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บทที่ 1 
เครือขายวิสาหกิจเก่ียวกับยางพารา  จังหวัดตรัง 

 

1.  ภาพรวมของเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง 

 

 จังหวัดตรังเปนจังหวัดที่ผลิตพันธุยางมากที่สุดในประเทศไทย ประมาณ 26 ลานตัน  

จังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกยา งพาราประมาณหนึ่งลานสี่แสนไร จังหวัดตรังกรีดยางไดประมาณ 120 – 

150 วัน แตผลผลิตยางพาราประมาณสามแสนกวาตัน อยูที่บริษัทขนาดใหญ  ประมาณ 95 

เปอรเซน็ต   ประมาณ 10 เปอรเซ็นตของผลผลิตยางพาราระดับ ประเทศ เปนผลผลิตยางพาราของ

จังหวัดตรังรัฐบาลมีความพยายามพัฒนาการทําสวนยางพาราใหเปนพืชเศรษฐกิจที่ สําคัญ ไดจัดต้ัง

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการทําสวนยางพารา เพื่อดําเนินการวิจัย สงเสริม และพัฒนา ทําใหพื้นที่

ปลูกยางพาราขยายตัวอยางตอเนื่อง  ผูประกอบการที่เกี่ยวกับยางพารา จ.ตรัง มีการรวมตัวกันกันใน

ลักษณะของกลุมเกษตรกร  กลุมสหกรณ ตาง ๆ เชน   กลุมเก ษตรกรทําสวนบาน ควนเมา  กลุม

เกษตรทําสวนอาวตง  ซึ่งกลุมเกษตรกรตาง ๆ เหลาน้ี จะเร่ิมต้ังแตการปลูกยางพารา  การกรีดยาง  

การแปรรูปยางพาราขั้นตน เปนยางแผนรมควันไมอัดกอน ไดรับความรวมมือและการใหการ

สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเปนอยางดี 

 เครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง มีวิสัยทัศน คือ   “จังหวัดตรัง เปนแหลง

ผลิตยางพาราที่สําคัญ และมีคุณภาพดีที่สุดในประเทศ ”  โดยมีโครงการสนับสนุนเครือขายทั้งสิ้น 

11  โครงการ และไดมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความตองการ และปญหาเครือขาย

วิสา หกิจ  ดังน้ี  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตนทุนตํ่าสําหรับเปนตนแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ

ยางพารา  โครงการจั ดต้ังศูนยขอมูลระดับจังหวัด โครงการพัฒนาและสงเสริมเครื อขายวิสาหกิจ

ยางพารา  โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพารา  โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุย

ชีวภาพทดแทนปุยเคมีใหแกกลุมเกษตรกรผูปลูกยางพารา โครงการถายทอดความรูใหแกเกษตรกร

ในการผลิตน้ํายางที่มีคุณภาพ  โครงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการผลิตยางแผน

รมควันที่มีคุณภาพระหวางกลุมเกษตรกร โดยกลุมเกษตรกรผูผลิตยางแผนรมควันตนแบบ   

โครงการพัฒนาบุคลากรด านการตลาด  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการองคกร  

โครงการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ  และโครงการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและ

บัญชี 
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แผนภาพเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง 
 

 เครือขายวิสาหกิจอุตสาหกรรมยางพาราประกอบดวย 3 สวนใหญๆ ดวยกัน คือ กลุม

ชาวสวนยาง กลุมพอคาคนกลาง และกลุมโรงงานแปรรูป 
 

 

 
 

เมลด็ยาง กิ่งตายาง 

ปุย 

ยากําจัดศัตรูพืช 

สวนยาง 

นํ้ายางสด 

ยาง Latex 

ยางแผน 

สถาบันการศึกษาและ R&D 
• สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร 
• สํานกังานกองทนุสงเคราะหการทาํ

สวนยาง 
• สํานกังานการเกษตร กรมสงเสรมิ

การเกษตร 
• วิทยาลัยการยาง 
• มหาวิทยาลัย 

ขี้ยาง /เศษ

 

ตลาดตางประเทศ 

แปรรูปในประเทศ 
(ถงุมอืยาง ฯลฯ) 

ตลาดตางประเทศ 

แปรรูปในประเทศ 
(ยางรถยนต) 

ยางแผนรมควัน 

ยางแทง STR 

ตนยาง 
ไมแปรรูป 

(อัดนํ้ายา, อบแหง) 

ตลาดตางประเทศ 

แปรรูปในประเทศ 
(เฟอรนเิจอร) 

รฐับาล 
 

สถาบันและสมาคมผูประกอบการ 
• สมาคมยางพาราไทย 
• สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย 
• ชุมนมุสหกรณชาวสวนยางแหง

ประเทศไทย 
• สมาคมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร 
• สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย 
• สมาคมอุตสาหกรรมของเลนไทย 

ตลาดพอคาคนกลาง 

ภาพที่ 1  เครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง 
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เครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง 

 ธุรกิจหลัก  (Primary Core Activities)  เปนธุรกิจที่ เกี่ยวของกับยางพาราโดยตรง   

ซึ่งแบงไดเปนสองกลุมใหญๆ คือ กลุมเกษตรกรชาวสวนยางพารา และกลุมอุตสาหกรรมการแปร

รูปยางพารา มี 3 ประเภท ไดแก  1. อุตสาหกรรมยางแผนดิบ สามารถแบงไดเปน 2 กลุมคือ กลุม

แหง ไดแก  ยางแผนรมควัน   ซึ่งผลิตมากที่สุดประมาณรอยละ 70 ตลาดหลักคือ ญ่ีปุน รองลงมาคือ               

ยางแทง ที.ที.อาร. รอยละ 16 ตลาดที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพ  ยุโรป นอกจากน้ันคือ ยางเค

รพ ยางแผนผึ่งแหง และยางสกิม   สวนกลุมเหลว ไดแก นํ้ายางขน หรือยางลาเท็กซ แนวโนมตลาด

มีความตองการมากขึ้นทั้งภายในและตางประเทศ    2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง  ประกอบดวย        

อุตสาหกรรมการผลิตยางยานพาหนะ ซึ่งมีการผลิตมากที่สุดในป 2542 จํานวน 76,606 ตัน คิดเปน  

รอยละ 33.83 รองลงมาคือ ถุงมือยาง จํานวน 38,405 ตัน รอยละ 16.7 และยางรัดของ จํานวน 

20,985 ตัน รอยละ 9.2 โดยมีตลาดหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา ยุโรป แคนาดา และญ่ีปุน นอกจากน้ัน

ยังมียางยืด ยางจักรยานยนต และอุตสาหกรรมรองเทา    3.  อุตสาหกรรมไมยางพารา เปน

อุตสาหกรรมที่พัฒนาพรอมกับเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหคุณภาพดีตรงกับความตองการของผูใช

ในรูปตางๆ  ไดแก ลังปลา ปารติเกิลบอรด ของเด็กเลน เฟอ รนิเจอร เคร่ืองเรือน ไมอัด 

เคร่ืองประดับ      ตกแตงภายในอาคาร ปจจุบันเปนสินคาสงออกที่มีมูลคาสูง และมีแนวโนม

ขยายตัวมากยิ่งขึ้นจากจํานวน 74,110 ตัน ในป 2541 เปน 404,745 ตัน ในป 2544 เพิ่มขึ้น 5.46 

เทาตัว โดยมีมูลคาการ  สงออกในป 2544 เทากับ 2,311.07 ลานบาท  ตลาดหลักที่สําคัญ ไดแก 

ญ่ีปุน ไตหวัน เกาหลี   สิงคโปร และฮองกง 

 ธุรกิจรอง  (Secondary Core Activities)  คือ  กลุมพอคาคนกลาง  ลักษณะตลาด

ยางพาราเปนตลาดของผูซื้อ เน่ืองจากมีผูซื้อจํานวนนอยราย ขณะที่เกษตรกรหรือผูขายซึ่งมีจํานวน

มากมาย และสวนมากเปนเจาของสวนยางขนาดเล็ก 

 ซัพพลายเออร  (Suppliers)  ไดแก  เจาของโรงงาน หรือเจาของรานคาที่จําหนายปุย                

ยากําจัดศัตรูพืช   ดิน หรือแมกระทั่งชาวสวนที่เพาะกิ่งยางพารา หรือเมล็ดยางพาราจําหนาย 

 สถาบัน การศึกษา / ฝกอบรม และหนวยงานภา ครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรง  ไดแก  

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร   สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  สํานักงาน

การเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร วิทยาลัยการยาง มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
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 หนวยงานสนับสนุนอืน่ ๆ ไดแก สมาคมยางพาราไทย   สมาคมธุรกิ จไมยางพา รา

ไทย    ชุมนุมสหกรณชาวสวนยางแหงประเทศไทย   สมาคม อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร  สมาคม

อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย   และสมาคมอุตสาหกรรมของเลนไทย 

 

2.  การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา  จังหวัดตรัง 

 การวิเคราะหในสวนน้ี   ไดใชกรอบแนวคดิ  Diamond Model ของ Prof. Michael E. 

