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คํานํา 

 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2543 ครอบคลุม กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจการคาปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแตละสาขาอุตสาหกรรมในแตละพื้นที่มีลักษณะการกระจุกตัวของกลุม

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการดําเนินธุรกิจ ปญหาอุปสรรค และขอจํากัดที่แตกตางกัน 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงมีความจําเปนตองทราบสภาพปญหาและผลกระทบจากทุก

มุมมอง ซ่ึงมีผลตอการกําหนดแนวทางการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ใหเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเติบโต ปรับตัว และอยูรอด

ในสถานการณทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งตองกาวทันและผลักดันใหวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมเปนตัวขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เพื่อใหทราบศักยภาพและขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใน

สาขาเปาหมาย ในพื้นที่ และประเด็นการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่นาสนใจ รวมทั้งเพื่อใหมี

แผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาว สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสว.) จึงจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ราย

สาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภท เพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในกลุมที่มี

แนวโนมสําคัญ และเปนนโยบายของรัฐบาล 3 กลุม ประกอบดวย 

1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา: กําหนดศึกษากลุมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-

Based Industry) เปนกลุมที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันซึ่งจะชวยใหเกิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เนนตั้งแตการใชผลผลิต/เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเพื่อใชเปน

พลังงานทดแทนผลผลิตจากน้ํามันปโตรเลียมหรือฟอสซิล (Plants not Petroleum) เปนการชวย

สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคชนบท ขยายความตองการสินคาเกษตร สรางผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ไปจนถึงอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงข้ึน รวมถึงการใช

นวัตกรรมเพื่อสรางสินคา Bio-based Industry ซึ่งสามารถจําแนกอุตสาหกรรมกลุมนี้ออกเปน 4 

กลุมยอย ไดแก  

• กลุมอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ (Bio-Based Industry for Petrochemical and Energy 

Industry) ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรพลังงาน อุตสาหกรรมการผลิตกาซชีวภาพ อุตสาหกรรม

ผลิตไบโอดีเซล โรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมปโตรเลียม เปนตน 

• กลุมอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย (Bio-Based Industry for Health and Wellness) 

ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ สถานพยาบาล อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชสําอาง 

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง เปนตน 

• กลุมอุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบจากพืช (Bio-Based Industry for Food and Feed 

Industry) ไดแก อุตสาหกรรมเกษตร การทําประมง การทําปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูป



ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมการผลิต

น้ํามัน อุตสาหกรรมการผลิตแปง อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองดื่ม เปนตน 

• กลุมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ (Bio-Based Industry for Bio-chemical Industry) ไดแก 

อุตสาหกรรมผลิตเสนใยสังเคราะห อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยาง เปนตน 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่: มุงเนนการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมผูประกอบการใน

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-based SEZs) ซึ่งเนนพื้นที่ที่มีการกระจุกตวั

ของอุตสาหกรรม เพื่อสรางความเชื่อมโยงผูประกอบการตลอดหวงโซอุปทาน ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้ํา อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง หนวยงานภาครัฐ 

องคกรเอกชน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยการกําหนดขอบเขตดังกลาวมีผลตอการ

สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ ตลอดจนมีผล

ตอการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เขต

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรอุตสาหกรรมแหงอนาคต (Super Cluster) ประกอบไปดวย

กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายในอนาคต 6 กลุม ไดแก  

• คลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวนยานยนต กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 จังหวัด ไดแก 

อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

• คลัสเตอรอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 

จังหวัด ไดแก อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

• คลัสเตอรอุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 2 จังหวัด ไดแก ชลบุรี และระยอง  

• คลัสเตอรอุตสาหกรรมดิจิตอล กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 จังหวัด ไดแก เชียงใหม 

และภูเก็ต 

• คลัสเตอรอุตสาหกรรมอาหาร (Food Innopolis) กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด 

ไดแก อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม และ

ภูเก็ต 

• ศูนยกลางดานการแพทย (Medical Hub) กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด ไดแก 

อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม และภูเก็ต 

3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกําหนดประเภท: กําหนดศึกษากลุมผูประกอบการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (Innovative วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) ซึ่งเปนกลุมที่ใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มมูลคา

ของสินคาและบริการ และยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ และถูกคาดหวังเปนกลุมที่จะชวย

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหกาวผานกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง 



(Middle income trap) ซึ่ งในที่นี้ ไดแบงออกเปนดาน Technology-Based และดาน Non-

technology-Based  

• กลุม Technology-Based Industry ประกอบไปดวยผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เนน

การทําวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 

และอุปกรณคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

Semiconductor ระบบการปองกันและอากาศยาน เคร่ืองมือวัดและควบคุม อุปกรณทาง

การแพทยสมัยใหม (electromedical equipment) Photonics การบริการอินเตอรเน็ตและ

การสื่อสาร ผูบริการซอฟตแวร การออกแบบระบบและบริการคอมพิวเตอร ผูใหบริการดาน

วิศวกรรม หองปฏิบัติการวิจัย การทําการทดสอบ และการอบรมดานคอมพิวเตอร 

• กลุม Non-technology-Based (Innovative) Industry หมายถึงกลุมอุตสาหกรรมที่อาศัย

การสรางนวัตกรรมเพื่อทําใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มในตัวสินคา บริการ หรือกระบวนการทาง

ธุรกิจ ที่อยูนอกเหนือจากกลุมอุตสาหกรรมที่ เปน Technology-Based ขางตน เชน 

อุตสาหกรรมแฟชั่น 

การจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/ราย

พื้นที่/กําหนดประเภท มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหทราบขอมูลสภาพปญหาอุปสรรค ขอจํากัดการดําเนินธุรกิจ 

และความตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่แตกตางกัน และเพื่อใหมีแผนการดําเนินงานที่

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

สสว. หวังเปนอยางยิ่งวา ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมราย

สาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภทจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ รัฐบาล หนวยงานราชการที่เก่ียวของ 

ตลอดจนประชาชนทั่วไปไมมากก็นอย และหากมีขอผิดพลาดประการใดตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว). 

      พ.ศ. 2559



บทสรุปผูบริหารและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) เปนอุตสาหกรรมใหมที่เกิดข้ึนจากกระแสความตื่นตัว

ดานสภาพแวดลอม อาทิ ปญหาภาวะโลกรอน ปญหาขยะ สงผลใหเกิดความตื่นตัวดานการใชวัตถุดิบที่ปลูก

ทดแทนใหมได มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตั้งแตกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการกําจัดเพื่อนําไปใชใน

อุตสาหกรรมตางๆ เชน ยานยนต บรรจุภัณฑ สิ่งทอ เปนตน  

 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกหลักสินคาเกษตรโลก จึงมีความจําเปนตอการปรับตัวตอ

แนวโนมที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน ความตองการสินคาในตลาดโลกที่สูงข้ึนเนื่องจากการเพิ่มข้ึนของประชากรโลก

อยางตอเนื่อง การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เชน การใชพลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ ที่อาศัย

วัตถุดิบจากภาคการเกษตรเพื่อทดแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลและผลิตภัณฑปโตรเลียม สงผลภาคการเกษตรที่

ตองปรับตัวเพื่อสามารถตอบสนองตอแนวโนมความตองการในอุตสาหกรรมดังกลาวไดอยางเต็มที่ แนวคิดในการ

กําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในสาขาเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, สาระสําคัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 

พ.ศ. 2555-2564) มีดังนี้  

• การพัฒนาพันธุพืช และปจจัยการผลิตที่มีการใชเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพการ

ผลิต มุงสูการผลิตสินคาเกษตรที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Industry) และการผลิตที่

ยั่งยืน (Sustainable Agriculture) 

• การเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซมูลคา (Value Chain) ทั้งนี้เนื่องจาก 

ปจจุบันการผลิตสินคาเกษตรมีมูลคาเพิ่มนอย เนื่องจากเปนผลิตภัณฑแปรรูปข้ันตน อยางไรก็ดี

ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลคาใหสูงข้ึนไดอีกมาก ทั้งดวยการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต 

เชน การพัฒนาพันธุที่ใหผลผลิตสูงหรือมีคุณสมบัติที่ดี การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และ

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและมีนวัตกรรมที่สูงข้ึนซ่ึงจะชวยเพิ่มมูลคาใหกับ

ผลิตภัณฑทางการเกษตร 

 ขณะที่มาตรการเรงรัดการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในสาขาเกษตร สรุปไดดังนี้ 

• พัฒนาหรือปรับแตงผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระจายเทคโนโลยีชีวภาพ 

สูชุมชนผานกลไกการจัดแปลงสาธิตเทคโนโลยีในพื้นที่ชุมชน โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

กลไกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลไกที่มีอยู  เดิม เชน คลินิกเทคโนโลยี ศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และมหาวิทยาลัยในทองถ่ิน เปนตน 

• เรงรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งดานการพัฒนาสายพันธุพืชที่มีคุณสมบัติที่ดี ดาน

ปจจัยการผลิต และการวจิัยพื้นฐานเพื่ออนาคต โดยเงินทุนวิจัยสวนหนึ่งอาจมาจากเงินภาษีสงออก

สินคาเกษตรและอาหาร 

• รัฐมีนโยบายสงเสริมการวิจัยและการผลิตจีเอ็มโอในเชิงพาณิชย ควบคูกับการสรางความเขมแข็ง

ดานการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ 



 ทั้งนี้ หากพิจารณาภาพรวมทางดานเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา จะพบวาอุตสาหกรรม

แปรรูปยางพาราเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก ในบทนี้จึง

นําเสนอการศึกษาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในฐานที่เปนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่สําคัญอุตสาหกรรมหนึ่ง 

1. สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

พ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิต 

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปน

อยางมาก โดยถาพิจารณาในสวนของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราตนน้าํ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา เนื้อที่ปลูกยาง

ของโลกเพิ่มข้ึนทุกป จาก 73.14 ลานไรในป 2554 เปน 77.6 ลานไรในป 2558 โดยในป 2558 ประเทศไทยมี

พื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 18.0 ลานไร ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมีพื้นที่ประมาณ 22.0 ลานไร และประเทศ

มาเลเซียประมาณ 6.5 ลานไร ซึ่งผูผลิตรายใหญทั้งสามประเทศนี้มีสัดสวนพื้นที่การปลูกยางพารามากกวารอยละ 

60 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วโลก โดยพื้นที่การปลูกยางพาราสวนใหญของทั้งสามประเทศเปนพื้นที่ของ

เกษตรกรรายยอย การปลูกยางพาราของไทยในปจจุบันไดมีการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกไปทั่วทุกภาคของ

ประเทศในป 2558 เนื้อที่ในการเพาะปลูกยางพารารวมทั้งประเทศมีทั้งหมด 18.0 ลานไร แบงออกเปนภาคเหนือ 

0.65 ลานไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.24 ลานไร ภาคกลาง 2.17 ลานไร และภาคใต 12.78 ลานไร โดย

ภาคใตเปนภาคที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดคิดเปนรอยละ 71 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 

18) ภาคกลาง (รอยละ 12) และภาคเหนือ (รอยละ 3) ตามลําดับ (ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2559) สําหรับพื้นที่ปลูกยางพาราสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา 

นครศรีธรรมราช ตรัง และยะลา ตามลําดับ  (ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

สําหรับผลผลิตยางพาราของโลกเพิ่มข้ึนจาก 11.23 ลานตันในป 2554 เปน 12.0 ลานตันในป 2558 

โดยในประเทศไทยมีแนวโนมสูงข้ึนเชนกันจาก 2.63 ลานตันในป 2545 เปน 4.43 ลานตัน ในป 2558 หรือมี

อัตราการเติบโตของผลผลิตอยูที่รอยละ 5.81 ตอป โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกที่มากข้ึน ขณะที่ในทางตรงกันขาม

ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของยางพาราไทย มีแนวโนมที่ลดลง ทั้งนี้จากขอมูลพบวาผลผลิตเฉลี่ยตอไรลดลงจาก 271 

กิโลกรัม/ไร เหลือเพียง 246 กิโลกรัม/ไร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเชนเดียวกัน 

 ในป 2557 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลกมีปริมาณเทากับ 10.08 ลานตัน โดยประเทศไทยเปน

ประเทศที่มีผลผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดเทากับ 4.39 ลานตัน มีกลุมเกษตรกรเพาะปลูกยางพารารวม 

1,568,977 ครัวเรือน ซึ่งเนนไปที่การผลิตยางแผนรมควันและน้ํายางขน ขณะที่ประเทศที่มีผลผลิตยางธรรมชาติ

รองลงมา คือ อินโดนีเซียและมาเลเซียสามารถผลิตยางธรรมชาติไดเทากับ 3.15 ลานตัน และ 0.67 ลานตัน

ตามลําดับ ดังตารางที่ 2-2 ซึ่งทั้งสองประเทศเนนการผลิตยางแทงเปนหลัก (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณโครงการจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอยางยั่งยืน) ซึ่ง

ถึงแมวาประเทศไทยจะมผีลผลิตยางพาราที่ดีแลว แตอัตราการขยายตัวในปดังกลาวลดลงจากป 2556 ประมาณ

รอยละ 1.35 ตามดวยประเทศอินโดนีเซีย จีน และอินเดียตามลําดับ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2558) สวนป 

2558 ประเทศไทยมีผลผลิตยางพารารวมทั้งสิ้น 4.43 ลานตัน ลดลงจากป 2557 ประมาณ 0.13 ลานตัน (การ

ยางแหงประเทศไทย, 2557)  



 โดยผลผลิตที่สามารถผลิตไดในแตละป จากสถิติในป 2558 พบวาพื้นที่ในภาคใตสามารถผลิตไดมาก

ที่สุด โดยผลผลิตจาก 14 จังหวัด ซึ่งประกอบดวย จังหวัดสงขลา ปตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง พัทลุง 

นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ชุมพร และ สุราษฎรธานี สามารถผลิตยางพาราได 3.20 ลานตัน 

และคาดวาในป 2559 จะสามารถผลิตได 3.14 ลานตัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 71.59 ของผลผลิตทั้งหมดของประเทศ  

(ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)  

ขณะที่ความตองการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของประเทศไทยนั้นมาจากความตองการใช

ภายในประเทศและความตองการใชจากตางประเทศ โดยพบวารอยละ 86 เปนความตองการที่มาจาก

ตางประเทศ และมีความตองการใชในประเทศเพียงรอยละ 14 ทั้งนี้ จากตัวเลขทางสถิติแสดงวาประเทศไทยเปน

ผูผลิตและผูสงออกยางแปรรูปข้ันตนรายใหญที่สุด คิดเปน 1 ใน 3 ของการผลิตยางพาราในตลาดโลก ซ่ึงผลผลิต

ยางแปรรูปข้ันตนของประเทศไทยเพื่อการสงออกคิดเปนรอยละ 83 เชน น้ํายางขน ยางแผนรมควัน ยางแทง 

เปนตน และสวนที่เหลือรอยละ 17 ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในระดับปลายน้ํา เชน ยางลอ 

รองเทายาง ยางอุตสาหกรรม ถุงมือ และเสนดายยางยืด เปนตน โดยการสงออกยางพารามีมูลคารวมทั้งสิ้น 

270,153.8 ลานบาท มากเปนอันดับที่ 6 ของการสงออกสินคาทั้งหมดของไทยไปตลาดโลก นอกจากนี้

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑยังเปนแหลงจางงานที่สําคัญในภาคเกษตรมากกวา 6 ลานคนและใน

ภาคอุตสาหกรรมอีกกวา 2 แสนคน  

 สําหรับการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราข้ันตนของโลกในป 2558 มีปริมาณเทากับ 12.24 ลานตัน โดย

ประเทศจีนมีฐานะเปนประเทศที่มีการใชยางแปรรูปข้ันตนมากที่สุดเปนอันดับหนึ่งของโลกเทากับ 5.0 ลานตัน 

รองลงมา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 0.91 ลานตัน ประเทศอินเดีย 1.05 ลานตัน และประเทศญี่ปุน 0.70 ลาน

ตัน ตามลําดับ ซึ่งยางที่นําเขาสวนใหญจะอยูในรูปของยางแทงและยางแผนรมควันเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรม

ยางลอ เนื่องจากประเทศที่นําเขารายใหญนี้ถือเปนประเทศผูนําทางดานอุตสาหกรรมยานยนตของโลก 

(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานศึกษาฉบับสมบูรณโครงการจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมการเกษตรอยางยั่งยืน; สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, เอกสารเผยแพร

อุตสาหกรรมนารู ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง)  

การสงออกและนําเขา 

  ประเทศไทยมีการสงออกยางพาราไทยไปประเทศจีนมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 56.6 สวนใหญ

สงออกยางแทงเพื่อผลิตยางลอ รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย รอยละ 11.5 สงออกน้ํายางขนเพื่อผลิตถุงมือยาง 

และสงออกไปประเทศญี่ปุน รอยละ 7.7 ซึ่งเปนตลาดสงออกยางแผนรมควันที่สําคัญของไทย โดยปริมาณการ 

สงออกยางธรรมชาติของไทยในคร่ึงปแรกของป 2559 อยูที่ 1,897,045.67 ตัน (มูลคา 2,251 ลานดอลลาร

สหรัฐ) ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2558 ที่มีปริมาณ 2,051,177.44 ตัน (มูลคา 2,976.77 ลานดอลลารสหรัฐ) 

หรือขยายตัวลดลงรอยละ 7.51 ซึ่งผลจากการลดลงของยางคอมพาวดและยางอ่ืนๆ โดยเฉพาะยางคอมพาดว

ปรับลดลงมากถึงรอยละ 67.36 ซึ่งชี้ใหเห็นอยางชัดเจนหลังจากที่ทางการจีนไดออกระเบียบสวนผสมยาง 

คอมพาวดใหมใหมียางธรรมชาติไมเกินรอยละ 88 และสวนผสมอ่ืนๆ รอยละ 12 จากเดิมใชยางธรรมชาติเปน 

สวนผสมถึงรอยละ 99.0 - 99.5 โดยไดเร่ิมใชตั้งแตเดือนกรกฎาคมปที่ผานมา ทําใหผูประกอบการยางลอของจีน

เรงซื้อยางคอมพาวดในชวงตนป 2558 กอนจะเร่ิมใชระเบียบใหม สงผลปริมาณการสงออกยางคอมพาวด 



ลดลงอยางมาก สําหรับตลาดสําคัญอ่ืนๆ เชน มาเลเซีย และอินเดีย ขยายตัวดีข้ึน โดยมาเลเซียนําเขาน้ํา 

ยางขนเพิ่มข้ึนเพื่อใชในการผลิตถุงมือยางในประเทศ นอกจากนี้ ตลาดอินเดียยังเติบโตไดดีเนื่องจากผลผลิตยาง

ในอินเดียมีไมเพียงพอตอความตองการใชในอุตสาหกรรมยางลอ ทําใหนําเขายางจากไทยมากข้ึน 

สําหรับการสงออกผลิตภัณฑยางในภาพรวมของป 2559 (จากการคาดการณ) ขยายตัวลดลงจากป 

2558 ผลจากการปรับลดลงเกือบทุกรายการ (ยกเวนน้ํายางขน) โดยปริมาณการสงออก ยางคอมพาวดในชวงคร่ึง

ปหลังคาดวาจะลดลงอีก ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกที่จะสงผลกระทบให 

อุปสงคยางชะลอลง นอกจากนี้ ความรวมมือกันกําหนดมาตรการจํากัดปริมาณยางสงออกของประเทศผูผลิตยาง

รายใหญ ทั้งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อผลักดันราคายางใหสูงข้ึน โดยดําเนินการเปนระยะเวลา 6 เดือน 

ในชวงระหวางเดือนมีนาคมจนถึงสิงหาคม จะทําใหปริมาณการสงออกยางในคร่ึงปหลังลดลงอีก ซึ่งจะสงผลให

ภาพรวมการสงออกตลอดทั้งปลดลงจากปกอน 

สําหรับสัดสวนปริมาณการสงออกสูงสุดในระยะ 6 เดือนของป 2559 (ตั้งแต ม.ค. ถึง มิ.ย.) ยางแทงมี

สัดสวนถึงรอยละ 46.18 หรือมีปริมาณ 876,075.76 ตัน รองลงมาคือ น้ํายางขน ยางคอมพาวด ยางแผนรมควัน 

และยางอ่ืนๆ ตามลําดับ  ประกอบดวย ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ยางรัดของ หลอดและ 

ทอ สายพานลําเลียงและสงกําลัง ผลิตภัณฑยางที่ใชในทางเภสัชกรรม ยางวัลคาไนซ และผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ  

สําหรับการสงออกผลิตภัณฑยางมีภาพรวมมูลคาการสงออกในชวงคร่ึงปแรกของป 2559 มีมูลคา 

2,935.39 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีมูลคา 3,071.89 ลานดอลลารสหรัฐ หรือลดลง

รอยละ 4.44 เปนผลจากการปรับลดลงของผลิตภัณฑยางหลักเกือบทุกรายการ (ยกเวนสายพาน) โดยถุงมือยาง

ปรับลดลงมากที่สุดรอยละ 7.59 สวนยางลอ ถุงยางอนามัย ยางยืด และทอยาง ลดลงรอยละ 5.61, 5.16, 3.81 

และ 0.34 ตามลําดับ ภาพรวมการสงออกที่ปรับลดลงเนื่องจากตลาดยางลอสําคัญๆ เชน จีน ญี่ปุน มาเลเซีย 

ออสเตรเลีย ซาอุดิอาระเบีย อีกทั้งหลายประเทศในสหภาพยุโรป เชน เยอรมนี ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด และ

เบลเยียม ตางหดตัว โดยเฉพาะจีนและญี่ปุนหดตัวคอนขางมาก เนื่องจากจีนยังคงประสบปญหาภาคการผลิต

และการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัว บวกกับระดับหนี้สินในประเทศมีในระดับสูง ทําใหอุปสงคผลิตภัณฑยาง

โดยรวมของจีนยังคงปรับลดลง สวนญี่ปุนก็ไดรับผลการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชนและภาคการสงออก

ยังคงออนแอ อีกทั้งยังประสบปญหาภัยธรรมชาติในประเทศจนทําใหบริษัทรถยนตหลายแหงชะลอการผลิต 

สําหรับประเทศอ่ืนๆ ตางไดรับกระทบจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวตั้งแตปลายปที่ผานมาสงผลตอเนื่องถึงกลางป 

2559 โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศแถบเอเชียที่ตองพึ่งพาภาคการสงออกเปนหลัก และยังประสบปญหารายไดจาก

ภาคเกษตรตกต่ําและราคาน้ํามันที่ผันผวน ทําใหอุปสงคประเทศแถบเอเชียยังคงออนแอ นอกจากนี้ ตลาด

สหภาพยุโรปปรับลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจยังเปราะบาง ตลอดจนไทยไดรับผลกระทบจากการยกเลิกสิทธิพิเศษ

ทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป หรือ GSP ของสหภาพยุโรป ทําใหกลับมาเสียภาษีในอัตราปรกติ (MFN) ปริมาณ

การสงออกถุงมือยางและยางลอไปยังสหภาพยุโรปจึงลดลง นอกจากนี้ ตลาดถุงมือยางในสหรัฐฯ หดตัวหลังจาก

ตลาดเร่ิมนิยมถุงมือยางไนไตรลมากข้ึน และยังประสบปญหาการแขงขันจากผูผลิตและสงออกรายใหญอยาง

มาเลเซียที่ไดเปรียบดานตนทุน เทคโนโลยีการผลิต และกําลังการผลิต ทําใหการสงออกถุงมือยางหดตัวมากใน

ตลาดสหรัฐฯ แตอยางไรก็ตาม ตลาดยางลอสหรัฐฯ ยังขยายตัวดีข้ึนตามการขยายตัวของตลาดรถยนตในสหรัฐฯ 

ประกอบกับการบริโภคในประเทศและภาคแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกรง ทําใหตลาดสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวไดดี 



นอกจากนี้ ความตองการยางลออินเดียปรับเพิ่มข้ึนเพราะอุตสาหกรรมยางลออินเดียประสบปญหาวัตถุดิบยาง 

ในประเทศขาดแคลน ซึ่งการขยายตัวดีข้ึน ทั้งในสหรัฐฯ และอินเดียทําใหการสงออกผลิตภัณฑยางในภาพรวม

ของไทยไมหดตัวมากนัก 

สําหรับภาพรวมมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางตลอดทั้งป (จากการพยากรณ) ลดลงจากปกอน ผลจาก

ยางลอ ถุงมือยาง ยางยืด และถุงยางอนามัย โดยหดตัวในตลาดจีน ญี่ปุน และอีกหลายประเทศในแถบเอเชีย 

เนื่องจากเศรษฐกิจของคูคายังคงชะลอตัว และยังตองอาศัยอาศัยเวลาในการฟนตัว โดยเฉพาะจีนที่ตองอาศัย

เวลาในการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มอุปสงคในประเทศ และแกปญหาภาระหนี้สิน สัดสวนมูลคาการสงออกใน

คร่ึงปแรกของป 2559 ยางลอยังคงมีสัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ 59.15 หรือมีมูลคา 1,736.14 ลานดอลลารสหรัฐ 

รองลงมาคือ ถุงมือยาง ทอยาง ยางยืด ถุงยางอนามัย และสายพาน ตามลําดับ 

ปริมาณการนําเขายางธรรมชาติและยางคอมพาวดของไทยในคร่ึงปแรกของป 2559 อยูที่ 11,671.31 

ตัน (มูลคา 24.21 ลานดอลลารสหรัฐ) เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของป 2558 ที่มีปริมาณ 5,949.04 ตัน หรือ

ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 96.19 โดยมีการนําเขายางคอมพาวดถึง 9,520.52 ตัน และน้ํายางขน 1,711.60 ตัน  

สําหรับแหลงนําเขายางคอมพาวดสวนใหญเปนการนําเขาจากเกาหลีใตและญี่ปุน สวนน้ํายางขนเกือบทั้งหมด

นําเขาจากมาเลเซีย  

สําหรับภาพรวมปริมาณการนําเขาตลอดทั้งปขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2558 เนื่องจากการขยายตัว

คอนขางมากในชวงคร่ึงปแรก และคาดวาอุปสงคของตลาดในประเทศในคร่ึงปหลังจะปรับดีข้ึนภายหลังจากที่

รัฐบาลเรงการใชจายและใชมาตรการตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศมาระยะหนึ่งแลว 

สวนการนําเขาผลิตภัณฑยางภาพรวมมีมูลคาการนําเขาในชวงคร่ึงปแรกของป 2559 มีมูลคา 602.56 ลาน

ดอลลารสหรัฐ ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีมูลคา 615.63 ลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวลดลงรอยละ 

2.12 เปนผลจากการปรับลดลงของ ทอยาง สายพาน ถุงมือยาง และผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ โดยแหลงนําเขา

ผลิตภัณฑยางสวนใหญยังคงมีการนําเขาจากญี่ปุน มาเลเซีย จีน เกาหลีใต เยอรมนี สหรัฐฯ และอินโดนีเซีย แต

การนําเขาจากจีน อินโดนีเซีย และเกาหลีใต ลดลง ในขณะที่ตลาดอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนเล็กนอย สําหรับภาพรวมมูลคา

การนําเขาผลิตภัณฑยางตลอดทั้งป (จากการพยากรณ) เพิ่มข้ึนเล็กนอย 

ราคากลาง 

 ราคายางโดยรวมในคร่ึงปแรกของป 2559 ทั้งราคายางในประเทศ ราคาสงออก และราคาตลาด

ตางประเทศลดลงจาก ชวงเดียวกันของป 2558 โดยราคายางแผนดิบปรับลดลงมากที่สุด รอยละ 12.28 ซึ่งความ

เคลื่อนไหวของราคายางโดยรวมในคร่ึงปแรกของปนี้คอนขางผันผวน โดยราคายางอยูในระดับต่ําในเดือน

มกราคมและกลับมาขยับข้ึนตั้งแต เดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนพฤษภาคม กอนที่จะกลับมาลดลงอีกคร้ังในเดือน

มิถุนายน โดยภาพรวมราคายางที่ปรับลดลงจากปที่ผานมาสาเหตุสําคัญเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนผูใชยางรายใหญประสบปญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแตชวงทายของปที่ผานมา อีกทั้งปริมาณ

ยางในตลาดมีเพิ่มข้ึนหลังจากที่หลายๆ ประเทศหันมาปลูกยางมากข้ึน รวมถึงจีนไดขยายพื้นที่ปลูกไปยังประเทศ

อ่ืนๆ มากข้ึน ประกอบกับราคาดิบในตลาดโลกผันผวนและปรับลดลง และนักลงทุนมีความกังวลเก่ียวกับ

สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง ทําใหราคายางโดยรวมในชวงคร่ึงปแรกลดลงจากปที่ผานมา ถึงแมวา

ประเทศผูผลิตรายใหญทั้งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะรวมกันแกปญหาราคายางตกต่ําโดยการจํากัดปริมาณ



การสงออกยางปริมาณ 6.15 แสนตัน เปนระยะเวลา 6 เดือน รวมถึงรัฐบาลไทยออกมาตรการตางๆ เพื่อดูดซับ

ปริมาณยางในตลาด แตก็ไดผลเพียงระยะสั้นเนื่องจากราคายางเปลี่ยนแปลงตามกลไกของตลาดโลก และถูก

ขับเคลื่อนจากตลาดตางประเทศเปนหลัก 

จํานวนผูประกอบการและการจางงาน 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีผลิตผลยางพาราธรรมชาติเปนจํานวนมากที่สุดของโลก แตเปน

ลักษณะของการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตรในระดับข้ันตนเทานั้น (แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ในประเทศไทย, พิพัฒน วีระถาวรม, 2556) ดังนั้น แมวาประเทศไทยจะเปนผูผลิตและสงออกยางพารารายใหญ

ที่สุดของโลก แตมูลคาการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในระดับตนน้ําและกลางน้าํมีมูลคาการสงออกรวมต่าํ

กวามูลคาการสงออกผลิตภัณทแปรรูปยางพาราในระดับปลายน้ํา โดยในป 2558 การสงออกยางแปรรูปข้ันตน

ของไทย ประกอบดวย ยางแผน ยางแทง น้ํายางขน และยางพาราอ่ืนๆ มีมูลคาการสงออกประมาณ 5,187.85 

ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปกอน ปรับตัวลดลงรอยละ 13.84 ซึ่งแมวาปริมาณการสงออกยางแปรรูปข้ันตน

จะเพิ่มข้ึน แตราคายางปรับตัวลดลงมาก จึงทําใหมูลคาการสงออกลดลงตามไปดวย โดยตลาดสงออกยางพาราที่

สําคัญ คือ จีน มาเลเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทยมีความไดเปรียบดานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เนื่องจากเปนประเทศผูผลิตยางอันดับ

หนึ่งของโลกจึงมีโอกาสและความเปนไปไดในการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราเบื้องตนใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชได รวมทั้งพัฒนาการผลิตเปนผลิตภัณฑ 

แปรรูปยางพาราในอุตสาหกรรมปลายน้ํา ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐไดสนับสนุนใหมีการใชยางธรรมชาติในประเทศ

เพิ่มมากข้ึน โดยใหมีการเพิ่มการผลิตยางที่มีศักยภาพ พัฒนาผลิตภัณฑยางพารา สรางมูลคาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณ

การใชยางใหมากข้ึนโดยมีเปาหมายเพิ่มการใชยางภายในประเทศเปนรอยละ 20 จากเดิมที่มีการใชเพียงรอยละ 

11 ของผลผลิตทั้งหมด หรือประมาณ 3.2 ถึง 3.4 แสนตันตอป (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, ยางพารา: 

การนําไปใชประโยชน) 

  สําหรับโรงงานผลิตผลิตภัณฑยางที่เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยมีจํานวน

ทั้งสิ้น 1,008 โรงงาน ซึ่งโรงงานสวนใหญประมาณรอยละ 40 จะตั้งอยูภาคใต ตามดวยกิจการที่ตั้งอยูในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่รอยละ 35 นอกจากนี้ ยังมีกิจการกระจายตัวอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 

11 ภาคตะวันออกรอยละ 8 ภาคกลางรอยละ 3 และภาคเหนือรอยละ 3 (สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม, จํานวนผูประกอบการ จําแนกตามรหัสประเภทธุรกิจและขนาดวิสาหกิจในป 2557)  

สวนจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางคาดวามมีากกวา 44,000 คน โดยตัวเลขของการจาง

งานในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราจะยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากเปนการจางแรงงานชั่วคราวเปนหลัก รวมถึง

แรงงานตางดาวจํานวนมาก อยางไรก็ดี พบวาบุคลากรในสายการผลิตสวนใหญ (รอยละ 61) มีการศึกษาต่ํากวา

ระดับปริญญาตรี สําหรับบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประมาณรอยละ 33 (สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม, 2555)  

แนวโนมของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

แนวโนมภาพรวมอุตสาหกรรมในชวงคร่ึงปหลังของป 2559 คาดวาภาคสงออกจะยังคงไดรับผลกระทบ

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง และไทยอาจเผชิญกับการเสียสวนแบง



ตลาดในจีนเนื่องจากคูแขงอยางกลุมประเทศ CLMV ตางเรงพัฒนาการผลิตอยางตอเนื่องและเร่ิมมีบทบาทใน

ตลาดจีนมากข้ึน ซึ่งลวนแตเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของการสงออกยางของไทย ในขณะที่อุปสงคยาง 

ในประเทศมีปจจัยหนุนจากตลาดรถยนตในประเทศที่คาดวาจะขยายตัวดีข้ึนในชวงทายของป เนื่องจากมีการ

แขงขันกันจัดแคมเปญของผูประกอบการรถยนตอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนตลาด รวมถึงมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของภาครัฐ และมาตรการเพิ่มปริมาณการใชยางในประเทศนาจะเร่ิมเห็นผลชัดเจนข้ึน ซึ่งจะสงผลให 

อุปสงคยางในประเทศขยายตัวดีข้ึน 

แนวโนมราคายางในชวงคร่ึงปหลังคาดวาจะปรับลดลงเล็กนอยเนื่องจากราคาน้ํามันดิบมีแนวโนมปรับ

ลดลงหลังจากผูผลิตรายใหญสงสัญญานเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรักษาสวนแบงในตลาดโลก และสต็อกน้ํายางดิบใน

สหรัฐฯ ยังมีจํานวนมาก นอกจากนี้ ปจจัยเชิงโครงสรางทั้งปริมาณยางที่จะออกสูตลาดเพิ่มข้ึน และอุปสงค

ตางประเทศอาจชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจจนีที่ยังไมฟนตัว ไดเร็วในระยะสั้นนี้ ซึ่งจะสงผลลบใหราคายางปรับ

ลดลงอีก (รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพาราป 2559, สถาบันพลาสติก) 

สวนภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑยางในคร่ึงปหลังของ ป 2559 คาดวาอุปสงคโดยรวม 

ในประเทศจะปรับดีข้ึนเนื่องจากการดําเนินมาตรการตางๆ ที่เอ้ือตออุตสาหกรรม เชน มาตรการเพิ่มการใชจาย

ของภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง การหนุนการลงทุนในกลุม SMEs และมาตรการสงเสริมการใชยาง

ในประเทศใหมากข้ึน นอกจากนี้ การจัดแคมเปญและการใช กลยุทธกระตุนการขายในรูปแบบตางๆ ของ

ผูประกอบการรถยนตในชวงแหงการขายทายป และการเปดตัวรถยนตรุนใหมที่จะชวยกระตุนตลาด อีกทั้งในชวง

ทายของปจะสิ้นสุดการถือครองรถคันแรกที่กําหนดไว 5 ป ทําใหแนวโนมยอดขายจะปรับดีข้ึนจากชวงตนป ซึ่ง

จะชวยกระตุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางใหปรับตัวดีข้ึน ในขณะที่ภาคสงออกยังคงมีปจจัยเสี่ยง 

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ชะลอตัว เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทําใหอุปสงคโดยรวม

ยังคงออนแอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจจีนที่รากฐานยังไมแข็งแกรงพอที่จะทําใหกลับมาฟนตัวไดเร็วในระยะนี้ 

นอกจากนี ้ญี่ปุนและประเทศแถบเอเชียก็ยังเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะผลจากภาคการสงออก

ที่ยังขยายตัวต่ํา รวมถึงเศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังคงเปราะบาง และยังมีความเสี่ยงจากกรณีสหราชอาณาจักร 

ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่อาจสงผลตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ และประเทศคูคาอ่ืนๆ โดยเฉพาะคาเงินที่

อาจผันผวนซึ่งมีโอกาสที่จะสงผลกระทบตอภาคการคาที่อาจชะลอลงในระยะถัดไป (รายงานสภาวะอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยางและไมยางพาราป 2559, สถาบันพลาสติก) 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา มีประเด็น

ทิศทางที่เปนจุดสําคัญที่ตองพิจารณาเพื่อกําหนดเปนวิสัยทัศนและพันธกิจคือ การที่ประเทศไทยจะตองเนน

สงเสริมการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ สงเสริมการใช

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ สรางผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานไดการ

ยอมรับจากในประเทศและตางประเทศ  เพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตองการของตลาดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในอนาคต การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรม 

แปรรูปยางพารา ตลอดจนการจัดโครงสรางการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่มีความยืดหยุนในการสนับสนนุ



แหลงเงินทุนใหกับผูประกอบการแปรรูปยางพาราเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ และการสงเสริมการทําตลาดสงออก

เพื่อใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยสามารถเขาถึงตลาดไดมากข้ึน  

2.1 วิสัยทัศนและพันธกิจ 

กรอบในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขา

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราโดยสรุปดังนี ้

วิสัยทัศน (Vision) 

“ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขนาดกลางและขนาดยอมมีขีดความสามารถในการ

แขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนยและเอเชียตะวันออก” 

พันธกิจ (Missions) 

1. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัย และบริษัทเอกชน 

ในการพัฒนาและสรางมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

2. จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือยกระดับ

นวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหมๆ  

3. สงเสริมใหเกิดการทําตลาดผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

ประเทศอยางแพรหลาย และสนับสนุนใหเกิดการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของไทยใน

ภูมิภาคเอเชียอาคเนย รวมถึงประเทศในกลุมเอเชียตะวันออก 

4. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีทักษะที่สูงและตรงกับความตองการของ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

5. จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา มาตรฐานผลิตภัณฑ 

แปรรูปยางพารา เพื่อสรางความเขาใจใหกับผูบริโภคในดานความสําคัญของการใชผลิตภัณฑ 

แปรรูปยางพารา และสงเสริมใหผูบริโภคใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ผลิตในประเทศไทย 

2.2 วัตถุประสงคและเปาหมาย 

วัตถุประสงค 

การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการดังนี้ 

1) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย  

2) เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรมของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย 

3) เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมปริมาณการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศซึ่งจะ

สงผลดีตอความเปนอยูที่ดีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  



เปาหมาย 

เปาหมายสําคัญในเชิงยุทธศาสตรไดแก 

1) พัฒนาและผลักดันใหไทยเปนฐานในการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรมในภูมิภาค

เอเชียอาคเนย 

2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีมาตรฐานและไดรับการยอมรับในระดับสากล 

3) เพิ่มปริมาณการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศใหมากข้ึน 

 

2.3 ยุทธศาสตรหลักการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

2.3.1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

วัตถุประสงคหลักของประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราเพื่อเปน

การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา และสงเสริมศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมไทยในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา โดยมีกลยุทธ 5 กลยุทธ และแผนงาน/โครงการที่สําคัญดังตอไปนี้ 

กลยุทธ 

1) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใน

ประเทศไทย 

2) การออกนโยบายและใหสิทธิพิเศษกับ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา  

3) การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราตนแบบที่มีนวัตกรรมของกลุม SMEs ที่ผานการคัดเลือก 

4) การสงเสริมใหเกิดการรวมตัวของนักลงทุน และผูประกอบการขนาดใหญ เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน

การวิจัยและการพัฒนา 

5) การสรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวางกลุม SMEs กับหนวยงานตางๆ 

โดยมีรายละเอียดกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ไดแก 

1) กลยุทธการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราในประเทศไทย โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี ้

(1) ศึกษารูปแบบ และวิธีการในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับผูประกอบการ 

SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในประเทศไทย 

(2) เสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเก่ียวกับ

ประโยชนของนวัตกรรมในผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ผูประกอบการจะไดรับ เพื่อให

ผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของการมีนวัตกรรมในผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

(3) สนับสนุนใหผูประกอบการมีทัศนคติที่ดีและเตรียมความพรอมตอการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ซึ่งจะสงผลตอความไดเปรียบทางแขงขันของกิจการใน

