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บทสรุปผูบริหาร 

 

 
 การจัดทํายุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ ไวดังนี้ 

 

1. วิสัยทัศน (Vision) 

 

 “ประเทศผูผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายไดม่ันคง” 

 

2. พันธกิจ (Mission) ประกอบดวย 8 พันธกิจ ดังนี้ 

− พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางใหมีความเขมแข็ง และมีรายไดท่ีม่ันคง 

− สงเสริมการผลิตยาง และผลิตภัณฑยางพารา0

1ใหมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 

− สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา 

− สงเสริมการดําเนินธุรกิจแปรรูปยาง/ไมยางพารา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการแปรรูปยาง/ไมยางพารา 

− พัฒนาระบบตลาด และชองทางการจัดจําหนายยาง และผลิตภัณฑยางพาราท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

− สงเสริมการใชยางภายในประเทศ 

− ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับยางพาราท้ังระบบใหมีความเปนเอกภาพ มีความสมบูรณ

ถูกตอง มีความชัดเจน และมีความทันสมัย  

− ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ/กฎหมาย และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา

อุตสาหกรรมยางพารา 

 

3. เปาหมายในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรฯ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป ไดกําหนด

เปาหมายเชิงยุทธศาสตรไวดังนี้ 

 

− จํานวนพ้ืนท่ีปลูกยาง ลดลงจาก 23.3 ลานไร ในป 2559 เหลือ 18.4 ลานไร ในป 2579 

− ปริมาณผลผลิตยาง เพ่ิมข้ึนจาก 224 กิโลกรัม/ไร/ป ในป 2559 เปน 360 กิโลกรมั/ไร/ป ในป 2579 

− สัดสวนการใชยางภายในประเทศ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 13.6 ในป 2559 เปนรอยละ 35 ในป 2579 

1 คําวา “ผลิตภัณฑยางพารา” ครอบคลุมท้ังผลิตภณัฑยาง และผลิตภัณฑไมยางพารา 
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− มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพารา เพ่ิมข้ึนจาก 250,000 ลานบาท/ป ในป 2559 เปน 800,000 

ลานบาท/ป ในป 2579 

− รายไดจากการทําสวนยาง เพ่ิมข้ึนจาก 11,984 บาท/ไร/ป ในป 2559 เปน 19,800 บาท/ไร/ป ในป 2579 

 

4. ยุทธศาสตร (Strategy) ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

(1) การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

(3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(4) การพัฒนาตลาด และชองทางการจัดจําหนาย 

(5) การพัฒนาปจจัยสนับสนุน 

 

5. ยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ 

 

 แตละยุทธศาสตรไดกําหนดเปาประสงค และกลยุทธ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1: การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

 

เปาประสงค 

− เกษตรกรมีรายไดสูงข้ึนและสมํ่าเสมอ 

− สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีความเขมแข็งและเปนท่ีพ่ึงของเกษตรกรชาวสวนยางได 

− สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ และมีขีดความสามารถในการทําธุรกิจ 

− เกษตรกรชาวสวนยางรุนใหมมีความพรอมท่ีจะรับสืบทอดกิจการตอจากบิดามารดา 

 

กลยุทธ ยุทธศาสตรท่ี 1 ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้ 

1.1 การเพ่ิมรายไดครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางและการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง

สูการเปน Smart Farmer   

 1.2 การสงเสริมการรวมกลุมจัดตั้งเปนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและการสนับสนุนการทําสวนยาง

ในรูปแบบแปลงใหญ 

 1.3 การพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางใหมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ และมีขีดความสามารถ

ในการทําธุรกิจ 

 1.4 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมเกษตรกรชาวสวนยางรุนใหม 
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ยุทธศาสตรท่ี 2: การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

 

เปาประสงค 

− สวนยางท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวนหมดไป 

− สวนยางเกาท่ีตนยางเสื่อมสภาพมีจํานวนพ้ืนท่ีลดลง  

− ปริมาณผลผลิตยางตอไรเพ่ิมสูงข้ึน 

− ตนทุนในการผลิตยางลดลง 

− ผลิตภัณฑยางพาราท่ีไดรับมาตรฐานมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

− พ้ืนท่ีสวนยางพาราท่ีผานการรับรองมาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ ยุทธศาสตรท่ี 2 ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 

2.1 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีการผลิตและปริมาณผลผลิตยางพารา 

 2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และการแปรรูปยาง/ไมยางพารา 

 2.3 การพัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานสินคาตลอดหวงโซอุปทาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

เปาประสงค 

− มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับยางพาราจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

− มีสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐเก่ียวกับยางพาราจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

− มีนักวิจัยหนาใหมท่ีทํางานวิจัยและพัฒนาเก่ียวของกับยางพาราจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

− มีผลิตภัณฑยางพาราท่ีพัฒนาตอยอดมาจากผลงานวิจัยจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

 

กลยุทธ ยุทธศาสตรท่ี 3 ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้ 

3.1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนา/จัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเก่ียวกับยาง/ไมยางพารา 

 3.2 การเพ่ิมจํานวนนักวิจัย และการตอยอดผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย 

 3.3 การพัฒนา/การจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือระบบการบริหารจัดการ เพ่ือรองรับการขาดแคลน

แรงงานคนในสวนยาง 

 3.4 การประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ และประชาคมวิจัยระดับนานาชาติ 
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ยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาตลาด และชองทางการจัดจําหนาย 

 

เปาประสงค 

− เกษตรกรชาวสวนยาง/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางขายผลผลิตไดในราคาท่ีเปนธรรม 

− ตลาดยางท่ีซ้ือขายโดยมีการสงมอบจริงของประเทศไทยเปนตลาดท่ีท่ัวโลกใชในการอางอิง 

− ผลิตภัณฑยางพารามีตลาดภายในประเทศและตางประเทศรองรับมากข้ึน 

− มูลคาการสงออกสินคาประเภทผลิตภัณฑยางพาราเพ่ิมข้ึน 

− ขอมูลสารสนเทศดานยางพารามีความเปนเอกภาพ 

− ชองทางการจัดจําหนายยางพาราเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ ยุทธศาสตรท่ี 4 ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้ 

4.1 การพัฒนาตลาดยางท่ีซ้ือขายโดยมีการสงมอบจริงใหเปนตลาดท่ีท่ัวโลกใชในการอางอิง 

 4.2 การพัฒนาตลาด และชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑยางพาราภายในประเทศ 

 4.3 การพัฒนาตลาด และชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑยางพาราในตางประเทศ 

 4.4 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานยางพารา 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5: การพัฒนาปจจัยสนับสนุน 

 

เปาประสงค 

− มีกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 

− มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีพรอมรองรับและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 

− มีกําลังคนเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมยางพารา 

− มีจํานวนผูประกอบการแปรรูปยาง/ไมยางพาราเพ่ิมมากข้ึน 

− มีการลงทุนทางตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราเพ่ิมข้ึน 

− ปริมาณการใชยางภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ ยุทธศาสตรท่ี 5 ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้ 

5.1 การปรับปรงุแกไข และการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยางพารา 

 5.2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 5.3 การพัฒนาบุคลากร 

 5.4 การสงเสริมการใชยางภายในประเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา 
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ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

 

 

1. บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  

บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีอาจจะมีผลกระทบทางตรงหรือทางออมตอแนวทางการพัฒนาและ

การปรับตัวภายใตยุทธศาสตรยางพาราฯ ประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงใน 4 เรื่องหลักๆ คือ การเปลี่ยนแปลง

ทางดานประชากร ดานเศรษฐกิจ ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดานเทคโนโลยี โดยท่ีการเปลี่ยนแปลง

ในแตละเรื่องมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1.1 การเปล่ียนแปลงดานประชากร 

 

ลักษณะสําคัญของสภาพแวดลอมดานประชากรจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

(1) จํานวนประชากรโลกเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องโดยมีจํานวนเกือบ 1 หม่ืนลานคนในป 2050 ซ่ึง

สหประชาชาติประมาณการประชากรโลกในพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ประมาณการประชากรโลก (หนวย: ลานคน) 

พ้ืนท่ี 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

ท่ัวโลก 7,349 7,732 8,086 8,411 8,710 8,984 9,231 9,440 

แอฟริกา 1,186 1,335 1,492 1,658 1,831 2,011 2,194 2,377 

เอเชีย 4,393 4,577 4,729 4,847 4,941 5,006 5,043 5,049 

ยุโรป 738 738 735 729 721 713 703 693 

ลาตนิอเมริกาและแครบิเบ้ียน 634 663 688 709 725 737 745 749 

อเมริกาเหนือ 358 370 381 391 399 406 412 417 

โอเชียนเนีย 39 42 44 46 49 50 52 54 

ท่ีมา: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World 

Population Prospects: The 2015 Revision. New York: United Nations.  

 

(2) อายุขัยเฉลี่ยจะเพ่ิมข้ึนจาก 70 ป (2010-2015) เปน 77 ป (2045-2050) เนื่องจากความกาวหนา

ดานสาธารณสุขจะลดปญหาดานสุขภาพ 

(3) ความตองการอาหารจะเพ่ิมมากข้ึน โดยถาสมมติใหดัชนีความตองการอาหารชองประชากรในป 2015 

เทากับ 100 ดัชนีความตองการอาหารของประชากรในป 2030 และป 2050 จะเทากับ 114.25 และ 128.45 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2 ดัชนีความตองการอาหารของโลก (กําหนดใหป 2015 เปนปฐาน) 

พ้ืนท่ี 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

ท่ัวโลก 100 105.21 110.03 114.45 118.52 122.25 125.61 128.45 

แอฟริกา 16.14 18.17 19.30 20.50 21.77 23.09 24.42 25.75 

เอเชีย 59.78 62.28 61.16 59.94 58.74 57.47 56.13 54.70 

ยุโรป 10.04 10.04 9.51 9.02 8.57 8.19 7.83 7.51 

ลาตนิอเมริกาและแครบิเบ้ียน 8.63 9.02 8.90 8.77 8.62 8.46 8.29 8.11 

อเมริกาเหนือ 4.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

โอเชียนเนีย 0.53 5.03 4.93 4.84 4.74 4.66 4.59 4.52 

ท่ีมา: คํานวณสูตรดัชนีความตองการอาหาร = (จํานวนประชากรในแตละป/จํานวนประชากรป 2015)*100 

  

(4) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรมีผลตอแรงงาน กําลังแรงงานในหลายประเทศหดตัวลง เชน ญี่ปุน 

เกาหลีใต เยอรมัน เนื่องจากจากประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ อัตราการเกิดและอัตราการตายท่ีลดลง อินเดีย  

และประเทศในทวีปแอฟริกา มีการขยายตัวของแรงงาน ปจจัยดังกลาวสงผลตอการแขงขันเพ่ือดึงดูดบุคลากรเขามา

ทํางานในประเทศของตนมากยิ่งข้ึน แรงงานคุณภาพและทรัพยากรวัยแรงงานมีจํานวนจํากัด ดังนั้นเพ่ือรักษา

ความสามารถในการแขงขัน ธุรกิจ องคกร จึงตองปรับตัวและวางนโยบายใหเขากับการเปลี่ยนแปลงนี้ และทําใหเกิด

การอพยพยายถ่ินในวงกวาง 

 (5) ความตองการพลังงานเพ่ือใชในเมืองเพ่ิมข้ึนท่ัวโลก ปริมาณความตองการดานอาหารและสินคาเกษตร

ในศตวรรษท่ี 21 ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร ประชากรโลกเพ่ิมข้ึนรอยละ 34 

จากจํานวน 6.8 ลานคนในป 2009 เปน 9.5 พันลานคน ในป 2050 จํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนจะอยูในประเทศ

ท่ีกําลังพัฒนา คาดวาความตองการอาหารจะเพ่ิมข้ึนตามรายไดท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในป 2050 ความตองการผลิตผล 

ทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังพืช ธัญพืช และเนื้อสัตว คาดวาในป 2050 ความตองการจะเพ่ิมข้ึน

เปน 3 พันลานตัน ขณะท่ีผลผลิตปจจุบันอยูท่ี 2.1 พันลานตัน 

 เม่ือประชากรโลกขยายตัวเพ่ิมข้ึน ความตองการอาหารก็จะปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามไปดวย ซ่ึงก็จะทําให

พ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราสวนหนึ่งถูกปรับเปลี่ยนไปทําการเพาะปลูกพืชประเภทอาหาร ในขณะเดียวกันความตองการ

ใชผลิตภัณฑยางก็จะปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของประชากรโลก 

 

1.2 การเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ 

  

ลักษณะสําคัญของสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

(1) PricewaterhouseCoopers: PWC คาดการณวา ในป 2050 ประเทศใหญ 32 ประเทศจะมีขนาดเศรษฐกิจ

รวมกันเทากับรอยละ 84 ของ GDP โลก อัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจท่ัวโลกเฉลี่ยปละ 3% ดังนั้นขนาดเศรษฐกิจ

โลกในป 2037 จะเติบโตจากป 2014 ถึง 2 เทาและขยายเปน 3 เทาในป 2050 
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(2) ในป 2020 เปนตนไป อัตราความเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดลง เนื่องจากจีนและประเทศเศรษฐกิจใหญอ่ืน 

มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง และจํานวนประชากรวัยทํางานมีอัตราเพ่ิมลดลง 

(3) จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญท่ีสุดในโลกในป 2014 (เม่ือวัดจาก PPP) และเม่ือวัดขนาดเศรษฐกิจ

จากอัตราแลกเปลี่ยนตลาด จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจใหญท่ีสุดในโลกในป 2028  

(4) อินเดียจะเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 2 ของโลกในป 2050 (วัดจาก PPP) และ

จัดเปนประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ในปเดียวกัน 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของ 32 ประเทศ 

 
ท่ีมา: PricewaterhouseCoopers: PWC  

 

(5) ประเทศจีนซ่ึงเปนประเทศผูนําเขายางรายใหญของโลกมีแนวโนมนําเขายางจากประเทศไทยลดลง 

เนื่องจากผูประกอบการชาวจีนไดเขาไปลงทุนปลูกยางพาราในประเทศในกลุมซีแอลเอ็มวี (ซ่ึงประกอบดวย

ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และกลุมประเทศแอฟริกาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสนองตอความตองการใช

ภายในประเทศและเพ่ือเปนการลดตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมภายในประเทศ เนื่องจากประเทศเหลานี ้

มีภูมิประเทศ/ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมตอการปลูกยางพาราเชนเดียวกับประเทศไทย ในขณะเดียวกันการพัฒนา

ระบบชลประทานในประเทศแอฟริกาก็จะทําใหผลผลิตยางจากพ้ืนท่ีดังกลาวเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงในอนาคตประเทศ

กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม และกลุมประเทศแอฟริกาก็จะมีการสงออกยางสูตลาดโลกเพ่ิมข้ึน 

 

เม่ือระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนามากข้ึน ความตองการใชยางและผลิตภัณฑยางก็จะขยายตัวเพ่ิมข้ึน

ตามไปดวย แตดวยเหตุท่ีปริมาณอุปทานยางโลกจากพ้ืนท่ีปลูกใหมๆ ก็มีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน สงผลทําใหราคา

ยางพาราในตลาดโลกมีโอกาสท่ีจะทรงตัวหรือลดต่ํากวาระดับท่ีเปนอยูในปจจุบัน 
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1.3 การเปล่ียนแปลงดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

  

ลักษณะสําคัญของความเปลี่ยนแปลงดานสภาพแวดลอมทางกายภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

(1) น้ําแข็งข้ัวโลกละลายเปนวงกวาง ป 2050 แผนน้ําแข็งจํานวนมากแถบมหาสมุทรอารกติก 

จะละลายเปนบริเวณกวาง ซ่ึงจะเปนผลทําใหเกิดเสนทางเดินเรือระหวางประเทศสายใหมท่ียนระยะเวลาขนสง

สินคาทางทะเลจากเอเชียไปยังชายฝงอีสตโคสต (East Coast) ของสหรัฐฯ ไดมากกวาในปจจุบัน แตการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวจะทําใหเกาะจํานวนมากมีแนวโนมจมหายไป อาทิ หมูเกาะในอินโดนีเซียกวา 1,500 เกาะ จากท้ังหมด

กวา 17,000 เกาะอาจหายไปจากแผนท่ีโลก ซ่ึงรวมถึงจาการตาท่ีจะจมใตทะเลมากกวา รอยละ 40 ของพ้ืนท่ีเมือง 

(2) ความหลากหลายทางชีวภาพท่ัวโลกลดลงลดลงอีกรอยละ 10 ในป 2050 โดยความสูญเสียนี้

เกิดข้ึนท่ัวโลกท้ังในทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกาตอนใต โดยพ้ืนท่ีปาไมสมบูรณท่ัวโลกจะลดลงรอยละ 13 

สาเหตุท่ีทําใหความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอยางตอเนื่อง คือ สภาวะโลกรอน การใชประโยชนจากท่ีดิน

ของมนุษยท่ีเปลี่ยนแปลงไป คือ เนนการปลูกพืชเชิงพาณิชยและการปลูกพืชพลังงานเพ่ิมมากข้ึน เนนการใชท่ีดิน

เพ่ือพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การบุกรุกท่ีดินท่ีมีมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ปจจัยดานมลพิษ ทําใหความหลากหลาย

ทางชีวภาพลดลง การสูญเสียดานความหลากหลายทางชีวภาพสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของมนุษย 

โดยเฉพาะในชุมชนท่ีหางไกลความเจริญท่ีมีวิถีชีวิตพ่ึงพิงความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศนของโลก 

(3) อุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงข้ึนเกินกําหนด การคาดการณการปลอยกาซเรือนกระจกท่ัวโลกในป 2050 พบวา 

ปริมาณกาซเรือนกระจกมีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง คาดวาจะเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 50 เม่ือเปรียบเทียบกับปจจุบัน  

(4) การเพ่ิมจํานวนประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหความตองการพลังงานในป 2050 

ขยายตัวตาม ความตองการพลังงานของโลกจะเพ่ิมข้ึนกวา 50% จากป 2010 การใชพลังงานประเภทฟอสซิล

จะลดลง และสามารถตอบสนองความตองการเบื้องตนไดเพียง 80% ของความตองการพลังงานท้ังหมด และ

ถึงแมวาพลังงานฟอสซิล เชน น้ํามัน ถานหิน กาซธรรมชาติ จะมีแหลงสํารองหลงเหลืออยูบาง แตในระยะยาว 

