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บทคัดย่อ 

การค้นควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดภูพิงค์ยางพารา จงัหวดัเชียงราย ประชากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาคือเจา้ของกิจการและพนักงาน จ านวน 9 คน  โดยพยายามก าจดัและลด
งานท่ีไม่ ก่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่ม ความสูญเปล่า การรอคอยงาน การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็นใน
กระบวนการผลิต  และงานท่ีตอ้งน ากลบัมาท าใหม่ เพื่อลดตน้ทุนการผลิต ไดรั้บการตรวจสอบและ
ปรับปรุงให้ ดี ข้ึน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินงานประกอบด้วยแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า  
(Value Stream Mapping: VSM) ของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบก่อนและหลงัการปรับปรุง 
ตารางบนัทึกขอ้มูล และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In – depth Interview) 

ผลการศึกษาพบว่า การก าจัดความสุญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตยางพารา    
แผ่นดิบโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน คือ หลกัการ ECRS และ 5S ท าให้ลดเวลารวมในการผลิต
ยางพาราแผ่นดิบจาก 751 นาที เป็น 525 นาที ลดลง 226 นาที สามารถผลิตยางพาราแผ่นดิบเพิ่มข้ึน
จาก 85.93 เปอร์เซ็นต์ เป็น 95.10 เปอร์เซ็นต์ ผลิตยางพาราแผ่นดิบท่ีมี คุณภาพเพิ่ม ข้ึนจาก  
82.7 เปอร์เซ็นต์ เป็น 94.5 เปอร์เซ็นต์ สามารถลดการยางพาราแผ่นดิบทีเสียหรือมีต าหนิได้จาก  
31.90 เปอร์เซ็นต์ เป็น 5.85 เปอร์เซ็นต์ และเงินรายได้เพิ่มข้ึนจาก 1,059,072 เป็น 1,209,344 บาท 
เพิ่มข้ึน 150,272 บาท คิดเป็น 6.62 เปอร์เซ็นต ์ผลลพัธ์ท่ีไดท้  าให้ความสามารถในการผลิตเพิ่มข้ึนซ่ึง
แสดงให้เห็นวา่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยน าเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้
ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องการปรับปรุงท่ีไดก้ าหนด 
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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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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ นับตั้ งแต่เร่ิมมีการปลูกในประเทศไทย 
ยางพาราไดมี้ความส าคญัต่อเศรษฐกิจเพิ่มข้้นเร่ือย     ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตและส่งออกยางพาราราย
ใหญ่ของโลก โดยไดเ้ร่ิมปลูกยางพาราในภาคใตก่้อนท่ีจะขยายพื้นท่ีไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวนัออก โดยการสนบัสนุนของรัฐบาล ปัจจุบนัไดมี้การขยายพื้นท่ีปลูกยางพาราไปยงัภาคเหนือ 
รัฐบาลไดจ้ดัท าโครงการขยายพื้นท่ีปลูกยางพารา เพื่อยกระดบัรายไดใ้ห้เกษตรกรไดมี้ความมัน่คง จ้ง
ได้ก าหนดเป้าหมายท่ีขยายพื้นท่ีปลูกยางพาราทั้งประเทศ จ านวน 15 ล้านไร่ ภายในปี พ.ศ. 2555 
เกษตรกรทางภาคเหนือจ านวนมากหันมาให้ความสนใจ และลงทุนปลูกยางพารา โดยเฉพาะใน
จังหวดัเชียงราย ได้มีการปลูกยางพาราแล้วถ้ง 81,761 ไร่ และมีแนวโน้มท่ีจะปลูกเพิ่มมากข้้น 
(ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง, 2552)    ปัจจุบนัเกษตรกรผูป้ลูกยางพาราเป็นจ านวน
มากในจงัหวดัเชียงราย ยงัขาดข้อมูลความรู้ด้านการผลิต การวางผงัโรงงานและการวางต าแหน่ง
เคร่ืองจักร รวมถ้งการจัดการต้นทุนและผลตอบแทนจากกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ 
อุตสาหกรรมยางพาราแผน่ดิบมีความส าคญัในการแปรรูปเบ้ืองตน้ สามารถเพิ่มรายไดใ้หก้บัเกษตรกร
และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัยางพารา    แต่ปัจจุบนัการผลิตยางพาราแผน่ดิบของเกษตรกรท่ีผลิตไดมี้
คุณภาพต ่าและมีตน้ทุนในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีสูงข้้น (จุรีพร จอมวฒิุ, 2551) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงค์ยางพารา ตั้งอยูท่ี่ 136 ต าบลผางาม อ าเภอเวียงชยั จงัหวดัเชียงราย ได้
เร่ิมปลูกยางพาราตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ในเน้ือท่ี 136 ไร่ โดยเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจจากการรับซ้ือน ้ า
ยางพาราจากเกษตรกรในอ าเภอเวียงชยัและอ าเภอใกลเ้คียง เพื่อส่งขายต่อไปยงัโรงงานเพื่อแปรรูป 
เม่ือผลผลิตจากน ้ ายางพาราเพิ่มมากข้้นทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูพิงค์ยางพารา จ้งได้เพิ่มมูลค่าน ้ า
ยางพาราโดยการผลิตแปรรูปยางพาราแผน่ดิบ ซ่้งการซ้ือขายยางพาราแผน่ดิบในตลาดปัจจุบนัมีราคา
แตกต่างกนัไปข้้นอยูก่บัคุณภาพของยางพาราแผน่ดิบท่ีผลิต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา มีก าลงั
การผลิตยางพาราแผ่นดิบวนัละ 800 – 1,000 แผ่นต่อวนั ใช้น ้ ายางพาราทั้งหมด 2,500 – 3,000 ลิตร    
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ปัญหาท่ีพบในการผลิตยางพาราแผ่นดิบคือ ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอยระหว่างจุด
ปฏิบัติงานเน่ืองจากการวางผงัโรงงานและการวางเคร่ืองจกัรโดยไม่มีล าดับขั้นตอนในการผลิต      
การท างานซ ้ าซ้อนและความสูญเปล่าท่ีเกิดจากช้ินงานท่ีบกพร่อง และของเสียจากการใชว้สัดุอุปกรณ์
ท่ีผิดพลาด ท าให้ตอ้งแกไ้ขช้ินงานท่ีบกพร่องในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ซ่้งท าให้ไดย้างพาราแผ่น
ดิบท่ีต ่ากว่ามาตรฐานท่ีโรงงานก าหนด ในรอบการผลิตยางพาราเกิดความสูญเสียท่ีเกิดข้้นต่อปี        
คิดเป็นมูลค่า 368,500 บาท ซ่้งถือเป็นความสูญเสียเป็นอย่างมากในด้านคุณภาพและการผลิตของ
ยางพาราแผ่นดิบ ท าให้โรงงานไดผ้ลตอบแทนน้อยลงและสร้างความเสียเปรียบในดา้นการแข่งขนั 
การปรับปรุงผงัโรงงานและการจดัสายการผลิตโดยน าหลกัการของ ECRS และระบบ 5ส ซ่้งเป็น
เทคนิคการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราแผ่น
ดิบ ลดเวลาท่ีใช้ในการเคล่ือนยา้ยและลดเวลาท่ีใช้ในการรอคอยระหว่างการผลิต รวมถ้งการก าจดั
ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต การพฒันาบุคลากร และกระบวนการท างานท่ีมีมาตรฐานการ
ท างาน    เพื่อลดตน้ทุนในการผลิตและตอบสนองตามความตอ้งการของลูกคา้ หากไม่มีการแก้ไข
ปัญหาเหล่าน้ี จะท าใหโ้รงงานสูญเสียรายไดท่ี้เกิดจากความสูญเปล่าและตน้ทุนแอบแฝงท่ีโรงงานตอ้ง
แบกรับภาระในระยะยาว รวมถ้งโรงงานไม่สามารถเพิ่มคุณภาพและขีดความสามารถในการแข่งขนั
ทางด้านการผลิตยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดได้ (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูพิงค์ยางพารา, 
2555) 

ดงันั้น ผูศ้้กษาเลือกกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ส าหรับการปรับปรุงสายการผลิตเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีนในการก าจดัความสูญเปล่าท่ี
เกิดข้้นในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูพิงค์ยางพารา เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนจากการสูญเสียระหวา่งกระบวนการผลิต 

1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตยางพาราแผน่ดิบ โดยใชเ้ทคนิคการผลิตแบบ
ลีนของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา จงัหวดัเชียงราย 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ทราบถ้งปัญหาท่ีเกิดข้้นในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ภูพิงคย์างพารา จงัหวดัเชียงราย 

1.3.2 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ โดยใชเ้ทคนิคการผลิต
แบบลีน 
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1.4 นิยำมศัพท์  

แนวคิดแบบลีน (Lean Thinking) หมายถ้ง วิธีท่ีช่วยในการจดัการท่ีท าได้มากข้้นด้วยแรง 
อุปกรณ์ เวลา และพื้นท่ีท่ีนอ้ยลง และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) หมายถ้ง การผลิตท่ีท าให้ได้มากข้้นและมีคุณภาพดี
ท่ีสุด โดยใชท้รัพยากรท่ีนอ้ยลงดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุดอยา่งเหมาะสม และใช้เวลาในกระบวนการผลิต
สั้นท่ีสุดเพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ รวดเร็ว ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

สายธารคุณค่า (Value stream) หมายถ้ง การท าให้ความสูญเปล่าปรากฏเด่นชัดโดยการท า
แผนผงัทุกขั้นตอนหรือการปฏิบติัของแต่ละคนตามความเป็นจริงในกระบวนการ และวิเคราะห์การ
ไหลเพื่อระบุและก าจดัความสูญเปล่าเน่ืองจากความสูญเปล่า 

แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM) หมายถ้ง การแสดงกระบวนการ
ปฏิบัติงานตั้ งแต่กระบวนการของผู ้ส่งมอบจนถ้งการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า โดยมีการใช้
สัญลกัษณ์ท่ีหลากหลายเพื่อแสดงภาพท่ีชดัเจนของกระบวนการ 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

การศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ โดยใชบ้างส่วนของแนวคิด
การผลิตแบบลีนของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงค์ยางพารา จงัหวดัเชียงราย ประกอบดว้ยแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการผลิตแบบลีน 
2.2 ขอ้มูลพื้นฐาน และลกัษณะองคก์รของหา้งหุน้ส่วนจ ากดัภูพิงคย์างพารา 
2.3 ขั้นตอนการผลิตยางพาราแผน่ดิบของหา้งหุ้นส่วนจ ากดัภูพิงคย์างพารา 
2.4 มาตรฐานยางพาราแผน่ดิบ 
2.5 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการผลติแบบลนี  

การผลิตแบบลีน คือ การใช้หลกัการชุดหน่ึงเพื่อระบุความสูญเปล่า และก าจดัความสูญเปล่าท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต เพื่อส่งมอบสินคา้ท่ีลูกคา้ตอ้งการและทนัเวลา ในการผลิตความสูญเปล่า 
เป็นตวัท าใหเ้วลาท่ีใชใ้นการผลิตยาวนานข้ึน จึงมีการน าเทคนิคต่างๆมาใชใ้นการก าจดัความสูญเปล่า
เหล่านั้นออกไปจากกระบวนการผลิต (วทิยา สุหฤทด ารงและคณะ, 2550) 

ระบบการผลิตแบบลีน เป็นเคร่ืองมือการจดักระบวนการท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้องคก์ร
ไดโ้ดยการพิจารณาคุณค่าในการด าเนินงาน เพื่อมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มุ่งสร้างคุณค่า
ในตวัสินคา้และบริการ และก าจดัความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ท าให้
สามารถลดตน้ทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลก าไรและผลลพัธ์ท่ีดีทางธุรกิจพร้อมทั้งการให้ความส าคญักบั
การผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปดว้ย (เกียรติขจร โฆมานะสิน, 2551) 

ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการปฏิบติังานในกระบวนการผลิตเกิดข้ึนในรูปแบบต่างๆ 
ท าให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงข้ึนโดยไม่สามารถหาสาเหตุได้ จึงมีการคิดค้นเทคนิคเพื่อช่วยลด
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ตน้ทุนคือ ระบบการผลิตแบบลีน เพื่อเป็นแนวทางท่ีช่วยขจดัความสูญเปล่าในระบบการผลิตไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง เทคนิคการผลิตแบบลีนถูกน ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจระดบัโลก จากการผลิต
จ านวนมากๆสู่การผลิตตามความต้องการของลูกค้า โดยท าความเข้าใจในกระบวนการผลิตและ
ออกแบบตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้ดีข้ึน ทั้งทางดา้นการผลิต
และการด าเนินงาน (ลคันา กวนิกิจจาพร, 2555) 

2.1.1 หลกัการผลิตแบบลีน 

หลกัการผลิตแบบลีนประกอบดว้ย 5 หลกัการดงัน้ี 

1) การนิยามคุณค่า (Value Definition) การระบุคุณค่าของผลิตภณัฑ์หรือบริการอยูท่ี่
ใด ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้หรือไม่ การเปรียบเทียบคู่แข่ง และการปราศจากความสูญเปล่าใน
กระบวนการผลิตอย่างถูกต้อง โดยใช้เวลาและความพยายามท่ีจะก าจัดความสูญเปล่าออกจาก
กระบวนการผลิต การขนส่งสินคา้ตรงต่อเวลา การควบคุมตน้ทุนและการก าหนดราคาขาย ส่ิงเหล่าน้ี
น าไปสู่การออกแบบสินคา้หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่า และท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจและส่งผลดีต่อ
การด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต 

2) การวเิคราะห์สายธารคุณค่า (Value Stream Analysis) การนิยามคุณค่าเป็นพื้นฐาน
ท่ีส าคญัในการวิเคราะห์สายธารคุณค่า โดยการวิเคราะห์เร่ิมจากการใช้แผนภาพกระบวนการเป็น
ตวัก าหนดแต่ละขั้นตอนตามกระบวนการผลิต วา่ในแต่ละขั้นตอนมีคุณค่าเพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ตาม
ความตอ้งการของลูกคา้หรือไม่ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีมีผลต่อการเพิ่มคุณค่าของผลิตภณัฑ์และคุณภาพ จะ
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบใหเ้ป็นผลิตภณัฑ์ การก าจดัส่ิงท่ีไม่เกิดคุณค่าเพิ่มในกระบวนการ
ผลิตถือเป็นส่ิงท่ีดีในการเพิ่มคุณค่าและเพิ่มประสิทธิภาพ 

3) การไหล (Flow) การท าให้สายการผลิตสามารถปฏิบติัไดอ้ย่างต่อเน่ืองโดยไม่มี
การขดัขวางหรือหยุดการผลิต แผนผงัการท างานและแผนผงัเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวกบัการผลิต 
ถือเป็นหวัใจหลกัของการผลิตแบบลีนคือ การจดัผงัโรงงานท่ีเหมาะสม การจดัก าลงัการผลิตของแต่
ละกระบวนการใหส้มดุลกนัจะท าใหไ้ม่มีงานรอระหวา่งกระบวนการผลิตหรือการเกิดคอขวด 

4) การดึง (Pull) หรือการผลิตแบบทนัเวลา (Just In Time) แนวคิดการผลิตแบบลีน    
การเก็บรักษาสินคา้คงคลงัถือเป็นการสูญเปล่า การผลิตตามความตอ้งการของลูกคา้และมีการผลิตใน
ปริมาณท่ีเพียงพอกับความตอ้งการของลูกค้า การผลิตแบบทนัเวลาพอดีคือ การสร้างสมดุลและ
ความสัมพนัธ์ของปริมาณการผลิตตลอดเวลา การน าเวลาแทค์ท (Takt time) มาใช้ในการจดัสมดุล
ของการไหลคือ เวลามากท่ีสุดท่ีพนกังานสามารถใชใ้นการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดท้นัที โดยค านวณจากเวลาท างานปกติสุทธิใน 1 วนั หารดว้ยจ านวนช้ินงานท่ีตอ้งการใน1 วนั 



 

6 

 

เพื่อค านวณมาตรฐานของคุณค่าบนความตอ้งการของลูกคา้และความเร็วในกระบวนการผลิต เพื่อให้
ไดค้วามตอ้งการในระบบการผลิตแบบลีน เพื่อคน้หาปัญหาและค าตอบท่ีตอ้งการในหลกัการน้ี 

5) ความสมบูรณ์แบบ (Perfection) การเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการอย่าง
ต่อเน่ืองรวมถึงการคน้หาความสูญเปล่าให้พบและก าจดัอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป    แนวคิดของ PDCA 
(Plan –Do-Check-Act) จะท าให้ประสบผลส าเร็จในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  เน้นการปรับปรุง 
ในเร่ืองของการลดเวลา พื้นท่ี ต้นทุนและลดความผิดพลาดท่ีเก่ียวกับการผลิตและการจัดการ 
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ (นิพนธ์ บวัแกว้, 2551) 

2.1.2 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าตามแนวคิดแบบลีน 

แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping :VSM) เป็นเคร่ืองมือและเทคนิคท่ี
สนับสนุนการพฒันากลยุทธ์การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Strategy) ด้วยการแสดงล าดับ
ขั้นตอนของกิจกรรมต่างๆ ท่ีมุ่งส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า โดยแนวคิดสายธารแห่งคุณค่า (Value 
Stream Thinking) จะท าให้สามารถเข้าใจภาพรวมของกระบวนการ (Overall Process) จากมุมมอง
ลูกคา้โดยมุ่งแนวทางปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศ ท าให้สามารถระบุกิจกรรมท่ี
จ าเป็นส าหรับการขจดัความสูญเปล่า ดงันั้น จึงเป็นแนวทางท่ีใช้จ  าแนกกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าเพิ่ม 
(Value Added: VA) กิจกรรมท่ีจ าเป็นแต่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม (Necessary but Non Value Add: NNVA) 
และกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าเพิ่ม (Non Value: NVA)ท าให้เกิดความสูญเปล่าโดยน าขอ้มูลผลลพัธ์จาก
การวิเคราะห์สถานะปัจจุบนั (Current State) ท่ีถูกแสดงดว้ยเอกสารส าหรับก าหนดสถานะในอนาคต 
(Future State) หลงัจากการปรับปรุง  

2.1.3 การจดัท าแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า  

การสร้างแผนภาพสายธารแห่งคุณค่า คือ กิจกรรมหรืองานทั้งหมดท่ีเกิดคุณค่าเพิ่มและ
ไม่เกิดคุณค่าเพิ่มในกระบวนการผลิต ดังนั้นแผนภูมิสายธารคือ การเขียนแผนภาพการไหลของ
วตัถุดิบและขอ้มูลสารสนเทศในการผลิตของกระบวนการต่างๆ คือ 

1) กิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าเป็นขั้นตอนการสร้างคุณค่าเพิ่มในการไหลของวตัถุดิบเป็น
ขั้นตอนการเปล่ียนแปลงของวตัถุดิบและน าไปสู่กระบวนการสุดทา้ยท่ีไดผ้ลิตภณัฑ ์

2) กิจกรรมท่ีไม่สร้างคุณค่า คือ ขั้ นตอนท่ีไม่ ก่อให้ เกิดคุณค่าแต่อย่างใดแต่
จ าเป็นตอ้งท า เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการผลิต รวมถึงการตรวจสอบ การรอคอย และการขนส่ง 
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3) กิจกรรมท่ีไม่สร้างคุณค่าและไม่จ  าเป็นตอ้งท าเป็นขั้นตอนท่ีควรก าจดัออกไป 
สายธารแห่งคุณค่าจึงมีบทบาทต่อการจ าแนกความสูญเปล่า เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงและก าจดัความ
สูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตสู่สถานะอนาคตท่ีสมบูรณ์ตามแนวคิดการผลิตแบบลีน 
(อุบลวรรณ  อน้โต,้ 2551) 

2.1.4 การจ าแนกประเภทความสูญเปล่า (Waste) 

1) ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการผลิตมากเกินไป การท างานซ ้ าซ้อน (Over processing) 
เป็นความสูญเปล่าจากการท างานซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 

2) ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอคอย (Waiting) คือ เวลาว่าง (Idle Time) ระหว่าง
จุดปฏิบติังานต่างๆหรือระหวา่งการปฏิบติังาน 

3) ความสูญเปล่าท่ีเกิดจาการขนส่ง (Transport) คือ การขนยา้ยวตัถุดิบจากจุดหน่ึง
ไปอีกจุดหน่ึงดว้ยความจ าเป็นหรือดว้ยความไม่จ  าเป็น เกิดจากการวางผงัโรงงานหรือสถานท่ีผลิต 

4) ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการด าเนินการผลิต (Over processing) คือ การผลิตมาก
เกินความจ าเป็น การผลิตมากเกินไปท่ีไม่ท าให้เกิดประโยชน์ การผลิตนอกเหนือจากงานท่ีได้
รับผดิชอบใหผ้ลิต 

5) ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากสินคา้คงคลงั (Inventory) เป็นความสูญเปล่าจากการท่ีเกิด
จากสินคา้คงคลังส่วนเกินในรูปแบบของวตัถุดิบ ช้ินงานระหว่างการผลิต และสินค้าท่ีผลิตเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ 

6) ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหว (Motion) คือ การสูญเปล่าเน่ืองจากการ
เคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็นของผูป้ฏิบติังานให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การเดินไปเดินมาในสถานท่ีท างานและ
การคน้หาอุปกรณ์ เคร่ืองมือต่างๆ การเอ้ือม การก้ม การบิด หมายถึงความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการ
เคล่ือนไหว 

7) ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากช้ินงานมีขอ้บกพร่อง (Defect) และของเสีย (Spoilage) คือ
การผลิตท่ีมีขอ้บกพร่องหรือมีการใช้วสัดุอุปกรณ์ผิดพลาด ซ่ึงรวมทั้งความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการท่ี
ตอ้งแกไ้ขช้ินงานท่ีไม่สามารถผลิตไดอ้ย่างถูกตอ้งมาตั้งแต่คร้ังแรก (First time through) รวมถึงการ
ผลิตภาพ (Productivity) ท่ีตอ้งสูญเสียไปกบัการหยุดชะงกัความต่อเน่ืองของกระบวนการผลิต เพื่อ
จดัการกบัช้ินงานท่ีบกพร่องหรือแกไ้ขช้ินงานนั้นๆ (ณฐัวฒิุ ปัญญาเลิศ, 2553) 
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2.1.5 การลดความสูญเสียดว้ยหลกัการ ECRS 

ความสูญเสีย 7 ประการเป็นส่ิงท่ีไม่มีความจ าเป็น และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องคก์ร 
โดยมีความสัมพนัธ์ระหว่างพนกังาน กระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ และความสูญเสีย 7 ประการ ดงั
แสดงใน รูปท่ี 10 ดงันั้นจึงควรลดการสูญเสียให้เหลือนอ้ยท่ีสุด และการลดความสูญเสียนอกจากเป็น
การปรับปรุงการผลิตและเพิ่มผลผลิตแลว้ ยงัช่วยลดตน้ทุนการผลิตไดอี้กดว้ย 

 นักงาน กระบวนการผลติ ผลติ ัณ  

การ
เคล ่อน  ว

การผลิตเกิน
  าเ  น

การผลิต
มากขั นตอน

การผลิต
ของเ ีย

การเก บวั ด 
คงคลัง

การขน  งการรอคอย

ภาพท่ี 2.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังาน กระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ ์และความสูญเสีย 7 ประการ 
ท่ีมา: ไพฑูรย ์ปะการะพงั, 2555 

หลกัการ ECRS ประกอบดว้ย การก าจดั (Eliminate) การรวมกนั (Combine) การจดัใหม่ 
(Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) ซ่ึงเป็นหลักการง่ายๆ ท่ีสามารถใช้ลดความสูญเสียหรือ 
MUDA ในเบ้ืองตน้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

การลดความสูญเสียในการผลิตเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งเร่งด าเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะ
ความสูญเสียจะท าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึน หากสามารถลดความสูญเสียลงได้ก็จะส่งผลให้
ประหยดัต้นทุนการผลิตลงด้วย อีกทั้ งยงัช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัให้สูงข้ึน แนว
ทางการลดความสูญเสียดว้ยหลกัการ ECRS เป็นดงัน้ี 

1) การก าจดั หมายถึง การพิจารณาขั้นตอนการผลิตท่ีไม่จ  าเป็นและไม่เกิดมูลค่าเพิ่ม
กับผลิตภัณฑ์ แล้วก าจดัขั้นตอนการผลิตท่ีไม่จ  าเป็นออกไป รวมทั้ งการก าจดัความสูญเสียทั้ ง 7 
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ประการ คือ การผลิตเกินจ าเป็น การเก็บวสัดุคงคลงั การขนส่ง การเคล่ือนไหว การผลิตมากขั้นตอน 
การรอคอย และการผลิตของเสีย การก าจดัเป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิผลสูงสุดในการปรับปรุงงาน 

2) การรวมกนั หมายถึง การรวมขั้นตอนการผลิตให้เหลือน้อยลง โดยพิจารณาว่า
สามารถรวมขั้นตอนการผลิตให้เหลือน้อยลงไดห้รือไม่ ถา้การลดขั้นตอนการผลิตให้เหลือน้อยลงก็
จะสามารถลดระยะทางการเคล่ือนท่ีท าใหใ้ชเ้วลาในการผลิตนอ้ยลง 

3) การจัดใหม่ หมายถึง การจัดล าดับการผลิตใหม่โดยการโยกยา้ย สับเปล่ียน
ขั้นตอนการผลิตให้เหมาะสมเพื่อลดการเคล่ือนท่ีเกินจ าเป็นหรือลดการรอคอย และจะสามารถรวม
ขั้นตอนการผลิตบางส่วนเขา้ดว้ยกนัได ้

4) การท าให้ ง่าย หมายถึง การปรับปรุงวิธีการท างานให้สะดวกและง่ายข้ึน 
(ไพฑูรย ์ปะการะพงั, 2555) 

2.1.6 กิจกรรม 5ส 

การส่งเสริมกิจกรรม 5ส ที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่น โดยในญี่ปุ่นเรียกกนัว่า 5S ทั้งใน

ส านกังานและโรงงานผลิต ซ่ึงไดแ้ก่ 

1) สะสาง (Seri) คือ การแยกของที่ตอ้งการออกจากของที่ไม่ตอ้งการ และขจดั

ของที่ไม่ตอ้งการทิ้ง จึงสามารถลดตน้ทุนโดยการขจดัให้เหลือแต่ของที่จ  าเป็นในการท างาน การ

สะสางจะท าให้สามารถควบคุมปริมาณของไดง้่าย ไม่มีอุบตัิเหตุที ่เกิดจากการวางของเกะกะ 

รวมถึงลดพื้นท่ีในการจดัเก็บส่ิงของ เวลาและจ านวนคนในการตรวจนบั 

2) สะดวก (Setion) คือ การจดัวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการ

ใช้งานและปลอดภยั สามารถลดตน้ทุนดว้ยลดเวลาท่ีไร้ประสิทธิภาพในการท างาน คือลดเวลาใน

การคน้หาเคร่ืองมือ วสัดุ สินคา้ ขอ้มูล และช่วยลดอุบตัิเหตุของพนกังานจากการเก็บและวาง

ส่ิงของไม่ถูกท่ี 

3) สะอาด (Seiso) คือ การท าความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และ
สถานท่ีท างาน สามารถลดตน้ทุนในการซ่อมและซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีหมดอายุก่อนก าหนด เพราะ
การท าความสะอาดถือเป็นพื้นฐานของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

4) สุขลกัษณะ (Seiketsu) คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลกัษณะ และรักษาให้ดี
ตลอดไป เนน้การรักษามาตรฐานและปรับปรุงให้ดีข้ึน ช่วยลดตน้ทุนในเร่ืองความผิดพลาดต่างๆได ้
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และท่ีส าคญัคือ สุขลกัษณะจะเป็นพื้นฐานให้กบัพนกังานปฏิบติัตามมาตรฐานการท างาน ช่วยขจดั
การท างานท่ีผดิข้ึนตอน 

5) สร้างนิสัย (Shitsuke) คือ การอบรมสร้างนิสัยในการปฏิบติังานตามระเบียบวินยั 
ขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด เนน้การรักษามาตรฐานและปรับปรุงใหดี้ข้ึน (ลคันา กวนิกิจจาพร, 2555) 

2.2 ข้อมูล   นฐาน และลกัษณะองค กรของ ้าง  ้น  วน  ากดั  ู งิค ยาง ารา 

หา้งหุ่นส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา เป็นธุรกิจหน่ึงท่ีประกอบกิจการรับซ้ือน ้ ายางพารา ยางพารา
กน้ถว้ย (ข้ียาง) และผลิตยางพาราแผน่ดิบ กิจการตั้งอยูเ่ลขท่ี 136  ต าบลผางาม อ าเภอเวียงชยั จงัหวดั
เชียงราย ไดเ้ร่ิมปลูกยางพาราตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 ในเน้ือท่ี 136 ไร่ โดยเร่ิมตน้ประกอบธุรกิจจากการ
รับซ้ือน ้ ายางพาราจากเกษตรกรในอ าเภอเวียงชยัและอ าเภอใกลเ้คียง เพื่อส่งขายต่อไปยงัโรงงานเพื่อ
แปรรูป เม่ือผลผลิตจากน ้ ายางพาราเพิ่มข้ึนทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงค์ยางพารา จึงไดเ้พิ่มมูลค่าน ้ า
ยางพาราโดยการผลิตแปรรูปยางพาราแผน่ดิบ ซ่ึงการซ้ือขายยางพาราแผน่ดิบในตลาดปัจจุบนัมีราคา
แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัคุณภาพของยางพาราแผน่ดิบท่ีผลิต ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา มีก าลงั
การผลิตยางพาราแผ่นดิบวนัละ 800 – 1,000 แผ่นต่อวนั ใช้น ้ ายางพาราทั้งหมด  2,500 – 3,000 ลิตร 
โดยการผลิตยางพาราแผ่นดิบของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูพิงค์ยางพารา เพื่อจดัส่งไปยงัตลาดกลาง
ยางพารา TC Rubber ซ่ึงเป็นศูนยร์วบรวมและกระจายยางพาราท่ีอ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย โดย
จดัส่งยางพาราจากท่าเรือเชียงแสนสู่ประเทศจีน (ยนูนาน) โรงงานดอยหลวงยางพาราเกษตร ตั้งอยู่ท่ี 
ต  าบลปงนอ้ย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย และบริษทัศรีตรังอโกรอินดสัทรี จ  ากดั (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ี 
ต  าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 

ลกัษณะการด าเนินกิจการของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงค์ยางพารา เป็นกิจการเจา้ของคนเดียว 
ธุรกิจครอบครัวขนาดกลาง เป็นผูด้  าเนินกิจการ 2 ประเภทด้วยกัน คือ รับซ้ือยางพาราและผลิต
ยางพาราแผน่ดิบ วตัถุดิบหลกัในการผลิตยางพาราแผน่ดิบ คือ น ้ายางพารา 
 

2.2.1 ลกัษณะโครงสร้างองคก์ร 

 โครงสร้างของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงค์ยางพารา มีลกัษณะสายการบงัคบับญัชาเป็น
ล าดบัขั้นจากบนลงล่าง ดงัแสดงในภาพท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 2.2 โครงสร้างของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา 
ท่ีมา: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา, 2555 

2.3 ขั นตอนการผลติยาง าราแผ นดิบของ ้าง  ้น  วน  ากดั  ู งิค ยาง ารา 

ขั้นตอนการผลิตยางพาราแผน่ดิบแบ่งไดเ้ป็น 12 ขั้นตอนดงัน้ี 
1) ขั้นตอนการเก็บรวบรวมน ้ ายางพารา เกษตรกรจะท าความสะอาดถ้วยรองรับน ้ ายางพารา 

และถังเก็บน ้ ายางพาราก่อนใช้ทุกคร้ัง และไม่ควรมีเศษยางพาราหรือใบไม้ลงในถังเก็บน ้ ายางพารา 
เพราะจะท าให้ยางพาราแผ่นดิบสกปรก จบัตวัเป็นกอ้นเร็ว กรองน ้ ายางพาราไดย้าก การเก็บรวบรวมน ้ า
ยางพาราจากถว้ยรองน ้ ายางพาราเทลงในถงัรวมน ้ายางพารา (ภาพท่ี 2.3) 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ไดแ้ก่ 
เคร่ืองกรองลวดเบอร์ 40 และ เบอร์ 50  
กระบะ ถาด และตะกงใส่น ้ายางพารา 
ถงัส าหรับใส่น ้าและน ้ายางพารา 
นวดยาง 
เคร่ืองรีดชนิดเรียบและชนิดดอก 
โรงเรือน  
กระป๋องตวงน ้ายางพาราและน ้า 
พายส าหรับกวนน ้ายางพารา 
ภาชนะผสมน ้ากรด 
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ภาพท่ี 2.3 การเก็บรวบรวมน ้ ายางพารา 
 

2) ขั้นตอนการกรองน ้ ายางพารา จะท าการกรองน ้ ายางพาราด้วยเคร่ืองกรองลวด เบอร์ 40  
และ 50 เพื่อเอาส่ิงสกปรกออก โดยวางเคร่ืองกรองซ้อนกนั 2 ชั้น เบอร์ 40 ไวข้า้งบน และเบอร์ 50 ไว้
ขา้งล่าง (ภาพท่ี 2.4) 

 

 
 

ภาพท่ี 2.4 การกรองน ้ายางพารา จะท าการกรองน ้ายางพาราดว้ยเคร่ืองกรอง 
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3) ขั้นตอนการตวงน ้ ายางพาราใส่กระบะ หรือตะกง น ้ ายางพาราท่ีกรองเรียบร้อยแล้วจะท า
การตวงโดยกระบอกตวงขนาด 3 ลิตร แลว้เทใส่ในกระบะท่ีจดัเตรียมไว ้(ภาพท่ี 2.5) 

 

 

ภาพท่ี 2.5 การตวงน ้ายางพาราใส่กระบะ หรือตะกง คือบ่อซีเมนตใ์ส่น ้ายางพารา 

4) ขั้นตอนการผสมน ้ากบัน ้ายางพารา จะท าการตวงน ้าสะอาดดว้ยกระบอกตวงจ านวน 2 
ลิตร เทผสมลงกบัน ้ายางพาราในกระบะท่ีมีน ้ายางพาราอยูแ่ลว้ จะไดอ้ตัราส่วนผสมระหวา่งน ้า
ยางพารากบัน ้าในอตัราส่วน 3: 2 ส่วน อตัราส่วนน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ในกรณีท่ียางพารามีการ
เจือจางมาบา้งแลว้ เช่น ฝนตกขณะเก็บน ้ายางพารา หรือสาเหตุอ่ืนๆ (ภาพท่ี 2.6) 

 

 

ภาพท่ี 2.6 การผสมน ้ ากบัน ้ายางพารา 
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5) ขั้นตอนการใชน้ ้ ากรดฟอร์มิกผสมน ้ ายางพารา อตัราส่วนกรดฟอร์มิก 30 มิลลิลิตร หรือ 2 
ช้อนแกง ต่อน ้ าสะอาด 3 กระป๋องนม หรือ 1,170 มิลลิลิตร (ข้อดีของการใช้กรดฟอร์มิก คือ ท าให้
ยางพาราแข็งตวัไดอ้ยา่งสม ่าเสมอระเหยออกไดง่้าย ไม่ทิ้งสารตกคา้งในแผน่ยางพารา) หลงัจากผสมน ้ า
กบัน ้ ายางพาราเรียบร้อยแลว้ จะใชใ้บพายกวนน ้ ายางพาราในกระบะ 2-3 เท่ียว จึงตวงน ้ ากรดเจือจางเทลง
ในกระบะท่ีมีน ้ ายางพาราและน ้ าผสมอยู่ จากนั้นจึงใช้ใบพายกวนน ้ ายางพาราไปมาประมาณ 6 เท่ียว 
(ภาพท่ี 2.7) 

 
ภาพท่ี 2.7 การใชน้ ้ากรดฟอร์มิกผสมน ้ ายาง 

 

6) ขั้นตอนการกวาดฟองน ้ ายางพารา ในขณะกวนน ้ ายางพาราจะมีฟองเกิดข้ึน จะใช้ใบพาย
กวาดฟองออกจากกระบะเทรวมใส่ภาชนะเพื่อขายเป็นเศษยางชั้นดี (ฟองน ้ ายางพาราหากกวาดออกไม่
หมด เม่ือน าไปรมควนัหรือผึ่งให้แห้งจะเห็นเป็นจุดเล็กๆ ท าให้ราคายางแผ่นถูกลง) จากนั้นใช้แผ่น
สังกะสี หรือวสัดุอะไรก็ไดปิ้ดตะกงเพื่อป้องกนัส่ิงสกปรกฝุ่ นละอองภายนอกตกสู่ยางพาราในตะกง ทิ้ง
ไวป้ระมาณ 30-45 นาที เพื่อใหน้ ้ายางในกระบะจบัตวั (ภาพท่ี 2.8) 
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ภาพท่ี 2.8 การกวาดฟองน ้ายางพารา 

7) ขั้นตอนการนวดแผ่นยางพารา เม่ือน ้ ายางพาราจบัตวัแล้ว ใช้น ้ าสะอาดราดลงบนแผ่น
ยางพาราท่ีจบัตวัในกระบะ เพื่อความสะดวกในการเทแผน่ยางพาราออกจากกระบะ และน ายางพาราท่ี
แขง็ตวั ท าการนวดยางพาราใหเ้ป็นแผน่หนาประมาณ 1 เซนติเมตร (ภาพท่ี 2.9) 

 

 
ภาพท่ี 2.9 การนวดแผน่ยางพารา 

 

8) ขั้นตอนการรีดแผน่ยางพาราดว้ยเคร่ืองรีดเรียบ 3-4 คร้ัง หลงัจากไดย้างพาราแผน่ท่ีมีความ
หนา ประมาณ 1 เซนติเมตร ให้น าแผ่นยางพาราเขา้เคร่ืองรีดเรียบ เพื่อให้แผน่ยางพาราบางประมาณ 3-4 
มิลลิเมตร โดยขั้นตอนน้ีตอ้งใชแ้รงงาน 2 คนต่อเคร่ืองรีด 1 เคร่ือง (ภาพท่ี 2.10) 
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ภาพท่ี 2.10 การรีดแผน่ยางพาราดว้ยเคร่ืองรีดเรียบ 

9) ขั้นตอนการรีดแผ่นยางพาราด้วยเคร่ืองรีดดอกซ่ึงจะช่วยให้แผ่นยางพาราแห้งเร็วมาก
ข้ึน หลงัจากน าแผ่นยางพาราเขา้เคร่ืองรีดเรียบแลว้ น าแผ่นยางพาราเขา้เคร่ืองรีดดอกต่อเพื่อให้แผ่น
ยางพาราแหง้เร็วข้ึน โดยขั้นตอนน้ีจะใชแ้รงงานชุดเดิมกบัขั้นตอนการรีดเรียบ (ภาพท่ี 2.11) 

 

 
ภาพท่ี 2.11 การรีดแผน่ยางพาราดว้ยเคร่ืองรีดดอก 
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10) ขั้นตอนการลา้งแผน่ยางพารา แผ่นยางพาราท่ีรีดดอกแลว้ จะท าการลา้งดว้ยน ้ าสะอาดเพื่อ
ลา้งน ้ากรดและส่ิงสกปรกท่ีติดอยูต่ามผิวของแผน่ยางพาราออกให้หมด (ภาพท่ี 2.12) 

 

 
ภาพท่ี 2.12 การลา้งแผน่ยางพารา 

11) ขั้นตอนการผึ่งแผน่ยางพารา แผน่ยางพาราท่ีท าความสะอาดเรียบร้อยแลว้ ผึ่งในท่ีร่ม
ไม่ควรผึ่งตากแดด เพราะจะท าให้คุณภาพเส่ือมลง และไม่วางยางพาราแผน่ดิบลงพื้นท่ีมีความสกปรก
(ภาพท่ี 2.13) 

 

  
ภาพท่ี 2.13 การผึ่งแผน่ยางพารา 
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12) ขั้นตอนการขนยา้ยและจดัเก็บยางพาราแผ่นดิบเพื่อรอจ าหน่าย หลงัจากที่มีการผึ่ง
ยางพาราแผ่นดิบไวป้ระมาณ 6 ชัว่โมง จึงจะเก็บยางพาราแผ่นดิบมาพาดไวที้ ่โรงเรือน เก็บ
ยางพาราแผ่นดิบ 7–10 วนั เพื่อรอจ าหน่าย หรืออบในโรงอบยางพาราแผ่นดิบพลงังานแสงอาทิตย ์
เพื่อไม่ให้เกิดเช้ือรา และสามารถเก็บไดย้าวนาน (ภาพท่ี 2.14) 

 

ภาพท่ี 2.14 การขนยา้ยและจดัเก็บยางพาราแผน่ดิบ 

จากกระบวนการผลิตทั้ง 12 ขั้นตอน ทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา มีเป้าหมายท่ี
จะผลิตยางพาราแผ่นดิบคุณภาพชั้นดีตามท่ีตลาดต้องการคือ ยางพาราแผ่นดิบมีความสะอาดและ
ปราศจากฟองอากาศตลอดทั้งแผน่ มีความหนาของแผน่ยางไม่เกิน 3 มิลลิเมตร มีความช้ืนในแผน่ยาง
ไม่เกิน 3% เน้ือยางท่ีได้จากการผลิตมีความใส มีสีสม ่าเสมอตลอดทั้ งแผ่น มีน ้ าหนักเฉล่ียต่อแผ่น    
800 – 1,200 กรัม โดยแผน่ยางพาราแผน่ดิบเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาดกวา้ง 38 – 46 เซนติเมตร และ
มีความยาว 80 – 90 เซนติเมตร เพื่อใหไ้ดย้างพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพชั้นดีทุกกระบวนการผลิต ตอ้งมี
การควบคุมมาตรฐานตามท่ีส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางก าหนดให้เป็นไปตามใน    
ทุกกระบวนการเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
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กระบวนการท่ี 
 

จุดรับซ้ือและ
รวบรวมน ้ า
ยางพารา

กระบวนการท่ี   

จุดกรองน ้ า
ยางพารา

กระบวนการท่ี 
 

จุดผสมน ้ า
ยางพารา

กระบวนการท่ี  

จุดวางตะกงแบบ
ถาด

กระบวนการท่ี  

จุดวางอุปกรณ์และ
กรดฟอร์มิก

กระบวนการท่ี  

จุดวางตะกงปูน

กระบวนการท่ี  

เคร่ืองรีดดอก
ยางพารา

กระบวนการท่ี  

เคร่ืองนวด
ยางพารา

กระบวนการท่ี  

เคร่ืองรีดเรียบ
ยางพารา

กระบวนการท่ี   

บ่อลา้งยางแผ่นดิบ

กระบวนการท่ี 
  

โรงเรือนผ่ึงยาง
แผ่นดิบ

กระบวนการท่ี 
  

โรงเกบ็ยางพารา
แผน่ดิบเพื่อรอ

จ  าหน่าย

ภาพท่ี 2.15 ภาพแผนผงัโรงงานผลิตยางพาราแผน่ดิบ 

จากภาพได้แสดงรายละเอียดแผนผงัโรงงานผลิตยางพาราแผ่นดิบก่อนการปรับปรุง
กระบวนการผลิต โดยแผนผงัดังกล่าวได้แสดงถึงกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบในแต่ละ
กระบวนการ การวางเคร่ืองมือ และเคร่ืองจกัรภายในโรงงาน 

2.4 มาตรฐานยาง าราแผ นดิบ 

มาตรฐานยางพาราแผน่ดิบ ซ่ึงจ าแนกตามคุณภาพชั้นต่างๆ เน่ืองจากคุณภาพของยางพาราแผน่
ดิบท่ีแตกต่าง ย่อมมีราคาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงยางพาราแผ่นดิบคุณภาพชั้นท่ี 1 จะมีราคาดีกว่ายางพารา
แผ่นดิบคุณภาพชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 ถึง 0.80 – 1.09 บาทต่อกิโลกรัมยางพาราแผ่นดิบ เม่ือเกษตรกร
หรือผูป้ระกอบการไดท้ราบถึงขอ้มูลมาตรฐานยางพาราแผ่นดิบคุณภาพต่างๆ ขอ้มูลดงักล่าวจะช่วย
ให้เกิดการผลิตยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรม และสร้างรายไดท่ี้ดีให้แก่เกษตรกร
และผูป้ระกอบการในอนาคต  
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ตารางท่ี 2.1 ขอ้มูลมาตรฐานยางพาราแผน่ดิบคุณภาพ 

รายการ 
ค ณ า  

1 2 3 4 
1. ความสะอาดแผน่ 

   ส่ิงสกปรกในแผ่น 

   ฟองอากาศในแผน่ 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 0 
ร้อยละ 0 

ร้อยละ 100 
เลก็นอ้ย 
เลก็นอ้ย 

ร้อยละ 100 
เลก็นอ้ย 
เลก็นอ้ย 

ร้อยละ 100 
มีบา้ง 
มีบา้ง 

2. ขนาดความหนาของแผน่ไม่เกิน 
(มิลลิเมตร) 

3 4 4 4 

3. ความช้ืนในแผน่ยางไม่เกิน (ร้อยละ) 1.5 2 3 4.5 
4. สีของเน้ือยาง 
   ความคล ้า 
   รอยด่างด า 

ใส 
0 
0 

สม ่าเสมอ 
อาจมีบา้ง 
อาจมีบา้ง 

ไม่ใสนกั 
คล ้า 

ค่อนขา้งทึบ 

ไม่ใส 
คล ้า 
ทึบ 

5. น ้าหนกัแผ่น (กรัม) 800-1,200 100-1,200 ไม่เกิน 1,500 ไม่เกิน1,500 
6. รูปแผน่ส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
   กวา้ง (เซนติเมตร) 
   ยาว (เซนติเมตร) 

 
38-46 
80-90 

 
38-46 
80-90 

 
38-46 
80-90 

 
38-46 
80-90 

ท่ีมา: ส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง, 2552 

2.5 เอก ารและงานว ัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

อุบลวรรณ อน้โต (2551) ไดท้  าการศึกษาการประยุกตใ์ชก้ารผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมการ
ผลิตยางรถยนต์ โดยการสร้างแผนภูมิคุณค่าสถานะปัจจุบนั เพื่อช่วยจ าแนกคุณค่าของกระบวนการ
ผลิตร่วมกบัการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ระบบการผลิตปัจจุบนัเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางเลือก 
พฒันาแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานะอนาคต โดยการจ าลองในแบบจ าลองสถานการณ์ระบบใน
อนาคต โดยการน าเคร่ืองมือและเทคนิคของระบบการผลิตแบบลีนมาประยุกตใ์ช้ ซ่ึงระบบการผลิต
แบบลีนน ามาประยกุตใ์ชท้ั้งส้ิน 3 เทคนิค ไดแ้ก่ การผลิตแบบไหลทีละช้ินหรือการไหลอยา่งต่อเน่ือง 
การบ ารุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม และการลดเวลาการปรับตั้ งเคร่ืองจักรจากการจ าลอง
สถานการณ์ในการขจดัความสูญเปล่า สามารถลดระยะเวลาการผลิตรวมจากเดิม น าผลท่ีไดจ้ากการ
จ าลองสถานการณ์ระบบในอนาคต มาด าเนินการสร้างเป็นแผนภูมิคุณค่าสถานะอนาคต 
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ณัฐวุฒิ  ปัญญาเลิศ (2553) ได้ท าการศึกษา การประเมินการน าระบบลีนมาใช้ในองค์กร 
กรณีศึกษา บริษทั อุตสาหกรรม ฟอก ยอ้ม จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่สรุปการผลิตแบบลีน  เป็นระบบ
ท่ีไดรั้บการยอมรับทัว่โลกวา่เป็นระบบการผลิตท่ีสามารถลดตน้ทุน ลดความสูญเปล่า และลดความ
สูญเสียโอกาสทางการผลิตได ้ทั้งยงัเป็นระบบท่ีสร้างมาตรฐาน และแนวคิดส าคญัในการผลิต รวมถึง
ส่งเสริมการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาอีกดว้ย การผลิตแบบลีนเป็นการพฒันาด้านการบริหาร
และการท างานโดยการลดความสูญเปล่า หลกัการท่ีส าคญัของการผลิตแบบลีน คือ การลดช่วงเวลา
โดยการก าจดัทุกอยา่งท่ีไม่มีคุณค่าเพิ่มในตวัผลิตภณัฑ์ ความสูญเปล่า การผลิตท่ีมากเกินไป และการ
จดัเก็บไวจ้นกลายเป็นสินคา้ท่ีสะสมไวน้านในคลงัสินคา้ ท าให้เกิดการรักษาท่ียุ่งยาก ซ่ึงอุปสรรค
เหล่าน้ีสามารถป้องกนัและแกไ้ขไดภ้ายในการผลิตแบบลีน 

อมัพร  ทองนพคุณ (2554) ไดท้  าการศึกษาการปรับปรุงกระบวนการแจง้ซ่อมส่ิงพิมพโ์ดยอาศยั
เทคนิคลีน    ผลการศึกษาพบว่าการน าเทคนิคลีนมาใช้ในระบบการแจง้ซ่อมส่ิงพิมพ์       โรงพิมพ์
ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่วยลดขั้นตอนและประหยดัเวลาในกระบวนการบนัทึกขอ้มูลลงใน
สมุดท่ีผูส่้งซ่อมส่ิงพิมพบ์นัทึกลงในสมุดของแผนก เพื่อท าการส่งซ่อมให้กบัหน่วยซ่อมส่ิงพิมพ ์โดย
การวเิคราะห์งานทั้งหมดของกระบวนการดว้ยการจบัเวลาเพื่อตรวจสอบงานท่ีมีคุณค่า (Value Added 
Task) ของเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจริง โดยงานท่ีไม่มีคุณค่าแต่จ าเป็นตอ้งท า      (Non Value Task 
Type) เป็นงานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการหรือระหวา่งกระบวนการ เม่ือตรวจสอบพบวา่มีงานท่ีไม่
มีคุณค่าเกิดข้ึนจะท าการก าจดักิจกรรม หรือกระบวนการท่ีไม่มีคุณค่านั้นออกไปให้เหลือน้อยท่ีสุด
เพื่อลดอุปสรรคในกระบวนการ ส่วนงานท่ีไม่มีคุณค่าและไม่จ  าเป็นตอ้งท า (Non Value Added Task 
Type) คืองานท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการหรือระหวา่งกระบวนการ ซ่ึงท าใหเ้กิดกระบวนการท่ีไม่มี
ความจ าเป็นในกระบวนการแจง้ซ่อมส่ิงพิมพ ์จ าเป็นท่ีจะตอ้งคน้หาและก าจดังานท่ีไม่มีคุณค่าและไม่
มีความจ าเป็นน้ีออกไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแจง้ซ่อมส่ิงพิมพ์ของโรงงานพิมพ์
ส านกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ไพฑูรย ์ ปะการะพงั (2555) ไดท้  าการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตดว้ยเทคนิค
ของลีน กรณีศึกษา กระบวนการการผลิตอิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อก เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต โดยได้น าเทคนิคทางการผลิตลีนเข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตเน่ืองจากพบ
ปัญหาในการผลิตท่ีไม่ต่อเน่ืองจากจุดท่ีเป็นคอขวดในกระบวนการผลิต โดยการก าจดัความสูญเปล่า
ทางดา้นเวลาและกิจกรรมท่ีไม่เกิดมูลค่า ท าให้สามารถผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดเ้พิ่มมากข้ึน และจาก
การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ีก็สามารถลดของเสียลงได ้ไดท้  าการปรับเรียบกระบวนการผลิตดว้ย
เทคนิคของลีนคือ การก าหนดแผนการท างานของเคร่ืองจกัร ดา้นกระบวนการผลิต ฝึกกระบวนการ
ท างานกบัพนกังานเพื่อเพิ่มทกัษะในการท างาน แสดงอตัราส่วนผสมในขั้นตอนการผสมวตัถุดิบอยา่ง
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ชดัเจน และท าการฝึกอบรมความรู้ในเร่ืองของกระบวนการท างานของพนกังาน เพื่อท าการป รับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต    ผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตพบวา่ สามารถ
เพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์จากเดิม และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกได้เพิ่มข้ึนจากเดิม จากการ
ปรับปรุงการผลิตน้ีสามารถลดของเสียลงได ้

ลคันา  กวินกิจจาพร (2555) ได้ท าการศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีน ภายใน
โรงงานการผลิตของ บริษทั จอย สปอร์ต จ ากดั  ในการเพิ่มมูลค่าการผลิตและปรับปรุงการด าเนินงาน
ภายในโรงงานผลิตเรือคายคั โดยการสร้างแผนภูมิสายธารคุณค่าซ่ึงสามารถแบ่งเป็นการออกแบบ
ระบบการผลิต การประยุกตใ์ชก้ารไหล การประยุกตใ์ชก้ารดึง รวมถึงการสร้างแผนภูมิสายธารคุณค่า
สถานการณ์ในอนาคตของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถช่วยลดระยะเวลาทั้งหมดในการผลิต ผลรวมของเวลา
ในกระบวนการผลิตของแต่ละสถานีลดลง ในการปรับเปล่ียนและรอคอยก่อนเข้าสถานีการผลิต 
ระบบการผลิตท่ีมีการลดลงของทุกสถานีการท างาน ลดความสูญเสียลงได้ ท าให้ตน้ทุนการผลิตต่อ
หน่วยลดลงและสามารถผลิตในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนได ้
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