อนาคต 

2) กลยุทธการออกนโยบายและใหสิทธิพิเศษกับ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา โดยกําหนดเปน

แนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี้ 



(1) สนับสนุนใหกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเขารวมประกวดการแขงขัน

ดานนวัตกรรมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา พรอมเงินรางวัลและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

(2) การใหสิทธิพิเศษกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีความสนใจในการทําวิจัยและ

พัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา เชน เงินทุนดอกเบี้ยต่ํา หรือการ

ยกเวนภาษี เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการเนนการวิจัยและพัฒนามากข้ึน 

3) กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราตนแบบที่มีนวัตกรรมของกลุม SMEs ที่ผานการ

คัดเลือกโดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี ้

(1) การรับสมัครผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทยเพื่อการเขารวมโครงการพัฒนา

นวัตกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณ 

(2) การมีกระบวนการคัดเลือกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพใน

การพัฒนานวัตกรรมรวมกันกับหนวยงานภาครัฐ 

(3) การสง เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราตนแบบที่มีนวัตกรรมของกลุม

ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อเตรียมพรอมในการนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเพื่อการ

พาณิชย 

4) กลยุทธการสงเสริมใหเกิดการรวมตัวของนักลงทุน และผูประกอบการขนาดใหญ เพื่อสนับสนุน

เงินทุนในการวิจัยและการพัฒนา โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการ

ดังนี้ 

(1) สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราระหวางกลุมผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม กับนักลงทุนและผูประกอบการขนาดใหญ 

(2) สงเสริมการจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นกับประเด็นดานความรวมมือระหวาง

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม กับนักลงทุนและผูประกอบการขนาดใหญ ตอการ

พัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราเปนประจําอยางตอเนื่อง 

5) กลยุทธการสรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวางกลุม SMEs กับหนวยงานตางๆ โดย

กําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี ้

(1) การเตรียมความพรอมสําหรับชองทางในการขอคําปรึกษาดานการวิจัยและการพัฒนา

ระหวางกลุม SMEs กับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เปนตน 

(2) การสนับสนุนผู เชี่ยวชาญ ผู ให คําปรึกษา จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการศึกษาเพื่อสรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาใหกับกลุม SMEs 

2.3.2 ยุทธศาสตรการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ 

วัตถุประสงคหลักของประเด็นยุทธศาสตรการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ภายในประเทศ เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ ลดการพึ่งการ

สงออกผลิตภัณฑยางพาราในระดับตนน้ําและกลางน้ําไปตลาดตางประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ โดยมีกลยุทธ 3 กลยุทธ และแผนงาน/โครงการที่สําคัญดังตอไปนี้ 



กลยุทธ 

1) การสํารวจความตองการการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศจากหนวยงานภาครัฐ

ทั้งหมด 

2) การออกนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศผานการ

จัดซื้อจัดจางการจัดซื้อจัดจาง 

3) การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหเปนที่ยอมรับ มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่

ไดรับการรับรองตรงกับความตองการของตลาดภายในประเทศ 

โดยมีรายละเอียดกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ไดแก 

1) กลยุทธการสํารวจความตองการการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศจากหนวยงาน

ภาครัฐทั้งหมด โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการ ดังนี ้

(1) ผลักดันการสํารวจความตองการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราหรือผลิตภัณฑที่สามารถทดแทน

โดยยางพาราที่มีความตองการจากหนวยงานภาครัฐทั้งหมด 

(2) จัดทําแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราหรือผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนโดย

ยางพาราใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เพื่อเตรียมพรอมในการตอบสนอง

ความตองการผลิตภัณฑจากหนวยงานของภาครัฐในอนาคต 

2) กลยุทธการออกนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ

ผานการจัดซื้อจัดจางการจัดซื้อจัดจาง โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงาน

โครงการดังนี ้

(1) หนวยงานหรือสถาบันที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยางพาราไทยนํารองในการใชผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยที่มีมาตรฐาน เพื่อเปนตัวอยาง

ของหนวยงานไทยที่ใชผลิตภัณฑและนําไปสูการนําไปใชจากหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ตอไป 

(2) สนับสนุนนโยบายการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย รวมถึงการมีเงื่อนไขที่

เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

(3) สงเสริมใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราผลิต

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีเงื่อนไขและคุณสมบัติตรงกับที่หนวยงานภาครัฐได

กําหนดไว 

3) กลยุทธการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหเปนที่ยอมรับ มีคุณภาพ และมี

มาตรฐานที่ไดรับการรับรองตรงกับความตองการของตลาดภายในประเทศ โดยกําหนดเปน

แนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี้ 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ตรงกับความตองการของ

หนวยงานภาครัฐ 

(2) สํารวจมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย 



(3) สงเสริมและใหความรูเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากับผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เพื่อเปนแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มี

ประสิทธิภาพและไดรับการยอมรับ 

 

2.3.3 ยุทธศาสตรการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

วัตถุประสงคหลักของประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา เพื่อเปน

การเพิ่มมูลคาและปริมาณการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรมในตลาดตางประเทศใหมีสัดสวน

มากยิ่งข้ึน พรอมกับการยกระดับใหกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยเปนฐานการสงออกผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและเอเชียตะวันออก โดยมีกลยุทธ 3 กลยุทธ และแผนงาน/โครงการที่

สําคัญ ดังตอไปนี้  

กลยุทธ 

1) การสํารวจความตองการของตลาดในพื้นที่ยุทธศาสตรเปาหมายของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

2) การสนับสนุนงบประมาณในการใหความรูกับผูประกอบการแปรรูปยางพาราในการทําตลาด

สงออกระหวางประเทศ 

3) การสรางความรวมมือและเครือขายระหวางผูประกอบการ SMEs ไทยกับหนวยงานหรือสมาคม

อุตสาหกรรมยางพาราในตางประเทศ 

โดยมีรายละเอียดกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ไดแก 

1) กลยุทธการสํารวจความตองการของตลาดในพื้นที่ยุทธศาสตรเปาหมายของอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี ้

(1) จัดทําแผนงานในการศึกษาความตองการของตลาดในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

(2) สํารวจความตองการของตลาดในผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

(3) ดําเนินการจัดตั้งหนวยงานกลางหรือตัวแทนในการดําเนินการหาตลาดในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

เพื่อการสนับสนุนสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กลยุทธการสนับสนุนงบประมาณในการใหความรูกับผูประกอบการแปรรูปยางพาราในการทํา

ตลาดสงออกระหวางประเทศ โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี ้

(1) ศึกษาแนวทางในการใหความรูกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อการทําตลาดสงออกระหวางประเทศ 

(2) ผลักดันใหเกิดการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อการใหความรูกับผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อการทําตลาดสงออกระหวาง

ประเทศ 

(3) สนับสนุนการใหความรู กับผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราดานการทําตลาดสงออกอยางตอเนื่อง 



3) กลยุทธการสรางความรวมมือและเครือขายระหวางผูประกอบการ SMEs ไทยกับกิจการเอกชน 

หนวยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรมในตางประเทศ โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตาม

แผนงานโครงการดังนี ้

(1) สนับสนุนการสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการ SMEs ไทยกับกิจการ หนวยงาน หรือ

สมาคมอุตสาหกรรมในตางประเทศ 

(2) ผลักดันใหเกิดการรวมตัวของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อการคาและการ

ลงทุนของกิจการ หนวยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรมในตางประเทศ 

(3) สงเสริมการสงออกผลิตภัณฑยางพาราของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับกิจการ 

หนวยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรมในตางประเทศ 

2.3.4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราไทย 

วัตถุประสงคหลักของประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย เพื่ อส ง เสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

มีศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงมีความพรอมและความสามารถในการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงดานความตองการของตลาดภายใตสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราอยางยั่งยืน โดยมีกลยุทธ 5 กลยุทธ และแผนงาน/โครงการที่สําคัญดังตอไปนี้ 

กลยุทธ 

1) การวางแผนระหวางผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากับสถาบันหรือหนวยงานที่

เก่ียวของในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

2) การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและจัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ  

3) การออกนโยบายสรางแรงจูงใจใหกับกลุม SMEs ในการพัฒนาผลิตภัณฑผานการใหสิทธิประโยชน

ตางๆ และการหาตลาดรองรับใหกับผูประกอบการ SMEs  

4) การสํารวจความตองการเงินทุนและขอจํากัดการเขาถึงแหลงเงินทุน พรอมกับการสนับสนุนการ

เขาถึงแหลงเงินทุนของของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรรมแปรรูปยางพารา 

5) การพัฒนาบุคลากรและผูเชีย่วชาญของผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

โดยมีรายละเอียดกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ไดแก 

1) กลยุทธการวางแผนระหวางผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากับสถาบันหรือ

หนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา โดยกําหนดเปนแนวทางของการ

พัฒนาตามแผนงานโครงการดงันี ้

(1) ผลักดันใหเกิดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารารวมกับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย 



(2) สนับสนุนงบประมาณใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย 

(3) สงเสริมการเขาถึงแหลงขอมูล เทคโนโลยี และเคร่ืองมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

แปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรม เพื่อใหผูประกอบการนําไปเปนแบบอยางเพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราตอไป 

2) กลยุทธการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและจัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่

ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงาน

โครงการดังนี้ 

(1) สํารวจและศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

(2) สนับสนุนการสรางมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราเพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย 

(3) สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานกลางเพื่อทําหนาที่กําหนดมาตรฐาน ตรวจประเมินและรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

3) กลยุทธการออกนโยบายสรางแรงจูงใจใหกับกลุม SMEs ในการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต 

และการบริการผานการใหสิทธิประโยชนตางๆ และการหาตลาดรองรับใหกับผูประกอบการ SMEs  

โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี้ 

(1) ศึกษาแนวทางในการสรางแรงจูงใจใหกับผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพารา 

(2) สนับสนุนการใหสิทธิประโยชนแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราไทยที่มีการพัฒนาความสามารถของกิจการ  

(3) เตรียมพรอมดานตลาดเพื่อรองรับกับการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมของกิจการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของผูประกอบการอยางตอเนื่อง และลด

ขอจํากัดดานความเสี่ยงในการลงทนุของผูประกอบการในระยะยาว 

4) กลยุทธการสํารวจความตองการเงินทุนและขอจํากัดการเขาถึงแหลงเงินทุน พรอมกับการ

สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรรมแปรรูปยางพารา  

(1) ดําเนินการสํารวจความตองการเงินทุนและขอจํากัดดานการเขาถึงแหลงเงินทุนจาก

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรรมแปรรูปยางพารา 

(2) สงเสริมความรวมมือและสรางความเขาใจกับสถาบันการเงินในการออกขอเสนอและเงื่อนไข

ดานเงินทุนที่เหมาะสมกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา 

(3) สนับสนุนในการมีชองทางสวนกลางใหกับผูประกอบการเพื่อการตรวจสอบสถานะของแหลง

เงินทุน ข้ันตอนและเอกสาร ชองทางการติดตอ และการรับขอเสนอแนะนําและขอรองเรียน 

5) กลยุทธการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญของผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี ้



1) การจัดเตรียมแนวทางในการพัฒนาและการผลิตบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

แปรรูปยางพารา 

2) การสนับสนุนดานงบประมาณ ทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  

3) การจัดตั้งหนวยงานในการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 

 

3.   แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราแบงออกเปน 4 ดานหลัก ไดแก ดานการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ดานการ

สนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ ดานการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพารา ดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย ซึ่ง

สามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1.1 แผนงาน/โครงการดานการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

นโยบายการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการผลักดันสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมกับการศึกษาโดยทีม 

ที่ปรึกษา การสัมภาษณเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญ และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูประกอบการดาน

อุตสาหกรรมแปรรรูปยางพารา โดยมีเปาหมายที่สําคัญ คือ การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและ

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การยกระดับผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมไทยใหมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีผานงบประมาณการวิจัยและพัฒนาและเครือขายความรวมมือที่

มีมากข้ึน และการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการ

ผลิตผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทยกับผลิตภัณฑในตางประเทศอยางตอเนื่อง ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการเพื่อการ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในระยะ 5 ป จะเนนการเสริมสราง

นวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ซึ่งประกอบไปดวยกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ดังตอไปนี้ 

1) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใน

ประเทศไทย 

2) การออกนโยบายและใหสิทธิพิเศษกับ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา  

3) การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราตนแบบที่มีนวัตกรรมของกลุม SMEs ที่ผานการคัดเลือก 

4) การสงเสริมใหเกิดการรวมตัวของนักลงทุน และผูประกอบการขนาดใหญ เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน

การวิจัยและการพัฒนา 

5) การสรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวางกลุม SMEs กับหนวยงานตางๆ 

 

 



3.1.2 แผนงาน/โครงการดานการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ 

นโยบายการเสริมสรางศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการสรางความเขมแข็งทางการเงินตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมกับ

การศึกษาโดยทีมที่ปรึกษา การสัมภาษณเชิงลึกกับผู เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมระดมความคิดเห็น

ผูประกอบการดานอุตสาหกรรมแปรรรูปยางพารา มีเปาหมายที่สําคัญ คือ สนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภายในประเทศ ลดการพึ่งพาตลาดการสงออก

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในระดับตนน้ําและกลางน้ํา และสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยที่สามารถตอบสนองกับความตองการของตลาดในประเทศไดเปนอยางดี 

โดยในแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราจะ

เนนการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ภายในประเทศ ซึ่งประกอบไปดวยกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ดังตอไปนี้และในตารางที่ 8-2 

1) การสํารวจความตองการการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศจากหนวยงานภาครัฐ

ทั้งหมด 

2) การออกนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศผานการ

จัดซื้อจัดจางการจัดซื้อจัดจาง 

3) การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหเปนที่ยอมรับ มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่

ไดรับการรับรองตรงกับความตองการของตลาดภายในประเทศ 

3.1.3 แผนงาน/โครงการดานการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

นโยบายการเสริมสรางศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการสรางความเขมแข็งทางการเงิน การ

พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานการประกอบธุรกิจและการลงทุน การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ

ประเทศ และการบูณณาการความรวมมือระหวางประเทศ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมกับการศึกษาโดยทีมที่ปรึกษา การสัมภาษณเชิง

ลึกกับผูเชี่ยวชาญ และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูประกอบการดานอุตสาหกรรมแปรรรูปยางพารา มี

เปาหมายที่สําคัญ คือ เพื่อเพิ่มมูลคาและปริมาณในการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไปยังตลาดตางประเทศ

ที่มีศักยภาพ และการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยกับเครือขาย

ในตางประเทศเพื่อสนับสนุนการคาและการลงทุน อันจะนํามาซึ่งการเติบโตทางมูลคาเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราเพื่อการสงออก ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขา 

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา จะเนนการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ซึ่งประกอบไปดวยกลยุทธ

และแผนงาน/โครงการ ดังตอไปนี้และในตารางที่ 8-3 

1) การสํารวจความตองการของตลาดในพื้นที่ยุทธศาสตรเปาหมายของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

2) การสนับสนุนงบประมาณในการใหความรูกับผูประกอบการแปรรูปยางพาราในการทําตลาด

สงออกระหวางประเทศ 



3) การสรางความรวมมือและเครือขายระหวางผูประกอบการ SMEs ไทยกับกิจการ หนวยงานหรือ

สมาคมอุตสาหกรรมในตางประเทศ 

3.1.4 แผนงาน/โครงการดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราไทย 

นโยบายการเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมกับการศึกษาโดยทีม 

ที่ปรึกษา การสัมภาษณเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญ และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูประกอบการดาน

อุตสาหกรรมแปรรรูปยางพารา มีเปาหมายที่สําคัญ คือ การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหเปนที่

ยอมรับทั้งในตลาดในประเทศและตางประเทศ การสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทยรวมถึงการใหสิทธิประโยชนตางๆ และสงเสริมการ

พัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญใหมีจํานวนมากข้ึน ดังนั้นแผนปฏิบัติการเนนการเสริมสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย ซึ่งประกอบไปดวยกลยุทธและแผนงาน/โครงการ 

ดังตอไปนี้และในตารางที่ 8-4 

1) การวางแผนระหวางผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากับสถาบันหรือหนวยงานที่

เก่ียวของในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

2) การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและจัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ  

3) การออกนโยบายสรางแรงจูงใจใหกับกลุม SMEs ในการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต และ

การบริการผานการใหสิทธิประโยชนตางๆ และการหาตลาดรองรับใหกับผูประกอบการ SMEs  

4) การสํารวจความตองการเงินทุนและขอจํากัดการเขาถึงแหลงเงินทุน พรอมกับการสนับสนุนการ

เขาถึงแหลงเงินทุนของของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรรมแปรรูปยางพารา 

การพัฒนาบุคลากรและผูเชีย่วชาญของผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

4.  การจัดทําโครงการนํารอง 

จากการกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราใน

อนาคต ในสวนของแผนปฏิบัติการไดมีการกําหนดใหมีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตางๆ ในสวนนี้จะ

เปนการนําเสนอโครงการนํารอง โดยตัวอยางของโครงการนํารองนี้จะนําเสนอรายละเอียดในแตละแผน

ยุทธศาสตรรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

หลักการและเหตุผล 

โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารามีหลักการและเหตุผล คือ 

นวัตกรรมถือเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา สรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ 



สงเสริมและสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน และสามารถตอบสนองกับความตองการของตลาดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมมาพบวาปจจุบันวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราโดยสวนใหญยังขาดผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรม

และเทคโนโลยี เนื่องจากการผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขาดความรู เงินทุน อุปกรณและ

เคร่ืองมือ งบประมาณ และผูความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของโครงการนํารองเพื่อ

การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรมของผูประกอบการไทย 

2) เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

3) การยกระดับของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีผานงบประมาณ

การวิจัยและพัฒนาและเครือขายความรวมมือที่มีมากข้ึน  

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  

2) นักธุรกิจ นักลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

3) องคกรเอกชนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

พื้นที่เปาหมาย 

สงขลา และระยอง  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ประมาณ 1 ปงบประมาณและตอเนื่องในแตละปถัดไป 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดตั้งโครงการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา โดยหนวยงานที่เก่ียวของรวมกัน

สนับสนุนดานเงินทุน ผูเชี่ยวชาญ สถานที่ และทรัพยากรดานอ่ืนๆ 

2) เปดรับสมัครผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราที่สนใจ

ในการเขารวมโครงการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา โดยมีคุณสมบัติและ

เงื่อนไข ดังนี้  

- เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทยที่ดําเนินกิจการมา

อยางนอย 3-5 ป 

- นําเสนอประวัติความเปนมาของกิจการ ผลิตภัณฑปจจุบัน โครงสรางกิจการ แนวคิดทางธุรกิจ 

รวมถึงพันธกิจและวิสัยทัศนที่เก่ียวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑยางพาราแปรรูป 



- มีขอเสนอโครงการที่ระบุแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา รวมถึงการ

วิเคราะห SWOT ของกิจการในดานที่เก่ียวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑยางพาราแปรรูป  

3) คัดเลือกกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราจํานวน 

50 รายจากเงื่อนไขและเอกสารที่นําสง ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการ 

4) จัดทํา Workshop และรวมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ และการสราง

แผนธุรกิจระหวางผูประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน ตัวแทนบริษัทเอกชน กับบุคลากรและผูเชี่ยวชาญ

จากหนวยงานที่เก่ียวของ  

5) ผูประกอบการจัดทํารางแผนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา และแผนธุรกิจ พรอมกับการ

นําเสนอแผนเพื่อการรับฟงขอเสนอแนะและการปรับปรุงแผนที่มีความเหมาะสม จากคณะกรรมการ

โครงการ 

6) คณะกรรมการโครงการทําการคัดเลือกแผนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา และแผน

ธุรกิจของกิจการที่มีความนาสนใจและมีความเปนไปไดในทางธุรกิจ รวมถึงสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดในปจจุบันและแนวโนมของตลาดในอนาคต จํานวน 10 ราย 

7) ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกในรอบที่ 2 จะไดรับการสนับสนุนเงนิทนุ และทรัพยากรดานอ่ืนๆตาม

แผนงานที่ไดนําเสนอ และรวมกันพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของกิจการรวมกับ

หนวยงานสนับสนุนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑในเชิงพาณิชยตอไป 

8) สรุปผลและประเมินผลงาน รวมถึงรวบรวมขอมูลตางๆที่เก่ียวของ พรอมทั้งขอเสนอแนะ ขอจํากัด และ

อุปสรรค เพื่อการจัดทําโครงการนํารองสําหรับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในคร้ังตอไป 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

3) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สถาบันวิจัยยาง และการยางแหงประเทศไทย 

5) สถาบันการศึกษา 

4.2 โครงการสงเสริมการบริโภคผลติภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ 

หลักการและเหตุผล 

โครงการสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศมีหลักการและเหตุผล คือ 

ปจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยในอุตสาหกรรมยางพาราเนนการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ในระดับตนน้ําและกลางน้ําที่มีมูลคาต่ํา เชน น้ํายางขน ยางแผน ยางแทง เพื่อการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ 

อยางไรก็ตามประเทศตางๆ เชน จีน อินเดีย เวียดนาม และอ่ืนๆ เร่ิมมีการผลิตผลิตภัณฑดังกลาวมากข้ึนเร่ือยๆ 

ทําใหปริมาณความตองการในตลาดโลกเทียบกับปริมาณการผลิตผลิตภัณฑดังกลาวลดนอยลง สงผลกระทบตอ

ราคาของผลิตภัณฑที่มีแนวโนมลดลงมากข้ึน ดังนั้นวิธีการลดการพึ่งพาตลาดการสงออกผลิตภัณฑดังกลาว และ



เนนการสงเสริมการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศแทน จึงเปนแนวทางในการเพิ่มปริมาณการใช

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากลุมนี้ใหมีมากข้ึน นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมใหมีการพัฒนาสินคาที่สามารถตอบสนองกับความตองการของตลาดภายในประเทศได 

อีกทั้งยังทําใหเกิดการหมุนเวียนของมูลคาทางเศรษฐกิจภายในประเทศอีกดวย ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของ

โครงการนํารองเพื่อการสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในประเทศ 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ภายในประเทศ 

2) เพื่อสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยที่ตรงกับ

ความตองการภายในประเทศ 

3) เพื่อลดการพึ่งพาตลาดการสงออกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอยางยั่งยืน 

กลุมเปาหมาย 

1) หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

2) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  

3) นักธุรกิจ นักลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

4) องคกรเอกชนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

พื้นที่เปาหมาย 

กรุงเทพมหานคร สงขลา และระยอง  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ประมาณ 1 ปงบประมาณและตอเนื่องในแตละปถัดไป 

แนวทางดําเนินการ 

1) หนวยงานที่เก่ียวของเร่ิมดําเนินการนํารองในการสํารวจความตองการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและ

ผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนโดยยางพาราได 

2) สรุปรายงานความตองการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราจากหนวยงานที่เก่ียวของพรอมกับจัดทําแนวทาง

ในการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา 

3) หนวยงานที่เก่ียวของประชาสัมพันธและเชิญชวนใหกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขารวมใน

การจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราผานเงื่อนไขความรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน 



4) หนวยงานที่เก่ียวของเขารวมในการสนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามที่กําหนดไวรวมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราที่

ไดรับการคัดเลือกตามเงื่อนไขของคณะกรรมการโครงการ 

5) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑและสง

มอบผลิตภัณฑใหกับหนวยงานที่เขารวมโครงการนํารอง พรอมการใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะตอ

การพัฒนาผลิตภัณฑตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราอยาง

ตอเนื่อง 

6) สรุปผลและประเมินผลงาน รวมถึงรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ พรอมทั้งขอเสนอแนะ ขอจํากัด 

และอุปสรรค เพื่อการเตรียมพรอมสําหรับการจัดทําโครงการนํารองสําหรับการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑ 

แปรรูปจากหนวยงานราชการอ่ืนๆ ในคร้ังตอไป 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

3) กระทรวงพาณิชย โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) กระทรวงคมนาคม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4.3 โครงการจัดตั้งหนวยธุรกิจเพ่ือแสวงหาตลาดผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในตางประเทศ 

หลักการและเหตุผล 

โครงการจัดตั้งหนวยธุรกิจเพื่อแสวงหาตลาดผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในตางประเทศมีหลักการและ

เหตุผล คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยไมมีความรูและความชํานาญในการทําการตลาด

การคาระหวางประเทศ ประกอบกับปจจุบันไมมีหนวยงานกลางของภาครัฐที่ทําหนาที่ในการหาตลาดของ

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทยในการทําหนาที่สํารวจความตองการและแนวโนมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

จากตางประเทศ ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของโครงการนํารองเพื่อการสงเสริมการการสงออกผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราในตลาดตางประเทศ 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนในการสํารวจตลาด และศึกษาความตองการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใน

ตางประเทศ 

2) เพื่อเพิ่มมูลคาและปริมาณการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมไทยไปยังตลาดตางประเทศที่มีศักยภาพ 

3) เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยกับเครือขายใน

ตางประเทศเพื่อสนับสนุนการคาและการลงทุน 



กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  

2) นักธุรกิจ นักลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

3) องคกรเอกชนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

พื้นที่เปาหมาย 

กรุงเทพมหานคร สงขลา ระยอง  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ประมาณ 1 ปงบประมาณและตอเนื่องในแตละปถัดไป 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทีมสํารวจความตองการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในตางประเทศที่มีศักยภาพและมีสัดสวนนําเขา

ผลิตภัณฑแปรรูปเปนจํานวนมาก  

2) คณะกรรมการโครงการทําการตัดสินใจเลือกประเทศที่เปนเปาหมายที่สอดคลองกับศักยภาพการผลิต

ผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อเตรียมความ

พรอมในการจัดตั้งตั้งหนวยธุรกิจนํารองในตางประเทศ 

3) ศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไข และขอกําหนดในการจัดตั้งหนวยธุรกิจในประเทศเปาหมายที่ไดมีการ

ตัดสินใจจากคณะกรรมการโครงการ  

4) จัดตั้งหนวยธุรกิจในประเทศเปาหมายผานความรวมมือระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

ผูประกอบการธุรกิจ นักธุรกิจและนักลงทุน และหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

5) เร่ิมดําเนินการเปนตัวแทนใหกับกลุม SMEs ไทยในการเสนอผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา พรอมกับการ

ทําหนาที่ในการเจรจาการคา และการลงทุนกับกิจการตางๆ ในตางประเทศที่เปนเปาหมายซึ่งมีความ

ตองการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราจากไทย  

6) หนวยธุรกิจมีการวางแผนในการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทําหนาที่ใน

การสื่อสาร และสรางความรวมมือที่ดีระหวางผูประกอบการไทยและคูคาในตางประเทศ 

7) สรุปผลและประเมินผลงาน รวมถึงรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ พรอมทั้งขอเสนอแนะ ขอจํากัด 

และอุปสรรค เพื่อการทบทวนการจัดทําโครงการนํารองสําหรับการจัดตั้งหนวยธุรกิจในประเทศอ่ืนๆ ที่

มีศักยภาพตอไป 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กระทรวงพาณิชย โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

3) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 



4.4 โครงการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขาดแคลนบุคลากรและ

ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและความสามารถในการดําเนินกิจการ ทั้งในดานที่เก่ียวกับการวิจัยและการพัฒนา 

กระบวนการผลิต การตลาดและการทําธุรกิจสงออก รวมถึงดานเทคโนโลยีซ่ึงปญหาเหลานี้สงผลกระทบโดยตรง

ตอปญหาในการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

ไทยเปนอยางมาก อีกทั้งประเทศไทยมีแผนในการสงเสริมการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของโครงการนํารองเพื่อการสงเสริมศักยภาพ

ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

2) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราใหมีจํานวนมากข้ึน 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  

 

พื้นที่เปาหมาย 

สงขลา และระยอง  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ประมาณ 1 ปงบประมาณและตอเนื่องในแตละปถัดไป 

แนวทางดําเนินการ 

1) สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม รวมถึงปญหาและขอจํากัดที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแปร

รูปยางพาราในปจจุบัน 

2) จัดทําแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในดานตางๆ ที่มีปญหาและมีความจําเปนอยางเรงดวน  

3) เปดรับสมัครบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่อยูในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราจํานวน 

100 ราย เพื่อการเขารวมการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ คือ ดาน



นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานการคาและการสงออก ดานการผลิตและการบริหารจัดการ และดาน

การเกษตร เปนตน 

4) สงเสริมการจัดทํา Workshop การอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมตามแตละดานรวมกับกิจการขนาดใหญทั้งในประเทศและตางประเทศเปน

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

5) การจัดเวทีในการถายทอดองคความรูและประสบการณ โดยบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพใน

อุตสาหกรรมยางพารารวมกับบุคลากรที่สมัครเขารวมโครงการในแตละดาน 

6) คณะกรรมการจัดทําโครงการทําการคัดเลือกบุคลากรที่ผานการเขารวมโครงการฯ เพื่อทําหนาที่เปน 

พี่เลี้ยงในการรวมกันพัฒนาบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราอ่ืนๆ 

7) สรุปผลและประเมินผลงาน รวมถึงรวบรวมขอมูลตางๆที่เก่ียวของ พรอมทั้งขอเสนอแนะ ขอจํากัด และ

อุปสรรค เพื่อการปรับปรุงการจัดทําโครงการนํารองสําหรับพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในคร้ังตอไป 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม 

3) กระทรวงพาณิชย 

4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

5) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 

6) สถาบันการศึกษา 

5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ภาครัฐควรสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหตรงกับความตองการของ

ตลาดเปาหมายในการสงออกผลิตภัณฑดังกลาว โดยจัดหาขอมูลดานการตลาด ผลการวิจัย บท

วิเคราะห และขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของใหกับผูประกอบการ ผานศูนยบริการหรือหนวยงานรับผิดชอบใน

แตละภูมิภาคตางๆ เพื่อใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กไดใชเปนขอมูลในการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของตลาดมากข้ึน 

2) ภาครัฐควรกําหนดหนวยงาน หรืออาจจัดตั้งหนวยงานข้ึนมาใหมเพื่อรับผิดชอบดานการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑยางพารา เพื่อใหบริการและใหคําปรึกษาผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยการ

สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการใหกับหนวยงานดังกลาว ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใหเปน

ผูเชี่ยวชาญดานยางพารา เพื่อใหบริการใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา 

3) ภาครัฐควรทําความรวมมือและเชื่อมโยงดานขอมูลขาวสารกับหนวยงานที่อยูในตางประเทศ อาทิ 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) หรือหอการคาไทยในตางประเทศ เพื่อเปนหนวยที่ใช



เผยแพรผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของผูประกอบการไทยในประเทศกลุมเปาหมาย โดยจัดหาบุคลากร

และเจาหนาที่เฉพาะเพื่อทําการตลาดและประชาสัมพันธผลิตภัณฑแปรรูปเกษตร รวมถึงยางพาราของ

ไทยในประเทศตางๆ ในลักษณะ One-Stop Service 

4) ภาครัฐควรกําหนดกลไกในการควบคุมราคาของยางพาราที่เปนวัตถุดิบใหมีเสถียรภาพ โดยการกําหนด

พื้นที่เพาะปลูก การคาดการณผลผลิต การสงเสริมการนําผลิตภัณฑยางพาราไปใชภายในประเทศเพื่อ

ทดแทนและลดตนทุนสินคาชนิดเดิม  

5) สงเสริมใหเกิดการรวมตัวของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมตลอดหวงโซอุปทาน เพื่อเปนการ

สรางอํานาจตอรองทางการคาแกผูประกอบการรายใหญและผูประกอบการระดับสากล และเพื่อลดการ

เอารัดเอาเปรียบและแกไขปญหาดานรายไดใหกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
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บทท่ี 1 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินโครงการ 
 
 ในบทนี้กลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภท โดยแนวคิดทฤษฎีที่นําเสนอในบทนี้แบงเปน 2 

สวน ไดแก (1) แนวคิดดานการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวโนมสภาวการณของอุตสาหกรรม และ  

(2) แนวคิดดานแผนยุทธศาสตรและการจัดการกลยุทธ 

1.1 แนวคิดดานการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวโนมสภาวการณของอุตสาหกรรม 

1.1.1   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม (Industry Overview)  

การทบทวนวรรณกรรมเปนการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหจัดทํา

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ โดยแบงการดําเนินงานศึกษา ดังนี ้
● รวบรวมขอมูลทุติยภูมิในมิติของภาพรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่มีอยูในปจจุบันของ

กลุมเปาหมาย เชน แผนยุทธศาสตร แผนแมบทอุตสาหกรรม แนวทางการสงเสริมและสนับสนุน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และนโยบายอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ เปนตน 
● รายละเอียดของสถานการณปจจุบัน ขอมูลเชิงสถิติของกลุมเปาหมาย และขอมูลทุติยภูมิที่แสดงถึง

ความสําคัญของกลุมเปาหมายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เชน จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม จํานวนการจางงาน มูลคาการนําเขา-สงออก และมูลคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญอ่ืนๆ 
● โครงสรางของธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ซึ่งประกอบดวยผูประกอบการหลัก 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวของตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของกลุมเปาหมาย 

1.1.2  การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) 

หวงโซคุณคา คือ สายโซของกิจกรรมที่จะกอใหเกิดคุณคา เปนเคร่ืองมือชวยในการทําความเขาใจถึง

บทบาทของแตละสวนวาจะมีสวนชวยเหลือในการกอใหเกิดคุณคาไดอยางไร เปนการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางกิจกรรมตางๆ โดยแบงกิจกรรมภายในเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ

กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) ซึ่งกิจกรรมทุกประเภทมีสวนเก่ียวของในการชวยเพิ่มคุณคาใหกับ

องคกร ดังนั้น การจัดทําหวงโซคุณคาจะเปนเคร่ืองมือที่ชวยเรียงรอยใหทราบถึงกระบวนการและกิจกรรมตางๆ 

ที่มีผลตอความสามารถในการดําเนินงานในภาพรวม ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้าํ เพื่อที่จะรวมกันจัดทําแผนในการ

แกไขปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสม 
การวิเคราะหหวงโซคุณคาและการเชื่อมโยงของสาขาธุรกิจเปาหมาย สามารถวิเคราะหโครงสรางของ

ธุรกิจตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยแสดงถึงความสําคัญของเศรษฐกิจตอการพัฒนาประเทศ โดยแยกการ

วิเคราะหออกเปน 3 ชวง ไดแก 1) ชวงตนน้ํา ไดแก วัตถุดิบ ทรัพยากรที่จําเปนในการผลิตสรางมูลคาเพิ่ม  
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2) กลางน้ํา ไดแก กิจกรรมการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม และ 3) ปลายน้ํา ไดแก การขาย การตลาด และกิจกรรมที่

เก่ียวของกับผูบริโภคปลายทาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนตางๆ เชน กิจกรรมโลจิสติกส การตลาด การ

ขาย และการบริการตางๆ 
 

รูปที่ 1-1 องคประกอบของโซอุปทาน 

 
ท่ีมา: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Michael E. Porter, 1998. 

 
แนวคิดของหวงโซคุณคา แสดงใหเห็นถึง “คุณคา” ทั้งหมดที่องคกรมอบใหแกลูกคา จากการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ภายในองคกร แบงออกได 2 ประเภท คือ  
1. กิจกรรมหลัก (Primary activities) ประกอบดวย 

1) การนําวัสดุอุปกรณสินคามาใชในธุรกิจ (Inbound logistics) กิจกรรมที่เก่ียวกับการขนสง 

การจัดเก็บ และ การแจกจายวัตถุดิบ 

2) การดําเนินงานของฝายตางๆ ที่ตองประสานงานกัน (Operations) การแปรวัตถุดิบใหเปน

สินคา การบรรจุหีบหอ การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 

3) การจัดสงสินคาออก (Outbound Logistics) กิจกรรมเก่ียวกับการจัดเก็บรวบรวม การจัด

จําหนายสินคาและบริการที่เสร็จแลวไปยังผูบริโภค และการบริหารสินคาคงคลัง 

4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) กิจกรรมที่เก่ียวกับการจูงใจใหลูกคาซื้อสินคา

และบริการ เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย การเลือกชองทางการจัดจําหนาย 

5) ผลิตภัณฑและการใหบริการ (Product and Services) กิจกรรมที่เก่ียวกับการใหบริการ 

บํารุงรักษาสินคา การบริการหลังการขาย เชน การติดตั้ง การซอมบํารุง การอบรมการใช

สินคา 
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 2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบดวย 
1) โครงสรางธุรกิจ (Firm Infrastructure) ไดแก การบริหารงานทั่วไป การวางแผน บัญชีการเงนิ 

และการจัดการระบบสารสนเทศ 

2) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ไดแก การสรรหาและ

คัดเลือก การฝกอบรม เงินเดือน และคาตอบแทน 

3) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Management) ไดแก การพัฒนาการออกแบบสินคา 

การออกแบบกระบวนการผลิต  

4) การจัดซื้อสินคาและปจจัยการผลิต (Procurement) ไดแก การจัดหาหรือการจัดซ้ือวัตถุดิบ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือตางๆ 

วงจรของหวงโซคุณคาจะมองความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ อยางครบวงจร โดยพิจารณาวา

กระบวนงานใดบางที่มีความสําคัญจากตนน้ํา ถึงปลายน้ํา และกําหนดผู รับผิดชอบหรือเจาภาพของ 

แตละกระบวนงานใหชัดเจน และแยกบทบาทใหชัดเจนวาใครมีหนาที่อยางไร เพื่อที่จะนําไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงครวมกัน 

1.1.3 การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน  

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน (Competitive Analysis) เปนการวิเคราะหอุตสาหกรรม

ระดับมหภาคตามทฤษฎีของของไมเคิล อี พอรเตอร (Porter, 1998) ซึ่งใหความสําคัญกับการศึกษาปจจัยที่

สามารถสงผลตอศักยภาพในการแขงขันระดับกลุมสาขาธุรกิจหรืออุตสาหกรรม โดยองคประกอบของการ

วิเคราะหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมประกอบไปดวย 5 ปจจัย (Diamond Model) ดังรูปที่  

1-2  ไดแก 
● ปจจัยการผลิต (Factor Conditions) ประกอบไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ (Physical Resources) 

ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่มีอยูตามธรรมชาติ ไดแก แรงงาน แรธาตุ พลังงาน ปาไม ฯลฯ ซึ่งประเทศ

นั้นๆ สามารถครอบครองภายในพรมแดน นอกจากนี้ยังประกอบไปดวยปจจัยการผลิตที่สามารถ

สรางข้ึนไดและมีพลวัต ไดแก ทรัพยากรมนุษย (Human resources) องคความรู (Knowledge 

resources) ทุน/เคร่ืองจักร (Capital resources) และระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure) 

นอกจากนั้นยังรวมถึงปจจัยการผลิตเฉพาะทาง (Specialized resources) ซึ่งสามารถสรางข้ึนเพื่อ

เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจรายกลุมได 
● อุปสงค (Demand Conditions) หมายถึง อุปสงคของผูบริโภคภายในประเทศซึ่งสามารถสรางให

เกิดศักยภาพในการแขงขัน หากประเทศใดมีระดับอุปสงคของผูบริโภคที่ซับซอนจะสามารถสราง

แรงกดดันใหองคกรภาคเอกชนมีนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อผลิตสินคาและบริการที่ดีข้ึน สงผลตอ

การพัฒนาความสามารถในการแขงขัน 
● อุตสาหกรรมสนับสนุน (Related and Supporting Industries) หมายถึง ความพรอมและระดับ

การแขงขันของอุตสาหกรรมที่เก่ียวของรองรับกลุมอุตสาหกรรมหลัก เพราะการมีอุตสาหกรรม
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สนับสนุนที่มีความพรอมและมีการแขงขันสูง สงผลใหสาขาธุรกิจสามารถไดรับบริการที่มี

ประสิทธิภาพ เสริมสรางนวตักรรม และเปดโอกาสในการขยายธุรกิจไปในระดับนานาชาต ิ

รูปที่ 1-2 องคประกอบสําคัญของการวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 
 

 
 

ที่มา: Diamond Model, Michael E. Porter, 1998 
 

● กลยุทธ โครงสราง การแขงขัน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) ประกอบไปดวยปจจัย

ดานที่เก่ียวกับองคกรภายในสาขาอุตสาหกรรม โดยศึกษาการจัดตั้งองคกร การกําหนดกลยุทธ

เปาหมายในการแขงขัน และระดับการแขงขันภายในอุตสาหกรรม ซึ่งควรมีระดับการแขงขันที่สูง

เพื่อสรางแรงกดดันใหภาคเอกชนมีแรงกดดันในการสรางพัฒนานวัตกรรมเพื่อความไดเปรียบใน

การแขงขัน 
● การสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ (Government) หนวยงานภาครัฐสามารถมีอิทธิพลตอปจจัย

ขางตนทั้ง 4 ประการ โดยการกําหนดแนวทางการสนับสนุนปจจัยการผลิต กําหนดระดับอุปสงค

ภายในประเทศ วางกรอบการแขงขันระหวางองคกรภายในอุตสาหกรรม รวมถึงแทรกแซงทั้งใน

ระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT and TOWS) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก แบงเปนปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็งและจุดออน และ

ปจจัยภายนอก ไดแก โอกาสและภัยคุกคาม เปนการประเมินสถานการณที่สงผลกระทบตอธุรกิจ ใชเปนเคร่ืองมือ

ในการชวยกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก 

ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอภาคอุตสาหกรรม โดยกําหนดแนวทางกลยุทธเพื่อใช
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ประโยชนจากจุดแข็งหรือโอกาส และลดจุดออนหรือภัยคุกคาม โดยองคประกอบของการทํา SWOT และการ

วิเคราะหแบบยอนกลับหรือ TOWS ประกอบดวย  
● จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ทรัพยากรดานตางๆ ที่ไดเปรียบหรือสวนที่เขมแข็งภายในองคกร ที่

สามารถใชประโยชนเพื่อผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจของ

องคกร เชน ดานโครงสราง ดานระบบงาน ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดาน

กฎหมาย 
● จุดออน (Weakness) หมายถึง ขอเสียเปรียบ ขอผิดพลาดในองคกรที่เปนขอดอยหรือเปนขอจํากัด

ตางๆ ที่สงผลทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน ดานโครงสราง ดานระบบงาน 

ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดานกฎหมาย 
● โอกาส (Opportunity) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเก้ือกูล

ตอการบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง ดานเทคโนโลยี เปนตน สภาพแวดลอมการดําเนินงานไดแก 

ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขัน ดานผูสนับสนุนปจจัย ดานแรงงาน ดานสถานการณ

นานาชาติ เปนตน 
● อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีลักษณะ

เปนอุปสรรคขัดขวาง หรือทําใหเกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบตอการบริหารงานขององคกร  

เชน สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง ดานเทคโนโลยี 

เปนตน สภาพแวดลอมการดําเนินงาน ไดแก ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขัน ดานผูสนับสนนุ

ปจจัยดานแรงงาน ดานสถานการณนานาชาติ เปนตน 
การวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเพื่อกําหนดยุทธศาสตร สามารถใชการจับคูวิเคราะห

ระหวางปจจัยภายในและภายนอก ตามหลักของ TOWS Analysis ซึ่งแบงได 4 แบบ คือ 
● กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส (SO – Matching Approach) โดยใชจุดแข็งเพื่อเปดโอกาสใหมในการ

แขงขัน 
● กลยุทธจุดแข็ง-ความเสี่ยง (ST – Covering Approach) โดยใชจุดแข็งเพื่อโอบลอมตอภาวะ

คุกคามหรืออุปสรรค 
● กลยุทธจุดออน-โอกาส (WO – Off-Set Approach) โดยใชโอกาสที่มีมาแกจุดออน 
● กลยุทธจุดออน-ภัยคุกคาม (WT – Mitigation Approach) โดยการบรรเทาแกไขเลี่ยงภัยคุกคาม 
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รูปที่ 1-3 การวิเคราะหปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม 

 
ที่มา: http://karen-goldfarb.com, retrieved Jan, 2016. 