Porter   เปนแนวทางในการวิเคราะหและประเมินปจจัยแวดลอมทางธุรกิจของเครือขายวิสาหกิจ

เกี่ยวกับยางพารา  โดยทําการวิเคราะห ตามองคประกอบ  4 ดานของกรอบแนวคดิ  Diamond Model  

ไดแก 

 การวิเคราะหเงื่อนไขของปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

 การวิเคราะหเงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

 การวิเคราะหอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries) 

 การวิเคราะหบริบทของการแขงขันและกลยุทธของบริษัท  (Context for Firm, 

Structure and Rivalry) 

โดยขอมูลที่นํามาใชเพื่อประ กอบการวิเคราะหน้ัน  ไดมาจากขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary 

Data) ที่มีการเก็บรวบรวมไวในอดีต  ขอมูลจากการสัมภาษณ  และขอมูลจากการสัมมนากลุมยอย  

(Focus Group)  ผูประกอบการและผูมีบทบาทเกี่ยวของในเครือขายวิสาหกิจ ประกอบกัน 

2.1 การวิเคราะหเง่ือนไขของปจจัยการผลิต     

 การวิเคราะหเงื่อนไขของปจจัยการผลิตของเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา  

จังหวัดตรัง  พบประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจดังตอไปน้ี 

ความไดเปรียบทางดานทรัพยากรธรรมชาติ      

 ภาคใตของไทยรวมถึงจังหวัดตรังต้ังอยูในพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมแกการ

ปลูกยางพารา   พื้นที่ปลูกยางพาราของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง จากจํานวน 10.8 ลานไร 

ในป 2531 เปน 11.5 ลานไร ในป 2541 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.6 ตอป โดยพื้นที่การปลูกยางพารา

ประมาณรอยละ 85 อยูใน 14 จังหวัดภาคใต   ซึ่งในป 2541 จังหวัดสุราษฎรธานีมี พื้นที่ปลูกมาก

ที่สุด จํานวน 1.77 ลาน ไร  รองลงมาคือจังหวัดสงขลา และนครศรีธรรมราช จํานวน 1.63 ลานไร 

และ 1.29 ลานไร ตามลําดับ ในปจจุบัน จังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกยางจํานวน 1.34 ลานไร 
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ตั้งอยูใกลโรงงานแปรรูปซึ่งสวนใหญกระจายตัวอยูในพื้นท่ีภาคใตและจั งหวดั  

ตรังเอง           

 โรงงานแปรรูปยางพารา มี 3 ประเภท ไดแก  1. โรงงานแปรรูปยางแผนดิบ สามารถ

แบงไดเปน 2 กลุมคือ กลุมแหง ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทง ที.ที.อาร.  ยางเครพ ยางแผนผึ่งแหง 

และยางสกิม   สวนกลุมเหลว ไดแก นํ้ายางขน หรือยางลาเท็กซ  2. โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยาง 

ไดแก  โรงงานผลิตยางยานพาหนะ  โรงงานผลิตถุงมือยาง และโรงงานยางรัดของ นอกจากนั้นยังมี

ยางยืด ยางจักรยานยนต และอุตสาหกรรมรองเทา  3. โรงงานแปรรูป ไมยางพารา เปนอุตสาหกรรม

ที่พัฒนาพรอมกับเทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหคุณภาพดีตรงกับความต องการของผูใชในรูปตางๆ  

ไดแก ลังปลา ปารติเกิลบอรด ของเด็กเลน เฟอรนิเจอร เคร่ืองเรือน ไมอัด เคร่ืองประดับตกแตง

ภายในอาคาร         

อยูใกลกับทาเรือสงขลาทําใหประหยัดตนทุนในการขนสง   

 จังหวัดตรังเปนจังหวัดที่มีระยะหางจากจังหวัดสงขลาเพียงแค 161 กโิลเมตร  ซึ่งการ

สงออกยางพาราไปตางประเทศมียางพาราสวนหนึ่งสงออกผานทางทาเรือสงขลา ทําใหประหยัด

ตนทุนในการขนสง  หรือแมกระทั่งการนําเขายางพาราธรรมชาติจากประเทศมาเลเซีย  เน่ืองจาก

ประเทศไทยไมสามารถผลิตได และนํามาแปรรูปใชภายในประเทศและเพื่อการสงออก  ซึ่ งยาง

นําเขาจะอยูในรูปของน้ํายางขน ยางเครพ และอ่ืนๆ  ซึ่งตองมาขึ้นที่ทาเรือสงขลา ก็สามารถ

ประหยัดตนทุนตรงสวนน้ีไปได         

การสงออกยางพาราไปตางประเทศ มียางพาราจํานวนหน่ึงสงออกผานทาเรือ

กรุงเทพฯ ทําใหเสียคาใชจายในการขนสงสูง      

 ประเทศคูคาที่ สําคัญของไทย ป 2543 คือ ญ่ีปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 

มาเลเซีย  โดยสงออกไปญ่ีปุนมากที่สุด จํานวน 480,566 ตัน คิดเปนรอยละ 18.9 รองลงมาคือ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 452,231 ตัน รอยละ 17.8 และมาเลเซยี จํานวน 400,836 ตัน รอย

ละ 15.7 ตลาดยาง  ที่สําคัญในตาง ประเทศมี  6 ตลาด  คือ ตลาดกัวลาลัมเปอร  สิงคโปร   ลอนดอน  

นิวยอรค  และโอซากา   ซื้อขายทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห  ปจจุบันมีการซื้อขายผานตลาด

กลางประมาณรอยละ  30  เทาน้ัน  นอกน้ันเปนการซือ้ขายโดยตรง  ระหวางผูซื้อ  

ซึ่งมักเปนโรงงานผลิตภัณฑยาง  เชน  ผูผลิตยางรถยนตและยางอ่ืนๆ  กับผูสงออกยางพารา  ซึ่งการ

สงออกยางพาราไปบางประเทศจะตองสงออกผานทาเรือกรุงเทพ ฯ ทําใหตองเสียคาใชจายในการ  

ขนสงสูง  
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    ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล   

   ประเทศไทยมีความพยายามพัฒนาการทําสวนยางพาราใหเปนพืชเศรษฐกิจที่

สําคัญ  โดยไ ดจัดต้ังหนวยงานที่เกี่ยวของการทําสวนยางพารา เพื่อดําเนินการวิจัย สงเสริม และ

พัฒนา ทําใหพื้นที่ปลูกยางพาราขยายตัวอยางตอเนื่องจาก 7 ลานไร ในป 2503 เปน 10 ลานไร ในป 

2529 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 1.3 ตอป โดยพื้นที่บางสวนไดรับการสงเสริม ใหปลูกยางพันธุดีแทน

ยางพาราพันธุเกาอายุ 25 ปขึ้นไป โดยสงเคราะหใหเกษตรกรไรละ 6,800 ตอป เปนระยะเวลา 6 ป 

ในปจจุบันรัฐบาลโดยสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางไดสงเสริมเกษตรกร ใหปลูกยาง

พันธุดีแทนยางพาราพันธุเกาอายุ  25 ปขึ้นไป  โดยสงเคราะหใหเก ษตรกรไรละ  6,800 ตอป  เปน

ระยะเวลา 6 ป 

2.2 การวิเคราะหเง่ือนไขดานอุปสงค  (Demand Conditions)การวิเคราะหเงื่อนไขดาน

อุปสงค  (DEMAND CONDITIONS)  ของเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา  จังหวัดตรัง     พบประเด็น

ตาง ๆ ที่นาสนใจดังตอไปน้ี     

 เกษตรกรขายยางพาราไดราคาต่ํากวาท่ีควรจะเปน    

 ตลาดทองถิ่นมีผูขายเปนเกษตรกรจํานวนมาก ขณะที่ผูซื้อคือ พอคาคนกลางมี

จํานวนนอยรายและมีหลายขั้นตอน สงผลใหราคาที่เกษตรกรขายไดตํ่ากวาที่ควรจะเปน 

 ตลาดกลางยางพาราไมครอบคลุมทุกพื้นท่ีและไมเปนระบบท่ีเชื่อมโยงกับตลาดกลาง

ในแตละจังหวัด          

 ตลาดกลางยางพาราของไทย ที่ อ.หาดใหญเปนเพยีงตลาดซือ้ขายยางแผนดิบโดยวิธี

ประมูล และหองคายางซึ่งมีการซื้อขายยางเฉพาะสมาชิกของและเจาของสวนยางรายใหญเทานั้น 

เนื่องจากมียางจํานวนมากและมีรถบรรทุกเปนของตนเอง ตลาดกลางยางพาราจึงไมครอบค ลุมทุก

พื้นที่และไมเปนระบบที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางในแตละจังหวัด    

 ประเทศผูซื้อมีบทบาทในการกําหนดราคายางไทย    

 ราคายางในประเทศถูกกําหนดจากตลาดหลักของโลก โดยเฉพาะตลาดสิงคโปรและ

มาเลเซีย โดยผานผูซื้อรายใหญตางประเทศไมกี่บริษัท กําหนดราคารับซื้อโดยใชราค า F.O.B. ของ

ยางแผนรมควันชัน้ 3 ที่คาดวาจะขายได หักดวยคาใชจายในการสงออก คาอากรขาออก และคา

สงเคราะหการปลูกแทน   ตลาดยางพาราเปนตลาดของผูซื้อ เนื่องจากปจจุบันตลาดตางประเทศ การ

ซื้อขายสวนใหญรอยละ 80 เปนการซื้อขายตรง โดยประเทศรับซื้อมีเพียง 4 – 5 ประเทศ สงผลให

ประเทศผูซื้อมีบทบาทในการกําหนดราคายางไทย  
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2.3 การวิเคราะหอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries) จากการวิเคราะห อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุนกัน  (Related and Supporting 

Industries)  ของเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา  จังหวัดตรัง   พบประเด็นสําคัญคือ 

 ขาดระบบขอมูลขาวสารท่ีเชื่อมโยง      

 ไมมีระบบขอมูลขาวสารที่เชื่อมโยง ขอมูลระหวางตลาดกลาง ตลาดทองถิ่นและ

ตลาดประมูลทองถิ่น ทําใหเกษตรไมไดรับขอมูลดานราคาและสถานการณซื้อขาย จึงถูกเอาเปรียบ

จากพอคาคนกลาง         

  

2.4 การวิเคราะหบริบทของการแขงขันและกลยุทธของ ธุรกิจ (Context for Firm, 

Structure and Rivalry) การวิเคราะหบริบทของการแขงขันและกลยุทธของ ธุรกิจ  (Context for 

Firm, Structure and Rivalry)   ของเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรั ง  พบประเด็น

สําคัญดังน้ี    

 รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาการทําสวนยางพาราใหเปนพืชเศรษฐกิจ  

ท่ีสําคัญ           

 รัฐบาล มีความพยายามพัฒนาการทําสวนยางพาราใหเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ  ได

จัดต้ังหนวยงานที่เกี่ยวของการทําสวนยางพารา เพื่อดําเนินการวิจัย สงเสริม และพั ฒนา ทําใหพื้นที่

ปลูกยางพาราขยายตัวอยางตอเนื่อง       

  การผลิตยางของเกษตรกรไมสอดคลองกับความตองการของตลาด  

  การทําสวนยางพาราที่ผานมารัฐสงเสริมใหเกษตรกรทําการผลิตเปนวัตถุดิบเพื่อ

ปอนใหกับโรงงานอุตสาหกรรมเทานั้น และยางที่ผลิตไดสวนใหญเปนยางแผนดิ บ ขณะที่การ

ขยายตัวของอุตสาหกรรมยางแผนดิบลดลง       

  ผลผลิตยางมีคุณภาพต่ําและไมสม่ําเสมอ     

  ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรสวนใหญอยูในระดับตํ่า รวม ทั้งผลผลิตดอย   

