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  รายงานฉบับนี้  จัดทําขึ้นโดยฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา (รส.) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  มีวัตถุประสงคเพื่อรายงาน
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รายสาขา  และโครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs รายสาขา ที่สํานักงานฯ รวมกับ
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วิเคราะหและประมวลผลเพื่อใหไดขอมูลที่มีความสมบูรณยิ่งขึ้น   
 

  ทั้งนี้  ฝายยุทธศาสตร SMEs รายพื้นที่/รายสาขา หวังเปนอยางยิ่งวารายงาน

ฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูประกอบการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูสนใจในการสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป 

 

สวนนโยบายและยุทธศาสตรสงเสริม SMEs รายพืน้ที่/รายสาขา 

ฝายยทุธศาสตร SMEs รายพืน้ที/่รายสาขา สสว. 
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บทนํา 
ภาพรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทย 

 

                         วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนับเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ 

ของประเทศในระดับมหภาค โดยมีจํานวนถึงประมาณรอยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนฐานรากการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนกลไกหลักในการ

ฟนฟูและเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเปนกลไกในการแกไขปญหาความยากจน 

ขอมูลที่ยืนยันถึงบทบาททางเศรษฐกิจไทยที่สําคัญดังกลาวตัวช้ีวัดที่สําคัญ ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศของ SMEs การนําเขาและสงออกของ SMEs  การบริโภคภาคเอกชน  การคา การลงทุน

ของ SMEs  และการจางงานของ SMEs  บทบาทในการสรางมูลคาเพิ่มเฉล่ีย ประมาณรอยละ รอยละ 

38.2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ และมีมูลคาการสงออกโดยตรง คิดเปนสัดสวนรอยละ 30.1 

ของมูลคาการสงออกรวม  และการจางงาน รอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด 
 

1. นิยามการจําแนกขนาด SMEs  
  การจําแนกขนาดอุตสาหกรรม SMEs  ยึดหลักเกณฑตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม

วาดวยการกําหนดจํานวนการจางงานและมูลคาสินทรัพยถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ขนาดยอม ขนาดกลาง 
ประเภทธุรกจิ จํานวน  

(คน) 
สินทรพัยถาวร 

(ลานบาท) 
จํานวน  
(คน) 

สินทรพัยถาวร 
(ลานบาท) 

กิจการการผลิต ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 

กิจการบริการ ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 51-200 เกินกวา 50-200 

กิจการคาสง ไมเกิน 25 ไมเกิน 50 26-50 เกินกวา 50-100 

กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 ไมเกิน 30 16-30   เกนิกวา 30-60 
 

2. โครงสรางของวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 
 

ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย โดย

จัดเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) จํานวน 2,366,227 ราย หรือคิดเปนรอยละ 99.6  

ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด ทั้งนี้ แบง SMEs ตามประเภทธุรกิจไดดังนี้  SMEs ที่อยูภาคการคาและ

ซอมบํารุง จํานวน 973,248 ราย หรือรอยละ 41.1  จํานวนรองลงมาไดแก SMEs ที่อยูในภาคการ

บริการ 708,841 ราย หรือรอยละ 30.0  และที่อยูในภาคการผลิตรวม จํานวน 668,185 ราย หรือ   

รอยละ 28.2 ของจํานวน SMEs ทั้งหมด 

 
 



 -ข- 

ตารางที่ 1 จาํนวนและการจางงานของวิสาหกจิ ป 2547 - 2550 จําแนกตามขนาดและ
ประเภทกลุมธุรกิจ 

 

 
 

ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม  ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 

3. บทบาททางเศรษฐกิจของ SMEs  
 3.1  บทบาทดานการสรางมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม SMEs     

ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในป 2550 สําหรับ GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs)  มีมูลคา 3,244,974.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 38.2 ของ GDP รวมทั้ง

ประเทศ มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 4.2 ตอป เม่ือพิจารณามูลคา GDP ตามขนาดวิสาหกิจ 

พบวาวิสาหกิจขนาดยอม มีบทบาทดานมูลคา GDP สูงกวาวิสาหกิจขนาดกลางโดยมูลคา GDP ของ

วิสาหกิจขนาดยอม เทากับ 2,175,597.9 ลานบาท ขยายตัวจากปกอนหนา คิดเปนรอยละ 3.9 และ

มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดยอม  มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 25.6 ของ GDP รวมดานมูลคา GDP 

ของวิสาหกิจขนาดกลางพบวา ในป 2550 มูลคา GDP ของ วิสาหกิจขนาดกลาง เทากับ 1,069,376.6 

ลานบาทขยายตัวจากปกอนหนารอยละ 4.8 และมีสัดสวนตอ GDP รวมคิดเปนรอยละ 12.6 

   โครงสรางมูลคา GDP ของ SMEs ในป 2550 ยังคงมีลักษณะคลายคลึงกับปกอน

หนาโดยโครงสรางทางเศรษฐกิจของ SMEs มีความเกี่ยวของกับภาคการบริการ ภาคการผลิต และ

ภาคการคาและซอมบํารุงเปนสําคัญ  เชนเดียวกับโครงสราง GDP ของประเทศ โดยภาคการบริการ

เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญสูงสุดมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 32.2 รองลงมาไดแก ภาคการ

ผลิตซึ่งมีสัดสวนคิดเปนรอยละ 30.7 และ ภาคการคาคิดเปนรอยละ 29.1 

 
 



 -ค- 

ตารางที่ 2 มลูคาผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ ป 2546-2550  จําแนกตามขนาดวสิาหกิจ 
 

   
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ประมวลผลโดย  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

     หมายเหตุ : วิสาหกิจอ่ืนๆ คือ การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 

 3.2 บทบาทดานการจางงาน   
 

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการจางงาน ป 2550 จําแนกตามขนาดและประเภทธุรกิจ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคมประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



 -ง- 

แผนภาพที่ 2 โครงสรางจาํนวน SMEs และการจางงานของ SMEs ป 2550 จําแนกตาม
ประเภทธุรกจิ 

 
ท่ีมา : สํานักงานสถติิแหงชาติ และสํานักงานประกันสังคม ประมวลโดย : สํานักงานสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
  ในป 2550 จํานวนวิสาหกิจในประเทศรวมทั้งส้ิน 2,375,368 ราย มีการจางงานรวม

ทั้งส้ิน 11,711,334 คนโดยเปนการจางงานในวิสาหกิจขนาดใหญ  2,810,767 คน และเปนการจาง

งานใน SMEs จํานวน 8,900,567 คน  หรือรอยละ 76.0 ของการจางงานรวมทั้งหมด โดยภาคการผลิต

เปนประเภทธุรกิจที่มีการจางงานสูงที่สุดรอยละ 38.9 ของการจางงาน ใน SMEs ทั้งหมด รองลงมา

ไดแก ภาคบริการ รอยละ 33.8  และภาคการคา ที่มีจํานวน SMEs สูงที่สุดนั้นมีการจางงานเพียง   

รอยละ 27.3 ของการจางงานใน SMEs ทั้งหมด 
    

 3.3 บทบาทดานการคาระหวางประเทศของ SMEs  
ตารางที่ 3 สดัสวนการสงออกของ SMEs ตอการสงออกรวม  ป 2550 

 

 
 

   ท่ีมา : กรมศุลกากร    ประมวลผลโดย : สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

 



 -จ- 

ในป 2550 มูลคาการคาระหวางประเทศมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 10,126,995.0 ลานบาท 

โดยเปนมูลคาการสงออกรวม 5,254,999.3 ลานบาท มูลคาการนําเขารวม 4,871,995.7 ลานบาท   

เมื่อพิจารณาสัดสวนการสงออกโดยรวมของประเทศ  สําหรับ SMEs ในป 2550 มีมูลคาการคา

ระหวางประเทศรวม 3,036,484.9 ลานบาท โดยเปนมูลคาการสงออกของ SMEs จํานวน 

1,583,310.1 ลานบาท  และเปนมูลคาการนําเขาของ SMEs รวม 1,453,174.9 ลานบาท ทั้งนี้การ

สงออกของ  SMEs มีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 10.1 ในขณะที่การนําเขาหดตัวลงกวาปกอนหนาถึง

รอยละ 8.8 
 

4. โครงสรางอุตสาหกรรม SMEs   
 ตามผลการศึกษาโครงการแผนการปรับโครงสราง SMEs รายสาขา ซึ่ง สสว. รวมกับ

มหาวิ ท ย า ลั ย ธ ร รมศาสตร ทํ า ก า ร ศึ กษา   ไ ด จํ า แนก โค ร งส ร า ง อุ ตสาหก ร รม  SMEs  

ในประเทศไทย ออกเปน 3 ภาค  ไดแก 

  1)   ภาคการผลิต  ประกอบดวย 3 กลุม  ดังนี้ 

• อุตสาหกรรมวิศวการ   หมายถึง   อุตสาหกรรมที่ใชเคร่ืองจักรกลหรือเทคโนโลยี

ระดับสูง  (High – technology Industries) ในการผลิต  แตอยางไรก็ตาม ในบางข้ันตอนการผลิต 

เปนเพียงการประกอบชิ้นสวนโดยไมตองอาศัยเทคโนโลยีระดับสูง  จึงมีผูประกอบการ SMEs อยูเปน

จํานวนมาก  โดยแบงออกเปน  6 สาขา ไดแก  เหล็กและโลหะประดิษฐ เคร่ืองจักรกล แมพิมพ  

เคร่ืองใชไฟฟา  อิเล็กทรอนิกส   ยานยนตและช้ินสวน 

• กลุมอุตสาหกรรมเบาที่ใชแรงงานเขมขน หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีสัดสวนแรงงานใน

การผลิตสูง  โดยแบงออกเปน 5  สาขา  ไดแก  ส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม รองเทาและเคร่ืองหนัง  อัญมณี

และเคร่ืองประดับ  ส่ิงพิมพ  บรรจุภัณฑพลาสติก 

• กลุมอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรธรรมชาติ  หมายถึง อุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบ

ทางการเกษตรเปนหลัก โดยแบงออกเปน  5  สาขา ไดแก  อาหาร ยาและสมุนไพร   เฟอรนิเจอรไม   

ผลิตภัณฑยาง   เซรามิกส 

  2) ภาคการคา  ประกอบดวย  2  สาขา  ไดแก  การคาปลีก  และการคาสง 

  3) ภาคบริการ  ประกอบดวย  9  สาขา  ไดแก  บริการทองเที่ยว  สปาและบริการ

สุขภาพ  รานอาหาร  การกอสราง  บริการขนสงและโลจิสติกส  บริการซอฟแวรและDigit Content  

บริการศึกษา  บริการออกแบบ  บริการที่ปรึกษา   
 
 

5. สถานการณและปจจัยที่มีผลตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองโลกในยุคปจจุบันและแนวโนม 

ในอนาคตเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอกระบวนการทําธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม กลาวคือ 
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            1.  การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจ มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคี 

ภูมิภาค และพหุภาคี  รวมทั้งบทบาทที่เพิ่มข้ึนของประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย  

            2.  การเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินโลก   เกิดวิกฤตทางการเงิน ความไมสมดุล

ของเศรษฐกิจประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สงผลกระทบตอคาเงินสกุลตางๆ ในโลก  ตลาดการเงินและ

ตลาดทุนม ีความเชื่อมโยงกันทําใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ   

