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บทคัดย่ อ
งานวิจัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ การศึก ษากระบวนการผลิ ต แผ่ น ยางพาราและเสนอเป็ น แนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ กับบริษัท สวนหลวงราชไมตรี อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึง่ จากการศึกษาและการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลของกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราด้ วยแผนภูมิกระบวนการผลิต ทําให้ ทราบว่ามีขนตอนในการ
ั้
ทํางานทังหมด
้
44 ขันตอน
้
ซึง่ สามารถแบ่งขันตอนการทํ
้
างานได้ เป็ น 4 ขันตอนหลั
้
ก จึงนําข้ อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์
การวางผังกระบวนการผลิตของบริ ษัท ด้ วยแผนภูมิกระบวนการไหล พบว่ามี 8 ขัน้ ตอนย่อยที่ใช้ เวลาในการ
ทํางานเกินเวลา ทําให้ กระบวนการผลิตแผ่นยางพาราเกิดปั ญหาความล่าช้ า และพบว่ามี 5 สาเหตุที่ส่งผลทําให้
กระบวนการผลิตมีความล่าช้ า ได้ แก่ ความเมื่อยล้ า การรอคอย ระยะทางไกล อุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงาน และ
แสงสว่างไม่เพียงพอ จึงนําหลักการ ลดความสูญเปล่า มาใช้ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา
โดยเสนอให้ บริ ษัททําการเปลี่ยนอุปกรณ์ ในการทํางานและปรับเปลี่ยนตําแหน่งการวางผังใหม่ เพื่อลดเวลา
ในการทํางานและลดระยะทางในการเคลื่อนย้ ายวัตถุดิบ
คําสําคัญ : กระบวนการผลิตแผ่นยางพารา, แผนภาพกระบวนการไหล, การปรับปรุงกระบวนการผลิต
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Abstract
A purpose of this research is to study a rubber sheet production in order to be as guidelines
for the improvement of the rubber sheet production for Suan Luang Ratchamaitri, Muang district,
Chanthaburi. The study, based on the data-collection of the rubber sheet production process using
the Production Process Chart, found that there are 44 steps, which can be distinguished into 4 main
steps. Besides, the data is analyzed by using the Flow Process Charts. Calculation indicates 8
factors that cause the delay in the rubber sheet production process. Moreover, five factors have been
found causing the delay in the production process, which are exhaustion, waiting time, remoted
distance, inappropriate equipment and insufficient lighting. In addition, the study has brought the
principle of ECRS to improve the rubber sheet production, by putting on appropriate equipment and
change position, in order to reduce the time of working and reduce distance of moving raw materials.
Keywords: Rubber Sheet Production Processing, Flow Process Chart, The Improvement of Rubber
Sheet Production

บทนํา

ยางพาราเป็ นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ
ไทย มี ก ารผลิ ต และส่ ง ออกเป็ น อัน ดับ หนึ่ งของโลก
สามารถทํารายได้ ให้ กับประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก
โดยธุ ร กิ จ สวนยางพารา ถื อ เป็ นอาชี พ หลั ก ของ
เก ษ ต รก รภ า ค ใต้ ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน ซึ่งคนส่วนใหญ่เห็นว่า
ธุรกิจสวนยางพารามีรายได้ ดี จึงได้ ประกอบอาชีพนี ้
มากขึ น้ จนในปั จ จุ บั น อาชี พ การทํ า สวนยางพารา
กําลังวิกฤตหนักราคายางพาราตกตํ่ามาก เนื่องจาก
ปั ญ หาด้ านเศรษฐกิจชะลอตัว การแข่งขันของธุรกิจ
สูงขึน้ และผลผลิตทางการเกษตรล้ นตลาด อุปทาน
(ปริ ม าณผลิ ต ) มี ม ากกว่า อุ ป สงค์ (ความต้ อ งการ)
จากปั ญ หาดังกล่าวที่เกิดขึน้ ทําให้ ผ้ ูที่ทําธุรกิ จสวน