พลังงานฟอสซิลจะเปนแหลงพลังงานท่ีไมสามารถตอบสนองความตองการได ดังนั้นพลังงานทดแทน อาทิ 

พลังงานจากลม โซลารเซลล และไบโอแมส (Biomass) จะมีความสําคัญมากยิ่งข้ึนแทนท่ีพลังงานฟอสซิล 

 

 การเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming) จะมีผลทําใหอุณหภูมิของโลกเพ่ิมสูงข้ึน จํานวนวันท่ีฝนตก 

ในแตละปมากข้ึน และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยในแตละปสูงข้ึน ในขณะเดียวกันเม่ือจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึนไปพรอม ๆ 

กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหความตองการพลังงานเพ่ิมข้ึนอยางทวีคูณ แตเนื่องจากในระยะยาวพลังงาน

ทดแทนจะมีความสําคัญมากข้ึน และสัดสวนการใชพลังงานฟอสซิลจะลดลง ทําใหการเพ่ิมข้ึนของราคาพลังงาน

ฟอสซิลมีขอจํากัด สงผลสืบเนื่องตอราคายางสังเคราะหซ่ึงเปนผลพลอยไดจากกระบวนการกลั่นปโตรเลียม 

มีขอจํากัดเชนเดียวกัน  กอปรกับยางสังเคราะหมีแนวโนมท่ีจะสามารถใชทดแทนยางธรรมชาติไดมากข้ึนเรื่อย ๆ 

ทําใหการขยายตัวของความตองการใชยางธรรมชาติในระยะยาวมีขอจํากัดหรืออุปสรรคเพ่ิมมากข้ึน 
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1.4 การเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยี 

  

ลักษณะสําคัญของความเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 

 (1) ความกาวหนาทางชีววิทยาและวิทยาศาสตรสุขภาพทําใหอัตราการตายของเด็กลดลง จากรายงาน

ของ UNICEF พบวาอัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบ ลดลงตามลําดับจาก 90 คนตอ 1,000 คน 

ในป 1970-1975 เหลือเพียง 20 คนตอ 1,000 คน ในป 2040-2045 

(2) หุนยนตเขามามีบทบาทในการทํางานบานและเปนเพ่ือน โดยในป 2030 ดวยปญญาประดิษฐและ

วิทยาการหุนยนต เทคโนโลยีชวยเหลือการดํารงชีวิต รวมถึงการทําหนาท่ีเปนเพ่ือนของผูใชงานในระดับหนึ่ง 

เนื่องจากหลายคนใชชีวิตเพียงลําพัง การทําหนาท่ีเปนเพ่ือนจึงเปนหนึ่งในเปาหมายหลักในอนาคต 

(3) ยานยนตไฟฟาและยานยนตท่ีสามารถขับเคลื่อนไดดวยตัวเองจะมีความแพรหลายเพ่ิมมากข้ึน ทําให

ความตองการใชพลังงานฟอสซิลลดลง 

(4) ความกาวหนาในดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียางสังเคราะหจะชวยสงเสริมใหยางสังเคราะห

มีคุณสมบัติท่ีใกลเคียงยางธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนในระยะยาว 

 

 เม่ือวิทยาการหุนยนตมีความกาวหนามากข้ึนในขณะท่ีตนทุนในการสรางหุนยนตมีแนวโนมลดตํ่าลง

จะมีผลทําใหการใชหุนยนตหรือเครื่องจักรสําหรับกรีดยางทดแทนแรงงานคนมีความเปนไปไดในทางเศรษฐกิจ 

ซ่ึงก็จะชวยแกไขปญหาขาดแคลนแรงงานในสวนยางไดในระยะยาว แตอยางไรก็ตาม เม่ือยางสังเคราะหมีการพัฒนา

คุณสมบัติใหใกลเคียงกับยางธรรมชาติมากข้ึนในระยะยาว ก็จะทําใหการขยายตัวของความตองการใชยางธรรมชาติ

ในระยะยาวมีขอจํากัด/อุปสรรคเพ่ิมมากข้ึน 
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2. สถานการณและแนวโนมของอุตสาหกรรมยางพารา 

 

2.1 เนื้อท่ีปลูกยาง และเนื้อท่ีกรีดยางได 

 

 ในป 2560 ประเทศไทยมีเนื้อท่ีปลูกยางจํานวนประมาณ 22.8 ลานไร โดยในชวง 3 ปลาสุดนั้น เนื้อท่ี

ปลูกยางมีแนวโนมลดลงโดยตลอดอันเปนผลมาจากโครงการลดพ้ืนท่ีปลูกยาง และโครงการปลูกพืชอ่ืนทดแทน

ยางพาราในพ้ืนท่ีท่ีไมเหมาะสม ในขณะเดียวกันประเทศไทยนั้นมีเนื้อท่ีกรีดยางไดจํานวนประมาณ 19.1 ลานไร 

ซ่ึงคิดเปนรอยละ 83.6 ของเนื้อท่ีปลูกยางท้ังประเทศ โดยเนื้อท่ีกรีดยางไดมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนโดยตลอด 

  

ตารางท่ี 3 เนื้อท่ีปลูกยาง และเนื้อท่ีกรีดยางได 

ป 
ปริมาณ (ลานไร) สัดสวนเนื้อท่ีกรีดยางไดตอ

เนื้อท่ีปลูกยาง (รอยละ) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง (รอยละ) 

เนื้อท่ีปลูกยาง เนื้อท่ีกรีดยางได เนื้อท่ีปลูกยาง เนื้อท่ีกรีดยางได 

2556 23.194 17.386 75.0 3.2 4.0 

2557 23.583 18.159 77.0 1.7 4.4 

2558 23.140 18.426 79.6 -1.9 1.5 

2559 23.044 18.518 80.4 -0.4 0.5 

2560 22.852 19.107 83.6 -0.8 3.2 

เฉลี่ย 5 ป (2556-2560) 79.1 0.3 2.7 

ท่ีมา: สถิติการเกษตรของประเทศไทยป 2561 

 

2.2 การผลิตยางธรรมชาติ 

 

เกษตรกรชาวสวนยางสามารถผลิตผลผลิตยางธรรมชาติไดเปนจํานวนท้ังสิ้น 5.1 ลานตันในป 2560 โดยผลผลิต

ยางธรรมชาติมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยประมาณ 6.4% ในชวง 5 ปลาสุด โดยท่ีผลผลิต

ยางธรรมชาติ 5.1 ลานตันนั้นไดถูกนําไปแปรรูปและสงออกในรูปยางวัตถุดิบเปนจํานวนประมาณ 4.4 ลานตัน  

และถูกนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑยางเปนจํานวนประมาณ 6.2 แสนตัน 

เม่ือพิจารณาผลิตภาพในการผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยจะเห็นวา เกษตรกรชาวสวนยาง 

ในประเทศไทยสามารถผลิตผลผลิตยางธรรมชาติไดจํานวนเฉลี่ยประมาณ 236 กิโลกรัมตอไรในป 2560 ซ่ึงถือวา

เปนระดับท่ีไมสูงมากนักเม่ือเทียบกับปริมาณผลผลิตยางธรรมชาตติอไรของประเทศมาเลเซีย ในขณะเดียวกัน 

ตัวเลขผลผลิตยางธรรมชาติตอไรของประเทศไทยก็มีแนวโนมลดต่ําลงมาโดยตลอดในชวง 4-5 ปท่ีผานมา 
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ตารางท่ี 4 ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย 

ป 
ปริมาณ (ตัน) 

ผลผลิต สงออก  ใชในประเทศ  สตอก นําเขา 

2556 4,170,428 3,664,941 520,628 502,855 1,321 

2557 4,323,975 3,770,649 541,003 516,756 1,578 

2558 4,473,370 3,749,456 600,491 642,895 2,717 

2559 4,536,965 3,894,076 617,269 671,168 2,653 

2560 5,131,710 4,443,283 653,243 708,386 2,034 

ท่ีมา: สถิติยางประเทศไทย ปท่ี 46 (2560) 

 

ตารางท่ี 5 อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย 

ป 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

ผลผลิต สงออก  ใชในประเทศ  สตอก นําเขา 

2556 10.4 17.4 3.1 -2.7 -62.2 

2557 3.7 2.9 3.9 2.8 19.5 

2558 3.5 -0.6 11.0 24.4 72.2 

2559 1.4 3.9 2.8 4.4 -2.4 

2560 13.1 14.1 5.8 5.5 -23.3 

เฉลี่ย 5 ป  

(2556-2560) 

6.4 7.5 5.3 6.9 0.8 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

ตารางท่ี 6 ปริมาณผลผลิตยางตอไร และอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตยางตอไร 

ป ผลผลิตยางตอไร (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

2556 241 3.4 

2557 243 0.8 

2558 240 -1.2 

2559 235 -2.1 

2560 236 0.4 

เฉลี่ย 5 ป  

(2556-2560) 

239 0.3 

ท่ีมา: สถิติการเกษตรของประเทศไทยป 2561 และจากการคํานวณ 

 

 เม่ือพิจารณาประเภทของผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยพบวา สวนใหญนําไปแปรรูปเปนยางแทง 

ในสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 39.6 ในชวงระหวางป 2556-2560 รองลงมาคือ ยางแผนรมควัน และน้ํายางขน

ในสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 19.3 และ 18.5 ตามลําดับ โดยท่ียางแทงและยางแผนรมควันนั้นมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
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ในชวง 5 ป (2556-2560) อยูท่ีระดับประมาณรอยละ 2.9 และ 3.1 ตามลําดับ ในขณะท่ีน้ํายางขนมีอัตราการขยายตัว

ติดลบในชวงระหวางป 2559-2560 และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยในชวง 5 ป (2556-2560) อยูท่ีระดับ

ประมาณรอยละ 1.7 เทานั้น แตในขณะเดียวกันก็มีสิ่งท่ีนาสนใจคือ ยางผสม (หรือยางคอมปาวด) และยางประเภทอ่ืน  ๆ

มีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางมากในชวง 5 ปท่ีผานมา 

 

ตารางท่ี 7 ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยจําแนกตามประเภท 

ป 
ปริมาณ (ตัน) 

ยางแผนรมควัน ยางแทง*  น้ํายางขน**  ยางผสม**  อ่ืนๆ  รวม 

2556 912,676 1,579,788 775,662 804,784 97,518 4,170,428 

2557 824,030 1,793,945 776,597 858,818 70,585 4,323,975 

2558 884,081 1,887,984 964,403 511,349 225,553 4,473,370 

2559 856,526 1,952,793 860,767 616,178 250,701 4,536,965 

2560 879,724 1,702,256 796,663 1,182,475 570,592 5,131,710 

ท่ีมา: สถิติยางประเทศไทย ปท่ี 46 (2560) 

หมายเหตุ: *รวมยางแทงเอสทีอารและยางแทงไมระบุช้ัน, **นํ้าหนักเน้ือยางแหง 

 

แผนภาพท่ี 2 สัดสวนของปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยจําแนกตามประเภทเฉลี่ย 5 ป (2556-2560) 

 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: *รวมยางแทงเอสทีอารและยางแทงไมระบุช้ัน, **นํ้าหนักเน้ือยางแหง 

 

 

 

 

ยางแผนรมควัน, 

19.3%

ยางแทง*, 39.6%

นํ้ายางขน**, 

18.5%

ยางผสม**, 

17.4%

อ่ืนๆ, 5.1%
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ตารางท่ี 8 อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยจําแนกตามประเภท 

ป 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

ยางแผนรมควัน ยางแทง*  น้ํายางขน**  ยางผสม**  อ่ืนๆ รวม 

2556 18.2 4.9 2.4 16.1 95.9 10.4 

2557 -9.7 13.6 0.1 6.7 -27.6 3.7 

2558 7.3 5.2 24.2 -40.5 219.5 3.5 

2559 -3.1 3.4 -10.7 20.5 11.1 1.4 

2560 2.7 -12.8 -7.4 91.9 127.6 13.1 

เฉลี่ย 5 ป 

(2556-2560) 

3.1 2.9 1.7 19.0 85.3 6.4 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: *รวมยางแทงเอสทีอารและยางแทงไมระบุช้ัน, **นํ้าหนักเน้ือยางแหง 

 

2.3 การสงออกยางธรรมชาติ 

 

ในป 2560 ประเทศไทยสงออกยางธรรมชาติเปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 4.4 ลานตัน ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปกอน

ประมาณรอยละ 14.1 ท้ังนี้เม่ือพิจารณาสัดสวนของปริมาณการสงออกยางธรรมชาติโดยจําแนกตามประเภท 

พบวา โดยสวนใหญนั้นประเทศไทยมักจะสงออกยางแปรรูปข้ันตนในรูปของยางแทงเปนหลัก ซ่ึงคิดเปนสัดสวน

เฉลี่ยประมาณรอยละ 41.4 ในชวงระหวางป 2556-2560 รองลงมาคือ การสงออกยางแปรรูปข้ันตนในรูปของยางผสม 

(หรือยางคอมปาวด) ยางแผนรมควัน และน้ํายางขน ในสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 20.6, 17.9 และ 17.8 

ตามลําดับ แตอยางไรก็ดี ยางแทงกลับมีแนวโนมหดตัวในชวงป 2559-2560 และมีอัตราการขยายตัว 

ในชวงระหวางป 2556-2560 เฉลี่ยประมาณรอยละ 4.2 ในขณะท่ียางประเภทอ่ืนๆ เปนยางแปรรูปข้ันตน 

ท่ีมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของปริมาณการสงออกในชวงป 2556-2560 สูงท่ีสุดท่ีระดับประมาณรอยละ 56.7 รองลงมา 

คือ ยางผสม (หรือยางคอมปาวด) ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของปริมาณการสงออกในชวงระหวางป 2556-2560 

ท่ีระดับประมาณรอยละ 21.2 

 

ตารางท่ี 9 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติจําแนกตามประเภท 

ป 
ปริมาณ (ตัน) 

ยางแผนรมควัน ยางแทง*  น้ํายางขน**  ยางผสม**  อ่ืนๆ  รวม 

2556 793,613 1,392,262 681,970 713,299 83,797 3,664,941 

2557 715,354 1,574,605 674,919 744,739 61,032 3,770,649 

2558 642,376 1,767,061 730,364 543,794 65,859 3,749,456 

2559 607,844 1,729,396 665,939 828,058 62,839 3,894,076 

2560 719,170 1,591,797 700,445 1,242,710 189,161 4,443,283 

ท่ีมา: สถิติยางประเทศไทย ปท่ี 46 (2560) 

หมายเหตุ: *รวมยางแทงเอสทีอารและยางแทงไมระบุช้ัน, **นํ้าหนักเน้ือยางแหง 
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แผนภาพท่ี 3 สัดสวนของปริมาณการสงออกยางธรรมชาติจําแนกตามประเภทเฉลี่ย 5 ป (2556-2560) 

 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: *รวมยางแทงเอสทีอารและยางแทงไมระบุช้ัน, **นํ้าหนักเน้ือยางแหง 

 

ตารางท่ี 10 อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการสงออกยางธรรมชาติจําแนกตามประเภท 

ป 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

ยางแผนรมควัน ยางแทง*  น้ํายางขน**  ยางผสม**  อ่ืนๆ  รวม 

2556 23.6 5.6 22.9 26.2 106.5 17.4 

2557 -9.9 13.1 -1.0 4.4 -27.2 2.9 

2558 -10.2 12.2 8.2 -27.0 7.9 -0.6 

2559 -5.4 -2.1 -8.8 52.3 -4.6 3.9 

2560 18.3 -8.0 5.2 50.1 201.0 14.1 

เฉลี่ย 5 ป 

(2556-2560) 

3.3 4.2 5.3 21.2 56.7 7.5 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: *รวมยางแทงเอสทีอารและยางแทงไมระบุช้ัน, **นํ้าหนักเน้ือยางแหง 

 

 เม่ือพิจารณาปริมาณการสงออกยางธรรมชาติไปยังประเทศผูซ้ือปลายทาง พบวา โดยสวนใหญผูสงออก

มักจะสงออกยางธรรมชาติไปยังประเทศจีนเปนหลัก ซ่ึงคิดเปนสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 58.3 ในชวงระหวาง

ป 2556-2560 โดยการสงออกยางธรรมชาติไปยังประเทศจีนนั้นมีอัตราการขยายตัวในชวงระหวางป 2556-2560 

เฉลี่ยประมาณรอยละ 11.9 รองลงมาคือ ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงมีปริมาณการสงออกยางธรรมชาติในสัดสวน

เฉลี่ยประมาณรอยละ 10.5 ในชวงระหวางป 2556-2560 โดยท่ีการสงออกยางธรรมชาติไปยังประเทศมาเลเซีย 

มีอัตราการขยายตัวในชวงดังกลาวเฉลี่ยประมาณรอยละ 3.6 

ยางแผนรมควัน, 

17.9%

ยางแทง*, 41.4%

นํ้ายางขน**, 

17.8%

ยางผสม**, 

20.6%

อ่ืนๆ, 2.3%
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ตารางท่ี 11 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติไปยังประเทศผูซ้ือปลายทาง 

ป 
ปริมาณ (ตัน) 

จีน มาเลเซีย ญ่ีปุน สหรัฐฯ เกาหลีใต สหภาพยุโรป อ่ืนๆ รวม 

2556 2,075,776 421,408 281,091 145,638 183,466 205,498 352,064 3,664,941 

2557 2,142,199 406,025 256,578 146,794 188,675 231,053 399,325 3,770,649 

2558 2,136,493 431,615 220,700 153,790 156,261 246,505 404,092 3,749,456 

2559 2,260,124 365,237 216,936 190,463 143,751 303,692 413,873 3,894,076 

2560 2,789,495 407,456 218,622 178,304 118,485 283,139 447,781 4,443,283 

ท่ีมา: สถิติยางประเทศไทย ปท่ี 46 (2560) 

 

แผนภาพท่ี 4 สัดสวนของปริมาณการสงออกยางธรรมชาติไปยังประเทศผูซ้ือปลายทางเฉลี่ย 5 ป (2556-2560) 

 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

ตารางท่ี 12 อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการสงออกยางธรรมชาติไปยังประเทศผูซ้ือปลายทาง 

ป 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

จีน มาเลเซีย ญ่ีปุน สหรัฐฯ เกาหลีใต สหภาพยุโรป อ่ืนๆ รวม 

2556 27.3 19.2 4.3 -15.6 1.1 14.6 5.2 17.4 

2557 3.2 -3.7 -8.7 0.8 2.8 12.4 13.4 2.9 

2558 -0.3 6.3 -14.0 4.8 -17.2 6.7 1.2 -0.6 

2559 5.8 -15.4 -1.7 23.8 -8.0 23.2 2.4 3.9 

2560 23.4 11.6 0.8 -6.4 -17.6 -6.8 8.2 14.1 

เฉลี่ย 5 ป 

(2556-2560) 

11.9 3.6 -3.9 1.5 -7.8 10.0 6.1 7.5 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

จีน, 58.3%

มาเลเซีย, 10.5%

ญี่ปุน, 6.2%

สหรัฐฯ, 4.2%

เกาหลีใต, 4.1%

สหภาพยุโรป, 

6.5%

อ่ืนๆ, 10.3%
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2.4 ราคายางธรรมชาติ 

 

ในป 2560 ยางแผนดิบและน้ํายางสดท่ีประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญมีราคาเฉลี่ยอยูท่ีระดับ

ประมาณ 60.7 และ 57.1 บาทตอกิโลกรัม ตามลําดับ โดยราคายางแผนดิบและน้ํายางสดท่ีประมูล ณ ตลาดกลาง

ยางพาราหาดใหญในป 2560 นั้นมีแนวโนมปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเม่ือเทียบกับป 2558  

 

ตารางท่ี 13 ราคายางแผนดิบและน้ํายางสดท่ีประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ 

ป 
ราคาประมูล (บาท/กก.) 

