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กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าแบบอิ ส ระฉบับ นี้ ส าเร็ จได้ด้ วยความกรุ ณ าเป็ นอย่ างสู งจาก ผู ้ช่ วยศาสตราจารย์
ดร.พิ สิ ฐ ศรี สุ ริ ยจั น ทร์ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาการค้ น คว้ า แบบ อิ สระ และ รองศาสตราจารย์
ดร.รั ฐ นั น ท์ พงศ์ วิ ริ ทธิ์ ธร ประธานก รรม ก ารส อ บ ก ารค้ น ค ว้ า แบ บ อิ ส ระแ ล ะอ าจารย์
ดร.พิ ช ญลักษณ์ พิ ช ญกุ ล ที่ เป็ นกรรมการสอบการค้ นคว้าแบบอิส ระที่ ก รุ ณ าให้ความรู้ ค าแนะน า
คาปรึ กษา และตลอดจนตรวจแก้ไขงานจนการค้น คว้าแบบอิ ส ระฉบับ นี้ เสร็ จสมบู รณ์ โดยผูเ้ ขีย น
รู ้ สึ กซาบซึ้ งเป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้รั บ ความกรุ ณ าและความเสี ย สละของท่ า นเป็ นอย่ า งสู ง จึ ง กราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ห ลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่าน ที่ได้ประสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู ้ความเข้าใจและ
ให้ ค าปรึ ก ษาตลอดระยะเวลาที่ ศึ ก ษาอัน ส่ ง ผลให้ ก ารศึ ก ษาค้น คว้า แบบอิ ส ระบรรลุ ผ ลส าเร็ จ
รวมทั้งกาลังใจจากเพื่อนร่ วมรุ่ นทุกท่าน
ขอขอบคุณห้างหุ ้นส่ วนจากัดภูพิงค์ยางพารา จังหวัดเชี ยงราย และขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน
ที่ให้การสัมภาษณ์ และให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลเป็ นอย่างดี
ขอขอบพระคุณสาหรับกาลังใจที่ยิ่งใหญ่ ให้การสนับสนุ น ให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านจาก
คุณพ่อ คุณแม่ พี่ชาย และสามี ผูซ้ ่ ึ งอยูเ่ บื้องหลังความสาเร็ จทั้งปวงของผูศ้ ึกษาซึ่ งมีส่วนสาคัญอย่างยิ่ง
ที่ช่วยให้การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระเล่มนี้สาเร็ จลุลวงอย่างเสร็ จสมบูรณ์
ท้า ยสุ ด นี้ ผู ้เขี ย นหวัง เป็ นอย่า งยิ่ ง ว่า ผลของการศึ ก ษาค้น คว้า แบบอิ ส ระเล่ ม ครั้ งนี้ จะเป็ น
ประโยชน์ ต่อองค์ก รที่ เกี่ ย วข้องและผูส้ นใจทั่วไป หากมี สิ่ งผิดพลาดหรื อข้อ บกพร่ องประการใด
ผูเ้ ขียนขอน้อมรับ และขออภัยไว้ ณ ทีน้ ีดว้ ย

ฐิติญา เครื อวงค์
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การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
ของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา
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การค้นคว้าแบบอิ สระครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ของห้ างหุ ้ นส่ วนจากัดภูพิ งค์ยางพารา จังหวัดเชี ยงราย ประชากร
กลุ่มเป้ าหมายที่ ใช้ในการศึกษาคือเจ้าของกิ จการและพนักงาน จานวน 9 คน โดยพยายามกาจัดและลด
งานที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม ความสู ญเปล่ า การรอคอยงาน การเคลื่ อ นไหวที่ ไ ม่ จ าเป็ นใน
กระบวนการผลิต และงานที่ตอ้ งนากลับมาทาใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต ได้รับการตรวจสอบและ
ปรั บ ปรุ งให้ ดี ข้ ึ น เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการด าเนิ น งานประกอบด้ ว ยแผนภู มิ ส ายธารแห่ ง คุ ณ ค่ า
(Value Stream Mapping: VSM) ของกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ก่ อนและหลังการปรั บ ปรุ ง
ตารางบันทึกข้อมูล และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview)
ผลการศึ ก ษาพบว่า การก าจัด ความสุ ญ เปล่ าที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต ยางพารา
แผ่นดิ บโดยใช้เทคนิ คการผลิ ตแบบลี น คื อ หลักการ ECRS และ 5S ท าให้ลดเวลารวมในการผลิ ต
ยางพาราแผ่นดิ บจาก 751 นาที เป็ น 525 นาที ลดลง 226 นาที สามารถผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บเพิ่มขึ้น
จาก 85.93 เปอร์ เซ็ น ต์ เป็ น 95.10 เปอร์ เซ็ น ต์ ผลิ ต ยางพาราแผ่ น ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ นจาก
82.7 เปอร์ เซ็ น ต์ เป็ น 94.5 เปอร์ เซ็ น ต์ สามารถลดการยางพาราแผ่น ดิ บ ที เสี ย หรื อมี ตาหนิ ไ ด้จาก
31.90 เปอร์ เซ็ นต์ เป็ น 5.85 เปอร์ เซ็ นต์ และเงิ นรายได้เพิ่ มขึ้ นจาก 1,059,072 เป็ น 1,209,344 บาท
เพิ่มขึ้น 150,272 บาท คิดเป็ น 6.62 เปอร์ เซ็ นต์ ผลลัพธ์ที่ได้ทาให้ความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นซึ่ ง
แสดงให้เห็ นว่าในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยนาเทคนิ คการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้
ประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการปรับปรุ งที่ได้กาหนด

ง
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ABSTRACT

The objective of this independent study was to focus on the efficiency improvement of
raw rubber sheet lean manufacturing process of Phuping Rubber Limited Partnership located in
Chiang Rai province. The qualitative data was collected from the target group which contained the
population of business owners and 9 staffs. The study sought to eliminate and reduce processes that
do not add value, wastes, waiting time, unnecessary movements in the production process, and work
that must be revised. Achieving these factors will lower production costs, increase inspection, and
improve all processes. The tools used in this research consisted of the Value Stream Mapping
(VSM) of the raw rubber sheet manufacturing process before and after improvement, as well as
schedule records and in – depth interview. The data was analyzed by using qualitative data.
Results of the study revealed that eliminating waste by using lean manufacturing with
ECRS and 5S approaches reduced total production time from 751 minutes to 525 minutes – a
reduction of 226 minutes. Production of rubber sheets also increased from 85.93 percent to 95.10
percent, while the quality of rubber sheet production improved from 82.70 percent to 94.50 percent.
The results showed that sheet waste or defects decreased from 31.90 percent to 5.85 percent. The
revenue increased from 1,059,072 Baht to 1,209,344 Baht, an increase of 150,272 Baht equivalent
to 6.62 percent. These results underscored the effectiveness of incorporating lean manufacturing to
increase productivity, satisfying the objectives of the process improvement.
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักกำรและเหตุผล
ยางพาราเป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ ของประเทศ นั บ ตั้ง แต่ เริ่ ม มี ก ารปลู ก ในประเทศไทย
ยางพาราได้มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจเพิ่มข้้นเรื่ อย ประเทศไทยเป็ นผูผ้ ลิตและส่ งออกยางพาราราย
ใหญ่ของโลก โดยได้เริ่ มปลูกยางพาราในภาคใต้ก่อนที่จะขยายพื้นที่ไปยังภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ภาคตะวันออก โดยการสนับสนุนของรัฐบาล ปั จจุบนั ได้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราไปยังภาคเหนื อ
รัฐบาลได้จดั ทาโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา เพื่อยกระดับรายได้ให้เกษตรกรได้มีความมัน่ คง จ้ง
ได้ก าหนดเป้ าหมายที่ ข ยายพื้ น ที่ ป ลู กยางพาราทั้งประเทศ จานวน 15 ล้านไร่ ภายในปี พ.ศ. 2555
เกษตรกรทางภาคเหนื อจานวนมากหัน มาให้ความสนใจ และลงทุ น ปลู ก ยางพารา โดยเฉพาะใน
จัง หวัด เชี ย งราย ได้มี ก ารปลู ก ยางพาราแล้ว ถ้ ง 81,761 ไร่ และมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะปลู ก เพิ่ ม มากข้้ น
(สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง, 2552) ปั จจุบนั เกษตรกรผูป้ ลูกยางพาราเป็ นจานวน
มากในจังหวัดเชี ยงราย ยังขาดข้อมูล ความรู้ ด้านการผลิ ต การวางผังโรงงานและการวางตาแหน่ ง
เครื่ อ งจัก ร รวมถ้ ง การจัด การต้น ทุ น และผลตอบแทนจากกระบวนการผลิ ต ยางพาราแผ่ น ดิ บ
อุตสาหกรรมยางพาราแผ่นดิบมีความสาคัญในการแปรรู ปเบื้องต้น สามารถเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกร
และเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้กบั ยางพารา แต่ปัจจุบนั การผลิตยางพาราแผ่นดิบของเกษตรกรที่ผลิตได้มี
คุณภาพต่าและมีตน้ ทุนในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่สูงข้้น (จุรีพร จอมวุฒิ, 2551)
ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา ตั้งอยูท่ ี่ 136 ตาบลผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้
เริ่ มปลู กยางพาราตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ในเนื้ อที่ 136 ไร่ โดยเริ่ ม ต้นประกอบธุ รกิ จจากการรับ ซื้ อน้ า
ยางพาราจากเกษตรกรในอาเภอเวียงชัยและอาเภอใกล้เคียง เพื่อส่ งขายต่อไปยังโรงงานเพื่อแปรรู ป
เมื่ อผลผลิ ตจากน้ ายางพาราเพิ่ ม มากข้้ น ทางห้ างหุ ้ นส่ วนจากัด ภูพิ งค์ย างพารา จ้ งได้เพิ่ ม มู ล ค่ าน้ า
ยางพาราโดยการผลิตแปรรู ปยางพาราแผ่นดิบ ซ้่ งการซื้ อขายยางพาราแผ่นดิบในตลาดปั จจุบนั มีราคา
แตกต่างกันไปข้้นอยูก่ บั คุณภาพของยางพาราแผ่นดิบที่ผลิต ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา มีกาลัง
การผลิ ตยางพาราแผ่นดิบวันละ 800 – 1,000 แผ่นต่อวัน ใช้น้ ายางพาราทั้งหมด 2,500 – 3,000 ลิ ตร
1

ปั ญ หาที่ พ บในการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ คื อ ความสู ญ เปล่ าที่ เกิ ดจากการรอคอยระหว่างจุ ด
ปฏิ บ ัติ งานเนื่ องจากการวางผัง โรงงานและการวางเครื่ องจัก รโดยไม่ มี ล าดับ ขั้น ตอนในการผลิ ต
การทางานซ้ าซ้อนและความสู ญเปล่าที่เกิดจากชิ้นงานที่บกพร่ อง และของเสี ยจากการใช้วสั ดุอุปกรณ์
ที่ผิดพลาด ทาให้ตอ้ งแก้ไขชิ้นงานที่บกพร่ องในการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ซ้่ งทาให้ได้ยางพาราแผ่น
ดิ บ ที่ ต่ ากว่า มาตรฐานที่ โรงงานก าหนด ในรอบการผลิ ต ยางพาราเกิ ด ความสู ญ เสี ย ที่ เกิ ด ข้้ น ต่ อ ปี
คิดเป็ นมู ลค่ า 368,500 บาท ซ้่ งถื อเป็ นความสู ญเสี ย เป็ นอย่างมากในด้านคุ ณ ภาพและการผลิ ต ของ
ยางพาราแผ่นดิ บ ทาให้โรงงานได้ผลตอบแทนน้อยลงและสร้ างความเสี ยเปรี ยบในด้านการแข่งขัน
การปรับปรุ งผังโรงงานและการจัดสายการผลิ ตโดยนาหลักการของ ECRS และระบบ 5ส ซ้่ งเป็ น
เทคนิ คการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตยางพาราแผ่น
ดิ บ ลดเวลาที่ใช้ในการเคลื่ อนย้ายและลดเวลาที่ใช้ในการรอคอยระหว่างการผลิ ต รวมถ้ งการกาจัด
ความสู ญเปล่ าในกระบวนการผลิ ต การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทางานที่ มีมาตรฐานการ
ทางาน เพื่อลดต้นทุนในการผลิ ตและตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า หากไม่มีการแก้ไข
ปั ญหาเหล่านี้ จะทาให้โรงงานสู ญเสี ยรายได้ที่เกิดจากความสู ญเปล่าและต้นทุนแอบแฝงที่โรงงานต้อง
แบกรับภาระในระยะยาว รวมถ้ งโรงงานไม่สามารถเพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ที่ มี คุณ ภาพออกสู่ ตลาดได้ (ห้างหุ ้ นส่ วนจากัด ภู พิ งค์ยางพารา,
2555)
ดังนั้น ผูศ้ ้กษาเลื อกกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ สาหรับการปรับปรุ งสายการผลิ ตเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิ คการผลิ ตแบบลีน ในการกาจัดความสู ญเปล่าที่
เกิ ดข้้ นในกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่น ดิ บ ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภู พิ งค์ยางพารา เพื่ อปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนจากการสู ญเสี ยระหว่างกระบวนการผลิต
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในสายการผลิตยางพาราแผ่นดิบ โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบ
ลีนของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา จังหวัดเชียงราย
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.3.1 ทราบถ้ งปั ญหาที่ เกิ ดข้้ นในกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด
ภูพิงค์ยางพารา จังหวัดเชียงราย
1.3.2 สามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิ บ โดยใช้เทคนิคการผลิต
แบบลีน
2

1.4 นิยำมศัพท์
แนวคิ ด แบบลี น (Lean Thinking) หมายถ้ ง วิธี ที่ ช่ วยในการจัด การที่ ท าได้ม ากข้้ น ด้วยแรง
อุปกรณ์ เวลา และพื้นที่ที่นอ้ ยลง และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
การผลิ ตแบบลี น (Lean Manufacturing) หมายถ้ ง การผลิ ตที่ ทาให้ได้มากข้้ นและมีคุณภาพดี
ที่สุด โดยใช้ทรัพยากรที่นอ้ ยลงด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุดอย่างเหมาะสม และใช้เวลาในกระบวนการผลิ ต
สั้นที่สุดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวดเร็ ว ตามความต้องการของลูกค้า
สายธารคุ ณ ค่ า (Value stream) หมายถ้ ง การท าให้ ค วามสู ญ เปล่ า ปรากฏเด่ น ชัดโดยการท า
แผนผังทุกขั้นตอนหรื อการปฏิ บตั ิของแต่ละคนตามความเป็ นจริ งในกระบวนการ และวิเคราะห์การ
ไหลเพื่อระบุและกาจัดความสู ญเปล่าเนื่องจากความสู ญเปล่า
แผนภูมิส ายธารแห่ งคุ ณค่า (Value Stream Mapping: VSM) หมายถ้ ง การแสดงกระบวนการ
ปฏิ บ ัติ ง านตั้ง แต่ ก ระบวนการของผู ้ส่ ง มอบจนถ้ ง การส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ให้ ก ับ ลู ก ค้า โดยมี ก ารใช้
สัญลักษณ์ที่หลากหลายเพื่อแสดงภาพที่ชดั เจนของกระบวนการ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง

การศึกษาการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ โดยใช้บางส่ วนของแนวคิด
การผลิตแบบลีนของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี
เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการผลิตแบบลีน
2.2 ข้อมูลพื้นฐาน และลักษณะองค์กรของห้างหุ น้ ส่ วนจากัดภูพิงค์ยางพารา
2.3 ขั้นตอนการผลิตยางพาราแผ่นดิบของห้างหุ ้นส่ วนจากัดภูพิงค์ยางพารา
2.4 มาตรฐานยางพาราแผ่นดิบ
2.5 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการผลิตแบบลีน
การผลิตแบบลีน คือ การใช้หลักการชุ ดหนึ่ งเพื่อระบุความสู ญเปล่า และกาจัดความสู ญเปล่าที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อส่ งมอบสิ นค้าที่ลูกค้าต้องการและทันเวลา ในการผลิตความสู ญเปล่า
เป็ นตัวทาให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้น จึงมีการนาเทคนิ คต่างๆมาใช้ในการกาจัดความสู ญเปล่า
เหล่านั้นออกไปจากกระบวนการผลิต (วิทยา สุ หฤทดารงและคณะ, 2550)
ระบบการผลิตแบบลีน เป็ นเครื่ องมือการจัดกระบวนการที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กร
ได้โดยการพิจารณาคุณค่าในการดาเนิ นงาน เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า มุ่งสร้างคุณค่า
ในตัวสิ นค้าและบริ การ และกาจัดความสู ญเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง ทาให้
สามารถลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลกาไรและผลลัพธ์ที่ดีทางธุ รกิจพร้อมทั้งการให้ความสาคัญกับ
การผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย (เกียรติขจร โฆมานะสิ น, 2551)
ความสู ญเปล่าที่เกิ ดขึ้นในขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานในกระบวนการผลิตเกิ ดขึ้นในรู ปแบบต่างๆ
ท าให้ต้นทุ นในการผลิ ตเพิ่ ม สู งขึ้ นโดยไม่ ส ามารถหาสาเหตุ ได้ จึ งมี ก ารคิ ดค้นเทคนิ ค เพื่ อช่ วยลด
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ต้นทุนคือ ระบบการผลิตแบบลีน เพื่อเป็ นแนวทางที่ช่วยขจัดความสู ญเปล่าในระบบการผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่ อง เทคนิ คการผลิ ตแบบลี นถูกนามาใช้เป็ นกลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิ จระดับโลก จากการผลิ ต
จานวนมากๆสู่ ก ารผลิ ตตามความต้องการของลู ก ค้า โดยท าความเข้าใจในกระบวนการผลิ ตและ
ออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อช่วยปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการผลิตให้ดีข้ ึน ทั้งทางด้านการผลิต
และการดาเนินงาน (ลัคนา กวินกิจจาพร, 2555)
2.1.1 หลักการผลิตแบบลีน
หลักการผลิตแบบลีนประกอบด้วย 5 หลักการดังนี้
1) การนิ ยามคุณค่า (Value Definition) การระบุคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การอยูท่ ี่
ใด ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรื อไม่ การเปรี ยบเทียบคู่แข่ง และการปราศจากความสู ญเปล่าใน
กระบวนการผลิ ต อย่า งถู ก ต้อ ง โดยใช้เวลาและความพยายามที่ จะก าจัด ความสู ญ เปล่ าออกจาก
กระบวนการผลิต การขนส่ งสิ นค้าตรงต่อเวลา การควบคุมต้นทุนและการกาหนดราคาขาย สิ่ งเหล่านี้
นาไปสู่ การออกแบบสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและส่ งผลดีต่อ
การดาเนินธุ รกิจต่อไปในอนาคต
2) การวิเคราะห์สายธารคุณค่า (Value Stream Analysis) การนิยามคุณค่าเป็ นพื้นฐาน
ที่ ส าคัญในการวิเคราะห์ ส ายธารคุ ณค่า โดยการวิเคราะห์ เริ่ ม จากการใช้แผนภาพกระบวนการเป็ น
ตัวกาหนดแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการผลิ ต ว่าในแต่ละขั้นตอนมีคุณค่าเพิ่มให้กบั ผลิ ตภัณฑ์ตาม
ความต้องการของลูกค้าหรื อไม่ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่มีผลต่อการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และคุณภาพ จะ
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบให้เป็ นผลิตภัณฑ์ การกาจัดสิ่ งที่ไม่เกิดคุณค่าเพิม่ ในกระบวนการ
ผลิตถือเป็ นสิ่ งที่ดีในการเพิ่มคุณค่าและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
3) การไหล (Flow) การทาให้สายการผลิ ตสามารถปฏิ บตั ิได้อย่างต่อเนื่ องโดยไม่มี
การขัดขวางหรื อหยุดการผลิ ต แผนผังการทางานและแผนผังเครื่ องมือ เครื่ องจักรที่เกี่ยวกับการผลิ ต
ถือเป็ นหัวใจหลักของการผลิ ตแบบลี นคือ การจัดผังโรงงานที่เหมาะสม การจัดกาลังการผลิตของแต่
ละกระบวนการให้สมดุลกันจะทาให้ไม่มีงานรอระหว่างกระบวนการผลิตหรื อการเกิดคอขวด
4) การดึง (Pull) หรื อการผลิตแบบทันเวลา (Just In Time) แนวคิดการผลิตแบบลีน
การเก็บรักษาสิ นค้าคงคลังถือเป็ นการสู ญเปล่า การผลิตตามความต้องการของลูกค้าและมีการผลิตใน
ปริ ม าณที่ เพี ยงพอกับ ความต้องการของลู ก ค้า การผลิ ตแบบทัน เวลาพอดี คื อ การสร้ างสมดุ ล และ
ความสัมพันธ์ของปริ มาณการผลิ ตตลอดเวลา การนาเวลาแทค์ท (Takt time) มาใช้ในการจัดสมดุ ล
ของการไหลคือ เวลามากที่สุดที่พนักงานสามารถใช้ในการผลิ ตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้ทนั ที โดยคานวณจากเวลาทางานปกติสุทธิใน 1 วัน หารด้วยจานวนชิ้นงานที่ตอ้ งการใน1 วัน
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เพื่อคานวณมาตรฐานของคุณค่าบนความต้องการของลูกค้าและความเร็ วในกระบวนการผลิต เพื่อให้
ได้ความต้องการในระบบการผลิตแบบลีน เพื่อค้นหาปั ญหาและคาตอบที่ตอ้ งการในหลักการนี้
5) ความสมบู ร ณ์ แ บบ (Perfection) การเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ ก ับ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารอย่า ง
ต่อเนื่ องรวมถึ งการค้นหาความสู ญเปล่าให้พบและกาจัดอย่างต่อเนื่ องตลอดไป แนวคิดของ PDCA
(Plan –Do-Check-Act) จะท าให้ป ระสบผลส าเร็ จในการท างานที่ มีประสิ ทธิ ภาพ เน้นการปรับปรุ ง
ในเรื่ อ งของการลดเวลา พื้ น ที่ ต้น ทุ น และลดความผิ ด พลาดที่ เกี่ ย วกับ การผลิ ต และการจัด การ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (นิพนธ์ บัวแก้ว, 2551)
2.1.2 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าตามแนวคิดแบบลีน
แผนภูมิสายธารแห่ งคุ ณค่า (Value Stream Mapping :VSM) เป็ นเครื่ องมือและเทคนิ คที่
สนับ สนุ นการพัฒนากลยุท ธ์ การผลิ ตแบบลี น (Lean Manufacturing Strategy) ด้วยการแสดงล าดับ
ขั้นตอนของกิ จกรรมต่ างๆ ที่ มุ่ งส่ งมอบคุ ณ ค่าให้ก ับ ลู ก ค้า โดยแนวคิ ดสายธารแห่ งคุ ณ ค่า (Value
Stream Thinking) จะท าให้ส ามารถเข้าใจภาพรวมของกระบวนการ (Overall Process) จากมุ ม มอง
ลูกค้าโดยมุ่งแนวทางปรับปรุ งการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศ ทาให้สามารถระบุกิจกรรมที่
จาเป็ นส าหรับการขจัดความสู ญเปล่ า ดังนั้น จึ งเป็ นแนวทางที่ ใช้จาแนกกิ จกรรมที่ สร้ างคุ ณค่าเพิ่ ม
(Value Added: VA) กิ จ กรรมที่ จ าเป็ นแต่ ไ ม่ มี คุ ณ ค่ า เพิ่ ม (Necessary but Non Value Add: NNVA)
และกิ จกรรมที่ ไม่มีคุณค่าเพิ่ม (Non Value: NVA)ทาให้เกิ ดความสู ญเปล่ าโดยนาข้อมูลผลลัพธ์จาก
การวิเคราะห์สถานะปั จจุบนั (Current State) ที่ถูกแสดงด้วยเอกสารสาหรับกาหนดสถานะในอนาคต
(Future State) หลังจากการปรับปรุ ง
2.1.3 การจัดทาแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า
การสร้างแผนภาพสายธารแห่ งคุณค่า คือ กิ จกรรมหรื องานทั้งหมดที่เกิดคุ ณค่าเพิ่มและ
ไม่ เกิ ดคุ ณ ค่ าเพิ่ ม ในกระบวนการผลิ ต ดัง นั้น แผนภู มิ ส ายธารคื อ การเขี ยนแผนภาพการไหลของ
วัตถุดิบและข้อมูลสารสนเทศในการผลิตของกระบวนการต่างๆ คือ
1) กิจกรรมที่สร้างคุณค่าเป็ นขั้นตอนการสร้างคุณค่าเพิ่มในการไหลของวัตถุดิบเป็ น
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของวัตถุดิบและนาไปสู่ กระบวนการสุ ดท้ายที่ได้ผลิตภัณฑ์
2) กิ จ กรรมที่ ไ ม่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า คื อ ขั้น ตอนที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ด คุ ณ ค่ า แต่ อ ย่ า งใดแต่
จาเป็ นต้องทา เริ่ มตั้งแต่ข้ นั ตอนกระบวนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบ การรอคอย และการขนส่ ง
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3) กิ จกรรมที่ ไม่ ส ร้ างคุ ณค่ าและไม่จาเป็ นต้องท าเป็ นขั้นตอนที่ ค วรก าจัดออกไป
สายธารแห่ งคุณค่าจึงมีบทบาทต่อการจาแนกความสู ญเปล่า เพื่อเป็ นแนวทางปรับปรุ งและกาจัดความ
สู ญ เปล่ าที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต สู่ ส ถานะอนาคตที่ ส มบู รณ์ ต ามแนวคิ ด การผลิ ต แบบลี น
(อุบลวรรณ อ้นโต้, 2551)
2.1.4 การจาแนกประเภทความสู ญเปล่า (Waste)
1) ความสู ญเปล่าที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป การทางานซ้ าซ้อน (Over processing)
เป็ นความสู ญเปล่าจากการทางานซ้ าแล้วซ้ าอีก
2) ความสู ญเปล่าที่ เกิ ดจากการรอคอย (Waiting) คือ เวลาว่าง (Idle Time) ระหว่าง
จุดปฏิบตั ิงานต่างๆหรื อระหว่างการปฏิบตั ิงาน
3) ความสู ญเปล่าที่เกิดจาการขนส่ ง (Transport) คือ การขนย้ายวัตถุดิบจากจุดหนึ่ง
ไปอีกจุดหนึ่งด้วยความจาเป็ นหรื อด้วยความไม่จาเป็ น เกิดจากการวางผังโรงงานหรื อสถานที่ผลิต
4) ความสู ญเปล่าที่ เกิ ดจากการดาเนิ นการผลิ ต (Over processing) คือ การผลิตมาก
เกิ น ความจ าเป็ น การผลิ ต มากเกิ น ไปที่ ไ ม่ ท าให้ เกิ ด ประโยชน์ การผลิ ต นอกเหนื อ จากงานที่ ไ ด้
รับผิดชอบให้ผลิต
5) ความสู ญเปล่าที่เกิดจากสิ นค้าคงคลัง (Inventory) เป็ นความสู ญเปล่าจากการที่เกิด
จากสิ น ค้าคงคลังส่ วนเกิ นในรู ป แบบของวัตถุ ดิบ ชิ้ นงานระหว่างการผลิ ต และสิ นค้าที่ ผลิ ตเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว
6) ความสู ญเปล่าที่ เกิ ดจากการเคลื่ อนไหว (Motion) คือ การสู ญเปล่าเนื่ องจากการ
เคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของผูป้ ฏิบตั ิงานให้เสร็ จสมบูรณ์ เช่น การเดินไปเดินมาในสถานที่ทางานและ
การค้น หาอุ ป กรณ์ เครื่ องมื อต่ างๆ การเอื้ อม การก้ม การบิ ด หมายถึ งความสู ญ เปล่ าที่ เกิ ดจากการ
เคลื่อนไหว
7) ความสู ญเปล่าที่เกิดจากชิ้นงานมีขอ้ บกพร่ อง (Defect) และของเสี ย (Spoilage) คือ
การผลิ ตที่มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ผิดพลาด ซึ่ งรวมทั้งความสู ญเปล่าที่เกิ ดจากการที่
ต้องแก้ไขชิ้ นงานที่ ไม่สามารถผลิ ตได้อย่างถูกต้องมาตั้งแต่ครั้งแรก (First time through) รวมถึงการ
ผลิตภาพ (Productivity) ที่ตอ้ งสู ญเสี ยไปกับการหยุดชะงักความต่อเนื่ องของกระบวนการผลิ ต เพื่อ
จัดการกับชิ้นงานที่บกพร่ องหรื อแก้ไขชิ้นงานนั้นๆ (ณัฐวุฒิ ปัญญาเลิศ, 2553)
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2.1.5 การลดความสู ญเสี ยด้วยหลักการ ECRS
ความสู ญเสี ย 7 ประการเป็ นสิ่ งที่ไม่มีความจาเป็ น และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และความสู ญเสี ย 7 ประการ ดัง
แสดงใน รู ปที่ 10 ดังนั้นจึงควรลดการสู ญเสี ยให้เหลือน้อยที่สุด และการลดความสู ญเสี ยนอกจากเป็ น
การปรับปรุ งการผลิตและเพิ่มผลผลิตแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย

นักงาน

การ
เคล่อน ว

การรอคอย

กระบวนการผลิต

การผลิตเกิน
าเ น

การผลิต
มากขันตอน

ผลิต ัณ

การผลิต
ของเ ี ย

การเกบวั ด
คงคลัง

การขน ง

ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และความสู ญเสี ย 7 ประการ
ที่มา: ไพฑูรย์ ปะการะพัง, 2555
หลักการ ECRS ประกอบด้วย การกาจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่
(Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) ซึ่ งเป็ นหลักการง่ ายๆ ที่ ส ามารถใช้ล ดความสู ญ เสี ยหรื อ
MUDA ในเบื้องต้นได้เป็ นอย่างดี
การลดความสู ญเสี ยในการผลิ ตเป็ นสิ่ งสาคัญที่ ตอ้ งเร่ งดาเนิ นการอย่างเร่ งด่ วน เพราะ
ความสู ญ เสี ยจะท าให้ ต้นทุ นการผลิ ตเพิ่ ม สู งขึ้ น หากสามารถลดความสู ญ เสี ยลงได้ก็ จะส่ งผลให้
ประหยัด ต้น ทุ น การผลิ ตลงด้วย อี ก ทั้ง ยังช่ วยเพิ่ ม ขี ดความสามารถในการแข่ ง ขัน ให้ สู ง ขึ้ น แนว
ทางการลดความสู ญเสี ยด้วยหลักการ ECRS เป็ นดังนี้
1) การกาจัด หมายถึง การพิจารณาขั้นตอนการผลิตที่ไม่จาเป็ นและไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม
กับ ผลิ ตภัณ ฑ์ แล้วก าจัด ขั้น ตอนการผลิ ต ที่ ไ ม่ จาเป็ นออกไป รวมทั้งการก าจัด ความสู ญ เสี ย ทั้ง 7
8

ประการ คือ การผลิตเกินจาเป็ น การเก็บวัสดุคงคลัง การขนส่ ง การเคลื่ อนไหว การผลิตมากขั้นตอน
การรอคอย และการผลิตของเสี ย การกาจัดเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิผลสู งสุ ดในการปรับปรุ งงาน
2) การรวมกัน หมายถึ ง การรวมขั้นตอนการผลิ ตให้เหลื อน้อยลง โดยพิ จารณาว่า
สามารถรวมขั้นตอนการผลิตให้เหลื อน้อยลงได้หรื อไม่ ถ้าการลดขั้นตอนการผลิตให้เหลื อน้อยลงก็
จะสามารถลดระยะทางการเคลื่อนที่ทาให้ใช้เวลาในการผลิตน้อยลง
3) การจัด ใหม่ หมายถึ ง การจัด ล าดับ การผลิ ต ใหม่ โ ดยการโยกย้า ย สั บ เปลี่ ย น
ขั้นตอนการผลิ ตให้เหมาะสมเพื่อลดการเคลื่ อนที่เกิ นจาเป็ นหรื อลดการรอคอย และจะสามารถรวม
ขั้นตอนการผลิตบางส่ วนเข้าด้วยกันได้
4) การท าให้ ง่ า ย หมายถึ ง การปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท างานให้ ส ะดวกและง่ า ยขึ้ น
(ไพฑูรย์ ปะการะพัง, 2555)
2.1.6 กิ จกรรม 5ส
การส่ งเสริ ม กิ จกรรม 5ส ที่แปลมาจากภาษาญี่ป่ ุ น โดยในญี่ป่ ุ นเรี ยกกันว่า 5S ทั้งใน
สานักงานและโรงงานผลิต ซึ่ งได้แก่
1)

สะสาง (Seri) คือ การแยกของที่ต อ้ งการออกจากของที่ไ ม่ตอ้ งการ และขจัด

ของที่ไม่ตอ้ งการทิ้ง จึงสามารถลดต้นทุนโดยการขจัดให้เหลื อแต่ของที่จาเป็ นในการทางาน การ
สะสางจะท าให้ส ามารถควบคุ ม ปริ ม าณของได้ง่า ย ไม่มีอุบ ตั ิเหตุที ่เกิ ด จากการวางของเกะกะ
รวมถึ งลดพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่ งของ เวลาและจานวนคนในการตรวจนับ
2)

สะดวก (Setion) คือ การจัดวางสิ่ งของให้เป็ นระเบียบเพื่อความสะดวกในการ

ใช้งานและปลอดภัย สามารถลดต้นทุนด้วยลดเวลาที่ไร้ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน คือลดเวลาใน
การค้น หาเครื่ อ งมือ วัส ดุ สิ น ค้า ข้อ มูล และช่ ว ยลดอุบ ตั ิเหตุข องพนัก งานจากการเก็บ และวาง
สิ่ งของไม่ถูกที่
3) สะอาด (Seiso) คือ การทาความสะอาด ปั ด กวาด เช็ด ถู เครื่ องจักร อุปกรณ์ และ
สถานที่ทางาน สามารถลดต้นทุนในการซ่ อมและซื้ อเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่หมดอายุก่อนกาหนด เพราะ
การทาความสะอาดถือเป็ นพื้นฐานของการบารุ งรักษาเครื่ องจักร
4) สุ ขลักษณะ (Seiketsu) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุ ขลักษณะ และรักษาให้ดี
ตลอดไป เน้นการรักษามาตรฐานและปรับปรุ งให้ดีข้ ึน ช่วยลดต้นทุนในเรื่ องความผิดพลาดต่างๆได้
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และที่ สาคัญคือ สุ ขลักษณะจะเป็ นพื้นฐานให้กบั พนักงานปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการทางาน ช่ วยขจัด
การทางานที่ผดิ ขึ้นตอน
5) สร้างนิ สัย (Shitsuke) คือ การอบรมสร้างนิ สัยในการปฏิบตั ิงานตามระเบียบวินยั
ข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด เน้นการรักษามาตรฐานและปรับปรุ งให้ดีข้ ึน (ลัคนา กวินกิจจาพร, 2555)
2.2 ข้ อมูล นฐาน และลักษณะองคกรของ ้ าง ้ น วน ากัด ู งิ คยาง ารา
ห้างหุ่นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา เป็ นธุ รกิจหนึ่ งที่ประกอบกิจการรับซื้ อน้ ายางพารา ยางพารา
ก้นถ้วย (ขี้ยาง) และผลิตยางพาราแผ่นดิบ กิจการตั้งอยูเ่ ลขที่ 136 ตาบลผางาม อาเภอเวียงชัย จังหวัด
เชี ยงราย ได้เริ่ มปลูกยางพาราตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ในเนื้ อที่ 136 ไร่ โดยเริ่ มต้นประกอบธุ รกิ จจากการ
รับซื้ อน้ ายางพาราจากเกษตรกรในอาเภอเวียงชัยและอาเภอใกล้เคียง เพื่อส่ งขายต่อไปยังโรงงานเพื่อ
แปรรู ป เมื่อผลผลิ ตจากน้ ายางพาราเพิ่มขึ้นทางห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา จึงได้เพิ่มมูลค่าน้ า
ยางพาราโดยการผลิตแปรรู ปยางพาราแผ่นดิบ ซึ่ งการซื้ อขายยางพาราแผ่นดิบในตลาดปั จจุบนั มีราคา
แตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั คุณภาพของยางพาราแผ่นดิบที่ผลิต ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา มีกาลัง
การผลิตยางพาราแผ่นดิ บวันละ 800 – 1,000 แผ่นต่อวัน ใช้น้ ายางพาราทั้งหมด 2,500 – 3,000 ลิตร
โดยการผลิ ตยางพาราแผ่น ดิ บ ของห้ างหุ ้ น ส่ วนจากัด ภู พิ งค์ยางพารา เพื่ อ จัดส่ ง ไปยัง ตลาดกลาง
ยางพารา TC Rubber ซึ่งเป็ นศูนย์รวบรวมและกระจายยางพาราที่อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดย
จัดส่ งยางพาราจากท่าเรื อเชี ยงแสนสู่ ประเทศจีน (ยูนนาน) โรงงานดอยหลวงยางพาราเกษตร ตั้งอยู่ที่
ตาบลปงน้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และบริ ษทั ศรี ตรังอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่
ตาบลยางฮอม อาเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ลักษณะการดาเนิ นกิ จการของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา เป็ นกิ จการเจ้าของคนเดี ยว
ธุ รกิ จ ครอบครั ว ขนาดกลาง เป็ นผูด้ าเนิ น กิ จ การ 2 ประเภทด้ว ยกัน คื อ รั บ ซื้ อ ยางพาราและผลิ ต
ยางพาราแผ่นดิบ วัตถุดิบหลักในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ คือ น้ ายางพารา
2.2.1 ลักษณะโครงสร้างองค์กร
โครงสร้ างของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิ งค์ยางพารา มีลกั ษณะสายการบังคับบัญชาเป็ น
ลาดับขั้นจากบนลงล่าง ดังแสดงในภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 โครงสร้างของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา
ที่มา: ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา, 2555
2.3 ขันตอนการผลิตยาง าราแผนดิบของ ้ าง ้ น วน ากัด ู งิ คยาง ารา
ขั้นตอนการผลิตยางพาราแผ่นดิบแบ่งได้เป็ น 12 ขั้นตอนดังนี้
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมน้ ายางพารา เกษตรกรจะทาความสะอาดถ้วยรองรับน้ ายางพารา
และถังเก็บน้ ายางพาราก่ อนใช้ทุ กครั้ ง และไม่ ควรมี เศษยางพาราหรื อใบไม้ลงในถังเก็ บน้ ายางพารา
เพราะจะทาให้ยางพาราแผ่นดิบสกปรก จับตัวเป็ นก้อนเร็ ว กรองน้ ายางพาราได้ยาก การเก็บรวบรวมน้ า
ยางพาราจากถ้วยรองน้ ายางพาราเทลงในถังรวมน้ ายางพารา (ภาพที่ 2.3)
เครื่ องมือที่ใช้ในการผลิตยางพาราแผ่นดิ บ ได้แก่
เครื่ องกรองลวดเบอร์ 40 และ เบอร์ 50
กระบะ ถาด และตะกงใส่ น้ ายางพารา
ถังสาหรับใส่ น้ าและน้ ายางพารา
นวดยาง
เครื่ องรี ดชนิ ดเรี ยบและชนิ ดดอก
โรงเรื อน
กระป๋ องตวงน้ ายางพาราและน้ า
พายสาหรับกวนน้ ายางพารา
ภาชนะผสมน้ ากรด
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ภาพที่ 2.3 การเก็บรวบรวมน้ ายางพารา
2) ขั้นตอนการกรองน้ ายางพารา จะท าการกรองน้ ายางพาราด้วยเครื่ องกรองลวด เบอร์ 40
และ 50 เพื่ อเอาสิ่ งสกปรกออก โดยวางเครื่ องกรองซ้อนกัน 2 ชั้น เบอร์ 40 ไว้ขา้ งบน และเบอร์ 50 ไว้
ข้างล่าง (ภาพที่ 2.4)

ภาพที่ 2.4 การกรองน้ ายางพารา จะทาการกรองน้ ายางพาราด้วยเครื่ องกรอง
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3) ขั้นตอนการตวงน้ ายางพาราใส่ กระบะ หรื อตะกง น้ ายางพาราที่กรองเรี ยบร้อยแล้วจะทา
การตวงโดยกระบอกตวงขนาด 3 ลิตร แล้วเทใส่ ในกระบะที่จดั เตรี ยมไว้ (ภาพที่ 2.5)

ภาพที่ 2.5 การตวงน้ ายางพาราใส่ กระบะ หรื อตะกง คือบ่อซี เมนต์ใส่ น้ ายางพารา
4) ขั้นตอนการผสมน้ ากับน้ ายางพารา จะทาการตวงน้ าสะอาดด้วยกระบอกตวงจานวน 2
ลิตร เทผสมลงกับน้ ายางพาราในกระบะที่มีน้ ายางพาราอยูแ่ ล้ว จะได้อตั ราส่ วนผสมระหว่างน้ า
ยางพารากับน้ าในอัตราส่ วน 3: 2 ส่ วน อัตราส่ วนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณี ที่ยางพารามีการ
เจือจางมาบ้างแล้ว เช่น ฝนตกขณะเก็บน้ ายางพารา หรื อสาเหตุอื่นๆ (ภาพที่ 2.6)

ภาพที่ 2.6 การผสมน้ ากับน้ ายางพารา
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5) ขั้นตอนการใช้น้ ากรดฟอร์ มิกผสมน้ ายางพารา อัตราส่ วนกรดฟอร์ มิก 30 มิลลิลิตร หรื อ 2
ช้อนแกง ต่ อน้ าสะอาด 3 กระป๋ องนม หรื อ 1,170 มิ ลลิ ลิ ตร (ข้อดี ของการใช้กรดฟอร์ มิ ก คื อ ท าให้
ยางพาราแข็งตัวได้อย่างสม่ าเสมอระเหยออกได้ง่าย ไม่ทิ้งสารตกค้างในแผ่นยางพารา) หลังจากผสมน้ า
กับน้ ายางพาราเรี ยบร้อยแล้ว จะใช้ใบพายกวนน้ ายางพาราในกระบะ 2-3 เที่ยว จึงตวงน้ ากรดเจือจางเทลง
ในกระบะที่ มี น้ ายางพาราและน้ าผสมอยู่ จากนั้นจึ งใช้ใบพายกวนน้ ายางพาราไปมาประมาณ 6 เที่ ยว
(ภาพที่ 2.7)

ภาพที่ 2.7 การใช้น้ ากรดฟอร์ มิกผสมน้ ายาง
6) ขั้นตอนการกวาดฟองน้ ายางพารา ในขณะกวนน้ ายางพาราจะมี ฟองเกิ ดขึ้น จะใช้ใบพาย
กวาดฟองออกจากกระบะเทรวมใส่ ภาชนะเพื่อขายเป็ นเศษยางชั้นดี (ฟองน้ ายางพาราหากกวาดออกไม่
หมด เมื่ อนาไปรมควันหรื อผึ่งให้แห้งจะเห็ นเป็ นจุ ดเล็ กๆ ท าให้ราคายางแผ่นถู กลง) จากนั้นใช้แผ่น
สังกะสี หรื อวัสดุอะไรก็ได้ปิดตะกงเพื่อป้ องกันสิ่ งสกปรกฝุ่ นละอองภายนอกตกสู่ ยางพาราในตะกง ทิ้ง
ไว้ประมาณ 30-45 นาที เพื่อให้น้ ายางในกระบะจับตัว (ภาพที่ 2.8)
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ภาพที่ 2.8 การกวาดฟองน้ ายางพารา
7) ขั้นตอนการนวดแผ่นยางพารา เมื่อน้ ายางพาราจับตัวแล้ว ใช้น้ าสะอาดราดลงบนแผ่น
ยางพาราที่จบั ตัวในกระบะ เพื่อความสะดวกในการเทแผ่นยางพาราออกจากกระบะ และนายางพาราที่
แข็งตัว ทาการนวดยางพาราให้เป็ นแผ่นหนาประมาณ 1 เซนติเมตร (ภาพที่ 2.9)

ภาพที่ 2.9 การนวดแผ่นยางพารา
8) ขั้นตอนการรี ดแผ่นยางพาราด้วยเครื่ องรี ดเรี ยบ 3-4 ครั้ง หลังจากได้ยางพาราแผ่นที่มีความ
หนา ประมาณ 1 เซนติเมตร ให้นาแผ่นยางพาราเข้าเครื่ องรี ดเรี ยบ เพื่อให้แผ่นยางพาราบางประมาณ 3-4
มิลลิเมตร โดยขั้นตอนนี้ตอ้ งใช้แรงงาน 2 คนต่อเครื่ องรี ด 1 เครื่ อง (ภาพที่ 2.10)
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ภาพที่ 2.10 การรี ดแผ่นยางพาราด้วยเครื่ องรี ดเรี ยบ
9) ขั้นตอนการรี ดแผ่นยางพาราด้วยเครื่ องรี ดดอกซึ่ งจะช่ วยให้แผ่นยางพาราแห้งเร็ วมาก
ขึ้น หลังจากนาแผ่นยางพาราเข้าเครื่ องรี ดเรี ยบแล้ว นาแผ่นยางพาราเข้าเครื่ องรี ดดอกต่อเพื่อให้แผ่น
ยางพาราแห้งเร็ วขึ้น โดยขั้นตอนนี้จะใช้แรงงานชุดเดิมกับขั้นตอนการรี ดเรี ยบ (ภาพที่ 2.11)

ภาพที่ 2.11 การรี ดแผ่นยางพาราด้วยเครื่ องรี ดดอก
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10) ขั้นตอนการล้างแผ่นยางพารา แผ่นยางพาราที่รีดดอกแล้ว จะทาการล้างด้วยน้ าสะอาดเพื่อ
ล้างน้ ากรดและสิ่ งสกปรกที่ติดอยูต่ ามผิวของแผ่นยางพาราออกให้หมด (ภาพที่ 2.12)

ภาพที่ 2.12 การล้างแผ่นยางพารา
11)
ขั้นตอนการผึ่งแผ่นยางพารา แผ่นยางพาราที่ทาความสะอาดเรี ยบร้อยแล้ว ผึ่งในที่ร่ม
ไม่ควรผึ่งตากแดด เพราะจะทาให้คุณภาพเสื่ อมลง และไม่วางยางพาราแผ่นดิบลงพื้นที่มีความสกปรก
(ภาพที่ 2.13)

ภาพที่ 2.13 การผึ่งแผ่นยางพารา
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12) ขั้น ตอนการขนย้า ยและจัด เก็บ ยางพาราแผ่น ดิ บ เพื่อรอจาหน่ า ย หลัง จากที่มีก ารผึ่ ง
ยางพาราแผ่น ดิ บ ไว้ป ระมาณ 6 ชั ว่ โมง จึง จะเก็บ ยางพาราแผ่น ดิบ มาพาดไว้ที ่โ รงเรื อ น เก็บ
ยางพาราแผ่นดิ บ 7–10 วัน เพื่อรอจาหน่ าย หรื ออบในโรงอบยางพาราแผ่นดิ บพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อไม่ให้เกิ ดเชื้ อรา และสามารถเก็บได้ยาวนาน (ภาพที่ 2.14)

ภาพที่ 2.14 การขนย้ายและจัดเก็บยางพาราแผ่นดิบ
จากกระบวนการผลิตทั้ง 12 ขั้นตอน ทางห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา มีเป้ าหมายที่
จะผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ คุ ณภาพชั้นดี ตามที่ ตลาดต้องการคื อ ยางพาราแผ่นดิ บมี ความสะอาดและ
ปราศจากฟองอากาศตลอดทั้งแผ่น มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 3 มิลลิเมตร มีความชื้นในแผ่นยาง
ไม่เกิ น 3% เนื้ อยางที่ ได้จากการผลิ ตมี ความใส มี สีส ม่ าเสมอตลอดทั้งแผ่น มี น้ าหนักเฉลี่ ยต่อแผ่น
800 – 1,200 กรัม โดยแผ่นยางพาราแผ่นดิบเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 38 – 46 เซนติเมตร และ
มีความยาว 80 – 90 เซนติเมตร เพื่อให้ได้ยางพาราแผ่นดิบที่มีคุณภาพชั้นดีทุกกระบวนการผลิต ต้องมี
การควบคุ ม มาตรฐานตามที่ ส านัก งานกองทุ นสงเคราะห์ การท าสวนยางกาหนดให้เป็ นไปตามใน
ทุกกระบวนการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ
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กระบวนการที่
กระบวนการที่

กระบวนการที่

กระบวนการที่

บ่อล้างยางแผ่นดิบ
จุดรับซื้อและ
รวบรวมน้ า
ยางพารา

จุดผสมน้ า
ยางพารา

กระบวนการที่

จุดวางอุปกรณ์และ
กรดฟอร์มิก
กระบวนการที่

กระบวนการที่

กระบวนการที่

จุดวางตะกงปูน

เครื่ องรี ดดอก
ยางพารา

โรงเรื อนผึ่งยาง
แผ่นดิบ

กระบวนการที่

จุดกรองน้ า
ยางพารา

จุดวางตะกงแบบ
ถาด

กระบวนการที่

กระบวนการที่

เครื่ องนวด
ยางพารา

เครื่ องรี ดเรี ยบ
ยางพารา

กระบวนการที่
โรงเก็บยางพารา
แผ่นดิบเพื่อรอ
จาหน่าย

ภาพที่ 2.15 ภาพแผนผังโรงงานผลิตยางพาราแผ่นดิบ
จากภาพได้แสดงรายละเอี ยดแผนผังโรงงานผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ก่ อนการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิ ต โดยแผนผัง ดัง กล่ าวได้แ สดงถึ ง กระบวนการผลิ ต ยางพาราแผ่ น ดิ บ ในแต่ ล ะ
กระบวนการ การวางเครื่ องมือ และเครื่ องจักรภายในโรงงาน
2.4 มาตรฐานยาง าราแผนดิบ
มาตรฐานยางพาราแผ่นดิบ ซึ่ งจาแนกตามคุณภาพชั้นต่างๆ เนื่ องจากคุณภาพของยางพาราแผ่น
ดิ บที่ แตกต่าง ย่อมมีราคาที่ แตกต่างกัน ซึ่ งยางพาราแผ่นดิ บคุ ณภาพชั้นที่ 1 จะมีราคาดี กว่ายางพารา
แผ่นดิ บคุ ณภาพชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ถึ ง 0.80 – 1.09 บาทต่อกิ โลกรัมยางพาราแผ่นดิ บ เมื่อเกษตรกร
หรื อผูป้ ระกอบการได้ทราบถึ งข้อมูลมาตรฐานยางพาราแผ่นดิ บคุณภาพต่างๆ ข้อมูลดังกล่าวจะช่ วย
ให้เกิ ดการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บที่ มีคุณภาพสู่ ภาคอุตสาหกรรม และสร้ างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกร
และผูป้ ระกอบการในอนาคต
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ตารางที่ 2.1 ข้อมูลมาตรฐานยางพาราแผ่นดิบคุณภาพ
รายการ
1. ความสะอาดแผ่น
สิ่ งสกปรกในแผ่น
ฟองอากาศในแผ่น
2. ขนาดความหนาของแผ่นไม่เกิน
(มิลลิเมตร)
3. ความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน (ร้อยละ)
4. สี ของเนื้อยาง
ความคล้ า
รอยด่างดา
5. น้ าหนักแผ่น (กรัม)
6. รู ปแผ่นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า
กว้าง (เซนติเมตร)
ยาว (เซนติเมตร)

คณ า
1
ร้อยละ 100
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0

2
ร้อยละ 100
เล็กน้อย
เล็กน้อย

3

4

1.5
ใส
0
0
800-1,200

2
สม่าเสมอ
อาจมีบา้ ง
อาจมีบา้ ง
100-1,200

38-46
80-90

38-46
80-90

3
ร้อยละ 100
เล็กน้อย
เล็กน้อย

4
ร้อยละ 100
มีบา้ ง
มีบา้ ง

4

4

3
4.5
ไม่ใสนัก
ไม่ใส
คล้ า
คล้ า
ค่อนข้างทึบ
ทึบ
ไม่เกิน 1,500 ไม่เกิน1,500
38-46
80-90

38-46
80-90

ที่มา: สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง, 2552
2.5 เอก ารและงานวิ ัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
อุบลวรรณ อ้นโต (2551) ได้ทาการศึกษาการประยุกต์ใช้การผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตยางรถยนต์ โดยการสร้ างแผนภูมิคุณค่าสถานะปั จจุบนั เพื่อช่ วยจาแนกคุ ณค่าของกระบวนการ
ผลิ ตร่ วมกับการสร้ างแบบจาลองสถานการณ์ ระบบการผลิ ตปั จจุบนั เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเลื อก
พัฒ นาแผนภู มิ ส ายธารคุ ณ ค่ าสถานะอนาคต โดยการจาลองในแบบจาลองสถานการณ์ ระบบใน
อนาคต โดยการนาเครื่ องมือและเทคนิ คของระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้ ซึ่ งระบบการผลิต
แบบลีนนามาประยุกต์ใช้ท้ งั สิ้ น 3 เทคนิค ได้แก่ การผลิตแบบไหลทีละชิ้นหรื อการไหลอย่างต่อเนื่ อง
การบ ารุ ง รั ก ษาแบบทุ ก คนมี ส่ ว นร่ ว ม และการลดเวลาการปรั บ ตั้ง เครื่ อ งจัก รจากการจ าลอง
สถานการณ์ ในการขจัดความสู ญเปล่า สามารถลดระยะเวลาการผลิตรวมจากเดิม นาผลที่ ได้จากการ
จาลองสถานการณ์ระบบในอนาคต มาดาเนินการสร้างเป็ นแผนภูมิคุณค่าสถานะอนาคต
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ณั ฐ วุฒิ ปั ญ ญาเลิ ศ (2553) ได้ท าการศึ ก ษา การประเมิ น การน าระบบลี น มาใช้ใ นองค์ก ร
กรณี ศึกษา บริ ษทั อุตสาหกรรม ฟอก ย้อม จากัด ผลการศึกษาพบว่าสรุ ปการผลิตแบบลีน เป็ นระบบ
ที่ได้รับการยอมรับทัว่ โลกว่าเป็ นระบบการผลิ ตที่สามารถลดต้นทุน ลดความสู ญเปล่า และลดความ
สู ญเสี ยโอกาสทางการผลิตได้ ทั้งยังเป็ นระบบที่สร้างมาตรฐาน และแนวคิดสาคัญในการผลิต รวมถึง
ส่ งเสริ มการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาอีกด้วย การผลิตแบบลีนเป็ นการพัฒนาด้านการบริ หาร
และการทางานโดยการลดความสู ญเปล่า หลักการที่สาคัญของการผลิ ตแบบลี น คือ การลดช่ วงเวลา
โดยการกาจัดทุกอย่างที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ์ ความสู ญเปล่า การผลิตที่มากเกินไป และการ
จัดเก็บไว้จนกลายเป็ นสิ นค้าที่สะสมไว้นานในคลังสิ นค้า ทาให้เกิ ดการรักษาที่ ยุ่งยาก ซึ่ งอุปสรรค
เหล่านี้สามารถป้ องกันและแก้ไขได้ภายในการผลิตแบบลีน
อัมพร ทองนพคุณ (2554) ได้ทาการศึกษาการปรับปรุ งกระบวนการแจ้งซ่ อมสิ่ งพิมพ์โดยอาศัย
เทคนิ คลีน ผลการศึกษาพบว่าการนาเทคนิ คลี นมาใช้ในระบบการแจ้งซ่ อมสิ่ งพิมพ์ โรงพิมพ์
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่ วยลดขั้นตอนและประหยัดเวลาในกระบวนการบันทึกข้อมูลลงใน
สมุดที่ผสู ้ ่ งซ่อมสิ่ งพิมพ์บนั ทึกลงในสมุดของแผนก เพื่อทาการส่ งซ่ อมให้กบั หน่วยซ่ อมสิ่ งพิมพ์ โดย
การวิเคราะห์งานทั้งหมดของกระบวนการด้วยการจับเวลาเพื่อตรวจสอบงานที่มีคุณค่า (Value Added
Task) ของเวลาที่ใช้ในการปฏิ บตั ิงานจริ ง โดยงานที่ไม่มีคุณค่าแต่จาเป็ นต้องทา (Non Value Task
Type) เป็ นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรื อระหว่างกระบวนการ เมื่อตรวจสอบพบว่ามีงานที่ไม่
มีคุณค่าเกิ ดขึ้นจะทาการกาจัดกิ จกรรม หรื อกระบวนการที่ ไม่มีคุณค่านั้นออกไปให้เหลือน้อยที่สุด
เพื่อลดอุปสรรคในกระบวนการ ส่ วนงานที่ไม่มีคุณค่าและไม่จาเป็ นต้องทา (Non Value Added Task
Type) คืองานที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรื อระหว่างกระบวนการ ซึ่ งทาให้เกิดกระบวนการที่ไม่มี
ความจาเป็ นในกระบวนการแจ้งซ่ อมสิ่ งพิมพ์ จาเป็ นที่จะต้องค้นหาและกาจัดงานที่ไม่มีคุณค่าและไม่
มี ค วามจาเป็ นนี้ ออกไป เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพในกระบวนการแจ้งซ่ อมสิ่ งพิ ม พ์ข องโรงงานพิ ม พ์
สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ไพฑูรย์ ปะการะพัง (2555) ได้ทาการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคนิ ค
ของลีน กรณี ศึกษา กระบวนการการผลิตอิฐบล็อกหรื อคอนกรี ตบล็อก เป็ นการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
กระบวนการผลิ ต โดยได้นาเทคนิ ค ทางการผลิ ตลี นเข้ามาปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตเนื่ องจากพบ
ปั ญหาในการผลิตที่ไม่ต่อเนื่ องจากจุดที่เป็ นคอขวดในกระบวนการผลิต โดยการกาจัดความสู ญเปล่า
ทางด้านเวลาและกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่า ทาให้สามารถผลิ ตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เพิ่มมากขึ้น และจาก
การปรับปรุ งกระบวนการผลิตนี้ ก็สามารถลดของเสี ยลงได้ ได้ทาการปรับเรี ยบกระบวนการผลิตด้วย
เทคนิ คของลีนคือ การกาหนดแผนการทางานของเครื่ องจักร ด้านกระบวนการผลิต ฝึ กกระบวนการ
ทางานกับพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน แสดงอัตราส่ วนผสมในขั้นตอนการผสมวัตถุดิบอย่าง
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ชัดเจน และทาการฝึ กอบรมความรู้ในเรื่ องของกระบวนการทางานของพนักงาน เพื่อทาการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิต ผลจากการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตพบว่า สามารถ
เพิ่ ม ปริ ม าณผลิ ต ภัณ ฑ์ จากเดิ ม และสามารถผลิ ตผลิ ต ภัณ ฑ์ อิ ฐ บล็ อ กได้เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม จากการ
ปรับปรุ งการผลิตนี้สามารถลดของเสี ยลงได้
ลัค นา กวินกิ จจาพร (2555) ได้ท าการศึก ษาการประยุก ต์ใช้ระบบการผลิ ตแบบลี น ภายใน
โรงงานการผลิตของ บริ ษทั จอย สปอร์ ต จากัด ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตและปรับปรุ งการดาเนิ นงาน
ภายในโรงงานผลิ ตเรื อคายัค โดยการสร้ างแผนภูมิสายธารคุ ณค่าซึ่ งสามารถแบ่งเป็ นการออกแบบ
ระบบการผลิต การประยุกต์ใช้การไหล การประยุกต์ใช้การดึง รวมถึงการสร้างแผนภูมิสายธารคุณค่า
สถานการณ์ในอนาคตของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถช่วยลดระยะเวลาทั้งหมดในการผลิต ผลรวมของเวลา
ในกระบวนการผลิ ตของแต่ล ะสถานี ล ดลง ในการปรั บ เปลี่ ยนและรอคอยก่ อนเข้าสถานี ก ารผลิ ต
ระบบการผลิตที่มีการลดลงของทุกสถานี การทางาน ลดความสู ญเสี ยลงได้ ทาให้ตน้ ทุนการผลิ ตต่อ
หน่วยลดลงและสามารถผลิตในปริ มาณที่เพิ่มขึ้นได้
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา

การดาเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิตยางพารา
แผ่นดิ บ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิ คการผลิ ตแบบลี น ของห้างหุ ้นส่ วนจากัดภูพิงค์ยางพารา จังหวัด
เชี ย งราย มี ร ะเบี ย บวิธี ก ารศึ ก ษาประกอบด้ วยขอบเขตการศึ ก ษาวิธี ก ารศึ ก ษา เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ น
การศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูล และระยะเวลาในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนื้ อหา
เนื้ อหาในการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นศึ กษาการปรับ ปรุ งประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการผลิ ต
ยางพาราแผ่นดิบ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิ คการผลิตแบบลีน ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา
จัง หวัด เชี ย งราย โดยเริ่ ม จากการศึ ก ษารู ป แบบและขั้น ตอนกระบวนการผลิ ต ยางพาราแผ่น ดิ บ
ในปั จจุบ นั เพื่ อปรั บ ปรุ งและเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพในกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ มาสร้ างเป็ น
แผนภูมิสายธารแห่ งคุณค่า สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อกาจัดความสู ญเปล่า ในกระบวนการผลิตยางพารา
แผ่นดิบ แล้วจึงปรับปรุ งเป็ นแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์ในอนาคต โดยประสิ ทธิ ภาพที่เพิ่มขึ้น
วัดได้จากกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ก่อนปรับปรุ งและหลัง การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาวิจยั
เชิ งคุณภาพ ผูศ้ ึกษาใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ ตามลักษณะงาน และหน้าที่ของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลเพื่อเปรี ยบเที ยบผลที่ได้ก่อนและหลัง
การปรับปรุ ง
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชรกรในการศึ ก ษาในครั้ งนี้ คื อ พนัง งานของห้ า งหุ ้ น ส่ วนจากัดภู พิ ง ค์ย างพารา
จานวน 32 คน และกลุ่ มตัวอย่าง โดยใช้วิธี (Purposive sampling) เลื อกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ
เจ้า ของกิ จ การ 1 คน เจ้า หน้ า ที่ ฝ่ ายจัด ซื้ อ 2 คน เจ้าหน้า ที่ ค วบคุ ม การผลิ ต 4 คน เจ้าหน้ าที่ ดู แ ล
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คลังสิ นค้า 2 คน รวมจานวนประชากรที่จะทาการศึกษาครั้งนี้ ทั้งหมด 9 คน เนื่ องจาก
เป็ นผูม้ ีความชานาญและมีประสบการณ์ในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 ข้อมูล และแหล่งข้อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เกี่ ยวกับ ความคิ ดเห็ น ปั ญ หาและสาเหตุ ข องปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต
ยางพาราแผ่นดิ บ ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาในกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ รวมถึ ง
ความเป็ นไปได้ในการนาระบบลี น เข้ามาประยุก ต์ใช้ในโรงงาน การเปรี ยบเที ยบประสิ ทธิ ภาพที่
เกิ ดขึ้ นก่ อ นและห ลั ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารผลิ ตแบบลี น และการสั ง เกตการณ์ โดยตรง
(Direct Observation) การสั ง เกตการณ์ ปั ญ หาและสาเหตุ ข องปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวงการผลิ ต
ยางพาราแผ่นดิบทุกขั้นตอนแต่ละสถานี การผลิต ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อสร้างสายธาร
คุ ณแห่ งคุ ณค่า กระบวนการผลิ ตทั้งหมดสถานการณ์ ปัจจุ บนั เพื่อนามาวิเคราะห์ และประเมินความ
เป็ นไปได้ในการนาระบบการผลิตแบบลีนมาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงการลดปัญหาในการผลิต
แต่ละสถานีการผลิต
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับการผลิตของ
โรงงาน ได้แก่ระยะเวลาที่ ใช่ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิ ต และศึกษาจากหนังสื อ วารสาร
สิ่ งพิ มพ์งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง และการค้นคว้าข้อมู ลผ่านทางสื่ อออนไลน์ ที่เกี่ ยวข้อง ที่ ได้จากแหล่ ง
สถานที่ราชการ สถาบันอุดมศึกษาและหน่ วยงานเอกชนที่ได้มีการเก็บข้อมูลและรวบรวมไว้ รวมถึ ง
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานที่ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา

24

3.3 การรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
1) การสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) ประกอบการสั งเกตการณ์ โดยแบ่ ง การ
สัมภาษณ์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ให้ สัมภาษณ์
เรื่องทีส่ ั มภาษณ์
เจ้าของกิจการ 1 คน
- ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับห้างหุ ้นส่ วนภูพิงค์ยางพาราจากัด
- การปรับปรุ งโรงงานและกระบวนการผลิตในอนาคต
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ อ 2 คน
- การจัดซื้ อการตรวจรับน้ ายางพาราก่อเข้าโรงงานผลิต
- ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
- ระบบการขนย้ายและขั้นตอนในการทางาน
- การแบ่งหน้าที่และระบบในการทางาน- ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ควบคุมการผลิต 4 คน
- กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
- รู ปแบบการทางานและการแบ่งหน้าที่ในการทางาน
- ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต จุดรอคอยงาน
- ปั ญหาและอุปสรรคที่พบในการทางานและเกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ระบบการทางานของเครื่ องจัก
- ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
เจ้าหน้าที่ดูแลคลังสิ นค้า 2 คน
- ระยะเวลาและวิธีการในการขนย้ายยางพาราแผ่นดิบ
ในการนาไปตากและเก็บ
- ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรุ งการปฏิบตั ิงานให้
ดีข้ ึน
2)

ตารางเก็บข้อมูลการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
ทาการเก็บข้อมูล
ช่วงเวลาในการทางาน
ผลการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ในการศึ ก ษาจากการสั ง เกตและสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก โดยใช้เทคนิ ค การ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล เป็ นการวิเคราะห์ เชิ งคุ ณภาพ (Quality Analysis) โดยรวบรวมข้อมูลและประเด็น
ปั ญหาต่ างๆ ที่ พ บ และวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบก่ อนและหลังกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ โดย
ประยุกต์ใช้เทคนิ คการผลิตแบบลีน ที่ใช้ในการศึกษา โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลของการศึกษานี้ เป็ น
ข้อความบรรยาย ซึ่ งจะขึ้นอยูก่ บั ประเด็นปั ญหาที่จะวิเคราะห์ และการเลือกข้อมูลจากการสังเกตและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก
3.5 ระยะเวลาในการดาเนินการศึกษา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิ บ
ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง กรกฎาคม พ.ศ.
2557
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บทที่ 4
ผลการศึกษา

การศึ ก ษาเรื่ อง การปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิ คการผลิ ตแบบลีน ของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา จังหวัดเชี ยงราย การใช้
เทคนิ คการผลิ ตแบบลี นเพื่ อปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ตท าให้กระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ มี
ประสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ นเพื่ อให้ได้ยางพาราแผ่นดิ บที่ มี คุณภาพเพิ่ม ขึ้ น ลดความสู ญเปล่ าที่ เกิ ดขึ้ นใน
กระบวนการผลิต และลดการสู ญเสี ยวัตถุดิบในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ โดยในกรณี ศึกษา
นี้เมื่อได้ทาการดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินการศึกษาได้ผลวิเคราะห์ ดังนี้
4.1 การนาแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนั มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ผลิตยางพาราแผ่นดิบ
4.2 แนวทางการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
4.3 การการเปรี ยบเทียบผลก่อนและหลังการดาเนินการ
4.1 การนาแผนภูมิสายธารแห่ งคุณค่ าสถานการณ์ ปัจจุบัน มาประยุกต์ ใช้ ในกระบวนการผลิตยางพารา
แผ่นดิบ
การประยุกต์ใช้แผนภูมิสายธารแห่ งคุ ณค่าในการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บนั้น วัตถุประสงค์เพื่อ
เป็ นเครื่ องมือที่สามารถมองเห็ นสถานะและกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บที่ เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั
และเพื่อสามารถระบุถึงแนวทางของกระบวนการต่างๆที่ควรจะปรับปรุ งในอนาคต เพื่อให้สามารถ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการผลิ ต ยางพาราแผ่ น ดิ บ มากยิ่ ง ขึ้ น ดัง นั้ น หลัง จากที่ ไ ด้ศึ ก ษา
กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบแล้วจึงจัดทาแผนภาพกระบวนการผลิตจาแนกตามกิจกรรม ตั้งแต่
ขั้น ตอนการรั บ วัต ถุ ดิ บ คื อ น้ า ยางพาราจากเกษตรกร จนกระทั่ง ถึ ง กระบวนการผลิ ต และจัด ส่ ง
ยางพาราแผ่นดิบไปยังลูกค้าได้ โดยได้ทาการวิเคราะห์แต่ละกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม และทาการจัด
ประเภทของแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิบ การตรวจสอบ การเคลื่ อนย้ายและ
ขนส่ ง รวมทั้งระบุถึงระยะเวลาที่ใช้แต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
27

ข้อมูลที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ มีท้ งั ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่ งได้จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกและ
การสั ง เกตโดยตรง เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาและสาเหตุ ข องปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น ในแต่ ล ะกิ จ กรรมใน
กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่ งได้จากเอกสารต่างๆ ของผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง โดยพบว่าสามารถจาแนกกิ จกรรมใน
กระบวนการผลิ ต ยางพาราแผ่น ดิ บ ได้ 12 กิ จกรรม ท าให้ ท ราบเวลาที่ ใ ช้ใ นแต่ ล ะกิ จกรรมของ
กระบวนการผลิ ต ยางพาราแผ่ น ดิ บ ปั ญ หาที่ เกิ ด จากความสู ญเปล่ า และของเสี ยที่ เกิ ด ขึ้ นใน
กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ รวมถึงการวางผังโรงงานและเครื่ องจักรไม่เป็ นไปตามลาดับของ
การผลิต
จากการสัมภาษณ์ พนักงานในส่ วนของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิ บ จานวน 9 คน และ
การจับเวลาในแต่ละกระบวนการผลิต สามารถสรุ ปเวลาในการปฏิ บตั ิต้ งั แต่กระบวนการรับวัตถุ ดิบ
(น้ ายางพารา) ไปจนกระทัง่ กระบวนการผลิตและจัดส่ งไปยังลูกค้า โดยนาเอาเวลาเฉลี่ยที่ได้ มาใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบในการสร้ างแผนภาพกระบวนการผลิ ตเพื่อจาแนกกิ จกรรม แล้วจึงทาจัดทาแผนภูมิ
สายธารแห่งคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อนามาวิเคราะห์กิจกรรมแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิต
ยางพาราแผ่นดิบดังต่อไปนี้
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ผู้จัดส่งสินค้า
Supplier

ข้อมูล
คาสั่งซื้อรายเดือน

น้ายางพารา

ลูกค้า

กระบวนการผลิต

ข้อมูล
คาสั่งซื้อรายเดือน

ความต้องการ
จานวน

จานวน 3,000
ลิตร วัน

คลังสินคา

29
กระบวน
การที่

กระบวน
การที่

กระบวน
การที่

36
72
VA

32

48
VA

VA

กระบวนก
ารที่

กระบวน
การที่

30

30

VA

VA

กระบวน
การที่

47
VA

45

กระบวน
การที่

กระบวน
การที่

กระบวนการ
ที่

60

47

44

VA

VA

VA

กระบวนการ
ที่

38
VA

34

กระบวนก
ารที่

120
NNVA

กระบวนการ
ที่

68
NNVA

Production Lead
Time = 751 min
Process Time
Time = 636 min

ภาพที่ 4.1 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM) ของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ สถานการณ์ปัจจุบนั

30

29

จากแผนภู มิ ที่ 4.1 แผนภู มิ ส ายธารแห่ ง คุ ณ ค่ า ของกระบวนการผลิ ต ยางพาราแผ่ น ดิ บ
สถานการณ์ปัจจุบนั แสดงภาพในมุมมองของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบเริ่ มจากลูกค้าเป็ นผูส้ ั่ง
ให้ท างโรงงานผลิ ตล่ วงหน้าพร้ อมกับ แจ้งกาลังการผลิ ตที่ ผ ลิ ตได้ จากนั้นทาการวางแผนการผลิ ต
ภายใน พร้ อมเตรี ยมการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบในการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ (น้ ายางพารา) ในแต่ละวัน เพื่ อ
เริ่ มทาการผลิตยางพาราก่อนล่วงหน้าเนื่ องจากการผลิ ตยาพาราแผ่นดิบต้องใช้เวลาในการผลิตพร้อม
ส่ ง ลู ก ค้า จะเห็ น ได้ ว่ า เวลาทั้ง หมดที่ ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิ ต 751 นาที และเวลาที่ ใ ช้ ใ นแต่ ล ะ
กระบวนการผลิ ต 636 นาที ซึ่ งเป็ นเวลาก่ อ นการน าเทคนิ ค การผลิ ต แบบลี น เข้า มาปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต ยางพาราแผ่ น ดิ บ จากแผนภู มิ ส ายธารแห่ ง คุ ณ ค่ า สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน
การสังเกตและการสัมภาษณ์ สามารถวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
ได้ดงั ต่อไปนี้คือ
กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม คื อ กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การแล้ว เพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ ก ับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดย
สามารถพิจารณาจากกิ จกรรมที่ส่งผลให้ยางพาราแผ่นดิ บมี คุณภาพดี มูลค่าสู งขึ้นเป็ นที่ตอ้ งการของ
โรงงานและตลาดยางพารา เนื่ องจากราคายางพาราจะถูกตั้งราคาตามเกรดคุ ณภาพยางพาราที่ได้การ
แปรรู ปต่อกิโลกรัม
กิ จ กรรมที่ จ าเป็ นแต่ ไ ม่ มี คุ ณ ค่ า เพิ่ ม คื อ กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การแล้ ว ไม่ ท าให้ เกิ ด การเพิ่ ม
มูลค่าให้กบั ยางพาราแผ่นดิบเพิ่มขึ้น แต่จาเป็ นต้องทาซึ่ งกิจกรรมที่มีความจาเป็ นในการบวนการผลิต
ไม่สามารถตัดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งออกไปจากกระบวนการได้เนื่ องจากมีความเชื่อมโยงกัน
กิ จกรรมที่ ไ ม่ มี คุ ณ ค่ าเพิ่ ม คื อ กิ จ กรรมในกระบวนการผลิ ต แล้วไม่ ท าให้ ย างพาราแผ่น ดิ บ
มี มูลค่าเพิ่มขึ้ น ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องทา ควรถู กกาจัดออกไปเพื่ อลดเวลาในกระบวนการผลิ ต และเป็ น
กิจกรรมที่ไม่เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ ของกระบวนการผลิต
จากการวิ เ คราะห์ แผนภู มิ ส ายธารแห่ งคุ ณ ค่ า สถานการณ์ ปั จจุ บ ั น ของโรงงานผลิ ต
ยางพาราแผ่นดิ บ จะพบว่ามีปัญหาในแต่ละขั้นตอนการผลิ ตมีการรอคอยระหว่างจุด การเคลื่อนไหว
โดยไม่จาเป็ นของแรงงาน รวมถึงการทางานซ้ าซ้อนเกิดข้อผิดพลาดในการทางานเนื่องจากการสื่ อสาร
ไม่ ตรงกัน ท าให้ เกิ ดความล่ า ช้าและขาดประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน และปั ญ หาอี ก ด้านที่ พ บใน
กระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ คื อ การเกิ ดของเสี ย จากการใช้น้ าและสารเคมี (กรดฟอร์ มิก )
ในขั้นตอนการผสมกับน้ ายางในตะกง การผสมกรดฟอร์ มิกเกิ นปริ มาณที่กาหนด และการใช้น้ าใน
แต่ ล ะกระบวนการที่ ม ากเกิ น ความจ าเป็ นท าให้ เสี ย เวลาในกระบวนการผลิ ต ยางพาราแผ่ น ดิ บ
จากแผนภูมิสายธารแห่ งคุ ณค่า สถานการณ์ ปัจจุบนั ได้แสดงเวลาผลิ ตรวมทั้งหมดที่ ใช้ในการผลิ ต
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ยางพาราแผ่นดิ บก่อนการนาเทคนิ คการผลิตแบบลีนเข้ามาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตเพื่อแสดง
ภาพของกระบวนการต่างๆ ตารางที่ 2 3 และ4 แสดงข้อมูลทางด้านรายละเอียดของระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ การวิเคราะห์ คุ ณ ค่ากิ จกรรมในกระบวนการผลิ ต และปั ญ หาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบของแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนั
ตารางที่ 4.1 สรุ ปข้อมูลการวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมและข้อมูลของระยะเวลาในการผลิตแต่ละ
กระบวนการ ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนรอคอยเพื่อเข้าสู่ กระบวนการผลิตต่อไป และระยะเวลา
ทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
กิจกรรมในกระบวนการผลิต

การวิเคราะห์
คุณค่ ากิจกรรม

ผลรวมเวลาทีใ่ น
การผลิตของแต่
ละกระบวนการ
เวลาเฉลีย่
(นาที)

เวลาทั้งหมด
ทีใ่ ช้ ในการ
ผลิต
(นาที)

72
-

เวลาในการ
ปรับเปลีย่ น
และรอคอย
ก่ อนเข้ า
กระบวนการ
ผลิตขั้นต่อไป
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1. การเก็บรวบรวมน้ ายาง
ความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นน้ ายางพารา
ที่ รอคอยเพื่ อน าเข้าสู่ กระบวนการ
กรอง
2. การกรองน้ ายางจะทาการกรองน้ า
ยางด้วยเครื่ องกรอง
3. การตวงน้ ายางใส่กระบะ หรื อ ตะ
กง
4. การผสมน้ ากับน้ ายาง
5. การใช้น้ ากรดฟอร์มิกผสม น้ ายาง
6. การกวาดฟองน้ ายางและ ปิ ดฝา
ตะกง ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
จุดที่รอคอยให้น้ ายางพาราแข็งตัว
ก่อนเข้าสู่กระบวนการต่อไป
7. การนวดแผ่นยาง
8. การรี ดแผ่นยางด้วยเครื่ องรี ดเรี ยบ

NNVA
NVA

VA

48

-

-

VA

32

-

-

VA
VA
VA
VA

30
30
47
-

45

-

VA
VA

60
47

-

-

31

-

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) สรุ ปข้อมูลการวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมและข้อมูลของระยะเวลาในการผลิตแต่
ละกระบวนการ ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนรอคอยเพื่อเข้าสู่ กระบวนการผลิตต่อไป และ
ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
กิจกรรมในกระบวนการผลิต

การวิเคราะห์
คุณค่ ากิจกรรม

ผลรวมเวลาทีใ่ น
การผลิตของแต่
ละกระบวนการ
เวลาเฉลีย่
(นาที)

เวลาในการ
ปรับเปลีย่ น
และรอคอย
ก่ อนเข้ า
กระบวนการ
ผลิตขั้นต่อไป

เวลาทั้งหมด
ทีใ่ ช้ ในการ
ผลิต
(นาที)

9. การรี ดแผ่นยางด้วยเครื่ องรี ดดอก
VA
44
10.การล้างแผ่นยาง
VA
38
ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจุดที่ยางพารา
NVA
34
แผ่นดิบรอเพื่อจะนาไปผึ่ง
11. การผึ่งแผ่นยาง
VA
120
12. การขนย้ายและจัดเก็บยางพารา
NNVA
68
แผ่นดิบที่โรงเรื อน
รวม
636
115
751
หมายเหตุ: Value Added: VA / Necessary but Non Value Add: NNVA/ Non Value: NVA

จากตารางที่ 4.1 การดาเนิ นกิจกรรมในกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ทั้ง 12 กิจกรรมตาม
หลักเกณฑ์ ส ามารถวิเคราะห์ คุ ณค่ ากิ จกรรมและจาแนกกิ จกรรมได้ดงั นี้ พบว่ามี 10 กิ จกรรมใน
กระบวนการผลิ ต ที่ เป็ นกิ จกรรมที่ มีคุณค่าเพิ่มทาให้ยางพาราแผ่นดิ บมีมูลค่าเพิ่มขึ้ น ประกอบด้วย
กิจกรรม 1) การกรองน้ ายางจะทาการกรองน้ ายางด้วยเครื่ องกรอง 2) การตวงน้ ายางใส่ กระบะ หรื อ ตะกง
3) การผสมน้ ากับน้ ายาง 4) การใช้น้ ากรดฟอร์ มิกผสมน้ ายาง 5) การกวาดฟองน้ ายางและ ปิ ดฝาตะกง 6)
การนวดแผ่นยาง 7) การรี ดแผ่นยางด้วยเครื่ องรี ดเรี ยบ 8) การรี ดแผ่นยางด้วยเครื่ องรี ดดอก และ 9) การ
ล้างแผ่นยาง 10) การผึ่งยางพาราแผ่นดิบ
จากการสั ม ภาษณ์ แ ละสั ง เกต พนัก งานที่ อ ยู่ใ นกระบวนการผลิ ต ทั้ง 6 คน ให้ ค วามเห็ น ว่า
กิ จกรรมเหล่ านี้ เป็ นกิ จกรรมที่ มี ค วามจาเป็ น และมี ค วามส าคัญ ต่ อการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ให้ มี
มูลค่าเพิ่ม โดยกิจกรรมที่มีคุณค่าเพิ่มทั้ง 10 กิจกรรม
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จากกิจกรรมในขั้นตอนการผลิตยางพาราแผ่นดิบอีก 3 กิจกรรม คือ 1) การเก็บรวบรวมน้ ายาง 2)
การผึ่งแผ่นยาง และ 3) การขนย้ายและจัดเก็บยางพาราแผ่นดิบที่โรงเรื อนจากการสัมภาษณ์และสังเกต
พนักงานที่ อยู่ในกระบวนการผลิ ตทั้ง 5 คน ให้ความเห็ นว่า กิ จกรรมเหล่ านี้ เป็ นกิ จกรรมที่ มีความ
จาเป็ นในกระบวนการผลิตซึ่ งไม่สามารถตัดกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ งออกจากกระบวนการ
ผลิ ตได้ เนื่ องจากกิ จกรรมมีความเชื่ อมโยงกัน รวมถึ งกิ จกรรมดังกล่าวเป็ นกิ จกรรมที่จาเป็ นแต่ไม่มี
คุณค่าเพิ่ม
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตพนักงานในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่น
ดิบมีกิจกรรมใดที่ไม่มีคุณค่าเพิ่มมี 2 กิจกรรม คือในส่ วนขอรอคอยระหว่างจุดก่อนนาน้ ายางพาราเข้า
สู่ กระบวนการกรองด้วยเครื่ องกรอง และสุ ดท้ายในกิจกรรมที่ลา้ งยางพาราแผ่นดิบแล้วมีการรอคอย
ของยางแผ่นดิบที่ตอ้ งขนย้ายไปผึ่ง ทาให้เกิดการรอคอยระหว่างจุดซึ่ งทาให้เสี ยเวลาในการผลิตและ
การว่างงานของพนักงานในจุดนั้น
ตารางที่ 4.2 สรุ ปข้อมูลเวลาที่ใช้ในกิจกรรมกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
กิจกรรม
เวลา (นาที)
เปอร์ เซ็นต์
กิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added: VA)
กิจกรรมที่จาเป็ นแต่ไม่มีคุณค่าเพิม่
(Necessary but Non Value Add: NNVA)
กิจกรรมที่ไม่เพิม่ คุณค่า (Non Value: NVA)
รวม

541

72.03

140

18.64

70
751

9.32
100

จากตารางที่ 4.2 เวลาที่ ใช้โดยแยกตามลักษณะกิ จกรรม พบว่ากิ จกรรมที่สร้ างคุ ณค่าเพิ่ม ใช้
ระยะเวลา 541 นาทีหรื อคิดเป็ น 72.03 เปอร์ เซ็นต์ ของระยะเวลาการดาเนิ นงานทั้งหมดของพนักงาน
ในส่ ว นของกิ จ กรรมที่ จ าเป็ นแต่ ไ ม่ มี คุ ณ ค่ า เพิ่ ม พบว่า ใช้ร ะยะเวลา 140 นาที หรื อ คิ ด เป็ น 18.64
เปอร์ เซ็ นต์ ของระยะเวลาการดาเนิ นงานทั้ง หมดของพนัก งาน และ กิ จกรรมที่ ไ ม่ มี คุ ณ ค่ าเพิ่ ม ใช้
ระยะเวลา 70 นาทีหรื อคิดเป็ น 9.32 เปอร์เซ็นต์ ของระยะเวลาการดาเนิ นงานทั้งหมดของพนักงาน ใช้
เวลารวมในหารผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ทั้งหมด 751 นาที ซ่ ึ งเป็ นเวลาก่อนการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตโดยเทคนิคการผลิตแบบลีน

