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ช่วยต้นยาง
กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ไวเท็กซ์ เป็นนวัตกรรมล่าสุด ที่จะเข้ามาสนองตอบในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ โดยช่วยเพิ่มผลผลิตน�้ำยางได้อย่างเห็น
ได้ชัด และยังช่วยให้ต้นยางกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งกับสภาพ
ที่เสื่อมโทรม ทั้งนี้ได้มีการทดสอบและมีการพิสูจน์ให้เห็นแล้ว
อย่างกว้างขวาง ขณะนี้ก�ำลังมีผลในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม
ยางพาราด้วย
ไวเท็กซ์ ถือว่าได้รับการพัฒนาอย่างเป็นพิเศษส�ำหรับใช้กับต้น
ยาง เป็นสารช่วยบ�ำรุงทูอินวัน เพื่อเพิ่มผลผลิตและท�ำให้ต้นยาง
กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง และยังช่วยรักษาและป้องกันโรคหน้ายางแห้ง
รวมถึงยังช่วยดูแลความสมบูรณ์ของต้นไม้อื่นๆ ด้วย
ไวเท็กซ์ ไม่ใช่สารกระตุ้นเร่งน�้ำยาง แต่เสมือนเป็นวิตามินเพิ่ม
คุณภาพให้กบั ต้นยาง มีประโยชน์อย่างมากส�ำหรับชาวสวนยาง โดยมีกลิน่
หอมเหมือนผลไม้ ปราศจากสารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
กับต้นไม้ และไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังคน
จากการที่น�ำไปทดสอบในหลายประเทศ ซึ่งอยู่ในสภาพพื้นที่การ
ปลูกยางทีม่ คี วามแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่า การใช้ไวเท็กซ์ ยืนยันถึงการ
ช่วยเพิ่มผลผลิตน�้ำยาง ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มเนื้อยางแห้ง(DRC) ด้วย
ไวเท็กซ์ จึงถือเป็นผลิตภัณฑ์สารบ�ำรุงเจ้าแรกทีช่ ว่ ยเพิม่ ผลผลิตน�ำ้ ยางได้
อย่างมหัศจรรย์และยังมีประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินชีวติ ของเกษตรกรอีกด้วย

นิตยสารยางไทย กรกฎาคม 2554

Boost Latex Yield..
The Healthy Way

27

นวัตกรรมใหม่
แห่งการเพิ่มผลผลิต
และบ�ำรุงต้นยาง

โรคเปลือกแห้งหรืออาการเปลือกแห้ง
ของยางพารา เป็นอาการที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป
ส�ำหรับต้นยาง โดยปกติแล้วต้นยางที่เกิด
อาการดังกล่าว จะมีอายุสั้นลง ดังนั้นเมื่อได้
ฉีดสารกระตุน้ มากเกินไป อาจท�ำให้ยางตาย
ก่อนก�ำหนด ดังนัน้ สาเหตุหลักทีต่ น้ ยางเกิด
อาการเปลือกแห้งหรือหน้ายางแห้ง เนือ่ งมา
จากการใช้สารกระตุ้นที่เกินขนาด
ไวเท็กซ์ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาด
ทีส่ ามารถเข้ามาแก้ปญ
ั หาของอาการเปลือก
แห้งของยางพาราและเข้ามาช่วยฟืน้ ฟูตน้ ไม้
ให้มีสภาพกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง
มร.Lau เจ้าของสวนยางกว่า 600 ไร่
แสดงความเห็น หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ไวเท็กซ์
ว่า “เรารู้สึกพอใจอย่างมากหลังจากที่ได้ใช้
ไวเท็กซ์มา 5 ปี ช่วยท�ำให้น�้ำยางเพิ่มมาก
ขึ้นถึงร้อยละ 60 ขณะเดียวกันช่วยท�ำให้ค่า
เนื้อยางแห้ง (DRC) โดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ
40” ขณะที่ นาง Aminah binti Samingin
เจ้าของสวนยางแปลงเล็กแห่งหนึง่ จาก Johor
ประเทศมาเลเซีย แสดงความเห็นว่า จากการ
ฟืน้ ฟูสวนยางทีเ่ มือ่ ก่อนไม่สามารถให้ผลผลิต
เพิม่ และเกิดอาการเปลือกแห้ง แต่เดีย๋ วนีส้ ง่
ผลให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 80