ยางแผนดิบ ชั้น 3 น้ํายางสด 

2556 75.5 73.7 

2557 55.9 55.3 

2558 45.8 45.1 

2559 52.8 50.0 

2560 60.7 57.1 

เฉลี่ย 5 ป 

(2556-2560) 

58.1 56.2 

ท่ีมา: สถิติยางประเทศไทย ปท่ี 46 (2560) 

 

แผนภาพท่ี 5 แนวโนมราคายางแผนดิบและน้ํายางสดท่ีประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ 

 
ท่ีมา: สถิติยางประเทศไทย ปท่ี 46 (2560) 
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 เม่ือพิจารณาราคาสงออกตางประเทศ (FOB กรุงเทพฯ) ของยางแปรรูปข้ันตนประเภทตาง  ๆพบวา ราคาสงออกฯ 

ยางแปรรูปข้ันตนท้ัง 4 ประเภทนั้นมีแนวโนมเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน โดยราคาสงออกฯ ไดเคลื่อนไหว

ข้ึนไปแตะระดับสูงท่ีสุดในป 2554 ตอมาราคาสงออกฯ ไดปรับตัวลดลงอยางตอเนื่องจนลงไปแตะระดับท่ีต่ําท่ีสุด

ในป 2558 หลังจากนั้นราคาสงออกฯ ยางแปรรูปข้ันตนท้ัง 4 ประเภทก็ทยอยปรับตัวเพ่ิมข้ึนเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

 

แผนภาพท่ี 6 แนวโนมราคาสงออกตางประเทศ (FOB กรุงเทพฯ) ราคาลวงหนา 1 เดือนของยางประเภทตางๆ 

ของไทย 

 
ท่ีมา: สถิติยางประเทศไทย ปท่ี 46 (2560) 

 

ตารางท่ี 14 ราคาสงออกตางประเทศ (FOB กรุงเทพฯ) ราคาลวงหนา 1 เดือนของยางประเภทตางๆ ของไทย 

ป 
ราคาสงออกฯ (บาท/กก.) 

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 ยางแทง 5L ยางแทง 20 น้ํายางขน 

2556 85.9 80.3 77.6 56.1 

2557 63.9 59.7 56.4 45.1 

2558 54.2 51.9 47.6 35.7 

2559 58.2 59.9 49.0 37.0 

2560 69.2 65.7 59.5 45.6 

เฉลี่ย 5 ป 

(2556-2560) 

66.3 63.5 58.0 43.9 

ท่ีมา: สถิติยางประเทศไทย ปท่ี 46 (2560) 
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 เม่ือพิจารณาราคายางพาราท่ีซ้ือขายในตลาดลวงหนาโตเกียวและสิงคโปร พบวา ราคาซ้ือขายยาง

แผนรมควันชั้น 3 ท่ีซ้ือขายในตลาดลวงหนาโตเกียว (TOCOM) และตลาดสิงคโปร (SICOM) เฉลี่ยในชวงป 

2556-2560 อยูท่ีระดับ 214.2 เยน/กิโลกรัม (หรือ 66.5 บาท/กิโลกรัม) และ 194.3 เซ็นตสหรัฐฯ/กิโลกรัม 

(หรือ 64.8 บาท/กิโลกรัม) ตามลําดับ โดยราคายางแผนรมควันชั้น 3 ท่ีซ้ือขายในตลาดลวงหนาท้ัง 2 ตลาดนั้น

มีแนวโนมการเคลื่อนไหวสอดคลองกันกับราคายางแผนดิบและน้ํายางสดท่ีประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา

หาดใหญ และราคาสงออกตางประเทศ (FOB กรุงเทพฯ) 

 

ตารางท่ี 15 ราคาซ้ือขายยางแผนรมควันชั้น 3 (ราคาลวงหนา 1 เดือน) ตลาดลวงหนาโตเกียวและสิงคโปร 

ป 
ตลาดโตเกียว (TOCOM)* ตลาดสิงคโปร (SICOM)** 

(เยน/กก.) (บาท/กก.) (เซ็นตสหรัฐฯ/กก.) (บาท/กก.) 

2556 263.0 83.0 256.0 85.6 

2557 203.9 57.3 195.6 63.5 

2558 189.3 53.3 155.4 52.9 

2559 175.4 57.0 164.2 57.9 

2560 239.5 81.8 200.3 64.3 

เฉลี่ย 5 ป 

(2556-2560) 

214.2 66.5 194.3 64.8 

ท่ีมา: สถิติยางประเทศไทย ปท่ี 46 (2560) 

หมายเหตุ: *Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), **Singapore Commodity Exchange (SICOM) 

 

แผนภาพท่ี 7 แนวโนมราคาซ้ือขายยางแผนรมควันชั้น 3 (ราคาลวงหนา 1 เดือน) ตลาดลวงหนาโตเกียวและสิงคโปร 

 
ท่ีมา: สถิติยางประเทศไทย ปท่ี 46 (2560) 
หมายเหตุ: *Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), **Singapore Commodity Exchange (SICOM) 
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2.5 การแปรรูปและการสงออกผลิตภัณฑยาง 

 

ในป 2560 ผูประกอบการในประเทศไทยไดมีการใชยางธรรมชาติเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑยาง

เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 653,243 ตัน เพ่ิมข้ึนจากปกอนประมาณรอยละ 5.8 โดยในชวงระหวางป 2556-2560 ปริมาณ

การใชยางภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 5.3 ท้ังนี้เม่ือพิจารณา

สัดสวนของปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศโดยจําแนกตามประเภทวัตถุดิบ พบวา โดยสวนใหญผูประกอบการ

ในประเทศไทยมักจะแปรรูปยางธรรมชาติเปนผลิตภัณฑยางโดยใชยางแทงเปนวัตถุดิบหลัก คิดเปนสัดสวนเฉลี่ย

ประมาณรอยละ 37.4 ในชวงระหวางป 2556-2560 รองลงมาคือ น้ํายางขน และยางแผนรมควัน ในสัดสวนเฉลี่ย

ประมาณรอยละ 26.8 และ 25.8 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 16 ปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศจําแนกตามประเภทวัตถุดิบ 

ป 

ปริมาณ (ตัน) 

ยางแผน 

รมควัน 
ยางแทง* น้ํายางขน** 

ยางแผน 

ผ่ึงแหง 
ยางเครพ ยางผสม** อ่ืนๆ รวม 

2556 146,301 169,184 130,394 557 1,299 70,343 2,550 520,628 

2557 171,466 189,232 119,762 579 1,351 27,277 31,336 541,003 

2558 154,948 223,924 179,540 540 1,496 19,775 20,268 600,491 

2559 124,618 247,168 182,884 0 0 42,917 19,681 617,269 

2560 151,420 277,106 178,293 0 0 41,271 5,152 653,243 

ท่ีมา: สถิติยางประเทศไทย ปท่ี 46 (2560) 

หมายเหตุ: *รวมยางแทงเอสทีอารและยางแทงไมระบุช้ัน, **นํ้าหนักเน้ือยางแหง 

 

 เม่ือพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศโดยจําแนกตาม

ประเภทวัตถุดิบ พบวา ในชวงระหวางป 2556-2560 ปริมาณการใชยางแทงเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑยาง

มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณรอยละ 11.1 และมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนทุกป ในกรณีของน้ํายางขน

มีอัตราการขยายตัวในชวงดังกลาวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณรอยละ 7.7 แตสวนใหญอัตราการขยายตัวจะลดลง 

ยกเวนป 2558-2559 ท่ีมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนท่ีระดับประมาณรอยละ 49.9 และ 1.9 ตามลําดับ สวนยางแผน

รมควันมีอัตราการขยายตัวในชวงดังกลาวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณรอยละ 4.9 อยางไรก็ตามอัตราการขยายตัว

ยังคงมีความผันผวนอยางมาก กลาวคือ ในชวงระหวางป 2556-2557 ปริมาณการใชยางแผนรมควันเปนวัตถุดิบ 

ในการผลิตผลิตภัณฑยางมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนท่ีระดับประมาณรอยละ 14.8 และ 17.2 ตามลําดับ ตอมา

อัตราการขยายตัวของปริมาณการใชยางแผนรมควันฯ กลับลดลงท่ีระดับประมาณรอยละ 9.6 และ 19.6 ตามลําดับ 

ในชวงระหวางป 2558-2559 และในป 2560 อัตราการขยายตัวของปริมาณการใชยางแผนรมควันฯ มีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนอีกครั้งท่ีระดับประมาณรอยละ 21.5 
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แผนภาพท่ี 8 สัดสวนของปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศจําแนกตามประเภทวตัถุดิบเฉลี่ย 5 ป (2556-

2560) 

 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: *รวมยางแทงเอสทีอารและยางแทงไมระบุช้ัน, **นํ้าหนักเน้ือยางแหง 

 

ตารางท่ี 17 อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศจําแนกตามประเภทวัตถุดิบ 

ป 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

ยางแผนรมควัน ยางแทง* น้ํายางขน** ยางแผนผ่ึงแหง ยางเครพ ยางผสม** อ่ืนๆ รวม 

2556 14.8 2.7 -2.7 -26.5 -26.5 -0.5 -54.1 3.1 

2557 17.2 11.8 -8.2 3.9 4.0 -61.2 1,128.9 3.9 

2558 -9.6 18.3 49.9 -6.7 10.7 -27.5 -35.3 11.0 

2559 -19.6 10.4 1.9 - -  117.0 -2.9 2.8 

2560 21.5 12.1 -2.5  - -  -3.8 -73.8 5.8 

เฉลี่ย 5 ป  

(2556-2560) 

4.9 11.1 7.7 -9.8 -3.9 4.8 192.6 5.3 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

หมายเหตุ: *รวมยางแทงเอสทีอารและยางแทงไมระบุช้ัน, **นํ้าหนักเน้ือยางแหง 

 

 เม่ือพิจารณาจากสัดสวนของปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศโดยจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ 

พบวา ยางยานพาหนะเปนผลิตภัณฑยางท่ีมีสัดสวนปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศมากท่ีสุดท่ีระดับเฉลี่ย

ประมาณรอยละ 57.0 ในชวงป 2556-2560 รองลงมาคือ ยางยืด ถุงมือยาง ยางรถจักรยานยนต และยางรัดของ 

ซ่ึงมีสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 15.0, 11.6, 5.2 และ 3.5 ตามลําดับ ในชวงป 2557-2560 การใชยางธรรมชาติ

ในประเทศเปนวัตถุดิบในการผลิตยางยานพาหนะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 4.6 สวนผลิตภัณฑ

ยางแผนรมควัน, 

25.8%

ยางแทง*, 37.4%

นํ้ายางขน**, 

26.8%

ยางแผนผึ่งแหง, 

0.1%

ยางเครพ, 0.1%

ยางผสม**, 7.0%

อ่ืนๆ, 2.7%
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ยางยืด ยางรถจักรยานยนต และยางรัดของ มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณรอยละ 13.8, 13.9 และ 20.1 

ตามลําดับ ในขณะท่ีถุงมือยางมีอัตราการขยายตัวลดลงในชวงป 2557-2560 ท่ีระดับเฉลี่ยประมาณรอยละ 2.8 

 

ตารางท่ี 18 สัดสวนของปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ 

ประเภทผลิตภัณฑ 
สัดสวน (รอยละ) 

2556 2557 2558 2559 2560 เฉลี่ย 5 ป (2556-2560) 

1. ยางยานพาหนะ 61.6 60.8 49.5 55.2 57.9 57.0 

2. ยางยืด 12.8 14.6 14.6 15.7 17.1 15.0 

3. ถุงมือยาง 13.4 10.9 13.7 11.8 8.5 11.6 

4. ยางรถจักรยานยนต 4.5 4.4 6.8 5.4 5.2 5.2 

5. ยางรัดของ 2.8 2.8 4.2 3.5 4.2 3.5 

6. ถุงยางอนามัย 1.1 1.2 1.6 1.6 1.6 1.4 

7. รองเทา 0.6 0.9 0.8 0.9 0.6 0.8 

8. ทอยาง 0.2 0.1 2.6 0.7 0.1 0.7 

9. สายพาน 0.3 0.5 1.3 0.5 0.2 0.5 

10. กาว 0.3 0.6 0.5 0.5 0.3 0.4 

11. อะไหลรถยนต 0.2 0.5 0.6 0.5 0.2 0.4 

12. พ้ืนรองเทา 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 

13. หลอดอก 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 

14. เครื่องมือทางการแพทย/ 

วิทยาศาสตร 

0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 

15. ผลิตภณัฑฟองนํ้า 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

16. อ่ืนๆ 1.6 1.9 3.4 3.2 3.5 2.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

ตารางท่ี 19 อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ 

ประเภทผลิตภัณฑ 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

2557 2558 2559 2560 เฉลี่ย 4 ป (2557-2560) 

1. ทอยาง -17.9 2,095.2 -73.7 -82.8 480.2 

2. สายพาน 58.9 200.7 -59.4 -58.5 35.4 

3. อะไหลรถยนต 159.9 24.5 -10.2 -53.5 30.2 

4. ผลิตภณัฑฟองนํ้า 0.4 24.8 -39.7 133.5 29.8 
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ตารางท่ี 19 อัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการใชยางธรรมชาติในประเทศจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ (ตอ) 

ประเภทผลิตภัณฑ 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

2557 2558 2559 2560 เฉลี่ย 4 ป (2557-2560) 

5. พ้ืนรองเทา 6.2 30.5 -14.3 76.7 24.8 

6. ยางรัดของ 3.6 62.8 -13.8 27.9 20.1 

7. ถุงยางอนามัย 18.2 47.3 5.9 4.7 19.0 

8. กาว 97.7 1.7 5.2 -31.3 18.3 

9. ยางรถจักรยานยนต 1.7 70.9 -18.3 1.4 13.9 

10. ยางยืด 18.9 10.8 10.7 14.7 13.8 

11. รองเทา 51.6 4.5 5.5 -20.9 10.2 

12. ยางยานพาหนะ 2.6 -9.7 14.6 11.0 4.6 

13. หลอดอก 67.0 -37.2 -15.9 -7.0 1.7 

14. ถุงมือยาง -15.5 39.3 -11.0 -24.1 -2.8 

15. เครื่องมือทางการแพทย/ 

วิทยาศาสตร 

13.2 -60.3 -6.3 -23.4 -19.2 

16. อ่ืนๆ 18.2 101.4 -1.9 14.4 33.0 

เฉลี่ย 3.9 11.0 2.8 5.8 5.9 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

 ในป 2560 ประเทศไทยไดมีการสงออกผลิตภัณฑยางเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 251,091.2 ลานบาท ขยายตัว

เพ่ิมข้ึนจากปกอนประมาณรอยละ 14.7 โดยในชวงระหวางป 2557-2560 นั้น มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยาง

ขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ยประมาณรอยละ 7.2 ท้ังนี้เม่ือพิจารณาสัดสวนของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยาง

ของประเทศไทยในชวงระหวางป 2556-2560 พบวา ยางยานพาหนะเปนผลิตภัณฑยางท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุด

เฉลี่ยประมาณรอยละ 56.3 รองลงมาคือ ถุงมือยาง ทอยาง และยางยืด ซ่ึงมีสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 16.0, 4.6 

และ 4.2 ตามลําดับ ท้ังนี้ในชวงป 2557-2560 มูลคาการสงออกยางยานพาหนะขยายตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 

รอยละ 9.5 รองลงมาคือ ถุงมือยาง ทอยาง และยางยืด มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณรอยละ 2.8, 11.3 

และ 1.2 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 20 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของประเทศไทย 

ประเภทผลิตภัณฑ 
มูลคา (ลานบาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 

1. ยางยานพาหนะ 103,926.3 112,652.7 116,453.3 125,294.8 148,752.6 

2. ถุงมือยาง 32,494.3 36,197.3 33,065.5 33,635.2 35,845.3 

3. ทอยาง 7,716.2 9,323.8 9,941.5 10,675.3 11,799.7 

4. ยางยืด 9,776.6 8,760.6 8,290.5 8,218.3 9,977.1 
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ตารางท่ี 20 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของประเทศไทย (ตอ) 

ประเภทผลิตภัณฑ 
มูลคา (ลานบาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 

5. ถุงยางอนามัย 4,295.1 4,622.4 5,156.8 4,895.5 5,419.0 

6. สายพาน 4,192.4 4,165.9 4,287.9 4,962.6 5,401.8 

7. ปะเก็น/ซลียาง 2,916.0 3,120.2 3,105.0 3,693.0 3,869.0 

8. ยางในยานพาหนะ 3,128.9 3,445.4 3,205.8 3,026.6 2,963.6 

9. ยางท่ีหลอดอกใหม 2,517.3 2,716.9 2,890.5 2,984.8 3,328.7 

10. ยางรัดของ 2,826.4 2,653.9 2,252.2 2,142.7 2,455.9 

11. ผายาง 497.5 599.3 614.9 348.8 371.0 

12. ยางรีเครม 97.5 133.9 111.3 291.5 381.9 

13. ยางปูฟน/กระเบ้ืองติดผนัง 141.3 184.7 174.3 179.3 160.1 

14. ยางวัลคาไนซอ่ืนๆ 113.7 95.9 108.6 115.0 81.8 

15. หัวนมเลีย้งทารก 59.8 50.9 50.0 51.9 51.5 

16. ยางลบ 59.7 50.6 25.2 27.5 34.5 

17. ผลิตภณัฑยางอ่ืนๆ 16,582.0 18,558.2 17,122.1 18,452.4 20,197.6 

รวม 191,341.0 207,332.6 206,855.4 218,995.0 251,091.2 

ท่ีมา: สถิติยางประเทศไทย ปท่ี 46 (2560) 