การด าเนินการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยางพารา
แผ่นดิบ โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน ของห้างหุ้นส่วนจ ากดัภูพิงค์ยางพารา จงัหวดั
เชียงราย มีระเบียบวิธีการศึกษาประกอบด้วยขอบเขตการศึกษาวิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูล และระยะเวลาในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา 

เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
ยางพาราแผ่นดิบ โดยการประยุกตใ์ช้เทคนิคการผลิตแบบลีน ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา
จังหวดัเชียงราย โดยเร่ิมจากการศึกษารูปแบบและขั้นตอนกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ 
ในปัจจุบนัเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ มาสร้างเป็น
แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า สถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อก าจดัความสูญเปล่า ในกระบวนการผลิตยางพารา
แผน่ดิบ แลว้จึงปรับปรุงเป็นแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์ในอนาคต โดยประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน
วดัไดจ้ากกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ ก่อนปรับปรุงและหลงั การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวจิยั
เชิงคุณภาพ ผูศึ้กษาใชว้ิธีการสัมภาษณ์ โดยแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ ตามลกัษณะงาน และหน้าท่ีของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ผลเพื่อเปรียบเทียบผลท่ีไดก่้อนและหลงั
การปรับปรุง 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชรกรในการศึกษาในคร้ังน้ีคือ พนังงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัดภูพิงค์ยางพารา
จ านวน 32 คน และกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้วิธี (Purposive sampling) เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง คือ
เจ้าของกิจการ 1 คน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซ้ือ 2 คน เจ้าหน้าท่ีควบคุมการผลิต 4 คน เจ้าหน้าท่ีดูแล
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คลงัสินคา้ 2 คน รวมจ านวนประชากรท่ีจะท าการศึกษาคร้ังน้ี ทั้งหมด 9 คน เน่ืองจาก
เป็นผูมี้ความช านาญและมีประสบการณ์ในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ  

3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 ขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
depth Interview) เก่ียวกับความคิดเห็นปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต
ยางพาราแผ่นดิบ ขอ้เสนอแนะแนวทางการแกปั้ญหาในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ รวมถึง
ความเป็นไปได้ในการน าระบบลีนเขา้มาประยุกต์ใช้ในโรงงาน การเปรียบเทียบประสิทธิภาพท่ี
เกิ ด ข้ึน ก่อนและหลังการประยุกต์ ใช้การผลิตแบบ ลี น     และการสั ง เกตการณ์ โดยตรง 
(Direct Observation) การสังเกตการณ์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวงการผลิต
ยางพาราแผน่ดิบทุกขั้นตอนแต่ละสถานีการผลิต ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อสร้างสายธาร
คุณแห่งคุณค่า กระบวนการผลิตทั้งหมดสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อน ามาวิเคราะห์และประเมินความ
เป็นไปไดใ้นการน าระบบการผลิตแบบลีนมาใชใ้นกระบวนการผลิต รวมถึงการลดปัญหาในการผลิต
แต่ละสถานีการผลิต 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการผลิตของ
โรงงาน ไดแ้ก่ระยะเวลาท่ีใช่ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต และศึกษาจากหนงัสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ์งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการคน้ควา้ขอ้มูลผ่านทางส่ือออนไลน์ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีได้จากแหล่ง
สถานท่ีราชการ สถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยงานเอกชนท่ีไดมี้การเก็บขอ้มูลและรวบรวมไว ้รวมถึง
แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลพื้นฐานท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา 
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3.3 การรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบการสังเกตการณ์    โดยแบ่งการ
สัมภาษณ์ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 3.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้ให้สัมภาษณ์ เร่ืองทีสั่มภาษณ์ 
เจา้ของกิจการ 1 คน - ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัหา้งหุ้นส่วนภูพิงคย์างพาราจ ากดั  

- การปรับปรุงโรงงานและกระบวนการผลิตในอนาคต 
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ 2 คน - การจดัซ้ือการตรวจรับน ้ายางพาราก่อเขา้โรงงานผลิต 

- ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
- ระบบการขนยา้ยและขั้นตอนในการท างาน 
- การแบ่งหนา้ท่ีและระบบในการท างาน- ขอ้เสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบติังาน 

ควบคุมการผลิต 4 คน - กระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 
- รูปแบบการท างานและการแบ่งหนา้ท่ีในการท างาน 
- ระยะเวลาท่ีใชใ้นการผลิต จุดรอคอยงาน 
- ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการท างานและเกิดข้ึนใน 
   กระบวนการผลิต ระบบการท างานของเคร่ืองจกั 
- ขอ้เสนอแนะแนวทางในการปฏิบติังาน  

เจา้หนา้ท่ีดูแลคลงัสินคา้ 2 คน - ระยะเวลาและวธีิการในการขนยา้ยยางพาราแผน่ดิบ  
   ในการน าไปตากและเก็บ 
- ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปรุงการปฏิบติังานให้ 
   ดีข้ึน 

 
2) ตารางเก็บขอ้มูลการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 

ท าการเก็บขอ้มูล 
ช่วงเวลาในการท างาน 
ผลการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาจากการสังเกตและสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Quality Analysis)    โดยรวบรวมข้อมูลและประเด็น
ปัญหาต่างๆ ท่ีพบ และวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบโดย
ประยุกต์ใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน ท่ีใช้ในการศึกษา    โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาน้ีเป็น
ขอ้ความบรรยาย ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัประเด็นปัญหาท่ีจะวิเคราะห์ และการเลือกขอ้มูลจากการสังเกตและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

3.5 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ 
ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา ใชเ้วลาประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง กรกฎาคม พ.ศ. 
2557   
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงค์ยางพารา จงัหวดัเชียงราย การใช้
เทคนิคการผลิตแบบลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตท าให้กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อให้ได้ยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึน ลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิต และลดการสูญเสียวตัถุดิบในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ โดยในกรณีศึกษา
น้ีเม่ือไดท้  าการด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินการศึกษาไดผ้ลวเิคราะห์ ดงัน้ี 

4.1 การน าแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนั มาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการ 
ผลิตยางพาราแผน่ดิบ 

4.2 แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 
4.3 การการเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการด าเนินการ 

4.1 การน าแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลติยางพารา
แผ่นดิบ  

การประยุกต์ใช้แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าในการผลิตยางพาราแผ่นดิบนั้น วตัถุประสงค์เพื่อ
เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถมองเห็นสถานะและกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
และเพื่อสามารถระบุถึงแนวทางของกระบวนการต่างๆท่ีควรจะปรับปรุงในอนาคต เพื่อให้สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบมากยิ่งข้ึน  ดังนั้ นหลังจากท่ีได้ศึกษา
กระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบแลว้จึงจดัท าแผนภาพกระบวนการผลิตจ าแนกตามกิจกรรม ตั้งแต่
ขั้นตอนการรับวตัถุดิบ คือ น ้ ายางพาราจากเกษตรกร จนกระทั่งถึงกระบวนการผลิตและจดัส่ง
ยางพาราแผน่ดิบไปยงัลูกคา้ได ้โดยไดท้  าการวิเคราะห์แต่ละกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าเพิ่ม และท าการจดั
ประเภทของแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ การตรวจสอบ การเคล่ือนยา้ยและ
ขนส่ง รวมทั้งระบุถึงระยะเวลาท่ีใชแ้ต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 
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ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์คร้ังน้ี มีทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสังเกตโดยตรง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกิจกรรมใน
กระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 

ขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดจ้ากเอกสารต่างๆ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยพบว่าสามารถจ าแนกกิจกรรมใน
กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบได้ 12  กิจกรรม ท าให้ทราบเวลาท่ีใช้ในแต่ละกิจกรรมของ
กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ปัญหาท่ี เกิดจากความสูญเปล่าและของเสียท่ี เกิดข้ึนใน
กระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ รวมถึงการวางผงัโรงงานและเคร่ืองจกัรไม่เป็นไปตามล าดบัของ
การผลิต 

จากการสัมภาษณ์พนกังานในส่วนของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ จ านวน 9 คน และ
การจบัเวลาในแต่ละกระบวนการผลิต สามารถสรุปเวลาในการปฏิบติัตั้งแต่กระบวนการรับวตัถุดิบ 
(น ้ายางพารา) ไปจนกระทัง่กระบวนการผลิตและจดัส่งไปยงัลูกคา้ โดยน าเอาเวลาเฉล่ียท่ีได ้มาใชเ้ป็น
ขอ้มูลประกอบในการสร้างแผนภาพกระบวนการผลิตเพื่อจ าแนกกิจกรรม แล้วจึงท าจดัท าแผนภูมิ
สายธารแห่งคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อน ามาวิเคราะห์กิจกรรมแต่ละกิจกรรมในกระบวนการผลิต
ยางพาราแผน่ดิบดงัต่อไปน้ี 
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น้ ายางพารา

จ านวน  3,000      
ลิตร วัน

ความต้องการ

จ านวน

ผู้จัดส่งสินค้า
Supplier

ลูกค้า
กระบวนการผลิต

ข้อมูล
ค าสั่งซื้อรายเดือน

ข้อมูล
ค าสั่งซื้อรายเดือน

Production Lead
Time = 751  min

Process Time
Time = 636  min

คลังสินคา

48 32 30 44 38

กระบวนการ
ท่ี   

กระบวนก
ารท่ี  

กระบวน
การท่ี    

กระบวน
การท่ี   

กระบวน
การท่ี    

กระบวน
การท่ี    

กระบวนการ
ท่ี  

กระบวนการ
ท่ี    

กระบวนก
ารท่ี     

กระบวน
การท่ี   

กระบวน
การท่ี  

กระบวน
การท่ี    

30 47 60 47 120

NNVA
VA VA VA VA VA

VA
VA VA VA

VA NNVA

36 45 34

68

 

ภาพท่ี 4.1 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM) ของกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ สถานการณ์ปัจจุบนั 
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จากแผนภู มิ ท่ี  4.1 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ 
สถานการณ์ปัจจุบนัแสดงภาพในมุมมองของกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบเร่ิมจากลูกคา้เป็นผูส้ั่ง
ให้ทางโรงงานผลิตล่วงหน้าพร้อมกบัแจง้ก าลงัการผลิตท่ีผลิตได้ จากนั้นท าการวางแผนการผลิต
ภายใน พร้อมเตรียมการสั่งซ้ือวตัถุดิบในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ (น ้ ายางพารา) ในแต่ละวนั เพื่อ
เร่ิมท าการผลิตยางพาราก่อนล่วงหน้าเน่ืองจากการผลิตยาพาราแผน่ดิบตอ้งใช้เวลาในการผลิตพร้อม
ส่งลูกค้าจะเห็นได้ว่าเวลาทั้ งหมดท่ีใช้ในกระบวนการผลิต 751 นาที และเวลาท่ีใช้ในแต่ละ
กระบวนการผลิต 636 นาที ซ่ึงเป็นเวลาก่อนการน าเทคนิคการผลิตแบบลีน เข้ามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตยางพาราแผ่นดิบ จากแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า สถานการณ์ปัจจุบัน  
การสังเกตและการสัมภาษณ์ สามารถวิเคราะห์กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ
ไดด้งัต่อไปน้ีคือ  

กิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าเพิ่ม คือ กิจกรรมท่ีด าเนินการแล้วเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดย 
สามารถพิจารณาจากกิจกรรมท่ีส่งผลให้ยางพาราแผ่นดิบมีคุณภาพดีมูลค่าสูงข้ึนเป็นท่ีตอ้งการของ
โรงงานและตลาดยางพารา เน่ืองจากราคายางพาราจะถูกตั้งราคาตามเกรดคุณภาพยางพาราท่ีไดก้าร
แปรรูปต่อกิโลกรัม 

กิจกรรมท่ีจ าเป็นแต่ไม่มี คุณค่าเพิ่ม คือกิจกรรมท่ีด าเนินการแล้วไม่ท าให้ เกิดการเพิ่ม 
มูลค่าให้กบัยางพาราแผน่ดิบเพิ่มข้ึน แต่จ าเป็นตอ้งท าซ่ึงกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็นในการบวนการผลิต  
ไม่สามารถตดัขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงออกไปจากกระบวนการไดเ้น่ืองจากมีความเช่ือมโยงกนั 

กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าเพิ่ม คือกิจกรรมในกระบวนการผลิตแล้วไม่ท าให้ยางพาราแผ่นดิบ 
มีมูลค่าเพิ่มข้ึน ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งท า ควรถูกก าจดัออกไปเพื่อลดเวลาในกระบวนการผลิต และเป็น
กิจกรรมท่ีไม่เช่ือมโยงกบักิจกรรมอ่ืนๆ ของกระบวนการผลิต 

จากการวิ เคราะห์ แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่ าสถานการณ์ ปัจจุบัน  ของโรงงานผลิต 
ยางพาราแผ่นดิบ จะพบวา่มีปัญหาในแต่ละขั้นตอนการผลิตมีการรอคอยระหว่างจุด การเคล่ือนไหว
โดยไม่จ  าเป็นของแรงงาน รวมถึงการท างานซ ้ าซอ้นเกิดขอ้ผิดพลาดในการท างานเน่ืองจากการส่ือสาร
ไม่ตรงกัน ท าให้เกิดความล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการท างาน และปัญหาอีกด้านท่ีพบใน
กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบคือ การเกิดของเสีย    จากการใช้น ้ าและสารเคมี (กรดฟอร์มิก)  
ในขั้นตอนการผสมกบัน ้ ายางในตะกง  การผสมกรดฟอร์มิกเกินปริมาณท่ีก าหนด และการใช้น ้ าใน 
แต่ละกระบวนการท่ีมากเกินความจ าเป็นท าให้เสียเวลาในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ 
จากแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า สถานการณ์ปัจจุบนัได้แสดงเวลาผลิตรวมทั้งหมดท่ีใช้ในการผลิต



 

31 

 

ยางพาราแผน่ดิบก่อนการน าเทคนิคการผลิตแบบลีนเขา้มาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อแสดง
ภาพของกระบวนการต่างๆ ตารางท่ี 2 3 และ4 แสดงขอ้มูลทางดา้นรายละเอียดของระยะเวลาในแต่ละ
ขั้นตอนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ การวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมในกระบวนการผลิต และปัญหาท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบของแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนั 

ตารางท่ี 4.1 สรุปขอ้มูลการวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมและขอ้มูลของระยะเวลาในการผลิตแต่ละ
กระบวนการ ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนรอคอยเพื่อเขา้สู่กระบวนการผลิตต่อไป และระยะเวลา

ทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 
กจิกรรมในกระบวนการผลติ การวเิคราะห์

คุณค่ากจิกรรม 
ผลรวมเวลาทีใ่น
การผลติของแต่
ละกระบวนการ 

เวลาเฉลีย่  
(นาท)ี 

เวลาในการ
ปรับเปลีย่น
และรอคอย
ก่อนเข้า

กระบวนการ
ผลติขั้นต่อไป 

เวลาทั้งหมด
ทีใ่ช้ในการ

ผลติ 
(นาท)ี 

1. การเก็บรวบรวมน ้ ายาง  
ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนน ้ ายางพารา
ท่ีรอคอยเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการ
กรอง 

NNVA 72 - - 
NVA - 36 - 

2. การกรองน ้ ายางจะท าการกรองน ้ า
ยางดว้ยเคร่ืองกรอง 

VA 48 - - 

3. การตวงน ้ ายางใส่กระบะ หรือ ตะ
กง 

VA 32 - - 

4. การผสมน ้ ากบัน ้ ายาง VA 30 - - 
5. การใชน้ ้ ากรดฟอร์มิกผสม  น ้ ายาง VA 30 - - 
6. การกวาดฟองน ้ ายางและ ปิดฝา     
ตะกง ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน 
จุดท่ีรอคอยใหน้ ้ ายางพาราแขง็ตวั
ก่อนเขา้สู่กระบวนการต่อไป 

VA 47 - - 
VA - 45 - 

7. การนวดแผน่ยาง  VA 60 - - 
8. การรีดแผน่ยางดว้ยเคร่ืองรีดเรียบ  VA 47 - - 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) สรุปขอ้มูลการวเิคราะห์คุณค่ากิจกรรมและขอ้มูลของระยะเวลาในการผลิตแต่
ละกระบวนการ ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนรอคอยเพื่อเขา้สู่กระบวนการผลิตต่อไป และ
ระยะเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 

กจิกรรมในกระบวนการผลติ การวเิคราะห์
คุณค่ากจิกรรม 

ผลรวมเวลาทีใ่น
การผลติของแต่
ละกระบวนการ 

เวลาเฉลีย่  
(นาท)ี 

เวลาในการ
ปรับเปลีย่น
และรอคอย
ก่อนเข้า

กระบวนการ
ผลติขั้นต่อไป 

เวลาทั้งหมด
ทีใ่ช้ในการ

ผลติ 
(นาท)ี 

9. การรีดแผน่ยางดว้ยเคร่ืองรีดดอก VA 44 - - 
10.การลา้งแผน่ยาง   
ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจุดท่ียางพารา
แผน่ดิบรอเพ่ือจะน าไปผึ่ง  

VA 38 - - 

NVA - 34 - 

11. การผึ่งแผน่ยาง  VA 120 - - 
12. การขนยา้ยและจดัเก็บยางพารา
แผน่ดิบท่ีโรงเรือน 

NNVA 68 - - 

รวม 636 115 751  
หมายเหต:ุ Value Added: VA / Necessary but Non Value Add:  NNVA/ Non Value: NVA 

 

จากตารางท่ี 4.1 การด าเนินกิจกรรมในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ ทั้ง 12 กิจกรรมตาม
หลักเกณฑ์สามารถวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมและจ าแนกกิจกรรมได้ดงัน้ี พบว่ามี    10 กิจกรรมใน
กระบวนการผลิต ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่าเพิ่มท าให้ยางพาราแผ่นดิบมีมูลค่าเพิ่มข้ึน ประกอบดว้ย
กิจกรรม 1) การกรองน ้ายางจะท าการกรองน ้ ายางดว้ยเคร่ืองกรอง 2) การตวงน ้ ายางใส่กระบะ หรือ ตะกง  
3) การผสมน ้ ากบัน ้ ายาง  4) การใชน้ ้ ากรดฟอร์มิกผสมน ้ายาง  5) การกวาดฟองน ้ ายางและ ปิดฝาตะกง  6) 
การนวดแผน่ยาง 7) การรีดแผน่ยางดว้ยเคร่ืองรีดเรียบ  8) การรีดแผน่ยางดว้ยเคร่ืองรีดดอก และ 9) การ
ลา้งแผน่ยาง 10) การผึ่งยางพาราแผน่ดิบ 

จากการสัมภาษณ์และสังเกต พนักงานท่ีอยู่ในกระบวนการผลิตทั้ ง 6 คน ให้ความเห็นว่า 
กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีมีความจ าเป็น และมีความส าคญัต่อการผลิตยางพาราแผ่นดิบให้มี
มูลค่าเพิ่ม โดยกิจกรรมท่ีมีคุณค่าเพิ่มทั้ง 10 กิจกรรม 
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จากกิจกรรมในขั้นตอนการผลิตยางพาราแผน่ดิบอีก 3 กิจกรรม คือ 1) การเก็บรวบรวมน ้ายาง 2) 
การผึ่งแผน่ยาง และ 3) การขนยา้ยและจดัเก็บยางพาราแผน่ดิบท่ีโรงเรือนจากการสัมภาษณ์และสังเกต 
พนักงานท่ีอยู่ในกระบวนการผลิตทั้ง 5 คน ให้ความเห็นว่า กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีมีความ
จ าเป็นในกระบวนการผลิตซ่ึงไม่สามารถตดักระบวนการใดกระบวนการหน่ึงออกจากกระบวนการ
ผลิตได ้เน่ืองจากกิจกรรมมีความเช่ือมโยงกนั รวมถึงกิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีจ าเป็นแต่ไม่มี
คุณค่าเพิ่ม  

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตพนกังานในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่
ดิบมีกิจกรรมใดท่ีไม่มีคุณค่าเพิ่มมี 2 กิจกรรม คือในส่วนขอรอคอยระหวา่งจุดก่อนน าน ้ ายางพาราเขา้
สู่กระบวนการกรองดว้ยเคร่ืองกรอง และสุดทา้ยในกิจกรรมท่ีลา้งยางพาราแผน่ดิบแลว้มีการรอคอย
ของยางแผน่ดิบท่ีตอ้งขนยา้ยไปผึ่ง ท าให้เกิดการรอคอยระหวา่งจุดซ่ึงท าให้เสียเวลาในการผลิตและ
การวา่งงานของพนกังานในจุดนั้น 

ตารางท่ี 4.2 สรุปขอ้มูลเวลาท่ีใชใ้นกิจกรรมกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 

กจิกรรม เวลา (นาที) เปอร์เซ็นต์ 

กิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added: VA) 541 72.03 

กิจกรรมท่ีจ าเป็นแต่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม                
(Necessary but Non Value Add: NNVA) 

140 18.64 

กิจกรรมท่ีไม่เพิ่มคุณค่า (Non Value: NVA) 70 9.32 
รวม 751 100 

จากตารางท่ี 4.2  เวลาท่ีใช้โดยแยกตามลกัษณะกิจกรรม พบว่ากิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าเพิ่ม ใช้
ระยะเวลา 541 นาทีหรือคิดเป็น 72.03 เปอร์เซ็นต์ ของระยะเวลาการด าเนินงานทั้งหมดของพนกังาน 
ในส่วนของกิจกรรมท่ีจ าเป็นแต่ไม่มีคุณค่าเพิ่มพบว่าใช้ระยะเวลา 140 นาที หรือคิดเป็น 18.64 
เปอร์เซ็นต์ ของระยะเวลาการด าเนินงานทั้งหมดของพนักงาน และ กิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าเพิ่มใช้
ระยะเวลา 70 นาทีหรือคิดเป็น 9.32 เปอร์เซ็นต์ ของระยะเวลาการด าเนินงานทั้งหมดของพนกังาน ใช้
เวลารวมในหารผลิตยางพาราแผ่นดิบ ทั้งหมด 751 นาทีซ่ึงเป็นเวลาก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตโดยเทคนิคการผลิตแบบลีน  
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จากการสัมภาษณ์และการสังเกตกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบแต่ละกิจกรรมใน
กระบวนการผลิตซ่ึงสรุปปัญหาและความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตไดด้งัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 4.3 สรุปขอ้มูลของปัญหาและความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 

กจิกรรมในกระบวนการผลติ 
ปัญหาความสูญเปล่าทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ
ยางพาราแผ่นดิบ 

1. การเก็บรวบรวมน ้ ายาง  การรอคอยเพื่อน าน ้ายางเขา้สู่กระบวนการต่อไป 
2. การกรองน ้ายางจะท าการกรองน ้ ายางดว้ย
เคร่ืองกรอง 

- 

3. การตวงน ้ ายางใส่กระบะ หรือ ตะกง การผสมอตัราส่วนท่ีไม่เท่ากนั 

4. การผสมน ้ากบัน ้ ายาง 
 การผสมอตัราส่วนท่ีไม่เท่ากนัในแต่ละรอบการ
ผลิต การท างานซ ้ าซอ้น 

5. การใชน้ ้ากรดฟอร์มิกผสม  น ้ายาง การท างานซ ้ าซอ้น 
6. การกวาดฟองน ้ายางและ ปิดฝา     ตะกง   การรอคอยงานระหวา่งจุดของคนงาน 
7. การนวดแผน่ยาง   การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็นของคนงานระหวา่งจุด 

8. การรีดแผน่ยางดว้ยเคร่ืองรีดเรียบ  
การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็นของคนงานระหวา่งจุด 
และการแกไ้ขงานท่ีผดิพลาด 

9. การรีดแผน่ยางดว้ยเคร่ืองรีดดอก 
การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็นของคนงานระหวา่งจุด 
และการแกไ้ขงานท่ีผดิพลาด 

10. การลา้งแผน่ยาง  การเคล่ือนไหวท่ีไม่จะเป็นของคนงานระหวา่งจุด  
11. การผึ่งแผน่ยาง  - 
12. การขนยา้ยและจดัเก็บยางพาราแผน่ดิบ
ท่ีโรงเรือน 

การขนยา้ยและการจดัเก็บยางพาราแผน่ดิบท่ีไม่
เป็นระบบ 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการจากการสัมภาษณ์และ
สังเกตการในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ก่อนการปรับปรุงกระบวนการยางพาราราแผ่นดิบ
โดยเทคนิคการผลิตแบบลีน 

การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนัโดยการวาด
แผนภาพท่ีแสดงถึงกระบวนการผลิตทั้งหมด    จากการสังเกตการณ์ในกระบวนการผลิต เพื่อศึกษา
สาเหตุของปัญหาและความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ    โดยการบนัทึก
ขอ้มูลก่อนและหลงัการปรับปรุงกระบวนการผลิต 20 วนั ท าการผลิตเพื่อน ามาพิจารณาถึงความสูญ
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เปล่าท่ีซ่อนอยูใ่นกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีส่งผลให้การผลิตยางพาราแผ่นดิบ    ซ่ึงแต่ละ
กระบวนการในการผลิตของยางพาราแผ่นดิบนั้นท าให้เกิดของเสียอนัเกิดจากการผลิต เช่น น ้ า น ้ า
ยางพารา และกรดฟอร์มิก จากการเคล่ือนยา้ยระหวา่งจุดท่ีขาดความระมดัระวงัท าให้เกิดขอ้ผิดพลาด  
หรือการใชว้ตัถุดิบท่ีมีโดยไม่มีการวางแผนในการผสมอตัราส่วนในการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีท าให้
เกิดของเสียอยู่เป็นประจ า เพื่อแสดงขอ้มูลของกระบวนการต่างๆ ตารางท่ี 4.4       แสดงขอ้มูลด้าน
รายละเอียดของ การใชน้ ้ า น ้ ายางพารา และกรดฟอร์มิก ในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบในแต่
ละขั้นตอนการผลิต จากการสังเกตการและสัมภาษณ์พนกังาน 
 

ตารางท่ี 4.4 สรุปขอ้มูลการใชน้ ้า น ้ายางพารา และกรดฟอร์มิก ในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ
ในแต่ละขั้นตอนการผลิต (การผลิตยางพาราแผน่ดิบ 1,000 แผน่ ต่อวนั) 
ล าดบั กจิกรรมในกระบวนการผลติ การใช้น า้ยางพารา การใช้น า้ การใช้กรดฟอร์มกิ 

ความเข็มข้น 
90 เปอร์เซ็นต์ 

1 การเกบ็รวบรวมน ้ายาง  - ท าความสะอาด - 
2 การกรองน ้ายาง - ท าความสะอา - 
3 การตวงน ้ายางใส่กระบะ หรือ ตะ