33

จากการสั ม ภาษณ์ แ ละการสั ง เกตกระบวนการผลิ ต ยางพาราแผ่ น ดิ บ แต่ ล ะกิ จ กรรมใน
กระบวนการผลิตซึ่ งสรุ ปปั ญหาและความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.3 สรุ ปข้อมูลของปั ญหาและความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
ปัญหาความสู ญเปล่ าทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการผลิต
กิจกรรมในกระบวนการผลิต
ยางพาราแผ่ นดิบ
1. การเก็บรวบรวมน้ ายาง
การรอคอยเพื่อนาน้ ายางเข้าสู่ กระบวนการต่อไป
2. การกรองน้ ายางจะทาการกรองน้ ายางด้วย
เครื่ องกรอง
3. การตวงน้ ายางใส่ กระบะ หรื อ ตะกง
การผสมอัตราส่ วนที่ไม่เท่ากัน
การผสมอัตราส่ วนที่ไม่เท่ากันในแต่ละรอบการ
4. การผสมน้ ากับน้ ายาง
ผลิต การทางานซ้ าซ้อน
5. การใช้น้ ากรดฟอร์ มิกผสม น้ ายาง
การทางานซ้ าซ้อน
6. การกวาดฟองน้ ายางและ ปิ ดฝา ตะกง
การรอคอยงานระหว่างจุดของคนงาน
7. การนวดแผ่นยาง
การเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของคนงานระหว่างจุด
การเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของคนงานระหว่างจุด
8. การรี ดแผ่นยางด้วยเครื่ องรี ดเรี ยบ
และการแก้ไขงานที่ผดิ พลาด
การเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของคนงานระหว่างจุด
9. การรี ดแผ่นยางด้วยเครื่ องรี ดดอก
และการแก้ไขงานที่ผดิ พลาด
10. การล้างแผ่นยาง
การเคลื่อนไหวที่ไม่จะเป็ นของคนงานระหว่างจุด
11. การผึ่งแผ่นยาง
12. การขนย้ายและจัดเก็บยางพาราแผ่นดิบ การขนย้ายและการจัดเก็บยางพาราแผ่นดิบที่ไม่
ที่โรงเรื อน
เป็ นระบบ
จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็ นถึ งปั ญหาที่ เกิ ดขึ้นในแต่ละกระบวนการจากการสัมภาษณ์ และ
สังเกตการในกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ก่อนการปรับปรุ งกระบวนการยางพาราราแผ่นดิ บ
โดยเทคนิคการผลิตแบบลีน
การวิเคราะห์ ปัญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากแผนภูมิสายธารแห่ งคุ ณค่าสถานการณ์ ปัจจุบนั โดยการวาด
แผนภาพที่ แสดงถึงกระบวนการผลิ ตทั้งหมด จากการสังเกตการณ์ ในกระบวนการผลิต เพื่อศึกษา
สาเหตุของปั ญหาและความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ โดยการบันทึก
ข้อมูลก่อนและหลังการปรับปรุ งกระบวนการผลิ ต 20 วัน ทาการผลิตเพื่อนามาพิจารณาถึงความสู ญ
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เปล่าที่ซ่อนอยูใ่ นกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บที่ส่งผลให้การผลิตยางพาราแผ่นดิ บ ซึ่ งแต่ละ
กระบวนการในการผลิ ตของยางพาราแผ่นดิ บนั้นทาให้เกิ ดของเสี ยอันเกิ ดจากการผลิ ต เช่ น น้ า น้ า
ยางพารา และกรดฟอร์ มิก จากการเคลื่อนย้ายระหว่างจุดที่ขาดความระมัดระวังทาให้เกิดข้อผิดพลาด
หรื อการใช้วตั ถุดิบที่มีโดยไม่มีการวางแผนในการผสมอัตราส่ วนในการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่ทาให้
เกิ ดของเสี ยอยู่เป็ นประจา เพื่อแสดงข้อมูลของกระบวนการต่างๆ ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมูลด้าน
รายละเอียดของ การใช้น้ า น้ ายางพารา และกรดฟอร์ มิก ในกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิบในแต่
ละขั้นตอนการผลิต จากการสังเกตการและสัมภาษณ์พนักงาน
ตารางที่ 4.4 สรุ ปข้อมูลการใช้น้ า น้ ายางพารา และกรดฟอร์ มิก ในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
ในแต่ละขั้นตอนการผลิต (การผลิตยางพาราแผ่นดิบ 1,000 แผ่น ต่อวัน)
ลาดับ

กิจกรรมในกระบวนการผลิต

การใช้ นา้ ยางพารา

การใช้ นา้

1
2
3

การเก็บรวบรวมน้ ายาง
การกรองน้ ายาง
การตวงน้ ายางใส่ กระบะ หรื อ ตะ
กง

-

4

การผสมน้ ากับน้ ายาง

ทาความสะอาด
ทาความสะอา
ใช้น้ าโดยเฉลี่ย
ประมาณ 2,000
ลิตร
-

โดยเฉลี่ยใช้
ประมาณ 3000
ลิตร

7

การใช้น้ ากรดฟอร์มิกผสม
น้ ายางพารา
การกวาดฟองน้ ายางและ ปิ ดฝา
ตะกง
การนวดแผ่นยาง

8

การรี ดแผ่นยางด้วยเครื่ องรี ดเรี ยบ

-

9

การรี ดแผ่นยางด้วยเครื่ องรี ดดอก

-

5
6

การใช้ กรดฟอร์ มกิ
ความเข็มข้ น
90 เปอร์ เซ็นต์
-

-

-

-

โดยเฉลี่ยใช้
ประมาณ 10 ลิตร

-

-

-

-

ใช้ทาความ
สะอาดเครื่ องรี ด
ยาง
ใช้ทาความ
สะอาดเครื่ องรี ด
ยาง

-
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-

-

ตารางที่ 4.4 (ต่อ) สรุ ปข้อมูลการใช้น้ า น้ ายางพารา และกรดฟอร์ มิก ในกระบวนการผลิตยางพารา
แผ่นดิบในแต่ละขั้นตอนการผลิต (การผลิตยางพาราแผ่นดิบ 1,000 แผ่น ต่อวัน)
ลาดับ

กิจกรรมในกระบวนการผลิต

การใช้ นา้ ยางพารา
(ลิตร)

การใช้ นา้
(ลิตร)

10

การล้างแผ่นยาง

-

11

การผึ่งแผ่นยาง
การขนย้ายและจัดเก็บยางพารา
แผ่นดิบที่โรงเรื อน

-

ทาความสะอาด
แผ่นยาง
-

-

-

12

รวม โดยเฉลีย่ ประมาณ 3,000 ลิตร

ใช้ นา้ ยางพาราโดย โดยเฉลีย่ ใช้ น้า
เฉลีย่ ประมาณ
ประมาณ 2,000
3,000 ลิตร
– 2,500 ลิตร

การใช้ กรดฟอร์ มกิ
ความเข็มข้ น
90 เปอร์ เซ็นต์
โดยเฉลีย่ ใช้
ประมาณ 10 ลิตร

จากตารางที่ 4.4 พบว่าการใช้น้ ายางพาราโดยเฉลี่ย 3,000 ลิตร ใช้น้ าโดยเฉลี่ยประมาณ 2,000 –
2,500 ลิ ตร และกรดฟอร์ มิก ที่มีความเข้มข้น 90 เปอร์ เซ็ นต์ โดยเฉลี่ ยใช้ 10 ลิตร อัตราส่ วนผสมที่
นามาใช้ในการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บอาจมี การเปลี่ ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ค่าเปอร์ เซ็ นต์และคุ ณภาพน้ า
ยางพาราในแต่ละวัน และการใช้น้ าในการทาความสะอาดในกระบวนการต่างๆในการผลิตยางพารา
แผ่นดิบ
กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบของเสี ยที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะน้ าซึ่ งมีกรด
และเศษยางจากการผลิ ต ยางพาราแผ่น ดิ บ ถื อ เป็ นของเสี ย ปริ ม าณมากที่ สุ ด ในขั้น ตอนการผลิ ต
เนื่ องจากการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บต้องมี การใช้น้ าตั้งแต่ข้ นั ตอนการทาความสะอาดเครื่ องมื อและ
อุปกรณ์การผลิตยางพาราแผ่นดิบเพื่อให้ยางพาราแผ่นดิบมีความสะอาดเป็ นที่ตอ้ งการของตลาด และ
ขั้นตอนในการทาน้ ายางพาราสดให้จบั เป็ นก้อน จะต้องมีการเติ มน้ ายางสด 2 ส่ วน ต่อน้ าสะอาด 3
ส่ วน โดยจะมีการเติมสารเคมีคือกรดฟอร์ มิกลงในส่ วนผสมของน้ ายางสดกับน้ าสะอาด
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กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ มีการใช้น้ าในการผลิตในแต่ละจุดดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)

การล้างถังบรรจุน้ ายางสดรวมถึงเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
การผลิตยางพาราแผ่นดิบ คือน้ าในส่ วนที่เหลืออยูใ่ นตะกงที่ได้จากการจับตัวของน้ ายาง
สด
การนวดและรี ดแผ่นยาง เพื่ อหล่ อลื่ นเครื่ องรี ดยาง ในส่ วนนี้ จะมี เศษยางพาราปะปน
ออก มาด้วย
การล้างชาระกรดและสิ่ งสกปรกที่เหลืออยูใ่ นแผ่นยางให้หลุดออก
การล้างทาความสะอาดพื้นบริ เวณที่ผลิตยางพาราแผ่นดิบ
น้ ายางพาราผ่านตะแกรงกรอง

เติมน้ า

ตะกงสาหรับทายางให้เป็ นแผ่น

น้ าเสี ย และ
เศษขี้ยาง

น้ าสะอาด

การนวดยางและการรี ดยางด้วยเครื่ องรี ดลาย
เรี ยบและลายดอก

น้ าเสี ย

น้ าสะอาด

บ่อล้างน้ าแผ่นยางดิบ

น้ าเสี ย

น้ าสะอาด

ล้างทาความสะอาดพืน
้ และเครื่ องมืออุปกรณ์หลังผลิต
ยางแผ่นดิบเสร็ จ

น้ าเสี ย

ยางแผ่นดิบนาไปผึ่งให้แห้ง

ภาพที่ 4.2 แสดงการใช้น้ าและกรดฟอร์ มิกที่ใช้ในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
การใช้น้ าในกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บน้ าที่ ใช้ในการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บใน
การเป็ นอัตราส่ วนในการผสมกับน้ ายางพาราและกรดฟอร์ มิกเพื่อให้น้ ายางพาราจับตัวเป็ นก้อน และ
ในส่ วนของการใช้น้ าในการทาความสะอาดแผ่นยางพาราก่อนนาไปผึ่ง ทาให้เกิ ดของเสี ย ที่เกิ ดขึ้ น
ระหว่างการผลิต หากพนักงานแต่ละกระบวนการมีการใช้น้ าในอัตราส่ วนที่เหมาะสมและใช้น้ าอย่าง
ประหยัดจะช่วยลดของเสี ยและน้ าเสี ยอันเกิดจากกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบได้ โดยส่ วนมาก
ในการผลิ ต ยางพาราแผ่น ดิ บ ของภู พิ ง ค์ย างพาราพบว่าพนัก งานใช้น้ า เกิ น ความจะเป็ นโดยผสม
อัตราส่ วนที่เป็ นน้ าในปริ มาณที่มากจนเกินไปทาให้เกิดชิ้นงานบกพร่ องและการเปิ ดน้ าทิ้งไว้ทาให้เกิด
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ปั ญหาในด้านน้ าเสี ยเนื่องจากน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิตเมื่อถูกปนเปื้ อนกรดฟอร์ มิกแล้วไม่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นอกจากการบาบัดก่อนนาไปใช้
การเก็บข้อมูลในส่ วนของการผลิตยางพาราแผ่นดิบเพื่อนาไปเปรี ยบเทียบก่อนและหลัง
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์ พนักงานในกระบวนการผลิต
ยางพาราแผ่นดิบโดยมีการเก็บข้อมูลการผลิตยางพาราแผ่นดิบโดยบันทึกในรู ปแบบตารางเพื่อแสดง
ข้อมูลต่างๆ ตารางที่ 4.5 และ 4.6 แสดงข้อมูลด้านรายละเอียดของการผลิ ตยางพาราแผ่นดิบก่อนการ
ปรับปรุ ง และแสดงข้อมูลจานวนร้อยละของยางพาราแผ่นดิบที่มีคุณภาพเทียบกับยางพาราแผ่นดิบที่
เสี ยหรื อมีตาหนิ ในการผลิต 20 วัน ก่อนทาการปรับปรุ งกระบวนการผลิตโดยนาเทคนิคการผลิตแบบ
ลีนมาใช้
ตารางที่ 4.5 สรุ ปข้อมูลการผลิตยางพาราแผ่นดิบก่อนทาการปรับปรุ ง
ช่ วงเวลาในการทางาน
วันที่ทาการเก็บข้ อมูล
8.00 – 17.00 น.
เดือนมีนาคม 2557
ผลการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
1/3/2557
2/3/2557
3/3/2557
4/3/2557
5/3/2557
6/3/2557
7/3/2557
8/3/2557
9/3/2557
10/3/2557
11/3/2557
12/3/2557
13/3/2557
14/3/2557
15/3/2557

แผ่นยางดี (แผ่ น)

แผ่นยางเสี ยหรือมีตาหนิ (แผ่ น)

823
850
856
840
837
800
841
825
831
830
840
823
850
860
815

32
27
37
30
28
34
30
31
33
36
24
44
37
36
34
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ) สรุ ปข้อมูลการผลิตยางพาราแผ่นดิบก่อนทาการปรับปรุ ง
ช่ วงเวลาในการทางาน
วันที่ทาการเก็บข้ อมูล
8.00 – 17.00 น.
เดือนมีนาคม 2557
ผลการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
แผ่นยางดี (แผ่ น)

แผ่นยางเสี ยหรือมีตาหนิ (แผ่ น)

16/3/2557

733

35

17/3/2557
18/3/2557
19/3/2557
20/3/2557
รวม

840
800
830
824
16,548

31
30
29
31
638

เมื่ อน าข้อมู ล ที่ ท าการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ก่ อนท าการปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต 20 วัน มา
พิ จารณา จากการเก็ บ ข้อมู ล น ามาสร้ างตารางเปรี ยบเที ย บผลิ ตภัณ ฑ์ ยางพาราแผ่น ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ
เปรี ยบเทียบกับยางพาราแผ่นดิบที่เสี ยหรื อมีตาหนิ
ตารางที่ 4.6 สรุ ป ข้อ มู ล จานวนร้ อยละของยางพาราแผ่น ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพเปรี ย บเที ย บกับ ยางพารา
แผ่ น ดิ บ ที่ เสี ยห รื อมี ต าห นิ ใน การผลิ ต 20 วั น ก่ อ น ท าก ารป รั บ ป รุ งก ระบ วน ก ารผลิ ต
โดยนาเทคนิคการผลิตแบบลีนมาใช้
เวลาในการผลิต 20 วัน
เฉลีย่ ต่ อวัน
ผลิตภัณฑ์ ยางพาราแผ่นดิบ
เปอร์ เซ็นต์ (%)
จานวน (แผ่ น)
(แผ่น)
ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพ
16,548
827
96.28
ยางพาราแผ่นดิ บที่เสี ยหรื อมี
638
31.9
3.72
ตาหนิ
รวม
17,186
859
100
จากตารางที่ 4.6จากตาราง แสดงให้เห็นถึงการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่ได้คุณภาพแลยางพารา
แผ่นดิบที่เป็ นของเสี ย หรื อมีตาหนิในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่ผลิตขึ้นภายใน 20 วัน ก่อน
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
โดยได้ยางพาราแผ่นดิบใน
กระบวนการผลิตทั้งหมดรวม 17,186 แผ่น เฉลี่ย 859 แผ่นต่อวัน ได้ยางพาราแผ่นดิบที่มีคุณภาพ
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จานวน 16,548 แผ่น เฉลี่ย 827 แผ่นต่อวัน คิดเป็ น 96.28 เปอร์ เซ็นต์ โดยทางห้างหุ น้ ส่ วนจากัดภูพิงค์
ยางพารามีเป้ าหมายในการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่มากกว่า 900 แผ่นต่อวัน เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพใน
กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีนและลดปั ญหาการผลิตยางพาราแผ่น
ดิบที่เสี ยและมีตาหนิให้ลดลง การผลิตยางพาราแผ่นดิบที่มีคุณภาพดีเพิ่มขึ้นในการผลิตในแต่ละวัน
เมื่อศึกษากระบวนการผลิตพบว่าเวลาที่สูญเปล่าในการผลิตยางพาราแผ่นดิบจากการสัมภาษณ์
และสังเกตกระบวนการผลิต และการแสดงความเห็ นและคาแนะนาของพนักงานที่เป็ นปั ญหาและ
ความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตซึ่ งมีความสาคัญในด้านคุณภาพยางพาราแผ่นดิบและควร
ได้รับ การปรับ ปรุ ง เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ตยางพาราแผ่น ดิ บ ให้ เป็ นไปตามเป้ าหมายของ
โรงงานที่ ตอ้ งการผลิ ตยาพาราแผ่นดิ บที่ มีคุณ ภาพดี จานวน 1,000 แผ่นต่อวันเพื่ อลดของเสี ย และ
ชิ้ นงานบกพร่ อง ซึ่ งจะส่ งผลต่อราคายางพาราแผ่นดิ บและต้นทุ นในการผลิ ต ซึ่ งพบว่าปั ญหาและ
กระบวนการที่สูญเปล่าในการผลิตเกิดจาก
1) ความสู ญเปล่าในเรื่ องของเวลาในกระบวนการที่ 3) การตวงน้ าลงในตะกง กระบวนการ
ที่ 4) การผสมน้ ายางพารากั บ น้ า และกรบวนการที่ 5) การเติ ม กรดฟอร์ มิ ก ลงในน้ ายาง
ซึ่ งทั้ง 3 กระบวนการมี ค วามส าคัญ ใน 3 กระบวนการพนั ก งานจะเคลื่ อ นไหวโดยไม่ จ าเป็ น
ในเรื่ องของการค้ น หาอุ ป กรณ์ และการจัด วางตะกงแบบกระบะ ที่ ต้ อ งน ามาจัด เรี ยงและ
การเดิ น ไปมาหลายรอบ และไม่ มี อ ัต ราส่ วนผสมที่ ชัด เจนในขั้น ตอนการผสมท าให้ เกิ ดชิ้ น งาน
ที่ บ กพร่ อ งและเสี ย หายได้ รวมถึ ง การใช้ ต ะกงแบบถาดท าให้ เสี ยเวลาในการผสมอัต ราส่ ว น
และทาให้เกิดการทางานซ้ าซ้อน
2) การขาดความรู้และขาดประสบการณ์ของพนักงานในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
ในขั้นตอนการรี ดเรี ยบ
3) การเคลื่ อนไหวที่ไม่จาเป็ นของพนักงานเนื่ องจากการจัดสถานที่และการจัดวางสิ่ งของ
กีดขวางการทางานในขั้นตอนของการนวนยาง และการนายางพาราแผ่นดิบเข้าเครื่ องรี ดเรี ยบ และการ
ล้างยางพาราแผ่นดิบก่อนนาไปผึ่ง
4)

ความสู ญเปล่าที่จากการใช้เวลาในการข้นย้ายและการจัดเก็บยางพาราแผ่นดิ บที่ไม่เป็ น

ระบบ
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4. 2 แนวทางการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพกระบวนการผลิตยางพาราแผ่ นดิบ
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ โดยพิจารณาความสู ญเปล่าที่เกิ ดขึ้นใน
กิ จกรรมกระบวนการผลิ ต การกาจัดความสู ญ เปล่ าจากการผลิ ตแบบลี น เพื่ อนามาพิ จาณาท าการ
วิเคราะห์ หาแนวทางการปฏิ บตั ิเพื่อทาให้กระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น
เพื่อส่ งผลให้ได้ยางพาราแผ่นดิบที่เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งยังช่วยลดความสู ญ
เปล่าจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ น การผลิ ตชิ้นงานบกพร่ อง การรอของกระบวนการผลิ ตยางพารา
แผ่นดิ บ ทางด้านเวลา โดยอาศัยเครื่ องมื อจากการผลิ ตแบบลี น ด้วยการสร้ างแผนภูมิ ส ายธารแห่ ง
คุณค่า ของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ สถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้ทราบความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิ ตยงพาราแผ่นดิ บโดยละเอียด เพื่อลดความสู ญเปล่ าที่เกิ ดขึ้นโดยการใช้หลักการ
ECRS เป็ นหลักการที่ประกอบด้วย การกาจัด การรวมกัน การจัดใหม่ การทาให้ง่าย และการส่ งเสริ ม
กิจกรรม 5ส ในโรงงานควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการผลิตยางพาราแผ่นดิบมากขึ้น
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยอาศัยหลักการของ ECRS จากปั ญหาที่เกิดขึ้นดังนี้
4.2.1 การรวมกันและการกาจัด ในส่ วนของขั้นตอนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ขั้นตอนการ
รวบรวมและการกรองน้ ายางพาราเพื่อนาเข้าสู่ กระบวนการผลิตต่อไป โดยการรวบรวมน้ ายางพาราลง
ในถังบรรจุ แต่ละครั้ งต้องมี การกรองเอาเศษกิ่ งไม้ หรื อสิ่ งสกปรกติ ดมากับ น้ ายางพาราออก มีการ
กาหนดจุดรวบรวมน้ ายางและมีการติดป้ ายให้พนักงานกรองน้ ายางทุกครั้งเมื่อมีการรวบรวมน้ ายางลง
ในถัง ลดการเคลื่อนไหว ก้ม เงย ของพนักงานในการเคลื่อนน้ ายางพาราระหว่างจุด
รวบรวมน้ ำยำง
รอบรวมและกรองน้ ำยำง
กรองน้ ำยำง

ง
ภาพที่ 4.3 ขั้นตอนการรวบรวมและกรองน้ ายางพารา
4.2.2 การรวมกัน การจัดใหม่ และการกาจัด
ในส่ วนของขั้นตอนในการผสมวัตถุ ดิบ น้ า น้ ายางพารา และกรดฟอร์ มิก โดยการท า
กาหนดการผสมและแสดงสัดส่ วนการผสมในการผลิตกรอง ผสมไว้ให้ชดั เจน การจัดวางอุปกรณ์และ
เครื่ องมือในการทายางพาราแผ่นดิบตามลาดับการผลิตในบริ เวณเดียวกันและมีการจัดให้เป็ นระเบียบ
เพื่อหยิบจับได้สะดวกมากขึ้น เพื่อลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จาเป็ นของพนักงาน และการเปลี่ ยนตะกง
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แบบถาด มาเป็ นตะกงแบบถังซีเมนต์ ซึ่ งมีขอ้ ดีคือสามารถผลิตยางพาราแผ่นดิบได้ 50 แผ่น ทาให้ยาง
แผ่นดิ บมีคุณภาพมากขึ้น ช่ วยเพิ่มผลผลิตในการทายางพาราแผ่นดิ บ ลดต้นทุน ลดระยะเวลาในการ
ท างานประหยัด พื้ น ที่ ใ นการท างาน และตะกงมี ค วามแข็ ง แรงทนทานซึ่ งมี อ ายุ ก ารใช้ ง าน
ประมาณ 20 ปี

ภาพที่ 4.4 การใช้ตะกงแบบซีเมนต์
จากภาพที่ 4.4 การใช้ ต ะกงแบบซี เมนต์ ข้อ เสี ยของการใช้ ต ะกงแบบซี เมนต์ คื อ
หากผสมวัตถุ ดิ บ ในอัต ราส่ วนที่ ไ ม่ เหมาะสมจะท าให้ ไ ด้ย างพาราแผ่น ดิ บ ที่ เสี ย ถึ ง 50 แผ่น และ
ไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นใจการผสมวัตถุดิบลงในตะกงแบบซี เมนต์ตอ้ งมีความชานาญและคานวณ
อัตราส่ วนได้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อลดของเสี ยที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกระบวนการดังกล่าว
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การผสมน้ า น้ ายางพารา และกรดฟอร์ มิกสามารถทางานไปพร้อมๆกันได้สามารถลด
เวลาในผสมอัตราส่ วนในการผลิตยางพาราได้
การผสมวัตถุดบิ
ตะกงแบบบ่ อซีเมนต์

ผสมนา้

ผสมนา้ ยาง

ผสมกรด

การผสมวัตถุดบิ
ตะกงแบบบ่ อซีเมนต์

ภาพที่ 4.5 ขั้นตอนการผสมวัตถุดิบในบ่อตะกง
4.2.3 การจัดใหม่ และการทาให้ง่าย
การจัดเรี ยงเครื่ องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตตามลาดับขั้นตอน เพื่อลดความสู ญเสี ยที่
เกิดขึ้นจากระยะทางในการหยิบยางพาราแผ่นดิบเพื่อเข้าสู่ กระบวนการต่อไป และการปรับปรุ งวิธีการ
ทางานให้ง่ายขึ้นในด้านการจัดวางอุปกรณ์ที่สามารถหยิบจับได้อย่างสะดวกรวดเร็ วไม่เสี ยเวลาในการ
หา การปรับการขนย้ายยางพาราแผ่นดิบโดยใช้รถเข็นหรื อล้อเลื่อนในการเลื่อนยางพาราแผ่นดิบเข้าสู่
กระบวนการต่อไปเพื่อลดการเคลื่ อนไหวที่ไม่จาเป็ นของพนักงาน ประหยัดแรงงานและเคลื่ อนย้าย
สะดวก เพื่อให้การผลิตยางพาราแผ่นดิบเป็ นไปตามลาดับขั้นตอน ไม่ลดั ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
4.2.4 การจัดใหม่
การจัด ใหม่ เพื่ อ ให้ ก ระบวนการผึ่ ง และการจัด เก็ บ เป็ นไปด้ว ยความสะดวกรวดเร็ ว
กาหนดบริ เวณตากยางพาราแผ่นดิบใกล้กบั บริ เวณโรงเรื อนเพื่อสะดวกในการเคลื่ อนย้ายและจัดเก็บ
มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อลดการเคลื่อนไหวในการขนย้ายไปยังโรงเรื อนในแต่ละครั้ง

43

4.2.5 การส่ งเสริ ม กิ จกรรม 5ส ที่ แปลมาจากภาษาญี่ ปุ่ น โดยในญี่ ปุ่ นเรี ยกกันว่า 5S ทั้งใน
สานักงานและโรงงานผลิต ซึ่ งได้แก่
1) สะสาง คือ การแยกของที่ ตอ้ งการ ออกจากของที่ ไม่ตอ้ งการ และขจัดของที่ไม่
ต้องการทิ้ง จึงสามารถลดต้นทุนโดยการขจัดให้เหลื อแต่ของที่จาเป็ นในการทางาน การสะสางจะทา
ให้สามารถควบคุมปริ มาณของได้ง่าย ไม่มีอุบตั ิเหตุที่เกิดจากการวางของเกะกะ รวมถึงลดพื้นที่ในการ
จัดเก็บสิ่ งของ เวลาและจานวนคนในการตรวจนับ
2) สะดวก คือ การจัดวางสิ่ งของให้เป็ นระเบียบเพื่อความสะดวกในการใช้งานและ
ปลอดภัย สามารถลดต้นทุ นด้วยลดเวลาที่ ไร้ ประสิ ทธิ ภาพในการท างาน คือลดเวลาในการค้นหา
เครื่ องมือ วัสดุ สิ นค้า ข้อมูล และช่วยลดอุบตั ิเหตุของพนักงานจากการเก็บและวางสิ่ งของไม่ถูกที่
3) สะอาด คือ การทาความสะอาด ปั ด กวาด เช็ด ถู เครื่ องจักร อุปกรณ์ และสถานที่
ทางาน สามารถลดต้นทุนในการซ่อมและซื้ อเครื่ องจักรอุปกรณ์ที่หมดอายุก่อนกาหนด เพราะ การทา
ความสะอาดถือเป็ นพื้นฐานของการบารุ งรักษาเครื่ องจักร
4) สุ ขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุ ขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
เน้นการรั กษามาตรฐานและปรั บปรุ งให้ดีข้ ึ น ช่ วยลดต้นทุ นในเรื่ องความผิดพลาดต่างๆได้ และที่
สาคัญคื อ สุ ขลักษณะจะเป็ นพื้ นฐานให้กบั พนักงานปฏิ บ ตั ิ ตามมาตรฐานการท างาน ช่ วยขจัดการ
ทางานที่ผดิ ขึ้นตอน
5) สร้างนิ สัย คือ การอบรมสร้างนิ สัยในการปฏิบตั ิงานตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ
อย่างเคร่ งครัด เน้นการรักษามาตรฐานและปรับปรุ งให้ดีข้ ึน
การน าเทคนิ ค การผลิ ต แบบลี น เข้า มาประยุก ต์ใ ช้ใ นส่ า นของการผลิ ต เพื่ อ ลดความ
สู ญเปล่าต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยใช้หลักการ ECRS เป็ นหลักการที่ประกอบด้วย การ
กาจัด การรวมกัน การจัดใหม่ การทาให้ง่าย และกิจกรรม 5 ส เข้ามาปรับใช้ในกระบวนการผลิตที่มี
ปั ญหา เพื่อทาการเก็บข้อมูลในส่ วนของเวลา ชิ้นงานของยางพาราแผ่นดิบที่ผลิตได้ จานวนของเสี ยที่
เกิดขึ้นหลังการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยใช้เทคนิ คการผลิตแบบลีน และนามาสร้างแผนภูมิ
คุณค่าสถานการณ์ อนาคต จากตารางที่ 6 แสดงระยะเวลาในการผลิ ตแต่ละขั้นตอน หลังจากที่ ได้นา
เทคนิ คการผลิตแบบลีนมาใช้ในการผลิต รวมถึงระบุเครื่ องมือการผลิตแบบลีนที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน
การผลิตยางพาราแผ่นดิบ
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ตารางที่ 4.7 สรุ ปข้อมูลของรอบระยะเวลาในการผลิตแต่ละกระบวนการ ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน
และรอคอยก่อนเข้ากระบวนการผลิตขั้นต่อไป ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต และระบุเครื่ องมือ
การผลิตแบบลีนที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
กิจกรรมในกระบวนการผลิต