ยางพ าราต้ องหากลยุ ท ธ์ ต่ า ง ๆ เช่ น ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิ ต ให้ ดี ขึ น้ ลดเวลาและของเสี ย ใน
กระบวนการผลิ ต ทํ า ให้ ผ ลผลิ ต ที่ ได้ มี คุณ ภาพเพิ่ ม
มากขึ ้น เป็ นต้ น เพื่อทําให้ ธุรกิจของตัวเองอยู่รอด ใน
การทํ า วิ จั ย จึ ง มุ่ ง เน้ นในการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์
กระบวนการผลิตตั ้งแต่ขนั ้ ตอนการเตรี ยมนํา้ ยางสด
เข้ ามาในโรงงานไปจนถึงขันตอนการบรรจุ
้
ผลิตภัณฑ์
เพื่อหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาและเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต

วิธีการวิจัย

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
การศึ ก ษากระบวนการผลิ ต แผ่ น ยางพารา
เริ่มตั ้งแต่สงั เกตการณ์และสอบถามข้ อมูลจากขันตอน
้
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การเตรี ยมนํ ้ายางสดไปจนถึงขันตอนการคั
้
ดแยกและ
บรรจุผลิตภัณ ฑ์ และทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลเวลา
ของกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา
3.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การวิ เ ค ราะห์ ก ระบ วน ก ารผลิ ต แผ่ น
ยางพารา นําแผนภูมิกระบวนการไหลและแผนภาพ
การไหล [1] มาใช้ วิ เ คราะห์ ร่ ว มกั บ การวางผั ง
กระบวนการผลิ ต ของบริ ษั ท เพื่ อ วิ เคราะห์ แ ต่ ล ะ
ขันตอนย่
้
อย
2) การคํา นวณหาแท็ คไทม์ (Takt time) เพื่ อ
ใช้ เป็ นตัวกําหนดเวลาในการทํางานของแต่ละขันตอน
้
ย่อย [2]
3) วิ เค ร า ะ ห์ ส า เห ตุ ข อ ง ปั ญ ห า ใ น
กระบวนการผลิ ต แผ่น ยางพารา โดยการนํ าแผนผัง
ก้ างปลา (Cause and effect diagram) มาช่ ว ยใน
การวิเคราะห์ เพื่อหาสาเหตุที่แท้ จริ ง ที่ส่งผลกระทบ
ทําให้ กระบวนการผลิตแผ่นยางพารามีปัญหา
3.3 แนวทางในการปรั บปรุ งกระบวนการ
ผลิตแผ่ นยางพารา
นํ า การลดความสูญ เปล่ า โดยใช้ ห ลัก การ
ลดความสูญเปล่า (ECRS) มาปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตแผ่นยางพารา เพื่อเสนอเป็ นแนวทางให้ กบั บริษัท
ได้ นาํ ไปใช้

ผลการวิจัย

4.1 ผลการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
จากการศึกษากระบวรการผลิตแผ่นยางพารา
ในเบื อ้ งต้ นพบว่ า ภายในกระบวนการผลิ ต แผ่ น
ยางพารามี 5 สาเหตุ ที่ส่งผลทําให้ กระบวนการผลิต
แ ผ่ น ย างพ าราเกิ ด ปั ญ ห าค ว าม ล่ าช้ า ได้ แ ก่