กง 
- ใชน้ ้าโดยเฉล่ีย

ประมาณ 2,000 
ลิตร  

- 

4 การผสมน ้ากบัน ้ายาง โดยเฉล่ียใช้
ประมาณ 3000 

ลิตร 

- 
 
 

- 

5 
การใชน้ ้ากรดฟอร์มิกผสม 
น ้ายางพารา 

- - 
โดยเฉล่ียใช้
ประมาณ 10 ลิตร 

6 
การกวาดฟองน ้ายางและ ปิดฝา 
ตะกง 

- - - 

7 การนวดแผ่นยาง - - - 

8 การรีดแผ่นยางดว้ยเคร่ืองรีดเรียบ - 
ใชท้ าความ
สะอาดเคร่ืองรีด
ยาง 

- 

9 การรีดแผ่นยางดว้ยเคร่ืองรีดดอก - 
ใชท้ าความ
สะอาดเคร่ืองรีด
ยาง 

- 



 

36 

 

ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) สรุปขอ้มูลการใชน้ ้า น ้ายางพารา และกรดฟอร์มิก ในกระบวนการผลิตยางพารา
แผน่ดิบในแต่ละขั้นตอนการผลิต (การผลิตยางพาราแผน่ดิบ 1,000 แผน่ ต่อวนั) 

ล าดบั กจิกรรมในกระบวนการผลติ 
การใช้น า้ยางพารา 

(ลติร) 
การใช้น า้ 
(ลติร) 

การใช้กรดฟอร์มกิ 
ความเข็มข้น 
90 เปอร์เซ็นต์ 

10 การลา้งแผ่นยาง - 
ท าความสะอาด
แผน่ยาง 

- 

11 การผึ่งแผ่นยาง - - - 

12 
การขนยา้ยและจดัเกบ็ยางพารา
แผน่ดิบท่ีโรงเรือน 

- - - 

รวม โดยเฉลีย่ประมาณ 3,000 ลติร 
ใช้น า้ยางพาราโดย
เฉลีย่ประมาณ 
3,000 ลติร 

โดยเฉลีย่ใช้น ้า
ประมาณ 2,000 
– 2,500 ลติร 

โดยเฉลีย่ใช้
ประมาณ 10 ลติร 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่การใชน้ ้ ายางพาราโดยเฉล่ีย 3,000 ลิตร ใชน้ ้ าโดยเฉล่ียประมาณ 2,000 – 
2,500 ลิตร และกรดฟอร์มิก ท่ีมีความเขม้ขน้ 90 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉล่ียใช้ 10 ลิตร อตัราส่วนผสมท่ี
น ามาใช้ในการผลิตยางพาราแผ่นดิบอาจมีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัค่าเปอร์เซ็นต์และคุณภาพน ้ า
ยางพาราในแต่ละวนั และการใชน้ ้ าในการท าความสะอาดในกระบวนการต่างๆในการผลิตยางพารา
แผน่ดิบ 

กระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะน ้ าซ่ึงมีกรด 
และเศษยางจากการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ถือเป็นของเสียปริมาณมากท่ีสุดในขั้นตอนการผลิต  
เน่ืองจากการผลิตยางพาราแผ่นดิบตอ้งมีการใช้น ้ าตั้งแต่ขั้นตอนการท าความสะอาดเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์การผลิตยางพาราแผน่ดิบเพื่อให้ยางพาราแผน่ดิบมีความสะอาดเป็นท่ีตอ้งการของตลาด และ
ขั้นตอนในการท าน ้ ายางพาราสดให้จบัเป็นก้อน จะตอ้งมีการเติมน ้ ายางสด 2 ส่วน ต่อน ้ าสะอาด 3
ส่วน โดยจะมีการเติมสารเคมีคือกรดฟอร์มิกลงในส่วนผสมของน ้ายางสดกบัน ้าสะอาด 

 

 

 



 

37 

 

กระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ มีการใชน้ ้าในการผลิตในแต่ละจุดดงัต่อไปน้ี 

1) การลา้งถงับรรจุน ้ายางสดรวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 
2) การผลิตยางพาราแผน่ดิบ คือน ้ าในส่วนท่ีเหลืออยูใ่นตะกงท่ีไดจ้ากการจบัตวัของน ้ ายาง

สด 
3) การนวดและรีดแผ่นยาง เพื่อหล่อล่ืนเคร่ืองรีดยาง ในส่วนน้ีจะมีเศษยางพาราปะปน 

ออก มาดว้ย 
4) การลา้งช าระกรดและส่ิงสกปรกท่ีเหลืออยูใ่นแผน่ยางใหห้ลุดออก 
5) การลา้งท าความสะอาดพื้นบริเวณท่ีผลิตยางพาราแผน่ดิบ 

น ้ายางพาราผา่นตะแกรงกรอง

ตะกงส าหรับท ายางใหเ้ป็นแผน่

การนวดยางและการรีดยางดว้ยเคร่ืองรีดลาย
เรียบและลายดอก

บ่อลา้งน ้าแผน่ยางดิบ

ลา้งท าความสะอาดพื้นและเคร่ืองมืออุปกรณ์หลงัผลิต
ยางแผน่ดิบเสร็จ

ยางแผน่ดิบน าไปผึ่งใหแ้ห้ง

เติมน ้ า
น ้ าเสีย และ
เศษข้ียาง

น ้ าสะอาด

น ้ าสะอาด

น ้ าสะอาด

น ้าเสีย

น ้าเสีย

น ้าเสีย

 
ภาพท่ี 4.2  แสดงการใชน้ ้าและกรดฟอร์มิกท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 

การใช้น ้ าในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบน ้ าท่ีใช้ในการผลิตยางพาราแผ่นดิบใน
การเป็นอตัราส่วนในการผสมกบัน ้ ายางพาราและกรดฟอร์มิกเพื่อให้น ้ ายางพาราจบัตวัเป็นกอ้น และ
ในส่วนของการใช้น ้ าในการท าความสะอาดแผ่นยางพาราก่อนน าไปผึ่ง ท าให้เกิดของเสีย ท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งการผลิต หากพนกังานแต่ละกระบวนการมีการใชน้ ้ าในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมและใชน้ ้ าอยา่ง
ประหยดัจะช่วยลดของเสียและน ้าเสียอนัเกิดจากกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบได ้   โดยส่วนมาก
ในการผลิตยางพาราแผ่นดิบของภูพิงค์ยางพาราพบว่าพนักงานใช้น ้ าเกินความจะเป็นโดยผสม
อตัราส่วนท่ีเป็นน ้าในปริมาณท่ีมากจนเกินไปท าใหเ้กิดช้ินงานบกพร่องและการเปิดน ้ าทิ้งไวท้  าใหเ้กิด



 

38 

 

ปัญหาในดา้นน ้าเสียเน่ืองจากน ้ าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตเม่ือถูกปนเป้ือนกรดฟอร์มิกแลว้ไม่สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ต่อไดน้อกจากการบ าบดัก่อนน าไปใช ้

การเก็บขอ้มูลในส่วนของการผลิตยางพาราแผน่ดิบเพื่อน าไปเปรียบเทียบก่อนและหลงั
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต จากการสังเกตการณ์และสัมภาษณ์พนกังานในกระบวนการผลิต
ยางพาราแผน่ดิบโดยมีการเก็บขอ้มูลการผลิตยางพาราแผน่ดิบโดยบนัทึกในรูปแบบตารางเพื่อแสดง
ขอ้มูลต่างๆ ตารางท่ี 4.5 และ 4.6 แสดงขอ้มูลดา้นรายละเอียดของการผลิตยางพาราแผ่นดิบก่อนการ
ปรับปรุง และแสดงขอ้มูลจ านวนร้อยละของยางพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพเทียบกบัยางพาราแผน่ดิบท่ี
เสียหรือมีต าหนิ ในการผลิต 20 วนั ก่อนท าการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยน าเทคนิคการผลิตแบบ
ลีนมาใช ้

ตารางท่ี 4.5 สรุปขอ้มูลการผลิตยางพาราแผน่ดิบก่อนท าการปรับปรุง 
 

วนัที่ท าการเกบ็ข้อมูล 
เดือนมีนาคม  2557 

ช่วงเวลาในการท างาน 

8.00 – 17.00 น. 

ผลการผลติยางพาราแผ่นดิบ 

แผ่นยางดี (แผ่น) แผ่นยางเสียหรือมีต าหนิ (แผ่น) 

1/3/2557 823 32 
2/3/2557 850 27 
3/3/2557 856 37 
4/3/2557 840 30 
5/3/2557 837 28 
6/3/2557 800 34 
7/3/2557 841 30 
8/3/2557 825 31 
9/3/2557 831 33 

10/3/2557 830 36 
11/3/2557 840 24 
12/3/2557 823 44 
13/3/2557 850 37 
14/3/2557 860 36 
15/3/2557 815 34 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) สรุปขอ้มูลการผลิตยางพาราแผน่ดิบก่อนท าการปรับปรุง 

 

เม่ือน าข้อมูลท่ีท าการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนท าการปรับปรุงกระบวนการผลิต  20 วนั มา
พิจารณา จากการเก็บข้อมูลน ามาสร้างตารางเปรียบเทียบผลิตภณัฑ์ยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพ
เปรียบเทียบกบัยางพาราแผน่ดิบท่ีเสียหรือมีต าหนิ  

ตารางท่ี 4.6 สรุปข้อมูลจ านวนร้อยละของยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพเปรียบเทียบกับยางพารา 
แผ่น ดิบ ท่ี เสี ยห รือ มีต าห นิ  ในการผ ลิต  20 วัน  ก่ อนท าก ารป รับป รุงกระบวนการผ ลิต 
โดยน าเทคนิคการผลิตแบบลีนมาใช ้

ผลติภัณฑ์ยางพาราแผ่นดิบ 
เวลาในการผลติ 20 วนั

จ านวน (แผ่น) 
เฉลีย่ต่อวนั 
(แผ่น) 

เปอร์เซ็นต์ (%) 

ยางพาราแผน่ดิบคุณภาพ 16,548 827 96.28 
ยางพาราแผ่นดิบท่ีเสียหรือมี
ต าหนิ 

638 31.9 3.72 

รวม 17,186 859 100 
 

จากตารางท่ี 4.6จากตาราง    แสดงใหเ้ห็นถึงการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีไดคุ้ณภาพแลยางพารา
แผน่ดิบท่ีเป็นของเสีย หรือมีต าหนิในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีผลิตข้ึนภายใน 20 วนั ก่อน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ โดยไดย้างพาราแผน่ดิบใน
กระบวนการผลิตทั้งหมดรวม 17 ,186 แผน่ เฉล่ีย 859 แผน่ต่อวนั ไดย้างพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพ

 
วนัที่ท าการเกบ็ข้อมูล 
เดือนมีนาคม  2557 

ช่วงเวลาในการท างาน 

8.00 – 17.00 น. 

ผลการผลติยางพาราแผ่นดิบ 

แผ่นยางดี (แผ่น) แผ่นยางเสียหรือมีต าหนิ (แผ่น) 

16/3/2557 733 35 

17/3/2557 840 31 

18/3/2557 800 30 
19/3/2557 830 29 
20/3/2557 824 31 

รวม 16,548 638 
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จ านวน 16,548 แผน่ เฉล่ีย 827 แผน่ต่อวนั คิดเป็น 96.28 เปอร์เซ็นต ์โดยทางหา้งหุน้ส่วนจ ากดัภูพิงค์
ยางพารามีเป้าหมายในการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีมากกวา่ 900 แผน่ต่อวนั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบโดยใชเ้ทคนิคการผลิตแบบลีนและลดปัญหาการผลิตยางพาราแผน่
ดิบท่ีเสียและมีต าหนิใหล้ดลง การผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพดีเพิ่มข้ึนในการผลิตในแต่ละวนั 

เม่ือศึกษากระบวนการผลิตพบวา่เวลาท่ีสูญเปล่าในการผลิตยางพาราแผน่ดิบจากการสัมภาษณ์
และสังเกตกระบวนการผลิต และการแสดงความเห็นและค าแนะน าของพนกังานท่ีเป็นปัญหาและ
ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตซ่ึงมีความส าคญัในดา้นคุณภาพยางพาราแผน่ดิบและควร
ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
โรงงานท่ีตอ้งการผลิตยาพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพดี จ านวน 1,000 แผ่นต่อวนัเพื่อลดของเสีย และ
ช้ินงานบกพร่อง ซ่ึงจะส่งผลต่อราคายางพาราแผ่นดิบและตน้ทุนในการผลิต ซ่ึงพบว่าปัญหาและ
กระบวนการท่ีสูญเปล่าในการผลิตเกิดจาก  

1) ความสูญเปล่าในเร่ืองของเวลาในกระบวนการท่ี 3) การตวงน ้ าลงในตะกง  กระบวนการ
ท่ี  4) การผสมน ้ ายางพ ารากับน ้ า และกรบวนการท่ี  5) การเติมกรดฟอร์มิกลงในน ้ ายาง  
ซ่ึงทั้ ง 3 กระบวนการมีความส าคัญ ใน 3 กระบวนการพนักงานจะเคล่ือนไหวโดยไม่จ  าเป็น 
ในเร่ืองของการค้นหาอุปกรณ์และการจัดวางตะกงแบบกระบะ ท่ีต้องน ามาจัดเรียงและ 
การเดินไปมาหลายรอบ และไม่มีอัตราส่วนผสมท่ีชัดเจนในขั้นตอนการผสมท าให้เกิดช้ินงาน 
ท่ีบกพร่องและเสียหายได้ รวมถึงการใช้ตะกงแบบถาดท าให้เสียเวลาในการผสมอัตราส่วน 
และท าใหเ้กิดการท างานซ ้ าซอ้น  

2) การขาดความรู้และขาดประสบการณ์ของพนกังานในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ
ในขั้นตอนการรีดเรียบ 

3) การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็นของพนกังานเน่ืองจากการจดัสถานท่ีและการจดัวางส่ิงของ
กีดขวางการท างานในขั้นตอนของการนวนยาง และการน ายางพาราแผน่ดิบเขา้เคร่ืองรีดเรียบ และการ
ลา้งยางพาราแผน่ดิบก่อนน าไปผึ่ง 

4) ความสูญเปล่าท่ีจากการใช้เวลาในการขน้ยา้ยและการจดัเก็บยางพาราแผน่ดิบท่ีไม่เป็น
ระบบ 
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4. 2  แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลติยางพาราแผ่นดิบ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตยางพาราแผ่นดิบ โดยพิจารณาความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนใน
กิจกรรมกระบวนการผลิต การก าจดัความสูญเปล่าจากการผลิตแบบลีน  เพื่อน ามาพิจาณาท าการ
วิเคราะห์หาแนวทางการปฏิบติัเพื่อท าให้กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพื่อส่งผลให้ไดย้างพาราแผน่ดิบท่ีเพิ่มข้ึนและมีคุณภาพตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ อีกทั้งยงัช่วยลดความสูญ
เปล่าจากการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็น การผลิตช้ินงานบกพร่อง  การรอของกระบวนการผลิตยางพารา
แผ่นดิบทางด้านเวลา  โดยอาศยัเคร่ืองมือจากการผลิตแบบลีน ด้วยการสร้างแผนภูมิสายธารแห่ง
คุณค่า ของกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ สถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อใหท้ราบความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึน
ในกระบวนการผลิตยงพาราแผ่นดิบโดยละเอียด เพื่อลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนโดยการใช้หลกัการ 
ECRS เป็นหลกัการท่ีประกอบดว้ย การก าจดั การรวมกนั การจดัใหม่ การท าให้ง่าย และการส่งเสริม
กิจกรรม 5ส ในโรงงานควบคู่ไปดว้ยเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราแผน่ดิบมากข้ึน 

การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดโ้ดยอาศยัหลกัการของ ECRS จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงัน้ี 

4.2.1 การรวมกนัและการก าจดั ในส่วนของขั้นตอนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ขั้นตอนการ
รวบรวมและการกรองน ้ ายางพาราเพื่อน าเขา้สู่กระบวนการผลิตต่อไป โดยการรวบรวมน ้ ายางพาราลง
ในถงับรรจุแต่ละคร้ังตอ้งมีการกรองเอาเศษก่ิงไม ้หรือส่ิงสกปรกติดมากบัน ้ ายางพาราออก มีการ
ก าหนดจุดรวบรวมน ้ ายางและมีการติดป้ายใหพ้นกังานกรองน ้ ายางทุกคร้ังเม่ือมีการรวบรวมน ้ ายางลง
ในถงั ลดการเคล่ือนไหว กม้ เงย ของพนกังานในการเคล่ือนน ้ายางพาราระหวา่งจุด 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 ขั้นตอนการรวบรวมและกรองน ้ายางพารา 
 

4.2.2 การรวมกนั การจดัใหม่ และการก าจดั  
 ในส่วนของขั้นตอนในการผสมวตัถุดิบ น ้ า น ้ ายางพารา และกรดฟอร์มิก โดยการท า
ก าหนดการผสมและแสดงสัดส่วนการผสมในการผลิตกรอง ผสมไวใ้หช้ดัเจน การจดัวางอุปกรณ์และ
เคร่ืองมือในการท ายางพาราแผน่ดิบตามล าดบัการผลิตในบริเวณเดียวกนัและมีการจดัให้เป็นระเบียบ
เพื่อหยิบจบัไดส้ะดวกมากข้ึน เพื่อลดการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็นของพนกังาน และการเปล่ียนตะกง

รวบรวมน ้ ำยำง 

กรองน ้ ำยำง 

ง 

รอบรวมและกรองน ้ ำยำง 
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แบบถาด มาเป็นตะกงแบบถงัซีเมนต ์ซ่ึงมีขอ้ดีคือสามารถผลิตยางพาราแผน่ดิบได ้50 แผน่ ท าให้ยาง
แผ่นดิบมีคุณภาพมากข้ึน ช่วยเพิ่มผลผลิตในการท ายางพาราแผน่ดิบ ลดตน้ทุน ลดระยะเวลาในการ
ท างานประหยัดพื้ น ท่ีในการท างาน และตะกงมีความแข็งแรงทนทานซ่ึงมีอายุการใช้งาน          
ประมาณ  20 ปี 
 

 
ภาพท่ี 4.4 การใชต้ะกงแบบซีเมนต ์

จากภาพท่ี 4.4 การใช้ตะกงแบบซีเมนต์ ข้อเสียของการใช้ตะกงแบบซีเมนต์ คือ  
หากผสมวตัถุดิบในอตัราส่วนท่ีไม่เหมาะสมจะท าให้ได้ยางพาราแผ่นดิบท่ีเสียถึง 50 แผ่นและ 
ไม่สามารถแกไ้ขได ้ดงันั้นใจการผสมวตัถุดิบลงในตะกงแบบซีเมนตต์อ้งมีความช านาญและค านวณ
อตัราส่วนไดถู้กตอ้งและเหมาะสมเพื่อลดของเสียท่ีสามารถเกิดข้ึนไดใ้นกระบวนการดงักล่าว 
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การผสมน ้า น ้ายางพารา และกรดฟอร์มิกสามารถท างานไปพร้อมๆกนัไดส้ามารถลด
เวลาในผสมอตัราส่วนในการผลิตยางพาราได ้

ผสมน า้ ผสมน า้ยาง ผสมกรด

การผสมวตัถุดบิ
ตะกงแบบบ่อซีเมนต์

การผสมวตัถุดบิ
ตะกงแบบบ่อซีเมนต์

 
ภาพท่ี 4.5 ขั้นตอนการผสมวตัถุดิบในบ่อตะกง 

4.2.3 การจดัใหม่ และการท าใหง่้าย  

การจดัเรียงเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตตามล าดบัขั้นตอน เพื่อลดความสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนจากระยะทางในการหยบิยางพาราแผน่ดิบเพื่อเขา้สู่กระบวนการต่อไป และการปรับปรุงวิธีการ
ท างานใหง่้ายข้ึนในดา้นการจดัวางอุปกรณ์ท่ีสามารถหยบิจบัไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วไม่เสียเวลาในการ
หา การปรับการขนยา้ยยางพาราแผน่ดิบโดยใชร้ถเข็นหรือลอ้เล่ือนในการเล่ือนยางพาราแผน่ดิบเขา้สู่
กระบวนการต่อไปเพื่อลดการเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็นของพนกังาน ประหยดัแรงงานและเคล่ือนยา้ย
สะดวก เพื่อใหก้ารผลิตยางพาราแผน่ดิบเป็นไปตามล าดบัขั้นตอน ไม่ลดัขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง 

4.2.4 การจดัใหม่ 

การจัดใหม่เพื่อให้กระบวนการผึ่ งและการจัดเก็บเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 
ก าหนดบริเวณตากยางพาราแผน่ดิบใกลก้บับริเวณโรงเรือนเพื่อสะดวกในการเคล่ือนยา้ยและจดัเก็บ
มากข้ึนกวา่เดิมเพื่อลดการเคล่ือนไหวในการขนยา้ยไปยงัโรงเรือนในแต่ละคร้ัง 
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4.2.5 การส่งเสริมกิจกรรม 5ส ท่ีแปลมาจากภาษาญ่ีปุ่น โดยในญ่ีปุ่นเรียกกันว่า 5S ทั้ งใน
ส านกังานและโรงงานผลิต ซ่ึงไดแ้ก่  

1) สะสาง คือ การแยกของท่ีตอ้งการ ออกจากของท่ีไม่ตอ้งการ และขจดัของท่ีไม่
ตอ้งการทิ้ง จึงสามารถลดตน้ทุนโดยการขจดัให้เหลือแต่ของท่ีจ าเป็นในการท างาน การสะสางจะท า
ใหส้ามารถควบคุมปริมาณของไดง่้าย ไม่มีอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการวางของเกะกะ รวมถึงลดพื้นท่ีในการ
จดัเก็บส่ิงของ เวลาและจ านวนคนในการตรวจนบั 

2) สะดวก คือ การจดัวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการใชง้านและ
ปลอดภยั สามารถลดต้นทุนด้วยลดเวลาท่ีไร้ประสิทธิภาพในการท างาน คือลดเวลาในการค้นหา
เคร่ืองมือ วสัดุ สินคา้ ขอ้มูล และช่วยลดอุบติัเหตุของพนกังานจากการเก็บและวางส่ิงของไม่ถูกท่ี 

3) สะอาด คือ การท าความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ และสถานท่ี
ท างาน สามารถลดตน้ทุนในการซ่อมและซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีหมดอายุก่อนก าหนด เพราะ การท า
ความสะอาดถือเป็นพื้นฐานของการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 

4) สุขลกัษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลกัษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป 
เน้นการรักษามาตรฐานและปรับปรุงให้ดีข้ึน ช่วยลดตน้ทุนในเร่ืองความผิดพลาดต่างๆได้ และท่ี
ส าคญัคือ สุขลักษณะจะเป็นพื้นฐานให้กบัพนักงานปฏิบติัตามมาตรฐานการท างาน ช่วยขจดัการ
ท างานท่ีผดิข้ึนตอน 

5) สร้างนิสัย คือ การอบรมสร้างนิสัยในการปฏิบติังานตามระเบียบวินัย ขอ้บงัคบั
อยา่งเคร่งครัด เนน้การรักษามาตรฐานและปรับปรุงใหดี้ข้ึน 

การน าเทคนิคการผลิตแบบลีนเข้ามาประยุกต์ใช้ในส่านของการผลิตเพื่อลดความ 
สูญเปล่าต่างๆท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต โดยใชห้ลกัการ ECRS เป็นหลกัการท่ีประกอบดว้ย การ
ก าจดั การรวมกนั การจดัใหม่ การท าให้ง่าย และกิจกรรม 5 ส เขา้มาปรับใชใ้นกระบวนการผลิตท่ีมี
ปัญหา เพื่อท าการเก็บขอ้มูลในส่วนของเวลา ช้ินงานของยางพาราแผน่ดิบท่ีผลิตได ้จ านวนของเสียท่ี
เกิดข้ึนหลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเ้ทคนิคการผลิตแบบลีน และน ามาสร้างแผนภูมิ
คุณค่าสถานการณ์อนาคต จากตารางท่ี 6 แสดงระยะเวลาในการผลิตแต่ละขั้นตอน หลงัจากท่ีไดน้ า
เทคนิคการผลิตแบบลีนมาใชใ้นการผลิต รวมถึงระบุเคร่ืองมือการผลิตแบบลีนท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอน
การผลิตยางพาราแผน่ดิบ 
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ตารางท่ี 4.7 สรุปขอ้มูลของรอบระยะเวลาในการผลิตแต่ละกระบวนการ ระยะเวลาในการปรับเปล่ียน
และรอคอยก่อนเขา้กระบวนการผลิตขั้นต่อไป ระยะเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิต และระบุเคร่ืองมือ
การผลิตแบบลีนท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 

กจิกรรมในกระบวนการผลิต 

ผลรวมเวลาที่ใน
การผลติของแต่ละ

กระบวนการ 
เวลาเฉลีย่  (นาที) 

เวลาในการปรับเปลีย่น
และรอคอยก่อนเข้า
กระบวนการผลติขั้น

ต่อไป (นาที) 

เวลาทั้งหมด 
ที่ใช้ในการ 

ผลติ 
(นาที) 

การประยุกต์ใช้
เทคนิคการผลติ

แบบลนี 

การเก็บรวบรวมน ้ายาง     

 

58 

- 

 

- 

 

ใชห้ลกัการ 
ECRS 

การรวมกนั 

การก าจดั  

และ 5ส 

น ้ ายางพาราท่ีรอคอยเพ่ือน าเข้าสู่
กระบวนการกรอง 

การกรองน ้ายางจะท าการกรองน ้า
ยางดว้ยเคร่ืองกรอง 

การตวงน ้ายางใส่กระบะ หรือ ตะ
กง 
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- 

 

- 

 

ใชห้ลกัการ 
ECRS 

การรวมกนั 
การจดัใหม่ 
และการก าจดั  

และ 5ส 

การผสมน ้ากบัน ้ายาง 

การใชน้ ้ ากรดฟอร์มิกผสม  น ้ายาง 

การกวาดฟองน ้ายางและ ปิดฝา     

 ตะกง  

36 - - ใชห้ลกัการ 
ECRS 

การท าใหง่้าย 
และ 5ส 

จุดท่ีรอคอยใหน้ ้ ายางพาราแข็งตวั
ก่อนเขา้สู่กระบวนการต่อไป 

- 45 -  

การนวดแผน่ยาง  52   ใชห้ลกัการ 
ECRS 

การจดัใหม่ 
และการท า 

ใหง่้าย  

และ5ส 

การรีดแผน่ยางดว้ยเคร่ืองรีดเรียบ 34   

การรีดแผน่ยางดว้ยเคร่ืองรีดดอก 28   

การลา้งแผน่ยาง  33   
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) สรุปขอ้มูลของรอบระยะเวลาในการผลิตแต่ละกระบวนการ ระยะเวลาในการ
ปรับเปล่ียนและรอคอยก่อนเขา้กระบวนการผลิตขั้นต่อไป ระยะเวลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิต และ
ระบุเคร่ืองมือการผลิตแบบลีนท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 

กจิกรรมในกระบวนการผลติ 

ผลรวมเวลาทีใ่น
การผลติของแต่
ละกระบวนการ 
เวลาเฉลีย่  (นาท)ี 

เวลาในการ
ปรับเปลีย่นและรอ

คอยก่อนเข้า
กระบวนการผลติขั้น

ต่อไป 

เวลา
ทั้งหมดทีใ่ช้
ในการผลติ 
(นาท)ี 

การ
ประยุกต์ใช้
เทคนิคการ
ผลติแบบลนี 

จุดท่ียางพาราแผน่ดิบรอเพ่ือจะ
น าไปผึ่ง 

- 18 - 5ส 

การผึ่งแผน่ยาง  120 - -  

การขนยา้ยและจดัเก็บยางพารา
แผน่ดิบท่ีโรงเรือน 

58 - - ใชห้ลกัการ 
ECRS 

การจดัใหม่  

และ 5ส 

รวม 462 63 525 - 

จากตารางท่ี 4.7  แสดงให้เห็นผลท่ีได้หลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคนิค
การผลิตแบบลีน ซ่ึงในแต่ละกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบมีการปรับปรุงในดา้นการผลิตโดย
น าเอาหลักการ  ECRS และ 5ส  เพื่อลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต จากข้อมูล
ระยะเวลาในการผลิตแต่ละกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 462 นาที ระยะเวลาในการปรับเปล่ียน
และรอคอยก่อนเข้ากระบวนการผลิตขั้นต่อไป 63 นาที และ ระยะเวลาทั้ งหมดท่ีใช้ในการผลิต        
525 นาที  จากตารางผลท่ีไดคือเวลาในการผลิตท่ีลดลงสามารถลดความสูญเสียทางด้านเวลา และ
ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตได ้

การบนัทึกขอ้มูลหลงัการน าเทคนิคการผลิตแบบลีนเขา้มาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใน 
20 วนัท าการผลิต    โดยท าการวเิคราะห์ขอ้มูลหลงัการผลิตน าเทคนิคการผลิตแบบลีนเขา้มาปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราแผน่ดิบ  ซ่ึงคิดจากกระบวนการผลิตท่ีท าการผลิตไดต่้อ 1 วนั 
เท่ากบัก่ีช้ิน และท าการเก็บขอ้มูลจนครบ 20 วนัท่ีท าการผลิต เพื่อท าการหาผลผลิตทั้งหมดหลงัการน า
เทคนิคการผลิตแบบลีนมาปรับปรุงกระบวนการผลิต ตารางท่ี 4.8 และตารางท่ี 4.9 
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สรุปขอ้มูลทางดา้นการผลิตยางพาราแผน่ดิบหลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และสรุป
ขอ้มูลจ านวนร้อยละของยางพาราแผ่นดิบเทียบกบัของเสียหรือมีต าหนิท่ีผลิตไดใ้น 20 หลงัท าการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไดข้อ้มูลหลงัจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตดงัน้ี    

ตารางท่ี 4.8 สรุปขอ้มูลทางดา้นการผลิตยางพาราแผน่ดิบหลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

วนัที่ท าการเกบ็ข้อมูล 
เดือนเมษายน 2557 

ช่วงเวลาในการท างาน 

8.00 – 17.00 น. 