 

ตารางท่ี 21 สัดสวนของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของประเทศไทย 

ประเภทผลิตภัณฑ 
สัดสวน (รอยละ) 

2556 2557 2558 2559 2560 เฉลี่ย 5 ป (2556-2560) 

1. ยางยานพาหนะ 54.3 54.3 56.3 57.2 59.2 56.3 

2. ถุงมือยาง 17.0 17.5 16.0 15.4 14.3 16.0 

3. ทอยาง 4.0 4.5 4.8 4.9 4.7 4.6 

4. ยางยืด 5.1 4.2 4.0 3.8 4.0 4.2 

5. ถุงยางอนามัย 2.2 2.2 2.5 2.2 2.2 2.3 

6. สายพาน 2.2 2.0 2.1 2.3 2.2 2.1 

7. ปะเก็น/ซลียาง 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 1.6 

8. ยางในยานพาหนะ 1.6 1.7 1.5 1.4 1.2 1.5 

9. ยางท่ีหลอดอกใหม 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3 

10. ยางรัดของ 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0 1.2 

11. ผายาง 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 

12. ยางรีเครม 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 

13. ยางปูฟน/กระเบ้ืองติดผนัง 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

14. ยางวัลคาไนซอ่ืนๆ 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 

15. หัวนมเลีย้งทารก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ตารางท่ี 21 สัดสวนของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของประเทศไทย (ตอ) 

ประเภทผลิตภัณฑ 
สัดสวน (รอยละ) 

2556 2557 2558 2559 2560 เฉลี่ย 5 ป (2556-2560) 

16. ยางลบ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

17. ผลิตภณัฑยางอ่ืนๆ 8.7 9.0 8.3 8.4 8.0 8.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 

 

ตารางท่ี 22 อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของประเทศไทย 

ประเภทผลิตภัณฑ 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 

2557 2558 2559 2560 เฉลี่ย 4 ป (2557-2560) 

1. ยางรีเครม 37.3 -16.9 161.9 31.0 53.3 

2. ทอยาง 20.8 6.6 7.4 10.5 11.3 

3. ยางยานพาหนะ 8.4 3.4 7.6 18.7 9.5 

4. ปะเก็น/ซลียาง 7.0 -0.5 18.9 4.8 7.6 

5. ยางท่ีหลอดอกใหม 7.9 6.4 3.3 11.5 7.3 

6. สายพาน -0.6 2.9 15.7 8.9 6.7 

7. ถุงยางอนามัย 7.6 11.6 -5.1 10.7 6.2 

8. ยางปูฟน/กระเบ้ืองติดผนัง 30.7 -5.6 2.9 -10.7 4.3 

9. ถุงมือยาง 11.4 -8.7 1.7 6.6 2.8 

10. ยางยืด -10.4 -5.4 -0.9 21.4 1.2 

11. ยางในยานพาหนะ 10.1 -7.0 -5.6 -2.1 -1.1 

12. ยางรัดของ -6.1 -15.1 -4.9 14.6 -2.9 

13. หัวนมเลีย้งทารก -14.9 -1.8 3.8 -0.7 -3.4 

14. ผายาง 20.5 2.6 -43.3 6.4 -3.5 

15. ยางวัลคาไนซอ่ืนๆ -15.7 13.2 5.9 -28.9 -6.4 

16. ยางลบ -15.2 -50.2 9.0 25.7 -7.7 

17. ผลิตภณัฑยางอ่ืนๆ 11.9 -7.7 7.8 9.5 5.4 

เฉลี่ย 8.4 -0.2 5.9 14.7 7.2 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
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3. ปญหาและความทาทาย 

 

 ยางพาราถือเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญของประเทศไทย เนื่องจากเปนพืชท่ีมีบทบาทสําคัญ 

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยปจจุบันประเทศไทยมีเนื้อท่ีปลูกยางพาราประมาณ 22 ลานไร 

(ครอบคลุมกวา 60 จังหวัด) และสามารถผลิตยางธรรมชาติไดกวา 5 ลานตัน โดยผลผลิตดังกลาวไดสรางรายได

ใหกับเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีอยูจํานวน 1.6 ลานครัวเรือน (หรือ 6 ลานคน) ประมาณ 3 แสนลานบาท 

กอใหเกิดการจางงานในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 200,000 คน และในแตละป “ยางธรรมชาติ และ

ผลิตภัณฑยาง” สามารถสรางรายไดจากการสงออกใหกับประเทศไมนอยกวา 400,000 ลานบาท 

 อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นวาอุตสาหกรรมยางพารามีปญหาหลายประการ 

ไดแก ยางพาราเปนสินคาท่ีประเทศไทยผลิตและสงออกไดเปนอันดับท่ี 1 ของโลก และดวยเหตุท่ียางพาราท่ี

ผลิตไดถูกนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑยางโดยโรงงานท่ีตั้งอยูในประเทศไทยเพียงแค 14% สวนท่ีเหลือ

อีก 86% ถูกสงออกในรูปวัตถุดิบ ทําใหยางพาราเปนสินคาท่ีตองพ่ึงพาตลาดสงออกเปนหลัก เชนเดียวกับ

สินคาเกษตรอ่ืนๆ และดวยเหตุท่ีโครงสรางตลาดยางพาราเปนแบบผูซ้ือนอยราย ในขณะท่ีมีผูขายเปนจํานวน

มาก สงผลทําใหผูซ้ือมีอํานาจตอรองเหนือกวาผูขาย ในขณะเดียวกันราคายางพาราท่ีซ้ือขายในตลาดโลกยังถูก

กําหนดจากราคาในตลาดซ้ือขายลวงหนา ซ่ึง 90% เปนการเก็งกําไร สงผลทําใหราคายางพารามีความผันผวน

คอนขางมาก นอกจากนั้นราคายางพารายังไดรับผลกระทบจากราคายางสังเคราะหซ่ึงเปนสินคาท่ีใชทดแทน

ยางธรรมชาติ โดยเม่ือราคาน้ํามันดิบซ่ึงเปนวัตถุดิบตั้งตนของยางสังเคราะหทรงตัวอยูในระดับต่ํา จึงมีผลทําให

ราคายางสังเคราะหปรับตัวลดลงตามไปดวย ทําใหผูผลิตหันไปใชยางสังเคราะหแทนยางธรรมชาติเพ่ือลดตนทุน 

และในทายท่ีสุดก็มีผลทําใหราคายางธรรมชาติประสบกับภาวะตกตํ่า จนทําใหเกษตรกรเดือดรอน และเรียกรอง

ขอความชวยเหลือจากรัฐบาล 

 นอกจากปญหาเรื่องราคาแลว การผลิตยางพาราของไทยยังมีตนทุนสูงกวาประเทศคูแขง สงผลทําให

จําเปนตองตั้งราคาขายสินคาสูงกวาคูแขงขัน ทําใหสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ในขณะเดียวกันตอง

ยอมรับวาประเทศไทยมีพ้ืนท่ีสวนยางสวนหนึ่งท่ีอยูในเขตท่ีไมไดรับอนุญาตใหทําการเกษตร ทําใหประเทศผูซ้ือ 

โดยเฉพาะยุโรป และญ่ีปุนกําหนดมาตรการกีดกันการคาในรูปแบบของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม  

เชน FSC และ PEFC โดยกําหนดวาประเทศเหลานั้นจะซ้ือผลิตภัณฑไมยางพาราจากสวนยางท่ีไดรับการรับรอง

มาตรฐาน FSC เทานั้น โดยในปจจุบันสวนท่ีไดรับผลกระทบจากมาตรการนี้จํากัดอยูแคไมยางพารา แตถาหาก

เม่ือใดท่ีมาตรการกีดกันดังกลาวขยายผลไปถึงยางแปรรูป ก็จะทําใหอุตสาหกรรมยางพาราของไทยไดรับผลกระทบ

อยางรุนแรง นอกจากนั้นปญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานกรีดยาง ซ่ึงสวนใหญตองพ่ึงพา

แรงงานตางชาติก็ถือวาเปนปญหาทาทายท่ีจําเปนตองรีบแกไขอยางเรงดวน 

 หากปญหาและความทาทายท่ีกลาวมาขางตนไมไดรับการแกไขก็จะทําใหอุตสาหกรรมยางพาราของ

ประเทศไทยไมพัฒนา เพราะเม่ือใดท่ีมีปญหาราคายางตกต่ําเกษตรกรก็จะออกมาเรียกรองขอความชวยเหลือ 

ซ่ึงในทายท่ีสุดรัฐบาลก็จะตองออกมาตรการตาง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน อยางไรก็ตามมาตรการ

ดังกลาวไมสามารถแกไขปญหาในเชิงโครงสรางได ทําใหงบประมาณท่ีรัฐบาลใชในการเยียวยาปญหายางพารา
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ไมเกิดประโยชน ดวยเหตุนี้จึงเปนท่ีมาท่ีจะตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรยางพารา 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

เพ่ือแกไขปญหาในระดับโครงสรางโดยการปรับเปลี่ยนโครงสรางการใชและการสงออกดวยการเพ่ิมปริมาณ 

การใชยางภายในประเทศ และมุงเนนการสงออกผลิตภัณฑยาง ซ่ึงก็จะมีผลทําใหปริมาณการสงออกยางวัตถุดิบ

ลดลง โดยมีเปาหมายเพ่ือท่ีจะลดผลกระทบจากสถานการณราคายางพาราตกต่ํา และวางรากฐานใหอุตสาหกรรม

ยางพาราของไทยเติบโตไดอยางยั่งยืนในอนาคต 

 

แผนภาพท่ี 9 ปญหาและความทาทาย 

 
 

แผนภาพท่ี 10 แนวทางในการแกไขปญหา 

 

• แรงงานในสวนยางมแีนวโนมขาด
แคลนทั้งในปจจุบันและอนาคต

• การจัดระเบียบแรงงานตางดาวทําให
ปญหาการขาดแคลนแรงงานยิ่งทวี
ความรุนแรงมากขึ้น

• สวนยางบางสวนอยูในเขตทีไ่มไดรับ
อนุญาตใหทาํการเกษตร 

• ประเทศผูซื้อกําหนดมาตรการกีดกัน
ทางการคาในรูปแบบมาตรฐาน
ส่ิงแวดลอม เชน FSC PEFC CoC

• ตนทุนการผลิตสูง ทําใหราคาสินคาที่
ขายแพงกวาคูแขง

• ยังคงไดเปรียบดานคุณภาพสินคา

• การรักษาความเปนผูนําดานการคา

• ใชในประเทศ 13.6% VS สงออกยาง
ที่เปนวัตถุดิบ 86.4%

• ราคายางถูกกําหนดมาจากภายนอก

• เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรไดรับ
ผลกระทบสูงเมื่อราคายางตกต่ํา

• ยางสังเคราะหมีความสามารถใช
ทดแทนยางธรรมชาตไิดมากขึน้

โครงสราง
การใชและ
การสงออก

ตนทุน
การผลิตสูง

ขาดแคลน
แรงงาน

ในสวนยาง

การกีดกัน
ทางการคา
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4. การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 

 

การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) เพ่ือเปนพ้ืนฐานสวนหนึ่งของ

การกําหนดยุทธศาสตร โดยเม่ือพิจารณาขอมูลปฐมภูมิจากการระดมความเห็นผูมีสวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรม

ยางพารา การสัมภาษณผูชํานาญการดานยางพารา และขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 

สามารถผลสรุปการวิเคราะหไดดังนี้ 

 

4.1 จุดแข็ง (Strength) ของอุตสาหกรรมยางพารา  

− ประเทศไทยมีสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมตอการปลูกยางพารา 

− ประเทศไทยผลิตและสงออกยางธรรมชาติเปนอันดับท่ี 1 ของโลก 

− ประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการของภาครัฐท่ีเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

ยางพาราในสวนของตนน้ํา และมีกฎหมายและหนวยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องยางพารา

โดยเฉพาะ 

− ถึงแมวาราคายางธรรมชาติของประเทศไทยจะสูงกวาคูแขง แตก็ยังไดเปรียบในเรื่องของคุณภาพ

ของสินคาท่ีเหนือกวาคูแขง 

− โรงงานผลิตผลิตภัณฑยางท่ีตั้งอยูในประเทศไทยมีความไดเปรียบเรื่องตนทุนหลายรายการ เม่ือ

เทียบกับการตั้งโรงงานในประเทศจีน 

 

4.2 จุดออน (Weaknesses) ของอุตสาหกรรมยางพารา  

− ยางธรรมชาติท่ีผลิตไดถูกใชภายในประเทศเพียง 14% สวนท่ีเหลืออีก 86% ถูกสงออกในรูปแบบ

ของยางวัตถุดิบ 

− เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไดรับผลกระทบสูงเม่ือราคายางตกต่ํา 

− ประสิทธิภาพในการผลิตยางธรรมชาติต่ํากวาคูแขง ในขณะท่ีตนทุนในการผลิตยางธรรมชาติกลับ

สูงกวาคูแขง  

− แรงงานในสวนยางมีแนวโนมขาดแคลนท้ังในปจจุบันและอนาคต 

− มีสวนยางบางสวนรุกล้ําพ้ืนท่ีปาสงวนและอุทยานแหงชาติ 

− การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสวนใหญไมมีเปาหมายนําไปใชงานจริง หรือไมไดมี

การนําไปตอยอดในเชิงพาณิชย  
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4.3 โอกาสของอุตสาหกรรมยางพารา (Opportunity)  

 

− เศรษฐกิจโลกกําลังอยูในระยะฟนตัว ทําใหตลาดโลกมีความตองการใชยางธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน 

− รถยนตไฟฟายังคงมีความตองการใชยางลอเชนเดียวกับรถยนตท่ีใชเครื่องยนตแบบสันดาปภายใน 

− ผลิตภัณฑยางท่ีใชในทางการแพทยมีโอกาสเติบโตไดดี เนื่องจากหลายประเทศเริ่มเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ  

  

4.4 ภัยคุกคาม (Threats) ของอุตสาหกรรมยางพารา  

 

− ยางสังเคราะหมีความสามารถใชทดแทนยางธรรมชาติไดมากข้ึน 

− ราคายางถูกกําหนดมาจากภายนอก (ซ่ึงไมสามารถควบคุมได) 

− ประเทศผูนําเขามีการกําหนดมาตรการกีดกันทางการคาในรูปของมาตรฐานสิ่งแวดลอม เชน 

มาตรฐาน FSC, PEFC, CoC เปนตน 

− การจัดระเบียบแรงงานตางดาวทําใหปญหาขาดแคลนแรงงานทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน 

− ประเทศในอนุภูมิภาค GMS ขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราอยางตอเนื่อง 

− ภัยธรรมชาติ และโรคระบาดท่ีเกิดข้ึนกับตนยาง 

 

แผนภาพท่ี 11 สรุปผลการวิเคราะห SWOT Analysis 
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5. การวิเคราะห TOWS Matrix 

 

เม่ือนําเอาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกตาม มาวิเคราะหในลักษณะ TOWS Matrix โดยท่ีรวม

ความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับอุปสรรค  

จะไดรปูแบบในการกําหนดกลยุทธซ่ึงสามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 

5.1 กลยุทธเพ่ิมศักยภาพหรือมาตรการเชิงรุก (Strategy to Increase Potential): SO 

SO1 - พัฒนายาง และผลิตภัณฑยางพาราใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐานระดับสากล 

SO2 - ยกระดับตลาดยาง กยท. ใหเปนตลาดท่ีท่ัวโลกใชในการอางอิง 

SO3 - พัฒนาระบบการซ้ือขายยางในรูปแบบ “กองทุนอีทีเอฟยางพารา” 

SO4 - ปรับปรุงแกไขกฎหมาย/กฎระเบียบใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ 

SO5 - พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 

SO6 - สงเสริมการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (FDI) ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางพารา  

 

5.2 กลยุทธสรางภูมิคุมกันหรือมาตรการปองกัน (Strategy to Build Security): ST 

ST1 -  พัฒนาบุคลากรใหเพียงพอกับความตองการของอุตสาหกรรมยางพารา 

ST2 -  วางแผนบริหารจัดการแรงงานตางดาวท่ีทํางานอยูในอุตสาหกรรมยางพาราอยางเปนระบบ 

ST3 -  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติของยางธรรมชาติรวมกับยางสังเคราะห 

ST4 -  ลดจํานวนตนยางในสวนยางแลวปลูกทดแทนดวยพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ  

 

5.3 กลยุทธเรงพัฒนาหรือมาตรการแกไข (Strategy to Accelerate Development): WO 

WO1 -  สงเสริมและจูงใจใหมีการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ 

WO2 -  พัฒนาระบบการผลิตและแปรรูปยาง/ไมยางพารามีประสิทธิภาพ 

WO3 - พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน มีกระแสรายไดท่ีสมํ่าเสมอ และเปน Smart 

Farmer 

WO4 -  พัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางใหมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ และมีความสามารถใน

การทําธุรกิจ 

WO5 -  ผลักดันใหมีการนําผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใชงานจริง หรือนําไปตอยอดในเชิง

พาณิชย 

WO6 -  พัฒนาตลาดเพ่ือรองรับผลิตภัณฑยางพาราท่ีผลิตได 

WO7 -  พัฒนาขอมูลสารสนเทศดานยางพาราใหมีความเปนเอกภาพ 
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5.4 กลยุทธแกวิกฤตหรือมาตรการตั้งรับ (Strategy to Solve the Crisis): WT 

WT1 -  ปรับโครงสรางการใชและการสงออก โดยการเพ่ิมปริมาณการใชยางภายในประเทศ และเพ่ิม

การสงออกผลิตภัณฑยาง 

WT2 -  เรงแกไขปญหาสวนยางรุกล้ําพ้ืนท่ีปาสงวนและอุทยานแหงชาติ  

WT3 -  เรงสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางยื่นขอใบรับรองมาตรฐาน FSC/PEFC  