             3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีการพัฒนาอยางตอเนื่องของ Information 

and Communication Technology (ICT) เปนยุคที่มีการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีหลัก ไดแก 

Biotechnology Material Technology และ Nanotechnology 

             4. การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม  ปจจุบันทั่วโลกตางหันมาใหความสําคัญกับ

ประเด็นเร่ืองส่ิงแวดลอมมากข้ึน อันเนื่องมาจากความไมสมดลุกลมกลืนระหวางการผลิตกับ

สภาพแวดลอม มีการกลาวถึงเร่ืองของ Global Warming  และหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)  

            5. พฤติกรรมผูบริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคเปนปจจัยสําคัญที่ชี้

ถึงโอกาสของธุรกิจและความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจที่ตองปรับตัวใหเสนอสินคาและ

บริการที่เปนที่ตองการของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป  

              6. การขาดสภาพคลองทางการเงิน ในกลุม SMEs  เนื่องจากสถาบันการเงินเร่ิม

เขมงวดกับการปลอยสินเชื่อ 

7. ความผันผวนของตนทุนพลังงาน และอัตราการแลกเปล่ียน  

8. เสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ 
  

ดังนั้นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและ SMEs ควรใหความสําคัญของความ

ตอเนื่องของนโยบาย ในอนาคตอุตสาหกรรมจะเกิดการขยายตัวดวยการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

(Productivity)  มุงเนนการพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศมากข้ึน ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมปีระสิทธิภาพ

บนพื้นฐานของการผลิตบนฐานความรู  เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
มุงเนนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในดานสุขอนามัย ความปลอดภัย  อนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ประหยัดพลังงาน เพื่อลดขอจํากัดในการกีดกันทางการคาจากประเทศผูนําเขาที่ใชปจจัยดังกลาว

เปนกําแพงทางการคา ตลอดจนสงเสริมใหเกิดและยกระดับเครือขายวิสาหกิจในลักษณะ

เครือขายใหครอบคลุมหวงโซอุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก  
 

      



อุตสาหกรรมผลิตภณัฑยาง 

1.  โครงสรางและสถานภาพของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
อุตสาหกรรผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑยางเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทย 

ประเทศผูผลิตยางธรรมชาติในโลกมีมากกวา 20 ประเทศ แตแหลงผลิตที่สําคัญมีอยูใน 3 ประเทศ คือ ไทย 

อินโดนิเซียและมาเลเซีย ในจํานวนนี้ไทยเปนผูผลิตและสงออกรายใหญที่สุดและสัดสวนการสงออกยาง

ของไทยในตลาดโลกยังมีการเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องดวย 

ตารางท่ี 1 มูลคาเพิ่มและอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรผลิตภัณฑยาง และผลติภัณฑยาง (ราคาฐานป 2531) 
           หนวย: ลานบาท 

ป มูลคา อัตราการขยายตัว 

2543 39,886 16.39 

2544 41,062 2.95 

2545 45,096 9.82 

2546 51,226 13.59 

2547 53,571 4.58 

2548 54,598 1.92 

2549 53,462 -2.10 
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550 

 ในประ เทศไทยมี ก า รปลู กยางพาราทั่ วป ระ เทศ  โดย เฉพาะ ใน เขตจั งหวั ดภาคใต  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ พบวา ยางและผลิตภัณฑยางมีมูลคาเพิ่มกวา 54,598 ลานบาท ในป2548 และมีอัตรา 

การขยายตัวในระดับที่นาพอใจในชวงเวลาที่ผานมา 
 1.1 ลักษณะทั่วไปของอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรผลิตภัณฑยางในประเทศไทยประกอบดวยสวนประกอบหลักสองสวน คือ ยางแปรรูป

ข้ันตนประเภทตางๆ ซึ่งเปนอุตสาหกรรมตนน้ําที่ผลิตวัตถุดิบ  ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทง ยางเครพ  

น้ํายางขน  และยางดิบ  และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางที่ ใชยางแปรรูปข้ันตนเปนวัตถุดิบ  เชน  

ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางรัดของ สายพานยาง และทอยาง 

 ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกยางพาราธรรมชาติในลักษณะยางแปรรูปเบื้องตนราย

ใหญที่สุดของโลก ในชวงเวลาที่ผานมา มีการใชยางธรรมชาติผลิตเปนสินคาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง

ตางๆ เปนจํานวนมาก แมการผลิตและการสงออกของผลิตภัณฑยางที่เปนสินคาอุตสาหกรรมที่มูลคาเพิ่ม

ข้ึนมาอยางตอเนื่อง แตจนถึงปจจุบันสัดสวนการใชยางธรรมชาติในการผลิตเปนสินคาอุตสาหกรรมและ

ผลิตภัณฑตอเนื่องอื่นๆในประเทศยังอยูในระดับตํ่า ยางพาราที่ผลิตไดในประเทศมีเพียงสวนนอยที่ถูก

นํามาใชผลิตเปนสินคาอุตสาหกรรม 
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 1.2  สินคาที่ผลิต 
 ผลผลิตยางจากสวนยาง จะถูกนําไปแปรรูปเปนยางพาราแปรรูปประเภทตางๆไดแก ยางแผน

รมควัน ยางแผนผึ่งแหง ยางแทง ยางเครพ น้ํายางขนและยางสกิม สวนสินคาอุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑยาง

ที่ใชยางเปนวัตถุดิบหลักไดแก ยางรถยนตและรถจักรยานยนต ถุงมือยาง ยางยืดยางรัดของ ถุงยางอนามัย 

สายพานลําเลียง รองเทายาง และสวนประกอบในสินคาอื่นๆอีกจํานวนมาก เชน ชิ้นสวนยานยนต  

ยางชิ้นสวนที่ใชในอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยางชิ้นสวนที่ใชเครื่องใชภายในบานและเครื่องสุขภัณฑ 

และที่ใชในทางการแพทย การกอสราง คมนาคมและชลประทาน เชน ยางคั่นถนน ยางรองคอสะพาน  

ยางรองรางรถไฟ  สายยางและยางกันชนทาเรือเปนตน แตการใชยางในผลิตภัณฑอ่ืนๆซึ่งยังมีปริมาณนอย

เมื่อเทียบกับการผลิตภัณฑยางไมกี่ประเภทที่มีการสงออกเปนจํานวนมาก 

 การแบงประเภทอุตสาหกรรผลิตภัณฑยางตาม ISIC ในระดับ 4 หลัก สามารถแบงไดเพียง 2 กลุม

คือ ISIC 2511 การผลิตยางนอกและยางใน การหลอดอกยางและการซอมยาง และISIC 2519  

ผลิตภัณฑยางอื่นๆ ในแผนแมบทอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางมีการแบงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 1

ออกเปน 4 กลุมคือ 

1) กลุมผลิตภัณฑยางลอรถยนต ประกอบดวย ยางลอรถยนต ยางลอรถบรรทุก ยางลอ

จักรยานยนตและจักรยาน และยางลอรถที่ใชในการเกษตร 

2) กลุมผลิตภัณฑยางที่ใชในงานวิศวกรรมในอุตสาหกรรม เชน ชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวน

เครื่องใชไฟฟา ผลิตภัณฑยางที่ใชในงานกอสราง สายพานยาง ทอ และลูกกลิ้งยาง 

3) กลุมผลิตภัณฑยางจากน้ํายาง ไดแกถุงมือยาง ถุงยางอนามัย สายยางยืด และสินคายางยืด โฟม

ยาง ลูกโปง และอุปกรณที่ใชในการแพทย 

4) กลุมผลิตภัณฑอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 3 กลุมขางตน เชนรองเทายาง พื้นรองเทา ยางรัดของ 

ผลิตภัณฑกีฬาและของเลน 
 1.3  จํานวนวิสาหกิจและการจางงาน 

อุตสาหกรรผลิตภัณฑยาง นับเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และ SMEs  

มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการขับเคลื่อน  จากขอมูลของศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สสว   . พบวาในป 

2550   อุตสาหกรรผลิตภัณฑยาง  มีจํานวนผูประกอบการทั้งสิ้น 2,266 ราย  โดยเปนผูประกอบการ SMEs 

จํานวน 2,205 ราย  หรือคิดเปนรอยละ 97.31 ในสวนของการจางาน SMEs  อุตสาหกรรผลิตภัณฑยาง 

มีการจางงานถึง 58,187 คน  หรือคิดเปนรอยละ 45.74 ของการจางงานรวมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 

 

 

 

                                                 
1 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม.รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมราย

สาขา (ผลิตภัณฑยาง). สิงหาคม 2545 หนา 12 
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ตารางที่ 2 จาํนวนวิสาหกจิ จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม  ป 2550 
จํานวนวิสาหกิจ (ราย) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอตุสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2511 การผลิตยางนอก ยางใน การหลอ
ดอกยางและการซอมสรางยางใหม 

383 18 16 401 417 17.70 0.71 18.40 

2519 การผลิตผลิตภณัฑยางอื่นๆ 1,689 115 45 1,804 1,849 79.61 1.99 81.60 

รวม 2,072 133 61 2,205 2,266 97.31 2.69 100 

ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,
สํานักเทศกิจ กทม. , อบจ. 75 จังหวัด      

ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552  

ตารางที่ 3 จาํนวนการจางงาน  จําแนกตามขนาดอุตสาหกรรม 2550 
จํานวนการจางงาน (คน) สัดสวน (รอยละ) ISIC 

Code 
สาขาอตุสาหกรรม 

S M L SMEs Total SMEs L Total 

2511 การผลิตยางนอก ยางใน 
การหลอดอกยางและการ
ซอมสรางยางใหม 

4,705 5,868 24,256 10,573 34,829 8.31 19.07 27.38 

2519 
การผลิตผลิตภณัฑยาง
อื่นๆ 

23,744 23,870 44,776 47,614 92,390 37.43 35.20 72.62 

รวม 28,449 29,738 69,032 58,187 127,219 45.74 54.26 100 

ท่ีมา : ขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติ,กรมพัฒนาธุรกิจการคา, สํานักประกันกันคม,การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , BOI ,
สํานักเทศกิจ กทม. , อบจ. 75 จังหวัด      
 ประมวลผลโดย : ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 5 กุมภาพันธ 2552  
2. สภาพตลาดและการคาตางประเทศ 
 ยางพาราสวนใหญที่ผลิตไดในประเทศถูกสงออกในรูปของยางแปรรูปเบื้องตน สินคาที่สําคัญคือ

ยางแผน ยางแทง และน้ํายางขน (ตารางที่ 4) สวนผลิตภัณฑยางสําคัญที่มีการสงออกคือ ยางยานพาหนะ 

ถุงมือยาง ยางรัดของ หลอดและทอ สายพานลําเลียงและสงกําลัง ผลิตภัณฑยางที่ใชในทางเภสัชกรรมและ

ยางวัลแคไนซ  ผลิตภัณฑยางแทบทุกชนิดมีการขยายตัวในการสงออกในอัตราสูง ประเทศนําเขายาง

เบื้องตนที่สําคัญ คือ จีน ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุมสหภาพยุโรป สําหรับผลิตภัณฑยาง 

ประเทศนําเขาสินคาผลิตภัณฑยางไทยที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ น  ฮองกง  มาเลเซียและจีน 

ตลาดจีนเปนตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากในชวงเวลาที่ผานมา ในปจจุบันตลาดจีนจึงเปน

ตลาดทีมีความสําคัญมาก  

 แมประเทศไทยจะเปนประเทศผูสงออกยางและผลิตภัณฑยางที่สําคัญของโลกแตก็ยังตองมีการ

นําเขาผลิตภัณฑยางจากตางประเทศปละจํานวนหลายรอยลานเหรียญ (ตารางที่ 5) สินคายางนําเขาที่

สําคัญคือยางสังเคราะหและผลิตภัณฑยางอื่นๆ เชนทอ ขอตอ และสายพานยาง แตมูลคาการนําเขา

ผลิตภัณฑยางยังต่ํามากเมื่อเทียบกับมูลคาการสงออก และหากตัดยางสังเคราะหซึ่งไมเปนผลิตภัณฑยาง
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ธรรมชาติออกไปแลว การนําเขาผลิตภัณฑยางของไทยยังมีมูลคาต่ํา แมมีปริมาณเพิ่มข้ึน ในการผลิตสินคา

อุตสาหกรรมหลายชนิด ยังตองมีการใชยางสังเคราะหเปนวัตถุดิบรวมกับยางธรรมชาติ ในแตละปไทย 

จึงตองนําเขายางสังเคราะหเขามาเปนจํานวนมากขึ้น แมราคายางสังเคราะหในตลาดโลกจะสูงขึ้นมาก 

ตามราคาน้ํามันที่สูงขึ้น สวนผลิตภัณฑยางนําเขาที่สําคัญคือ ขอตอและสายพานยาง และผลิตภัณฑยาง 

วัลแคไนซ เชนประเก็นฝารองและซีล 
ตารางที่ 4 มูลคาการสงออกยางและผลิตภัณฑยางแยกตามสาขา ป 2547-2550 

มูลคา: ลานเหรียญสหรัฐ 

สาขา 2547 2548 2549 2550 

1. ยางพารา 3,428.90 3709.9 5396.59 5,464.90 

 1.1 ยางแผน 1,325.40 1,318 1,912.7 1,996.3 

  1.2 ยางแทง 1,325.3 1,565 2,175.5 2021 

  1.3 น้ํายางขน 713.7 757.2 1214.8 1,266.4 

  1.4 ยางพาราอื่นๆ 64.40 69.8 93.5 181.2 

2. ผลิตภัณฑยาง 1,944.6 2,351.40 2,974.21 3,661.3 

  2.1 ยางยานพาหนะ 679.7 900.4 1196.1 1,623.6 

  2.2 ยางรัดของ 45.9 47.8 65 54.0 

  2.3 ถุงมือยาง 489.4 515.7 558.8 584.4 

  2.4 หลอดและทอ 73 86.5 105.9 135.5 

  2.5 สายพานลําเลียงและสงกําลัง 23.7 31.3 45.5 72.0 

  2.6 ผลิตภัณฑยางที่ใชทางเภสัชกรรม 151.1 185.2 211.1 213.0 

  2.7 ยางวัลคัลไนท 120.5 147.7 206.7 212.5 

  2.8 ผลิตภัณฑยางอื่นๆ 361.2 432.6 692.9 766.4 

รวมยางและผลิตภัณฑยาง 5,373.5 6,061.39 8,190.8 9,126.20 

        ที่มา: กระทรวงพาณิชย 

ตารางที่ 5 มูลคาการนําเขายางและผลิตภัณฑยางแยกตามสาขา ป 2547-2550 
มูลคา:ลานเหรียญสหรัฐ 

สาขา 2547 2548 2549 2550 

1. ผลิตภัณฑทําจากยาง 104.7 119.8 142.9 157.8 

  1.1 ทอ ขอตอ สายพาน ทําดวยยาง 81.6 96.1 111.8 138.1 

  1.2 ผลิตภัณฑยางอื่นๆ 23.1 23.6 26.1 19.7 

2. ยาง รวมทั้งเศษยาง 261.1 351 427.3 476.4 

  2.1 ยางธรรมชาติ 1.8 1.9 2.4 5.1 

  2.2 ยางสังเคราะห 257.9 346.2 420.2 466.7 

  2.3 ยางอื่นๆ 1.4 1.9 4.7 4.6 

รวม 365.8 470.8 570.2 634.2 

        ที่มา: กระทรวงพาณิชย 
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3. การวิเคราะหหวงโซอุปทานของผลิตภัณฑยาง 
แผนภาพที่ 1 หวงโซอุปทานยางและผลิตภัณฑยาง 

 
วัตถุดิบ 

 
 

น้ํายางสด, สารเคมี 

 
     ยางแปรรูปขั้นตน 

 

 

         ยางแหง น้ํายางขน 

แปรรูปขั้นปลาย 
 

-กลุมยางลอยานยนต 
- กลุมผลิตภัณฑจากน้ํายาง 
- กลุมผลิตภัณฑยางอื่นๆ 

- กลุมผลิตภัณฑยางที่ใชใน
งานวิศวกรรมอุตสาหกรรม 

 
 วัตถุดิบที่สําคัญของผลิตภัณฑยางคือยางพารา การผลิตยางแปรรูปข้ันตนไดมาจากการนํา

ยางพาราจากสวนยางมาทําเปนน้ํายางสดหรือยางแหง แลวจึงนํายางพาราแปรรูปประเภทตางๆ ไดแก ยาง

รมควัน ยางแผนผึ่งแหง ยางแทง ยางเครพ ยางสกิมและยางน้ําขน สําหรับผลิตภัณฑยางที่เปนสินคา

อุตสาหกรรม จะใชยางแปรรูปข้ันตนเปนวัตถุดิบ ประกอยดวยยางสังเคราะห สารเคมี และวัสดุอ่ืน เชนแปง

เคมี เสนใย ดายไนลอน พลาสติก ทอPVC โฟมกึ่งยางหรือEVA ผาใบและเศษยาง ฯลฯ สัดสวนการใชยางและ

วัตถุดิบอ่ืนๆ จะแตกตางกันไปในแตละผลิตภัณฑ หากพิจารณาจากโครงสรางและการใชยางธรรมชาติและ

วัตถุดิบอ่ืนๆ สามารถแบงออกไดดังนี้  

  กลุมแรก เปนกลุมที่ผลิตภัณฑที่ใชน้ํายางขนเปนวัตถุดิบหลักไดแก ถุงมือ ยางและถุงยางอนามัย และ

อุปกรณทั่วไป เชนสายยางยืด ฟองน้ําที่นอน  และมีวัตถุดิบอ่ืนประกอบเชน สารเคมีเพื่อชวยรักษาสภาพ

ยาง ปรับแตงสี และทําใหผลิตภัณฑมีความยืนหยุนสูง ซึ่งวัตถุดิบอ่ืนๆยังมีการใชผสมในสัดสวนไมมาก 

 กลุมที่สอง เปนกลุมผลิตภัณฑที่ใชยางแหงประเภทตางๆ เชนยางแทง ยางแผนรมควัน ยาง

แผนผึ่งแหงและยางเครพ  และอาจมีการใชยางสังเคราะหผสมในสัดสวนตางๆ ไดแก ยางรถยนตและ

รถจักรยานยนต ยางรัดของ สายพานยาง รองเทาและพื้นรองเทายาง ชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟา 

ตลอดจนผลิตภัณฑยางที่ใชในการกอสราง 

 เนื่องจากสัดสวนการใชวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑยางแตละประเภทจะแตกตางกัน หรือแมใน

ผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน เชน ยางลอรถยนต ก็มีการใชวัตถุดิบในสวนผสมที่แตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ

ลักษณะ ประเภทและคุณสมบัติของยางรถยนตที่ตองการ ดังนั้น การแสดงโครงสรางตนทุนของผลิตภัณฑ

ยางโดยรวมจึงไมสามารถทําไดอยางชัดเจน  อยางไรก็ตาม ผลิตภัณฑยางชนิดตางๆ อาจแสดงหวงโซ

อุปทาน (Supply chain) จากตนน้ําถึงปลายน้ําดังนี้คือ 

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) หวงโซ

อุปทานของยาง อาจแสดงออกเปนรายละเอียดเพิ่มเติมตามประเภทของวัตถุดิบและการนํายางธรรมชาติ

ไปใชประโยชนเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑยางไดดังนี้ คือ 

 สําหรับข้ันตอนการผลิตในรายละเอียด ผลิตภัณฑยางแตละชนิดก็มีข้ันตอนการผลิตที่แตกตางกัน 

เชน การผลิตยางลอรถยนตและจักรยานยนต จะเริ่มจากการเตรียมยางผสม (Compound Rubber)  
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ซึ่งเปนการนํายางธรรมชาติ ยางสังเคราะห ผงเขมาดํา และสารเคมีตางๆ มาผสมกัน เพื่อใหยางมีคุณสมบัติ

ที่เหมาะสม ยางผสมนี้จะนําไปขึ้นรูปโดยใชวัสดุอ่ืนๆ เชน เสนลวดเหล็ก เสนใยไนลอน ประกอบในการขึ้นรูป 

สวนถุงมือยางนั้น จะเริ่มจากการแยกน้ํายางดิบใหเปนยางขน ผสมสารเคมีอ่ืนๆ แลวจุมแบบพิมพลงในน้ํา

ยางขน ลางใหสะอาดและทําใหแหง เทฝุนกันสิ่งสกปรก อบใหแหง แยกเปนชั้นๆ แลวจึงตรวจสอบคุณภาพ 

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง มีการเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ของประเทศ การผลิตยางแปรรูป

ข้ันตนไดมาจากการนํายางพาราจากสวนยางพารามาทําเปนยางสดหรือยางแหง แลวมาใชเปนวตัถดุบิผลิต

เปนยางแปรรูปในลักษณะตางๆ  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางนั้นนอกจากใชวัตถุดิบจากยางแปรรูปข้ันตน

เปนสําคัญแลว ยังเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมี อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ยานยนต เครื่องจักรกล และแมพิมพ ผลิตภัณฑยางใชเปนสวนประกอบในอุตสาหกรรมหลายชนิด เชน 

อุตสาหกรรมยานยนต และเครื่องใชไฟฟา ยางพาราที่ผลิตไดในประเทศเพียงประมาณรอยละ 10 เทานั้น  

ที่ใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง สวนอีกรอยละ 90 สงออกในรูปยางแปรรูปข้ันตน 

4.  การวิเคราะห  SWOT Analysis ของอุตสาหกรรผลิตภัณฑยาง 
 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและจํากัดของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางสามารถสรุปไดดังนี้ 
 จุดแข็ง 

การมีวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ มีผูประกอบการและแรงงานทีม่ีความชํานาญ ผูผลิตขนาดกลางและ

ขนาดใหญที่มกีารรวมทุนกับผูลงทนุตางประเทศสามารถอาศัยเทคโนโลยีจากผูรวมทุนได 
จุดออน 

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางยังมีจุดออนทางดานการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ผูผลิตรายเล็กยัง

มีขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีการผลิต การจัดการและการตลาด การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูทักษะ

ระดับสูง เชนวิศวกร ชางเทคนิกและวิทยากรที่มีความสามารถการวิจัยและพัฒนาก็เปนจุดออนที่สําคญัของ

อุตสาหกรรมนี้ 
 โอกาส 
 ตลาดผลิตภัณฑยางทั่วโลกยังมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ความตองการการใชยางในการผลิตเปน

