทีมงานดังกลาวนําโดยผูเช่ียวชาญจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณดําเนินการสํารวจสถานะปจจุบัน วิเคราะหปญหา วิจัยและ
พัฒนาเพื่อหามาตรการลดความสูญเสียจากการผลิต  บางบริษัทในโครงการไดเริ่มตนดําเนินการแลวและสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพไดจริงเปนเครื่องยืนยันผลอยางนาพอใจ 
รายงานอยางเปนทางการนําเสนอในเดือนกุมภาพันธ 2548 และมีการนําเสนอผลงานในที่ประชุมระหวางงาน
นิทรรศการอุตสาหกรรมเทคนิคงานไมยางพารา จากการนําเสนอดังกลาวพบวามีผูจัดการของบริษัททองถ่ินหลายราย
ประทับใจผลที่ไดจากความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาพรอมทั้งหนวยงานภาครัฐ ระดับจังหวัด
ยังใหความสําคัญและจัดสรรงบประมาณเพื่อใหโครงงานวิจัยดําเนินตอไป 
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(5) โครงการนํารองไดกระตุนใหเกิดการตอบรับจากภาครัฐบาลในการกําหนดใหกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราเปน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรของจังหวัดสุราษฎรธานี 
รัฐบาลทองถ่ินไดติดตามผลความกาวหนาของโครงการนํารองและตัดสินใจกําหนดใหอุตสาหกรรมไมยางพาราเปน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรที่สองของจังหวัด  มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับปงบประมาณ 2548 มูลคา 2.89 ลานบาท
เพ่ือจัดทํากิจกรรมการพัฒนากลุมอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง 
 

(6) โครงการประสบความยากลําบากในการจัดตั้งกลุมอุตสาหกรรมใหเกิดขึ้นโดยการนําของวิสาหกิจเอกชน 
ในการสัมมนาครั้งแรก การนําเสนอการสรางองคกรเพ่ือสนับสนุนกลุมอุตสาหกรรมผานความเห็นชอบ โดยใชช่ือวา 
“Design Center” มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นจากสมาชิก 5 คนที่ไดรับการเลือกตั้ง อยางไรก็ดีเนื่องจากสมาชิกที่
ไดรับคดัเลือกเปนผูบรหิารระดบัรองจากผูบรหิารระดบัสูงในบรษิทั จึงไมสามารถดําเนินงานตามที่คณะกรรมการ
วางแผนไว  ดังนั้นคณะกรรมการดังกลาวจึงหยุดดําเนนิงานในชวงปลายเดือนตุลาคม 2547  แมวาจะมีความพยายามใน
การจัดตั้งองคกรโดยเจาของบรษิทัหรือกรรมการผูจัดการที่มีความเปนผูนําทีเ่ขมแข็งก็ตาม ยังไมมีผลของการจดัตั้ง
องคกรจากโครงการนํารอง  อยางไรก็ดีในปจจุบนัพบวามีความตองการในการสรางหนวยงานดังกลาวเพ่ิมขึ้นใน
อุตสาหกรรมและมีทิศทางวาการสรางหนวยงานดังกลาวจะเปนเรือ่งที่สําคัญในอนาคต 

 
3.5.2 ขอเสนอแนะ 
 
(1) การจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานสนับสนุนกลุมอุตสาหกรรมซึ่งนําโดยบริษัททองถ่ิน   ควรไดรับการสนับสนนุใหดําเนนิ

ตอไปในการสืบตอโครงการนํารองและการพัฒนากิจกรรมกลุมอุตสาหกรรม 
 
(2) เพ่ือใหมีการฝกอบรมวิศวกรและชางเทคนิคในการผลิตเฟอรนิเจอรและงานไม ควรมีการจัดทํามาตรการที่เปนทางการ

ในการคัดเลือกและจัดจางผูเช่ียวชาญมาเปนผูใหคําแนะน 
 
(3) เพ่ือสงเสริมความเขาใจและการสื่อสารระหวางสมาชิกกลุมอุตสาหกรรม ควรมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  
4.2 การเยี่ยมชมโรงงานเพื่อเปดโอกาสใหผูจัดการของบริษัทที่เปนสมาชิกกลุมอุตสาหกรรมไดเรียนรู 
4.3 การจัดโครงงานความรวมมือในการวิจัยโดยสมาชิกกลุมอุตสาหกรรมและนําเสนอผลงานในการประชุมพบปะ

พูดคุยเพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน 
4.4 การจัดทัศนศึกษาตลาดตางประเทศ 
4.5  การจัดตั้งกฎการบริหารและการใชแบบเฟอรนิเจอรที่มอบใหโดยผูเช่ียวชาญ JICA 

