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 คําถามท่ีไดยินบอยๆ ในฐานะผูดูแลชุดโครงการโลจิสติกสของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และในฐานะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนยการจัดการโลจิสติกส คณะวิศวกรรมศาสตรเอง คือ “งานน้ีมีใคร
ทําแลวบาง?” งานนี้เกี่ยวกับโครงการวิจัยท่ีผานมาอยางไร “เนื้อหางานวิจัย 2 ช้ินนี้เหมือนกันตางกันอยางไร?” และ
คําถามอ่ืนๆ ในลักษณะน้ี และทุกๆ คร้ังท่ีตระเตรียมคําตอบสําหรับคําถามเหลานี้ ในฐานะผูประสานงานส่ิงท่ีตอง
ทําคือ เตรียมขอมูล เตรียมรายงานโครงการวิจัยสงไปใหบาง หรือสรุปช้ีแจงใหบาง (จนกระทั่งทุกวันนี้ เรามี
ฐานขอมูลและหองสมุดโลจิสติกสท่ีเรียกไดวา ใครถามวางานไหนของใครอยูไหนเราก็พอจะตระเตรียมขอมูลให
ได)  ในทุกๆ คร้ังก็จะเกิดวงจรของการประมวล การปะติดปะตอของความคิด และวิเคราะห (เอง) ถึงความเช่ือมโยง
ในแตละงาน 
 งานวิจัยโลจิสติกสในเร่ืองของยางพาราก็เชนเดียวกัน มีคําถามเขามาเปนสวนๆ ดวยความท่ีโซอุปทาน
ยางพาราในประเทศไทยน้ัน ประกอบกันเบ็ดเสร็จในประเทศเราเองตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา และ player ใน Chain 
นั้นลวนมีงานวิจัยปรากฏได 

 
องคประกอบโซอุปทานยางพาราในประเทศไทย 

 เม่ือเร็วๆ นี้ไดรับคําแนะนําจาก รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ (รักษาการผูอํานวยการฝายอุตสาหกรรม 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และอาจารยวราภรณ ขจรไชยกูล (ผูอํานวยการโครงการวิจัยแหงชาติ : 
ยางพารา) วา “อาจารยนาจะประมวลงานแตละเร่ืองใหเห็นภาพใหญจะไดทราบซะทีวาใครทําอะไรไปแลว และ
อะไรที่ยังไมทํา”หากมองในภาพยางพาราท้ังประเทศ งานวิจัยดานนี้มีมากมายนัก (สวนหนึ่งคงจะถูกรวบรวมไวท่ี 
สกว.) ก็คงจะประมวลโดยผูประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกสไมได แตหากเปนโลจิสติกสและโซอุปทาน
ยางพารานั้น คงจะขอนําเสนอใหเห็นภาพ จากงานวิจัยท่ีพอจะเห็นเดนชัดใน 3-5 ปพอได (แตหากผูเขียนตกหลน
โครงการใด ยินดีนอมรับขอแนะนําทุกประการนะคะ) 
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 ภาพรวมท้ังหมดหากนําเสนอในมุมมองของโซอุปทานนั้น ไลมาต้ังแตเกษตรกร “พอคา” ตลาด โรงงาน
กลางน้ํา “โรงงานปลายน้ํา”สงออก” ผลิตภัณฑสงออกและใชในประเทศ สามารถแยกไดเปน 3 มิติใหญๆ คือ 

1) งานวิจัยในมุมมองของโซอุปทาน 
2) งานวิจัยในมุมมองของโลจิสติกส 
3) งานวิจัยในมุมมองของโซคุณคา 
มิติท่ี1 งานวิจัยในมิติแรกในมุมมองของโซอุปทานน้ัน งานวิจัยกลุมนี้จะศึกษาความสัมพันธในโซอุปทาน

อาจจะเปนความสัมพันธแตละคูของ player หรือความสัมพันธในกลุมของ player หรือกลุมตนน้ํา กลุมกลางน้ํา 
และกลุมปลายนํ้า งานวิจัยกลุมนี้เทาท่ีผานมาจะเห็น 2 ประเด็น คือ 

