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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอการนําหลักการวิเคราะหสายธารคุณคามาประยุกตใชในโซ
อุปทานของอุตสาหกรรมกุงขาว
เพื่อใชเปนเครื่องมือเบื้องตนที่ชวยใหมองเห็นภาพสถานะของกระบวนการ
ปจจุบันและใชเปนแนวทางระบุสถานะที่ควรจะเปนในอนาคต เพื่อปรับปรุงกระบวนการธุรกิจใหเกิดประสิทธิ
ภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตการศึกษาตั้งแตขั้นตอนการเตรียมบอเพื่อเลี้ยงกุงจนกระทั่งถึงกระบวนการขนยาย
ผลิตภัณฑไปยังทาเรือเพื่อสงออกและสรางแผนภาพกระบวนการผลิตจําแนกตามกิจกรรม (Process Activity
Mapping) ขอมูลที่ใชในการวิจัยนี้เปนทั้งขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กับผูที่
เกี่ยวของในโซอุปทานกุงขาว ตั้งแตฟารมเพาะฟก ฟารมอนุบาลลูกกุง เกษตรกร กรมประมง โรงงานแปรรูป/
หองเย็น องคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้ง
สังเกตการปฏิบัติงานจริง เชน ขั้นตอนการเลี้ยงกุง ระยะเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม ขั้นตอนการติดตอขอเอกสาร
ตาง ๆ ของเกษตรกรกับกรมประมง และขอมูลทุติยภูมิซึ่งไดจากเอกสารตาง ๆ ของทุกฝายที่เกี่ยวของ ผล
การศึกษาพบวาสามารถจําแนกกิจกรรมตั้งแตขั้นตอนการเตรียมบอเพื่อเลี้ยงกุงจนกระทั่งถึงกระบวนการขนยาย
ผลิตภัณฑไปยังทาเรือเพื่อสงออก ไดทั้งสิ้น 15 กิจกรรม จากนั้นไดดําเนินการวิเคราะหและจําแนกกิจกรรม
เหลานั้นออกเปนกิจกรรมที่มีคุณคาเพิ่ม (VA) กิจกรรมที่จําเปนแตไมมีคุณคาเพิ่ม (NNVA) และกิจกรรมที่ไมมี
คุณคาเพิ่ม (NVA) ซึ่งทั้ง 15 กิจกรรมนั้นสามารถจําแนกเปนกิจกรรมที่มีคุณคาเพิ่ม (VA) 62.71% และที่เหลือ
อีก 37.29% เปนกิจกรรมที่จําเปนแตไมมีคุณคาเพิ่ม (NNVA) แนวทางหนึ่งที่สามารถปรับปรุงกระบวนการและ
ลดกิจกรรมตาง ๆ ที่จําเปนแตไมมีคุณคาเพิ่มลงนั้น จําเปนที่หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะภาครัฐจะตองนํา
ระบบสารสนเทศ โดยเฉพาะการเชื่อมตอดวยระบบอินเทอรเน็ตเขามาชวยในการดําเนินงาน ซึ่งจะสามารถลด
เวลาในการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของและลดขั้นตอนของการทํางานที่ซ้ําซอนลงได รวมทั้งจะยังชวยลด
เวลาในการเดินทางและคาใชจายที่เกิดขึ้นของผูที่เกี่ยวของทุก ๆ ฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรที่อาศัยอยูใน
ชนบทที่หางไกลจากตัวเมืองในการติดตอเพื่อขอรับเอกสารที่เกี่ยวของจากทางภาครัฐ
โดยจัดตั้งเปนองคกร
กลางที่ตั้งอยูในพื้นที่ เชนในรูปแบบของชมรมหรือสหกรณทําหนาที่ประสานงานแทน
คําสําคัญ : การวิเคราะหสายธารคุณคา การตรวจสอบยอนกลับ โซอุปทานของอุตสาหกรรมกุงขาว
เอกสารใบกํากับลูกพันธุ (FMD) เอกสารใบกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD)
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1. บทนํา
ในสภาวะแวดลอมปจจุบันในยุคโลกาภิวัตนที่มีการแขงขันกันสูง ลูกคาที่มีความตองการสินคาที่มี
ความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น ในอุ ต สาหกรรมตา ง ๆ จึ งจําเป น ที่ จ ะต อ งปรับ เปลี่ยนรู ป แบบการผลิตให
สามารถแขงขันกันระหวางโซอุปทานและเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดดวยคุณภาพที่
เหนือกวา ดวยตนทุนที่ต่ํากวา และสามารถสงมอบใหกับลูกคาไดทันเวลา ดังนั้นจึงมีการนําแนวคิดของการผลิต
แบบลีน (Lean Production) ซึ่งไดมีการพัฒนาขึ้นตั้งแตชวงกลางศตวรรษที่ 20 ในอุตสาหกรรมยานยนต และ
นํามาประยุกตใชกับอุตสาหกรรมตาง ๆ จนไดรับความนิยมอยางแพรหลาย (โกศล ดีศีลธรรม, 2547) การผลิต
แบบลีนเปนการผลิตที่มีหลักการพัฒนาการบริหารเวลาและการทํางานในกระบวนการผลิตโดยการลดความสูญ
เปลา (Muda) โดยจําแนกสาเหตุหลักของความสูญเปลาจากการใชดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรและขจัด
ปญหาเหลานั้นออกไป รวมทั้งหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่องและสรางคุณคาเพิ่มใน