ผลการผลติยางพาราแผ่นดิบ 

แผ่นยางดี (แผ่น) แผ่นยางเสียหรือมีต าหนิ (แผ่น) 

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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ตารางท่ี 4.8 (ต่อ) สรุปขอ้มูลทางดา้นการผลิตยางพาราแผน่ดิบหลงัการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการผลิต 

วนัที่ท าการเกบ็ข้อมูล 
เดือนเมษายน 2557 

ช่วงเวลาในการท างาน 

8.00 – 17.00 น. 

ผลการผลติยางพาราแผ่นดิบ 

แผ่นยางดี (แผ่น) แผ่นยางเสียหรือมีต าหนิ (แผ่น) 

17/4/2557 949 8 

18/4/2557 950 5 

19/4/2557 958 7 

20/4/2557 946 6 

รวม 18,896 117 

ตารางท่ี 4.9   สรุปขอ้มูลจ านวนร้อยละของยางพาราแผน่ดิบเปรียบเทียบกบัของเสียหรือมีต าหนิท่ี
ผลิตไดใ้น 20 หลงัท าการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

ผลิตภณัฑย์างพาราแผน่ดิบ จ านวนยางพาราแผน่ดิบ    

  ท่ีผลิตใน 20 วนั           
จ  านวน (แผน่) 

จ านวนยางพาราแผน่ดิบ
ท่ีผลิตเฉล่ียต่อวนั 

จ านวน (แผน่) 

เปอร์เซ็นต ์
(%) 

ยางพาราแผน่ดิบคุณภาพดี 18,896 945 99.37 

ยางพาราแผน่ดิบท่ีเสียหรือ 

มีต าหนิ 

117 6 0.63 

รวม 19,013 951 100 

จากตารางท่ี 4.9    แสดงใหเ้ห็นถึงการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีไดคุ้ณภาพและยางพาราแผน่ดิบท่ี
เป็นของเสีย หรือมีต าหนิในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบท่ีผลิตข้ึนภายใน 20 วนั   หลงัการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ    โดยได้ยางพาราแผ่นดิบใน
กระบวนการผลิตทั้งหมดรวม 19,013 แผ่น เฉล่ีย 951 แผ่นต่อวนั ได้ยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพ
จ านวน 18,896แผน่ เฉล่ีย 945แผน่ต่อวนั คิดเป็น 99.36  เปอร์เซ็นต ์  โดยทางห้างหุ้นส่วนจ ากดัภูพิงค์
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ยางพารามีเป้าหมายในการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีมากกวา่ 900  แผน่ต่อวนั ถา้ท าไดต้ามเป้าหมายการ
ผลิตจะท าให้ไดย้อดการผลิต 20 วนั แต่ในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบพบวา่มีจ านวนยางพารา
แผน่ดิบท่ีเป็นของเสียและมีต าหนิ จ านวน 117 แผน่ เฉล่ีย 6  แผน่ต่อวนั คิดเป็น 0.63 เปอร์เซ็นต ์ จาก
การผลิตพบวา่จ านวนยางพาราแผน่ดิบท่ีเสียและมีต าหนิมีจ านวนลดลง และการผลิตยางพาราแผน่ดิบ
ท่ีมีคุณภาพดีเพิ่มมากข้ึน เม่ือเทียบกับการผลิตก่อนการน าเทคนิคการผลิตแบบลีนมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบของภูพิงคย์างพารา 

4.3 การการเปรียบเทยีบผลก่อนและหลงัการด าเนินการ 

การเปรียบเทียบการผลิตยางพาราแผน่ดิบก่อนและหลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดย
ใชเ้ทคนิคการผลิตแบบลีน ในการเก็บขอ้มมูลในเวลา 20 วนั เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลผลิตท่ีไดก่้อน
และหลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพ ตารางท่ี 4.10 แสดงขอ้มูลการเปรียบเทียบการผลิตยางพาราแผ่น
ดิบก่อนและหลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเ้ทคนิคการผลิตแบบลีน 

ตารางท่ี 4.10 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบการผลิตยางพาราแผน่ดิบก่อนและหลงัการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเ้ทคนิคการผลิตแบบลีน 

ผลติภัณฑ์
ยางพาราแผ่นดบิ 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง 

จ านวนยางพารา
แผ่นดบิ 

ทีผ่ลติใน 20 วนั           
จ านวน (แผ่น) 

จ านวน
ยางพารา
แผ่นดบิ 
ทีผ่ลติ
เฉลีย่ต่อ
วนั 

(แผ่น) 

เปอร์เซ็นต์ 
(%) 

จ านวนยางพารา
แผ่นดบิ 

ทีผ่ลติใน 20 วนั           
จ านวน (แผ่น) 

จ านวน
ยางพารา
แผ่นดบิ 
ทีผ่ลติ
เฉลีย่ต่อ
วนั 

(แผ่น) 

เปอร์เซ็นต์ 
(%) 

ยางพาราแผน่ดิบ
คุณภาพดี 

16,548 827 96.28 18,896 945 
99.37 

 

ยางพาราแผน่ดิบ
ท่ีเสียหรือมี
ต าหนิ 

638 32 3.72 117 6 0.63 

รวม 17,186 859 100 19,013 951 100 

จากตารางท่ี 4.10    แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบก่อนและหลงัการผลิตยางพารา
แผ่นดิบโดยการน าเทคนิคการผลิตแบบลีนมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพพบว่าในการผลิต
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ยางพาราแผน่ดิบของภูพิงคย์างพารา  มีจ  านวนยางพาราแผน่ดิบคุณภาพเพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีเคยผลิตไดใ้น 
20 วนั ผลิตยาพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพได้ 16,548 แผ่น เฉล่ียต่อวนัผลิตได้ 827 แผ่น คิดเป็น 96.28 
เปอร์เซ็นต ์    หลงัการปรับปรุงพบวา่การผลิตยางพาราแผน่ดิบมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือสามารถเพิ่ม
จ านวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพในการผลิต 20 วนัสามารถผลิตยาพาราแผน่ดิบคุณภาพดี
ไดถึ้ง 18,896 แผ่น เฉล่ียต่อวนัผลิตได ้945 แผ่นซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางท่ีโรงงานตอ้งการผลิต
ยางพาราแผน่ดิบคุณภาพดีใหไ้ดม้ากกวา่ 900 แผน่ต่อวนั ซ่ึงในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใน
คร้ังน้ีท าให้ผลิตยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพดีเพิ่มข้ึนจากเดิมถึง 118 แผน่ คิดเป็น 14.27 เปอร์เซ็นต ์
ของยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีท่ีผลิตได้ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตในคร้ังน้ีช่วยลด
ยางพาราแผน่ดิบท่ีเสียหรือมีต าหนิไดจ้ากเดิม 638 แผน่ ลดลง 521 แผน่ คิดเป็น 81.66 เปอร์เซ็นต ์ของ
ยางพาราแผ่นดิบท่ีเสียหรือมีต าหนิ ท าให้การผลิตยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึนและลด
จ านวนของยางพาราแผน่ดิบท่ีเสียหรือมีต าหนิไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพหลงัการน าเทคนิคการผลิตแบบ
ลีนมาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 

เม่ือพิจารณาขอ้มูลจากจ านวนร้อยละของยางพาราแผน่ดิบคุณภาพดีเทียบกบัยางพาราแผน่ดิบท่ี
เสียหรือมีต าหนิใน 20 วนัก่อนท าการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ และ
จ านวนร้อยละของยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีเทียบกบัยางพาราแผ่นดิบท่ีเสียหรือมีต าหนิใน 20 วนั
หลังท าการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของ
ยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพผลิตได้เพิ่มข้ึนจาก 96.28 เป็น  99.36 เปอร์เซ็นต์ โดยเพิ่มจากเดิม         
3.08 เปอร์เซ็นต์ และมีผลผลิตรวม 18,896 แผ่น และมียางพาราแผ่นดิบท่ีเป็นแผ่นเสียหรือมีต าหนิ
ลดลงจาก 3.72 เปอร์เซ็นต ์เป็น 0.63 เปอร์เซ็นต ์ลดลง 3.01 เปอร์เซ็นต ์

การแปรรูปน ้ ายางพารา โดยการผลิตเป็นยางพาราแผ่นดิบนั้น สามารถจ าหน่ายได ้   ราคาสูง 
และสร้างมูลค่าเพิ่มมากข้ึน    เม่ือสามารถผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพการน าเทคนิคการผลิตแบบ
ลีนมาใช้ในการผลิตยางพาราแผ่นดิบของ ห้างหุ้นส่วนภูพิงค์ยางพาราเพื่อเป็นการเพิ่ม          มูลค่า
ให้กับน ้ ายางพารา และการผลิตยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและราคาของ
ยางพาราแผน่ดิบท่ีสูงข้ึนตามท่ีโรงงานก าหนด    การเปรียบเทียบการผลิตยางพาราแผน่ดิบก่อนและ
หลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเ้ทคนิคการผลิตแบบลีน    ในการเก็บขอ้มมูลในเวลา    
20 วนั เพื่อน ามาเปรียบเทียบมูลค่าเพิ่มจากการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพท่ีไดก่้อนและหลงัการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อให้ทราบถึงรายได้และมูลค่าท่ี เพิ่มข้ึนในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ         
โดยตารางท่ี 4.11 เป็นการแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบมูลค่าเพิ่มจากการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพ
ท่ีไดก่้อนและหลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเ้ทคนิคการผลิตแบบลีน 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบปริมาณ และมูลค่ายางพาราแผน่ดิบท่ีไดใ้นการผลิต 20 วนั 

ก่อนการปรับปรุง หลงัการปรับปรุง ผลติยางพารา
แผ่นดบิ
คุณภาพดี

เพิม่ขึน้(แผ่น) 

มูลค่า 

เพิม่ขึน้ 

(บาท) 

เพิม่ขึน้ 
เปอร์เซ็นต์ จ านวน

ยางพารา
แผ่นดบิ
คุณภาพด ี 

มูลค่า  

(บาท) 

จ านวน
ยางพารา
แผ่นดบิ
คุณภาพด ี

มูลค่า  

(บาท) 

16,548 แผน่ 

16,548 

กิโลกรัม 

1,059,072 18,896 แผน่ 

18,896 
กิโลกรัม 

1,209,344 2,348 แผน่ 

2,348 
กิโลกรัม 

150,272 6.62 % 

 

หมายเหตุ: 1. ค  านวณท่ีราคาประกนั 64 บาท ต่อยางพารา 1 กิโลกรัม  
 2. ยางพาราแผน่ดิบ 1 แผน่ น ้าหนกั 1 กิโลกรัม 
 (ขอ้มูลจาก หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2555) 

จากตารางท่ี 4.11    แสดงให้เห็นวา่ เม่ือน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบมูลค่าเพิ่มจากการผลิตยางพารา
แผน่ดิบท่ีมีคุณภาพท่ีไดก่้อนและหลงัการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใชเ้ทคนิคการผลิตแบบลี
นพบวา่ในการผลิตยางพาราแผน่ดิบของภูพิงคย์างพารา มีจ  านวนยางพาราแผน่ดิบคุณภาพเพิ่มข้ึนจาก
เดิมท่ีเคยผลิตไดใ้น 20 วนั ในการใชว้ตัถุดิบในผลิตเท่ากนัทั้งก่อนและหลงัการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 
คือ ใช้น ายางพาราโดยเฉล่ีย 60,000 ลิตร น ้ า 50,000 ลิตร และกรดฟอร์มิก 200 ลิตร โดยสามารผลิต
ยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพจากเดิมผลิตได ้16,548 แผ่น คิดเป็นเงิน1,059,072 บาท เพิ่มข้ึนเป็น18, 
896 แผ่น คิดเป็นเงิน 1,209,344 บาท  สามารถผลิตยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีเพิ่มข้ึนจ านวน 2,348 
แผ่น จ านวนเงินท่ีเพิ่มข้ึน 150,272 บาท คิดเป็น 14.18 เปอร์เซ็นต ์   หลงัการปรับปรุงพบวา่การผลิต
ยางพาราแผน่ดิบมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือสามารถเพิ่มจ านวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพ
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายไดก้บัหา้งหุน้ส่วนภูพิงคย์างพารา 

ผลท่ีได้จากการน าเทคนิคการผลิตแบบลีนเข้ามาปรับปรุงกระบวนการผลิตท าให้เกิด
กระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบท่ีมีประสิทธิภาพ     การทราบถึงปัญหาในการผลิตตั้งแต่เร่ิมแรก
นั้นเป็นส่ิงส าคญัเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ เพราะเม่ือไปถึงกระบวนการ
ผลิตในขั้นตอนต่อไป หรือในขั้นตอนสุดทา้ยอาจท าใหเ้กิดตน้ทุนในการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีสูงข้ึน
ได ้ และท าให้ไดผ้ลผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีไม่ไดม้าตรฐานตามท่ีโรงงานก าหนด หรือเกิดขอ้พกพร่อง
ในช้ินงานและของเสียท่ีท าให้ไม่สามารถสร้างมูลค่าได ้   การเกิดของเสียต่างๆในกระบวนการผลิต 
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 ดงันั้นจึงสามารถด าเนินการลดหรือก าจดัความสูญเปล่าและของเสียเหล่านั้นได ้จากเคร่ืองมือ
เทคนิคการผลิตแบบลีน แผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์อนาคตของห้างหุ้นส่วน ภูพิงค์ยางพารา 
สามารถแสดงให้เห็นได้ใน แผนภูมิท่ี 5 ซ่ึงได้ทดลองในการสังเกตการ การสัมภาษณ์ และการ
ปฏิบติังานจริง ซ่ึงในแต่ละกระบวนการมีการปรับปรุงเพื่อช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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แผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์อนาคตของห้างหุ้นส่วน ภูพิงคย์างพารา สามารถแสดงใหเ้ห็นไดใ้น แผนภูมิท่ี 5 ซ่ึงไดท้ดลองในการสังเกตการ การสัมภาษณ์ 
และการปฏิบติังานจริง ซ่ึงในแต่ละกระบวนการมีการปรับปรุงเพื่อช่วยใหก้ระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ภาพท่ี 4.6 แผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์อนาคต ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา
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หลังการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน   พบว่าจากการ
เปรียบเทียบเวลาทั้ งหมดในกระบวนการผลิต  และเวลาในการปรับเปล่ียนรอคอยก่อนเข้า                   
สู่กระบวนการผลิตต่อไปของแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนั และแผนภูมิสายธารคุณค่า
สถานการณ์อนาคต จะเห็นได้ว่าหลังจากท่ีมีการน าเทคนิคการผลิตแบบลีนเข้ามาใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ท าใหเ้วลาทั้งหมดท่ีใชใ้นการผลิตยางพาราแผน่ดิบจาก 751 นาที เป็น 525 นาที 
ผลรวมของเวลาในการผลิตแต่ละกระบวนการลดลงจาก 636 นาที เป็น 426 นาที และเวลาในการ
ปรับเปล่ียนและรอคอยก่อนเขา้สู่กระบวนการผลิตต่อไปลดลงจาก 115 นาที เป็น 63 นาที   โดยการ
ลดลงของเวลาเหล่าน้ี ท าให้ลดความสูญเปล่า และตน้ทุนในการผลิตไดเ้ป็นอยา่งมาก และในส่วนของ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ผลิตยางพาราแผ่นดิบเท่าเดิม และท าการเก็บขอ้มูลการ
ผลิตก่อนและหลงัการปรับปรุงเป็นเวลา 20 วนั จะเห็นไดว้่าหลงัจากท่ีมีการน าเทคนิคการผลิตแบบ
ลีนเขา้มาใชป้รับปรุงประสิทธิภาพการผลิตท าให้สามารถเพิ่มปริมาณของยางพาราแผน่ดิบจาก 96.28 
เป็น 99.36 เปอร์เซ็นต ์ โดยเพิ่มจากเดิม 3.08 เปอร์เซ็นต ์ และสามารถผลิตยางพาราแผน่ดิบไดเ้พิ่มข้ึน
จากเดิม 16,548 แผน่เป็น 18,896 แผน่ เพิ่มข้ึน 2,348 แผน่คิดเป็น 14.18 เปอร์เซ็นต ์  โดยสามารถผลิต
ยาพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพจากเดิมผลิตได้ 16,548 แผ่น คิดเป็นเงิน1,059,072 บาท เพิ่มข้ึนเป็น   
18,896 แผ่น คิดเป็นเงิน 1,209,344 บาท สามารถผลิตยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีเพิ่มข้ึนจ านวน    
2,348 แผน่ จ านวนเงินท่ีเพิ่มข้ึน 150,272 บาท คิดเป็น 14.18 เปอร์เซ็นต ์   หลงัการปรับปรุงพบวา่การ
ผลิตยางพาราแผ่นดิบมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือสามารถเพิ่มจ านวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบท่ีมี
คุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายไดก้บัหา้งหุน้ส่วนภูพิงคย์างพารา 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา การอภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีเป็น การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ 
โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการผลิตแบบลีน  ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั     ภูพิงคย์างพารา จงัหวดัเชียงราย 
ท าให้กระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อให้ไดย้างพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพ
เพิ่มข้ึน ก าจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต และลดการสูญเสียวตัถุดิบในกระบวนการ
ผลิตยางพาราแผน่ดิบได ้

การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต 

จากปัญหาเก่ียวกบักระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ คือ ความสูญเปล่าท่ีเกิดจากการรอ
คอยระหวา่งจุดปฏิบติังานเน่ืองจากการวางผงัโรงงานและการวางเคร่ืองจกัรโดยไม่ล าดบัขั้นตอนใน
การผลิต การท างานซ ้ าซอ้นและความสูญเปล่าท่ีเกิดจากช้ินงานท่ีบกพร่องและของเสียจากการใชว้สัดุ
อุปกรณ์ท่ีผิดพลาด ท าให้ต้องแก้ไขช้ินงานท่ีบกพร่องในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ซ่ึงท าให้ได้
ยางพาราแผ่นดิบท่ีต ่ากว่ามาตรฐานท่ีโรงงานก าหนด และกิจกรรมในกระบวนการผลิตบางขั้นตอน
การท างานท าใหสู้ญเสียเวลาไปโดยไม่ก่อเกิดมูลค่าในกระบวนการผลิต จึงเกิดการคน้ควา้น้ีข้ึนเพื่อท า
การวเิคราะห์แนวทางในการผลิตยางพาราแผน่ดิบอยา่งมีประสิทธิภาพท าใหก้ารผลิตไดอ้ยา่งราบเรียบ
ตามล าดบัขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้สามารถเพิ่มผลผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีมีคุณภาพได ้ ซ่ึงสามารถ
สรุปผลงานวจิยัไดด้งัน้ี 

จากขอ้มูลเวลาและกิจกรรมทุกขั้นตอนการผลิตยางพาราแผ่นดิบในปัจจุบนัก่อนท่ีจะมี
การประยุกต์ใชร้ะบบการผลิตแบบลีนตามแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนั  โดยมีขั้นตอน
การผลิตทั้งหมด 12 ขั้นตอนการผลิต ใช้เวลาในการผลิตทั้งหมด 751 นาที ซ่ึงมีผลรวมของรอบเวลา
ในการผลิตของแต่ละกระบวนการผลิตเท่ากบั 636 นาที และเวลาในการปรับเปล่ียนและรอคอยก่อน
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เขา้สู่กระบวนการผลิตต่อไป 115 นาที    จากแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนัได้จ  าแนก
กิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าเพิ่ม กิจกรรมท่ีจ าเป็นแต่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม และกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าเพิ่ม 
ในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบพบวา่มีกิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าเพิ่มมี   9 กิจกรรม และกิจกรรมท่ี
จ าเป็นแต่ไม่มีคุณค่าเพิ่ม มี 3 กิจกรรม ซ่ึงยงัมีกิจกรรมในกระบวนการผลิตท่ีมีปัญหาในบางขั้นตอน  
มีการรอคอย การท างานซ ้ าซ้อน การเคล่ือนไหวท่ีไม่จ  าเป็น และเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการ
ผลิตข้ึน ดงันั้นจึงมีการน าระบบการผลิตแบบลีนเขา้มาช่วยขจดัปัญหาดงักล่าว   โดยใชเ้คร่ืองมือของ
การผลิตแบบลีนการออกแบบกระบวนการผลิต เพื่อลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนโดยใชห้ลกัการ ECRS 
เป็นหลกัการท่ีประกอบดว้ย การก าจดั การรวมกนั การจดัใหม่ การท าให้ง่าย และการน าหลกัการของ 
5ส เขา้มาปรับในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบของโรงงาน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน พบว่าในการ
เปรียบเทียบเวลาทั้ งหมดในกระบวนการผลิต  และเวลาในการปรับเปล่ียนรอคอยก่อนเข้าสู่
กระบวนการผลิตต่อไปของแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนัและแผนภูมิสายธารคุณค่า
สถานการณ์อนาคต จะเห็นได้ว่าหลังจากท่ีมีการน าเทคนิคการผลิตแบบลีนเข้ามาใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ท าให้เวลาทั้งหมดท่ีใช้ในการผลิตยางพาราแผ่นดิบลดลงจาก 751 นาที เป็น 
525 นาที   ผลรวมของเวลาในการผลิตแต่ละกระบวนการลดลงจาก 636 นาที เป็น 426 นาที และเวลา
ในการปรับเปล่ียนและรอคอยก่อนเขา้สู่กระบวนการผลิตต่อไปลดลงจาก 115 นาที เป็น 63 นาที โดย
การลดลงของเวลาเหล่าน้ี ท าให้ลดความสูญเปล่า และตน้ทุนในการผลิตไดเ้ป็นอยา่งมาก และในส่วน
ของปรับปรุงกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบ ผลิตยางพาราแผ่นดิบเท่าเดิม และท าการเก็บขอ้มูล
การผลิตก่อนและหลงัการปรับปรุงเป็นเวลา 20 วนั จะเห็นได้ว่าหลงัจากท่ีมีการน าเทคนิคการผลิต
แบบลีนเขา้มาใชป้รับปรุงประสิทธิภาพการผลิตท าให้สามารถเพิ่มปริมาณของยางพาราแผ่นดิบจาก 
96.28 เป็น 99.36 เปอร์เซ็นต์ โดยเพิ่มจากเดิม 3.08 เปอร์เซ็นต์ และสามารถผลิตยางพาราแผ่นดิบได้
เพิ่มข้ึนจากเดิม 16,548 แผ่นเป็น 18,896 แผ่น เพิ่มข้ึน 2,348 แผ่นคิดเป็น 14.18 เปอร์เซ็นต์ โดย
สามารถผลิตยาพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพจากเดิมผลิตได้ 16,548 แผ่น คิดเป็นเงิน 1,059,072 บาท 
เพิ่มข้ึนเป็น 18,896 แผน่ คิดเป็นเงิน 1,209,344 บาท  สามารถผลิตยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดีเพิ่มข้ึน
จ านวน 2,348 แผ่น จ านวนเงินท่ีเพิ่มข้ึน 150,272 บาท คิดเป็น 14.18 เปอร์เซ็นต์ หลงัการปรับปรุง
พบว่าการผลิตยางพาราแผน่ดิบมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือสามารถเพิ่มจ านวนการผลิตยางพาราแผ่น
ดิบท่ีมีคุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและรายไดก้บัหา้งหุน้ส่วนภูพิงคย์างพารา 
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จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าการน าเทคนิคการผลิตแบบลีนเขา้มาประยุกต์ใช้เพื่อท า
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการผลิตยางพาราแผน่ดิบท าให้สามารถลดเวลา ลดความสูญเปล่า
ในขั้นตอนการผลิตยางพาราแผน่ดิบได ้ และยงัสามารถเพิ่มปริมาณของผลิตภณัฑ์ของยางพาราแผ่น
ดิบจากเดิมให้เพิ่มข้ึนตามวตัถุประสงคข์อง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัภูพิงค์ยางพาราท่ีไดต้ั้งเป้าหมายเอาไว้
ได ้

