
โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเพื่อการแขงขันอยางย่ังยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

สมาคมตอเรือและซอมเรือไทย 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

99 หมู 18 ถ.ปวย อ๊ึงภากรณ มธ.ศูนยรังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12120 

ประสานงานโครงการ : 08-2450-2619 

1 

โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง   
เพ่ือการแขงขันอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยเพ่ือการแขงขันอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย  ปท่ี ปท่ี 22  
((ปงบประมาณ ปงบประมาณ 25525544))  

การดําเนินงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง (Continual Quality Improvement) เพื่อ

การแขงขันอยางย่ังยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย” ปที่ 1 (ปงบประมาณ 2553) สถาบันฯ ไดรับ

ความรวมมือจากสมาคมตอเรือและซอมเรือไทย รวมทั้งการตอบรับจากสมาชิกที่เขารวมโครงการเปนอยางดีย่ิง 

ดังจะเห็นไดจากผลสําเร็จในการดําเนินโครงการในแงการเพิ่มผลิตภาพของอูเรือมีแนวโนมในการลดความ

สูญเสียตางๆ ไดมากกวา 3 เทาของงบประมาณสนับสนุนโครงการ และจํานวนผูสมัครเขารับการพัฒนาทักษะ

ฝมือเฉพาะทางมีมากกวาจํานวนเปาหมายผลผลิตถึง 2 เทา รวมทั้งผลการกําหนดยุทธศาสตรของอุตสาหกรรม

ตอเรือและซอมเรือไทยซึ่งช้ีใหเห็นถึงความจําเปนในการพัฒนาในระดับสถานประกอบการ (Firm level) อยาง

ตอเน่ือง (Continuous Improvement) และในระดับสาขาอุตสาหกรรม (Sector level) เพื่อตอบสนองตอ 

Niche Market (เชน เรือไฟเบอรกลาส เรือเฉพาะกิจตางๆ - Chemical Tanker, Offshore Supply Vessel 

และเรือสําราญกีฬา เชน เรือยอรช) รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเกีย่วเน่ือง เพื่อใหเกิดความเขมแข็งของหวง

โซอุปทานในระยะยาว 

ดังน้ัน สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมกับสมาคมตอเรือและซอมเรือไทยได

จัดทํา “โครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง (Continual Quality Improvement) เพ่ือการแขงขัน

อยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย ปท่ี 2” เพื่อดําเนินการตอเน่ืองจากปที่ผานมา ทั้งน้ีเพื่อ

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองซึ่งจะมีการดําเนินงานในระดับสถานประกอบการ ทั้งการขยาย

กลุมเปาหมายรายใหมและการพัฒนาตอยอดผูประกอบการรายเดิม สวนการพัฒนาในระดับสาขา

อุตสาหกรรม เปนการพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองในหวงโซอุปทานตอยอดจากการสรางเครือขายในปที่ผาน

มา และเพ่ิมเติมการพัฒนาระบบตลาดของอุตสาหกรรม  

ผลการดําเนินงานตามโครงการ มีวิสาหกิจรวม 28 ราย ในอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย 

รวมทั้งอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ือง (ทั้งที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกของสมาคมตอเรือและซอมเรือไทย) เขารวม

กิจกรรมปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย ในดานตางๆ รวม 6 

กิจกรรม   

 ผลสัมฤทธ์ิของโครงการที่เกิดข้ึน (จากการดําเนินงานตอเน่ือง 2 ป) มีดังน้ี 

 1. ผลการวินิจฉัยดวยระบบ BCD™ สามารถชี้ใหเห็นขีดความสามารถของกลุมอุตสาหกรรมตอ

เรือและซอมเรือไทย เมื่อเปรียบเทียบกับภาคการผลิตอ่ืนในประเทศไทย ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถ

นําไปใชประโยชนในการวางยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับอุตสาหกรรมไดชัดเจน 
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2. ในระยะเวลา 2 ป อูเรือสามารถลดคาใชจายรวมแลวเปนมูลคาประมาณ 29.227 ลานบาท/ป  

(เฉพาะงบประมาณการใหคําปรึกษาเชิงลึกเพื่อปรับปรุงผลิตภาพ จํานวน 4.175 ลานบาท) กลาวคือ ทุก 1 บาทท่ี

