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คําถามที่ไดยินบอยๆ ในฐานะผูดูแลชุดโครงการโลจิสติกสของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และในฐานะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ศูนยการจัดการโลจิสติกส คณะวิศวกรรมศาสตรเอง คือ “งานนี้มีใคร
ทําแลวบาง?” งานนี้เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ผานมาอยางไร “เนื้อหางานวิจัย 2 ชิ้นนี้เหมือนกันตางกันอยางไร?” และ
คําถามอื่นๆ ในลักษณะนี้ และทุกๆ ครั้งที่ตระเตรียมคําตอบสําหรับคําถามเหลานี้ ในฐานะผูประสานงานสิ่งที่ตอง
ทําคือ เตรียมขอมูล เตรียมรายงานโครงการวิจัยสงไปใหบาง หรือสรุปชี้แจงใหบาง (จนกระทั่งทุกวันนี้ เรามี
ฐานขอมูลและหองสมุดโลจิสติกสที่เรียกไดวา ใครถามวางานไหนของใครอยูไหนเราก็พอจะตระเตรียมขอมูลให
ได) ในทุกๆ ครั้งก็จะเกิดวงจรของการประมวล การปะติดปะตอของความคิด และวิเคราะห (เอง) ถึงความเชื่อมโยง
ในแตละงาน
งานวิจัยโลจิสติกสในเรื่องของยางพาราก็เชนเดียวกัน มีคําถามเขามาเปนสวนๆ ดวยความที่โซอุปทาน
ยางพาราในประเทศไทยนั้น ประกอบกันเบ็ดเสร็จในประเทศเราเองตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา และ player ใน Chain
นั้นลวนมีงานวิจัยปรากฏได

องคประกอบโซอุปทานยางพาราในประเทศไทย
เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ไ ด รั บ คํ า แนะนํ า จาก รศ.ดร.พี ร เดช ทองอํ า ไพ (รั ก ษาการผู อํ า นวยการฝ า ยอุ ต สาหกรรม
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และอาจารยวราภรณ ขจรไชยกูล (ผูอํานวยการโครงการวิจัยแหงชาติ :
ยางพารา) วา “อาจารยนาจะประมวลงานแตละเรื่องใหเห็นภาพใหญจะไดทราบซะทีวาใครทําอะไรไปแลว และ
อะไรที่ยังไมทํา”หากมองในภาพยางพาราทั้งประเทศ งานวิจัยดานนี้มีมากมายนัก (สวนหนึ่งคงจะถูกรวบรวมไวที่
สกว.) ก็คงจะประมวลโดยผูประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกสไมได แตหากเปนโลจิสติกสและโซอุปทาน
ยางพารานั้น คงจะขอนําเสนอใหเห็นภาพ จากงานวิจัยที่พอจะเห็นเดนชัดใน 3-5 ปพอได (แตหากผูเขียนตกหลน
โครงการใด ยินดีนอมรับขอแนะนําทุกประการนะคะ)

ภาพรวมทั้งหมดหากนําเสนอในมุมมองของโซอุปทานนั้น ไลมาตั้งแตเกษตรกร “พอคา” ตลาด โรงงาน
กลางน้ํา “โรงงานปลายน้ํา”สงออก” ผลิตภัณฑสงออกและใชในประเทศ สามารถแยกไดเปน 3 มิติใหญๆ คือ
1) งานวิจัยในมุมมองของโซอุปทาน
2) งานวิจัยในมุมมองของโลจิสติกส
3) งานวิจัยในมุมมองของโซคุณคา
มิติที่1 งานวิจัยในมิติแรกในมุมมองของโซอุปทานนั้น งานวิจัยกลุมนี้จะศึกษาความสัมพันธในโซอุปทาน
อาจจะเปนความสัมพันธแตละคูของ player หรือความสัมพันธในกลุมของ player หรือกลุมตนน้ํา กลุมกลางน้ํา