มุมมองของลูกคาภายใตสภาวะการแขงขันที่ขึ้นอยูกับเวลา โดยใชแนวคิดในการวิเ คราะหคุณ คา ของงานซึ่ง มี
เปา หมายเพื่อจะลดตน ทุน เพิ่ม ผลผลิตและทํา ใหลูก คาพอใจ (นิพนธ บัวแกว, 2547) และมุงเนนการผลิต
ตามความตองการที่แทจริงของลูกคา (Real Customer Demand) ซึ่งแตกตางจากแนวความคิดแบบเดิมที่
มุงเนนการผลิตตามการพยากรณและใชกลยุทธผลักดันสินคาเขาสูตลาด (โกศล ดีศีลธรรม, 2547)
ดังนั้นบทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะนําเสนอการนําหลักการวิเคราะหสายธารคุณคา (Value Stream
Mapping: VSM) มาประยุกตใชในโซอุปทานของอุตสาหกรรมกุงขาว เพื่อใชเปนเครื่องมือเบื้องตนที่ชวยให
มองเห็นภาพสถานะของกระบวนการปจจุบัน และวิเคราะหวากิจกรรมที่เกิดขึ้นนั้นกิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่เพิ่ม
มูลคา กิ จ กรรมที่ไ มเพิ่ม มูลคา และกิจ กรรมที่ไ มเพิ่ม มูลคา แตจํ าเป น เพื่อเสนอแนวทางการแกไ ขเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของโซอุปทานใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากศึกษาถึงกระบวนการผลิต
ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมบอเพื่อเลี้ยงกุงจนกระทั่งถึงกระบวนการขนยายผลิตภัณฑไปยังทาเรือเพื่อสงออก

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
Tayor (2006) ไดนําเทคนิคการวิเคราะหคุณคา (Value Chain Analysis) มาประยุกตใชในโซอุปทาน
ของผลิตภัณฑจากหมู (Pork Products) ในสหราชอาณาจักร ซึ่งโซอุปทานประกอบดวย 3 บริษัทหลักไดแก
ซุปเปอรมาเก็ต บริษัทแปรรูปอาหาร และองคกรที่ดูแลฟารมเลี้ยงหมูซึ่งมีสมาชิกประมาณ 400 ฟารม โดยมี
วัตถุประสงคที่จะวิเคราะหความสูญเปลา สํารวจปญหาและโอกาสตาง ๆ ตลอดโซอุปทาน ผลการศึกษาพบวา
เทคนิคตาง ๆ ที่นํามาประยุกตไดชี้ใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยการกําจัดความสูญเปลาที่เกิดขึ้น เชนจากการศึกษาพบวามากกวา 30 % ของเนื้อหมูที่จําหนายไมได
มาตรฐานในดานของน้ําหนักและไขมันที่เกินความตองการของลูกคา ขาดความเชื่อมโยงระหวางคูคาแตละฝาย
ซึ่งงานวิจัยนี้ไดเสนอแนะวาควรสรางความสัมพันธและความเชื่อใจกันในระหวางคูคาในโซอุปทาน นําระบบดึง
(Pull System) เขามาใชเพื่อลดการแกวงของอุปสงคที่เกิดขึ้นในแตละคูคาและชวยในการวางแผนการผลิตให
คงที่ นอกจากนั้นทุกฝายควรใชขอมูลการพยากรณคําสั่งซื้อรวมกันทั้งภายในองคกรและระหวางองคกร
Sirang และคณะ (2005) ไดนําแนวคิดของลีนมาประยุกตใชเพื่อลดความสูญเปลาของฝายผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกแหงหนึ่งในสหราชอาณาจักร (ซึ่งเรียกวา T cell) ซึ่งปจจุบันโรงงานแหงนี้ไดนํา
ระบบ Kaizen หรือ (Continuous Improvement) เขามาใชในกระบวนการผลิต แตก็ยังพบวาผลิตภัณฑมีของ
เสียอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําแนวความคิดแบบลีนเขาใชเพื่อลดความสูญเปลาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
ปรับปรุงการวางผังการทํางานใหม เนื่องจากผังการทํางานแบบเดิมกอใหเกิดการรอคอยของงานในกระบวนการ
การวางผังการทํางานใหม ไดชวยใหงานที่จะถูกสงตอไปยังงานถัดไปถูกตองมากขึ้น นอกจากนั้นยังไดนํา
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หุนยนตเขามาชวยในการทํางานของโรงงาน และทําการจดบันทึกของเสียที่เกิดขึ้น จากการศึกษาพบวา
อัตราของเสียของฝายผลิตนี้ไดลดลงจาก 18% ในป 2003 เปน 9% ในป 2004 ในการวิเคราะหถึงปญหาที่
เกิดขึ้น ผูวิจัยไดดําเนินการสังเกตและอภิปรายรวมกับผูเกี่ยวของในฝายผลิต ซึ่งจากการวิจัยพบวา พนักงาน
ฝายปฏิบัติการยังไมมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการใชประโยชนของวัตถุดิบหลักยังอยูในระดับต่ํา
รวมทั้งพบวาเครื่องจักรเสียบอย ดังนั้นการลดความสูญเปลาลงก็จะสงผลตอการผลิตในขั้นตอนอื่น ๆ อีกดวย