 
1.2   แนวคิดดานแผนยุทธศาสตรและการจัดการกลยุทธ 

การวางแผนยุทธศาสตรจะตองตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ (1) องคกรกําลังจะกาวไปทาง

ไหน  (Where are you going?) (2) สภาพแวดลอมเปนอยางไร (What is the environment?) และ (3) องคกร

จะไปถึงจุดหมายไดอยางไร  (How do you get there?) โดยกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร  (Strategic 

Planning Processes) มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

           1) กําหนดวิสัยทัศน  (Vision)    
           2) กําหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ  (Mission)  
           3) กําหนดเปาประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  (Goal)   
           4) กําหนดประเด็นยุทธศาสตรหรือยุทธศาสตร  (Strategy)    
           5) กําหนดกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) หมายถึง รายละเอียดที่เก่ียวของกับการกําหนดทิศทางหรือแนวทาง

ปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน (Vision) และเปาประสงค (Goal) แผน

ยุทธศาสตรที่ดีจะตองถูกกําหนดข้ึนตามวิสัยทัศนของประเทศ อันเปนผลผลิตจากนโยบายระดับสูงของรัฐบาล 

หรือนโยบายระดับสูงของหนวยงานที่รับผิดชอบดานตางๆ ที่ไดทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพอง

ตองกันวาเปนจุดหมายปลายทางที่ประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค 

(Objective) ที่เปนรูปธรรม และสามารถวัดได ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบใน

การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้น องคกรยังสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการ

จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยสรุปคือ แผนยุทธศาสตร เปนเสมือนแนวทางหรือระบบติดตามการ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ดําเนินยุทธศาสตร เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจที่ถูกตอง นําไปสูการวางกรอบงบประมาณที่ถูกตองชัดเจน และเพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานในสวนตางๆ  

รูปที่ 1-4 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) 

 
ที่มา: http://www.chiangrai.net/dashboard5, retrieved Jan 2016. 

ทั้งนี้ การจัดทําแผนยุทธศาสตร ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 

Management Process) ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตร การแปลงแผน

ไปสูการปฏิบัติ หรือการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และสุดทายคือการติดตามและประเมินผล จะ

เห็นไดวา การจัดทําแผนยุทธศาสตรจะเนนในเร่ืองของการกําหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู

เปาหมาย เคร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหมที่นํามาประยุกตใชในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ มีดังนี้ 

1.2.1 ตัวแบบการประเมินองคกร (Performance Appraisal Systems) 

การวัดผลการดําเนินงานในอดีตจะเนนการวัดผลดานการใชงบประมาณซึ่งปญหาการวัดผลดานการเงิน

เปนการวัดผลการดําเนินงานในอดีตไมสามารถประเมินใหเห็นความสามารถในการดําเนินการในปจจุบันและ

อนาคตไดดี ปจจุบันตัวแบบการวัดผลจะมีการวัดหลายมิติ (Multi dimension) ซึ่งตองคํานึงถึงความสําเร็จของ

หนวยงานทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
มีหลายองคกรไดมีการออกแบบการประเมินองคกร โดยกําหนดตัวแปรที่ใชวัดผลการดําเนินงานเพื่อ

เสริมสรางความสามารถดานการแขงขัน ลักษณะของการประเมินผลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
● เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย 
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● สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและระบบการประเมนิผลงาน 
● มีการสนับสนุนจากผูบริหาร 
● รวมอยูในกระบวนการวางแผนกลยุทธ 
● ความสมดุลของการประเมินดานตางๆ 
● เปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคกร 
● เปนระบบยอนกลับเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานใหดีข้ึน 
● เปนกระบวนการพัฒนาตัวเองของบุคลากรและพนักงาน 

1.2.2 ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors – CSFs) 

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ คือ ปจจัยที่สําคัญตอการบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศนองคกรมีปจจัยหลัก

แหงความสําเร็จเปนแนวทางที่เปนรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุกระดับใหมุงไปในทิศทางเดียวกัน ทําให

เจาหนาที่และผูบริหารขององคกรรูวาตองทําสิ่งใดบางเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ขององคกรตอบสนองวิสัยทัศน หาก

ปราศจากปจจัยหลักแหงความสําเร็จวิสัยทัศนขององคกรจะไมไดรับการตอบสนอง 
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จไมจําเปนตองวัดผลได แตทําหนาที่ชี้นําหรือเปนหลักหมายสําคัญตอการ

บรรลุวิสัยทัศน ปจจัยหลักแหงความสําเร็จกําหนดจากวิสัยทัศนหรือพันธกิจขององคกรโดยใชเกณฑตอไปนี้ 
● มุงความสาํคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ 
● มีความเชื่อมโยงกับวสิัยทัศน พนัธกิจ หรือวัตถุประสงคขององคกร 
● มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถเขาใจไดงาย 
● ผูบริหารใหการยอมรับ 
● องคกรสามารถควบคุมผลใหเกิดข้ึนไดในทางปฏิบัต ิ

 
 
 
 
 



 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)                                                   2-1 

บทท่ี 2 

สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 

 

 เทคโนโลยีชีวภาพมีผลตอความกาวหนาดานเทคโนโลยีและมีบทบาทที่สําคัญตอการเปลี่ยนแปลง

ทางดานอุตสาหกรรมไปสูอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based industry) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มผลผลิต

สินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใชกระบวนการผลิตที่ผลิต

ผลิตภัณฑหลายๆ ชนิดไดภายในกระบวนการเดียว ทั้งนี้ ในประเทศไทยไดมีกรอบนโยบายการพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ. 2547-2552) ที่มีเปาหมายเรงรัดการพัฒนาความสามารถดาน

เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยใหเพิ่มข้ึน เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันและลดความสูญเสียทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, 

สาระสําคัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2564)  

 อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) เปนอุตสาหกรรมใหมที่เกิดข้ึนจากกระแสความตื่นตัว

ดานสภาพแวดลอม อาทิ ปญหาภาวะโลกรอน ปญหาขยะ สงผลใหเกิดความตื่นตัวดานการใชวัตถุดิบที่ปลูก

ทดแทนใหมได มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตั้งแตกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการกําจัดเพื่อนําไปใชใน

อุตสาหกรรมตางๆ เชน ยานยนต บรรจุภัณฑ สิ่งทอ เปนตน (สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต,ิ ยุทธศาสตรนวัตกรรม

ดานอุตสาหกรรมวัสดุชีวภาพ) 

 เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกหลักสินคาเกษตรโลก จึงมีความจําเปนตอการปรับตัวตอ

แนวโนมที่มีการเปลี่ยนแปลง เชน ความตองการสินคาในตลาดโลกที่สูงข้ึนเนื่องจากการเพิ่มข้ึนของประชากรโลก

อยางตอเนื่อง การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ เชน การใชพลังงานชีวภาพ วัสดุชีวภาพ ที่อาศัย

วัตถุดิบจากภาคการเกษตรเพื่อทดแทนการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลและผลิตภัณฑปโตรเลียม สงผลภาคการเกษตรที่

ตองปรับตัวเพื่อสามารถตอบสนองตอแนวโนมความตองการในอุตสาหกรรมดังกลาวไดอยางเต็มที่ (สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, สาระสําคัญของกรอบนโยบายการพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2564)  

 สําหรับแนวคิดในการกําหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในสาขาเกษตร (สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, สาระสําคัญของกรอบนโยบายการพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2564) มีดังนี้  

• การพัฒนาพันธุพืช และปจจัยการผลิตที่มีการใชเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ

ผลิต มุงสูการผลิตสินคาเกษตรที่มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Industry) และการผลิตที่

ยั่งยืน (Sustainable Agriculture) 

• การเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซมูลคา (Value Chain) ทั้งนี้เนื่องจาก 

ปจจุบันการผลิตสินคาเกษตรมีมูลคาเพิ่มนอย เนื่องจากเปนผลิตภัณฑแปรรูปข้ันตน อยางไรก็ดี
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ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเพิ่มมูลคาใหสูงข้ึนไดอีกมาก ทั้งดวยการยกระดับประสิทธิภาพการผลิต 

เชน การพัฒนาพันธุที่ใหผลผลิตสูงหรือมีคุณสมบัติที่ดี การควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และ

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและมีนวัตกรรมที่สูงข้ึนซ่ึงจะชวยเพิ่มมูลคาใหกับ

ผลิตภัณฑทางการเกษตร 

 ขณะที่มาตรการเรงรัดการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในสาขาเกษตร (สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ, สาระสําคัญของกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของ

ประเทศไทย พ.ศ.2555-2564; ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพของประเทศไทย, 25551) สรุปไดดังนี้ 

• พัฒนาหรือปรับแตงผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระจายเทคโนโลยีชีวภาพสู

ชุมชนผานกลไกการจัดแปลงสาธิตเทคโนโลยีในพื้นที่ชุมชน โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน 

กลไกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกลไกที่มีอยู  เดิม เชน คลินิกเทคโนโลยี ศูนยถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล และมหาวิทยาลัยในทองถ่ิน เปนตน 

• เรงรัดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งดานการพัฒนาสายพันธุพืชที่มีคุณสมบัติที่ดี ดาน

ปจจัยการผลิต และการวิจยัพื้นฐานเพื่ออนาคต โดยเงินทุนวิจัยสวนหนึ่งอาจมาจากเงินภาษีสงออก

สินคาเกษตรและอาหาร 

• รัฐมีนโยบายสงเสริมการวิจัยและการผลิตจีเอ็มโอในเชิงพาณิชย ควบคูกับการสรางความเขมแข็ง

ดานการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ทั้งนี้ถาพิจารณาภาพรวมทางดานเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา จะพบวาอุตสาหกรรม

แปรรูปยางพาราเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปนอยางมาก ในบทนี้จึง

นําเสนอการศึกษาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในฐานที่เปนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพที่สําคัญอุตสาหกรรมหนึ่ง 

2.1 สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

พ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิต 

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยเปน

อยางมาก โดยถาพจิารณาในสวนของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราตนน้าํ โดยในชวง 5 ปที่ผานมา เนื้อที่ปลูกยาง

ของโลกเพิ่มข้ึนทุกป จาก 73.14 ลานไรในป 2554 เปน 77.6 ลานไรในป 2558 โดยในป 2558 ประเทศไทยมี

พื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ 18.0 ลานไร ขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมีพื้นที่ประมาณ 22.0 ลานไร และประเทศ

มาเลเซียประมาณ 6.5 ลานไร ซึ่งผูผลิตรายใหญทั้งสามประเทศนี้มีสัดสวนพื้นที่การปลูกยางพารามากกวารอยละ 

60 ของพื้นที่ปลูกยางพาราทั่วโลก โดยพื้นที่การปลูกยางพาราสวนใหญของทั้งสามประเทศเปนพื้นที่ของ

เกษตรกรรายยอย (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานศึกษาฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาความรวมมือ

ดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน: ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมภายใตกรอบ

โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) 

 

                                   
1 สุชาติ อุดมโสภกจิ (2555). ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย.  
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ตารางที่ 2-1 เนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตยางพาราของประเทศไทย  
ป เนื้อท่ีปลูก (ลานไร) ผลผลิต (ลานตัน) 

ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย อื่นๆ  รวม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย อื่นๆ รวม 

2553 17.13 21.53 6.38 25.54 71.54 3.25 2.74 0.94 3.73 10.39 

2554 17.28 21.60 6.42 26.86 73.14 3.57 2.98 1.00 3.69 11.23 

2555 17.41 21.78 6.51 28.34 73.97 3.78 3.01 0.92 3.87 11.60 

2556 17.58 21.82 6.51 30.47 76.38 4.14 3.08 0.83 4.15 12.04 

2557 17.73 22.45 6.54 31.26 77.98 4.20 3.17 0.84 4.01 12.22 

2558* 18.00 22.00 6.50 31.10 77.60 4.43 3.23 0.70 3.64 12.00 

อัตราเพ่ิม 

(รอยละ) 

0.94 0.57 0.52 4.06 1.73 5.81 2.09 -9.79 -0.12 1.71 

*หมายเหตุ ประมาณการ 

ท่ีมา: IRSG Vol. 70 No. 1-3 July-September 2015 

การปลูกยางพาราของไทยในปจจุบันไดมีการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกไปทั่วทุกภาคของประเทศในป 

2558 เนื้อที่ในการเพาะปลูกยางพารารวมทั้งประเทศมีทั้งหมด 18.0 ลานไร แบงออกเปนภาคเหนือ 0.65 ลานไร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.24 ลานไร ภาคกลาง 2.17 ลานไร และภาคใต 12.78 ลานไร โดยภาคใตเปนภาคที่มี

พื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดคิดเปนรอยละ 71 รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ 18) ภาคกลาง (รอย

ละ 12) และภาคเหนือ (รอยละ 3) ตามลําดับ (ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

สําหรับพื้นที่ปลูกยางพาราสูงสุด 5 อันดับแรก ไดแก จังหวัดสุราษฎรธานี สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง และ

ยะลา ตามลําดับ  (ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 

สําหรับผลผลิตยางพาราของโลกเพิ่มข้ึนจาก 11.23 ลานตันในป 2554 เปน 12.0 ลานตันในป 2558 

โดยในประเทศไทยมีแนวโนมสูงข้ึนเชนกันจาก 2.63 ลานตันในป 2545 เปน 4.43 ลานตัน ในป 2558 หรือมี

อัตราการเติบโตของผลผลิตอยูที่รอยละ 5.81 ตอป โดยมีเนื้อที่เพาะปลูกที่มากข้ึน ขณะที่ในทางตรงกันขาม

ผลผลิตเฉลี่ยตอไรของยางพาราไทย มีแนวโนมที่ลดลง ทั้งนี้จากขอมูลพบวาผลผลิตเฉลี่ยตอไรลดลงจาก 271 

กิโลกรัม/ไร เหลือเพียง 246 กิโลกรัม/ไร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนเชนเดียวกัน 

 ในป 2557 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลกมีปริมาณเทากับ 10.08 ลานตัน โดยประเทศไทยเปน

ประเทศที่มีผลผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดเทากับ 4.39 ลานตัน มีกลุมเกษตรกรเพาะปลูกยางพารารวม 

1,568,977 ครัวเรือน ซึ่งเนนไปที่การผลิตยางแผนรมควันและน้ํายางขน ขณะที่ประเทศที่มีผลผลิตยางธรรมชาติ

รองลงมา คือ อินโดนีเซียและมาเลเซียสามารถผลิตยางธรรมชาติไดเทากับ 3.15 ลานตัน และ 0.67 ลานตัน

ตามลําดับ ดังตารางที่ 2-2 ซึ่งทั้งสองประเทศเนนการผลิตยางแทงเปนหลัก (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณโครงการจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอยางยั่งยืน) ซึ่ง

ถึงแมวาประเทศไทยจะมีผลผลิตยางพาราที่ดีแลว แตอัตราการขยายตัวในปดังกลาวลดลงจากป 2556 ประมาณ

รอยละ 1.35 ตามดวยประเทศอินโดนีเซีย จีน และอินเดียตามลําดับ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2558) สวนป 

2558 ประเทศไทยมีผลผลิตยางพารารวมทั้งสิ้น 4.43 ลานตัน ลดลงจากป 2557 ประมาณ 0.13 ลานตัน (การ

ยางแหงประเทศไทย, 2557)  
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 โดยผลผลิตที่สามารถผลิตไดในแตละป จากสถิติในป 2558 พบวาพื้นที่ในภาคใตสามารถผลิตไดมาก

ที่สุด โดยผลผลิตจาก 14 จังหวัด ซึ่งประกอบดวย จังหวัดสงขลา ปตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล ตรัง พัทลุง 

นครศรีธรรมราช ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ชุมพร และ สุราษฎรธานี สามารถผลิตยางพาราได 3.20 ลานตัน 

และคาดวาในป 2559 จะสามารถผลิตได 3.14 ลานตัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 71.59 ของผลผลิตทั้งหมดของประเทศ  

(ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) ทั้งนี้ผลผลิตยางพาราในแตละภูมิภาคของ

ประเทศไทยสามารถแสดงดังรูปที่ 2-1 

 

รูปที่ 2-1 ผลผลติยางพาราในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  

ที่มา: ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 

ขณะที่ความตองการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของประเทศไทยนั้นมาจากความตองการใช

ภายในประเทศและความตองการใชจากตางประเทศ โดยพบวารอยละ 86 เปนความตองการที่มาจาก

ตางประเทศ และมีความตองการใชในประเทศเพียงรอยละ 14 ทั้งนี้จากตัวเลขทางสถิติแสดงวาประเทศไทยเปน

ผูผลิตและผูสงออกยางแปรรูปข้ันตนรายใหญที่สุด คิดเปน 1 ใน 3 ของการผลิตยางพาราในตลาดโลก ซ่ึงผลผลิต

ยางแปรรูปข้ันตนของประเทศไทยเพื่อการสงออกคิดเปนรอยละ 83 เชน น้ํายางขน ยางแผนรมควัน ยางแทง 

เปนตน และ สวนที่เหลือรอยละ 17 ใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในระดับปลายน้ํา เชน ยางลอ 

รองเทายาง ยางอุตสาหกรรม ถุงมือ และเสนดายยางยืด เปนตน โดยการสงออกยางพารามีมูลคารวมทั้งสิ้น 

270,153.8 ลานบาท มากเปนอันดับที่ 6 ของการสงออกสินคาทั้งหมดของไทยไปตลาดโลก นอกจากนี้

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑยังเปนแหลงจางงานที่สําคัญในภาคเกษตรมากกวา 6 ลานคนและใน

ภาคอุตสาหกรรมอีกกวา 2 แสนคน (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานศึกษาฉบับสมบูรณโครงการจัดทาํ

แผนแมบทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอยางยั่งยืน; สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม, เอกสารเผยแพรอุตสาหกรรมนารู ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง) 

ภาคเหนือ, 101757, 

2.3%

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

, 649585, 14.5%

ภาคกลาง, 506324, 

11.3%

ภาคใต, 3208397, 

71.8%

หนวย: ตัน, รอยละ 
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ตารางที่ 2-2 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาตปิระเทศตางๆ ในป พ.ศ. 2549-2557 (หนวย: พันตัน) 

 
ที่มา: การยางแหงประเทศไทย, 2557 

 

รูป 2-2 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาตขิองประเทศตางๆ ในป พ.ศ. 2549-2557 

 

ที่มา: กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, 2558 

 สําหรับการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราข้ันตนของโลกในป 2558 มีปริมาณเทากับ 12.24 ลานตัน โดย

ประเทศจีนมีฐานะเปนประเทศที่มีการใชยางแปรรูปข้ันตนมากที่สุดเปนอันดับหนึ่งของโลกเทากับ 5.0 ลานตัน 

รองลงมา คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา 0.91 ลานตัน ประเทศอินเดีย 1.05 ลานตัน และประเทศญี่ปุน 0.70 ลาน

ตัน ตามลําดับ ซึ่งยางที่นําเขาสวนใหญจะอยูในรูปของยางแทงและยางแผนรมควันเพื่อปอนเขาสูอุตสาหกรรม

ยางลอ เนื่องจากประเทศที่นําเขารายใหญนี้ถือเปนประเทศผูนําทางดานอุตสาหกรรมยานยนตของโลก 

(สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานศึกษาฉบับสมบูรณโครงการจัดทําแผนแมบทเพื่อการพัฒนา
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อุตสาหกรรมการเกษตรอยางยั่งยืน; สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, เอกสารเผยแพร

อุตสาหกรรมนารู ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง)  

การสงออกและนําเขา 

  ประเทศไทยมีการสงออกยางพาราไทยไปประเทศจีนมากที่สุด คิดเปนสัดสวนรอยละ 56.6 สวนใหญ

สงออกยางแทงเพื่อผลิตยางลอ รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย รอยละ 11.5 สงออกน้ํายางขนเพื่อผลิตถุงมือยาง 

และสงออกไปประเทศญี่ปุน รอยละ 7.7 ซึ่งเปนตลาดสงออกยางแผนรมควันที่สําคัญของไทย (กฤษณ ีพิสิฐศุภกุล 

25582) โดยปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทยในคร่ึงปแรกของป 2559 อยูที่ 1,897,045.67 ตัน (มูลคา

2,251 ลานดอลลารสหรัฐ) ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2558 ที่มีปริมาณ 2,051,177.44 ตัน (มูลคา 2,976.77 

ลานดอลลารสหรัฐ) หรือขยายตัวลดลงรอยละ 7.51 ซึ่งผลจากการลดลงของยางคอมพาวดและยางอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะยางคอมพาดวปรับลดลงมากถึงรอยละ 67.36 ซึ่งชี้ใหเห็นอยางชัดเจนหลังจากที่ทางการจีนไดออก

ระเบียบสวนผสมยางคอมพาวดใหมใหมียางธรรมชาติไมเกินรอยละ 88 และสวนผสมอ่ืนๆ รอยละ 12 จากเดิมใช

ยางธรรมชาติเปนสวนผสมถึงรอยละ 99.0 - 99.5 โดยไดเร่ิมใชตั้งแตเดือนกรกฎาคมปที่ผ านมา ทําให 

ผูประกอบการยางลอของจีนเรงซื้อยางคอมพาวดในชวงตนป 2558 กอนจะเร่ิมใชระเบียบใหม สงผลปริมาณ 

การสงออกยางคอมพาวดลดลงอยางมาก สําหรับตลาดสําคัญอ่ืนๆ เชน มาเลเซีย และอินเดีย ขยายตัวดีข้ึน โดย

มาเลเซียนําเขาน้ํายางขนเพิ่มข้ึนเพื่อใชในการผลิตถุงมือยางในประเทศ นอกจากนี้ ตลาดอินเดียยังเติบโตไดดี

เนื่องจากผลผลิตยางในอินเดียมีไมเพียงพอตอความตองการใชในอุตสาหกรรมยางลอ ทําใหนําเขายางจากไทย

มากข้ึน 

รูปที่ 2-3 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทย ป 2551-2559 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสือ่สาร, สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2559. 

                                   
2 กฤษณี พิสิฐศุภกุล (2558). สถานการณยางพาราป 2557 และแนวโนมป 2558. 
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ตารางที่ 2-3 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทยในป 2558 และ 2559 

สําหรับการสงออกผลิตภัณฑยางในภาพรวมของป 2559 (จากการคาดการณ) ขยายตัวลดลงจากป 

2558 ผลจากการปรับลดลงเกือบทุกรายการ (ยกเวนน้ํายางขน) โดยปริมาณการสงออก ยางคอมพาวดในชวงคร่ึง

ปหลังคาดวาจะลดลงอีก ประกอบกับ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกที่จะสงผลกระทบใหอุป

สงคยางชะลอลง นอกจากนี้ ความรวมมือกันกําหนดมาตรการจํากัดปริมาณยางสงออกของประเทศผูผลิตยางราย

ใหญ ทั้งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อผลักดันราคายางใหสูงข้ึน โดยดําเนินการเปนระยะเวลา 6 เดือน 

ในชวงระหวางเดือนมีนาคมจนถึงสิงหาคม จะทําใหปริมาณการสงออกยางในคร่ึงปหลังลดลงอีก ซึ่งจะสงผลให

ภาพรวมการสงออกตลอดทั้งปลดลงจากปกอน 

สําหรับสัดสวนปริมาณการสงออกสูงสุดในระยะ 6 เดือนของป 2559 (ตั้งแต ม.ค. ถึง มิ.ย.) ยางแทงมี

สัดสวนถึงรอยละ 46.18 หรือมีปริมาณ 876,075.76 ตัน รองลงมาคือ น้ํายางขน ยางคอมพาวด ยางแผนรมควัน 

และยางอ่ืนๆ ตามลําดับ  ประกอบดวย ยางยานพาหนะ ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ยางรัดของ หลอดและทอ 

สายพานลําเลียงและสงกําลัง ผลิตภัณฑยางที่ใชในทางเภสัชกรรม ยางวัลคาไนซ และผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ  

รูปที่ 2-4 สัดสวนและปริมาณการสงออกยางธรรมชาติในคร่ึงปแรกของป 2559 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสือ่สาร, สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2559. 
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สําหรับการสงออกผลิตภัณฑยางมีภาพรวมมูลคาการสงออกในชวงคร่ึงปแรกของป 2559 มีมูลคา 

2,935.39 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีมูลคา 3,071.89 ลานดอลลารสหรัฐ หรือลดลง

รอยละ 4.44 เปนผลจากการปรับลดลงของผลิตภัณฑยางหลักเกือบทุกรายการ (ยกเวนสายพาน) โดยถุงมือยาง

ปรับลดลงมากที่สุดรอยละ 7.59 สวนยางลอ ถุงยางอนามัย ยางยืด และทอยาง ลดลงรอยละ 5.61, 5.16, 3.81 

และ 0.34 ตามลําดับ (รูปที่ 4 และตาราง 6) ภาพรวมการสงออกที่ปรับลดลงเนื่องจากตลาดยางลอสําคัญๆ เชน 

จีน ญี่ปุน มาเลเซีย ออสเตรเลีย ซาอุดิอาระเบีย อีกทั้งหลายประเทศในสหภาพยุโรป เชน เยอรมนี ฝร่ังเศส 

เนเธอรแลนด และเบลเยียม ตางหดตัว โดยเฉพาะจีนและญี่ปุนหดตัวคอนขางมาก เนื่องจากจีนยังคงประสบ

ปญหาภาคการผลิตและการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัว บวกกับระดับหนี้สินในประเทศมีในระดับสูง ทําให 

อุปสงคผลิตภัณฑยางโดยรวมของจีนยังคงปรับลดลง สวนญี่ปุนก็ไดรับผลการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชน

และภาคการสงออกยังคงออนแอ อีกทั้งยังประสบปญหาภัยธรรมชาติในประเทศจนทําใหบริษัทรถยนตหลายแหง

ชะลอการผลิต สําหรับประเทศอ่ืนๆ ตางไดรับกระทบจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวตั้งแตปลายปที่ผานมาสงผล

ตอเนื่องถึงกลางป 2559 โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศแถบเอเชียที่ตองพึ่งพาภาคการสงออกเปนหลัก และยัง

ประสบปญหารายไดจากภาคเกษตรตกต่ําและราคาน้ํามันที่ผันผวน ทําใหอุปสงคประเทศแถบเอเชียยังคงออนแอ 

นอกจากนี้ ตลาดสหภาพยุโรปปรับลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจยังเปราะบาง ตลอดจนไทยไดรับผลกระทบจากการ

ยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป หรือ GSP ของสหภาพยุโรป ทําใหกลับมาเสียภาษีในอัตราปรกติ 

(MFN) ปริมาณการสงออกถุงมือยางและยางลอไปยังสหภาพยุโรปจึงลดลง นอกจากนี้ ตลาดถุงมือยางในสหรัฐฯ 

หดตัวหลังจากตลาดเร่ิมนิยมถุงมือยางไนไตรลมากข้ึน และยังประสบปญหาการแขงขันจากผูผลิตและสงออกราย

ใหญอยางมาเลเซียที่ไดเปรียบดานตนทุน เทคโนโลยีการผลิต และกําลังการผลิต ทําใหการสงออกถุงมือยางหดตัว

มากในตลาดสหรัฐฯ แตอยางไรก็ตาม ตลาดยางลอสหรัฐฯ ยังขยายตัวดีข้ึนตามการขยายตัวของตลาดรถยนตใน

สหรัฐฯ ประกอบกับการบริโภคในประเทศและภาคแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกรง ทําใหตลาดสหรัฐฯ ยังคง

ขยายตัวไดดี นอกจากนี้ ความตองการยางลออินเดียปรับเพิ่มข้ึนเพราะอุตสาหกรรมยางลออินเดียประสบปญหา

วัตถุดิบยางในประเทศขาดแคลน ซึ่งการขยายตัวดีข้ึน ทั้งในสหรัฐฯ และอินเดียทําใหการสงออกผลิตภัณฑยาง 

ในภาพรวมของไทยไมหดตัวมากนัก 

สําหรับภาพรวมมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางตลอดทั้งป (จากการพยากรณ) ลดลงจากปกอน ผลจาก

ยางลอ ถุงมือยาง ยางยืด และถุงยางอนามัย โดยหดตัวในตลาดจีน ญี่ปุน และอีกหลายประเทศในแถบเอเชีย 

เนื่องจากเศรษฐกิจของคูคายังคงชะลอตัว และยังตองอาศัยอาศัยเวลาในการฟนตัว โดยเฉพาะจีนที่ตองอาศัย

เวลาในการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มอุปสงคในประเทศ และแกปญหาภาระหนี้สิน สัดสวนมูลคาการสงออก 

ในคร่ึงปแรกของป 2559 ยางลอยังคงมีสัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ 59.15 หรือมีมูลคา 1,736.14 ลานดอลลาร

สหรัฐ รองลงมาคือ ถุงมือยาง ทอยาง ยางยืด ถุงยางอนามัย และสายพาน ตามลําดับ (รูปที่ 2-6) 
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รูปที่ 2-5 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทย ป 2551-2559 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสือ่สาร, สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2559. 

รูปที่ 2-6 สัดสวนและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทยในคร่ึงปแรกของป 2559 

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสือ่สาร, สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย, 2559. 

ปริมาณการนําเขายางธรรมชาติและยางคอมพาวดของไทยในคร่ึงปแรกของป 2559 อยูที่ 11,671.31 

ตัน (มูลคา 24.21 ลานดอลลารสหรัฐ) เพิ่มข้ึนจากชวงเดียวกันของป 2558 ที่มีปริมาณ 5,949.04 ตัน หรือ

ขยายตัวเพิ่มข้ึนรอยละ 96.19 โดยมีการนําเขายางคอมพาวดถึง 9,520.52 ตัน และน้ํายางขน 1,711.60 ตัน  

สําหรับแหลงนําเขายางคอมพาวดสวนใหญเปนการนําเขาจากเกาหลีใตและญี่ปุน สวนน้ํายางขนเกือบทั้งหมด

นําเขาจากมาเลเซีย  
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ตารางที่ 2-4 ปริมาณการสงออกผลิตภัณฑยางของไทยในป 2558 และ 2559 

สําหรับภาพรวมปริมาณการนําเขาตลอดทั้งปขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2558 เนื่องจากการขยายตัว

คอนขางมากในชวงคร่ึงปแรก และคาดวาอุปสงคของตลาดในประเทศในคร่ึงปหลังจะปรับดีข้ึนภายหลังจากที่

รัฐบาลเรงการใชจายและใชมาตรการตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศมาระยะหนึ่งแลว 

สวนการนําเขาผลิตภัณฑยางภาพรวมมีมูลคาการนําเขาในชวงคร่ึงปแรกของป 2559 มีมูลคา 602.56 ลาน

ดอลลารสหรัฐ ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีมูลคา 615.63 ลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวลดลงรอยละ 

2.12 เปนผลจากการปรับลดลงของ ทอยาง สายพาน ถุงมือยาง และผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ โดยแหลงนําเขา

ผลิตภัณฑยางสวนใหญยังคงมีการนําเขาจากญี่ปุน มาเลเซีย จีน เกาหลีใต เยอรมนี สหรัฐฯ และอินโดนีเซีย แต

การนําเขาจากจีน อินโดนีเซีย และเกาหลีใต ลดลง ในขณะที่ตลาดอ่ืนๆ เพิ่มข้ึนเล็กนอย สําหรับภาพรวมมูลคา

การนําเขาผลิตภัณฑยางตลอดทั้งป (จากการพยากรณ) เพิ่มข้ึนเล็กนอย 

ราคากลาง 

 ราคายางโดยรวมในคร่ึงปแรกของป 2559 ทั้งราคายางในประเทศ ราคาสงออก และราคาตลาด

ตางประเทศลดลงจาก ชวงเดียวกันของป 2558 โดยราคายางแผนดิบปรับลดลงมากที่สุด รอยละ 12.28 (รูปที่  

2-7) ซึ่งความเคลื่อนไหวของราคายางโดยรวมในคร่ึงปแรกของปนี้คอนขางผันผวน โดยราคายางอยูในระดับต่ําใน

เดือนมกราคมและกลับมาขยับข้ึนตั้งแต เดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนพฤษภาคม กอนที่จะกลับมาลดลงอีกคร้ังใน

เดือนมิถุนายน โดยภาพรวมราคายางที่ปรับลดลงจากปที่ผานมาสาเหตุสําคัญเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนผูใชยางรายใหญประสบปญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแตชวงทายของปที่ผานมา อีกทั้งปริมาณ

ยางในตลาดมีเพิ่มข้ึนหลังจากที่หลายๆ ประเทศหันมาปลูกยางมากข้ึน รวมถึงจีนไดขยายพื้นที่ปลูกไปยังประเทศ

อ่ืนๆ มากข้ึน ประกอบกับราคาดิบในตลาดโลกผันผวนและปรับลดลง และนักลงทุนมีความกังวลเก่ียวกับ

สถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง ทําใหราคายางโดยรวมในชวงคร่ึงปแรกลดลงจากปที่ผานมา ถึงแมวา

ประเทศผูผลิตรายใหญทั้งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะรวมกันแกปญหาราคายางตกต่ําโดยการจํากัดปริมาณ

การสงออกยางปริมาณ 6.15 แสนตัน เปนระยะเวลา 6 เดือน รวมถึงรัฐบาลไทยออกมาตรการตางๆ เพื่อดูดซับ
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ปริมาณยางในตลาด แตก็ไดผลเพียงระยะสั้นเนื่องจากราคายางเปลี่ยนแปลงตามกลไกของตลาดโลก และถูก

ขับเคลื่อนจากตลาดตางประเทศเปนหลัก 

รูปที่ 2-7 ราคายางในประเทศไทย ตลาดลวงหนาโตเกียวและสงิคโปร ป 2558-2559 (มกราคม-มิถุนายน) 

ที่มา: การยางแหงประเทศไทย, 2559 

ตารางที่ 2-5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลวงหนาโตเกียว และสิงคโปรในป 2558 และ 2559 

จํานวนผูประกอบการและการจางงาน 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีผลิตผลยางพาราธรรมชาติเปนจํานวนมากที่สุดของโลก แตเปน

ลักษณะของการแปรสภาพวัตถุดิบทางการเกษตรในระดับข้ันตนเทานั้น (แนวโนมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ในประเทศไทย, พิพัฒน วีระถาวรม, 2556) ดังนั้น แมวาประเทศไทยจะเปนผูผลิตและสงออกยางพารารายใหญ
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ที่สุดของโลก แตมูลคาการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในระดับตนน้ําและกลางน้าํมีมูลคาการสงออกรวมต่าํ

กวามูลคาการสงออกผลิตภัณทแปรรูปยางพาราในระดับปลายน้ํา โดยในป 2558 การสงออกยางแปรรูปข้ันตน

ของไทย ประกอบดวย ยางแผน ยางแทง น้ํายางขน และยางพาราอ่ืนๆ มีมูลคาการสงออกประมาณ 5,187.85 

ลานเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเทียบกับปกอน ปรับตัวลดลงรอยละ 13.84 ซึ่งแมวาปริมาณการสงออกยางแปรรูปข้ันตน

จะเพิ่มข้ึน แตราคายางปรับตัวลดลงมาก จึงทําใหมูลคาการสงออกลดลงตามไปดวย โดยตลาดสงออกยางพาราที่

สําคัญ คือ จีน มาเลเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต และสหรัฐอเมริกา 

ประเทศไทยมีความไดเปรียบดานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เนื่องจากเปนประเทศผูผลิตยางอันดับ

หนึ่งของโลกจึงมีโอกาสและความเปนไปไดในการพัฒนาประเทศใหเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราเบื้องตนใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชได รวมทั้งพัฒนาการผลิตเปนผลิตภัณฑ 

แปรรูปยางพาราในอุตสาหกรรมปลายน้ํา ทั้งนี้หนวยงานภาครัฐไดสนับสนุนใหมีการใชยางธรรมชาติในประเทศ

เพิ่มมากข้ึน โดยใหมีการเพิ่มการผลิตยางที่มีศักยภาพ พัฒนาผลิตภัณฑยางพารา สรางมูลคาเพิ่มเพื่อเพิ่มปริมาณ

การใชยางใหมากข้ึนโดยมีเปาหมายเพิ่มการใชยางภายในประเทศเปนรอยละ 20 จากเดิมที่มีการใชเพียงรอยละ 

11 ของผลผลิตทั้งหมด หรือประมาณ 3.2 ถึง 3.4 แสนตันตอป (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, ยางพารา: 

การนําไปใชประโยชน) 

  สําหรับโรงงานผลิตผลิตภัณฑยางทีเ่ปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยมีจํานวนทัง้สิน้ 

1,008 โรงงาน ดังตารางที่ 2-6 ซึ่งโรงงานสวนใหญประมาณรอยละ 40 จะตั้งอยูภาคใต ตามดวยกิจการที่ตั้งอยู

