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ภาพที่ 10  การจัดประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 
 

ครั้งที่  2 การจัดประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) 
โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ในกระบวนการผลิต แปรรูป และการส่งออกยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง 
ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยมผีู้แทนผู้ประกอบการต้นแบบ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุม ได้แก่  สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาซก จ ากัด , บริษัท ไทยฮั้ว
ยางพารา จ ากัด (สาขาระยอง), บริษัท ศุภาคย์ จ ากัด, บริษัท ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ จ ากัด , บริษัท 
เซาท์แลนด์รีซอร์ท จ ากัด (สาขาระยอง) โดยมี ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์     
ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าหน้าที่วิทยากรและผู้ด าเนินรายการ ดังแสดงในภาพที่ 11  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11  การจัดประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2 
 



บทบรรณาธิการ
 ต้นยำงพำรำ เป็นพืชที่มี ถ่ินก�ำเนิดแถบลุ ่มน�้ำ
อเมซอน ในทวีปอเมริกำใต้ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่ำงเส้นศูนย์สูตร
และเส้นรุ้งที่ 15 องศำใต้ บริเวณดังกลำ่วมีสภำพอำกำศ
ที่เหมำะต่อกำรเจริญเติบโตของต้นยำงพำรำ กล่ำวคือ 
อุณหภูมิอยู่ประมำณ 28±2 องศำเซลเซียส อำกำศมี
ควำมชุ่มชื้น เนื่องจำกมีปริมำณน�้ำฝนระหว่ำง 2,000-
4,000 มิลลิเมตรต่อปี 
 ปัจจุบันมีกำรขยำยพื้นที่ปลูกยำงออกนอกพ้ืนที่ที่
เป็นถ่ินก�ำเนิด และพ้ืนท่ีปลูกยำงเดิมทำงเอเซียตะวัน
ออกเฉียงใต้ ดังเช่น รัฐที่อยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของ
อินเดีย ทำงตอนใต้ของจีน รวมถึงภำคเหนือและตะวัน
ออกเฉียงเหนือของไทย ท�ำให้ต้นยำงเจริญเติบโตภำยใต้
สภำพอำกำศที่แตกต่ำงไปจำกถ่ินก�ำเนิด เช่น มีควำม
แห้งแล้งที่ยำวนำน ลมแรง และอุณหภูมิต�่ำ   
 ในประเด็นของควำมแห้งแล้ง มีผลท�ำให้ต้นยำง
เจริญเติบโตช้ำท้ังในช่วงที่เป็นต้นยำงอ่อนและต้นยำงท่ี
กรีดแล้ว มีช่วงกำรเก็บเก่ียวสั้นลงเน่ืองจำกมีช่วงแล้งท่ี
ยำวนำน กำรไหลของน�้ำยำงไม่ดี ต้นยำงมีอำกำรเปลือก
แห้งมำก และถ้ำหำกเจอสภำวะอำกำศท่ีเลวร้ำยมำก 
อำจส่งผลท�ำให้ต้นยำงตำยได้ แม้นว่ำต้นยำงมีอำยุมำก
แล้วก็ตำม
 ส่วนผลในทำงสรีรวิทยำ กำรท่ีต้นยำงประสบกับ
ควำมแห้งแล้งที่ยำวนำนจะน�ำไปสู่ปัญหำต่ำง ๆ  เช่น กำร
ลดลงของกำรไหลของน�ำ้ท่ีต้องผ่ำนเมมเบรม (Water flux) 
มีกำรปิดปำกใบเพ่ือลดกำรคำยน�้ำ แต่ในขณะเดียวกันก็

เป็นกำรลดกำรตรึงก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีผล
ท�ำให้กำรสังเครำะห์แสงลดลง ดังนั้น พืชที่ทนแล้งจึงต้อง
มีลักษณะพิเศษ เช่น มีกำรคำยน�้ำต�่ำ และมีกำรปรับตัว
ของออสโมติก (Osmotic adjustment)
 กำรปรบัตวัของออสโมตกิจะเกีย่วข้องกับกำรสะสม
ของ compatible solutes ซึ่งได้แก่สำรอินทรีย์น�้ำหนัก
โมเลกุลต�่ำ เช่น โพลีน แมนนิทอล ซอบิทอล ฟรุคแทน 
ซูโครส และ โอลิโกแซคคำไรด์ สำรประกอบเหล่ำนี้จะมี
บทบำทส�ำคัญในกำรรักษำควำมสมดุลย์ออสโมติก และ
ป้องกันรักษำเมมเบรม กำรท�ำงำนของสำรเหล่ำนี้จะ
สัมพันธ์กับฮอร์โมนแอบไซซิค (Abscisic acid, ABA) 
โปรตีนไคเนต (Kinase) เอ็มไซม์มำลิค (Malic) และวิถี
ฟอสโฟลิปิด (Phospholipid pathways)
 ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นเป็นเพียงอำรัมภบทที่ชี้ให้เห็นถึง
ผลท่ีจะตำมมำเมื่อมีกำรปลูกยำงในท้องท่ีแห้งแล้ง และ
ตัวอย่ำงกลไกต่ำง ๆ ในกำรปรับตัวเมื่อต้นพืชต้องเผชิญ
กับกำรขำดแคลนน�้ำเป็นเวลำนำน ดังนั้น กำรที่จะท�ำให้
ต้นยำงสำมำรถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงใน
พ้ืนท่ีดังกล่ำว จ�ำเป็นต้องมียุทศำสตร์และดัชนีท่ีน�ำมำใช้
ในกำรคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ยำงให้มีควำมทนทำน
หรือปรับตัวได้ดีต่อควำมแห้งแล้ง ซึ่งในวำรสำรฉบับนี้ได้
ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรำวดังที่ได้กล่ำวมำ 

                                                              วิทยำ พรหมมี
 บรรณำธิกำร 
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 ปัจจุบันมีกำรขยำยพ้ืนท่ีปลูกไปยังเขตปลูกยำง
ใหม่ในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคเหนือ ซึ่ง
พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีข้อจ�ำกัดต่อกำรปลูกยำงหลำยประกำร 
เช่น ปริมำณกำรกระจำยตัวของฝนต�่ำ โดยพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่มีปริมำณฝนต�่ำกว่ำ 1,200 มิลลิเมตรต่อปี และมี
ช่วงแล้งนำน 5-6 เดือน มีจ�ำนวนวันฝนตกน้อยกว่ำ 120 
วันต่อปี ท�ำให้ช่วงเวลำของกำรปลูกและกำรเจริญเติบโต
มีระยะเวลำค่อนข้ำงสั้น ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ต�่ำ 
เนื่องจำกมีกำรปลูกพืชท่ีท�ำให้ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
ลดลง เช่น มันส�ำปะหลัง และอ้อย กำรปลูกพืชซ�้ำซำก
ท�ำให้สูญเสียหน้ำดิน ดินแน่น และบำงพ้ืนที่มีสภำพหิน
ดำนยับย้ังกำรเจริญของรำกแก้ว นอกจำกน้ี ในช่วงฤดู
แล้งจะมีอุณหภูมิสูง ควำมชื้นต�่ำ และมีกำรระเหยของน�้ำ
สูง ท�ำให้เกิดสภำวะขำดควำมช้ืน (Moisture stress) กำร
ที่มีปริมำณน�้ำฝนต�่ำและมีอุณหภูมิที่ระดับผิวดินสูงใน
ช่วงฤดูแล้ง จะพบรอยแผลไหม้เนื่องจำกควำมร้อนของ
แสงแดด (Sun scorch) ถ้ำรอยแผลมีควำมรุนแรงมำก
ต้นยำงที่มีอำยุถึง 3 ปี ก็อำจตำยได้ กำรเจริญเติบโตช้ำ 
ท�ำให้เปิดกรีดได้ล่ำช้ำ และในช่วงระหว่ำงกรีด กำรกรีด
ยำงในช่วงฤดูแล้งท�ำให้ผลผลิตที่ได้รับมีปริมำณต�่ำ โดย
เฉพำะอย่ำงย่ิงช่วงหลังจำกยำงผลิใบใหม่ เน่ืองจำกใน

1ศูนย์วิจัยยำงหนองคำย สถำบันวิจัยยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย
2กลุ่มควบคุมปุ๋ย ส�ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร
3สถำบันวิจัยยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย

ผลของการขาดน�้าต่อการเจริญเติบโต 
และลักษณะทางสรีรวิทยา
ของต้นยางพารา

สภำพที่มีปริมำณกำรระเหยของน�้ำสูง จะมีผลต่อกำร
ยับย้ังกำรไหลของน�้ำยำงและกำรให้ผลผลิต ซึ่งควำม
รุนแรงของผลกระทบดังกลำ่วนี้จะขึ้นอยู่กับพันธุ์ยำง เช่น 
GT 1 จะมคีวำมสำมำรถในกำรทนแล้งได้ดกีว่ำพันธ์ุ Tjir 1 
(กรรณิกำร์ และคณะ, 2535) ลักษณะของพันธุ์ยำง เช่น 
โครงสร้ำงของระบบรำก กำรชักน�ำปำกใบ (Stomatal 
c o n d u c t a n c e )  สั ณ ฐ ำ น ข อ ง ป ำ ก ใ บ  ( L e a f 
morphology) และศักย์ของออสโมติก (Osmotic 
potential) จะมีผลต่อกำรปรับตัวในสภำพแห้งแล้ง 
ดังนั้น กำรใช้พันธุ์ยำงที่มีอยู่เดิมมำแนะน�ำให้เกษตรกร
ปลูก จะส่งผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตของต้นยำง 
ท�ำให้เปิดกรีดได้ล่ำช้ำ และผลผลิตน�้ำยำงต�่ำ ซึ่งเป็นกำร
เสี่ยงต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นในอนำคต ดังน้ัน พันธุ์
ยำงที่มีอยู่จึงไม่สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ดังกล่ำวนี้ได้ จึงจ�ำเป็นท่ีจะต้องด�ำเนินงำนปรับปรุงพันธุ์
เพ่ือหำพันธุ์ยำงใหม่ท่ีสำมำรถทนต่อสภำพแวดล้อมท่ี
แห้งแล้งได้ เพ่ือให้เกษตรกรมีโอกำสในกำรเลือกใช้พันธุ์
ยำงได้มำกขึ้น ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต 
โดยมีต้นทุนคงที่ให้แก่เกษตรกร และลดควำมเสี่ยงต่อ
ควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นได้
 สำยัณห์  (2534) แนะน�ำหลักเกณฑ์ในกำร

รัชนี รัตนวงศ์1  พรเพ็ญ โพธิ์ทอง2  และ กฤษดา สังข์สิงห์3

2 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 37 เม ายน-มิ นายน 2562



คัดเลือกพืชทนแล้งโดยใช้คุณสมบัติทำงสรีรวิทยำของ
พืช ได้แก่ กำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งเหมำะกับ
สภำวะแล้งท่ีเกิดต่อเน่ืองเพียงช่วงเดียว (Terminal 
stress) ในพ้ืนท่ีดินมีกำรอุ้มน�้ำไม่ดี พืชจะใช้ควำมชื้นท่ี
สะสมอยู่ในดินเพียงช่วงสั้น หำกพืชมีอำยุสั้นออกดอก
ติดผลได้เร็ว ก็ช ่วยให้พืชสำมำรถให้ผลผลิตได้ มี
คุณสมบัติกำรปรับออสโมติค (Osmotic adjustment) 
ซึ่งช่วยให้พืชรักษำควำมเต่งของเซลล์ไว้ได้เมื่อขำดน�้ำ 
ท�ำให้พืชเหี่ยวช้ำกว่ำปกติ หรืออยู่รอดได้ มีกำรหย่ังรำก
ลึกและมีควำมหนำแน่นรำกสูง ซึ่งช่วยให้พืชสำมำรถดูด
น�้ ำที่ สะสมอยู ่ ในดินชั้ นล ่ ำง  ๆ  ไปใช ้ ได ้ อย ่ ำงมี
ประสิทธิภำพ ท�ำให้พืชสำมำรถอยู่รอดได้ กำรเคลื่อน
ย้ำยอำหำรที่พืชไปเลี้ยงส่วนที่เป็นผลผลิตได้ดี ท�ำให้พืช
สำมำรถให้ผลผลิตได้แม้อยู่ในสภำวะขำดน�้ำ ใบพืชมี
คุณสะท้อนแสง เช่น มีไข (Wax) คลุมหรือใบมีขน
ปกคลุม ซึ่งจะช่วยลดอันตรำยจำกแสงแดดในช่วงฤดู
แล้ง
 กำรศึกษำที่เก่ียวข้องกับกำรคัดเลือกลักษณะที่มี
ศักยภำพที่จะน�ำไปใช้ในกำรคัดเลือกพันธุ์พืชทนแล้งได้
แสดงให้เห็นว่ำควำมอ่อนแอต่อกำรเกิดฟองอำกำศใน
ไซเล็มสำมำรถน�ำมำใช้เป็นลักษณะบ่งชี้ควำมต้ำนทำน
ต่อสภำพแล้งในพืชแต่ละพันธุ์ได้ เช่น กำรศึกษำในพืช
ตระกูล Prunus 10 ชนิด พบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำ
ควำมอ่อนแอต่อกำรเกิดฟองอำกำศในไซเล็มและควำม
สำมำรถในกำรต้ำนทำนสภำพแล้ง นอกจำกน้ี ควำม
สัมพันธ์ลักษณะนี้ยังพบได้ใน Populus และ Salix 

(Cochard et al., 2007; Cochard et al., 2008) โดยที่
สำยพันธุ์ท่ีทนแล้งมีควำมอ่อนแอต่อกำรเกิดฟองอำกำศ
ในไซเล็มน้อยกว่ำสำยพันธุ์ที่ไม่ทนแล้ง
 วิธีกำรที่พัฒนำขึ้นเพ่ือใช้ในกำรประเมินควำม
อ่อนแอต่อกำรเกิดฟองอำกำศในไซเล็ม เช่น กำรใช้
เครื่อง XYL’EM หรือ เครื่อง Cavitron (Cochard, 2002) 
และเทคนิคกำรอัดอำกำศ (Air-injection) (Ennajeh 
et al., 2011) วิธีกำรต่ำง ๆ เหลำ่นี้ได้รับกำรพัฒนำให้มี
ควำมรวดเร็วในกำรประเมินค่ำ P50 (50% Loss of 
conductivity) เพ่ือให้สำมำรถประเมินควำมสำมำรถใน
กำรต้ำนทำนแล้งของพืชจำกประชำกรจ�ำนวนมำกและ
น�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อกำรคัดเลือกพันธุ์ทนแล้งได้รวดเร็ว

 Cochard et al. (2008) ท�ำกำรศึกษำควำม
อ ่ อ น แ อ ต ่ อ ก ำ ร เ กิ ด ฟ อ ง อ ำ ก ำ ศ ภ ำ ย ใ น ไ ซ เ ล็ ม 
(Vulnerability to cavitation) โดยใช้หลักกำรเคลื่อนที่
ของน�้ำในไซเล็มที่เกิดขึ้นภำยใต้แรงดึง หำกแรงดึงใน
ไซเล็มสูงมำก เช่น ในภำวะแล้ง น�้ำที่พืชสำมำรถน�ำมำใช้
ประโยชน์ได้ในดินมีไม่เพียงพอท่ีจะชดเชยน�้ำที่พืชเสียไป
จำกกำรคำยน�้ำ ส่งผลให้มีโอกำสที่จะเกิดกำรขำดช่วง
ของน�้ำและท�ำให้เกิดฟองอำกำศภำยในไซเล็มได้ ฟอง
อำกำศเหล่ำนี้สำมำรถท�ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อต้นพืช 
ท�ำให้พืชถึงแก่ควำมตำยได้ (Cochard, 2006)
 Krissada et al. (2004a) ศึกษำกำรตอบสนองของ
ยำงพำรำพันธุ์ RRIM 600 และ RRIT 251 เมื่ออำยุ 1.5 ปี 
ต่อสภำพแล้งในกระถำงพลำสติกขนำด 150 ลิตร โดยงด
กำรให้น�้ำเป็นระยะเวลำตั้งแต่ 0 ถึง 4 สัปดำห์ ท�ำกำรวัด
กำรเกิดฟองอำกำศในท่อไซเล็ม โดยใช้เทคนิค XYL’EM 
Embolism และค่ำควำมต้ำนทำนปำกใบ ของก่ิงและ
ก้ำนใบในยำงพำรำทั้ง 2 พันธุ์ พบวำ่ พันธุ์ RRIM 600 มี
กำรปิดปำกใบช้ำกว่ำพันธุ์ RRIT 251 โดยพันธุ์ RRIT 251 
มีค่ำควำมต้ำนทำนปำกใบลดลงเร็วกวำ่พันธุ์ RRIM 600 
(80% และ 60% ตำมล�ำดับ) และพันธุ์ RRIT 251 เกิด
กำรอุดตันของฟองอำกำศในไซเล็มได้เร็วกว่ำพันธุ์ RRIM 
600 (45 PLC และ 75 PLC ตำมล�ำดับ) นอกจำกนี้ยังพบ
ว่ำ ยำงพำรำพันธุ์ที่มีกำรเจริญเติบโตดีจะมีค่ำ Xylem 
efficiency, Stomatal conductance และ Xylem pressure 
สูงกว่ำยำงพำรำพันธุ์ที่มีกำรเจริญเติบโตไม่ดีในสภำวะที่
มีควำมชื้นในดินต�่ำ (Krissada et al., 2004b)

วิธีด�าเนินการ
 ปลูกยำงพำรำในกระถำงคอนกรีตขนำดเส้นผ่ำ
ศูนย์กลำง 1.12 เมตร สูง 0.95 เมตร ที่ศูนย์วิจัยยำง
หนองคำย ใช้ระยะปลูก 4 x 4 เมตร (ภำพที่ 1) 
 ด�ำเนินกำรควบคุมกำรให้น�้ำ 2 แบบ คือ ให้น�้ำ 
100% ของ Water balance; ETc (Control; C) และงด
กำรให้น�้ำแก่ต้นยำงเมื่อเริ่มกำรทดลองจนค่ำกำรสูญเสีย
ควำมสำมำรถในกำรล�ำเลียงน�้ำภำยในท่อไซเล็ม (PLC) 
เท่ำกับ 80% แล้วกลับมำให้น�้ำใหม่ (Treatment; T) 
 ทดลองกับพันธุ์ยำง จ�ำนวน 10 พันธุ์ ได้แก่ RRIT 
251,  RRIT 408,  PB 217, PB 235, PB 260,
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PB 5/51, BPM 24, RRIM 600, RRII 105 และ RRII 118 
โดยใช้ตำของพันธุ ์ยำงดังกล่ำวติดบนต้นตอ (Stock) 
พันธุ์เดียวกัน คือ RRIM 600
 หลังจำกปลูก คลุมโคนต้นยำงด้วยฟำงข้ำวและให้
น�้ำแก่ต้นยำงเพ่ือให้ต้นยำงรอดตำยและตั้งตัวได้ในช่วง
ฤดูแล้ง
 เริ่มท�ำกำรทดลองควบคุมกำรให้น�้ำ และบันทึก
ข้อมูลทำงสรีรวิทยำเมื่อต้นยำงมีอำยุ 1 ปี 1 เดือน (24 
พ.ย. 2555) เป็นเวลำ 4 เดือน 12 วัน โดยศึกษำกับใบแก่
เต็มที่ ฉัตรที่ 2 นับจำกยอด 
 ค�ำนวณค่ำ ETc (Crop evapotranspiration) หรือ
ปริมำณกำรใช้น�้ำของพืช จำกสมกำร   
 ETc = ETo x Kc
   ในกำรทดลองนี้ใช้ค่ำ Kc (Crop coefficient) หรือ
สัมประสิทธิ์กำรใช้น�้ำของพืช เท่ำกับ 1 
 คำ่ ETo (Reference crop transpiration) ค�ำนวณ

จำกสมกำรของ The FAO Renman-Monteith (Allen et al., 
1998) หรือได้จำกสถำนีอุตุนิยมวิทยำ
 ดังนั้น ปริมำณน�้ำท่ีให้กับต้นยำงจะเท่ำกับ ค่ำ 
ETo มีน่วยเป็นมิลลิเมตร ใช้คำ่จำกสถำนีอุตุนิยมวิทยำ
 คิดเป็นปริมำณน�้ำ  ETc = ETo x 0.78 ลิตร
 เมื่อ 0.78 คือพ้ืนท่ีหน้ำตัดของบ่อซีเมนต์ชั้นใน 
(ตำรำงเมตร)
 วัดระดับควำมชื้นในดินเพ่ือหำจุดอิ่มตัวของน�้ำท่ี
ระดับควำมจุควำมชื้นสนำม (Field capacity) และระดับ
น�้ำที่จุดเหี่ยวถำวร (Permanent wilting point) ก่อน
ท�ำกำรศึกษำ

การบันทึกข้อมูล
 1. ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงล�ำต้น วัดที่ระดับควำม
สูง 10 ซม. จำกพื้นดิน ทุก ๆ 3 เดือน หลังจำกปลูกจนต้น
ยำงอำยุ 2 ปี

ภาพท่ี 1 การทดลองความทนแล้งของต้นยางพาราโดยการปลกูต้นยางในกระถางคอนกรตี ระยะปลกู 4X4 เมตร
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 2. ควำมเขียวของใบ เป็นกำรประเมินปริมำณ
คลอโรฟิลล์ในใบพืช วัดด้วยเครื่อง SPAD 502 PLUS
 3. ขนำดรอบล�ำต้น วัดที่ระดับควำมสูง 1.7 เมตร 
จำกพื้นดิน ทุก ๆ 3 เดือน เมื่อต้นยำงอำยุ 2 ปี ขึ้นไป
 4. ค่ำศักย์ของน�้ำในใบ (Leaf water potential) 
วัดด้วยเครื่อง Pressure chamber โดยเก็บ 2 ใบย่อย
ต่อต้น น�ำมำวัดในช่วงเวลำ 12.00-15.00 น. เดือนละ 1 
ครั้ง ทุก ๆ เดือน    
 5. ค่ำกำรชักน�ำปำกใบ (Stomatal conduc-
tance) วัดด้วยเครื่อง Porometer โดยวัดใบท่ีติดบนต้น 
จ�ำนวน 4 ใบต่อต้น วัดซ�้ำใบเดิมทุกเดือน ในช่วงเวลำ 
12.00-15.00 น.  
 6. ค่ำเปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียควำมสำมำรถในกำร
ล�ำเลียงน�้ำ (Percent loss of conductivity; PLC) หรือค่ำ
ควำมสำมำรถในกำรต้ำนทำนกำรเกิดฟองอำกำศในท่อ
ล�ำเลียงของก้ำนใบ วัดด้วยเครื่อง Xylem embolism 
จ�ำนวน 2 ใบต่อต้น โดยเริ่มท�ำกำรวัดก่อนและหลังจำก
ท�ำกำรงดน�้ำ และห่ำงกันทุก ๆ 2 สัปดำห์ ในช่วงเวลำ 
12.00 – 15.00 น. 