เรื่องจากปก

โดย : กองบรรณาธิการ
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แนวทางการใช้ไวเท็กซ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตน�้ำยาง

ยางธรรมชาติ มาจากน�้ำยางสดซึ่งถูกสังเคราะห์จาก
เซลล์พิเศษที่เรียกว่า ท่อน�้ำยาง ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตจาก
ต้นยางพาราจากการกรีดโดยตัดส่วนของท่อน�้ำยางในเปลือก
ยาง ท�ำให้น�้ำยางที่มีอยู่ในท่อน�้ำยางไหลทะลักออกมาชั่ว
ระยะหนึ่งแล้วหยุด ผลผลิตยางจะได้มากหรือน้อยส่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการไหลของน�้ำยางกับความเข้ม
ข้นของน�้ำยาง ซึ่งปัจจัยทั้งสองนี้จะขึ้นอยู่กับพันธุ์ สภาพแวด
ล้อม การดูแลรักษาต้นยาง และการกรีด นอกจากนีโ้ ครงสร้าง
ของเปลือกในชั้นต่างๆ จ�ำนวนวงท่อน�้ำยาง ตลอดจนขนาด
และความหนาแน่นของท่อน�้ำ ยาง ก็มีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับผลผลิตน�้ำยาง
ดังนัน้ ผลผลิตของน�ำ้ ยางทีเ่ พิม่ ขึน้ จะมาจากการเชือ่ ม
โยงหลายปัจจัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตาม
ธรรมชาติของต้นยาง ซึ่งทางไวเท็กซ์ ได้พยายามศึกษาถึง
ธรรมชาติของต้นยาง โดยมุ่งเน้นสร้างสารบ�ำรุงที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดส�ำหรับต้นยาง โดยการใช้โดยตรงกับเปลือก
ยางที่กรีด ซึ่งการดูดซับจะเกิดขึ้นทันทีในเวลาเพียง 4 ชั่วโมง
และจะส่งผลดีต่อการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างต่างๆ ด้วย
เหตุนี้ จะส่งผลถึงการเพิม่ ขนาดและจ�ำนวนของเซลล์ ซึง่ ปรากฏ
การณ์นจี้ ะช่วยให้เกิดความยืดหยุน่ ไม่เกิดการอุดตันในท่อน�ำ้
ยาง และจะเป็นผลดีต่อการไหลของน�้ำยาง ซึ่งผลลัพท์ที่เกิด
ขึ้นนี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนภายใน 24 ชั่วโมง

ผลตอบสนองที่เป็นเลิศ

ไวเท็กซ์ ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ในมาเลเซีย ไม่ว่าจะเป็น RISDA และ
FELDA แพลนเทชัน่ มหาวิทยาลัยเกษตร ประเทศอินโดนีเซีย
MRPPA-สมาคมผู้ผลิตและปลูกยางในสหภาพพม่า รวมถึง
องค์กรด้านการปลูกยางที่มีชื่อเสียงในไนจีเรียและไลบีเรีย
ไวเท็กซ์ ยังช่วยเพิ่มผลผลิต โดยไม่ส่งผลกระทบใดๆ
ต่อสุขภาพของต้นยาง และยังสามารถช่วยเพิ่มก�ำไรอย่าง
ยาวนาน ไม่เพียงแต่ในชุมชนการเกษตรในประเทศเท่านัน้ แต่
ยังรวมถึงในรัฐและประเทศชาติโดยรวมด้วย
ปัจจุบนั ไวเท็กซ์ ได้ถกู น�ำมาใช้ในประเทศต่างๆ ทีก่ ำ� ลัง
เติบโตในอุตสาหกรรมยาง อย่างเช่น มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย
อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา พม่า ไนจีเรีย และไลบีเรีย
รวมถึงประเทศต่างๆ ในอุตสาหกรรมล้อยาง ทีไ่ ด้นำ� เอาไวเท็กซ์
มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม เป็นต้น