ซึ่ ง ผู วิ จั ย ได เ สนอแนะว า ผู บ ริ ห ารจะต อ งเห็ น ความสํ า คั ญ และให ค วามร ว มมื อ ในการนํ า เทคนิ ค ลี น เข า มา
ประยุกตใช อันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ไดชี้ประเด็นอีกวา
การลดความสูญเปลาเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ โรงงานจําเปนจะตองดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงาน
ตาง ๆ เหลานั้นอยางตอเนื่อง
สิทธิพร ฉันทเฉลิมพร (2548) ไดศึกษาการจัดการโซอุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตไกสดแชแข็ง
สงออกในบริษัท จี.เอฟ.พี.ที. จํากัด (มหาชน) ซึ่งประสบปญหาการสงมอบสินคาใหลูกคาที่ลาชา โดยใช
แบบจําลองอางอิงการดําเนินงาน (Supply Chain Operation Reference Model, SCOR Model) ในการ
วิเคราะหปญหา และใช Definition for Function Modeling (IDEF0) แสดงแผนภาพการไหลของ
กระบวนการวางแผนการสงออก จากนั้นหาแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานโดยนําเอาหลักการ
PERT/CPM และ หลักการ 5W-1H มาวิเคราะห และกําจัดกิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคาโดยใช Process Activity
Mapping ผลการวิจัยพบวาสามารถปรับปรุงลดเวลานําในการวางแผนการสงออกในปจจุบันไดคิดเปนรอยละ
24.06
ภากร นาวีการ และคณะ (2547) ไดศึกษาระบบการผลิตแฟม Made to Order กระดาษแบบ Silk
Screen โดยการใชหลักการของ Lean Logistics เพื่อเปาหมายหลักคือการลดตนทุนในการผลิต อันนําไปสูการ
ไดเปรียบทางการแขงขัน คณะผูวิจัยไดใช Value Stream Mapping เขามาชวยในการระบุกิจกรรมที่ไม
กอใหเกิดคุณคา (NVA) ในกระบวนการเพิ่มคุณคา (Value Stream) ซึ่งไดแกเวลารอคอยและงานที่ซ้ําซอน
กิจกรรมที่ถือวาเปน Waste แตจําเปน (NNVA) เชนการเดินไปหยิบวัตถุดิบ การแกะกลองวัตถุดิบ เปนตน และ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตโดยตรง (VA) เชนการประกอบชิ้นสวน การพนสี เปนตน ผลของการศึกษา
กิจกรรมทั้งสามประเภทในสวนการดําเนินการ (Operation)
การตรวจสอบ (Inspection)
การขนสง
(Transportation) และการจัดเก็บ (Storage) พบวามีกิจกรรม NVA สูงถึง 15.74% ซึ่งตองลดกิจกรรมเหลานี้
ลงเพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเติมเต็มคําสั่งซื้อของลูกคา
เลฮัม ชินพันธ และคณะ (2547) ทําการศึกษาระบบการผลิตของบริษัท ผลิตอาหาร จํากัด เพื่อ
ปรับปรุงการบริหารกระบวนการผลิตและหาวิธีปนสวนตนทุนเพื่อใหไดตนทุนตอหนวยที่แมนยํา
โดยใน
การศึกษานี้ไดนําแนวคิดในเรื่องการบริหารกิจกรรมและระบบตนทุนฐานกิจกรรม (Activities Based Costing)
เขามาประยุกตใช เริ่มตนดวยการจัดทําภาพของขั้นตอนการดําเนินงานดวย Big Picture Mapping แสดง
ความสัมพันธระหวางทางเดินของสารสนเทศกับขั้นตอนการปฏิบัติงานทางกายภาพ และใช Value Stream
Mapping แสดงใหเห็นการวิเคราะหกิจกรรมการผลิตวากิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่เพิ่มมูลคา กิจกรรมที่ไมเพิ่ม
มูลคาและกิจกรรมที่ไมเพิ่มมูลคาแตจําเปน ชวยใหมองเห็นปญหาไดชัดเจนและมีการปรับปรุงแกไขปญหาได
อยางตอเนื่อง สงผลตอการลดความไมพอใจและขอรองเรียนของลูกคา ลดคาใชจายและปรับปรุงคุณภาพของ
สินคา และการบริหารการจัดสงสินคาไดตรงเวลา
ปนิทัศน สุรียธนาภาส และคณะ (2546) เสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซอุปทานใน
อุตสาหกรรมการผลิตชุดชั้นในสตรีดวยการประยุกตใชแบบจําลองอางอิงการดําเนินงาน (Supply Chain
Operation Reference Model, SCOR Model) มาสรางเปนแบบจําลองลักษณะกระบวนการทํางานและ
กระบวนการทางธุรกิจโดยการวิเคราะหที่กระบวนการ Make และไดประยุกตใชกับเครื่องมือหนึ่งตามหลักการ
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ของ Value Stream นั่นคือ Process Activity Mapping ในการวิเคราะหการไหลของขอมูลสารสนเทศใน
กระบวนการ ทําใหสามารถมองเห็นถึงความสูญเสียหรือกิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคาที่มีอยูได อันนําไปสูการ
วิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของโซอุปทาน
3. การนําหลักการวิเคราะหสายธารคุณคามาประยุกตใชในโซอุปทานของอุตสาหกรรมกุงขาว
วัตถุประสงคของการนําหลักการวิเคราะหสายธารคุณคา (VSM) มาประยุกตใชในอุตสาหกรรมกุงขาว
เพื่อใชเปนเครื่องมือเบื้องตนที่ชวยมองเห็นภาพสถานะของกระบวนการปจจุบัน (Visualize the Current State)
เพื่อใชเปนแนวทางระบุสถานะที่ควรจะเปนในอนาคต (Future State) และปรับปรุงกระบวนการธุรกิจใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหลังจากที่ไดศึกษากระบวนการผลิตในระบบโซอุปทานของกุงขาวโดยละเอียด
แลวจึงทําการสรางแผนภาพกระบวนการผลิตจําแนกตามกิจกรรม (Process Activity Mapping) ตั้งแตขั้นตอน
การเตรียมบอเพื่อเลี้ยงกุงจนกระทั่งถึงกระบวนการขนยายผลิตภัณฑไปยังทาเรือเพื่อสงออก จากนั้นจึงวิเคราะห
แตละกิจกรรมเพื่อจําแนกกิจกรรมเหลานั้นออกเปนกิจกรรมที่มีคุณคาเพิ่ม (VA) กิจกรรมที่จําเปนแตไมมีคณ
ุ คา
เพิ่ม (NNVA) และกิจกรรมที่ไมมีคุณคาเพิ่ม (NVA) และจัดประเภทของกิจกรรมออกเปนการดําเนินการ
(Operation) การตรวจสอบ (Inspection) การขนสง (Transportation) และการจัดเก็บ (Storage) รวมทั้งระบุ
ถึงระยะเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมและระยะเวลารวมทั้งกระบวนการผลิตจนกระทั่งสงไปยังทาเรือ โดยจะศึกษา
เฉพาะสําหรับการเลี้ยงกุงขาวจํานวน 100 ตัวตอกิโลกรัม
ขอมูลที่นํามาใชในการวิเคราะหมีทั้ง (1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งไดจากสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) กับผูที่เกี่ยวของในโซอุปทานกุงขาวตั้งแต ฟารมเพาะฟก ฟารมอนุบาลลูกกุง เกษตรกร กรม
ประมง โรงงานแปรรูป/หองเย็น องคกรตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหทราบถึงขั้นตอนการ
ดําเนินงานและเวลาที่ใชไปในแตละกิจกรรม รวมทั้งสังเกตการปฏิบัติงานจริง เชน ขั้นตอนการเลี้ยงกุง การ
ติดตอขอเอกสารตาง ๆ ของเกษตรกรกับกรมประมงเพื่อใชสําหรับการตรวจสอบยอนกลับ ไดแก เอกสาร
ใบกํากับลูกพันธุ (FMD) เอกสารใบกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) รวมทั้งใบ Health Certification ที่ใช
สําหรับการสงออก และ (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งไดจากเอกสารตาง ๆ ของทุกฝายที่เกี่ยวของ
4. การวิเคราะหเสนทางกระบวนการและเวลาในอุตสาหกรรมกุง โดยใชวิธี PERT
การวิเคราะหถึงเสนทางกระบวนการและเวลาในอุตสาหกรรมกุง จะชวยใหเห็นถึงขั้นตอนการ
ดําเนินงานของการเลี้ยงกุงเพื่อการสงออก และสามารถหาเสนทางวิกฤตของทั้งกระบวนการได ซึ่งจาก
การศึกษาพบวาสามารถจําแนกกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดทั้งสิ้น 15 กิจกรรม
ในการวิจัยนี้ไดนําวิธี PERT มาประยุกตใชเนื่องจากเวลาที่ใชไปในแตละกิจกรรมในอุตสาหกรรมกุงมี
ความแตกตางกันในแตละฟารม จึงไมสามารถกําหนดเวลาของการทํางานแตละกิจกรรมไดอยางแนนอนได
ดังนั้นในการศึกษานี้จึงไดกําหนดใหเวลาการทํางานเสมือนเปนตัวแปรเชิงสุม ซึ่งตองทําการประมาณเวลาใน
การทํางานในแตละกรณีดังนี้
1. เวลาที่เสร็จเร็วที่สุดในแตละกิจกรรม (a)
2. เวลาที่เสร็จชาที่สุดในแตละกิจกรรม (b)
3. เวลาที่เสร็จไดโดยสวนมากในแตละกิจกรรม (m)
จากนั้นนําคาเวลาตาง ๆ ที่เก็บรวมรวมไดในแตละกิจกรรม (a, m , b) จากฟารมเลี้ยงกุงขาวในพื้นที่
จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรสาคร จํานวน 20 ราย มาคํานวณหาเวลาเฉลี่ย (te) ที่ใชไปในแตละ
กิจกรรม โดยใชสมการที่ (1)
te = (a + 4m + b )/6
(1)
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ผลการคํานวณจะไดและเวลาเฉลี่ยที่ใชไปในแตละกิจกรรมแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการทํางานในอุตสาหกรรมกุงขาว และเวลาเฉลี่ยที่ใชไปที่ใชไปในแตละกิจกรรม
กิจกรรม
ความหมาย
เวลาเฉลี่ยที่ใชไป (te)
ประเภทของ
การวิเคราะห
(หนวย: ชม.)