WT4 -  พัฒนา/จัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสําหรับใชทดแทนแรงงานคนในสวนยาง 

 

แผนภาพท่ี 12 สรปุผลการวิเคราะห TOWS Matrix 

 
 

6. ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

 

 การจัดทํายุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัด/เปาหมาย กลยุทธ แนวทางการพัฒนา ตลอดจนแผนปฏิบัติการไวดังนี้ 

 

6.1 วิสัยทัศน (Vision) 

 

 “ประเทศผูผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายไดม่ันคง” 
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6.2 พันธกิจ (Mission) ประกอบดวย 8 พันธกิจ ดังนี้ 

 

− พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางใหมีความเขมแข็ง และมีรายไดท่ีม่ันคง 

− สงเสริมการผลิตยาง และผลิตภัณฑยางพาราใหมีคุณภาพไดมาตรฐานระดับสากล 

− สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา 

− สงเสริมการดําเนินธุรกิจแปรรูปยาง/ไมยางพารา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ผูประกอบการแปรรูปยาง/ไมยางพารา 

− พัฒนาระบบตลาด และชองทางการจัดจําหนายยาง และผลิตภัณฑยางพาราท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

− สงเสริมการใชยางภายในประเทศ 

− ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับยางพาราท้ังระบบใหมีความเปนเอกภาพ มีความสมบูรณ

ถูกตอง มีความชัดเจน และมีความทันสมัย  

− ปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ/กฎหมาย และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

ยางพารา 

 

6.3 เปาหมายในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรฯ 

 

 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป ไดกําหนดเปาหมายเชิงยุทธศาสตรไวเปนตัวชี้วัด

จํานวน 5 ตัวชี้วัด โดยแตละตัวชี้วัดไดมีการกําหนดเปาหมายเปน 4 ระยะๆ ละ 5 ป ดังนี้ 

  

− จํานวนพ้ืนท่ีปลูกยาง: ยุทธศาสตรยางพาราฯ ตั้งเปาหมายวาจะลดจํานวนพ้ืนท่ีปลูกยางจาก 

23.3 ลานไร ในป 2559 ลงเหลือ 18.4 ลานไร ในป 2579 

− ปริมาณผลผลิตยาง: ยุทธศาสตรยางพาราฯ ตั้งเปาหมายวาจะเพ่ิมปริมาณผลผลิตยางจาก 224 

กิโลกรมั/ไร/ป ในป 2559 เปน 360 กิโลกรัม/ไร/ป ในป 2579 

− สัดสวนการใชยางภายในประเทศ: ยุทธศาสตรยางพาราฯ ตั้งเปาหมายวาจะเพ่ิมสัดสวนการใช

ยางภายในประเทศจากรอยละ 13.6 ในป 2559 เปนรอยละ 35.0 ในป 2579 

− มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพารา: ยุทธศาสตรยางพาราฯ ตั้งเปาหมายวาจะเพ่ิมมูลคาการสงออก

ผลิตภัณฑยางพาราจาก 250,000 ลานบาท/ป ในป 2559 เปน 800,000 ลานบาท/ป ในป 2579 

− รายไดจากการทําสวนยาง: ยุทธศาสตรยางพาราฯ ตั้งเปาหมายวาจะเพ่ิมรายไดจากการทําสวน

ยางจาก 11,984 บาท/ไร/ป ในป 2559 เปน 19,800 บาท/ไร/ป ในป 2579 

  

- 31 - 



เปาหมายในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรฯ 
 

ตัวชี้วัด หนวย 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(ป 2559) 

เปาหมาย ระยะ ... 

1-5 ป 

(2560-2564) 

6-10 ป 

(2565-2569) 

11-15 ป 

(2570-2574) 

16-20 ป 

(2575-2579) 

(1) จํานวนพ้ืนท่ีปลกูยาง ลานไร 23.3 20.6 19.9 19.1 18.4 
(2) ปริมาณผลผลิตยาง กิโลกรมั/ไร/ป 224 250 285 320 360 
(3) สัดสวนการใชยางภายในประเทศ รอยละ 13.6 18.0 22.5 28.0 35.0 

(4) มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพารา ลานบาท/ป 250,000 300,000 450,000 600,000 800,000 
(5) รายไดจากการทําสวนยาง บาท/ไร/ป 11,984 13,750 15,675 17,600 19,800 
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6.4 ยุทธศาสตร (Strategy) ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

(1) การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

(3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(4) การพัฒนาตลาด และชองทางการจัดจําหนาย 

(5) การพัฒนาปจจัยสนับสนุน 

 

6.5 ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด/เปาหมาย กลยุทธ แนวทางการพัฒนา และแผนปฏิบัติการ 

 

 แตละยุทธศาสตรไดมีการกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด/เปาหมาย กลยุทธ แนวทางการพัฒนา แผนงาน/

โครงการ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ และงบประมาณ ไวดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1: การสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

 

เปาประสงค 

− เกษตรกรมีรายไดสูงข้ึนและสมํ่าเสมอ 

− สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีความเขมแข็งและเปนท่ีพ่ึงของเกษตรกรชาวสวนยางได 

− สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ และมีขีดความสามารถในการทําธุรกิจ 

− เกษตรกรชาวสวนยางรุนใหมมีความพรอมท่ีจะรับสืบทอดกิจการตอจากบิดามารดา 

 

กลยุทธท่ี 1.1: การเพ่ิมรายไดครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางและการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรชาว 

สวนยางสูการเปน Smart Farmer 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− สงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางลดจํานวนตนยางในสวนยาง และทําสวนยางผสมผสาน

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

− สงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางทําเกษตรโดยใชพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด และปรับ

เปลี่ยนไปเปนเกษตรกรแบบเต็มเวลา (Fulltime Farmer) 

− พัฒนาทักษะเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการสวนยาง 

− ศึกษา ออกแบบ และพัฒนา “กองทุนรักษาเสถียรภาพรายไดของเกษตรกรชาวสวนยาง” 

ข้ึนในประเทศไทย 
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แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− พัฒนาทักษะท่ีถูกตองเก่ียวกับการคัดเลือกพันธุยาง การปลูกยาง การดูแลรักษาตนยาง 

การกรีดยาง และการแปรรูปยางข้ันตน และสรางทักษะท่ีจําเปนในการเปนผูประกอบการ

ใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง 

− สงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ

สวนยาง เชน การใหปุยตามคาการวิเคราะหดิน, ระบบน้ําหยดในสวนยาง, เทคนิคการกรีด/

ระบบการกรีด, เทคโนโลยีริมโฟลว เปนตน 

− ถายทอดความรู เทคโนโลยี และพัฒนาทักษะท่ีถูกตองในการแปรรูปยาง/ไมยางพารา 

− สงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางทําบัญชีครัวเรือน และสรางวินัยการออม 

 

กลยุทธท่ี 1.2: การสงเสริมการรวมกลุมจัดตั้งเปนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและการสนับสนุนการทํา

สวนยางในรูปแบบแปลงใหญ 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− สงเสริม สนับสนุนและจูงใจใหเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุมกันบริหารจัดการในรูปแบบ

แปลงใหญ โดยการรวมสิทธิ์ในแปลงท่ีดินของเกษตรกรชาวสวนยางแตละรายใหเปนทุน 

ปรับเปลี่ยนพันธุยางท่ีปลูก บริหารจัดการแบบองครวม และสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวน

ยางทํางานเปนแรงงานในสวนยางแปลงใหญ (เพ่ือใหเกษตรกรชาวสวนยางนําเวลาวางไป

สรางใหเกิดรายได และแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานในสวนยาง) 

− พัฒนาสินเชื่อ หรือเครื่องมือทางการเงินเพ่ือสนับสนุนการทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ 

− สงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีทําสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ

จัดหาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือนํามาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− สงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางเปนสมาชิกของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางหรือ

รวมกลุมจัดตั้งเปนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

− เชื่อมโยงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทุกระดับ/ทุกพ้ืนท่ีเขาดวยกันเปนเครือขายสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง 

− พัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางตนแบบเพ่ือใชเปนสถานท่ีศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

− สงเสริมและสนับสนุนใหผูนําสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด

นโยบาย 
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กลยุทธท่ี 1.3: การพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางใหมีการบริหารงานแบบมืออาชีพ และมีขีดความ 

สามารถในการทําธุรกิจ 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− ถายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมในการแปรรูปยาง และผลิตภัณฑยางพารา 

− พัฒนาระบบการบรหิารงานภายในและระบบติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสถาบัน 

เกษตรกรชาวสวนยาง 

− สงเสริมใหสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการทําธุรกิจ 

− สงเสริมใหสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจัดทําแผนธุรกิจท่ีครอบคลุมท้ังแผนการผลิตแผน 

การตลาด แผนการเงิน และบริหารความเสี่ยง 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− ถายทอดความรูและพัฒนาทักษะท่ีจําเปนใหกับผูบริหารของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

เชน ความรูและทักษะดานการทําธุรกิจ/การตลาด, การบริหารจัดการ, การเขียนโครงการ/

การเขียนแผนธุรกิจ, การบริหารความเสี่ยงโดยใชกลไกตลาดซ้ือขายลวงหนา เปนตน 

− สงเสริมและสนับสนุนใหมีการตั้งบริษัทรวมทุนระหวางสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางกับ

บริษัทเอกชนหรือกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดวยกันเอง เพ่ือขยายขอบเขตการทํา

ธุรกิจใหกวางข้ึน 

− สนับสนนุใหสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเขาถึงแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนต่ํา เพ่ือเปนการลด

ตนทุนในการทําธุรกิจ 

 

กลยุทธท่ี 1.4: การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมเกษตรกรชาวสวนยางรุนใหม 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− พัฒนาทักษะในการทําธุรกิจใหครอบคลุมท้ังดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด 

− ถายทอดความรู เทคโนโลยี และพัฒนาทักษะท่ีถูกตองในการแปรรูปยาง/ไมยางพารา 

− พัฒนาทักษะเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการสวนยาง 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− พัฒนาทักษะท่ีถูกตองเก่ียวกับการคัดเลือกพันธุยาง การปลูกยาง การดูแลรักษาตนยาง 

การกรีดยาง และการแปรรูปยางข้ันตน 

− เชื่อมโยงกลุมเกษตรกรชาวสวนยางรุนใหมในแตละพ้ืนท่ีผานกิจกรรมการประชุม/สัมมนา 

− สงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางรุนใหมเขารับการฝกงานในสถานประกอบการจริง 

− ติดตามความกาวหนาและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนากลุม

เกษตรกรชาวสวนยางรุนใหม 
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ตัวช้ีวัด/เปาหมาย: ยุทธศาสตรท่ี 1 
 

ตัวชี้วัด หนวย 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(ป 2559) 

เปาหมาย ระยะ ... 

1-5 ป 

(2560-2564) 

6-10 ป 

(2565-2569) 

11-15 ป 

(2570-2574) 

16-20 ป 

(2575-2579) 

(1) รายไดจากการทําสวนยาง บาท/ไร/ป 11,984 13,750 15,675 17,600 19,800 

(2) รอยละของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีรายไดจากการทําสวนยาง

ผสมผสาน 

รอยละ N/A 5.0 10.0 20.0 40.0 

(3) จํานวนเกษตรกรชาวสวนยางยกระดับเปน Smart Farmer ราย/ป 0 5,000 5,000 5,000 5,000 

(4) พ้ืนท่ีสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ ไร/ป N/A 50,000 50,000 50,000 50,000 

(5) รอยละสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีผานการประเมินศักยภาพใน

ระดับ 3 (หรือระยะกาวหนา) 

รอยละ N/A 20.0 40.0 60.0 80.0 
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: ยุทธศาสตรท่ี 1 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 1 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

1.1 (1) แผนงานสงเสริมการลดจํานวนตนยางใน

สวนยาง และการทําสวนยางผสมผสาน 

จํานวนเกษตรกรชาวสวน

ยางท่ีเขารวมโครงการ 

ราย 40,000 50,000 50,000 50,000 การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร 

95.0 

(2) แผนงานสงเสริมการใชพ้ืนท่ีสวนยางให

เกิดประโยชนสูงสุด 

จํานวนเกษตรกรชาวสวน

ยางท่ีเขารวมโครงการ 

ราย 40,000 50,000 50,000 50,000 การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร 

95.0 

(3) แผนงานถายทอดเทคโนโลยีในการเพ่ิม

ผลผลติยาง 

จํานวนเกษตรกรชาวสวน

ยางท่ีเขารวมรับการ

อบรม 

ราย 20,000 25,000 25,000 25,000 การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร, กรมพัฒนา

ท่ีดิน 

38.0 

(4) โครงการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง

ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 

จํานวนเกษตรกรชาวสวน

ยางท่ีเขารวมโครงการ 

ราย 24,000 30,000 30,000 30,000 การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร 

95.0 

(5) แผนงานสงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน 

และสรางวินัยการออม 

จํานวนเกษตรกรชาวสวน

ยางท่ีเขารวมรับการ

อบรม 

ราย 20,000 25,000 25,000 25,000 การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร, กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ 

38.0 

(6) โครงการศึกษาและออกแบบกองทุนรักษา

เสถียรภาพรายไดของเกษตรกรชาวสวน

ยาง 

จํานวนผลการศึกษา เรื่อง 1 - - - การยางฯ, สนง. 

เศรษฐกิจการเกษตร 

5.0 

1.2 (1) แผนงานสงเสริมการรวมกลุมจดัตั้งสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง 

จํานวนเกษตรกรชาวสวน

ยางท่ีเขารวมโครงการ 

ราย 20,000 25,000 25,000 25,000 การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร, กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ 

38.0 

 

- 38 - 



แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 1 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

1.2 (2) แผนงานพัฒนาและสรางความเขมแข็ง

ใหกับเครือขายสถาบันเกษตรกรชาวสวน

ยาง 

จํานวนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีเขารวม

โครงการ 

สถาบัน 28 35 35 35 การยางฯ, กรมสงเสริม

สหกรณ 

9.0 

(3) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวน

ยางตนแบบเพ่ือกาวสู Smart Group 

จํานวนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีไดรับการ

พัฒนาใหเปนสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง

ตนแบบ 

สถาบัน 28 35 35 35 การยางฯ, กรมสงเสริม

สหกรณ 

13.3 

(4) แผนงานสงเสริมการทําสวนยางในรูปแบบ

แปลงใหญ 

พ้ืนท่ีสวนยางในรูปแบบ

แปลงใหญ 

ไร 200,000 250,000 375,000 500,000 การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร 

2,650.0 

(5) แผนงานสนับสนุนสนิเช่ือสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางเพ่ือจูงใจใหทําสวนยางใน

รูปแบบแปลงใหญ 

การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร, สถาบัน

การเงิน 

1,000.0 

1.3 (1) โครงการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหาร

ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

จํานวนผูบริหารของ

สถาบันเกษตรกรชาวสวน

ยางท่ีเขารวมโครงการ 

ราย 240 400 500 600 การยางฯ, กรมสงเสริม

สหกรณ, 

34.8 

(2) แผนงานพัฒนาระบบการบรหิารงาน

ภายในสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

จํานวนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีเขารวม

โปรแกรม 

สถาบัน 200 250 250 250 การยางฯ, กรมสงเสริม

สหกรณ, กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ 

14.3 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 1 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

1.3 (3) แผนงานถายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมใน

การแปรรปูยาง และผลติภณัฑยาง 

จํานวนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีเขารวม

โครงการ 

สถาบัน 200 250 250 250 การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร, สถาบัน

การเงิน, 

สถาบันการศึกษา 

47.5 

(4) โครงการจัดทําแผนธุรกิจสําหรบัสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง 

จํานวนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีเขารวม

โครงการ 

สถาบัน 200 250 250 250 การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร, 

สถาบันการศึกษา 

19.0 

1.4 (1) แผนงานพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ชาวสวนยางรุนใหม 

จํานวนเกษตรกรชาวสวน

ยางรุนใหมท่ีเขารวม

โครงการ 

ราย 1,000 2,000 4,000 5,000 การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร, 

สถาบันการศึกษา 

600.0 

(2) แผนงานสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยาง

รุนใหมเขารบัการฝกงานในสถาน

ประกอบการจริง 

จํานวนเกษตรกรชาวสวน

ยางรุนใหมท่ีเขารวม

โครงการ 

ราย 1,000 2,000 4,000 5,000 การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร, 

สถาบันการศึกษา 

120.0 
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ยุทธศาสตรท่ี 2: การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

 

เปาประสงค 

− สวนยางท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีปาหมดไป 

− สวนยางเกาท่ีตนยางเสื่อมสภาพมีจํานวนพ้ืนท่ีลดลง  

− ปริมาณผลผลิตยางตอไรเพ่ิมสูงข้ึน 

− ตนทุนในการผลิตยางลดลง 

− ผลิตภัณฑยางพาราท่ีไดรับมาตรฐานมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

− พ้ืนท่ีสวนยางพาราท่ีผานการรับรองมาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืนมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธท่ี 2.1: การบริหารจัดการพ้ืนท่ีการผลิตและปริมาณผลผลิตยางพารา 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− เรงจัดทําขอมูลพ้ืนท่ีสวนยางท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีปาใหมีความชัดเจน  

− กําหนดมาตรการ และบังคับใชกฎหมายเพ่ือแกไขปญหาสวนยางท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีปา 

− จัดทําแผนท่ีการเพาะปลูกยางตามอายุของตนยาง พรอมท้ังประมาณการปริมาณผลผลิต

ของท้ังโลก 

− ศึกษา และกําหนดมาตรการเพ่ือจํากัดพ้ืนท่ีการเพาะปลูกยางพาราใหมอยางเปนระบบ 

− กําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเพาะปลูกยาง (พ้ืนท่ี Zoning) เพ่ือระงับ/เปลี่ยนการ

ปลูกยางในพ้ืนท่ีไมเหมาะสมเปนพืชอ่ืน 

− กําหนดใหการปลูกยางใหมจะตองมาข้ึนทะเบียนกอนปลูก เพ่ือไดรับสิทธิ์การสงเสริมและ

สนับสนนุการปลกูแทนในอนาคต 

− ใหรางวัลกับเกษตรกรชาวสวนยางท่ีสามารถลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางไดตามเปาหมาย เพ่ือ

เปนแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือลดการพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐในระยะยาว 