คุณภาพ เนื่องจากชาวสวนยางพาราสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหขาดการบริหารจัดการ

และอุปกรณที่ มีประสิทธิภาพในการดําเนินการ สงผลใหผลผลิตยางมีคุณภาพตํ่าและไมสม่ําเสมอ

 อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเติบโตเฉพาะในรูปวัตถุดิบข้ันตนเพื่อการสงออก 

 เน่ืองจากผลผลิตยางธรรมชาติที่ผานมา เปนการผลิตเพื่อการสงออกประมาณรอยละ 

90 ที่เหลือรอยละ 10 ใชภายในประเทศ และ ผลผลิตสวนใหญประมาณรอยละ 70 เปนยางแผน

รมควัน ขณะที่การใชยางแผนรมควันของโลกเร่ิมอ่ิมตัวและลดลง 
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การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเนนการสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ  

ซึ่งสวนทางกับการเจริญเติบโตของเกษตรกร      

 การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเนนการสนับสนุนอุตสาหกรรม ขนาดใหญ ซึ่ง

สวนมากเปนการลงทุนรวมระหวางประเทศ สวนทางกับการเจริญเติบโตของเกษตรกรและองคกร

ชาวสวนยาง ที่จะนําไปสูการพัฒนาในรูปอุตสาหกรรมชุมชน    

 ตนทุนการผลิตสูงและภาครัฐขาดการประสานงานกัน    

 เทคโนโลยีสวนใหญตองนําเขาจากตางประเทศทําใหตนทุนการผลิตสูง  ขณะที่

งานวิจัย สงเสริมและพัฒนาของภาครัฐ ยังขาดการประสานใหไปในทิศทางเดียวกัน  

 จากการวิเคราะหปจจัยแวดลอมของเครือขายวิสาหกิ จเกี่ยวกับยางพารา  จังหวัดตรัง   

สามารถสรุปผลการวิเคราะหตาม Diamond Model ไดดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 การวิเคราะหเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง  

 

 

 

บริบทการแขงขันและกลยุทธของธุรกิจ 
(+) รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาการทํา

สวนยางพาราใหเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
(-) การผลิตยางของเกษตรกรไมสอดคลองกับ

ความตองการของตลาด 
(-) ผลผลิตยางมีคุณภาพต่ําและไมสมํ่าเสมอ 
(-) อุตสาหกรรมยางพาราของไทยเตบิโตเฉพาะ

ในรูปวัตถุดิบขั้นตนเพ่ือการสงออก 
(-) การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราเนนการ

สนับสนุนอุตสาหกรรมขนา ดใหญ ซ่ึงสวนทาง

กับการเจริญเติบโตของเกษตรกร 
(-) ตนทุนการผลิตสูงและภาครัฐขาดการ

ประสานงานกัน 

เงื่อนไขดานอุปสงค 

(-) เกษตรกรขายยางพาราไดราคา

ตํ่ากวาที่ควรจะเปน 

(-) ตลาดกลางยางพาราไม

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และไมเปน

ระบบที่เชื่อมโยงกับตลาดกลางใน

แตละจังหวัด 

(-) ประเทศผูซื้อมีบทบาทในการ

กําหนดราคายางไทย 

เงื่อนไขปจจัยการผลิต 
(+)  ความไดเปรียบทางดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ 
(+) ต้ังอยูใกลโรงงานแปรรูปซึ่ง

สวนใหญกระจายตัวอยูในพ้ืนที่

ภาคใตและจังหวัดตรังเอง 
(+)  อยูใกลกับทาเรือสงขลาทํา

ใหประหยัดตนทุนในการขนสง 
(-)  การสงออกยางพาราไป

ตางประเทศ มียางพาราจํานวน

หนึ่งสงออกผานทาเรือกรุงเทพฯ 

ทําใหเสียคาใชจายในการขนสง

สูง 
(+)  ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยงและ

สนับสนุนกัน 
(-) ขาดระบบขอมูลขาวสาร

ที่เช่ือมโยง 
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3.  การประเมินศักยภาพการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา  จังหวัดตรัง 

 

 การประเมินศักยภาพการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ  จะพิจารณาจาก 2 มิติ  คือ  มิติความ   

เขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจ และมิติกา รเติบโตของอุตสาหกรรม โดยในการพิจารณา จะอาศัย

ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา (Key Development Indication) และปจจัยที่ขับเคลื่อนการพัฒนา  

(Key Driver’s for Development) เปนเกณฑพิจารณา 

3.1 มติคิวามเขมแข็งของเครือขาย   ประเมินโดยอาศัยกรอบแนวคิด  Diamond Model  

ซึ่งประกอบดวย   

 ดัชนีชี้วัดผลการพัฒนา

- ระดับของนวัตกรรม  

  

 วิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารามีลักษณะผลิตภัณฑที่หลากหลาย  ไดแก  อุตสาหกรรม

แปรรูปยางแผนดิบ สามารถแบงไดเปน 2 กลุมคือ กลุมแหง ไดแก  ยางแผนรมควัน   ยางแทง ที .ที.

อาร. ยางเครพ ยางแผนผึ่งแหง และยางสกิม    สวนกลุมเหลว ไดแก นํ้ายางขน หรือยางลาเท็กซ   

อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยาง ไดแก  การผลิตยางยานพาหนะ  การผลิตถุงมือยาง และ การผลิต

ยางรัดของ นอกจากนั้นยังมียางยืด ยางจักรยานยนต และอุตสาหกรรมรองเทา    การแปรรูป ไม

ยางพารา เปนอุตสาหกรรมที่พัฒนาพรอมกับ เทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหคุณภาพดีตรงกับความ

ตองการของผูใชในรูปตางๆ  ไดแก ลังปลา ปารติเกิลบอรด ของเด็กเลน เฟอรนิเจอร เคร่ืองเรือน ไม

อัด เคร่ืองประดับตกแตงภายในอาคาร   แตในปจจุบันขนาดบุคลากรที่เปนแรงงานในการกรีดยาง 

อายุเฉลี่ยของแรงงานในการกรีดยางพารามีจํานวนมากขึ้น  ซึ่งสะทอนใหเห็นวาแรงงานหนุมสาวที่

จะเปนกําลังสําคัญไมสนใจที่จะทํางานดานนี้ และทําใหขาดบุคลากรที่มีฝมือ มีความสามารถในการ

คิดพัฒนาผลผลิตใหมีประสิทธิภาพ 

- จํานวนบริษัทในเครือขายวิสาหกิจท่ีสามารถออกไปแขงขันในตางประเทศ 

 ตลาดยาง ที่สําคัญ ในตางประเทศมี 6 ตลาด คือ ตลาดกัวลาลัมเปอร สิงคโปร 

ลอนดอน นิวยอรค และโอซากา  ซื้อขายทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห  ปจจุบันมีการซื้อขาย

ผานตลาดกลางประมาณรอยละ 30  เทาน้ัน นอกน้ันเปนการซื้อขายโดยตรง ระหวางผูซื้อซึ่งมักเปน

โรงงานผลิตภัณฑยาง เชน ผูผลิตยางรถยนตและยางอ่ืนๆ กับผูสงออกยางพารา  

  ในชวง 4 ปที่ผานมา (2539 – 2543) การสงออกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 1.71 ลาน

ตัน ในป 2539 เปน 2.56 ลานตัน ในป 2543 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 10.0 ตอป โดยในป 2543 ยางแผน

รมควันมีปริมาณสงออกมากที่สุดจํานวน 1,123,149 ตัน คิดเปนรอยละ 43.8  รองลงมาคือ ยางแทง

จํานวน 853,852 ตัน รอยละ 33.3 และนํ้ายางขนจํานวน 430,174 ตัน รอยละ 16.7 
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- ระดับของการเขารวมลงทุนและเขามามีบทบาทของธุรกิจตางชาติ  

 ราคายางในประเทศถูกกําหนดจากตลาดหลักของโลก โดยเฉพาะตลาด                 

สิงคโปรและมาเลเซีย โดยผานผูซื้อรายใหญตางประเทศไมกี่บริษัท กําหนดราคารับซื้อโดยใชราคา 

F.O.B. ของยางแผนรมควันชั้น 3 ที่คาดวาจะขายได หักดวยคาใชจายในการสงออก คาอากรขาออก 

และคาสงเคราะหการปลูกแทน   ทําใหเห็นวาตางชาติมีบทบาทในการกําหนดราคายางพาราขอ ง

ประเทศไทย           

- ระดับความเชื่อมโยงทางธุรกิจท่ีเกี่ยวของ     

ปจจัยขับเคลื่อนผลการพัฒนา 

 เกษตรกรชาวสวนยางจะขายยางในรูปของน้ํายางสด ยางแผนดิบและขี้ยาง ใหกับ

พอคาคนกลางในทองถิ่น จากนั้นพอคาคนกลางจะนํายางไปขายใหกับตลาดกลางยางพารา โรงงาน

รมควันและโรงง านยางแผนผึ่งแหง หรือเกษตรกรนํายางไปขายใหกับตลาดกลางและโรงงาน

โดยตรง  แตไมมีระบบขอมูลขาวสารที่เชื่อมโยง ขอมูลระหวางตลาดกลาง ตลาดทองถิ่นและตลาด

ประมูลทองถิ่น ทําใหเกษตรไมไดรับขอมูลดานราคาและสถานการณซื้อขาย จึงถูกเอาเปรียบจาก

พอคาคนกลาง  และสังเกตไดวาแตละกลุมธุรกิจจะไม  

- ปจจัยทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐาน    

 ภาคใตของไทยรวมถึงจังหวัดตรังต้ังอยูในพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมแกการ

ปลูกยางพารา   พื้นที่ปลูกยางพาราของไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากจํานวน 10.8 ลานไร 

ในป 2531 เปน 11.5 ลานไร ในป 2541 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 0.6 ตอป โดยพื้นที่การปลูกยางพารา

ประมาณรอยละ 85 อยูใน 14 จังหวัดภาคใต  ในปจจุบัน จังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกยางจํานวน  1.34 

ลาน ไร    แตจากการประชุมกลุมยอยพบวาปจจัยการผลิตที่ใชผลิตปุยอินทรีย เพื่อใชในสวน

ยางพารา  ไดแก  มูลสัตว  แกลบ  ฟางขาว ยังขาดแคลนมาก    โครงสรางพื้นฐานของจังหวัดตรัง 