และกลุมปลายน้ํา งานวิจัยกลุมนี้เทาที่ผานมาจะเห็น 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่1) งานวิจัยวิเคราะหความสัมพันธ Supply Chain ตนน้ํา ไดแก

1.1) โครงการประเมินศักยภาพเชิงบูรณาการการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย (สกว.,2551) เปนโครงการศึกษารูปแบบความสัมพันธของเกษตรกร “พอคา” ตลาด” โรงงานกลางน้ํา
ผลวิเคราะหทําถึง Profit/Cost Sharing และเปรียบเทียบทางเลือกของความสัมพันธระหวางเกษตรกร “พอคา” ตลาด
และโรงงานกลางน้ํา
1.2) โครงการวิเคราะหโซอุปทานยางพาราระดับชุมชนในประเทศไทย เปนโครงการระดับวิทยานิพนธ
ของนักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการศึกษาตอเนื่องจากโครงการ 1.1 เพื่อวัด performance ของแต
ละทางเลือกอยางเปนรูปธรรมทั้งในแงตนทุน คุณภาพและเวลา
1.3) โครงการกลไกและรูปแบบการจัดการโลจิสติกสผลผลิตยางพาราเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรผูผลิต
ยางพาราในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วช.,2552) เปนโครงการศึกษาความสัมพันธในกลุมเกษตรกรเอง ศึกษา
พิจารณาความสัมพันธในกลุมใหเขมแข็งตนน้ํา
ประเด็นที่2) งานวิจัยวิเคราะหกิจกรรมโลจิสติกสในโซอุปทานเฉพาะสวนเกษตรกร “โรงงานกลางน้ํา และ
โรงงานปลายน้ํา)
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โครงการในกลุมนี้พิจารณาโซอุปทานยางพาราตนน้ําไปสูผลิตภัณฑยางที่โรงงานปลายน้ํา โดยพิจารณา
ปจจัยที่เอื้อตอกิจกรรมโลจิสติกสและการไหล ไดแก
2.1 โครงการประยุกตใชการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
product champion ของประเทศไทย (สกว.,2552) ศึกษาตําแหนงที่ตั้งโรงงานกลางน้ําและปลายน้ําใหเหมาะสมกับ
Supply Chain ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาเฉพาะกรณียางลอรถยนต ซึ่งเปน
หนึ่งใน product champion ของประเทศไทย
2.2 โครงการโซ อุ ป ทานของยางพาราไปสู ย านพาหนะและถุ ง มื อ ยาง (วช.,2552) ศึ ก ษา
ความสัมพันธปริมาณการไหลและกําลังการผลิตในโครงขายของยางธรรมชาติสําหรับยางพาหนะ (โดยเฉพาะยาง
ลอรถยนต) และถุงมือยาง โดยวิธีการพัฒนาสมการทางคณิตศาสตรแทนระบบการไหลและกําลังการผลิต
มิตทิ ี่2 งานวิจัยในมุมมองโลจิสติกส งานวิจัยในมิตินี้ในปจจุบันเนนที่ชองทางการสงออกโดยพิจารณาใน 2
ประเด็น คือ ตนทุนโลจิสติกสการสงออกและชองทางการสงออกแตละ gateway
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งานวิจัยในกลุมนี้จะแบงตามพื้นที่คือ กลุมภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการที่มีอยูในปจจุบัน
ไดแก โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกสของไทยจีนเพื่อรองรับขอตกลงการคาเสรีอาเซียนจีน (สกว.