กิจกรรม
คุณคากิจกรรม
A
เตรียมบอ
616
การดําเนินงาน
NNVA
(Operation)
B
ติดตอซื้อขายลูกกุง
136
การดําเนินงาน
NNVA
(Operation)
C
ตรวจโรคลูกกุงกอนนําไปเลี้ยง
48
การตรวจสอบ
NNVA
(Inspection)
D
ขอเอกสารใบกํากับลูกพันธุ (FMD)
100
การดําเนินงาน
NNVA
(Operation)
E
ขนยายลูกกุงไปเลี้ยงในฟารมบอดิน
4.75
การขนสง
NNVA
(Transportation)
F
สั่งซื้ออาหารและปจจัยในการเลี้ยงกุง
24.01
การดําเนินงาน
NNVA
(Operation)
G
เลี้ยงกุง
2220
การดําเนินงาน
VA
(Operation)
H
ตรวจสอบราคากุง
44.03
การดําเนินงาน
NNVA
(Operation)
I
ขอเอกสารใบกํากับการจําหนายสัตว
44.06
การดําเนินงาน
NNVA
น้ํา (MD)
Operation)
J
จับกุง
10.08
การดําเนินงาน
NNVA
(Operation)
K
ขนยายกุงไปแพ
5.50
การขนสง
NNVA
(Transportation)
L
ตรวจสอบคุณภาพ
0.5
การตรวจสอบ
NNVA
(Inspection)
M
แปรรูปกุง
48
การดําเนินงาน
VA
(Operation)
N
ขอใบ Health Certificate
312
การดําเนินงาน
NNVA
(Operation)
O
ขนยายผลิตภัณฑไปยังทาเรือ
4
การขนสง
NNVA
(Transportation)
นําขอมูลที่ไดจากการคํานวณมาเขียนเปนโครงขายของงานที่ใชวิธี PERT ไดดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 โครงขายของกิจกรรมตาง ๆ ในอุตสาหกรรมกุงโดยวิธี PERT
จากการวิเคราะหดวยวิธี PERTพบวากิจกรรมที่เปนเสนทางวิกฤต คือ กิจกรรม A (เตรียมบอ), B
(ติดตอซื้อขายลูกกุง), C (ตรวจโรคลูกกุงกอนนําไปเลี้ยง), F (สั่งซื้ออาหารและปจจัยในการเลี้ยงกุง), G (เลี้ยง
กุง), H (ตรวจ สอบราคากุง), J (จับกุง), K (ขนยายกุงไปแพ), N (ขอใบ Health Certificate) และ O (ขนยาย
ผลิตภัณฑไปยังทาเรือ) ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ ที่อยูในเสนทางวิกฤตนั้น หากกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลาชาไปจะทํา
ใหเกิดการลาชาในการสงมอบผลิตภัณฑกุงตอลูกคา
จากกิจกรรมตั้งแตขั้นตอนการเตรียมบอเพื่อเลี้ยงกุงจนกระทั่งถึงกระบวนการขนยายผลิตภัณฑไปยัง
ทาเรือเพื่อสงออกเมื่อนํามาวิเคราะหคุณคาของแตละกิจกรรมวากิจกรรมใดเปน VA NVA และ NNVA ผลการ
วิเคราะหคุณคาแสดงดังตารางที่ 1 ทั้ง 15 กิจกรรมใชเวลาในการดําเนินการรวม 3,616.93 ชั่วโมง ซึ่งสัดสวน
ของกิจกรรมแตละประเภทจําแนกเปนกิจกรรมที่เปน VA เปน 62.71% และกิจกรรมที่เปน NNVA เปน
37.29% แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เวลาที่ใชโดยแยกตามลักษณะกิจกรรม
กิจกรรม
เวลา (ชั่วโมง)
VA
2,268.00
NNVA
1,348.93
รวม
3,616.93

เปอรเซ็นต (%)
62.71
37.29
100.00

5. แนวทางการปรับปรุงโซอุปทาน
วิธีการปรับปรุงโซอุปทานนั้นมุงเนนไปที่กิจกรรมที่เปน NVA และ NNVA ซึ่งจะถือเปนความสูญเปลา
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณากิจกรรมทั้งหมดแลวพบวาไมมีกิจกรรมใดที่เปน NVA แตมีกิจกรรมที่เปน NNVA ซึ่ง
เปนกิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณคาแตจําเปนตองทํานั้นมีถึง 37.29% การที่จะลดกิจกรรมตาง ๆ ลงไดนั้น จําเปนที่
จะตองศึกษาและเขาใจถึงสาเหตุที่กอใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลและสัมภาษณ
พบวาประเด็นสําคัญในดานการขอเอกสารตาง ๆ จากสวนราชการเปนสวนที่สามารถเริ่มตนการพิจารณาปรับ