ผลการทดลอง
การเจรญิเตบิโตของต้นยาง 
 ก่อนกำรทดลองในปีแรกหลังจำกปลูก ต้นยำงทั้ง 
10 พันธุ์ เจริญเติบโตได้ใกล้เคียงกัน และกำรเจริญ
เติบโตของต้นยำงทั้งสองกรรมวิธี ก็ไม่แตกต่ำงกัน 
(ตำรำงที่ 1)
 ในปีที่  2 หลังจำกปลูก ซึ่งเป็นปีแรกของกำร
ทดลอง ผลปรำกฏว่ำ กำรจ�ำกัดกำรให้น�้ำ (Treatment) 
มีผลต่อกำรเจริญเติบโตของต้นยำง มำกน้อยข้ึนอยู่กับ
พันธุ์ยำง โดยที่ต้นยำงพันธุ์ BPM 24 ได้รับผลกระทบ
มำกที่สุดเมื่อเทียบกับ Control รองลงมำได้แก่ RRIT 
251 ส่วนพันธุ์ที่ยังคงไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรจ�ำกัด
กำรให้น�้ำ ได้แก่ PB 235 และ PB 217 (ต้นยำงที่มีกำร
จ�ำกัดกำรให้น�้ำมีเส้นผ่ำศูนย์เฉลี่ยสูงกว่ำต้นยำงที่มีกำร
ให้น�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ) ท่ีเหลือเป็นพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรจ�ำกัดกำรให้น�้ำในระดับปำนกลำงถึงเล็กน้อย 
(ตำรำงที่ 2)
 ในปีที่ 3 หลังจำกปลูก หรือปีที่ 2 ของกำรทดลอง 

ปรำกฎว่ำ ผลกระทบของกำรจ�ำกัดกำรให้น�้ำ (Treat-
ment) ท่ีมีต่อพันธุ์ยำง โดยหลัก ๆ แล้ว ยังคงเป็นเช่น
เดียวกับในปีที่ผำ่นมำ (ตำรำงที่ 3)

ความเขยีวของใบ
 จำกผลกำรทดลองพบวำ่ ควำมเขียวของใบยำงทั้ง 
10 พันธุ์ก่อนกำรทดลอง (สัปดำห์ที่ 0) มีคำ่เฉลี่ย 55.45 
หลังจำกเริ่มกำรทดลอง ต้นยำงท่ีมีกำรให้น�้ำอย่ำง
สม�่ำเสมอ (Control) มีค่ำควำมเขียวของใบเฉลี่ย 49.07–
60.03 ในขณะที่ต้นยำงที่จ�ำกัดกำรให้น�้ำ (Treatment) มี
ค่ำควำมเขียวของใบเฉลี่ย 46.79-58.67 (น้อยกวำ่ Con-
trol 10%) เมื่อท�ำกำรเปรียบเทียบค่ำควำมเขียวของใบ
ของพันธุ์ยำงทั้ง 10 พันธุ์ในสภำวะท่ีขำดน�้ำ พบว่ำ ค่ำ
ควำมเขียวของใบลดลงต�่ำสุดในสัปดำห์ที่ 11 และ 12 
หลังจำกงดให้น�้ำ และเพ่ิมข้ึนหลังจำกกลับมำให้น�้ำใหม่ 
พัน ธุ ์ ท่ีมีค ่ ำควำมเขียวของใบต�่ ำสุดคือ  PB 235 
รองลงมำคือ RRII 118 และ PB 260 โดยมีคำ่ควำมเขียว
ของใบ 30.73 (สัปดำห์ที่ 12) 35.79 (สัปดำห์ที่ 11) และ 
36.02 (สัปดำห์ที่ 11) ตำมล�ำดับ ส่วนพันธุ์ RRIT 408 
เป็นพันธุ์ท่ีมีค่ำเฉลี่ยควำมเขียวของใบมำกที่สุด คือ 
58.45 (ตำรำงที่ 4)

ลกัษณะทางสรรีวทิยาของต้นยาง
 ผลกำรศึกษำค ่ำทำงสรี ร วิทยำ ได ้แก ่  ค ่ ำ
ศักย์ของน�้ำภำยในใบ (Leaf Water Potential; LWP) คำ่
กำรชักน�ำปำกใบ (Stomatal conductance) และค่ำ
เปอร์เซ็นต์กำรชักน�ำกำรเกิดฟองอำกำศในท่อไซเล็ม 
(Percent Loss of Conductivity; PLC) ของต้นยำง
แต่ละพันธุ์ ได้ผลดังนี้
 ค่าศักย์ของน�้าภายในใบ (Leaf water potential: 
LWP) ค ่ำศักย์ของน�้ำภำยในใบแสดงถึงพลังงำนท่ี
ท�ำงำนได้ต่อโมลของน�้ำที่อยู่ในใบของต้นพืชเมื่อเปรียบ
เทียบกับน�้ำบริสุทธ์ิท่ีควำมดันบรรยำกำศและอุณหภูมิ
เดียวกัน มีหน่วยเป็นพลังงำนหรือควำมดัน มีค่ำเป็นลบ 
เนื่องจำกน�้ำที่เป็นตัวท�ำละลำยในสำรละลำยมีควำม
สำมำรถในกำรท�ำงำนน้อยกวำ่น�้ำบริสุทธิ์ คำ่ศักย์ของน�้ำ
ที่มีค่ำติดลบมำก บ่งบอกถึงในเซลล์พืชมีปริมำณน�้ำอยู่
น้อย ในทำงตรงกันข้ำม ค่ำศักย์ของน�้ำที่มีค่ำติดลบน้อย 

5 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 37 เม ายน-มิ นายน 2562



เฉลี่ยทั้งหมด1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน เฉลี่ย
T T T T T TC C C C C C

พันธุ์

ตารางที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล�าต้น (ซม.) ของยางพารา จ�านวน 10 พันธุ์ ก่อนเริ่มการทดลอง ในปีแรกหลังจากปลูก

RRIT 251
RRIT 408
PB 217
PB 235
PB 260
PB 5/51
BPM 24
RRIM 600
RRII 105
RRII 118
เฉลี่ย

2.23
2.10
2.17
1.86
2.40
2.38
2.10
1.91
2.51
2.73
2.24

2.48
2.93
3.35
2.56
2.89
2.70
2.62
2.16
3.12
2.89
2.77

3.11
2.75
2.89
2.52
2.78
2.49
2.60
2.47
2.24
2.76
2.66

4.68
4.59
4.41
4.29
5.26
4.14
3.97
3.59
4.84
5.20
4.50

7.70
7.13
6.51
7.33
8.15
6.89
7.50
6.27
7.43
8.23
7.31

10.10
9.36
8.52

10.93
10.46

8.50
9.09
8.94

10.42
11.07

9.74

5.44
5.22
4.90
5.39
5.83
4.92
5.06
4.57
5.66
6.02
5.30

2.44
1.94
1.65
2.04
2.08
2.12
2.14
2.04
1.98
2.42
2.09

4.89
4.80
3.98
4.85
4.76
4.73
4.65
4.32
4.51
5.04
4.65

8.18
7.59
5.57
7.76
7.65
7.20
8.43
7.25
7.90
8.20
7.57

11.62
9.62
7.05

11.02
9.75
8.89
9.38
9.81

11.15
10.16

9.85

6.05
5.34
4.32
5.64
5.40
5.09
5.44
5.18
5.56
5.72
5.36

5.74
5.28
4.56
5.52
5.62
5.00
5.25
4.88
5.61
5.87
5.33



ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของ T และ C

(%)

15 เดือน 18 เดือน 21 เดือน 24 เดือน เฉลี่ย
T T T T TC C C C C

พันธุ์

ตารางที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล�าต้น (ซม.) ของยางพารา จ�านวน 10 พันธุ์ ในปีที่ 2 หลังจากปลูก ระหว่างการให้น�า้อย่างสม�า่เสมอ 
(Control, C) และการจ�ากัดการให้น�้า (Treatment, T)

RRIT 251
RRIT 408
PB 217
PB 235
PB 260
PB 5/51
BPM 24
RRIM 600
RRII 105
RRII 118
เฉลี่ย

10.47
10.80
10.18
11.82
11.06

9.36
9.91

11.04
12.39
11.31
10.83

11.20
11.34
10.25
12.75
12.05

9.98
10.20
11.36
12.60
12.04
11.38

13.68
11.51

9.67
12.13
11.58
10.06
12.58
12.86
13.14
12.83
12.00

11.52
12.39
11.03
12.95
12.10
10.00
10.40
12.00
12.87
12.23
11.75

11.55
13.00
11.30
13.20
12.24
10.73
10.50
12.06
13.00
12.57
12.02

11.18
11.88
10.69
12.68
11.86
10.02
10.25
11.62
12.72
12.04
11.49

13.15
11.51

9.01
11.15
10.82

9.91
11.62
11.55
12.40
12.66
11.38

14.60
13.00

9.93
12.27
12.47
10.80
13.61
14.03
13.77
13.93
12.84

14.83
13.27
10.30
12.60
12.77
11.00
14.33
14.15
14.10
14.17
13.15

14.06
12.32

9.73
12.04
11.91
10.44
13.04
13.15
13.35
13.40
12.34

20.5
3.6

   9.0
5.0
0.4
4.0

21.4
11.6

4.7
10.1



ความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของ T และ C

(%)

27 เดือน 30 เดือน 33 เดือน 36 เดือน เฉลี่ย
T T T T TC C C C C

พันธุ์

ตารางที่ 3 ขนาดรอบล�าต้น (ซม.) ของยางพารา จ�านวน 10 พันธุ์ ในปีที่ 3 หลังจากปลูก ระหว่างการให้น�า้อย่างสม�่าเสมอ (Control, C) 
และการจ�ากัดการให้น�า้ (Treatment, T)

RRIT 251
RRIT 408
PB 217
PB 235
PB 260
PB 5/51
BPM 24
RRIM 600
RRII 105
RRII 118
เฉลี่ย

12.30
13.07
11.37
13.24
12.40
11.05
11.30
12.55
13.30
12.96
12.35

12.50
13.20
11.64
14.03
13.21
11.40
11.36
13.89
13.94
13.74
12.89

15.43
14.60
12.28
14.44
13.58
12.17
15.00
14.47
15.35
14.41
14.17

14.85
13.40
13.23
14.50
13.77
12.40
11.90
14.45
14.80
14.40
13.77

14.97
14.50
14.57
15.05
15.23
14.40
12.35
15.85
16.10
15.90
14.89

13.66
13.54
12.70
14.20
13.65
12.31
11.73
14.18
14.54
14.25
13.48

15.03
13.57
10.83
12.90
13.10
12.10
14.63
14.30
14.80
14.40
13.57

16.75
14.97
13.10
14.50
15.17
14.27
16.00
15.83
16.10
15.40
15.21

17.70
16.37
15.20
16.03
16.07
15.70
16.20
16.80
17.68
16.97
16.47

16.23
14.88
12.85
14.47
14.48
13.56
15.46
15.35
15.98
15.30
14.86

15.8
9.0
1.2
1.9
5.7
9.2

24.1
7.2
9.0
6.9



สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 8 สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์ที่ 15 เฉลี่ย sd
T T T T T T T T TC C C C C C C C C

พันธุ์

ตารางที่ 4 ความเขียวของใบ (SPAD) ของยางพารา จ�านวน 10 พันธุ์ ระหว่างการให้น�า้อย่างสม�า่เสมอ (Control, C) 
และการจ�ากัดการให้น�้า (Treatment, T)

BPM 24
PB 217
PB 235
PB 260
PB 25/51
RRII 105
RRII 118
RRIM 600
RRIT 251
RRIT 408
เฉลี่ย

58.00
56.39
55.62
55.38
53.09
55.86
54.54
53.39
53.62
59.98

 55.69

51.40
50.36
53.57
52.13
52.78
53.83
52.81
53.66
48.63
61.00
53.02

59.73
52.03
54.71
55.90
53.02
62.47
53.88
56.53
50.34
55.98
55.46

56.02
52.40
55.57
51.43
47.98
51.47
52.79
55.62
50.87
59.93
53.41

40.46
42.13
45.37
36.02
43.94
44.41
35.79
46.00
43.94
59.54
43.76

39.20
43.31
30.73
43.97
41.68
42.75
43.37
44.92
43.42
59.07
43.24

39.17
47.45
36.17
35.50
41.07

*
50.00
46.33
53.83
52.71
44.69

47.55
41.35
46.28
46.03
48.17

*
44.57
49.67
54.13
58.42
48.46

49.62
47.97
47.73
47.36
46.79
50.15
48.38
50.74
49.13
58.67
49.65

9.94
6.42
9.19
7.40
7.28
9.89
8.80

10.74
9.29
7.31
8.63

58.79
55.79
55.83
54.12
54.89
57.27
55.96
51.33
51.27
57.86
55.31

59.18
49.92
53.99
56.37
53.32
50.31
54.98
57.66
53.90
68.67
55.83

60.81
50.86
53.42
56.93
49.45
58.60
58.54
57.23
53.91
63.57
56.33

59.93
45.41
52.81
56.67
47.07
64.68
53.38
53.49
54.10
59.62
54.72

57.28
48.42
53.38
55.77
36.00
56.70
54.47
51.56
51.38
54.57
51.95

59.72
47.50
59.02
54.01
46.83
56.86
52.01
51.79
48.52
59.97
53.62

59.35
49.99
54.74
55.68
49.07
58.13
54.74
54.23
51.92
60.03
54.79

8.41
4.86
5.21
9.27

10.34
4.96
9.24
9.49
4.81
4.55
7.11

* ไม่สำมำรถวัดได้ เนือ่งจำกใบร่วง



บ่งบอกถึงในเซลล์พืชมีปริมำณน�้ำอยู่มำก 
 จำกผลกำรทดลองพบว ่ำ  ก ่อนกำรทดลอง 
(สัปดำห์ท่ี 0) ค่ำศักย์ของน�้ำภำยในใบของยำงพำรำท้ัง 
10 พันธุ์มีค่ำเฉลี่ย -4.58 บำร์ หลังจำกเริ่มกำรทดลอง ต้น
ยำงที่มีกำรให้น�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ (Control) มีค่ำศักย์ของ
น�้ำภำยในใบเฉลี่ย -5.17 บำร์   ในขณะที่ต้นยำงที่จ�ำกัด
กำรให้น�้ำ (Treatment) มีค่ำศักย์ของน�้ำภำยในใบเฉลี่ย 
-10.53 บำร์ (ต�่ำกว่ำ Control 49%) เมื่อท�ำกำรเปรียบ
เทียบค่ำศักย์ของน�้ำภำยในใบของพันธุ์ยำงท้ัง 10 พันธุ์
ในสภำวะที่ขำดน�้ำ พบวำ่ ค่ำศักย์ของน�้ำภำยในใบลดลง
ต�่ำสุดในสัปดำห์ที่ 11 หลังจำกงดให้น�้ำ และเพิ่มขึ้นหลัง
จำกกลับมำให้น�้ำใหม่ โดยพันธุ์ที่มีคำ่ศักย์ของน�้ำภำยใน
ใบต�่ำท่ีสุดคือ RRIT 251 รองลงมำคือ RRIT 408, RRII 
118 และ PB 217 โดยมีคำ่ศักย์ของน�้ำภำยในใบ -21.33, 
-21.13, -20.27 และ -20.00 บำร์ ตำมล�ำดับ ส่วนพันธุ์ 
RRIM 600 เป็นพันธุ์ที่มีคำ่เฉลี่ยศักย์ของน�้ำภำยในใบสูง
ที่สุดในสัปดำห์เดียวกัน คือ -15.00 บำร์ (ตำรำงที่ 5)
 ค่าการชักน�าปากใบ (Stomatal conductance) 
ค่ำกำรชักน�ำปำกใบเป็นดัชนีบ่งบอกกำรปรับตัวของพืช
เมื่อเจอสภำวะแล้งด้วยพฤติกรรมกำรเปิด-ปิดปำกใบ 
กำรปิดปำกใบอย่ำงรวดเร็วเมื่อกระทบแล้งเป็นกำรลด
กำรคำยน�้ำและป้องกันกำรเกิดฟองอำกำศในท่อไซเล็ม 
เรียกว่ำพฤติกรรมประหยัดน�้ำเพ่ือควำมอยู่รอด (Water 
saving) ในทำงกลับกันพืชที่ปิดปำกใบช้ำเมื่อกระทบ
แล้ง ยังคงมีกำรคำยน�้ำ ถือเป็นพฤติกรรมใช้น�้ำมำก 
(Water spending)
 จำกผลกำรทดลองพบว ่ำ  ก ่อนกำรทดลอง 
(สัปดำห์ที่ 0) ค่ำกำรชักน�ำปำกใบของยำงพำรำท้ัง 10 
พันธุ์มีค่ำเฉลี่ย 116.98 mmol H2O m-2s1 หลังจำกเริ่ม
กำรทดลอง ต้นยำงทีม่กีำรให้น�ำ้อย่ำงสม�ำ่เสมอ (Control) 
มีกำรชักน�ำปำกใบเฉลี่ย 155.61 mmol H2O m-2s1 ใน
ขณะที่ต้นยำงท่ีจ�ำกัดกำรให้น�้ำ (Treatment) มีค่ำกำร
ชักน�ำปำกใบเฉลี่ย 70.14 mmol H2O m-2s1 (ต�่ำกว่ำ 
Control 55%) เมื่อท�ำกำรเปรียบเทียบค่ำกำรชักน�ำปำก
ใบของพันธุ์ยำงทั้ง 10 พันธุ์ในสภำวะที่ขำดน�้ำ พบวำ่ ค่ำ
กำรชักน�ำปำกใบลดลงต�่ำสุดในสัปดำห์ที่ 11 หลังจำกงด
ให้น�้ำ และเพ่ิมขึ้นหลังจำกกลับมำให้น�้ำใหม่ โดยพันธุ์ที่
มีค่ำกำรชักน�ำปำกใบต�่ำท่ีสุดคือ PB 235 รองลงมำคือ 

RRII 118 BPM 24 และ PB 217 โดยมีคำ่กำรชกัน�ำปำก
ใบ 3.36, 4.11, 4.38 และ 4.64 mmol H2O  m-2s1 ตำมล�ำดับ 
ส่วนพันธุ์ RRIM 600 เป็นพันธุ์ที่มีคำ่เฉลี่ยกำรชักน�ำปำก
ใบสูงท่ีสุดในสัปดำห์เดียวกัน คือ 31.21 mmol H2O 
m-2s1 (ตำรำงที่ 6)
 ค่าเปอร์เซ็นต์การสูญเสียความสามารถในการ
ล�าเลียงน�า้ภายในท่อไซเล็ม (Percent loss of conduc-

tivity: %PLC) กำรสูญเสียควำมสำมำรถในกำรล�ำเลียง
น�้ำของพืช สัมพันธ์กับกำรเคลื่อนที่ของน�้ำภำยในท่อน�้ำ 
ซึ่งกำรเคลื่อนที่ของน�้ำจะเกิดข้ึนได้นั้น น�้ำต้องมีควำมต่อ
เน่ืองกันไปตลอดสำย นั่นคือไม่มีฟองอำกำศ (Cavita-
tion) ภำยในท่อน�้ำ ซึ่งฟองอำกำศนี้ถ้ำเกิดขึ้นจะท�ำให้น�้ำ
เคลื่อนท่ีไปไม่ได้ ท�ำให้พืชสูญเสียควำมสำมำรถในกำร
ล�ำเลียงน�้ำ กำรเกิดฟองอำกำศในท่อล�ำเลียงน�้ำมำก 
(Cavitation sensitive) ท�ำให้พืชสูญเสียควำมสำมำรถ
ในกำรล�ำเลียงน�้ำได้สูง (อ่อนแอต่อสภำพแล้ง) ในทำง
ตรงข้ำม กำรเกิดฟองอำกำศในท่อล�ำเลียงน�้ำน้อย 
(Cavitation resistance) ท�ำให้พืชสูญเสียควำมสำมำรถ
ในกำรล�ำเลียงน�้ำน้อย (ทนทำนต่อสภำพแล้ง)
 จำกผลกำรทดลองพบว ่ำ  ก ่อนกำรทดลอง 
(สัปดำห์ที่ 0) คำ่เปอร์เซ็นต์กำรชักน�ำกำรเกิดฟองอำกำศ
ในท่อไซเล็มของยำงพำรำทั้ง 10 พันธุ์มีคำ่เฉลี่ย 11.54 % 
หลังจำกเริ่มกำรทดลอง ต้นยำงท่ีมีกำรให้น�้ำอย่ำง
สม�่ำเสมอ (Control) มีเปอร์เซ็นต์กำรชักน�ำกำรเกิดฟอง
อำกำศในท่อไซเล็มเฉลี่ย 14.02 % ในขณะท่ีต้นยำงที่มี
กำรจ�ำกัดกำรให้น�้ำ (Treatment) มีเปอร์เซ็นต์กำรชักน�ำ
กำรเกิดฟองอำกำศในท่อไซเล็มเฉลี่ย 37.05 % (สูงว่ำ 
Control 164 %) เมื่อท�ำกำรเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์กำร
ชักน�ำกำรเกิดฟองอำกำศในท่อไซเล็มของพันธุ์ยำงทั้ง 10 
พันธุ์ในสภำวะท่ีขำดน�้ำ พบว่ำ เปอร์เซ็นต์กำรชักน�ำกำร
เกิดฟองอำกำศในท่อไซเล็มเพ่ิมข้ึนสูงสุดในสัปดำห์ท่ี 11 
หลังจำกงดให้น�้ำ และลดลงหลังจำกกลับมำให้น�้ำใหม่ 
โดยพันธุ์ท่ีมีเปอร์เซ็นต์กำรชักน�ำกำรเกิดฟองอำกำศใน
ท่อไซเล็มสูงที่สุดคือ RRIM 600 รองลงมำคือ PB 217 
RRIT 408 และ PB 5/51 โดยมีเปอร์เซ็นต์กำรชักน�ำกำร
เกิดฟองอำกำศในท่อไซเล็ม 87.07, 83.20, 82.83 และ 
80.76 % ตำมล�ำดับ ส่วนพันธุ์ BPM 24 เป็นพันธุ์ที่มีคำ่
เฉลี่ยเปอร์เซ็นต์กำรชักน�ำกำรเกิดฟองอำกำศในท่อ

10 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 37 เม ายน-มิ นายน 2562



สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์ที่ 15 เฉลี่ย sd

T T T T T T T T T TC C C C C C C C C C
พันธุ์

ตารางที่ 5 ศักย์ของน�้าภายในใบ (บาร์) ของยางพารา จ�านวน 10 พันธุ์ ระหว่างการให้น�า้อย่างสม�่าเสมอ (Control,C) 
และการจ�ากัดการให้น�้า (Treatment, T)

BPM 24
PB 217
PB 235
PB 260
PB 25/51
RRII 105
RRII 118
RRIM 600
RRIT 251
RRIT 408
เฉลี่ย

-4.33
-4.00
-4.83
-5.67
-5.75
-5.67
-4.17
-3.83
-5.07
-4.50
-4.78

-10.07
-8.13
-8.67
-9.27
-9.25
-8.60
-9.00
-8.87
-8.77

-10.47
-9.11

-12.30
-11.37
-10.37
-12.10

-9.33
-10.73
-10.77

-8.73
-12.67

-9.23
-10.76

-11.73
-9.60
-9.13

-10.73
-10.80

-8.67
-10.60

-7.53
-14.73
-11.60
-10.51

-13.78
-17.70
-15.50
-15.37
-16.20
-16.57
-17.13
-13.30
-19.80
-18.13
-16.35

-16.60
-20.00
-16.70
-16.87
-16.57
-17.40
-20.27
-15.00
-21.33
-21.13
-18.19

-7.20
-3.10
-3.00
-3.20
-7.33
*

-2.20
-3.20
-3.20
-3.27
-3.97

*

-5.80
-4.80
-4.40
-4.00
-3.80

-3.00
-3.00
-8.60

-12.95
-5.59

-10.99
-10.37

-9.22
-10.86
-10.40
-11.27
-11.05

-8.90
-12.95
-10.58
-10.66

1.88
1.97
2.86
2.12
2.12
2.79
1.19
2.18
1.89
1.80
2.08

-3.83
-4.83
-3.83
-5.17
-3.00
-5.83
-4.83
-5.50
-3.67
-3.33
-4.38

-5.53
-3.90
-4.87
-5.13
-5.20
-7.33
-5.37
-6.40
-4.30
-5.47
-5.35

-5.93
-4.90
-4.93
-3.93
-5.95
-6.53
-5.87
-6.23
-3.37
-3.97
-5.16

-5.07
-5.40
-5.20
-5.53
-6.60
-5.00
-5.73
-3.80
-5.93
-6.13
-5.44

-6.67
-4.67
-5.10
-4.70
-5.40
-4.35
-5.53
-5.00
-4.33
-5.33
-5.11

-7.43
-4.73
-5.93
-6.33
-5.90
-6.27
-5.67
-5.13
-6.87
-6.27
-6.05

-4.93
-7.07
-4.13
-5.60
-6.90
-3.93
-3.13
-3.60
-4.07
-4.00
-4.70

-4.93
-4.47
-4.60
-3.50
-6.00
-4.13
-3.40
-4.70
-3.60
-4.20
-4.35

-5.54
-5.00
-4.83
-4.99
-5.62
-5.45
-4.94
-5.06
-4.52
-4.84
-5.08

1.16
1.03
0.82
1.56
1.69
1.57
1.12
1.33
1.13
1.61
1.30

* ไม่สำมำรถวัดได้ เนือ่งจำกใบร่วง



สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 8
T T T T T T T TC C C C C C C C

พันธุ์

ตารางที่ 6 การชักน�าปากใบ (mmol H2O m-2s1) ของยางพารา จ�านวน 10 พันธุ์ ระหว่างการให้น�า้อย่างสม�า่เสมอ (Control, C) 
และการจ�ากัดการให้น�า้ (Treatment, T)

BPM 24
PB 217
PB 235
PB 260
PB 25/51
RRII 105
RRII 118
RRIM 600
RRIT 251
RRIT 408
เฉลี่ย

126.48
145.39

80.20
95.81
96.19

112.11
48.63
60.93

113.33
131.01
 101.01

119.73
187.72
177.67

70.61
148.25
128.89

80.50
107.50

85.87
172.22
127.90

98.62
145.78
123.56
113.94
211.67
167.00

59.60
148.89
116.00
204.67

 138.97

96.12
87.51
53.57
72.68
92.20
63.04
56.00

129.89
114.76

49.14
   81.49

144.46
119.71

84.90
61.44

110.27
76.17
63.48
96.89

127.28
35.05
91.96

56.00
102.47

50.87
49.26
82.20

104.78
72.99

139.44
68.07
65.72
79.18

19.19
51.22
56.56
20.10
46.01
26.85
34.31
34.97
38.48
25.66

35.34

11.84
51.57
34.09
18.89
58.32
28.07
18.34
36.73
76.64
45.37
37.99

92.50
144.89
107.78

48.84
75.00
49.83
67.30
66.19
48.28
95.83
79.64

126.98
159.78
142.40
162.44
151.28
129.80

62.93
119.58
126.97
147.42

 132.96

65.74
96.46

100.78
99.17

231.67
75.67
54.66

116.28
79.94
69.70

   99.01

103.53
112.96

75.79
128.33
166.00
113.61

75.63
96.56

107.89
102.62
108.29

158.17
135.00
147.61
163.39
289.17
132.11
160.93
163.00
108.91
163.56
162.18

92.83
102.98

99.88
124.94
181.83
141.22
130.22
147.00

53.89
89.46

116.42

182.00
147.56
124.00
145.30
161.00
231.50
106.79
189.89
104.77
212.89
160.57

250.11
195.11
228.56
142.44
197.17
198.67
113.09
219.78
100.78
142.89
178.86



สัปดาห์ที่ 9 สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 12 สัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์ที่ 15 เฉลี่ย sd
T T T T T T TC C C C C C C