“หลังจากใช้ไวเท็กซ์ สามารถเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลง น�้ำยางเพิ่มขึ้นถึง 100% บน
เนื้อที่การปลูกยาง 12.5 ไร่ ผมมีความสุขมาก
ที่ ไ ด้ ใช้ ” มร.En. Ebi, Jelebu, Negeri
Sembilan เจ้าของสวนยางในริสดา ประเทศ
มาเลเซีย
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ผลการศึกษาด้านความปลอดภัย
เกี่ยวกับ VITEX
การศึกษาดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ประเมินถึง
ระดับความเป็นพิษของไวเท็กซ์ โดยท�ำการทดลองกับหนู
ในห้องทดลองในจ�ำนวนทีพ่ อประมาณ ผลปรากฏว่า ไวเท็กซ์
มีความปลอดภัยในแง่ของสิ่งแวดล้อมและการใช้งาน
ส่วนการทดสอบผลกระทบเรือ่ งการระคายเคือง
ต่อผิวหนังภายใน 24 ชัว่ โมง โดยใช้ทดลองกับกระต่าย
ผลปรากฏว่า ไม่มีอาการปวดแสบปวดร้อนใดๆ ที่ผิวหนัง
เมื่อน�ำเอาผลิตภัณฑ์ไวเท็กซ์มาใช้

คุณประโยชน์จากการใช้ไวเท็กซ์

ช่วยให้ต้นยางสามารถสร้างน�้ำยางได้มาก
ถึงร้อยละ 50 ถึง 200
ช่วยเพิ่มและรักษาระดับค่า DRC
รักษาและป้องกันโรคหน้ายางแห้ง
ช่วยท�ำให้เปลือกยางหรือหน้ายางกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง
ปลอดภัยต่อต้นไม้และการใช้งาน
ช่วยส่งเสริมท�ำให้ต้นไม้มีสุขภาพดีขึ้น
ช่วยลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น
ได้รับการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย
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ไวเท็กซ์ ถือเป็นน�้ำยาบ�ำรุงที่มีแร่ธาตุต่างๆ มากมาย
ส�ำหรับต้นยาง เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็นผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นา
ขึ้นโดยบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรใน
ประเทศมาเลเซีย ที่มีชื่อว่า VITEX Industries Sdn Bhd
โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทุม่ เททรัพยากรทีม่ อี ยู่ เพือ่ พัฒนาสิง่ ใหม่ทกี่ า้ ว
ล�้ำส�ำหรับวงการเกษตร โดยมีโรงงานผลิตระดับเวิล์ดคลาส ที่
มีก�ำลังผลิตสูงถึงเดือนละ 3,000 ตัน นอกจากนี้บริษัทฯยังมี
ทีมขายและทีมการตลาดที่แข็งแกร่งมีประสบการณ์ท�ำการ
ตลาดและกระจายสินค้าไปยังทั่วโลก มีทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยว
ชาญที่มีชื่อเสียงมาร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำ โดยใช้
เวลาเพียง 7 ปี แห่งการพิถีพิถันที่จะวิจัยและพัฒนาไวเท็กซ์
เพื่อให้มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