ยางรถยนตและชิ้นสวนยังมีการขยายตัวมาก ประกอบกับประเทศที่มีการเพาะปลูกยางลง อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยางและผลิตภัณฑยางของไทยจึงยังมีโอกาสขยายตัวไดอีกมาก 
ปญหาและขอจํากัด 

 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของไทยตองประสบกับปญหาและขอจํากัดหลายประการ เชนปญหา

การแขงขันที่รุนแรงขึ้นจากตางประเทศ เชนจันและเวียดนาม ซึ่งมีคาจางแรงงานต่ํากวา ปญหาความไม

สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งมีผลกระทบตอปริมาณและตนทุนการกรีดยาง  ขอจํากัดทาง 

ดานบุคลากรและเทคโนโลยีโดยเฉพาะในกิจการที่เปน SMEs 
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5.  ปญหาของอุตสาหกรรผลิตภัณฑยาง 
 ปญหาของ SMEs ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางสรุปไดดังนี้ คือ 

1. ปญหาคุณภาพมาตรฐานสินคา:  ปญหาของ SMEs ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางสวนมาก

เกี่ยวของกับขอจํากัดทางดานการผลิต ในกลุมยางแปรรูปข้ันตน เดิมยางแปรรูปข้ันตนที่สงออกจากประเทศ

ไทยสวนใหญเปนยางแผนรวมดานและยางแผนผึ่งแหง  ตอมาเมื่อความตองการการใชยางแทงมีมากขึ้น  

ผูผลิตยางแปรรูปข้ันตนก็พากันมาผลิตยางแทงมากขึ้น แตผูผลิตรายยอยที่ยังไมสามารถปรับตัวเปลี่ยนเปน

การผลิตยางแทงก็ยังมีอยูเปนจํานวนมาก 

 2.  ขอจํากัดทางเทคโนโลยีและการขาดแคลนบุคลากร: SMEs โดยเฉพาะกิจการขนาดยอม 

ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางมีขอจํากัดทางเทคโนโลยีมาก ผูผลิตเหลานี้มีจํานวนมากอาศัยประสบการณ

หรืออาศัยเทคโนโลยี วิศวกรและชางเทคนิคที่เคยทํางานในโรงงานขนาดใหญมากอน การรับรูเทคโนโลยี

ใหมๆ และการปรับปรุงวิธีการผลิตยังมีขอบเขตที่จํากัดมาก 

 3.  การตรวจสอบและการออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ: โดยเฉพาะผลิตภัณฑยางที่จะมีการ

สงออก ในปจจุบัน บริการทางดานการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑและการออกใบรับรองยังมีอยูจํากัด

มาก กระบวนการตรวจสอบมีความลาชาและตองเสียคาใชจายสูง 

 4.  การเขาถึงขาวสารขอมูล ทั้งขาวสารขอมูลทางดานการตลาด ความตองการประเภทผลิตภัณฑ

ในแตละตลาด  ความรู  ความเขาใจในกฎระเบียบตางๆ  เชนในมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 

 5.  ปญหาการแขงขันกับประเทศอื่นในตลาดโลก: ประเทศตางๆ เชน จีน และเวียดนาม มีการขยาย

การสงออกผลิตภัณฑออกสูตลาดโลกในอัตราสูง ประเทศเหลานี้มีตนทุนที่ถูกกวาประเทศไทย เดิมไทยจะมี

ขอไดเปรียบทางดานวัตถุดิบ แตในปจจุบันเวียดนามก็มีการปลูกยางพารามากขึ้น โดยทั้งจีนและเวียดนาม

ลวนมีคาจางงานที่ถูกกวาไทยมาก 

 นอกจากนั้น ก็ยังมีปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใตของไทย  และการแกวงตัวของราคา

ยาง  ซึ่งถูกซ้ําเติมโดยคาเงินบาทที่มีคาแข็งขึ้น ผูผลิตผลิตภัณฑยางตองสงออกในราคาเงินตราตางประเทศ

เทาเดิม  แตไดรับเงินบาทนอยลง  ในขณะที่ตองรับซื้อวัตถุดิบในรูปเงินบาท  จึงทําใหมีกําไรลดลงหรือตอง

ประสบกับการขาดทุน 

 เมื่อพิจารณาถึงขอไดเปรียบทางดานวัตถุดิบ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในประเทศไทยนาจะมี

ลูทางพัฒนาไดอีกมาก  แตในชวงเวลาที่ผานมา การพัฒนาผลิตภัณฑยางใหมๆ  ยังมีขอจํากัดอยูมาก 

ในขณะที่ประเทศคูแขง เชน จีนและเวียดนาม ตางไดตื่นตัวพัฒนาผลิตภัณฑยางเพื่อการสงออก ดังนั้น 

หากไมมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจน ประเทศไทยก็อาจสูญเสียความไดเปรียบในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยางในระยะยาว  แมจนถึงปจจุบัน การผลิตและการสงออกในผลิตภัณฑยางของไทยยังมีอัตรา

การขยายตัวที่ดีก็ตาม 
6.  ทิศทางการพัฒนากลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย 

ในกลุมอุตสาหกรรผลิตภัณฑยางอื่นๆ (ISIC 2519) แมมีผลิตภัณฑที่หลากหลาย แตแนวทางการ

สงเสริม SMEs ในกลุมนี้ที่มีความสําคัญตอทุกผลิตภัณฑ คือ การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของผลติภณัฑ 
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ทั้งทางดานคุณภาพวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ การชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ทางดานการ

ตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสินคา การรณรงคใหผูประกอบการใหตระหนักถึงความสําคัญของ

คุณภาพมาตรฐาน ควรเปนแนวทางที่สําคัญในการสงเสริม SMEs ในกลุมผลิตภัณฑยางทั้งในผลิตภัณฑ

ยางที่เปนสินคาอุตสาหกรรม และที่เปนยางแปรรูปข้ันตน 
7.  ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs สาขาอุตสาหกรรผลิตภัณฑยาง 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 
 ทางดานการตรวจสอบคูณภาพมาตรฐานนั้น  รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและการ

ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ  การขยายบริการการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑและการออกใบรับรอง

จะเปนแนวทางสําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรดานนี้ 

 ควบคูกับการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานคือยุทธศาสตรทางดานขาวสารขอมูลการตลาด  ซึ่งรวมถึง

ขอมูลเกี่ยวกับความตองการของสินคาในแตละตลาด และขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ ทั้งกฎระเบียบ

ภายในประเทศและกฎระเบียบในตลาดตางประเทศ เชน เกี่ยวกับมาตรฐานและขอกําหนดทางดานสิ่งแวดลอม 
แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 1 การปรับปรุงตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 
การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ และการตรวจสอบ

มาตรฐานผลิตภัณฑ การขยายบริการการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑและการออกใบรับรองจะเปน

แนวทางสําคัญอยางหนึ่งในทางปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรนี้ แผนปฏิบัติการ 

ตามยุทธศาสตรการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานจึงแบงออกไดเปน 2 แผนคือ 

ก. แผนการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ 

ข. แผนการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑยาง 
ก.แผนปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบ 
วัตถุดิบสําคัญของผลิตภัณฑยางคือยางแปรรูปข้ันตน ในกลุมยางแปรรูปข้ันตน เดิมสินคาที่มีการ

สงออกสวนใหญเปนยางแผนรมควันและยางผึ่งแหง ตอมาเมื่อความตองการใชยางแทงมีมากขึ้น ผูผลิต

ยางแปรรูปขั้นตนก็พากันหันมาผลิตยางแทงมากขึ้น แตผูผลิตรายยอยที่ยังไมสามารถปรับตัวเปลี่ยนเปน

ยางแทงก็ยังมีอยูเปนจํานวนมาก 

ขอจํากัดอีกประการหนึ่งของยางแปรรูปขั้นตน คือ คุณภาพของสินคาที่ผลิตไดยังไมดีพอและไม

สม่ําเสมอ ซึ่งสงผลทําใหการผลิตผลิตภัณฑยางที่เปนอุตสาหกรรมตอเนื่องตองไดรับผลกระทบทางดาน

คุณภาพ และทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบสําคัญคือยางแปรรูปข้ันตน 

จึงเปนสิ่งจําเปน กิจกรรมที่จะทําไดภายใตแผนปฏิบัติการนี้ คือ การใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับกระบวนการ

ผลิต การใหบริการทางดานการตรวจสอบคุณภาพยางแปรรูปข้ันตนที่ผลิตไดซึ่งมีอยูหลายประเภท เชน น้าํยาง

ขน ยางแผน และยางแทง ใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ในการนี้การวิจัยและพัฒนา การจัดตั้งหองทดสอบหรือ

หองแล็บ (Laboratory) การสรางผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีการยาง ลวนมีความสําคัญ 
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ข. แผนการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑยาง 
โรงงานการผลิตผลิตภัณฑยางมีทั้ ง โรงงานขนาดใหญและขนาดกลางได รับการลงทุน 

จากตางประเทศ และโรงงานขนาดยอมซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก แผนการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑยางนี้

จะเนนสงเสริมโรงงาน SMEs ที่ไมสามารถเขาถึงเทคโนโลยีการผลิตจากผูลงทุนตางประเทศ เชนเดียวกับ

กรณีของยางแปรรูปข้ันตน การวิจัยและพัฒนา การมีหองทดลองปฏิบัติการลวนมีความสําคัญ แตมีจุดเนน

ที่แตกตางกัน คือ เนนในผลิตภัณฑยางที่เปนสินคาอุตสาหกรรม เชน การปรับปรุงคุณภาพถุงมือยางและ

ถุงยางอนามัยใหมีคุณสมบัติเปนไปตามความตองการของตลาด 

การตรวจสอบมาตรฐานและการออกใบรับรองก็เปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งของแผนปฏิบัติการ

ภายใตยุทธศาสตร การปรับปรุงและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑนี้ ในปจจุบันแมประเทศไทย 

จะมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑยางเปนที่ยอมรับในระดับสากล แต SMEs จํานวนมากโดยเฉพาะ 

SMEs ที่ตั้งอยูในเขตภูมิภาค ยังไมสามารถเขาถึงบริการการตรวจสอบมาตรฐานของทางราชการ ดังนั้น 

มาตรการที่สําคัญอยางหนึ่งของแผนปฏิบัติการนี้ คือ การขยายขอบเขตของบริการตรวจสอบและการออก

ใบรับรองใหมีความเพียงพอกับความตองการ เชน การขยายบริการการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ

มาตรฐานทางดานยางแปรรูปข้ันตนสูจังหวัดที่มีการผลิตยางแปรรูปข้ันตนมาก และเพิ่มอัตรากําลังการ

ใหบริการการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานและออกใบรับรองในสวนกลางและขยายไปสูสวนภูมิภาค 

หนวยงานที่ควรมีสวนเกี่ยวของกับการนําแผนปฏิบัติการนี้สูการปฏิบัติ คือ สถาบันวิจัยยาง  

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และกรมสงเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย รวมกับสมาคมในภาคเอกชน โดยสถาบันวิจัยยางอาจเปนผูประสานงานหลักในแผนการปรับปรุง

คุณภาพมาตรฐานวัตถุดิบ และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปนผูประสานงานหลักในแผน

ปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

สําหรับกรอบเวลาในการดําเนินการนั้น  แผนปฏิบัติการนี้สามารถดําเนินการไดโดยทันที  

แตกิจกรรมตางๆ อาจทยอยสูการปฏิบัติการตามพื้นที่ โดยเริ่มในจังหวัดที่มีผูประกอบการผลิตภัณฑยางอยู

เปนจํานวนมากกอน 
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางบุคลากร 

 ทางดานการสรางบุคลากรในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางนั้นก็เปนยุทธศาสตรที่มีความสําคัญ  

บุคลากรยางหมายถึงผูมีความรูความชํานาญการในเทคโนโลยียาง ทั้งความสามารถดานการวิจัยและ

พัฒนา  การปรับปรุงเทคโนโลยีและวิธีการผลิต ตลอดจนมียุทธศาสตรการพัฒนาผูประกอบการใหมีความรู

ความสามารถทางดานการบริหารจัดการและการหาขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานใน

กิจการขางตน 
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แผนปฏิบัติการยุทธศาสตรที่ 2 การสรางบุคลากร 
บุคลากรในอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางครอบคลุมถึงผูมีความรูความชํานาญในดานตางๆ 

ทั้งการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงเทคโนโลยีและวิธีการผลิต การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

รวมไปถึงบุคลากรทางดานการจัดการและการตลาด ซึ่งในปจจุบันบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในดาน

ตางๆ ในอุตสาหกรรมนี้ยังขาดแคลนอยูมาก แผนปฏิบัติการในดานการสรางบุคลากรนี้อาจแยกออกเปน

หลายแผนคือ 

ก. แผนการฝกอบรมผูประกอบการ 

ข. แผนสรางบุคลากรทางดานการผลิต 

ค. แผนสรางบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

 การฝกอบรมผูประกอบการจะเนนในเรื่องการเผยแพรความรูทางดานการจัดการ วิธีการคนหา

ขอมูลการตลาด วิธีการเขาถึงแหลงบริการที่มีสวนชวยตอธุรกิจใหแกผูประกอบการ  โดยเฉพาะ

ผูประกอบการที่เปน SMEs 

 การสรางบุคลากรทางดานการผลิต มุงสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปรับปรุงการ

ผลิตในข้ันตอนตางๆ เร่ิมจากการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและการควบคุมกระบวนการผลิต การสราง

บุคลากรที่มีความรูพื้นฐานทางดานเคมียาง และเทคโนโลยียางหรือวิศวกรรมการผลิต ตลอดจนบุคลากร 

ที่มีความรูความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ  

 การสรางบุคลากรทางดานวิจัยและพัฒนานั้น เนนในเรื่องการคนหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑยางใหมๆ ตลอดจนการปรับปรุงผลิตภัณฑยางที่มีการผลิตอยู

แลวใหมีคุณภาพสูงขึ้น เชนการลดปญหาการแพสารโปรตีนในผลิตภัณฑที่ผลิตจากน้ํายางธรรมชาติ  

การปรับปรุงทางดานความปลอดภัยและลดผลเสียตอส่ิงแวดลอมในการผลิตและการใชผลิตภัณฑยาง  

 หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการสรางบุคลากรนี้ มีหลายหนวยงาน ทางดานการสรางบุคลากร

การผลิตและเทคโนโลยียาง ก็มีสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร ศูนยเทคโนโลยีโลหะ

และวัสดุแหงชาติ สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หนวยงานในกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และมหาวิทยาลัยและ

วิทยาลัยเทคนิค โดยเฉพาะที่ตั้งอยูในเขตภูมิภาคที่มีการผลิตผลิตภัณฑยางอยูมาก ทางดานการพัฒนา

ผูประกอบการ หนวยงานหลัก คือ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และสถาบันพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

 ในดานกรอบเวลานั้น เชนเดียวกับในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน แผนปฏิบัติการที่สามารถ

นําสูการปฏิบัติไดโดยทันที 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
 ยุทธศาสตรทางดานการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวของกับการเสริมสรางขีดความสามารถ

ทางดานเทคโนโลยี  SMEs มีขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 
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มาก การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรอุปการณที่ใชในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางก็เปนกลยุทธ

ประการหนึ่งภายใตยุทธศาสตรนี้ 
แผนปฏิบัติการของยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา 

 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนามีสวนเกี่ยวเนื่องกับการสรางบุคลากร แตมีมาตรการที่นอกเหนือจา

การสรางบุคลากร คือ การสรางหองปฏิบัติการหรือหองแล็ป การใหทุนสนับสนุน การวิจัยและพัฒนานี้

นอกจากการวิจัยเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในผลิตภัณฑที่มีการผลิตอยูแลวและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 

แลว ยังรวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณที่จะใชในการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

ยางดวย เนื่องจาก SMEs มีการใชเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศเปนจํานวนมาก การปรับปรุงเทคโนโลยีการ

ผลิตเครื่องจักรอุปกรณที่ใชอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในดานตางๆ จึงสามารถเอื้อประโยชนตอ SMEs  

ในผลิตภัณฑยางไดมาก 

 ในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนานี้ สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่มีสวนเกี่ยวของควรมี

ความรวมมือกับผูประกอบการภาคเอกชนมากขึ้น สถาบันวิจัยยาง ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเทคโนโลยีการยางลวน

ควรมีสวนเกี่ยวของในเรื่องนี้ 

 ทางดานกรอบเวลาดําเนินการ หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของตองมีการกําหนดแผนงานและ

งบประมาณ โดยมีการระบุส่ิงที่จะทํา อุปกรณที่ตองใชอยางชัดเจน แลวจึงกําหนดกรอบเวลาในกิจกรรม 

แตละดาน 
 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการสงออก 
 ปจจุบันการสงออกในผลิตภัณฑยางมีการขยายตัวในระดับที่นาพอใจ อยางไรก็ตาม หากพิจารณา

ถึงขอไดเปรียบทางดานวัตถุดิบ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของประเทศไทยนาจะมีศักยภาพขยายตัวได 

ในอัตราสูงขึ้น หากมีการรวบรวมและเผยแพรขาวสารขอมูลปริมาณและลักษณะความตองการผลิตภัณฑ

ยางในตลาดตางๆ อยางเปนระบบ การสงออกในผลิตภัณฑยาง อาจมีอัตราการขยายตัวที่สูงขึ้น โดยผูผลิต

ในประเทศอาจขยายการผลิตและสงออกในผลิตภัณฑยางที่มีการผลิตอยูแลว หรือมีการผลิตและสงออก 

ในผลิตภัณฑใหมๆ ที่เปนที่ตองการของตลาดโลก แตในปจจุบันประเทศไทยยังมีการสงออกนอย 

 ยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการบริการของหนวยงานภาครัฐ  หากมีแผนปฏิบัติการที่ดี 

ก็สามารถทําได  เห็นผลไดในระยะสั้น สวนยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น  อาจตองใชเวลาบางกวาจะเห็นผลชัดเจน  แตก็ควรมีมาตรการสงเสริม

ไดโดยทันที  การมีสถาบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางที่ครบวงจร  จะมีสวนชวยใหนํายุทธศาสตรที่กําหนด

ไวสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมได  รายละเอียดเพิ่มเติมในแผนปฏิบัติการเพื่อใหยุทธศาสตรตางๆ  

บรรลุผลในทางปฏิบัติจะไดกลาวถึงในสวนของแผนปฏิบัติการตอไป 
แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการผลิตเพื่อการสงออก 
แผนปฏิบัติการนี้สวนหนึ่งเกี่ยวเนื่องกับแผนทางดานอื่น คือ การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ และการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่ใชยางธรรมชาติ
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เปนวัตถุดิบ แตแผนปฏิบัติการทางดานสงเสริมการผลิตเพื่อการสงออกนี้มุงเนนในดานสงเสริมใหมีการ

สงออกมากขึ้น โดยการขยายขอบเขตของตลาดสงออก โดยการสงเสริมใหผูผลิตโดยเฉพาะผูผลิตที่เปน 

SMEs สามารถเขาถึงขาวสารขอมูลทางดานการตลาดไดดีข้ึน มีการขยายตลาดผลิ

                                                

ตภัณฑยางไปสูตลาด

ใหมๆ ที่ยังไมมีการนําเขาผลิตภัณฑยางจากไทยหรือมีการนําเขาแตยังมีปริมาณนอย หนวยงานราชการที่มี

สวนเกี่ยวของควรรวมมือกับสมาคมภาคเอกชนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางจัดทําขอมูลรายการคา

ผลิตภัณฑยางในตลาดโลก โดยมีรายละเอียดของผลิตภัณฑยางที่มีการผลิตและการซื้อขายในตลาดโลก 

และสํารวจดูวามีผลิตภัณฑอะไรที่ผูผลิตในประเทศไทยสามารถทําการผลิตและสงออกได นอกจากนี้

กิจกรรมทางดานการสงเสริมการสงออกตางๆ เชน การสงเสริมให SMEs ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางไป

รวมงานการแสดงสินคานานาชาติ การโฆษณาสินคาผลิตภัณฑยางผานสื่อตางๆ ลวนมีสวนชวยตอการ

สงเสริมการสงออกของผลิตภัณฑยาง 

หนวยงานที่มี่สวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการนี้ที่สําคัญ คือ กรมสงเสริมการสงออก 

กระทรวงพาณิชย และสมาคมในภาคเอกชน สวนหนวยงานอื่นๆ เชน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม สํานักงาน

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ก็ควรมีสวน

สนับสนุนในการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการนี้ 

 สําหรับกรอบเวลาการดําเนินการ การจัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑยางและมาตรการสงเสริมการ

สงออกตางๆ ควรทําไดโดยทันที โดยหนวยงานของกระทรวงพาณิชยอาจเปนแกนนําในการนําแผนปฏิบัติ

การนี้สูการปฏิบัติดวยความรวมมือจากหนวยงานอื่นๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 

8.  นโยบายและมาตรการภาครัฐที่สําคัญ 2  
8.1  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรมทรัพยากรน้ํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดดําเนินการโครงการพัฒนา 

ฝายยาง เพื่อจัดหาน้ํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดปริมาณตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกัก

และขณะเดียวกันสามารถระบายน้ําไดโดยสะดวกเพื่อบรรเทาอุทกภัย อีกทั้งเปนการสนับสนุนและผลักดัน

ใหมีการนํายางธรรมชาติมาผลิตเปนผลิตภัณฑเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑทางการเกษตรและ

วัตถุดิบที่ผลิตไดภายในประเทศใหแกเกษตรกร ทั้งยังชวยลดการขาดดุลการคาระหวางประเทศไดอีกดวย    

นอกจากนี้แนวคิดในการพัฒนาโครงการฝายยางเพื่อใหเปนแหลงกักเก็บน้ําสํารองในระบบเครือขายน้ํา 

(Water Grid System) โดยใชระบบแมน้ํา หวย คลอง ในการลําเลียงน้ําสูระบบตอไป เชนกรณีตามแนวคิด

การผันน้ําจากเขื่อนน้ํางึมจากประเทศสาธารณรัฐัะประชาธิปไตยประชาชนลาวมายังฝงไทย ที่อาง หวย

หลวง จากนั้นทําการสูบทอยเขาสูบึงหนองหารกุมวาปและสงเขาสูระบบลําน้ําของเขื่อนลําปาว เพื่อเติมน้ํา