ผลรวมเวลาที่ใน
การผลิตของแต่ ละ
กระบวนการ
เวลาเฉลีย่ (นาที)

เวลาในการปรับเปลีย่ น
และรอคอยก่ อนเข้ า
กระบวนการผลิตขั้น
ต่ อไป (นาที)

การเก็บรวบรวมน้ ายาง
น้ ายางพาราที่ รอคอยเพื่ อน าเข้าสู่
กระบวนการกรอง

-

เวลาทั้งหมด
การประยุกต์ ใช้
ที่ใช้ ในการ
เทคนิคการผลิต
ผลิต
แบบลีน
(นาที)
-

การรวมกัน

58

การกาจัด

การกรองน้ ายางจะทาการกรองน้ า
ยางด้วยเครื่ องกรอง

และ 5ส

การตวงน้ ายางใส่ กระบะ หรื อ ตะ
กง
การผสมน้ ากับน้ ายาง

ใช้หลักการ
ECRS

-

-

ใช้หลักการ
ECRS
การรวมกัน
การจัดใหม่
และการกาจัด
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การใช้น้ ากรดฟอร์ มิกผสม น้ ายาง

และ 5ส
การกวาดฟองน้ ายางและ ปิ ดฝา

36

-

-

ตะกง

ใช้หลักการ
ECRS
การทาให้ง่าย
และ 5ส

จุดที่รอคอยให้น้ ายางพาราแข็งตัว
ก่อนเข้าสู่ กระบวนการต่อไป

-

การนวดแผ่นยาง

52

การรี ดแผ่นยางด้วยเครื่ องรี ดเรี ยบ

34

การรี ดแผ่นยางด้วยเครื่ องรี ดดอก

28

การล้างแผ่นยาง

33

45

ใช้หลักการ
ECRS
การจัดใหม่
และการทา
ให้ง่าย
และ5ส

45

ตารางที่ 4.7 (ต่อ) สรุ ปข้อมูลของรอบระยะเวลาในการผลิตแต่ละกระบวนการ ระยะเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนและรอคอยก่อนเข้ากระบวนการผลิตขั้นต่อไป ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการผลิต และ
ระบุเครื่ องมือการผลิตแบบลีนที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ

กิจกรรมในกระบวนการผลิต

จุดที่ยางพาราแผ่นดิบรอเพื่อจะ
นาไปผึ่ง

ผลรวมเวลาทีใ่ น
การผลิตของแต่
ละกระบวนการ
เวลาเฉลีย่ (นาที)

เวลาในการ
เวลา
ปรับเปลีย่ นและรอ
ทั้งหมดทีใ่ ช้
คอยก่ อนเข้ า
ในการผลิต
กระบวนการผลิตขั้น
(นาที)
ต่ อไป

-

18

-

การผึ่งแผ่นยาง

120

-

-

การขนย้ายและจัดเก็บยางพารา
แผ่นดิบที่โรงเรื อน

58

-

-

การ
ประยุกต์ ใช้
เทคนิคการ
ผลิตแบบลีน
5ส

ใช้หลักการ
ECRS
การจัดใหม่
และ 5ส

รวม

462

63

525

-

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็ นผลที่ได้หลังการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยใช้เทคนิ ค
การผลิตแบบลีน ซึ่ งในแต่ละกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บมีการปรับปรุ งในด้านการผลิ ตโดย
น าเอาหลัก การ ECRS และ 5ส เพื่ อ ลดความสู ญ เปล่ า ที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต จากข้อ มู ล
ระยะเวลาในการผลิตแต่ละกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ 462 นาที ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน
และรอคอยก่ อ นเข้ากระบวนการผลิ ต ขั้น ต่ อ ไป 63 นาที และ ระยะเวลาทั้ง หมดที่ ใ ช้ใ นการผลิ ต
525 นาที จากตารางผลที่ไดคือเวลาในการผลิ ตที่ลดลงสามารถลดความสู ญเสี ยทางด้านเวลา และ
ความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้
การบันทึกข้อมูลหลังการนาเทคนิ คการผลิตแบบลีนเข้ามาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตใน
20 วันทาการผลิต โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังการผลิตนาเทคนิคการผลิตแบบลีนเข้ามาปรับปรุ ง
และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ซึ่ งคิดจากกระบวนการผลิตที่ทาการผลิตได้ต่อ 1 วัน
เท่ากับกี่ชิ้น และทาการเก็บข้อมูลจนครบ 20 วันที่ทาการผลิต เพื่อทาการหาผลผลิตทั้งหมดหลังการนา
เทคนิคการผลิตแบบลีนมาปรับปรุ งกระบวนการผลิต ตารางที่ 4.8 และตารางที่ 4.9
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สรุ ปข้อมูลทางด้านการผลิตยางพาราแผ่นดิบหลังการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต และสรุ ป
ข้อมูลจานวนร้ อยละของยางพาราแผ่นดิ บเที ยบกับของเสี ยหรื อมีตาหนิ ที่ผลิ ตได้ใน 20 หลังทาการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิต โดยได้ขอ้ มูลหลังจากการปรับปรุ งกระบวนการผลิตดังนี้
ตารางที่ 4.8 สรุ ปข้อมูลทางด้านการผลิตยางพาราแผ่นดิบหลังการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิต
ช่ วงเวลาในการทางาน
8.00 – 17.00 น.

วันที่ทาการเก็บข้ อมูล
เดือนเมษายน 2557

ผลการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
แผ่นยางดี (แผ่ น)

แผ่นยางเสี ยหรือมีตาหนิ (แผ่ น)

1/4/2557

900

4

2/4/2557

955

5

3/4/2557

926

7

4/4/2557

957

6

5/4/2557

920

2

6/4/2557

977

4

7/4/2557

920

8

8/4/2557

960

9

9/4/2557

950

5

10/4/2557

987

10

11/4/2557

948

8

12/4/2557

940

5

13/4/2557

920

4

14/4/2557

970

5

15/4/2557

940

4

16/4/2557

923

5
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) สรุ ปข้อมูลทางด้านการผลิตยางพาราแผ่นดิบหลังการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการผลิต
ช่ วงเวลาในการทางาน
8.00 – 17.00 น.

วันที่ทาการเก็บข้ อมูล
เดือนเมษายน 2557

ผลการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
แผ่นยางดี (แผ่ น)

แผ่นยางเสี ยหรือมีตาหนิ (แผ่ น)

17/4/2557

949

8

18/4/2557

950

5

19/4/2557

958

7

20/4/2557

946

6

18,896

117

รวม

ตารางที่ 4.9 สรุ ปข้อมูลจานวนร้อยละของยางพาราแผ่นดิบเปรี ยบเทียบกับของเสี ยหรื อมีตาหนิที่
ผลิตได้ใน 20 หลังทาการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางพาราแผ่นดิบ

จานวนยางพาราแผ่นดิบ
ที่ผลิตใน 20 วัน
จานวน (แผ่น)

จานวนยางพาราแผ่นดิบ เปอร์เซ็นต์
ที่ผลิตเฉลี่ยต่อวัน
(%)
จานวน (แผ่น)

ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี

18,896

945

99.37

ยางพาราแผ่นดิบที่เสี ยหรื อ

117

6

0.63

19,013

951

100

มีตาหนิ
รวม

จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นถึงการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่ได้คุณภาพและยางพาราแผ่นดิบที่
เป็ นของเสี ย หรื อมี ตาหนิ ในกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ที่ ผลิ ตขึ้ นภายใน 20 วัน หลังการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ทธิ ภ าพของกระบวนการผลิ ต ยางพาราแผ่ น ดิ บ โดยได้ย างพาราแผ่ น ดิ บ ใน
กระบวนการผลิ ตทั้งหมดรวม 19,013 แผ่น เฉลี่ ย 951 แผ่น ต่ อวัน ได้ย างพาราแผ่น ดิ บ ที่ มี คุณ ภาพ
จานวน 18,896แผ่น เฉลี่ย 945แผ่นต่อวัน คิดเป็ น 99.36 เปอร์ เซ็นต์ โดยทางห้างหุ ้นส่ วนจากัดภูพิงค์
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ยางพารามีเป้ าหมายในการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่มากกว่า 900 แผ่นต่อวัน ถ้าทาได้ตามเป้ าหมายการ
ผลิตจะทาให้ได้ยอดการผลิต 20 วัน แต่ในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบพบว่ามีจานวนยางพารา
แผ่นดิบที่เป็ นของเสี ยและมีตาหนิ จานวน 117 แผ่น เฉลี่ย 6 แผ่นต่อวัน คิดเป็ น 0.63 เปอร์ เซ็นต์ จาก
การผลิตพบว่าจานวนยางพาราแผ่นดิบที่เสี ยและมีตาหนิ มีจานวนลดลง และการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
ที่ มี คุ ณ ภาพดี เพิ่ ม มากขึ้ น เมื่ อ เที ย บกับ การผลิ ต ก่ อ นการน าเทคนิ ค การผลิ ต แบบลี น มาปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบของภูพิงค์ยางพารา
4.3 การการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการดาเนินการ
การเปรี ยบเทียบการผลิตยางพาราแผ่นดิบก่อนและหลังการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดย
ใช้เทคนิ คการผลิตแบบลีน ในการเก็บข้อมมูลในเวลา 20 วัน เพื่อนามาเปรี ยบเทียบผลผลิตที่ได้ก่อน
และหลังการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ ตารางที่ 4.10 แสดงข้อมูลการเปรี ยบเทียบการผลิตยางพาราแผ่น
ดิบก่อนและหลังการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน
ตารางที่ 4.10 แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบการผลิตยางพาราแผ่นดิบก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน
ก่ อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

จานวนยางพารา
แผ่นดิบ
ทีผ่ ลิตใน 20 วัน
จานวน (แผ่น)

จานวน
ยางพารา
แผ่นดิบ
ทีผ่ ลิต
เฉลีย่ ต่ อ
วัน
(แผ่น)

ยางพาราแผ่นดิบ
คุณภาพดี

16,548

827

96.28

18,896

945

ยางพาราแผ่นดิบ
ที่เสี ยหรื อมี
ตาหนิ

638

32

3.72

117

6

0.63

17,186

859

100

19,013

951

100

ผลิตภัณฑ์
ยางพาราแผ่นดิบ

รวม

เปอร์ เซ็นต์ จานวนยางพารา จานวน เปอร์ เซ็นต์
(%)
แผ่นดิบ
ยางพารา
(%)
ทีผ่ ลิตใน 20 วัน แผ่นดิบ
จานวน (แผ่น) ทีผ่ ลิต
เฉลีย่ ต่ อ
วัน
(แผ่น)
99.37

จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า เมื่อนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการผลิตยางพารา
แผ่น ดิ บ โดยการนาเทคนิ ค การผลิ ตแบบลี นมาใช้ในการปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภาพพบว่าในการผลิ ต
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ยางพาราแผ่นดิบของภูพิงค์ยางพารา มีจานวนยางพาราแผ่นดิบคุณภาพเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยผลิตได้ใน
20 วัน ผลิ ตยาพาราแผ่นดิ บที่ มีคุณภาพได้ 16,548 แผ่น เฉลี่ ยต่อวันผลิ ตได้ 827 แผ่น คิ ดเป็ น 96.28
เปอร์เซ็นต์ หลังการปรับปรุ งพบว่าการผลิตยางพาราแผ่นดิบมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเมื่อสามารถเพิ่ม
จานวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่มีคุณภาพในการผลิต 20 วันสามารถผลิตยาพาราแผ่นดิบคุณภาพดี
ได้ถึง 18,896 แผ่น เฉลี่ ยต่อวันผลิ ตได้ 945 แผ่นซึ่ งเป็ นไปตามเป้ าหมายที่วางที่โรงงานต้องการผลิ ต
ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีให้ได้มากกว่า 900 แผ่นต่อวัน ซึ่ งในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตใน
ครั้งนี้ ทาให้ผลิตยางพาราแผ่นดิ บที่มีคุณภาพดี เพิ่มขึ้นจากเดิ มถึ ง 118 แผ่น คิดเป็ น 14.27 เปอร์ เซ็นต์
ของยางพาราแผ่น ดิ บ คุ ณ ภาพดี ที่ ผ ลิ ต ได้ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภาพในการผลิ ต ในครั้ งนี้ ช่ วยลด
ยางพาราแผ่นดิบที่เสี ยหรื อมีตาหนิได้จากเดิม 638 แผ่น ลดลง 521 แผ่น คิดเป็ น 81.66 เปอร์เซ็นต์ ของ
ยางพาราแผ่นดิ บ ที่ เสี ยหรื อมี ตาหนิ ทาให้การผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ที่ มีคุณภาพเพิ่ มมากขึ้ นและลด
จานวนของยางพาราแผ่นดิบที่เสี ยหรื อมีตาหนิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพหลังการนาเทคนิคการผลิตแบบ
ลีนมาใช้ในการปรับปรุ งกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
เมื่อพิจารณาข้อมูลจากจานวนร้อยละของยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีเทียบกับยางพาราแผ่นดิบที่
เสี ยหรื อมีตาหนิใน 20 วันก่อนทาการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิ บ และ
จานวนร้อยละของยางพาราแผ่นดิ บคุ ณภาพดี เที ยบกับยางพาราแผ่นดิ บที่ เสี ยหรื อมีตาหนิ ใน 20 วัน
หลัง ท าการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการผลิ ต ยางพาราแผ่น ดิ บ จะเห็ น ว่าเปอร์ เซ็ น ต์ข อง
ยางพาราแผ่ น ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพผลิ ต ได้เพิ่ ม ขึ้ น จาก 96.28 เป็ น 99.36 เปอร์ เซ็ น ต์ โดยเพิ่ ม จากเดิ ม
3.08 เปอร์ เซ็ นต์ และมีผลผลิ ตรวม 18,896 แผ่น และมี ยางพาราแผ่นดิ บ ที่ เป็ นแผ่นเสี ยหรื อมี ตาหนิ
ลดลงจาก 3.72 เปอร์เซ็นต์ เป็ น 0.63 เปอร์เซ็นต์ ลดลง 3.01 เปอร์เซ็นต์
การแปรรู ป น้ ายางพารา โดยการผลิตเป็ นยางพาราแผ่นดิ บนั้น สามารถจาหน่ ายได้ ราคาสู ง
และสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อสามารถผลิตยางพาราแผ่นดิบที่มีคุณภาพการนาเทคนิ คการผลิตแบบ
ลี นมาใช้ในการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บของ ห้างหุ ้นส่ วนภูพิงค์ยางพาราเพื่อเป็ นการเพิ่ม
มูลค่า
ให้ก ับ น้ ายางพารา และการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อเป็ นการเพิ่ ม มู ล ค่ าและราคาของ
ยางพาราแผ่นดิบที่สูงขึ้นตามที่โรงงานกาหนด การเปรี ยบเทียบการผลิตยางพาราแผ่นดิบก่อนและ
หลังการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยใช้เทคนิ คการผลิตแบบลีน ในการเก็บข้อมมูลในเวลา
20 วัน เพื่อนามาเปรี ยบเทียบมูลค่าเพิ่มจากการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่มีคุณภาพที่ได้ก่อนและหลังการ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง รายได้แ ละมู ล ค่ า ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ในการผลิ ต ยางพาราแผ่ น ดิ บ
โดยตารางที่ 4.11 เป็ นการแสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบมูลค่าเพิ่มจากการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่มีคุณภาพ
ที่ได้ก่อนและหลังการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน
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ตารางที่ 4.11 แสดงข้อมูลเปรี ยบเทียบปริ มาณ และมูลค่ายางพาราแผ่นดิบที่ได้ในการผลิต 20 วัน
ก่ อนการปรับปรุ ง
จานวน
ยางพารา
แผ่ นดิบ
คุณภาพดี

มูลค่ า
(บาท)

หลังการปรับปรุ ง
จานวน
ยางพารา
แผ่ นดิบ
คุณภาพดี

16,548 แผ่น 1,059,072 18,896 แผ่น
16,548
กิโลกรัม

มูลค่ า
(บาท)

1,209,344

18,896
กิโลกรัม

ผลิตยางพารา
แผ่ นดิบ
คุณภาพดี
เพิม่ ขึน้ (แผ่ น)

มูลค่ า
เพิม่ ขึน้

2,348 แผ่น

150,272

เพิม่ ขึน้
เปอร์ เซ็นต์

(บาท)