ไวเท็กซ์ สามารถเห็นผลอย่างขัดเจน เนื่องจากทาง
บริษทั ฯได้พยายามมุง่ เน้นถึงสารบ�ำรุงทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ส�ำหรับต้นไม้ โดยการใช้แอปพลิเคชั่นโดยตรงในเรื่องการ
กรีดยาง โดยการดูดซับจะเกิดขึน้ ทันที และยังช่วยให้เกิดความ
ยืดหยุน่ ไม่เกิดการอุดตันในท่อน�ำ้ ยาง และจะเป็นผลดีตอ่ การ
ไหลของน�้ำยาง ซึ่งผลลัพท์ที่เกิดขึ้นนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจน
ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการใช้
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หลักฐานและสิ่งยืนยันความน่าเชื่อถือต่างๆ
ไวเท็กซ์ ได้รับการยืนยันและเป็นที่
ยอมรั บ ในเรื่ อ งของประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ
สมบัติจากเจ้าของสวนยาง เจ้าของที่ดินรัฐบาล เจ้าของสวนยางเอกชนรายใหญ่ ซึ่งส่วน
ใหญ่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในเรื่องโรค
หน้ายางแห้ง และการได้รับผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
อย่างมาก จากการทีไ่ ด้ลงทุนในไวเท็กซ์ อย่าง
เช่น เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงาน RISDA นักลงทุน
รายย่อย ซึ่งเป็นผู้ปลูกยางมากถึง 5 ล้านไร่
และเป็นผูผ้ ลิตน�ำ้ ยางรายใหญ่ของประเทศ เขา
ได้ใช้พื้นที่สวนยางประมาณ 61 ไร่ เพื่อใช้ใน
การประเมินผลการใช้ไวเท็กซ์ หลังจาก 9 เดือน
ไวเท็กซ์ ได้ถูกน�ำมาใช้เป็นเกณฑ์และหาค่า
ผันแปรต่างๆ ในการทดสอบ ซึ่งนักวิจัยยืน
ยันว่า ผลผลิตน�้ำยางได้เพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ
120 และมีคา่ DRC ทีส่ งู ขึน้ นอกจากนีผ้ ลการ
ศึกษาดังกล่าว ยังได้รับการยอมรับจากคณะ
กรรมการ Transfer of Technology และหน่วย
งาน Department of Agronomy & Horticulture สถาบันการเกษตร Bogor ในประเทศ
อินโดนีเซีย ที่ได้สรุปผลการศึกษาและวิจัยว่า
การใช้ไวเท็กซ์จ�ำนวน 1 กรัม เพียงพอที่จะท�ำ
ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 61
นอกจากนี้ เรายังได้รบั การรับรองและ
ค�ำแนะน�ำในเชิงบวกจากประเทศต่างๆ รวม
ถึงสมาคมและเกษตรกร ที่ไวเท็กซ์สามารถ
ช่วยแก้ปญ
ั หาในอุตสาหกรรมยาง และยังช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ยกตัวอย่าง พืน้ ทีป่ ลูกยางจ�ำนวน 6.1
ไร่ สามารถท�ำผลผลิตได้ 1,200 กิโลกรัม ราคา

Cost Benefit ช่วยประหยัดและลดต้นทุน
YIELD  ผลผลิต
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ปริมาณการใช้
จ�ำนวนต้นยาง
จ�ำนวนที่ใช้ไวเท็กซ์
ความถี่ในการใช้
ค่าใช้จ่ายต่อต้น
รวมค่าใช้จ่ายต่อ 6.1 ไร่
ราคาหน้าสวน
รายได้รวมกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 50
ผลก�ำไรเพิ่มขึ้น
ก�ำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ
ผลตอบแทนต่อการลงทุน

ไม่ใช้ไวเท็กซ์      ใช้ไวเท็กซ์

1 กรัมต่อต้น
300 ต้น/6.1 ไร่
1 ลิตร/6.1 ไร่/เดือน
3 ครั้งต่อเดือน
2.60 บาท/เดือน
6,240 บาท/8 เดือน
50 บาท ต่อกิโลกรัม
30,000 บาท/6.1ไร่/ปี
23,760 บาท/6.1ไร่/ปี
40%
480%

หน้าสวนอยู่ที่ 50 บาท ต่อกิโลกรัม ในปัจจุบัน มีรายได้ 60,000 บาทต่อปี
ถ้าเราสมมุติว่า เมื่อใช้ไวเท็กซ์ เราจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ผลผลิตที่เพิ่ม
ขึ้นก็คือ 600 กิโลกรัม หรือคิดเป็นเงิน 30,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายของ
ไวเท็กซ์ประมาณ 6,240 บาท เกษตรกรจะมีก�ำไรเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ต่อปี
หรือต่อแปลงใน 6.1 ไร่ จะให้ค่า ROI หรืออัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน
คิดเป็นร้อยละ 480