พันธุ์

ตารางที่ 6 (ต่อ) การชักน�าปากใบ (mmol H2O m-2s1) ของยางพารา จ�านวน 10 พันธุ์ ระหว่างการให้น�า้อย่างสม�่าเสมอ (Control, C) 
และการจ�ากัดการให้น�า้ (Treatment, T)

BPM 24
PB 217
PB 235
PB 260
PB 25/51
RRII 105
RRII 118
RRIM 600
RRIT 251
RRIT 408
เฉลี่ย

27.34
48.96
21.28
10.19
34.78
27.08
19.93
31.07
19.46
41.24
28.13

4.36
4.64
3.36
5.18
7.39

21.65
4.11

31.21
7.44

20.30
10.97

192.67
170.67
184.22

99.51
156.83
127.78
104.22
170.89

69.67
112.11
138.86

5.35
3.94
4.65
1.09

17.22
34.42

3.97
51.62

123.67
64.20
31.01

170.00
284.50

93.40
228.00

91.96

21.20
59.50

226.33
109.89
142.75

65.00
77.43
99.27

131.00
24.33

20.17
53.17

143.67
51.56
73.96

72.18
100.77

66.74
62.55
68.01
61.17
39.30
69.16
91.79
69.78
70.14

56.88
77.74
48.13
62.73
41.10
38.93
26.75
37.32
59.14
45.05
49.38

241.44
148.78
175.67
203.17
216.83

96.98
177.56
166.11
194.67
155.33
177.65

146.78
306.78
229.22
209.33
332.83
148.56

76.54
262.22

97.58
180.61

199.04

121.11
221.89
161.44
225.56
358.00
387.78
112.44
227.67
191.00
391.94
239.88

212.00
158.56
152.89
157.56
103.70
140.00
135.11
322.22
108.33
212.11
170.25

153.23
161.71
149.69
151.93
212.15
160.82
105.36
180.78
112.34
168.10
155.61

58.84
55.75
46.81
40.83
74.49
79.26
38.83
63.40
40.76
81.69
58.07

* *

* ไม่สำมำรถวัดได้ เนือ่งจำกใบร่วง



ไซเลม็น้อยทีส่ดุในสปัดำห์เดยีวกัน คอื 74.98 % (ตำรำงท่ี 7)
 Gs slope เมื่อหำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำศักย์
ของน�้ำในใบกับค่ำกำรชักน�ำปำกใบเป็นรูปแบบเส้นตรง 
ก็จะได้ค่ำ Gs50 ซึ่งหมำยถึงระดับค่ำศักย์ของน�้ำในใบที่
ท�ำให้พืชเปิดปำกใบลดลงเหลือร้อยละ 50 เพ่ือลดกำร
คำยน�้ำ เมื่อเทียบกับศักยภำพกำรเปิดปำกใบสูงสุด ส่วน
ค่ำควำมชัน (Gs slope) แสดงถึงควำมไวในกำร
ตอบสนองของกำรปิดปำกใบเมื่อศักย์ของน�้ำในใบ
เปลี่ยนแปลงไป ถำ้เส้นกรำฟชันมำกแสดงว่ำพืชปิดปำก
ใบเร็วกว่ำเส้นกรำฟที่มีควำมชันน้อย
 ผลกำรทดลองพบว่ำ ระดับค่ำศักย์ของน�้ำในใบ
ที่ท�ำให้พืชเปิดปำกใบลดลงเหลือร้อยละ 50  (Gs50) 
ที่ระดับ -0.94, -1.01, -1.10, -1.11, -1.12, -1.19, -1.23, 
-1.27, -1.31 และ -1.55 MPa ในพันธุ์ RRIM 600, RRIT 
408, RRII 105, BPM 24, PB 260, PB 235, PB 217, PB 
5/51, RRII 118 และ RRIT 251 ตำมล�ำดับ ส่วนค่ำควำม
ชัน พบวำ่ พันธุ์ PB 5/51 ปิดปำกใบได้เร็วที่สุด (Slope = 
1.47) รองลงมำคือ PB 260 (Slope = 1.44)  และล�ำดับ
สำมคือ RRIT 251 (Slope = 1.39) ส่วน RRIM 600 
ปิดปำกใบช้ำที่สุด (Slope = 0.77) (ตำรำงที่ 8)
 Vulnerability curve (VC) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ค่ำศักย์ของน�้ำในใบ (Leaf water potential) กับค่ำกำร
สูญเสียควำมสำมำรถในกำรล�ำเลียงน�้ำของไซเล็ม 
(Percent loss of conductivity, PLC) แสดงในรูปเส้น
โค้งควำมอ่อนแอต่อกำรเกิดฟองอำกำศ (Vulnerability 
curve, VC) ซึ่งเป็นรูปตัว S  (S shape) จำกกำรหำควำม
สัมพันธ์ของท้ังสองค่ำด้วยสมกำร Sigmoid function  
จะได้ค่ำ P12 ซึ่งแสดงถึงระดับค่ำศักย์ของน�้ำในใบท่ี
ท�ำให้เริ่มเกิดฟองอำกำศในไซเล็ม (Xylem cavitation) 
ค่ำ P50 แสดงถึงระดับค่ำศักย์ของน�้ำในใบที่ท�ำให้เกิด
ฟองอำกำศไปขัดขวำงกำรล�ำเลียงน�้ำร้อยละ 50 และได้
ค่ำ  P88 แสดงถึงระดับค่ำศักย์ของน�้ำในใบที่ท�ำให้เกิด
ภำวะวิกฤติโดยกำรล�ำเลียงน�้ำโดนขัดขวำงด้วยฟอง
อำกำศถึงร้อยละ 88  ส่วนคำ่ควำมชัน (PLC slope, S)  
แสดงถึงควำมไวต่อกำรเกิดฟองอำกำศในไซเล็มเมื่อศกัย์
ของน�้ำในใบเปลี่ยนแปลง ถ้ำเส้นกรำฟชันมำกแสดงว่ำ
เมื่อค่ำศักย์ของน�้ำในใบลดลง ฟองอำกำศในไซเล็มจะ
เกิดได้เร็วกว่ำเส้นกรำฟที่มีควำมชันน้อย

 ผลกำรทดลองพบว่ำ ในก้ำนใบยำงพำรำเริ่มเกิด
ฟองอำกำศในท่อไซเล็ม (P12) เมื่อศักย์ของน�้ำในใบมีคำ่ 
-1.05, -0.80, -0.79, -0.76, -0.76, -0.74, -0.73, -0.56, 
-0.42, -0.42 และ -0.31 MPa ในยำงพันธุ์ PB 260, PB 
217, RRIT 251, RRII 118, BPM 24, RRIM 600, RRII 
105, RRIT 408, PB 5/51 และ PB 235 ตำมล�ำดับ  กำร
เกิดฟองอำกำศในท่อไซเล็มจนท�ำให้ควำมสำมำรถใน
กำรล�ำเลียงน�้ำหำยไปร้อยละ 50 (P50) เมื่อศักย์ของน�้ำ
ในใบมีค่ำ -1.49, -1.69, -1.69, -1.55, -1.29, -1.20, 
-1.40, -1.45, -1.20 และ -1.19 MPa ในพันธุ์ PB 260, 
PB 217, RRIT 251, RRII 118, BPM 24, RRIM 600, 
RRII 105, RRIT 408, PB 5/51 และ PB 235 ตำมล�ำดับ 
และระดับวิกฤติที่กำรล�ำเลียงน�้ำโดนขัดขวำงด้วยฟอง
อำกำศร้อยละ 88 (P88) เมื่อศักย์ของน�้ำในใบมีค่ำ 
-1.94, -2.58, -2.60, -2.34, -1.84, -1.67, -2.25, -2.49, 
-1.98 และ -2.07 MPa ในพันธุ์ PB 260, PB 217, RRIT 
251, RRII 118, BPM 24, RRIM 600, RRII 105, RRIT 
408, PB 5/51 และ PB 235 ตำมล�ำดับ ส่วนค่ำควำมชัน 
(PLC slope) ถำ้ค่ำมำกแสดงถึงควำมอ่อนแอต่อกำรเกิด
ฟองอำกำศ (Cavitation susceptible) พบว่ำ พันธุ์ PB 
260 มีค่ำมำกท่ีสุด (112.39) รองลงมำคือ RRIM 600 
มีค่ำ 106.66 ถัดมำคือพันธุ์ BPM 24 มีค่ำ 90.82 ส่วน
พันธุ์ท่ีมีควำมชันน้อยแสดงว่ำมีควำมทนทำนต่อกำรเกิด
ฟองอำกำศ (Cavitation resistance) มำก โดยในกำร
ทดลองนี้พบว่ำ ยำงพันธุ์ RRIT 408 มีค่ำควำมชันน้อย
ที่สุด (48.28) (ตำรำงที่ 9)
 Hydraulic safety margin เมื่อผนวกควำม
สัมพันธ์ระหว่ำงค่ำศักย์ของน�้ำในใบ กับค่ำกำรสูญเสีย
ควำมสำมำรถในกำรล�ำเลียงน�้ำของไซเล็ม และค่ำกำร
ชักน�ำปำกใบ ด้วยกำรน�ำคำ่ Gs50 ลบด้วยคำ่ P50 ผลที่
ได้คือค่ำ  Hydraulic safety margin หมำยถึงช่วงระดับ
ศักย์ของน�้ำในใบท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยพืชยังสำมำรถ
ด�ำเนินกิจกรรมได้ตำมปกติ ถ้ำค่ำมำกหรือมีช่วงกว้ำง
แสดงว่ำพืชมีกำรปรับตัวด้วยกำรลดกำรคำยน�้ำและมี
ควำมทนทำนต่อกำรเกิดฟองอำกำศในไซเล็มเมื่อเจอ
สภำวะควำมแห้งแล้ง ค่ำนี้น่ำจะน�ำมำเป็นดัชนีทำง
สรีรวิทยำที่บ่งชี้ควำมทนแล้งของยำงพำรำได้
 ผลกำรทดลองพบวำ่พันธุ์ที่มีคำ่ Hydraulic safety 
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สัปดาห์ที่ 0 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 สัปดาห์ที่ 7 สัปดาห์ที่ 9
T T T T T TC C C C C C

พันธุ์

ตารางที่ 7 เปอร์เซ็นต์การชักน�าการเกิดฟองอากาศในท่อไซเล็มของยางพารา จ�านวน 10 พันธุ์ ระหว่างการให้น�า้อย่างสม�า่เสมอ (Control, C) 
และการจ�ากัดการให้น�า้ (Treatment, T)

BPM 24
PB 217
PB 235
PB 260
PB 25/51
RRII 105
RRII 118
RRIM 600
RRIT 251
RRIT 408
เฉลี่ย

10.19
3.00

16.58
10.02
18.34

7.33
7.94

16.42
17.42

9.12
11.64

16.41
19.10
23.23
14.60
19.81
14.18
11.45
12.54
21.05
19.99
13.66

9.26
8.25

17.93
14.81
10.74
16.66
12.97
18.24

9.66
14.44
13.30

24.86
17.90
30.82
21.60
24.67
18.20
22.29
12.99
17.84
22.61
21.38

26.20
35.12
29.20
48.92
61.50
55.38
57.26
46.83
60.45
60.25
48.11

60.20
23.04
53.66
10.13
65.74
46.71
28.48
28.07
35.63
58.16
50.98

67.78
35.95
67.30
46.98
63.92
59.40
55.40
58.32
66.22
56.52
57.78

7.59
4.96

16.60
15.91
15.41

4.87
11.44
15.01
12.56
10.06
11.44

24.86
17.90
30.82
21.60
24.67
18.20
22.29
12.99
17.84
22.61
21.38

20.94
16.46
18.56
12.63
24.13
15.50
21.22
11.10
19.70
28.91
18.92

13.62
10.96

4.83
13.56
20.41

4.36
8.65

11.65
7.52

20.93
11.65

17.41
14.47
14.00
17.82
18.22
12.78
14.63
20.43
13.04
12.96
15.58



สัปดาห์ที่ 11 สัปดาห์ที่ 13 สัปดาห์ที่ 15 เฉลี่ย sd
T T T T TC C C C C

พันธุ์

ตารางที่ 7 (ต่อ) เปอร์เซ็นต์การชักน�าการเกิดฟองอากาศในท่อไซเล็มของยางพารา จ�านวน 10 พันธุ์ ระหว่างการให้น�า้อย่างสม�า่เสมอ (Control, C) 
และการจ�ากัดการให้น�้า (Treatment, T)

BPM 24
PB 217
PB 235
PB 260
PB 25/51
RRII 105
RRII 118
RRIM 600
RRIT 251
RRIT 408
เฉลี่ย

74.98
83.20
78.39
78.56
80.76
76.26
81.14
87.07
77.43
82.83
80.06

2.47
17.18

9.91
10.32

5.61

31.76
10.69

4.06
27.31
13.26

16.91
5.50
7.76

19.78
5.75

11.80
13.56
23.06
11.26

9.29
12.47

24.58
15.24
21.40
25.89
10.13

2.33
26.67
11.57
35.90
19.30

37.78
28.67
36.71
31.68
43.55
39.64
35.90
35.83
39.29
41.41
37.05

26.15
24.77
22.67
25.12
28.31
27.00
26.84
27.94
27.16
27.75
26.37

11.67
12.61

4.93
13.03
23.75
16.76

9.48
17.60
10.26

6.01
12.61

18.22
15.47
20.31
18.63
21.85
11.79
10.25
15.90
21.36
22.22
17.60

13.77
10.71
13.52
15.49
17.20
11.39
12.54
16.59
13.21
15.73
14.02

9.57
6.63
8.76
8.70
8.72
7.20
8.38
9.64
7.09

10.27
8.50

* ไม่สำมำรถวัดได้ เนือ่งจำกใบร่วง

**



Gs slopeGs50พันธุ์

BPM 24
PB 217
PB 235
PB 260
PB 5/51
RRII 105
RRII 118
RRIM 600
RRIT 251
RRIT 408

-1.11
-1.23
-1.19
-1.12
-1.27
-1.10
-1.13
-0.94
-1.55
-1.01

1.25
1.10
1.37
1.44
1.47
1.06
1.13
0.77
1.39
0.87

ตารางท่ี 8 ศักย์ของน�้าในใบท่ีท�าให้พืชเปิด
ปากใบลดลงเหลือร้อยละ 50 (Gs50) และค่า
ความไวในการตอบสนองของการปิดปากใบ 
เม่ือศกัย์ของน�า้ในใบเปลีย่นแปลงไป (Gs slope)

margin สูงสุดในกำรทดลองนี้คือ BPM 24 (0.77 MPa) 
รองลงมำคือ RRII 118 (0.71 MPa) ล�ำดับสำมคือ RRIT 
408 (0.37 MPa) และล�ำดับสุดท้ำยคือ PB 235 (0.14 
MPa) (ตำรำงที่ 10)

สรุปผลการทดลองและ
ข้อเสนอแนะ

 1. สภำวะของน�้ำในดินมีกำรเปลี่ยนแปลง ส่งผล
ให้สภำวะน�้ำในต้นยำงพำรำ และลักษณะทำงสรีรวิทยำ
ในต้นยำงพำรำเปลี่ยนแปลงตำมไปด้วย เมื่อต้นยำงขำด
น�้ำ ศักย์ของน�้ำในใบ และกำรชักน�ำปำกใบมีค่ำลดลง 
และกลับมำเพิ่มขึ้น เมื่อกลับมำให้น�้ำใหม่ 
 2. ศักย์ของน�้ำในใบ (Leaf Water Potential) มี
ควำมสัมพันธ์ทำงลบกับค่ำเปอร์เซ็นต์กำรสูญเสียควำม
สำมำรถในกำรล�ำเลียงน�้ำภำยในท่อไซเล็ม (Percent 
Loss of Conductivity) เมื่อปริมำณน�้ำในเซลล์ต�่ำ ท�ำให้
มี โอกำสเกิดฟองอำกำศในท ่อล�ำเลียงน�้ ำได ้มำก

 3. ศักย์ของน�้ำในใบ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับ
ค่ำกำรชักน�ำปำกใบ (Stomatal conductance) เมื่อพืชมี
กำรขำดน�้ำมำก ปำกใบจะปิด เพื่อลดกำรคำยน�้ำ
 4. ยำงพันธุ์ PB 5/51 และ PB 260 มีแนวโน้มใน
ก ำ ร ป ิ ด ป ำ ก ใ บ เ ร็ ว ท่ี สุ ด  เ มื่ อ ศั ก ย ์ ข อ ง น�้ ำ ใ น ใ บ
เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ยำงพันธุ์ RRIM 600 มีแนว
โน้มในกำรปิดปำกใบช้ำที่สุด เมื่อศักย์ของน�้ำในใบ
เปลี่ยนแปลงไป
 5. ยำงพันธุ์ RRIT 408 และ RRIT 251 มีแนวโน้ม
ทนทำนต่อกำรเกิดฟองอำกำศในท่อล�ำเลียงน�้ำ (Cavita-
tion resistance) มำกท่ีสุด เมื่อประสบกับสภำวะ
ควำมเครียดน�้ำ ในขณะท่ียำงพันธุ์ PB 260 และ RRIM 
600 มีแนวโน้มอ่อนแอต่อกำรเกิดฟองอำกำศในท่อ
ล�ำเลียงน�้ำ (Cavitation susceptible) มำกที่สุด
 6. ยำงพันธุ์ BPM 24 มีแนวโน้มที่จะสำมำรถ
ด�ำเนินกิจกรรมได้ตำมปกติในสภำวะควำมเครียด 
(Hydraulic safety margins)
 7. ค่ำกำรชักน�ำปำกใบเป็นดัชนีบ่งบอกกำรปรับ
ตัวของพืชเมื่อเจอสภำวะแล้งด้วยพฤติกรรมกำรเปิด-
ปิดปำกใบ กำรปิดปำกใบอย่ำงรวดเร็วเมื่อกระทบแล้ง
เป็นกำรลดกำรคำยน�้ำ เรียกวำ่พฤติกรรมประหยัดน�้ำเพื่อ
ควำมอยู ่รอด (Water saving) ในทำงกลับกันพืชท่ี
ปิดปำกใบช้ำเมื่อกระทบแล้งยังคงมีกำรคำยน�้ำถือเป็น
พฤติกรรมใช้น�้ำมำก (Water spending)
 8. กำรสูญเสียควำมสำมำรถในกำรล�ำเลียงน�้ำของ
พืช (มีฟองอำกำศเกิดข้ึนในท่อล�ำเลียงน�้ำ) เป็นอีกดัชนี
หนึ่งที่บ่งบอกถึงควำมทนทำนของพืชเมื่อเจอสภำวะแล้ง 
กำรเกิดฟองอำกำศในท่อล�ำเลียงน�้ำมำก (Cavitation 
sensitive) ท�ำให้พืชสูญเสียควำมสำมำรถในกำรล�ำเลียง
น�้ำได้สูง (อ่อนแอต่อสภำพแล้ง) ในทำงตรงข้ำมกำรเกิด
ฟองอำกำศในท่อล�ำเลียงน�้ำน้อย (Cavitation resis-
tance) ท�ำให้พืชสูญเสียควำมสำมำรถในกำรล�ำเลียงน�้ำ
น้อย (ทนทำนต่อสภำพแล้ง)

การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 1.  ได ้ ดัชนีส�ำหรับชี้ วัดควำมทนแล ้งของต ้น
ยำงพำรำ คือลักษณะกำรเป ิด-ป ิดปำกใบของต ้น
ยำงพำรำ และลักษณะควำมสำมำรถในกำรล�ำเลียงน�้ำ
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ตารางที่ 9 ศักย์ของน�้าในใบ (Leaf Water Potential; LWP) (Mpa) ที่ท�าให้เกิดฟองอากาศไปขัดขวาง
การล�าเลียงน�า้ร้อยละ 12,  50 และ 88 และความไวต่อการเกิดฟองอากาศในไซเล็ม

เมื่อศักย์ของน�้าในใบเปลี่ยนแปลง (PLC slope) (%)

P12 P50 P88 PLC slopeพันธุ์

BPM 24
PB 217
PB 235
PB 260
PB 5/51
RRII 105
RRII 118
RRIM 600
RRIT 251
RRIT 408

-0.57 
-0.56
-0.41
-0.59
-0.19
-0.72
-0.64
-0.71
-0.57
-0.52

-1.37
-1.53
-1.28
-1.46
-1.16
-1.49
-1.55
-0.15
-1.65
-0.52

-2.18
-2.50
-2.15
-2.32
-2.14
-2.26
-2.46
-1.58
-2.73
-2.52

90.80
56.21
56.82

112.39
64.19
59.24
63.21

106.66
55.31
48.28

ของต้นยำงพำรำ ซึ่งสำมำรถน�ำข้อมูลไปพิจำรณำคัด
เลือกพันธุ ์ยำงที่มีอยู ่ไปแนะน�ำให ้แก ่ เกษตรกรได ้
 2. น�ำข้อมูลของพันธุ์ยำงที่ได้จำกกำรทดลองไปใช้
คัดเลือกพันธุ์ที่มีแนวโน้มมีควำมสำมำรถหลีกเลี่ยงหรือ
ปกป้องตนเองจำกสภำพแล้ง หรือพันธุ์ยำงท่ีมีแนวโน้ม
ทนทำนต่อสภำพแล้ง ไปใช้ในโครงกำรปรับปรุงพันธุ์ยำง
ในอนำคต
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ตารางที่ 10 ช่วงศักย์ของน�้าภายในใบที่ท�าให้การชักน�าปากใบลดลงร้อยละ 50 (Gs50), ศักย์ของน�า้
ในใบที่ชักน�าให้เกิดการสูญเสียการน�าไหลของน�า้ในไซเล็มในระดับร้อยละ 50  (P50) และช่วงศักย์

ของน�า้ภายในใบที่พืชสามารถด�าเนินกิจกรรมได้ตามปกติในสภาวะขาดน�า้ (Safety margin) 
ของยางพาราจ�านวน 10 พันธุ์

Gs50 P50 Safety margin1พันธุ์

BPM 24
PB 217
PB 235
PB 260
PB 5/51
RRII 105
RRII 118
RRIM 600
RRIT 251
RRIT 408

-0.61 
-0.96
-1.14
-0.91
-0.94
-0.92
-0.84
-0.98
-1.35
-0.91

-1.37
-1.53
-1.28
-1.46
-1.16
-1.49
-1.55
-0.15
-1.65
-0.52

0.77 (1)
0.57 (4)
0.14 (9)
0.55 (5)
0.22 (7)
0.57 (4)
0.71 (2)
0.17 (8)
0.30 (6)
0.61 (3)

1ตวัเลขในวงเลบ็แสดงถึงล�ำดับของควำมทนทำนต่อกำรเกดิฟองอำกำศในท่อล�ำเลยีงน�ำ้เมือ่เจอสภำวะกำรขำดน�ำ้

Krissada Sangsing, Hervé Cochard, Poonpipope 
 Kasemsap, Sornprach hanisawanyangkura, 
 Kumut Sangkhasila, Eric Gohet and Philippe 
 Thaler. 2004b. Is growth performance rubber 
 (Hevea brasiliensis) clones related to xylem 
 hydraulic efficiency?. Can. J. Bot. 82:1-6.
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 จำกรำยงำนโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ�ำปี 
2560 พบวำ่ ในปี 2559 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย
มีมูลค่ำรวม 2,020.6 พันล้ำนบำท หรือคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 13.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ รำคำ
ประจ�ำปี (Nominal GDP) ลดลงจำกร้อยละ 14.0 ต่อ 
GDP ในปี 2558 มูลค่ำต้นทุนโลจิสติกส์รวมขยำยตัวใน
อัตรำที่สูงขึ้นตำมกำรเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศใน
ภำพรวม เน่ืองจำกกำรฟื้นตัวของกำรส่งออกและอุปสงค์
ในประเทศ สนับสนุนให้ผลผลิตภำคเกษตรกรรมและ
อุตสำหกรรม รวมทั้งกำรลงทุนของภำคเอกชนสูงขึ้น 
ในขณะท่ีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ปรับลดลง
เล็กน้อย จำกกำรปรับลดของสัดส่วนต้นทุนกำรเก็บรักษำ
สินค้ำคงคลังต่อ GDP จำกร้อยละ 5.3 ในปี 2558 เป็น
ร้อยละ 5.1 ต่อ GDP ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่ผู้ประกอบกำรมี
กำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 
ท�ำให้สำมำรถควบคุมปริมำณกำรถือครองสินค้ำให้อยู่
ในระดับที่ต�่ำ ประกอบกับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ำชั้นดี
ที่ลดลงตำมนโยบำยผ ่อนคลำยกำรเงินของคณะ
กรรมกำรนโยบำยกำรเงิน ในขณะท่ีสัดส่วนต้นทุนค่ำ
ขนส่งสินค้ำปรับเพ่ิมขึ้นจำกร้อยละ 7.4 ในปี 2558 เป็น
ร้อยละ 7.5 ต่อ GDP เนื่องจำก ผู้ประกอบกำรยังคงเลือก
ใช้กำรขนส่งทำงถนนที่มีต้นทุนค่ำขนส่งต่อหน่วยสูงเป็น