6.62 %

2,348
กิโลกรัม

หมายเหตุ: 1. คานวณที่ราคาประกัน 64 บาท ต่อยางพารา 1 กิโลกรัม
2. ยางพาราแผ่นดิบ 1 แผ่น น้ าหนัก 1 กิโลกรัม
(ข้อมูลจาก ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555)
จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า เมื่อนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบมูลค่าเพิ่มจากการผลิตยางพารา
แผ่นดิบที่มีคุณภาพที่ได้ก่อนและหลังการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลี
นพบว่าในการผลิตยางพาราแผ่นดิบของภูพิงค์ยางพารา มีจานวนยางพาราแผ่นดิบคุณภาพเพิ่มขึ้นจาก
เดิมที่เคยผลิตได้ใน 20 วัน ในการใช้วตั ถุดิบในผลิตเท่ากันทั้งก่อนและหลังการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
คือ ใช้นายางพาราโดยเฉลี่ ย 60,000 ลิ ตร น้ า 50,000 ลิ ตร และกรดฟอร์ มิก 200 ลิ ตร โดยสามารผลิ ต
ยางพาราแผ่นดิ บที่ มีคุณภาพจากเดิ มผลิ ตได้ 16,548 แผ่น คิดเป็ นเงิน1,059,072 บาท เพิ่มขึ้นเป็ น18,
896 แผ่น คิดเป็ นเงิน 1,209,344 บาท สามารถผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บคุ ณภาพดี เพิ่มขึ้นจานวน 2,348
แผ่น จานวนเงิ นที่เพิ่มขึ้น 150,272 บาท คิดเป็ น 14.18 เปอร์ เซ็นต์ หลังการปรับปรุ งพบว่าการผลิ ต
ยางพาราแผ่นดิบมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเมื่อสามารถเพิ่มจานวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่มีคุณภาพ
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้กบั ห้างหุ น้ ส่ วนภูพิงค์ยางพารา
ผลที่ ไ ด้ จ ากการน าเทคนิ ค การผลิ ต แบบลี น เข้า มาปรั บ ปรุ งกระบวนการผลิ ต ท าให้ เกิ ด
กระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บที่มีประสิ ทธิ ภาพ การทราบถึ งปั ญหาในการผลิ ตตั้งแต่เริ่ มแรก
นั้นเป็ นสิ่ งสาคัญเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะในการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ เพราะเมื่อไปถึ งกระบวนการ
ผลิตในขั้นตอนต่อไป หรื อในขั้นตอนสุ ดท้ายอาจทาให้เกิดต้นทุนในการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่สูงขึ้น
ได้ และทาให้ได้ผลผลิตยางพาราแผ่นดิบที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่โรงงานกาหนด หรื อเกิดข้อพกพร่ อง
ในชิ้ นงานและของเสี ยที่ทาให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าได้ การเกิดของเสี ยต่างๆในกระบวนการผลิ ต
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ดังนั้นจึงสามารถดาเนินการลดหรื อกาจัดความสู ญเปล่าและของเสี ยเหล่านั้นได้ จากเครื่ องมือ
เทคนิ คการผลิ ตแบบลี น แผนภูมิสายธารคุ ณค่าสถานการณ์ อนาคตของห้างหุ ้นส่ วน ภูพิงค์ยางพารา
สามารถแสดงให้ เห็ น ได้ใ น แผนภู มิ ที่ 5 ซึ่ งได้ท ดลองในการสั งเกตการ การสั ม ภาษณ์ และการ
ปฏิ บตั ิงานจริ ง ซึ่ งในแต่ละกระบวนการมีการปรับปรุ งเพื่อช่ วยให้กระบวนการผลิ ตมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น
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แผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์อนาคตของห้างหุ ้นส่ วน ภูพิงค์ยางพารา สามารถแสดงให้เห็นได้ใน แผนภูมิที่ 5 ซึ่ งได้ทดลองในการสังเกตการ การสัมภาษณ์
และการปฏิบตั ิงานจริ ง ซึ่ งในแต่ละกระบวนการมีการปรับปรุ งเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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ภาพที่ 4.6 แผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์อนาคต ของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา
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หลัง การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต โดยใช้เทคนิ ค การผลิ ต แบบลี น พบว่า จากการ
เปรี ย บเที ย บเวลาทั้ง หมดในกระบวนการผลิ ต และเวลาในการปรั บ เปลี่ ย นรอคอยก่ อ นเข้ า
สู่ กระบวนการผลิ ตต่อไปของแผนภูมิสายธารคุ ณค่าสถานการณ์ ปัจจุบนั และแผนภูมิสายธารคุ ณค่า
สถานการณ์ อ นาคต จะเห็ น ได้ว่า หลัง จากที่ มี ก ารน าเทคนิ ค การผลิ ต แบบลี น เข้า มาใช้ ป รั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการผลิต ทาให้เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตยางพาราแผ่นดิบจาก 751 นาที เป็ น 525 นาที
ผลรวมของเวลาในการผลิ ตแต่ละกระบวนการลดลงจาก 636 นาที เป็ น 426 นาที และเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนและรอคอยก่อนเข้าสู่ กระบวนการผลิ ตต่อไปลดลงจาก 115 นาที เป็ น 63 นาที โดยการ
ลดลงของเวลาเหล่านี้ ทาให้ลดความสู ญเปล่า และต้นทุนในการผลิตได้เป็ นอย่างมาก และในส่ วนของ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บเท่าเดิ ม และทาการเก็บข้อมูลการ
ผลิ ตก่อนและหลังการปรับปรุ งเป็ นเวลา 20 วัน จะเห็ นได้ว่าหลังจากที่มีการนาเทคนิ คการผลิ ตแบบ
ลีนเข้ามาใช้ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตทาให้สามารถเพิ่มปริ มาณของยางพาราแผ่นดิบจาก 96.28
เป็ น 99.36 เปอร์ เซ็นต์ โดยเพิ่มจากเดิม 3.08 เปอร์เซ็นต์ และสามารถผลิตยางพาราแผ่นดิบได้เพิ่มขึ้น
จากเดิม 16,548 แผ่นเป็ น 18,896 แผ่น เพิ่มขึ้น 2,348 แผ่นคิดเป็ น 14.18 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถผลิต
ยาพาราแผ่น ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพจากเดิ ม ผลิ ต ได้ 16,548 แผ่ น คิ ด เป็ นเงิ น 1,059,072 บาท เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น
18,896 แผ่น คิ ด เป็ นเงิ น 1,209,344 บาท สามารถผลิ ตยางพาราแผ่น ดิ บ คุ ณ ภาพดี เพิ่ ม ขึ้ น จานวน
2,348 แผ่น จานวนเงินที่เพิ่มขึ้น 150,272 บาท คิดเป็ น 14.18 เปอร์เซ็นต์ หลังการปรับปรุ งพบว่าการ
ผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากขึ้ นเมื่ อสามารถเพิ่ มจานวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ที่ มี
คุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ และรายได้กบั ห้างหุ น้ ส่ วนภูพิงค์ยางพารา
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็ น การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
โดยการประยุกต์ใช้เทคนิ คการผลิตแบบลีน ของห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา จังหวัดเชียงราย
ทาให้กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพื่อให้ได้ยางพาราแผ่นดิบที่มีคุณภาพ
เพิ่มขึ้น กาจัดความสู ญเปล่าที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการผลิต และลดการสู ญเสี ยวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตยางพาราแผ่นดิบได้
การปรับปรุ งประสิ ทธิภาพกระบวนการผลิต
จากปั ญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ คือ ความสู ญเปล่าที่เกิดจากการรอ
คอยระหว่างจุดปฏิ บตั ิงานเนื่ องจากการวางผังโรงงานและการวางเครื่ องจักรโดยไม่ลาดับขั้นตอนใน
การผลิต การทางานซ้ าซ้อนและความสู ญเปล่าที่เกิดจากชิ้นงานที่บกพร่ องและของเสี ยจากการใช้วสั ดุ
อุ ป กรณ์ ที่ ผิด พลาด ท าให้ ต้อ งแก้ไ ขชิ้ น งานที่ บ กพร่ อ งในการผลิ ต ยางพาราแผ่น ดิ บ ซึ่ งท าให้ ไ ด้
ยางพาราแผ่นดิ บที่ ต่ ากว่ามาตรฐานที่โรงงานกาหนด และกิ จกรรมในกระบวนการผลิ ตบางขั้นตอน
การทางานทาให้สูญเสี ยเวลาไปโดยไม่ก่อเกิดมูลค่าในกระบวนการผลิต จึงเกิดการค้นคว้านี้ ข้ ึนเพื่อทา
การวิเคราะห์แนวทางในการผลิตยางพาราแผ่นดิบอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทาให้การผลิตได้อย่างราบเรี ยบ
ตามลาดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง ทาให้สามารถเพิ่มผลผลิตยางพาราแผ่นดิบที่มีคุณภาพได้ ซึ่ งสามารถ
สรุ ปผลงานวิจยั ได้ดงั นี้
จากข้อมูลเวลาและกิ จกรรมทุกขั้นตอนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิบในปั จจุบนั ก่อนที่จะมี
การประยุกต์ใช้ระบบการผลิ ตแบบลี นตามแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์ ปัจจุบนั โดยมีข้ นั ตอน
การผลิตทั้งหมด 12 ขั้นตอนการผลิต ใช้เวลาในการผลิตทั้งหมด 751 นาที ซึ่ งมีผลรวมของรอบเวลา
ในการผลิตของแต่ละกระบวนการผลิตเท่ากับ 636 นาที และเวลาในการปรับเปลี่ยนและรอคอยก่อน
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เข้าสู่ ก ระบวนการผลิ ตต่อไป 115 นาที จากแผนภูมิ สายธารคุ ณค่าสถานการณ์ ปั จจุบ นั ได้จาแนก
กิ จ กรรมที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม กิ จ กรรมที่ จ าเป็ นแต่ ไ ม่ มี คุ ณ ค่ า เพิ่ ม และกิ จ กรรมที่ ไ ม่ มี คุ ณ ค่ า เพิ่ ม
ในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบพบว่ามีกิจกรรมที่สร้างคุณค่าเพิ่มมี 9 กิจกรรม และกิจกรรมที่
จาเป็ นแต่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม มี 3 กิจกรรม ซึ่ งยังมีกิจกรรมในกระบวนการผลิตที่มีปัญหาในบางขั้นตอน
มีการรอคอย การทางานซ้ าซ้อน การเคลื่ อนไหวที่ ไม่จาเป็ น และเกิ ดความสู ญเปล่าในกระบวนการ
ผลิตขึ้น ดังนั้นจึงมีการนาระบบการผลิตแบบลีนเข้ามาช่วยขจัดปั ญหาดังกล่าว โดยใช้เครื่ องมือของ
การผลิตแบบลีนการออกแบบกระบวนการผลิต เพื่อลดความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการ ECRS
เป็ นหลักการที่ประกอบด้วย การกาจัด การรวมกัน การจัดใหม่ การทาให้ง่าย และการนาหลักการของ
5ส เข้ามาปรับในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบของโรงงาน
การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต โดยใช้ เทคนิ ค การผลิ ต แบบลี น พบว่า ในการ
เปรี ย บเที ย บเวลาทั้ง หมดในกระบวนการผลิ ต และเวลาในการปรั บ เปลี่ ย นรอคอยก่ อ นเข้า สู่
กระบวนการผลิ ตต่ อไปของแผนภู มิส ายธารคุ ณค่ าสถานการณ์ ปั จจุ บนั และแผนภูมิ สายธารคุ ณค่ า
สถานการณ์ อ นาคต จะเห็ น ได้ว่า หลัง จากที่ มี ก ารน าเทคนิ ค การผลิ ต แบบลี น เข้า มาใช้ ป รั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต ทาให้เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บลดลงจาก 751 นาที เป็ น
525 นาที ผลรวมของเวลาในการผลิตแต่ละกระบวนการลดลงจาก 636 นาที เป็ น 426 นาที และเวลา
ในการปรับเปลี่ยนและรอคอยก่อนเข้าสู่ กระบวนการผลิตต่อไปลดลงจาก 115 นาที เป็ น 63 นาที โดย
การลดลงของเวลาเหล่านี้ ทาให้ลดความสู ญเปล่า และต้นทุนในการผลิตได้เป็ นอย่างมาก และในส่ วน
ของปรับปรุ งกระบวนการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บเท่าเดิ ม และทาการเก็บข้อมูล
การผลิ ตก่อนและหลังการปรับปรุ งเป็ นเวลา 20 วัน จะเห็ นได้ว่าหลังจากที่ มีการนาเทคนิ คการผลิ ต
แบบลีนเข้ามาใช้ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตทาให้สามารถเพิ่มปริ มาณของยางพาราแผ่นดิ บจาก
96.28 เป็ น 99.36 เปอร์ เซ็ นต์ โดยเพิ่มจากเดิ ม 3.08 เปอร์ เซ็ นต์ และสามารถผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บได้
เพิ่ ม ขึ้ น จากเดิ ม 16,548 แผ่ น เป็ น 18,896 แผ่ น เพิ่ ม ขึ้ น 2,348 แผ่ น คิ ด เป็ น 14.18 เปอร์ เซ็ น ต์ โดย
สามารถผลิ ตยาพาราแผ่น ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพจากเดิ ม ผลิ ตได้ 16,548 แผ่น คิ ด เป็ นเงิ น 1,059,072 บาท
เพิ่มขึ้นเป็ น 18,896 แผ่น คิดเป็ นเงิน 1,209,344 บาท สามารถผลิตยางพาราแผ่นดิ บคุ ณภาพดีเพิ่มขึ้น
จานวน 2,348 แผ่น จานวนเงิ นที่ เพิ่ มขึ้น 150,272 บาท คิ ดเป็ น 14.18 เปอร์ เซ็ นต์ หลังการปรับปรุ ง
พบว่าการผลิตยางพาราแผ่นดิ บมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเมื่อสามารถเพิ่มจานวนการผลิตยางพาราแผ่น
ดิบที่มีคุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ และรายได้กบั ห้างหุ น้ ส่ วนภูพิงค์ยางพารา
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จากผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่าการนาเทคนิ คการผลิ ตแบบลี นเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อทา
การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตการผลิตยางพาราแผ่นดิบทาให้สามารถลดเวลา ลดความสู ญเปล่า
ในขั้นตอนการผลิตยางพาราแผ่นดิบได้ และยังสามารถเพิ่มปริ มาณของผลิตภัณฑ์ของยางพาราแผ่น
ดิบจากเดิมให้เพิ่มขึ้นตามวัตถุ ประสงค์ของ ห้างหุ ้นส่ วนจากัดภูพิงค์ยางพาราที่ได้ต้ งั เป้ าหมายเอาไว้
ได้
5.2 การอภิปรายผลการศึกษา
การศึ ก ษาค้น คว้าอิ ส ระเรื่ อ ง การปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ตยางพาราแผ่น ดิ บ โดย
กระบวนการผลิตแบบลีนของห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา จังหวัดเชียงราย เป็ นการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต และลดความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตยางพาราแผ่น
ดิบ โดยนาเทคนิ คการผลิตแบบลี นมาประยุกต์ใช้โดยการวาดแผนภาพที่แสดงถึงกระบวนการผลิ ต
ทั้งหมด การจัดทาแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้ทราบปั ญหาและความสู ญเปล่าที่
เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนการผลิ ต ยางพาราแผ่น ดิ บ โดยน าหลัก การของ ECRS และการท า 5ส ท าการ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตเพื่อลดความสู ญเปล่า ลดเวลาและลดของเสี ยที่เกิดขึ้นในการผลิต เพื่อที่จะ
ผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นตามที่ โรงงานตั้งเป้ าหมายไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชัยศิริ เกยจอหอ
รัตนากร ดั้งขุนทด (2553) ได้ทาการศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการผลิตยาง
ขอบตัว ถัง รถยนต์ บริ ษ ัท นิ ชิ ก าว่า เตชาพลาเลิ ศ รั บ เบอร์ จ ากัด โดยการวิเคราะห์ ปั ญ หาโดยใช้
แผนภาพก้างปลาแสดงปั ญหา และใช้หลักการ ECRS ขจัดงานที่ไม่จาเป็ น รวมขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
และทาให้ง่ายขึ้นทาให้สามารถกาจัดงานที่สูญเปล่า ช่วยลดความยุง่ ยากในการปฏิบตั ิงาน ลดขั้นตอน
การปฏิ บ ตั ิงานจาก 9 ลดลงเหลื อ 7 ขั้นตอน ลดเวลาในการท างานต่อชิ้ น 0.34 นาที มี ยอดการผลิ ต
เพิ่มขึ้ น 32.77 ชิ้ น ต่อคนต่อชัว่ โมง โดยมี ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นคิดเป็ น 47.52 เปอร์ เซ็ นต์ ของแผนก
ตรวจสอบชิ้นงานสายการผลิตยางขอบตัวถังรถยนต์
วิ ช านั น ท์ ชู ห วาน กลางเดื อ น โพชนา และสุ ภาพรรณ ไชยประพัน ธ์ (2553)ได้
ทาการศึกษาการเพิ่มผลผลิตในโรงงานผลิตถุงนิ้วมือยาง โดยการศึกษากระบวนการผลิตถุงนิ้วมือยาง
ทุ กกระบวนการอย่างละเอี ยดเพื่ อนามาสร้ างแผนภู มิ กระบวนการผลิ ตและวิเคราะห์ ส ภาพปั ญหา
ปั จจุบ นั ปั ญ หาที่พ บคือ การจัดวางอุ ป กรณ์ ที่ มีระยะห่ างกันเกิ นไป การสู ญเสี ยเวลาในการมองหา
อุปกรณ์ การเคลื่อนไหวโดยไม่จาเป็ นของพนักงาน การรอคอยชิ้นงานของพนักงานระหว่างขั้นตอน
การผลิต เมื่อทราบปั ญหาอย่างแท้จริ งที่เกิ ดขึ้นนาหลักการ ECRS เป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาโดย
การจัดลาดับขั้นตอนการปฏิบตั ิงานให้ง่ายและสะดวกขึ้น การปรับเปลี่ยนตาแหน่งเครื่ องจักร อุปกรณ์
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และลดขั้นตอนการปฏิ บตั ิงานที่ไม่จาเป็ น หลังการปรับปรุ งพบว่า ระยะทางในการขนย้ายลดลง คิด
เป็ น 17.02 เปอร์ เซ็นต์ พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้เพิม่ ขึ้นคิดเป็ นมูลค่าเพิ่ม 115,200 บาทต่อเดือน
ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน 5,750 บาทต่อเดื อน สามารถเพิ่มรายได้จากการผลิ ตที่ เพิ่มขึ้นได้ประมาณ
120, 950 บาท ต่อเดือน
จากการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ พบการนากิจกรรม 5ส มาใช้ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
การผลิตยางพาราแผ่นดิบสามารถช่วยลดความสู ญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตยางพาราในด้าน
การลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จะเป็ นของพนักงาน ลดเวลาในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ จานวน
ยางพาราแผ่นดิบที่เสี ยหรื อมีตาหนิ ลดลง รวมถึงลดความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการผลิ ตและ
สามารถเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั วสันต์ น้อยนาง
(2550) การนากิ จกรรม 5ส มาปรับปรุ งพื้นที่ การผลิ ต กรณี ศึกษาบริ ษทั เอสยู.พี.รับเบอร์ จากัด เพื่อ
นามาใช้ในการปรับปรุ งกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และ
การนา 5ส มาปรับปรุ งพื้นที่ ในการผลิ ต ผลการศึกษาพบว่าบริ ษทั นากิ จกรรม 5ส มาปรับปรุ งพื้นที่
การผลิ ต ประเมินครั้งที่ 1 คิดเป็ น 25 เปอร์ เซ็นต์ ประเมิ นครั้งที่ 2 คิดเป็ น 45 เปอร์ เซ็ นต์ ประเมิน
ครั้งที่ 3 คิดเป็ น 60 เปอร์ เซ็นต์ ประเมินครั้งที่ 5 คิดเป็ น 65 เปอร์ เซ็นต์ แนวโน้มอนาคตสามารถ
ปรับปรุ งและยกกิจกรรม 5ส ได้อีก
5.3 ข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาค้นคว้าอิส ระเรื่ อง การปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภาพในการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ โดย
กระบวนกา ผลิตแบบลีน ของ ห้างหุ ้นส่ วนจากัด ภูพิงค์ยางพารา จังหวัดเชี ยงราย หลังการดาเนินการ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิต สามารถลดเวลา ลดความสู ญเปล่าที่เกิ ดขึ้นในกระบวนการการผลิ ต
ยางพาราแผ่นดิบ สามารถผลิตยางพาราได้อย่างต่อเนื่ องและเพิ่มปริ มาณยางพาราแผ่นดิบที่มีคุณภาพ
ทาให้ผลิ ตได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง และจากการค้นคว้าอิสระนี้ ได้มีขอ้ เสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนากระบวนการผลิตและการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1) ควรปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิ ตอย่างต่อเนื่ อง โดยนาแนวคิด Poka – Yoke
กับ Zero Defect เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าหรั บ การออกแบบโดยเน้ น การป้ องกัน ความผิ ด พลาดใน
กระบวนการผลิ ตไม่ให้มีโอกาสที่ จะเกิ ดขึ้ นเลย หรื อมี ความผิดพลาดเกิ ดขึ้ นก็ส ามารถรู ้ ได้ท นั ที
เข้าแก้ไขได้ทนั ท่วงที ไม่เกิ ดความผิดพลาด และสร้างปั ญหาในกระบวนการผลิตในขั้นตอนถัดไป
ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของเทคนิคการผลิตแบบลีน
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2) ควรปลูกจิตสานึ กเกี่ยวกับกระบวนการทางาน โดยสร้างแรงจูงใจ การจัดอบรมความรู้
เทคนิคการผลิตแบบลีนและจัดกิจกรรมทางด้าน 5ส อย่างต่อเนื่ อง การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานใน
แต่ละฝ่ ายโดยมีรางวัลให้ในการทากิจกรรมสาเร็ จตามเป้ าหมายโดยเน้นการทางานกันเป็ นทีม
5.4 ข้ อเสนอแนะเพือ่ ทาการศึกษา
จากการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่ อง การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตยางพาราแผ่นดิ บ โดย
กระบวนการผลิ ต แบบลี น ของ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นจ ากัด ภู พิ ง ค์ ย างพารา จัง หวัด เชี ย งราย โดยการ
ทาการศึกษาครั้งต่อไปควรทาการศึกษาเพิ่มเติม ดังนี้
1) ควรทาการศึกษากระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบที่สามารถทาให้เพิ่มปริ มาณการผลิต
ให้มากกว่าเดิ ม โดยลดเวลาในการผลิตแต่ยงั คงเรื่ องคุณภาพในการผลิ ต เนื่ องจากปั จจุบนั ทางด้าน
อุตสาหกรรมยางพารามีการแข่งขันกันสู งทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนั้นคุณภาพยางพาราแผ่นดิ บ
และปริ มาณการผลิตต้องมีคุณภาพและสามารถผลิตได้มากกว่าเดิมในเวลาที่ลดลง
2) ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับการแปรรู ปยางพาราแผ่นดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆจากยางพาราแผ่นดิบได้ เนื่องจากในประเทศไทยยังมีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์จากน้ ายางพาราไม่
มากเนื่ องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการผลิ ตที่ ยงั ไม่ได้รับการสนับสนุ นและได้รับการ
พัฒนา
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ภาคผนวก ก
ตารางสั ญลักษณ์ และความหมายของสั ญลักษณ์ ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ ในแผนผังสายธารคุณค่ า
สั ญลักษณ์

ชื่อเรียก
Factory

ความหมาย
1. ใช้แสดงแทน ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบ โดยเขียนอยูม่ ุมด้านซ้าย บน
ของผังงาน ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบจะเป็ นจุดเริ่ มต้นการไหล ของ
วัสดุ
2. ใช้แสดงแทน ลูกค้า โดยเขียนอยูม่ ุมบนด้านขวาของผังงาน
และลูกค้าจะเป็ นจุดสิ้ นสุ ดการไหลของวัสดุ
Manufacturing 1. ใช้ แ สดงถึ ง ขั้ นตอนหรื อกระบวนการผลิ ต ใด ๆ ใน
Process
สายการผลิต ที่เกิดการไหลของวัสดุ
2. ใช้สัญลักษณ์น้ ี 1 ภาพแทน 1 ขั้นตอนในการผลิต
Data Box
1. จะอยูใ่ ต้สัญลักษณ์ อื่น และใช้เพื่อบันทึ กข้อมูลต่างๆ ของ
สัญลักษณ์ที่อยูด่ า้ นบน
2. ถ้าอยูใ่ ต้สัญลักษณ์ Factory จะบันทึกข้อมูลด้านความถี่ ใน
การจัดส่ ง และปริ ม าณความต้องการวัตถุ ดิบต่ อช่ วงเวลา
เป็ นต้น
3. ถ้าอยูใ่ ต้สัญลักษณ์ Manufacturing Process จะบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น
1) รอบเวลาการผลิต (Cycle Time: CT)
2) เวลาในการเปลี่ยนรุ่ นการผลิต(Changeover Time: C/O)
3) เวลาปฏิบตั ิงานทั้งหมด (total available time)
4. ร้อยละของเวลาที่ใช้ในการทางานจริ ง (uptime)
Inventory
1. ใช้แสดง จานวนของวัสดุ คงคลังที่สะสมไว้ในตาแหน่งต่าง
ๆ ของสายการผลิต
2. ใช้แสดงแทน สถานที่ ที่ได้มีการจัดเก็บวัสดุคงคลังทั้งในรู ป
ของวัตถุดิบ งานระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ป
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สัญลักษณ์

ชื่อเรียก
Shipment

ความหมาย
1. ใช้แสดงถึ ง การไหลของวัสดุ ในรู ปวัตถุ ดิบที่ รับจากผูจ้ ดั ส่ ง
เข้ามาสู่ แผนกรับวัตถุดิบ

Truck

ใช้แสดง การไหลของผลิตภัณฑ์สาเร็ จรู ปจากแผนกขนส่ งไปสู่
ลูกค้า
ใช้แสดงถึง การเคลื่อนย้าย การขนส่ งทั้งภายใน และภายนอก
บริ ษทั
ใช้แสดง ข้อมูลด้านความถี่ในการขนย้าย

ใช้ แ สดง การไหลแบบผลัก ของงานระหว่า งการผลิ ต จาก
ขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง
Supermarket 1. ใช้แสดงการเก็บวัสดุ คงคลังแบบ Supermarket ซึ่ งการเก็บ
วัสดุ คงคลังแบบนี้ จะขึ้นอยู่กบั การพยากรณ์ ความ ต้องการ
ของลูกค้า
2. ถ้าการไหลของวัสดุ ในสายการผลิ ตเป็ นแบบต่อเนื่ องหรื อ
ไหลทีละชิ้นก็สามารถตัดการใช้สัญลักษณ์น้ ี ออกไปได้
3. ถ้าการไหลของวัสดุ ในสายการผลิ ตเป็ นแบบ Batch จะใช้
สัญลักษณ์ น้ ี วางอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลิ ต 2 ขั้นตอนเพื่อ
ป้ องกันกิ จกรรมสู ญเปล่าประเภทการผลิ ตที่ มาก เกิ นความ
จาเป็ น
4.
5. สามารถใช้เป็ นข้อมูลย้อนกลับ เพื่ อให้เห็ นความต้องการ
ของลูกค้า
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สัญลักษณ์

ชื่อเรียก
Material
Pull

ความหมาย
1. ใช้แสดง การไหลของงานระหว่างการผลิ ตที่ ถูกควบคุ มโดย
ระบบการผลิตแบบดึง (pull system)
2. นิ ยมใช้คู่กบั สัญลักษณ์ Supermarket เพื่อแสดงถึงขั้นตอน
ก ารผลิ ต ท าก ารจั ด ส่ งงาน ระห ว่ า งก ารผลิ ต เข้ า สู่
Supermarket

FIFO Lane

1. ใช้เพื่อแสดงให้ผจู ้ ดั ส่ งทาการผลิตและจัดส่ งผลิตภัณฑ์มา
ทดแทนผลิตภัณฑ์ที่จดั เก็บใน FIFO ที่ได้ถูกใช้ไป
2. ถ้าหากจานวนที่ จดั เก็ บ ใน FIFO เต็ม ผูจ้ ดั ส่ ง จะหยุด ท า
การ ผลิต ซึ่ งสามารถช่วยป้ องกันไม่ให้ผจู ้ ดั ส่ งทาการผลิต
และจัดส่ งเกิน
3. ในสั ญลักษณ์ น้ ี มี การระบุ ปริ มาณวัส ดุ คงคลังที่ สามารถ
จัดเก็บได้มากสุ ดกากับไว้ดว้ ย
Manual Info ใช้แสดง การไหลของข้อมู ลแบบเอกสาร หรื อรายงานทั่วไป
และต้องมีการระบุความถี่ในการไหลของข้อมูล
Electronic
1. ใช้แสดง การไหลของข้อมูลที่สื่อสารกันด้วยอุปกรณ์
Info
อิเล็กทรอนิ กส์ เช่น Internet, Electronic Data Interchange
(EDI), Local Area Network (LAN) หรื อ Wide Area
Network (WAN) เป็ นต้น
2. มีการระบุความถี่ของการไหลชนิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้งานและชนิดของข้อมูลที่ทาการแลกเปลี่ยน กากับไว้
ด้วย
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ตารางสั ญลักษณ์ และความหมายของสั ญลักษณ์ ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ ในแผนผังสายธารคุณค่ า
สั ญลักษณ์

ชื่อเรียก
Production
Kanban

ความหมาย
1. เป็ นสัญลักษณ์ ที่ใช้ เพื่อบอกให้ข้ นั ตอนการผลิ ตก่อนหน้าทาการ
ผลิตและจัดส่ งงานระหว่างการผลิตไปยังขั้นตอนการผลิตถัดไป
2. จะเป็ นการ์ ดหรื อเครื่ องมื อบอกปริ มาณที่ ต้องผลิ ต และยังเป็ น
สัญลักษณ์ที่สงั่ ให้สามารถทาการผลิตได้
Signal Kanban 1. ใช้เมื่ อ ระดับ คงคลังระหว่างการผลิ ต ที่ เก็บ ไว้ใน Supermarket
ลดลงถึงระดับต่าสุ ดที่กาหนดไว้
2. เมื่ อ สั ญ ลัก ษณ์ น้ ี ส่ ง ไปถึ ง ขั้น ตอนการผลิ ต ใดจะเป็ นการให้
ขั้นตอนการผลิ ตนั้น มี การเปลี่ ยนแปลง สภาวะเพื่อสามารถทา
การผลิตตามปริ มาณที่กาหนดไว้ในคัมบังได้
Sequenced
ใช้แสดงแทน ระบบควบคุ ม การผลิ ต แบบดึ ง โดยจะมี คาแนะน า
Pull
ให้แก่ข้นั ตอนการผลิต ถึงชนิ ดและปริ มาณที่ตอ้ งทาการผลิตต่อหนึ่ ง
หน่วย โดยปราศจากการใช้ Supermarket
Load Leveling เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้เหมื อ นเป็ นคัม บัง แบบ Batch โดยจะแสดงถึ ง
ระดับปริ มาณการผลิตและช่วงเวลา
Kaizen Burst ใช้แสดงถึ ง สิ่ งที่ ต้องทาการปรับปรุ งและพัฒ นาอย่างต่ อเนื่ องด้วย
วิ ธี ก ารหรื อ แนวทางต่ าง ๆ ตามที่ ระบุ ไ ว้เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งสถานะ
อนาคตของสายการผลิตที่ได้ทาการปรับปรุ งแล้ว
Safety Stock 1. ใช้แสดงแทน การเก็บวัสดุคงคลังแบบเผื่อไว้ชั่วคราว เพื่อป้ องกัน
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นกับสายการผลิ ต เช่ น เกิ ดการ เปลี่ ยนแปลงระดับ
ความต้องการของลูกค้าอย่างกะทันหัน หรื อระบบการผลิตเกิดความ
ขัดข้อง เป็ นต้น
2. ต้องมีนโยบายที่ชดั เจนว่าเมื่ อไรควรจะมี Safety Stock และถ้ามี ควร
มีอยูท่ ี่ระดับจานวนเท่าใด
Operator
1. ใช้ แ สดงแทน ผู ้ป ฏิ บ ั ติ งานหรื อพนั ก งาน โดยจะเขี ย นไว้ใ น
Manufacturing Process
2. จะมีการระบุจานวนผูป้ ฏิบตั ิงานกากับไว้สาหรับขั้นตอนการผลิตนั้น
ๆ
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ภาคผนวก ข
รูปแบบตลาดยางพาราของไทย
1. รู ปแบบตลาดยางพาราของ
ตลาดยางของประเทศไทย มี 3 ลักษณะ คื อ ตลาดท้องถิ่ น ตลาดกลางยางพารา และตลาดซื้ อขาย
ล่วงหน้า ซึ่ งมี รายละเอี ยดดังนี้ (ข้อมูลวิชาการยางพารา ปี พ.ศ. 2550, สถาบันวิจยั ยาง กรมวิชาการ
เกษตร)
1) ตลาดยางท้องถิ่น
เป็ นตลาดที่ ซ้ื อขายโดยมี การส่ งมอบยางจริ งภายในประเทศ ส่ วนใหญ่ อยู่ในภาคใต้และภาค
ตะวันออกซึ่ งเป็ นแหล่งปลู กยางเดิ ม มีการซื้ อขายตามชนิ ดและคุ ณภาพของยาง ชาวสวนยางส่ วนใหญ่
นิ ยมขายยางผ่านตลาดท้องถิ่น จะเห็นได้จากประมาณ 94 เปอร์ เซ็นต์ ของปริ มาณยางทั้งประเทศ ซื้ อขาย
ผ่านตลาดท้องถิ่น ประกอบด้วย ร้านค้ายาง ซึ่ งมีกระจายอยูใ่ น 55 จังหวัดทัว่ ประเทศ ตลาดยางท้องถิ่นจะ
ประกอบด้วยพ่อค้ารับซื้ อยางหลายระดับ เริ่ มตั้งแต่ระดับหมู่บา้ น ตาบล ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
โรงงานแปรรู ปยาง ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นผูส้ ่ งออกยางด้วยโดยทัว่ ไปจะรับซื้ อยางจากพ่อค้ารายใหญ่ระดับ
อาเภอหรื อจังหวัด ไม่นิยมที่จะรับซื้ อยางจากเกษตรกรรายย่อยทัว่ ไป เนื่ องจากจะเป็ นการยุง่ ยากในการ
จัด การ นอกจากเกษตรกรจะขายยาง โดยตนเองแล้ ว ในบางจั ง หวัด เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีการรวมกลุ่มขายยาง อยูเ่ ป็ นจานวนมาก และมีการผลิตยางแผ่นรมควันในรู ปของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางในบางจังหวัดทางภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แต่การ
ดาเนิ นการในลักษณะดังกล่าว ยังไม่แพร่ หลายมากนักเมื่อเทียบกับการที่เกษตรกรผลิ ตและขายยางโดย
ลาพัง
2) ตลาดกลางยางพารา
เป็ นตลาดที่ ซ้ื อขายโดยมี การส่ งมอบยางจริ ง เช่ นเดี ยวกับตลาดท้องถิ่ นทัว่ ไป เริ่ มเกิ ดขึ้ นใน
ประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตลาดกลางยางพาราแห่ งแรก จัดตั้งที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2542 ตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ ธานี ได้เริ่ มเปิ ดดาเนิ นการ และในปี พ.ศ. 2544 ตลาดกลาง
ยางพารานครศรี ธรรมราชได้ให้บริ การซื้ อขายยาง นอกจากการให้บริ การซื้ อขายยางประเภท ต่าง ๆ เช่น
ยางแผ่นดิ บ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นผึ่ งแห้ ง ยางก้อนถ้วยและน้ ายางสดแล้ว ตลาดกลางยางพารา
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หาดใหญ่ยงั ให้บริ การซื้ อขายยางผ่านห้องค้ายาง ตลาดกลางยางพาราทั้ง 3 แห่ งมี คลังสิ นค้าขนาดความ
จุประมาณ 16,000 ตัน ให้ บริ การเก็ บฝากยาง แก่ เกษตรกร เอกชน และการเก็ บฝากยางตามโครงการ
แทรกแซงตลาดยางพาราของรัฐบาลด้วย และการให้บริ การสนเทศข้อมูลด้านยางก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของการ
ให้บริ การของตลาดกลางยางพาราทั้ง 3 แห่ งปริ มาณยางที่ซ้ื อขายผ่านตลาดกลางปี พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2549
แม้จะมีไม่มากนักปี ละ 114,921- 159,435 ตัน หรื อไม่เกินร้อยละ 6 ของยางที่ผลิตได้ท้ งั ประเทศ ทั้งนี้ อาจ
มีสาเหตุมาจากระบบตลาดกลางยางพาราทั้ง 3 แห่ งอยูใ่ นภาคใต้ ยังไม่กระจายครอบคลุ มแหล่งผลิตยาง
ทัว่ ประเทศ และอาจเกิ ดจากกลไกตลาดเริ่ มทางาน ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายในท้องถิ่ นตกลงซื้ อขายกันในราคาที่
ใกล้เคียงกับตลาดกลาง ทาให้ไม่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งซื้ อขายผ่านตลาดกลาง อย่างไรก็ดีบทบาทของตลาด
กลางยางพาราต่อการซื้ อขายยางภายในประเทศทวีความสาคัญขึ้นเรื่ อย ๆ ทาให้เกษตรกรมีทางเลือกใน
การขายผลผลิต ผูซ้ ้ื อมีความมัน่ ใจในคุ ณภาพของยางที่ประมูลผ่านตลาดกลาง และตลาดยางท้องถิ่ นใช้
เป็ นราคาอ้างอิงช่วยให้การซื้ อขายมีความเป็ นธรรมมากขึ้น
3) ตลาดซื้อขายล่วงหน้ า
ตลาดสิ นค้าเกษตรล่ วงหน้าแห่ งประเทศไทย (The Agricultural Future Exchange of Thailand:
AFET หรื อ ต.ส.ล.) จัดตั้งขึ้ นตามพระราชบัญญัติการซื้ อขายสิ นค้าเกษตรล่ วงหน้า พ.ศ. 2542 ได้เปิ ด
ดาเนิ นการซื้ อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) ครั้ งแรกเมื่ อวันที่ 28 พฤษภาคม 2547 ซื้ อขายสั ญญา
ล่วงหน้าระยะเวลา 1-7 เดือน ในระยะแรกที่ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าเปิ ดดาเนิ นการ ปริ มาณสัญญาซื้ อ
ขายยางยังมี จานวนไม่มากนัก แต่ปัจจุ บนั ปริ มาณการซื้ อขายยางได้เพิ่มมากขึ้ นในอนาคตบทบาทของ
ตลาดสิ นค้าเกษตรล่วงหน้าต่อการค้าและราคายางจะมีเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
2. รู ปแบบการจัดการตลาดของตลาดยาง สานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง
จากการที่ตลาดยาง สกย. มีผลผลิ ตยางซื้ อขายผ่านตลาดในหลายประเภทชนิ ด ตามที่ต้ งั ของ
ตลาดในแหล่งผลิ ตยางแตกต่างกัน รู ปแบบตลาดจึงแตกต่างกันไปตามการซื้ อขายผลผลิ ตยางชนิ ด
นั้นๆแบ่งเป็ นประเภทของรู ปแบบการจัดตลาดได้ 4 ประเภท คือ
1) ตลาดประมูลทัว่ ไป
2) ตลาดประมูลแบบ Paper Rubber Market
3) ตลาดตกลงราคา
(Sport Market)
4) ตลาดข้อตกลงยาง (Forward Market)
โดยรู ปแบบของตลาดในลาดับที่ 1-3 เป็ นลักษณะตลาดที่มีการซื้ อขายแบบประมูลที่ได้ราคาขาย
ผลผลิตยางจากผูซ้ ้ื อ จึงถือเป็ นรู ปแบบตลาดประมูลหรื อตลาดสดทัว่ ไป (spot market) แตกต่างจากลาดับ