− สงสัญญาณใหเกษตรกรชาวสวนยางทราบวาในอนาคตปริมาณผลผลิตยางจะเกิดภาวะ

อุปทานลนตลาด 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− โคนตนยางเกา และปลูกแทนดวยยางพันธุดี หรือไมยืนตนชนิดอ่ืนท่ีมีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ 
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กลยุทธท่ี 2.2: การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และการแปรรูปยาง/ไมยางพารา 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− สงเสริม สนับสนุน และจูงใจใหสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางบริหารจัดการสวนยางใน

รูปแบบแปลงใหญ 

− สงเสริม สนับสนุน และจูงใจใหเกษตรกรชาวสวนยางปลูกยางพันธุดีท่ีใหผลผลิตสูงและมี

ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี หรือกําหนดสัดสวนของพันธุยางในการสงเสริมและ

สนับสนนุการปลูกแทน 

− ใหรางวัลกับเกษตรกรชาวสวนยางท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตตอไรไดตามเปาหมาย เพ่ือเปน

แรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือลดการพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐในระยะยาว 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− สงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการผลิตและแปรรูป เพ่ือใหเกษตรกรเพ่ิม

ประสิทธิภาพและคุณภาพของผลผลิตใหดีข้ึน 

− สงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางเก็บขอมูลตนทุนการผลิต และพัฒนาใหเกษตรกรมี

ความสามารถในการลดตนทุนการผลิต 

− ลดตนทุนดาน Logistic ในกระบวนการผลิต แปรรูป และการสงออกยาง/ผลิตภัณฑ

ยางพารา 

− สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต และลด

ตนทุนการผลิต 

 

กลยุทธท่ี 2.3: การพัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานสินคาตลอดหวงโซอุปทาน 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− เรงสงเสริม และสนับสนุนใหเกษตรกรชาวสวนยางยื่นขอใบรับรองมาตรฐานการจัดการปา

ไมอยางยั่งยืน (FSC/PEFC/มอก. 14061) 

− กําหนดคุณภาพ/มาตรฐานของยางแปรรูปข้ันตนใหตรงกับความตองการของผูประกอบการ

ปลายน้ํา และสงเสริมใหสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพยางแปรรูป

ข้ันตนเพ่ือใหไดมาตรฐานดังกลาว 

− สงเสริม และสนับสนุนใหเกษตรกรชาวสวนยางท่ีแปรรูปยาง ปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพยาง

แปรรูปใหไดมาตรฐาน GMP 

− ใหรางวัลกับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีสามารถเพ่ิมมูลคา

สินคายาง/ไมยางไดตามเปาหมาย เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือลด

การพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐในระยะยาว 
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แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− ถายทอดความรูท่ีถูกตองเก่ียวกับการผลิต และแปรรูปยางและผลิตภัณฑยางพารา 

− ทบทวน และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) สําหรับสินคากลุมผลิตภัณฑ

ยางพาราทุกประเภทใหเทียบเทามาตรฐานระดับสากล 

− สงเสริมและสนับสนุนใหผูประกอบการและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางปรับปรุง/พัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑยางพาราใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และ

มาตรฐานสากล 

− ผลักดันใหผูประกอบการใชประโยชนจากหองปฏิบัติการ หรือศูนยทดสอบและรับรอง

คุณภาพยาง และผลิตภัณฑยางพาราท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 

− ปรับปรุงกระบวนการในการขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑยางพาราใหมีความสะดวก

และรวดเร็ว 
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ตัวช้ีวัด/เปาหมาย: ยุทธศาสตรท่ี 2 
 

ตัวชี้วัด หนวย 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(ป 2559) 

เปาหมาย ระยะ ... 

1-5 ป 

(2560-2564) 

6-10 ป 

(2565-2569) 

11-15 ป 

(2570-2574) 

16-20 ป 

(2575-2579) 

(1) จํานวนพ้ืนท่ีปลกูยาง ลานไร 23.3 20.6 19.9 19.1 18.4 
(2) พ้ืนท่ีสวนยางเกาท่ีโคนและปลกูแทนดวยยางพันธุดี หรือไมยืนตน

ชนิดอ่ืนท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ 
ไร/ป 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

(3) ปริมาณผลผลิตยาง กิโลกรมั/ไร/ป 224 250 285 320 360 
(4) จํานวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีผลิตยางแปรรูปและไดรับการ

รับรองมาตรฐาน GMP 
แหง 17 30 45 60 80 

(5) จํานวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีไดรับการสงเสรมิเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการแปรรปูผลิตภณัฑยาง 
แหง N/A 6 30 60 100 

(6) พ้ืนท่ีสวนยางท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการปาไมอยาง

ยั่งยืน (FSC) 
ลานไร 0.4 4 10 14 18 
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: ยุทธศาสตรท่ี 2 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 2 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

2.1 (1) แผนงานจัดทําขอมูลและกําหนดมาตรการ

แกไขปญหาสวนยางท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีปา 

รอยละความกาวหนาใน

การจัดทําขอมลูและ

กําหนดมาตรการแกไข

ปญหาสวนยางท่ีบุกรุก

พ้ืนท่ีปา 

รอยละ 100.0 - - - กระทรวงทรัพยากรฯ, 

สํานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศฯ,  

การยางฯ 

5.0 

(2) แผนงานบังคับใชกฎหมายเพ่ือแกไขปญหา

สวนยางท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีปา 

รอยละความกาวหนาใน

การบังคับใชกฎหมาย

เพ่ือแกไขปญหาสวนยาง

ท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีปา 

รอยละ 50.0 100.0 - - กระทรวงทรัพยากรฯ, 

การยางฯ 

20.0 

(3) แผนงานจัดทําแผนท่ีการปลูกยางพารา

โลก และพยากรณปรมิาณผลผลิต

ยางพาราโลก 

แผนท่ีการปลูกยางพารา

โลก และผลการพยากรณ

ปริมาณผลผลติยางพารา

โลก 

ช้ินงาน 10 10 10 10 การยางฯ 8.0 

(4) โครงการศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรการจํากัด

พ้ืนท่ีปลูกยางใหมอยางเปนระบบ 

จํานวนผลการศึกษา เรื่อง 1 - - - การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร, สนง. 

เศรษฐกิจการเกษตร 

2.0 

(5) แผนงานกําหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสาํหรับ

การปลูกยาง 

จํานวนผลงาน ช้ิน 1 - - - การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร, สนง. 

เศรษฐกิจการเกษตร 

2.0 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 2 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

2.1 (6) แผนงานกําหนดมาตรการเพ่ือระงับ/

เปลี่ยนการปลูกยางในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม

เปนพืชอ่ืน 

จํานวนพ้ืนท่ีปลูกยาง

ใหมท่ีลดลง 

ไร 500,000 500,000 500,000 500,000 การยางฯ 4.0 

(7) แผนงานปลูกแทนดวยยางพันธุดี หรือไม

ยืนตนชนิดอ่ืนท่ีมีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ 

พ้ืนท่ีสวนยางท่ีโคนและ

ปลูกแทนดวยยางพันธุด ี

ลานไร 1.1 1.0 1.0 1.0 การยางฯ 129,200 

พ้ืนท่ีสวนยางท่ีโคนและ

ปลูกแทนดวยไมยืนตน

ชนิดอ่ืนท่ีมีความสําคญั

ทางเศรษฐกิจ 

ลานไร 0.9 1.0 1.0 1.0 

(8) แผนงานประชาสัมพันธเพ่ือสงสัญญาณให

เกษตรกรชาวสวนยางทราบวาในอนาคต

ปริมาณผลผลิตยางจะเกิดภาวะอุปทาน

ลนตลาด 

จํานวนพ้ืนท่ีปลูกยาง

ใหมท่ีลดลง 

ไร 500,000 500,000 500,000 500,000 การยางฯ 100.0 

(9) โครงการวิจัยศักยภาพการผลติยางพารา

ในสวนเกษตรกรตามเขตพ้ืนท่ีปลกู 

จํานวนผลการศึกษา การทดลอง 4 - - - กรมวิชาการเกษตร 3.3 

(10) แผนงานการจําแนกพันธุ โดยใชลักษณะ

ของรูปวิธานและการจัดทําดเีอ็นเอ

บารโคดของยางพารา 

จํานวนผลการศึกษา การทดลอง 2 - - - กรมวิชาการเกษตร 1.2 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 2 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

2.2 (1) แผนงานสงเสริมการปลูกยางพันธุดีท่ี

ใหผลผลติสูงและมีความเหมาะสมกับ

สภาพพ้ืนท่ี 

จํานวนเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีเขารวม

โครงการ 

ราย 4,000 5,000 5,000 5,000 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

38.0 

(2) แผนงานสงเสริมการเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การเก็บเก่ียวผลผลิต 

จํานวนเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีเขารวม

โครงการ 

ราย 2,000 2,500 2,500 2,500 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

19.0 

(3) แผนงานสงเสริมการลดตนทุนการผลิตยาง จํานวนเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีเขารวม

โครงการ 

ราย 4,000 5,000 5,000 5,000 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

28.5 

(4) แผนงานสงเสริมการลดตนทุนดาน 

Logistic ในกระบวนการผลติ แปรรูป 

และการสงออกยาง/ผลิตภัณฑยางพารา 

จํานวนผูประกอบการท่ี

เขารวมโครงการ 

ราย 300 500 500 500 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

18.0 

(5) โครงการสนับสนุนสินเช่ือผูประกอบการ

ผลิตผลิตภณัฑยางเพ่ือใชในการขยาย

กําลังการผลิต/ปรับเปลีย่นเครื่องจักรการ

ผลิต ภายใตโครงการแกปญหายางพารา

ท้ังระบบ ระยะท่ี 2 

ปริมาณการใชยางใน

ประเทศ 

ตัน/ป 100,000 100,000 100,000 100,000 การยางฯ, สถาบัน

การเงิน 

5,000 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 2 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

2.2 (6) โครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางแปรรูปยางพารา 

ภายใตแนวทางพัฒนายางพาราท้ังระบบ 

จํานวนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางประสงคเขา

รวมโครงการ 

แหง 150 59 - - กรมสงเสริมสหกรณ ธ.ก.ส. 

กรมสงเสริมการเกษตร กยท. 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  

5,000 

(7) โครงการเพ่ิมศักยภาพและยกระดับ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปาหมาย 

(อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑยาง) 

จํานวนผูประกอบการท่ี

เขารวมกิจกรรม 

ราย 100 - - - กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 8.0 

(8) แผนงานเพ่ิมผลติภาพ และ/หรือ

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจใน

อุตสาหกรรมยางและผลติภณัฑยางท่ี

เก่ียวของในหวงโซอุปทาน 

จํานวนผูประกอบการท่ี

เขารวมกิจกรรม 

ราย 100 - - - กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 9.0 

(9) แผนงานพัฒนาสินคาอุตสาหกรรมยาง

และผลิตภัณฑยางใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดดวยเทคโนโลย ี

จํานวนผูประกอบการท่ี

เขารวมกิจกรรม 

ราย 100 - - - กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 6.0 

2.3 (1) แผนงานถายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับการ

แปรรูปยางและผลิตภณัฑยางพารา 

จํานวนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางและผูประกอบ 

การท่ีเขารวมโครงการ 

ราย 150 250 250 250 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

9.0 

(2) แผนงานปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพของ

ยางแปรรูปข้ันตนตามมาตรฐาน 

GAP/GMP 

จํานวนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีเขารวม

โครงการ 

สถาบัน 120 200 200 200 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

36.0 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 2 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

2.3 (3) แผนงานปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพของ

ผลิตภณัฑยางใหไดมาตรฐาน มอก. 

จํานวนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีเขารวม

โครงการ 

สถาบัน 30 75 75 75 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

12.7 

(4) แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการขอ

ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑยางพารา 

รอยละความคืบหนาใน

การปรบัปรุงประสิทธิภาพ

ในการขอใบรบัรองฯ 

รอยละ 100 - - - การยางฯ, สํานักงาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรม 

2.0 

(5) แผนงานสงเสริมการทําสวนยางตาม

มาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืน 

(FSC/PEFC/มอก. 14061) 

จํานวนเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีเขารวม

โครงการ 

ราย 40,000 100,000 200,000 - การยางฯ, กรมสงเสริม

การเกษตร 

680.0 

(6) แผนงานสงเสริมการขอรับรองคุณภาพ

ผลิตภณัฑตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและ

การจัดการอยางยั่งยืน (CoC ผลิตภัณฑไม

ยางพาราเพ่ือการสงออก) 

จํานวนผูประกอบการท่ี

เขารวมกิจกรรม 

ราย 100 - - - สมาคมธุรกิจไม

ยางพาราไทย 

24.0 

(7) แผนงานสงเสริมใหผูประกอบการใช

ประโยชนจากหองปฏิบัติการ หรือศูนย

ทดสอบและรับรองคุณภาพยาง และ

ผลิตภณัฑยางพาราท่ีมีอยูอยางเตม็ท่ี 

จํานวนผูประกอบการท่ี

ใชบริการทดสอบและ

รับรองคุณภาพ 

ราย 1,000 1,000 1,000 1,000 สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภณัฑอุตสาหกรรม 

(สมอ.), การยางฯ, สภา

อุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย, กรม

วิทยาศาสตรบริการ 

9.0 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 2 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

2.3 (8) โครงการวิจัยการผลติวัสดุอางอิงภายใน

สําหรับการทดสอบทางธรรมชาต ิ

จํานวนผลการศึกษา การทดลอง 4 - - - กรมวิชาการเกษตร 3.2 

(9) แผนงานการทดลองความสามารถของ

หองปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห

คุณภาพนํ้ายางขน 

จํานวนผลการศึกษา การทดลอง 2 - - - กรมวิชาการเกษตร 0.8 
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ยุทธศาสตรท่ี 3: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

เปาประสงค 

− มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีเก่ียวของกับยางพาราจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

− มีสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐเก่ียวกับยางพาราจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

− มีนักวิจัยหนาใหมท่ีทํางานวิจัยและพัฒนาเก่ียวของกับยางพาราจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

− มีผลิตภัณฑยางพาราท่ีพัฒนาตอยอดมาจากผลงานวิจัยจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 

 

กลยุทธท่ี 3.1: การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนา/จัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับ

ยาง/ไมยางพารา 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− วิจัยและพัฒนาพันธุยางท่ีเติบโตเร็ว ใหผลผลิตสูง (ไมต่ํากวา 400 กิโลกรัม/ไร/ป) มี

เปอรเซ็นตความเขมขนของน้ํายางสูง มีลําตนใหญ (ปริมาณเนื้อไมมาก) และทนทานตอ

สภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง 

− วิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูก และระบบการกรีดยางเพ่ือใหไดผลผลิตสูงสุด 

− ผลักดันใหภาครัฐออกมาตรการทางภาษีเพ่ือจูงใจใหภาคเอกชนลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนา 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางชนิดใหมๆ โดยเนนผลิตภัณฑท่ีใชยางธรรมชาติในปริมาณ

มาก และ/หรือผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 

− วิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติยางธรรมชาติรวมกับยางสังเคราะห โดยมุงเนนการ

พัฒนายางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Rubber) และยางนาโนคอมโพสิต (Rubber 

Nanocomposites) 

− วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากองคประกอบท่ีไมใชยางในน้ํายาง (เชน ไขมัน โปรตีน 

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เปนตน) 

− สงเสริมการจัดหา Know How เทคโนโลยี และนวัตกรรมเก่ียวกับยาง/ไมยางพาราจาก

ตางประเทศ 
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กลยุทธท่ี 3.2: การเพ่ิมจํานวนนักวิจัย และการตอยอดผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− สงเสริมและสนับสนุนใหมีการกําหนดโจทยวิจัยจากปญหา/ความตองการของภาคธุรกิจ

เอกชน 

− ผลักดัน และสรางสิ่งจูงใจใหมีการนําเอาผลงานวิจัยไปใชประโยชน และตอยอดในเชิง

พาณิชย 

− เชื่อมโยงขอมูล องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหวางสถาบันการศึกษา/

สถาบันวิจัย กับภาคธุรกิจเอกชน 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− เพ่ิมจํานวนนักวิจัยหนาใหมท่ีทํางานวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม

เก่ียวของกับยางพารา โดยการผลักดันใหนักวิจัยท่ีทําวิจัยเก่ียวกับยางสังเคราะหหันมาทํา

วิจัยเก่ียวกับยางธรรมชาติ และยางคอมปาวด (Rubber Compound) เพ่ิมมากข้ึน 

− สนับสนุนทุนสําหรับการศึกษาดูงาน ทุนสําหรับการแลกเปลี่ยน และทุนสําหรับการ

คนควาวิจัยใหแกนักวิชาการ/นักวิจัยท่ีคนควาวิจัยเก่ียวของกับยางพารา 

− สนับสนุนใหมีการจัดงานสัมมนาทางวิชาการดานยางพาราระดับนานาชาติข้ึนท่ีประเทศ

ไทยเปนประจําทุกป 

− สนับสนุนใหนักวิจัย/ผูประกอบการสามารถเขาถึงเงินทุนสนับสนุนการวิจัยท่ีเก่ียวของกับ

ยางพารา 

 

กลยุทธท่ี 3.3: การพัฒนา/การจัดหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือระบบการบริหารจัดการเพ่ือรองรับการ

ขาดแคลนแรงงานคนในสวนยาง 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− ศึกษา และวางแผนการพัฒนา/การจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับใชทดแทน

แรงงานคนในสวนยางอยางเปนระบบ 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− พัฒนา/จัดหาเทคโนโลยีในการใหปุย ใหน้ํา และใหยาฆาแมลงใหเหมาะสมกับสภาพความ

แตกตางของภูมิประเทศและภูมิอากาศ โดยใชเทคโนโลยี GPS รวมกับเทคโนโลยี Proximal 

Sensing 

− พัฒนา/จัดหาเทคโนโลยีการเก็บเก่ียวผลผลิตน้ํายางดิบโดยใชเทคโนโลยี GPS รวมกับจักรกล

อัตโนมัติและเทคโนโลยีหุนยนต เชน เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ หุนยนต (Robot) สําหรับใชใน

การกรีดยาง และการเก็บน้ํายาง 
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กลยุทธท่ี 3.4: การประสานความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศ และประชาคมวิจัยระดับนานาชาติ 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− ประสานความรวมมือ และผลักดันใหประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมมากข้ึนในสภาไตรภาคี

ยางพาราระหวางประเทศ (ITRC) บริษัท รวมทุนยางพาราระหวางประเทศ จํากัด (IRCo) 

และตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− สนับสนุนการเจรจาการคาระหวางประเทศในประเด็นเรื่องการกีดกันทางการคาท่ี

เก่ียวของกับยาง และผลิตภัณฑยางพารา 

− แสวงหาและประสานความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนายางพารากับองคกรระหวาง

ประเทศท่ีเก่ียวของกับยางพารา และสถาบันวิจัยยางของประเทศตางๆ 

− ประสานความรวมมือในการวิจัยยาง และผลิตภัณฑยางพารา กับนักวิจัยยาง และ

ผลิตภัณฑยางพาราของสถาบันวิจัยยางท่ัวโลกอยางใกลชิด 
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ตัวช้ีวัด/เปาหมาย: ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

ตัวชี้วัด หนวย 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(ป 2559) 

เปาหมาย ระยะ ... 