กองโลจิสติกส์ ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำเศรษฐกิจยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย

แนวทางการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
แปรรูปยางพารา

หลัก และโครงกำรลงทุนพัฒนำระบบขนส่งสินค้ำทำง
รำงและทำงน�้ ำ  รวมทั้ งสิ่ งอ�ำนวยควำมสะดวกท่ี
สนับสนุนกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรขนส่งยังอยู่ระหว่ำงกำร
พัฒนำ ส�ำหรับต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ต่อ 
GDP มีสัดส่วนคงท่ี (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2560)
 โดยเมื่อพิจำรณำถึงโครงสร้ำงต้นทุนโลจิสติกส์ 
ปี 2559 พบว่ำ ต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำยังคงเป็นองค์
ประกอบใหญ่ที่สุด โดยมีสัดส่วนร้อยละ 54.0 ของต้นทุน
โลจิสติกส์รวม เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 53.5 ในปี 2558 รองลง
มำคือต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง ซึ่งมีสัดส่วนร้อย
ละ 36.9 ลดลงจำกร้อยละ 37.4 ในปี 2558 ส่วนต้นทุน
กำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์มีสัดส่วนคงท่ี ร้อยละ 9.1 
(ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ, 2560)
 นอกจำกนี้ จำกข้อมูลของส�ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร พบว่ำ โครงสร้ำงต้นทุนโลจิสติกส์ในระดับ
ภำพรวมโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตร ต้นทุนขนส่งเป็นองค์
ประกอบที่ใหญ่ที่สุด ประมำณร้อยละ 1.14 – 5.88 ของ
ยอดขำย รองลงมำ คือ ต้นทุนบริหำรคลังสินค้ำ คิดเป็น
ร้อยละ 1.08 – 6.40 ต้นทุนกำรถือครองสินค้ำ  คิดเป็น
ร้อยละ 0.03 – 1.27 และต้นทุนบรหิำรจดักำรด้ำนโลจสิตกิส์

ภัทรพงศ์ วงศ์สุวัฒน์, ปัณณวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์, พรธิรัฐฐ์ พจนสุนทร, 
อรอนงค์ เวียงแก้ว, ศุภกร ผลเจริญ และ อภิสรา แพงทรัพย์
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ประมำณร้อยละ 0.48 – 1.28 ส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์
ของสินค้ำเกษตรรวมท้ังอุตสำหกรรมยำงพำรำมีต้นทุน
สูงถึงร้อยละ 14.83 ต่อยอดขำย ซึ่งนับได้ว่ำเป็นต้นทุนที่
สูงมำกเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนำแล้ว ซึ่งมีต้น
ทุนโลจิสติกส์ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อยอดขำย    
 ใ น ป ั จ จุ บั น  ป ั ญ ห ำ ภ ำ ว ะ ก ำ ร แ ข ่ ง ขั น ใ น
อุตสำหกรรมยำงพำรำมีควำมรุนแรงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
ท�ำให้ผู้ประกอบกำรของไทยต้องเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงองค์กร 
เช่น ด้ำนโครงสร้ำง กระบวนกำรวิธีกำรท�ำงำน ระบบ
สำรสนเทศ รวมไปถึงกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับองค์กร โดย
เป ็นกำรเ พ่ิมประสิทธิภำพด ้ำนกำรผลิต กำรเ พ่ิม
ประสิทธิภำพบุคลำกร รวมไปถึงกำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
 ดังน้ัน กำรวิจัยในครั้งน้ีจึงต้องกำรหำแนวทำง
ส�ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพกำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
(Logistics cost leadership model) ของผู้ประกอบกำร
ในด้ำนอุตสำหกรรมยำงพำรำที่มีวิธีกำรจัดกำรในกำรลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด (Best practice) รวมทั้งกำรน�ำ
บทเรียนจำกประสบกำรณ์ของกลุ ่มผู ้ประกอบกำร
ต้นแบบ (Lessons learned) ท่ีได้ เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรลดต้นทุน
โลจิสติกส์ต่อไปในอนำคต

ทฤษฎีและแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
ต้นทุนทางโลจสิตกิส์
 ต้นทุนทำงโลจิสติกส์ สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 
 1. ต้นทุนกำรขนส่ง (Transportation cost) ประชด 
(2551) อธิบำยควำมหมำยของค�ำว่ำ “กำรขนส่ง” คือ 
กิจกรรมทำงด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงหนึ่งท่ีจะจัดให้มีกำร
เคลื่อนย้ำยคน สัตว์ และสิ่งของ  จำกท่ีหน่ึงไปยังอีกที่
หนึ่ง ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ตำมควำมประสงค์เพ่ือให้เกิด
อรรถประโยชน์ตำมต้องกำร ในปัจจุบันกำรขนส่งมีควำม
ส�ำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท ทั้งในส่วนของกำรจัดหำ
วัตถุดิบ กำรผลิตกำรขำย และกำรจัดจ�ำหน่ำย ในหลำย
ธุรกิจต้นทุนจำกกำรขนส่ง นับเป็นต้นทุนที่ส�ำคัญ และส่ง
ผลกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ บริกำร นอกเหนือ
จำกน้ี กำรขนส่งยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเพิ่มคุณค่ำของ

สินค้ำหรือบริกำร ท�ำให้ผู ้บริโภคที่อยู่ในสถำนที่ท่ีกำร
ขนส่งเข้ำไปถึงได้ มีสินค้ำหรือบริกำรบริโภคตำมที่ตน
ต้องกำร เนื่องจำกกำรขนส่งจะช่วยน�ำสินค้ำจำกแหล่ง
ผลิตผ่ำนมือคนกลำงจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค โดยต้นทุน
ของกำรขนส่งจะแตกต่ำงกันมำกน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่ำง ๆ ได้แก่ ลักษณะของเส้นทำงที่ใช้ในกำรขนส่ง ระยะ
ทำงและระยะเวลำของกำรขนส่ง อุปกรณ์และมำตรฐำน
ต่ำง ๆ ในกำรขนส่ง ลักษณะของสินค้ำและบริกำรที่จะ
ท�ำกำรขนส่ง สภำพแวดล้อมและภูมิประเทศท่ีจะท�ำกำร
ขนส่ง
 2. ต้นทุนคลังสินค้ำ (Warehousing costs) โดย
ส่วนใหญ่ต้นทุนในคลังสินค้ำจะเกิดขึ้นหลำยส่วนในกำร
ปฏิบัติงำน และส่วนมำกจะเกิดจำกกำรแบ่งประเภท
ตำมลักษณะของสินค้ำ ลักษณะของโรงงำน หรือตำม
ลักษณะในกำรขนส่งสินคำ้ โดยในกำรอธิบำยต้นทุนคลัง
สินค้ำในบทควำมวิชำกำรเป็นกำรอธิบำยถึง ต้นทุนคลัง
สินค้ำที่แบ่งประเภทตำมกำรลักษณะในกำรขนส่ง สินคำ้ 
สำมำรถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 คลังสินค้ำประเภทกำรรวมตัว คือ คลัง
สินค้ำที่มีกำรรวมสินค้ำจำกแหล่งกำรผลิต หรือจำก
โรงงำนต่ำง ๆ เพ่ือน�ำมำจัดเรียงตำมค�ำสั่งซื้อของลูกค้ำ 
หรือตำมค�ำสั่งซื้อของสำขำย่อยในต่ำงจังหวัด เพ่ือ
ท�ำกำรจัดส่งให้กับลูกค้ำ หรือสำขำย่อย ซึ่งวิธีน้ีจะ
เป็นกำรรวบสินค้ำจำกซัพพลำยเออร์ (Supplier) หลำย ๆ 
รำย น�ำมำรวมกันภำยในคลังสินค้ำชนิดนี้ ในกำรขนส่ง
จะเป็นกำรขนส่งในพ้ืนที่ที่ใกล้เคียง สำมำรถท�ำให้เกิด
กำรลดต้นทุนกับกำรขนส่งรำยเล็กได้ เนื่องจำกกำรขนส่ง
รำยเล็ก ๆ ส่วนใหญ่กำรขนส่งสินค้ำจะไม่สำมำรถขนส่ง
สินค้ำให้เต็มคันรถได้ และเพรำะเหตุน้ีจึงท�ำให้เกิด
ต้นทุนกำรขนส่งจ�ำนวนมำก ถ้ำธุรกิจหรือผู้ประกอบกำร
มีกำรน�ำแนวคิดเรื่องคลังสินค้ำประเภทกำรรวมตัวไปใช้
จะส่งผลให้เกิดกำรลดต้นทุนทำงด้ำนคลังสินค้ำ และ
ต้นทุนในดำ้นกำรขนส่งอีกด้วย เนื่องจำกกำรขนส่งแต่ละ
ครั้งมีจ�ำนวนน้อย แต่ทำงธุรกิจมีกำรขนส่งหลำยที่ เมื่อ
น�ำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในกำรด�ำเนินกำร จะสำมำรถ
น�ำสินคำ้ไปส่งได้ในจ�ำนวนมำก
  2.2 คลังสินค้ำท่ำเปลี่ยนถ่ำยสินค้ำ คือ คลัง
สินค้ำที่ใช้ในกำรรวบรวมสินค้ำ และท�ำกำรกระจำย
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สินค้ำไปยังลูกค้ำปลำยทำง โดยส่วนใหญ่คลังสินค้ำ
ประเภทนี้เป็นคลังสินค้ำท่ีมีกำรประสำนงำนในกำร
ท�ำงำนของกำรรับสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำ และกำรขนส่ง
สินค้ำออกไปยังลูกค้ำ หรือผู้บริโภค เพรำะคลังสินค้ำ
ประเภทนี้จะไม่มีท่ีเก็บสินค้ำ คลังสินค้ำประเภทนี้จะมี
ลักษณะเป็นศูนย์กระจำยสินค้ำ ซึ่งมีลักษณะไม่มีท่ีเก็บ
สินค้ำแต่เป็นกำรพักสินค้ำ หรือรวบรวมสินค้ำให้อยู่ด้วย
กัน หรือเป็นสถำนท่ีในกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรขนส่ง
สินคำ้ ตัวอย่ำงคลังสินค้ำประเภทนี้ เช่น ตลำดสด เนื่อง
มำจำกตลำดจะเปรียบเสมือนคลังสินค้ำ หรือศูนย์
กระจำยสินค้ำขนำดใหญ่ ซึ่งมีซัพพลำยเออร์หลำย
ประเภทน�ำสินค้ำมำรวมกัน ท�ำให้เกิดกำรกระจำยสินค้ำ 
โดยลูกค้ำหรือผู้บริโภคจะท�ำกำรซื้อสินค้ำจำกซัพพลำย-
เออร์หลำยรำยแล้วน�ำสินค้ำกลับไปเพ่ือสนองควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคเอง ดังนั้น กำรใช้คลังสินค้ำประเภท
นี้ จะช่วยลดต้นทุนในกำรจัดกำรสินค้ำ กำรจัดเก็บสินค้ำ 
กำรดูแลสินค้ำ และลดต้นทุนในกำรขนส่งสินคำ้ได้
  2.3 คลงัสนิค้ำทีใ่ช้แบ่งแยกสนิค้ำให้มขีนำดเลก็ลง 
คือ คลังสินค้ำที่มีใช้ส�ำหรับกำรแบ่งสินค้ำท่ีมีจ�ำนวน
ปริมำณมำกให้เล็กลง เนื่องจำกต้องกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำให้ทันเวลำ บำงครั้งกำรส่งสินค้ำต้อง 
ใช้ควำมรวดเร็วและต้องใช้รถในกำรขนส่งสินค้ำขนำด
เล็กในกำรขนส่ง ระยะทำงในกำรขนส่งจะเป็นระยะทำงที่
ไม่ไกลมำก จะวิ่งรถระยะสั้นเท่ำนั้น ดังน้ัน กำรที่ธุรกิจ
หรือกิจกำรมีคลังสินค้ำประเภทน้ีจะช่วยให้กิจกำรตอบ
สนองควำมต้องกำรให้กับลูกค้ำได้อย่ำงทันที และพบว่ำ
กำรขนส่งสินค ้ำจะมำจำกคลังสินค ้ำและไม่ทรำบ
ประเภทของสินค้ำ เน่ืองจำกควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
และน�ำสินค้ำมำพัก หรือเปลี่ยนถ่ำยที่คลังสินค้ำที่ใช้แบ่ง
แยกสินค้ำให้มีขนำดเล็กลง แล้วจึงท�ำกำรส่งสินค้ำให้
ลูกค้ำ โดยใช้รถขนส่งขนำดเล็ก เพ่ือเป็นกำรตอบสนอง
ควำมต้องกำรสินค้ำของลูกค้ำ
 3. ต้นทุนในกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลัง (Inventory 
carrying cost) ค�ำนำย (2551) อธิบำยควำมหมำยของ
สินค้ำคงคลัง (Inventory) หมำยถึง วัสดุ หรือสินค้ำต่ำง ๆ  
ที่เก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำน อำจเป็นกำร
ด�ำเนินงำนผลิต ด�ำเนินกำรขำย หรือ ด�ำเนินงำนอื่น ๆ 
ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลังประกอบด้วยต้นทุน

ย่อยตำ่ง ๆ  ที่เกิดขึ้นจำกกำรเก็บสินค้ำคงคลังจ�ำนวนหนึ่ง
ไว้ และต้นทุนในกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลังเป็นต้นทุนที่
สูงตัวหนึ่งในบรรดำต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ ซึ่งกำรที่ต้นทุน
กำรเก็บสินค้ำคงคลังมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อระบบ
โลจิสติกส์ท�ำให้กำรค�ำนวณต้นทุนที่ถูกต้องของกำรเก็บ
รักษำสินค้ำคงคลังเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น ต้นทุนของสินค้ำ
คงคลัง แบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ 
  3.1 ต้นทุนจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซื้อ (Order-
ing cost) คือ ค่ำใช้จ่ำยท่ีต้องจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสินค้ำ
คงคลังที่ต้องกำร ซึ่งจะแปรผันตำมจ�ำนวนครั้งของกำร
สั่งซื้อ แต่ไม่แปรตำมปริมำณสินค้ำคงคลัง เพรำะสั่งซื้อ
ของมำกเทำ่ใดก็ตำมในแต่ละครั้ง คำ่ใช้จ่ำยในกำรสั่งซื้อ
ยังคงท่ี แต่ถ้ำย่ิงสั่งซื้อบ่อยครั้ง ค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซื้อ
จะย่ิงสูงขึ้น ค ่ำใช ้จ ่ำยในกำรสั่งซื้อเหล ่ำนี้  ได ้แก ่ 
ค่ำกระดำษ (เอกสำรใบสั่งซื้อ) ค่ำจ้ำงพนักงำนจัดซื้อ 
ค่ำโทรศัพท์ คำ่ขนส่งสินค้ำ คำ่ใช้จ่ำยในกำรตรวจรับของ
และเอกสำร ค ่ำธรรมเนียมในกำรน�ำของออกจำก
ศุลกำกร คำ่ใช้จ่ำยในกำรช�ำระเงิน เป็นต้น 
  3.2 ต ้นทุนจำกค่ำใช ้จ ่ำยในกำรเก็บรักษำ 
(Carrying cost) คือ ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรมีสินค้ำ
คงคลังและกำรรักษำสภำพให้สินค้ำคงคลังนั้นอยู่ในรูป
ที่ใช้งำนได้ ซึ่งจะแปรผันตำมปริมำณสินค้ำคงคลังที่ถือ
ไว้และระยะเวลำที่เก็บสินค้ำคงคลังน้ันไว้ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเก็บรักษำ ได้แก่ ต้นทุนเงินทุนที่จมอยู่กับสินค้ำ
คงคลัง นั่นก็คือ ค่ำดอกเบี้ยจ่ำย หำกเงินทุนน้ันมำจำก
กำรกู้ยืม หรืออำจเป็นค่ำเสียโอกำส (Opportunity cost) 
ถ้ำเงินทุนนั้นเป็นส่วนของเจำ้ของ ค่ำคลังสินค้ำ คำ่ไฟฟำ้
เพ่ือกำรรักษำอุณหภูมิ ค่ำใช้จ่ำยของสินค้ำที่เสียหำย 
หรือหมดอำยุ เสื่อมสภำพจำกกำรเก็บสินค้ำไว้นำนเกิน
ไป ค่ำภำษีและกำรประกันภัย ค่ำจ้ำงยำมและพนักงำน
ประจ�ำคลังสินค้ำ เป็นต้น 
  3.3 ต ้นทุนจำกค ่ำใช ้จ ่ำยเนื่องจำกสินค ้ำ
ขำดแคลน (Shortage cost หรือ Stock cost) คือ คำ่ใช้
จ่ำยที่เกิดข้ึนจำกกำรมีสินค้ำคงคลังไม่เพียงพอต่อกำร
ผลิตหรือกำรขำย เป็นเหตุให้ลูกค้ำยกเลิกค�ำสั่งซื้อ ขำด
รำยได้ที่ควรได้ กระบวนกำรผลิตต้องหยุดชะงัก เกิดกำร
ว่ำงงำนของเครื่องจักรและคนงำน ฯลฯ คำ่ใช้จ่ำยเหล่ำนี้
จะแปรผกผันกับปริมำณสินค้ำคงคลังท่ีถือไว้ น่ันคือ ถ้ำ
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ถือสินค้ำไว้มำกจะไม่เกิดกำรขำดแคลน แต่ถ้ำถือสินค้ำ
คงคลังไว้น้อยก็อำจเกิดโอกำสที่ท�ำให้เกิดกำรขำดแคลน
ได้มำกกว่ำ และมีค่ำใช้จ่ำยเน่ืองจำกสินค้ำขำดแคลนน้ี
ขึ้นอยู่กับปริมำณกำรขำดแคลน รวมท้ังระยะเวลำท่ีเกิด
กำรขำดแคลนขึ้นด ้วย ค ่ำใช ้จ ่ำยเน่ืองจำกสินค ้ำ
ขำดแคลนนี้ ได้แก่ ค�ำสั่งซื้อสินค้ำล็อตพิเศษ เพ่ือน�ำมำ
ใช้แบบฉุกเฉิน ค่ำปรับเน่ืองจำกกำรส่งสินค้ำให้ลูกค้ำ
ล่ำช้ำ ค่ำเสียโอกำสในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำก
กำรเสียค่ำนิยม เป็นต้น 
  3.4 ต้นทุนจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรตั้งเครื่องจักร
ใหม่ (Setup cost) คือค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึนจำกกำรที่
เครื่องจักรจะต้องเปลี่ยนกำรท�ำงำนหนึ่งไปท�ำงำนอีก
อย่ำงหนึ่ง ซึ่งจะเกิดกำรว่ำงงำนชั่วครำว สินค้ำคงคลังจะ
ถูกทิ้งให้รอกระบวนกำรผลิตที่จะตั้งใหม่ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรตั้งเครื่องจักรใหม่น้ีจะมีลักษณะเป็นต้นทุนคงที่ต่อ
ครั้ง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนำดของล็อตกำรผลิต ถ้ำผลิตเป็น
ล็อตใหญ่ มีกำรตั้งเครื่องใหม่นำน ๆ ครั้ง ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรตั้งเครื่องใหม่ก็จะต�่ำ แต่ยอดสะสมของสินค้ำคงคลัง
จะสูง แต่ถ้ำผลิตเป็นล็อตเล็ก มีกำรตั้งเครื่องใหม่บ่อย
ครั้ง ค่ำใช้จ่ำยในกำรตั้งเครื่องใหม่ก็จะสูง แต่สินค้ำ
คงคลังจะมีระดับต�่ำลง และสำมำรถส่งมอบงำนให้แก่
ลูกค้ำได้เร็วขึ้น
 4. ต ้นทุนกำรบริหำร (Administration cost) 
เป็นต้นทุนท่ีใช้ในกำรบริหำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ในส่วน
ของกำรบริหำรงำน เช่น ต้นทุนในระหว่ำงกำรจัดซื้อ
สินค้ำหรือวัตถุดิบ ต้นทุนกำรน�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ใช้ในกำรประกอบกิจกำร เป็นต้น

บทเรยีนท่ีดท่ีีสดุ (Best practice)
 ภิรมย์ (2562) ได้กล่ำวไว้ว่ำ บทเรียนที่ดีท่ีสุดคือ
กำรกระท�ำสิ่งใดก็ตำมให้ส�ำเร็จ อันเน่ืองมำจำกกำรน�ำ
ควำมรู้ไปใช้ในกระบวนกำร แล้วสรุปออกมำเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีท่ีสุด และเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะช่วยยกระดับควำม
คิดให้มีควำมแตกต่ำง มีควำมหลำกหลำยในมุมมอง
มำกขึ้น กำรสร้ำงบทเรียนที่ดีที่สุดในหน่วยงำน สำมำรถ
เกิดขึ้นได้ในกรณีต่ำง ๆ ดังนี้
 1. เกิดจำกตัวบุคคล เนื่องมำจำกในกำรท�ำงำน 
ทุกคนจะเกิดกำรเรียนรู้ไปสู่เป้ำหมำยของหน่วยงำน ซึ่งผู้

ปฏิบัติจะเรียนรู้บทเรียนที่ดีท่ีสุดควำมริเริ่มสร้ำงสรรค์ที่ดี 
กำรแก้ปัญหำที่ดี หรือเกิดจำกกำรได้รับรู้ข้อเสนอแนะผู้
บริหำร เพ่ือนร่วมงำน หรือจะเป็นหน่วยงำนอื่น ๆ ซึ่งก่อ
ให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์วิธีกำรใหม่ ๆ ขึ้น หรือวิธีกำรที่ดีกว่ำ
เดิม
 2. บทเรียนที่ดีที่สุด เกิดจำกอุปสรรค กำรท�ำงำน
ต่ำง ๆ ย่อมมีอุปสรรคที่เป็นตัวขัดขวำงไม่ให้งำนเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่มุ่งหวังเอำไว้ เกิดควำมกดดันที่มำจำกผู้
บริหำร หรือกำรแข่งขันจำกคู่แข่ง สิ่งตำ่ง ๆ เหลำ่นี้จะเป็น
ตัวกระตุ้นให้เรำเกิดกำรแสวงหำแนวทำง กระบวนกำร
ในกำรแก้ปัญหำ และผ่ำนอุปสรรคไปให้ได้บทเรียนที่ดี
ที่สุด
 3. บทเรียนท่ีดีที่สุด ท่ีเกิดจำกแรงบันดำลใจท่ี
อยำกจะพัฒนำ หรือค้นหำวิธีกำรใหม่ ๆ เพ่ือควำมพึง
พอใจของหน่วยงำน หรือของตนเอง เพ่ือสร้ำงประสิทธิ-
ภำพที่ดีกวำ่เดิม 
 กำรจัดกำรควำมรู ้ให้บรรลุเป้ำหมำยนั้นจะต้อง
ท�ำให้บทเรียนท่ีดีท่ีสุด ที่เป็นควำมรู้ในตัวบุคคล กลำย
เป็นควำมรู ้ ท่ีปรำกฏแจ้งให้ได้เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
กำรน�ำไปใช้ ตัวอย่ำงเช่น เอกสำรรำยงำน คู ่มือกำร
ปฏิบัติงำนต่ำง ๆ เพื่อให้คนอื่น ๆ สำมำรถท่ีจะเข้ำถึง 
และน�ำควำมรู้ไปใช้แก้ปัญหำหรือต่อยอดได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพ่ือหำแนวทำงส�ำหรับกำรพัฒนำศักยภำพกำร
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics cost leadership model) 
ของผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำที่มี
วิธีกำรจัดกำรในกำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ท่ีดีที่สุด (Best 
practice)