ความเมื่ อ ยล้ า การรอคอยงาน มี ร ะยะทางไกล
อุปกรณ์ ที่ใช้ ไม่ เหมาะสมกับ งานที่ ทําและแสงสว่าง
ภายในอาคารไม่เพียงพอ ซึง่ ในกระบวนการผลิตแผ่น
ยางพาราสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 4 ขันตอนหลั
้
ก โดย
แต่ละงานหลักจะแบ่งเป็ นงานย่อย ๆ ดังนี ้
1) ขัน้ ตอนการเตรี ยมนํา้ ยางสด แบ่งขัน้ ตอน
ย่อยออกเป็ น 8 ขันตอน
้
ได้ แก่ (1) ยกนํา้ ยางพาราไป
ชัง่ (2) ชัง่ นํ ้ายางพารา (3) ยกนํ ้ายางพาราไปกรอง (4)
กรองนํ ้ายางพารา (5) ยกนํ ้ายางพาราเทลงบ่อรวม (6)
เทนํา้ ยางพาราลงบ่อรวม (7) เติมนํา้ เปล่าลงบ่อรวม
(8) กวนนํ ้ายางพาราให้ เข้ ากัน
2) ขัน้ ตอนแปรรูปนํ ้ายางพารา แบ่งขันตอน
้
ย่อยออกเป็ น 17 ขันตอน
้
ได้ แก่
(1) ปล่ อ ยนํ า้ ยางลงตะกง (2) หยิ บ นํ า้ กรด (3) เติ ม
นํ ้ า ก ร ด (4) ก ว น นํ ้ า ย า ง พ า ร า (5) ตั ก ฟ อ ง
นํา้ ยางออก (6) หยิบแผ่นเสียบ (7) ใส่แผ่นเสียบ (8)
พัก นํ า้ ยางพาราทิ ง้ ไว้ ให้ แ ข็ งตัว (9) ถอดแผ่ น เสี ย บ
(ยางพารารออยู่ในตะกง) (10) ยกยางพาราไว้ บนราง
(11) เคลื่ อ นยางพ าราไป ที่ เครื่ องอั ด (12) ป้ อน
ยางพาราเข้ าเครื่ องรี ด (13) วางยางพาราเพื่ อรอไป
ตาก (14) เคลื่อนยางพาราไปตาก (ยางพารารออยู่ที่
แท่นวางยาง) (15) ยกยางตากบนเก๊ ะ (16) ลากเก๊ ะ
ออกไปตากแดด (17) ตากแดดทิ ้งไว้
3) ขันตอนการอบแห้
้
งแผ่นยาง แบ่งขันตอน
้
ย่อยออกเป็ น 5 ขันตอน
้
ได้ แก่
(1) นําแผ่นยางพารามาหน้ าโรงอบ (แผ่นยางพารารอ
อยู่ที่จดุ ตากแดด) (2) หยิบไม้ แทรกแผ่นยางพารา (ไม้
แทรกรออยู่ข้างโรงอบ) (3) แทรกแผ่น ยางพารา (4)
นํ า แผ่ น ยางพาราเข้ า โรงอบ (5) อบแผ่ น ยางพารา
(แผ่นยางพาราอบแห้ ง (ADS))
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4) ขัน้ ตอนการคัด แยกและบรรจุผ ลิ ต ภัณ ฑ์
แบ่ งขัน้ ตอนย่ อ ยออกเป็ น 14 ขัน้ ตอนได้ แ ก่ (1) นํ า
แผ่ น ยางออกจากโรงอบไปไว้ หน้ าโรงงาน (แผ่ น
ยางพารารออยู่ในโรงอบ) (2) นําแผ่นยางออกจากเก๊ ะ
(3) ยกแผ่นยางมาตัดแต่ง (4) ตัดแต่งแผ่นยางพารา
(5) แยกประเภทแผ่นยางพารา (6) นําแผ่นยางพารา
ไปชั่ง (7) ชั่งแผ่นยางพารา (8) เคลื่อนแผ่นยางพารา
ลงถั ง (9) นํ า แผ่ น ยางพาราลงถั ง (10) นํ า แผ่ น
ยางพาราเข้ าเครื่ อ งอัด (11) อัดแผ่น ยางพารา (12)
เคลื่อนยางพาราไปใส่ถุง (13) ใส่ถุงและปิ ดผนึกถุง
(14) นําไปไว้ ในคลัง
จากขัน้ ตอนต่าง ๆ ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ของเวลาของกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา โดยทํา
การจับ เวลาด้ ว ยการอ้ า งอิ ง วิ ธี ก าร [3] เปิ ด ตาราง
Maytag และวิธีพิสัย (Range) เพื่อหาจํานวนครัง้ ใน
การจับเวลาที่เหมาะสม
4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การเก็ บ รวบ รวมข้ อมู ล ของเวลาใน
กระบวนการผลิ ต แผ่ น ยางพารา เพื่ อ ให้ ได้ เวลา
มาตรฐาน [4] ของแต่ ล ะขั น้ ตอน จากนั น้ นํ า มา
วิ เคราะห์ ก ระบวนการผลิ ต แผ่ น ยางพารา โดยใช้
แผนภูมิกระบวนการไหล เพื่อให้ สามารถเห็นภาพรวม
ของกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราได้ ชัด เจนยิ่งขึน้
แผนภู มิ ก ารไหลของขัน้ ตอนกระบวนการผลิ ต แผ่ น
ยางพารา สามารถพิจารณาได้ ดงั Table 1-4 และเมื่อ