}
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ที่ 4 ที่มีรูปแบบตลาดแบบซื้ อขายล่วงหน้าและได้ราคาขายผลผลิตยางจากผูผ้ ลิตที่เป็ นฝ่ ายเสนอราคาให้ผู้
ซื้ อต่อรอง มีรายละเอียดของลักษณะและรู ปแบบการจัดตลาดทั้ง 4 ประเภท ดังนี้
1) ตลาดยาง สกย. รู ปแบบตลาดประมูลทัว่ ไป
เป็ นการจัดตลาดประมูลยางแบบดั้งเดิมโดยนาผลผลิตยางที่ส่วนใหญ่จะเป็ นยางแผ่นดิบและ
ยางก้อนถ้วยมารวบรวมในตลาดเพื่อคัดแยกชั้นและชัง่ น้ าหนัก รอผูซ้ ้ื อมาตรวจสอบคุ ณภาพและให้
ราคาซื้ อที่ตอ้ งประมูลแข่งขันกัน โดยตลาดอาจจะตั้งราคากลางที่เป็ นราคาขั้นต่าไว้กนั ไม่ให้ผซู ้ ้ื อกด
ราคาต่าเกินไป แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น ยังคงเป็ นผูซ้ ้ื อที่เป็ นผูก้ าหนดราคาซื้ อผลผลิตตลาดยาง สกย. รู ปแบบนี้
มัก จะจัดตั้งอยู่ในที่ ต้ งั ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ มีค วามพร้ อมด้านสถานที่ และด้านการ
บริ หารจัดการ เป็ นการอานวยความสะดวกให้กบั เกษตรกรชาวสวนยาง ในการนาผลผลิ ตที่ส่วนใหญ่
จะเป็ นยางแผ่นดิบมาขายในตลาด ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งและสะดวก ในการนาผลผลิต
ที่เก็บรักษาไว้ในที่พกั อาศัยมาใช้บริ การตลาด แต่อย่างไรก็ตามการที่ตลาดยาง สกย.รู ปแบบของการ
ประมูลทัว่ ไปจัดตั้งกระจายอยูต่ ามแหล่งที่มีการปลูกยางหนาแน่ น ทาให้มีจุดรวบรวมยางที่เป็ นตลาด
ย่อยจานวนมาก ปั ญ หาการดู แลรั บ ผิดชอบไม่ ท วั่ ถึ งจึ งเกิ ดขึ้ น จนกระทบต่อประสิ ท ธิ ภาพในการ
บริ การของตลาด รวมถึงการรักษาระดับมาตรฐานของการคัดชั้นยาง การชัง่ น้ าหนักยางและการแก้ไข
ปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการซื้ อขายยางของตลาดได้
2) ตลาดยาง สกย. รู ปแบบ Paper Rubber Market (PRM)
เป็ นรู ปแบบตลาดยาง สกย. ที่ได้จากการพัฒนาระบบการประมูลทัว่ ไป ให้ทนั สมัยขึ้นง่ายต่อ
การเข้า ถึ ง และใช้ บ ริ ก ารของตลาดจากทั้ ง ผู ้ผ ลิ ต ยางที่ เป็ นสถาบัน เกษตรกรและผู ้ซ้ื อซึ่ งเป็ น
ผูป้ ระกอบการ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ มีจุดเด่นในการดาเนินการตลาด ดังนี้
ก. ผลผลิตยางที่ขายในตลาด PRM จะได้รับการปรับปรุ งมาตรฐานคุณภาพยาง และการคัด
ชั้นยางที่ได้รับการยอมรับ อยู่ภายใต้การควบคุ มดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตในโรงอบ/รมยาง (กรณี ยาง
แผ่น รมควัน หรื อยางแผ่ นผึ่ งแห้ ง) โดยพนัก งาน สกย. ในสายงานปฏิ บ ัติ การที่ รั บผิ ดชอบสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง ไปจนถึ งการรั กษาระดับ มาตรฐานของการคัดชั้นยาง โดยพนักงาน สกย. ที่
รับผิดชอบงานตลาดยาง ดังนั้น ผลผลิ ตยางที่เข้าสู่ การซื้ อขายของตลาดยาง รู ปแบบ PRM จะได้รับการ
รับประกัน (guarantee) คุ ณภาพผลผลิ ตยางในระดับหนึ่ ง จนสามารถให้ความเชื่ อมัน่ ต่อผูซ้ ้ื อที่ ไม่ตอ้ ง
เห็ นคุ ณภาพของยางก่ อนถึ งท าการประมู ล ผูซ้ ้ื อจึ งสามารถให้ราคาประมูลยางผ่านทางโทรศัพท์หรื อ
โทรสารเข้าศูนย์กลางของตลาดได้
ข. ใช้ระบบการให้ราคาประมู ลยางผ่านระบบการสื่ อสาร แทนการยื่นซองประมูลเพื่ อ
อานวยความสะดวกต่อผูซ้ ้ื อที่ ไม่ ตอ้ งเสี ยเวลาในการเดิ นทาง มาตรวจสอบคุ ณภาพยางและยื่นซอง
ประมูลราคา อีกทั้งการรวบรวมผลผลิตยางจากจุดรวมยางของแต่ละสถาบันเกษตรกรเข้าด้วยกัน จะทา
ให้มีปริ มาณยางมากขึ้นจนเป็ นที่สนใจของผูซ้ ้ื อที่เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่มากรายขึ้น ราคาประมูล
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ยางจึงดี ข้ ึน และได้ผูซ้ ้ื อที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง สามารถสร้ างความเชื่ อมัน่ ต่อการนาผลผลิ ตเข้าสู่
ตลาดของเกษตรกรชาวสวนยางได้มากขึ้นการประมูลราคายางรู ปแบบนี้ ยังสามารถพัฒนาวิธีการยื่น
ราคาประมูลยางที่ เดิ มใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารผ่านโทรศัพท์หรื อโทรสาร เป็ นการใช้Website ผ่าน
ระบบ Internet ที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาตลาดยาง สกย.รู ปแบบ PRM เข้าสู่ ระบบตลาดเครื อข่ายต่อไป
ก็ได้
ค. สามารถเชื่ อมโยงตลาด PRM เข้าเป็ นระบบเครื อข่ายตลาดได้สะดวก จากการที่ตลาด
รู ปแบบนี้ มี ศูนย์กลางของตลาดเป็ นที่ ต้ งั ของส านักงาน สกย.ในจังหวัดหรื ออาเภอต่าง ๆ ท าให้การ
เชื่อมโยงเครื อข่ายตลาดเข้าด้วยกันมีความเป็ นไปได้สูง เพียงวางนโยบายและแนวทางให้ผจู้ ดั การตลาด
ดาเนิ นการให้เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน ก็สามารถเชื่ อมโยงเครื อข่ายตลาดยาง สกย.รู ปแบบ PRM ขึ้น
ได้ และพัฒนาไปสู่ การยกระดับตลาดยาง สกย. ในเป้ าหมายสู งสุ ดต่อไป
3. ตลาดยาง สกย. รู ปแบบตลาดตกลงราคา
เป็ นรู ปแบบตลาดยาง สกย. ที่ เหมาะส าหรั บการซื้ อขายผลผลิ ตยางที่ เป็ นน้ ายางสดด้วยเหตุ ที่
ราคาซื้ อขายยางในตลาดจะทาการเจรจาตกลงราคาไว้ก่อนอย่างน้อยหนึ่ งวัน เพื่อ ณ วันที่รวบรวม
ผลผลิตยางจะสามารถบอกราคาแก่เกษตรกรชาวสวนยางและจ่ายเงินค่ายางได้ จึงนิยมใช้เป็ น ตลาด
ยาง สกย.รองรับการขายน้ ายางสดของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ ในขั้นตอนอื่น ๆ ของ
การดาเนิ นการตลาด ยังคงเหมือนการท าตลาดในรู ปแบบ PRM กล่ าวคื อ ผลผลิ ตน้ ายางสดจะถู ก
รวบรวม ณ จุดรวบรวมยางของสถาบันเกษตรกรตามที่ต้ งั ต่างๆตัวเลขปริ มาณผลผลิตจากจุดรวบรวม
จะถู กส่ งไปยังศู นย์กลางตลาดในที่ ต้ งั ตลาดยาง สกย. และส่ งต่ อให้ ผูซ้ ้ื อยางซึ่ งได้ตกลงราคาไว้
ล่วงหน้าแล้ว ก่ อนที่ ผลผลิ ตน้ ายางสดของสถาบันเกษตรกรในจุดรวบรวมต่าง ๆ จะเดิ นทางไปส่ ง
มอบให้ผซู ้ ้ื อตามปริ มาณผลผลิ ตที่ แจ้งไว้ตลาดยาง สกย. ในรู ปแบบนี้ จึงตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่เกษตรกร
ชาวสวนยาง นิ ยมขายผลผลิ ตเป็ นน้ ายางสด ทั้งนี้ วิธีการตกลงราคายางโดยไม่ตอ้ งให้ผซู ้ ้ื อหลายราย
แข่งขันประมูลกันนั้น ยังใช้ในตลาดยางรู ปแบบประมูลทัว่ ไป และรู ปแบบ PRM ด้วย ในกรณี ที่อาจ
เกิ ดปั ญหาอุปสรรคในการประมูลราคายางจนทาให้ไม่สามารถได้ราคายางจากการแข่งขันยื่นราคา
ประมูลได้ ตลาดยาง สกย.นั้นก็อาจใช้วิธีตกลงราคาเพื่อได้ราคาซื้ อจากผูซ้ ้ื อเพียงรายเดี ยวก็ได้ หรื อ
อาจเกิ ดจากการพัฒนาระบบการประมูลในตลาดรู ปแบบประมูลทัว่ ไปหรื อตลาด PRM เป็ นการตก
ลงราคาซื้ อขาย โดยอ้างอิงราคาเริ่ มต้นจากราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา (กรมวิชาการเกษตร)
แล้วเลื อกผูซ้ ้ื อที่ ผ่านความเห็ นชอบของผูผ้ ลิ ตยางและตลาดยาง สกย. เป็ นผูซ้ ้ื อเฉพาะรายไปตลาด
รู ปแบบตกลงราคายางนี้ เริ่ มนิ ยมดาเนิ นการในตลาดยาง สกย. ที่เปิ ดซื้ อขายยางแผ่น และบางตลาดก็
เปลี่ ยนแปลงรู ปแบบมาจาก ตลาดรู ปแบบ PRM ที่ ป ระสบปั ญหาในการคัดแยกชั้นและการชั่ง
น้ าหนักยางของสถาบันเกษตรกรไม่ เป็ นที่ ยอมรั บ ของผูซ้ ้ื อ จึ งเปลี่ ยนเป็ นวิธี การน าผลผลิ ตมา
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รวบรวม ณ ที่ต้ งั ตลาด (บริ เวณอาคารสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง) ให้ผา่ นการคัดชั้น
และควบคุ มการชัง่ น้ าหนักโดยมี เจ้าหน้าที่ ตลาดดู แลรับผิดชอบ และเปลี่ ยนการได้มาซึ่ งราคาขาย
ผลผลิตจากการประมูลโดยระบบ PRM เป็ นการอ้างอิงราคาจากตลาดกลางยางพารา นามาเจรจาตก
ลงซื้ อขายกัน
4. ตลาดยาง สกย. รู ปแบบตลาดข้ อตกลง
เป็ นพัฒนาการของตลาดยาง สกย. ในรู ปแบบการซื้ อขายล่วงหน้าที่สอดคล้องกับผลผลิตยางซื้ อ
ขายในตลาดที่ ได้รับการพัฒนาจนบรรจุ หีบห่ อได้แล้ว และเป็ นตลาดรู ปแบบเดี ยวที่ ต่อเชื่ อมกับตลาด
ส่ งออกยางไปต่างประเทศได้อย่างลงตัว และอาจกล่าวได้ว่าเป็ นตลาดยางที่ผลักดันให้สถาบันเกษตรกร
สามารถขายผลผลิ ตของตนเองไปถึ งตลาดต่างประเทศได้ จนบรรลุ ความส าเร็ จสู งสุ ดของการพัฒนา
เกษตรกรชาวสวนยางไทยหลังจากสถาบันเกษตรกรในตลาดสามารถพัฒนาผลผลิตยางของตนเองคือ ยาง
แผ่นรมควันและยางแผ่นอบแห้ง (ADS, Air Dried Sheet) ให้มีมาตรฐานคุณภาพผลผลิตในระดับเดียวกัน
นามาบรรจุหีบห่ อ (packing) จนเป็ นผลผลิ ตยางแปรรู ปขั้นสุ ดท้าย (finish product) ที่สามารถบรรจุในตู้
Containner ส่ งออกทางเรื อหรื อลาเลียงโดยทางบกได้แล้ว ผลผลิตยางชนิ ดนี้ จึงสามารถทาการซื้ อขายผ่าน
วิธีการเจรจาตกลงราคา และเงื่ อนไขการตลาดแบบล่วงหน้าได้ โดยทั้งเกษตรกรชาวสวนยางในสถาบัน
เกษตรและผูน้ าสถาบันเกษตรกรที่เป็ นสมาชิ กผูข้ ายยางในตลาดข้อตกลงยางจะต้องเรี ยนรู้กระบวนการ
ซื้ อขายยางแบบล่ วงหน้าจนสามารถเข้าใจ และปฏิ บ ัติตามระเบี ยบหรื อเงื่ อนไขของตลาดได้โดยไม่
บิดพลิ้วตลาดข้อตกลงดาเนิ นการโดยแบ่งหน้าที่ ให้ผผู ้ ลิ ตยางมีส่วนในการเปิ ดราคาขายยางของตนเอง
เสนอต่อผูจ้ ดั การตลาด ซึ่ งจะพิจารณาปรับราคาเสนอขายให้ผซู ้ ้ื อตามความเหมาะสมต่อไปเมื่อผลการส่ ง
มอบยางตามคาสั่งซื้ อ (order) แล้วเสร็ จ กรรมการตลาดยางในส่ วนผูผ้ ลิตก็จะรับหน้าที่การรับโอนเงินค่า
ยางและการจ่ายโอนค่ายางให้แก่ สมาชิ กผูผ้ ลิ ตต่อไป เรี ยกได้ว่าเกษตรกรชาวสวนยางได้ขายยางให้แก่
ตลาดพร้อมกับการทาหน้าที่ดาเนิ นการตลาดเองส่ วนหนึ่ ง เพื่อการขายยางได้ราคาตามความต้องการและ
เรี ยนรู ้ พฒั นาตนเองในด้านการตลาดยางไปในตัวในส่ วนของพนักงาน สกย. จะท าหน้าที่ หลักในการ
รักษากติกา กฎ ระเบี ยบของตลาดให้ผูซ้ ้ื อและผูผ้ ลิ ตปฏิ บตั ิ ตาม รวมถึ งการบริ หารจัดการขั้นตอนการ
ดาเนินการตลาดที่สาคัญ ดังนี้
1) ขั้นตอนการรับคาสั่งซื้ อและเจรจาตกลงเงื่อนไข
เป็ นการดาเนินงานในส่ วนการประสานงานกับผูซ้ ้ื อ เพื่อรับความต้องการซื้ อยางในเรื่ องราคา
ยาง ปริ มาณยางและระยะเวลาส่ งมอบ นาไปสู่ การประสานงานผูผ้ ลิตเพื่อรับเสนอราคายาง
จัดสรรปริ มาณยางที่มีขายในระยะเวลากาหนดส่ งมอบ และเจรจาตกลงในเงื่อนไขอื่นๆจนสาเร็ จและ
ได้มาซึ่ งคาสัง่ ซื้ อยางจากผูซ้ ้ื อ
2) ขั้นตอนการบริ หารจัดการยางและส่ งมอบยาง
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เป็ นการควบคุ ม ดู แ ลและติ ด ตามกระบวนการผลิ ต ยางในโรงอบ /รมยางของผู้ผ ลิ ต ให้
ด าเนิ น การส่ ว นแบ่ ง (quota) ที่ ไ ด้รั บ จัด สรรจนได้ผ ลผลิ ต ในคุ ณ ภาพและการบรรจุ หี บ ห่ อ ตาม
มาตรฐานในเงื่อนไขข้อตกลง มีปริ มาณยางส่ งมอบตามกาหนดครบถ้วนตรงเวลา เตรี ยมการส่ งมอบ
และดาเนินการส่ งมอบหรื อการขนส่ งสู่ ผซู ้ ้ื อโดยเรี ยบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคระหว่างทาง
3) ขั้นตอนการรับโอน-การจ่ายโอนเงินค่ายาง
เป็ นการติด ตามการจ่ายเงิ นค่ายางของผูซ้ ้ื อตามเงื่ อนไขข้อตกลงที่ ทาไว้ล่วงหน้าพร้ อมการ
บริ หารจัดการค่าใช้จ่ายการดาเนิ นการตลาด โดยการรับจ่ายเงินทั้งหมดจะเป็ นหน้าที่ของตัวแทนผูผ้ ลิต
ที่เป็ นกรรมการบริ หารตลาดร่ วมกับพนักงาน สกย. ดาเนิ นการ รวมถึ งการติดตามผลการส่ งมอบยาง
และการใช้ยางของผูซ้ ้ื อ เพื่อประโยชน์ในการรับคาสั่งซื้ อในครั้งต่อไป
การดาเนินการตลาดยาง สกย. รู ปแบบตลาดข้อตกลง จะเน้นการเชื่อมความสัมพันธ์ของผูซ้ ้ื อ
และผูผ้ ลิตโดยต่อเนื่ องและสม่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของการซื้ อขายยางในตลาดเป็ นไปโดยถ้อยทีถอ้ ย
อาศัยซึ่ งกันและกัน ในหลักการการสมประโยชน์ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันของทั้งสองฝ่ ายทาให้มีผู ้
ซื้ อบางรายที่เป็ นลูกค้าประจาจนนาไปสู่ การทากิจกรรมเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับผูผ้ ลิตในตลาด
อย่างไรก็ตาม ตลาดยาง สกย.ในรู ปแบบตลาดข้อตกลงเป็ นการจัดตลาดที่ค่อนข้างยุง่ ยาก ต้อง
อาศัยความพร้อมของผูผ้ ลิ ต ผูซ้ ้ื อและพนักงาน สกย. ที่เกี่ยวข้องในการดาเนิ นการตลาดร่ วมกัน อีกทั้ง
ทุกฝ่ ายต้องมีความเข้าใจตรงกันและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการเอื้อประโยชน์ต่อกัน
ด้วยสาเหตุที่กาหนดรู ปแบบของตลาดยาง สกย. มาจากชนิ ดของผลผลิ ตยางที่จะเข้าสู่ ตลาด
นั้น ๆ เป็ นหลัก จึงมีตลาดยาง สกย. ส่ วนหนึ่ งได้เปลี่ ยนแปลงรู ปแบบการตลาดไปตามผลผลิ ตของ
ตนเองตามสภาวการณ์ เช่ น การเปลี่ ยนผลผลิ ตยางแผ่นดิ บเป็ นน้ ายางสด ก็จะท าให้ตลาดยางสกย.
ดาเนิ นการตลาดรู ปแบบการประมูลเปลี่ยนเป็ นตลาดรู ปแบบตกลงราคา เป็ นต้น หรื อตลาดยาง สกย.
หนึ่ งแห่ งอาจจะมีรูปแบบตลาดสองรู ปแบบซ้อนกันอยู่ เพราะมีผลผลิตยางซื้ อขายผ่านตลาดสองชนิ ด
เป็ นต้น
5. การแบ่ งคุณภาพยางพารา
1) ยางแผนดิบคุณภาพ 2 มีลกั ษณะเรี ยงตามความสาคัญ ดังต่อไปนี้
ก. แผ่นยางมีความสะอาดตลอดแผ่น หรื ออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยูบ่ า้ งเล็กน้อย
ข. มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์
ค. แผ่นยางมีความยืดหยุน่ ดีและมีลายดอกเด่นชัด
ง. แผ่นยางบาง มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
จ. เนื้ อยางแห้งมีสีสม่ าเสมอตลอดแผ่นลักษณะสี ค่อนข้างคล้ าหรื ออาจมีรอยด่างดาได้
บ้างเล็กน้อย
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ฉ. แผ่นยางมีน้ าหนักเฉลี่ย1-1.2 กิโลกรัม
ช. แผ่นยางเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร
2) แผ่นยางดิบคุณภาพ 3 มีลกั ษณะเรี ยงตามความสาคัญ ดังต่อไปนี้
ก. แผ่นยางมี ค วามสะอาดหรื ออาจมี สิ่ งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่น ยางได้บ ้าง
เล็กน้อย
ข. มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์
ค. แผ่นยางมีความยืดหยุน่ ดี และมีลายดอกเด่นชัด
ง. แผ่นยางค่อนข้างหนา มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
จ. เนื้อยางแห้งมีสีคล้ าค่อนข้างทึบ ไม่โปร่ งใสเท่าที่ควร
ฉ. มีน้ าหนักเฉลี่ยต่อแผ่นไม่เกิน 1.5 กก.
ช. แผ่นยางเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร
3) แผ่นยางดิบคุณภาพ 4 มีลกั ษณะเรี ยงตามความสาคัญ ดังต่อไปนี้
ก. แผ่นยางมีความสะอาดหรื ออาจมีสิ่งสกปรกและฟองอากาศอยูใ่ นแผ่นยางได้บา้ ง
ข. .มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 4.5 เปอร์เซ็นต์
ค. แผ่นยางมีความยืดหยุน่ ดี และมีลายดอกเด่นชัด
ง. แผ่นยางหนา มีความหนาของแผ่นยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
จ. เนื้อยางแห้งมีสีคล้ าทึบ ไม่โปร่ งใส
ฉ. แผ่นยางมีน้ าหนักเฉลี่ยต่อแผ่นไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม
ช. แผ่นยางเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร
4) แผ่นยางแผ่นดิบคุณภาพ 5 มีลกั ษณะเรี ยงตามความสาคัญ ดังต่อไปนี้
ก. แผ่นยางมี ค วามสะอาดหรื ออาจมี สิ่ งสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่น ยางได้บ้าง
เล็กน้อย
ข. มีความชื้นในแผ่นยางไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์
ค. มีความยืดหยุน่ ดี และมีลายดอกเด่นชัด
ง. แผ่นยางบาง มีความหนาของแผ่นไม่เกิน 4 มิลลิเมตร
จ. เนื้อยางแห้งมีสีคล้ าค่อนข้างทึบไม่โปร่ งใสเท่าที่ควร
ฉ. มีน้ าหนักเฉลี่ยต่อแผ่นไม่เกิน 1,500 กรัม
ช. แผ่ น ยางเป็ นรู ป สี่ เหลี่ ย มผื น ผ้า ขนาดกว้า ง 38-46 เซนติ เมตร ความยาว 80-90
เซนติเมตร
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ภาคผนวก ค
พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง
พระราชบัญญัติ
กองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง
พ.ศ. 2503 แก้ไขโดย พ.ร.บ. พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2530
----------------------ในพระปรมาภิไธย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สั งวาลย์
ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
ให้ ไว้ ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2503
เป็ นปี ที่ 15 ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่เป็ นการสมควรจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง เพื่อช่วยเหลือเจ้าของสวน
ยางปรับปรุ งสวนยางให้ดีข้ ึน
พระมหากษัตริ ยโ์ ดยคาแนะนาและยินยอมของสภาร่ างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมีพระ
บรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า "พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง พ.ศ.
2503"
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ต้ นยาง” หมายความว่า ต้นยางพารา (HEVEA SPP)
“ยางพันธุ์ดี” หมายความว่า ต้นยางพันธุ์ที่ให้ผลดีตามที่คณะกรรมการกาหนด โดยคาแนะนา
ของกรมกสิ กรรม