วิธีการศึกษา
 ศึกษำโดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจำกกำร
จัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นกลุ ่มย่อย (Focus 
group) เพ่ือถอดบทเรียนท่ีดีที่สุด ของผู้ประกอบกำรใน
อุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำ 
ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง
 1. ประชำกรท่ีท�ำกำรศึกษำแบบส�ำรวจเป็นผู้แทน
ของผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำใน 3 
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ภูมิภำค ได้แก่ ภำคใต้ ภำคตะวันออก และภำคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ
 2. กำรเลือกกลุ ่มตัวอย่ำง ผู ้วิจัยเลือกตัวแทน
ประชำกรจำกควำมเป็นท่ียอมรับของกลุ่มผู้ประกอบกำร
ในอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำท้ังขนำดใหญ่ ขนำด
กลำง ขนำดเล็ก ตำมควำมเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ 
(คณะอนุกรรมทบทวนและจัดท�ำแผนวิสำหกิจกำรยำง
แห่งประเทศไทย) โดยมีรำยชื่อดังแสดงในตำรำงที่ 1

การวเิคราะห์ข้อมูล
 ในกำรศึกษำครั้งนี้ใช ้กำรวิเครำะห์ข ้อมูลเชิง
คุณภำพ โดยเลือกใช้กำรวิเครำะห์ส่วนประกอบ (Com-
ponent analysis) ของวิธีในกำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ท่ี
เป็นบทเรียนที่ดีที่สุด (Best practice) ของผู้ประกอบกำร
ในอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำ และน�ำไปจัดท�ำเป็น
แนวทำงกำรลดต้นทุนดำ้นโลจิสติกส์

ผลการศึกษา
 จำกกำรประชุมเสวนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อรับฟัง
ควำมคิดเห็นกลุ่มย่อยจ�ำนวน 3 ครั้ง (ตำรำงที่ 1 และ 
ภำพท่ี 1-3) ได้แนวทำงลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ของผู้
ประกอบกำรในอุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำดังนี้   
การซือ้วตัถุดบิ
 โรงงานแปรรูปน�้ายางข้น
 - โรงงำนขนำดใหญ่จะเลือกซื้อวัตถุดิบจำกพ่อคำ้
  คนกลำงท่ีรวบรวมวัตถุดิบได้ในปริมำณมำก 
  เช่น รับซื้อน�้ำยำงสดจำกรถบรรทุกเทรลเลอร์
  ขนำด 30 ตัน และจะไม่รับซื้อยำงจำกผู้ขำยรำย
  ย่อย เน่ืองจำกจะท�ำให้โรงงำนสำมำรถลด
  ต้นทุนได้ในจ�ำนวนมำก เช่น สำมำรถลดจ�ำนวน
  พนักงำน ลดควำมแออัดบริเวณลำนรับวัตถุดิบ 
  และลดต้นทุนในส่วนของกระบวนกำรตรวจ
  สอบคุณภำพของวัตถุดิบที่รับซื้อ
 - โรงงำนขนำดกลำงและขนำดเล็กเลือกท่ีจะซื้อ

  น�้ำยำงสดจำกท้ังผู้ขำยรำยย่อยและรำยใหญ่ 
  โดยบำงแห่งจะจัดตั้งศูนย์รับซื้อวัตถุดิบในพ้ืนที่
  ที่ เป ็นแหล่งวัตถุดิบ เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึง
  เกษตรกรรำยย่อย และท�ำให้ได้วัตถุดิบที่มำก
  ขึ้น ลดต้นทุนในกำรบวกรำคำให้กับผู้ขำยรำย
  ใหญ่โดยใช้รถของบริษัทขนส่งวัตถุดิบน�ำเข้ำ
  โรงงำน
 - ในกำรซื้อน�้ำยำงสดจะมีกำรเตรียมอุปกรณ์ให้
  แก่เกษตรกร เพ่ือให้สำมำรถเก็บรักษำน�้ำยำง
  และสำรเคมีท่ีจ�ำเป็นแล้วให้รถของบริษัทมำ
  บรรทุกน�ำ้ยำงสด โดยใช้วธิกีำรแบบ Milk run*
  โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน
 - โรงงำนขนำดกลำงส่วนใหญ่จะรับซื้อยำงแผ่น
  ดิบมำแปรรูป โดยรับซื้ออยู่ที่โรงงำน 
 - มีกำรรับซื้อวัตถุดิบหลำยรูปแบบทั้งยำงแผ่นดิบ 
  ยำงแผ่นรมควัน และยำงแผ่นรมควันอัดก้อน 
  เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรจ�ำหนำ่ยผลผลิต
 - ซื้อวัตถุดิบผ่ำนสถำบันเกษตรกรท่ีสมัครเป็น
  ตลำดเครือข่ำยตลำดกลำงยำงพำรำเพ่ือลด
  ต้นทุนค่ำขนส่งของรำคำตลำดกลำงยำงพำรำ
  มำยังโรงงำน
 - ส�ำรวจแหล่งผลิตยำงแผ่นรมควัน เพ่ือให ้
  สำมำรถตรวจสอบคุณภำพในกำรผลิต และ
  สืบค้นย้อนกลับได้
 -  ให้ควำมรู ้และตรวจสอบและประเมินระดับ
  ควำมสำมำรถของผูข้ำย เพ่ือป้องกันควำมเสยีหำย 
  ที่ อำจ เกิดจำกกำรส ่ งมอบสินค ้ ำที่ ไม ่ ได ้
  มำตรฐำน และไม่พ้นก�ำหนดระยะเวลำ
 -  มีกำรตรวจสอบแท่นวำงสินค้ำ หรือพำเลท 
  (Pallet) ที่ใช้ในกำรรับซื้อยำงอย่ำงสม�่ำเสมอ
  เพ่ือป้องกันควำมคลำดเคลื่อนของน�้ำหนักยำง
  ที่รับซื้อ 
 โรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 20
 -  ให้ฝ่ำยสรรหำวัตถุดิบส�ำรวจข้อมูล เพ่ือตรวจ

*เป็นรูปแบบกำรจัดกำรกำรขนส่งท่ีท�ำกำรสั่งซื้อวัตถุดิบเพ่ือน�ำไปใช้ท�ำกำรผลิตเพ่ือลดปริมำณสินค้ำคงคลัง โดยกำรรับของจำกผู้ขำยทุกรำยในเส้นทำง
ที่ก�ำหนดไว้แล้ว จำกนั้นเดินทำงกลับมำยังโรงงำนผลิต โดยลักษณะกำรขนส่งจะเป็นวงรอบ และต้องตรงเวลำพอดี คลำ้ยกับกำรจัดส่งนมจำกฟำร์มไป
ตำมบ้ำน
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  สอบรำยละเอียดว่ำ ในพ้ืนท่ีมีปริมำณผลผลิต
  แต่ละรูปแบบว่ำมีสัดส่วนเท่ำไร แล้วประสำน
  งำนกับผู้ขำยยำงในแต่ละพ้ืนที่ หลังจำกน้ันน�ำ
  ปริมำณก�ำลังกำรผลิตมำใช้ในกำรก�ำหนดพ้ืนที่
  เป้ำหมำยในกำรซื้อวัตถุดิบ

 -  เปิดศูนย์รับซื้อเพื่อขยำยพื้นที่ซื้อวัตถุดิบ
 -  มีวิธีกำรรับซื้อหลำกหลำยรูปแบบ ทั้งขำย
  ล่วงหนำ้ ขำยฝำก ขำยสด กำรให้โควตำปริมำณ
  และรำคำให้กับซัพพลำยเออร์รำยใหญ่
 -  กำรเลือกซื้อยำงจำกนอกพ้ืนที่ จะเป็นทำงเลือก

ตารางที่ 1  ผู้ประกอบการต้นแบบในอุตสาหกรรมยาพารา แยกเป็นรายภาค
และการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย

การเข้าร่วมประชุม
รายชื่อผู้ประกอบการต้นแบบภาค

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

1. บริษัท ไทยแมคเอสทีอำร์ จ�ำกัด
2. บริษัท กวำ๋งเขิ่น รับเบอร์ (ตรัง) จ�ำกัด
3. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน) สำขำตรัง
4. สหกรณ์กำรเกษตรอุตสำหกรรมตรัง จ�ำกัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยำงบำ้นหนองศรีจันทร์ จ�ำกัด
6. สหกรณ์กำรเกษตรย่ำนตำขำว จ�ำกัด
7. บริษัท ไทยฮั้ว ยำงพำรำ จ�ำกัด สำขำตรัง
1. บริษัท เซำท์แลนด์รีซอร์ท จ�ำกัด (สำขำระยอง)
2. บริษัท ดี.เอส.รับเบอร์แอนด์ลำเท็กซ์ จ�ำกัด
3. บริษัท ศุภำคย์ จ�ำกัด
4. บริษัท ไทยฮั้ว ยำงพำรำ จ�ำกัด สำขำระยอง
5. สหกรณ์กองทุนสวนยำงบ้ำนเขำซก จ�ำกัด
1. สหกรณ์กองทุนสวนยำงโนนสุวรรณ จ�ำกัด
2. บริษัท ย่งล้งรับเบอร์ จ�ำกัด
3. บริษัท วำรินรับเบอร์ จ�ำกัด
4. บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จ�ำกัด 
   ในเครือบริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จ�ำกัด (มหำชน) 
   สำขำประโคนชัย      
5. บริษัท ชุนเจริญรับเบอร์ จ�ำกัด

ใต้

ตะวันออก

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
1ประชมุครัง้ท่ี 1 เมือ่ 16 พฤษภำคม 2562, ครัง้ที ่2 เมือ่ 5 มถุินำยน 2562, ครัง้ท่ี 3 เมือ่ 26 มถุินำยน 2562 
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ภาพที่ 1 การจัดประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมริมนทีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ตรัง ในวันที่ 
16 พฤษภาคม 2562

ภาพท่ี 2 การจดัประชมุเสวนาเชงิปฏิบตักิารเพ่ือรบัฟังความคดิเหน็กลุม่ย่อย (Focus Group) ครัง้ท่ี 2 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ในวันที่ 
5 มิถุนายน 2562

ภาพที ่ 3 การจดัประชมุเสวนาเชงิปฏิบตักิารเพ่ือรบัฟังความคดิเห็นกลุม่ย่อย (Focus Group) ครัง้ที ่ 3 ณ โรงแรมทองธารนิทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในวันท่ี 
26 มิถุนายน 2562
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  สุดท้ำย เนื่องจำกมีต้นทุนสูงที่สุด 
 -  จะมีกำรอธิบำยหลักเกณฑ์ วิธีกำร ทั้งในเรื่อง
  ของกำรซื้อยำง กำรรับเงินค่ำยำง ให้แก่ผู้น�ำยำง
  มำขำยให้ทรำบข้อมูลและรำยละเอียดทั้งหมด

การรบัวตัถดุบิ
 โรงงานแปรรูปน�้ายางข้น
 -  แจกสำรเคมีเช่น TMTD, ZnO และ NH3 เพื่อใช้
  ในกำรรักษำคุณภำพยำงให้แก่ผู้ขำยยำงตำม
  ปริมำณวัตถุดิบท่ีน�ำมำขำยเพื่อป้องกันควำม
  สูญเสียที่เกิดจำกกำรใช้สำรเคมีมำกเกินควำม
  จ�ำเป็น
 -  ให้พนักงำนตรวจสอบคุณภำพ (QC) มำปฏิบัติ
  งำนตรงพ้ืนที่รับวัตถุดิบเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน
  เป็นไปอย่ำงรวดเรว็ และสำมำรถจ�ำแนกน�ำ้ยำงสด
  ได้ตำมคุณสมบัติที่ฝ่ำยผลิตต้องกำร
 โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน
 -  ในกำรรับวัตถุดิบน�้ำยำงสดมำแปรรูปเป็นยำง
  แผ่นรมควัน ควรก�ำหนดข้อตกลงกับเกษตรกร
  หรือผู้ขำยให้มีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน เช่น กำร
  เติมสำรเคมี เวลำในกำรน�ำยำงมำขำย และมี
  กำรตรวจสอบทำงกำยภำพในเบื้องต้น
 -  ก�ำหนดวิธีกำรปฏิบัติของเกษตรกรท่ีเป็นสมำชิก
  ของสหกรณ์ เช่น กำรใช้ตะแกรงกรอง 3 ระดับ 
  ได้แก่ 60, 80, 100 เมช (Mesh) เพ่ือให้ได้
  วัตถุดิบที่มีคุณภำพมำใช้ในกระบวนกำรผลิต
 -  แบ่งกลุ่มของซัพพลำยเออร์โดยใช้เกณฑ์ในกำร
  ตรวจสอบคุณภำพ คือ ควำมชื้น ควำมสะอำด 
  และลักษณะของแผ่นยำง และตัดรำคำรับซื้อ
  ตำมคุณภำพของยำงที่น�ำมำขำย
 -  ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรรับน�้ำหนักของยำงที่
  ประมูลมำจำกภำยนอก จะต้องมีส่วนต่ำงไม่
  เกิน 10 – 30 กิโลกรมั
 โรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 20
 -  มีกำรตรวจสอบกำรใช้กรดในยำงก้อนถ้วย โดย

  ในกรณีที่เกษตรกรใช้กรดฟอร์มิคจะมีกำรเพ่ิม
  รำคำให้เป็นกรณีพิเศษเพื่อป้องกันเรื่องคุณภำพ 
  และกำรดูแลรักษำเครื่องจักร และถ้ำพบว่ำมี
  กำรใช้กรดซลัฟิวรคิจะไม่อนญุำตให้น�ำยำงมำขำย
 -  มีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรรินน�้ำที่ออกจำก
  ยำงก้อนถ้วยของรถแต่ละประเภทโดยมีคู่มือใน
  กำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
 -  กำรรับซื้อยำงจะต้องมีปริมำณไม่น้อยกว่ำ 1 
  ตัน/คัน
 -  ยกเลิกกำรลงยำงด้วยแรงงำนคน โดยเปลี่ยน
  มำใช้เครื่องจักรช่วยในกำรลงยำงเพ่ือประหยัด
  เวลำ และคำ่แรงในกำรลงยำง
 -  มีกำรก�ำหนดข้อบังคับในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
  เช่น รถท่ีน�ำยำงก้อนถ้วยมำขำยจะต้องมีถังเก็บ
  น�้ำเซรั่ม ไม่ท�ำให้น�้ำเซรั่มหกเรี่ยรำด และถ้ำไม่
  เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดก็จะไม่อนุญำตให้
  ท�ำกำรซื้อขำย
 -  มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลลูกค้ำ เพื่อใช้ในกำรตรวจ
  ประวัติของลูกคำ้ในกำรรับวัตถุดิบ

การบรหิารวตัถดุบิ 
 โรงงานแปรรูปน�้ายางข้น
 -  แบ่งสถำนที่จัดเก็บวัตถุดิบแยกตำมศูนย์รับซื้อ 
  และคุณสมบัติทำงเคมี เช่น คำ่ VFA ที่มีค่ำใกล้
  เคียงกัน กำรน�ำวัตถุดิบเข้ำผลิตจะเป็นไปตำม
  คุณภำพเป็นหลัก ไม่ได้ยึดตำมหลัก FIFO* 
 -  มีกำรส�ำรองวัตถุดิบ ในช่วงฤดูกำลปิดกรีด 
 -  รับวัตถุดิบมำแล้วต้องรีบให้มีกำรผลิตให้เร็ว
  ท่ีสุด เพ่ือลดต้นทุนในส่วนของสำรเคมีในกำร
  รักษำสภำพยำง
 -  เปลี่ยนวิธีกำรเติมแอมโมเนีย โดยยกเลิกกำร
  เติมแอมโมเนียในบ่อพักน�้ำยำงสด แต่ไปเติม
  เฉพำะตอนที่ผลิตเป็นน�้ำยำงข้นในแท้งค์ 
 -  กำรปรับระดับสำรละลำยแอมโมเนียที่แจก
  ซัพพลำยเออร์ตำมฤดูกำล เช่น ฤดูร ้อนใช้

*ย่อมำจำก First in First out หมำยถึง สินค้ำที่เข้ำคลังสินค้ำมำก่อนแล้วต้องรีบหมุนเวียนสินค้ำ ท�ำกำรขำยหรือถ่ำยสินค้ำออกไปก่อน เพื่อลดควำม
  เสื่อมของสินค้ำจนขำยสินค้ำนั้นไม่ได้
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  สำรละลำยแอมโมเนยี 13% ฤดูฝนใช้สำรละลำย
  แอมโมเนีย 18%
 โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน 
 -  แบ่งวัตถุดบิทีซ่ือ้ ตำมใบสัง่ซือ้ของผูซ้ือ้ในแต่ละวัน 
  นอกจำกน้ีจะไม่มีกำรเก็บในรูปแบบยำงแผ่นรม
  ควัน แต่จะท�ำกำรแปรรูปเป็นยำงแผ่นรมควัน
  อัดก้อน และก�ำหนดวันในกำรรับมอบยำง
  ภำยใน 7 วัน เพ่ือป้องกันยำงตกค้ำงในคลงัสนิคำ้
 -  ก�ำหนดให้บริษัทใช้หลัก FIFO แล้วเลือกผลิต
  ยำงท่ีมีค่ำปริมำณเนื้อยำงแห้งเท่ำกัน กำรจ่ำย
  วัตถุดิบเป็นหนำ้ที่ของฝ่ำยสรรหำวัตถุดิบ 
 -  มีกำรประชุมค�ำสั่งซื้อแต่ละเดือน เพ่ือก�ำหนด
  แผนกำรผลิตในเรื่องของกำรก�ำหนดจ�ำนวนคน 
  จ�ำนวนวัตถุดิบที่เบิกเข้ำผลิต 
 -  น�ำระบบ SAP* มำใช้ในกำรควบคมุในกระบวนกำร
  บริหำรวัตถุดิบและคลังสินค้ำ 
 -  ในกำรจัดเก็บวัตถุดิบจะเก็บไว้ในคลังสินค้ำ
  มำตรฐำน และมีสินค้ำคงคลังไว้ส�ำหรับผลิต
  อย่ำงน้อย 30 วัน
 -  สถำบันเกษตรกรมีกำรเชื่อมโยงข้อมูลของ
  แต่ละสถำบันโดยใช้ซอฟต์แวร์ร่วมกันในกำร
  บริหำรวัตถุดิบ และสร้ำงอ�ำนำจต่อรอง
 -  ในกรณีท่ีต้องกำรเก็บรักษำยำงในระยะเวลำ
  ยำวนำน ควรใช้ห้องควบคุมสภำพควำมชื้น 
 -  ถ ้ำเป ็นยำงแผ่นดิบสำมำรถวำงไว ้ในพ้ืนท่ี
  อำคำรโล่งแต่มีวัสดุปิดคลุมไว้ ในกรณีเป็นยำง
  ลูกขุนจะเก็บในอำคำรคลังสินค้ำที่มิดชิด จะใช้
  พำเลทไม้กับแผ่นเหล็กขนำด 3 มิลลิเมตร โรย
  แป้งรองพ้ืน โดยวำงซ้อนไม่เกิน 5 ชั้น แล้วใช้
  ผ้ำใบคลุม จะสำมำรถเก็บรักษำสภำพยำงได้ 6 
  เดือน 
 -  มกีำรใช้พำเลทพลำสตกิ แล้วรองด้วยแผ่นพลำสติก
  ประเภทโพลเีอททลีนี (Polyethylene, PE) ทุกชั้น 
  เพื่อป้องกันยำงติดกัน

 -  มีกำรบันทึกข้อมูลกำรรับวัตถุดิบลงในฐำน
  ข้อมูล 
 -  ในกรณีที่ป้องกันสิ่งปฏิกูลท่ีเกิดจำกนกท่ีเข้ำมำ
  ภำยในโรงงำน จะป้องกันด้วยกำรท�ำตำข่ำย
 โรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 20
 -  มีกำรบันทึกข้อมูลผ่ำนระบบ SAP ใช้ลักษณะ 
  FIFO แต่อย่ำงไรก็ตำม อำจจะมีกำรผลิต
  ปริมำณสินคำ้แทรกตำมคุณภำพวัตถุดิบ
 -  มีกำรแบ่งคุณภำพวัตถุดิบ เพ่ือไว้ใช้ผลิตให้กับ
  ผู้ซื้อที่แตกต่ำงกัน 
 -  มีกำรแยกที่เก็บยำงตำมที่มำ เพ่ือใช้ในกำร
  ค�ำนวณปริมำณเน้ือยำงแห้งกับน�้ำหนักท่ีหำย
  ไปของแต่ละศูนย์ที่รับซื้อมำ 
 -  แบ่งยำงออกเป็นห้อง ๆ ประมำณห้องละ 90-
  100 ตัน เพื่อสะดวกในกระบวนกำรผลิต 
 -  ในกำรป้องกันกลิ่น ใช้สำรอินทรีย์ และปูนขำว 
  และจัดให้มีบ่อน�้ำเสียที่รับน�้ำจำกยำงก้อนถ้วย
 -  ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม มีกำรก�ำจัดกล่ิน
  ของกองยำงก้อนถ้วย และท�ำอำคำรเก็บวัตถุดิบ
  ให้เป็นระบบปิด

การผลติและการแปรรปู
 โรงงานแปรรูปน�้ายางข้น
 -  เลือกผลิตท่ีสำขำที่ใกล้กับควำมต้องกำรของ
  ลูกค้ำ 
 -  เลือกใช้เครื่องจักรของบริษัทในเครือ เพ่ือลด
  ต้นทุนในกำรจัดซื้อเครื่องจักร 
 -  มีกำรก�ำหนดเป้ำหมำยกำรผลิตท่ีชัดเจน เพ่ือ
  ควบคุมต้นทุนในกำรผลิต 
 -  น�ำหลักกำรเรื่องเวลำมำตรฐำนมำใช้ในกำร
  ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต โดยจะเริ่ม
  ท�ำกำรเลือกผลิตระหวำ่งเวลำ 22.00 – 9.00 น. 
  จะท�ำให้ค่ำไฟฟ้ำลดลงเหลือ 1.50 บำท/หน่วย 
 -  ให้มีกำรเปิดเครื่องจักรเหลื่อมเวลำกันประมำณ 

*ย่อมำจำก System Application Products หมำยถึง โปรแกรมที่ช่วยจัดกำรสำยงำนทุกสำยงำนของธุรกิจให้สำมำรถเข้ำ ถึงข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว และ  
 ได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�ำ สำมำรถน�ำไปใช้ประกอบกำรด�ำเนินกิจกรรมของธุรกิจได้ และผู้บริหำรสำมำรถเรียกดูข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลสถำนะของ
 บริษัทได้ โดยท�ำหน้ำที่จัดกำรเกี่ยวกับทรัพยำกรขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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  5 นำที เพื่อลดค่ำไฟฟ้ำ 
 -  มีกำรจ่ำยค่ำแรงรวมทั้งค่ำเข้ำกะ ซึ่งจะท�ำให้
  เกิดควำมคุ ้มค่ำกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับค่ำ
  ไฟฟ้ำที่ต้องจ่ำยในช่วงเวลำปกติ
 โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน 
 -  ใช้เตำอบยำงแบบไฟฟ้ำเพ่ือประหยัดพลังงำน 
  และให้ผลผลิตมีคุณภำพอย่ำงสม�่ำเสมอ 
 - พัฒนำโรงงำนให้เข้ำสู ่มำตรฐำน GMP และ
  ระบบ ISO
 -  จ้ำงพนักงำนรำยเหมำ และมีกำรก�ำหนดดัชนีชี้
  วัดผลงำน (KPI) ผู้ควบคุม เช่น กำรใช้ไม้ฟืน 
  คุณภำพยำง ปริมำณกำรผลิต และในส่วนของ
  แรงงำนจ้ำงเหมำก็มีดัชนีชี้วัดผลงำนของแต่ละ
  งำน ถ้ำท�ำไม่ได้ จ่ำยแค่ค่ำแรงรำยวัน แต่ถ้ำ
  ท�ำได้เกินที่ก�ำหนด ก็จะให้เงินตอบแทนพิเศษ
  เป็นแรงจูงใจ จะท�ำให้ได้ประสิทธิภำพในกำร
  ผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนเฉลี่ยก็จะลดลง
 -  จดัจ�ำนวนแรงงำนให้เหมำะสมกับก�ำลงักำรผลติ 
 -  ก�ำหนดมำตรฐำนของไม้ฟืนท่ีใช้ในกำรผลิต 
  และเก็บสถิติกำรใช้ไม้ฟืนมำเปรียบเทียบ
 -  ใช้ไม้เงำะซึ่งให้พลังงำนควำมร้อนสูงมำเป็นเชื้อ
  เพลิงในกำรผลิต
 -  ก�ำหนดให้มีกำรแข่งขันโดยให้โบนัสพิเศษเป็น
  แรงจูงใจให้แก่โรงงำนในเครือทั้งหมด
 -  ก�ำหนดช่วงเวลำผลิตในช่วงควำมต้องกำร
  ไฟฟ้ำต�่ำ (Off peak) เพื่อประหยัดค่ำไฟฟำ้
 -  ก�ำหนดมำตรกำรประหยัด ควบคุมกำรใช ้
  ทรัพยำกร แล้วค�ำนวณต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยให้
  เป็นไปตำมต้นทุนเปำ้หมำยที่ก�ำหนดไว้ 
 -  กำรเบิกสินค้ำในกำรผลิต จะใช้คุณภำพที่ใกล้
  เคียงกัน หรือมีกำรใช้สินค้ำของผู ้ขำยรำย
  เดียวกัน
 -  มีกำรใช้สำยพำนล�ำเลียงทดแทนกำรใช้แรงงำน
  คนในกระบวนกำรผลิต
 -  มีกำรลดต้นทุนในกำรใช้น�้ำ โดยใช้น�้ำบำดำล 
  มีกำรขุดสระมำใช้ในช่วงฤดูฝน
 

โรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 20
 -  วันธรรมดำจะเริ่มผลิตในเวลำ 6.00 - 14.00 น. 
  และจะผลิตในตอนกลำงคืนเพ่ือลดต้นทุนค่ำ
  ไฟฟำ้ 
 -  ใช้กะลำปำล์ม และ ไม้สับ ในกำรให้ควำมร้อน
  ในกำรอบยำง แทนกำรใช้ก๊ำซ LPG เนื่องจำก
  ให้พลังงำนควำมร้อนท่ีเสถียร รวมท้ังศึกษำกำร
  ใช้หญ้ำเนเปียร์ทดแทน 
 - บังคับใช้คู ่มือกำรปฏิบัติงำน ให้มีกำรบ�ำรุง
  รักษำเครื่องจักรอย่ำงต่อเน่ืองตำมระยะเวลำที่
  ก�ำหนด ซึ่งจะท�ำให้มีกำรประหยัดต้นทุนใน
  กระบวนกำรผลิตและซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร 
 -  ลดปริมำณยำงที่หล่นจำกสำยพำนกำรผลิต 
  โดยกำรท�ำที่กั้น
 -  ไม่มีกำรท�ำยำงเครปเก็บเอำไว้ก่อน จะผลิต
  เฉพำะยำงก้อนถ้วย เพ่ือลดขั้นตอน และลดคน
  ในกำรผลิตได้ ซึ่งจะลดต้นทุนได้ประมำณ 50% 
 - ใช้หุ ่นยนต์ในกระบวนกำรผลิตเพ่ือลดกำรใช้
  แรงงำนคน เช่น กำรดึงยำงออกจำกตะกง
 -  ผลิตตำมค�ำสั่งซื้อของลูกค้ำเป็นหลัก ลดกำร
  เก็บสินค้ำคงคลังเป็นยำงแท่ง แต่เก็บสินค้ำ
  คงคลังในรูปแบบของยำงก้อนถ้วยเพ่ือป้องกัน
  กำรขำดทุนจำกมูลค่ำของสินค้ำ และระยะเวลำ
  ของใบรับรอง

การตรวจสอบคณุภาพ 
 โรงงานแปรรูปน�้ายางข้น
 -  มอบหมำยให้พนักงำนในฝ่ำยโลจิสติกส์ท�ำงำน
  แบบหลำกหลำยหน้ำท่ี โดยท�ำหน้ำที่ในกำร
  ตรวจสอบคุณภำพด้วย 
 -  มีกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินกำรของผู้ขำยยำง 
 -  มีกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลลูกค้ำ เพื่อใช้ในกำรตรวจ
  ประวัติของลูกคำ้ในกำรรับวัตถุดิบ 
 -  ในระหว่ำงกระบวนกำรผลิต จะมีกำรควบคุม
  คุณภำพตลอดกระบวนกำรผลิต
 โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน 
 -  ลดจ�ำนวนคนในกำรปฏิบัติงำนในกำรตรวจ
  สอบคุณภำพด้วยกำรจัดงำนใหม่ 
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 -  น�ำแท็บเล็ต (Tablet)  มำใช้ในกำรตรวจสอบ
  คุณภำพผ่ำนแอปพลิเคชัน (Application) เพ่ือ
  ส่งข้อมูลล่ำสุดให้ผู้บริหำร 
 -  มุ่งเน้นกำรตรวจสอบคุณภำพในจุดที่ส�ำคัญท่ี
  ลูกค้ำต้องกำร และลดกำรตรวจสอบที่ไม่จ�ำเป็น 
 -  ใช้ระบบ ISO เข้ำมำใช้ในกำรควบคุมระบบกำร
  ท�ำงำน 
 -  ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น เครื่องตรวจวัด
  ควำมชื้นในกำรปฏิบัติงำน 
 -  มกีำรถ่ำยภำพรำยละเอยีดท้ังหมด หรอื VDO call 
  เพ่ือยืนยันกับลกูค้ำ หรอืเอกสำรคณุภำพกับผูซ้ื้อ
 -  มีกำรทวนสอบน�้ำหนักทุกครั้ง
 โรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 20
 -  น�ำแท็บเล็ตมำใช้ในกำรตรวจสอบคุณภำพ 
  (QC) ผ่ำนแอปพลิเคชัน เพื่อส่งข้อมูลล่ำสุดให้ผู้
  บริหำร 
 -  มีกำรฝึกอบรมให้พนักงำนได้รับทรำบถึงข้อ
  ก�ำหนดทำงดำ้นคุณภำพ 
 -  ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้ำ พนักงำนขับรถ ให้มี
  ควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำน
 -  ใช้เอกสำรรำยงำนตรวจสอบ (Checklist) ตำม
  คู่มือกำรปฏิบัติงำน ตำมมำตรฐำน ISO 
 -  เพ่ิมมำตรกำรในกำรดูแลรักษำสินค้ำระหว่ำงส่ง
  มอบโดยก�ำหนดใช้ตัวรัด (Seal) 8 ตัว ต่อรถ
  บรรทุก 1 คันเพ่ือป ้องกันควำมสูญเสียใน
  กระบวนกำรขนส่ง
 -  มีกำรตรวจสอบคุณภำพ (QC) ใน 2 จุดที่ส�ำคัญ
  คือ จุดท่ีได้ผลิตภัณฑ์และก่อนกำรส่งมอบ
  ผลิตภัณฑ์โดยบังคับใช้คู ่มือปฏิบัติงำนอย่ำง
  เคร่งครัด

การบรรจภุณัฑ์ 
 โรงงานแปรรูปน�า้ยางข้น
 -  ในกำรบรรจุแบบใส่ในถุงสูญญำกำศ (Flexi-
  bag) 20 ตันต่อตู้ จะมีกำรฝึกอบรมพนักงำนที่
  รบัผดิชอบ ทดแทนกำรจ้ำงผูร้บัจ้ำงจำกภำยนอก 
  แล้วมำบรรจุเองภำยในบริษัท สำมำรถลด
  ต้นทุนได้ประมำณ 50% 

 -  คัดเลือกตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้มำตรฐำน เป็นที่
  ยอมรับของลูกค้ำ เพื่อป้องกันควำมเสียหำย 
 -  ใช้เครื่องมือวัดควำมถ่วงจ�ำเพำะของน�้ำยำงเพื่อ
  ใช้ในกำรบรรจุ จะท�ำให้บรรจุน�้ำยำงลงบรรจุ
  ภัณฑ์ได้รวดเร็วขึ้น
 -  กำรบรรจุแบบใส่ในถังมำตรฐำนขนำด 205 
  กิโลกรัม (Drum) เพ่ิมขนำดบรรจุในตู้คอนเทน-
  เนอร์ จำก 80 ถัง เป็น 98 ถัง และในกำรขึ้น 1 ตู้ 
  เปลี่ยนมำใช้เครื่องมือทุ่นแรง เช่น เครน และรถ
  โฟร์คลิฟท์ จะท�ำให้ลดกำรใช้คนในกำรบรรจุ
  จำก 6-8 คน เหลือเพียง 2-4 คนเทำ่นั้น 
 -  ส�ำหรับบริษัทท่ีขำดควำมช�ำนำญจะเลือกใช้
  ผู้รับจ้ำงจำกภำยนอกเป็นผู้ด�ำเนินกำรเพ่ือลด
  ระยะเวลำในกำรด�ำเนินงำน 
 โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน 
 -  ใช้พนักงำนของโรงงำนในกำรบรรจุยำงขึ้นตู ้ 
  โดยเลิกใช้กำรจ้ำงจำกภำยนอก แต่เป็นใน
  ลักษณะกำรจ้ำงเหมำ มีกำรเก็บข้อมูลระยะ
  เวลำในกำรรอคอยสินค้ำ (Lead time) ว่ำ
  สำมำรถท�ำงำนได ้ ก่ีตู ้ต ่อวัน เ พ่ือน�ำมำใช ้
  ก�ำหนดดัชนีชี้วัดผลงำน
 -  กำรควบคุมกำรท�ำงำนให้อยู ่ในระยะเวลำ
  ท�ำงำนเพื่อลดคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกคำ่ล่วงเวลำ 
 - ใช้ถังอัดยำงแบบใหม่ เมื่ออัดยำงเป็นก้อนเสร็จ 
  จะสำมำรถเปิดฝำข้ำง แล้วมีเครื่องดันออก  
 -  กำรควบคุมกำรท�ำงำนให้อยู ่ในระยะเวลำ
  ท�ำงำนเพื่อลดคำ่ใช้จ่ำยที่เกิดจำกคำ่ล่วงเวลำ 
 -  ก�ำหนดดชันีชีว้ดัผลงำนเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ
  ในกำรปฏิบัติงำน 
 โรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 20
 -  ใช้เครื่องมือทำงวิทยำศำสตร์มำใช้ในกำรน�ำ
  เขำ้บรรจุภัณฑ์ และเพิ่มกำรใช้ลูกกลิ้ง (Rolling) 
  ในกำรเคลื่อนยำ้ยยำงแทนคน 
 -  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสถำนท่ีชั่งน�้ำหนัก
  และสแกนโลหะ ถ้ำไม่ได้มำตรฐำนจะมีกำร
  ผลักยำงออกจำกสำยพำน 
 -  ใช้ระบบ Jig fixture* ในกำรเรียงยำงลงถัง 
  ทดแทนกำรใช้คน 
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การบรหิารคลงัสนิค้า
 โรงงานแปรรูปน�้ายางข้น
 -  ผลิตสินค้ำตำมค�ำสั่งซื้อของลูกค้ำ 
 -  จะท�ำกำรเพ่ิมปริมำณสินค้ำคงคลังส�ำหรับ
  จ�ำหน่ำยในช่วงฤดูกำลปิดกรีด 
 -  กำรเติมแอมโมเนียลงในแท้งค์น�้ำยำงข้นจะ
  ยกเลิกกำรเติม 3 ระดับ เช่น ในอดีต คือ รองพื้น
  แท้งค์ กลำงแท้งค์ และบนแท้งค์ มำเป็นเติม
  เฉพำะส่วนบนแท้งค์ที่เดียว ก็สำมำรถควบคุม
  คุณภำพประหยัดสำรเคมีและแรงงำนในกำร
  ปฏิบัติงำนได้
 โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน 
 -  มีกำรแบ่งพ้ืนที่ในกำรจัดเก็บ เช่น พ้ืนท่ีเก็บยำง
  แผ่นดิบ จะไม่อยู่ติดกับยำงแผ่นรมควัน 
 -  เก็บผลติภณัฑ์ ไว้ใกล้กับจดุโหลด เพ่ือลดค่ำใช้จำ่ย 
 -  ตรวจเช็คปริมำณเชื้อเพลิงที่ใช้ของรถโฟร์คลิฟท์ 
  เพ่ือประเมินประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนใน
  ส่วนของคลังสินค้ำ 
 -  ตรวจสอบอำคำรคลังสินค้ำให้มีควำมพร้อม
  ส�ำหรับเก็บรักษำสินค้ำ
 -  ไม่เก็บสินค้ำไว้เป็นเวลำนำนนำน เพ่ือป้องกัน
  กำรเสื่อมคุณภำพของสินค้ำ 
 โรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 20
 -  ลดกำรเก็บสินค้ำคงคลัง โดยใช้พ้ืนที่ให้เกิด
  ประโยชน์สูงสุดส�ำหรับกระบวนกำรผลิต และ
  ลดค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำรคลังสินค้ำ 
 -  แบ่งปันข้อมูลและสร้ำงควำมร่วมมือกับลูกค้ำ 
  เพ่ือร่วมกันก�ำหนดและวำงแผนก�ำลังกำรผลิต
  สินค้ำให้ได้คุณภำพตำมที่ลูกค้ำต้องกำร 
 -  ตรวจสอบอำคำรที่ใช้ในกำรจัดเก็บ ให้มีควำม
  พร้อมอยู่ตลอดเวลำ 
 -  ลงทุนสร้ำงชั้นเก็บยำง ขนำดสำมชั้นเพ่ือเพ่ิม
  พื้นที่ในกำรจัดเก็บ 
 -  ก�ำหนดระยะเวลำในกำรเก็บสนิค้ำคงคลงั ไม่เกิน 

  30 วนั ให้สอดคล้องกับอำยุของใบรบัรองสนิค้ำ

การขนส่งและส่งออก
 โรงงานแปรรูปน�้ายางข้น
 -  เลือกผู้รับจ้ำงขนส่งที่มีควำมยืดหยุ่นเก่ียวกับ
  ระยะเวลำในกำรขนส่ง เพ่ือป้องกันควำมเสยีหำย
  จำกกำรไม่ทันสำยเรือ หรือใช้รถในกำรขนส่ง
  ของตนเองเพ่ือป้องกันปัญหำกำรขำดแคลนรถ
  ขนส่ง 
 -  เลือกรูปแบบกำรขนส่งที่ตรวจสอบง่ำยที่สุด
 โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควัน
 -  จ้ำงชิปปิ้ง (Shipping) จำกภำยนอกมำจัดกำร
  เรื่องสำยเรือ กำรส่งออก แต่กำรจัดหำรถบรรทุก
  จะใช้รถของบริษัทในเครือ และจะใช้รูปแบบ 
  Backhaul** เพื่อลดต้นทุนในกำรขนส่ง 
 -  มีกำรวำงแผนและก�ำหนดเวลำร่วมกับบริษัทท่ี
  ดูแลเรื่องกำรขนส่ง เพื่อไม่ให้เสียเวลำรอคอยใน
  กำรท�ำงำน 
 -  กำรรับค�ำสั่งซื้อสินค้ำต้องพิจำรณำเรื่องน�้ำหนัก
  ที่เหมำะสมกับขนำดบรรจุของรถ 
 -  พิจำรณำเลือกด่ำนส่งออกที่ใกล้ที่สุดเป็นล�ำดับ
  แรก และถัดมำคือ ตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้ 
 โรงงานแปรรูปยางแท่ง STR 20
 -  ในกำรขนส่งยำง ให้มีกำรประทับตรำท่ีชัดเจน 
  รวมทั้งหลักฐำนต่ำง ๆ เช่น ภำพถ่ำย กำรปรับ
  หรือทดสอบเทียบเครื่องชั่ง
 - ท�ำสัญญำระยะยำวกับผู้ประกอบกำรขนส่งท่ีมี
  คุณภำพในกำรให้บริกำร
 -  ลดต้นทุนกำรขนส่งโดยเลือกกำรขำยยำง ณ 
  รำคำหน้ำโรงงำน 

สรุปผลการศึกษา
 จำกแนวทำงในกำรลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ท่ีได้
กล่ำวมำ สำมำรถสรุปได้ว่ำสิ่งท่ีส�ำคัญท่ีสุดในกำรลดต้น

*กำรใช้อุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์ก�ำหนดต�ำแหน่ง เป็นกำรใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบเพ่ือกำรท�ำงำนใดงำนหนึ่งโดยเฉพำะ ในกำรจับยึดชิ้นงำน หรือช่วย 
 ก�ำหนดต�ำแหน่ง
**เป็นส่วนหนึ่งของเท่ียวกำรขนส่ง (โดยทั่วไปใช้กับกำรขนส่งทำงถนน) เป็นขำกลับของกำรขนส่งเพ่ือกลับไปยังต้นทำง ในทำงอุดมคติแล้วผู้ให้บริกำร
   ขนส่งจะพยำยำมหำของอะไรบำงอย่ำงเพ่ือขนกลบัไปด้วยเพ่ือไม่ให้เสยีเท่ียว
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ทุนด้ำนโลจิสติกส์ คือกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ หรือกำรใช้
ป ั จจั ยกำรผลิต  ( Inpu t )  ในกำรผลิตได ้อย ่ ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพ่ือให้เกิดผลผลิต (Out-
put) สูงสุด ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำกำรเพิ่มประสิทธิภำพ คือ 
กำรเพิ่มปริมำณผลผลิต และลดกำรใช้ปัจจัยกำรผลิต ซึ่ง
ในกระบวนกำรผลิต แปรรูป กำรส่งออกยำง หรือ
ผลิตภัณฑ์ยำง จะมีกระบวนกำรหรือขั้นตอนที่ส�ำคัญ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 กระบวนกำร คือ กำรซื้อวัตถุดิบ กำรรับ
วัตถุดิบ กำรบริหำรวัตถุดิบ กำรผลิต/แปรรูป กำรตรวจ
สอบคุณภำพ กำรบริหำรคลังสินค ้ำ  กำรส ่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ และกำรขนส่ง/กำรส่งออก 
 ดังนั้น ในกำรหำแนวทำงส�ำหรับกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics cost 
leadership model)  ของผู ้ประกอบกำรในด ้ำน
อุตสำหกรรมยำงพำรำ จึงจ�ำเป็นต้องวิเครำะห์ภำพรวม
ของผลผลิต และปัจจัยกำรผลิตของกระบวนกำรท้ัง 
8 กระบวนกำร ดังนี้

การซือ้วตัถุดบิ/การรบัวตัถุดบิ
 1. ฝึกอบรมและถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู ้ปฏิบัติ
งำนและผู้ขำยวัตถุดิบทั้งในส่วนของรำยย่อยหรือรำย
ใหญ่ให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับคุณสมบัติและ
คุณภำพของวัตถุดิบที่โรงงำนแปรรูปยำงพำรำ 
 2. อธิบำยหลักเกณฑ์ วิธีกำร ทั้งในเรื่องของกำรรับ
ซื้อวัตถุดิบ กำรรับ-จ่ำยเงิน ให้แก่ผู้ขำยวัตถุดิบ ได้รับ
ทรำบข้อมูลและรำยละเอียดทั้งหมด รวมท้ังสร้ำงควำม
ร่วมมือกับผู้ขำยยำงในลักษณะของคู่ค้ำ ขยำยรูปแบบ
หรือเพ่ิมช่องทำงในกำรรับซื้อวัตถุดิบให้มีควำมหลำก
หลำย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู ้ขำยวัตถุดิบ 
และปริมำณวัตถุดิบที่โรงงำนแปรรูปยำงพำรำต้องกำร
 3. กำรฝึกฝนให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถด�ำเนินงำนได้
ในหลำกหลำยทักษะ (Multi skill) ท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ด�ำเนินงำนเพ่ือลดต้นทุนในกำรจ้ำงแรงงำนเกินควำม
จ�ำเป็น
 4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือวิธีกำรใช้สำรเคมีหรือ
วัสดุอุปกรณ์เท่ำที่จ�ำเป็น เพื่อลดค่ำใช้จ่ำยสิ้นเปลือง
 5. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกระบวนกำรซื้อ
ขำยให้มีควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำน มีควำมถูกต้อง

และเป็นที่ยอมรับของผู้ขำยวัตถุดิบ
 6.  ส�ำรวจและจัดท�ำฐำนข้อมูลของผู้ขำยวัตถุดิบ 
เพ่ือใช้ในกำรตรวจประวัติของลูกค้ำในกำรรับวัตถุดิบ 
เพ่ือให้สำมำรถสืบค้นข้อมูลย้อนกลับได้ และสำมำรถ
บริหำรจัดกำรของผู้ขำยวัตถุดิบตำมระดับควำมส�ำคัญ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 7. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรขำยวัตถุดิบให้เป็นไป
ตำมข้อกฎหมำยและข้อบังคับในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือป้องกันปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและข้อร้องเรียน
ของชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงงำน
 8. สรำ้งแรงจูงใจให้แก่ผู้ขำยวัตถุดิบที่น�ำวัตถุดิบที่
มีคุณภำพมำขำย เช่น กำรให้รำคำเพ่ิม และลงโทษผู้ที่
น�ำวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภำพมำขำย เช่น กำรปรับ กำรห้ำม
ขำย เป็นต้น
 9. ปรับเปลี่ยนวิธีกำรที่สิ้นเปลืองระยะเวลำในกำร
ด�ำเนินงำนท่ีไม่จ�ำเป็น เช่น ลดกำรตรวจสอบคุณภำพใน
บำงขั้นตอนท่ีไม่จ�ำเป็น หรือ ลดกำรใช้แรงงำนคนมำใช้
เครื่องจักรในกระบวนกำรท�ำงำนที่มีโอกำสเกิดแถวคอย
ในกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรลงยำงก้อนถ้วย
 10. เลือกวิธีกำรท่ีคุ ้มค่ำและเหมำะสมกับกำร
ด�ำเนินงำน เช่น กำรใช้รถบรรทุกของตนเองในกำรไปรับ
วัตถุดิบแทนกำรจ้ำงรถบรรทุกภำยนอก หรือเลือกใช้รถ
บรรทุกจำกภำยนอกที่มีค ่ำใช้จ ่ำยต�่ำกว่ำกำรใช้รถ
บรรทุกของตนเอง หรือ กำรเปิดจุดรับซื้อย่อยเพื่อรวบรวม
ปริมำณวัตถุดิบในกรณีขำดแคลนวัตถุดิบแล้วกระทบต่อ
ต้นทุนในกระบวนกำรผลิต เป็นต้น
 11.  หำแหล ่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต�่ ำในกรณี
ต้องกำรสะสมหรือรวบรวมวัตถุดิบไว้เพ่ือกำรผลิตใน
ระยะยำว จะท�ำให้สำมำรถลดภำระค่ำใช้จ่ำยในส่วนของ
ต้นทุนเงินทุนได้
 12. เข้ำประมูลยำงในตลำดกลำงยำงพำรำ หรือ
ตลำดประมูลยำงของกำรยำงแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในเรื่องของมำตรฐำน เพื่อลดต้นทุนซึ่งอำจจะเกิด
จำกของเสยีในกระบวนกำรผลติ และลดค่ำควำมเสยีหำย
กำรส่งคืนสินค้ำกลับจำกบริษัทผู้ใช้ยำง
 13. ในกำรใช้รถบรรทุกของตนเองต้องค�ำนึงถึงค่ำ
เสียโอกำสในกรณีกำรบรรทุกเท่ียวเปล่ำ ซึ่งอำจจะใช้วิธี
กำรแบบ Milk run เพื่อลดต้นทุนในกำรขนส่ง
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การบรหิารวตัถดุบิ
  1. บันทึกรำยกำรของวัตถุดิบเพ่ือให้ง่ำยต่อกำร
บริหำรวัตถุดิบ มีกำรแยกประเภทของวัตถุดิบ เช่น แยก
ตำมคุณสมบัติทำงกำยภำพ หรือคุณสมบัติทำงเคมี 
ควำมพร้อมในกำรน�ำเข้ำผลิต เป็นต้น
 2. จัดเตรียมอำคำรสถำนที่ให้เหมำะสมต่อกำรจัด
เก็บวัตถุดิบ และไม่ให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุง
คุณภำพของวัตถุดิบอีกครั้ง เช่น กำรป้องกันสิ่งปฏิกูลท่ี
เกิดจำกมูลนก
 3. ก�ำหนดคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน โดยเฉพำะ
กำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับวัสดุอุปกรณ์และสำรเคมี 
โดยก�ำหนดให้มีค่ำมำตรฐำนในส่วนของปริมำณกำรใช้ 
และกำรป้องกันอุบัติเหตุท่ีอำจสร้ำงควำมอันตรำยให้แก่
ผู้ปฏิบัติงำน
 4. ก�ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรบริหำรวัตถุดิบ โดย
ค�ำนึงถึงผลกระทบทำงด้ำนสิง่แวดล้อม เช่น มลพิษทำงน�ำ้ 
มลพิษทำงกลิ่น และมลพิษทำงเสียง 
 5. รับวัตถุดิบมำแล้วต้องรีบให้มีกำรผลิตให้เร็ว
ที่สุด โดยอำจให้หลัก FIFO เพื่อลดต้นทุนในส่วนของสำร
เคมี และค่ำใช้จ ่ำยส่วนเพ่ิมในกำรรักษำสภำพของ
วัตถุดิบ
 6. ส�ำรองวัตถุดิบ ในช่วงฤดูกำลปิดกรีดให้เพียง
พอต่อกำรผลิต เพื่อลดต้นทุนผันแปรเพิ่มสูงขึ้น 
 7. น�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
เช่น โปรแกรม SAP หรือใช้แอปพลิเคชัน ผำ่นสมำร์ทโพน 
ในกำรบริหำรวัตถุดิบ เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนมีควำม
แม่นย�ำและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
 8. ศึกษำวิธีกำรในกำรจัดเก็บวัตถุดิบที่ทันสมัย 
และก�ำหนดวิ ธีกำรจัดเ ก็บและบริหำร วัตถุดิบให ้
สอดคล้องกับขนำดและควำมสำมำรถของโรงงำน
แปรรูปยำงพำรำ
 9. จัดแผนผังและกระบวนกำรไหลเวียนของ
วัตถุดิบให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้สะดวก ลดค่ำใช้จ่ำยที่
ไม่จ�ำเป็น หรือกำรเสียค่ำใช้จ่ำยซ�้ำ
 10. วิเครำะห์สถิติกำรซื้อวัตถุดิบ และค�ำสั่งซื้อใน
แต่ละช่วงเวลำ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดในกำรบริหำร
วัตถุดิบ