วิเคราะห์ ทัง้ 4 ขัน้ ตอนการทํ างานของกระบวนการ
ผลิตแผ่นยางพาราสามารถสรุปได้ ดงั Table 5
2) ผลการหาค่ าแท็ ค ไทม์ โดยที่ ในหนึ่ งรอบ
กระบวนการผลิตแผ่นยางพารา พนักงานใช้ เวลาใน
การทํางานรวม 7 ชั่วโมง หรื อเท่ ากับ 25,200 วิน าที
จากการเก็บ ข้ อมูลของบริ ษัท ในปี 2561 ทําการขาย
แผ่ น ยางพาราไปทั ง้ หมด 123 ตั น /ปี หรื อ เท่ า กั บ
123,000 กิโลกรัม/ปี และในหนึ่งปี พนักงานทํางานไป
ทั ง้ หมด 197 วั น เพราะฉะนั น้ ความต้ องการแผ่ น
ยางพาราต่อวันเท่ากับ 624.37 กิโลกรัมต่อวัน ดังนัน้
จะได้ ค่าแท็คไทม์ เท่ากับ 40.36 วิน าที เมื่อทําการ
เปรี ยบเทียบระหว่าง ค่าแท็คไทม์กับเวลาของขันตอน
้
ย่อยที่ได้ จากกระบวนการไหลทัง้ 4 ขันตอนหลั
้
ก เพื่อ
พิจารณาว่ามีงานย่อยใดบ้ างที่ใช้ เวลาในการทํางาน
เกินกว่า
ค่าแท็คไทม์ ยกตัวอย่างเช่น ใน Table
1 การเตรี ยมนํา้ ยางสด แบ่งออกเป็ น 8 ขัน้ ตอนย่อย
พบว่า ขันตอนย่
้
อยที่ 7 การเติมนํ ้าเปล่าลงบ่อรวมใช้
เวลาในการทํ า งานเกิ น ค่ า แท็ ค ไทม์ ซึ่ ง แสดงว่ า
ขันตอนย่
้
อยดังกล่าวเป็ นสาเหตุทําให้ เกิดความล่าช้ า
ในกระบวนการผลิตแผ่นยางพารา เป็ นต้ น
จากการเปรี ยบเทียบขัน้ ตอนในกระบวนการ
ผลิตแผ่นยางพาราทังหมด
้
สามารถสรุปขันตอนย่
้
อยที่
เป็ นสาเหตุให้ เกิดความล่าช้ าในกระบวนการผลิตแผ่น
ยางพาราได้ ดงั Table 6
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Table 1. The flow process chart of preparation of field latex
Flow Process chart
Chart NO. 1 Sheet NO. 1
Activity : Preparation of field latex
Method : Present /Proposes

Summary
Present
4
3
1

Activity
Operation
Transport
Delay
Inspection
Storage

Saving
-

-

-

2.6
2.50
Chart Symbols

-

-

Distance (M.)
Time (Minute)
Process Description

Propose
-

Time Distance
(In
Second) (Meter)

NO. of
Employees
(person)

1. Lift field latex to weigh

6.05

1.5

2

2. Field latex scale

19.42

-

2

3. Add field latex to filter

03.53

0.8

2

4. Field latex filter

20.19

-

2

5. Lift field latex into the tank

12.52

0.3

2

6. Pour field latex into the tank

21.77

-

2

7. Add water to the tank

41.65

-

1

8. Stir latex together

24.91

-

1

Total

150.04

2.6
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Table 2. The flow process chart of the coagulation of field latex
Flow Process chart
Chart NO. 2 Sheet NO. 1
Activity : The coagulation of field latex
Method : Present /Proposes