5.2 การอภิปรายผลการศึกษา  

การศึกษาค้นควา้อิสระเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ โดย
กระบวนการผลิตแบบลีนของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา จงัหวดัเชียงราย    เป็นการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการการผลิตยางพาราแผน่
ดิบ โดยน าเทคนิคการผลิตแบบลีนมาประยุกต์ใช้โดยการวาดแผนภาพท่ีแสดงถึงกระบวนการผลิต
ทั้งหมด การจดัท าแผนภูมิสายธารคุณค่าสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อให้ทราบปัญหาและความสูญเปล่าท่ี
เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นดิบโดยน าหลักการของ ECRS และการท า 5ส ท าการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่า ลดเวลาและลดของเสียท่ีเกิดข้ึนในการผลิต เพื่อท่ีจะ
ผลิตยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพเพิ่มข้ึนตามท่ีโรงงานตั้งเป้าหมายไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ชยัศิริ เกยจอหอ  

รัตนากร ดั้งขนุทด (2553) ไดท้  าการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตยาง
ขอบตวัถังรถยนต์ บริษัท นิชิกาว่า เตชาพลาเลิศ รับเบอร์ จ  ากัด โดยการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้
แผนภาพกา้งปลาแสดงปัญหา และใชห้ลกัการ ECRS ขจดังานท่ีไม่จ  าเป็น รวมขั้นตอนการปฏิบติังาน 
และท าให้ง่ายข้ึนท าให้สามารถก าจดังานท่ีสูญเปล่า ช่วยลดความยุง่ยากในการปฏิบติังาน ลดขั้นตอน
การปฏิบติังานจาก 9 ลดลงเหลือ 7 ขั้นตอน ลดเวลาในการท างานต่อช้ิน 0.34 นาที มียอดการผลิต
เพิ่มข้ึน 32.77 ช้ิน ต่อคนต่อชัว่โมง โดยมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนคิดเป็น 47.52 เปอร์เซ็นต์ ของแผนก
ตรวจสอบช้ินงานสายการผลิตยางขอบตวัถงัรถยนต ์ 

วิชานันท์  ชูหวาน กลางเดือน โพชนา และสุภาพรรณ ไชยประพันธ์ (2553)ได้
ท าการศึกษาการเพิ่มผลผลิตในโรงงานผลิตถุงน้ิวมือยาง โดยการศึกษากระบวนการผลิตถุงน้ิวมือยาง
ทุกกระบวนการอย่างละเอียดเพื่อน ามาสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิตและวิเคราะห์สภาพปัญหา
ปัจจุบนั ปัญหาท่ีพบคือ การจดัวางอุปกรณ์ท่ีมีระยะห่างกนัเกินไป การสูญเสียเวลาในการมองหา
อุปกรณ์ การเคล่ือนไหวโดยไม่จ  าเป็นของพนกังาน การรอคอยช้ินงานของพนกังานระหวา่งขั้นตอน
การผลิต เม่ือทราบปัญหาอยา่งแทจ้ริงท่ีเกิดข้ึนน าหลกัการ ECRS เป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาโดย
การจดัล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังานให้ง่ายและสะดวกข้ึน การปรับเปล่ียนต าแหน่งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ 



 

58 

 

และลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีไม่จ  าเป็น หลงัการปรับปรุงพบวา่ ระยะทางในการขนยา้ยลดลง คิด
เป็น 17.02  เปอร์เซ็นต ์พนกังานสามารถปฏิบติังานไดเ้พิ่มข้ึนคิดเป็นมูลค่าเพิ่ม 115,200 บาทต่อเดือน 
ลดค่าใช้จ่ายดา้นแรงงาน 5,750 บาทต่อเดือน สามารถเพิ่มรายไดจ้ากการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนไดป้ระมาณ      
120, 950 บาท ต่อเดือน  

จากการศึกษาคน้ควา้อิสระน้ีพบการน ากิจกรรม 5ส มาใชใ้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิตยางพาราแผน่ดิบสามารถช่วยลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตยางพาราในดา้น
การลดการเคล่ือนไหวท่ีไม่จะเป็นของพนกังาน ลดเวลาในกระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบ จ านวน
ยางพาราแผ่นดิบท่ีเสียหรือมีต าหนิลดลง รวมถึงลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตและ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราแผ่นดิบได้ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยั วสันต์ น้อยนาง 
(2550) การน ากิจกรรม 5ส มาปรับปรุงพื้นท่ีการผลิต กรณีศึกษาบริษทั เอสยู.พี.รับเบอร์ จ  ากดั เพื่อ
น ามาใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน และ
การน า 5ส มาปรับปรุงพื้นท่ีในการผลิต ผลการศึกษาพบว่าบริษทัน ากิจกรรม 5ส  มาปรับปรุงพื้นท่ี
การผลิต ประเมินคร้ังท่ี 1 คิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์  ประเมินคร้ังท่ี 2 คิดเป็น 45 เปอร์เซ็นต์    ประเมิน
คร้ังท่ี 3 คิดเป็น 60 เปอร์เซ็นต์    ประเมินคร้ังท่ี 5 คิดเป็น 65 เปอร์เซ็นต์    แนวโน้มอนาคตสามารถ
ปรับปรุงและยกกิจกรรม 5ส ไดอี้ก  

5.3 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาค้นควา้อิสระเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ   โดย
กระบวนกา ผลิตแบบลีน ของ หา้งหุ้นส่วนจ ากดั ภูพิงคย์างพารา จงัหวดัเชียงราย  หลงัการด าเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต สามารถลดเวลา ลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการการผลิต
ยางพาราแผน่ดิบ สามารถผลิตยางพาราไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มปริมาณยางพาราแผ่นดิบท่ีมีคุณภาพ
ท าให้ผลิตไดม้ากข้ึนในเวลาท่ีน้อยลง และจากการคน้ควา้อิสระน้ีไดมี้ขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันากระบวนการผลิตและการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

1) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ือง โดยน าแนวคิด Poka – Yoke 
กับ Zero Defect    เป็นเคร่ืองมือส าหรับการออกแบบโดยเน้นการป้องกันความผิดพลาดใน
กระบวนการผลิตไม่ให้มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนเลย หรือมีความผิดพลาดเกิดข้ึนก็สามารถรู้ได้ทนัที  
เขา้แกไ้ขไดท้นัท่วงที ไม่เกิดความผิดพลาด และสร้างปัญหาในกระบวนการผลิตในขั้นตอนถดัไป 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเทคนิคการผลิตแบบลีน  
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2) ควรปลูกจิตส านึกเก่ียวกบักระบวนการท างาน  โดยสร้างแรงจูงใจ การจดัอบรมความรู้
เทคนิคการผลิตแบบลีนและจดักิจกรรมทางดา้น 5ส อยา่งต่อเน่ือง   การสร้างแรงจูงใจให้พนกังานใน
แต่ละฝ่ายโดยมีรางวลัใหใ้นการท ากิจกรรมส าเร็จตามเป้าหมายโดยเนน้การท างานกนัเป็นทีม 

5.4 ข้อเสนอแนะเพือ่ท าการศึกษา 

จากการศึกษาคน้ควา้อิสระเร่ือง การปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตยางพาราแผ่นดิบ โดย
กระบวนการผลิตแบบลีน ของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูพิงค์ยางพารา จังหวดัเชียงราย  โดยการ
ท าการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1) ควรท าการศึกษากระบวนการผลิตยางพาราแผน่ดิบท่ีสามารถท าให้เพิ่มปริมาณการผลิต
ให้มากกวา่เดิม โดยลดเวลาในการผลิตแต่ยงัคงเร่ืองคุณภาพในการผลิต    เน่ืองจากปัจจุบนัทางดา้น
อุตสาหกรรมยางพารามีการแข่งขนักนัสูงทั้งภายในและต่างประเทศ ดงันั้นคุณภาพยางพาราแผ่นดิบ
และปริมาณการผลิตตอ้งมีคุณภาพและสามารถผลิตไดม้ากกวา่เดิมในเวลาท่ีลดลง 

2) ควรท าการศึกษาเก่ียวกบัการแปรรูปยางพาราแผน่ดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆจากยางพาราแผน่ดิบได ้   เน่ืองจากในประเทศไทยยงัมีการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากน ้ายางพาราไม่
มากเน่ืองจากเทคโนโลยีและนวตักรรมทางดา้นการผลิตท่ียงัไม่ไดรั้บการสนับสนุนและไดรั้บการ
พฒันา 
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ภาคผนวก ก 

ตารางสัญลกัษณ์และความหมายของสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในแผนผงัสายธารคุณค่า 

สัญลกัษณ์ ช่ือเรียก ความหมาย 

 

Factory 
 
 
 

1. ใชแ้สดงแทน ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ โดยเขียนอยูมุ่มดา้นซ้าย บน
ของผงังาน ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบจะเป็นจุดเร่ิมตน้การไหล  ของ
วสัดุ 

2. ใชแ้สดงแทน ลูกคา้ โดยเขียนอยูมุ่มบนดา้นขวาของผงังาน 
และลูกคา้จะเป็นจุดส้ินสุดการไหลของวสัดุ 

 

Manufacturing 
Process 

1. ใช้แสดงถึง  ขั้ นตอนหรือกระบวนการผลิตใด ๆ  ใน
สายการผลิต ท่ีเกิดการไหลของวสัดุ 

2. ใชส้ัญลกัษณ์น้ี 1 ภาพแทน 1 ขั้นตอนในการผลิต 

 
Data Box 
 
 
 
 
 
 
 

1. จะอยูใ่ตส้ัญลกัษณ์อ่ืน และใช้เพื่อบนัทึกขอ้มูลต่างๆ ของ
สัญลกัษณ์ท่ีอยูด่า้นบน 

2. ถา้อยูใ่ตส้ัญลกัษณ์ Factory จะบนัทึกขอ้มูลดา้นความถ่ี ใน
การจดัส่ง และปริมาณความตอ้งการวตัถุดิบต่อช่วงเวลา
เป็นตน้ 

3. ถา้อยูใ่ตส้ัญลกัษณ์ Manufacturing Process จะบนัทึกขอ้มูล   
ต่าง ๆ เช่น 
1) รอบเวลาการผลิต (Cycle Time: CT) 
2) เวลาในการเปล่ียนรุ่นการผลิต(Changeover Time: C/O) 
3) เวลาปฏิบติังานทั้งหมด (total available time) 

4. ร้อยละของเวลาท่ีใชใ้นการท างานจริง (uptime) 

 
Inventory 
 
 

1. ใชแ้สดง จ านวนของวสัดุคงคลงัท่ีสะสมไวใ้นต าแหน่งต่าง 
ๆ ของสายการผลิต 

2. ใชแ้สดงแทน สถานท่ี ท่ีไดมี้การจดัเก็บวสัดุคงคลงัทั้งในรูป
ของวตัถุดิบ งานระหวา่งการผลิต และผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป 
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 สัญลักษณ์ ช่ือเรียก ความหมาย 

 

Shipment 
 

1. ใช้แสดงถึง การไหลของวสัดุในรูปวตัถุดิบท่ีรับจากผูจ้ดัส่ง
เขา้มาสู่แผนกรับวตัถุดิบ 

ใชแ้สดง การไหลของผลิตภณัฑส์ าเร็จรูปจากแผนกขนส่งไปสู่
ลูกคา้ 

 
 

 
 

 

Truck 
 

ใชแ้สดงถึง การเคล่ือนยา้ย การขนส่งทั้งภายใน และภายนอก
บริษทั 

ใชแ้สดง ขอ้มูลดา้นความถ่ีในการขนยา้ย 

 
ใช้แสดง การไหลแบบผลักของงานระหว่างการผลิตจาก
ขั้นตอนหน่ึงไปยงัอีกขั้นตอนหน่ึง 

 

Supermarket 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใช้แสดงการเก็บวสัดุคงคลงัแบบ Supermarket   ซ่ึงการเก็บ
วสัดุคงคลงัแบบน้ีจะข้ึนอยู่กบัการพยากรณ์ความ  ตอ้งการ
ของลูกคา้ 

2. ถา้การไหลของวสัดุในสายการผลิตเป็นแบบต่อเน่ืองหรือ
ไหลทีละช้ินก็สามารถตดัการใชส้ัญลกัษณ์น้ีออกไปได ้

3. ถ้าการไหลของวสัดุในสายการผลิตเป็นแบบ Batch จะใช ้
สัญลกัษณ์น้ีวางอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลิต 2 ขั้นตอนเพื่อ
ป้องกนักิจกรรมสูญเปล่าประเภทการผลิตท่ีมาก เกินความ
จ าเป็น 

4.  
5. สามารถใช้เป็นข้อมูลยอ้นกลับ เพื่อให้เห็นความต้องการ 

ของลูกคา้ 
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สัญลักษณ์ 

 
ช่ือเรียก 

 
ความหมาย 

 Material 
Pull 
 
 
 

1. ใช้แสดง การไหลของงานระหวา่งการผลิตท่ีถูกควบคุมโดย
ระบบการผลิตแบบดึง (pull system) 

2. นิยมใช้คู่กบัสัญลกัษณ์ Supermarket เพื่อแสดงถึงขั้นตอน
การผ ลิ ตท าก ารจัด ส่ งงาน ระห ว่ างก ารผ ลิ ต เข้ า สู่ 
Supermarket 
 

 

FIFO Lane 
 

1. ใช้เพื่อแสดงให้ผูจ้ดัส่งท าการผลิตและจดัส่งผลิตภณัฑ์มา 
ทดแทนผลิตภณัฑท่ี์จดัเก็บใน FIFO ท่ีไดถู้กใชไ้ป 

2. ถ้าหากจ านวนท่ีจดัเก็บใน FIFO เต็ม ผูจ้ดัส่งจะหยุดท า
การ ผลิต ซ่ึงสามารถช่วยป้องกนัไม่ให้ผูจ้ดัส่งท าการผลิต
และจดัส่งเกิน 

3. ในสัญลกัษณ์น้ี มีการระบุปริมาณวสัดุคงคลงัท่ีสามารถ
จดัเก็บไดม้ากสุดก ากบัไวด้ว้ย 

 

Manual Info ใช้แสดง การไหลของข้อมูลแบบเอกสาร หรือรายงานทั่วไป  
และตอ้งมีการระบุความถ่ีในการไหลของขอ้มูล 

 

Electronic 
Info 
 
 
 
 

1. ใชแ้สดง การไหลของขอ้มูลท่ีส่ือสารกนัดว้ยอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet, Electronic Data  Interchange   
(EDI), Local Area Network (LAN) หรือ Wide Area  
Network (WAN) เป็นตน้ 

2. มีการระบุความถ่ีของการไหลชนิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ท่ีใชง้านและชนิดของขอ้มูลท่ีท าการแลกเปล่ียน ก ากบัไว้
ดว้ย 

 

 

 

 



 

67 

 

 

สัญลกัษณ์ ช่ือเรียก ความหมาย 

 
 

Production 
Kanban 
 
 

1. เป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้ เพ่ือบอกให้ขั้นตอนการผลิตก่อนหน้าท าการ
ผลิตและจดัส่งงานระหว่างการผลิตไปยงัขั้นตอนการผลิตถดัไป 

2. จะเป็นการ์ดหรือเคร่ืองมือบอกปริมาณท่ีต้องผลิต และยงัเป็น
สญัลกัษณ์ท่ีสัง่ให้สามารถท าการผลิตได ้

 
Signal Kanban 
 
 
 
 

1. ใช้เม่ือระดับคงคลังระหว่างการผลิตท่ีเก็บไวใ้น Supermarket
ลดลงถึงระดบัต ่าสุดท่ีก าหนดไว ้

2. เม่ือสัญลักษณ์น้ี ส่งไปถึงขั้ นตอนการผลิตใดจะเป็นการให้
ขั้นตอนการผลิตนั้น มีการเปล่ียนแปลง สภาวะเพื่อสามารถท า
การผลิตตามปริมาณท่ีก าหนดไวใ้นคมับงัได ้

 

Sequenced 
Pull 

ใช้แสดงแทน ระบบควบคุมการผลิตแบบดึง โดยจะมี  ค าแนะน า
ให้แก่ขั้นตอนการผลิต ถึงชนิดและปริมาณท่ีตอ้งท าการผลิตต่อหน่ึง
หน่วย โดยปราศจากการใช ้Supermarket 

 
Load Leveling เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้เหมือนเป็นคัมบังแบบ Batch โดยจะแสดงถึง

ระดบัปริมาณการผลิตและช่วงเวลา 

 

Kaizen Burst 
 

ใช้แสดงถึง ส่ิงท่ีต้องท าการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ืองดว้ย
วิธีการหรือแนวทางต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวเ้พื่อให้ได้มาซ่ึงสถานะ
อนาคตของสายการผลิตท่ีไดท้  าการปรับปรุงแลว้ 

 

Safety Stock 
 
 
 
 

1. ใช้แสดงแทน การเก็บวสัดุคงคลงัแบบเผื่อไวช้ั่วคราว เพ่ือป้องกนั
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับสายการผลิต เช่น เกิดการ เปล่ียนแปลงระดับ
ความตอ้งการของลูกคา้อย่างกะทนัหัน หรือระบบการผลิตเกิดความ
ขดัขอ้ง เป็นตน้ 

2. ตอ้งมีนโยบายท่ีชดัเจนว่าเม่ือไรควรจะมี Safety Stock  และถา้มีควร
มีอยูท่ี่ระดบัจ านวนเท่าใด 

 
Operator 
 
 

1. ใช้แสดงแทน ผู ้ปฏิบัติ งานหรือพนักงาน โดยจะเขียนไว้ใน 
Manufacturing Process 

2. จะมีการระบุจ านวนผูป้ฏิบติังานก ากบัไวส้ าหรับขั้นตอนการผลิตนั้น 
 ๆ

 

ตารางสัญลกัษณ์และความหมายของสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในแผนผงัสายธารคุณค่า 
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ภาคผนวก ข 

รูปแบบตลาดยางพาราของไทย 

1. รูปแบบตลาดยางพาราของ 

ตลาดยางของประเทศไทย มี 3 ลักษณะ คือ ตลาดท้องถ่ิน ตลาดกลางยางพารา และตลาดซ้ือขาย
ล่วงหน้า ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี (ขอ้มูลวิชาการยางพารา ปี พ.ศ. 2550, สถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการ
เกษตร) 

1) ตลาดยางท้องถิ่น 

 เป็นตลาดท่ีซ้ือขายโดยมีการส่งมอบยางจริงภายในประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใตแ้ละภาค
ตะวนัออกซ่ึงเป็นแหล่งปลูกยางเดิม มีการซ้ือขายตามชนิดและคุณภาพของยาง ชาวสวนยางส่วนใหญ่
นิยมขายยางผา่นตลาดทอ้งถ่ิน จะเห็นไดจ้ากประมาณ 94 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณยางทั้งประเทศ ซ้ือขาย
ผา่นตลาดทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย ร้านคา้ยาง ซ่ึงมีกระจายอยูใ่น 55 จงัหวดัทัว่ประเทศ ตลาดยางทอ้งถ่ินจะ
ประกอบดว้ยพ่อคา้รับซ้ือยางหลายระดบั เร่ิมตั้งแต่ระดบัหมู่บา้น ต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดั 
โรงงานแปรรูปยาง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผูส่้งออกยางดว้ยโดยทัว่ไปจะรับซ้ือยางจากพ่อคา้รายใหญ่ระดบั
อ าเภอหรือจงัหวดั ไม่นิยมท่ีจะรับซ้ือยางจากเกษตรกรรายย่อยทัว่ไป เน่ืองจากจะเป็นการยุง่ยากในการ
จัดการ นอกจากเกษตรกรจะขายยาง โดยตนเองแล้วในบางจังหวัด เฉพาะอย่างยิ่ งในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการรวมกลุ่มขายยาง อยูเ่ป็นจ านวนมาก และมีการผลิตยางแผน่รมควนัในรูปของ
สหกรณ์กองทุนสวนยางในบางจงัหวดัทางภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่การ
ด าเนินการในลกัษณะดงักล่าว ยงัไม่แพร่หลายมากนกัเม่ือเทียบกบัการท่ีเกษตรกรผลิตและขายยางโดย
ล าพงั 

2) ตลาดกลางยางพารา  
เป็นตลาดท่ีซ้ือขายโดยมีการส่งมอบยางจริง เช่นเดียวกับตลาดท้องถ่ินทัว่ไป เร่ิมเกิดข้ึนใน

ประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ. 2534 ตลาดกลางยางพาราแห่งแรก จดัตั้งท่ีอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2542 ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการ และในปี พ.ศ. 2544 ตลาดกลาง
ยางพารานครศรีธรรมราชไดใ้หบ้ริการซ้ือขายยาง นอกจากการให้บริการซ้ือขายยางประเภท    ต่าง ๆ เช่น 
ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควนั ยางแผ่นผึ่ งแห้ง ยางก้อนถ้วยและน ้ ายางสดแล้ว ตลาดกลางยางพารา
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} 

หาดใหญ่ยงัให้บริการซ้ือขายยางผ่านห้องคา้ยาง ตลาดกลางยางพาราทั้ง 3 แห่งมีคลงัสินคา้ขนาดความ 
จุประมาณ 16,000 ตัน ให้บริการเก็บฝากยาง แก่เกษตรกร เอกชน และการเก็บฝากยางตามโครงการ
แทรกแซงตลาดยางพาราของรัฐบาลดว้ย และการให้บริการสนเทศขอ้มูลดา้นยางก็เป็นส่วนหน่ึงของการ
ให้บริการของตลาดกลางยางพาราทั้ง 3 แห่งปริมาณยางท่ีซ้ือขายผ่านตลาดกลางปี พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2549 
แมจ้ะมีไม่มากนกัปีละ 114,921- 159,435 ตนั หรือไม่เกินร้อยละ 6 ของยางท่ีผลิตไดท้ั้งประเทศ ทั้งน้ีอาจ
มีสาเหตุมาจากระบบตลาดกลางยางพาราทั้ง 3 แห่งอยูใ่นภาคใต ้ยงัไม่กระจายครอบคลุมแหล่งผลิตยาง
ทัว่ประเทศ และอาจเกิดจากกลไกตลาดเร่ิมท างาน ผูซ้ื้อและผูข้ายในทอ้งถ่ินตกลงซ้ือขายกนัในราคาท่ี
ใกลเ้คียงกบัตลาดกลาง ท าให้ไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือขายผา่นตลาดกลาง อยา่งไรก็ดีบทบาทของตลาด
กลางยางพาราต่อการซ้ือขายยางภายในประเทศทวีความส าคญัข้ึนเร่ือย ๆ ท าให้เกษตรกรมีทางเลือกใน
การขายผลผลิต ผูซ้ื้อมีความมัน่ใจในคุณภาพของยางท่ีประมูลผ่านตลาดกลาง และตลาดยางทอ้งถ่ินใช้
เป็นราคาอา้งอิงช่วยให้การซ้ือขายมีความเป็นธรรมมากข้ึน 

3) ตลาดซ้ือขายล่วงหน้า  
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (The Agricultural Future Exchange of Thailand: 

AFET หรือ ต.ส.ล.) จดัตั้ งข้ึนตามพระราชบญัญัติการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 ได้เปิด
ด าเนินการซ้ือขายยางแผ่นรมควนัชั้น 3 (RSS 3) คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2547 ซ้ือขายสัญญา
ล่วงหนา้ระยะเวลา 1-7 เดือน ในระยะแรกท่ีตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้เปิดด าเนินการ ปริมาณสัญญาซ้ือ
ขายยางยงัมีจ านวนไม่มากนัก แต่ปัจจุบนัปริมาณการซ้ือขายยางไดเ้พิ่มมากข้ึนในอนาคตบทบาทของ
ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ต่อการคา้และราคายางจะมีเพิ่มมากยิง่ข้ึน 

2. รูปแบบการจัดการตลาดของตลาดยาง ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 

จากการท่ีตลาดยาง สกย. มีผลผลิตยางซ้ือขายผ่านตลาดในหลายประเภทชนิด ตามท่ีตั้งของ
ตลาดในแหล่งผลิตยางแตกต่างกนั รูปแบบตลาดจึงแตกต่างกนัไปตามการซ้ือขายผลผลิตยางชนิด
นั้นๆแบ่งเป็นประเภทของรูปแบบการจดัตลาดได ้4 ประเภท คือ 

1)  ตลาดประมูลทัว่ไป 
2)  ตลาดประมูลแบบ Paper Rubber Market  
3)  ตลาดตกลงราคา  
4)  ตลาดขอ้ตกลงยาง (Forward Market) 
โดยรูปแบบของตลาดในล าดบัท่ี 1-3 เป็นลกัษณะตลาดท่ีมีการซ้ือขายแบบประมูลท่ีไดร้าคาขาย

ผลผลิตยางจากผูซ้ื้อ จึงถือเป็นรูปแบบตลาดประมูลหรือตลาดสดทัว่ไป (spot market) แตกต่างจากล าดบั

(Sport Market) 
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ท่ี 4 ท่ีมีรูปแบบตลาดแบบซ้ือขายล่วงหนา้และไดร้าคาขายผลผลิตยางจากผูผ้ลิตท่ีเป็นฝ่ายเสนอราคาให้ผู ้
ซ้ือต่อรอง มีรายละเอียดของลกัษณะและรูปแบบการจดัตลาดทั้ง 4 ประเภท ดงัน้ี 

1) ตลาดยาง สกย. รูปแบบตลาดประมูลทัว่ไป 
เป็นการจดัตลาดประมูลยางแบบดั้งเดิมโดยน าผลผลิตยางท่ีส่วนใหญ่จะเป็นยางแผน่ดิบและ

