๑
แผนพัฒนายางพาราของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลผลิตยางพารา
ประมาณ ๓.๖ ล้านตัน ใช้แปรรูปภายในประเทศและส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ประมาณร้อยละ ๑๔ ที่เหลืออีกร้อย
ละ ๘๖ ส่งออกในรูปของยางดิบชนิดต่างๆ เช่น ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน น้ํายางข้น ยางคอมปาวด์ เป็นต้น
เป็นที่ทราบกันดีว่ายางพาราเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในอุตสาหกรรมยางล้อ โดยร้อยละ ๖๐ – ๗๐ ของผลผลิต
ยางพาราใช้ในการแปรรูปเป็นยางล้อ ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมถุงมือทางการแพทย์ ยางฟองน้ํา ถุงยางอนามัย
ยางทางวิศวกรรม จะเห็นว่ายางพาราที่ผลิตขึ้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์
จากข้อมูลข้างต้นผลผลิตยางพาราของประเทศพึ่งพาตลาดการส่งออก โดยในปัจจุบันตลาดสินค้ายางพาราที่
สําคัญคือ ประเทศจีน ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศจีนมีการขยายตัวสูงจะทําให้มีความต้องการยางพาราสูง
ส่งผลต่อราคายางพาราในตลาดโลกทําให้ราคาสูงขึ้น นับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา เศรษฐกิ จของ
ประเทศจีนเกิดการชะลอตัวทําให้ราคายางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์ราคายางที่เพิ่มสูงขึ้นใน
อดีตทําให้เกิดกระแสความต้องการปลูกยางพาราในพื้นที่ต่างๆนอกเหนือจากในพื้นที่เดิมคือ ภาคใต้และภาค
ตะวันออก โดยรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้ขยายพื้นที่การปลูกยางพารา ทําให้เกิดการขยายพื้นที่ปลูก
ยางพาราไปทุกภูมิ ภาคทั่วทั้งประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า ๖๐ จังหวัด จากราคา
ยางพาราที่ตกต่ําจึงทําให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางในวงกว้าง จากอดีตที่ผ่าน
มาการดํ า เนิ น การต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยางพารามี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงคื อ สํ า นั ก งานกองทุ น
สงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) องค์การสวนยาง (อสย.) และสถาบันวิจัยยาง นอกจากนี้อาจจะมีหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ร่วมดําเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยวิจัยในมหาวิทยาลัย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมยางพารา สมาคมไม้ยางพารา เพื่อให้การ
ดําเนินงานด้านยางพาราเป็นระบบ รัฐบาลจึงได้ร่างพระราชบัญญัติการยาง จากพระราชบัญญัติการยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ให้ความสําคัญกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา การวิจัย
และพัฒนา การรักษาเสถียรภาพระดับราคายางพารา การดําเนินธุรกิจ และการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็น
ธรรมและยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งล้วนเป็น
สิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งหน่วยงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าวคือ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการ
ยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตลอดจน
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ป ระเทศไทยเป็ นศู น ย์ก ลางอุ ต สาหกรรมผลิ ตภั ณ ฑ์ ย างพารา จั ดให้ มี ก ารศึ ก ษา
วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การ
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อุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น ดําเนินการให้ระดับราคารยางพารามีเสถียรภาพ และดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ปลูกแทนและการปลูกใหม่ รวมทั้งกําหนดอํานาจกระทํากิจการต่างๆภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์และเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของ กยท.
๒. แผนพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ได้กําหนดแผนการพัฒนา
ในระยะแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่ ง ประเทศไทยจะต้ อ งเผชิ ญ กั บ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและ
ความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงจําเป็นต้องนํา
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน
สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนพัฒนาฯได้กําหนดให้การพัฒนาประเทศอยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
การวิ จัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นแรงขั บเคลื่อนที่สําคัญ สําหรับการพัฒนาประเทศ ในการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และแรงงานที่มีผลิตภาพต่ํา ไปสู่การใช้ความรู้และ
ความชํานาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนของยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของ
อาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
สาระสํ า คั ญ ของนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของชาติ ฉบั บ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้จัดทํา “นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)” เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ และใช้เป็นกรอบ
ทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําปีตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยุทธศาสตร์
การวิจัยระดับภูมิภาค รวมทั้ง ความต้องการของพื้นที่ และสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ควบคู่กับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งนี้กรอบการดําเนินงานวิจัยจะเน้น
งานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) โดยมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและความจําเป็นของการวิจัยที่สอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีจุดเน้นที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงและภาวะความเสี่ยงในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในขณะที่งบประมาณการวิจัยจะกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ
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รวมทั้งในภูมิภาค และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค
อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง และการพัฒนา
บุคลากรการวิจัยร่วมกัน ซึ่งการดําเนินยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จะมี
ความเป็ น เอกภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมีก ารติ ด ตามประเมิ นผลอย่ า งต่ อ เนื่อ งและเป็ น ระบบ ดัง นั้ น
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) จะเป็นพื้นฐานเชิงนโยบายที่
เชื่อมโยงกับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และนโยบายการวิจัยของชาติระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๗๒)
ดังรูปที่ ๑

รูปที่ ๑ นโยบายและแผนแม่บทการวิจัยชาติ
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) : ภาคใต้ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้
จัดทํายุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ของภาคใต้ เพื่อมุ่งเน้นให้เป็นแนวทางในการดําเนินการ
วิจัยของหน่วยงานวิจัยต่างๆ ของประเทศและใช้เป็นกรอบทิศทางในการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อเสนอการวิจัย
ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจาปี ตามมติคณะรัฐมนตรีระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) รวมทั้งความต้องการ และ
ศักยภาพของพื้นที่แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยกําหนดวิสัยทัศน์การวิจัยภาคใต้คือ “ภายในปี พ.ศ.
๒๕๕๙ มีงานวิจัยเป็นฐานความรู้ที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ ให้มีความสมดุล สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ โดยใช้ทุนทางทรัพยากรและเครือข่ายการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม” ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ของภาคใต้ เน้นการบูรณาการด้านการวิจัยที่

๔
สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนา กลุ่มจังหวัด ๓ กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ (กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันและกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้) ควบคู่กับการวิจัย
เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาภูมิภาคภาคใต้และประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ที่มีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน โดยยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๒ การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิ จ ได้ กํ า หนดแผนงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ยางพารา ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ที่ ๔ การสร้ า งศั ก ยภาพและ
ความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ ๑ :
วิจัยเพื่อสร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัย กลยุทธ์ที่ ๒ : วิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ ๕ การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่
เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ คือ การวิจัยเพื่อพัฒนา
ระบบการบริหารงานวิจัยเพื่อนําไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
“ร่าง”ยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้กําหนดยุทธศาสตร์วิจัยยางพารา
ดังนี้คือ
๑. ยุท ธศาสตร์ก ารผลัก ดัน นโยบายที่จํา เป็น เช่น สนั บสนุน ด้ า นการผลิ ตยางพารา กํ าหนดและ
ทบทวนกฎระเบี ยบต่างๆให้เอื้อต่อการผลิตและการประกอบการ กําหนดมาตรการเพื่อกระตุ้นการสร้าง
demand ภายในประเทศ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เดิมและเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ําที่มีความโดดเด่น (ยางล้อ ผลิตภัณฑ์จากน้ํายางข้น การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ (สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสารที่ไม่ใช่ยางในน้ํายาง ผลิตภัณฑ์ยางที่มี
สมบัติเทียบเท่าพลาสติกชีวภาพ (bioplastic) การสร้างบุคลากรวิจัยด้านน้ํายางและสาขาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
การวิจัยและพัฒนาด้านไม้ยางพารา)
๓. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการส่งออก เช่น สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructural) เพื่อ
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาด้านการมาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยาง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ของอุตสาหกรรมต้นน้ํา (การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ยางและผลผลิตน้ํายาง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเพิ่ม
มูลค่าและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ํา) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมกลางน้ํา (สนับสนุน
การวิจัยด้านการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงสมบัติน้ํายาง การวิจัยด้านการควบคุมคุณภาพยางแห้ง )
การพัฒนายางพาราของประเทศได้มีการดําเนินการโดยจัดทําเป็นยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา (พ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) โดยคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานด้านการพัฒนา