75

“สวนยาง” หมายความว่า ที่ดินปลูกต้นยางเนื้ อที่ไม่นอ้ ยกว่าสองไร่ แต่ละไร่ มีตน้ ยางปลูกไม่
น้อยกว่าสิ บต้น และโดยส่ วนเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าไร่ ละยีส่ ิ บห้าต้น
“สวนขนาดเล็ก” หมายความว่า สวนยางที่มีเนื้อที่ไม่เกินห้าสิ บไร่
“สวนขนาดกลาง"”หมายความว่า สวนยางที่มีเนื้ อที่เกินห้าสิ บไร่ แต่ไม่ถึงสองร้ อยห้าสิ บไร่
“สวนขนาดใหญ่ ” หมายความว่ า สวนยางที่ มี เนื้ อที่ ต้ ั ง แต่ ส องร้ อ ยห้ า สิ บไร่ ขึ้ นไป
“เจ้ าของสวนยาง” หมายความว่า ผูท้ าสวนยางและมีสิทธิได้รับผลิตผลจากต้นยางในสวนยาง
ที่ทานั้น
“ยาง” หมายความว่า น้ ายาง ยางแผ่น ยางเครพ ยางก้อน เศษยาง หรื อยางในลักษณะอื่นใดอัน
ผลิตขึ้นหรื อได้มาจากส่ วนใด ๆ ของต้นยาง แต่ไม่รวมถึงวัตถุประดิษฐ์จากยาง
“การปลูกแทน” หมายความว่า การปลูกยางพันธุ์ดีหรื อไม้ยืนต้นชนิ ดอื่นที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิ จ ตามที่ ค ณะกรรมการก าหนดแทนต้น ยางเก่ า หรื อ ไม้ยืน ต้น เก่ า ทั้ง หมดหรื อ บางส่ ว น
“ปี สงเคราะห์ ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ของปี หนึ่ง ถึง วันที่ 30 กันยายน
ของปี ถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถดั ไปเป็ นชื่อสาหรับปี สงเคราะห์น้ นั
“เจ้ า พนั ก งานสงเคราะห์ ” หมายความว่า บุ ค คลซึ่ งรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ง ให้ เป็ นเจ้า พนั ก งาน
สงเคราะห์
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะห์การทาสวนยาง
“ผู้ อ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการส านัก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารท าสวนยาง
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(มาตรานี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 3 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง พ.ศ. 2503
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505 และมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518)
มาตรา 4 ให้ จดั ตั้งกองทุ น ขึ้ น กองทุ น หนึ่ ง ประกอบด้วยเงิ น สงเคราะห์ ซ่ ึ งส่ งสมทบตาม
พระราชบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง” เพื่อเป็ นทุนใช้จ่ายในการทาสวนยางที่
ได้ผลน้อยให้ได้ผลดี ยิ่งขึ้ นให้กองทุ นสงเคราะห์ การทาสวนยางเป็ นนิ ติบุคคล มี วตั ถุ ประสงค์ เพื่ อ
ดาเนิ นกิ จการสงเคราะห์ การท าสวนยาง ตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอานาจกระท าการใด ๆ ที่
จาเป็ น หรื อเป็ นอุ ป กรณ์ แก่ วตั ถุ ป ระสงค์ดงั กล่ าวนั้นได้ รวมทั้งการท าสวนยางและสวนไม้ยืนต้น
ตลอดจนกิ จการที่เกี่ ยวข้อง เป็ นการสาธิ ต และส่ งเสริ ม เพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์ กับให้รวม
ตลอดถึ ง การดาเนิ นการส่ งเสริ ม หรื อสงเคราะห์การปลูกแทนไม้ยืนต้นชนิ ดอื่น ที่มีความสาคัญทาง
เศรษฐกิ จ ตามที่ รั ฐ มอบหมายให้ ก องทุ น สงเคราะห์ ก ารท าสวนยางมี ส านั ก งานแห่ ง ใหญ่ ใ น
กรุ งเทพมหานคร เรี ยกว่า “สานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง”
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(มาตรานี้ ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง พ.ศ.
2503 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518)
มาตรา 4 ทวิ ในการดาเนิ นการส่ งเสริ ม หรื อสงเคราะห์ การปลู กแทนไม้ยืนต้นชนิ ดอื่ นตาม
มาตรา 4 ให้ใช้เงิ นทุ นค่ าใช้จ่ายจากรั ฐบาล หรื อจากกองทุ นสงเคราะห์ เกษตรกร ตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
(มาตรานี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 5 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุ นสงเคราะห์การทาสวนยาง พ.ศ. 2503
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2518)
มาตรา 5 บุคคลใดส่ งยางออกนอกราชอาณาจักรต้องเสี ยงเงินสงเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และอัตราเงิ นสงเคราะห์ที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา สาหรับการกาหนดอัตราเงิ น
สงเคราะห์ จะต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ก่อน
ในการก าหนดอัตราเงิ น สงเคราะห์ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ น าจ านวนเงิ น สงเคราะห์ ที่ ก องทุ น
สงเคราะห์การทาสวนยาง ต้องจ่ายเพื่อการสงเคราะห์ในแต่ละปี และอัตราอากรขาออก ตามกฎหมายว่า
ด้วยพิกดั อัตราศุลกากร ที่เรี ยกเก็บจากการส่ งยางออกนอกราชอาณาจักร มาเป็ นหลักในการพิจารณาด้วย
โดยถือ อัตราต่อน้ าหนักยางหนึ่งกิโลกรัมเป็ นเกณฑ์
การคานวณจานวนเงินสงเคราะห์ที่บุคคลตามวรรคหนึ่ งต้องเสี ย ถ้าเศษของน้ าหนักยางเกิ น
ครึ่ งกิ โลกรัม ให้คิดเงิ นสงเคราะห์ เท่ากับน้ าหนักยางหนึ่ งกิ โลกรัม ถ้าเศษของน้ าหนักยางไม่ถึงครึ่ ง
กิโลกรัม ให้ถือเป็ นน้ าหนักที่ไม่ตอ้ งนามาคานวณ
สาหรับยางที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร เพื่อเป็ นตัวอย่างซึ่ งมีน้ าหนักไม่เกินห้ากิโลกรัม หรื อ
ยางที่กระทรวง ทบวง กรม เป็ นผูส้ ่ งออกเพื่อเป็ นประโยชน์ใด ๆ อันมิใช่เพื่อการค้า ไม่วา่ จะมีน้ าหนัก
เท่าใด ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยเงินสงเคราะห์
(มาตรานี้ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 3 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุ นสงเคราะห์ ก ารท าสวนยาง พ.ศ.
2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530)
มาตรา 6 ให้รัฐมนตรี มีอานาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ให้งดการเรี ยกเก็บเงินสงเคราะห์
จากบุ ค คลผูส้ ่ ง ออกนอกราชอาณาจัก ร ซึ่ งต้อ งเสี ย ตามมาตรา 5 ได้ โดยก าหนดระยะเวลาตามที่
เห็ น ส มควร ทั้ งนี้ จะงดเว้ น การเรี ยก เก็ บ ส าห รั บ ยางทุ ก ชนิ ดห รื อเฉพ าะบ างชนิ ดก็ ไ ด้
มาตรา 7 เงินสงเคราะห์ที่เก็บได้ตามมาตรา 5 ให้ส่งสมทบกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
และให้ใช้จ่ายในกิจการที่บญั ญัติไว้ใน พระราชบัญญัติน้ ีโดยเฉพาะ
มาตรา 8 ผูจ้ ะได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องเป็ นเจ้าของสวนยาง ที่มีตน้ ยาง
อายุกว่ายีส่ ิ บห้าปี ขึ้นไป หรื อต้นยางทรุ ดโทรมเสี ยหาย หรื อต้นยางที่ได้ผลน้อย
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การสงเคราะห์ตอ้ งจัดทาด้วยการปลูกแทน และจะสงเคราะห์ประการอื่นเพื่อประโยชน์ในการปลูก
แทน โดยจ่ายให้ แก่ เจ้าของสวนยางซึ่ งยางพันธุ์ ดี พันธุ์ ไม้ยืนต้น พัน ธุ์ พื ช ปุ๋ ย เครื่ องมื อ เครื่ องใช้
จัดบริ การอย่างอื่นช่วยเหลื อหรื อจ่ายเงินให้ก็ได้ ทั้งนี้ จะจัดให้อย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างก็ได้
มาตรา 9 ให้มีคณะกรรมการเพื่อดาเนิ นกิ จการกองทุ นสงเคราะห์ การทาสวนยางคณะหนึ่ ง
เรี ยกโดยย่อว่า “ก.ส.ย.” ประกอบด้วยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรื อ รัฐมนตรี ช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายเป็ น
ประธานกรรมการ ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นรองประธานกรรมการ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ผูอ้ านายการส านักงบประมาณ อธิ บดี ก รม
วิชาการเกษตร อธิ บดี กรมส่ งเสริ มการเกษตร อธิ บดี กรมศุลกากร ผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั ยาง กรม
วิชาการเกษตร เป็ นกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกิ นหกคน ซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งจากเจ้าของ
สวนยางสี่ คนและบุคคลอื่นซึ่ งมีส่วนเกี่ ยว ข้องกับการยางสองคนให้ผอู้ านวยการเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ
(มาตรานี้ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 4 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุ นสงเคราะห์ ก ารท าสวนยาง พ.ศ.
2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530)
มาตรา 10 กรรมการซึ่ งคณะรั ฐมนตรี แต่ งตั้งมี วาระอยู่ในต าแหน่ งคราวละสองปี ในกรณี ที่
กรรมการซึ่ งคณะรั ฐมนตรี แต่ งตั้งพ้นจากต าแหน่ งก่ อนวาระ หรื อในกรณี ที่ คณะรั ฐมนตรี แต่ งตั้ง
กรรมการเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่ กรรมการซึ่ งแต่งตั้งไว้แล้ว ยังมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง ให้ผไู ้ ด้รับแต่งตั้ง ให้
ดารงตาแหน่ งแทน หรื อเป็ นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตาแหน่ ง เท่ากับวาระที่เหลื ออยูข่ องกรรมการ ซึ่ งได้
แต่งตั้งไว้แล้วเมื่อ ครบกาหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
ให้กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่ งเพื่อดาเนิ นงานต่อไป จนกว่ากรรมการซึ่ ง
ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
(มาตรานี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุ นสงเคราะห์การทาสวนยาง พ.ศ. 2503
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530)
มาตรา 11 นอกจากพ้นจากตาแหน่ งตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการซึ่ งคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง
พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) คณะรัฐมนตรี มีมติให้ออก
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็ นคนไร้ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ความสามารถ
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(6) ได้รับโทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึ งที่ สุด หรื อคาสั่งที่ ชอบด้วยกฎหมายให้จาคุ ก เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย ประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
(7) พ้นจากการเป็ นเจ้าของสวนยาง หรื อเป็ นผูไ้ ม่เกี่ยวข้องกับการยาง
(มาตรานี้ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 4 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุ นสงเคราะห์ ก ารท าสวนยาง พ.ศ.
2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530)
มาตรา 12 การประชุ ม คณะกรรมการ ต้องมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้ง หมด จึ ง จะเป็ นองค์ป ระชุ ม ถ้า ประธานกรรมการไม่ อยู่ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่สามารถ ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุ มเลือกกรรมการ
คนหนึ่ง เป็ นประธานในที่ประชุม
(มาตรานี้ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 5 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุ นสงเคราะห์ ก ารท าสวนยาง พ.ศ.
2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530)
มาตรา 13 ให้ ค ณะกรรมการมี อ านาจและหน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลทั่ว ไปซึ่ งกิ จ การกองทุ น
สงเคราะห์การทาสวนยาง และโดยเฉพาะให้มีอานาจและหน้าที่ดงั ต่อไปนี้ คือ
(1) ดาเนินกิจการสงเคราะห์การทาสวนยาง
(2) วางข้อบังคับหรื อระเบียบเกี่ ยวกับการบริ หารงานหรื อการเงิ น เพื่อดาเนิ นการสงเคราะห์
การทาสวนยาง
(3) วางข้อบังคับ ว่าด้วยการบรรจุ การแต่ งตั้ง การถอดถอน การเลื่ อนขั้นเงิ นเดื อน การตัด
เงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน วินยั ของ พนักงาน ตลอดจนกาหนดอัตรา ตาแหน่ง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่า
พาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าบ้านหรื อที่พกั ค่าทดแทน และเงินที่ควรจะ จ่ายอย่างอื่น
(4) วางข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่ องแบบพนัก งานคณะกรรมการจะมอบอานาจและหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อหลายอย่างให้ผูอ้ านวยการดาเนิ นการก็ได้ โดยกาหนดไว้ใน
ข้อบังคับหรื อระเบียบตาม (2)
ผมาตรานี้ แก้ไขเพิ่มเติ มตามมาตรา 6 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุ นสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ.
2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530)
มาตรา 14 ให้ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนด
(มาตรานี้ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 6 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุ นสงเคราะห์ ก ารท าสวนยาง พ.ศ.
2503 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530)
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มาตรา 15 ให้ ค ณะกรรมการเป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ง ถอดถอน และก าหนดอัต ราเงิ น เดื อ นของ
ผูอ้ านวยการด้วยความเห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรี ให้ ผูอ้ านวยการ ได้รั บประโยชน์ ตอบแทนอื่ นที่
พนักงานของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางพึงได้รับด้วย
(มาตรานี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุ นสงเคราะห์การทาสวนยาง พ.ศ. 2503
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530)
มาตรา 16 ให้ ผูอ้ านวยการ มีอานาจหน้าที่ดาเนิ นกิจการ ให้เป็ นไปตามมติของกรรมการ และให้
มีอานาจบังคับบัญชา พนักงานทุกตาแหน่ง ในเมื่อผูอ้ านวยการ ไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการ
แต่งตั้งผูร้ ักษาการแทน ให้ผรู ้ ักษาการแทนผูอ้ านวยการมีอานาจและหน้าที่อย่างเดียวกับผูอ้ านวยการ เว้น
แต่อานาจ และหน้าที่ของผูอ้ านวยการ ในฐานะกรรมการ
มาตรา 17 ในกิ จการเกี่ยวแก่บุคคลภายนอก ให้ผอู ้ านวยการเป็ นตัวแทนของกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยาง และเพื่ อการนี้ ผูอ้ านวยการ จะมอบให้บุ คคลใด ๆ ปฏิ บ ตั ิ การบางอย่างแทนด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการก็ได้
มาตรา 18 ทุ ก ๆ ปี สงเคราะห์ ให้คณะกรรมการจัดสรรเงิ นสงเคราะห์ ที่ เก็ บได้ตามมาตรา 5
ดังต่อไปนี้
(1) จานวนไม่เกิ นร้ อยละห้า เป็ นค่าใช้จ่าย ในการดาเนิ นงานค้นคว้าทดลองเกี่ ยวกับกิ จการยาง
ในอันที่จะเป็ นประโยชน์แก่ เจ้าของ สวนยางโดยเฉพาะ มอบไว้แก่กรมวิชาการเกษตรเป็ นงวด ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ รัฐมนตรี กาหนด เงิ นที่ กรมวิชาการเกษตรได้รับนี้ มิ ให้ถือว่าเป็ นรายรับตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
(2) จานวนไม่เกิ นร้ อยละสิ บ เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานการสงเคราะห์ การทาสวนยาง
ของสานักงานกองทุ นสงเเคราะห์ การทาสวนยาง หากเงิ นจานวนที่ ต้ งั ไว้น้ ี ไม่พ อจ่ายในงานต่าง ๆ
ดังกล่าว ให้รัฐบาลตั้งรายจ่ายเพิ่มเติมในงบประมาณประจาปี ตามความจาเป็ น
(3) จานวนเงินนอกจาก (1) และ (2) เป็ นเงินที่จดั สรรไว้เพื่อสงเคราะห์เจ้าของสวนยางตาม
พระราชบัญญัติน้ ีท้ งั สิ้ น และจะจ่ายเพื่อ การอื่นใดมิได้
เงิ นอันเป็ นดอกผลของเงิ นสงเคราะห์ ที่เก็บได้ตามมาตรา 5 ถ้าหากมี ให้คณะกรรมการจัดสรร
เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารงาน การสงเคราะห์การทาสวนยางเพิ่มขึ้นจากที่จดั สรรไว้ตาม (2) เท่าจานวน
ที่เห็นว่าจาเป็ น ส่ วนจานวนเงินที่เหลือถ้าหากมี ให้จ่ายสมทบเงินที่จดั สรรไว้ เพื่อสงเคราะห์เจ้าของสวน
ยาง ในปี สงเคราะห์ถดั ไปเงินที่จดั สรรไว้เพื่อการสงเคราะห์เจ้าของ สวนยางตาม (3) หากมีเหลือจ่ายในปี
สงเคราะห์ใด ให้นาเงินที่เหลื อจ่ายไปสมทบเงินที่จดั สรรไว้เพื่อสงเคราะห์เจ้าของสวนยางตาม (3) ในปี
สงเคราะห์ถดั ไป
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(มาตรานี้ แก้ไขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 4 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุ นสงเคราะห์ ก ารท าสวนยาง พ.ศ.
2503 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505 และ มาตรา 7 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุ นสงเคราะห์ การทาสวนยาง พ.ศ. 2503
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530)
มาตรา 19 เงินสงเคราะห์ที่ได้จดั สรรไว้เพื่อสงเคราะห์เจ้าของสวนยางตามมาตรา 18 (3) นั้น
แต่ละปี ให้แบ่งส่ วนสงเคราะห์ เจ้าของสวนยางตาม
ประเภทของสวนยาง ดังต่อไปนี้
ประเภทสวนขนาดใหญ่ ร้อยละสิ บ
ประเภทสวนขนาดกลาง ร้อยละยีส่ ิ บ
ประเภทสวนขนาดเล็ก ร้อยละเจ็ดสิ บ
แต่ถ้าสวนประเภทหนึ่ งมี ผูไ้ ด้รับการสงเคราะห์ น้อยกว่าส่ วนที่ กาหนด ให้ คณะกรรมการ มี
อานาจพิจารณานาส่ วนที่เหลือ ไปเพิ่มให้แก่สวนประเภท อื่นได้ ในกรณี เช่ นว่านี้ มิให้นาอัตราส่ วนเงิ น
สงเคราะห์ที่กาหนดไว้ขา้ งต้นมาใช้บงั คับเจ้าของสวนยางประเภทเดี ยวกันอาจได้รับการสงเคราะห์มาก
น้อยกว่ากัน หรื ออาจได้รับการสงเคราะห์ ก่อนหลังกัน หรื ออาจไม่ ได้รับการสงเคราะห์ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้
คณะกรรมการจัดสรรตามกาลังเงินสงเคราะห์ ที่จดั สรรไว้ และโดยคานึ งถึงประโยชน์ที่จะพึงได้จากการ
เพิ่มปริ มาณผลจากต้นยางเป็ นส่ วนรวมการที่เจ้าของสวนยางรายใดไม่ได้รับการสงเคราะห์ตามวรรคก่อน
ย่อมไม่เป็ นเหตุ ให้เสี ยสิ ทธิ ในการที่จะได้รับ การสงเคราะห์ในปี ต่อ ๆ ไป
มาตรา 20 เจ้าของสวนยางผูใ้ ดประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ยื่น
คาขอรั บการสงเคราะห์ ต่อเจ้าพนักงานสงเคราะห์ ประจาท้องที่ ที่ สวนยางนั้นตั้งอยู่ ตามแบบและ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ผขู ้ อรับการสงเคราะห์เป็ นผูท้ าสวนยาง ในที่ดินที่ตนเช่า หรื ออาศัยบุคคลอื่น ผูข้ อรับ
การสงเคราะห์ ต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานสงเคราะห์ ให้เป็ นที่พอใจด้วยว่า ผูใ้ ห้เช่า หรื อผูใ้ ห้อาศัยได้ให้
ความยินยอม ในการที่ตนขอรับการสงเคราะห์ดว้ ยแล้ว
เพื่อประโยชน์ในการสารวจตรวจสอบของคณะกรรมการในการพิจารณาให้การสงเคราะห์ ผูร้ ับ
การสงเคราะห์ ต้องอานวยความสะดวก และปฏิ บ ัติ การตามค าสั่ งของคณะกรรมการ หรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตามความจาเป็ น
มาตรา 21 เจ้าของสวนยาง ซึ่ งมีสวนยางแปลงเดี ยว มีเนื้ อที่ไม่เกิ นสิ บห้าไร่ หรื อหลายแปลง มี
เนื้ อที่ รวมกัน ไม่เกิ นสิ บห้าไร่ จะขอรับการสงเคราะห์ ด้วยการสร้างสวนยางพันธุ์ดี ในที่ดินแปลงใหม่
ซึ่ งที่ดินแปลงนั้น มีเนื้ อที่ต้ งั แต่ สิ บห้าไร่ ข้ ึนไป แทนการปลูกแทนในที่ดินสวนยางเดิมก็ได้ แต่จะได้รับ
การสงเคราะห์เพียงเท่าที่จะได้รับ สาหรับสวนยางที่มีอยูเ่ ดิมเท่านั้น
(มาตรานี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 5 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง พ.ศ. 2503
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2505)
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มาตรา 21 ทวิ เพื่อประโยชน์ในการส่ งเสริ ม ให้มีการทาสวนยางพันธุ์ดีเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่ผูซ้ ่ ึ ง
ไม่ มี สวนยางมาก่ อน และมี ที่ ดิ นเป็ นของตนเอง ไม่ น้ อยกว่าสองไร่ มี ความประสงค์จะขอรั บ การ
สงเคราะห์ในการทาสวนยาง ให้ยื่นคาขอรับการสงเคราะห์ ต่อสานักงานกองทุนสงเคราะห์ การทาสวน
ยาง ตามแบบและวิธีที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในการดาเนิ นการสงเคราะห์ตามวรรคหนึ่ งให้ใช้เงินอุดหนุ นหรื อเงินจากงบประมาณประจาปี
หรื อเงินกูท้ ี่รัฐบาลจัดให้
ให้คณะกรรมการมี อานาจจัดสรรเงินสงเคราะห์ ให้แก่ ผขู ้ อรับการสงเคราะห์ ตามวรรคหนึ่ งได้
รายละไม่เกิ นสิ บห้าไร่ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี กาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาความในมาตรา 22 และมาตรา 23 มาใช้บงั คับแก่ ผไู ้ ด้รับการสงเคราะห์ ตามมาตรานี้ โดย
อนุโลม
ในกรณี ที่ผขู ้ อรับการสงเคราะห์ ตามวรรคหนึ่ งไม่ได้รับการสงเคราะห์ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้เสี ย
สิ ทธิ ในการที่จะได้รับการสงเคราะห์ในปี ต่อ ๆ ไป
(มาตรานี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 8 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุ นสงเคราะห์การทาสวนยาง พ.ศ. 2503
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530)
มาตรา 22 เจ้าของสวนยางผูไ้ ด้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ ี ไม่ปฏิบตั ิตามหรื อฝ่ าฝื น
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบี ยบ หรื อคาสั่ ง ของคณะกรรมการ หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ งสั่งการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี คณะกรรมการ มีอานาจสั่งให้ระงับ การสงเคราะห์เสี ยได้
มาตรา 23 เงิ นสงเคราะห์ ที่ เจ้าของสวนยางได้รับสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้ ได้รับ
ยกเว้น ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีอากรและค่าธรรมเนียมใด ๆ
มาตรา 24 เพื่อปฏิ บตั ิ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้กรรมการ เจ้าพนักงานสงเคราะห์ และบุคคลที่
ได้รับมอบหมายเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการ มีอานาจดังต่อไปนี้
(1) เข้าไปในสวนยางที่ เจ้าของสวนยางขอรับการสงเคราะห์ และที่ ดินต่อเนื่ องกับสวนยางนั้น
เพื่อทาการสารวจตรวจสอบและรังวัด
(2) มีหนังสื อเรี ยกเจ้าของสวนยางผูข้ อรับการสงเคราะห์ และบุคคลใด ๆ ที่มีเหตุควรเชื่ อว่าอาจ
ให้ขอ้ เท็จจริ งใด ๆ เกี่ยวแก่การที่จะ เป็ นประโยชน์แก่การปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี มาให้ ถ้อยคา
(3) มีหนังสื อเรี ยกให้บุคคลดังกล่าวใน (2) ส่ งหรื อแสดงเอกสารใด ๆ อันมีเหตุควรเชื่ อว่าจะเป็ น
ประโยชน์แก่การปฏิบตั ิการตาม พระราชบัญญัติน้ ี
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มาตรา 25 ภายในกาหนดเวลาหนึ่ งร้อยยี่สิบวันนับแต่วนั สิ้ นปี สงเคราะห์ทุกปี ให้คณะกรรมการ
จัดทางบดุ ลแสดงฐานะการเงิน โดยมีคารับรอง การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจเงิ นแผ่นดิ นและ
ทารายงานแสดงผลการ ปฏิบตั ิงานเสนอต่อรัฐมนตรี
ให้รัฐมนตรี จดั ให้มีการประกาศงบดุล และรายงานดังกล่ าวในวรรคก่อนในราชกิ จจานุ เบกษา
โดยมิชกั ช้า
(มาตรานี้ แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แห่ ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2505)
มาตรา 26 ผูใ้ ดกระทาด้วยประการใด ๆ เพื่ อหลี กเลี่ ยงไม่เสี ยเงิ นสงเคราะห์ ตาม มาตรา 5 หรื อ
เพื่อเสี ยเงินสงเคราะห์น้อยกว่าที่ควรเสี ย ต้องระวาง โทษจาคุ กไม่เกิ นหกเดื อน หรื อปรับไม่เกิ นสิ บเท่า
ของเงิ นสงเคราะห์ ที่ ยงั ต้องช าระ แต่ ต้องไม่ น้อยกว่าหนึ่ งพันบาท หรื อทั้งจาทั้งปรั บเงิ นค่ าปรั บตาม
มาตรานี้ ให้ถือว่าเป็ นเงิ นสงเคราะห์ ที่เก็บได้ตามมาตรา 5 และให้นาส่ งสมทบกองทุนสงเคราะห์การทา
สวนยาง
มาตรา 27 ผูใ้ ดขัดขวางหรื อไม่ให้ความสะดวกแก่กรรมการ เจ้าพนักงานสงเคราะห์หรื อบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการในการปฏิบตั ิการ ตามมาตรา 24 (1) หรื อไม่ปฏิ บตั ิตามหนังสื อเรี ยก
ซึ่ งบุคคลดังกล่าวได้เรี ยกตามมาตรา 24 (2) หรื อ (3) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิ บวัน หรื อปรับ ไม่เกิ น
ห้าร้อยบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 28 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และ
ให้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง เจ้ า พนั ก งานสงเคราะห์ และออก กฎหมายกระทรวง เพื่ อ ปฏิ บ ั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้ ผูร้ ับสนองพระบรมราช
โองการ พ.ร.บ. พ.ศ. 2503 และ พ.ร.บ. พ.ศ. 2505
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เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับ พ.ศ. 2503 คื อ โดยที่ สวนยางในประเทศไทย
ส่ วนมากเป็ นสวนเก่ า และเป็ นยางที่ มิ ใช่ ยาง พันธุ์ ดี เป็ นเหตุให้การผลิ ตยาง ไม่ได้ผลตามที่ ควรจะได้
และโดยที่การแก้ไข สภาพที่เป็ นอยูด่ งั กล่าวให้ดีข้ ึน ต้องกระทา ด้วยการปลูกยางพันธุ์ดี แทนยางเก่า จึง
สมควรให้มีกฎหมาย จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อใช้จ่ายในการนี้
เหตุ ผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ ฉ บับที่ 2 พ.ศ. 2505 คื อ เพื่ อให้ มี บ ทบัญ ญัติ ให้
คณะกรรมการ สงเคราะห์การทาสวนยาง มีอานาจนาเงินที่เป็ นดอกผลของเงินสงเคราะห์ ถ้าหากมีมาใช้
จ่าย ในการบริ หารงาน สงเคราะห์ การท าสวนยาง และสงเคราะห์ ผูท้ า สวนยางได้ตามความเหมาะสม
และแก้บทบัญญัติ ให้เจ้าของสวนยางขนาดเล็ก มีโอกาสได้รับการสงเคราะห์การทาสวนยาง ใน ที่ ดิน
แปลงใหม่ได้ มากยิง่ ขึ้น
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2518 คือ เนื่ องจากไม้ยืนต้นบางชนิ ด
เช่น มะพร้าว ปาล์มน้ ามัน และ ไม้ผลต่าง ๆ เป็ นพืชทางเศรษฐกิ จ สมควรจะได้ดาเนิ นการส่ งเสริ ม หรื อ
สงเคราะห์ ให้ มี การปลู กแทน ต้นเก่ าที่ ให้ ผลน้ อย เพื่ อ ให้ ได้ผลยิ่งขึ้ น เช่ นเดี ยวกับ ต้นยางพารา จึ ง
จาเป็ นต้อง ขยายวัตถุประสงค์ของ กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ให้สามารถให้ การสงเคราะห์การ
ปลูกแทน สวนไม้ยืนต้นได้ด้วย โดยใช้เงินทุ น ค่าใช้จ่ายในการให้การสงเคราะห์ จากรัฐบาลหรื อ จาก
กองทุน สงเคราะห์ เกษตรกร จึงจาเป็ นต้องแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์การทาสวน
ยาง
เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2530 คื อ เนื่ องจากบทบัญญัติ แห่ ง
พระราชบัญญัติ กองทุ นสงเคราะห์ การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 ในส่ วนที่ เกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ วิธี การ
เงื่อนไข และอัตราเงินสงเคราะห์ ในการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ จากผูส้ ่ งยางออกนอกราชอาณาจักร ยังไม่
เหมาะสม กับสภาวการณ์ ในปั จจุบนั สมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขใน การจัดเก็บ
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เงิ นสงเคราะห์ ตลอดจน อัตราเงิ นสงเคราะห์เสี ยใหม่ โดยกาหนดให้ อัตราการจัดเก็บเงิ นสงเคราะห์
สัมพันธ์กบั ระดับ อัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ และอัตราอากรขาออกตามกฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตรา
ศุลกากร เพื่อให้เงินสงเคราะห์ที่เก็บได้ มีอตั รา คงที่แน่นอน ซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อ การจัดทาแผนการเงิน
เพื่อให้การสงเคราะห์แก่เจ้าของสวนยาง ได้แน่นอนยิ่งขึ้น และเพื่อให้อตั รา การจัดเก็บ เงินสงเคราะห์
และอัตราอากรขาออก รวมกันแล้ว สามารถแข่งขันกับประเทศ เพื่อนบ้านได้ ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อ
ประเทศ ในด้า นการป้ องกัน การลัก ลอบส่ ง ยางออกนอกประเทศ และยังสอดคล้อ งกับ นโยบาย
ทางด้านการเงิ น ของประเทศ และ นอกจากนี้ สมควรแก้ไ ของค์ป ระกอบ และอานาจหน้าที่ ข อง
คณะกรรมการ กองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง ตลอดจน วาระ การดารงตาแหน่ ง ของกรรมการ
กองทุ นสงเคราะห์ การท าสวนยาง ซึ่ งคณะรั ฐมนตรี แต่ งตั้ง เพื่ อให้ก ารบริ หารงาน ของส านัก งาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง สมควรกาหนดอัตรา การจัดสรรเงิน
สงเคราะห์เสี ยใหม่ เพื่อให้ เพียงพอกับการที่จะนาไปใช้จ่ายในการบริ หารงานการสงเคราะห์ และเพื่อ
จะได้ผมู ้ ีที่ดินเป็ นของตนเอง แต่ไม่เคยมีสวนยางมาก่อน ให้ได้รับการสงเคราะห์ปลูกยางพันธุ์ดี ราย
ย่อย จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง พ.ศ. 2518มีบทบัญญัติเพิ่มเติมโดยเฉพาะ
ดังนี้
มาตรา 6 การให้การสงเคราะห์ การปลู กแทนไม้ยืนต้นชนิ ดอื่ นแทนในสวนไม้ยืนต้นเก่ าให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่ รัฐมนตรี กาหนดตามคาแนะนาของคณะกรรมการ โดย
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ การทาสวนยาง พ.ศ. 2530 มีบทบัญญัติเพิ่มเติมโดยเฉพาะ
ดังนี้
มาตรา 9 ในระหว่างที่ ยงั มิ ได้ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการเสี ยงเงิ น
สงเคราะห์ และอัตราเงินสงเคราะห์ มาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง พ.ศ.
2503 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ ี ให้การเสี ยเงิ น สงเคราะห์ และอัตราเงิ นสงเคราะห์ เป็ นไป
ตามกฎกระทรวง และประกาศที่ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 10 ให้คณะกรรมการ ซึ่ งดารงตาแหน่งอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา อยูใ่ นตาแหน่ งต่อไป จนกว่าจะตั้งคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ซึ่ งอย่างช้าต้อง ไม่เกิ น
เก้าสิ บวัน นับแต่วนั ที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้บงั คับ
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ภาคผนวก ง
ตารางแบบบันทึกข้ อมูลการผลิตยางพาราแผ่ นดิบ
วันที่ทาการเก็บข้ อมูล
เดือนเมษายน 2557

ช่ วงเวลาในการทางาน
8.00 – 17.00 น.
ผลการผลิตยางพาราแผ่นดิบ
แผ่นยางดี (แผ่ น)

รวม
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แผ่นยางเสี ยหรือมีตาหนิ (แผ่ น)

ภาคผนวก จ
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ประวัตผิ ้เู ขียน

ชื่อ-นามสกุล

นางสาวฐิติญา เครื อวงค์

วัน เดือน ปี เกิด

18 เมษายน พ.ศ. 2527

ประวัติการศึกษา ปี การศึกษา 2549 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปี การศึกษา 2557 บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประวัติการทางาน 2554 – ถึงปัจจุบนั เจ้าหน้าที่บริ หาร ส่ วนพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
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