การผลติและการแปรรปู
  1. ด�ำเนินกำรผลิตท่ีปริมำณใกล้เคียงกับก�ำลัง
กำรผลิตหรือประสิทธิภำพกำรผลิตของเครื่องจักรและ
แรงงำน เพื่อท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยลดลง
 2. ควรใช้เครื่องจักรท่ีเหมำะสมต่อกำรผลิต โดย
ต้องตรวจวัดและบันทึกค่ำเพ่ือให้ทรำบต้นทุนกำรผลิต
ที่แท้จริงของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง
 3. ควรท�ำกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง ลดกำรหยุดของ
เครื่องจักรให้น้อยท่ีสุด ซึ่งจะท�ำให้ปริมำณผลผลิตเพ่ิม
ขึ้น และสำมำรถลดต้นทุนในกำรเปิดเครื่องจักรใหม่ได้
 4. ควรจัดกำรและดูแลให้เครื่องจักรช�ำรุดน้อย
ที่สุด กำรที่เครื่องจักรช�ำรุดหรือเสียบ่อยจะท�ำให้ต้นทุน
กำรผลิตสูงขึ้น ดังน้ัน โรงงำนแปรรูปยำงควรจัดท�ำ
แผนกำรบ�ำรุงรักษำที่ดี รวมทั้งจัดท�ำส�ำรองอะไหล่ตำ่ง ๆ 
เพ่ือให้เครื่องจักรหยุดเพ่ือซ่อมบ�ำรุงโดยใช้ระยะเวลำ
น้อยที่สุด
 5. ใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติแทนกำรใช้คน
ท�ำงำน เนื่องจำกมีควำมเที่ยงตรงและต้นทุนกำรผลิตต�่ำ
กว่ำ เช่น กำรใช้สำยพำน หรือเครื่องบรรจุยำงใส่ถุง กำร
ดึงยำงออกจำกตะกง เป็นต้น
 6. น�ำหลักกำรเรื่องเวลำมำตรฐำนมำใช้ในกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรผลิต เช่น เวลำ
เข้ำงำนในแต่ละกะ ให้สอดคล้องกับกำรคิดค่ำไฟฟ้ำ
แบบควำมต้องกำรไฟฟำ้ต�่ำ (Off peak) เช่น กำรผลิตใน
ช่วงเวลำ 22.00 – 9.00 น.
 7. ลดต้นทุนแรงงำนทำงตรง คือ กำรจ้ำงพนักงำน
ให้ผันแปรตำมปริมำณงำน โดยกำรลดค่ำแรงที่จ่ำย
พนักงำนผลิต เช่น ค่ำแรงซ่อมงำน ค่ำล่วงเวลำ จำก
ควำมบกพร่อง/ผิดพลำดจำกกำรผลิตหรือกำรวำงแผน
กำรผลิต เป็นต้น
 8. ก�ำหนดค่ำมำตรฐำนส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำนในทุก
ต�ำแหน่ง ทุกระดับ และจัดจ�ำนวนแรงงำนให้เหมำะสม
กับก�ำลังกำรผลิต
 9. หำแนวทำงในกำรลดควำมสูญเสียในกระบวน
กำรผลิต
 10. ควรใช้พลังงำนที่เหมำะสมกับกำรผลิต เช่น 
กำรใช้ไม้ฟืน ก๊ำซ และควรหำเชื้อเพลิงอื่นที่มีต้นทุนต�่ำ
กวำ่เพื่อลดต้นทุนในกำรผลิต เช่น 
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ใช้ไม้เงำะแทนไม้ยำง เป็นต้น
 11. ควรท�ำกำรสอบเทียบมำตรวัดต่ำง ๆ อยู่ตลอด
เวลำ เช่น เครื่องชั่งน�้ำหนัก เครื่องควบคุมควำมร้อน เพื่อ
ให้คุณภำพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตำมมำตรฐำน
 12. ใช้น�้ำบำดำลหรือน�้ำบ่อในกำรลดต้นทุนใน
กำรใช้น�้ำในกระบวนกำรผลิต และมีกำรบ�ำบัดน�้ำเสียให้
สำมำรถน�ำน�้ำเสียกลับมำใช้ในกระบวนกำรผลิตได้อีก
 13. จัดกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติ
งำนให้สำมำรถปฏิบัติงำนทดแทนกันได้
 14. น�ำมำตรฐำนระบบคุณภำพ เช่น ISO หรือ 
GMP มำใช้ในกระบวนกำรผลิต

การตรวจสอบคุณภาพ
  1. จัดกำรฝึกอบรมถ่ำยทอดควำมรู ้ให ้แก ่
ผู ้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรผลิต หรือโลจิสติกส์ ให้
สำมำรถปฏิบัติงำนตรวจสอบหรือควบคุมคุณภำพได้
 2. ลดกำรตรวจสอบคุณภำพที่ไม่จ�ำเป็น แต่มุ่ง
เน้นในส่วนที่เป็นข้อกังวลของลูกค้ำ เพ่ือลดระยะเวลำใน
กำรตรวจสอบ
 3. ให้ผู้ปฏิบัติงำนปฏิบัติตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงเคร่งครัด
 4. น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำช่วยในกำรปฏิบัติ
งำน เช่น กำรใช้แอปพลิเคชันผ่ำนสมำร์ทโพน เพ่ือใช้
ตรวจสอบควำมชื้น หรืออุณหภูมิ เพ่ือลดขั้นตอนและ
จ�ำนวนแรงงำน
 5. บันทึกภำพหรือวีดีโอเพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำร
ยืนยันกับลูกค้ำในกรณีที่สินค้ำมีปัญหำ ซึ่งอำจก่อให้เกิด
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเคลมสินค้ำ

การบรรจภุณัฑ์
  1. กรณีโรงงำนน�้ำยำงข ้นให ้ เปรียบเทียบ
ประสิทธิภำพในกำรบรรจุยำงลงถังหรือถุงสูญญำกำศ 
ในกำรใช้ผู้ปฏิบัติงำนของโรงงำน หรือกำรจ้ำงเหมำจำก
ภำยนอกมำด�ำเนินกำร โดยต้องค�ำนึงถึงค่ำใช้จ่ำย และ
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรบรรจุ แล้วค่อยตัดสินใจเลือก
 2. ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ และเลือกบรรจุยำง
ลงในตู้คอนเทนเนอร์ที่มีสภำพดี ได้มำตรฐำนเท่ำนั้น เพื่อ
ป้องกันสินค้ำเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่ง

 3. บันทึกข้อมูลกำรบรรจุภัณฑ์ทุกล็อต เพ่ือใช้ใน
กำรติดตำมสินค้ำ และให้เก็บระยะเวลำท่ีใช้ในกำร
ท�ำงำน เพื่อจัดท�ำเป็นคำ่มำตรฐำน
 4. ควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้แล้วเสร็จภำยในเวลำ
ท�ำงำนปกติ ลดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกค่ำล่วงเวลำ
 5. ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเหมำะสมต่อกำร
ปฏิบัติงำน เช่น เครื่องวัดควำมถ่วงจ�ำเพำะของน�้ำยำง 
จะท�ำให้บรรจุน�้ำยำงได้รวดเร็วขึ้น หรือเครื่องสแกนโลหะ
ก่อนบรรจุยำงใส่ลงในถุง
 6. ใช้เครื่องจักรทดแทนกำรใช้แรงงำนคน เช่น ใช้
สำยพำนในกำรล�ำเลียงยำง ใช้เครื่องบรรจุถุงแทนกำรใช้
คน หรือ กำรใช้ระบบ Jig fixture ในกำรเรียงยำงลงถัง

การบรหิารคลงัสนิค้า
  1. ลดข้อผิดพลำดในกำรท�ำงำน ไม่ว ่ำจะ
เป็นกำรหยิบสินค้ำผิด ท�ำให้ต้องไปหยิบใหม่ กำรเก็บ
สินค้ำผิดท่ี ท�ำให้นับสินค้ำไม่ตรงกับในระบบ ต้องเสีย
เวลำนับใหม่ กำรไม่ยิงบำร์โค้ดเมื่อมีสินค้ำเข้ำหรือออก
จำกคลัง
 2. ควบคุมอุณหภูมิในคลังสินค้ำให้อยู่ในระดับที่
เหมำะสม ป้องกันสินค้ำหรือวัสดุท่ีหุ ้มห่อสินค้ำ เช่น 
พลำสติก เปลี่ยนสภำพเป็นสินค้ำตกคุณภำพ และจะ
กลำยเป็นสินค้ำคงคลังที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว (Dead 
stock) 
 3. ลดกำรเก็บสินค้ำในคลัง ด้วยวิธีกำรส่งผ่ำน
สินค้ำที่เรียกวำ่ Cross docking ซึ่งเป็นกำรรับสินค้ำเข้ำ
เพ่ือกระจำยออกไปยังลูกค้ำทันที ไม่มีกำรน�ำสินค้ำเก็บ
ในคลัง จะช่วยลดต้นทุนกำรจัดกำรสินค้ำท่ีอยู่ในคลัง 
หรือต้นทุนค่ำแรงในกำรเคลื่อนยำ้ยสินคำ้ในคลัง  
 4. ลดกำรใช้แรงงำนสิ้นเปลือง ใช้ทรัพยำกรบุคคล
ที่มีให้คุ้มค่ำท่ีสุด ในบำงจุด หำกสำมำรถเปลี่ยนไปใช้
ระบบอัตโนมัติได้ จะเป็นกำรลดต้นทุนที่ดีเยี่ยม อำทิเช่น 
กำรใช้รำงเลื่อนหรือสำยพำนในกำรช่วยเคลื่อนย้ำย
สินค้ำ เพื่อประหยัดเวลำและแรงงำน
 5. ใช้พื้นที่ให้คุ้มคำ่ ส�ำรวจภำยในคลังสินคำ้ว่ำจัด
เรียงสินค้ำอย่ำงเปลืองพ้ืนที่มำกไปหรือไม่ โดยอำจไม่มี
กำรใช้พ้ืนท่ีในแนวดิ่ง มีเพียงกำรใช้พ้ืนท่ีในแนวรำบ 
ท�ำให้พ้ืนท่ีใช้งำนไม่พอ หรือพำเลทที่ใช้มีขนำดไม่เหมำะ
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สม หรือลงทุนสร้ำงชั้นวำงสินค้ำ ส�ำหรับวำงยำง 3 ชั้น
 6. ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้งำนมีประสิทธิภำพมำก
ย่ิงขึ้น ลดอุปกรณ์รุ ่นเก่ำ ที่ไม่เพียงแต่เปลืองค่ำบ�ำรุง
รักษำ ยังอำจเป็นอันตรำยกับผู้ใช้งำนด้วย น�ำโปรแกรม
กำรควบคุมสินค้ำคงคลังเข้ำมำใช้ เปลี่ยนจำกกำรใช้
ระบบคนท�ำงำนเป็นระบบคอมพิวเตอร์ท�ำงำน
 7. ประหยัดพลงังำน ใช้ระบบไฟฟ้ำแบบออโตเมติก 
และเปลี่ยนรูปแบบกำรปฏิบัติงำน เช่น เปลี่ยนจำกใช้
น�้ำมันกับรถโฟล์คลิฟต์มำเป็นก๊ำซ เปลี่ยนหลอดไฟ
นีออนเป็นหลอดประหยัดพลังงำน
 8. ตรวจสอบอำคำรคลังสินค้ำและอุปกรณ์ให้มี
ควำมพร้อมอยู่เสมอ
 9. ออกแบบกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำให้ได้
ต้นทุนในกำรบริหำรสินค้ำคงคลังท่ีต�่ำที่สุด เช่น กำรเติม
แอมโมเนียในแท็งค์น�้ำยำงข้น เป็นต้น
 10. จัดเก็บสินค้ำไม่เกินระยะเวลำตำมใบรับรอง
คุณภำพก�ำหนด

การขนส่งและส่งออก
 1. พัฒนำผู ้ปฏิบัติงำนให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ (กรณีท่ีมีกำรส่ง
ออก)
 2. จัดท�ำฐำนข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ำยกับ
ระบบกำรขนส่ง เช่น รถบรรทุก บริษัทชิปปิ้ง เพ่ือให้ได้ผู้
ให้บริกำรที่มีต้นทุนต�่ำ และมีมำตรฐำนกำรให้บริกำรสูง 
 3. เลือกผู้รับจ้ำงที่มีควำมยืดหยุ่นเก่ียวกับระยะ
เวลำในกำรขนส่ง เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรส่ง
มอบสินคำ้ไม่ทันสำยเรือ
 4. เลือกรูปแบบกำรขนส่งที่ตรวจสอบง่ำย
 5. มีกำรควบคุมมำตรฐำนกำรขนส่งสินค้ำ เช่น 
กำรซีลตู้คอนเทนเนอร์ หรือรถบรรทุก มีกำรบันทึกภำพ
หรือวีดีโอเป็นหลักฐำนในกำรตรวจสอบ
 6. วำงแผนและก�ำหนดแผนกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน

กับผู้รับจ้ำงให้บริกำรขนส่ง เพ่ือไม่ให้เกิดเวลำรอคอยใน
กำรท�ำงำน
 7. พิจำรณำเลือกด่ำนส่งออก หรือท่ำเรือส่งออกที่
ใกล้ท่ีสุดเป็นล�ำดับแรก แล้วรองลงมำคือตำมควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ
 8. ในกรณีไม่มีควำมสำมำรถในกำรขนส่ง ให้เลือก
รูปแบบกำรขำยสินคำ้ ณ โรงงำน 
 จำกท่ีได้กล่ำวมำเป็นกำรชี้ให้เห็นแนวทำงในกำร
ลดต ้นทุนด ้ำนโลจิสติกส ์  ทั้ ง  8  กระบวนกำรใน
อุตสำหกรรมแปรรูปยำงพำรำ ซึ่งสำมำรถสรุปได้ว่ำ 
กระบวนกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ คือ กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กับกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร กำรลดต้นทุน ลดขั้น
ตอน ลดระยะเวลำ และเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน 
ตั้งแต่กำรน�ำวัตถุดิบเขำ้สู่โรงงำน กำรผลิต จนกระทั่งกำร
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ถึงลูกค้ำ โดยลูกค้ำมีควำมพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรของผู้ผลิต

เอกสารอ้างอิง
ค�ำนำย อภิปรัชญำสกุล. 2551. การจัดการสินค้าคงคลัง. 
 โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง: กรุงเทพมหำนคร.
ประชด ไกรเนตร. (2551). การขนส่งเบือ้งต้น. บ�ำรงุกลกิจ: 
 กรุงเทพมหำนคร.
ภิรมย์ นันทวงศ์. 2562. Best Practice. แหล่งข้อมูล: 
 http://www.takesa1.tak1.org/main56/note/
 htm/word/bestpractices_pirom.ppt ค้นเมื่อ 10 
 พฤษภำคม 2562.
ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร. 2560. แผนแม่บทกำร
 พัฒนำโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนภำคกำรเกษตร 
 พ.ศ. 2560-2564. แหล่งข้อมูล: http://www.oae.
 go.th/assets/portals/1/ebookcategory/35_
 supplychain2560-2564/#page=1 ค้นเมื่อ 3 
 พฤษภำคม 2562.

35 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 37 เม ายน-มิ นายน 2562



หลักปฏิบัติที่ดีส�าหรับจุดรวบรวมน้�ายางสด
มาตรฐาน GMP

ศูนย์บริกำรทดสอบรับรองภำคใต้ ฝำ่ยวิจัยและพัฒนำอุตสำหกรรมยำง กำรยำงแห่งประเทศไทย

ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล

 หลักปฏิบัติที่ดีในกระบวนกำรผลิต (Good Manu-
facturing Practices, GMP) เป็นระบบกำรจัดกำร
ควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิตที่สำมำรถผลิต
สินค้ำให้ได้คุณภำพ ลดต้นทุนกำรผลิต ลดของเสีย ลด
มลภำวะ ได้สินค้ำตรงมำตรฐำน เป็นที่ต้องกำรของผู้
บริโภค 
 จุดรวบรวมน�้ำยำงสด เป็นสถำนที่ส�ำหรับรวบรวม
น�้ำยำงสดเพ่ือส่งต่อไปยังโรงงำนแปรรูปยำงดิบ ได้แก่ 
โรงงำนน�้ำยำงข้น ยำงแผ่นอบแห้งยำงแผ่นรมควัน ยำง
แท่ง STR 5L ยำงเครป คุณภำพของยำงที่ผลิตได้จะเป็น
ไปตำมมำตรฐำนหรือไม่ข้ึนอยู่กับวัตถุดิบท่ีป้อนเข้ำสู ่
โรงงำน หำกได้น�้ำยำงที่สด สะอำด ไม่มีสิ่งปนเปื้อนหรือ
สิ่งปลอมปน จะสำมำรถผลิตยำงดิบท่ีมีคุณภำพตำมท่ี
ต้องกำรได้ แต่หำกน�้ำยำงไม่สด ไม่สะอำด ใช้สำรรักษำ
สภำพน�้ำยำงที่ไม่ถูกต้องหรือถูกวิธี ปั๊มน�้ำยำงถ่ำยขึ้นรถ 
หรือน�้ำยำงเกิดกำรกระแทกอย่ำงรุนแรงในระหว่ำง
กำรขนส่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรแปรรูปยำงดิบและ
ผลิตภัณฑ์ และไม่สำมำรถผลิตสินค้ำได้ตำมมำตรฐำน
 จุดรวบรวมน�้ำยำงสดจึงเป็นพ้ืนฐำนที่ส�ำคัญจุด
แรกและมักจะประสบปัญหำจำกกำรที่ไม ่สำมำรถ
ควบคุมปริมำณกรดไขมันระเหยได้ (Volatile Fatty Acid, 
VFA) ปริมำณเน้ือยำงแห้ง (Dry Rubber Content, 
DRC) และปริมำณแอมโมเนีย ให้อยู่ในค่ำที่ก�ำหนดคือ 
ค่ำ VFA น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 0.07  DRC มำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 30% แอมโมเนียไม่น้อยกว่ำ 0.30% เป็นต้น 

ทุกโรงงำนจึงได้ก�ำหนดเกณฑ์ต่ำง ๆ ไว้เพ่ือให้ผู ้ที่
จ�ำหน่ำยน�้ำยำงสดปฏิบัติ อำจเป็นเรื่องยำกส�ำหรับจุด
รวบรวมน�้ำยำงสดที่ไม่ได้ใช้ระบบควบคุมคุณภำพตำม
หลักวิชำกำร แต่เป็นเรื่องง่ำยส�ำหรับจุดรวบรวมที่ได้
ปฏิบัติตำมมำตรฐำน GMP และควรระลึกไว้เสมอว่ำ
โรงงำนแปรรูปยำงดิบต้องกำรน�้ำยำงที่สด สะอำด ไม่จับ
ตัวเป็นเม็ดหรือเป็นก้อน ไม่มีกลิ่นเหม็นบูดหรือกลิ่น
เปรี้ยว และน�้ำยำงจะต้องมีสีขำว ดังนั้น กำรที่จะได้น�้ำ
ยำงสดที่ดีมี คุณภำพจะต ้องเริ่มจำกสวนยำงของ
เกษตรกร เน ้นกำรจัดกำรที่ดีในสวนยำงพำรำหรือ
มำตรฐำน GAP (Good Agricultural Practices) โดยมี
หลักปฏิบัติงำ่ย ๆ 4 ประกำรคือ 1. กรีดยำงหลังเที่ยงคืน 
2. คว�่ำถ้วยหรือตะแคงถ้วยรับน�้ำยำงหลังจำกเก็บน�้ำยำง
สด 3. กรองน�้ำยำงสดจำกสวน และ 4. ส่งน�้ำยำงสดถึง
จุดรวบรวมก่อน 11.00 น.

ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ
จากการท�า GAP

1.น�า้ยางมีคณุภาพได้มาตรฐาน
 1.1 ตำมข้อก�ำหนดให้เกษตรกรกรีดยำงหลังเที่ยง
  คืน เพ่ือท่ีจะได้น�้ำยำงสดส่งโรงงำนได้ทัน
  ท่วงที ท่ีส�ำคัญไม่ควรปล่อยทิ้งน�้ำยำงไว้
  หลำยวัน เนื่องจำกน�้ำยำงจะจับตัวเป็นเม็ด
  หรือเป็นก้อน มีกลิ่นบูดส่งผลให้ค่ำ VFA สูง 
  ถึงแม้ว ่ำจะใช้สำรเคมีรักษำสภำพไว้แล้ว
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  ก็ตำม น�้ำยำงท่ีไม่สดหำกน�ำไปผสมรวมกับ
  น�้ำยำงรำยอื่นท่ีสดอยู่ จะท�ำให้น�้ำยำงชุดนั้น
  ไม่ได้คุณภำพตำมที่ต้องกำรและท้ังชุดของน�้ำ
  ยำงที่รวบรวบจะเสียทั้งหมดได้ 
 1.2 กำรที่แนะน�ำให้กรองน�้ำยำงสดจำกสวนเพ่ือ
  ให้ได้น�้ำยำงยังคงมีควำมสด ส่งผลให้ DRC 
  เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อย 1% เนื่องจำกน�้ำยำงที่ไม่
  ผ่ำนกำรกรองเน้ือยำงที่จับตัวเป็นก้อนแล้ว
  บำงส ่วนเริ่มเสียสภำพประจุของน�้ำยำง
  เปลี่ยนเป็นประจุบวก เนื้อยำงส่วนท่ีกระจำย
  ในน�้ำยำงซึ่งเดิมมีประจุลบจะรวมกับก้อนยำง
  ที่มีประจุบวกนั้นท�ำให้ก้อนยำงมีขนำดใหญ่
  ขึ้น ปริมำณ DRC จึงลดลง กำรที่แนะน�ำให้
  กรองจำกสวนจึงเป็นวิธีกำรชะลอกำรเสีย
  สภำพน�้ำยำงสดได้ กำรกรองสิ่งปนเปื้อนจึง
  เป็นกำรขจัดเอำก้อนยำง ใบไม้ เศษเปลือกไม้
  จำกกำรกรีด ดิน ทรำย เป็นต้น
 1.3 รำงรองรับน�้ำยำงและถ้วยรองรับน�้ำยำงต้อง
  สะอำด น�้ำยำงจะคงควำมสดได้นำน เป็นกำร
  ลดกำรท�ำลำยของจุลินทรีย์ที่ท�ำปฏิกิริยำกับ
  น�ำ้ยำงท�ำให้น�ำ้ยำงเสยีสภำพ ดงันัน้ เกษตรกร
  จะต้องดึงเศษยำงที่ติดตำมรำงรองรับน�้ำยำง
  และถ้วยรับน�้ำยำงออกให้หมด นอกจำกนี้ จะ
  ต้องคว�่ำหรือตะแคงถ้วยรับน�้ำยำงหลังจำกท่ี
  เก็บน�้ำยำงแล้วเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรก และ
  เป็นกำรป้องกันกำรวำงไข่ของยุงจำกกำรที่มี
  น�้ำขังในถ้วยได้เช่นกัน
 1.4  เกษตรกรจะต ้องรีบส ่ งน�้ ำยำงสดยังจุด
  รวบรวมไม่เกิน 11.00 น. โดยก�ำหนดระยะ
  เวลำเริ่มตั้งแต่กรีด เก็บ กรอง และส่งโรงงำน
  ไม่ควรเกิน 8 ชั่วโมง เพ่ือคงสภำพควำมสด
  ของน�้ำยำง

2. ลดของเสยีในกระบวนการรวบรวม
 ตำมข้อก�ำหนดให้เกษตรกรปฏิบัติในข้อ 1 ส่งผล
ต่อกำรลดกำรสูญเสีย DRC เกษตรกรจะได้เนื้อยำงแห้ง
เพ่ิมขึ้นอย่ำงน้อย 1% ไม่เพียงแต่เกษตรกรจะประโยชน์
จำกส่วนนี้ จุดรวบรวมน�้ำยำงสดจะมีปริมำณของเสียท่ี