๕
ยางพาราทั้งระบบไม่ว่าด้านการผลิต การค้า และอุตสาหกรรมของประเทศให้ดียิ่งขึ้น โดยมีสาระสําคัญคือ
เสริมสร้างการดําเนินงานให้ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านยางโดยการเพิ่มผลผลิต สนับสนุน
ด้ า นการตลาด เพิ่ ม การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างในประเทศ และลดการส่ ง ออกวั ต ถุ ดิ บ ยางไปจํ า หน่ า ยยั ง ตลาด
ต่างประเทศ โดยการดําเนินการ มีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนทั้งด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
การพัฒนาระบบตลาด สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านยาง เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันให้อุตสาหกรรมยางของประเทศ เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการแปรรูปและนํายางธรรมชาติมาผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศและเพิ่มการส่งออก การสนับสนุนให้มีการผลิต
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยางอย่างมีคุณ ภาพ รวมทั้ งให้ความร่วมมือไตรภาคีกับสภายางระหว่างประเทศ ๓
ประเทศ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community –
AEC) มีแนวทาง/มาตรการดําเนินการประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์ คือ
(๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางที่เป็นวัตถุดิบ
(๒) การพัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและต่างประเทศ
(๓) การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยาง ผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา
(๔) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ
(๕) ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(๖) การสนับสนุนการวิจัย
(๗) เสริมรายได้และยกระดับชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง
(๘) การพัฒนาบุคลากร
โดยหลังจากสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา การผลิตยางในประเทศต่อหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐ หรือเฉลี่ยทั้งประเทศจาก ๒๗๘ กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ๓๐๖ กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือทําให้ผลผลิตโดยรวมของประเทศเพิ่มจาก ๓.๐๙ ล้านตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น
๓.๔๐ ล้านตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) เพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศขึ้นไปอีกร้อยละ ๔๖ กล่าวคือ เพิ่มปริมาณการใช้จาก
๓๙๗,๔๙๕ ตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ๕๘๐,๐๐๐ ตัน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือเพิ่มจากร้อยละ
๑๒.๘๗ เป็นร้อยละ ๑๗.๐๐ ของผลผลิตในปีเดียวกัน
(๓) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติมากขึ้น สามารถ
เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางจาก ๑๗๘,๙๓๕ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น
๒๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
(๔) เกษตรกรมีรายได้จากการทําสวนยางไม่น้อยกว่าปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท/ไร่ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้
สร้างความมั่นคงให้เกษตรกรและสังคมโดยรวมของประเทศ

๖
(๕) เกษตรกรชาวสวนยางหรือคนกรีดยางมีสวัสดิการสังคม
๓. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนายางพาราไทย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตระหนักถึงโอกาส ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง และเห็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาทบทวนกรอบนโยบายและทิศทางการ
พัฒนา จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย
เพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการ
จัดทําโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(๑) เพื่ อให้ทราบสถานภาพของอุตสาหกรรมผลิตภั ณฑ์ ยางของไทย ทั้งด้านการผลิต การตลาด
เทคโนโลยี กฎระเบียบ นโยบาย มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โอกาส ปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดที่มีผลใน
การพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้ง Supply Chain และรูปแบบ Cluster ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางไทย
(๒) เพื่ อ ให้ ท ราบสถานภาพของอุ ต สาหกรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างในตลาดโลก ทั้ ง ทางด้ า น การผลิ ต
การตลาดเทคโนโลยี แนวโน้ มความต้องการ มาตรการทางการค้าที่สําคัญที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย รวมทั้ง Supply Chain ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในตลาดโลก ที่มี
จุดเริ่มต้นจากวัตถุดิบยางธรรมชาติของประเทศไทยจนถึงผลิตภัณฑ์ยางขั้นสุดท้ายที่สําคัญ
(๓) เพื่อกําหนดบทบาททิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต
(๔) เพื่อกําหนดบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการฯดังกล่าวได้ศึกษาสถานภาพอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราในต่างประเทศ ส่วนสถานภาพ
ภายในประเทศได้ศึกษาตั้งแต่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ความสามารถทางด้าน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ยางของไทย ศักยภาพของกลุ่ม ผลิ ตภั ณฑ์ยางของไทย ประเด็นปัญ หาและ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทย ข้อเสนอแนะในการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ภาครัฐควร
ดําเนินการ และได้เสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดย
กําหนดวิสัยทัศน์คือ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มี
คุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติ และความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมี
ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆดังแผนภาพรูปที่ ๒ โดยยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ยางที่สําคัญแสดงดังรูปที่ ๓ โดย
รูปที่ ๔ เส้นทางการเดินของยางตั้งแต่น้ํายางสดจากชาวสวนยางจนถึงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลาย
และรูปที่ ๕ แสดงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๗

รูปที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

๘

รูปที่ ๓ แผนยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ยางที่สาํ คัญ

๙

รูปที่ ๔ เส้นทางการเดินของยางตั้งแต่นา้ํ ยางสดจากชาวสวนยางจนถึงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลาย

๑๐

รูปที่ ๕ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๑
๔. สถานภาพการผลิตยางพารา
ประเทศไทยมีการปลูกยางพารากระจายไปในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยมีข้อมูลพื้นที่ปลูกยางดังตาราง
ที่ ๑ ได้มีการคาดการณ์พื้นที่ให้ผลผลิต ปริมาณผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของยางพาราแสดงดังตารางที่ ๒ จะ
เห็นได้ว่าพื้นที่สวนยางที่เปิดกรีดได้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และคาดว่าหลังจากปี ๒๕๕๗ ผลผลิตยางพารา น่าจะ
เพิ่มมากกว่าร้อย ๔.๗ เนื่องจากพื้นที่สวนยางที่มีการขยายการปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
เริ่มให้ผลผลิตออกสู่ตลาด
ตารางที่ ๑ พื้นที่ปลูกยางพาราในประเทศปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ (ไร่)
จังหวัด
1. เชียงราย
2. เพชรบูรณ์
3. น่าน
4. พะเยา
5. พิษณุโลก
6. อุทัยธานี
7. ลําปาง
8. ลําพูน
9. เชียงใหม่
10. แม่ฮ่องสอน
11. ตาก
12. กําแพงเพชร
13. สุโขทัย
14. แพร่
15. อุตรดิตถ์
16. พิจิตร
17. นครสวรรค์
รวมภาคเหนือ
1. กาฬสินธุ์
2. ขอนแก่น
3. ชัยภูมิ
4. นครพนม
5. นครราชสีมา
6. บุรีรัมย์
7. มหาสารคาม
8. มุกดาหาร

ปี 2552
118,885
25,759
54,620
121,520
152,768
22,497
27,597
9,397
33,465
3,228
19,014
34,235
21,390
18,552
19,340
2,154
9,391
693,812
144,268
44,283
34,574
148,158
27,455
189,138
4,580
131,067

ปี 2553
237,025
29,585
64,571
124,685
158,918
25,719
29,332
9,911
33,349
3,906
19,284
35,855
22,102
19,010
19,719
10,387
10,494
853,852
147,848
47,604
37,164
178,151
28,539
194,651
5,314
135,203

ปี 2554
240,364
36,988
66,588
124,942
159,690
28,291
29,332
9,911
33,417
3,906
19,762
36,591
22,444
20,615
19,719
2,459
12,383
867,402
155,240
52,364
39,025
181,714
41,157
210,223
5,360
136,083

๑๒
จังหวัด
9. ยโสธร
10. ร้อยเอ็ด
11. เลย
12. ศรีสะเกษ
13. สกลนคร
14. สุรินทร์
15. หนองคาย
16. บึงกาฬ
17. หนองบัวลําภู
18. อํานาจเจริญ
19. อุดรธานี
20. อุบลราชธานี
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. กาญจนบุรี
2. จันทบุรี
3. ฉะเชิงเทรา
4. ชลบุรี
5. ตราด
6. ปราจีนบุรี
7. ระยอง
8. ราชบุรี
9. สระแก้ว
10. ประจวบคีรีขันธ์
11. เพชรบุรี
12. สุพรรณบุรี
13. ปทุมธานี
14. นครนายก
15. สระบุรี
16. ลพบุรี
รวมภาคกลาง (ภาคตะวันออก)
1. กระบี่
2. ชุมพร
3. ตรัง
4. นครศรีธรรมราช
5. นราธิวาส
6. ปัตตานี