ประเด็นท่ี1) งานวิจัยวิเคราะหความสัมพันธ Supply Chain ตนน้ํา ไดแก 
 

 
 1.1) โครงการประเมินศักยภาพเชิงบูรณาการการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย (สกว.,2551) เปนโครงการศึกษารูปแบบความสัมพันธของเกษตรกร “พอคา” ตลาด” โรงงานกลางนํ้า 
ผลวิเคราะหทําถึง Profit/Cost Sharing และเปรียบเทียบทางเลือกของความสัมพันธระหวางเกษตรกร “พอคา” ตลาด 
และโรงงานกลางน้ํา 

1.2) โครงการวิเคราะหโซอุปทานยางพาราระดับชุมชนในประเทศไทย เปนโครงการระดับวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการศึกษาตอเนื่องจากโครงการ 1.1 เพื่อวัด performance ของแต
ละทางเลือกอยางเปนรูปธรรมท้ังในแงตนทุน คุณภาพและเวลา 

1.3) โครงการกลไกและรูปแบบการจัดการโลจิสติกสผลผลิตยางพาราเพ่ือความยั่งยืนของเกษตรกรผูผลิต
ยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วช.,2552) เปนโครงการศึกษาความสัมพันธในกลุมเกษตรกรเอง ศึกษา
พิจารณาความสัมพันธในกลุมใหเขมแข็งตนน้ํา 

ประเด็นท่ี2) งานวิจัยวิเคราะหกิจกรรมโลจิสติกสในโซอุปทานเฉพาะสวนเกษตรกร “โรงงานกลางน้ํา และ
โรงงานปลายน้ํา) 
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โครงการในกลุมนี้พิจารณาโซอุปทานยางพาราตนน้ําไปสูผลิตภัณฑยางที่โรงงานปลายนํ้า โดยพิจารณา

ปจจัยท่ีเอ้ือตอกิจกรรมโลจิสติกสและการไหล ไดแก 
 2.1 โครงการประยุกตใชการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

product champion ของประเทศไทย (สกว.,2552) ศึกษาตําแหนงท่ีต้ังโรงงานกลางนํ้าและปลายนํ้าใหเหมาะสมกับ 
Supply Chain ท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาเฉพาะกรณียางลอรถยนต ซ่ึงเปน
หนึ่งใน product champion ของประเทศไทย 

 2.2 โครงการโซอุปทานของยางพาราไปสูยานพาหนะและถุงมือยาง (วช. ,2552) ศึกษา
ความสัมพันธปริมาณการไหลและกําลังการผลิตในโครงขายของยางธรรมชาติสําหรับยางพาหนะ (โดยเฉพาะยาง
ลอรถยนต) และถุงมือยาง โดยวิธีการพัฒนาสมการทางคณิตศาสตรแทนระบบการไหลและกําลังการผลิต 

มิตท่ีิ2 งานวิจัยในมุมมองโลจิสติกส งานวิจัยในมิตินี้ในปจจุบันเนนท่ีชองทางการสงออกโดยพิจารณาใน 2 
ประเด็น คือ ตนทุนโลจิสติกสการสงออกและชองทางการสงออกแตละ gateway 
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งานวิจัยในกลุมนี้จะแบงตามพื้นท่ีคือ กลุมภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการท่ีมีอยูในปจจุบัน

ไดแก โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทยจีนเพื่อรองรับขอตกลงการคาเสรีอาเซียนจีน (สกว.
,2549) โครงการการศึกษาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของผลิตภัณฑยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย (สถาบันวิจัยยางพารา,2553) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยท่ีพัฒนา Tool for Analysis เพื่อชวยการ
ตัดสินใจแตละ gateway ไดแก โครงการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกระบบการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบสําหรับการสงออกยางพาราของประเทศไทย (สกว.,2551) 