ลดเวลาของกิจกรรมลงไดกอน จึงแบงการพิจารณากิจกรรมดานนี้ออกเปน 2 ประเด็นคือ
ประเด็นที่หนึ่งจะเปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการรออนุมัติเอกสารขอใบกํากับลูกพันธุ (FMD) และการ
รออนุมัติเอกสารใบกํากับการจําหนายสัตวน้ํา (MD) เนื่องจากปจจุบันมีการการนําระบบ Traceability มาใช
ในอุตสาหกรรมกุง ดังนั้นการซื้อขายกุงจะตองมีเอกสารดังกลาวประกอบ โดยเริ่มจากเกษตรกรที่เปนฟารมบอ
ดินตองการซื้อลูกกุงจากฟารมอนุบาลลูกกุงไปเลี้ยง ฟารมอนุบาลลูกกุงก็จะตองดําเนินการขอเอกสารใบกํากับ
ลูกพันธุ (FMD)
จากกรมประมงเพื่อมอบใหกับเกษตรกรที่ตองการซื้อลูกกุง ซึ่งเอกสารดังกลาวจะระบุ
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รายละเอียดเกี่ยวกับพอพันธุแมพันธุ และ จํานวนลูกกุงที่ซื้อ ฯลฯ ในกรณีที่ฟารมอนุบาลลูกกุงไดรับมาตรฐาน
ฟารม CoC ก็จะไดรับอนุญาตจากกรมประมงใหสามารถออกใบ FMD ไดเอง แตถาฟารมเหลานั้นไมมีมาตรฐาน
CoC ฟารมอนุบาลลูกกุงก็จะตองเดินทางไปขอใบ FMD จากประมงจังหวัด ซึ่งในขั้นตอนการดําเนินการถามี
จํานวนฟารมที่ไปขอใบ FMD ในเวลาเดียวกันเปนจํานวนมาก ก็อาจจะตองใชเวลาในการรอเอกสารนานขึ้น ซึ่ง
ตามระเบียบการของกรมประมงนั้นฟารมอนุบาลลูกกุงจะตองยื่นขอใบ FMD ลวงหนา 3 วันจึงจะไดรับเอกสาร
เพื่อมอบใหกับเกษตรกรผูซื้อได
ในดานการขายกุง ถาเกษตรกรผูเลี้ยงกุงตองการที่จะจับกุงขายก็จะตองมีเอกสารใบกํากับการจําหนาย
สัตวน้ํา (MD) ซึ่งเกษตรกรผูเลี้ยงกุง (บอดิน) จะตองดําเนินการขอเอกสารดังกลาวจากประมงจังหวัดหรือจาก
ชมรมผูเลี้ยงกุงตาง ๆ ที่ไดจัดตั้งขึ้น เพื่อมอบใหกับผูซื้อกุง เชนแพ หรือโรงงานแปรรูป/หองเย็น ตอไป ซึ่ง
ขั้นตอนการดําเนินงานและการรอเอกสารจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากปจจุบันระบบการจัดทําเอกสาร
เหลานี้ หนวยงานราชการยังใชระบบการเขียนดวยลายมือ โดยใบ MD ที่จะออกใหกับเกษตรกรนั้น เจาหนาที่
กรมประมงจะตองจัดทําเอกสารพรอมสําเนารวม 4 ฉบับเ ซึ่งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจะตองใชเวลาในการเขียน
เอกสารเหลานั้น นอกจากนั้นแลวฟารมเลี้ยงกุง (บอดิน) สวนใหญจะมีตําแหนงที่ตั้งที่อยูหางไกลจากหนวยงาน
ราชการ ซึ่งเกษตรกรจะเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางในการติดตอเพื่อขอเอกสารในแตละครั้ง
นอกจากนั้นแลวทุก ๆ สิ้นเดือน ประมงจังหวัดจะตองรวบรวมและจัดทํารายงานการออกเอกสารใบ
FMD และใบ MD ใหกรมประมงสวนกลางทราบถึงการซื้อขายทั้งหมดในเดือนนั้น ๆ โดยจะตองนําขอมูลจาก
การออกเอกสารตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละวันมาปอนเขาสูคอมพิวเตอรอีกครั้ง จะเห็นไดวาเปนการทํางานที่
ซ้ําซอนและอาจมีการกรอกขอมูลผิดพลาดได
ประเด็นที่สองเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับขั้นตอนของการสงออกสินคาแปรรูปของโรงงานแปรรูป/หอง
เย็นที่จะตองยื่นขอใบ Health Certification จากกรมประมง ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจัดเปนกิจกรรม NNVA ที่อยู