Process Description

Activity
Operation
Transport

Summary
Present
8
8

Delay
Inspection
Storage
Distance (M.)
Time (Minute)
Time
Distance
(In
Second) (Meter)

Propose
-

Saving
-

-

NO. of
Employees
(person)

4
23.5
1266.35
Chart Symbols

1. Letting latex into Takong

26.42

2.2

2. Pick up acid

15.02

4.6

3. Add acid

11.93

-

4. Stirring up rubber

28.23

-

5. Scoop out the sponge

14.92

-

6. Pick up the plate

11.32

3.7

7. Insert plate

66.33

-

8. Leave it in Takong to let the rubber hardens

64,800

-

9. Remove the plate

44.92

-

10. Put the latex on the grille

16.84

0.8

2
2

11. Move the latex to the rolling machine

14.99

0.5

2

12. Feed the latex into the rolling machine

11.24

-

2

13. Place the latex

18.38

-

1

14. Move the latex to dry

60.93

6.7

15. Raise the latex to dry on top

24.91

2.5

2

16. Hand the latex on top

38.14

-

2

17. Lift the grill out in the sun

14.37

4

2

18. Rest to dry

10,800

-

-

75,980.75

23.5

Total

2

2
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Table 3. The flow process chart of drying rubber sheet
Flow Process chart
Chart NO. 3 Sheet NO. 1
Activity : Drying rubber sheet
Method : Present /Proposes

Summary
Present
2
3

Activity
Operation
Transport

Saving
-

-

-

-

-

20.1
5,041.32
Chart Symbols

-

Delay
Inspection

2
-

Storage

-

Distance (M.)
Time (Minute)
Process Description

Propose
-

Time
(In
Second)

Distance
(Meter)

NO. of
Employees
(person)

1. Bring the rubber sheet in front of the
drying room (Rubber sheet waiting at the
sun-drying point)

21.65

17

2. Picked up the wood inserted (Wood
inserted beside the drying room)

04.95

1.8

3. Insert rubber sheet

09.99

-

1 คน

4. Bringing the rubber sheet into the
drying room

42.57

1.3

1 คน

302,400

-

-

302,479.16

20.1

5. To bake rubber sheet
Total

1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
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Table 4. The flow process chart of sorting and packing process
Flow Process chart
Chart NO. 4 Sheet NO. 1
Activity :

Sorting and packing process

Method : Present /Proposes

Process Description

Summary
Present
4
7
1
2
1
31.5
5.53

Activity
Operation
Transport
Delay
Inspection
Storage
Distance (M.)
Time (Minute)
Time
Distance
(In
Second) (Meter)

Propose
-

Chart Symbols

Saving
NO. of
Employees
(person)

1. Remove the rubber sheet from the drying
room and place it in front of the factory.
(Rubber sheet is waiting in the drying room)

77.29

1.3

2. Take the rubber sheet out from the grill

19.43

-

2

3. Lift the rubber sheet to trim

07.22

17

2

4. Trim the rubber

13.56

-

2

5. Rubber sheet classification

07.91

0.5

1

6. Take the rubber sheet to weigh

10.20

1

1

7. Weighing rubber sheet

06.66

-

1

8. Move the rubber sheet into the tank

10.55

5.8

1

9. Put the rubber sheet into the tank

62.40

-

1

10. Bring the rubber sheet into the compactor

08.88

0.5

2

11. Compression of rubber sheets

12.77

-

1

12. Moved the rubber wrapped in a bag

07.80

3.4

1

13. Wrap the rubber sheet with a bag.

70.49

-

1

14. Put it in the warehouse

16.80

2

1

Total

331.96

31.5

2
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Table 5. The rubber sheet production process
Process
1. Preparation of