มิติท่ี3 งานวิจัยในมุมมองโซคุณคา งานวิจัยในกลุมนี้พิจารณาขั้นไปอีกระดับหนึ่ง คือ จากโซอุปทานสูโซ
คุณคานั้น คือ ผลิตภัณฑปลายน้ําของประเทศไทยควรพัฒนาสูอะไรไดบาง ท้ังสงออกและใชในประเทศ งานวิจัย
กลุมนี้เทาท่ีพบในปจจุบันมี 2 ประเด็น คือ  

ประเด็นท่ี 1 ทิศทางงานวิจัยนี้พยายามตอบวาทิศทางสรางผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเปนอยางไร โดย
มุงเนนไปที่ผลิตภัณฑปลายน้ําไดแก โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑยางพาราในประเทศไทย 
(สถาบันวิจัยยาง,2552),โครงการการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการเพ่ิม Value Creation อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (สศอ.,2549) 
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ประเด็นท่ี 2 งานวิจัยนี้วิเคราะหถึงทิศทางการสรางมูลคาเพิ่มโดยพิจารณาเปาหมายของประเทศ เพื่อ

ขับเคล่ือนท้ังโซอุปทาน งานวิจัยนี้คอนขางนําเสนอในมุมมองใหม คือ หากจะต้ังเปาหมายประเทศที่ปลายน้ํา 
อุตสาหกรรมกลางน้ําและตนน้ําจะถูกกระทบอยางไร ความสัมพันธของตัวเลขปลายน้ําท่ีเพิ่มข้ึนจะมีผลตอผลผลิต
กลางน้ําและตนน้ําอยางไรสําหรับแตละผลิตภัณฑ โครงการนี้ไดแก โครงการวิจัยการประเมินศักยภาพเชิงบูรณา
การการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของอุตสาหกรรมในประเทศไทย (สกว.,2551) นอกจากนี้ยังมีโครงการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อสรางมูลคาเพิ่มยางพารา (สกว.,2552)ของระดับวิทยานิพนธนักศึกษา
ปริญญาโท 

 

 
 
ในมิตินี้ผูเขียนยังมีความรูสึกวาเรายังขาดการมองไปขางหนาถึงทิศทางการสรางมูลคาเพิ่ม หากมองวาใน

มิติท่ี 3 ท้ัง 2 ประเด็นนั้น เราไดทําแลวในสวนทิศทางผลิตภัณฑและความสัมพันธ แตส่ิงท่ีเรายังไมมองไปถึงคือ 
หากเราใชปจจัยภายนอกประเทศ เชน demand โลก เปนตัวขับ Supply Chain นั้น player ในแตละสวนของ Chain 
จะตองปรับตัวท้ังเร่ืองชนิดและปริมาณยางท่ีผลิตอยางไร หรือแมกระท่ังผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมของแตละชวงใน 
Supply Chian ควรเปนอยางไร กระทบตอ Supply Chian รวมผลประโยชนท่ีตกแกประเทศอยางไร ภาพนี้นาจะเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจของระบบโซอุปทานยางพาราท้ังประเทศก็วาได 

นอกจากนี้ยังปรากฏงานอีกสวนท่ีนาสนใจวิเคราะหตอคือ เร่ืองของตลาดสินคาเกษตรลวงหนาของ
ยางพาราท่ีจะกระทบตอโลจิสติกสและโซอุปทานท้ังระบบอยางไร 
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โลจิสติกสและโซอุปทานน้ัน มีลักษณะพิเศษอยางหนึ่งคือ การมองอยางเปนระบบและเกี่ยวของต้ังแตตน
น้ําถึงปลายน้ํา งานวิจัยโลจิสติกสยางพารานั้นอาจจะตองแตงเติมเสริมตออีกหลายสวนนัก หากเราเร่ิมท่ีการมอง
แบบองครวม คงจะชวยใหการขับเคล่ือนอะไรสักอยางของประเทศเรา เดินไปไดอยางเปนขบวนเดียวกันสักที 
อนาคตยางพาราไทยก็คงจะสดใสแนๆ 

 