ปี 2552
57,106
27,123
427,083
189,866
182,531
93,017
648,973
98,136
44,539
315,049
177,151
2,984,097
102,180
470,234
122,112
189,043
257,566
16,167
718,607
15,026
30,543
130,010
8,760
2,100
678
392
2,063,418
627,265
465,664
1,332,412
1,469,569
1,005,846
302,344

ปี 2553
63,812
30,021
461,968
195,673
235,269
91,686
838,290
108,435
47,458
325,866
189,839
3,362,791
131,000
479,192
125,653
193,188
268,169
20,613
744,708
23,900
31,547
142,793
9,855
2,415
411
678
871
2,174,993
634,489
557,057
1,365,210
1,504,017
1,007,850
309,246

ปี 2554
70,198
33,023
475,827
231,208
210,401
103,094
208,135
626,819
110,604
52,222
332,383
202,223
3,477,303
132,400
484,180
126,224
196,130
288,145
20,888
746,070
22,812
35,635
143,270
9,900
2,462
657
871
2,209,644
622,145
490,923
1,383,414
1,484,084
1,007,849
325,199

๑๓
จังหวัด
7. พังงา
8. พัทลุง
9. ภูเก็ต
10. ยะลา
11. ระนอง
12. สงขลา
13. สตูล
14. สุราษฎร์ธานี
รวมภาคใต้
รวมทัง้ ประเทศ

ปี 2552
791,037
548,407
89,986
1,060,920
157,716
1,461,249
300,014
1,900,561
11,512,990
17,254,317

ปี 2553
804,943
587,371
88,838
1,091,027
209,791
1,518,500
320,258
1,929,778
11,928,375
18,320,011

ปี 2554
793,618
602,594
88,223
1,096,594
179,793
1,573,621
337,127
1,921,698
11,906,882
18,461,231

ตารางที่ ๒ คาดการณ์พื้นที่ให้ผลผลิต ปริมาณผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของยางพารา
เนื้อที่ให้ผล (ไร่)
ปี ๒๕๕๕
๑๓,๘๐๖,๘๒๑
ปี ๒๕๕๖
๑๕,๑๓๐,๓๖๓
ปี ๒๕๕๗
๑๕,๘๔๑,๙๗๙
ปริมาณ เพิ่ม-ลด
๗๑๑,๖๑๖
ร้อยละ เพิ่ม-ลด
๔.๗๐
ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)
ปี ๒๕๕๕
๒๖๓
ปี ๒๕๕๖
๒๕๕
ปี ๒๕๕๗
๒๕๔
ปริมาณ เพิ่ม-ลด
-๑
ร้อยละ เพิ่ม-ลด
- ๐.๓๙

ผลผลิต (ตัน)
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
ปี ๒๕๕๗
ปริมาณ เพิ่ม-ลด
ร้อยละ เพิ่ม-ลด

๓,๖๒๕,๒๙๕
๓,๘๖๒,๙๙๖
๔,๐๒๗,๐๗๖
๑๖๔,๐๘๐
๔.๒๕

๑๔
จากการขยายพื้นที่การปลูกยางพาราทําให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลกดังข้อมูล
ในรูปที่ ๖ และให้ผลผลิตออกสู่ตลาดโลกในอัตราการขยายตัวมากกว่าประเทศผู้ผลิตยางพารารายอื่นๆ และ
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกคือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ได้ข้อมูลดังรูปที่ ๗, ๘ และ ๙ จะ
เห็นว่า ประเทศต่างๆ มีแนวโน้มการผลิตยางแผ่นรมควันลดลง โดยมีการผลิตยางแท่งเพิ่มมากขึ้น โดยวัตถุดิบ
หลักที่สําคัญคือยางก้อนถ้วย (cup lump) โดยประเทศไทยมีการส่งออกในรูปของยางแผ่นรมควันลดลง
ในขณะที่การส่งออกในรูปของยางแท่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทิศทางการแปรรูปยางดิบของประเทศจะต้องมีการ
ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการผลิตยางพาราในภาพรวมของประเทศ

รูปที่ ๖ ปริมาณการผลิตยางพาราของประเทศต่างๆ

รูปที่ ๗ ปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

๑๕

รูปที่ ๘ ปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

รูปที่ ๙ ปริมาณการส่งออกยางแท่งของประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
เมื่อพิจารณาผลผลิตยางพาราของประเทศในรูปที่ ๑๐ พบว่า ผลผลิตยางพาราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ในอั ต ราที่ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากมี ก ารขยายพื้ น ที่ ก ารปลู ก ยางพาราในภาคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ปลูกใหม่ยังไม่ได้เปิดกรีด คาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคายางในอนาคต ส่วนของปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศมีการใช้เพิ่ม
มากขึ้นแต่ในอัตราที่ต่ํามาก เมื่อพิจารณาปริมาณยางพาราที่ต้องส่งออกจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ถ้าประเทศผู้ใช้
ยางพารามีเศรษฐกิจที่ชะลอตัวโดยเฉพาะประเทศจีน จะทําให้ส่งผลกระทบต่อราคายางกอปรกับต้นทุนการ
ผลิตยางของไทยสูงกว่าประเทศผู้ผลิตยางพาราอื่นๆจะทําให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ในรูปที่ ๑๑ – ๑๒
เป็นปริมาณยางพาราประเภทต่างๆที่ประเทศไทยผลิตขึ้น โดยยางแผ่นรมควันผลิตปริมาณมากที่สุด รองลงมา
คือ ยางแท่ง ในขณะที่ความต้องการของผู้ใช้ต้องการใช้งานยางแท่ง ดังนั้นแนวโน้มการเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
ยางดิบจึงเป็นแนวทางที่จะต้องมีการทบทวนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศ
ส่วนรูปที่ ๑๓ เป็นปริมาณการนําเข้ายางพาราของประเทศต่างๆจะเห็นว่ า ประเทศจี นเป็นประเทศผู้ใ ช้
ยางพารารายใหญ่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปริมาณการนําเข้ายางพาราของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
ประเทศอื่นๆมีการนําเข้ายางพาราเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ปัจจุบันเศรษฐกิจของจีนเริ่มชะลอตัวทําให้ความ

๑๖
ต้ อ งการยางพาราในการแปรรู ป เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ล ดลง นอกจากนี้ จี น มี น โยบายปลู ก ยางพาราใช้ เ องทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทําให้ส่งผลกระทบต่อราคายางพาราในตลาดโลก

รูปที่ ๑๐ ปริมาณผลผลิต การส่งออก และการใช้ยางพาราของประเทศไทย
จากรูปที่ ๑๐ ปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น แต่เพิ่มในอัตราที่ต่ํากว่าการเพิ่มของผลิต
ยางพารา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประเทศไทยส่งยางออกในรูปวัตถุดิบคือ ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน น้ํายางข้น และ
ยางรูปแบบอื่นๆ ประมาณ ๓.๑๒ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๘๖ สร้างรายได้เข้าประเทศประมาณ ๓๓๖,๐๐๐
ล้านบาท ใช้แปรรูปในประเทศเพียง ๐.๕ ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ ๑๔ แต่สร้างรายได้ประมาณ ๒๖๐,๐๐๐
ล้านบาท เมื่อเทียบการเพิ่มมูลค่า พบว่า การใช้ยางพาราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าได้ประมาณ ๔.๘
เท่าของราคาวัตถุดิบ ปริมาณยางพาราที่ใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศแสดงดังตารางที่ ๔ โดยมูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราของประเทศดังตารางที่ ๕
ตารางที่ ๓ มูลค่ายางพาราของไทย ช่วงปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕
รายการ
ยางแปรรูปมาตรฐาน
(Transformed rubber)
ยางแผ่นรมควัน (RSS)
ยางแท่ง (TSR)
น้ํายางข้น (Concentrated
latex)
อื่นๆ (Other)
รวม (Total)
ยางผสมสารเคมี
(Compound rubber)

2550

2551

2552

2553

2554

2555

64,022.10
73,061.49

69,173.38
87,500.02

42,995.55
50,146.11

67,700.47
97,737.08

115,400.12 68,898.07
171,762.30 129,912.47

49,717.63
7,555.16

46,110.52
20,844.33

40,638.64
12,483.30

35,143.69
48,681.26

76,632.76
19,523.42

61,506.47
9,836.84

194,356.38 223,628.25 146,263.60 249,262.50 383,318.60 270,153.85
11,865.31

17,685.55

28,795.91

47,117.53

57,571.44

66,150.00

๑๗
รายการ
ผลิตภัณฑ์ยาง (Rubber
products)
ยางยานพาหนะ (Tyre for
Motorcars)
ยางยืด (Elastic)
ถุงมือยาง (Glove)
อื่นๆ (Other)
รวม (Total)
รวมทัง้ หมด (Total)