กล้ายางไทย
ส่อเค้าวิกฤติหนัก?
นวัตกรรมใหม่แห่งการเพิ่มผลผลิตและบ�ำรุงต้นยาง
Boost Latex Yield..The Healthy Way
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ลอกยางแห้งจากรอยกรีดเดิมออกก่อน จากนัน้ ใช้พกู่ นั
ขนาด 14 มิลลิเมตร จุ่มน�้ำยาไวเท็กซ์เพียงครั้งเดียว แล้วทา
ตามแนวหน้ายางไป–กลับ 1 ครั้ง โดยทาทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงก่อน
ที่จะกรีดยางซ�้ำ ซึ่งจะเห็นผลตามที่กล่าวมาข้างต้นทันที และ
ควรทาซ�้ำในทุกๆ 10 วัน ส�ำหรับต้นยางทั่วไป แต่ถ้าเป็นต้น
ยางแก่ควรทาซ�้ำทุกๆ 5 วัน และควรดูผลที่เกิดขึ้นภายใน 3
เดือน (โดยเฉลีย่ แล้วน�ำ้ ยาไวเท็กซ์ในปริมาณ ๑ ลิตร สามารถ
ใช้กับต้นยางพาราได้ไม่น้อยกว่า 300 ต้น ใน 1 เดือน)
ข้อควรระวังในการใช้นำ�้ ยาไวเท็กซ์ คือ ควรใช้อย่างต่อ
เนื่องสม�่ำเสมอแม้ว่าหน้ายางจะเป็นปกติดีแล้ว เพื่อรักษาคุณ
ภาพของน�ำ้ ยาง และป้องกันไม่ให้โรคหน้ายางแห้งกลับมาเป็น
ซ�ำ้ อีก โดยไม่ควรใช้นำ�้ ยาไวเท็กซ์ในช่วงทีฝ่ นตก เพราะความชืน้
จะท�ำให้หน้ายางอุดตันได้ จึงเหมาะทีจ่ ะใช้นำ�้ ยาไวเท็กซ์ในช่วง
ฤดูหนาว หรือหน้าแล้งที่ไม่มีมรสุม นอกจากนี้ยังไม่ควรผสม
น�ำ้ ยาไวเท็กซ์กบั น�ำ้ ยาอืน่ หรือท�ำให้เจือจางลงด้วยการเติมน�ำ้
เป็นอันขาด แต่สามารถใช้ปยุ๋ ทัว่ ไปในการบ�ำรุงต้นยางได้ตาม
ปกติ
ดังนั้นการที่ต้นยางได้รับสารบ�ำรุงและการดูแลอย่าง
เหมาะสม มันจะเติบโตอย่างมีสุขภาพดีและให้ผลก�ำไรอย่าง
งาม ทั้งนี้ไวเท็กซ์จะช่วยสร้างผลก�ำไรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว
และยังช่วยท�ำให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น
เราจะเห็นได้วา่ ในอุตสาหกรรมยาง มีความผันแปรใน
เรื่องของราคาอยู่ตลอดเวลา หรือไม่ก็เจอปัญหาสภาพภูมิ
อากาศที่ผันแปร การขาดแคลนแรงงาน สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผล
กระทบต่อความต้องการของยางธรรมชาติ จึงส่งผลให้เกิด
รายได้ทไี่ ม่แน่นอน และเกิดสภาวะทีไ่ ม่สมดุลของอุตสาหกรรม
แต่การน�ำไวเท็กซ์เข้ามาใช้ จะมีบทบาทส�ำคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริม
และสนันสนุนในอุตสาหกรรมยางและยังช่วยส่งเสริมจีดีพี
ของประเทศด้วย

อะไรคือแรงบันดาลใจที่สร้างไวเท็กซ์ขึ้นมา
และท�ำไมถึงได้แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น
ช่วงที่ผ่านมา ในอุตสาหกรรมยางทั่วโลก ต้องพึ่งพาสาร
กระตุน้ เพือ่ เพิม่ ผลผลิตน�้ำยางเป็นอย่างมาก การใช้สารดังกล่าว
ท�ำให้เกิดผลเสียตามมา อย่างเช่น ท�ำให้เกิดโรคหน้ายางแห้ง
และท�ำ ให้ต้นไม้สร้างผลผลิตที่ลดลง และอาจส่งผลท�ำให้ต้นไม้
ตายได้ก่อนเวลาอันควรได้ ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ของบริษัท มุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมยาง ที่เราจะต้องมีโซลูชั่นอันหนึ่งมาช่วยส่งเสริม
ผลผลิตและต้องไม่ท�ำอันตรายต่อสุขภาพของต้นไม้ จึงเป็นแรง
บันดาลใจทีส่ ร้างไวเท็กซ์ขนึ้ มาให้เป็นเสมือนเป็นดาวอันเจิดจรัส
ดวงหนึ่ง ที่จะตอบสนองทั้งรายได้และชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
ใช้เวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นานเท่าไร
ก่อนทีเ่ ราจะเปิดตัวสินค้าในปี 2005 เราได้ทำ� การทดสอบ
มาเป็นเวลาหลายปี เพือ่ ให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัย
สูงสุด ไม่เพียงแต่ตน้ ไม้เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงมนุษย์ดว้ ย ดังนัน้
ความพยายามที่จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานคุณภาพที่ เ ป็ น
เลิศและส่งถึงลูกค้าอย่างมั่นใจ ก็คือภารกิจหลักที่เราจะต้องขับ