ถนน  หนทาง  นํ้าประปา เอ้ืออํานวยใหการทําธุรกิจตาง  ๆ เกี่ยวกับยางพาราไปไดดวยดี 

- ทัศนคติและคุณลักษณะของผูบริโภค     

 ผูบริโภคในปจจุบันน้ีเนนความสะดวกสบาย  ตองการความหล ากหลายของสินคา

และความปลอดภัย  เชน การซื้อรถยนต  รถจักร ยานยนตเพื่อใชเปนพาหนะขับขี่ หรือการตกแตง

บานดวยเฟอรนิเจอรที่หลากหลาย  ทันสมัย สวยงาม ยอมเปนตัวกระตุนใหผูประกอบการดานน้ี

ตองพัฒนาผลิตภัณฑของตนใหหลากหลายตรงตามความตองการของผูบริโภค 
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- ระดับของการมีปฏิสัมพันธและความรวมมือของทุกฝายท่ีเกี่ยวข องในเครือขาย

วิสาหกิจ          

 เครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารามีความเกี่ยวเน่ืองกับอีกหลาย ๆ ธุรกิจ ต้ังแตตน

นํ้าถึงปลายนํ้า รวมทั้งองคกร สถาบันการศึกษา และหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐ โดยมีการ

ประสานงานและใหความชวยเหลอืกนั อยางเต็มที่  แตลักษณะของการปฏิสัมพันธน้ันยังไมอยูใน

รูปแบบที่เปนทางการหรือมีความตอเนื่องอยางชัดเจน 

3.2  มิติศักยภาพในการเติบโตของอุตสาหกรรม     

  ดัชนีวัดผลการพัฒนา

- การขยายตัวของสวนแบงในตลาดโลก 

  

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยางพารา ที่มีการขยายตัวมากที่สุดในชวงป 2538-2542 

คือถุงมือยาง เพิ่มขึ้นจาก 19,800 ตัน ในป 2538 เปน 38,405 ตัน ในป 2542 เพิ่มขึ้น 1.9 เทา 

รองลงมา คือ ยางยืด เพิ่มขึ้น 1.5 เทา และอุตสาหกรรมยางรัดของ เพิ่มขึ้น 1.4 เทา  

 ตลาดยาง ที่สําคัญในตางประเทศมี 6 ตลาด คือ ตลาดกัวลาลัมเปอร สิงคโปร 

ลอนดอน นิวยอรค และโอซากา  ซื้อขายทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห  ปจจุบันมีการซื้อขาย

ผานตลาดกลางประมาณรอยละ 30 เทาน้ัน นอกน้ันเปนการซื้อขายโดยตรง ระหวางผูซื้อ  

ซึ่งมักเปนโรงงานผลิตภัณฑยาง เชน ผูผลิตยางรถยนตและยางอ่ืนๆ กับผูสงออกยางพารา    

- การขยายตัวในมูลคาของผลผลิต  

 ในชวง 4 ปที่ผานมา (2539 – 2543) การสงออกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 1.71  

ลานตัน ในป 2539 เปน 2.56 ลานตัน ในป 2543 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 10.0 ตอป โดยในป 2543 ยาง

แผนรมควันมีปริมาณสงออกมาก ทีส่ดุจํานวน 1,123,149 ตัน คิดเปนรอยละ 43.8  รองลงมาคือ ยาง

แทงจํานวน 853,852 ตัน รอยละ 33.3 และนํ้ายางขนจํานวน 430,174 ตัน รอยละ 16.7   ซึ่งการ

สงออกมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคายางที่เพิ่มขึ้น  ทําใหเกษตรกรหรือผูประกอบการเรง

ผลิตผลผลิตออกมาเปนอยางมาก  

- ความสําคัญท่ีมีตอการจางงานของประเทศ   

 วิสาหกิจเกี่ยวกับยางพาราเปนเครือขายวิสาหกิจที่มีขนาดใหญ ต้ังแตกลุมเกษตร

ชาวสวนยาง  แรงงานที่ทํางานอยูในโรงงานแปรรูปยางพาราจํานวนมาก รวมทั้งในอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวเน่ืองกัน  ทําใหเห็นวาวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารามี ความสําคัญตอตการจางงานของประเทศอีก

วิสาหกจิหน่ึง 
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 ปจจัยขับเคลื่อนผลการพัฒนา

 

        

 อุตสาหกรรมหรือลักษณะของธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา มีโอกาสทางตลาดและมีความ

ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศสําหรับทุกกลุม   หากกลุม ผูประกอบการหรือเจาของ

กิจการสามารถรวมตั วกันมีการรวมตัวกันอยางเปนจริงเปนจังและตอเน่ืองจะทําใหกลุมเครือขายมี

อํานาจในการตอรองในเร่ืองตาง ๆ ไมวาจะเปนราคาสินคาที่เปนอุตสาหกรรมตนน้ํา  หรือสามารถ

เจรจาขอความชวยเหลือและขอความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐไดเพิ่มสูงขึ้น   

 จากการประเมินศักยภาพกา รพัฒนาเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง 

สามารถจัดรูปแบบได ดังนี้ 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

จากการวิเคราะหขางตน  สามารถประเมินเครือขายวิสาหกิจ เกี่ยวกับยางพารา  จังหวัด

ตรัง   ตามรูปแบบของการพัฒนาและศักยภาพของเครือขายไดวา เครือขายวิสาหกิจ เกี่ยวกับ

ยางพารา  จังหวัดตรัง  นาจะอยูในกลุม New Wave  เน่ืองจากมีการรวมตัวกันบาง ไมเขมแข็งมาก

นัก  แตอยูในสถานที่ดีสําหรับโอกาสทางการตลาดในอนาคต ซึ่งเปนตลาดสําหรับทุกกลุมทุกระดับ 

มีการไหลเขาของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศอยูในระดับสูง  มีแนวโนมสวนแบงการตลาด

ของโลกและมูลคาผลผลิตที่เติบโตขึ้น ตลอดจนมีอัตราการเติบโตของการจางงานที่ดีหากกิจการ

ไดรับการพัฒนา 
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ภาพที่ 3 ระดับพัฒนาการเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา  จังหวัดตรัง  
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4.  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) ของการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับ

ยางพารา จังหวัดตรัง 

 จากการประเมินพบวาเครือขายวิสาหกิจวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง  มีระดับ

การพัฒนาและศักยภาพอยูในกลุม New wave ซึ่งเปนเครือขายวิสาหกิจที่มีการรวมก ลุมกันแตยังไม

มีความเขมแข็งแตมีโอกาสทางการตลาดที่ดี ผลจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรค โดยใชตัวแบบ Diamond Model พบวา ยังมีปจจัยหลายประการที่นําไปสูความสําเร็จที่

ยั่งยืนของเครือขายวิสาหกิจวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง ดังตอไปน้ี 

1. การพัฒนาใหมีองคประกอบของเครือขายวิสาหกิจที่มีความครอบคลุมและเขมแข็ง

มากยิ่งขึ้น เนื่องจากในปจจุบันวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพาราเปนเครือขายวิสาหกิจขนาดใหญ มีความ

หลากหลาย รวมทั้งมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย รวมทั้ง

อุตสาหกรรมยางพาราจัดเปนอุตสาหกรรมยุทธศาสตรของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาองคประกอบ

ของเครือขายใหสมบูรณและเขมแข็ง มีการเชื่อมโยงระหวางหวงโซอุปทานต้ังแตอุตสาหกรรมตน

น้ําถึงปลายน้ํา โดยอาศัยสนับสนุนของสถาบันการศึกษา สมาคมและหนวยงานภาครัฐ  จะเปนสิ่ง

สําคัญที่จะทําใหเครือขายมีความเขมแข็งในระยะยาว 

2. การสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของในการรวมกัน

กําหนดทิศทาง (Direction Setting) ของเครือขายวิสาหกิจ เพื่อใหมีการรวมกันกําหนดเปาหมายทั้ง

ในระยะยาวและการวางแผนการดําเนินงานอยางมีทิศทางและมีความสอดคลอ งกนั ตลอดจน

กําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพื่อเปนการยกระดับการพัฒนาของเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับ

ยางพารา จังหวัดตรัง ตอไป 

3. การพัฒนานวัตกรรมจากยางพาราโดยเนนการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑจาก

ยางพาราไปสูผลิตภัณฑขั้นสูง การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต อาทิเชน เทคโนโ ลยีการแปร

รูปน้ํายาง  เทคโนโลยีการแปรรูปไมยางพารา เนื่องจากในปจจุบันผลิตภัณฑจากยางพารายังเปนการ

สงออกวัตถุดิบหรือการแปรรูปขั้นตนเทานั้น ควรใหความสําคัญกับการสรางมูลคาเพิ่มของสินคา

และสนองตอบตอความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

4. การเชื่อมโยงกับอุตสาหก รรมตนน้ํา ในการพัฒนาพันธุยางพาราที่เหมาะสมในการ

แปรรูปเปนผลิตภัณฑยางพาราขั้นตาง ๆ ซึ่งจะชวยแกปญหาในเร่ืองผลผลิตที่มีคุณภาพตํ่าและ             

ไมสม่ําเสมอ  
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5. การพัฒนาฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับยางพารา โดยเฉพาะความรู

ความเขาใจ และทักษะความสามารถในการเพิ่มผลผลิต ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของการพัฒนา

ความสามารถของเครือขายวิสาหกิจ 

6. การพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยงระหวางตลาดกลาง ตลาดทองถิ่น และตลาด

ประมูลทองถิ่น ที่จะทําใหผูประกอบการไดรับขอมูลดานราคาและสถานการณการซื้อขายได

ถูกตองและทันเวลา 
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บทท่ี 2 

แผนภาพเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา  จังหวัดตรัง 
 

1.  ภาพรวมกลุมจังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

เชียงใหมเชียงใหม    เชียงรายเชียงราย    นานนาน    พะเยาพะเยา    
แพรแพร    แมฮองสอนแมฮองสอน    ลําปางลําปาง    ลําพูน ลําพูน 

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง ตอนลาง 

ตากตาก    พิษณุโลกพิษณุโลก    เพชรบูรณเพชรบูรณ    

สุโขทัยสุโขทัย    อุตรดิตถอุตรดิตถ  กําแพงเพชรกําแพงเพชร    
นครสวรรคนครสวรรค    พิจิตรพิจิตร    อทัยธานีอุทัยธานี  