ยางกอ้นถว้ยมารวบรวมในตลาดเพื่อคดัแยกชั้นและชัง่น ้ าหนัก รอผูซ้ื้อมาตรวจสอบคุณภาพและให้
ราคาซ้ือท่ีตอ้งประมูลแข่งขนักนั โดยตลาดอาจจะตั้งราคากลางท่ีเป็นราคาขั้นต ่าไวก้นั ไม่ให้ผูซ้ื้อกด
ราคาต ่าเกินไป แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น ยงัคงเป็นผูซ้ื้อท่ีเป็นผูก้  าหนดราคาซ้ือผลผลิตตลาดยาง สกย. รูปแบบน้ี
มกัจะจดัตั้ งอยู่ในท่ีตั้ งของสถาบนัเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีความพร้อมด้านสถานท่ีและด้านการ
บริหารจดัการ เป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัเกษตรกรชาวสวนยาง ในการน าผลผลิตท่ีส่วนใหญ่
จะเป็นยางแผน่ดิบมาขายในตลาด ท าให้ประหยดัค่าใชจ่้ายในการขนส่งและสะดวก ในการน าผลผลิต
ท่ีเก็บรักษาไวใ้นท่ีพกัอาศยัมาใชบ้ริการตลาด แต่อยา่งไรก็ตามการท่ีตลาดยาง สกย.รูปแบบของการ
ประมูลทัว่ไปจดัตั้งกระจายอยูต่ามแหล่งท่ีมีการปลูกยางหนาแน่น ท าให้มีจุดรวบรวมยางท่ีเป็นตลาด
ย่อยจ านวนมาก ปัญหาการดูแลรับผิดชอบไม่ทัว่ถึงจึงเกิดข้ึน จนกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
บริการของตลาด รวมถึงการรักษาระดบัมาตรฐานของการคดัชั้นยาง การชัง่น ้าหนกัยางและการแกไ้ข
ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการซ้ือขายยางของตลาดได ้

2)  ตลาดยาง สกย. รูปแบบ Paper Rubber Market (PRM) 
เป็นรูปแบบตลาดยาง สกย. ท่ีไดจ้ากการพฒันาระบบการประมูลทัว่ไป ใหท้นัสมยัข้ึนง่ายต่อ

การเข้าถึงและใช้บริการของตลาดจากทั้ งผู ้ผลิตยางท่ี เป็นสถาบันเกษตรกรและผู ้ซ้ือซ่ึงเป็น
ผูป้ระกอบการ ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ มีจุดเด่นในการด าเนินการตลาด ดงัน้ี 

ก. ผลผลิตยางท่ีขายในตลาด PRM จะไดรั้บการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพยาง และการคดั
ชั้นยางท่ีไดรั้บการยอมรับ อยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลตั้งแต่กระบวนการผลิตในโรงอบ/รมยาง (กรณียาง
แผ่นรมควนัหรือยางแผ่นผึ่ งแห้ง) โดยพนักงาน สกย. ในสายงานปฏิบัติการท่ีรับผิดชอบสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง ไปจนถึงการรักษาระดับมาตรฐานของการคัดชั้ นยาง โดยพนักงาน สกย. ท่ี
รับผิดชอบงานตลาดยาง ดงันั้น ผลผลิตยางท่ีเขา้สู่การซ้ือขายของตลาดยาง รูปแบบ PRM จะไดรั้บการ
รับประกนั (guarantee) คุณภาพผลผลิตยางในระดบัหน่ึง จนสามารถให้ความเช่ือมัน่ต่อผูซ้ื้อท่ีไม่ตอ้ง
เห็นคุณภาพของยางก่อนถึงท าการประมูล ผูซ้ื้อจึงสามารถให้ราคาประมูลยางผ่านทางโทรศพัท์หรือ
โทรสารเขา้ศูนยก์ลางของตลาดได ้

ข. ใช้ระบบการให้ราคาประมูลยางผ่านระบบการส่ือสาร แทนการยื่นซองประมูลเพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อผูซ้ื้อท่ีไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง มาตรวจสอบคุณภาพยางและยื่นซอง
ประมูลราคา อีกทั้งการรวบรวมผลผลิตยางจากจุดรวมยางของแต่ละสถาบนัเกษตรกรเขา้ดว้ยกนั จะท า
ให้มีปริมาณยางมากข้ึนจนเป็นท่ีสนใจของผูซ้ื้อท่ีเป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่มากรายข้ึน ราคาประมูล
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ยางจึงดีข้ึน และไดผู้ซ้ื้อท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง สามารถสร้างความเช่ือมัน่ต่อการน าผลผลิตเขา้สู่
ตลาดของเกษตรกรชาวสวนยางไดม้ากข้ึนการประมูลราคายางรูปแบบน้ี ยงัสามารถพฒันาวิธีการยื่น
ราคาประมูลยางท่ีเดิมใช้เทคโนโลยีการส่ือสารผ่านโทรศพัท์หรือโทรสาร เป็นการใช้Website ผ่าน
ระบบ Internet ท่ีจ  าเป็นส าหรับการพฒันาตลาดยาง สกย.รูปแบบ PRM เขา้สู่ระบบตลาดเครือข่ายต่อไป
ก็ได ้

ค. สามารถเช่ือมโยงตลาด PRM เขา้เป็นระบบเครือข่ายตลาดไดส้ะดวก จากการท่ีตลาด
รูปแบบน้ีมีศูนยก์ลางของตลาดเป็นท่ีตั้งของส านักงาน สกย.ในจงัหวดัหรืออ าเภอต่าง ๆ ท าให้การ
เช่ือมโยงเครือข่ายตลาดเขา้ดว้ยกนัมีความเป็นไปไดสู้ง เพียงวางนโยบายและแนวทางให้ผูจ้ดัการตลาด
ด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ก็สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายตลาดยาง สกย.รูปแบบ PRM ข้ึน
ได ้และพฒันาไปสู่การยกระดบัตลาดยาง สกย. ในเป้าหมายสูงสุดต่อไป 

3. ตลาดยาง สกย. รูปแบบตลาดตกลงราคา 

 เป็นรูปแบบตลาดยาง สกย. ท่ีเหมาะส าหรับการซ้ือขายผลผลิตยางท่ีเป็นน ้ ายางสดด้วยเหตุท่ี
ราคาซ้ือขายยางในตลาดจะท าการเจรจาตกลงราคาไวก่้อนอย่างน้อยหน่ึงวนั เพื่อ ณ วนัท่ีรวบรวม
ผลผลิตยางจะสามารถบอกราคาแก่เกษตรกรชาวสวนยางและจ่ายเงินค่ายางได ้จึงนิยมใชเ้ป็น ตลาด
ยาง สกย.รองรับการขายน ้ ายางสดของเกษตรกร และสถาบนัเกษตรกร ทั้งน้ี ในขั้นตอนอ่ืน ๆ ของ
การด าเนินการตลาด ยงัคงเหมือนการท าตลาดในรูปแบบ PRM กล่าวคือ ผลผลิตน ้ ายางสดจะถูก
รวบรวม ณ จุดรวบรวมยางของสถาบนัเกษตรกรตามท่ีตั้งต่างๆตวัเลขปริมาณผลผลิตจากจุดรวบรวม
จะถูกส่งไปยงัศูนยก์ลางตลาดในท่ีตั้ งตลาดยาง สกย. และส่งต่อให้ผูซ้ื้อยางซ่ึงได้ตกลงราคาไว้
ล่วงหน้าแลว้ ก่อนท่ีผลผลิตน ้ ายางสดของสถาบนัเกษตรกรในจุดรวบรวมต่าง ๆ จะเดินทางไปส่ง
มอบให้ผูซ้ื้อตามปริมาณผลผลิตท่ีแจง้ไวต้ลาดยาง สกย. ในรูปแบบน้ีจึงตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีเกษตรกร
ชาวสวนยาง นิยมขายผลผลิตเป็นน ้ ายางสด ทั้งน้ี วิธีการตกลงราคายางโดยไม่ตอ้งให้ผูซ้ื้อหลายราย
แข่งขนัประมูลกนันั้น ยงัใชใ้นตลาดยางรูปแบบประมูลทัว่ไป และรูปแบบ PRM ดว้ย ในกรณีท่ีอาจ
เกิดปัญหาอุปสรรคในการประมูลราคายางจนท าให้ไม่สามารถไดร้าคายางจากการแข่งขนัยื่นราคา
ประมูลได ้ตลาดยาง สกย.นั้นก็อาจใช้วิธีตกลงราคาเพื่อไดร้าคาซ้ือจากผูซ้ื้อเพียงรายเดียวก็ได ้หรือ
อาจเกิดจากการพฒันาระบบการประมูลในตลาดรูปแบบประมูลทัว่ไปหรือตลาด PRM เป็นการตก
ลงราคาซ้ือขาย โดยอา้งอิงราคาเร่ิมตน้จากราคาประมูลของตลาดกลางยางพารา (กรมวิชาการเกษตร) 
แลว้เลือกผูซ้ื้อท่ีผ่านความเห็นชอบของผูผ้ลิตยางและตลาดยาง สกย. เป็นผูซ้ื้อเฉพาะรายไปตลาด
รูปแบบตกลงราคายางน้ี เร่ิมนิยมด าเนินการในตลาดยาง สกย. ท่ีเปิดซ้ือขายยางแผน่ และบางตลาดก็
เปล่ียนแปลงรูปแบบมาจาก ตลาดรูปแบบ PRM ท่ีประสบปัญหาในการคัดแยกชั้ นและการชั่ง
น ้ าหนักยางของสถาบันเกษตรกรไม่เป็นท่ียอมรับของผูซ้ื้อ จึงเปล่ียนเป็นวิธีการน าผลผลิตมา
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รวบรวม ณ ท่ีตั้งตลาด (บริเวณอาคารส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง) ให้ผา่นการคดัชั้น
และควบคุมการชัง่น ้ าหนักโดยมีเจา้หน้าท่ีตลาดดูแลรับผิดชอบ และเปล่ียนการไดม้าซ่ึงราคาขาย
ผลผลิตจากการประมูลโดยระบบ PRM เป็นการอา้งอิงราคาจากตลาดกลางยางพารา น ามาเจรจาตก
ลงซ้ือขายกนั 

4. ตลาดยาง สกย. รูปแบบตลาดข้อตกลง 

เป็นพฒันาการของตลาดยาง สกย. ในรูปแบบการซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีสอดคลอ้งกบัผลผลิตยางซ้ือ
ขายในตลาดท่ีไดรั้บการพฒันาจนบรรจุหีบห่อไดแ้ล้ว และเป็นตลาดรูปแบบเดียวท่ีต่อเช่ือมกบัตลาด
ส่งออกยางไปต่างประเทศไดอ้ยา่งลงตวั และอาจกล่าวไดว้่าเป็นตลาดยางท่ีผลกัดนัให้สถาบนัเกษตรกร
สามารถขายผลผลิตของตนเองไปถึงตลาดต่างประเทศได้ จนบรรลุความส าเร็จสูงสุดของการพฒันา
เกษตรกรชาวสวนยางไทยหลงัจากสถาบนัเกษตรกรในตลาดสามารถพฒันาผลผลิตยางของตนเองคือ ยาง
แผน่รมควนัและยางแผน่อบแห้ง (ADS, Air Dried Sheet) ให้มีมาตรฐานคุณภาพผลผลิตในระดบัเดียวกนั
น ามาบรรจุหีบห่อ (packing) จนเป็นผลผลิตยางแปรรูปขั้นสุดทา้ย (finish product) ท่ีสามารถบรรจุในตู ้
Containner ส่งออกทางเรือหรือล าเลียงโดยทางบกไดแ้ลว้ ผลผลิตยางชนิดน้ีจึงสามารถท าการซ้ือขายผา่น
วิธีการเจรจาตกลงราคา และเง่ือนไขการตลาดแบบล่วงหน้าได ้โดยทั้งเกษตรกรชาวสวนยางในสถาบนั
เกษตรและผูน้ าสถาบนัเกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกผูข้ายยางในตลาดขอ้ตกลงยางจะตอ้งเรียนรู้กระบวนการ
ซ้ือขายยางแบบล่วงหน้าจนสามารถเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบหรือเง่ือนไขของตลาดได้โดยไม่
บิดพล้ิวตลาดขอ้ตกลงด าเนินการโดยแบ่งหน้าท่ีให้ผูผ้ลิตยางมีส่วนในการเปิดราคาขายยางของตนเอง
เสนอต่อผูจ้ดัการตลาด ซ่ึงจะพิจารณาปรับราคาเสนอขายให้ผูซ้ื้อตามความเหมาะสมต่อไปเม่ือผลการส่ง
มอบยางตามค าสั่งซ้ือ (order) แลว้เสร็จ กรรมการตลาดยางในส่วนผูผ้ลิตก็จะรับหนา้ท่ีการรับโอนเงินค่า
ยางและการจ่ายโอนค่ายางให้แก่สมาชิกผูผ้ลิตต่อไป เรียกได้ว่าเกษตรกรชาวสวนยางได้ขายยางให้แก่
ตลาดพร้อมกบัการท าหนา้ท่ีด าเนินการตลาดเองส่วนหน่ึง เพื่อการขายยางไดร้าคาตามความตอ้งการและ
เรียนรู้พฒันาตนเองในด้านการตลาดยางไปในตวัในส่วนของพนักงาน สกย. จะท าหน้าท่ีหลกัในการ
รักษากติกา กฎ ระเบียบของตลาดให้ผูซ้ื้อและผูผ้ลิตปฏิบติัตาม รวมถึงการบริหารจดัการขั้นตอนการ
ด าเนินการตลาดท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1)  ขั้นตอนการรับค าสั่งซ้ือและเจรจาตกลงเง่ือนไข 
เป็นการด าเนินงานในส่วนการประสานงานกบัผูซ้ื้อ เพื่อรับความตอ้งการซ้ือยางในเร่ืองราคา

ยาง ปริมาณยางและระยะเวลาส่งมอบ น าไปสู่การประสานงานผูผ้ลิตเพื่อรับเสนอราคายาง 
จดัสรรปริมาณยางท่ีมีขายในระยะเวลาก าหนดส่งมอบ และเจรจาตกลงในเง่ือนไขอ่ืนๆจนส าเร็จและ
ไดม้าซ่ึงค าสั่งซ้ือยางจากผูซ้ื้อ 

2) ขั้นตอนการบริหารจดัการยางและส่งมอบยาง 
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เป็นการควบคุมดูแลและติดตามกระบวนการผลิตยางในโรงอบ /รมยางของผู ้ผลิตให้
ด าเนินการส่วนแบ่ง (quota) ท่ีได้รับจัดสรรจนได้ผลผลิตในคุณภาพและการบรรจุหีบห่อตาม
มาตรฐานในเง่ือนไขขอ้ตกลง มีปริมาณยางส่งมอบตามก าหนดครบถว้นตรงเวลา เตรียมการส่งมอบ 
และด าเนินการส่งมอบหรือการขนส่งสู่ผูซ้ื้อโดยเรียบร้อย ไม่มีปัญหาอุปสรรคระหวา่งทาง 

3) ขั้นตอนการรับโอน-การจ่ายโอนเงินค่ายาง 
เป็นการติดตามการจ่ายเงินค่ายางของผูซ้ื้อตามเง่ือนไขขอ้ตกลงท่ีท าไวล่้วงหน้าพร้อมการ

บริหารจดัการค่าใชจ่้ายการด าเนินการตลาด โดยการรับจ่ายเงินทั้งหมดจะเป็นหนา้ท่ีของตวัแทนผูผ้ลิต
ท่ีเป็นกรรมการบริหารตลาดร่วมกบัพนกังาน สกย. ด าเนินการ รวมถึงการติดตามผลการส่งมอบยาง
และการใชย้างของผูซ้ื้อ เพื่อประโยชน์ในการรับค าสั่งซ้ือในคร้ังต่อไป 

การด าเนินการตลาดยาง สกย. รูปแบบตลาดขอ้ตกลง จะเนน้การเช่ือมความสัมพนัธ์ของผูซ้ื้อ
และผูผ้ลิตโดยต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ของการซ้ือขายยางในตลาดเป็นไปโดยถอ้ยทีถอ้ย
อาศยัซ่ึงกนัและกนั ในหลกัการการสมประโยชน์ร่วมกนัและพึ่งพาอาศยักนัของทั้งสองฝ่ายท าให้มีผู ้
ซ้ือบางรายท่ีเป็นลูกคา้ประจ าจนน าไปสู่การท ากิจกรรมเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีร่วมกบัผูผ้ลิตในตลาด  

อยา่งไรก็ตาม ตลาดยาง สกย.ในรูปแบบตลาดขอ้ตกลงเป็นการจดัตลาดท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก ตอ้ง
อาศยัความพร้อมของผูผ้ลิต ผูซ้ื้อและพนกังาน สกย. ท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินการตลาดร่วมกนั อีกทั้ง
ทุกฝ่ายตอ้งมีความเขา้ใจตรงกนัและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการเอ้ือประโยชน์ต่อกนั  

ดว้ยสาเหตุท่ีก าหนดรูปแบบของตลาดยาง สกย. มาจากชนิดของผลผลิตยางท่ีจะเขา้สู่ตลาด
นั้น ๆ เป็นหลกั จึงมีตลาดยาง สกย. ส่วนหน่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบการตลาดไปตามผลผลิตของ
ตนเองตามสภาวการณ์ เช่น การเปล่ียนผลผลิตยางแผ่นดิบเป็นน ้ ายางสด ก็จะท าให้ตลาดยางสกย. 
ด าเนินการตลาดรูปแบบการประมูลเปล่ียนเป็นตลาดรูปแบบตกลงราคา  เป็นตน้ หรือตลาดยาง สกย. 
หน่ึงแห่งอาจจะมีรูปแบบตลาดสองรูปแบบซ้อนกนัอยู ่เพราะมีผลผลิตยางซ้ือขายผา่นตลาดสองชนิด 
เป็นตน้ 

5. การแบ่งคุณภาพยางพารา 

1) ยางแผนดิบคุณภาพ 2 มีลกัษณะเรียงตามความส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
ก. แผน่ยางมีความสะอาดตลอดแผน่ หรืออาจมีส่ิงสกปรกและฟองอากาศอยูบ่า้งเล็กนอ้ย 
ข. มีความช้ืนในแผน่ยางไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต ์
ค. แผน่ยางมีความยดืหยุน่ดีและมีลายดอกเด่นชดั 
ง. แผน่ยางบาง มีความหนาของแผน่ยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร 
จ. เน้ือยางแห้งมีสีสม ่าเสมอตลอดแผ่นลกัษณะสีค่อนขา้งคล ้ าหรืออาจมีรอยด่างด าได้

บา้งเล็กนอ้ย 



 

74 

 

ฉ. แผน่ยางมีน ้าหนกัเฉล่ีย1-1.2 กิโลกรัม 
ช. แผน่ยางเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาดกวา้ง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร 

2) แผน่ยางดิบคุณภาพ 3 มีลกัษณะเรียงตามความส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
ก. แผ่นยางมีความสะอาดหรืออาจมีส่ิงสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้าง

เล็กนอ้ย 
ข. มีความช้ืนในแผน่ยางไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต ์
ค. แผน่ยางมีความยดืหยุน่ดี และมีลายดอกเด่นชดั 
ง. แผน่ยางค่อนขา้งหนา มีความหนาของแผน่ยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร 
จ. เน้ือยางแหง้มีสีคล ้าค่อนขา้งทึบ ไม่โปร่งใสเท่าท่ีควร 
ฉ. มีน ้าหนกัเฉล่ียต่อแผน่ไม่เกิน 1.5 กก. 
ช. แผน่ยางเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาดกวา้ง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร 

3) แผน่ยางดิบคุณภาพ 4 มีลกัษณะเรียงตามความส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
ก. แผน่ยางมีความสะอาดหรืออาจมีส่ิงสกปรกและฟองอากาศอยูใ่นแผน่ยางไดบ้า้ง 
ข. .มีความช้ืนในแผน่ยางไม่เกิน 4.5 เปอร์เซ็นต ์
ค. แผน่ยางมีความยดืหยุน่ดี และมีลายดอกเด่นชดั 
ง. แผน่ยางหนา มีความหนาของแผน่ยางไม่เกิน 4 มิลลิเมตร 
จ. เน้ือยางแหง้มีสีคล ้าทึบ ไม่โปร่งใส 
ฉ. แผน่ยางมีน ้าหนกัเฉล่ียต่อแผน่ไม่เกิน 1.5 กิโลกรัม 
ช. แผน่ยางเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาดกวา้ง 38-46 เซนติเมตร ยาว 80-90 เซนติเมตร 

4) แผน่ยางแผน่ดิบคุณภาพ 5 มีลกัษณะเรียงตามความส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
ก. แผ่นยางมีความสะอาดหรืออาจมีส่ิงสกปรกและฟองอากาศอยู่ในแผ่นยางได้บ้าง

เล็กนอ้ย 
ข. มีความช้ืนในแผน่ยางไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต ์
ค. มีความยดืหยุน่ดี และมีลายดอกเด่นชดั 
ง. แผน่ยางบาง มีความหนาของแผน่ไม่เกิน 4 มิลลิเมตร 
จ. เน้ือยางแหง้มีสีคล ้าค่อนขา้งทึบไม่โปร่งใสเท่าท่ีควร 
ฉ. มีน ้าหนกัเฉล่ียต่อแผน่ไม่เกิน 1,500 กรัม 
ช. แผ่นยางเป็นรูป ส่ี เห ล่ียมผืนผ้าขนาดกว้าง 38-46 เซนติเมตร ความยาว  80-90 

เซนติเมตร 
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ภาคผนวก ค 

พระราชบัญญตั ิกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 

 
พระราชบัญญตัิ 

กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
พ.ศ. 2503 แก้ไขโดย พ.ร.บ. พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2530 

-----------------------  
ในพระปรมาภิไธย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
สังวาลย์ 

ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
ให้ไว้ ณ วนัที ่25 สิงหาคม 2503 
เป็นปีที ่15 ในรัชกาลปัจจุบัน  

โดยท่ีเป็นการสมควรจดัใหมี้กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง เพื่อช่วยเหลือเจา้ของสวน 
ยางปรับปรุงสวนยางใหดี้ข้ึน 
  พระมหากษตัริยโ์ดยค าแนะน าและยนิยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา จึงมีพระ
บรมราชโองการใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี 
  มาตรา 1 พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ "พระราชบัญญตัิกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 
2503" 
  มาตรา 2 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบั เม่ือพน้ก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เป็นตน้ไป 
  มาตรา 3 ในพระราชบญัญติัน้ี 
  “ต้นยาง” หมายความวา่ ตน้ยางพารา (HEVEA SPP) 
  “ยางพันธ์ุดี” หมายความวา่ ตน้ยางพนัธ์ุท่ีให้ผลดีตามท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยค าแนะน า
ของกรมกสิกรรม 
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  “สวนยาง” หมายความวา่ ท่ีดินปลูกตน้ยางเน้ือท่ีไม่นอ้ยกวา่สองไร่ แต่ละไร่มีตน้ยางปลูกไม่
นอ้ยกวา่สิบตน้ และโดยส่วนเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ไร่ละยีสิ่บหา้ตน้ 
  “สวนขนาดเลก็” หมายความวา่ สวนยางท่ีมีเน้ือท่ีไม่เกินหา้สิบไร่ 
  “สวนขนาดกลาง"”หมายความวา่ สวนยางท่ีมีเน้ือท่ีเกินห้าสิบไร่ แต่ไม่ถึงสองร้อยห้าสิบไร่ 
  “สวนขนาดใหญ่”  หมายความว่า สวนยางท่ี มี เน้ือท่ีตั้ งแต่สองร้อยห้ าสิบไร่ข้ึนไป 
  “เจ้าของสวนยาง” หมายความวา่ ผูท้  าสวนยางและมีสิทธิไดรั้บผลิตผลจากตน้ยางในสวนยาง
ท่ีท านั้น 
  “ยาง” หมายความวา่ น ้ายาง ยางแผน่ ยางเครพ ยางกอ้น เศษยาง หรือยางในลกัษณะอ่ืนใดอนั
ผลิตข้ึนหรือไดม้าจากส่วนใด ๆ ของตน้ยาง แต่ไม่รวมถึงวตัถุประดิษฐจ์ากยาง 
  “การปลูกแทน” หมายความว่า การปลูกยางพนัธ์ุดีหรือไมย้ืนตน้ชนิดอ่ืนท่ีมีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจ ตามท่ีคณะกรรมการก าหนดแทนต้นยางเก่าหรือไม้ยืนต้นเก่า ทั้ งหมดหรือบางส่วน 
  “ปีสงเคราะห์” หมายความวา่ ระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม ของปีหน่ึง ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 
ของปีถดัไป และใหใ้ชปี้ พ.ศ. ท่ีถดัไปเป็นช่ือส าหรับปีสงเคราะห์นั้น 
 “เจ้าพนักงานสงเคราะห์” หมายความว่า บุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ งให้เป็นเจ้าพนักงาน
สงเคราะห์ 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการสงเคราะห์การท าสวนยาง 
  “ผู้อ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้  านวยการส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
  “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
  (มาตราน้ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2505 และมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2518) 
  มาตรา 4 ให้จดัตั้ งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึง ประกอบด้วยเงินสงเคราะห์ซ่ึงส่งสมทบตาม
พระราชบญัญติัน้ี เรียกวา่ “กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง” เพื่อเป็นทุนใชจ่้ายในการท าสวนยางท่ี
ได้ผลน้อยให้ได้ผลดียิ่งข้ึนให้กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางเป็นนิติบุคคล มีวตัถุประสงค์ เพื่อ
ด าเนินกิจการสงเคราะห์การท าสวนยาง ตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจกระท าการใด ๆ ท่ี
จ  าเป็น หรือเป็นอุปกรณ์แก่วตัถุประสงค์ดงักล่าวนั้นได้ รวมทั้งการท าสวนยางและสวนไม้ยืนต้น 
ตลอดจนกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นการสาธิต และส่งเสริม เพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์ กบัให้รวม
ตลอดถึง การด าเนินการส่งเสริม หรือสงเคราะห์การปลูกแทนไมย้ืนตน้ชนิดอ่ืน ท่ีมีความส าคญัทาง
เศรษฐกิจตามท่ี รัฐมอบหมายให้กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางมีส านักงานแห่งใหญ่ใน
กรุงเทพมหานคร เรียกวา่ “ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง” 
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  (มาตราน้ี ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 
2503 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2518) 
  มาตรา 4 ทวิ ในการด าเนินการส่งเสริม หรือสงเคราะห์การปลูกแทนไม้ยืนต้นชนิดอ่ืนตาม
มาตรา 4 ให้ใช้เงินทุนค่าใช้จ่ายจากรัฐบาล หรือจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตามกฎหมายว่าด้วย
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
  (มาตราน้ี แกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2518) 