field latex

2. The coagulation
of field latex
3. Drying rubber
sheet

4. Sorting and
packaging
Total

Time
Distance Working
(In second) (Meter) Process
150.04

2.6

8

75,980.75

23.5

17

302,479.16

20.1

5

331.96

31.5

14

378,941.91

75.4

42

Table 6. Sub-step delay
Process
1. Preparation
rubber

Sub-process
- The process of adding
water to the tank
- Steps to insert the plug

2. Transformation - Steps for removing the plug
rubber
- The process of moving the
rubber to dry
- The process of bringing the
3. Baking rubber
rubber sheet into the drying
sheet
room
- The process of removing
the rubber sheet from the
dryer to the factory
4. Sorting and
- The process of lifting the
packaging
rubber sheet into the tank
- The process of wrapping a
rubber sheet with a bag

3) ผลการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญ หา จาก
งาน ย่ อ ย ที่ ทํ าให้ เกิ ด ปั ญ ห าค วาม ล่ าช้ าใน
กระบวนการผลิ ต แผ่ น ยางพารา จึ ง นํ า งานย่ อ ย
ดังกล่าวมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาที่แท้ จริ ง
โดยใช้ [5] แผนผั ง ก้ างปลา (Cause and Effect
Diagram) สามารถสรุปดังแสดงใน Figure 1

Figure 1. Fishbone diagram of the rubber
sheet
4.3 แ น ว ท า ง ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการผลิตแผ่ นยางพารา
การลดความสูญเปล่าโดยใช้ หลักการ ลด
ความสูญ เปล่ า [6] เพื่ อ หาแนวทางการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตแผ่นยางพารา สามารถสรุปได้ นี ้
1. ขันตอนการเตรี
้
ยมนํ ้ายางสด
ขั น้ ตอนการเติ ม นํ า้ เปล่ า ลงบ่ อ รวม (S)
กระป๋ องมีขนาดเล็ก ทําให้ ต้องเติมนํ ้าหลายรอบ จะ
เห็นได้ ว่าอุปกรณ์ ที่ใช้ ไม่มีความเหมาะสม ทําให้ ใช้
ระยะเวลาใน การทํ างาน น าน ค วรให้ มี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นจากกระป๋ องเป็ น ถังใส่ นํ า้ ขนาดใหญ่
สําหรับการใส่นํ ้าเปล่า
ขั น้ ตอนการใส่ แ ผ่ น เสี ย บ (R) เกิ ด จาก
ความเมื่อยล้ าของพนังงานเมื่อทํางานเป็ นเวลานาน
ส่ ง ผลให้ เกิ ด การทํ า งาน ล้ าช้ า ควรให้ มี ก าร
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เปลี่ยนตัวพนักงานจากเดิมที่พนักงานหนึ่งคนทํา
หน้ า ที่ ทั ง้ ยกแผ่ น เสี ย บและใส่ แ ผ่ น เสี ย บ ให้ เป็ น
พนักงานคนหนึ่งคอยยกแผ่นเสียบ แล้ วมีพนักงาน
อีกคนหนึ่งคอยใส่แผ่นเสียบ
2. ขันตอนการจั
้
บตัวนํ ้ายางสด
ขั น้ ตอนการถอดแผ่ น เสี ย บ (S) ควรให้
พนั ก งานชายทํ า งานในขั น้ ตอนนี แ้ ทนเพราะ
พนักงานชายจะมีแรง ที่มากกว่าพนักงานหญิง จะ
ทําให้ สามารถดึงแผ่นเสียบออกมาได้ ง่ายกว่า
ขัน้ ตอนการเคลื่ อ นยางพาราไปตาก (S)
ควรให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เส้ น ทางในการเคลื่ อ นย้ า ย
เพื่อให้ มีระยะทางในการเคลื่อนย้ ายสั ้นที่สดุ
3. ขันตอนการอบแผ่
้
นยางพารา
ขันตอนการนํ
้
าแผ่นยางพาราเข้ าโรงอบ (S)
ควรให้ มีการปรับเปลี่ยนหลังคาโรงอบให้ มีการนํา
หลังคาที่แสงสว่างสามารถเข้ าถึงได้ มาใช้
ขันตอนการนํ
้
าแผ่นยางออกจากโรงอบไปไว้
หน้ าโรงงาน (S) ควรให้ มีการปรับปรุ งเส้ นทางการ
เคลื่อนย้ าย เพื่อลดระยะทางในการเคลื่อนย้ าย
4. ขันตอนการคั
้
ดแยกและบรรจุภณ
ั ฑ์
ขั น้ ตอนการยกแผ่ น ยางพาราลงถั ง (S)
พนั ก งานต้ องใช้ แรงในการยก ทํ า ให้ เกิ ด ความ
เมื่ อ ยล้ า เพื่ อ ทํ า ให้ ขัน้ ตอนการทํ า งานเร็ ว ขึ น้ ควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการโดยใช้ รถเข็น มาช่วยเพื่ อใช้ ใน
การวางและเคลื่อนย้ ายแผ่นยางพาราที่จะนําไปลง
ถัง
ขัน้ ตอนการห่ อ แผ่ น ยางพาราด้ ว ยถุ ง (S)
ควรปรับเปลี่ยนกรรไกรให้ มีขนาดใหญ่ ขึ ้นจากเดิม
เพื่อให้ ทํางานได้ ง่ายขึ ้น