  

77..  กลุมจังหกลุมจังหวัดภาค วัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

นครราชสีมานครราชสีมา    ชัยภูมิชัยภูมิ    บุรีรัมยบุรีรัมย    สุรินทรสุรินทร  

อุบลราชธานีอุบลราชธานี    ศรีสะเกษศรีสะเกษ    ยโสธรยโสธร    
  

  

33..กลุมจังหวัดภาคกลาง กลุมจังหวัดภาคกลาง 

นนทบุรีนนทบุรี    ปทุมธานีปทุมธานี    อยุธยาอยุธยา    
อางทองอางทอง  ชัยนาทชัยนาท    ลพบุรีลพบุรี    สระบุรีสระบุรี    
สิงหบุรี สิงหบุรี 

  

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ

กกลาง ลาง 

หนองคายหนองคาย    หนองบัวลําภูหนองบัวลําภู    เลยเลย    
อุดรธานีอุดรธานี  กาฬสินธุกาฬสินธุ    นครพนมนครพนม    

      

          

  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

กาญจนบุรีกาญจนบุรี    นครปฐมนครปฐม    ราชบุรีราชบุรี    

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี  ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ    เพชรบุรีเพชรบุรี    
สมุทรสงครามสมุทรสงคราม  สมุทรสาคร สมุทรสาคร 

  

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน 

ระระนองนอง  ตรังตรัง  กระบี่กระบี่    พังงาพังงา    ภูเก็ตภูเก็ต  
สตูล สตูล 

  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา    นครนายกนครนายก    ปราจีนบุรีปราจีนบุรี  

สมุทรปราการสมุทรปราการ  สระแกว สระแกว 

  จันทบุรีจันทบุรี  ชลบุรีชลบุรี  ตราดตราด  ระยอง ระยอง 

  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

ชุมพรชุมพร    สุราษฎรธานีสุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช    
พัทลุงพัทลุง  ปตตานีปตตานี    ยะลายะลา    นราธิวาสนราธิวาส    

สงขลา สงขลา 

    

1010..  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  
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2.  แผนภาพเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา  จังหวัดตรัง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยวอุตสาหกรรมทองเที่ยว  เกษตรเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

หัตถกรรมหัตถกรรม  สิ่งทอและแฟชั่นสิ่งทอและแฟชั่น    IICCTT  

  

22..กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 

การทองเที่ยวการทองเที่ยว  การคาการคาชายแดนชายแดน  ลอลอ

จิสติคสจิสติคส  แปรรูปอาหารแปรรูปอาหาร  ปศุสัตวปศุสัตว  

บริการองคความรูบริการองคความรู  ออยและน้ําออยและน้ําตาลตาล  

ขาวขาว  77..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

66..  กลุมจังหวัดภาคกลุมจังหวัดภาค          

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

44..กลุมจังหวัดตะวันตก กลุมจังหวัดตะวันตก 

เลี้ยงสุกรคุณภาพเลี้ยงสุกรคุณภาพ  ขาวเกษตรขาวเกษตร

อินทรียอินทรีย    กุงแปรรูปกุงแปรรูป  ทองเที่ยวทองเที่ยว    
สัปปะรดกระปอง สัปปะรดกระปอง 

55..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดา

มัน มัน 

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  อาหารและอาหารและ

ขนมของฝากพื้นเมืองขนมของฝากพื้นเมือง  ผลิตภัณฑผลิตภัณฑ

จากยางพาราจากยางพารา  อูตอเรืออูตอเรือ  ซอมเรือซอมเรือ  

ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ    ของฝากของที่ของฝากของที่

ระลึกระลึก  ทองเที่ยวเชิงนิเวศทองเที่ยวเชิงนิเวศ  

ยางพารายางพารา  

  88..  กลุมจังหวัดภาคตะวันออก กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 

ทองเที่ยวทองเที่ยว  อาหารทะเลแปรรูปอาหารทะเลแปรรูป  อัญมณีอัญมณี

และเครื่องประดับและเครื่องประดับ    ผลไมสดและผลไมผลไมสดและผลไม

แปรรูปแปรรูป  ยานยนตและชิ้นสวนยานยนตและชิ้นสวน  BBIIOO  ppllaassttiicc  

99..    กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

  แพะแพะ  ยางพารายางพารา  เปาฮื้อเปาฮื้อ  สมุนไพรสมุนไพร  

ผลไมผลไม  ไกไก  อาหารทะเลอาหารทะเล  ปาลมน้ํามัน ปาลมน้ํามัน 

  สวนสวนผลไมผลไม  ทองเที่ยวทองเที่ยว  การคาชายแดน การคาชายแดน 

ทองเที่ยวทองเที่ยว    การคาชายแดนการคาชายแดน  ผาฝาย ผาฝาย 

ยอมครามยอมคราม    ทองเที่ยวเชิงนิเวศนทองเที่ยวเชิงนิเวศน    

ขาวหอมมะลิขาวหอมมะลิ    โลจิสติกสโลจิสติกส      

สิ่งทอสิ่งทอ  ไหมไหม  แปรรูปแปรรูปสุสุกรกร  ทองเที่ยวทองเที่ยว  

ยานยนตยานยนต  ขาวขาว    

1010..  กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 

ธุรกิจนําเที่ยวธุรกิจนําเที่ยว  อาหารอาหาร  
โลจิสติกสโลจิสติกส  
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บทที่ 3 
แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจเก่ียวกับยางพารา จังหวัดตรัง 

 

1.  แผนปฏิบัติการสงเสริมเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง 
 

 

เปาหมายเครือขาย 

 

 พัฒนายางพาราและผลิตภัณฑจากยางพาราใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น ดวยคุณภาพและ

มาตรฐานการสงออก พรอมกับการเติบโตในบทบาทของเครือขายวิสาหกิจดวย 

 

วิสัยทัศน 

 

 “จังหวัดตรัง เปนแหลงผลิตยางพาราที่สําคัญ และมีคุณภาพดีที่สุดในประเทศ” 

 

พันธกิจ 

 

 จังหวัดตรังจะพัฒนาเทคโนโลยีในการปลูกยาง สรางมูลคาเพิ่มใหแกยางพาราจากความ

รวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน เพื่ อใหผลิตภัณฑยางพาราของจังหวัดมีระดับ

มาตรฐานในการสงออก 

 

ยุทธศาสตร  

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจยางพารา 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
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เปาหมายยุทธศาสตร 

1. มีการนําเทคโนโลยีการผลิตมาใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของยางพารา 

2. เครือขายวิสาหกิจการเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง  มีความเขมแข็ง สามารถ

บริหารจัดการเครือขายไดดวยตนเอง 

3. สินคาหรือผลิตภัณฑจากยางพาราของเครือขายมีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่

ยอมรับของผูบริโภค 

4. บุคลากรในเครือขายมีความรู  ความเขาใจ เกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป ตลอดจน

การพัฒนาผลิตภัณฑของเครือขาย 

 

กลยุทธ 

1. การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 

2. การสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

3. การถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร 

4. การพัฒนาความรูดานตาง ๆ ใหกับบุคลากร 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิ จเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง  ยุทธศาสตร

ดังกลาว  จําแนกเปนแผนงาน / โครงการ โดยยึดตามแผนงานระยะสั้น (ภายใน 1 ป) และมาตรการ

ระยะยาว  (1 – 3 ป) ไดดังตอไปน้ี 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจยางพารา 

แผนงานระยะสัน้ (ภายใน 1 ป) 

กลยุทธสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

ประกอบดวย  1  แผนงาน  1  โครงการ ดังนี้ 

1. แผนงานการสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเครือขาย 

1.1 โครงการจัดต้ังศูนยขอมูลยางพาราระดับจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ 

กลยุทธการถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร 

 ประกอบดวย  2  แผนงาน  4  โครงการ ดังน้ี 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจเก่ียวกับยางพารา  จังหวัดตรัง : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-20-  

2. แผนงานการพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีในการปลูกยาง 

2.1 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยาง 

2.2 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมีใหแกกลุมเกษตรกรผู

ปลูกยางพารา 

3. แผนงานการพัฒนาคุณภาพการผลิตนํ้ายาง ยางแผน และยางแผนรมควัน 

3.1 โครงการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในการผลิตน้ํายางที่มีคุณภาพ 

3.2 โครงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการผลิตยางแผนรมควันที่มีคุณภาพ

ระหวางกลุมเกษตรโดยกลุมเกษตรกรผูผลิตยางแผนรมควันตนแบบ 

 

ยุทธศาสตรการพฒันาเทคโนโลยี 

แผนงานระยะยาว (1 – 3 ป) 

กลยุทธการสนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยี 

 ประกอบดวย 2  แผนงาน  2  โครงการ  ดังน้ี 

1. แผนงานสงเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑจากยางพารา 

1.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตนทุนตํ่าสําหรับเปนตนแบบการพัฒนาผลิตภัณฑยางพารา 

2. แผนงานสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเครือขาย 

2.1 โครงการพัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจยางพารา 

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธการพัฒนาความรูดานตาง ๆ ใหกับบุคลากร 

 ประกอบดวย 1 แผนงาน  4  โครงการ  ดังน้ี 
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3. แผนงานพัฒนาบุคลากร 

3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการตลาด 

3.2 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการองคกร 

3.3 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

3.4 โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี 

 เครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง  ไดมีการจัดลําดับความสําคัญของ

โครงการตามความตองการ และปญหาของอุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งเครือขายวิสาหกิจเกี่ยวกับ

ยางพารา จังหวัดตรัง ไดมีการกําหนดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตนทุนตํ่าสําหรับเปนตนแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ

ยางพารา 

2. โครงการจัดต้ังศูนยขอมูลระดับจังหวัด 

3. โครงการพัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจยางพารา 

4. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพารา 

5. โครงการถายทอดเทคโนโลยีการ ผสมปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมีใหแกกลุมเกษตรกร

ผูปลูกยางพารา 

6. โครงการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในการผลิตน้ํายางที่มีคุณภาพ 

7. โครงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการผลิตยางแผนรมควันที่มีคุณภาพ

ระหวางกลุมเกษตรกร โดยกลุมเกษตรกรผูผลิตยางแผนรมควันตนแบบ 

8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการตลาด 

9. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการองคกร 

10. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

11. โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี 

 โครงการนํารอง คือ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตนทุนต่ําสําหรับเปนตนแบบการพัฒนา