31

ค�ำแนะน�ำในการใช้ไวเท็กซ์

32

นิตยสารยางไทย กรกฎาคม 2554

พันธกิจหลักของเรา คือ “การมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตการเป็นอยู่ของเกษตรกร
และเจ้าของสวนยางให้ดีขึ้น โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ไวเท็กซ์ ทูอินวัน
ซึ่งมีความมหัศจรรย์ ทั้งนี้เราอยากให้ทุกๆ ครัวเรือนที่ปลูกยางได้รับประโยชน์
จากไวเท็กซ์อย่างสูงสุด และทางเราก็พร้อมแล้วที่จะน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพส�ำหรับประเทศที่มีการปลูกยางเป็นหลัก”
เคลื่อน รวมถึงด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาสินค้าให้
เกินความคาดหวังของอุตสาหกรรม ทั้งนี้การเน้นความเป็นเลิศ
ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย ท�ำให้เราได้รับความไว้
วางใจและเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในตลาดโลก
คุณสามารถจะท�ำให้เกษตรกรชาวสวนยาง
หรือนักลงทุนรายย่อยเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
เราใช้หลักปรัชญาแบบง่ายๆ คือ การเชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ห็น ถ้า
คุณไม่เชื่อมั่นในตัวคุณเอง คุณเองก็ไม่สามารถท�ำให้ผู้อื่นเชื่อ
มั่นในตัวสินค้าคุณ ความเชื่อมั่นต้องเริ่มจากที่บ้านหรือภายใน
ตัวคุณเอง เริม่ แรกเรามุง่ เน้นงานทีย่ ากเพือ่ ให้เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย
ที่ปลูกยาง และจัดท�ำข้อมูลน�ำเสนอ และแจกตัวอย่างฟรีให้พวก
เขาไปทดลองใช้ ใครทีเ่ คยลองใช้ครัง้ หนึง่ ก็จะกลับมาหาเราเพือ่
สัง่ ของ และในเวลาต่อมาก็จะสัง่ เพิม่ มากขึน้ ๆ เราได้รบั การตอบ
รับที่ดีมากจากค�ำพูดปากต่อปาก จนท�ำให้เรามียอดขายที่เพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คุณจะรับรองได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ของคุณ
มีคุณภาพที่ดี?
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า เราจะมุ่งเน้นสร้างมาตรฐาน
คุณภาพสูงสุด ทั้งนี้เราได้มีการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ พัฒนาปรับ
ปรุงสูตรต่างๆ ปรับเปลี่ยนกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ให้ดีขึ้น
และเฟ้นหาวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อย่างเช่น วัตถุดบิ บางอย่างทีเ่ รา
เคยซื้อจากประเทศในอาเซียน เราก็จะใช้วัตถุดิบที่มาจากทาง
ยุโรปและอเมริกา ต้นทุนถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญ แต่เราก็ไม่เคยจะ
ลดในเรื่องของคุณภาพ นี่ก็คืออีกตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งที่เราจะให้
ความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพของสินค้า
ส�ำหรับนโยบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
จนถึงวันนี้ เราถือเป็นองค์กรทีด่ ขี องสังคม เราได้รบั ความ
เชือ่ ถือทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อ
สังคม ในความเป็นจริง ตามสโลแกนของเราที่มักจะเน้นถึงการ
ยกระดับรายได้และมาตรฐานความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดี
ขึ้น ซึ่งจะเป็นไปได้ ถ้าเราสามารถเพิ่มผลผลิต รายได้และก�ำไร
ดังนั้น เราจึงเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยให้พวกเขาบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้จบอยู่แค่นั้น ใน
ขณะที่เราช่วยให้เกษตรกรประสบความส�ำเร็จในผลผลิตที่สูงขึ้น
คุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ประสบความส�ำเร็จมากน้อยแค่ไหน
ไวเท็กซ์ ถือเป็นผลิตภัณฑ์บำ� รุงรักษาหน้ายาง ทูอนิ วัน ที่
ช่วยเพิม่ ผลผลิตน�ำ้ ยางและป้องกันและรักษาโรคหน้ายางแห้ง ซึง่
ถือเป็นเจ้าแรกในอุตสาหกรรม แม้ว่าจะมีการลอกเลียนแบบ