อภิปรายผล

การศึกษาะระบบโลจิสติกส์ยางพารา [8]
มีการศึกษาแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและ
โลจิสติกสฺสติกส์ยางพารา [9] ได้ วิจัยเกี่ยวกับการ
เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพในกระบวนการผลิต นํา้ ดื่ มด้ วย
แนวคิดแบบลีน ซึง่ เกิดความสูญเปล่าในการทํางาน
จึงได้ ใช้ เป็ น ข้ อมูล ในการศึกษากระบวนการผลิ ต
แผ่น ยางพารา เมื่ อทํ าการเก็บ รวบรวมข้ อ มูล โดย
การจับ เวลา ซึ่งได้ นําหลัก การคํ านวณหาจํ านวน
ครัง้ ในการจับเวลา และหลักการหาเวลามาตรฐาน
(Standard Time) [2] โดยการนํ า เวลาปกติ ม า
คํานวณร่ วมกับเวลาเผื่อ ซึ่งในกรณี ที่มีการรอคอย
จะไม่ คิ ด เวลาเผื่ อ รวมเข้ าไป ดังนัน้ แสดงว่าเวลา
มาตรฐานของงานย่อยนัน้ ๆ เท่ากับ เวลาปกติไป
โดยปริยาย จากนันนํ
้ าข้ อมูลเวลามาตรฐานไปใช้ ใน
ขั ้น ต อ น ย่ อ ย โด ย เริ่ ม จ า ก ก า รนํ า แ ผ น ภู มิ
กระบวนการไหล (Flow Process Chart) [10] ซึ่ ง
ได้ นํ า เทคนิ ค มาใช้ ในการวิ เ คราะห์ ก ารวางผั ง
กระบวนการผลิตของบริ ษัท ทําให้ เห็นเวลาทังหมด
้
ในขัน้ ตอนการผลิ ต ยางพารา และความล่ าช้ าใน
กระบวนการ นําหลักการคํานวณหาค่าแท็คไทม์ [2]
มาใช้ เพื่ อ กํ า หนดเวลาในการทํ า งานของแต่ ล ะ
ขัน้ ตอนย่อย คือ 40.36 วินาที/กิโลกรัม พบว่ามี 8
ขันตอนย่
้
อยทีใ่ ช้ เวลาในการทํางานเกิน ค่าแท็คไทม์
ทํา ให้ ก ระบวนการผลิต แผ่น ยางพาราเกิด ปั ญ หา
ความล่าช้ า และนําแผนผังก้ างปลา (Cause and
Effect Diagram) มาใช้ ในการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ หา
สาเห ตุ ข องปั ญ ห าที่ เกิ ด ขึ น้ ทั ง้ 8 ขั น้ ตอน ใน
กระบวนการผลิ ต แผ่ น ยางพารา ข้ อ ดี คื อ พบว่ า
สาเหตุข องปั ญ หาที่ แท้ จริ งมาจากระยะเวลาการ
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ทํางานเกิดค่าแท็คไทม์ อันได้ แก่ ขันตอนการเตรี
้
ยม
นํา้ ยางพาราในการเติมนํา้ เปล่าลงบ่อรอ มีการรอ
คอยเกิดขึ ้นจากที่ต้องรอนํ ้าที่ใส่ในกระป๋ องจากสาย
ยางให้ เต็ มก่อนจึงทํ าการเทนํา้ ลงบ่อ รวม เป็ นต้ น
และนําหลักการลดความสูญเปล่ามาเสนอแนวทาง
ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราใหม่
หลักการ ECRS ซึ่งข้ อดีของงานวิจัยนี ้คือ นํามาใช้
เป็ น แ น ว ท า งใน ก า รล ด ค ว า ม สู ญ เป ล่ า ได้
เช่นเดียวกัน [1],[7],[10] เช่น S (Simplify) คือการ
ทําให้ ง่ายขึ ้น เสนอแนวทางโดยเปลี่ยนจากกระป๋ อง
เป็ นถังขนาดใหญ่สําหรับการใส่นํ ้า เพื่อลดเวลา ทํา
การเสนอการปรั บ ลดระยะทางในการขนย้ าย
วัตถุดิบให้ สั ้นลง เพื่อลดเวลาในการขนย้ าย และ R
(Rearrange) คือการจัดเรี ยงใหม่ เช่น ขันตอนการ
้
ถอดแผ่น เสียบ เสนอวิธีการจัดเรี ยงพนักงานใหม่
โดยให้ พนักงานชายทํางานแทนพนักงานหญิง ทํา
ให้ ขนั ้ ตอนการดึงแผ่นเสียบออกมาได้ ง่ายกว่า เป็ น
ต้ น