ในสายงานวิก ฤติ (ดังรูป ที่ 1) โรงงานแปรรูป/หองเย็นจะตองติดตอนําสิ นคาไปใหศูนยวิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําสมุทรสาคร ตรวจสอบคุณภาพของสินคาทั้งทางเคมี จุลชีวะ และทาง
กายภาพกอนการสงออก โดยโรงงานแปรรูป/หองเย็นจะตองยื่นความจํานงไปยังศูนย ฯ กอนลวงหนา 3 วัน และ
รอผลการตรวจสอบซึ่งในกรณีที่เปนสินคาแชแข็งจะใชเวลาในการตรวจสอบ 10 วันทําการ เมื่อผลการตรวจสอบ
ผานแลวโรงงานแปรรูป/หองเย็นจึงสามารถนําผลการทดสอบไปยื่นขอใบ Health Certification จากกอง
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตวน้ําและ ผลิตภัณฑสัตวน้ําของกรมประมงในกรุงเทพฯ หรือจากศูนยวิจัย
และตรวจสอบคุณภาพสัตวน้ํา และผลิตภัณฑสัตวน้ํา จังหวัดสงขลา ซึ่งเวลาที่ใชในการรอผลการตรวจสอบ
เหลานั้นไมสามารถที่จะลดเวลาลงได เนื่องจากเปนการตรวจสอบทางชีวเคมีจะตองใชเวลาในการเพาะเชื้อ แต
ในกรณีของการแจงความจํานงขอตรวจสินคาหรือการนําผลการตรวจสอบไปยื่นขอใบ Health Certification
นั้นควรจะหาแนวทางในการดําเนินการเพื่อที่จะลดเวลาใหสั้นลงหรืออํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการ
มากขึ้นในการที่จะติดตอขอรับใบ Health Certification จากกรมประมง
จากประเด็ น ต า ง ๆ ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษาข า งต น นั้ น แนวทางที่ จ ะปรั บ ปรุ ง โซ อุ ป ทานเพื่ อ ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถดําเนินการ ไดดังนี้
1. กรมประมงควรหาแนวทางที่จะลดขั้นตอนการดําเนินงานใหสั้นลง หรืออํานวยความสะดวกใหกับ
ผูประกอบการมากขึ้นในเรื่องของการขอใบ Health Certification ควรมีการเชื่อมโยงขอมูลกับผูประกอบการ
ดวยระบบเครือขาย
รวมทั้งเพิ่มงบประมาณในการจางบุคลากรที่รับผิดชอบหรือจัดศูนยวิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ําหรือใหเพียงพอกับการขยายตัวของโรงงาน รวมทั้งเพิ่มอํานาจในการออก
ใบ Health Certification ในลักษณะที่เปนการใหบริการที่จุดเดียว (One stop service) โดยผูประกอบการไม
จําเปนตองนําผลการตรวจสอบไปยื่นที่กรมประมงอีกครั้ง จึงจะไดรับเอกสารดังกลาว
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2. หนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ควรมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการออกเอกสารใบ FMD และ ใบ
MD ใหกับเกษตรกร และมีการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตเขากับชมรม หรือสหกรณตาง ๆ ที่ไดรับอนุญาตให
จัดตั้งขึ้น ซึ่งจะชวยลดเวลาในการออกเอกสาร การทํางานซ้ําซอน และความผิดพลาดจากการกรอกขอมูลลง
ได และการมีระบบฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน จะทําใหสามารถตรวจสอบยอนกลับไดงาย และรวดเร็ว
3. ภาครัฐควรเขามามีบทบาทในการประชาสัมพันธและสงเสริมใหเกษตรกรเห็นความสําคัญถึง
ประโยชนที่จะไดรับจากการรวมกลุมกัน โดยอาจจัดตั้งในรูปแบบชมรมหรือสหกรณเพื่อทําหนาที่ประสานงาน
และใหความชวยเหลือดานตาง ๆ กับสมาชิกในกลุม ซึ่งชมรมตาง ๆ หรือสหกรณที่ตั้งขึ้นนั้นจะไดรับอนุญาตให
สามารถเปนตัวแทนใหออกใบ MD
ได ซึ่งจะชวยทําใหเกษตรกรที่อาศัยอยูในพื้นที่ชนบทที่หางไกลไม
จําเปนตองเดินทางไปขอเอกสารตางๆจากประมงจังหวัดทุกครั้ง นอกจากนั้นเกษตรกรยังจะสามารถไดรับ