หรือก๊อปปี้สินค้าของเรา แต่ไวเท็กซ์ ถือเป็นผู้น�ำตลาดมายาว
นาน ชือ่ เสียงของผลิตภัณฑ์ได้รบั การยอมรับอย่างมากจากคูแ่ ข่ง
ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
สิ่งใดที่ท�ำให้ลูกค้ากลับมาใช้ผลิตภัณฑ์อีก
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นแล้ว ส่วนใหญ่ลองใช้เพียงครัง้ เดียว
สินค้ามันขายในตัวมันเอง ลูกค้าก็ถือเป็นพนักงานขายที่ดีที่สุด
เนื่องจากปากต่อปากที่บอกต่อกันไป อีกเหตุผลหนึ่ง ที่สินค้ามี
การซื้อซ�้ำ เนื่องจากความใกล้ชิดลูกค้า โดยใช้ความพยายามที่
จะเข้าไปสอบถามถึงปัญหาและความต้องการจากลูกค้าโดยทันที
จึงท�ำให้ลกู ค้าเชือ่ มัน่ ในผลิตภัณฑ์และไว้วางใจในคุณภาพสินค้า
ของเรา
เป้าหมายของท่านภายใน 5-10 ปีข้างหน้า
ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เป้าหมายหลัก คือการท�ำให้
ไวเท็กซ์ เป็นแบรนด์ชั้นน�ำในระดับโลก ปัจจุบัน เราได้ท�ำการ
ตลาดในหลายๆ ประเทศ แต่เราจะมุ่งเน้นโดยเฉพาะประเทศที่
มีการผลิตยางหลัก อย่างเช่น ประเทศไทย ถือว่าเป็นประเทศ
หลัก ที่เราต้องการจะเข้าถึงในทุกภาคส่วนที่มีการปลูกยาง
นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นที่จะเข้าไปบุกตลาดในแอฟริกา ลาติน
อเมริกา แม้ว่าตลาดอาจจะไม่ใหญ่มาก แต่เราก็ได้วางแผนที่จะ
เข้าไปขยายตลาดและรุกสร้างแบรนด์เข้าไปในอุตสาหกรรมยาง
ส�ำหรับแผนการเปิดตลาดในประเทศไทย
ประเทศไทย ถือเป็นตลาดที่ส�ำคัญมาก ช่วง 2-3 ปีที่
ผ่านมา เราได้มุ่งเน้นเจาะตลาดภายในประเทศ คือ ที่มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย เราต้องการที่จะประสบความส�ำเร็จในตลาด
ภายในประเทศก่อน แต่ถึงอย่างไร เราก็ได้เข้ามาท�ำตลาดใน
เมืองไทยบ้าง โดยผ่านทางตัวแทนจ�ำหน่ายรายเล็กๆ และลูกค้า
และในขณะนี้เราก็พร้อมแล้วที่จะเข้ามาเปิดตลาดในเมืองอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยจะมีการแต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็น
ทางการ เพือ่ ร่วมเป็นพันธมิตร ทัง้ นีเ้ กณฑ์หลักๆ ทีจ่ ะใช้พจิ ารณา
ก็คอื 1. ต้องเกีย่ วข้องหรือด�ำเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตรมา
ยาวนาน 2. ต้องทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะท�ำการตลาดและกระจาย
สินค้าไวเท็กซ์อย่างต่อเนื่อง 3. มีสถานะทางการเงินที่จะมา
สนับสนุนเพียงพอที่จะสร้างธุรกิจ 4. มีผู้ติดต่อหรือเครือข่ายที่
สามารถจะเข้าถึงลูกค้าและหน่วยงานราชการ ผูส้ นใจทีจ่ ะเข้ามา
รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ สามารถ
ติดต่อได้ที่ส�ำนักงานสาขาในประเทศไทย เลขที่ 1-7 ชั้น 8
อาคารซูรคิ เฮ้าส์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร.0-2231-8447 โทรสาร 0-2231-8487