ใหกับระบบเก็บกักดานทายเขื่อนที่เปนฝายขนาดตางๆ ในหลายหนวยงาน อาทิเชน ฝายรอยเอ็ด ฝาย

ยโสธร ฝายธาตุนอย ฯลฯ เปนตน โครงการพัฒนาฝายยางก็จะเปนลักษณะเชนเดียวกัน  ฝายยางสามารถ
 

2 ที่มา : โครงการศึกษาศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑยางในประเทศ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร/ศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร   

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2551 
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จําแนกการนําไปใชงานตามวัตถุประสงคไดหลายลักษณะเชน  สรางเพื่อทดแทนฝายคอนกรีตหรือประตู

ระบายน้ํา  สรางเพื่อเพิ่มความสูงของอาคารเดิม  ปองกันน้ําเค็ม เปนตน 

ทั้งนี้เนื่องปจจุบันไดมีการผลิตแผนยางใหมีคุณภาพเหนียวดวยการเสริมวัสดุรับแรงและทําใหมี

ความแข็งแรงทนทานเปนพิเศษ จนสามารถนํามาใชสรางเปนตัวฝายทําหนาที่เก็บกักน้ําแทนฝายคอนกรีต

ไดอีกประเภทหนึ่ง จึงนิยมเรียกวา ฝายยาง หรือบางแหงอาจเรียกวา เขื่อนยาง  และใชกันอยางแพรหลาย

ในประเทศผูประดิษฐ เชน ญี่ปุน จีน หรือแมกระทั้งประเทศไทย  
8.2  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชยางธรรมชาติ 

ในประเทศเพิ่มขึ้นผลิตภัณฑที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณสนับสนุนได เชน กรมชลประทาน ทําฝายยาง  

ยางรองคอสะพาน Water stop ฝายยาง แผนยางคลุมดินและแผนยางปูบอน้ํา ในสวนของการสงเสริมการ

ใชยางธรรมชาติของกรมชลประทานเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรี “เร่ืองการสงเสริมศักยภาพการใชยางพารา

ภายในประเทศ ป 2548    
8.3 กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงคมนาคมนับวาเปนองคกรหลักในการสนับสนุนการจัดซื้อภาครัฐและการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางพารา ทั้งเรื่องการใชยางธรรมชาติ ผสมยางมะตอยราดถนน การใชยางธรรมชาติ 

เปนหมอนรองรางรถไฟ การใชยางยางกันกระแทกทาเรือ (docking fender) และยางรองคอสะพาน 

(bridge bearing)  โดยโครงการที่ไดมีการทําการศึกษาและนับวามีศักยภาพในการสนับสนุนการใชยาง

ธรรมชาติก็คือ โครงการใชยางธรรมชาติผสมยางมะตอยราดถนน    

โครงการใชยางธรรมชาติผสมยางมะตอยราดถนนจึงนับเปนโครงการนํารองในแผนงานของ

หนวยงานรัฐต้ังแตป พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพราะปหนึ่งของรัฐบาลมีงบประมาณ สรางถนน ถาหนวยงานของรัฐ

ใชยางธรรมชาติผสมยางมะตอยลาดถนนรอยละ 5-10 ของแผนงานในแตละป ก็จะเพิ่มปริมาณการใชยาง

ธรรมชาติในประเทศมากขึ้น กลาวคือ การราดยางมะตอยบนถนนขนาด 2 เลน ระยะทาง 1 กิโลเมตร  

ใชยางมะตอยปริมาณ 4,000 เมตร ถาผสมยางผสมยางธรรมชาติปริมาณ 5 เปอรเซ็นต จะใชยางธรรมชาติ

ประมาณ 200 กิโลกรัม แมวาจะทําใหคาใชจายในการลาดถนนเพิ่มข้ึน 20 เปอรเซ็นต แตอายุการใชงาน 

จะนานขึ้นอีกเทาตัว เชน ของ รพช. ระยะทาง 16,055 กิโลเมตร จะใชยางเพิ่มข้ึน 3,211 ตัน อยางไรก็ตาม 

กรมทางหลวงก็ยังไมกําหนดขอกําหนดทางเทคนิคที่รับรองมาตรฐาน สวนหนึ่งอาจเปนเพราะการที่ถนนมี

ความคงทนมากทําใหโครงการซอมแซมมีนอย และอาจมีแรงผลักดันจะผูผลิตยางมะตอยที่ไมตองการใหมี

การใชยางธรรมชาติ (น้ํายางขน) มาผสมเพราะจะทําใหตัวเองสูญเสียรายไดไป    

นอกเหนือจากโครงการใชยางธรรมชาติผสมยางมะตอยลาดถนนแลวในตางประเทศยางธรรมชาติ

จํานวนมากยังถูกนําไปใชในการผลิตยางกันกระแทกทาเรือ (docking fender) และยางรองคอสะพาน 

(bridge bearing) สาเหตุที่นํายางธรรมชาติไปใชในการผลิตผลิตภัณฑเหลานี้ก็เนื่องจากยางธรรมชาติ

นอกจากจะมีราคาถูกแลว ยังมีสมบัติเชิงกลสูงและมีความคืบตํ่าภายใตแรงกระทําอีกดวย ในทํานอง

เดียวกัน ยางธรรมชาติยังถูกนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑยางที่ชวยลดแรงสั่นสะเทือน (anti-vibration 
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dampers) ตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานี้ตองการสมบัติเชิงกลที่ดีและมีความรอนสะสมต่ํา 

ในระหวางการใชงาน  อยางไรก็ตามจัดซื้อยางกันกระแทกเรือและยางรองคอสะพานของหนวยงานภาครัฐ

ยังคงผูกติดกับผูผลิตตางประเทศรายใหญ เชน บริษัทบริดจสโตน ซึ่งมีการใชสัดสวนของยางสังเคราะหสูง  

ซึ่งอาจเปนเพราะเจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจเรื่องทางเทคนิคหรืออาจเกิดจากขาดแรงผลักดันทางดาน

การเมืองในการผลักดันใหนโยบายการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑยางธรรมชาติประสบความสําเร็จ 
8.4 กระทรวงกลาโหม 
เพื่อลดคาใชจายและการนําเขาจากตางประเทศ  และใชยางธรรมชาติที่ผลิตไดในประเทศมา 

เปนวัตถุดิบสําคัญ  ทางกระทรวงกลาโหมไดดําเนินการโครงการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑที่ใชยางพารา 

รูปแบบตางๆ ตัวอยางเชน บังเกอรยาง ยางลอรถยนตกันระเบิด หุนซอมยิงยาง และกระสุนยาง 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

บังเกอรยาง ใชปองกันอันตรายจากแรงอัดที่เกิดจากอาวุธปนหรือระเบิด ซึ่งยางธรรมชาติอาจใชใน

การผลิตบังเกอรไดเนื่องจากยางธรรมชาติสามารถรับแรงกระแทกไดดี โดยสูตรยางที่ใชจะตองไดผลิตภัณฑ

ที่มีความเหนียวและแข็งแรงมาก 

ยางลอรถยนตกันระเบิดเปนลอรถยนตที่มีการฉีดน้ํายางเขาไปในลอรถยนตและนําไปอบใหแหงเพื่อให

น้ํายางดังกลาวเคลือบเกาะติดอยูภายในลอยางชวยปองกันความเสียหายที่เกิดกับลอรถยนตอันเนื่องมาจาก 

ส่ิงมีคมเชน ตะปูเรือใบ ที่จะทําใหยางรถยนตเกิดการรั่วหรือระเบิด ซึ่งจะกอใหเกิดอันตรายตอผูขับขี่  

กระสุนยาง : ซึ่งแตเดิมทางกองทัพมีความคิดวาจะผลิตกระสุนจากเม็ดพลาสติก แตเนื่องจากใน

ประเทศไทยเรามียางธรรมชาติเปนจํานวนมาก เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกร การผลิตกระสุนจากยาง

นาจะเปนทางเลือกที่ดีกวา  จึงไดเปนที่มาของกระสุนยาง  ซึ่งนอกจากจะเปนการเพิ่มมูลคาของน้ํายาง  

อันเปนการชวยเหลือ  เกษตรกร ผูปลูกยาง แลว ยังเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ชวยสรางรายไดใหกับ

ชุมชนหลายแหง  ทั้งการผลิตกระสุนยาง การหลอโลหะ การตัดเย็บ ยกตัวอยางเชน กระสุนยางซึ่งจะผลิต

โดยชาวสวนยาง  เปนการนําวัตถุดิบมาแปรรูปกอใหเกิดเปนมูลคาเพิ่ม เปนการชวยเหลือเกษตรกรอีกทาง

หนึ่ง  ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดเริ่มตนเพียงแนวคิด  ที่จะหาวิธีนํายางธรรมชาติมาผลิตเปนอาวุธซอมรบของ

กองทัพ  และสรางรายไดใหกับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง  

สําหรับงานวิจัยเรื่องกระสุนยางชิ้นนี้  เปนการทํางานรวมกัน  3 ฝายระหวางหนวยงานใหทุน คือ 

สํานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สํานักงานวิจัยและพัฒนากลาโหม  และภาคเอกชนบริษัท พรีซิพารท 

ผลที่ไดคือ สามารถผลิตกระสุนออกมาสําหรับซอมรบ หลายหลากวิธี ตั้งแตปนเล็ก ปนยาว ไปจนถึงกระสุน

ในปตอ.ชวยลดตนทุน โดยไมลดประสิทธิภาพของการซอมรบ จนเปนที่ยอมรับของกองทัพและเริ่มมีการ

ส่ังซื้อแลว นอกจากวงการทหารแลว  ทีมวิจัยและพัฒนาประยุกตกระสุนยางมาเปนอาวุธประจํากายชนิด

อ่ืน เชน  ปนบรรจุกระสุนยางทั้งปนสั้นปจนถึงปนเอ็ม 16 กระบอกกระสุนยาง และปนยิงแหที่กําลังไดรับ

ความนิยมในหนวยงานตางๆ ไดแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมราชทัณฑ และในตางประเทศ เพื่อใชใน

การรักษาความสงบภายในประเทศ เพราะกระสุนยางจะไมกอใหเกิดอันตรายกับผูถูกยิงใหถึงแกชีวิต
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เหมือนกระสุนจริง จึงเหมาะอยางยิ่งกับงานปราบ คนเมายาบาที่จับคนเปนตัวประกัน การรักษาความสงบ

เรียบรอยใหแกผูประทวง เปนตน 

ในกรณีของกระทรวงกลาโหม ที่มีการใชยางธรรมชาติมาใชทําหุนยางเพื่อใชทดสอบการยิงกระสุน

ยางเพื่อใชยิงซอม  บังเกอรยาง และการสนับสนุนการใชการผลิตรองเทาทหารที่ใชวัตถุดิบจากยาง

ธรรมชาติ นั้นแสดงใหเห็นถึงความพยายามของหนวยงานที่จะใชยางธรรมชาติ แตการที่ขนาดของความ

ตองการใชผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติมีขนาดไมใหญนัก การกําหนดใหตองใชสวนผสมจากยางธรรมชาติ

อาจเปนการเอื้อประโยชนตอผูผลิตไมกี่รายก็ได อยางไรก็ตามกรณีศึกษาของกระทรวงกลาโหมนี้เปน