ผลิตภัณฑยางพารา  ทั้งน้ี ไดสรุ ปยุทธศาสตร  แผนงาน  และโครงการในการพัฒนาเครือขาย

วิสาหกิจเกี่ยวกับยางพารา จังหวัดตรัง เปนตารางดังนี้  
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2.  ตารางยุท
ธศาสตร กลยุท

ธ แผน
งาน

 และโครงการใน
การพ

ัฒ
น

าเครือขายวิสาห
กิจเกี่ยวกับ

ยางพ
ารา จังห

วัดตรัง 

 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 1  การพ
ฒั

น
าเท

คโน
โลยี 

กลยุท
ธท่ี

 1 การสนั
บ

สนุ
น

การพ
ัฒ

น
าเท

คโน
โลยี 

แผน
งาน

ท่ี
 1  สงเสริมการพ

ัฒ
น

าการแป
รรูป

ผลิตภัณ
ฑ

จากยางพ
ารา 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการพ

ัฒ
น

าเท
คโน

โลยีตน
ท

ุน
ตํ่าส

ําห
รับ

เป
น

ตน
แบ

บ
การพ

ัฒ
น

าผลิตภัณ
ฑ



ยางพ
ารา 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 2  การพ
ัฒ

น
าเครือขายวิสาห

กิจยางพ
ารา 

กลยุท
ธท่ี

 1 การสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

แผน
งาน

ท่ี
 1 การสงเสริมความรวมมือใน

การพ
ัฒ

น
าเครือขาย 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการจัดต้ังศูน

ยขอมูลระดับ
จังห

วัด 
1. 

โครงการพ
ัฒ

น
าและส

งเส
ริมเครือขายวิส

าห
กิจยางพ

ารา 
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ยุท
ธศาสตรท่ี

 3  การพ
ัฒ

น
าศักยภาพ

ของผลิตภัณ
ฑ

 

กลยุท
ธท่ี

 1 การถายท
อดเท

คโน
โลยีให

แกเกษ
ตรกร 

แผน
งาน

ท่ี
 1  การพ

ัฒ
น

าคุณ
ภาพ

และเท
คโน

โลยีการป
ลูกยางพ

ารา 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการถายท

อดเท
คโน

โลยีการป
ลูกยางพ

ารา 
 

 

2. 
โครงการถายท

อดเท
คโน

โลยีการผส
ม

ป
ุยชีวภาพ

ท
ดแท

น
ป

ุยเคมีให
แกกลุม

เกษ
ตรกร 

 
 

แผน
งาน

ท่ี
 2  การพ

ัฒ
น

าคุณ
ภาพ

การผลิตนํ้
ายาง ยางแผน

 และยางแผน
รมควัน

 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

1. 
โครงการถายท

อดความรูให
แกเกษ

ตรกรใน
การผลิตน้

ํายางท
ี่มีคุณ

ภาพ
 

 
 

2. 
โครงการถายท

อดเท
คโน

โลยีและองคความ
รูใน

การผลิตยางแผน
รมควัน

ท
ี่มี

คุณ
ภาพ

ระห
วางกลุมเกษ

ตรกรโดยกลุมเกษ
ตรกรผูผลิตยางแผน

รมควัน
ตน

แบ
บ

 

 
 

ยุท
ธศาสตรท่ี

 4  การพ
ัฒ

น
าบ

ุคลากร 

กลยุท
ธท่ี

 1 การพ
ัฒ

น
าความรูดาน

ตาง ๆ ให
กับ

บ
ุคลากร 

แผน
งาน

ท่ี
 1  พ

ัฒ
น

าบ
ุคลากร 

ระยะสั้น
 (ภายใน

 1 ป
) 

ระยะยาว (1-3 ป
) 

 
 

1. 
โครงการพ

ัฒ
น

าบ
ุคลากรดาน

การตลาด 

 
 

2. 
โครงการพ

ัฒ
น

าบ
ุคลากรดาน

การบ
ริห

ารจัดการองคกร 

 
 

3. 
โครงการพ

ัฒ
น

าบ
ุคลากรดาน

การออกแบ
บ

ผลิตภัณ
ฑ

 

 
 

4. 
โครงการพ

ัฒ
น

าบ
ุคลากรดาน

การเงิน
และบ

ัญ
ชี 
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3.  ตัวอยางโครงการ 

ยุทธศาสตรการพฒันาเทคโนโลยี 

กลยุทธการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 

แผนงาน  สงเสริมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑจากยางพารา 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีตนทุนตํ่าสําหรับเปนตนแบบการพัฒนา  

ผลิตภัณฑยางพารา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สถาบันการศึกษา 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, กรมวิชาการเกษตร 

และสํานักงานอุตสาหกรรม 

   

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันกลุมเกษตรกรยางพาราในจังหวัดตรังมีการแปรรูปผลิตภัณฑจากยางพารา

นอยมาก เนื่องจากมีปญหาในเร่ืองของทุน ดังนั้น หากตองการใหเกษตรกรมีการแปรรูปมากขึ้น 

ตองมีการคิดคนหาเทคโนโลยีที่มีราคาตํ่า เพือ่ใหเกษตรกรสามารถที่จะหาซื้อมาลงทุนทําการผลิตได  

 การแปรรูปยางพาราเปนสิ่งที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับยางพารา เมื่อยางพารามีมูลคาเพิ่ม

มากขึ้น เกษตรกรก็จะมีรายไดสูงขึ้น ทําใหภาพรวมของเศรษฐกิจในจังหวัดตรังมีการเจริญเติบโตที่

ดี เนื่องจากอาชีพหลักของชาวตรัง คือ การทําสวนยาง  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเกษตรกรมีการสรางมูลคาเพิ่มใหกับยางพารา 

2. เพื่อใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 
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กิจกรรมหลัก 

1. การแปรรูปผลิตภัณฑจากนํ้ายางขน 

2. การแปรรูปผลิตภัณฑจากยางแหง 

3. การแปรรูปไมยางพารา 

4. ผลิตภัณฑจากใบยางพารา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เกษตรกรมีรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑจากยางพาราเพิ่มมากขึ้น  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 มีโรงงานตนแบบในการแปรรูปผลิตภัณฑจากยางพารา 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ป พ.ศ.2549-พ.ศ. 2552 

งบประมาณ 

 5,000,000 บาท 



 

  

เครือขายวิสาหกิจเก่ียวกับยางพารา  จังหวัดตรัง : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-26-  

ยุทธศาสตรการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจยางพารา 

กลยุทธสงเสริมความรวมมือของเครือขาย 

แผนงาน  การสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเครือขาย 

ชื่อโครงการ  โครงการจัดต้ังศูนยขอมูลยางพาราระดับจังหวัด 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

หนวยงานสนับสนุน  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หลักการและเหตุผล 

 การทําสวนยางในประเทศมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในอดีตมีการทําสวนยางทํากันเฉพาะภายใน

ภาคใตเทาน้ัน แตในปจจุบันรัฐบาลมีการสนับสนุนใหมีการทําสวนยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรในพื้นที่เพิ่มขึ้น 

 ดังนั้น การมีฐานขอมูลในเร่ืองของยางพารา เปนการชวยใหผูที่มีสวนเกี่ยวของรับทราบ

ถึงสถานการณถึงของการทําสวนยาง และทราบความตองการของตลาดยางพาราวามีแนวโนม

อยางไรเพื่อนํามาวิเคราะหวางแผนการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑไดตรงตามความตองการของตลาด 

ทําใหไมเกิดขอผิดพลาดในการผลิต พรอมทั้งสนับสนุนการสรางเครือขายวิสาหกิ จของยางพารา 

เพราะมีขอมูลที่สามารถทําการแลกเปลี่ยนกันได  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางฐานขอมูลกลางเกี่ยวกับยางพาราในจังหวัดตรัง ขอมูลของประเทศ และ

ตางประเทศ 

2. เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีฐานขอมูลเดียวกันเพื่อใชในการวางแผนและพัฒนา 

3. เพื่อจัดทําฐานขอมูลดานควา มตองการยางพาราในตลาด และรักษาขอมูลใหเปน

ปจจุบันอยูตลอดเวลา 

 

 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจเก่ียวกับยางพารา  จังหวัดตรัง : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-27-  

กิจกรรมหลัก 

 1.    การจัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับยางพารา คือ 

- พื้นที่ปลูก ผลผลิต และผลิตภัณฑ 

- จํานวนของเกษตรกรทั้งในสวนของเจาของสวน และลูกจาง 

- ตลาดยางพารา และราคาของยางพารา 

- จํานวนโรงงานแปรรูป คือ โรงงานน้ํายาง ยางแผน ไมยาง และใบยาง 

- จํานวนของแปลงในการทํากิ่งตายาง และกลายาง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การวางแผนการผลิตมีความถูกตอง และแมนยํา 

2. การคิดคนการแปรรูปผลิตภัณฑของยางพาราตรงตามความตองการของตลาดมากขึ้น 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 มีการจัดต้ังศูนยขอมูลยางพาราระดับจังหวัด 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 ต้ังแต ป พ.ศ. 2549 

งบประมาณ 

 2,000,000 บาท 
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แผนงาน  การสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาเครือขาย 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจยางพารา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สาํนักงานจังหวัดตรัง , สํานักงานกอทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

สถาบันการศึกษา, ผูประกอบการ, กลุมเกษตร และสมาคม/

ชมรมที่เกี่ยวของกับยางพารา 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันนี้การทําสวนยางพาราในจังหวัดตรัง ไมมีการขับเคลื่อนไปในทิศทาง

เดียวกัน  กลาวคือ กิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของสวนใหญจะเปนลักษณะตางคนตางทํา  ไมมีการ

ประสานความรวมมือกัน  เครือขายธุรกิจที่เกี่ยวของก็ไมมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทําใหกลุม

เครือขายวิสาหกิจยางพาราจ.ตรัง ไมมีอํานาจในการตอรอง หรือเรียกรองความชวยเหลื อตาง ๆ จาก

ภาครัฐ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของได และยังไมมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

 ดังนั้น การจัดโครงการพัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจยางพารา อยางครบวงจร 

โดยการจัดการขึ้นทะเบียนสมาชิกผูประกอบการที่ตองการรวมเครือขาย   

วัตถุประสงค 

1. เพื่อกระจายรายไ ดในภาคธุรกิจและสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจในเครือขาย

วิสาหกิจยางพารา 

2. เพื่อใหมีอํานาจในการตอรองเกี่ยวกับเงินทุนกับธนาคาร และสถาบันการเงิน             

ตาง ๆ  หรือเรียกรองความชวยเหลือตาง ๆ จากภาครัฐได 

กิจกรรมหลัก 

 การขึ้นทะเบียนสมาชิกผูประกอบการที่ตองการจะเขารวมในเครือขาย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. มีการกระจายรายไดในภาคธุรกิจทําใหธุรกิจในเครือขายวิสาหกิจยางพารามีความ

เขมแข็ง 
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2. เครือขายวิสาหกิจยางพารา มีอํานาจในการเรียกรองความชวยเหลือในดานตาง ๆ 

จากภาครัฐ และสถาบันการเงิน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 มีเครือข ายวิสาหกิจยางพาราออกมาเปนรูปแบบที่ชัดเจน และครบถวนในทุก

องคประกอบของเครือขายวิสาหกิจ 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 1 – 2   ป 

งบประมาณ 

 500,000   บาท 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ 

กลยุทธการถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร 

แผนงาน  พัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีในการปลูกยางพารา 

ชื่อโครงการ  โครงการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางพารา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, กรมวิชาการเกษตร 

สถาบันการศึกษา 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สถานีพัฒนาที่ดิน, กรมสงเสริมการเกษตร, กรมสงเสริมสหกรณ 

หลักการและเหตุผล 

 สภาวะปจจุบันในตลาดโลกมีความตองการยางพาราสูง ทําใหประเทศไทยโดยเฉพาะ

ในภาคใตการปลูกยางพาราซึ่งเปนอาชีพหลักของประชากร สําหรับจังหวัดตรังถือไดวาเปนจังหวัด

ที่มีการนํายางพาราตนแรกมาปลูกในประเทศ จึงเห็นไดวาชาวตรังมีความรูความเขาในเร่ืองของยาง

เปนอยางดี แตในปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนามากขึ้น  

 ดังนั้น การที่ยางมีราคาสูง เกษตรกรหันมาปลูกยางพารากันเปนจํานวนมาก การที่จะทํา

ใหยางมีคุณภาพ และราคาดีมากขึ้นควรมีการถายทอดเทคโนโลยีการปลูกยางใหกับเกษตรกรได

เรียนรู เพื่อนําไปพัฒนาการปลูกใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหเกษตรกรไดรับรูถึงเทคโนโลยีใหม ๆ ในการปลูกยางพารา ที่ทําใหตนยาง

สามารถออกผลผลิตที่มีคุณภาพดี  
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กิจกรรมหลัก 

 การจัดอบรมขั้นตอนการปลูกยางพารา 

1. การเตรียมดิน  

2. ตรวจวิเคราะหดิน  

3. การเลือกพันธยางที่นํามาปลูก  

4. การเลือกใชปุยใหเหมาะสม  

5. การบํารุงรักษา 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เกษตรกรที่เขารับการอบรมไดรับผลผลิตที่มีคุณภาพ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. จํานวนตนของยางพารา คือ 1 ไร ปลูกได 76 ตน 

2. การเจริญเติบโตของตนยางพารา คือ 1 ป สูงเกินกวา 2 เมตร 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 จัดอบรม 3 วัน ในชวงเดือน มนีาคม – พฤษภาคม เร่ิมในป พ.ศ. 2549 โดยมกีารอบรม

อยางตอเน่ืองและแบงการอบรมเปนรุน ๆ 

งบประมาณ 

 จํานวน 200,000 บาท 
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แผนงาน  พัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีในการปลูกยางพารา 

ชื่อโครงการ  โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผสมปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมีใหแกกลุม 

เกษตรกรผูปลูกยางพารา 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, สถานีพัฒนาที่ดิน 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สถาบันการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันราคาของปุยเคมีมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ทําใหตนทุนในการปลูกยางของเกษตรกร

เพิ่มสูงขึ้นดวย หนวยงานภาครัฐจึงมีแนวทางในการ แกไขปญหาใหกับเกษตรกร ดวยการให

เกษตรกรหันมาใชปุยชีวภาพทดแทนปุยเคมี เพื่อลดตนทุนในการปลูกยางพาราของเกษตรกร 

 ดังน้ัน การที่จะใหเกษตรกรรับรูถึงการใชปุยชีวภาพ จึงตองมีการอบรมใหเกษตรกร

ไดรับรูถึงวิธีการผสมปุย การนําไปใช และประโยชนของการใชปุยชีวภาพ 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเกษตรกรไดรูจักการผสมปุยชีวภาพ และนําปุยชีวภาพไปใชแทนปุยเคมี 

2. เพื่อใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนของการปลูกยาง 

กิจกรรมหลัก 

 การจัดอบรม 

1. การผสมปุยนํ้าชีวภาพ 

2. การผสมปุยชีวภาพแบบแหง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เกษตรกรสามารถทําการผสมปุยชีวภาพ แ ละนําไปใชในการปลูกยางพาราแทนการใช

ปุยเคมี 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เกษตรกรสามารถผลิตปุยชีวภาพไดเอง 

2. การนําปุยชีวภาพแบบน้ําและแหงไปใชในการปลูกยางพาราแทนปุยเคมี 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 จัดอบรม 5 วัน เร่ิมในป พ .ศ. 2549 โดยมีการอบรมอยางตอเนื่อง แบงการอบรมเปน              

รุน ๆ 

งบประมาณ 

 จํานวน 400,000 บาท 
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แผนงาน  พัฒนาคุณภาพการผลิตนํ้ายาง ยางแผน และยางแผนรมควัน 

ชื่อโครงการ  โครงการถายทอดความรูใหแกเกษตรกรในการผลิตน้ํายางที่มีคุณภาพ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กรมสงเสริมการเกษตร และสถาบันการศึกษา 

หลักการและเหตุผล 

 ในปจจุบันนอกจากทํายางแผนดิบ หรือยางรมควันแลว การขายน้ํายางสดก็เปนที่นิยม 

ถึงแมวาจะมีราคาขายที่ตํ่ากวายางแผน แตไมมีขั้นตอนการทําที่ยุงยากและไมตองใชแรงงานคนใน

การทํายางแผน โดยน้ํายางสดเปน วัตถุดิบที่นําไปผลิตผลิตภัณฑไดหลากหลาย เชน ถุงมือยาง เปน

ตน ซึ่งจําเปนตองใชนํ้ายางสดที่มีคุณภาพในการนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิต  

 ดังน้ัน หากเกษตรกรมีความรูในการผลิตนํ้ายางใหมีคุณภาพ ทําใหนํ้ายางสดมีความ

เขมขนสูงราคาขายน้ํายางสดก็จะมีราคาดีเชนกัน และหาก นํ้ายางมีคุณภาพที่ดีการนํามาผลิตเปน

แผนยางก็จะมีมาตรฐานเชนกัน โดยการที่จะทําใหนํ้ายางมีคุณภาพตองเร่ิมจากการกรีดยางที่ถูกวิธี 

และตองไมทําใหหนายางเสียหาย 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจต้ังแตกระบวนของการกรีดยาง ที่สามารถใหนํ้า

ยางมีคุณภาพที่ดี 

 2.  เพื่อใหเกษตรกรสามารถเพิ่มรายไดจากการขายน้ํายางที่มีคุณภาพ ซึ่งมีราคาในการ

รับซื้อสูง 

 

กิจกรรมหลัก  

1. ฝกอบรมกระบวนการกรีดยางที่ถูกตอง 

2. ฝกอบรมกระบวนการควบคุมคุณภาพน้ํายางใหมีคุณภาพที่ดี 

3. ฝกอบรมการทํายางแผนคุณภาพ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การที่เกษตรกรมีความรูความเขาใจในกระบวนที่ทําใหนํ้ายางมีคุณภาพที่ดี และนําไป

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. การที่หนายางไมเกิดการเสียหายจากการกรีด 

2. นํ้ายางที่ไดมีคุณภาพที่ดี คือ มีความสะอาดและไมมีสิ่งปลอมปน 

3. เกษตรกรสามารถขายน้ํายางสดไดราคาเพิ่มสูงขึ้น 

4. สามารถผลิตยางแผนมีมาตรฐานในระดับชั้น 1 หรือชั้น 2 เทาน้ัน 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 จัดการอบรมจํานวน 7 วัน ในชวงเดือนมนีาคม- พฤษภาคม เร่ิมในป พ .ศ.2549 โดยมี

การอบรมอยางตอเนื่องและแบงการอบรมเปนรุน ๆ 

งบประมาณ 

 400,000 บาท 
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แผนงาน  พัฒนาคุณภาพการผลิตนํ้ายาง ยางแผน และยางแผนรมควัน 

ชื่อโครงการ  โครงการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในการผลิตยางแรมควันที่มีคุณภาพ  

  ระหวางกลุมเกษตรโดยกลุมเกษตรกรผูผลิตยางแผนรมควันตนแบบ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก กรมวิชาการเกษตร 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, กรมสงเสริม 

สหกรณ, กลุมเกษตรกรทําสวนควนเมา 

หลักการและเหตุผล 

 การแปรรูปจากยางแผน เปนยางแผนรมควันเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกยางได 

เนื่องจากการสงออกไปยังตางประเทศ สวนใหญจะสงยางออกในรูปของยางแผนรมควัน โดยใน

อดีตเมื่อเกษตรกรทํายางแผนแลวก็นําไปขายใหกับโรงงานเพื่อทํายางแผนรมควัน  

 ดังนั้น ถาเกษตรกรตองการสรางมูลคาเพิ่มใหแกยาง เกษตรกรตองมีความสามารถใน

การทํายางแผนรมควัน โดยในจังหวัดตรังมีกลุมเกษตรทําสวนควนเมาที่สามารถผลิตยางแผน

รมควันที่ไดมาตรฐาน และทําการสงออกไปขายยังตางประเทศได ซึ่งการที่ จะทําใหกลุมเกษตรกร

อ่ืน ๆ ในจังหวัดสามารถผลิตยางแผนรมควันได ตองใหกลุมตาง ๆ มาทําการศึกษากับกลุม

เกษตรกรทําสวนควนเมา โดยแตงต้ังใหกลุมเกษตรกรทําสวนควนเมาเปนกลุมเกษตรกรตนแบบใน

การผลิตยางแผนรมควัน 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหเกษตรมีความรูในการแปรรูปยางพาราจากยางแผนเปนยางแผนรมควัน 