เจ้าของสวนยางขนาดใหญ่ในมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประสบ
ความส�ำเร็จจากการใช้ไวเท็กซ์เมือ่ 5 ปีทแี่ ล้ว ปัจจุบนั มีคา่ เฉลีย่ ของ
DRC อยู่ที่ร้อยละ 40

ปัจจุบนั เจ้าของสวนยางขนาดใหญ่ในประเทศไนจีเรีย ก�ำลังได้รบั
ประโยชน์จากการใช้ไวเท็กซ์

เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน RISDA ในเมือง Johor ประเทศ
มาเลเซีย

เข้าร่วมงาน Placrosym 2010 ในเมือง Karala ประเทศอินเดีย

ช่วงการฝึกอบรมการใช้ไวเท็กซ์ ที่ Pusellawa Plantation
ประเทศศรีลังกา
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ไวเท็กซ์เข้าร่วมในงาน ARC 2008 และเป็นผูส้ นับสนุนในงานเลีย้ ง
อาหารค�่ำแบบค็อกเทล

นิตยสารยางไทย กรกฎาคม 2554

Mr.Munusamy Krishnamoorthy ผูบ้ ริหารสูงสุดของ VITEX ไวเท็กซ์ เป็นผู้สนับสนุนหลักในงาน ARC 2010 และได้รางวัล
industries Sdn Bhd, Malaysia เข้ารับรางวัล จาก Dato        ชนะเลิศในการประกวดบูธยอดเยี่ยมจากผู้จัดงาน
Y.B.Tan Sri. Bernard Giluk Dompok ในช่วงระหว่าง
งานประชุม ARC 2010

VITEX Industries Sdn. Bhd. เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรชั้นน�ำที่ประสบความส�ำเร็จ
อย่างสูง จากประเทศมาเลเซีย เราคือผู้เชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าส�ำหรับการเกษตรที่สามารถสนองตอบ
ทั้งความต้องการในประเทศและต่างประเทศ
จากการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษ ท�ำให้สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ที่
ก้าวล�ำ้ อย่างเช่น VITEX ซึง่ พิสจู น์ให้เห็นแล้วว่า เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การพัฒนา สามารถช่วยเพิม่ ผลผลิต
น�้ำยางอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อมูลพิสูจน์แล้วถึงการใช้ไวเท็กซ์
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Without VITEX

คุณประโยชน์จากผลิตภัณฑ์
ช่วยเพิ่มผลผลิตน�้ำยาง
ช่วยเพิ่มหรือรักษาระดับค่า DRC
ข่วยป้องกันและรักษาโรคหน้ายางแห้ง
เสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับต้นยางพารา
เพิ่มรายได้และผลก�ำไร
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รับสมัครตัวแทนจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ
F O R TR

ส�ำนักงานใหญ่ :
VITEX Industries Sdn. Bhd.

C-7-3, Level 7, Block C, Megan Avenue 2, No.12, Jalan Yap Kwan
Seng, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia.
Phone: +6 03 – 2710 0277 / 278 / 279 Fax: +6 03 – 2710 0281 Email:
info@thevitex.com website: www.thevitex.com

สาขาประเทศไทย
VITEX Industries Sdn. Bhd.

No 1-7, Level 8, Zuellig House Building, Silom Road, Kwaeng Silom,
Khet Bangrak, Bangkok 10500. Thailand
Phone: + 66 2 231 8447 Fax: +662 231 8487 Email: info@thevitex.com
website: www.thevitex.com           