ลดลงด้วย เป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกรโดยไม่รู้ตัว

3. สร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับ การยกระดับ
คุณภาพชวีติของเกษตรกร
 น�้ำยำงสดที่ส่งให้กับจุดรับซื้อนอกจำกจะเป็นที่
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือ กำรยอมรับแล้ว ส่งผลให้โรงงำน
แปรรูปผลิตภัณฑ์สำมำรถทวนสอบกลับท่ีมำของแหล่ง
วัตถุดิบต้นน�้ำได ้ง ่ำย ลดควำมแปรปรวนควำมไม่
สม�่ำเสมอในกระบวนกำรผลิต ลดของเสียในกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ จึงเป็นกำรสร้ำงควำมย่ังยืนอย่ำงเป็นระบบ
ตั้งแต่เกษตรกร ผู้รับซื้อ โรงงำนแปรรูป และผู้บริโภค

หลักปฏิบัติมาตรฐาน GMP 
จุดรวบรวมน�้ายางสด 

 มำตรฐำน GMP เริ่มจำกกำรท�ำ 5 ส คือ สะอำด 
สะดวก สะสำง สุขอนำมัย และสร้ำงนิสัยของบุคลำกร 
โดยมีกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของระบบคุณภำพซึ่งเป็นข้อ
ก�ำหนดทั่ว ๆ ไป หลักปฏิบัติมำตรฐำน GMP ประกอบ
ด้วยหลัก 6 ประกำรคือ 
1.  สถานประกอบการ
 1.1 สถำนที่ตั้ง
  ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่น�้ำไม่ท่วมขัง ไม่ท�ำให้
  น�้ำยำงเกิดกำรปนเปื ้อน สภำพพ้ืนท่ีควรมี
  ควำมคงตัว ไม่แยกตัวหรือหดตัวท่ีจะท�ำให้
  เกิดกำรแตกร้ำวหรือทรุดตัวของอำคำรได้ง่ำย 
  มีระบบไฟฟ้ำท่ีเพียงพอต่อก�ำลังกำรผลิต มี
  ควำม สว ่ ำ งส ่ อ ง พ้ืนที่ บ ริ เ วณผลิตตำม
  มำตรฐำนควำมเข้มของแสงสว่ำง ของกรม
  สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนตำมประกำศ
  ในรำชกิจจำนุเบกษำ เรื่อง มำตรฐำนควำม
  เข้มของแสงสว่ำง ลงวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 
  2561 กำรคมนำคมสะดวกต่อกำรขนส่ง
  สำมำรถรับน�้ำหนักของรถบรรทุกขนำดใหญ่
  ได้ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม 
  โดยมมีำตรกำรป้องกัน เช่น มรีะบบบ�ำบดัน�ำ้เสีย
 1.2 อำคำรผลิต
  1.2.1  มีขนำดเหมำะสมกับก�ำลังกำรผลิตโดย
   จัดล�ำดับขั้นตอนกำรผลิตได ้อย ่ำง
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   ต ่อเนื่อง สะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน 
   ตัวอย่ำงเช่น ก�ำลังกำรผลิต 20 ตัน/วัน 
   ควรมีขนำดกว้ำง 15 เมตร ยำว 20 เมตร
  1.2.2 พ้ืนอำคำรแข็งแรง คงทน ท�ำควำม
   สะอำดง ่ำย สร ้ำงด ้วยวัสดุคงทน 
   บริเวณรับน�้ำยำงสดตั้งอยู่ระดับสูงเพ่ือ
   ให้น�้ำยำงไหลลงบ่อรวมยำงได้สะดวก
   ตำมแรงโนัมถ่วงของโลก
  1.2.3 อ ำ ค ำ ร มี ห ลั ง ค ำ แ ล ะ มี กั น ส ำ ด ท่ี
   สำมำรถป้องกันฝน ละอองน�้ำ และฝุ่น
   ได้เป็นอย่ำงดี
  1.2.4  บริเวณท่ีผลิตควรมีแสงสว่ำงเพียงพอ
   กับกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะบริเวณรับ
   น�้ำยำงสดและห้องปฏิบัติกำร
  1.2.5 บริเวณพ้ืนรับน�้ำยำงควรมีคูระบำยน�้ำ 
   เพื่อป้องกันกำรไหลเปื้อนของน�้ำยำงสด
  1.2.6 บ ่อรับน�้ ำยำงควรบุสแตนเลสเ พ่ือ
   ป้องกันกำรปนเปื้อนของสำรปลอมปน
   และล้ำงท�ำควำมสะอำดง่ำย
    
2. เครือ่งจักร เครือ่งมือ และอุปกรณ์ส�าหรบัการผลติ
 จ�ำนวนเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ มีเพียง
พอต่อกำรปฏิบัติงำนและอยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนไม่
ช�ำรุดหรือแตกหัก โดยต้องจัดวำงในต�ำแหน่งตำมสำย
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระเบียบ และง่ำยต่อกำรบ�ำรุง
รักษำ
 2.1 เครื่องจักรรีดยำงส�ำหรับห ้องปฏิบัติกำร 
  ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 2 ลูกกลิ้ง เส้นผ่ำน
  ศูนย์กลำงประมำณ 3 น้ิว ยำวประมำณ 10 
  นิ้ว ลูกกลิ้งท�ำจำกท่อสแตนเลส กลึงลำยร่อง
 2.2  เครื่องชั่ง
  2.2.1  เครื่องชั่งที่มีควำมสำมำรถชั่งได้สูงสุด 
   220 กรัม ควำมละเอียด 0.01 กรัม และ
   ต ้องมีตุ ้มมำตรฐำนที่ผ ่ำนกำรสอบ
   เทียบเพื่อใช้ในกำรทวนสอบ
  2.2.2 เครื่องชั่งท่ีมีควำมสำมำรถชั่งได้สูงสุด 
   1,000 กิโลกรัม หรือมำกกว่ำ ทศนิยม 2 
   ต�ำแหน่ง ส�ำหรบัใช้ชัง่น�ำ้หนักน�ำ้ยำงสด

   และต ้องได ้ รับกำรตรวจสอบและ
   รับรองจำกส�ำนักชั่งตวงวัด กรมกำรค้ำ
   ภำยใน หรือหน ่วยงำนที่ ได ้รับกำร
   รับรอง และต้องมีตุ้มมำตรฐำนท่ีผ่ำน
   กำรสอบเทียบเพื่อใช้ในกำรทวนสอบ
 2.3 เครื่องฉีดน�้ำแรงดันสูง
 2.4 ตู้อบ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 150 ลิตร มีตัว
  บ่งชี้อุณหภูมิ
 2.5 ไมโครเวฟ สำมำรถตั้งก�ำลังคลื่นไมโครเวฟได้
  ไม่น้อยกว่ำ 800 วัตต์ และตั้งเวลำได้
 2.6 อำ่งควบคุมอุณหภูมิ
 2.7 เครื่องปั๊มน�้ำหอยโข่งชนิดแรงดันสูง
 2.8 อุปกรณ์ตำ่ง ๆ ได้แก่
  2.8.1 ไม้พำยส�ำหรับกวนน�้ำยำง
  2.8.2  ตะแกรงกรองน�้ำยำงสด ขนำด 60 และ 
   80 เมช
  2.8.3  ไม้กวนยำง ถังน�้ำขนำด 15 ลิตร ภำชนะ
   ใส่ตัวอย่ำงน�้ำยำงสด ที่ตักน�้ำยำงสด
   เป็นต้น
 
3. สารเคมี เครื่องแก้ว อุปกรณ์และการเตรียม
สารละลาย
 3.1  สำรเคมี 
  3.1.1  สำรละลำยโซเดียมซัลไฟต์ (Na2SO3) 
   ควำมเข้มข้น 5% โดยน�้ำหนัก เตรียม
   โดยชั่งโซเดียมซัลไฟต์เกรดกำรค้ำ 50 
   กรัม ละลำยในน�้ำสะอำด 1 กิโลกรัม 
   (ควรเตรียมวันต่อวัน)
  3.1.2  สำรละลำยแอมโมเนีย ควำมเข้มข้น 
   6% โดยน�้ำหนัก เตรียมโดยปล่อยแก๊ส
   แอมโมเนียจำกถังบรรจุ 60 กิโลกรัม ลง
   ในภำชนะบรรจุขนำด 1 ลูกบำศก์เมตร 
   ที่มีน�้ำสะอำด 940 กิโลกรัม ปิดฝำ
   ภำชนะบรรจุให้สนิทแล้ววำงต้ังท้ิงไว้
   นำน 2 วัน ก่อนใช้งำน 
   ข้อควรระวัง:
   -  ปล่อยแก๊สลงในภำชนะบรรจุอย่ำง
    ช้ำ ๆ  และขณะปล่อยแก๊สให้มีวิธีกำร
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    ป้องกันกำรรั่วไหลของแก๊ส
   -  ควรวำงในที่แสงแดดส่องไม่ถึง และ
    มีกำรระบำยอำกำศที่ดี
  3.1.3  สำรละลำยกรดอะซิติก ควำมเข้มข้น 
   2% โดยปริมำตร เตรียมโดยตวงกรด
   อะซีติกเกรดวิเครำะห์ เข้มข้น 99.8% 
   ปริมำณ 20 มิลลิลิตร ผสมน�้ำสะอำด 
   980 มลิลลิติร คนให้เข้ำกัน เก็บในขวด
   แก้ว

4. การควบคุมกระบวนการรวบรวมน�า้ยางสด
 4.1 กำรควบคุมคุณภำพน�้ำยำงสดจำกสวน
  4.1.1  กรดียำงหลงัเทีย่งคืน ตัง้แต่เวลำ 24.00 น. 
   – 06.00 น.
  4.1.2  เก็บรวบรวม และกรองน�้ำยำงสด ด้วย
   ตะแกรงกรองขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 เมช
  4.1.3  หำกมีฝนในช่วงท่ีกรีดยำง ควรใส่สำร
   รักษำสภำพน�้ำยำงตำมข้อ 3.1.1 หรือ 
   3.1.2 เกษตรกรรำยย่อยให้ใช ้สำร
   ละลำยโซเดียมซัลไฟต์ 50 มิลลิลิตรต่อ
   น�้ำยำงสด 100 ลิตร จุดรวบรวมน�้ำยำง
   สดให้ใช ้สำรละลำยแอมโมเนีย ใน
   อัตรำไม่เกิน 500 มิลลิลิตรต่อน�้ำยำง
   สด 100 ลิตร
  4.1.4  ห้ำมเติมน�้ำ หรือสิ่งปลอมปนอื่น ๆ ลง
   ในน�้ำยำงสด
  4.1.5  บรรจุน�้ำยำงสดในภำชนะที่สะอำด มี
   ฝำปิด สำมำรถป้องกันสิ่งปนเปื้อนน�้ำ
   ยำงสดได้ น�ำมำส่งโรงงำนผลิตในเวลำ
   ไม่เกิน 11.00 น.
 4.2 กำรรับน�้ำยำงสด
  4.2.1 ก่อนเทน�้ำยำงสดลงในบ่อรวม ควรรอง
   พ้ืนบ่อด้วยสำรละลำยแอมโมเนียควำม
   เข้มข้น 6% ปริมำตร 5 ลิตร ส�ำหรับ
   รวบรวมส่งโรงงำนน�้ำยำงข ้น หรือ
   สำรละลำยโซเดียมซัลไฟต์ควำมเข้มข้น 
   5% ปริมำตร 5 ลิตร ส�ำหรับรวบรวมส่ง
   โรงงำนผลิตยำงแผ่นอบแห้ง ยำงแผ่น

   รมควัน ยำงแท่ง STR 5L หรือยำงเครป
  4.2.2 น�้ำยำงสดท่ีน�ำมำยังจุดรวบรวมน�้ำยำง
   สดจะต้องไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่มีสำร
   ปลอมปน และสิ่งปนเปื้อน ทดสอบโดย
   ใช้จำนแก้วหรือแก้วน�้ำที่มีน�้ำสะอำด
   บรรจุเกือบเต็ม หยดน�้ำยำง 1 หยด 
   สังเกตกำรกระจำยตัวของน�้ำยำง หำก
   น�้ำยำงกระจำยตัวเป็นฝ้ำสม�่ำเสมอ 
   แสดงว่ำน�้ำยำงคงควำมสด แต่หำกน�้ำ
   ยำงท่ีกระจำยตวัมลีกัษณะเป็นเมด็เลก็ ๆ 
   แสดงว่ำน�้ำยำงไม่สด ดังน้ัน น�้ำยำงที่
   จับตัวเป็นเม็ดหรือมีกลิ่นเหม็นบูด ไม่
   ให้รับน�้ำยำงเข้ำสู ่กระบวนกำรผลิต 
   เพรำะจะท�ำให้น�้ำยำงสดมีปริมำณกรด
   ไขมันระเหยได้ (Volatile Fatty Acid, 
   VFA) สูง ในกำรผลิตน�้ำยำงข้น หรือเป็น
   ฟองอำกำศในขั้นตอนกำรผลิตยำง
   แผ่นรมควัน
  4.2.3 กรองน�้ำยำงสดของสมำชิกแต่ละรำย
   ตรงจุดรับน�้ำยำง โดยใช้ตะแกรงกรอง
   ขนำดไม่น้อยกวำ่ 60 เมช
  4.2.4 หำปริมำณเนื้อยำงแห้งของสมำชิก
   แต่ละรำย ชักตัวอยำ่งน�้ำยำงสดที่กรอง
   แล้วประมำณ 30 มิลลิลิตร เพ่ือหำ
   ปริมำณเนื้อยำงแห้ง (Dry Rubber 
   Content ; DRC) 
   - หำปริมำณเนื้อยำงแห้งโดยใช้เครื่อง
    ไมโครเวฟ ชั่งน�้ำยำงสด 4.50 กรัม 
    ใส ่ในถ้วยกระเบื้อง อบในเครื่อง
    ไมโครเวฟที่มีก�ำลังคลื่นไมโครเวฟ 
    800 - 850 วัตต์ ใช้เวลำ 3 นำที ยำงที่
    ผ่ำนกำรอบแล้ว วำงทิ้งไว้ให้เย็น น�ำ
    ไปชัง่น�ำ้หนัก ค่ำท่ีอ่ำนได้คูณด้วย 20 
   -  หำปริมำณเน้ือยำงแห้งด้วยวิธีกำร
    ทดสอบตำมมำตรฐำน (In-house 
    method based on ISO 126) ชั่งน�้ำ
    หนักน�้ำยำงสด 10.00 กรัม เติมสำร
    ละลำยกรดอะซิติกเข้มข้น 2% โดย
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ภาพที่ 1 การควบคุมคุณภาพน�้ายางสดจากสวน เริ่มตั้งแต่กรีดยางหลังเที่ยงคืน (A), กวาดน�้ายางสดลงในภาชนะที่สะอาด (B), กรองน�า้ยางสดลงในถุง 
(C), ส่งน�้ายางสดไปที่จุดรวบรวม ไม่เกิน 11.00 น. (D)

A

BC

D
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ภาพที่ 2 ที่จุดรวบรวม กรองน�้ายางสดผ่านตะแกรงก่อนลงบ่อรวม (A), สุ่มเก็บน�้ายางสดเพื่อน�าไปหาปริมาณเนื้อยางแห้ง (B), บ่อรวบรวมน�า้ยางสด 
(C), เครือ่งรดียางส�าหรบัหาปริมาณเนื้อยางแห้ง ในห้องปฏบิตักิาร (D)

A

B

C

D

    ปริมำตร (ตำมข้อ 3.1.3) ปริมำณ 
    10-15 มิลลิลิตร รอจนยำงจับตัว
    สมบูรณ์ (สังเกตจำกน�้ำเซรั่มใส) น�ำ
    แผ่นยำงมำล้ำงด้วยน�้ำสะอำด แล้ว
    รีดผ่ำนเครื่องรีดที่มีน�้ำหล่อผ่ำนให้ได้
    แผ่นยำงหนำประมำณ 1 - 2 มิลลิเมตร 
    ก่อนน�ำไปอบในตูอ้บท่ีอณุหภูม ิ70 ± 3 
    องศำเซลเซียส จนแห้งสนิท (สังเกต

    จำกแผ่นยำงใส) ใช้เวลำประมำณ 
    14 - 16 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็นในโถดูด
    ควำมชื้น จำกนั้นน�ำมำชั่งน�้ำหนักที่
    แน ่นอน แล ้ วน� ำมำค�ำนวณหำ
    ปริมำณเนื้อยำงแห้งตำมสูตร
  

  

ปริมำณเนื้อยำงแห้ง (%) =
น�้ำหนักยำงแห้ง (กรัม)

น�้ำหนักน�้ำยำงสด (กรัม)
X 100
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    6% ในอัตรำไม่เกินกวำ่ 0.3% ต่อน�้ำ
    หนักน�้ำยำงสด
   -  น�้ำยำงสดไม่ควรมีค่ำ VFA เกินกว่ำ 
    0.07
  4.3.3 น�้ำยำงสดส�ำหรับผลิตยำงแท่ง STR 5L 
   หรือยำงเครปจำกน�้ำยำง
   -  น�้ำยำงยังคงควำมสด ไม่จับตัวเป็น
    เม็ดหรือเป็นก้อน มีระยะเวลำกำร
    เก็บไม่เกินกว่ำ 8 ชั่วโมง นับตั้งแต่
    เริ่มกรีดยำง
   -  ไม่มีกลิ่นบูด หรือกลิ่นเหม็นเปรี้ยว 
    ไม่มีสีอื่นใดนอกจำกสีขำวหรือสีครีม
    ของน�้ำยำง
   -  ไม่ใช้สำรรักษำสภำพน�้ำยำงสด หรือ
    ใช้เท่ำท่ีจ�ำเป็น หำกใช้ ให้ใช้สำร
    ละลำยโซเดียมซัลไฟต์ในอัตรำไม่
    เกิน 0.05% ต่อน�้ำหนักน�้ำยำงสด 

5. การบ�ารงุรกัษา และการสขุาภบิาล
 5.1 กำรบ�ำรุงรักษำ
  5.1.1  มีเอกสำรแผนกำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับ
   กำรใช้งำน กำรตรวจเช็ค และกำรซ่อม
   บ�ำรุงเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
   กำรผลิต
  5.1.2  ดูแลรักษำเครื่องจักร เครื่องมือ และ
   อุปกรณ์กำรผลิต ให้อยู่ในสภำพพร้อม
   ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 5.2 กำรสุขำภิบำล
  5.2.1  ท�ำควำมสะอำดสถำนประกอบกำร 
   รวมถึงเครือ่งจกัร เครือ่งมอื และอุปกรณ์
   กำรผลิต โดยท�ำควำมสะอำดก่อนและ
   หลังกำรปฏิบัติงำน
  5.2.2  ควบคุมสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นไม่ให้เข้ำ
   มำในบริเวณผลิต
   -  มีวิธีกำรป้องกันและก�ำจัดสัตว์ใน
    บริเวณผลิตและบริเวณกำรจัดเก็บ
   -  เฝ้ำระวัง ตรวจหำร่องรอยกำรปน
    เปื้อนจำกสัตว์อยำ่งสม�่ำเสมอ

  4.2.5 หำกรวบรวมน�้ำยำงของสมำชิกเสร็จ
   เรียบร้อยแล้ว ให้ถ่ำยน�้ำยำงไปยังรถ
   บรรทุกน�้ำยำง ที่มีตะแกรงกรองรองรับ
   ขนำดไม่น้อยกว่ำ 80 เมช โดยสอดสำย
   ยำงส�ำหรับปล่อยน�้ำยำงสดให้ถึงก้นถัง 
   เพ่ือลดปัญหำกำรเกดิฟองอำกำศ ท่ีเป็น
   สำเหตุท�ำให้น�้ำยำงเกิดกำรจับตัว
  4.2.6 กำรทดสอบปริมำณ VFA และปริมำณ
   แอมโมเนีย ขึ้นกับควำมต้องกำรของ
   ลูกค้ำ
 4.3 สมบัติของน�้ำยำงสด
  4.3.1  น�้ำยำงสดส�ำหรับผลิตยำงแผ่นอบแห้ง
   หรือแผ่นรมควัน
   -  น�้ำยำงจะต้องสด ไม่จับตัวเป็นเม็ด
    หรือเป็นก้อน มีระยะเวลำกำรเก็บ
    ไม่เกินกว่ำ 8 ชั่วโมง นับตั้งแต่เริ่ม
    กรีดยำง
   -  ไม่มีกลิ่นบูด หรือกลิ่นเหม็นเปรี้ยว 
    ไม่มีสีอื่นใดนอกจำกสีขำวหรือสีครีม
    ของน�้ำยำง
   -  ไม่ใช้สำรรักษำสภำพน�้ำยำงสด หรือ
    ใช้เท่ำท่ีจ�ำเป็น หำกใช้ให้ใช้สำร
    ละลำยโซเดียมซัลไฟต์ในอัตรำไม่
    เกิน 0.05% ต่อน�้ำหนักน�้ำยำงสด 
    หรือสำรละลำยแอมโมเนียเป็นสำร
    รักษำสภำพน�้ำยำงสดไม่เกิน 0.03% 
    ต่อน�้ำหนักน�้ำยำงสด
  4.3.2  น�้ำยำงสดส�ำหรับผลิตน�้ำยำงข้น
   -  น�้ำยำงยังคงควำมสด ไม่จับตัวเป็น
    เม็ดหรือเป็นก้อน มีระยะเวลำกำร
    เก็บไม่เกินกว่ำ 8 ชั่วโมง นับตั้งแต่
    เริ่มกรีดยำง
   -  ไม่มีกลิ่นบูดหรือกลิ่นเหม็นเปรี้ยว 
    ไม่มีสีอื่นใดนอกจำกสีขำวหรือสีครีม
    ของน�้ำยำง
   -  ไม่ควรใช้สำรเคมีชนิดอื่นใดเป็นสำร
    รักษำสภำพน�้ำยำงสด นอกจำกใช้
    สำรละลำยแอมโมเนียควำมเข้มข้น 
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 6.4 พนักงำนต้องรับประทำนอำหำรในบริเวณท่ี
  จัดให้ โดยต้องแยกออกจำกส่วนของกำรผลิต 

7. การจดัท�าบนัทึก
 7.1 เก็บบันทึกข้อมูลต่ำง ๆ ได้แก่ ผลกำรทดสอบ
  ปรมิำณเนือ้ยำงแห้ง ปรมิำณกรดไขมันระเหยได้ 
  ปริมำณแอมโมเนีย อุณหภูมิตู้อบ กำรบ�ำรุง
  รักษำ กำรสอบเทียบเครื่องชั่ง  กำรฝึกอบรม 
  ตลอดจนบันทึกเพ่ือเตือนควำมจ�ำ อย่ำงมี
  ระเบียบ และค้นหำได้ง่ำย
 7.2 เก็บบันทึกข้อมูลท่ีส�ำคัญอย่ำงครบถ้วน เช่น 
  ปริมำณวัตถุดิบ ปริมำณผลผลิต ปริมำณที่
  จ�ำหน่ำยได้ ปริมำณน�้ำยำงท่ีคงเหลือตำมจุด
  ต่ำง ๆ ของแต่ละวัน และข้อมูลอื่นที่เป็น
  ประโยชน์สำมำรถทวนกลับได้ ในกรณีที่น�้ำ
  ยำงเกิดมีปัญหำ
 7.3 เก็บข้อมูลไว้อย่ำงน้อย  3 ปี เพื่อใช้ในกำรทวน
  สอบ

 สอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์บริกำรทดสอบ
รับรองภำคใต้ อ. หำดใหญ่ จ. สงขลำ หรือ facebook : 
ศนูย์บรกิำรทดสอบรบัรองภำคใต้ กำรยำงแท่งประเทศไทย

  5.2.3  กำรจัดกำรเศษยำงและขยะ
   -  เ ศ ษ ย ำ ง ท่ี เ ห ลื อ จ ำ ก ก ำ ร คั ด ชั้ น
    คุณภำพ จะต้องจัดเก็บในบริเวณที่
    ก�ำหนด
   -  จัดให้มีภำชนะรองรับขยะที่มีฝำปิด
    ในจ�ำนวนที่เพียงพอ และมีวิธีกำร
    ก�ำจัดขยะที่เหมำะสม

6. บคุลากร
 6.1 พนักงำนที่อยู่ในสำยกำรผลิตจะต้องได้รับ
  กำรฝึกอบรมและเพ่ิมพูนควำมรู้เพ่ือให้ปฏิบัติ
  งำนได้อย่ำงถูกต้องตำมล�ำดับขั้นตอน รวมถึง
  เรื่องสุขลักษณะทั่วไปตำมควำมเหมำะสม 
  พร้อมท้ังมีกำรทบทวนให้เกิดควำมช�ำนำญ 
  อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6.2 ขณะปฏิบัติงำนพนักงำนที่อยู่ในสำยกำรผลิต 
  ต้องสวมเสื้อผ้ำที่ไม่มีกระเป๋ำ ไม่สวมนำฬิกำ 
  เครื่องประดับ และไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เก่ียวข้อง
  กับกำรปฏิบัติงำน
 6.3 ขณะปฏิบัติงำน หำ้มพนักงำนที่อยู่ในสำยกำร
  ผลิต ดื่มสุรำหรือของมึนเมำ สูบบุหรี่ และรับ
  ประทำนอำหำร

43 ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 37 เม ายน-มิ นายน 2562