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่รอยละ 35 นอกจากนี้ ยังมีกิจการกระจายตัวอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอยละ 11 ภาคตะวันออกรอยละ 8 ภาคกลางรอยละ 3 และภาคเหนอืรอยละ 3 (สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม, จํานวนผูประกอบการ จําแนกตามรหัสประเภทธุรกิจและขนาดวิสาหกิจในป 2557)  

สวนจํานวนแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางคาดวามมีากกวา 44,000 คน โดยตัวเลขของการจาง

งานในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราจะยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากเปนการจางแรงงานชั่วคราวเปนหลัก รวมถึง

แรงงานตางดาวจํานวนมาก อยางไรก็ดี พบวาบุคลากรในสายการผลิตสวนใหญ (รอยละ 61) มีการศึกษาต่ํากวา

ระดับปริญญาตรี สําหรับบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีประมาณรอยละ 33 (สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม, 2555)  

ตารางที่ 2-6 ผูประกอบการผลติภัณฑแปรรูปยางพารา ป พ.ศ. 2557 

ผลิตภัณฑยาง 
จํานวนผูประกอบการ (ราย) 

M S รวม 

22111: การผลิตยางลอและยางใน 7 87 94 

22112: การหลอดอกยางและการซอมสรางยางลอ 7 72 79 

22191: การผลิตยางแผน และยางแทง 21 118 139 

22192: การผลิตนํ้ายางขน 14 25 39 

22193: การผลิตส่ิงของเครื่องใชดานสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมท่ีทําจากยาง 11 38 49 

22199: การผลิตผลิตภัณฑยางอื่นๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในท่ีอื่น 56 552 608 

รวม 116 892 1,008 

ที่มา: สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2557) 
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รูปที่ 2-8 รอยละผูประกอบการแปรรูปยางพาราจาํแนกตามพื้นที่ 

 

ที่มา: สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (2557) 

แนวโนมของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

แนวโนมภาพรวมอุตสาหกรรมในชวงคร่ึงปหลังของป 2559 คาดวาภาคสงออกจะยังคงไดรับผลกระทบ

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง และไทยอาจเผชิญกับการเสียสวนแบง

ตลาดในจีนเนื่องจากคูแขงอยางกลุมประเทศ CLMV ตางเรงพัฒนาการผลิตอยางตอเนื่องและเร่ิมมีบทบาทใน

ตลาดจีนมากข้ึน ซึ่งลวนแตเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของการสงออกยางของไทย ในขณะที่อุปสงคยาง 

ในประเทศมีปจจัยหนุนจากตลาดรถยนตในประเทศที่คาดวาจะขยายตัวดีข้ึนในชวงทายของป เนื่องจากมีการ

แขงขันกันจัดแคมเปญของผูประกอบการรถยนตอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนตลาด รวมถึงมาตรการกระตุน

เศรษฐกิจของภาครัฐ และมาตรการเพิ่มปริมาณการใชยางในประเทศนาจะเร่ิมเห็นผลชัดเจนข้ึน ซึ่งจะสงผลให 

อุปสงคยางในประเทศขยายตัวดีข้ึน 

แนวโนมราคายางในชวงคร่ึงปหลังคาดวาจะปรับลดลงเล็กนอยเนื่องจากราคาน้ํามันดิบมีแนวโนมปรับ

ลดลงหลังจากผูผลิตรายใหญสงสัญญานเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรักษาสวนแบงในตลาดโลก และสต็อกน้ํายางดิบ 

ในสหรัฐฯ ยังมีจํานวนมาก นอกจากนี้ ปจจัยเชิงโครงสรางทั้งปริมาณยางที่จะออกสูตลาดเพิ่มข้ึน และอุปสงค

ตางประเทศอาจชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจจีนที่ยังไมฟนตัว ไดเร็วในระยะสั้นนี้ ซึ่งจะสงผลลบใหราคายางปรับ

ลดลงอีก (รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพาราป 2559, สถาบันพลาสติก) 

สวนภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑยางในคร่ึงปหลังของ ป 2559 คาดวาอุปสงคโดยรวม 

ในประเทศจะปรับดีข้ึนเนื่องจากการดําเนินมาตรการตางๆ ที่เอ้ือตออุตสาหกรรม เชน มาตรการเพิ่มการใชจาย

ของภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง การหนุนการลงทุนในกลุม SMEs และมาตรการสงเสริมการใชยาง 

ในประเทศใหมากข้ึน นอกจากนี้ การจัดแคมเปญและการใช กลยุทธกระตุนการขายในรูปแบบตางๆ ของ

ผูประกอบการรถยนตในชวงแหงการขายทายป และการเปดตัวรถยนตรุนใหมที่จะชวยกระตุนตลาด อีกทั้งในชวง

ทายของปจะสิ้นสุดการถือครองรถคันแรกที่กําหนดไว 5 ป ทําใหแนวโนมยอดขายจะปรับดีข้ึนจากชวงตนป ซึ่ง

กรุงเทพฯและปริมณฑล, 

35%

ภาคกลาง, 3%

ภาคตะวันออก, 8%

ภาคใต, 40%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 11%

ภาคเหนือ, 3%

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ
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จะชวยกระตุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางใหปรับตัวดีข้ึน ในขณะที่ภาคสงออกยังคงมีปจจัยเสี่ยง 

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ชะลอตัว เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทําใหอุปสงคโดยรวม

ยังคงออนแอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจจีนที่รากฐานยังไมแข็งแกรงพอที่จะทําใหกลับมาฟนตัวไดเร็วในระยะนี้ 

นอกจากนี ้ญี่ปุนและประเทศแถบเอเชียก็ยังเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะผลจากภาคการสงออก

ที่ยังขยายตัวต่ํา รวมถึงเศรษฐกิจสหภาพยุโรปยังคงเปราะบาง และยังมีความเสี่ยงจากกรณีสหราชอาณาจักร 

ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่อาจสงผลตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ และประเทศคูคาอ่ืนๆ โดยเฉพาะคาเงินที่

อาจผันผวนซึ่งมีโอกาสที่จะสงผลกระทบตอภาคการคาที่อาจชะลอลงในระยะถัดไป (รายงานสภาวะอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑยางและไมยางพาราป 2559, สถาบันพลาสติก) 

 

2.2 นโยบายและแผนยุทธศาสตรของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑเร่ิมตนจากการแปรรูปน้ํายางพาราข้ันตนที่ไดจากการกรีด

เอาน้ํายางสดมาผานกระบวนการที่เหมาะสมและสะดวกตอการนําไปใช สําหรับยางข้ันกลางที่ไดจากการแปรรูป

จากน้ํายางสด จะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ น้ํายางขน และยางแหง ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทงและยาง

อ่ืนๆ (ยางเครป ยางสกิม และยางคอมปาวน) ซึ่งยางแปรรูปข้ันกลางเหลานี้จะถูกนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑยาง

สําเร็จรูปมากมาย ไดแก ยางลอ (ยางรถยนต ยางรถจักรยานยนตและยางรถจักรยาน) พื้นรองเทา รองเทายาง  

ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางรัดของ ทอตางๆ และสายพาน เปนตน (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงาน

ศึกษาฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน: ยุทธศาสตรการพัฒนา

ความรวมมือดานอุตสาหกรรมภายใตกรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) 

 ภายใตกรอบแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอยางยั่งยืนของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ

ยาง ไดมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑโดยมุงเนนการพัฒนา ปรับปรุง เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการแปรรูปผลิตภัณฑจากยาง โดยมีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจสําหรับการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2554) ดังตอไปนี้ 
 วิสัยทัศนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง “ประเทศไทยเปนฐานการผลิตที่สําคัญของ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากยางพารา ทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก” 

 พันธกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ประกอบไปดวย 

1) พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใหอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง โดยใชองคความรู 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อจัดการตนทุนอยางมีประสิทธิภาพ 

2) สนับสนุนปจจัยเก้ือหนุนที่จําเปนและเหมาะสมตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ทั้ง 

ในเร่ืองการผลิต การตลาด การขนสง การเงิน การลงทุน และความเสี่ยง  

3) พัฒนาและสงเสริมบทบาทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางในการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหเติบโต

อยางสมดุลและยั่งยืน โดยคํานึงถึงคุณคาทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม  

4) พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ใหมีศักยภาพในการคาและการลงทุนทั้งในและ

ตางประเทศ 
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 วัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางอยางยั่งยืน มี 3 

ประการดังนี้  

1) เพื่อเปนกรอบแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง

ของไทย  

2) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ใหมี

ความเปนเอกภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึนและเอ้ือตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผลิตภัณฑในหวงโซอุปทาน  

3) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการยกระดับฐานะความเปนอยูของเกษตรกรซึ่งเปนฐานการผลติข้ันตน รวมถึง

ผูประกอบการอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางที่อยูในหวงโซอุปทาน 

 สําหรับยุทธศาสตรการกําหนดแผนงานหรือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางภายใต

แผนแมบทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรอยางยั่งยืน สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบดวยยุทธศาสตรดงัตอไปนี้ 

 1) ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพของอุตสาหกรรมมิใชอาหารไทย ใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางสามารถที่จะรักษาเสถียรภาพของตน ใหพนจาก

สถานการณภัยคุกคาม เพื่อเปนการปรับฐานการผลิตในหวงโซอุปทาน รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพ และสราง

ความรวมมือภายใตความเชื่อมโยงของทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและระหวางประเทศ โดยมีกลยุทธ 3 กลยุทธ 

คือ 

• พัฒนาความพรอมใหกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางในการเขาสูการเปดเสรีการคาและ 

การลงทุน  

• เสริมสรางศักยภาพอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางในการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ  

• สรางความรวมมือระหวางอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางในประเทศและตางประเทศ  

 2) ยุทธศาสตรเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ดวยการสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ม ภายใตความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ และรูปแบบผลิตภัณฑใหมที่

สอดคลองกับความตองการตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใตการบูรณาการความรวมมือกันระหวาง

ภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานประกอบการอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางมีการนําการวิจัยและพัฒนา 

มาใชพัฒนาสินคา การพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อการยกระดับมาตรฐาน และความเขมแข็งโดยมีกลยุทธ

ทั้งหมด 6 กลยุทธ คือ 

• เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางที่เก่ียวของ

ตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้าํ  

• สงเสริมการสรางพันธมิตร การรวมกลุม และการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑยาง  

• พัฒนาสินคาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโดยใช

เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

• ยกระดับคุณภาพของสินคาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางใหเทียบเทามาตรฐานสากล  

• สรางโอกาสและเพิ่มชองทางการตลาดใหกับอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง  
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• สรางและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 3) ยุทธศาสตรสนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง

เพื่อใหสามารถขยายฐานการผลิตและตลาดใหมตามแนวโนมความตองการของผูบริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปตาม

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วโดยมีกลยุทธ 3 กลยุทธ คือ 

• พัฒนาศักยภาพของหนวยงาน สถานประกอบการ และบุคลากรที่เก่ียวของกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง โดยยกระดับความรู ทักษะฯลฯ  

• พัฒนาระบบฐานขอมูลและขอมูลองคความรูเพื่อประโยชนในการวางแผนการลงทุนและการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง  

• ทบทวน ปรับปรุง ผลักดันกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการภาษีและการใหสิทธิประโยชนเพื่อการ

สงเสริมและลดอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 4) ยุทธศาสตรสงเสริมอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางใหเติบโตอยางสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ 

การรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางใหพนจากสถานการณภัยคุกคามที่เกิดจากการ

พัฒนาโดยคํานึงถึงฐานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม โดยมีกลยุทธ 3 กลยุทธ คือ 

• สงเสริมใหธุรกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

มีการพัฒนาบนฐานเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

• สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางในการใชประโยชนและบริหารจัดการทรัพยากร

และสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

• การบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมถึงสรางความเขมแข็งเครือขายการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 

 แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ป พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2574 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ไดทํา

การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง ซึ่งพบวาผูประกอบการไทยมีบทบาทสําคัญในการ

เปนผูรับจางการผลิตใหกับเจาของตราสินคาจากตางประเทศ เนื่องจากผูประกอบการไทยยังขาดการสรางตรา

สินคาใหเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับในระดับสากล แตมีศักยภาพในการเปนผูผลิตสินคาที่มีคุณภาพดี การ

กําหนดบทบาทของผูประกอบการในอนาคตนั้นจึงมุงเนนสูการสรางตราสินคาไทยใหเปนที่ประจักษในเวทีโลก

ตอไปสําหรับอุตสาหกรรมไทยที่มีศักยภาพสูงและมีชองทางการยกระดับไปสูเจาของตราสินคา 

 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางในอนาคตตามแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรม

ไทย ไดระบุวาในชวงแรกหนวยงานที่เก่ียวของควรมีการสงเสริมผูประกอบการเขาสูอุตสาหกรรมการแปรรูปยาง

เปนผลิตภัณฑยางใหมากข้ึนเนื่องจากเปนการเพิ่มมูลคาของสินคา ขณะที่ปจจุบันประเทศไทยมีการสงออกยาง

คอนขางมากแตอยูในรูปของน้ํายางซึ่งมีมูลคาเพิ่มในตัวสินคาคอนขางนอย ซึ่งจําเปนตองอาศัยการสนับสนุนการ

วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางแปรรูป และนําไปสูการสรางตราสินคาของไทย ซึ่งจะเปนการเพิ่มบทบาทและ

ความสําคัญในอุตสาหกรรมยางในระดับโลกมากข้ึน ทําใหมีอํานาจในการตอรองและกําหนดทิศทางราคายาง 

ตลอดจนการควบคุมกลไกการผลิตยางในอนาคตได โดยแนวทางการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมใหมี

ความกาวหนาทัดเทียมกับนานาชาติ และมีความยั่งยืนตอไปในอนาคต ไดกําหนดไวทั้งหมด 3 แนวทางหลักที่

สําคัญ ดังรูปที่ 2-9 ไดแก  
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รูปที่ 2-9 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง  

 

ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม (2554) 

 (1) สรางเสถียรภาพราคายาง การบริหารจัดการสรางความมั่นคงของราคายางเพื่อลดความเสี่ยงจาก

ความผันผวนราคายางซึ่งใชเปนวัตถุดิบ โดยการจัดทําขอตกลงการซ้ือขายยางลวงหนา การจัดทําสัญญาซื้อขาย

ยางแปรรูปข้ันตนลวงหนาเปนรายเดือน 

 (2) พัฒนากลไกในการสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้ํา 

• ยกระดับโครงสรางสนับสนุน โดยการจัดตั้งหนวยงานกลางที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบดานการบริหาร

จัดการยางและผลิตภัณฑอยางครบวงจร พัฒนาโครงสรางสนับสนุนตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ

ยาง ดานการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางปลายน้ํา 

• พัฒนาบุคลากรและเครือขาย พัฒนาเครือขายผูประกอบการอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง

ระดับกลางและระดับเล็ก พัฒนาและบริหารจัดการบุคลากร และองคความรูทางดานยางพารา 

และผลิตภัณฑยางตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ําอยางมีระบบ และสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการ

ประกอบการใหแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 (3) ประชาสัมพันธการบริโภคสนิคาผลิตภัณฑยางและมาตรฐานสินคาไทย 

• สงเสริมการใชผลิตภัณฑยาง โดยเร่ิมจากการสรางคานิยมและความตระหนักในการใชผลิตภัณฑ

ภายในประเทศ สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติในวัสดุอุปกรณตางๆ และปรับปรุง

กฎระเบียบ ขอจํากัดดานระเบียบที่เปนอุปสรรคตออุตสาหกรรม 

• ยกระดับมาตรฐานสินคา โดยการพัฒนามาตรฐาน และสรางการยอบรับในการใชมาตรฐาน

ผลิตภัณฑไทยใหเปนมาตรฐานสากล และสงเสริมการประชาสัมพันธการใชมาตรฐานผลิตภัณฑ

ไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

 

2-18                    สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)    

 ทั้งนี้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางไทยตองไดรับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชยอยางตอเนื่อง

เพื่อเพิ่มคุณคาและมีความหลากหลายใหกับผลิตภัณฑ มีมาตรฐานรับรองผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล

จนสามารถเปนผูนําในการสงออกผลิตภัณฑยางของโลก ตลอดจนเปนศูนยกลางตลาดการซื้อขาย วัตถุดิบยางที่

สามารถกําหนดปริมาณการผลิต และราคายางได รวมทั้งมีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในประเทศมากข้ึน เปน

แหลงผลิตและสงออกยางและผลิตภัณฑยางอันดับที่ 1 ของโลกทั้งยางดิบ และผลิตภัณฑยางโดยมีสินคาหลัก 2 

กลุม คือ 

• ผลิตภัณฑยางสําหรับยานพาหนะ เชน ยางรถจักรยานยนต รถบรรทุก โดยเฉพาะยางหลอดอก

รถยนตและ ผลิตภัณฑยางที่ใชในยานพาหนะ และพัฒนาใหมีศักยภาพในการผลิตยางเสนลวด 

(Radial Tyre) 

• ผลิตภัณฑยางที่สําคัญ เชน ถุงมือ ถุงยางอนามัย เสนดายยางยืด หรือที่นอน โดยจะตองสามารถ

กาวข้ึนมาเปนผูนําแทนประเทศมาเลเซีย ภายในป พ.ศ. 2563 

 นอกจากนี้ควรสงเสริมการรีไซเคิลและการนํากลับมาใชใหมของผลิตภัณฑยาง ซ่ึงจะชวยในการลด

ปริมาณมลภาวะที่เกิดจากยางเกาแลว มีการสงเสริมการมีศูนยทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑยางที่จะชวยในการ

ตรวจสอบมาตรฐานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางที่ใชในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาใหเปนฐานการตรวจสอบ

ผลิตภัณฑยาง รวมถึงสรางมาตรฐานผลิตภัณฑยางบางประเภท โดยเปนผูกําหนดและควบคุมมาตรฐานของ

ผลิตภัณฑยางบางกลุมเชน Thailand gloves standard เปนตน 

 ทั้งนี้จากการศึกษาภาพรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตรในปจจุบัน แสดงใหเห็นวานโยบายและแผน

ยุทธศาสตรมีความชัดเจนในการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนฐานการผลิตที่สําคัญของผลิตภัณฑแปรรูปจาก

ยางพารา โดยมีพันธกิจตางๆในการสนับสนุนอุตสาหกรรมซึ่งเนนในการที่จะใชองคความรูตอการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม สรางความไดเปรียบทางการแขงขันผานการพัฒนาคุณภาพของสินคาใหมีมาตรฐาน

เทียบเทามาตรฐานสากล สรางพันธมิตรในกิจการรวมกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการ เนนการสรางอุตสาหกรรมยางพาราที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงเนนการสงเสริมการคาของ

กิจการระหวางประเทศ  

 อยางไรก็ตาม นโยบายและแผนยุทธศาสตรในการสงเสริมอุตสาหกรรมยางพาราควรมีการสงเสริมและ

สนับสนุนการทําวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑยางพาราแปรรูปของผูประกอบการผานความรวมมือกับหนวยงาน

หรือสถาบันที่เก่ียวของ มีการสรางแนวทางและสงเสริมการรวมกลุมของสมาชิกในอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป

จากภาครัฐใหมีความชัดเจนและมีความเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยมีจุดประสงคเพื่อใหเกิดการเรียนรู การพัฒนา 

และการบริหารทรัพยากรของอุตสาหกรรมยางพารารวมกัน นอกจากนี้ นโยบายและแผนยุทธศาตรควรมีการ

สงเสริมใหเกิดการบริโภคหรือมีการใชผลิตภัณฑยางพาราแปรรูปภายในประเทศมากยิ่งข้ึน รวมถึงมีการกําหนด

มาตรฐานของผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปแตละประเภทของสินคาใหมีความชัดเจนและมี

รายละเอียดกําหนดไวตามหนวยงานที่มีหนาที่ในการกํากับดูแล ขณะเดียวกันนโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน

การตลาดก็ถือวามีสวนสําคัญตอการสงเสริมชองทางทางการคาระหวางผูประกอบการกับตลาดทั้งในและ

ตางประเทศ  
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 ขณะที่แผนและนโยบายในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมยางแปรรูป

และผลิตภัณฑยางของประเทศไทย จากการพิจารณาแผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ป 2555 – 2574 

ของกระทรวงอุตสาหกรรม พบวามีการเชื่อมโยงถึงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบการใหแก

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ซึง่นโยบายดังกลาวเปนนโยบายที่จะมีสวนสําคัญตอการพัฒนา

ดานนวัตกรรม การลงทุน และศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

ประเทศ สวนแผนแมบทเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอยางยั่งยืน ของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได

พูดถึงประเด็นการสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอการ

พัฒนา โดยคํานึงถึงพื้นฐานดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีสวนสําคัญตอการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ 

 ทั้งนี้แผนและนโยบายในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมยางแปรรูปและ

ผลิตภัณฑยางของประเทศไทยที่ภาครัฐควรสนับสนุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากแผนและนโยบายในปจจุบัน คือ การ

สงเสริมและพัฒนาความสามารถของบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การสนับสนุนการสราง

ผลิตภัณฑยางที่มีนวัตกรรมผานการพัฒนาและการวิจัยใหกับกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เนนการ

สงเสริมการรวมกลุมหรือการสรางเครือขายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภายในประเทศเพื่อใหมี

ความสามารถในการแขงขันมากยิ่งข้ึน และการมีหนวยงานที่ชวยในการสนับสนุนแผนและนโยบายในการสงเสริม

ดานการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 3 

นโยบายดานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของตางประเทศ 

 
บทนี้กลาวถึงนโยบายดานการสงเสริมอุตสาหกรรมยางพาราของตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เปนคู

แขงขันของไทย ซึ่งไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และจีน และความรวมมือระหวางวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของไทยและตางประเทศ 

3.1 นโยบายดานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของตางประเทศ 

3.1.1 นโยบายดานยางพาราของอินโดนีเซีย  

ประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศที่มีเนื้อที่ปลูกยางพารามากที่สุดในโลก โดยในป 2558 มีเนื้อที่ปลูก

ยางพาราประมาณ 22 ลานไร มีผลผลิตประมาณ 3.23 ลานตัน อยางไรก็ดี พบวา ในป 2556 ปริมาณการผลิต

และสงออกยางพาราของอินโดนีเซียจะเปนอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศไทย คือมีการสงออกกวา 2.71 ลาน

ตัน โดยมีการสงออกยางแทงมากสุด คือ 2.62 ลานตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 97 รองลงมาคือยางแผนรมควัน 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 3 นอกจากนี้ ประเทศอินโดนีเซียมีการนําเขายางพาราธรรมชาติกวา 24,586 ตัน โดย

นําเขาจากประเทศมาเลเซียเปนหลัก รองลงมาคือประเทศเวียดนามและประเทศไทย เนื่องจากทําเลที่ตั้งของ

ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่อยูใกลเคียงกัน ทําใหคาใชจายในการขนสงนั้นถูกกวาที่จะนําเขาจากประเทศ

อ่ืน ประกอบกับการเขาไปลงทุนของนักลงทุนชาวมาเลเซียในประเทศอินโดนีเซียเปนจํานวนมาก จึงทําใหมีการนําเขา

ยางพาราจากประเทศมาเลเซียมากกวาประเทศอ่ืนๆ (Rubber Intelligence Unit. ประเทศอินโดนีเซีย)  

ขณะที่ผลิตภัณฑยางพาราแปรรูป ประเทศอินโดนีเซียมีการสงออกผลิตภัณฑยางแปรรูปทั้งสิ้น 2,020 

ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการสงออกยางยานพาหนะมากที่สุด อาทิ ยางลอยานยนต ยางลอตัน ยางใน และยาง

หลอดอก เปนตน มีมูลคาประมาณ 1,705 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 85 รองลงมาคือ ถุงมือ

ยาง สายพาน และหลอดและทอ คิดเปนสัดสวนรอยละ 11, 3 และ 1 ตามลําดับ (Rubber Intelligence Unit. 

ประเทศอินโดนีเซีย) อยางไรก็ตามผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราบางชนิดที่ผลิตจากน้ํายางขนโดยเฉพาะถุงยาง

อนามัย และถุงมือยางของอินโดนีเซียยังไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ เนื่องจากความจําเปนที่

ตองใชเทคโนโลยีในการผลิตและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานสารเคมีในการผลิต ดังนั้น อินโดนีเซียจึงนําเขา

ถุงยางอนามัยและถุงมือยางมาจากประเทศไทยและมาเลเซียเนื่องจากคุณภาพสินคาของประเทศทั้งสองเปนที่

ยอมรับในระดับสากล (รายงานศึกษาฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศ

เพื่อนบาน: ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมภายใตกรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม

ฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย, สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556) 

สวนนโยบายที่ เ ก่ียวของกับอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศอินโดนี เซียไดมีการวางแผน 

ใชพื้นที่เกาะสุมาตราเปนหลักในการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปยางพารา (Rubber Intelligence 

Unit ประเทศอินโดนีเซีย) 
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รูปที่ 3-1 สัดสวนการสงออกผลติภัณฑแปรรูปยางพาราของประเทศอินโดนีเซีย ป  2556 

 

ที่มา: Rubber Intelligence Unit. ประเทศอินโดนีเซีย 

3.1.2 นโยบายยางพาราของมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียมีความตองการใชน้ํายางพารามากกวายางแหงเพื่อนําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑ

ยางพาราแปรในรูปแบบที่ใชน้ํายาง โดยนําเขาน้ํายางขนจากประเทศไทยเปนหลักที่รอยละ 54 ตามดวยประเทศ

เวียดนามและประเทศฟลิปปนสที่รอยละ 19 และรอยละ 14 ตามลําดับ โดยสาเหตุที่นําเขาน้ํายางจากประเทศ

ไทยเนื่องจากมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย มีระยะทางและตนทุนในการขนสงต่ํากวาการนําเขาจากเวียดนาม

และฟลิปปนส (Malaysian Rubber Board. Natural Rubber Statistics, 2015) 

รูปที่ 3-2 สัดสวนการนําเขายางพาราธรรมชาติของประเทศมาเลเซีย ป  2558 

 

ที่มา: Malaysian Rubber Board. Natural Rubber Statistics 2015. 
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อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของมาเลเซียในชวงอุตสาหกรรมปลายน้ํา แบงออกเปนอุตสาหกรรมที่

ผลิตสินคาจากน้ํายางขน เชน ถุงมือยาง ทอยาง ดาย ยางยืด เปนตน สินคายางทั่วไป สินคายางอุตสาหกรรม 

รองเทาและชิ้นสวน และสินคาทอภายใน โดยเมื่อพิจารณาในภาพรวมของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราใน

ประเทศมาเลเซียพบวา ผูประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑแปรูปจากน้ํายางขนและผูผลิตสินคายางอุตสาหกรรม มี

จํานวน 112 ราย และ 29 รายตามลําดับในป  2558 ลดลงจากป  2549 ที่มีจํานวน 134 รายและ 33 ราย

ตามลําดับ สวนผูประกอบการในกลุมสินคายางทั่วไปนั้นพบวามีจํานวนผูประกอบการ 137 ราย ในป  2558 

ลดลงจากป 2549 ที่มีจํานวน 152 ราย (Malaysian Rubber Board. Natural Rubber Statistic, 2015) 

ตารางที่ 3-1 จํานวนผูผลิตยางพาราแปรรูป ป  2549 - 2558 

 

ที่มา: Malaysian Rubber Board. Natural Rubber Statistics, 2015. 

รูปที่ 3-3 สัดสวนผูผลิตยางพาราแปรรูป ป 2558 ของมาเลเซีย 

 

ที่มา: Malaysian Rubber Board. Natural Rubber Statistics, 2015. 
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การผลิตสินคาของอุตสาหกรรมแปรูปยางพาราในระดับปลายน้ําของประเทศมาเลเซียเปนการนํา

วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมกลางน้ํามาแปรรูปข้ันสุดทายเพื่อจัดจําหนายใหแกผูบริโภค โดยเฉพาะถุงมือยาง 

ที่เปนสินคาสงออกหลักของประเทศ เนื่องจากการสงออกถุงมือยางที่ใชในทางศัลยกรรมของมาเลเซียนั้น จะตอง

ผานการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานที่เขมงวดของมาเลเซีย และตองมีโปรตีนจากยางพาราในระดับที่ต่ํา เพื่อ

ปองกันอาการแพถุงมือยางของผูใช ทําใหถุงมือยางของประเทศมาเลเซียเปนที่ยอมรับในหลายๆ ประเทศ โดย

ตราสินคาที่มีชื่อเสียง ไดแก Top Glove, Oon, Comfit, Profeel, Dermagrip, Supergloves และ RadiaXon 

เปนตน ดังนั้นรัฐบาลมาเลเซียจึงมีนโยบายในการเพิ่มสัดสวนการผลิตถุงมือยางใหไดรอยละ 65 ของความ

ตองการทั่วโลก เพื่อกาวเปนผูนําอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางที่มีมูลคากวา 3 แสนลานบาท ใหไดภายในป  2563 

(รายงานศึกษาฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน: ยุทธศาสตรการ

พัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมภายใตกรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย, 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556) 

สําหรับมูลคาการสงออกของผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของประเทศมาเลเซีย การสงออกผลิตภัณฑ

ยางทั้งสิ้น 3,200 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเปนการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปที่ทําจากน้ํายางขนดวยมูลคาประมาณ

รอยละ 82 ของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราทั้งหมด ตามดวยยางลอและทอภายใน และสินคายาง

ทั่วไป (General rubber goods: GRGs) ซึ่งมีสัดสวนที่นอยลงอยางเห็นไดชัดที่รอยละ 6 ของมูลคาการสงออก

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราทั้งหมด (Malaysian Rubber Board, Natural Rubber Statistics, 2015)  

รูปที่ 3-4 มูลคาการสงออกของยางพาราแปรรูป ป  2558 ของมาเลเซีย 

 

ที่มา: Malaysian Rubber Board. Natural Rubber Statistics, 2015. 

ประเทศมาเลเซียมีการสงเสริมและใหความสําคัญกับการวิจัยและการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ

ยางพาราผานการสนับสนุนเงินทุน เพื่อใหเปนผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรมและวิศวกรรมที่มีมูลคาเพิ่มและมี

เทคโนโลยีในระดับสูง ซึ่งการสนับสนุนเงินทุนดังกลาวมุงหวังใหผูประกอบการมีการดําเนินงานดานการวิจัยดวย

ตนเอง (in-house R&D) เพื่อพัฒนาการผลิตและออกแบบสินคา สรางสินคาใหม และพัฒนาบรรจุภัณฑ โดย
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ประเทศมาเลเซียมีหนวยงานหลักคือ Malaysian Rubber Board (MRB) ที่มีหนาที่ในการสงเสริมพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราทั้งระบบในประเทศมาเลเซีย (Rubber Intelligence Unit. บทวิเคราะหที่เก่ียวของ

กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา) 

3.1.3 นโยบายยางพาราของเวียดนาม 

ประเทศเวียดนามเร่ิมมีการพัฒนาพื้นที่ปลูกยางพาราเชิงการคาอยางจริงจังตั้งแตป 2549 ซึ่งปจจุบันมี

พื้นที่การเพาะปลูกยางพาราถึง 5.75 ลานไร โดยยางธรรมชาติถือเปนพืชสงออกที่ทํารายไดใหกับเวียดนามเปน

อันดับสองรองจากขาว ทั้งนี้ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติที่เพิ่มข้ึนไมไดเกิดจากการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ปลูกเทานั้น 

แตเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการพัฒนาระบบการจัดการพื้นที่การปลูกและการปรับปรุงการเก็บเก่ียว หรือการกรีด

ยางใหมีประสิทธิภาพไดปริมาณน้ํายางเพิ่มมากข้ึน ขณะเดียวกันประเทศเวียดนามยังลงทุนในการขยายพื้นที่ปลูก

ยางพาราทั้ ง ในประเทศและตางประเทศ เชน ประเทศลาวและกัมพูชา (Rubber Intelligence Unit,  

บทวิเคราะหที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา)  

ประเทศเวียดนามมีการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในป  2556 ทั้งสิ้น 400 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

โดยมีการสงออกยางลอมากที่สุด คือ 299 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 74 รองลงมาคือถุงมือ

ยาง หลอดและทอ สายพาน และถุงยางอนามัย คิดเปนสัดสวนรอยละ 74, 16, 5, 4 และ 1 ตามลําดับ โดย

ประเทศเวียดนามเร่ิมมีนักลงทุนเขาไปลงทุนทั้งปลูกยางและแปรรูปยางพารา โดยเฉพาะธุรกิจยางลอซึ่งตลาด

เวียดนามมีศักยภาพสูงมีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 20-25 ซึ่งแนวโนมที่ดีของตลาดแปรรูปยางพาราในประเทศ

เวี ยดนามดึ งดูดผู ผลิตยางลอชั้ นนํ าของโลก เชน  Bridgestone, Michelin, Kumho, Yokohama และ 

Goodyear ใหเขามาลงทุนในประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามมีแผนในการสงเสริมการพัฒนาการผลิตยางรถและ

ผลิตภัณฑอ่ืนๆ จากยางธรรมชาติเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการสงออก รวมถึงขยายตลาดการสงออกไป

ประเทศอ่ืน นอกเหนือจากการผูกขาดการสงออกไปเฉพาะประเทศจีน (Rubber Intelligence Unit,  

บทวิเคราะหที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา) 

3.1.4 นโยบายยางพาราของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ประเทศจีนมียางพาราไมเพียงพอสําหรับอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต จึงตองนําเขายางพาราจาก

ตางประเทศ ในขณะเดียวกันก็สงเสริมการผลิตภายในประเทศ ซึ่งพื้นที่ปลูกยางพาราในป  2556 ของประเทศจีน 

มีเนื้อที่ 7.23 ลานไร โดยแหลงปลูกสําคัญอยูที่มณฑลไหหนานและยูนนาน ทั้งนี้ ประเทศจีนมีความตองการใช

ยางพาราและผลิตภัณฑจากยางพาราเกือบ 4.8 ลานตัน สวนใหญเปนการนําเขาจากตางประเทศ ขณะทีก่ารผลิต

เองภายในประเทศมีเพียง 0.86 ลานตัน ประเทศจีนจึงไดเรงลงทุนการเพาะปลูกยางพาราในประเทศเพื่อนบาน 

เชน ลาว กัมพูชา เวียดนาม เพื่อสงออกผลผลิตยางพาราธรรมชาติกลับเขาไปยังประเทศจีน(Rubber 

Intelligence Unit, บทวิเคราะหที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา) 

สําหรับผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราหลักของประเทศจีนคือผลิตภัณฑประเภทยางลอและชิ้นสวนยาง 

ในอุตสาหกรรมยานยนต เนื่องจากประเทศจีนไดกําหนดใหอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตเปนอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศจีน โดยป  2556 ประเทศจีนมีปริมาณการผลิตรถยนตสูงถึง 19 ลานคัน และยางลอเปนสวนประกอบที่

สําคัญของรถยนตจึงมีการนําเขายางเพื่อผลิตเปนยางลอและสงขายผลิตภัณฑไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก โดย
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ประเทศจีนมีการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราทั้งสิ้น 19,243 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีการสงออกยางลอ

มากที่สุด คือ 17,010 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 88 รองลงมาคือสายพาน หลอดและทอ  

ถุงมือยาง และถุงยางอนามัย คิดเปนสัดสวนรอยละ 4, 4, 3 และ 1 ตามลําดับ (Rubber Intelligence Unit, บท

วิเคราะหที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา) 

จากการศึกษานโยบายดานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของตางประเทศ จะพบวาประเทศ

อินโดนีเซียเนนในการผลิตยางยานพาหนะรวมถึงยางแทงเพื่อการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ โดยมีการ

วางแผนในการใชเกาะสุมาตราเปนศูนยกลางในการผลิตและการแปรรูปยางพารา สวนประเทศมาเลเซียมี

นโยบายในการผลิตผลิตภัณฑยางแปรรูปข้ันสูงผานการวิจัยและการพัฒนา และการตรวจสอบคุณภาพระดับโลก 

โดยเนนในการผลิตถุงมือยางเพื่อเปนสินคาสงออกหลักของประเทศที่ไดรับการยอมรับในตลาดโลกและมีสวนแบง

อันดับที่หนึ่งในตลาดโลก ทั้งนี้รัฐบาลมาเลเซียมีนโยบายในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาผานการ

สนับสนุนเงินทุนใหกับผูประกอบการเพื่อการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑจากเทคโนโลยีข้ันสูง นอกจากนี้รัฐบาล

มาเลเซียยังมีหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ในการดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑยางพาราภายในประเทศอีกดวย ขณะที่

ประเทศเวียดนามและประเทศจีนมีการใชนโยบายในการดึงดูดนักลงทุนเพื่อใหเขามาลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ

ยางยานพาหนะและชิ้นสวนยางในอุตสาหกรรมยานยนตเพื่อการบริโภคและการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ 

3.2 ความรวมมือระหวางประเทศดานวิสาหกิจอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

ความรวมมือระหวางประเทศตอ SMEs ไทยในอุตสาหกรรมยางพาราที่ผานมา มีการจัดทําขอตกลง

หรือความรวมมือในลักษณะตางๆ เพื่อการสนับสนุนผูประกอบการ SMEs โดยสามารถสรุปเปนรายละเอียดได

ดังตอไปนี้ 

- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดมีการบันทึกในความรวมมือระหวาง กนอ. และ

บริษัท รับเบอร แวลเลย กรุป จํากัด (Rubber Valley Group) ป 2557 เพื่อสรางความสัมพันธใน

การพัฒนาเครือขายความรวมมือในอุตสาหกรรมยางเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยาง 

การไดพบปะกับผูประกอบการยางจากมณฑลซานตงที่มีศักยภาพ การดําเนินกิจกรรมรวมกันของ

ผูประกอบการไทยและจีนในดานการแลกเปลี่ยนความรูดานอุตสาหกรรมยาง รวมถึงกิจกรรม

สงเสริมการลงทุนจากนักลงทุนจีนใหเขามาในประเทศไทยมากข้ึน เพื่อดําเนินการสงออกยางพารา

ไปยังตลาดจีนซึ่งถือเปนตลาดสงออกที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย  

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรวมกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชิงเตา (QUST) และ 

Rubber Valey Group มณฑณซานตง ประเทศจีน ไดรวมมือกันในการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ 

ยางพาราไทย-จีน (Sino-Thai International Ruber College) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

โดยจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 ในหลักสูตรปริญญาตรี 3 สาขา คือ Polymer Materials 

and Engineering, Machnical Engineering และ Mechatronic Engjineering รวมถึงหลักสูตร

ปริญญาโทและการอบรมระยะสั้น เพื่อสรางบุคลากรที่มีทักษะดานการผลิตและการออกแบบลอ

ในอุตสาหกรรมการผลิตยางลอรถยนต และรองรับการผลิตยางลอของโรงงานจีนที่จะมาตั้งฐาน

การผลิตในประเทศไทยและประเทศในอาเซียน  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2558) 
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- กรมสง เส ริมการคาระหวางประ เทศ โดยสํานักงานส ง เส ริมการคาระหวา งประ เทศ  

ณ นครเซี่ยงไฮ มีการจัดกิจกรรมจับคูธุรกิจการคายางพารา โดยนําคณะผูนําเขาผลิตภัณฑ

ยางพาราจากจีนเขารวมจับคูธุรกิจกับผูประกอบการคนไทย นอกจากนี้ยังมีการนําคณะ

ผูประกอบการยางพาราจากจีน เขาเยี่ยมชมโรงงานผลิตแผนยางพารารมควันของบริษัท Thai 

Hua Public Co., Ltd. เพื่อใชเปนฐานการสงออกวัตถุดิบไปยังประเทศจีน (สํานักงานสงเสริม

การคาระหวางประเทศ, 2559) 

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดรวมมือกับสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน  

ณ นครเซี่ยงไฮ และรัฐบาลประชาชนมณฑลซานตง และสภาสงเสริมการคาระหวางประเทศแหง

มณฑลซานตง ประเทศจีน โดยนําคณะนักธุรกิจจากเมืองชิงเตา มณฑลซานตง ซึ่งเปนผูผลิตยาง

รถยนต ยางรถบรรทุก ผูผลิตเคร่ืองจักร และอุปกรณจํานวน 50 บริษัท เดินทางมาศึกษา 

แนวทางการรวมทุนทําธุรกิจในประเทศไทย พรอมกับเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด

ภาคตะวันออก และพบกับผูประกอบการไทยเพื่อการเชื่อมโยงการคาและการลงทุนในอนาคต  

(แนวหนา, 2557)  

- องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ มีการจัดงาน Business Matcing จับคูธุรกิจใหกับกลุม