,2549) โครงการการศึกษาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของผลิตภัณฑยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย (สถาบันวิจัยยางพารา,2553) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่พัฒนา Tool for Analysis เพื่อชวยการ
ตัดสินใจแตละ gateway ไดแก โครงการออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกระบบการขนสงตอเนื่องหลาย
รูปแบบสําหรับการสงออกยางพาราของประเทศไทย (สกว.,2551)
มิติที่3 งานวิจัยในมุมมองโซคุณคา งานวิจัยในกลุมนี้พิจารณาขั้นไปอีกระดับหนึ่ง คือ จากโซอุปทานสูโซ
คุณคานั้น คือ ผลิตภัณฑปลายน้ําของประเทศไทยควรพัฒนาสูอะไรไดบาง ทั้งสงออกและใชในประเทศ งานวิจัย
กลุมนี้เทาที่พบในปจจุบันมี 2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 ทิศทางงานวิจัยนี้พยายามตอบวาทิศทางสรางผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเปนอยางไร โดย
มุ ง เน น ไปที่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ป ลายน้ํ า ได แ ก โครงการศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ย างพาราในประเทศไทย
(สถาบันวิจัยยาง,2552),โครงการการศึกษาแนวทางการพัฒนาเพื่อการเพิ่ม Value Creation อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
ยาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน (สศอ.,2549)
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ประเด็นที่ 2 งานวิจัยนี้วิเคราะหถึงทิศทางการสรางมูลคาเพิ่มโดยพิจารณาเปาหมายของประเทศ เพื่อ
ขับเคลื่อนทั้งโซอุปทาน งานวิจัยนี้คอนขางนําเสนอในมุมมองใหม คือ หากจะตั้งเปาหมายประเทศที่ปลายน้ํา
อุตสาหกรรมกลางน้ําและตนน้ําจะถูกกระทบอยางไร ความสัมพันธของตัวเลขปลายน้ําที่เพิ่มขึ้นจะมีผลตอผลผลิต
กลางน้ําและตนน้ําอยางไรสําหรับแตละผลิตภัณฑ โครงการนี้ไดแก โครงการวิจัยการประเมินศักยภาพเชิงบูรณา
การการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของอุตสาหกรรมในประเทศไทย (สกว.,2551) นอกจากนี้ยังมีโครงการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อสรางมูลคาเพิ่มยางพารา (สกว.,2552)ของระดับวิทยานิพนธนักศึกษา
ปริญญาโท

ในมิตินี้ผูเขียนยังมีความรูสึกวาเรายังขาดการมองไปขางหนาถึงทิศทางการสรางมูลคาเพิ่ม หากมองวาใน
มิติที่ 3 ทั้ง 2 ประเด็นนั้น เราไดทําแลวในสวนทิศทางผลิตภัณฑและความสัมพันธ แตสิ่งที่เรายังไมมองไปถึงคือ
หากเราใชปจจัยภายนอกประเทศ เชน demand โลก เปนตัวขับ Supply Chain นั้น player ในแตละสวนของ Chain
จะตองปรับตัวทั้งเรื่องชนิดและปริมาณยางที่ผลิตอยางไร หรือแมกระทั่งผลิตภัณฑที่เหมาะสมของแตละชวงใน
Supply Chian ควรเปนอยางไร กระทบตอ Supply Chian รวมผลประโยชนที่ตกแกประเทศอยางไร ภาพนี้นาจะเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจของระบบโซอุปทานยางพาราทั้งประเทศก็วาได
นอกจากนี้ยังปรากฏงานอีก ส ว นที่ นา สนใจวิ เคราะหตอคือ เรื่องของตลาดสิ นคาเกษตรลว งหน าของ
ยางพาราที่จะกระทบตอโลจิสติกสและโซอุปทานทั้งระบบอยางไร
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โลจิสติกสและโซอุปทานนั้น มีลักษณะพิเศษอยางหนึ่งคือ การมองอยางเปนระบบและเกี่ยวของตั้งแตตน
น้ําถึงปลายน้ํา งานวิจัยโลจิสติกสยางพารานั้นอาจจะตองแตงเติมเสริมตออีกหลายสวนนัก หากเราเริ่มที่การมอง
แบบองครวม คงจะชวยใหการขับเคลื่อนอะไรสักอยางของประเทศเรา เดินไปไดอยางเปนขบวนเดียวกันสักที
อนาคตยางพาราไทยก็คงจะสดใสแนๆ
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