สรุ ปผลการวิจัย

การวิ เ คราะห์ ก ระบวนการผลิ ต แผ่ น
ยางพารา กรณี ศึกษาสวนหลวงราชไมตรี จังหวัด
จันทบุรี วัตถุประสงค์ในการศึกษากระบวนการผลิต
แผ่ น ยางพารา เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต แผ่ น
ยางพารา วิเคราะห์ และเสนอเป็ นแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ กับบริษัท กระบวนการ
ผลิตแผ่นยางพารามีขนตอนการทํ
ั้
างานทังหมด
้
44
ขันตอน
้
ซึง่ สามารถแบ่งขันตอนการทํ
้
างานได้ เป็ น 4
ขัน้ ตอนหลัก ได้ แ ก่ ขัน้ ตอนการเตรี ยมนํ า้ ยางสด
ขั น้ ตอนแปรรู ป นํ า้ ยางพารา ขั น้ ตอนนํ า แผ่ น

ยางพาราเข้ าโรงอบ ขัน้ ตอนการคัดแยกและบรรจุ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยสามารถวิ เคราะห์ ปั ญ หาได้ จ าก
แผนภูมิ ก ระบวนการไหล และลดความสูญ เปล่ า
โดยหลั ก การ ลดความสู ญ เปล่ า ได้ ป รั บ เปลี่ ย น
อุปกรณ์ จัดคน รวมถึงเส้ นทางการเคลื่อนย้ ายให้
เหมาะสมมากยิ่งขึ ้น

กิตติกรรมประกาศ

งาน วิ จั ย นี ้ไ ด้ รั บ ก ารส นั บ สนุ น จ าก
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
รํ า ไพพรรณี และคณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รํ า ไพพรรณี รวมถึ ง คุ ณ
ประยุทธ์ บุญศรี ผู้บริหารบริษัท สวนหลวงราชไมตรี
ที่ ใ ห้ ความอนุ เ คราะห์ ไ ด้ เข้ าไปทํ า การศึ ก ษ า
กระบวนการผลิตแผ่นยางพารา และขอบคุณ คุณ
วิ ท ยา แสงดี ผู้ จั ด การบ ริ ษั ท ที่ ใ ห้ ข้ อมู ล ของ
กระบวนการผลิตแผ่นยางพาราเป็ นอย่างดี
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