1-5 ป 

(2560-2564) 

6-10 ป 

(2565-2569) 

11-15 ป 

(2570-2574) 

16-20 ป 

(2575-2579) 

(1) จํานวนนักวิจัยหนาใหมท่ีทํางานวิจัยและพัฒนาเก่ียวของกับยาง 

และผลิตภัณฑยางพารา 

คน/ป N/A 36 40 44 48 

(2) จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม (ช้ินงาน/เทคโนโลยี) ท่ีเก่ียวของกับ

ยาง และผลิตภัณฑยางพารา 

เรื่อง/คน/ป N/A 1 1.5 2 2 

(3) รอยละของจํานวนผลงานตาม (2) ท่ีจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา รอยละ N/A 15.0 20.0 25.0 30.0 

(4) รอยละของจํานวนผลงานตาม (2) ท่ีพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชย/

นําไปใชประโยชน 

รอยละ N/A 15.0 20.0 25.0 30.0 
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: ยุทธศาสตรท่ี 3 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 3 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

3.1 (1) แผนงานวิจัยและพัฒนาพันธุยางท่ีเติบโต

เร็ว และใหผลผลิตสูง 

จํานวนผลงานวิจัย เรื่อง 6 10 10 10 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

72.0 

(2) แผนงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูก 

และระบบการกรีดยาง 

จํานวนผลงานวิจัย เรื่อง 6 10 10 10 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

36.0 

(3) แผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑยาง

ชนิดใหมท่ีใชยางธรรมชาติในปรมิาณมาก 

จํานวนผลงานวิจัย เรื่อง 6 10 10 10 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

54.0 

(4) แผนงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุง

คุณสมบัติยางธรรมชาตริวมกับยาง

สังเคราะห 

จํานวนผลงานวิจัย เรื่อง 6 10 10 10 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

54.0 

(5) แผนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑใหม

จากองคประกอบท่ีไมใชยางในนํ้ายาง 

จํานวนผลงานวิจัย เรื่อง 6 10 10 10 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

54.0 

(6) แผนงานศึกษาและกําหนดมาตรการทาง

ภาษีเพ่ือจูงใจใหภาคเอกชนลงทุนทําวิจัย

และพัฒนาเก่ียวกับยางพารา 

มูลคาการลงทุนทําวิจัย

และพัฒนาเก่ียวกับ

ยางพารา 

ลานบาท 60 100 100 100 กระทรวงการคลัง, การ

ยางฯ, หนวยงานอ่ืนๆ 

9.0 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 3 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

3.2 (1) โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ท่ีเก่ียวของกับยาง และผลิตภณัฑ

ยางพาราสําหรับกลุมนักวิจัยหนาใหม 

จํานวนทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

ทุน 15 15 15 15 การยางฯ 24.0 

(2) โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภณัฑยางพาราท่ีพัฒนาตอยอดมา

จากผลงานวิจยั 

จํานวนทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

ทุน 15 15 15 15 การยางฯ 60.0 

(3) โครงการทุนสนับสนุนการจดสทิธิบัตร

สิ่งประดิษฐเก่ียวกับยาง และผลิตภัณฑ

ยางพารา 

จํานวนทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

ทุน 10 10 10 10 การยางฯ 80.0 

(4) โครงการจัดงานสมัมนาทางวิชาการดาน

ยางพาราระดับนานาชาต ิ

จํานวนครั้งในการจัดงาน

สัมมนาฯ 

ครั้ง 3 5 5 5 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

36.0 

(5) แผนงานเช่ือมโยงและแลกเปลีย่นขอมูล 

องคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ระหวางสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 

กับภาคธุรกิจเอกชน 

จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 6 10 10 10 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั, หนวยงาน

ภาคเอกชน 

18.0 

3.3 (1) โครงการศึกษาเพ่ือวางแผนการพัฒนาและ

การจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสาํหรับใช

ทดแทนแรงงานคนในสวนยาง 

จํานวนผลการศึกษา เรื่อง 1 - - - การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

5.0 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 3 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

3.3 (2) โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบ

อัตโนมัตสิําหรับการใหปุย การใหนํ้า และ

การใหยาฆาแมลงในสวนยาง 

จํานวนทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

ทุน 2 3 - - การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

7.5 

(3) โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบ

อัตโนมัตสิําหรับการเก็บเก่ียวผลผลิตนํ้า

ยางดิบ 

จํานวนทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

ทุน 2 3 - - การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา/

สถาบันวิจยั 

12.5 

3.4 (1) แผนงานเพ่ิมบทบาทของประเทศไทยใน 

ITRC, IRCo และ RRM 

มูลคาการสงออก

ผลิตภณัฑยางพารา 
ลานบาท/ป 300,000 450,000 600,000 750,000 การยางฯ 20.0 

(2) แผนงานสนับสนุนการเจรจาการคาใน

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับยางพารา 

การยางฯ 10.0 

(3) โครงการทุนสนับสนุนการเดินทางไป

ประชุมหรือนําเสนอผลงานวิจัยเก่ียวกับยาง 

และผลิตภัณฑยางพาราในเวทีระดับ

นานาชาติ 

จํานวนทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

ทุน 3 5 5 5 การยางฯ 3.6 

(4) โครงการทุนสนับสนุนการเดินทางไป

ทํางานวิจัยรวมกับนักวิจัยยางใน

ตางประเทศ 

จํานวนทุนสนับสนุนการ

วิจัย 

ทุน 3 5 5 5 การยางฯ 9.0 
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ยุทธศาสตรท่ี 4: การพัฒนาตลาด และชองทางการจัดจําหนาย 

 

เปาประสงค 

− เกษตรกรชาวสวนยาง/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางขายผลผลิตไดในราคาท่ีเปนธรรม 

− ตลาดยางท่ีซ้ือขายโดยมีการสงมอบจริงของประเทศไทยเปนตลาดท่ีท่ัวโลกใชในการอางอิง 

− ผลิตภัณฑยางพารามีตลาดภายในประเทศและตางประเทศรองรับมากข้ึน 

− มูลคาการสงออกสินคาประเภทผลิตภัณฑยางพาราเพ่ิมข้ึน 

− ขอมูลสารสนเทศดานยางพารามีความเปนเอกภาพ 

− ชองทางการจัดจําหนายยางพาราเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธท่ี 4.1: การพัฒนาตลาดยางท่ีซ้ือขายโดยมีการสงมอบจริงใหเปนตลาดท่ีท่ัวโลกใชในการอางอิง 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− เชื่อมโยงธุรกรรมการซ้ือขายยางในตลาดกลางยางพาราแตละแหงเขากับตลาดยางทองถ่ิน 

เพ่ือสรางขอมูลดานปริมาณและราคาใหท่ัวโลกนําไปใชในการอางอิง 

− ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาตราสารทางการเงินเพ่ือใชเปนเครื่องมือซ้ือขายยางพาราใน

รูปแบบของ “กองทุนอีทีเอฟยางพารา (Rubber ETF)” ข้ึนในประเทศไทย พรอมท้ัง

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน/ระบบขอมูลสารสนเทศ (IT) และสรางความรูความเขาใจใหกับผู

ซ้ือและผูขาย 

− พัฒนาตลาดยางเกรดพรีเมียมท้ังตลาดในระดับประเทศ และตลาดระดับภูมิภาค (เชน 

ตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (ITRC Regional Rubber Market: RRM)) เพ่ือจูงใจให

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางหันมาผลิตยางแปรรูปใหไดมาตรฐาน GMP 

− สงเสริมใหสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนําสินคาท่ีไดมาตรฐาน GMP ไปขายในตลาด

ยางพาราระดับภูมิภาค (ITRC Regional Rubber Market: RRM) 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− จัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ และตลาดกลางยางพาราภาคกลางและตะวันออก 

− ผลักดันใหมีการซ้ือขายยางกอนถวย และยางเครพในตลาดกลางยางพาราทุกแหง 

− เพ่ิมจํานวนผูซ้ือ/ผูขาย และปริมาณ/มูลคาการซ้ือขายในตลาดกลางยางพาราทุกแหง 

− ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) สําหรับการซ้ือ

ขายยางพารา 

− ศึกษา และพัฒนาเครื่องมือสําหรับใชในการตรวจหาคา DRC ท่ีมีความเท่ียงตรงและ

แมนยํา  

− ศึกษา และพัฒนามาตรฐานในการคัดเกรด/การจัดชั้นยางแผนใหมีความชัดเจน 
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กลยุทธท่ี 4.2: การพัฒนาตลาด และชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑยางพาราภายในประเทศ 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− สํารวจขอมูลความตองการใชผลิตภัณฑยางพาราของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนการสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑยางพาราใหกับสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง 

− สงเสริมและสนับสนุนใหมีการคัดสรรผลิตภัณฑยางพาราท่ีผลิตโดยสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง 

− จัดงานแสดงสินคาประเภทผลิตภัณฑยางพารา (Thailand Rubber Expo) เปนประจําทุกป 

− สงเสริมการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาประเภทผลิตภัณฑยางพาราในยานแหลงทองเท่ียวท่ี

สําคัญ (โดยเนนสินคาประเภทหมอน/ท่ีนอนยางพารา) พรอมกับพัฒนาระบบการขนสง

สินคาไปยังประเทศตางๆ ท่ัวโลก 

− ผลักดันใหหนวยงานภาครัฐใชผลิตภัณฑยางท่ีผลิตจากโรงงานภายในประเทศ 

− ออกมาตรการดานการเงินและการคลังเพ่ือจูงใจใหภาคเอกชนผลิตผลิตภัณฑเพ่ือทดแทน

การนําเขาจากตางประเทศ 

− ปองกันและปราบปรามการจําหนายผลิตภัณฑยางโดยการหลอกลวงผูบริโภควาสินคาทํา

มาจากยางพาราแท 100% 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− จัดกิจกรรมจับคูธุรกิจระหวางผูผลิตผลิตภัณฑยางพารากับผูซ้ือท่ีอยูในประเทศไทย 

− จัดทําฉลากรับรองคุณภาพผลิตภัณฑยางพารา โดยใชแนวทางเดียวกับการจัดทําฉลาก

ประหยัดไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 

กลยุทธท่ี 4.3: การพัฒนาตลาด และชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑยางพาราในตางประเทศ 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− ศึกษา/วิเคราะห/วิจัยเพ่ือคนหาแนวโนมและโอกาสในการขยายตลาดสงออกสินคาประเภท

ผลิตภัณฑยางพาราไปยังตลาดใหมๆ ท่ีมีศักยภาพ 

− สงเสริมและสนับสนุนใหผูผลิตผลิตภัณฑยางพาราไดมีโอกาสนําสินคาไปเปดตลาดใน

ตางประเทศผานกิจกรรมตางๆ เชน การเขารวมงานแสดงสินคา, กิจกรรม Road Show, 

กิจกรรมจับคูธุรกิจ เปนตน 

− ผลักดันใหภาครัฐออกมาตรการดานการเงินเพ่ือจูงใจใหผูประกอบการเพ่ิมการสงออก

ผลิตภัณฑยาง 

- 61 - 



 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− จัดทําตราสินคา (Brand) ของผลิตภัณฑยางพารา ภายใตชื่อ “Rubber Product of 

Thailand” พรอมท้ังทําการประชาสัมพันธภาพลักษณในประเทศท่ีเปนตลาดเปาหมาย 

เพ่ือใหท่ัวโลกยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑยางพาราจากประเทศไทย 

− ผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนยแสดงและจําหนายสินคาประเภทยางพาราในประเทศท่ีเปน

ตลาดเปาหมาย 

− ผลักดันใหมีการจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการคายางพาราข้ึนในประเทศท่ีเปนตลาด

เปาหมาย 

 

กลยุทธท่ี 4.4: การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานยางพารา 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับยางพาราท้ังระบบท่ีจัดเก็บและเผยแพรโดย

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใหมีความเปนเอกภาพ มีความสมบูรณถูกตอง มีความ

ชัดเจนท้ังในเชิงกวางและเชิงลึก และมีความทันสมัย พรอมท้ังแบงปนขอมูลสารสนเทศ

ดังกลาวใหผูมีสวนไดสวนเสียนําไปใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผน และตัดสินใจ 

− วิเคราะหสถานการณเรงดวนท่ีเก่ียวของกับยางพารา พรอมท้ังเผยแพร ชี้นํา และแจงเตือน

ใหผูมีสวนไดเสียไดรับรู และปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− สํารวจ และศึกษาวิจัยเพ่ือใหไดขอมูลท่ีชัดเจนเก่ียวกับตนทุนในการผลิตยางธรรมชาติ 

− จัดทําฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและฐานขอมูลทะเบียนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางใหมีความสมบูรณถูกตองและเปนปจจุบัน เพ่ือใชเปนฐานในการกําหนด

มาตรการชวยเหลือ 
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ตัวช้ีวัด/เปาหมาย: ยุทธศาสตรท่ี 4 
 

ตัวชี้วัด หนวย 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(ป 2559) 

เปาหมาย ระยะ ... 

1-5 ป 

(2560-2564) 

6-10 ป 

(2565-2569) 

11-15 ป 

(2570-2574) 

16-20 ป 

(2575-2579) 

(1) ปริมาณการซื้อขายยางในตลาดยาง กยท. ตัน/ป 150,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 
(2) มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางพารา ลานบาท/ป 250,000 300,000 450,000 600,000 800,000 
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: ยุทธศาสตรท่ี 4 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 4 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

4.1 (1) โครงการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราใน

พ้ืนท่ีภาคเหนือ 

จํานวนตลาดกลาง

ยางพาราท่ีจัดตั้งใหม 

แหง 1 - - - การยางฯ 30.0 

(2) โครงการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราใน

พ้ืนท่ีภาคกลางและตะวันออก 

จํานวนตลาดกลาง

ยางพาราท่ีจัดตั้งใหม 

แหง 1 - - - การยางฯ 30.0 

(3) แผนงานพัฒนาระบบการบรหิารงานตลาด

กลางยางพารา 

จํานวนตลาดกลาง

ยางพาราท่ีไดรับการ

พัฒนาระบบฯ 

แหง 8 - - - การยางฯ 240.0 

(4) แผนงานขยายเครือขาย และเช่ือมโยง

ระบบภายในตลาดยาง กยท. 

จํานวนตลาดยางพารา

ทองถ่ินท่ีเขารวมกับ

ตลาดยาง กยท. 

แหง 40 40 40 - การยางฯ 36.0 

(5) แผนงานสงเสริมการซื้อขายยางกอนถวย 

และยางเครพในตลาดกลางยางพารา 

จํานวนตลาดกลาง

ยางพาราท่ีมีการซื้อขาย

ยางกอนถวย/ยางเครพ 

แหง 8 - - - การยางฯ 16.0 

(6) โครงการศึกษาและออกแบบระบบการซื้อ

ขายยางพาราในรูปแบบของกองทุนอีที

เอฟยางพารา (Rubber ETF) 

จํานวนผลการศึกษา เรื่อง 1 - - - การยางฯ, สนง. 

เศรษฐกิจการเกษตร 

10.0 

(7) โครงการสงเสริมการซื้อขายยางพาราดวย

กองทุนอีทีเอฟยางพารา (Rubber ETF) 

มูลคาการลงทุนใน

กองทุนอีทีเอฟยางพารา 

(Rubber ETF) 

ลานบาท - 2,000 5,000 10,000 การยางฯ 10.0 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 4 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

4.1 (8) โครงการศึกษาและพัฒนาตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) สําหรับ

การซื้อขายยางพารา 

จํานวนผลการศึกษา เรื่อง 1 - - - การยางฯ, สนง. 