ประโยชนอื่น ๆ อีกจากการรวมกลุมกันดวย เชน ในเรื่องของการอบรมใหความรูตาง ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงกุง
และโรคระบาดที่เกิดขึ้น เปนตน รวมทั้งจะสามารถสรางอํานาจการตอรองราคากับพอคาคนกลางหรือโรงงาน
แปรรูป/ หองเย็นไดอีกดวย
4. ภาครัฐควรใหการสนับสนุนและสงเสริมฟารมอนุบาลลูกกุงใหไดการรับรองมาตรฐานฟารม CoC ซึ่ง
นอกจากฟารมเหลานั้นจะสามารถออกใบ FMD ไดเองเมื่อมีการซื้อขายลูกกุงเปนการลดเวลาของกิจกรรมที่ไม
เพิ่มมูลคาลงแลว จะยังทําใหเกิดมาตรฐานดานคุณภาพของอุตสาหกรรมกุงไทยและสามารถแขงขันกับประเทศ
อื่น ๆ ไดอยางยั่งยืนอีกดวย เนื่องจากปจจุบันประเทศคูคาตาง ๆ ของประเทศไทยตางก็ใหความสําคัญเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางดานอาหารและสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งนําประเด็นเหลานี้มาเปนขอกีดกันทางดาน
การคาอีกดวย
6. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากการศึกษากระบวนการเลี้ยงกุงขาวจํานวน 100 ตัวตอกิโลกรัม เพื่อการสงออกนั้นพบวาสามารถ
จําแนกกิจกรรมที่เกี่ยวของไดทั้งสิ้น 15 กิจกรรม ซึ่งใชเวลาโดยรวม 3,616.93 ชั่วโมง จําแนกเปนกิจกรรมที่มี
คุณคาเพิ่ม (VA) 62.71 % และเปนกิจกรรมที่จําเปนแตไมมีคุณคาเพิ่ม (NNVA) อีก 37.29 % ดังนั้นหาก
สามารถหาแนวทางที่จะปรับปรุงกระบวนการ และลดเวลาการทํางานและขั้นตอนที่ซ้ําซอนสําหรับกิจกรรมที่
จําเปนแตไมมีคณ
ุ คาเพิ่มเหลานั้นลงไดก็จะทําใหกระบวนการเลี้ยงกุงขาวเพื่อการสงออกเกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา สงมอบสินคาไดเร็วขึ้นและสามารถแขงขันกับประเทศ อื่น ๆ ได
อยางยั่งยืน
จึงจําเปนที่หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะภาครัฐจะตองนําระบบสารสนเทศเขามาชวยในการ
ดําเนินงาน ซึ่งจะสามารถลดเวลาในการทํางานของหนวยงานที่เกี่ยวของและลดขั้นตอนของการทํางานที่ซ้ําซอน
ลงได รวมทั้งจะยังชวยลดเวลาในการเดินทางและคาใชจายที่เกิดขึ้นของผูที่เกี่ยวของทุก ๆ ฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเกษตรกรที่อาศัยอยูในชนบทที่หางไกลจากตัวเมือง ในการติดตอเพื่อขอรับเอกสารที่เกี่ยวของจากทาง
ภาครัฐ โดยจัดตั้งเปนองคกรกลางที่ตั้งอยูในพื้นที่ เชน ในรูปแบบของชมรมหรือสหกรณทําหนาที่ประสานงาน
นอกจากนั้นควรมีการรณรงคและสนับสนุนในเรื่องของการสรางมาตรฐานฟารม ใหกับฟารมอนุบาลลูกกุงใหได
มาตรฐาน CoC
นอกจากแนวทางการปรับปรุงขางตนแลว จากการวิเคราะหสายงานวิกฤติรวมกับการวิเคราะหสายธาร
คุณคาพบวายังคงมีกิจกรรม NNVA ที่อยูในสายงานวิกฤติอีก 8 กิจกรรมไดแก การเตรียมบอ (A) การติดตอซื้อ
ขายลูกกุง (B) ตรวจโรคลูกกุง (C) การสั่งซื้ออาหาร (F) การตรวจสอบราคากุง (H) การจับกุง (J) การขน
ยายกุงไปแพ (K) และการขนยายผลิตภัณฑกุงไปยังทาเรือ (O) ที่ยังสามารถพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุง
เพื่อลดเวลาและขั้นตอนการทํางานที่ซับซอนลงได ซึ่งจะถูกนํามาวิเคราะหและเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในโซอุปทานของอุตสาหกรรมกุงขาวตอไป
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