2550

2551

2552

2553

2554

2555

53,718.31 66,591.44 68,726.08 82,285.75 111,659.04 104,650.20
6,406.10
6,513.54
7,645.66
9,746.07
11,056.31 10,733.20
25,274.01 28,017.27 28,623.33 30,445.53 34,382.14 36,456.70
28,930.41 31,100.83 19,009.07 33,833.71 38,315.83 107,979.66
114,328.83 132,223.08 124,004.14 156,311.06 195,413.32 259,819.76
320,550.52 373,536.88 299,063.65 452,691.09 636,303.36 596,123.61

ตารางที่ ๔ ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ (หน่วย เมตริกตัน)
ประเภทผลิตภัณฑ์
ยางยานพาหนะ
ยางรถจักรยานยนต์
หล่อดอก
ยางรัดของ
อะไหล่รถยนต์
พื้นรองเท้า
รองเท้า
ท่อยาง
สายพาน
ยางยืด
ถุงมือยาง
ถุงยางอนามัย
ผลิตภัณฑ์ฟองน้ํา
กาว
เครื่องมือทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์
อื่นๆ
รวม

2552
233,257
22,787
2,153
23,806
1,556
1,422
5,419
529
2,457
50,107
42,635
1,396
371
1,659
1,706
8,003
399,415

2553
290,982
24,262
2,452
13,101
1,704
1,289
4,950
636
2,763
46,064
49,663
8,563
326
2,036
1,185
8,661
458,637

2554
292,963
20,858
10,954
1,016
1,403
3,765
569
1,557
66,054
67,413
9,353
260
1,961
650
7,969
486,745

2555
317,654
21,958
1,057
10,032
1,247
1,018
3,032
739
1,513
67,078
66,381
5,285
262
2,274
684
4,838
505,052

๑๘
ตารางที่ ๕ มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย (หน่วย ล้านบาท)
ประเภทผลิตภัณฑ์
ยางรีเครม
ยางยืด
ยางปูพื้น
ยางวัลคาไนซ์อื่นๆ
ท่อยาง
สายพาน
ยางยานพาหนะ
ยางในรถยนต์
ถุงยางอนามัย
หัวนมเลี้ยงทารก
ถุงมือ
ปะเก็น/ซีลยาง
ยางรัดของ
ยางลบ
ผ้ายาง
ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
รวม
ยางคอมปาวด์

2553
33.49
9,746.07
969.97
119.24
5,076.69
3,020.39
82,285.75
2,479.97
2,756.73
66.29
30,445.53
2,836.93
2,304.93
20.19
276.34
13,872.55
156,311.06
47,117.00

2554
60.71
11,056.31
876.42
86.43
5,803.22
3,661.50
111,659.04
2,640.63
3,481.96
63.22
34,382.14
2,866.74
3,459.81
12.85
343.94
14,958.40
195,413.32
57,643.50

2555
58.7
10,733.20
1,031.60
116.5
7,173.50
3,965.00
104,650.20
3,045.60
4,163.20
24.3
36,456.70
2,749.00
3,514.80
56
531
81,550.46
259,819.76
66,150.00

รูปที่ ๑๑ ปริมาณการผลผลิตยางพาราประเภทต่างๆของประเทศไทย

๑๙

รูปที่ ๑๒ ปริมาณการส่งออกยางพาราประเภทต่างๆของประเทศไทย
การนํ าเข ายางธรรมชาติข องประเทศต างๆ
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รูปที่ ๑๓ ปริมาณการนําเข้ายางพาราของประเทศต่างๆ

2015

๒๐
๕. ประเด็นปัญหาของยางพาราไทย
นโยบายด้านยางพารา

มาตรฐานการทดสอบ

- นโยบายด้านภาษี การกระตุ้น

- มาตรฐานการทดสอบไม่เป็นที่

การบริโภค การส่งเสริมการ
ลงทน ฯลฯ

ยอบรับในระดับสากล

การวิจัยและพัฒนา

ผลผลิตยางพาราต่อ
ปัญหายางพารา

- ขาดการสนับสนุนการวิจัยอย่าง

- พันธุ์ยาง การจัดการสวนยาง

จริงจัง/ต่อเนื่อง และครบวงจร ขาด

สวนยางขนาดเล็ก พื้นที่ปลูกไม่

องค์รับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรม

เหมาะสม ผลผลิตประมาณ ๒๕๐

ยางพารา ขาดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมฯลฯ

พึ่งพาตลาดต่างประเทศ
- ส่งออกประมาณร้อยละ ๘๖
โดยเฉพาะตลาดจีน และส่งออกใน
รูปยางดิบ ความต้องการน้อย ราคา
ตกต่ํา

การเพิ่มมูลค่ายางอยู่ในอัตราต่ํา

พื้นที่ตา่ํ กิโลกรัม/ไร่/ปี

กิโลกรัม/ไร่/ปี

หน่วยงานสนับสนุน

การใช้ยางพาราใน

- สถาบัน/ศูนย์วิจัยหรือทดสอบ

ประเทศต่าํ

ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ได้มาตรฐาน
และยอมรับในระดับสากล

- แปรรูปในประเทศเพียงร้อยละ
๑๔

ขาดแคลนแรงงาน
- พึ่งพาแรงงานต่างชาติ

ต้นทุนการผลิตสูง

๒๑
๖. ความพร้อมและผลงานที่ผา่ นมาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ประกอบด้วย ๕ วิทยาเขตคือ หาดใหญ่ ปัตตานี สุ
ราษฎร์ธานี ภูเก็ต และตรัง ครอบคลุมทั้งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีหน่วยงาน/คณะที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งยางพารา เช่ น อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ ภ าคใต้ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสั ชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. คณะเศรษฐศาสตร์ หน่วยวิจัย/สถานวิจัย/สถานวิจัยความ
เป็นเลิศ เป็นต้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดําเนินภารกิจ
ต่างๆซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6
ตารางที่ ๖ การดําเนินงาน/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ
การดําเนินงาน
๑. การเรียนการสอน

๒. การวิจัย

การดําเนินงาน
๑. หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยียาง
๒. หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
๓. หลักสูตรปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
๑. หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
๒. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
๓. หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
๑. หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิศวกรรมวัสดุ
๒. หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมวัสดุ
๑. หลักสูตรปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมยาง
๒. หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยียาง
๓. หลักสูตรปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยียาง
๑. การวิจัยพันธุ์ยาง ต้นตอพันธุ์ยาง การจัดการสวน
ยาง เศรษฐสังคมสวนยาง การเก็บเกี่ยวผลผลิต/กรีด
แปลงผลิตต้นตอยางพันธุ์ดี
๒. เทคโนโลยีการทําให้แห้งของยางแผ่นรมควัน ยาง
แผ่นผึ่งแห้ง ยางแท่ง
๓. การพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์การกรีดยาง
๔. การดัดแปรโมเลกุลยางพาราและการประยุกต์ใช้
งาน

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒๒
การดําเนินงาน

การดําเนินงาน
๕. ยางเบลนด์ ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก นาโน
คอมโพสิทของยางธรรมชาติ

๖. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางทางเภสัชกรรมจากยาง
ธรรมชาติโปรตีนต่ํา
๗. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เช่น แผ่นยางปูพื้นทั้งในร่ม
และกลางแจ้ง (สนามฟุตซอล) ยางปูสระน้ํา ยางฟองน้ํา
ยางรองส้นเท้า หมอนเจล วัสดุฝึกทางการแพทย์ ถุงมือ
ยาง เป็นต้น
๘. ระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมยางพารา
๙. เศรษฐศาสตร์ยางพารา
๓. การบริการวิชาการ

๑. โครงการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม (SMEs-๑๓) โรงงาน
อุตสาหกรรมยาง
๒. โครงการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม (SMEs-๑๓) โรงงาน
อุตสาหกรรมยาง
๓. โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย (Invigorating Thai
Business, ITB)
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้
๕. การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยสู่ชุมชน : การปู
พื้นบ่อเลี้ยงปลาด้วยยางพารา
๖. การประยุกต์ใช้ยางธรรมชาติในการสร้างสระเก็บกัก
น้ําในพื้นที่เกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล (มูลนิธิชัย
พัฒนา)
๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยาง
๘. โครงการ ITAB

หน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.