ตัวอยางที่ดีของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติดวยการจัดซื้อภาครัฐ  ที่สามารถเกิดขึ้นไดจากความ

รวมมือทั้งหนวยงานภาครัฐที่ เปนคนสนับสนุนดานความตองการ (การจัดซื้อ) หนวยงานวิชาการ  

(โดย หนวยงานวิจัยฯกระทรวงกลาโหม)ที่ไดมีการสนับสนุนทางดานเทคนิคการผลิต และผูประกอบการ 

ที่กลาเขามารวมวิจัยและผลิตดวย 
8.5 กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขนับเปนหนวยงานรัฐบาลอีกหนวยงานหนึ่งที่มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ

ทางการแพทยที่ทําจากยางธรรมชาติ เชน ถุงมือตรวจโรค ถุงมือทนเข็มทนมีด  แผนยางครอบฟนที่ใชใน

ดานทันตกรรม ผาออมยางในผูสูงอายุ ทอสายยางทางการแพทย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีความตองการจาก

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัย รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหาร ที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลอยูดวย 

ถึงแมวาประเทศไทยจะเปนผูผลิตจากน้ํายางรายสําคัญในตลาดโลกและดึงดูดผูผลิตขามชาติจาก

สหรัฐอเมริกาและยุโรปเขามาตั้งโรงงานและมี การสงออกผลิตภัณฑยางจากน้ํายางขน เชน ถุงมือยางจาก

ประเทศไทย แตการผลิตและการสงออกถุงยางอนามัย และ ถุงมือยางสวนใหญ เชน ถุงมือตรวจโรค  

ถุงมือผาตัด โดยมากจะเปนการสงออกดวยบริษัทตางชาติในไทย บริษัทผูผลิตในไทยยังมีบทบาทที่นอย

มากในการผลิตและสงออกเนื่องจากขอจํากัดดานการตลาดและ เทคโนโลยี เพราะใชเครื่องจักรที่เกาและมี

ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา อีกทั้งบริษัทผูผลิตยังขาดการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาดวยตนเอง เนื่องจาก

คาใชจายสูง และมีขอจํากัดในการเขาถึงความรูทางวิชาการที่จะนําไปใชปรับปรุงการผลิต  โดยเฉพาะ

ปญหาเรื่องการแพโปรตีนในผลิตภัณฑที่ผลิตจากน้ํายางธรรมชาติ เชน ถุงมือการแพทย ทําใหประเทศไทย

ตองนําเขาถุงมือยางจากตางประเทศ โดยนําเขาจากประเทศ มาเลเซีย จีน และ ออสเตรเลีย   

ที่ผานมากระทรวงสาธารณสุขไดมีการสนับสนุนการใชยางธรรมชาติภายในประเทศโดยไดกําหนด

คุณสมบัติมาตรฐานของการจัดซื้อที่เอื้อตอผลิตภัณฑที่ใชยางธรรมชาติและตอผูผลิตที่อยูในประเทศไทย   

ตัวอยางเชน (๑) ถุงมือตรวจโรคชนิด Non – Sterile ขนาดเบอร L ซึ่งเปนถุงมือสําหรับสวมขณะปฏิบัติงาน

ดานการแพทย ไดกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่สําคัญคือ ตองทําจากน้ํายางธรรมชาติ (Latex) 

หรือน้ํายางสังเคราะห หรือสารละลายยาผสมเสร็จและเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานมอก. 1056 – 2544 

และผลิตในประเทศไทย หรือ (๒) ถุงมือสําหรับการศัลยกรรม ชนิด Sterile ขนาดเบอร 7.5 เปนถุงมือยาง

สําหรับการศัลยกรรม ชนิดปราศจากเชื้อ ทําจากน้ํายางธรรมชาติ โดยรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคือ 
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เปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานตามขอกําหนดถุงมือยางสําหรับการศัลยกรรม คมพ.3-2537 ของกระทรวง

สาธารณสุขโดยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมีการผลิตเปนไปตาม

มาตรฐาน มอก. 538-2544 และผลิตในประเทศไทย   

อยางไรก็ตามหลายกรณีที่หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจําเปนตองจัดซื้อผลิตภัณฑที่ทํา

จากน้ํายางขนจากตางประเทศโดยเฉพาะมาเลเซีย เชน กรณีถุงมือยางทางการแพทย และกรณีถุงยางอนามัย  

เนื่องจากผูผลิตไทยไมสามารถผลิตสินคาไดจากขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีการผลิตแมวาจะกําหนดคุณสมบตัิ

รายละเอียดการซื้อที่เอื้อตอผูผลิตในประเทศไทยและใชมาตรฐานผลิตภัณฑยางของไทยแลวก็ตาม 

กรณีการจัดซื้อของกระทรวงสาธารณสุขแสดงใหเห็นวาถึงแมวาจะมีการกําหนดคุณสมบัติสินคา 

ที่จัดซื้อที่เอ้ือตอผูผลิตไทยแลวก็ตาม  แตอุปสรรคทางดานเทคโนโลยีการผลิต เชน ปญหาเรื่องการแพ

โปรตีนในผลิตภัณฑที่ผลิตจากนํ้ายางธรรมชาติ  ก็เปนอุปสรรคของการดําเนินนโยบายการจัดซื้อเพื่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยาง  ขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีการผลิตนี้นับเปนปญหาที่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

จากนํ้ายางของประเทศจะตองใหความสนใจและหาทางแกไขปญหาอยางจริงจัง ไมเชนนั้นอาจจะตอง

สูญเสียตลาดใหกับยางสังเคราะห   เทคโนโลยีในการแกไขพอจะมีอยูแลวในปจจุบัน แตผูประกอบการไทย

จะตองเรงหาวิธีแกปญหาที่ใชไดดีที่สุดในเชิงธุรกิจ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอการสงออกถุงมือ

ยางของไทย รวมทั้งหามาตรการตอบโตผูซื้อที่ใชจุดออนของยางธรรมชาติเปนเครื่องกีดกันทางการคา  

รัฐควรตองเปนผูชวยเหลือผูประกอบการในเรื่องนี้ เชนเดียวกับที่รัฐบาลมาเลเซียใหความชวยเหลือ 

ผูประกอบการถุงมือยางในประเทศมาเลเซียในการรักษาตลาด โดยใหการสนับสนุนทางดานวิชาการ  

การเจรจาตอรองกับผูซื้อ 

ถึงแมวาการจัดซื้อภาครัฐจะมีศักยภาพอยางมากในการสนับสนุนการใชยางธรรมชาติและการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา  แตจากบทเรียนที่ไดจากกรณีศึกษาทําใหเราทราบถึงปญหาและขอจํากัด

ที่เกิดขึ้นในการสนับสนุนการจัดซื้อภาครัฐตออุตสาหกรรมยาง โดยมีขอสังเกตบางประการดังนี้ ประการที่

หนึ่ง  หนวยงานภาครัฐสวนใหญมีการระบุเ ร่ืองของการใชยางธรรมชาติ การผลิตใหไดมาตรฐาน

อุตสาหกรรม (มอก.) และการผลิตในประเทศ อยูในขอกําหนดคุณสมบัติของสินคาที่จัดซื้อจัดจางดังนั้น

ปญหาเรื่องขอกําหนดไมนาจะเปนเรื่องสําคัญ  แตเราพบวามีอุปสรรคในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อที่มีแรง

เสียดทานจากเจาหนาที่ของหนวยงานภาครัฐในการผานขอกําหนดขั้นตอน ในการจัดซื้อ ทั้งนี้เปนเพราะ

การขาดความรูของเจาหนาที่ การขาดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑยางจากหนวยงานที่นาเชื่อถือ  

ผลประโยชนทับซอนและการขาดการผลักดันนโยบายอยางจริงจังจากภาคการเมือง ประการที่สอง อุปสรรค

สําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางดวยการจัดซื้อภาครัฐก็คือเร่ืองขอจํากัดทางดาน

เทคโนโลยีการผลิตของผูผลิตในประเทศไทย ในหลายกรณีสินคาไมมีการผลิตในประเทศ หรือแมมีการผลิต

แตมีคุณสมบัติไมเหมาะสม เชน ดานคุณสมบัติ ราคา และคุณภาพ หรือยังไมมีมาตรฐานผลิตภัณฑยาง

นั้นๆในประเทศซึ่งตรงภาคเอกชนจะตองลงทุนวิจัยและพัฒนา   โดยภาครัฐอาจจะเขามาชวยเรื่องการวิจัย

และพัฒนา  การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑ ซึ่งเรื่องขอจํากัดทางดานเทคโนโลยีการผลิตนี้ก็จะเกี่ยวเนื่องกับ
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ขอสังเกต ประการที่สาม คือ ความชัดเจนและแนนอนของการผลักดันนโยบายจากภาคการเมืองเปนเรื่อง 

ที่ สํ าคัญของการความสํ า เ ร็ จ ในโครงการจัดซื้ อภาครั ฐ  การใหความเชื่ อมั่ น  ( commitment)  

กับผูประกอบการที่จะลงทุนผลิตทั้งในเรื่องปริมาณการผลิตและระยะเวลาเปนเงื่อนไขสําคัญในการ

ตัดสินใจลงทุน ทั้งการวิจัยและพัฒนาและดําเนินการผลิตของภาคเอกชน   ดังนัน้หนวยงานผูจดัซือ้จัดจางควร

จะมีการกําหนดปริมาณซื้อที่ไมนอยเกินไปจนไมคุมกับการลงทุน  และควรมีความสม่ําเสมอของการซื้อดวย 
9.  แนวโนมอุตสาหกรรใผลิตภัณฑยาง 
  แนวโนมของอุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑยางใน ป 2552 คาดวาจะชะลอตัวลง ราคา

ยางพารามีแนวโนมปรับตัวลดลงรุนแรง ในขณะที่ความตองการยางและผลิตภัณฑยางจะชะลอตัวลง  

อันเปนผลกระทบมาจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐอเมริกาที่ลุกลามเปนวิกฤตเศรษฐกิจโลก  

อุตสาหกรรมยานยนตและยางลอ ตลอดจนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางอื่นๆตางไดรับผลกระทบ เนื่องจาก

การใชจายของผูบริโภคชะลอลง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการสงออกยางพาราและผลิตภัณฑยางของไทย   

นอกจากนี้ราคาน้ํามันในตลาดโลกมีแนวโนมปรับลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหราคายางสังเคราะหถูกลง  

เมื่อยางสังเคราะหถูกลง ผูบริโภคจะหันไปใชยางสังเคราะหแทนยางพารามากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทําใหการสงออก

ยางพาราลดลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนควรประสานรวมมือกันเพื่อการหามาตรการแกไข

ปญหาอยางเรงดวน  โดยเนนการเพิ่มศักยภาพการผลิต การสงเสริมการรวมกลุมคลัสเตอรยาง 

เพื่อสรางความเขมแข็งใหอุตสาหกรรมยาง การสงเสริมการเพิ่มปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศ  
เพื่อเพิ่มมูลคายางพาราโดยการแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางใหมีความหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการสงเสริม

การขยายตลาดสงออกเดิมและตลาดแหงใหมที่มีศักยภาพ   

10.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1)  ควรมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑยางครบวงจร   โดยการจัดตั้งองคกรที่สามารถดูแลอุตสาหกรรม