เกษตรกรชาวสวนยาง  พอคาคนกลาง เจาของโรงงาน และคณะผูบริหาร Rubber Valley ซึ่งทํา

หนาที่รับซื้อยางพารารายใหญ ผานความรวมมือของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ เชน กรมวิชาการเกษตร สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) องคการสวน

ยาง (อสย.) พรอมดวยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) นอกจากนี้การจัดงานดังกลาว

ยังมีวัตถุประสงคในการสรางความรวมมือใน 3 ประเด็นหลัก คือ การสรางแบรนดยางพาราของ

จังหวัดบึงกาฬ การนําสินคาไปทําตลาดตางประเทศ และการนําเทคโนโลยีมาสรางผลิตภัณฑใหม

ผานการสนับสนุนของศูนยวิจัยเทคโนโลยีของจีน (ประชาชาติ, 2556) 

คุณรุงโรจน เหมันตสุทธิกุล ผูประสานงานการคาระหวางรัฐวิสาหกิจจีนกับรัฐบาลไทย ไดเสนอรูปแบบ

ความรวมมือผานการคารวมทุนระหวางประเทศตอ SMEs ไทย เพื่อแกปญหาวิกฤตราคายางพาราในประเทศ 

โดยใชหนวยงานของรัฐวิสาหกิจ เชน การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปนตัวขับเคลื่อนการคาผานการจัดตั้ง

บริษัทข้ึนมาใหมเพื่อทําหนาที่รับซื้อยางพาราภายในประเทศ แลวดําเนินการดานการตลาดเองเพื่อขายใหกับ

ตลาดปลายทาง เชน ประเทศจีน โดยบุคลากรของการยางแหงประเทศไทยตองไปประจําอยูในประเทศที่ตองการ

ทําการตลาด ซึ่งเปนวิธีการที่ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีนใชอยูในปจจุบัน (ฐานเศรษฐกิจ, 2559) 

ทั้งนี้จากการวิเคราะหขอมูลดานความรวมมือระหวางประเทศโดยเฉพาะกับประเทศจีนผานหนวยงาน

ราชการตางๆ ยังจํากัดอยูในลักษณะของการเชื่อมโยงการคาขายยางพาราดิบของ SMEs ไทยเพื่อปอนใหกับ

อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณณยางลอพาหนะใหกับกิจการใน Rubber Valley ซึ่งเปนเมืองแหงการผลิตยางลอ

พาหนะของจีน ขณะที่ราคายางพาราดิบของไทยจะอิงอยูกับราคาตลาดโลก ซึ่งปจจุบันยังมีราคาต่ํามากจาก

ปริมาณการผลิตยางพาราโลกที่ลนตลาด สวนการถายทอดนวัตกรรม การสนับสนุนเงินทุนหรือเทคโนโลยีจาก

กิจการของจีนยังมีอยูอยางจํากัด โดยผูประกอบการ SMEs ไทยไมไดรับการสนับสนุนและการพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากกิจการตางชาติเหลานี้ อยางไรก็ตามความรวมมือของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชิงเตา (QUST) นาจะเปนทางออกอยางหนึ่งในการพัฒนา

ผูประกอบการ SMEs ไทย ในการที่จะนํางานวิจัยที่ไดรับการพัฒนาผานเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใช

ในการผลิตผลิตภัณฑยางพาราที่มีมูลคาสูง ผานการสนับสนุนจากภาครัฐและสถาบันการเงินอยางแทจริง รวมถึง

การสรางบุคลากรและผูประกอบการที่มีความรู ความสามารถในการประกอบกิจการ SMEs ของอุตสาหกรรม

ยางพารา ผานการสนับสนุนของศูนยบมเพาะฯและหนวยงานของภาครัฐตอไป ซึ่งแนวคิดนี้ก็จะเปนการสนับสนนุ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราใหสามารถเติบโตและสามารถแขงขันกับ

ผูประกอบการจากตางประเทศดวยมูลคาของผลิตภัณฑยางที่สูงข้ึนตอไป 

 



4-1  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)

บทท่ี 4 

หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

 
สําหรับหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมแปรรูปและผลิตภัณฑยางพารา สามารถแบงไดเปน 3 สวนดังนี้ 

1) อุตสาหกรรมตนน้ํา ไดแก เกษตรกรผูปลูกยางพารา 

2) อุตสาหกรรมกลางน้ํา ไดแก โรงงานน้ํายางขน โรงงานยางแผนรมควันโรงงานยางแทง 

3) อุตสาหกรรมปลายน้าํ ไดแก ผูสงออก โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา 

4.1 การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมตนนํ้า  

อุตสาหกรรมตนน้ําของยางพาราและผลิตภัณฑยาง จะเปนผลผลิตข้ันตนจากเกษตรกรที่ทําการผลติใน

ระดับครัวเรือน ผลผลิตที่ไดในข้ันตนคือ น้ํายางพาราสด ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 สวน (สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม, รายงานศึกษาฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน: 

ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมภายใตกรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย

อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย, 2556) ดังนี้  

1) น้ํายางพาราสด คิดเปนรอยละ 89 ของน้ํายางที่ผลิตไดทั้งหมด ซึ่งน้ํายางสดนี้รอยละ 17 จะขายใน

รูปของน้ํายางพารา และอีกรอยละ 83 เกษตรกรจะนําไปแปรรูปข้ันตนเปนยางแผนดิบ 

2) ยางกอนถวยเศษยางและข้ียางคิดเปนรอยละ 11 ของผลผลิตที่ผลิตไดทั้งหมด แบงเปนยางกอน

ถวยรอยละ 8.54 เปนเศษยางและข้ียางรอยละ 2.46 

ขณะที่กระบวนตนน้ําของการผลิตยางพารา โดยทั่วไปจะประกอบดวย 5 ข้ันตอนหลัก ดังนี้  

1. กระบวนการปลูกยางพารา  

การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง การกําหนดระยะปลูกและวางแนวปลูกผานการพิจารณาปจจัยตางๆเชน 

พันธุไมยางที่ใชปลูก สภาพพื้นที่ เปนตน 

2. การกรีดยาง  

การกรีดยาง จะแบงตามชวงระยะการกรีดและการใชสารเคมีเรงน้ํายาง ซึ่งจะแบงออกไดเปน 4 

ลักษณะคือ 1) การกรีดยางในระยะ 3 ปแรก 2) การกรีดยางหลังจาก 3 ป 3) การกรีดยางงอกใหม 4) การใช

สารเคมีเรงน้ํายางกับเปลือกเดิมของยางบางพันธุ 

3. การเก็บยาง  

การเก็บยางจะดําเนินการหลังการกรีดยาง ซ่ึงน้ํายางจะไหลไปตามรอยที่ทําไวจนไหลไปถึงถวย 

รองรับน้ํายาง ซึ่งมักจะเก็บตอนที่น้ํายางหยุดไหล ทั้งนี้น้ํายางที่เก็บไดจะถูกนํามารวบรวมแลวลําเลียง 

สงไปยังโรงงานทําน้ํายางขนหรือยางแหงหรือผลิตภัณฑยางพาราข้ันกลางตอไป 

4. การรักษาสภาพน้ํายาง  

การรักษาสภาพน้ํายาง คือ การปองกันไมใหน้ํายางเกิดความเปนกรดทําใหน้ํายางเสียสภาพกอนนําไป

แปรรูป โดยวิธีการปองกันคือการใสสารเคมี เชน สารละลายแอมโมเนีย สารละลายโซเดียมซัลไฟท เปนตน  
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5. การหาปริมาณเนื้อยางแหง  

การหาปริมาณเนื้อยางแหงมีหลายวิธีเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพของงานที่งาย สะดวก และ

รวดเร็ว รวมถึงประหยัด ทั้งนี้วิธีการที่นิยมใชในการหาปริมาณเนื้อยางแหงปจจุบันมี 2 วิธี คือ 1) การหาปริมาณ

เนื้อยางแหงโดยการวัดจากเมโทรแลก 2) การหาปริมาณเนื้อยางแหงโดยการชั่ง 

โดยถาพิจารณาจากขอมูลของอุตสาหกรรมตนน้ําจะพบวาประเทศไทยมีศักยภาพสูงในสวนของ

อุตสาหกรรมตนน้ํา เนื่องจากประเทศไทยเปนแหลงผลิตผลิตภัณฑยางตนน้ําที่มีปริมาณอยูในอันดับหนึ่งในสาม

ของโลก นอกจากนี้เกษตรกรยังมีองคความรูในการปลูกและเก็บเก่ียวผลผลิตยาง รวมถึงประเทศไทยมีพื้นที่

เพาะปลูกตนยางที่มีความเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศซึ่งเอ้ือตอผลผลิต อยางไรก็ตามเกษตรกรสวน

ใหญที่อยูในอุตสาหกรรมตนน้ํามักจะมีลักษณะการประกอบอาชีพแบบครัวเรือนหรือเปนรายยอยสวนใหญ ซึ่ง

ไมไดมีการนําผลิตภัณฑยางข้ันตนที่ไดจากการเก็บผลผลิตนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางข้ันสูง ซึ่งทําใหได

ผลิตภัณฑที่ไมไดมีมูลคาสูงมากนัก 

4.2 การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมกลางนํ้า 

อุตสาหกรรมกลางน้ําของยางพาราและผลิตภัณฑ เปนอุตสาหกรรมที่ทําการแปรรูปผลผลิตเบื้องตน 

ที่ไดจากอุตสาหกรรมตนน้ําใหอยูในสถานะที่เหมาะสมและสะดวกตอการนําไปใชเปนวัตถุดิบปอนใหกับ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพาราตอไป ไดแก โรงงานน้ํายางขน โรงงานยางแผนรมควัน โรงงานยางแทง เปนตน 

ผลผลิตที่ไดในอุตสาหกรรมกลางน้ํา แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก น้ํายางขนรอยละ 20 ยางแผนรมควันรอยละ 

25 ยางแทงรอยละ 40.77 และยางอ่ืนๆ อีกรอยละ 14.23 (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานศึกษาฉบับ

สมบูรณโครงการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน: ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือ

ดานอุตสาหกรรมภายใตกรอบโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย, 2556) โดยยาง 

แตละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้  

1) น้ํายางขน  

หวงโซอุปทานของน้ํายางขนในอุตสาหกรรมกลางน้ํา เร่ิมจากโรงงานผลิตน้ํายางขนรับซื้อน้ํายางดิบ

จากพอคาคนกลาง สหกรณการเกษตร หรือกลุมเกษตรกร เพื่อนํามาผลิตเปนน้ํายางขน โดยสัดสวนของน้ํายาง

ดิบรอยละ 71.94 จะผลิตเปนน้ํายางขน และรอยละ 28.06 ซึ่งเปนหางน้ํายางจะนําไปผลติยางสกิมเครปหรือยาง

ชนิดอ่ืนๆ ซึ่งน้ํายางขนที่ผลิตไดทั้งหมดรอยละ 77.6 จะสงออกไปขายยังตางประเทศ ไดแก มาเลเซียรอยละ 

53.68 จีนรอยละ 30.85 อินโดนีเซียรอยละ 1.22 และประเทศอ่ืนๆ อีกรอยละ 14.25 สวนน้ํายางขนอีกรอยละ 

22.4 เปนสวนที่ใชเปนวัตถุดิบสาหรับการผลิตในประเทศ เพื่อนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ไดแก ถุงมือยาง 

ถุงยางอนามัย ยางทางเภสัชกรรม และผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ 

2) ยางแผนรมควัน  

ยางแผนรมควัน คือ การนํายางแผนที่ผานการรีดดอกเรียบแลวไปรมควันในโรงรม สวนยางอบแหง 

หมายถึง การนํายางแผนที่ผานการรีดดอกเรียบรอยแลวไปอบแหงในโรงอบที่ใชความรอน แตไมมีควันในโรงอบ

หรือแผนยางไมสัมผัสกับควัน โดยการทําทั้ง 2 วิธีนี้ ตางมีวัตถุประสงคเพื่อใหยางแผนที่รมควันนั้นแหงสนิทและ

เก็บรักษาไดนานข้ึน ยางแผนรมควันนั้นมี 2 ประเภท คือ ยางที่ผานการรมควันเรียกวา ยางแผนรมควัน (Ribbed 
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4-3  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

Smoked Sheet) และยางแผนที่ผานการอบเรียกวายางอบแหง (Air Dry Sheet) ซ่ึงจะมีสีสันสวยกวายางแผน

รมควัน ทั้งนี้เนื่องจากยางแผนรมควันเปนสินคาสงออกที่สําคัญ ดังนั้น ผูสงออกสวนใหญจึงมีโรงรมเปนของตนเอง

เพราะหากเปนยางแผนรมควันที่มาจากการรวบรวมยางแผนดิบจากเกษตรกรมาทําการรมควัน ยางที่ไดสวนใหญ

จะเปนยางแผนรมควันชั้น 3 หรือต่ํากวา ซึ่งยางที่มาจากการนําน้ํายางมาทําเปนแผนยางโดยตรงและนําไป

รมควันหรืออบแหงทันที ยางที่ไดจะเปนยางแผนที่มีคุณภาพดีสม่ําเสมออยูในชั้นคุณภาพเดียวกันมีโอกาสเปน

ยางแผนรมควันชั้น 1 สําหรับโรงงานผลิตยางแผนรมควันของไทยซึ่งเปนของเอกชนประมาณ 117 แหง กระจาย

ตัวอยูในพื้นที่ภาคใตมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีโรงงานของสหกรณการเกษตรหรือกลุมเกษตรประมาณ 200 แหง 

ซึ่งมาจากการสนับสนุนงบประมาณของภาครัฐในการจัดตั้งโรงอบควันยางพารา 

3) ยางแทง  

ยางแทง คือ ยางที่ผานการยอยเปนชิ้นเล็กๆ และอบใหแหงดวยความรอนแลวจึงอัดเปนแทง 

ใหไดคุณสมบัติทางเทคนิคตามกระบวนการวิทยาศาสตร ตามที่มาตรฐานกําหนดการผลิตยางแทงสามารถผลติได

ทั้งจากน้ํายางหรือยางแหง เชน ยางกอนถวย และยางแผนดิบ ยางแทงสวนใหญจะถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตยางยานพาหนะ ซึ่งในปจจุบันมีการนํายางแทงมาใชแทนยางแผนรมควันมากข้ึน เพราะยางแทงมีคุณภาพ

และมาตรฐานดีกวายางแผนรมควัน ทําใหไดผลผลิตที่ดี นําไปแปรรูปไดงายกวาและขนสงเคลื่อนยายสะดวกกวา

ยางแผนที่ตองระมัดระวังไมใหฉีกขาด อีกทั้งราคาโดยเฉลี่ยของยางแทงยังถูกกวายางแผนรมควัน 

4) ยางอ่ืนๆ  

ยางอ่ืนๆ ที่จัดอยูในอุตสาหกรรมกลางน้ํา ไดแก ยางผสม ยางแผนผึ่งแหง ยางเครฟ ยางสกิม และอ่ืนๆ 

โดยถาพิจารณาจากขอมูลของอุตสาหกรรมกลางน้ําจะพบวา อุตสาหกรรมกลางน้ําของไทยมีศักยภาพในการ

แขงขันกับตลาดตางประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีสัดสวนในการสงออกผลิตภัณฑยางกลางน้ําไปยังตลาด

ตางประเทศในสัดสวนที่สูง โดยประเภทของผลิตภัณฑยางสวนใหญ คือ น้ํายางขน ยางแผนรมควัน และยางแทง 

เปนตน ทั้งนี้ผูประกอบการไทยยังคงเนนในการนําเสนอผลิตภัณฑยางแปรรูปในระดับเบื้องตน เนื่องจากอาจมี

ขอจํากัดจากการขาดเทคโนโลยีและเคร่ืองมือที่ทันสมัย ขาดบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญ รวมถึง 

ขาดเงินทุนในการที่จะนําไปใชในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑยางแปรรูปข้ันสูง ขณะที่การบริโภคผลิตภัณฑยางแปร

รูปเบื้องตนภายในประเทศยังคงมีสัดสวนไมมากนัก ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงโอกาสอันดีในการที่ภาครัฐหรือ

หนวยงานที่เก่ียวของจะเขาไปสนับสนุนหรือสงเสริมใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยไดมี

โอกาสในการนําผลิตภัณฑยาง เชน ยางน้ําขน ยางแผนรมควัน และยางแทง ไปใชในกระบวนการผลิตหรือการ

แปรรูปเพื่อใหไดผลิตภัณฑยางแปรรูปข้ันสูง ซึ่งจะชวยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศใหมมีากยิ่งข้ึน  

4.3 การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมปลายนํ้า 

อุตสาหกรรมปลายน้ําของการแปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑ เปนโรงงานอุตสาหกรรมที่นําผลิตภัณฑ

ตนน้ํา และกลางน้ํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑสูผูบริโภค โดยผลิตภัณฑที่ผลิตได สามารถจําแนกออกเปน 2 ประเภท 

ตามวัตถุดิบที่ใชในการผลิต (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานศึกษาฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาความรวมมือ

ดานอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบาน: ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมภายใตกรอบโครงการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย, 2556) ดังนี้  
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1) ผลิตภัณฑที่ผลิตจากน้ํายางขน  

ผลิตภัณฑสําคัญที่ผลิตจากน้ํายางขน ไดแก ถุงมือยาง ซึ่งมีสัดสวนในการผลิตรอยละ 46.9 ถุงยาง

อนามัย รอยละ 6.51 และผลิตภัณฑยางอ่ืนๆ เชน สายสวน สายน้ําเกลือ ถุงน้ําแข็ง ถุงน้ํารอน หัวนมเลี้ยงทารก 

ทอยาง เสนดาย ยางยืด กาว ลูกโปง ที่นอนฟองน้ํา อุปกรณทางการแพทย พื้นรองเทา ยางรัดของ จุกขวด 

พลาสเตอรยา และผากอซ เปนตน อีกรอยละ 46.59 สําหรับผลติภัณฑที่ผลิตไดในแตละประเภทมากกวารอยละ 

90 จะทําการสงออกไปขายในตางประเทศ โดยประเทศที่นําเขาจากไทยที่สําคัญ ไดแก จีน สหรัฐฯ และมาเลเซีย 

สวนอินโดนีเซียนั้นมีการนําเขาจากไทยเชนกันแตยังมีการนําเขาในปริมาณที่ไมมาก 

2) ผลิตภัณฑยางที่ผลิตจากยางแหง  

ผลิตภัณฑสําคัญที่ผลิตจากยางแหง ซึ่งไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทง และยางอ่ืนๆ รอยละ 91.49 

เปนผลิตภัณฑยางพาหนะ เชน ยางลอยานยนต ยางลอตัน ยางใน และยางหลอดอก เปนตน สวนอีกรอยละ 8.51 

จะใชในการผลิตยางประเภทอ่ืนๆ ไดแก ชิ้นสวนยางอุตสาหกรรม สายพานลําเลียง หลอด ทอยาง ยางรัดของ 

พื้นรองเทา ผลิตภัณฑกีฬา ประเก็นยาง และของเลน เปนตน 

ทั้งนี้จากการวิเคราะหหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑตั้งแตตนน้ําไปยัง

ปลายน้ํา สามารถแสดงไดดังรูปที่ 4-1 

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราข้ันปลายน้ําในประเทศไทยประกอบดวยผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

ดังตอไปนี้ (สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร. ยางพารา: การนําไปใชประโยชน) 

1. ยางยานพาหนะ เปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาการสงออกสูงสุดของประเทศ ไดแก ลอรถยนต  

ลอเคร่ืองบิน ลอรถจักรยายนต ลอรถจักรยาน และลอรถอ่ืนๆ ทั้งยางนอกและยางใน รวมถึงยางอะไหลรถยนต 

ซึ่งผลิตภัณฑยางในกลุมนี้มีปริมาณการใชยางธรรมชาติเปนวัตถุดิบเกือบรอยละ 50  

2. ยางยืดและยางรัดของ เปนผลิตภัณฑที่ใชยางธรรมชาติจํานวนมากในสวนผสมยางยืดใชใน 

อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาตางๆ สวนยางรัดของที่ใชทั่วไปในชีวติประจําวันใชยางธรรมชาติในการผลิตถึงปละกวา 

100,000 ตัน 

3. ถุงมือยางทางการแพทย เปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสงออกรองจากยางยานพาหนะ ป 2559 มีมูลคา

การสงออกประมาณ 3,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ ถุงมือยางที่ผลิตในประเทศไทย ประกอบดวย ถุงมือตรวจโรค 

และถุงมือผาตัด สําหรับวัตถุดิบยางธรรมชาติที่ใชในการผลิตถุงมือยางเปนนํ้ายางขน มีปริมาณการใชยาง

ธรรมชาติปละกวา 60,000 ตัน  

4. รองเทาและอุปกรณกีฬา รองเทายางและพื้นรองเทาที่ทําจากยางธรรมชาติรวมทั้งอุปกรณกีฬา 

บางชนิด มีสวนผสมที่เปนยางธรรมชาติและผลิตในประเทศไทยปหนึ่งจํานวนไมนอย โดยใชยางธรรมชาติในการ

ผลิตไมต่ํากวา 9,000 ตัน  

5. สายพานลําเลียง ใชงานในการลําเลียงของหนักชนิดตางๆ มีขนาดตั้งแต 2-3 นิ้ว ไปจนถึง 1.5 

เมตร ผลิตภัณฑยางกลุมนี้มีการนําเขามากกวาการสงออก โดยในป 2559 มีมูลคาการสงออกประมาณ 138 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ และนําเขาประมาณ 36 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในการผลิตสายพานใชยางปละประมาณ 1,500 ตัน 

เปนยางแผนรมควันชั้น 1,3,5 และยางแทง STR XL, 20  
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รูปที่ 4-1 หวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สรุปขอมูลท่ีไดจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2556, รายงานศึกษาฉบับสมบูรณโครงการพัฒนาความรวมมือดาน

อุตสาหกรรมกับประเทศเพ่ือนบาน: ยุทธศาสตรการพัฒนาความรวมมือดานอุตสาหกรรมภายใตกรอบโครงการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

6. ผลิตภัณฑฟองนํ้า เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากนํ้ายางขน มีปริมาณการใชยางธรรมชาติประมาณ 400 

ตันตอป สวนใหญผลิตเพื่อใชภายในประเทศ มีโรงงานผลิต 12 โรง  

7. สื่อการเรียนการสอน อุปกรณและสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะทางดานการแพทย จะใชวัสดุ

จําพวกยางและนําเขาจากตางประเทศ ใหความรูสึกในการปฏิบัติงานเหมือนของจริง ยางพาราสามารถนําไปใช

ผลิตสื่อการสอน การฝกปฏิบัติงานไดเชนกัน โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่ผลิตจากยางฟองนํ้า เชน โมเดลรางกาย

มนุษยและสัตว หรือแขนเทียมสําหรับฝกทางการแพทย เปนตน  

8. ที่นอนและหมอนยางพารา ไดรับความนิยมในกลุมผูบริโภคจากประเทศจีนและญี่ปุน โดย

คาดการณวาตลาดที่นอนยางพาราของโลกจะเติบโตประมาณรอยละ 14 ในชวงป 2557-2561 ทั้งนี้เนื่องมาจาก

แนวโนมความตองการผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมที่เชื่อวาจะชวยลดความเสี่ยงที่เกิดจากโรคภูมิแพและ

โรคที่เกิดจากการปนเปอนอ่ืนๆ อยางไรก็ตามราคาที่สูงอาจเปนตัวจํากัดการเติบโตของที่นอนยางพารา โดยการ

ผลิตหมอนยางพาราจะใชน้าํยางขนใบละ 2.5-3.2 กิโลกรัม 

9. ผลิตภัณฑที่ใชในงานกอสรางและวิศวกรรม  

เกษตรกร 

ปลูกยางพารา 

โรงงานผลิตน้ํายาง

ขน 

โรงงานผลิตยาง

แผนรมควัน 

โรงงานผลิตยาง

แทง 

โรงงานผลิตยาง

อื่นๆ 

-พอคาคนกลาง 

-สหกรณการเกษตร 

-กลุมเกษตรกร 

น้ํายางสด 

น้ํายางสด 

น้ํายางสด 

ยางแผนดิบ 

น้ํายางสด 

ยางแผนดิบ 

น้ํายางสด 

ยางแผนดิบ 

สงออก 

(77.6%) 

โรงงานผลิตถุงมือ

ยาง (47%) 

โรงงานผลิตถุงยาง

อนามัย (7%) 

โรงงานผลิต

อุปกรณทาง

การแพทยอื่นๆ 

(46%) 

น้ํายางขน 

โรงงานผลิตยาง

ยานพาหนะ (91%) 

สงออก  

(88%) 

โรงงานผลิตชื้นสวน

อุตสาหกรรม (9%) 

ในประเทศ 

(12%) 

ในประเทศ 

(22.4%) 

สงออก  

(90%) 

ในประเทศ 

(10%) 

สงออก  

(86%) 

ในประเทศ 

(14%) 

ยางแผน

รมควัน 

ยาง

แทง 

ยาง

อื่นๆ 

- สงออก (92%) 

- ในประเทศ (8%) 

- สงออก (92%) 

- ในประเทศ (8%) 

- สงออก (95%) 

- ในประเทศ (5%) 

- สงออก (44%) 

- ในประเทศ (56%) 

- สงออก (32%) 

- ในประเทศ (68%) 
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9.1 ยางรองคอสะพาน (Elastomeric Bearings for Bridges) หรือแผนยางรองคอสะพาน (Rubber 

Bridge Bearigs) แบงตามชนิดของยางที่ใชผลิตเปน 2 ประเภท คือ ยางรองคอสะพาน ทําจากยางสังเคราะห 

Polychloroprene, (CR) or Neoprene และทําจากยางธรรมชาติ (Natural Rubber, NR) ซึ่งทั้ง 2 ประเภท มี

ทั้งแบบแผนยางลวน (Plain) และแบบที่มีวัสดุเสริมแรง (Laminated) สําหรับการเลือกใชยางตามประเภท ชนิด 

และแบบใดนั้นข้ึนอยูกับการกําหนดมาตรฐานของผูออกแบบหรือของผูกอสราง  

9.2 แผนยางกันนํ้าซึม (Water Stop) ทําหนาที่เหมือนปะเก็นของงานคอนกรีต ใชปองกันการ

ขยายตัว หรือหดตัวของคอนกรีต เพื่อไมใหนํ้าร่ัวซึมหรือผานได ในงานกอสรางทั่วไป เชน คอนกรีต คานสะพาน 

อาคารชั้นใตดิน ดาดฟา เปนตน รวมทั้งงานกอสรางที่โครงสรางตองสัมผัสกับนํ้าตลอดเวลา เชน แทงคนํ้า บอ

บําบัดนํ้าเสีย สระวายนํ้า คลองสงนํ้า เข่ือนและฝาย เปนตน  

9.3 ยางกันชนหรือกันกระแทก (Rubber of Rubber Bumper) ใชเปนเคร่ืองปองกันการเฉ่ียวหรือการ

กระแทกของเรือ หรือรถเมื่อเขาจอดเทียบทา ใชวัตถุดิบผลิตไดทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห 

9.4 ยางค่ันรอยตอคอนกรีต (Rubber Hose for Joint of Rubber Sealant) มีลักษณะเปนทอยาง

ขนาดเล็กมีรูกลางตลอดความยาว ใชอุดรอยตอดานลางของคอนกรีตของสะพาน หรือรอยตอระหวางคานสะพาน

กันตอมอของสะพานกอนการหยอดยางมะตอย วัตถุดิบที่ใชผลิตทั้งจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห แตมักมี

การกําหนดใหใชยางสังเคราะห  

9.5 บล็อกยางปูพื้น (Rubber Block) ใชปูพื้นแทนอิฐบล็อกคอนกรีต บล็อกยางมีขอไดเปรียบบล็อก

คอนกรีตคือเบากวา ผิวมีสปริง ยืดหยุนไดเวลาลื่นลมจึงไมบาดเจ็บมากและไมเปนแผล สวนใหญมักผลิตจากยาง

ธรรมชาติผสมกับยางรีเคลมธรรมชาติหรือสังเคราะห ปจจุบันยังไมคอยนิยมใชยางบล็อกปูพื้นเพราะราคา

คอนขางสูงกวาบล็อกคอนกรีต  

9.6 แผนยางปูอางเก็บนํ้า (Rubber Water Confine) เปนผลิตภัณฑยางที่สามารถใชยางธรรมชาต ิ

ปูรองสระ เพื่อเก็บกักนํ้าบนผิวดินที่เก็บนํ้าไมได เชน ดินปนทราย ดินลูกรัง และสามารถพัฒนาไดกวางขวาง 

ไดแก ใชเก็บกักนํ้าสําหรับเกษตรกร ใชงานในสนามกอลฟและรีสอรท ใชในงานชลประทาน บอบําบัดนํ้าเสียของ

โรงงานอุตสาหกรรมที่ไมสามารถกักเก็บนํ้าได โดยทั่วไปวัตถุดิบที่ใชในการปูสระกักเก็บนํ้าสามารถใชเปนยาง

ธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห หรือ พลาสติก หรือผาใบเคลือบยาง 

9.7 ฝายยาง (Rubber Dam) หรือเข่ือนยางสวนใหญผลิตจากยางสังเคราะหโดยใชวิธีการเคลือบ

ชั้นนอกของตัวฝายยางดวยยางสังเคราะห และภายในใชยางธรรมชาติ  

9.8 แผนยางปูพื้น (Rubber Floor Mat) สวนใหญผลิตจากยางธรรมชาติ ใชปูพื้นหรือทางเดิน 

บนอาคารโรงงาน สํานักงาน สนามบินใชไดทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่ลาดเอียง เพื่อปองกันการลื่น และลดเสียงที่เกิด

จากการเดิน หรือการกระแทก  

10. การใชยางพาราผสมยางมะตอยสําหรับทําผิวถนน  การปรับปรุงสมบัติของยางมะตอยใหใชในงาน

ทางใหดีข้ึนจะชวยใหถนนมีอายุการใชงานยาวนานข้ึนผานการใชยางพาราผสมยางมะตอยในอัตรารอยละ 5 ทํา

ใหยางมะตอยมีความแข็งมากข้ึนมีความออนตัวและยืดหยุนมากข้ึน ดังนั้น ถนนที่ราดยางมะตอยผสมกับ

ยางพาราจะมีความแข็งแรงและทนทานมากข้ึน และมีการเกิดรองลอนอยกวาการใชยางมะตอยปกติ ชวยลด

คาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษาและเปนการเพิ่มปริมาณการใชยางภายในประเทศใหมากข้ึนดวย  
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โดยถาพิจารณาจากขอมูลของอุตสาหกรรมปลายน้ําจะพบวาประเทศไทยมีการผลิตผลิตภัณฑยาง

ปลายน้ําหลักๆ คือ ยางยานพาหนะและชิ้นสวนในอุตสาหกรรม ซึ่งใชยางแทงและยางแผนรมควัน 

ในกระบวนการผลิต โดยมีสัดสวนในการสงออกไปยังตลาดตางประเทศนอยกวาการใชภายในประเทศเล็กนอย 

ขณะที่ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย หรือผลิตภัณฑยางหรืออุปกรณที่ใชในทางการแพทยที่ไดจากการนําน้ํายางขนไป

ใชในกระบวนการผลิต จะเนนไปที่ตลาดสงออกตางประเทศมากกวาการบริโภคภายในประเทศไทย อยางไรก็ตาม

ถาพิจารณาจากสัดสวนการใชวัตถุดิบเพื่อการผลิตเปนผลิตภัณฑข้ันสูงจะพบวา ประเทศไทยยังใชวัตถุดิบเพื่อการ

ผลิตเปนผลิตภัณฑข้ันปลายน้ําจํานวนไมมากนัก โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 10-20 ดังนั้น ภาครัฐควรเรง

ดําเนินการสงเสริมใหผูประกอบการเดิมมีการปรับตัวหรือสงเสริมใหเกิดผูประกอบการใหม เพื่อที่จะนําผลิตภัณฑ

จากอุตสาหกรรมยางข้ันกลางน้ําไปใชในการผลิตผลิตภัณฑยางแปรรูปข้ันสูง ผานการกําหนดแผนงานและ

นโยบายของภาครัฐเพื่อใชในการสนับสนุนผูประกอบการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของประเทศ สงเสริมการจาง

งานที่ใชทักษะและความเชี่ยวชาญ มีการใชนวัตกรรมและองคความรูที่ไดจากการพัฒนาและการวิจัยมากข้ึน 

รวมถึงเปนการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการไทยในอุตสาหกรรมยางแปรรูปใหดีมาก

ยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 5 

การวิเคราะหสภาวะอุตสาหกรรมในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

ของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 
 

ในบทนี้จะเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถในปจจุบันของอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา ซึ่งขอมูลที่ใชวิเคราะหในบทนี้จะมีทั้งขอมูลที่มาจากเอกสาร รายงานวิชาการ และแฟมประวัติตางๆ ที่

ไดจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สํารวจ และการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น

กับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคมผูประกอบการ และตัวแทนจากสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม โดยในบทนี้จะแบงรูปแบบการนําเสนอออกเปน 2 สวน ไดแก (1) การวิเคราะห

สภาพแวดลอมและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และ (2) ขอคนพบจากการสํารวจ 

สัมภาษณ และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 

5.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

5.1.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม 

การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกนี้ SWOT Analysis เปนเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ

ของอุตสาหกรรมซึ่งจะชวยกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน นอกจากนี้ยังวิเคราะหโอกาส

และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก (ดังตารางที่ 5-1) ตลอดจนผลกระทบที่มศัีกยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอ

การพัฒนาอุตสาหกรรม และเพื่อที่จะนําไปใชในการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาในแตละ

อุตสาหกรรมตอไปการวิเคราะห SWOT มีองคประกอบดังนี้ 

ตารางที่ 5-1 แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

(Analysis of Internal Environment) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

(Analysis of External Environment) 

1) ประเมินจุดแข็ง (Strengths) 

2) จุดออน (Weaknesses) 

1) ประเมินโอกาส (Opportunities) 

2) ประเมิน อุปสรรคหรือขอจํากัดอันเกิดจาก 

ภาวะคุกคาม (Threats) 

• Strengths หรือจุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในของผูประกอบการ 

ที่เปนบวก ซึ่งผูประกอบการสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 

หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่ผูประกอบการทําไดดี  
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• Weaknesses หรือจุดออน หมายถึง สถานการณภายในของผูประกอบการที่เปนลบและดอย

ความสามารถซึ่งผูประกอบการไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงค หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่ผูประกอบการทําไดไมดี  

• Opportunities หรือโอกาส หมายถึง  ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ เ อ้ือ อํานวยให 

การทํางานของผูประกอบการบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอก 

ที่เปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร  

• Threats หรืออุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของ

ผูประกอบการไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอ

ผูประกอบการ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง 

(Strength) และจุดออน (Weakness) การวิเคราะหพบวามีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

จุดแข็ง 

• เปนแหลงผลิตยางพาราที่มีผลผลิตมากที่สุดเปนอันดับหนึ่งของโลก 

• เกษตรกรชาวสวนยางพารามีภูมิปญญาและประสบการณในการทําสวนยางมายาวนาน 

• สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะแกการปลูกยางพารา  

• ภาครัฐไดกําหนดนโยบายในการสรางยุทธศาสตรและสนับสนุนการปลูกยางพาราเพื่อพัฒนาการ

แปรรูปยางพาราครบวงจร 

จุดออน 

• โครงสรางการปลูกยางพาราไทยสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ทําใหตนทุนสูงในการรวบรวม

วัตถุดิบ ทั้งคาขนสงและคาพอคาคนกลาง 

• ผูประกอบการอุตสาหกรรมผลติภัณฑยางของไทยสวนใหญยังเปนผูผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก 

มีประสิทธิภาพการผลิตต่ําและยังมีเทคโนโลยีการผลิตที่ลาสมัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีในเร่ืองสูตร

ผสมยางและเคร่ืองจักร 

• ขาดการเชื่อมโยงระหวางภาคอุตสาหกรรมและหนวยงานวิจัยและพัฒนา ทําใหงานวิจัยไมสามารถ

นําไปตอยอดในเชิงพาณิชยได 

• บุคลากรขาดองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา จึงเปนขอจํากัดที่สําคัญในการวิจัยและ พัฒนาตอ

ยอดไปสูผลิตภัณฑใหมๆ รวมทั้งการสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑและ 

ประสิทธิภาพการผลิตในการเพิ่มมูลคายางใหกับประเทศอยางยั่งยืน 

• สินคายางแปรรูปพึ่งพาตลาดสงออกเปนหลัก และมีแนวโนมพึ่งพาตลาดจีนในสัดสวนที่สูง ซึ่ง

ปจจุบันจีนมีการปลูกยางพาราโดยเฉพาะในเขตไหหนานและยูนนาน 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อวิเคราะหหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค 

(Treats) สามารถสรุปผลการวิเคราะหดังนี้ 

โอกาส 

• เนื่องจากประเทศไทยเนนการสงออกยางพาราในรูปผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราข้ันตนซึ่งมีมูลคา

ของผลิตภัณฑคอนขางต่ํา จึงเปนโอกาสที่ดีในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมแปร

รูปยางพาราผานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑและนําไปสูการสรางตรา

สินคาของไทย ซึ่งจะเปนการเพิ่มบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทยใน

ระดับโลกมากข้ึน  

• กระแสอนุรักษสิ่งแวดลอมและความรับผิดชอบทางสังคมที่เพิ่มข้ึน ทําใหแนวโนมปริมาณการใช

ยางสังเคราะหลดนอยลงและถูกทดแทนดวยการใชยางธรรมชาติมากข้ึน 

• รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาและวิจัยยางพารา พัฒนาศักยภาพของผูประกอบการไทย รวมถึงการ

อนุมัติการลงทุนโครงสรางพื้นฐานของประเทศ ตลอดจนมาตรการในการรักษาเสถียรภาพดาน

ราคาของยางพารา ซึ่งจะเปนโอกาสดีในการพฒันาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราและผลิตภัณฑใน

ประเทศไทย 

• การที่มีโรคระบาดพันธุใหมๆ เกิดข้ึนทั่วโลก เชน ไขหวัดใหญสายพันธุใหม สงผลใหอุตสาหกรรมถุง

มือยางและผลิตภัณฑยางที่เก่ียวกับทางการแพทยมีการขยายตัวมากข้ึน  

อุปสรรค 

• ประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูในการวิจัย มีขอจํากัดในดานเทคโนโลยีขาดมาตรฐาน

และการสรางตราสินคาใหเปนที่ยอมรับในตลาดโลก จึงเปนอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ยางพาราไปสูเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งสงผลตอขอจํากัดในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ

ยางพาราไทย 

• ตนทุนการผลิตยางแปรรูปของไทยสูงกวาเมื่อเทียบกับประเทศผูผลิตยางอ่ืน เนื่องจากคาแรงงาน

และตนทุนพลังงานของไทยที่สูงกวา  

• การขยายพื้นที่ปลูกยางพาราของประเทศไทยไมมีการควบคุมหรือจัดพื้นที่อยางเหมาะสม จึงเปน

อุปสรรคที่ทําใหผลผลิตยางพาราในประเทศเกินกวาความตองการของตลาด สงผลกระทบตอราคา

ที่ตกต่ํา 

• สินคายางแปรรูปข้ันตนของไทยพึ่งพาตลาดสงออกเปนหลัก โดยเฉพาะตลาดในประเทศจีนซึ่ง

เศรษฐกิจอยูในชวงของการชะลอตัว จึงเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการสงออกและการพัฒนา

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราประเทศไทย 

5.1.2 การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขัน 

การวิเคราะหสภาวะอุตสาหกรรมในปจจุบันของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราใชตนแบบการวิเคราะห

ของ Michael Porter (1980) เร่ืองการวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย  
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อํานาจการตอรองของกลุมผูซื้อ 

สินคายางพาราสวนใหญที่สงออกจากประเทศไทยเปนสินคาแปรรูปข้ันตน เชน น้ํายางขน  

ยางแผนรมควัน และยางแทง จึงทําใหลูกคาธุรกิจในตางประเทศมีอํานาจในการตอรองมากกวาผูรับจางผลิตใน

ประเทศไทยเนื่องจากเปนผลิตภัณฑยางพาราที่มีมูลคาต่ํา ไมมีการเพิ่มนวัตกรรม เทคโนโลยีหรือคุณคาเขาไปใน

ตัวผลิตภัณฑ ตองพึ่งพาตลาดตางประเทศเปนหลัก นอกจากนี้ สถานการณความตองการยางพาราทั่วโลกที่ลดลง

จากสภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศจีนที่เปนประเทศสงออกหลักของไทย ทําใหปริมาณ