2. เพื่อสรางรายไดเพิ่มใหแกเกษตรกรในจังหวัด 

กิจกรรมหลัก 

1. ทําการแตงต้ังใหกลุมเกษตรกรทําสวนควนเมาเปนกลุมเกษตรกรตนแบบ 

2. ฝกอบรมการผลิตยางแผนรมควันใหแกกลุมเกษตรกรและสหกรณตาง ๆ  

ในจังหวัด 

3. การจัดตารางใหกลุมเกษตรกรอ่ืน ๆ ในจังหวัดทําการศึกษากลุมเกษตรกรตนแบบ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 กลุมเกษตรกรและสหกรณในจังหวัดตรัง สามารถทําการผลิตยางแผนรมควันได  และมี

รายไดเพิ่มขึ้น 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 กลุมเกษตรกรและสหกรณในจังหวัดตรังสามารถผลิตยางแผนรมควันที่มีคุณภาพระดับ

มาตรฐานขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 และสามารถสงออกไปขายยังตางประเทศได 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

จัดอบรมจํานวน 3 วัน ในชวงเดือนกมุภาพนัธ- มิถุนายน เร่ิมในป พ .ศ. 2549 โดยมีการ

อบรมอยางตอเนื่องและแบงการอบรมเปนรุน ๆ 

 

งบประมาณ 

 300,000 บาท 

 



 

  

เครือขายวิสาหกิจเก่ียวกับยางพารา  จังหวัดตรัง : กลุมพ้ืนที่ภาคใตฝงอันดามัน 

-38-  

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธการพัฒนาความรูดานตาง ๆ ใหกับบุคลากร 

แผนงาน  พัฒนาบุคลากร 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการตลาด 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สถาบันการศึกษา 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กรมสงเสริมสหกรณ, สํานักงานพาณิชย   

และสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

หลักการและเหตุผล 

 การทําการตลาดมีความสําคัญมากสําหรับเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน การหาตลาดเปนเร่ือง

สําคัญ หากทําการผลิตสินคาออกมาถึงแมวาจะมีคุณภาพดี แตถาไมมีตลาดมารองรับสินคาเหลาน้ัน

ก็จะไมประสบความสําเร็จ การตลาดมีองคประกอบดวยกันหลากหลาย ดังนั้น ควรมีการพัฒนา

บุคลากรในองคกรใหมีความรูเพื่อนํามาปรับใชกับธุรกิจขององคกรได 

 การทําสวนยางของเกษตรกรตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้น 

จากการแปรรูปผลิตภัณฑจากยางพารา ตองมีการหาตลาดมารองรับผลิตภัณฑ จึงจําเปนที่จะตอง

พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองของการทําการตลาด  

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในเร่ืองของการทําการตลาด  

2. เพื่อรองรับการขยายตัวของผลิตภัณฑจากยางพารา 

กิจกรรมหลัก 

 การจัดฝกอบรมเร่ืองของการตลาดใหกับองคกรชาวสวนยางพารา โดยมีการอบรมอยาง

ตอเน่ืองและแบงการอบรมเปนรุน ๆ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ชาวสวนยางพารามีความรูความเขาใจในเร่ืองของการทําการตลาด และสามารถ

นําไปใชในการพัฒนาดานการตลาดของกลุมองคกรได  โดยสามารถขายผลิตภัณฑไดอยางตอเน่ือง

และยั่งยืน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ชาวสวนยางที่เขารับการฝกอบรมและจบหลักสูตรการอบรม ในแตละรุนมีจํานวน  

50 คน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 จัดอมรมใชเวลา 3 วัน ในชวงเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 

งบประมาณ 

 จํานวน 200,000 บาท 
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แผนงาน  พัฒนาบุคลากร 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการองคกร  

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สถาบันการศึกษา 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กรมสงเสริมสหกรณ และสํานักงานกองทุนสงเคราะห 

การทําสวนยาง 

หลักการและเหตุผล 

 การรวมกลุมกันของเกษตรกร ตองมีการจัดรูปแบบของกลุมใหมีระบบ มีการแบงแยก

หนาที่การทํางานที่ชัดเจน เพื่อสรางความคลองตัวใหกับการทํางาน ดังนั้น การที่จะใหมีระบบการ

บริหารจัดการเกิดขึ้น ตองมีการ อบรมใหกับบุคลากรในกลุมมีความรูความเขาใจในเร่ืองของการ

บริหารจัดการ  

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหบุคลากรมีการทํางานรวมกันอยางมีระบบ ตามหลักของการบริหารจัดการของ

องคกร 

กิจกรรมหลัก 

 การจัดฝกอบรมเร่ืองของการบริหารจัดการองคกรใหกับองคกรชาวสวนยางพารา  

โดยทําการจัดอบรมเปนรุนอยางตอเน่ือง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การบริหารจัดการภายในกลุมมีระบบที่ดี เอ้ืออํานวยตอการทํางาน การรวมตัวกันของ

กลุมมีความยั่งยืน 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ชาวสวนยางที่เขารับการฝกอบรมและจบหลักสูตรการอบรม ในแตละรุน มีจํานวน  

50 คน 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 

 จัดอบรมจํานวน 3 วัน ในชวงเดือนกมุภาพนัธ-มิถุนายน โดยมีการอบรมอยางตอเน่ือง

และแบงการอบรมเปนรุน ๆ 

งบประมาณ 

 จํานวน 200,000 บาท 
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แผนงาน  พัฒนาบุคลากร 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  กรมสงเสริมสหกรณ, สํานักงานกองทุนสงเคราะห 

การทําสวนยาง 

   

หลักการและเหตุผล 

 ความตองการของตลาดในปจจุบันมีความหลากหลาย โดยสิ่งหนึ่งที่นํามาใชในการ

ตัดสินใจ คือ รูปแบบของผลิตภัณฑตองมีความคงทนและสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุม

ลูกคา จะเห็นไดวาการออกแบบมีบทบาทสําคัญตอผลิตภัณฑ หากการออกแบบของผลิตภัณฑมี

ความแตกตางจากคูแขงขันในตลาด ผลิตภัณฑของกลุมก็จะเปนที่ยอมรับและเรียกความสนใจจาก

ตลาดไดเปนอยางดี 

 ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรในดานการออกแบบจึงมีความสําคัญมาก ซึ่งการออกแบบ

มิใชอาศัยเพียงแตทักษะเทาน้ัน จําเปนตองมีพรสวรรคและรักในงานศิลปะดวย จึงควรมีการจัด

อบรมใหทักษะขั้นพื้นฐาน เพื่อใหกลุมที่มีความสนใจนําไปประยุกตใชกับงานของกลุมได 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบุคลากรมีความรูข้ันพื้นฐานของการออกแบบ  

2. เพื่อพัฒนารูปแบบใหมใหกับผลิ ตภัณฑ และสรางความหลากหลายใหกับ

ผลิตภัณฑ 

 

กิจกรรมหลัก 

 การจัดฝกอบรมการออกแบบผลิตภัณฑใหกับองคกรชาวสวนยาง โดยการจัดการอบรม

เปนรุน ๆ อยางตอเน่ือง 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ชาวสวนยางมีความรูข้ันพื้นฐานของการออกแบบ และมีการพัฒนารูปแบบของ

ผลิตภัณฑออกสูตลาดอยางตอเน่ือง 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ชาวสวนยางที่เขารับการฝกอบรมและจบหลักสูตรการอบรม ในแตละรุน มีจํานวน 50 คน 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 จัดอบรมจํานวน 3 วัน ในชวงเดือนกมุภาพนัธ-มิถุนายน โดยมีการอบรมอยางตอเน่ือง

และแบงการอบรมเปนรุน ๆ 

 

งบประมาณ 

 จํานวน 200,000 บาท 
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แผนงาน  พัฒนาบุคลากร 

ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรดานการเงินและบัญชี 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง   

หลักการและเหตุผล 

 การจัดทําบัญชีเปนสิ่งสําคัญในการปร ะกอบธุรกิจ เนื่องจากสามารถตรวจสอบการใช

เงินในการประกอบธุรกิจวามีรายได และรายจายไปในสวนใดบางและอยางไร ซึ่งทําใหมีการ

คํานวณตนทุนแทจริงได และรูถึงจุดออนของการใชเงิน และรายไดที่ไดรับในแตละชวงเปน

อยางไร ทําใหสามารถเก็บสถิติของยอดขาย เพื่อมาคํานวณ พยากรณยอดขายในแตละชวงได จึงทํา

ใหเรามีการวางแผนการผลิตไดอยางแมนยํามากขึ้น ซึ่งสามารถลดตนทุนสินคาในเร่ืองของรักษา

สินคาคงเหลือ และสินคาที่มีอยูไมไดรับนิยมจากตลาดในชวงน้ัน ๆ  

 ดังนั้น การสรางความรูความเขาใหกับเกษตรกรในดานของการเงินและบัญชีเป นเร่ืองที่

สําคัญ โดยการที่จะใหชาวสวนหันมาสนใจการทําบัญชีตองมีการอธิบายถึงขอดีของการทําบัญชีให

เกษตรกรไดรับทราบ และตระหนักถึงความสําคัญ เพราะการจัดทําบัญชีตองมีการทําอยางตอเนื่อง 

และอยูบนพื้นฐานของความเปน เพื่อลดขอขัดแยงกันภายในกลุม เน่ืองจากการทําบัญ ชีเปน

หลกัฐานทีช่ดัเจน และสามารถตรวจสอบได 

 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหบุคลากรในกลุมไดรูจักการจัดทําบัญชีและการเงิน  

กิจกรรมหลัก 

 จัดฝกอบรมดานการบัญชีและการเงินใหกับองคกรชาวสวนยาง โดยการจัดการอบรม

เปนรุน ๆ อยางตอเน่ือง 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 การดําเนินงานของกลุมมีการจัดทําบัญชี และสรุปผลทางดานการเงินอยางตอเนื่อง  
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 ชาวสวนยางที่เขารับการฝกอบรมและจบหลักสูตรการอบรม ในแตละรุน มีจํานวน 50 คน 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

 จัดอบรมจํานวน 3 วัน ในชวงเดือนกมุภาพนัธ-มิถุนายน โดยมีการอบรมอยางตอเน่ือง

และแบงการอบรมเปนรุน ๆ 

งบประมาณ 

 จํานวน 200,000 บาท 
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