ยางทั้งระบบ  เพราะในชวงเวลาที่ผานมา  การพัฒนาในอุตสาหกรรมนี้มักเนนในเรื่องการปลูกยางและการ

แปรรูปสินคาโดยละเลยการพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นปลายน้ํา 

 2)  ภาครัฐควรสงเสริมและสนับสนุนดานสาธารณูปโภคที่จําเปนตอการพัฒนาผลิตภัณฑยาง 

เปนสิ่งสําคัญ เชน หองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ การสรางบุคลากร การปรับปรุงและ

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและออกแบบผลิตภัณฑและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ   

 3)  ภาครัฐควรเปนหนวยงานหลักในการแกไขปญหาที่อยูนอกเหนือการควบคุมของผูประกอบการ 

เชน  นิยามกฎระเบียบมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอม  ปญหาคาเงิน  ขอจํากัดในสิ่งสาธารณูปโภค ปญหา

เหลานี้ รัฐบาลตองพยายามหาทางแกไข  การมีสถาบันการพัฒนาผลิตภัณฑยางที่ครบวงจรอาจชวยทําให

มีการแกปญหาอยางมีระบบมากขึ้น 
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11.  ตัวอยางโครงการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
ชื่อโครงการ การศึกษาเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันผลิตภัณฑยาง 
 หลักการและเหตุผล 
 ในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม ปจจัยการผลิตประกอบดวยสัดสวนที่สําคัญที่สุดในตนทุนการผลิต 

ประเทศไทยเปนผูผลิตและสงออกยางธรรมชาติหรือยางแปรรูปข้ันตนรายใหญที่สุดของโลก จึงมีขอ

ไดเปรียบทางดานวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑยางที่เปนสินคาอุตสาหกรรม ในชวงเวลาที่ผานมา แมการ

ผลิตและการสงออกของผลิตภัณฑยางที่เปนสินคาอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง แตจนถึง

ปจจุบันสัดสวนการใชยางธรรมชาติในการผลิตเปนสินคาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑตอเนื่องอื่นๆ  

ในประเทศยังอยูในระดับตํ่า หลายฝายมีความเห็นพองตรงกันวาในฐานะเปนประเทศผูผลิตยางธรรมชาติ

รายใหญที่สุดของโลก ประเทศไทยนาจะมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางไดมากกวา 

ที่เปนอยูในปจจุบัน 

 การเพิ่มการใชยางธรรมชาติในการผลิตสินคาอุตสาหกรรมอาจทําไดสองวิธี คือ เพิ่มการผลิตและ

การสงออกในสินคาที่มีการผลิตและสงออกอยูแลว และพัฒนาสินคาใหมๆ ที่ใชยางพาราเปนวัตถุดิบ ในทั้ง

สองวิธีนี้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงคุณภาพสินคา การวิจัยและพัฒนาลวนมีความสําคัญ 

แมในปจจุบันจะมีสถาบันที่มีภาระหนาที่ในการสงเสริมการผลิตและการสงออกผลิตภัณฑยางพารา 

ในประเทศ เชน สถาบันวิจัยยาง ในกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร แตกิจกรรมสวนใหญของ

สถาบันวิจัยยางยังเนนในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกยางและยางแปรรูปเบื้องตน หากมีการจัดตั้งสถาบัน

ผลิตภัณฑยางขึ้น นาจะมีผลทําใหการผลิตและการสงออกในผลิตภัณฑยางที่เปนสินคาอุตสาหกรรม 

ในประเทศไทยมีการพัฒนาไดดียิ่งขึ้น 

 ปจจุบันในประเทศไทยมีสถาบันอุตสาหกรรมอยูหลายสถาบัน เชน สถาบันสิ่งทอ สถาบันเหล็กและ

เหล็กกลา  เมื่อพิจารณาถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง  ทั้ งทางดานการผลิต  

การสงออก และการเชื่อมโยงกับภาคการเกษตร อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางนับวาเปนอุตสาหกรรมที่มี

ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ ที่มีการจัดตั้งสถาบันขึ้นเปนการเฉพาะ การจัดตั้ง

สถาบันซึ่งมีความสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางขึ้น จึงเปนสิ่งที่พึงกระทํา 

 อยางไรก็ตาม การจัดตั้งสถาบันเฉพาะอุตสาหกรรมจําเปนตองมีการศึกษาอยางละเอียดรอบคอบ 

โดยมีการศึกษาความเปนไปได งบประมาณที่ตองใช ภาระหนาที่ของสถาบัน วิธีการดําเนินการ ดังนั้น  

จึงตองมีการจัดทําโครงการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถาบันผลิตภัณฑยางขึ้น 
 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของการจัดตั้งสถาบันการผลิตภัณฑยางขึ้น  

เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนาผลิตภัณฑยางอยางครบวงจร 

 2. เพื่อเสนอแนะภารกิจและหนาที่ และรูปแบบองคกร ของสถาบันผลิตภัณฑยางที่จะจัดตั้งขึ้น 

 3. เพื่อเสนอแนะกิจกรรมการดําเนินการทางดานตางๆ ของสถาบันผลิตภัณฑยางที่จะจัดตั้งขึ้น 
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 ขอบเขตการดําเนินการ 
 1. เสนอบทบาทและหนาที่ กิจกรรมการดําเนินงาน รูปแบบและการจัดองคกรของสถาบัน

ผลิตภัณฑยาง  

 2. ศึกษาความพรอมและความเปนไปไดในดานตางๆ รวมทั้งสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ บุคลากร 

งบประมาณ และแหลงที่มาของงบประมาณ 
 วิธีการดําเนินการ 
 ศึกษาความเปนไปได และขั้นตอนการจัดตั้งสถาบันผลิตภัณฑยางในแงมุมตางๆ ในการศึกษา

ความเปนไปไดของการจัดตั้งสถาบันผลิตภัณฑยาง จะตองมีการชี้แจงถึงหลักการและเหตุผลของการจัดตั้ง

สถาบัน ทางดานภารกิจของสถาบันที่จะเสนอแนะ ควรครอบคลุมกิจกรรมทางดานตางๆ อาทิ การวิจัยและ

พัฒนา การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ การทดสอบมาตรฐานและออกใบรับรอง การสรางบุคลากร  

การฝกอบรมและสัมมนา  การใหคําปรึกษาทางเทคนิค  การรวบรวมและเผยแพรขาวสารขอมูล  

การประสานงานและสะทอนปญหาของผูประกอบการในอุตสาหกรรมยาง โดยมีรายละเอียดและขอบเขต

การดําเนินงานในแตละดาน และมีการเสนอแนะในขั้นตอนการดําเนินการเพื่อจัดตั้งสถาบันผลิตภัณฑยาง

ข้ึนเพื่อเปนองคกรอิสระหรือองคกรในรูปแบบอื่นที่จะดํารงอยูไดในระยะยาว 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. มีรายงานการศึกษาที่จะระบุถึงความพรอมของการจัดตั้งสถาบันผลิตภัณฑยางที่มีการ

ครอบคลุมในแงมุมตางๆ ที่สําคัญ 

 2. ทุกฝายที่เกี่ยวของรับทราบความเปนไปไดของการจัดตั้งสถาบันผลิตภัณฑยาง 

 กรอบเวลาในการดําเนินการ : 1 ป 

 งบประมาณ : 5 ลานบาท 
 



 
 

ภาคผนวก 



หวงโซอุปทานอุตสาหกรรมยาง

หมายเหต ุ: = SMEs โดยใชเกณฑการจางงาน จํานวนโรงงาน และเงนิทุนจดทะเบียน
฿ = คาเงนิ   F = พลังงาน   

฿

฿

แปรรูปข้ันปลายแปรรูปข้ันปลาย

- กลุมยางลอยานยนต
- กลุมผลิตภัณฑจากน้ํายาง
- กลุมผลิตภัณฑยางอื่นๆ
- กลุมผลิตภัณฑยางที่ใชในงาน
วิศวกรรมอุตสาหกรรม

- กลุมยางลอยานยนต
- กลุมผลิตภัณฑจากน้ํายาง
- กลุมผลิตภัณฑยางอื่นๆ
- กลุมผลิตภัณฑยางที่ใชในงาน
วิศวกรรมอุตสาหกรรม

วัตถุดิบ

น้ํายางสด, สารเคมี

ยางแปรรูข้ันตน

ยางแหง, น้ํายางขน
฿F F

 
 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง  

การปรับปรุงและตรวจสอบการปรับปรุงและตรวจสอบ

คุณภาพมาตรฐานคุณภาพมาตรฐาน 
• การตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานของวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ 

ยุทธศาสตรยุทธศาสตร

กลยุทธกลยุทธ

แผนปฏิบัตกิาร

ทิศทางทิศทาง

การสรางบุคลากรการสรางบุคลากร 
• พัฒนาบุคลากรดาน R&D 
ผูชํานาญการยาง ผปก.
และคนงาน

การสงเสริมการสงเสริม R R&D&D

• สรางหองปฏิบัติการ
• การปรับปรุงเคร่ืองจักร
อุปกรณ  

สงเสริมการผลติสงเสริมการผลติ

เพือ่การสงออกเพือ่การสงออก 
•ปรับปรุงระบบขอมูล

การตลาด 

  การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑการปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ
  ตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสนิคาตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสนิคา

• แผนการปรับปรุงคุณภาพ
วัตถุดิบ 
• การปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภณัฑยาง
• ขยายขอบเขตการ
ตรวจสอบมาตรฐานและ
ออกใบรับรอง

• การฝกอบรม ผปก.
• สรางบุคลากรการผลิต: 
การตรวจสอบคุณภาพ
• สรางบุคลากรดานR&D

• จดัหาทุน R&D
• ปรับปรุงเทคโนโลยีการ
ผลิต
• เพิ่มบทบาทของถาบัน

วิจยัและสถาบันการศึกษา 

• รวบรวมและเผยแพรขอมูล
ความตองการผลิตภัณฑยางใน
ตลาดโลกและตลาดตางๆ 
• สํารวจผลิตภัณฑยางที่มีการ
ซ้ือภายในตลาดโลก และ
ศึกษาความเปนไปไดในการ
ผลิตและการสงออกของไทย 

 



บรรณานุกรม 
 
  ดร . สมศักดิ์  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทํายุทธศาสตรการสงเสริม 

SMEs รายสาขา   

  ดร . สมศักดิ์  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตุลาคม 2551  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริม 

SMEs รายสาขา 

  ดร . สมศักดิ์  แตมบุญเลิศชัย  และคณะที่ปรึกษา   ศูนยบริการวิชาการ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  กันยายน 2551 โครงการศึกษาศักยภาพการผลิต

ผลิตภัณฑยางในประเทศ 

  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  ศูนยสารสนเทศและเทคโนโลยี  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (สสว.) 

  รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2550 และแนวโนม 

ป 2551 

  รายงานการศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs  รายสาขา ป 2551  โครงการ

การศึกษา วิเคราะห  และเตือนภัย SMEs รายสาขา (วต.) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม 

  สํานักงานสถิติแหงชาติ  สํามะโนอุตสาหกรรม 2550 , สํามะโนธุรกิจทางการคา

และธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2545   

  สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ มการลงทุ นแห งประ เทศไทย  (BOI) 

http://www.boi.go.th

  แผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาผลิตภัณฑยาง)  สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม  สิงหาคม 2545 
      

 

     

http://www.boi.go.th/
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