จากตารางที่ ๖ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการผลิตบุคลากรที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยผลิตทั้งบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท และเอก มาอย่างต่อเนื่อง

๒๓
โดยหลักสูตรดังกล่าวได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยางหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่
ยังมีความต้องการอาคาร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
ทดแทนส่วนที่เกิดการชํารุด/เสียหาย ในประเด็นการวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดําเนินการวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับยางพาราโดยครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา รวมทั้งความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่สนับสนุน ซึ่งสามารถสรุปประเด็นต่างๆได้ดังนี้
๑. งานวิจัยระดับต้นน้ํา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดําเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในระดับต้นน้ํา โดยครอบคลุม
การวิ จัย ทางด้ า นเทคโนโลยีก ารทํ าสวนยางพาราขนาดเล็ก ในพื้ นที่ต่า งๆ พั น ธุ ก รรมยางพารา (การ
วิเคราะห์พันธุกรรมและความเข้ากันได้ของตายางพันธุ์ดีและต้นตอพันธุ์พื้นเมือง การคัดเลือกยางพารา
พันธุ์ดั้งเดิมที่ทนต่อโรค ให้ผลผลิตสูง การวิเคราะห์พันธุกรรมยางพันธุ์พื้นเมืองโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ)
การเปรียบเทียบการดํารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง โรคของยางพารา การจัดระบบองค์กร
สวนยาง นวัตกรรมระบบการกรีด การวิจัยเมล็ดพันธุ์ยาง การขยายพันธุ์ยาง การผลิตกล้ายาง การ
คัดเลือกต้นตอ การสร้างความเข้มแข็งของการผลิตยางพาราของชาวสวนยาง ผลกระทบของสภาวะโลก
ร้อนต่อการผลิตยางพารา เทคโนโลยีการเพิ่มผลิตน้ํายาง จะเห็นได้ว่า งานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาและความต้องการของชุมชนหรือเกษตรกรชาวสวนยาง แต่การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยยังไม่สามารถดําเนินการได้ในวงกว้าง
ดังนั้นการจัดตั้งหน่วยงานฯ ทําหน้าที่ในการถ่ายทอดผลการดําเนินจากงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์จึง
มีความจําเป็นอย่างยิ่ง
๒. งานวิจัยระดับกลางน้ํา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในการผลิตขั้นกลางน้ํา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้
ดําเนินการวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตน้ํายางข้น (การบําบัดน้ําเสีย การ
ออกแบบปฏิกรณ์และการกําจัดแอมโมเนีย การกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์) เทคโนโลยีการอบแห้งหรือ
รมควัน (การผลิตยางแผ่นรมควันในระดับสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ การผลิตยางแท่ง ยางแผ่นผึ่งแห้ง
การใช้ไมโครเวฟและลมร้อน) การดัดแปรโมเลกุลยางพารา (น้ํายางกราฟต์โคพอลิเมอร์ การสังเคราะห์
พอลิยูรีเทนจากยางธรรมชาติ สารต้านออกซิเดชันแบบจับกับยาง) การปรับปรุงคุณภาพยางแท่ง (การ
จัดการยางก้อนถ้วย การเลือกรูปแบบการผลิตยางก้อนถ้วย ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพของยาง
ก้อนถ้วย) การผลิตน้ํายางข้ นชนิ ดครีม ปัจจัยและกระบวนการผลิตยางเครพขาว การเสริมแรงยาง
ธรรมชาติ ด้ว ยสารตั ว เติ ม สมบั ติ ก ารยึด ติด ของยางธรรมชาติ จลนศาสตร์ ก ารวั ล คาไนซ์ข องน้ํ า ยาง
ธรรมชาติ

๒๔
๓. งานวิจัยระดับปลายน้ํา
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ดําเนินการวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ยางพาราในการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เช่น การพัฒนาวัสดุประเภทยางธรรมชาติ
เทอร์โมพลาสติก การเบลนด์ยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ประเภทต่างๆ การใช้สารตัวเติมในยาง
ธรรมชาติ การเตรียมกาวติดโลหะจากยางธรรมชาติดัดแปรโครงสร้าง การวิจัยเพื่อปรับปรุงสมบัติและ
พัฒนามาตรฐานของยางล้อตัน การใช้คลื่นไมโครเวฟในการผลิตยางล้อตัน การศึกษาการใช้สารตัวเติม
ระดับนาโนในยาง (นาโนเคลย์ ท่อนาโนคาร์บอน นาโนซิลิกา) พอลิเมอร์หดตัวได้ด้วยความร้อนจากยาง
ธรรมชาติผสมพลาสติก การเตรี ยมโฟมยางธรรมชาติ หมอนรองศีรษะจากยางพาราแปรรูปสําหรับ
ป้องกันแผลกดทับ การวิจัยผิวหนังเทียมสําหรับการฝึกเย็บแผล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราจากการจุ่ม
น้ํายาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ําจากน้ํายางข้นชนิดครีมในระดับกลุ่มเกษตรกร ต้นแบบการผลิต
น้ํายางข้นชนิดครีม ต้นแบบการผลิตยางปูสระเก็บกักน้ําจากน้ํายางธรรมชาติด้วยเทคนิคการพ่น การผลิต
น้ํายางกราฟต์โคพอลิเมอร์ในระดับต้นแบบอุตสาหกรรม เป็นต้น ส่วนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง
เช่น เท้าเทียมจากยางพารา บล็อกยางปูพื้นสนามกีฬา ยางรองส้นเท้า ยางเพื่อสุขภาพลดอาการปวด
เมื่อย เป็นต้น
๔. งานวิจัยอื่นๆ
นอกจากงานวิจัยในประเด็นต่างๆข้างต้นแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีการวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา เช่น การบําบัดน้ําทิ้งจากโรงงานน้ํายางข้นโดยใช้
สาหร่ายเซลล์เดียวและไรแดง การเตรียมน้ํามันช่วยแปรรูปจากน้ํามันพืชเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาง การ
พัฒนาเทคนิ คการวิเคราะห์ คุ ณภาพน้ํ ายางธรรมชาติ การเพิ่มมูล ค่าของเสียจากอุ ตสาหกรรมถุงมือ
การศึกษาการขึ้นรูป การนําความร้อนและการวัลคาไนซ์ของยางล้อตันโดยการจําลองแบบไฟไนท์อิลิ
เมนท์ การใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบที่ไม่ใช่ยาง (Non-rubber components) ในการผลิตสารชีวเคมี
ภัณฑ์
๗. ผลงานวิจยั และพัฒนาด้านยางพาราของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงานหรือผลิตภัณฑ์เชิงประจักษ์ที่ได้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
๑. ยางปูสระเก็บกักน้ํา

๒๕
๒. ยางฟองน้ํา (หมอน ที่นอน เฟอร์นิเจอร์)

๓. ครีมยางพารา 5% (Hb Cream 5%)

๔. อุปกรณ์รองลดอาการปวดส้นเท้า (PSU-Heel Soother)

๒๖
๕. หมอนเจลรองแผล (DRN Shoulder Support)

๖. ผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนจากยางพารา (Products for learning from the rubber)

๗. แผ่นปูทางเท้าจากยางพารา (Pour Foot Sheet of Rubber)

๒๗
๘. ผิวหนังเทียมจากยางพาราสําหรับการฝึกเย็บแผล (Artificial Skin for Suture Practice)

๙. เต้านมเทียมสําหรับการตรวจโรคมะเร็ง (Prosthesis for Breast Cancer Diagnosis)

๒๘
๑๐. หมอนรองศีรษะ ใช้ป้องกันแผลกดทับสําหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดมยาสลบและผ่าตัดทีต่ ้องใช้ระยะ
เวลานานกว่า 2 ชั่วโมง

๑๑. เบาะเจลรองนั่ง ใช้ป้องกันแผลกดทับบริเวณสะโพกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งสําหรับผู้ป่วยที่เป็นอัม
พฤกษ์ อัมพาต หรือได้รับการดมยาสลบ และผ่าตัดที่ต้องใช้ระยะเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง

๑๒. เทคโนโลยีการผลิตน้ํายางข้นชนิดครีม

๒๙
๑๓. การขยายส่วนการเตรียมกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยเมทิลเมทาคริเลท

๑๔. บล็อคยางปูสนามกีฬาจากยางพารา

๓๐
๘. แนวทางการพัฒนายางพารา
จากประเด็นปัญหาต่างๆ ข้างต้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้เกิดความยั่งยืนดังตารางที่ ๗
ตารางที่ ๗ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมยางพารา
ปัญหา/อุปสรรค
๑. การส่งออกยางพารา

๒. การใช้ยางพาราในประเทศ

ประเด็น

แนวทางแก้ไข

๑.๑ ประเทศไทยส่งออกยางพาราในรูปยางดิบ (ยาง ๑.๑.๑ ลดการส่งออกในรูปของยางดิบ
แผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ํายางข้น ฯลฯ)
๑.๑.๒ พัฒนารูปแบบของยางพาราที่ใช้ส่งออกให้มีความหลากหลาย
มากขึ้น
๑.๒ ตลาดต้องการรูปแบบของยางแท่งมากขึ้น
๑.๒.๑ ศึกษานโยบายการปรับรูปแบบการผลิตยางพาราให้ตรงกับ
ความต้องการของประเทศคู่ค้า
๑.๓ ต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่ง
๑.๓.๑ ลดต้นทุนการผลิต โดยการเพิ่มผลผลิตยางพารา/ไร่/ปี
๑.๓.๒ ระบบการจัดการสวนยาง แรงงานในการผลิต
๑.๔ นโยบาย/มาตรการทางด้านภาษี
๑.๔.๑ รัฐมีนโยบาย/มาตรการทางภาษีที่สนับสนุนการส่งออก
๑.๕ ส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์ยางให้มากขึ้น
๑.๕.๑ รัฐมีนโยบาย/มาตรการทางภาษีที่สนับสนุนการส่งออกใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ยางพารา
๑.๖ ตลาด
๑.๖.๑ หาตลาดใหม่ในต่างประเทศ
๒.๑ นโยบายกระตุ้นการบริโภคยางพารา
๒.๑.๑ รัฐมีนโยบาย/มาตรการทางภาษีแก่ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา
๒.๑.๒ นโยบายการใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราในการหน่วยงานของรัฐ
หรือโครงการต่างๆของรัฐ
๒.๒ การใช้ยางพาราทดแทนการใช้วัสดุประเภทอื่น ๒.๒.๑ รัฐมีนโยบาย/มาตรการทางภาษีแก่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา
๒.๒.๒ การวิจัยพัฒนาวัสดุชนิดใหม่จากยางพารา เช่น ยางธรรมชาติ

๓๑
ปัญหา/อุปสรรค

๓. ผลผลิตยางพารา

๔. การวิจัยและพัฒนา

ประเด็น

แนวทางแก้ไข

เทอร์โมพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ําทดแทนการใช้ฟองน้ํา
สังเคราะห์ (พอลิยูรีเทน) เป็นต้น
๓.๑ ผลผลิตยางพารา/ไร่/ปี ต่ํา ทําให้ต้นทุนการ
๓.๑.๑ นโยบายการปลูกทดแทนหรือปลูกในพื้นที่ใหม่ด้วยยางพันธุ์ดี
ผลิตสูงกว่าประเทศคู่แข่ง
๓.๑.๒ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ยางพาราอย่างต่อเนื่องและครบวงจร
ทั้งการคัดเลือกและผลิตพันธุ์ต้นตอยาง พันธุ์สําหรับผลิตตายางพันธุ์ดี
การจัดการสวนยาง การเก็บเกี่ยวผลผลิต
๓.๒ ผลผลิตปริมาณยางพาราของไทยเพิ่มขึ้นอย่าง ๓.๒.๑ การสนับสนุนให้มีการปลูกยางพาราในพื้นที่ที่เหมาะสม
ต่อเนื่อง มีการขยายพื้นที่การปลูกทั่วประเทศ
๓.๒.๒ ระบบการบริหารจัดการผลผลิตยางพาราให้
๓.๓ ความสม่ําเสมอของคุณภาพยางพารา
๓.๓.๑ การอบรมให้ความรู้/การจัดการความรู้โดยเฉพาะการผลิต
ขั้นต้นน้ําซึ่งส่งผลต่อคุณภาพและความสม่ําเสมอของผลผลิต
๓.๔ การแก้ไขปัญหายางพาราเน้นในส่วนของภาค ๓.๔.๑ การแก้ไขปัญหายางพาราเน้นการเพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยี
การผลิตต้นน้ําคือ ยางดิบ โดยเน้นการแก้ไขโดยการ นวัตกรรม
แทรกแซงราคา
๓.๔.๒ ลดต้นทุนการผลิตทุกขั้นตอนในห่วงโซ่คุณค่าของยาวพารา
๔.๑ ขาดการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอย่าง
๔.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนายางพาราครบวงจร โดยให้
จริงจัง ต่อเนื่อง และครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
และปลายน้ํา
๔.๒ ขาดองค์กร/หน่วยงานหลักในการดูแล
๔.๒.๑ จัดตั้งหน่วยงานหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
รับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
โดยเน้นการเพิ่มมูลค่า เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๔.๒.๒ จัดตั้งสถาบันวิจัยยางพาราขั้นสูงเพื่อผลิตนักวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
๔.๓ งบประมาณการวิจัยและพัฒนาไม่เพียงพอ
๔.๓.๑ ปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบต่างๆในการจัดสรรงบประมาณด้าน
การวิจัยด้านยางพารา
๔.๓.๒ จัดสรรงบประมาณโดยมีแผนในระยะยาว

๓๒
ปัญหา/อุปสรรค

๕. การถ่ายทอดเทคโนโลยี

๖. การขาดแคลนบุคลากรและแรงงาน

ประเด็น

แนวทางแก้ไข

๔.๔ บูรณาการการวิจัยด้านยางพาราในรูปแบบสห
วิทยาการ

๔.๔.๑ การวิจัยและพัฒนาจะต้องดําเนินงานร่วมกันระหว่าง
ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ
๔.๔.๒ การวิจัยและพัฒนาเน้นองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม โดยเชื่อมโยงศาสตร์หลากหลายสาขา
๔.๔.๓ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
วิจัยเครื่องจักรในการแปรรูป เครื่องมือทดสอบ วิธีการ/มาตรฐานการ
ทดสอบ การออกแบบผลิตภัณฑ์
๕.๑.๑ ฐานข้อมูลยางพารา
๕.๑.๒ ระบบการจัดการความรู้ด้านยางพารา เช่น การผลิตหนังสือ
ด้านยางพารา ระบบการศึกษายางพาราแบบออนไลน์ ศูนย์เรียนรู้ด้าน
ยางพาราในส่วนภูมิภาค เป็นต้น
๕.๒.๑ จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพาราทําหน้าที่ฝึกอบรม
บุคลากรให้กับภาคอุตสาหกรรม
๖.๑.๑ เปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยางล้อ ถุงมือทางการแพทย์
๖.๑.๒ สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมทางด้านยางพารา
๖.๒.๑ โครงการฝึกอบรมการกรีดยางให้กับเกษตรกร รองรับการขาด
แคลนแรงงานต่างด้าว
๖.๒.๒ พัฒนาเครื่องมือและระบบการเก็บเกี่ยวยางพารา
๖.๓.๑ เร่งรัดการผลิตนักวิจัยขั้นสูงด้านยางพาราในระดับปริญญาเอก

๕.๑ ผลงานวิจัยยังไม่ได้มีการถ่ายทอดไปยังผู้ใช้
อย่างเป็นระบบ

๕.๒ ขาดองค์กรที่รับผิดชอบโดยตรงในการ
ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๖.๑ บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมยางที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการขาดแคลน
๖.๒ แรงงานในการผลิตยางขาดแคลนโดยเฉพาะ
แรงงานกรีดยาง

๗. ไม้ยางพารา

๖.๓ ขาดแคลนนักวิจัยทางด้านยางพาราในระดับ
ปริญญา
๗.๑ นโยบายของรัฐในการสนับสนุนการแปรรูปไม้
ยางเป็นผลิตภัณฑ์

๗.๑.๑ การวิจัยและพัฒนาไม้ยางพารา

๓๓
ปัญหา/อุปสรรค
๘. องค์ประกอบที่ไม่ใช่ยางในยางพารา

ประเด็น

แนวทางแก้ไข

๘.๑ องค์ประกอบในยางพารามีการวิจัยและพัฒนา
โดยมีการต่อยอดผลิตเชิงพาณิชย์ แต่ยังได้รับการ
สนับสนุนน้อยเนื่องจากไม่ใช่ส่วนของยางโดยตรง