ความตองการยางพาราจากประเทศไทยลดนอยลง สงผลตออํานาจการตอรองของประเทศผูนําเขาที่มีมากข้ึน 

อํานาจในการตอรองของซัพพลายเออร 

ประเทศไทยเปนประเทศที่มีผลผลิตทางยางพารามากที่สุดในโลก โดยซัพพลายเออรหลัก คือ กลุม

เกษตรรายยอยที่อยูภายในประเทศประมาณ 1.5 ลานครัวเรือนหรือประมาณ 6 ลานคน โดยผลิตน้ํายางสด

ปอนเขาสูอุตสาหกรรมการผลิตข้ันตน รวมถึงกลุมโรงงานผลิตยางแทงและน้ํายางขนที่ผลิตเพื่อปอนเขาสู

อุตสาหกรรมปลายน้ําเพื่อการสงออกและใชภายในประเทศ ซึ่งปจจุบันปริมาณผลผลิตยางพาราในประเทศไทยมี

ปริมาณมากกวาความตองการในตลาดโลก จึงสงผลกระทบใหอํานาจในการตอรองของซัพพลายเออรมีนอยลง 

การคุกคามของผูประกอบการใหม 

ประเทศเวียดนามไดเรียนรูการผลิตเทคโนโลยีดานยางจากประเทศฝร่ังเศสและไดนําเขาเทคโนโลยี

การผลิตยางแทงจากมาเลเซีย ซึ่งทําใหไดผลิตภัณฑยางพาราที่มีคุณภาพดี ซึ่งถือเปนคูแขงที่สําคัญในอนาคตของ

ประเทศไทย นอกจากนี้ประเทศจีนและประเทศอินเดียมีแนวโนมในการผลิตยางพาราที่มากข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่ง

ถือเปนการคุกคามอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราของประเทศไทย 

การคุกคามจากสินคาทดแทน 

ยางธรรมชาติมีคุณสมบัติที่ยางสังเคราะหไมสามารถทดแทนไดบางอยาง จึงจําเปนใหอุตสาหกรรม

ผลิตยางลอพาหนะยังตองใชยางธรรมชาติในกระบวนการผลิต ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ใชยางสูงกวาผลิตภัณฑยาง

อ่ืนๆ จึงทําใหการทดแทนดวยสินคาอ่ืนทําไดยาก อยางไรก็ตามประเทศผูนําเขามีความพยายามในการพัฒนา

วัตถุดิบอ่ืนๆ เพื่อใหสามารถนํามาใชทดแทนยางธรรมชาติสําหรับกระบวนการผลิตในอนาคต 

การแขงขันทามกลางคูแขงที่มีอยู 

ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตยางธรรมชาติรายใหญของโลก มีศักยภาพในการผลิตและการสงออก

ยางพาราแปรรูปข้ันตนที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายตามความตองการของตลาด คือ น้ํายางขน ยางแผน

รมควัน อยางไรก็ตามประเทศไทยตองเผชิญสถานการณการแขงขันกับประเทศมาเลเซียซึ่งเนนการผลิตผลติภัณฑ

ยางพาราจากน้ํายางขนที่มีมาตรฐานและเทคโนโลยี เชน ถุงมือยางและถุงยางอนามัย เปนตน โดยประเทศ

มาเลเซียเปนผูสงออกรายใหญของโลก นอกจากนี้ประเทศไทยอยูในฐานะที่มีความเสียเปรียบในการแขงขันการ

สงออกยางแทงซึ่งปจจุบันมีแนวโนมความตองการของตลาดโลกสูงข้ึน โดยประเทศไทยขาดมาตรฐานผลิตภัณฑ

ในระดับสากลและมีตนทุนในการผลิตที่สูงกวาประเทศคูแขง คือ ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีความไดเปรียบทางดาน

การผลิตและคาจางแรงงานที่ต่ํากวาประเทศไทย 
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5.2 ขอคนพบจากการสํารวจ สัมภาษณ และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 

5.2.1 สรุปผลการสํารวจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

การสํารวจผูประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา โดยใช

วิธีการสุมสํารวจแบบปกติ (Normal Random Sampling) จํานวน 212 ราย มีขอคนพบประเด็นสําคัญตางๆ 

ดังนี้ 

• จํานวนของผูประกอบการแปรรูปยางพาราที่พบมีผูประกอบการที่ผลิตน้ํายางขนมากที่สุด 

รองลงมาไดแก ผูประกอบการที่มีการผลิตยางแทงและยางแผน การผลิตถุงมือยาง และผลิตภัณฑ

แปรรูปยางอ่ืนๆ คือ ยางลอรถพาหนะ ยางที่ใชในงานอิเล็กทรอนิกส ยางที่ใชในงานวิศวกรรม และ

ยางที่ใชในทางการแพทยจะมีสัดสวนไมมาก โดยกิจการสวนใหญตั้งอยูในพื้นที่ภาคใตมากที่สุด 

• จํานวนผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมในกิจการพบวากิจการสวนใหญไมมีผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมใน

กิจการ นอกจากนี้ ยังไดแสดงถึงงบประมาณดานนวัตกรรมเทียบกับคาใชจายทั้งหมดของกิจการ

ซึ่งพบวากิจการในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราสวนใหญไมมีงบประมาณคาใชจายดานนวัตกรรม  

• ความคิดเห็นตอนวัตกรรมของกิจการแปรรูปยางพาราพบวามีระดับความเห็นดวยตอนวัตกรรม

ของกิจการแปรรูปยางพารา โดยตัวชี้วัดตอนวัตกรรมของกิจการแปรรูปยางพาราแบงออกเปน 4 

ตัวชี้วัด คือ 1) กิจการมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ เชน คุณภาพดีข้ึน ทนทานมากข้ึน 

คุณสมบัติพิเศษ เปนตน 2) กิจการมีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน เชน ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต ลด

ของเสีย ลดการใชพลังงาน เปนตน 3) กิจการมีการปรับปรุงการบริการ เชน รวดเร็วมากข้ึน สะดวก

มากข้ึน เปนตน 4) กิจการมีการปรับปรุงนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อใหธุรกิจมีความแตกตาง  

• ดานการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของกิจการแปรรูปยางพารา พบวาผูประกอบการให

ความสําคัญใน 4 ตัวชี้วัด คือ 1) กิจการมีผลิตภัณฑที่มีความแตกตางจากคูแขง 2) กิจการมี

สามารถผลิตสินคาที่มีตนทุนต่ํากวาคูแขง 3) กิจการมีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงกวาคูแขง และ 4) 

กิจการสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาที่หลายหลายและเฉพาะกลุมไดเปนอยางด ี

• ผูประกอบการยังใหความเห็นวากิจการที่มีผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงกวาคูแขง สะทอนถึงความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน รองลงมาคือความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาที่

หลายหลายและเฉพาะกลุมไดเปนอยางดี ตลอดจนการมีผลิตภัณฑที่มีความแตกตางจากคูแขง  

• อยางไรก็ดี ผูประกอบการสวนใหญคิดเห็นวา แมการบริหารตนทุนอยางมีประสิทธิภาพเปนสิ่งที่ดี 

แตการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญกวาในการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของกิจการในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา 

• ดานการมีสวนรวมกับหนวยงานภายนอกในการสงเสริมนวัตกรรมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

พบวาระดับการมีสวนรวมกับหนวยงานภายนอกของกิจการอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้หนวยงาน

ภายนอกที่ เ ก่ียวของกับการมีสวนรวมกับกิจการตามแบบสํารวจประกอบดวย 1) ลูกคา  

2) ซัพพลายเออร 3) หนวยงานภาครัฐ 4) กิจการหรือบริษัทเอกชนไทย 5) บริษัทตางชาต ิ6) สถาบัน

ฝกอบรม 7) มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา และ 8) คูแขง 
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• ดานอุปสรรคตอนวัตกรรมของกิจการแปรรูปยางพารา พบวามีคาเฉลี่ยของการดานการสราง

นวัตกรรมของกิจการแปรรูปยางพาราอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่เปนอุปสรรคตอนวัตกรรม

ของกิจการแปรรูปยางพารามากที่สุด คือ การรับรูทางความเสี่ยงดานภาวะเศรษฐกิจที่สูง ปจจัย

นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐที่ไมคลองตัว การขาดคนที่มีความชํานาญ ขาดขอมูลดาน

เทคโนโลยี ตนทุนทางดานนวัตกรรมที่สูง และข้ันตอนการทํางานของระบบราชการที่ใชเวลานาน 

ตามลําดับ  

5.2.2 สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

การศึกษานี้ไดจัดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยางพาราจํานวน 5 ทาน โดยมี

ประเด็นคนพบที่สําคัญ 4 ประเด็น ดังสรุปไดดังนี้ 

1) ดานตลาดแปรรูปยางพารา ไดแก การหาตลาดใหกับผูประกอบการ และนโยบายจากภาครัฐ 

2) ดานแหลงเงินทุน ไดแก การเขาถึงแหลงเงินทุนจากสถาบันการเงิน 

3) ดานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ไดแก มาตรฐานการผลิต การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ และ

การเพิ่มมูลคาของสินคา 

4) ดานทรัพยากรบุคลากร ไดแก การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร 

5.2.3 สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

ที่ปรึกษาไดทําการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นรวมกับผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดเล็ก ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ สมาคม และองคกรที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยางพารา  

มีหัวขอและประเด็นการหารือเพื่อระดมความคิดเห็นดังนี้ 

1) ประเด็นดานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ไดแก การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

การเพิ่มมูลคา การพัฒนาเครือขายกลุมผูประกอบการแปรรูปยางพารา และการวิจัยและพัฒนา 

2) ประเด็นดานการพัฒนาตลาดแปรรูปยางพารา ไดแก การปรับปรุงนโยบายภาครัฐ 

3) ประเด็นดานแหลงเงินทุน ไดแก การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ การมีสวนรวมจากหนวยงาน 

และการสนับสนุนดานอ่ืนๆ จากภาครัฐ เชน การสนับสนุนดอกเบี้ย หรือการคํ้าประกันจากภาครัฐ 

4) ประเด็นทรัพยากรบุคคล ไดแก การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม 
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บทท่ี 6 

กรณีศึกษาตนแบบท่ีดี (Best Practice) ของอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราของในประเทศและตางประเทศ  
 

บทนี้แบงการนําเสนอออกเปน 3 สวนใหญ ไดแก (1) กรณีศึกษาในประเทศ แบงออกเปนการศึกษา

ตนแบบของการนําผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไปใชในภาคสวนอุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศไทย และการศึกษา

กรณีศึกษาของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราที่ประสบความสําเร็จ และ (2) กรณีศึกษาของตางประเทศ โดยใน

การศึกษานี้ ได เลือกศึกษากรณีของ Rubber Valley ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปนประเทศที่มี

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขนาดใหญและเติบโตเร็ว  

6.1 กรณีศึกษาตนแบบที่ดีในประเทศ 

6.1.1 นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) 

นิคมอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Rubber City เปนโครงการที่ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลฉลุง อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 1,218 ไร ซึ่งแบงพื้นที่สําหรับอุตสาหกรรมจํานวน 629 ไร และพื้นที่ระบบ

สาธารณูปโภคจํานวน 589 ไร ภายใตการบริหารของการนิคมอุตสาหกรรมภาคใต ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปน

ตนแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราแบบคลัสเตอร การขยายหวงโซอุปทาน และการใหบริการอยางบูรณาการที่

สรางความเชื่อมโยงผูประกอบอุตสาหกรรมยางพาราระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กับ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ ภายใตกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนและสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2559; เทศบาลนครหาดใหญ, 2558)  

การออกแบบนิคมอุตสาหกรรมยางพาราถือเปนจุดเร่ิมตนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางตั้งแต

ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ซึ่งจะสงผลดีตอเกษตรกรในการพยุงราคายางพาราไมใหตกต่ํา สงเสริมการใช

ยางพาราดิบเพื่อการผลิตผลิตภัณฑยางภายในประเทศและการสงออกผลิตภัณฑยางดวยมูลคาที่สูงข้ึน (สํานัก

โฆษกรัฐบาลไทย, 2558) ทั้งนี้การดําเนินการโครงการ Rubber City มีความสอดคลองตามยุทธศาสตรของประเทศ

ไทย ตามปงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ

ยางพารา การหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง และการใชเปนฐานการผลิตยางของประเทศไทย นอกจากนี้

ยังเปนการสงเสริมการลงทุนและพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการประกอบธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

อีกดวย  

โครงการ Rubber City มีแผนในการกอสรางเพื่อรองรับผูประกอบการไมนอยกวา 70 รายที่จะเขามา

ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางดังกลาว โดยเนนการเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑและเพิ่มปริมาณการใชยางพารา

ภายในประเทศ เปลี่ยนตําแหนงจากผูผลิตยางพาราดิบมาเปนผูใชยางพาราดิบรายใหญของโลกแทน ซึ่งโครงการ 

Rubber City นี้จะใชเปนโครงการนํารองในการพัฒนาและขยายไปสูเมืองอุตสาหกรรมใหญตางๆ ที่เก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมยางหรือในพื้นที่อ่ืนๆ ที่เหมาะสม เชน พื้นที่ในจังหวัดระยอง เพื่อทําหนาที่เปน Cluster สําหรับ
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อุตสาหกรรมยางในการเชื่อมโยงผูประกอบการระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) กับ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญของอุตสาหกรรมยางพาราเขาดวยกัน (สํานักโฆษกรัฐบาลไทย, 2558) 

สําหรับอุตสาหกรรมเปาหมายของ Rubber City คือ อุตสาหกรรมปลายน้ํารอยละ 80 จําพวก

อุตสาหกรรมนวัตกรรมยาง เชน ยางฟองน้ําและที่นอน ยางสายพาน เปนตน อุตสาหกรรมจากน้ํายางขน เชน  

ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย เปนตน และอุตสาหกรรมกลางน้ํารอยละ 20 คือ อุตสาหกรรมยางคอมปาวน ซึ่งโครงการ 

Rubber City มีการออกแบบระบบสาธารณูปโภค การจัดผังพื้นที่ และการบริหารจัดการที่รองรับอุตสาหกรรม

เชิง Cluster เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา ทั้งนี้ Rubber City ไดกําหนดแบงพื้นที่ไวสําหรับอุตสาหกรรม

ข้ันปลายน้ําและกลางน้ํารวมประมาณ 77 แปลงสําหรับวิสาหกิจขนาดใหญทั้งจากผูประกอบการไทยและ

ตางประเทศ (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2559ก) รวมถึงอุตสาหกรรมทั่วไปหรืออุตสาหกรรมที่

เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมยางพาราโดยเปนอุตสาหกรรมสะอาดที่ไมมีมลพิษ (Clean Industry) จํานวน 20 

แปลง ขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยในพื้นที่ Rubber City การนิคมอุตสาหกรรมภาคใตไดมีการ

ออกแบบพื้นที่ไวรองรับอุตสาหกรรมยางพาราของ SMEs โดยจัดเตรียมพื้นที่ไวประมาณ 10 ไร ซ่ึงสรางเปนอาคาร

สําเร็จรูปใหกับ SMEs ในการผลิตผลิตภัณฑยางเพื่อเพิ่มมูลคาประมาณ 10-15 หลัง มีขนาดตั้งแต 500 ถึง 1,500 

ตารางเมตร0

3 โดยคาดวานิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง (Rubber City) จะสามารถเปดดําเนินการไดภายไดในป พ.ศ. 

2561 ตามกําหนดการที่ไดวางแผนไว (กรมประชาสัมพันธ, 2558)  

นอกจากระบบโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณแบบ โครงการ Rubber City ยังตั้งอยู

ในจุดยุทธศาสตรที่สามารถเชื่อมตอการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เพื่อการขนสงสําหรับการบริโภค

ภายในประเทศและเพื่อการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ เปนพื้นที่ที่อยูในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาตาม

ประกาศคณะกรรมการนโยบาลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อยูใกลกับดานศุลกากรสะเดา ซึ่งเปนดานศุลกากร 

ทางบกที่มีความสําคัญของประเทศไทย ตั้งอยูตรงขามกับดาน Bukit Kayu Hitam รัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย 

ซึ่งเปนจุดเชื่อมตอระหวางถนนเพชรเกษมทางหลวงแผนดินสายหลักของภาคใตคือทางหลวงหมายเลข 4 กับทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 1 ของมาเลเซียที่เชื่อมโยงกรุงกัวลาลัมเปรและประเทศสิงคโปร อีกทั้งยังตั้งอยูบนพื้นที่

พัฒนาเศรษฐกิจตามแนว Economic Corridor สงขลา-ปนัง-เมดาน ตลอดจนอยูใกลกับโครงการพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมยานยนต และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือของประเทศมาเลเซีย  (กรมประชาสัมพันธ, 

2558) 

 

 

 

 

 

 

                                   
3 ที่มา: ขอมูลการสัมภาษณกับผูอาํนวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จงัหวัดสงขลา วันที ่19 เมษายน 2559 
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รูปที่ 6-1 โครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) พื้นที่จังหวังสงขลา 

 

ที่มา: http://goo.gl/YyDmWn (สืบคนเมื่อ: มิถุนายน 2559) 

รูป 6-2 ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) พืน้ที่จงัหวังสงขลา 

 

ที่มา: http://goo.gl/zp7LaO  (สืบคนเมื่อ: มิถุนายน 2559) 

6.1.2 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต 

คุณกังสดาล พงษสวัสดิ์ ผูอํานวยการสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา ซึ่งบริหาร

โครงการ Rubber City ใหสัมภาษณกับทีมวิจัยเก่ียวกับโครงการ Rubber City โดยมองถึงแนวทางของการ

พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราตัง้แตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา เพื่อเนนการใชวัตถุดิบภายในประเทศ และเพิ่ม

มูลคาของผลิตภัณฑใหสูงข้ึน โดยบทบาทของ Rubber City จะมีบทบาททั้งในสวนของการเปน Cluster ยาง
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ตนแบบ มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการและการสนับสนุนการขยายหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยางพารา

เพื่อตอยอดมูลคาของผลิตภัณฑใหมีมูลคาสูงมากข้ึน  

การดําเนินงานของ Rubber City เร่ิมดําเนินการเปดใหนกัลงทุนทั้งจากประเทศไทยและตางประเทศ

ที่สนใจเขามาติดตอขอใชพื้นที่ตั้งแตเดือนมกราคมป พ.ศ.2559 ซึ่งแผนในการเร่ิมประกอบกิจการของโรงงานจะ

เร่ิมในป พ.ศ.2560 ขณะที่ระบบสาธารณูปโภคจะเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2561 ตามตารางที่ 6-1 

ตารางที่ 6-1 แผนการดําเนนิงานของ Rubber City 

แผนการ 
มกราคม 

2559 
มีนาคม 

2559 

กันยายน 

2559 

เมษายน 

2560 

กรกฏาคม 

2560 

มีนาคม 

2561 

เปดจองพ้ืนที ่ X      

เริ่มงานกอสรางระบบสาธารณูปโภค  X     

โรงงานเริ่มใชพ้ืนที่   X    

ระบบสาธารณูปโภคบางสวนแลวเสรจ็    X   

โรงงานเริ่มประกอบกิจการ     X  

ระบบสาธารณูปโภคเสร็จสมบรูณ      X 

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559. 

สําหรับรูปแบบความรวมมือของหนวยงานตางๆ กับ Rubber City จากการสัมภาษณผูอํานวยการ

สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต จังหวัดสงขลา จะพบวามีหนวยงานที่สามารถสนับสนุนโครงการ Rubber 

City ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฯ โดยหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมถึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถสนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราใน Rubber City ทั้งใน

รูปแบบดานการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑยางพาราเพื่อใหเกิดมูลคาสูงข้ึน 

รวมถึงการมีศูนยสนับสนุนการทดสอบคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑยาง และการสรางบุคลากรและ

ผูประกอบการที่มีศักยภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต ขณะที่ตลาดกลางราคายาง 

อําเภอหาดใหญ ก็จะสามารถชวยสนับสนุนดานการกําหนดราคาซ้ือขายและปริมาณการจัดหายางดิบเพื่อ

ปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรมยางภายในโครงการ Rubber City ซึ่งจะสงผลตอความไดเปรียบทางการแขงขันของ

กิจการในอุตสาหกรรมยางไดเปนอยางด ี
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รูปที่ 6-3 รูปแบบความรวมมือของ Rubber City  

ท่ีมา: คณะผูวิจัย, 2559. 

6.1.3 สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา 

รองศาสตราจารย ดร.อาซีซัน แกสมาน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา วิทยาเขต

ปตตานี ใหสัมภาษณกับทีมวิจัย 1

4 เก่ียวกับจุดประสงคของสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. กําหนดแนวทางและนโยบาย รวมทั้งดําเนินการงานวิจัยสหวิชาการที่เก่ียวของกับยางพารา 

2. สงเสริม และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตศึกษาของทุกคณะ เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถดานยางพารา ปอนสูตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งภาคอุตสาหกรรม 

3. ดําเนินการวิจัยที่มุงเนนตอบสนองความตองการของผูใช และถายทอดองคความรู นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีใหมๆ ใหกับเกษตรกรและผูประกอบการ เพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพาราไดมีการจัดฝกอบรมใหกับผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในการเรียนรูวิธีการผลิต เทคโนโลยแีละนวัตกรรมของผลิตภัณฑยางพารา โดยวิทยากร

ที่มีประสบการณในการวิจัย การผลิต การบริหารจัดการผลิตภัณฑยางพารา เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพของสินคา การออกแบบผลิตภัณฑใหมที่ตอบสนองความตองการของลูกคา การยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตในอุตสาหกรรมยาง และการสรางเครือขายของผูประกอบการที่มาจากหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย 

นอกจากนี้  ยังรวมถึงการสงเสริมการบูรณาการศาสตรในแขนงตางๆ ของนักวิจัยและนักวิชาการ เชน 

วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลยี แพทยศาสตร การบริหารและการตลาด เปนตน เพื่อการสนับสนุนอุตสาหกรรมการ

                                   
4 ท่ีมา: ขอมูลการสัมภาษณกับผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา วิทยาเขตปตตานี วันท่ี 18 เมษายน 2559 

ตลาดกลาง

ราคายาง 

อ.หาดใหญ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- สถาบันวิจยัและพัฒนานวัตกรรม

ยางพารา 

- ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

- ศูนยบมเพาะวิสาหกจิ อุทยาน

วิทยาศาสตร 

กิจการตางชาต ิ

Rubber 

City 

กิจการไทย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
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ผลิตยางพาราของไทย ในการตอบสนองตอความตองการผลิตภัณฑยางพาราจากทั่วโลกที่มีความหลากหลายและ

มีความซับซอนผานมาตรฐานและเทคโนโลยีที่มีมากข้ึนเร่ือยๆ 

6.1.4 ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (Natural Rubber Product Testing 

Center: NRPTC) 

ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร ตั้งอยูในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยใหบริการ

การทดสอบทางดานยางผานเคร่ืองมือและอุปกรณที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความตองการของกิจการภาคเอกชน 

หนวยงานภาครัฐ และการวิจยัของอาจารยหรือนักศึกษาของสถาบันตางๆ ในการใชในการทดสอบทางดานยางของ

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ทั้งนี้สถานที่ตั้งของศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร ตั้งอยูไมไกลจาก Rubber City จึง

สามารถตอบสนองความตองการของกิจการที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมยาง หรือ Rubber City ในการทดสอบ

เร่ืองยางอยางครบวงจร ทั้งนี้รายการของการใหบริการทดสอบดานยางมีดังตอไปนี้ 

- ทดสอบความตานทานตอแรงดึง 

- ทดสอบความตานทางตอแรงกด 

- ทดสอบการไหลของยาง 

- ทดสอบความหนืดของยาง 

- ทดสอบความสุดของยาง 

- อ่ืนๆ 

6.1.5 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดตั้งข้ึนเพื่อการใหบริการ

ในสวนของการบมเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การยกระดับขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในการทําวิจัยและ

พัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา สําหรับผูประกอบการใหมที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

เก่ียวของกับมหาวิทยาลัย รวมถึงผูประกอบการ SMEs ใหมหรือที่ตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหมในกลุมธุรกิจ

เปาหมาย คือ ยางและผลิตภัณยางทั่วไป เคร่ืองสําอาง และเภสัชภัณฑ เคร่ืองมือและนวัตกรรมทางการแพทย 

และอ่ืนๆ  

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร เนนการสรางความรวมมือที่เปนรูปธรรมระหวางหนวยงาน

ทั้งภายในมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และหนวยงานภายนอกทั้งที่เปนหนวยงานสนับสนุน และภาคเอกชน (อุทยาน

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) โดยมวีัตถุประสงคที่สามารถสรุปไดดังนี้  

1. เพื่อเปนกลไกในการสนับสนุนการถายทอดองคความรูจากการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยสู

การใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 

2. เพื่อจัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน ระบบ กลไก มาตรการจูงใจ และองคประกอบ อ่ืนๆ ที่สามารถสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนา ยกระดับเทคโนโลยี สรางนวัตกรรม และสงเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชน 

3. เพื่อสรางและพัฒนาผูประกอบการและธุรกิจที่อาศัยฐานความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และงาน

สรางสรรค 
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4. เพื่อเปนแหลงรองรับและพัฒนาศักยภาพกําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ

สถาบันการศึกษา และการวิจยัและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม 

5. เพื่อเปนกลไกสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และ

หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ 

ที่ผานมาศูนยบมเพาะฯ ไดทําหนาที่ในการสนับสนุนและสรางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ในอุตสาหกรรมยางพาราเปนจํานวนมาก ยกตัวอยางเชน บริษัท บินดาริส รับเบอร กรีน ผูผลิตแผนปูพื้นยาง หจก.มิตร

โรงกลึง ผูผลิตเคร่ืองกรีดยางอัตโนมัติ บริษัท 42 เนเจอรัลรับเบอร จํากัด ผูผลิตถุงมือเคลือบน้ํายางพารา และ

บริษัท รับเบอร อิโนเทค จํากัด ผูผลิตอุปกรณยางรองสนเทายี่หอ Heel Soother เปนตน 

6.1.6 Heel Soother - อุปกรณยางรองสนเทา 

คุณธีระวัฒน เพชรดี และคุณวรรษิษฐา แกวบุญ หนึ่งในหุนสวนของบริษัท รับเบอร อิโนเทค จํากัด ซึ่งดําเนนิ

กิจการผลิตอุปกรณยางรองสนเทา แบรนด Heel Soother ใหสัมภาษณกับทีมวิจัย2

5 ถึงที่มาของธุรกิจวามาจาก

งานวิจัยระดับปริญญาโทของวิศวกรรมเคร่ืองกลรวมกับแพทยออรโธปดิกส โดยเปนอุปกรณที่ชวยลดแรง

กระแทกบริเวณสนเทา ชวยลดอาการปวดสนเทาและอาการอ่ืนๆ ที่เกิดจากแรงกระแทกบริเวณสนเทา ทั้งนี้แผน

รองสนเทาดังกลาวผลิตจากยางพาราธรรมชาติ มีราคาตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาการนําเขาอุปกรณเสริมสนเทาจาก

ตางประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนซิลิโคนและมีราคาสูงถึงคูละ 600-1,200 บาท โดยแนวคิดในการผลิตแผนรองสนเทา คือ 

การนําเอายางธรรมชาติมาผลิตเปนแผนรองสนเทาใหมีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับเนื้อเยื่อสนเทาของคนปกติมาก

ที่สุด โดยทดสอบเปรียบเทียบขอมูลของเนื้อเยื่อสนเทาของคนปกติ และนําไปสูการพัฒนาผลิตภัณฑและการ

ออกแบบ เพื่อลดแรงกดเฉพาะจุดสําหรับลดอาการบาดเจ็บของสนเทาของผูปวยที่เปนโรคเบาหวานและผูมี

ปญหาอาการบาดเจ็บที่สนเทา 

หลังจากผลงานวิจัยดังกลาวเสร็จสิ้น ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีการถายทอด 

องคความรูใหกับทางบริษัท รับเบอร อิโนเทค จํากัด ซึ่งดําเนินการบริหารโดยนักศึกษาปริญญาโทที่เปนหนึ่งใน

ทีมนักวิจัยผลิตภัณฑดังกลาวใหดําเนินการผลิตสินคาข้ึนมาจริงเพื่อประโยชนทางการคา ดวยทุนจดทะเบียน

เร่ิมตน 100,000 บาท โดยไดรับการสนับสนุนจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผานการให

คําปรึกษาแกผูประกอบการใหมของบริษัท รับเบอร อิโนเทค จํากัด ทั้งในดานการพัฒนารูปแบบของสินคา 

การตลาด การบริหาร และอ่ืนๆ 

ปจจุบัน ผลิตภัณฑ Heel Soother ไดดําเนินการขายสินคาออกสูตลาดจริงผานชองการคาทั้ง  

E-commerce การออกงานตามงานแสดงสินคาตางๆ โดยมียอดขายเฉลี่ยประมาณ 2-3 พันคูตอเดือน และมี

แนวโนมในการเติบโตสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ขณะที่กิจการก็มีแผนในการปรับปรุงการผลิตและคุณภาพสินคา เชน 

การลดกระบวนการผลิตที่ไมจําเปน การเพิ่มสีสันของผลิตภัณฑ การปรับปรุงการบรรจุภัณฑ นอกจากนี้บริษัทยัง

มีแผนในการผลิตผลิตภัณฑยางพาราใหมเพิ่มเติม เชน หมอนสุขภาพที่ทําจากยางพารา โดยมีการวิจัยและพัฒนา

กับหนวยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เพื่อการใชงานของผูปวยในโรงพยาบาล โดยยึดแนวคิดการสราง

มูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑผานการวิจัยและพัฒนา รวมถึงมีแผนในการขยายที่ตั้งของกิจการไปสู Rubber City 

                                   
5 ท่ีมา: ขอมูลการสัมภาษณกับผูประกอบการบริษัท รับเบอร อิโนเทค จํากัด วันท่ี 19 เมษายน 2559 
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ผานการรวมทุนจากนักลงทุนชาวไทยที่อยูในอุตสาหกรรมยางพารา ซึ่งมองเห็นศักยภาพของผลิตภัณฑยางพารา

ดังกลาว 

ทั้งนี้ บริษัท รับเบอร อิโนเทค จํากัด ซ่ึงเปนผูผลิตผลิตภัณฑ Heel Soother ถือเปนตัวอยางที่ดี

สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมยางแปรรูปในประเทศไทยในการที่จะไดเรียนรู

แนวทางในการปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑยางแปรรูป เนื่องจากผูประกอบการและทีมงานในบริษัท 

รับเบอร อิโนเทค จํากัด ไดมุงเนนในการนําองคความรูดานนวัตกรรมที่ไดจากการวิจัยและการพัฒนาผานความ

รวมมือกับสถาบันการศึกษาและศูนยบมเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร กระทรวงวิทยาศาสตร ในการที่จะมุง

พัฒนาผลิตภัณฑยางพาราแปรรูปอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑยางใหมีมูลคา

สูงข้ึน รวมถึงใหมีความหลากหลายเพื่อการตอบสนองกับความตองการของผูบริโภคทั้งในประเทศและ

ตางประเทศอยางตอเนื่อง 

รูปที่ 6-4 อุปกรณยางรองสนเทา Heel Soother 

 

ที่มา: http://www.heelsoother.com/ 

โครงการ Rubber City ถือเปนกรณีศึกษาที่ดีในประเทศไทย เพื่อนําไปใชเปนตนแบบในการสราง

เมืองอุตสาหกรรมยางตนแบบที่สามารถสงเสริมผูประกอบการ SMEs ไทยในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา และ

ยังสามารถสนับสนุน SMEs ไทยในการเชื่อมโยงกับกิจการยางพาราขนาดใหญทั้งจากไทยและตางชาติ ผานการ

สนับสนุนจากหนวยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เชน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และสถาบันวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมยางพารา เปนตน โดยสามารถนํารูปแบบของ Rubber City ไปประยุกตใชในเมืองอุตสาหกรรมยาง

อ่ืนๆ เชน ในจังหวดัระยอง เปนตน ทั้งนี้หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับอุตสาหกกรรม เชน สมาคมยางพาราไทย 

การยางแหงประเทศไทย สถาบันการเงินของรัฐ ควรเขามาสนับสนุน SMEs ไทยในโครงการดังกลาวเพื่อยกระดับ

การผลิตใหมีมูลคาสูงข้ึน และเปนตัวอยางใหกับ SMEs ไทยในอุตสาหกรรมยางในพื้นที่จังหวัดเดียวกันหรือ

จังหวัดอ่ืนๆ ในการปฏิบัตติามเพื่อยกระดับมูลคาของผลิตภัณฑยางพาราแปรรูปในแตละพื้นที่ตอไป 
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6.2 กรณีศึกษาตนแบบที่ดีจากตางประเทศ 

6.2.1 Rubber Valley  

Rubber Valley กอตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2555 ในตําบลซือไป เมืองชิงเตา มณฑลซานตง ประเทศจีน มี

พื้นที่ประมาณ 1,200 ไร โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อตองการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอยางครบวงจรและ

ยั่งยืน (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2559) ทั้งนี้ Rubber Valley เกิดจากความรวมมือของ China 

Rubber Industry Association, Qingdao Sibei District Goverment, Qingdao University of Science & 

Technology (QUST) และ MESNAC Co., Ltd. โดยภายใน Rubber Valley จะมีหนวยงานภาครัฐ องคกรวิจัย

จากมหาวทิยาลัย QUST บริษัทผูผลิตที่เก่ียวกับยางพาราจากตางชาติ ทั้งจากสหรัฐอเมริกา เยอรมน ีรวมถึงไทย 

และประเทศอ่ืนๆ รวมถึงสมาคมธุรกิจที่เก่ียวของและสถาบันการเงิน (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2557) 

รัฐบาลจีนมีนโยบายในการจัดทํายุทธศาสตรผานความรวมมือกับภาคเอกชนในการสงเสริมใหเมืองชิง

เตาซึ่งเปนเมืองที่มีทาเรือน้ําลึก มีทาเรือขนสงสินคาที่ใหญเปนอันดับ 7 ของโลก และเปนที่ตั้งของ Rubber 

Valley ใหเปนเมืองแหงการผลิตยางเคร่ืองบิน ขณะที่เมืองชิงเตาในปจจุบันเปนเมืองอุตสาหกรรมผลิตยาง

รถยนตที่ใหญที่สุดในประเทศจีน มีอัตราการผลิตยางรถยนตประมาณ 80 ลานเสนตอป (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ, 2556)  

รูปที่ 6-5 Rubber Valley ณ เมืองชิงเตา มณฑลซานตง ประเทศจีน 

 

ท่ีมา: http://www.rubbervalley.com/english/ArticleMenu.aspx?class1=2  (สืบคนเมื่อ: มิถุนายน 2559) 

ทั้งนี้โครงสรางองคกรของ Rubber Valley ประกอบดวย 6 หนวยงานหลัก คือ ฝายพัฒนากลยุทธ ฝาย

ปฏิบัติการ ฝายธุรการ ฝายตางประเทศ ฝายการเงิน และศูนยขอมูล และ 4 บริษัทยอยภายใตการบริหารของ Rubber 

Valley ซึ่งทั้งหมดนี้มีสามารถจําแนกออกเปนบทบาทหลักทั้ง 5 ดานตออุตสาหกรรมยางพารา (สํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2557) คือ 
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• ศูนยการคาผลิตภัณฑยางพาราโลก (Global Cehmical and Ruber Products Trading Center) 

• ศูนยวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับสากล (Global Scientific Research and 

Technology Center) 

• ศูนยการแสดงนิทรรศการและวัฒนธรรม (Global Exhibiiton and Cultural Exposition 

Center) 

• ศูนยฝกฝนและแลกเปลี่ยนทักษะ (Global Talent Exchange and Training) 

• ศูนยขอมูลยาง (Global Information Center) 

ความรวมมือระหวางหนวยงานและสถาบันการศึกษาใน Rubber Valley สามารถใหบริการวิจัยดวย

วิธีการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อการสรางนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีผลิตภัณฑใหมๆ และเปนการยกระดับอุตสาหกรรมยางและเคมี ผานหองปฏิบัติการและศูนยเทคโนโลยี

วิศวกรรมจํานวน 33 แหง ศูนยเทคโนโลยีวิศวกรรมและหองปฏิบัติการแหงชาติ 6 แหง และการจัดตั้ง Academy of 

sciences เพื่อการวิจัยเชิงประยุกต (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2557)  

นอกจากนี้ Rubber Valley ยังทําหนาที่เปนตลาดกลางในการซื้อขายผลิตภัณฑยางพาราธรรมชาติ 

ยางสังเคราะห ยางรถยนต ผลิตภัณฑปโตรเคมี เคมีภัณฑ มีบริการทางการคาผานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแบบครบวงจรตั้งแตผูจัดจําหนายของผลิตภัณฑไปจนถึงลูกคา รวมถึงชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกสที่ เ ก่ียวกับการประกอบและการเชื่อมโยง รวมถึงใหบริการทางการเงินและการลงทุนใน

อุตสาหกรรมยาง การใหคําปรึกษาดานสิทธิบัตรและกฎหมาย การบัญชี การโฆษณา และการประสานงานกับ

ภาครัฐ (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2557)  

โครงการ Ruber Valley มีการวางแผนจัดตั้งศูนยขอมูลใหสมาชิกในประเทศจีนและตางประเทศ

สามารถซื้อขายยางพาราระหวางกันเพื่อผลักดันใหเปนศูนยรวมตลาดซื้อขายยางพาราในพื้นที่ตอนเหนือของจีน 

สามารถสะทอนราคาและปริมาณความตองการของตลาดไดอยางแทจริงโดยไมผานคนกลาง ซึ่งในอนาคตจะมี

การแสดงราคาการซื้อขายผานสื่อและชองทางตางๆ เพื่อใหทุกฝายไดรับขอมูลอยางถูกตองและรวดเร็ว (ศูนย

ขอมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเซี่ยงไฮ, 2556) โดยวิธีการคาขายและระบบการกําหนดราคา มีทั้งแบบตลาด

ซื้อขายลวงหนา ตลาดซื้อขายจริง และการซื้อขายโดยการสงมอบ ผานชื่อของตลาดกลางวา Boce-Rubber 

Valley Natural Rubber Exchange (ประชาชาติ, 2556) 

ขณะที่ Rubber Valley ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยวางตําแหนงของโครงการใหเปนฐานความรู

ตาง  ๆดานอุตสาหกกรรมยางและอุตสาหกรรมเคมี จํานวนทั้งหมด 12 ฐานความรู (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 

2559) ซึ่งประกอบดวย  

• ฐานความรูการบมเพาะธุรกิจ 

• ฐานความรูดานการอบรม 

• ฐานความรูการแลกเปลี่ยนสินคา 

• ฐานความรูดานคลังสินคาและโลจิสติกส 

• ฐานความรูดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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• ฐานความรูการเงินและเงินทุน 

• ฐานความรูงานแสดงสินคา 

• ฐานความรูการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

• ฐานความรูดานการเชื่อมโยงขอมูลขาวสาร 

• ฐานความรูการใหบริการ 

• ฐานความรูการพัฒนาบุคลากร 

• ฐานความรูการวิจัยวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 

นอกจากนี้ Rubber Valley ยังมีคณะกรรมการและผูเชี่ยวชาญจํานวน 13 คณะกรรมการ ตามสาขา

ตางๆ เชน Tire, Cycle Casing, Hose and Belt, Rubber Shoes, Rubber Products, Latex, Carbon Black, 

Waste Rubber Utilization, Rubber Chemicals และ Rubber Material เปนตน รวมถึงไดรับความรวมมือ

จากสมาคมอุตสาหกรรมยางพาราซึ่งมีสมาชิกจํานวนประมาณ 1,200 บริษัท ซึ่งปจจุบันบริษัทเหลานี้มีการผลิต

ผลิตภัณฑยางพาราประมาณรอยละ 80 ของมูลคาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศจีนทั้งหมด (กรม 

เจราจาการคาระหวางประเทศ, 2016) สําหรับรูปแบบความรวมมือของหนวยงานที่เก่ียวของกับโครงการ Rubber 

Valley ณ ตําบลซือไป เมืองชิงเตา มณฑลซานตง สามารถแสดงไดดังรูปที่ 6-6 

ขอมูลจากการสัมภาษณ Mr. Zhang Ji ซึ่งเปน Professor of Chinease Academy of Sciences ไดให

รายละเอียดเก่ียวกับโครงการ Rubber Valley วาปจจุบันมีกิจการขนาดใหญทั้งจากตางชาติและจากจีนที่ไดเขา

มากอตั้งในโครงการของ Rubber Valley เชน Sri Trang Agro-Industry Plc. ผูผลิตและจัดจําหนายยาง

ธรรมชาติที่ครบวงจรรายใหญจากประเทศไทย China Hainan Rubber Industry Group Co.,Ltd. LANXESS 

ผูผลิตยางสังเคราะหที่ใหญที่สุดในโลก Exxon Mobil Corporation, Sinochem International Corporation, 

Cabot Corporation ผูผลิตวัสดุและเคมีภัณฑรายใหญของโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา และอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ใน Rubber Valley ยังประกอบไปดวยสมาคมอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ องคการ

นานาชาติ สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก ซึ่งตั้งอยูในโครงการ Rubber Valley ซึ่งสอดคลองกับรูปที่ 

6-6 โดยมีการติดตั้งระบบนิเวศอุตสาหกรรมมาใชในโครงการ ซึ่งเปนระบบที่นําพลังงานสะสมในธรรมชาติมาใช

ประโยชนผสมผสานกับการใชเทคโนโลยีแหลงพลังงาน เชน น้ํามันเชื้อเพลิง พลังนิวเคลียร พลังงานไบโอดีเซล 

เปนตน เพื่อการเปนตนแบบของอุตสาหกรรมยางพาราที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมและการเติบโตของอุตสาหกรรม

อยางยั่งยืน 

Rubber Valley มีจุดประสงคเพื่อที่จะเปนศูนยบมเพาะนวัตกรรมของยางและเคมีชั้นนําของโลก โดย

สงเสริมผูประกอบการเดิมใหเปนผูประกอบการที่เนนการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามาใชในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ทั้งนี้ Rubber Valley มีแผนในการพัฒนาพื้นที่ในโครงการใหมีลักษณะแบบ Maker Space เพื่อเปน

สถานที่สําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมยางและเคมีมาพบเจอกัน ทํางานรวมกัน สามารถรวมแบงปนความรู

และประสบการณ หรือทําโครงงานรวมกันใหเกิดข้ึนจริง รวมถึงการใชทรัพยากรรวมกัน ภายใตสภาพแวดลอมที่

มีความพรอมสําหรับการสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งคุณลักษณะของการสรางโครงการ Ruber Valley จะ

ประกอบไปดวยอินเตอรเน็ต แคมปส อุทยานวิทยาศาสตรและปญญา และการมีความหลากหลายของ



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

 

6-12  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

อุตสาหกรรมซึ่งมีการใชเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนผานฐานความรูดานอุตสาหกรรมยางและเคมีจํานวน 12 ฐาน 

นอกจากนี้ Rubber City ยังมีการลงทุนในสวนของอุปกรณทางดานเทคโนโลยีประมาณ 150 ลานหยวน มีการ

สนับสนุนการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับลูกคาตั้งแตวัตถุดิบจนไปถึงผลิตภัณฑเพื่อจัดหาแนวทางการ

แกปญหาตลอดหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมยางพารา  

รูปที่ 6-6 รูปแบบความรวมมือของ Rubber Valley 

ที่มา: คณะผูวจิยั, 2559. 