ภาครัฐลงทุนในการใหคําปรึกษาแนะนําจะกอใหเกิดกําไรแกภาคเอกชนกวา 7 เทา ดังน้ัน ในเวลา 2 ป 

ภาครัฐนาจะไดผลตอบแทนอยางตํ่าในรูปภาษีอากรท่ีเก็บไดเพ่ิม (คิดเพียงรอยละ 10 ของมูลคาประโยชนท่ี

เกิดตอภาคเอกชน) ไมนอยกวา 1.4 เทาของงบประมาณท่ีใชในครั้งน้ี โดยภาครัฐสามารถคืนทุนภายใน 18 

เดือน 

3. ทีมท่ีปรึกษาไดจัดทําคูมือเฉพาะสําหรับอูเรือจํานวน 2 เรื่อง ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยสามารถยกระดับระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยและดาน

บริหารคุณภาพ นอกจากน้ีคูมือดังกลาวยังจะชวยลดภาระในการเตรียมเอกสารลงไดมากกวา 50% และ

สามารถประหยัดคาใชจายในการจัดทําระบบดังกลาวลงไดมาก  

คูมือเฉพาะสําหรับอูเรือ 2 เรื่อง ประกอบดวย 

 คูมือวิธีปฏิบัติมาตรฐานดานความปลอดภัยในอูเรือ (Safety Standard Operating Procedure 

: SSOP) อางอิงตามระบบ ISO 18001  

 คูมือคุณภาพสําหรับอูเรือ (Quality Manual) อางอิงตามระบบ ISO 9001 : 2008  
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4. เกิดเครือขายความรวมมือจากหนวยงานไมนอยกวา 12 หนวยงาน เพ่ือผลักดันการพัฒนา

อุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย เชน  

 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

 กรมเจาทา         

 EXIM BANK  

 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)        

 กรมอูทหารเรือ  

 สถาบันไทย-เยอรมัน  

 สถาบันบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 JETRO  

 สมาคมตอเรือและซอมเรือไทย  

 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

ฯลฯ 

5. ในระยะเวลา 2 ป ชางเชื่อม 132 คน ไดรับ Welder Performance Qualification 

Certificate (WPQ) จากสถาบันจัดชั้นเรือ (Ship Classification Society : LLOYD’s REGISTER) ซึ่งเปน

การรับรองมาตรฐานชางเช่ือมเฉพาะของอุตสาหกรรมน้ีตามมาตรฐานสากล นอกจากน้ียังทําใหชางเช่ือมไทย

ไดรับ WPQ ในงานเช่ือม TIG - Stainless Steel ซึ่งในอดีตที่ผานมายังไมมีชางเช่ือมไทยไดรับ WPQ ชนิดน้ี 

ทําใหเจาของเรือตองนําชางเช่ือม Stainless Steel จากประเทศสิงคโปรเขามาทํางานซอมเฉพาะน้ีในอูเรือไทย 

การดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง (Continual Quality Improvement) เพื่อการ

แขงขันอยางย่ังยืนของอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย ปที ่2 สถาบันฯ ไดจัดทีมที่ปรึกษาเพื่อให

คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแกผูประกอบการอูเรือจํานวน 21 อู ในการยืนยันสภาพปญหาที่สําคัญดานผลิตภาพ

การผลิต การบริหารจัดการ และประเด็นที่ควรใหความสําคัญในการแกไขปญหาเพิ่มเติม 

ผลสรุปจากการประเมินสภาพปญหาดานผลิตภาพการผลิตและการบริหารจัดการในอูเรือ ไดสะทอน

ใหเห็นถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของอูเรือในการนําแนวทางการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพ

และการบริหารจัดการไปประยุกตใชในองคกรไดอยางมีประสิทธิผลและบรรลุเปาหมายที่กําหนด โดยสถาบันฯ 
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ไดจัดทํา Best Practice (โครงการปที่ 2) เพื่อเผยแพรแนวทางการปฏิบัติที่ดีใหกับอูเรืออื่นๆ ตลอดจน

วิสาหกิจในอุตสาหกรรมเกี่ยวเน่ืองอื่นๆ ไดนําไปปรับใช 

 