๘.๑.๑ จัดตั้งสถาบันวิจัยและสนับสนุนงบประมาณวิจัยในการวิจัยและ
พัฒนาองค์ประกอบที่ไม่ใช่ยางในยางพารา
๘.๑.๒ เพิ่มมูลค่าขององค์ประกอบอื่นๆในยางพารา โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพและการแพทย์

๓๔
๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนายางพารา
จากการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ยางพาราของไทย (SWOT Analysis) พบว่า ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับอุตสาหกรรมยางพาราไทยในปัจจุบันมีหลายประการคือ (๑) ด้านการผลิต โดยผลผลิตต่อไร่ต่ํา ต้นทุน
การผลิตสูง ขาดแคลนแรงงาน สวนยางมีขนาดเล็กลง เป็นเกษตรกรรายย่อย (๒) ด้านการตลาด ราคาถูก
กําหนดโดยผู้ซื้อ พึ่งพาตลาดต่างประเทศ ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศน้อย ส่วนใหญ่ส่งออกในรูป
วัตถุดิบ การสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราอยู่ในระดับต่ํา (๓) การจัดการด้านพื้นที่ปลูกยาง มีการปลูกยางในพื้นที่ที่
ไม่เหมาะสม จําเป็นต้องมีการกําหนดพื้นที่ปลูกยาง (Zoning) (๔) นโยบายและมาตรการต่างๆของภาครัฐ ทั้ง
นโยบายกระตุ้นการใช้ยางพาราในประเทศ มาตรการด้านภาษี (๕) การวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนภารกิจ
ด้านนี้ยังไม่เพียงพอและต่อเนื่อง ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
จากประเด็นปัญหาต่างๆมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เสนอยุทธศาสตร์ยางพาราดังนี้คือ
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากยางพารา
๒. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
๓. ยุทธศาสตร์ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการและบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยางพารา
๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการส่งออกยางพารา

๓๕
สถานภาพและคาดการณ์ยางพาราไทย

การใช้ยางพารา

ปลายน้ํา

๕,๑๓๙,๘๐๗ ตัน
ผลผลิตรวม

ปี ๒๕๕๕ ใช้ยาง ๕๐๕,๐๕๒ ตัน
ลดต้นทุนการผลิตให้

เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๔๔ ร้อยละ ๓.๗

อัตราการเพิ่มร้อยละ ๕

สามารถแข่งขันได้

๔,๔๓๙,๙๕๘ ตัน

บาท/กก. มาเลเซีย 45 บาท/กก.
กัมพูชา พม่า ลาว เวียดนาม 36 บาท/

๓,๗๗๘,๐๑๐ ตัน

๔,๒๒๘,๕๓๑ ตัน

๑๙,๓๑๐,๖๐๓
ต้นทุน,บาท/กก.

๑๘,๓๙๑,๕๕๐
คาดการณ์
อัตราการเพิ่มร้อยละ ๕

ผลผลิต/ไร่/ปี

๑๕,๘๘๖,๘๘๑

๒๕๕ กก.
๒๕๕๖

พื้นที่กรีด, ไร่

๑๗,๕๑๕,๒๘๖

๔,๐๒๗,๐๗๖ ตัน
๑๖,๖๘๑,๒๒๕

ต้นน้ํา
๑๕,๑๓๐,๓๖๓

๔,๘๙๕,๐๕๔ ตัน

๔,๖๖๑,๙๕๖ ตัน

ไทย 65 บาท/กก. อินโดนีเซีย 51
กลางน้ํา

๒๐,๒๗๖,๑๓๓

๒๕๔ กก.
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๓๖
แผนการพัฒนายางพาราไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านยางพารา **
การพัฒนาเครื่องจักรแปรรูปยาง การออกแบบเบ้าพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารออกฤทธิ์จากองค์ประกอบที่ไม่ใช่ยางในยางพาราเพื่อทางการแพทย์และเภสัชกรรม

เทคโนโลยีสนับสนุน/ อื่นๆ

การวิจัยสารออกฤทธิจ์ ากองค์ประกอบที่ไม่ใช่ยางในยางพารา
Water footprint / Carbon credit / carbon footprint / LEAN management / Logistics
Composite Material จากอุตสาหกรรมไม้ยางพารา / การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราด้วยการออกแบบ
การฟอกขาวไม้ยาง / การพัฒนากระบวนการแปรรูปไม้ยางพารา / การพัฒนาเครื่องเลื่อยไม้ยางพารา

ไม้ยางพารา

การวิจัยทดแทนการใช้โบรอน / เทคโนโลยีการอบไม้ยางเพื่อประหยัดพลังงาน
สถาบันวิจัยยางชั้นสูงด้านยางล้อ **
สถาบันวิจัยยางขั้นสูง (ผลิตนักวิจัย ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านยางพารา) **
ศูนย์วิจัย พัฒนา และทดสอบผลิตภัณฑ์ยาง **

ปลายน้ํา

วัสดุใหม่จากยางธรรมชาติ (ยางธรรมเทอร์โมพลาสติก ยางธรรมชาติคอมโพสิท ฯลฯ)
ผลิตภัณฑ์ยางพารา (ยางทางการแพทย์ ยางเพื่อสุขภาพ ยางทางวิศวกรรม ยางทางการเกษตร ยางเพื่อการกีฬา)
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตยางดิบจากยางแผ่นรมควันเป็นยางแท่ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตยางดิบจากยางแผ่นรมควันเป็นยางแท่ง

กลางน้ํา

ยางค์ธรรมชาติรูปแบบใหม่ (การดัดแปรโครงสร้างโมเลกุลยาง)
ศูนย์ทดสอบและรับรองคุณภาพยางมาตรฐานสากล (ยางแท่ง น้ํายางข้น) **
เทคโนโลยีการอบแห้ง / พลังงาน / การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / โลจิสติกส์
Water footprint / Carbon credit / carbon footprint

ต้นน้ํา

นโยบาย Zoning สวนยาง
การจัดการสวนยาง / เศรษฐสังคมสวนยาง / การเก็บเกี่ยวผลผลิต
พันธุ์ยาง / ต้นตอยางพันธุ์ดี

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๓๗
๑๐. เอกสารประกอบการนําเสนอโครงการ /ตัวชี้วัด
ตารางที่ 8 ยุทธศาสตร์ โครงการและตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา

๒. ยุทธศาสตร์การสนับสนุนงานวิจัย
และพัฒนา

๓. ยุทธศาสตร์ยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้ประกอบการและบุคลากรด้าน
อุตสาหกรรมยางพารา

๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการส่งออก
ยางพารา

โครงการ
๑. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา
๒. ศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านยางพารา
๓. ศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๔. ศูนย์ข้อมูลด้านยางพารา

ตัวชี้วัด
๑.๑ เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ
๑.๒ เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๑.๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อของ
ไทย
๒.๑ มีเทคโนโลยี นวัตกรรมโดยเฉพาะ
ยางล้อ ยางทางวิศวกรรม ถุงมือทาง
การแพทย์
๒.๒ เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๒.๓ ผลงานตีพิมพ์ จํานวนสิทธิบัตร
เพิ่มมากขึ้น
๓.๑ รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง
เพิ่มขึ้น
๓.๒ เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๓.๓ ลดต้นทุนการผลิตยางพารา
๔.๑ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมยางพารา
๔.๒ เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๔.๓ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ายางพารา
๕.๑ ปริมาณการส่งออกยางพาราเพิ่ม
มากขึ้นทั้งในรูปยางดิบ และผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๕.๒ ราคาขายยางพาราของไทยใน
ตลาดโลกเพิ่มขึ้นหรือไม่แปรปรวน
๕.๓ สถาบันทดสอบมาตรฐานได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล

๓๘
๑๑. ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณและตัวชี้วัดประกอบการเสนอของบประมาณ (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
ตารางที่ 9 ยุทธศาสตร์ โครงการและงบประมาณตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จาก
ยางพารา

โครงการ
๑. ศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางพารา

๒. ยุทธศาสตร์การสนับสนุน ๒. ศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านยางพารา
งานวิจัยและพัฒนา