Rubber Valley ยังมีการเสนอแนวคิด COMPD สําหรับผูประกอบการในอุตสาหกรรมยางพาราและ

เคมีที่เผชิญกับความทาทายของการแขงขันในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย  

- C (Customer) หมายถึง ความเขาใจความตองการของลูกคา  

- O (Operating) หมายถึง รูปแบบการดําเนินงานเพื่อตอบสนองกับความตองการสวนบุคคลของ

ลูกคา  

- M (Manufacturing) หมายถึง การประยุกตแนวคิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังที่ 4 (Industry 

4.0) โดยเปนการบูรณาการการผลิต เขากับการเชื่อมตอทางเคร่ือขายในรูปแบบ Internet of 

Things ทุกหนวยของระบบการผลิตสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกันไดอยาง

อิสระ 

- P (Platform) หมายถึง ตลาดการคา อุทยานแหงวิทยาศาสตรและปญญา รูปแบบการคาทั้งแบบ

ออนไลนและออฟไลน 

- D (Data) หมายถึง ขอมูลขนาดใหญซึ่งนําไปสูการผลิตของโรงงานและการบริการลูกคาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ขณะที่ปจจุบันความตองการยางพาราเพื่อนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑยางลอพาหนะในเมืองซานตงซึ่งมี

กิจการมากกวา 400 แหง และเปนที่ตั้งของ Rubber Valley มีความตองการยางพาราดิบรวมมากกวาคร่ึงหนึ่ง

ของความตองการยางพารา รวมทั้งหมดในประเทศจีน ซึ่งถือวาการมี Rubber Valley จะชวยยกระดับกิจการที่

ผลิตยางลอในการตอยอดนวัตกรรมยางใหกับผลิตภัณฑของกิจการ การไดรับการสงเสริมความนาเชื่อถือ การ

ตลาดกลาง  

ซ้ือขาย 

มหาวิทยาลัยQUST 

บริษัทตางชาติ 

สถาบันการเงิน 
สมาคมธุรกิจ / สมาคม

อุตสาหกรรม 

Rubber 

Valley 

หนวยงานภาครัฐ 

ศูนยเทคโนโลยีและ

หองปฏิบัติการ 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

 

 
 
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)                                                    6-13 

สรางความรวมมือผานการเชื่อมโยงของหนวยงานตางๆ รวมถึงการสนับสนุนใหเปนเมืองแหงการผลิตยางลอ

พาหนะของโลกอยางแทจริง ดังรูปแบบการพัฒนา Rubber Valley ซึ่งถูกแสดงในรูปที่ 6-7 

รูปที่ 6-7 การพัฒนา Rubber Valley ดวยพื้นที่แบบ Maker Space 

ที่มา: ขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสอบถาม Mr.Zhang Ji, 2559. 

โครงการ Rubber Valley เปนกรณีศึกษาตนแบบที่ดี ซึ่งเกิดจากความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ซึ่ง

ลักษณะของความรวมมือในโครงการ Rubber Valley นอกจากจะมีรัฐบาลจีนใหการสนับสนุนดานแผนงาน 

นโยบายและเงินทุนแลว ยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนําของจีนในการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑใหมี

นวัตกรรมและมีมูลคาสูง ประกอบกับที่ตั้งของ Rubber Valley ที่รายลอมดวยกิจการจํานวนมากสําหรับการ

สนับสนุนการเปนเมืองอุตสาหกรรมในระดบัโลก  

การดึงกิจการขนาดใหญของอุตสาหกรรมยางพาราของโลก เชน กิจการจากสหรัฐอเมริกา เยอรมนี 

รวมถึงไทยไปจัดตั้งโรงงานภายใน Rubber Valley ก็ยิ่งเปนการสนับสนุนการเกิดการพัฒนาและนําเทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกตใชในกลุมอุตสาหกรรมยางพารา ผานการเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมที่ตั้งอยูโดยรอบ Rubber Valley เพื่อการสนับสนุนกิจกรรมตลอดหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรม

ยางพาราของประเทศจีนสําหรับการบริโภคผลิตภัณฑยางแปรรูปภายในประเทศและเพื่อการสงออกไปยังตลาด

ตางประเทศ 

Work Space Network Space 

Community Space Resource Integration 
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บทท่ี 7 

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 
 

จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอมทั้งจากปจจัยภายนอกและภายใน ตลอดจนการวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในบทที่ผานมา จะนํามาเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา

ยุทธศาสตร และการกําหนดกลยุทธทางเลือกในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรม

แปรรูปยางพารา (กลุมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ) ซึ่งในบทนี้จะนําเสนอรางวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ 

(Missions) และประเด็นยุทธศาสตร อันประกอบไปดวยเปาหมายและวัตถุประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร 

และการกําหนดกลยุทธทางเลือก ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธดังกลาวจะใชการวิเคราะห TOWS 

Matrix โดยการจับคูปจจัยภายนอกและปจจัยภายในเปนเกณฑวิเคราะห คือ จับคูความสัมพันธ จุดแข็งและ

โอกาส (S-O) จุดออนและโอกาส (W-O) จุดแข็งและอุปสรรค (S-T) และจุดออนและและอุปสรรค (W-T) เพื่อ

สรางยุทธศาสตรการพัฒนาตามที่แสดงใน รูปที่ 7-1 

รูปที่ 7-1 การวิเคราะห TOWS เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและกลยทุธทางเลือก 

 

 

 

ที่มา: คณะผูวจิยั, 2559 

 

W+O = Offset approach

กลยุทธเชิงพัฒนาใชในการแกไข

จุดออนเพ่ือใชโอกาสท่ีมีอยูใน

องคกร

S+O = Matching approach

กลยุทธเชิงรุกเพ่ือใชจุดแข็งเปด

โอกาสใหมทําการตลาด

W+T = Mitigation approach

กลยุทธเชิงปรับเปลี่ยน เพ่ือหาทาง

แกไขจุดออน และเลี่ยงภาวะคุกคาม

ท่ีบดบังวิสัยทัศนขององคกร

S+T = Covering approach

กลยุทธเชิงรับ เปนการอาศัยจุด

แข็งเพ่ือตานและตรึงภาวะคุกคาม

ท่ีมีตอองคกร

S W 

O 

T 
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7.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

จากผลการศึกษาในบทที่ผานมา สามารถสรุปเปนยุทธศาสตรและกลยุทธทางเลือก/มาตรการที่มีความ

เชื่อมโยงเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา โดยสามารถ

แบงเปน 4 ยุทธศาสตรหลัก ดังสรุปไดดังตารางที่ 7-1 

ตาราง 7-1 ยุทธศาสตร และกลยุทธทางเลือก/มาตรการในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมราย

สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

ยุทธศาสตร กลยุทธทางเลือก/มาตรการ 

1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรม

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา  

 

 

1. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาท่ีเหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs 

ผลิตภณัฑแปรรูปยางพาราในประเทศไทย 

2. การออกนโยบายและใหสิทธิพิเศษกับ SMEs ผลิตภัณฑแปรรปู

ยางพารา  

3. การพัฒนาผลิตภณัฑแปรรูปยางพาราตนแบบท่ีมีนวัตกรรมของกลุม 

SMEs ท่ีผานการคดัเลือก 

4. การสงเสริมใหเกิดการรวมตัวของนักลงทุน และผูประกอบการขนาด

ใหญ เพ่ือสนับสนุนเงินทุนในการวิจัยและการพัฒนา 

5. การสรางความรวมมือดานการวิจยัและพัฒนาระหวางกลุม SMEs กับ

หนวยงานตางๆ  

2. ยุทธศาสตรการสนับสนุนการใช

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ภายในประเทศ  

 

 

1. การสํารวจความตองการการใชผลติภัณฑแปรรูปยางพารา

ภายในประเทศจากหนวยงานภาครัฐท้ังหมด 

2. การออกนโยบายสนับสนุนและสงเสรมิการใชผลิตภณัฑแปรรูป

ยางพาราภายในประเทศผานการจัดซื้อจัดจางการจัดซื้อจดัจาง 

3. การสนับสนุนการพัฒนาผลติภณัฑแปรรูปยางพาราใหเปนท่ียอมรบั มี

คุณภาพ และมมีาตรฐานท่ีไดรับการรับรองตรงกับความตองการของ

ตลาดภายในประเทศ  

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมการสงออก

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

 

 

 

1. การสํารวจความตองการของตลาดในพ้ืนท่ียุทธศาสตรเปาหมายของ

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

2. การสนับสนุนงบประมาณในการใหความรูกับผูประกอบการแปรรูป

ยางพาราในการทําตลาดสงอออกระหวางประเทศ 

3. การสรางความรวมมือและเครือขายระหวางผูประกอบการ SMEs ไทย

กับกิจการ หนวยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรมในตางประเทศ 

4. ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีด

ความสามารถในการแขงขนัของ

ผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราไทย 

 

1. การวางแผนระหวางผูประกอบการ SMEs ผลติภณัฑแปรรูปยางพารา

กับสถาบันหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพารา 

2. การกําหนดมาตรฐานผลิตภณัฑแปรรูปยางพาราและจัดใหมหีนวยงาน

กลางท่ีทําหนาท่ีตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ  
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ยุทธศาสตร กลยุทธทางเลือก/มาตรการ 

 3. การออกนโยบายสรางแรงจูงใจใหกับกลุม SMEs ในการพัฒนา

ผลิตภณัฑ กระบวนการผลิต และการบริการผานการใหสิทธิประโยชน

ตางๆ และการหาตลาดรองรับใหกับผูประกอบการ SMEs  

4. การสํารวจความตองการเงินทุนและขอจํากัดการเขาถึงแหลงเงินทุน 

พรอมกับการสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของของผูประกอบการ 

SMEs ในอุตสาหกรรรมแปรรูปยางพารา  

5. การพัฒนาบุคลากรและผูเช่ียวชาญของผูประกอบการ SMEs 

ผลิตภณัฑแปรรูปยางพารา 

 

7.2 วิสัยทัศนและพันธกิจ 

จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอม และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

รายสาขา มีประเด็นทิศทางที่เปนจุดสําคัญที่ตองพิจารณาเพื่อกําหนดเปนวิสัยทัศนและพันธกิจคือ การที่ประเทศ

ไทยจะตองเนนสงเสริมการผลิตนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ สงเสริม

การใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ สรางผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานได

การยอมรับจากในประเทศและตางประเทศ  เพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตองการของตลาดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องในอนาคต การสงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมแปร

รูปยางพารา ตลอดจนการจัดโครงสรางการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐที่มีความยืดหยุนในการสนับสนุน

แหลงเงินทุนใหกับผูประกอบการแปรรูปยางพาราเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ และการสงเสริมการทําตลาดสงออก

เพื่อใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยสามารถเขาถึงตลาดไดมากข้ึน รวมทั้งผลการ

วิเคราะหเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขางตน จึงนํามาซึ่งกรอบในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจในการ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราโดยสรุปดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) ดานการพัฒนาวิสาหกิจแปรรูปยางพารา 

“ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขนาดกลางและขนาดยอมมีขีดความสามารถในการ

แขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนยและเอเชียตะวันออก” 

พันธกิจ (Missions) ดานการพัฒนาวิสาหกิจแปรรูปยางพารา 

1. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัย และบริษัทเอกชน 

ในการพัฒนาและสรางมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

2. จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือยกระดับ

นวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหมๆ  

3. สงเสริมใหเกิดการทําตลาดผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ในประเทศอยางแพรหลาย และสนับสนุนใหเกิดการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของไทย 

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย รวมถึงประเทศในกลุมเอเชียตะวันออก 
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4. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีทักษะที่สูงและตรงกับความตองการของ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

5. จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา มาตรฐานผลิตภัณฑ 

แปรรูปยางพารา เพื่อสรางความเขาใจใหกับผูบริโภคในดานความสําคัญของการใชผลิตภัณฑ 

แปรรูปยางพารา และสงเสริมใหผูบริโภคใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ผลิตในประเทศไทย 

7.3 วัตถุประสงค 

การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประการดังนี้ 

1) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย  

2) เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรมของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย 

3) เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมปริมาณการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ  

ซึ่งจะสงผลดีตอความเปนอยูที่ดีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา  

7.4 เปาหมาย 

เปาหมายสําคัญในเชิงยุทธศาสตรไดแก 

1) พัฒนาและผลักดันใหไทยเปนฐานในการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรมในภูมิภาค

เอเชียอาคเนย 

2) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีมาตรฐานและไดรับการยอมรับในระดับสากล 

3) เพิ่มปริมาณการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศใหมากข้ึน 

 

7.5 รายละเอียดภายใตยุทธศาสตร  

จากวิสัยทัศน พันธกิจ และการกําหนดยุทธศาสตร และกลยุทธในการพัฒนาไดนํามาเปนแนวทาง 

ในการกําหนดแผนงานหรือโครงการพัฒนาสําหรับแตละยุทธศาสตรและกลยุทธ ซ่ึงไดสรุปภาพรวมของ

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา ตามที่แสดงไวในรูปที่ 7-2 และมีรายละเอียดของกลยทุธใน

แตละยุทธศาสตร ดังนี้ 

7.5.1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

วัตถุประสงคหลักของประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราเพื่อเปน

การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา และสงเสริมศักยภาพการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมไทยในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา โดยมีกลยุทธ 5 กลยุทธ และแผนงาน/โครงการที่สําคัญดังตอไปนี้ 
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7-5  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  

กลยุทธ 

1) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

ในประเทศไทย 

2) การออกนโยบายและใหสิทธิพิเศษกับ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา  

3) การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราตนแบบที่มีนวัตกรรมของกลุม SMEs ที่ผานการคัดเลือก 

4) การสงเสริมใหเกิดการรวมตัวของนักลงทุน และผูประกอบการขนาดใหญ เพื่อสนับสนุนเงินทุน 

ในการวิจัยและการพัฒนา 

5) การสรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวางกลุม SMEs กับหนวยงานตางๆ 

โดยมีรายละเอียดกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ไดแก 

1) กลยุทธการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราในประเทศไทย โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี ้

(1) ศึกษารูปแบบ และวิธีการในการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับผูประกอบการ 

SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในประเทศไทย 

(2) เสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเก่ียวกับ

ประโยชนของนวัตกรรมในผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ผูประกอบการจะไดรับ เพื่อให

ผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญของการมีนวัตกรรมในผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

(3) สนับสนุนใหผูประกอบการมีทัศนคติที่ดีและเตรียมความพรอมตอการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ซึ่งจะสงผลตอความไดเปรียบทางแขงขันของกิจการ 

ในอนาคต 

2) กลยุทธการออกนโยบายและใหสิทธิพิเศษกับ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา โดยกําหนดเปน

แนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี้ 

(1) สนับสนุนใหกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเขารวมประกวดการแขงขัน

ดานนวัตกรรมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา พรอมเงินรางวัลและการสนับสนุนจากภาครัฐ 

(2) การใหสิทธิพิเศษกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีความสนใจในการทําวิจัยและ

พัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา เชน เงินทุนดอกเบี้ยต่ํา หรือการ

ยกเวนภาษี เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการเนนการวิจัยและพัฒนามากข้ึน 

3) กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราตนแบบที่มีนวัตกรรมของกลุม SMEs ที่ผานการ

คัดเลือกโดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี ้

(1) การรับสมัครผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทยเพื่อการเขารวมโครงการพัฒนา

นวัตกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณ 

(2) การมีกระบวนการคัดเลือกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพ 

ในการพัฒนานวัตกรรมรวมกันกับหนวยงานภาครัฐ 
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(3) การสง เสริมการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราตนแบบที่มีนวัตกรรมของกลุม

ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อเตรียมพรอมในการนําผลติภัณฑออกสูตลาดเพื่อการ

พาณิชย 

4) กลยุทธการสงเสริมใหเกิดการรวมตัวของนักลงทุน และผูประกอบการขนาดใหญ เพื่อสนับสนุน

เงินทุนในการวิจัยและการพัฒนา โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการ

ดังนี้ 

(1) สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราระหวางกลุมผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม กับนักลงทุนและผูประกอบการขนาดใหญ 

(2) สงเสริมการจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นกับประเด็นดานความรวมมือระหวาง

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม กับนักลงทุนและผูประกอบการขนาดใหญ ตอการ

พัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราเปนประจําอยางตอเนื่อง 

5) กลยุทธการสรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวางกลุม SMEs กับหนวยงานตางๆ โดย

กําหนดเปนแนวทางของการพฒันาตามแผนงานโครงการดังนี้ 

(1) การเตรียมความพรอมสําหรับชองทางในการขอคําปรึกษาดานการวิจัยและการพัฒนา

ระหวางกลุม SMEs กับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เปนตน 

(2) การสนับสนุนผู เชี่ยวชาญ ผู ให คําปรึกษา จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการศึกษาเพื่อสรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาใหกับกลุม SMEs 

7.5.2 ยุทธศาสตรการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ 

วัตถุประสงคหลักของประเด็นยุทธศาสตรการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ภายในประเทศ เพื่อเปนการเพิ่มปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ ลดการพึ่งการ

สงออกผลิตภัณฑยางพาราในระดับตนน้ําและกลางน้ําไปตลาดตางประเทศ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ โดยมีกลยุทธ 3 กลยุทธ และแผนงาน/โครงการที่สําคัญดังตอไปนี้ 

กลยุทธ 

1) การสํารวจความตองการการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศจากหนวยงานภาครัฐ

ทั้งหมด 

2) การออกนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศผานการ

จัดซื้อจัดจางการจัดซื้อจัดจาง 

3) การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหเปนที่ยอมรับ มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่

ไดรับการรับรองตรงกับความตองการของตลาดภายในประเทศ 

โดยมีรายละเอียดกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ไดแก 

1) กลยุทธการสํารวจความตองการการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศจากหนวยงาน

ภาครัฐทั้งหมด โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการ ดังนี้ 
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(1) ผลักดันการสํารวจความตองการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราหรือผลิตภัณฑที่สามารถทดแทน

โดยยางพาราที่มีความตองการจากหนวยงานภาครัฐทั้งหมด 

(2) จัดทําแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราหรือผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนโดย

ยางพาราใหกับผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เพื่อเตรียมพรอมในการตอบสนอง

ความตองการผลิตภัณฑจากหนวยงานของภาครัฐในอนาคต 

2) กลยุทธการออกนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ

ผานการจัดซื้อจัดจางการจัดซื้อจัดจาง โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงาน

โครงการดังนี้ 

(1) หนวยงานหรือสถาบันที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมยางพาราไทยนํารองในการใชผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยที่มีมาตรฐาน เพื่อเปนตัวอยาง

ของหนวยงานไทยที่ใชผลิตภัณฑและนําไปสูการนําไปใชจากหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ตอไป 

(2) สนับสนุนนโยบายการจัดซ้ือจัดจางผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย รวมถึงการมีเงื่อนไข 

ที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของกลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

(3) สงเสริมใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราผลิต

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีเงื่อนไขและคุณสมบัติตรงกับที่หนวยงานภาครัฐได

กําหนดไว 

3) กลยุทธการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหเปนที่ยอมรับ มีคุณภาพ และมี

มาตรฐานที่ไดรับการรับรองตรงกับความตองการของตลาดภายในประเทศ โดยกําหนดเปน

แนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี้ 

(1) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ตรงกับความตองการของ

หนวยงานภาครัฐ 

(2) สํารวจมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย 

(3) สงเสริมและใหความรูเก่ียวกับมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากับผูประกอบการใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เพื่อเปนแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มี

ประสิทธิภาพและไดรับการยอมรับ 

 

7.5.3 ยุทธศาสตรการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

วัตถุประสงคหลักของประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา เพื่อเปน

การเพิ่มมูลคาและปริมาณการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรมในตลาดตางประเทศใหมีสัดสวน

มากยิ่งข้ึน พรอมกับการยกระดับใหกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยเปนฐานการสงออกผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและเอเชียตะวันออก โดยมีกลยุทธ 3 กลยุทธ และแผนงาน/โครงการที่

สําคัญดังตอไปนี้ 
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กลยุทธ 

1) การสํารวจความตองการของตลาดในพื้นที่ยุทธศาสตรเปาหมายของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

2) การสนับสนุนงบประมาณในการใหความรูกับผูประกอบการแปรรูปยางพาราในการทําตลาด

สงออกระหวางประเทศ 

3) การสรางความรวมมือและเครือขายระหวางผูประกอบการ SMEs ไทยกับหนวยงานหรือสมาคม

อุตสาหกรรมยางพาราในตางประเทศ 

โดยมีรายละเอียดกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ไดแก 

1) กลยุทธการสํารวจความตองการของตลาดในพื้นที่ยุทธศาสตรเปาหมายของอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี ้

(1) จัดทําแผนงานในการศึกษาความตองการของตลาดในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

(2) สํารวจความตองการของตลาดในผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 

(3) ดําเนินการจัดตั้งหนวยงานกลางหรือตัวแทนในการดําเนินการหาตลาดในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

เพื่อการสนับสนุนสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ไทย 

2) กลยุทธการสนับสนุนงบประมาณในการใหความรูกับผูประกอบการแปรรูปยางพาราในการทํา

ตลาดสงออกระหวางประเทศ โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการ ดังนี้ 

(1) ศึกษาแนวทางในการใหความรูกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อการทําตลาดสงออกระหวางประเทศ 

(2) ผลักดันใหเกิดการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อการใหความรูกับผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อการทําตลาดสงออกระหวาง

ประเทศ 

(3) สนับสนุนการใหความรู กับผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราดานการทําตลาดสงออกอยางตอเนื่อง 

3) กลยุทธการสรางความรวมมือและเครือขายระหวางผูประกอบการ SMEs ไทยกับกิจการเอกชน 

หนวยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรมในตางประเทศ โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตาม

แผนงานโครงการดังนี ้

(1) สนับสนุนการสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการ SMEs ไทยกับกิจการ หนวยงาน หรือ

สมาคมอุตสาหกรรมในตางประเทศ 

(2) ผลักดันใหเกิดการรวมตัวของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อการคาและการ

ลงทุนของกิจการ หนวยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรมในตางประเทศ 

(3) สงเสริมการสงออกผลิตภัณฑยางพาราของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับกิจการ 

หนวยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรมในตางประเทศ 
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7.5.4 ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราไทย 

วัตถุประสงคหลักของประเด็นยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย  เพื่ อส ง เสริมใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

มีศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงมีความพรอมและความสามารถในการ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงดานความตองการของตลาดภายใตสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราอยางยั่งยืน โดยมีกลยุทธ 5 กลยุทธ และแผนงาน/โครงการที่สําคัญดังตอไปนี้ 

กลยุทธ 

1) การวางแผนระหวางผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากับสถาบันหรือหนวยงานที่

เก่ียวของในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

2) การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและจัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ  

3) การออกนโยบายสรางแรงจูงใจใหกับกลุม SMEs ในการพัฒนาผลิตภัณฑผานการใหสิทธิประโยชน

ตางๆ และการหาตลาดรองรับใหกับผูประกอบการ SMEs  

4) การสํารวจความตองการเงินทุนและขอจํากัดการเขาถึงแหลงเงินทุน พรอมกับการสนับสนุนการ

เขาถึงแหลงเงินทุนของของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรรมแปรรูปยางพารา 

5) การพัฒนาบุคลากรและผูเชีย่วชาญของผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

โดยมีรายละเอียดกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ไดแก 

1) กลยุทธการวางแผนระหวางผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากับสถาบันหรือ

หนวยงานที่เก่ียวของในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา โดยกําหนดเปนแนวทางของการ

พัฒนาตามแผนงานโครงการดงันี ้

(1) ผลักดันใหเกิดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารารวมกับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย 

(2) สนับสนุนงบประมาณใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย 

(3) สงเสริมการเขาถึงแหลงขอมูล เทคโนโลยี และเคร่ืองมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 

แปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรม เพื่อใหผูประกอบการนําไปเปนแบบอยางเพื่อการพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราตอไป 

2) กลยุทธการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและจัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่

ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงาน

โครงการดังนี้ 

(1) สํารวจและศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล 

(2) สนับสนุนการสรางมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราเพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย 
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(3) สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานกลางเพื่อทําหนาที่กําหนดมาตรฐาน ตรวจประเมินและรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

3) กลยุทธการออกนโยบายสรางแรงจูงใจใหกับกลุม SMEs ในการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต 

และการบริการผานการใหสิทธิประโยชนตางๆ และการหาตลาดรองรับใหกับผูประกอบการ SMEs  

โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี ้

(1) ศึกษาแนวทางในการสรางแรงจูงใจใหกับผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพารา 

(2) สนับสนุนการใหสิทธิประโยชนแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราไทยที่มีการพัฒนาความสามารถของกิจการ  

(3) เตรียมพรอมดานตลาดเพื่อรองรับกับการผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมของกิจการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของผูประกอบการอยางตอเนื่อง และลด

ขอจํากัดดานความเสี่ยงในการลงทุนของผูประกอบการในระยะยาว 

4) กลยุทธการสํารวจความตองการเงินทุนและขอจํากัดการเขาถึงแหลงเงินทุน พรอมกับการ

สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรรมแปรรูปยางพารา  

(1) ดําเนินการสํารวจความตองการเงินทุนและขอจํากัดดานการเขาถึงแหลงเงินทุนจาก

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรรมแปรรูปยางพารา 

(2) สงเสริมความรวมมือและสรางความเขาใจกับสถาบันการเงินในการออกขอเสนอและเงือ่นไข

ดานเงินทุนที่เหมาะสมกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา 

(3) สนับสนุนในการมีชองทางสวนกลางใหกับผูประกอบการเพื่อการตรวจสอบสถานะของแหลง

เงินทุน ข้ันตอนและเอกสาร ชองทางการติดตอ และการรับขอเสนอแนะนําและขอรองเรียน 

5) กลยุทธการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญของผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

โดยกําหนดเปนแนวทางของการพัฒนาตามแผนงานโครงการดังนี ้

1) การจัดเตรียมแนวทางในการพัฒนาและการผลิตบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

แปรรูปยางพารา 

2) การสนับสนุนดานงบประมาณ ทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  

3) การจัดตั้งหนวยงานในการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆ ทั้งในและตางประเทศ



 

 

รูปที่ 7-2 รายละเอียดภายใตยทุธศาสตรพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา
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การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับ

ผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใน

ประเทศไทย

การออกนโยบายและใหสิทธิพิเศษกับ SMEs 

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราตนแบบที่มี

นวัตกรรมของกลุม SMEs ที่ผานการคัดเลือก

การสงเสริมใหเกิดการรวมตัวของนักลงทุน และ

ผูประกอบการขนาดใหญ เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน

การวิจัยและการพัฒนา

การสรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา

ระหวางกลุม SMEs กับหนวยงานตางๆ

ศึกษารูปแบบ และวิธีการในการสงเสริมการวิจัย

และพัฒนาที่เหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs 

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในประเทศไทย

สนับสนุนใหกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราเขารวมประกวดการแขงขันดาน

นวัตกรรมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา พรอม

เงินรางวัลและการสนับสนุนจากภาครัฐ

การรับสมัครผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราไทยเพื่อการเขารวมโครงการพัฒนา

นวัตกรรมรวมกับหนวยงานภาครัฐในการสนับสนุน

งบประมาณ

สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตผลิตภัณฑแปร

รูปยางพาราระหวางกลุมผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอม กับนักลงทุนและผูประกอบการขนาด

ใหญ

การเตรียมความพรอมสําหรับชองทางในการขอ

คําปรึกษาดานการวิจัยและการพัฒนาระหวางกลุม 

SMEs กับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

สถาบันการศึกษา เปนตน

เสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับผูประกอบการ

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเกี่ยวกับประโยชน

ของนวัตกรรมในผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่

ผูประกอบการจะไดรับ เพื่อใหผูประกอบการ

ตระหนักถึงความสําคัญของการมีนวัตกรรมใน

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

การใหสิทธิพิเศษกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมที่มีความสนใจในการทําวิจัยและพัฒนาเพื่อ

สรางนวัตกรรมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา เชน

 เงินทุนดอกเบี้ยต่ํา หรือการยกเวนภาษี เพื่อสงเสริม

ใหผูประกอบการเนนการวิจัยและพัฒนามากขึ้น

การมีกระบวนการคัดเลือกผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพในการพัฒนา

นวัตกรรมรวมกันกับหนวยงานภาครัฐ

สงเสริมการจัดสัมมนาและระดมความคิดเห็นกับ

ประเด็นดานความรวมมือระหวางผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม กับนักลงทุนและ

ผูประกอบการขนาดใหญ ตอการพัฒนานวัตกรรม

ของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา เปนประจําอยาง

ตอเนื่อง

การสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ ผูใหคําปรึกษา จาก

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

เพื่อสรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาใหกับ

กลุม SMEs

สนับสนุนใหผูประกอบการมีทัศนคติที่ดีและเตรียม

ความพรอมตอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ซึ่งจะสงผลตอความ

ไดเปรียบทางแขงขันของกิจการในอนาคต

การสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ตนแบบที่มีนวัตกรรมของกลุมผูประกอบการที่ไดรับ

การคัดเลือก เพื่อเตรียมพรอมในการนําผลิตภัณฑ

ออกสูตลาดเพื่อการพาณิชย
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ยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขนาดกลางและขนาดยอมมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนยและเอเชียตะวันออก

1. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัย และบริษัทเอกชนในการพัฒนาและสรางมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

2. จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือยกระดับนวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหมๆ 

3. สงเสริมใหเกิดการทําตลาดผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศอยางแพรหลาย และสนับสนุนใหเกิดการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย รวมถึงประเทศในกลุมเอเชียตะวันออก

4. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีทักษะที่สูงและตรงกับความตองการของผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

5. จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา มาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา เพื่อสรางความเขาใจใหกับผูบริโภคในดานความสําคัญของการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา และสงเสริมใหผูบริโภคใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ผลิตในประเทศไทย

1) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย 

2) เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย

3) เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมปริมาณการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศซึ่งจะสงผลดีตอความเปนอยูที่ดีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 



 

 

รูปที่ 7-2 รายละเอียดภายใตยทุธศาสตรพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 
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การสํารวจความตองการการใช

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ภายในประเทศจากหนวยงานภาครัฐ

ทั้งหมด

การออกนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการใช

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศผานการ

จัดซื้อจัดจางการจัดซื้อจัดจาง

การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑแปร

รูปยางพาราใหเปนที่ยอมรับ มีคุณภาพ 

และมีมาตรฐานที่ไดรับการรับรองตรง

กับความตองการของตลาดภายในประเทศ

การสํารวจความตองการของตลาดใน

พื้นที่ยุทธศาสตรเปาหมายของ

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

การสนับสนุนงบประมาณในการให

ความรูกับผูประกอบการแปรรูป

ยางพาราในการทําตลาดสงออกระหวาง

ประเทศ

การสรางความรวมมือและเครือขาย

ระหวางผูประกอบการ SMEs ไทยกับ

หนวยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรม

ยางพาราในตางประเทศ

ผลักดันการสํารวจความตองการ

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราหรือ

ผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนโดย

ยางพาราที่มีความตองการจาก

หนวยงานภาครัฐทั้งหมด

หนวยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

ยางพาราไทยนํารองในการใชผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ไทยที่มีมาตรฐาน เพื่อเปนตัวอยางของหนวยงาน

ไทยที่ใชผลิตภัณฑและนําไปสูการนําไปใชจาก

หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ตอไป

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ตรงกับ

ความตองการของหนวยงานภาครัฐ

จัดทําแผนงานในการศึกษาความ

ตองการของตลาดในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ศึกษาแนวทางในการใหความรูกับ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราเพื่อการทําตลาดสงออก

ระหวางประเทศ

สนับสนุนการสรางความรวมมือระหวาง

ผูประกอบการ SMEs ไทยกับกิจการ 

หนวยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรมใน

ตางประเทศ

จัดทําแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราหรือผลิตภัณฑที่

สามารถทดแทนโดยยางพาราใหกับ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา เพื่อเตรียมพรอมในการ

ตอบสนองความตองการผลิตภัณฑจาก

หนวยงานของภาครัฐในอนาคต

สนับสนุนนโยบายการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑแปร

รูปยางพาราไทย รวมถึงการมีเงื่อนไขที่เหมาะสม

กับการดําเนินธุรกิจของกลุมผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอมไทย

สํารวจมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราไทย

สํารวจความตองการของตลาดใน

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพ

ผลักดันใหเกิดการสนับสนุนดาน

งบประมาณเพื่อการใหความรูกับ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราเพื่อการทําตลาดสงออก

ระหวางประเทศ

ผลักดันใหเกิดการรวมตัวของกลุม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อ

การคาและการลงทุนของกิจการ 

หนวยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรมใน

ตางประเทศ

สงเสริมใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม

ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราผลิตผลิตภัณฑที่มี

คุณภาพ ไดมาตรฐาน มีเงื่อนไขและคุณสมบัติตรง

กับที่หนวยงานภาครัฐไดกําหนดไว

สงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากับ

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา เพื่อเปนแนวทางในการผลิต

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มี

ประสิทธิภาพและไดรับการยอมรับ

ดําเนินการจัดตั้งหนวยงานกลางหรือ

ตัวแทนในการดําเนินการหาตลาดใน

พื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการสนับสนุน

สงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย

สนับสนุนการใหความรูกับผูประกอบการ

ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราดานการ

ทําตลาดสงออกอยางตอเนื่อง

 เพื่อเปนตัวอยางของหนวยงานไทยที่ใช

ผลิตภัณฑและนําไปสูการนําไปใชจาก

หนวยงานภาครัฐอื่นๆ ตอไป
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ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขนาดกลางและขนาดยอมมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนยและเอเชียตะวันออก

1. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัย และบริษัทเอกชนในการพัฒนาและสรางมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

2. จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือยกระดับนวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหมๆ 

3. สงเสริมใหเกิดการทําตลาดผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศอยางแพรหลาย และสนับสนุนใหเกิดการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย รวมถึงประเทศในกลุมเอเชียตะวันออก

4. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีทักษะที่สูงและตรงกับความตองการของผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

5. จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา มาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา เพื่อสรางความเขาใจใหกับผูบริโภคในดานความสําคัญของการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา และสงเสริมใหผูบริโภคใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ผลิตในประเทศไทย

1) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย 

2) เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย

3) เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมปริมาณการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศซึ่งจะสงผลดีตอความเปนอยูที่ดีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

ยุทธศาสตรการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ     ยุทธศาสตรการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา



 

 

รูปที่ 7-2 รายละเอียดภายใตยทุธศาสตรพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

 

การวางแผนระหวางผูประกอบการ SMEs 

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากับสถาบันหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาผลิตภัณฑแปร

รูปยางพารา

การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

และจัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ

การออกนโยบายสรางแรงจูงใจใหกับกลุม SMEs 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต และ

การบริการผานการใหสิทธิประโยชนตางๆ และ

การหาตลาดรองรับใหกับผูประกอบการ SMEs

การสํารวจความตองการเงินทุนและขอจํากัดการ

เขาถึงแหลงเงินทุน พรอมกับการสนับสนุนการ

เขาถึงแหลงเงินทุนของของผูประกอบการ SMEs 

ในอุตสาหกรรรมแปรรูปยางพารา

การพัฒนาบุคลากรของผูประกอบการ SMEs 

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ผลักดันใหเกิดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพารารวมกับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย

สํารวจและศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล

ศึกษาแนวทางในการสรางแรงจูงใจใหกับ

ผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพารา

ดําเนินการสํารวจความตองการเงินทุนและ

ขอจํากัดดานการเขาถึงแหลงเงินทุนจาก

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในอุตสาหกรรรมแปรรูปยางพารา

การจัดเตรียมแนวทางในการพัฒนาและการผลิต

บุคลากรและผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา

สนับสนุนงบประมาณใหกับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

ไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย

สนับสนุนการสรางมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราเพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรม

แปรรูปยางพาราไทย

สนับสนุนการใหสิทธิประโยชนตางๆกับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราไทยที่มีการพัฒนาความสามารถของ

กิจการ

สงเสริมความรวมมือและสรางความเขาใจกับ

สถาบันการเงินในการออกขอเสนอและเงื่อนไข

ดานเงินทุนที่เหมาะสมกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

การสนับสนุนดานงบประมาณ ทุนการศึกษาและ

การแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

สงเสริมการเขาถึงแหลงขอมูล เทคโนโลยี และ

เครื่องมือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราที่มีนวัตกรรม เพื่อใหผูประกอบการนําไป

เปนแบบอยางเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราตอไป

สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานกลางเพื่อทําหนาที่

กําหนดมาตรฐาน ตรวจประเมินและรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

เตรียมพรอมดานตลาดเพื่อรองรับกับการผลิต

ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ของกิจการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของ

ผูประกอบการอยางตอเนื่อง และลดขอจํากัดดาน

ความเสี่ยงในการลงทุนของผูประกอบการในระยะ

ยาว

สนับสนุนในการมีชองทางสวนกลางใหกับ

ผูประกอบการเพื่อการตรวจสอบสถานะของแหลง

เงินทุน ขั้นตอนและเอกสาร ชองทางการติดตอ 

และการรับขอเสนอแนะนําและขอรองเรียนตางๆ

การจัดตั้งหนวยงานในการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ

จากหนวยงานตางๆทั้งในและตางประเทศ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขนาดกลางและขนาดยอมมีขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนยและเอเชียตะวันออก

1. บูรณาการความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัย และบริษัทเอกชนในการพัฒนาและสรางมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

2. จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือยกระดับนวัตกรรมสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหมๆ 

3. สงเสริมใหเกิดการทําตลาดผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศอยางแพรหลาย และสนับสนุนใหเกิดการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย รวมถึงประเทศในกลุมเอเชียตะวันออก

4. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีทักษะที่สูงและตรงกับความตองการของผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

5. จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา มาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา เพื่อสรางความเขาใจใหกับผูบริโภคในดานความสําคัญของการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา และสงเสริมใหผูบริโภคใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ผลิตใน

1) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย 

2) เพื่อเปนแนวทางในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย

3) เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมปริมาณการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศซึ่งจะสงผลดีตอความเปนอยูที่ดีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย
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บทท่ี 8 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

รายสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 
 

8.1 แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขาอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรม 

แปรรูปยางพาราในคร้ังนี้ ไดนําเอาแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดทําไวใน บทที่ 7 

มาเปนแนวทางการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ไดจัดทําแผนดําเนินการแยกเปนตามแผนงาน/

โครงการ 4 ดานหลัก ไดแก ดานการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ดานการสนับสนุนการใช

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ ดานการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ดานการ

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย ซึ่งสามารถสรุปได

ดังนี้ 

8.1.1 แผนงาน/โครงการดานการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

นโยบายการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการผลักดันสูการใชประโยชนเชิงพาณิชยตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมกับการศึกษาโดยทีม 

ที่ปรึกษา การสัมภาษณเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญ และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูประกอบการดาน

อุตสาหกรรมแปรรรูปยางพารา โดยมีเปาหมายที่สําคัญ คือ การเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและ

สรางมูลคาทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การยกระดับผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมไทยใหมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีผานงบประมาณการวิจัยและพัฒนาและเครือขายความรวมมือที่

มีมากข้ึน และการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการ

ผลิตผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทยกับผลิตภัณฑในตางประเทศอยางตอเนื่อง ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการเพื่อการ

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในระยะ 5 ป จะเนนการเสริมสราง

นวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ซึ่งประกอบไปดวยกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ดังตอไปนี้และในตารางที่ 

8-1 

1) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

ในประเทศไทย 

2) การออกนโยบายและใหสิทธิพิเศษกับ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา  

3) การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราตนแบบที่มีนวัตกรรมของกลุม SMEs ที่ผานการคัดเลือก 

4) การสงเสริมใหเกิดการรวมตัวของนักลงทุน และผูประกอบการขนาดใหญ เพื่อสนับสนุนเงินทุน 

ในการวิจัยและการพัฒนา 

5) การสรางความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาระหวางกลุม SMEs กับหนวยงานตางๆ 
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8-2  สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

8.1.2 แผนงาน/โครงการดานการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ 

นโยบายการเสริมสรางศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการสรางความเขมแข็งทางการเงินตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมกับ

การศึกษาโดยทีมที่ปรึกษา การสัมภาษณเชิงลึกกับผู เชี่ยวชาญ และการจัดประชุมระดมความคิดเห็น

ผูประกอบการดานอุตสาหกรรมแปรรรูปยางพารา มีเปาหมายที่สําคัญ คือ สนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภายในประเทศ ลดการพึ่งพาตลาดการสงออก

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในระดับตนน้ําและกลางน้ํา และสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยที่สามารถตอบสนองกับความตองการของตลาดในประเทศไดเปนอยางดี 

โดยในแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

จะเนนการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ภายในประเทศ ซึ่งประกอบไปดวยกลยุทธและแผนงาน/โครงการ ดังตอไปนี้และในตารางที่ 8-2 

1) การสํารวจความตองการการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศจากหนวยงานภาครัฐ

ทั้งหมด 

2) การออกนโยบายสนับสนุนและสงเสริมการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศผานการ

จัดซื้อจัดจางการจัดซื้อจัดจาง 

3) การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหเปนที่ยอมรับ มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่

ไดรับการรับรองตรงกับความตองการของตลาดภายในประเทศ 

8.1.3 แผนงาน/โครงการดานการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

นโยบายการเสริมสรางศักยภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการสรางความเขมแข็งทางการเงิน การ

พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานการประกอบธุรกิจและการลงทุน การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ

ประเทศ และการบูณณาการความรวมมือระหวางประเทศ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมกับการศึกษาโดยทีมที่ปรึกษา การสัมภาษณ 

เชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญ และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูประกอบการดานอุตสาหกรรมแปรรรูปยางพารา มี

เปาหมายที่สําคัญ คือ เพื่อเพิ่มมูลคาและปริมาณในการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไปยังตลาดตางประเทศ

ที่มีศักยภาพ และการสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยกับเครือขาย

ในตางประเทศเพื่อสนับสนุนการคาและการลงทุน อันจะนํามาซึ่งการเติบโตทางมูลคาเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราเพื่อการสงออก ดังนั้น ในแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขา 

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา จะเนนการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ซึ่งประกอบไปดวยกลยุทธ

และแผนงาน/โครงการ ดังตอไปนี้และในตารางที่ 8-3 

1) การสํารวจความตองการของตลาดในพื้นที่ยุทธศาสตรเปาหมายของอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

2) การสนับสนุนงบประมาณในการใหความรูกับผูประกอบการแปรรูปยางพาราในการทําตลาด

สงออกระหวางประเทศ 
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3) การสรางความรวมมือและเครือขายระหวางผูประกอบการ SMEs ไทยกับกิจการ หนวยงานหรือ

สมาคมอุตสาหกรรมในตางประเทศ 

8.1.4 แผนงาน/โครงการดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราไทย 

นโยบายการเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมกับการศึกษาโดยทีมที่

ปรึกษา การสัมภาษณเชิงลึกกับผูเชี่ยวชาญ และการจัดประชุมระดมความคิดเห็นผูประกอบการดานอุตสาหกรรม

แปรรรูปยางพารา มีเปาหมายที่สําคัญ คือ การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใหเปนที่ยอมรับทั้งใน

ตลาดในประเทศและตางประเทศ การสนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุนของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทยรวมถึงการใหสิทธิประโยชนตางๆ และสงเสริมการพัฒนา

บุคลากรและผูเชี่ยวชาญใหมีจํานวนมากข้ึน ดังนั้นแผนปฏิบัติการเนนการเสริมสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย ซ่ึงประกอบไปดวยกลยุทธและแผนงาน/โครงการ 

ดังตอไปนี้และในตารางที่ 8-4 

1) การวางแผนระหวางผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากับสถาบันหรือหนวยงานที่

เก่ียวของในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

2) การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและจัดใหมีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ  

3) การออกนโยบายสรางแรงจูงใจใหกับกลุม SMEs ในการพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต และ

การบริการผานการใหสิทธิประโยชนตางๆ และการหาตลาดรองรับใหกับผูประกอบการ SMEs  

4) การสํารวจความตองการเงินทุนและขอจํากัดการเขาถึงแหลงเงินทุน พรอมกับการสนับสนุนการ

เขาถึงแหลงเงินทุนของของผูประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรรมแปรรูปยางพารา 

5) การพัฒนาบุคลากรและผูเชีย่วชาญของผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

 



 

 

ตารางที่  8-1  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

 

1.1 ศึกษารูปแบบ และวิธีการในการสงเสริม

การวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับ

ผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราในประเทศไทย

สสว., กรมวิชาการเกษตร , กระทรวง

อุตสาหกรรม, สถาบันการศึกษา

1.2 เสริมสรางความรู ความเขาใจใหกับ

ผูประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

เกี่ยวกับประโยชนของนวัตกรรมในผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราที่ผูประกอบการจะไดรับ 

เพื่อใหผูประกอบการตระหนักถึงความสําคัญ

ของการมีนวัตกรรมในผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพารา

สสว., กรมวิชาการเกษตร , กระทรวง

อุตสาหกรรม, สถาบันการศึกษา

1.3 สนับสนุนใหผูประกอบการมีทัศนคติที่ดี

และเตรียมความพรอมตอการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา ซึ่งจะ

สงผลตอความไดเปรียบทางแขงขันของกิจการ

ในอนาคต

สสว., กรมวิชาการเกษตร , กระทรวง

อุตสาหกรรม, สถาบันการศึกษา

2.1 สนับสนุนใหกลุมผูประกอบการ

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเขารวม

ประกวดการแขงขันดานนวัตกรรมของ

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา พรอมเงินรางวัล

และการสนับสนุนจากภาครัฐ

สสว., กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และ สิ่งแวดลอม, กระทรวง

อุตสาหกรรม, สถาบันวิจัยยาง, การยาง

แหงประเทศไทย

2.2 การใหสิทธิพิเศษกับวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมที่มีความสนใจในการทําวิจัย

และพัฒนาเพื่อสรางนวัตกรรมของผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพารา เชน เงินทุน ดอกเบี้ยต่ํา 

หรือการยกเวนภาษี เพื่อสงเสริมให

ผูประกอบการเนนการวิจัยและพัฒนามากขึ้น

สสว., กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม, กระทรวง

อุตสาหกรรม, สถาบันวิจัยยาง, การยาง

แหงประเทศไทย, กรมสรรพากร , 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4

ยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

1. การสงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาที่เหมาะสมกับ

ผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราในประเทศไทย

2. การออกนโยบายและใหสิทธิ

พิเศษกับ SMEs ผลิตภัณฑแปร

รูปยางพารา

ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

 

 

ตารางที่  8-1  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา (ตอ) 

 
 

 

3.1 การรับสมัครผูประกอบการผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราไทยเพื่อการเขารวม

โครงการพัฒนานวัตกรรมรวมกับหนวยงาน

ภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณ

สสว., กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และ สิ่งแวดลอม, กระทรวง

อุตสาหกรรม, สถาบันวิจัยยาง, , การ

ยางแหงประเทศไทย, สถาบันการศึกษา

3.2 การมีกระบวนการคัดเลือกผูประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีศักยภาพ

ในการพัฒนานวัตกรรมรวมกันกับหนวยงาน

ภาครัฐ

สสว., กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และ สิ่งแวดลอม, กระทรวง

อุตสาหกรรม, สถาบันวิจัยยาง, การยาง

แหงประเทศไทยสถาบันการศึกษา

3.3 การสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราตนแบบที่มีนวัตกรรมของกลุม

ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือก เพื่อ

เตรียมพรอมในการนําผลิตภัณฑออกสูตลาด

เพื่อการพาณิชย

สสว., กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และ สิ่งแวดลอม, กระทรวง

อุตสาหกรรม, สถาบันวิจัยยาง, การยาง

แหงประเทศไทยสถาบันการศึกษา

4.1 สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิต

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราระหวางกลุม

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม กับ

นักลงทุนและผูประกอบการขนาดใหญ

สสว., กรมวิชาการเกษตร ,กระทรวง

พาณิชย, กระทรวงอุตสาหกรรม, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

4.2 สงเสริมการจัดสัมมนาและระดมความ

คิดเห็นกับประเด็นดานความรวมมือระหวาง

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม กับ

นักลงทุนและผูประกอบการขนาดใหญ ตอการ

พัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพารา เปนประจําอยางตอเนื่อง

สสว., กรมวิชาการเกษตร ,กระทรวง

พาณิชย, กระทรวงอุตสาหกรรม, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4

ยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราตนแบบที่มีนวัตกรรม

ของกลุม SMEs ที่ผานการ

คัดเลือก

4. การสงเสริมใหเกิดการรวมตัว

ของนักลงทุน และผูประกอบการ

ขนาดใหญ เพื่อสนับสนุนเงินทุน

ในการวิจัยและการพัฒนา

ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

 

 

ตารางที่  8-1  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา (ตอ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 การเตรียมความพรอมสําหรับชองทางใน

การขอคําปรึกษาดานการวิจัยและการพัฒนา

ระหวางกลุม SMEs กับหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เปนตน

สสว., สถาบันวิจัยยาง, การยางแหง

ประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย,สถาบันการศึกษา

5.2 การสนับสนุนผูเชี่ยวชาญ ผูใหคําปรึกษา 

จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

สถาบันการศึกษาเพื่อสรางความรวมมือดาน

การวิจัยและพัฒนาใหกับกลุม SMEs

สสว., สถาบันวิจัยยาง, การยางแหง

ประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และ สิ่งแวดลอม, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

,สถาบันการศึกษา

5. การสรางความรวมมือดาน

การวิจัยและพัฒนาระหวางกลุม 

SMEs กับหนวยงานตางๆ

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4

ยุทธศาสตรการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

 

ตารางที่  8-2  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ การสนับสนนุการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ 

 

1.1 ผลักดันการสํารวจความตองการ

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราหรือผลิตภัณฑที่

สามารถทดแทนโดยยางพาราที่มีความ

ตองการจากหนวยงานภาครัฐทั้งหมด

สสว., กระทรวงพาณิชย, กระทรวง

คมนาคม, สถาบันวิจัยยาง, การยางแหง

ประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย

1.2 จัดทําแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราหรือผลิตภัณฑที่สามารถ

ทดแทนโดยยางพาราใหกับผูประกอบการ

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เพื่อ

เตรียมพรอมในการตอบสนองความตองการ

ผลิตภัณฑจากหนวยงานของภาครัฐในอนาคต

สสว., กระทรวงพาณิชย, สถาบันวิจัยยาง

, การยางแหงประเทศไทย, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2.1 หนวยงานหรือสถาบันที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมยางพาราไทยนํารองในการใช

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราจากวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมไทยที่มีมาตรฐาน เพื่อ

เปนตัวอยางของหนวยงานไทยที่ใชผลิตภัณฑ

และนําไปสูการนําไปใชจากหนวยงานภาครัฐ

อื่นๆตอไป

สถาบันวิจัยยาง, การยางแหงประเทศ

ไทย, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย,

 และหนวยงานราชการอื่นๆอื่นๆ

2.2 สนับสนุนนโยบายการจัดซื้อจัดจาง

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย รวมถึงการมี

เงื่อนไขที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของ

กลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม

ไทย

หนวยงานกลางและหนวยงานพัสุด

2.3 สงเสริมใหผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

ผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มี

เงื่อนไขและคุณสมบัติตรงกับที่หนวยงาน

ภาครัฐไดกําหนดไว

สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 

กระทรวงพาณิชย

ยุทธศาสตรการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ 

1. การสํารวจความตองการการ

ใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ภายในประเทศจากหนวยงาน

ภาครัฐทั้งหมด

2. การออกนโยบายสนับสนุน

และสงเสริมการใชผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราภายในประเทศ

ผานการจัดซื้อจัดจางการจัดซื้อ

จัดจาง

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

 

 

ตารางที่  8-2  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ การสนับสนนุการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ (ตอ) 

 
 

  

3.1 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่ตรงกับความ

ตองการของหนวยงานภาครัฐ

สสว., กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

 และ สิ่งแวดลอม, กระทรวง

อุตสาหกรรม

3.2 สํารวจมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดลอม, กระทรวงอุตสาหกรรม

3.3 สงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากับผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา เพื่อเปน

แนวทางในการผลิตผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราที่มีประสิทธิภาพและไดรับการยอมรับ

สสว., กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี

 และ สิ่งแวดลอม, กระทรวง

อุตสาหกรรม

ยุทธศาสตรการสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ 

3. การสนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราให

เปนที่ยอมรับ มีคุณภาพ และมี

มาตรฐานที่ไดรับการรับรองตรง

กับความตองการของตลาด

ภายในประเทศ

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

 

 

ตารางที่  8-3  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการสงเสริมการสงออกผลติภัณฑแปรรูปยางพารา 

 
 

 

1.1 จัดทําแผนงานในการศึกษาความตองการ

ของตลาดในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

กระทรวงพาณิชย, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

1.2 สํารวจความตองการของตลาดใน

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

กระทรวงพาณิชย, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

1.3 ดําเนินการจัดตั้งหนวยงานกลางหรือ

ตัวแทนในการดําเนินการหาตลาดในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพเพื่อการสนับสนุนสงออกผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราของวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมไทย

กระทรวงพาณิชย, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2.1 ศึกษาแนวทางในการใหความรูกับ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อการ

ทําตลาดสงออกระหวางประเทศ

สสว., กระทรวงพาณิชย, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2.2 ผลักดันใหเกิดการสนับสนุนดาน

งบประมาณเพื่อการใหความรูกับ

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อการ

ทําตลาดสงออกระหวางประเทศ

สสว., กระทรวงพาณิชย, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2.3 สนับสนุนการใหความรูกับผูประกอบการ

ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราดานการทํา

ตลาดสงออกอยางตอเนื่อง

สสว., กระทรวงพาณิชย, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2. การสนับสนุนงบประมาณใน

การใหความรูกับผูประกอบการ

แปรรูปยางพาราในการทําตลาด

สงออกระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

1. การสํารวจความตองการของ

ตลาดในพื้นที่ยุทธศาสตร

เปาหมายของอุตสาหกรรมแปร

รูปยางพารา

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

 

 

ตารางที่  8-3  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการสงเสริมการสงออกผลติภัณฑแปรรูปยางพารา (ตอ) 

 
 

  

3.1 สนับสนุนการสรางความรวมมือระหวาง

ผูประกอบการ SMEs ไทยกับกิจการ 

หนวยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรมใน

ตางประเทศ

สสว., กระทรวงพาณิชย, 

กระทรวงอุตสาหกรรม, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

3.2 ผลักดันใหเกิดการรวมตัวของกลุมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อการคาและการ

ลงทุนของกิจการ หนวยงานหรือสมาคม

อุตสาหกรรมในตางประเทศ

สสว., กระทรวงพาณิชย, 

กระทรวงอุตสาหกรรม, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

3.3 สงเสริมการสงออกผลิตภัณฑยางพารา

ของกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับ

กิจการ หนวยงานหรือสมาคมอุตสาหกรรมใน

ตางประเทศ

สสว., กระทรวงพาณิชย, 

กระทรวงอุตสาหกรรม, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

3. การสรางความรวมมือและ

เครือขายระหวางผูประกอบการ 

SMEs ไทยกับกิจการ หนวยงาน

หรือสมาคมอุตสาหกรรมใน

ตางประเทศ

ยุทธศาสตรการสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ



 

 

 

ตารางที่  8-4  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลติภัณฑแปรรูปยางพาราไทย 

 
 

 

1.1 ผลักดันใหเกิดแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารารวมกับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปร

รูปยางพาราไทย

สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม,  

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดลอม, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย

1.2 สนับสนุนงบประมาณใหกับวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราไทย

สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม,  

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดลอม, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย

1.3 สงเสริมการเขาถึงแหลงขอมูล เทคโนโลยี

 และเครื่องมือในการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรม 

เพื่อใหผูประกอบการนําไปเปนแบบอยางเพื่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราตอไป

สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม,  

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดลอม, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย

2.1 สํารวจและศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราที่ไดรับการยอมรับในระดับ

สากล

กระทรวงอุตสาหกรรม,  

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดลอม

2.2 สนับสนุนการสรางมาตรฐานผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราเพื่อเปนแบบอยางในการ

พัฒนาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทย

กระทรวงอุตสาหกรรม,  

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดลอม

2.3 สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานกลางเพื่อทํา

หนาที่กําหนดมาตรฐาน ตรวจประเมินและ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

กระทรวงอุตสาหกรรม,  

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ

ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย

1. การวางแผนระหวาง

ผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพารากับสถาบันหรือ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการ

พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

2. การกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและ

จัดใหมีหนวยงานกลางที่ทํา

หนาที่ตรวจประเมินและรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ



 

 

 

ตารางที่  8-4  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลติภัณฑแปรรูปยางพาราไทย (ตอ) 

 

3.1 ศึกษาแนวทางในการสรางแรงจูงใจใหกับ

ผูประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพารา

สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม, 

สถาบันการศึกษา

3.2 สนับสนุนการใหสิทธิประโยชนตางๆกับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทยที่มีการ

พัฒนาความสามารถของกิจการ

สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม, สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

3.3 เตรียมพรอมดานตลาดเพื่อรองรับกับการ

ผลิตผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมของกิจการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

ของผูประกอบการอยางตอเนื่อง และลด

ขอจํากัดดานความเสี่ยงในการลงทุนของ

ผูประกอบการในระยะยาว

สสว., กระทรวงพาณิชย, สภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย

4.1 ดําเนินการสํารวจความตองการเงินทุน

และขอจํากัดดานการเขาถึงแหลงเงินทุนจาก

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในอุตสาหกรรรมแปรรูปยางพารา

สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวง

เกษตรและสหกรณ , สถาบันการเงิน

4.2 สงเสริมความรวมมือและสรางความ

เขาใจกับสถาบันการเงินในการออกขอเสนอ

และเงื่อนไขดานเงินทุนที่เหมาะสมกลุม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวง

เกษตรและสหกรณ , สถาบันการเงิน

4.3 จัดใหมีชองทางกลางใหกับผูประกอบการ

เพื่อการตรวจสอบสถานะของแหลงเงินทุน 

ขั้นตอนและเอกสาร ชองทางการติดตอ และ

การรับขอเสนอแนะนําและขอรองเรียนตางๆ

สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวง

เกษตรและสหกรณ

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ

4.  การสํารวจความตองการ

เงินทุนและขอจํากัดการเขาถึง

แหลงเงินทุน พรอมกับการ

สนับสนุนการเขาถึงแหลงเงินทุน

ของของผูประกอบการ SMEs 

ในอุตสาหกรรรมแปรรูป

ยางพารา

ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย

3. การออกนโยบายสราง

แรงจูงใจใหกับกลุม SMEs ใน

การพัฒนาผลิตภัณฑ 

กระบวนการผลิต และการ

บริการผานการใหสิทธิ

ประโยชนตางๆ และการหา

ตลาดรองรับใหกับผูประกอบการ

 SMEs



 

 

 

 

ตารางที่  8-4  แผนงาน/โครงการพัฒนาฯ ดานการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลติภัณฑแปรรูปยางพาราไทย (ตอ) 

 
 

 

 

5.1 การจัดเตรียมแนวทางในการพัฒนาและ

การผลิตบุคลากรและผูเชี่ยวชาญใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวง

เกษตรและสหกรณ

5.2 การสนับสนุนดานงบประมาณ 

ทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนบุคลากรหรือ

ผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวง

เกษตรและสหกรณ , กระทรวงวิทยาศาสตร

 เทคโนโลยี และ สิ่งแวดลอม

5.3 การจัดตั้งหนวยงานในการสนับสนุน

ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานตางๆทั้งในและ

ตางประเทศ

สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม, 

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ 

สิ่งแวดลอม, สถาบันการศึกษา

ยุทธศาสตร /กลยุทธ แผนงาน /โครงการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

ระยะเวลาการดําเนินการ

5. การพัฒนาบุคลากรของ

ผูประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพารา

ยุทธศาสตรการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

 

8-14  สํานักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

8.2 การจัดทําโครงการนํารอง 

จากการกําหนดยุทธศาสตรพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราใน

อนาคต ในสวนของแผนปฏิบัติการไดมีการกําหนดใหมีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตางๆ ในสวนนี้จะ

เปนการนําเสนอโครงการนํารอง โดยตัวอยางของโครงการนํารองนี้จะนําเสนอรายละเอียดในแตละแผน

ยุทธศาสตรรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

8.2.1 โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

หลักการและเหตุผล 

โครงการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารามีหลักการและเหตุผล คือ 

นวัตกรรมถือเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา สรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ 

สงเสริมและสนับสนุนความสามารถทางการแขงขัน และสามารถตอบสนองกับความตองการของตลาดที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลที่ไดรวบรวมมาพบวาปจจุบันวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราโดยสวนใหญยังขาดผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรม

และเทคโนโลยี เนื่องจากการผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมขาดความรู เงินทุน อุปกรณและ

เคร่ืองมือ งบประมาณ และผูความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนา ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของโครงการนํารองเพื่อ

การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อสงเสริมการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรมของผูประกอบการไทย 

2) เพื่อเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

3) การยกระดับของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีผานงบประมาณ

การวิจัยและพัฒนาและเครือขายความรวมมือที่มีมากข้ึน  

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  

2) นักธุรกิจ นักลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

3) องคกรเอกชนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

พื้นที่เปาหมาย 

สงขลา และระยอง  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ประมาณ 1 ปงบประมาณและตอเนื่องในแตละปถัดไป 
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แนวทางดําเนินการ 

1) จัดตั้งโครงการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา โดยหนวยงานที่เก่ียวของรวมกัน

สนับสนุนดานเงินทุน ผูเชี่ยวชาญ สถานที่ และทรัพยากรดานอ่ืนๆ 

2) เปดรับสมัครผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราที่สนใจ

ในการเขารวมโครงการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา โดยมีคุณสมบัติและ

เงื่อนไข ดังนี้  

- เปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราไทยที่ดําเนินกิจการมา

อยางนอย 3-5 ป 

- นําเสนอประวัติความเปนมาของกิจการ ผลิตภัณฑปจจุบัน โครงสรางกิจการ แนวคิดทางธุรกิจ 

รวมถึงพันธกิจและวิสัยทัศนที่เก่ียวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑยางพาราแปรรูป 

- มีขอเสนอโครงการที่ระบุแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา รวมถึงการ

วิเคราะห SWOT ของกิจการในดานที่เก่ียวกับนวัตกรรมผลิตภัณฑยางพาราแปรรูป  

3) คัดเลือกกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราจํานวน 

50 รายจากเงื่อนไขและเอกสารที่นําสง ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการโครงการ 

4) จัดทํา Workshop และรวมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ และการสราง

แผนธุรกิจระหวางผูประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน ตัวแทนบริษัทเอกชน กับบุคลากรและผูเชี่ยวชาญ

จากหนวยงานที่เก่ียวของ  

5) ผูประกอบการจัดทํารางแผนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา และแผนธุรกิจ พรอมกับการ

นําเสนอแผนเพื่อการรับฟงขอเสนอแนะและการปรับปรุงแผนที่มีความเหมาะสม จากคณะกรรมการ

โครงการ 

6) คณะกรรมการโครงการทําการคัดเลือกแผนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา และแผน

ธุรกิจของกิจการที่มีความนาสนใจและมีความเปนไปไดในทางธุรกิจ รวมถึงสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดในปจจุบันและแนวโนมของตลาดในอนาคต จํานวน 10 ราย 

7) ผูประกอบการที่ไดรับการคัดเลือกในรอบที่ 2 จะไดรับการสนับสนุนเงินทุน และทรัพยากรดานอ่ืนๆตาม

แผนงานที่ไดนําเสนอ และรวมกันพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของกิจการรวมกับ

หนวยงานสนับสนุนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑในเชิงพาณิชยตอไป 

8) สรุปผลและประเมินผลงาน รวมถึงรวบรวมขอมูลตางๆที่เก่ียวของ พรอมทั้งขอเสนอแนะ ขอจํากัด และ

อุปสรรค เพื่อการจัดทําโครงการนํารองสําหรับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในคร้ังตอไป 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

3) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สถาบันวิจัยยาง และการยางแหงประเทศไทย 

5) สถาบันการศึกษา 
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8.2.2 โครงการสงเสริมการบริโภคผลติภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ 

หลักการและเหตุผล 

โครงการสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศมีหลักการและเหตุผล คือ 

ปจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยในอุตสาหกรรมยางพาราเนนการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

ในระดับตนน้ําและกลางน้ําที่มีมูลคาต่ํา เชน น้ํายางขน ยางแผน ยางแทง เพื่อการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ 

อยางไรก็ตามประเทศตางๆ เชน จีน อินเดีย เวียดนาม และอ่ืนๆ เร่ิมมีการผลิตผลิตภัณฑดังกลาวมากข้ึนเร่ือยๆ 

ทําใหปริมาณความตองการในตลาดโลกเที่ยบกับปริมาณการผลิตผลิตภัณฑดังกลาวลดนอยลง สงผลกระทบตอ

ราคาของผลิตภัณฑที่มีแนวโนมลดลงมากข้ึน ดังนั้นวิธีการลดการพึ่งพาตลาดการสงออกผลิตภัณฑดังกลาว และ

เนนการสงเสริมการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศแทน จึงเปนแนวทางในการเพิ่มปริมาณการใช

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพารากลุมนี้ใหมีมากข้ึน นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมใหมีการพัฒนาสินคาที่สามารถตอบสนองกับความตองการของตลาดภายในประเทศได 

อีกทั้งยังทําใหเกิดการหมุนเวียนของมูลคาทางเศรษฐกิจภายในประเทศอีกดวย ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของ

โครงการนํารองเพื่อการสงเสริมการบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 2 การสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในประเทศ 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อสนับสนุนการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ภายในประเทศ 

2) เพื่อสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยที่ตรงกับ

ความตองการภายในประเทศ 

3) เพื่อลดการพึ่งพาตลาดการสงออกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอยางยั่งยืน 

กลุมเปาหมาย 

1) หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับการใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 

2) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  

3) นักธุรกิจ นักลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

4) องคกรเอกชนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

พื้นที่เปาหมาย 

กรุงเทพมหานคร สงขลา และระยอง  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ประมาณ 1 ปงบประมาณและตอเนื่องในแตละปถัดไป 
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แนวทางดําเนินการ 

1) หนวยงานที่เก่ียวของเร่ิมดําเนินการนํารองในการสํารวจความตองการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราและ

ผลิตภัณฑที่สามารถทดแทนโดยยางพาราได 

2) สรุปรายงานความตองการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราจากหนวยงานที่เก่ียวของพรอมกับจัดทําแนวทาง

ในการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา 

3) หนวยงานที่เก่ียวของประชาสัมพันธและเชิญชวนใหกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขารวมใน

การจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราผานเงื่อนไขความรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกัน 

4) หนวยงานที่เก่ียวของเขารวมในการสนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามที่กําหนดไวรวมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราที่

ไดรับการคัดเลือกตามเงื่อนไขของคณะกรรมการโครงการ 

5) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑและสง

มอบผลิตภัณฑใหกับหนวยงานที่เขารวมโครงการนํารอง พรอมการใหคําแนะนําหรือขอเสนอแนะตอ

การพัฒนาผลิตภัณฑตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราอยาง

ตอเนื่อง 

6) สรุปผลและประเมินผลงาน รวมถึงรวบรวมขอมูลตางๆที่เก่ียวของ พรอมทั้งขอเสนอแนะ ขอจํากัด และ

อุปสรรค เพื่อการเตรียมพรอมสําหรับการจัดทําโครงการนํารองสําหรับการจัดซื้อจัดจางผลิตภัณฑแปร

รูปจากหนวยงานราชการอ่ืนๆในคร้ังตอไป 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

3) กระทรวงพาณิชย โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) กระทรวงคมนาคม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

8.2.3 โครงการจัดตั้งหนวยธุรกิจเพ่ือแสวงหาตลาดผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในตางประเทศ 

หลักการและเหตุผล 

โครงการจัดตั้งหนวยธุรกิจเพื่อแสวงหาตลาดผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในตางประเทศมีหลักการและ

เหตุผล คือ ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยไมมคีวามรูและความชํานาญในการทําการตลาด

การคาระหวางประเทศ ประกอบกับปจจุบันไมมีหนวยงานกลางของภาครัฐที่ทําหนาที่ในการหาตลาดของ

ผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทยในการทําหนาที่สํารวจความตองการและแนวโนมของผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา

จากตางประเทศ ดวยเหตุนี้จึงเปนที่มาของโครงการนํารองเพื่อการสงเสริมการการสงออกผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราในตลาดตางประเทศ 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา 
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วัตถุประสงค 

1) เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนในการสํารวจตลาด และศึกษาความตองการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราใน

ตางประเทศ 

2) เพื่อเพิ่มมูลคาและปริมาณการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมไทยไปยังตลาดตางประเทศที่มีศักยภาพ 

3) เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยกับเครือขายใน

ตางประเทศเพื่อสนับสนุนการคาและการลงทุน 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  

2) นักธุรกิจ นักลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

3) องคกรเอกชนในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

พื้นที่เปาหมาย 

กรุงเทพมหานคร สงขลา ระยอง  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ประมาณ 1 ปงบประมาณและตอเนื่องในแตละปถัดไป 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทีมสํารวจความตองการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราในตางประเทศที่มีศักยภาพและมีสัดสวนนําเขา

ผลิตภัณฑแปรรูปเปนจํานวนมาก  

2) คณะกรรมการโครงการทําการตัดสินใจเลือกประเทศที่เปนเปาหมายที่สอดคลองกับศักยภาพการผลิต

ผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเพื่อเตรียมความ

พรอมในการจัดตั้งตั้งหนวยธุรกิจนํารองในตางประเทศ 

3) ศึกษากฎระเบียบ เงื่อนไข และขอกําหนดในการจัดตั้งหนวยธุรกิจในประเทศเปาหมายที่ไดมีการ

ตัดสินใจจากคณะกรรมการโครงการ  

4) จัดตั้งหนวยธุรกิจในประเทศเปาหมายผานความรวมมือระหวางวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

ผูประกอบการธุรกิจ นักธุรกิจและนักลงทุน และหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

5) เร่ิมดําเนินการเปนตัวแทนใหกับกลุม SMEs ไทยในการเสนอผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา พรอมกับการ

ทําหนาที่ในการเจรจาการคา และการลงทุนกับกิจการตางๆ ในตางประเทศที่เปนเปาหมายซึ่งมีความ

ตองการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราจากไทย  

6) หนวยธุรกิจมีการวางแผนในการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทําหนาที่ใน

การสื่อสาร และสรางความรวมมือที่ดีระหวางผูประกอบการไทยและคูคาในตางประเทศ 

7) สรุปผลและประเมินผลงาน รวมถึงรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ พรอมทั้งขอเสนอแนะ ขอจํากัด 

และอุปสรรค เพื่อการทบทวนการจัดทําโครงการนํารองสําหรับการจัดตั้งหนวยธุรกิจในประเทศอ่ืนๆ ที่

มีศักยภาพตอไป 
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หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กระทรวงพาณิชย โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

3) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

8.2.4 โครงการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขาดแคลนบุคลากรและ

ผูเชี่ยวชาญที่มีความรูและความสามารถในการดําเนินกิจการ ทั้งในดานที่เก่ียวกับการวิจัยและการพัฒนา 

กระบวนการผลิต การตลาดและการทําธุรกิจสงออก รวมถึงดานเทคโนโลยซีึ่งปญหาเหลานี้สงผลกระทบโดยตรง

ตอปญหาในการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา

ไทยเปนอยางมาก อีกทั้งประเทศไทยมีแผนในการสงเสริมการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย ดวยเหตนุี้จึงเปนที่มาของโครงการนํารองเพื่อการสงเสริมศักยภาพ

ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

ความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราไทย 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขันของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 

2) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราใหมีจํานวนมากข้ึน 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา  

 

พื้นที่เปาหมาย 

สงขลา และระยอง  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ประมาณ 1 ปงบประมาณและตอเนื่องในแตละปถัดไป 

แนวทางดําเนินการ 

1) สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม รวมถึงปญหาและขอจํากัดที่เก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแปร

รูปยางพาราในปจจุบัน 
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2) จัดทําแนวทางในการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมในดานตางๆ ที่มีปญหาและมีความจําเปนอยางเรงดวน  

3) เปดรับสมัครบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่อยูในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราจํานวน 

100 ราย เพื่อการเขารวมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในดานตางๆ คือ ดาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดานการคาและการสงออก ดานการผลิตและการบริหารจัดการ และดาน

การเกษตร เปนตน 

4) สงเสริมการจัดทํา Workshop การอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่ไดรับการคัดเลือกในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมตามแตละดานรวมกับกิจการขนาดใหญทั้งในประเทศและตางประเทศเปน

ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 

5) การจัดเวทีในการถายทอดองคความรูและประสบการณ โดยบุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญที่มีคุณภาพใน

อุตสาหกรรมยางพารารวมกับบุคลากรที่สมัครเขารวมโครงการในแตละดาน 

6) คณะกรรมการจัดทําโครงการทําการคัดเลือกบุคลากรที่ผานการเขารวมโครงการฯ เพื่อทําหนาที่เปน 

พี่เลี้ยงในการรวมกันพัฒนาบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพาราอ่ืนๆ 

7) สรุปผลและประเมินผลงาน รวมถึงรวบรวมขอมูลตางๆที่เก่ียวของ พรอมทั้งขอเสนอแนะ ขอจํากัด และ

อุปสรรค เพื่อการปรับปรุงการจัดทําโครงการนํารองสําหรับพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมในคร้ังตอไป 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) กระทรวงอุตสาหกรรม 

3) กระทรวงพาณิชย 

4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

5) กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม 

6) สถาบันการศึกษา 

8.3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัต ิ

การจัดทําแผนที่นําทาง ไดคํานึงถึงประเด็นกลยุทธ และแผนงาน/โครงการตางๆ ที่กําหนดเปน

รายละเอียดไวในหัวขอ 8.1 เพื่อนําไปสูการพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

อุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราที่เก่ียวของกับการเสริมสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑแปรรูปยางพารา การสงเสริมการ

ใชผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราภายในประเทศ การผลักดันใหเกิดการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปยางพาราที่มีมูลคา

สูงผานการยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีมากข้ึน การพัฒนาความสามารถทางการแขงขันของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและผูเชี่ยวชาญ และการเขาถึงแหลงเงินทุน

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยในอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสู
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ผลลัพธของการพัฒนาตามวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาที่จะสรางใหผูประกอบการมีขีดความสามารถ

ในการแขงขันในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนยและเอเชียตะวันออกตอไป  

ทั้งนี้แผนที่นําทางยุทธศาสตร ดังแสดงไวในรูปที่ 8-1 ซึ่งในหลักการจัดทําแผนที่นําทางนั้น จะพิจารณา

จากผลลัพธเปนตัวตั้งและพิจารณาลงไปหาเหตุที่จะกอใหเกิดผลลัพธนั้นๆ ลงไปเปนลําดับชั้นจนถึงกิจกรรม

สําคัญที่ตองดําเนินการตามกลยุทธที่ไดมีการกําหนดไวเปนฐาน เพื่อนําไปสูเปาหมายสุดทายหรือผลลัพธที่

ตองการใหเกิดข้ึน 
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รูปที่ 8-1 แผนที่นาํทางการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา 

 

 

ที่มา: คณะผูวิจยั, 2559 

 

เปาหมายสําคัญของ

ประเทศ 

กระบวนการหลักใน

การพัฒนาวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาด

ยอมรายสาขา 

อุตสาหกรรมแปรรูป

ยางพารา 

ยุทธศาสตรหลัก 
นวัตกรรมผลิตภัณฑแปร

รูปยางพารา 

การบริโภคยางพารา 

แปรรูปในประเทศ 
การสงเสริมการสงออก 

การพัฒนาขีด

ความสามารถ 

เกิดผลิตภัณฑ

ที่มีมูลคาเพ่ิม 

ผูประกอบการ

มีความสามารถ

เพ่ิมข้ึน 

เกิดความตองการ

ผลิตภัณฑใน

ประเทศ 

สงเสริมการ

สงออก

ผลิตภัณฑ 

เกิดแนวคิดใน

การพัฒนา

นวัตกรรมอยาง

ตอเนื่อง 

สนับสนุนความ

รวมมือในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ 

มีการเขาถึง

แหลงเงินทุน 

เกิดบุคลากรและ

ผูเชี่ยวชาญใน 

SMEs 

การมีมาตรฐาน

ของผลิตภัณฑ 

โครงการจัดต้ังหนวยธุรกิจ

เพื่อแสวงหาตลาดผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพาราใน

ตางประเทศ 

โครงการพัฒนาบุคลากร

และผูเชี่ยวชาญในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

เพิ่มระดับความ

รวมมือในการ

วิจัยและพัฒนา 

โครงการสนับสนนุการ

พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ

แปรรูปยางพารา 

โครงการสงเสริมการ

บริโภคผลิตภัณฑแปรรูป

ยางพาราภายในประเทศ

ตางประเทศ 

ผลิตภัณฑท่ีมี

คุณภาพและตรง

กับความ

ตองการ 

ความรูและความ

เชี่ยวชาญในการ

ทําตลาดสงออก 

ผูประกอบการมี

รายไดและความ

เปนอยูท่ีดีข้ึน 

มูลคาทางเศรษฐกิจ

ของอุตสาหกรรมแปร

รูปยางพาราเติบโต

และยั่งยืน 

ผูประกอบการมี

ความสามารถใน

การแขงขันมากข้ึน 
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