 
(4) การพัฒนากิจกรรมทางการตลาด ทั้งระดับทองถ่ินและระดับตางประเทศ โดยจัดเปนแผนงานอยางชัดเจน 
4.6 การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศระหวางสมาชิกกับสมาชิกผูแทนของญี่ปุนที่มาเย่ียมชมนิทรรศการ 
4.7 การรวบรวมและตีพิมพขาวสารการตลาดและเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับบาน การตกแตงภายในและงานเฟอรนิเจอร 
4.8 การสรางสัญลักษณที่เปนตัวแทนของตราสินคาจังหวัดสุราษฎรธานีและกําหนดกฎในการใชตราดังกลาว 
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(5)  การสรางตราสินคาสุราษฎรธานี  การจัดทํามาตรฐานอุตสาหกรรมสําหรับงานไม  jointed boards และงานเลื่อยไม ซ่ึง
รวมถึงมาตรการและวิธีการตรวจสอบที่ชัดเจนและใชงานจริง 

 
3.5.3 ส่ิงท่ีไดเรียนรู 
 
(1) กิจกรรมการรวมกลุมอุตสาหกรรม ควรมีการวางแผนและดําเนินงานภายใตความคิดริเริ่มและความตั้งใจของผูเก่ียวของ

ในทองถ่ิน 
โครงการ CSCD เริ่มตนขึ้นโดยไมมีการสนับสนุนจากภาคเอกชนและองคกรที่จะสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนา การ
รวมกลุมอุตสาหกรรม  ในชวงเริ่มตน โครงการคาดหวังวาจะไดรับการสนับสนุนเพียงเล็กนอยจากศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 10 และหนวยงานบริหารระดับทองถ่ินจังหวัดสุราษฎรธานี   ในชวงตนโครงการจึงตองใชความ
พยายามในการดําเนินกิจกรรมการรวมกลุมอุตสาหกรรมดวยตนเอง  รวมทั้งการประชาสัมพันธใหมีการรับรูและเขาใจ
ในวงกวางโดยผูที่เก่ียวของ ดังนั้นควรมีการจัดเตรียมสภาพแวดลอมดังกลาวใหเกิดขึ้นตั้งแตเริ่มตนกิจกรรมการรวมกลุม
อุตสาหกรรม 

 
(2) โครงการนํารองพิสูจนใหเห็นวากิจกรรมการรวมกลุมอุตสาหกรรมจะประสบความสําเร็จสูงสุดจากประสิทธิภาพของ

เครือขายที่เก่ียวของ 
โครงการนํารองไดแสดงผลความสําเร็จของเครือขายระหวางบริษทัเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐบาลและ
สถาบันการศึกษาเปนอยางดี ทีจ่ริงแลวเครือขายเปนพลังสําคัญในการสนับสนุนการเกิดกลุมอุตสาหกรรมในแตละพ้ืนที ่
การใชประโยชนของเครือขายทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพหรือไมจึงเปนกุญแจสําคัญของกิจกรรมการรวมกลุม
อุตสาหกรรม 

 
(3) ผูนําที่เขมแข็งเปนปจจัยสําคัญของกิจกรรมการรวมกลุมอุตสาหกรรม 

โครงการนํารองเริ่มตนจากผูนําที่เขมแข็งนําทีมโดยผูเช่ียวชาญ  JICA ในจังหวัดสุราษฎรธานี ซ่ึงเปนพ้ืนที่ที่ไมเคยมี
กิจกรรมการรวมกลุมอุตสาหกรรมเกิดขึ้น  ในอนาคตขางหนา ผูมีสวนรวมระดับทองถ่ินควรมีบทบาทเปนผูนําตอไปใน
การผลักดันโครงการนํารองเพราะผูนําที่ย่ังยืนเทานั้นที่จะกระตุนใหกิจกรรมการรวมกลุมอุตสาหกรรมดํารงอยู 

 
(4) กิจกรรมการรวมกลุมอุตสาหกรรมตองเช่ือมโยงกับการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

นิทรรศการที่จดัขึน้เปนสวนเติมเต็มของกิจกรรมทางการตลาดทีเ่ชิญกลุมผูซ้ือเปาหมายชาวญี่ปุน 17 คน ซ่ึงมีผลกระทบ 
 
อยางมีนัยสําคัญตอผูผลิตผลิตภัณฑไมยางพาราทองถ่ิน  ส่ิงที่พวกเขาตองเรียนรูจากนิทรรศการและผลที่ไดรับสามารถ
นําไปสูการขยายการขาย โอกาสการสงออก และความรวมมือดานเทคนคิ  ดังนั้นกลุมอุตสาหกรรมจะตองผสมผสาน
การเปดโอกาสในการพัฒนาดานการตลาดควบคูไปดวย 
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