๓. ยุทธศาสตร์ยกระดับชีวิต

๑. ศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กิจกรรม
๑.๑ งบดําเนินการ
๑.๑.๑ ทุนวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
((ปีละ ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท)
๑.๑.๒ ค่าตอบแทน
๑.๑.๓ ค่าใช้สอย
๑.๑.๔ ค่าวัสดุ
๑.๒ ค่าครุภัณฑ์ (๒๕,๒๗๙,๘๖๐ บาท/
ปี)
๑.๑ งบดําเนินการ
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน
- ทุนการศึกษา/วิจัยระดับปริญญาเอกปี
ละ ๑๐ ทุน (ปีละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- ทุนการศึกษา/วิจัยระดับปริญญาโท ปี
ละ ๒๐ ทุน (ปีละ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- ค่าจ้างผู้จัดการศูนย์ฯ/นักวิจัยประจํา
๑.๑.๒ งบค่าใช้สอย
๑.๒ ค่าครุภัณฑ์วิจัย (๓๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท/ปี)
๑.๓ สิ่งปลูกสร้าง (๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

งบประมาณ (บาท)
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
๑.๑ เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในการแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ
๑.๒ เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๑.๓ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อของไทย
๑.๔ ศูนย์ทดสอบได้รับการรับรองมาตรฐาน
ในระดับสากล

๑๘๙,๗๔๐,๐๐๐

๒.๑ มีเทคโนโลยี นวัตกรรมโดยเฉพาะยาง
ล้อ ยางทางวิศวกรรม ถุงมือทางการแพทย์
๒.๒ เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๒.๓ ผลงานตีพิมพ์ จํานวนสิทธิบัตร เพิ่มมาก
ขึ้น
๒.๔ สร้างบุคลากรด้านงานวิจัยขั้นสูงรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมยางพารา

๓.๑ รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มขึ้น

๓๙
ยุทธศาสตร์
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ชาวสวนยาง

โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ยางพา
๓. ศูนย์ข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยางพารา

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓. ศูนย์ข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สมรรถนะผู้ประกอบการและ ยางพารา
บุคลากรด้านอุตสาหกรรม
ยางพารา

๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
ส่งออกยางพารา

กิจกรรม

๑. งบดําเนินงาน (๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ปี)
๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๓ ค่าวัสดุ
๒. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

๖๕,๐๕๕,๑๐๐

๑. ศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๓. ศูนย์ข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยางพารา

๔๐๔,๗๙๕,๑๐๐

โครงการ

๑. ศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพา
๒. ศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านยางพารา
๓. ศูนย์ข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา

ตัวชี้วัด
๓.๒ เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๓.๓ ลดต้นทุนการผลิตยางพาราทั้งระบบ
โดยเฉพาะการผลิตต้นน้ําและกลางน้ํา
๔.๑ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมยางพารา
๔.๒ เพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๔.๓ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ายางพารา
๕.๑ ปริมาณการส่งออกยางพาราเพิ่มมากขึ้น
ทั้งในรูปยางดิบ และผลิตภัณฑ์ยางพารา
๕.๒ ราคาขายยางพาราของไทยในตลาดโลก
เพิ่มขึ้นหรือไม่แปรปรวน
๕.๓ สถาบันทดสอบมาตรฐานได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล

๔๐
๑๑.๑ งบประมาณจําแนกตามปีงบประมาณ 2558-2562 ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงาน
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑.๑ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๑.๒ ศูนย์ข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ยางพารา
๑.๓ ศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านยางพารา
รวม

๒๕๕๘

๒๕๕๙

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๕๓,๐๕๕,๑๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๖๕,๐๕๕,๑๐๐

๖๙,๗๔๐,๐๐๐
๑๕๒,๗๙๕,๑๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๓,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๓,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๓,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๓,๐๐๐,๐๐๐

๑๘๙,๗๔๐,๐๐๐
๔๐๔,๗๙๕,๑๐๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

รวม

๔๑
๑.๑ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพารา
หน่วยงาน
๑.๑ ศูนย์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางพารา
๑. งบดําเนินการ
๑.๑ ค่าใช้สอย
๑.๒ ค่าวัสดุ
๑.๓ ค่าสาธารณูปโภค
๒. งบลงทุน
๒.๑ ครุภัณฑ์
๒.๒ สิงปลูกสร้าง
๒. เงินอุดหนุน
หมายเหตุ
งบประมาณ ๒๕๕๘
งบประมาณ ๒๕๕๙
งบประมาณ ๒๕๖๐
งบประมาณ ๒๕๖๑
งบประมาณ ๒๕๖๒

๒๕๕๘
๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๕๙
๓๐,๐๐๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๔,๑๒๐,๑๔๐
๒,๘๖๐,๑๔๐
๙๐๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๒๕,๒๗๙,๘๖๐
-

๔,๑๒๐,๑๔๐
๒,๘๖๐,๑๔๐
๙๐๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๒๕,๒๗๙,๘๖๐
-

๔,๑๒๐,๑๔๐
๒,๘๖๐,๑๔๐
๙๐๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๒๕,๒๗๙,๘๖๐
-

๒๕๖๑
๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๓๐,๐๐๐,๐๐๐

๔,๑๒๐,๑๔๐
๒,๘๖๐,๑๔๐
๙๐๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๒๕,๒๗๙,๘๖๐
-

๔,๑๒๐,๑๔๐
๒,๘๖๐,๑๔๐
๙๐๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐
๒๕,๒๗๙,๘๖๐
-

ครุภัณฑ์ที่ต้องการในกลุ่มการทดสอบสมบัติของยางพื้นฐานที่สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ที่ต้องการสําหรับสมบัติของยางล้อ
ครุภัณฑ์ที่ต้องการสําหรับทดสอบยางที่ใช้งานทางการแพทย์ (เช่น ถุงมือ ถุงยางอนามัย เป็นต้น)
ครุภัณฑ์ที่ต้องการสําหรับทดสอบยางทางวิศวกรรม (เช่น ยางรองคอสะพาน ยางรองฐานอาคาร เป็นต้น)
ครุภัณฑ์ที่ต้องการสําหรับทดสอบยางที่เพื่อพัฒนาเป็นวัสดุขั้นสูง (เช่น นาโนคอมโพสิทของยางธรรมชาติ เป็นต้น)

รวม
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๔๒
๑.๒ ศูนย์ข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยียางพารา
หน่วยงาน
๑.๒ ศูนย์ข้อมูลและถ่ายทอด
เทคโนโลยียางพารา
๑. งบดําเนินการ
๑.๑ ค่าตอบแทน
๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๓ ค่าวัสดุ
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๒. งบลงทุน
๒.๑ ครุภัณฑ์
๒.๒ สิงปลูกสร้าง
๒. เงินอุดหนุน

๒๕๕๘
๕๓,๐๕๕,๑๐๐

๒๕๕๙
๓,๐๐๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐
๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๕๕,๑๐๐
๘๕๙,๙๐๐
๘๔๐,๑๐๐
๑,๐๕๕,๑๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐
๓๕๕,๑๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐
๓๕๕,๑๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑
๓,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒
๓,๐๐๐,๐๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐
๓๕๕,๑๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐

๒,๗๐๐,๐๐๐
๘๔๐,๐๐๐
๓๕๕,๑๐๐
๒๐๐,๐๐๐
๘๐๐,๐๐๐

รวม
๖๕,๐๕๕,๑๐๐

๔๓
๑.๓ ศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านยางพารา
หน่วยงาน
๑.๓ ศูนย์วิจัยขั้นสูงด้านยางพารา
๑. งบดําเนินการ
๑.๑ ค่าตอบแทน (ค่าจ้างทุนการศึกษา
นักศึกษาโท 10 คน/ปี และเอก 10
คน/ปี )
๑.๒ ค่าใช้สอย
๑.๓ ค่าวัสดุ
๑.๔ ค่าสาธารณูปโภค
๒. งบลงทุน
๒.๑ ครุภัณฑ์
๒.๒ สิงปลูกสร้าง
๒. เงินอุดหนุน

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๖๙,๗๔๐,๐๐๐
๒๘,๔๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๘,๗๔๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๘,๗๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๘,๗๔๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๒๘,๗๔๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
๓๖๐,๐๐๐

รวม
๑๘๙,๗๔๐,๐๐๐

๔๔
๑๒. เอกสารอ้างอิง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) : ภาคใต้
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖
ยุทธศาสตร์วิจัย ม.อ. ๒๕๕๕
ยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
พฤษภาคม ๒๕๕๓
โครงการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารา สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม
“ร่าง”ยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