มาตรา 5 บุคคลใดส่งยางออกนอกราชอาณาจกัรตอ้งเสียงเงินสงเคราะห์ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข และอตัราเงินสงเคราะห์ท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส าหรับการก าหนดอตัราเงิน
สงเคราะห์ จะตอ้งได ้รับอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีก่อน 
  ในการก าหนดอัตราเงินสงเคราะห์ตามวรรคหน่ึง ให้น าจ  านวนเงินสงเคราะห์ ท่ีกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง ตอ้งจ่ายเพื่อการสงเคราะห์ในแต่ละปี และอตัราอากรขาออก ตามกฎหมายว่า
ดว้ยพิกดัอตัราศุลกากร ท่ีเรียกเก็บจากการส่งยางออกนอกราชอาณาจกัร มาเป็นหลกัในการพิจารณาดว้ย 
โดยถือ อตัราต่อน ้าหนกัยางหน่ึงกิโลกรัมเป็นเกณฑ ์
  การค านวณจ านวนเงินสงเคราะห์ท่ีบุคคลตามวรรคหน่ึงตอ้งเสีย ถา้เศษของน ้ าหนกัยางเกิน
คร่ึงกิโลกรัม ให้คิดเงินสงเคราะห์เท่ากบัน ้ าหนกัยางหน่ึงกิโลกรัม ถา้เศษของน ้ าหนกัยางไม่ถึงคร่ึง
กิโลกรัม ใหถื้อเป็นน ้าหนกัท่ีไม่ตอ้งน ามาค านวณ 
  ส าหรับยางท่ีส่งออกนอกราชอาณาจกัร เพื่อเป็นตวัอยา่งซ่ึงมีน ้าหนกัไม่เกินหา้กิโลกรัม หรือ
ยางท่ีกระทรวง ทบวง กรม เป็นผูส่้งออกเพื่อเป็นประโยชน์ใด ๆ อนัมิใช่เพื่อการคา้ ไม่วา่จะมีน ้าหนกั
เท่าใด ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียเงินสงเคราะห์ 

(มาตราน้ี แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 
2503 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530) 
  มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้งดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ 
จากบุคคลผูส่้งออกนอกราชอาณาจกัร ซ่ึงต้องเสียตามมาตรา 5 ได้ โดยก าหนดระยะเวลาตามท่ี
เห็ นสมควร ทั้ ง น้ี  จะงด เว้น การเรียก เก็บส าห รับ ยางทุ กช นิดห รือ เฉพ าะบ างช นิดก็ ได ้
  มาตรา 7 เงินสงเคราะห์ท่ีเก็บไดต้ามมาตรา 5 ให้ส่งสมทบกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
และใหใ้ชจ่้ายในกิจการท่ีบญัญติัไวใ้น พระราชบญัญติัน้ีโดยเฉพาะ 
 มาตรา 8 ผูจ้ะไดรั้บการสงเคราะห์ตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งเป็นเจา้ของสวนยาง ท่ีมีตน้ยาง
อายกุวา่ยีสิ่บหา้ปีข้ึนไป หรือตน้ยางทรุดโทรมเสียหาย หรือตน้ยางท่ีไดผ้ลนอ้ย 
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การสงเคราะห์ตอ้งจดัท าดว้ยการปลูกแทน และจะสงเคราะห์ประการอ่ืนเพื่อประโยชน์ในการปลูก
แทน โดยจ่ายให้แก่เจา้ของสวนยางซ่ึงยางพนัธ์ุดี พนัธ์ุไม้ยืนต้น พนัธ์ุพืช ปุ๋ย เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
จดับริการอยา่งอ่ืนช่วยเหลือหรือจ่ายเงินให้ก็ได ้ทั้งน้ี จะจดัให้อย่างใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งก็ได ้
  มาตรา 9 ให้มีคณะกรรมการเพื่อด าเนินกิจการกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางคณะหน่ึง 
เรียกโดยยอ่วา่ “ก.ส.ย.” ประกอบดว้ยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ รัฐมนตรีช่วย
วา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายเป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ เลขาธิการ
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้  านายการส านักงบประมาณ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมศุลกากร ผูอ้  านวยการสถาบนัวิจยัยาง กรม
วิชาการเกษตร เป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินหกคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากเจา้ของ
สวนยางส่ีคนและบุคคลอ่ืนซ่ึงมีส่วนเก่ียว ขอ้งกบัการยางสองคนให้ผูอ้  านวยการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
  (มาตราน้ี แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 
2503 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530) 
  มาตรา 10 กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีในกรณีท่ี
กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีท่ี คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง
กรรมการเพิ่มข้ึน ในระหวา่งท่ี กรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ ยงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง ให้ผูไ้ดรั้บแต่งตั้ง ให้
ด ารงต าแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการเพิ่มข้ึนอยู่ในต าแหน่ง เท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการ ซ่ึงได้
แต่งตั้งไวแ้ลว้เม่ือ ครบก าหนดตามวาระดงักล่าวในวรรคหน่ึง หากยงัมิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ 
ให้กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไป จนกว่ากรรมการซ่ึง
ไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ีกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
  (มาตราน้ี แกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530) 
  มาตรา 11 นอกจากพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 10 กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
พน้จากต าแหน่ง เม่ือ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออก 
(4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(5) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
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(6) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายให้จ  าคุก เวน้แต่
เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดย ประมาท หรือความผดิลหุโทษ 

(7) พน้จากการเป็นเจา้ของสวนยาง หรือเป็นผูไ้ม่เก่ียวขอ้งกบัการยาง 
(มาตราน้ี แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 

2503 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530) 
มาตรา 12 การประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จ านวนกรรมการทั้ งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหร้องประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการและ
รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการ
คนหน่ึง เป็นประธานในท่ีประชุม 
  (มาตราน้ี แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 
2503 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530) 
  มาตรา 13 ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีควบคุมดูแลทั่วไปซ่ึงกิจการกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง และโดยเฉพาะใหมี้อ านาจและหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี คือ 

(1) ด าเนินกิจการสงเคราะห์การท าสวนยาง 
(2) วางขอ้บงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัการบริหารงานหรือการเงิน เพื่อด าเนินการสงเคราะห์

การท าสวนยาง 
(3) วางข้อบงัคบัว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การตดั

เงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน วินยัของ พนกังาน ตลอดจนก าหนดอตัรา ต าแหน่ง เงินเดือน ค่าจา้ง ค่า
พาหนะ เบ้ียเล้ียง ค่าเช่าบา้นหรือท่ีพกั ค่าทดแทน และเงินท่ีควรจะ จ่ายอยา่งอ่ืน 

(4) วางข้อบังคบัว่าด้วยเคร่ืองแบบพนักงานคณะกรรมการจะมอบอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างให้ผูอ้  านวยการด าเนินการก็ได้ โดยก าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคบัหรือระเบียบตาม (2) 

ผมาตราน้ี แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 
2503 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530) 
  มาตรา 14 ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ ไดรั้บเบ้ียประชุม
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรี ก าหนด 
  (มาตราน้ี แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 
2503 (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530) 
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มาตรา 15 ให้คณะกรรมการเป็นผู ้แต่งตั้ ง ถอดถอน และก าหนดอัตราเงินเดือนของ
ผูอ้  านวยการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ผูอ้  านวยการ ได้รับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนท่ี
พนกังานของส านกังานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางพึงไดรั้บดว้ย 
  (มาตราน้ี แกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530) 
  มาตรา 16 ให้ ผูอ้  านวยการ มีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินกิจการ ให้เป็นไปตามมติของกรรมการ และให้
มีอ านาจบงัคบับญัชา พนกังานทุกต าแหน่ง ในเม่ือผูอ้  านวยการ ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหค้ณะกรรมการ
แต่งตั้งผูรั้กษาการแทน ใหผู้รั้กษาการแทนผูอ้  านวยการมีอ านาจและหนา้ท่ีอยา่งเดียวกบัผูอ้  านวยการ เวน้
แต่อ านาจ และหนา้ท่ีของผูอ้  านวยการ ในฐานะกรรมการ 
  มาตรา 17 ในกิจการเก่ียวแก่บุคคลภายนอก ให้ผูอ้  านวยการเป็นตวัแทนของกองทุนสงเคราะห์
การท าสวนยาง และเพื่อการน้ี ผูอ้  านวยการ จะมอบให้บุคคลใด ๆ ปฏิบติัการบางอย่างแทนดว้ยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการก็ได ้
  มาตรา 18 ทุก ๆ ปีสงเคราะห์ ให้คณะกรรมการจดัสรรเงินสงเคราะห์ท่ีเก็บได้ตามมาตรา 5 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) จ านวนไม่เกินร้อยละห้า เป็นค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานคน้ควา้ทดลองเก่ียวกบักิจการยาง 
ในอนัท่ีจะเป็นประโยชน์แก่เจา้ของ สวนยางโดยเฉพาะ มอบไวแ้ก่กรมวิชาการเกษตรเป็นงวด ๆ ตาม
หลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีรัฐมนตรีก าหนด เงินท่ีกรมวิชาการเกษตรได้รับน้ี มิให้ถือว่าเป็นรายรับตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ 
  (2) จ านวนไม่เกินร้อยละสิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการสงเคราะห์การท าสวนยาง
ของส านักงานกองทุนสงเเคราะห์ การท าสวนยาง หากเงินจ านวนท่ีตั้งไวน้ี้ไม่พอจ่ายในงานต่าง ๆ 
ดงักล่าว ใหรั้ฐบาลตั้งรายจ่ายเพิ่มเติมในงบประมาณประจ าปีตามความจ าเป็น 
  (3) จ านวนเงินนอกจาก (1) และ (2) เป็นเงินท่ีจดัสรรไวเ้พื่อสงเคราะห์เจา้ของสวนยางตาม
พระราชบญัญติัน้ีทั้งส้ิน และจะจ่ายเพื่อ การอ่ืนใดมิได ้
  เงินอนัเป็นดอกผลของเงินสงเคราะห์ท่ีเก็บไดต้ามมาตรา 5 ถ้าหากมี ให้คณะกรรมการจดัสรร
เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน การสงเคราะห์การท าสวนยางเพิ่มข้ึนจากท่ีจดัสรรไวต้าม (2) เท่าจ  านวน
ท่ีเห็นวา่จ าเป็น ส่วนจ านวนเงินท่ีเหลือถา้หากมี ใหจ่้ายสมทบเงินท่ีจดัสรรไว ้เพื่อสงเคราะห์เจา้ของสวน
ยาง ในปีสงเคราะห์ถดัไปเงินท่ีจดัสรรไวเ้พื่อการสงเคราะห์เจา้ของ สวนยางตาม (3) หากมีเหลือจ่ายในปี
สงเคราะห์ใด ให้น าเงินท่ีเหลือจ่ายไปสมทบเงินท่ีจดัสรรไวเ้พื่อสงเคราะห์เจา้ของสวนยางตาม (3) ในปี
สงเคราะห์ถดัไป 
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 (มาตราน้ี แก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 
2503 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2505 และ มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530) 

มาตรา 19 เงินสงเคราะห์ท่ีไดจ้ดัสรรไวเ้พื่อสงเคราะห์เจา้ของสวนยางตามมาตรา 18 (3) นั้น 
แต่ละปี ใหแ้บ่งส่วนสงเคราะห์ เจา้ของสวนยางตาม 
  ประเภทของสวนยาง ดงัต่อไปน้ี 
  ประเภทสวนขนาดใหญ่ ร้อยละสิบ 
  ประเภทสวนขนาดกลาง ร้อยละยีสิ่บ 
  ประเภทสวนขนาดเล็ก ร้อยละเจด็สิบ 
  แต่ถ้าสวนประเภทหน่ึงมีผูไ้ด้รับการสงเคราะห์น้อยกว่าส่วนท่ีก าหนด ให้คณะกรรมการ มี
อ านาจพิจารณาน าส่วนท่ีเหลือ ไปเพิ่มให้แก่สวนประเภท อ่ืนได ้ในกรณีเช่นว่าน้ีมิให้น าอตัราส่วนเงิน
สงเคราะห์ท่ีก าหนดไวข้า้งตน้มาใช้บงัคบัเจา้ของสวนยางประเภทเดียวกนัอาจไดรั้บการสงเคราะห์มาก 
น้อยกว่ากนั หรืออาจได้รับการสงเคราะห์ก่อนหลงักนั หรืออาจไม่ได้รับการสงเคราะห์ก็ได้ ทั้ งน้ี ให้
คณะกรรมการจดัสรรตามก าลงัเงินสงเคราะห์ ท่ีจดัสรรไว ้และโดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะพึงไดจ้ากการ
เพิ่มปริมาณผลจากตน้ยางเป็นส่วนรวมการท่ีเจา้ของสวนยางรายใดไม่ไดรั้บการสงเคราะห์ตามวรรคก่อน 
ยอ่มไม่เป็นเหตุ ใหเ้สียสิทธิในการท่ีจะไดรั้บ การสงเคราะห์ในปีต่อ ๆ ไป 
  มาตรา 20 เจา้ของสวนยางผูใ้ดประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ตามพระราชบญัญติัน้ี ให้ยื่น
ค าขอรับการสงเคราะห์ ต่อเจา้พนักงานสงเคราะห์ ประจ าทอ้งท่ีท่ีสวนยางนั้นตั้งอยู่ ตามแบบและ
วธีิการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีท่ีผูข้อรับการสงเคราะห์เป็นผูท้  าสวนยาง ในท่ีดินท่ีตนเช่า หรืออาศยับุคคลอ่ืน ผูข้อรับ
การสงเคราะห์ ตอ้งแสดงต่อเจา้พนกังานสงเคราะห์ ให้เป็นท่ีพอใจดว้ยว่า ผูใ้ห้เช่า หรือผูใ้ห้อาศยัไดใ้ห้
ความยนิยอม ในการท่ีตนขอรับการสงเคราะห์ดว้ยแลว้ 
  เพื่อประโยชน์ในการส ารวจตรวจสอบของคณะกรรมการในการพิจารณาให้การสงเคราะห์ ผูรั้บ
การสงเคราะห์ต้องอ านวยความสะดวก และปฏิบัติการตามค าสั่งของคณะกรรมการ หรือพนักงาน
เจา้หนา้ท่ี ตามความจ าเป็น 
  มาตรา 21 เจา้ของสวนยาง ซ่ึงมีสวนยางแปลงเดียว มีเน้ือท่ีไม่เกินสิบห้าไร่ หรือหลายแปลง มี
เน้ือท่ีรวมกนั ไม่เกินสิบห้าไร่ จะขอรับการสงเคราะห์ ดว้ยการสร้างสวนยางพนัธ์ุดี ในท่ีดินแปลงใหม่ 
ซ่ึงท่ีดินแปลงนั้น มีเน้ือท่ีตั้งแต่ สิบห้าไร่ข้ึนไป แทนการปลูกแทนในท่ีดินสวนยางเดิมก็ได ้แต่จะไดรั้บ 
การสงเคราะห์เพียงเท่าท่ีจะไดรั้บ ส าหรับสวนยางท่ีมีอยูเ่ดิมเท่านั้น 
  (มาตราน้ี แกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2505) 
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  มาตรา 21 ทวิ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม ให้มีการท าสวนยางพนัธ์ุดีเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีผูซ่ึ้ง 
ไม่มีสวนยางมาก่อน และมีท่ีดินเป็นของตนเอง ไม่น้อยกว่าสองไร่ มีความประสงค์จะขอรับ การ
สงเคราะห์ในการท าสวนยาง ให้ยื่นค าขอรับการสงเคราะห์ ต่อส านกังานกองทุนสงเคราะห์ การท าสวน
ยาง ตามแบบและวธีิท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ในการด าเนินการสงเคราะห์ตามวรรคหน่ึงให้ใช้เงินอุดหนุนหรือเงินจากงบประมาณประจ าปี
หรือเงินกูท่ี้รัฐบาลจดัให ้
  ให้คณะกรรมการมีอ านาจจดัสรรเงินสงเคราะห์ให้แก่ผูข้อรับการสงเคราะห์ตามวรรคหน่ึงได้
รายละไม่เกินสิบห้าไร่ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ให้น าความในมาตรา 22 และมาตรา 23 มาใช้บงัคบัแก่ผูไ้ด้รับการสงเคราะห์ตามมาตราน้ีโดย
อนุโลม 
  ในกรณีท่ีผูข้อรับการสงเคราะห์ตามวรรคหน่ึงไม่ได้รับการสงเคราะห์ ย่อมไม่เป็นเหตุให้เสีย
สิทธิในการท่ีจะไดรั้บการสงเคราะห์ในปีต่อ ๆ ไป 
  (มาตราน้ี แกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 
(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2530) 
  มาตรา 22 เจา้ของสวนยางผูไ้ดรั้บการสงเคราะห์ตามพระราชบญัญติัน้ี ไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืน
กฎกระทรวง ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือค าสั่ง ของคณะกรรมการ หรือพนักงานเจา้หน้าท่ี ซ่ึงสั่งการตาม
พระราชบญัญติัน้ี คณะกรรมการ มีอ านาจสั่งใหร้ะงบั การสงเคราะห์เสียได ้
  มาตรา 23 เงินสงเคราะห์ท่ีเจา้ของสวนยางได้รับสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ได้รับ
ยกเวน้ ไม่ตอ้งเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมใด ๆ 
  มาตรา 24 เพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี ให้กรรมการ เจา้พนกังานสงเคราะห์ และบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการ มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
  (1) เขา้ไปในสวนยางท่ีเจา้ของสวนยางขอรับการสงเคราะห์ และท่ีดินต่อเน่ืองกบัสวนยางนั้น 
เพื่อท าการส ารวจตรวจสอบและรังวดั 
  (2) มีหนงัสือเรียกเจา้ของสวนยางผูข้อรับการสงเคราะห์ และบุคคลใด ๆ ท่ีมีเหตุควรเช่ือวา่อาจ
ใหข้อ้เทจ็จริงใด ๆ เก่ียวแก่การท่ีจะ เป็นประโยชน์แก่การปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ีมาให ้ถอ้ยค า 
  (3) มีหนงัสือเรียกให้บุคคลดงักล่าวใน (2) ส่งหรือแสดงเอกสารใด ๆ อนัมีเหตุควรเช่ือวา่จะเป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบติัการตาม พระราชบญัญติัน้ี 
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  มาตรา 25 ภายในก าหนดเวลาหน่ึงร้อยยี่สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีสงเคราะห์ทุกปี ให้คณะกรรมการ
จดัท างบดุลแสดงฐานะการเงิน โดยมีค ารับรอง การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและ
ท ารายงานแสดงผลการ ปฏิบติังานเสนอต่อรัฐมนตรี 
  ให้รัฐมนตรีจดัให้มีการประกาศงบดุล และรายงานดงักล่าวในวรรคก่อนในราชกิจจานุเบกษา
โดยมิชกัชา้ 
 (มาตราน้ี แกไ้ขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2505) 
  มาตรา 26 ผูใ้ดกระท าด้วยประการใด ๆ เพื่อหลีกเล่ียงไม่เสียเงินสงเคราะห์ตาม มาตรา 5 หรือ
เพื่อเสียเงินสงเคราะห์น้อยกว่าท่ีควรเสีย ตอ้งระวาง โทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสิบเท่า 
ของเงินสงเคราะห์ท่ียงัต้องช าระ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ  าทั้ งปรับเงินค่าปรับตาม
มาตราน้ีให้ถือวา่เป็นเงินสงเคราะห์ท่ีเก็บไดต้ามมาตรา 5 และให้น าส่งสมทบกองทุนสงเคราะห์การท า
สวนยาง 
  มาตรา 27 ผูใ้ดขดัขวางหรือไม่ให้ความสะดวกแก่กรรมการ เจา้พนกังานสงเคราะห์หรือบุคคลท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการในการปฏิบติัการ ตามมาตรา 24 (1) หรือไม่ปฏิบติัตามหนงัสือเรียก
ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดเ้รียกตามมาตรา 24 (2) หรือ (3) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบวนั หรือปรับ ไม่เกิน
หา้ร้อยบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
  มาตรา 28 ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และ
ให้ มีอ านาจแต่งตั้ ง เจ้าพนักงานสงเคราะห์  และออก กฎหมายกระทรวง เพื่ อปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงนั้นเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ให้ใชบ้งัคบัได ้ผูรั้บสนองพระบรมราช
โองการ พ.ร.บ. พ.ศ. 2503 และ พ.ร.บ. พ.ศ. 2505 
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จอมพล ส. ธนะรัชต์ 
นายกรัฐมนตรี 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. พ.ศ. 2518 
สัญญา ธรรมศักดิ์ 
นายกรัฐมนตรี 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พ.ร.บ. พ.ศ. 2530 
พลเอก ป. ติณสูลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ  
  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบบั พ.ศ. 2503 คือ โดยท่ีสวนยางในประเทศไทย 
ส่วนมากเป็นสวนเก่า และเป็นยางท่ี มิใช่ยาง พนัธ์ุดี เป็นเหตุให้การผลิตยาง ไม่ได้ผลตามท่ีควรจะได ้
และโดยท่ีการแกไ้ข สภาพท่ีเป็นอยูด่งักล่าวให้ดีข้ึน ตอ้งกระท า ดว้ยการปลูกยางพนัธ์ุดี แทนยางเก่า จึง
สมควรใหมี้กฎหมาย จดัตั้งกองทุนข้ึนเพื่อใชจ่้ายในการน้ี 
  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2505 คือ เพื่อให้มีบทบัญญัติ ให้
คณะกรรมการ สงเคราะห์การท าสวนยาง มีอ านาจน าเงินท่ีเป็นดอกผลของเงินสงเคราะห์ ถา้หากมีมาใช้
จ่าย ในการบริหารงาน สงเคราะห์การท าสวนยาง และสงเคราะห์ผูท้  า สวนยางได้ตามความเหมาะสม 
และแก้บทบญัญติั ให้เจา้ของสวนยางขนาดเล็ก มีโอกาสไดรั้บการสงเคราะห์การท าสวนยาง ใน ท่ีดิน
แปลงใหม่ได ้มากยิง่ข้ึน 
  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญติัฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2518 คือ เน่ืองจากไมย้ืนตน้บางชนิด 
เช่น มะพร้าว ปาล์มน ้ ามนั และ ไมผ้ลต่าง ๆ เป็นพืชทางเศรษฐกิจ สมควรจะไดด้ าเนินการส่งเสริม หรือ
สงเคราะห์ให้มีการปลูกแทน ต้นเก่าท่ีให้ผลน้อย เพื่อ ให้ได้ผลยิ่งข้ึน เช่นเดียวกับต้นยางพารา จึง
จ าเป็นตอ้ง ขยายวตัถุประสงค์ของ กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ให้สามารถให้ การสงเคราะห์การ
ปลูกแทน สวนไมย้ืนตน้ไดด้้วย โดยใช้เงินทุน ค่าใช้จ่ายในการให้การสงเคราะห์ จากรัฐบาลหรือ จาก
กองทุน สงเคราะห์ เกษตรกร จึงจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติม กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสงเคราะห์การท าสวน
ยาง 
  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2530 คือ เน่ืองจากบทบัญญัติ แห่ง
พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์ การท าสวนยาง พ.ศ. 2503 ในส่วนท่ีเก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เง่ือนไข และอตัราเงินสงเคราะห์ ในการจดัเก็บเงินสงเคราะห์ จากผูส่้งยางออกนอกราชอาณาจกัร ยงัไม่
เหมาะสม กบัสภาวการณ์ในปัจจุบนั สมควรก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน การจดัเก็บ 
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เงินสงเคราะห์ ตลอดจน อตัราเงินสงเคราะห์เสียใหม่ โดยก าหนดให้ อตัราการจดัเก็บเงินสงเคราะห์
สัมพนัธ์กบั ระดบั อตัราการจ่ายเงินสงเคราะห์ และอตัราอากรขาออกตามกฎหมายว่าดว้ยพิกดัอตัรา
ศุลกากร เพื่อให้เงินสงเคราะห์ท่ีเก็บได ้มีอตัรา คงท่ีแน่นอน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อ การจดัท าแผนการเงิน 
เพื่อให้การสงเคราะห์แก่เจา้ของสวนยาง ไดแ้น่นอนยิ่งข้ึน และเพื่อให้อตัรา การจดัเก็บ เงินสงเคราะห์ 
และอตัราอากรขาออก รวมกนัแลว้ สามารถแข่งขนักบัประเทศ เพื่อนบา้นได ้ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ประเทศ ในด้านการป้องกัน การลักลอบส่งยางออกนอกประเทศ และยงัสอดคล้องกับนโยบาย 
ทางด้านการเงิน ของประเทศ และ นอกจากน้ี สมควรแก้ไของค์ประกอบ และอ านาจหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการ กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ตลอดจน วาระ การด ารงต าแหน่ง ของกรรมการ 
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เพื่อให้การบริหารงาน ของส านักงาน 
กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้ง สมควรก าหนดอตัรา การจดัสรรเงิน
สงเคราะห์เสียใหม่ เพื่อให ้เพียงพอกบัการท่ีจะน าไปใชจ่้ายในการบริหารงานการสงเคราะห์ และเพื่อ
จะไดผู้มี้ท่ีดินเป็นของตนเอง แต่ไม่เคยมีสวนยางมาก่อน ให้ไดรั้บการสงเคราะห์ปลูกยางพนัธ์ุดี ราย
ยอ่ย จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี  

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2518มีบทบัญญัติเพิ่มเติมโดยเฉพาะ
ดังนี ้ 
  มาตรา 6 การให้การสงเคราะห์การปลูกแทนไม้ยืนต้นชนิดอ่ืนแทนในสวนไม้ยืนต้นเก่าให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีก าหนดตามค าแนะน าของคณะกรรมการ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2530 มีบทบัญญัติเพิ่มเติมโดยเฉพาะ
ดังนี ้ 
  มาตรา 9 ในระหว่างท่ียงัมิได้ประกาศก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการเสียงเงิน
สงเคราะห์ และอตัราเงินสงเคราะห์ มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญติักองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 
2503 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี ให้การเสียเงิน สงเคราะห์และอตัราเงินสงเคราะห์เป็นไป
ตามกฎกระทรวง และประกาศท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา  
  มาตรา 10 ให้คณะกรรมการ ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา อยูใ่นต าแหน่งต่อไป จนกวา่จะตั้งคณะกรรมการ ตามพระราชบญัญติัน้ี ซ่ึงอย่างชา้ตอ้ง ไม่เกิน

เกา้สิบวนั นบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 
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ภาคผนวก ง 

ตารางแบบบันทกึข้อมูลการผลติยางพาราแผ่นดิบ 

 

วนัที่ท าการเกบ็ข้อมูล 
เดือนเมษายน 2557 

ช่วงเวลาในการท างาน 

8.00 – 17.00 น. 

ผลการผลติยางพาราแผ่นดิบ 

แผ่นยางดี (แผ่น) แผ่นยางเสียหรือมีต าหนิ (แผ่น) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม   
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ภาคผนวก จ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ-นามสกุล นางสาวฐิติญา  เครือวงค ์

วนั เดือน ปี เกดิ 18 เมษายน พ.ศ. 2527 

ประวตัิการศึกษา ปีการศึกษา 2549 นิติศาสตรบณัฑิต สาขาวชิานิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 ปีการศึกษา 2557 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการท างาน   2554 – ถึงปัจจุบนั เจา้หนา้ท่ีบริหาร ส่วนพฒันานกัศึกษา                 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

 