เศรษฐกิจการเกษตร 

5.0 

(9) โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสําหรบั

ใชในการตรวจหาคา DRC 

จํานวนผลงาน ช้ิน 2 - - - การยางฯ 4.0 

(10) โครงการศึกษาและพัฒนามาตรฐานในการ

คัดเกรด/การจัดช้ันยางแผน 

จํานวนผลงาน ช้ิน 1 - - - การยางฯ 2.0 

4.2 (1) โครงการศึกษาความตองการใชผลิตภัณฑ

ยางพาราของหนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชน 

จํานวนผลการศึกษา เรื่อง 1 - - - การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา 

5.0 

(2) โครงการคัดสรรผลติภณัฑยางพารา

ระดับประเทศ 

จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 3 5 5 5 การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

90.0 

(3) โครงการจัดงานแสดงสินคาประเภท

ผลิตภณัฑยางพารา (Thailand Rubber 

Expo) 

จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 3 5 5 5 การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

180.0 

(4) แผนงานจับคูธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ

ยางพาราสําหรับตลาดภายในประเทศ 

จํานวนผูประกอบการท่ี

เขารวมกิจกรรม 

ราย 100 200 200 200 การยางฯ 38.0 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 4 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

4.2 (5) แผนงานจัดทําและสงเสริมการขอรับฉลาก

รับรองคุณภาพผลิตภัณฑยางพาราสําหรับ

ตลาดภายในประเทศ 

จํานวนผูประกอบการท่ี

ขอรับฉลากรับรอง

คุณภาพฯ 

ราย 80 200 200 200 การยางฯ 13.5 

(6) แผนงานจัดตั้งศูนยจําหนายสนิคาประเภท

ผลิตภณัฑยางพาราในยานแหลงทองเท่ียว

ท่ีสําคัญ 

จํานวนศูนยจําหนาย

สินคาประเภทผลติภณัฑ

ยางพารา 

แหง 2 5 - - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

70.0 

(7) แผนงานพัฒนาระบบ Logistic สําหรบัใช

ในการกระจายผลิตภณัฑยางพารา 

จํานวนระบบ Logistic 

สําหรับใชในการกระจาย

ผลิตภณัฑยางพารา 

ระบบ 1 - - - การยางฯ 10.0 

(8) แผนงานศึกษาและกําหนดมาตรการดาน

การเงินเพ่ือจูงใจใหภาคเอกชนลดการ

นําเขาผลิตภณัฑยางจากตางประเทศ 

มูลคาการนําเขา

ผลติภณัฑยางท่ีลดลง 

ลานบาท 6,000 10,000 10,000 10,000 การยางฯ, สถาบัน

การเงิน 

720.0 

(9) แผนงานปองกันและปราบปรามการ

จําหนายผลิตภัณฑยางโดยการหลอกลวง

ผูบริโภควาทํามาจากยางพาราแท 100% 

รอยละของขอรองเรยีนท่ี

ไดรับการแกไข 

รอยละ 50.0 60.0 70.0 80.0 การยางฯ 100.0 

(10) แผนงานประชาสัมพันธภาพลักษณของ

ผลิตภณัฑยางพาราท่ีผลติโดย

ผูประกอบการในประเทศ 

ระดับการรบัรูเก่ียวกับ

ภาพลักษณของผลติภณัฑ

ยางพาราฯ 

รอยละ 60.0 70.0 80.0 90.0 การยางฯ 50.0 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 4 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

4.3 (1) โครงการศึกษาแนวโนมและโอกาสในการ

ขยายตลาดสงออกผลิตภัณฑยางพาราไป

ยังตลาดใหมๆ ท่ีมีศักยภาพ 

จํานวนผลการศึกษา เรื่อง 1 - - - การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา 

5.0 

(2) แผนงานจัดทําและสงเสริมการขอรับฉลาก

รับรองคุณภาพผลิตภัณฑยางพาราสําหรับ

ตลาดในตางประเทศ ภายใตช่ือ “Rubber 

Product of Thailand” 

จํานวนผูประกอบการท่ี

ขอรับฉลากรับรอง

คุณภาพฯ 

ราย 50 150 150 150 การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

20.0 

(3) แผนงานจับคูธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ

ยางพาราสําหรับตลาดในตางประเทศ 

จํานวนผูประกอบการท่ี

เขารวมกิจกรรม 

ราย 100 200 300 400 การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

50.0 

(4) แผนงานสนับสนุนผูผลติผลิตภณัฑ

ยางพาราใหเขารวมงานแสดงสินคาใน

ตางประเทศ 

จํานวนผูประกอบการท่ี

เขารวมกิจกรรม 

ราย 100 200 300 400 การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

100.0 

(5) แผนงานจัดตั้งศูนยแสดงและจาํหนาย

ผลิตภณัฑยางพาราในประเทศท่ีเปนตลาด

เปาหมาย 

จํานวนศูนยแสดงและ

จําหนายผลิตภัณฑ

ยางพาราในประเทศท่ี

เปนตลาดเปาหมาย 

แหง - 5 5 - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

500.0 

(6) แผนงานศึกษาและกําหนดมาตรการดาน

การเงินเพ่ือจูงใจใหผูประกอบการเพ่ิมการ

สงออกผลิตภัณฑยาง 

มูลคาการสงออก

ผลติภณัฑยางท่ีเพ่ิมข้ึน 

ลานบาท 15,000 25,000 50,000 50,000 การยางฯ, สถาบัน

การเงิน 

2,800.0 
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 แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 4 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

4.3 (7) แผนงานจัดตั้งสํานักงานสงเสรมิการคา

ยางพาราในประเทศท่ีเปนตลาดเปาหมาย 

จํานวนสํานักงานสงเสริม

การคายางพาราฯ 

แหง - 5 5 - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

200.0 

(8) แผนงานสงเสริมใหสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางนําสินคาท่ีไดมาตรฐาน 

GMP ไปขายในตลาดยางพาราระดับ

ภูมิภาค (RRM) 

จํานวนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีนําสินคาไป

ขายในตลาดยางพารา

ระดับภูมิภาค 

สถาบัน 6 10 10 10 การยางฯ 9.0 

(9) โครงการจับคูธุรกิจผลผลติภณัฑไม

ยางพาราสําหรับตลาดตางประเทศ 

จํานวนผูประกอบการท่ี

เขารวมกิจกรรม 

ราย 20 - - - สมาคมธุรกิจไม

ยางพาราไทย 

8.0 

4.4 (1) แผนงานพัฒนาระบบและปรับปรุงขอมูล

สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับยางพาราท้ัง

ระบบ 

ระดับความพึงพอใจตอ

ขอมูลสารสนเทศท่ี

เก่ียวของกับยางพารา 

รอยละ 60.0 70.0 80.0 90.0 การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

25.0 

(2) แผนงานจัดทําบทวิเคราะหสถานการณ

เรงดวนท่ีเก่ียวของกับยางพารา 

จํานวนบทวิเคราะห

สถานการณเรงดวนท่ี

เก่ียวของกับยางพารา 

บทวิเคราะห 48 60 60 60 การยางฯ 5.0 

(3) โครงการสํารวจตนทุนในการผลิตยาง

ธรรมชาต ิ

จํานวนผลการศึกษา เรื่อง 1 - - - การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา 

5.0 

(4) แผนงานจัดทํา และแกไขปรับปรุงฐานขอมูล

ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางใหเปนปจจุบัน 

ระดับความพึงพอใจตอ

ฐานขอมูลฯ 

รอยละ 60.0 70.0 80.0 90.0 การยางฯ, 

สถาบันการศกึษา 

100.0 
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ยุทธศาสตรท่ี 5: การพัฒนาปจจัยสนับสนุน 

 

เปาประสงค 

− มีกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 

− มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีพรอมรองรับและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 

− มีกําลังคนเพียงพอตอความตองการของอุตสาหกรรมยางพารา 

− มีจํานวนผูประกอบการแปรรูปยาง/ไมยางพาราเพ่ิมมากข้ึน 

− มีการลงทุนทางตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมยางพาราเพ่ิมข้ึน 

− ปริมาณการใชยางภายในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธท่ี 5.1: การปรับปรุงแกไข และการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับยางพารา 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− ทบทวน และปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยางพาราใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

ยางพาราท้ังระบบ โดยเฉพาะการปรับปรุงแกไข พรบ. การยางฯ และ พรบ. ควบคุมยาง ให

สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

− เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยางพารา โดยเฉพาะการปองกัน

และปราบปรามการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือปลูกยางพารา การลักลอบสงออกยางโดยไมจาย

คาธรรมเนียมการสงออก และการลักลอบนําเขายางแผนท่ีดอยคุณภาพจากตางประเทศ 

− ทบทวน ปรับปรุง และแกไขมาตรการสงเสริมการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (FDI) ใน

อุตสาหกรรมยางพารา โดยเพ่ิมสิทธิประโยชนตางๆ เพ่ือจูงใจใหนักลงทุนจากตางประเทศ

เขามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− ทบทวน และปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีปาให

สอดคลองกับขอเท็จจริง/สถานการณในปจจุบัน 

 

กลยุทธท่ี 5.2: การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งหองปฏิบัติการทดสอบและรับรองคุณภาพยาง ผลิตภัณฑ

ยางพารา ท่ีผานมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบ (ISO-17025) 

− เรงพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือใหพรอมรองรับการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (FDI) 
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แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− ศึกษาและพัฒนาระบบ Logistic & Supply Chain สําหรับอุตสาหกรรมยางพารา เพ่ือ

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมยางพาราเขากับสวนสนับสนุนตางๆ และตลาดท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

− จัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จเก่ียวกับยาง และผลิตภัณฑยางพารา 

− จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนายางพารา พรอมท้ังสนับสนุนเครื่องมือ งบประมาณ และ

บุคลากรอยางเพียงพอ เชน สถาบันวิจัยยางลอ สถาบันวิจัยยางท่ีใชในทางการแพทย 

สถาบันวิจัยยางท่ีใชในงานดานวิศวกรรม สถาบันวิจัยยางนาโนคอมโพสิต สถาบันวิจัยยาง

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑไมยางพารา เปนตน และ

สถาบันออกแบบ (Design Center) ผลิตภัณฑไมยางพารา 

− ปรับปรุง/พัฒนาระบบโลจิสติกสยาง และยกระดับระบบการขนสงทางราง/ทางน้ํา ให

พรอมเปนทาเรือสําหรับสงออกยาง ผลิตภัณฑยางพาราของไทย 

 

กลยุทธท่ี 5.3: การพัฒนาบุคลากร 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− ศึกษาวิเคราะห และจัดทําแผนความตองการ และแผนพัฒนากําลังคนดานยางพาราของ

ประเทศไทย 

− สงเสริมการฝกอบรมบุคลากรดวยหลักสูตรระยะสั้น และเรงสรางแรงงานท่ีมีฝมือ (หรือ

ชางฝมือ/ชางเทคนิค) ดานการแปรรูปยาง/ไมยางพารา เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนแรงงาน

ในอุตสาหกรรมยางพารา 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในดานท่ีเก่ียวของกับยางพารา

ใหสอดคลองกับแผนความตองการกําลังคนดานยางพารา 

− สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัย/นักวิทยาศาสตร/วิศวกรดานยางพารา 

(โดยเฉพาะดานวัสดุศาสตร) 

− สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการแปรรูปยาง/ไมยางพารา และ

บุคลากรท่ีเก่ียวของกับการคาขายยางพารา/ไมยางพาราอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

− รวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูล และวางแผนการบริหารจัดการแรงงานตางดาวท่ีทํางานอยู

ในอุตสาหกรรมยางพารา 

− สนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานยางพาราข้ึนในประเทศไทย 
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กลยุทธท่ี 5.4: การสงเสริมการใชยางภายในประเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา 

 

แนวทางการพัฒนา 

แนวทางฯ 

เรงดวน 
− สงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ เชน สงเสริมการใชยางพาราเปนสวนผสมในการ

สรางถนน, สงเสริมการใชยางในงานดานวิศวกรรมการขนสง ฯลฯ 

− ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกทางการคา เพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนจากตางประเทศ

เขามาประกอบธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑยางพาราในประเทศไทยมากข้ึน 

− จัดกิจกรรม Road Show ในประเทศท่ีเปนตลาดเปาหมาย เพ่ือนําเสนอสิทธิประโยชน/

สิ่งจูงใจตางๆ และเชิญชวนใหมาลงทุนประกอบธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑยางพาราใน

ประเทศไทย 

− จัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจ (Business Incubation Center) หรือศูนยอัจฉริยะดานการแปร

รูปยาง/ไมยางพารา (Rubber Intelligence Center) 

− ใหรางวัลกับเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีสามารถเพ่ิมมูลคา

สินคายาง/ไมยางไดตามเปาหมาย เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือลด

การพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐในระยะยาว 

− ใหรางวัลจูงใจกับผูประกอบการในประเทศท่ีสามารถแปรรูปยางธรรมชาติเปนผลิตภัณฑ

ยางและสงออกไดตามเปาหมาย เพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

แนวทางฯ 

ท่ัวไป 
− สงเสริมใหสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยนจากการผลิตยางแปรรูปข้ันตนไปเปน

การผลิตผลิตภัณฑยางพารา 

− สงเสริมการผลิตพลังงานชีวมวลจากเศษไมยางพารา และการผลิตกอนเชื้อเพลิงจากไม 

(Wood Pellet) 

− สงเสริมการจัดตั้งธุรกิจ Startups ท่ีมุงเนนการใชเทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ

ยางพารา 
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ตัวช้ีวัด/เปาหมาย: ยุทธศาสตรท่ี 5 
 

ตัวชี้วัด หนวย 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

(ป 2559) 

เปาหมาย ระยะ ... 

1-5 ป 

(2560-2564) 

6-10 ป 

(2565-2569) 

11-15 ป 

(2570-2574) 

16-20 ป 

(2575-2579) 

(1) จํานวนหองปฏิบัติการทดสอบและรับรองคุณภาพท่ีไดมาตรฐานใน

ระดับนานาชาติท่ีตั้งข้ึนใหม 
แหง/ป N/A 1 1 1 0 

(2) มูลคาเงินลงทุนทางตรงจากตางประเทศในอุตสาหกรรมยางพารา ลานดอลลาร 

สรอ./ป 
N/A 500 1,000 1,500 2,000 

(3) สัดสวนการใชยางภายในประเทศ รอยละ 13.6 18.0 22.5 28.0 35.0 
(4) สัดสวนการใชยางในหนวยงานภาครัฐตอการใชยางภายในประเทศ รอยละ 0.5 15.0 15.0 15.0 15.0 
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หนวยงานท่ีเกี่ยวของ: ยุทธศาสตรท่ี 5 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 5 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

5.1 (1) แผนงานปรับปรุงแกไข พรบ. การยางฯ รอยละความกาวหนาใน

การปรับปรุงแกไข

กฎหมาย 

รอยละ 100.0 - - - การยางฯ 2.0 

(2) แผนงานปรับปรุงแกไข พรบ. ควบคุมยาง รอยละความกาวหนาใน

การปรับปรุงแกไข

กฎหมาย 

รอยละ 100.0 - - - การยางฯ, กรมวิชาการ

เกษตร 

2.0 

(3) แผนงานปรับปรุงแกไขมาตรการสงเสริม

การลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (FDI) 

ในอุตสาหกรรมยางพารา 

รอยละความกาวหนาใน

การปรับปรุงแกไข

กฎหมาย 

รอยละ 100.0 - - - สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน, การ

ยางฯ 

2.0 

(4) แผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช

กฎหมายเก่ียวกับยางพารา 

จํานวนผูกระทําผิดท่ี

ไดรับการลงโทษ 

ราย 50 50 50 50 การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

10.0 

(5) แผนงานทบทวน และปรับปรุงแกไข

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกําหนด

ขอบเขตของพ้ืนท่ีปาสงวน/อุทยาน

แหงชาติใหสอดคลองกับขอเท็จจรงิ/

สถานการณในปจจุบัน 

รอยละความกาวหนาใน

การปรับปรุงแกไข

กฎหมาย 

รอยละ 100.0 - - - การยางฯ, กรมปาไม, 

กรมอุทยานแหงชาติฯ 

2.0 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 5 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

5.1 (6) แผนงานรักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและแกไขปญหาท่ีดิน 

(กิจกรรมยอยแกไขปญหาท่ีดินในพ้ืนท่ีปา

อนุรักษ โดยใชเทคโนโลยสีํารวจจาก

ระยะไกล) 

จํานวนพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ี

สามารถแกไขปญหาได 

ไร 250,000 - - - กรมอุทยานแหงชาติฯ 30.0 

5.2 (1) แผนงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ยางพาราภาคใต จ.สงขลา และโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ 

รอยละความกาวหนาใน

การพัฒนานิคม

อุตสาหกรรมยางพารา 

รอยละ 100.0 - - - การนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 

N/A 

(2) แผนงานพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ยางพาราภาคตะวันออก จ.ระยอง และ

โครงสรางพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ 

รอยละความกาวหนาใน

การพัฒนานิคม

อุตสาหกรรมยางพารา 

รอยละ - 100.0 - - การนิคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 

N/A 

(3) แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง

หองปฏิบัติการทดสอบและรับรอง

คุณภาพยาง และผลิตภณัฑยางพารา 

จํานวนหองปฏิบัติการ

ทดสอบและรับรอง

คุณภาพท่ีไดมาตรฐาน

ยอมรับในระดับ

นานาชาติท่ีตั้งข้ึนใหม 

แหง 3 5 5 - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

5.2 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 5 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

5.2 (4) แผนงานศึกษาและพัฒนาระบบ Logistic 

& Supply Chain สําหรับอุตสาหกรรม

ยางพารา 

จํานวนระบบ Logistic 

& Supply Chain 

สําหรับอุตสาหกรรม

ยางพารา 

ระบบ 1 - - - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

10.0 

(5) โครงการจัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ

เก่ียวกับยาง และผลติภณัฑยางพารา 

รอยละความกาวหนาใน

การจัดตั้งศูนยบริการ

แบบเบ็ดเสร็จฯ 

รอยละ 75.0 100.0 - - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

20.0 

(6) โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยยางลอ รอยละความกาวหนาใน

การจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ 

รอยละ 75.0 100.0 - - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

200.0 

(7) โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยยางท่ีใชในทาง

การแพทย 

รอยละความกาวหนาใน

การจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ 

รอยละ 50.0 100.0 - - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

80.0 

(8) โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยยางท่ีใชในงาน

ดานวิศวกรรม 

รอยละความกาวหนาใน

การจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ 

รอยละ - 100.0 - - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

80.0 

(9) โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยยางนาโนคอม

โพสิต และยางท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

รอยละความกาวหนาใน

การจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ 

รอยละ - 100.0 - - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

80.0 

(10) โครงการจดัตั้งสถาบันวิจัยและออกแบบ

ผลิตภณัฑไมยางพารา 

รอยละความกาวหนาใน

การจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ 

รอยละ - 100.0 - - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

80.0 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 5 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

5.2 (11) โครงการจดัตั้งศูนยทดสอบยานยนตและ

ยางลอแหงชาต ิ

รอยละความกาวหนาใน

การจัดตั้งศูนยทดสอบ

ยานยนตและยางลอ

แหงชาติ 

รอยละ 100.0 - - - สํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

3,705.7 

(12) แผนงานกอสรางทาเรือสงขลา แหงท่ี 2 รอยละความกาวหนาใน

การกอสรางทาเรือ

สงขลา แหงท่ี 2 

รอยละ 20.0 100.0 - - กรมเจาทา N/A 

5.3 (1) โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนความ

ตองการและแผนพัฒนากําลังคนดาน

ยางพารา 

จํานวนผลการศึกษา เรื่อง 1 - - - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

5.0 

(2) แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

หลักสตูรการเรยีนการสอนท่ีเก่ียวของกับ

ยางพารา 

จํานวนหลักสตูรฯ ท่ี

ไดรับการพัฒนาข้ึนใหม 

หลักสตูร 3 5 5 - สถาบันการศึกษา, การ

ยางฯ 

13..0 

(3) แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรท่ีเก่ียวของกับยางพารา 

จํานวนการผลิตบุคลากร

ดานยางพารา (ตั้งแต

ระดับอาชีวศึกษาข้ึนไป) 

คน 1,200 2,000 2,500 2,500 สถาบันการศึกษา, การ

ยางฯ 

9.5 

(4) แผนงานสงเสริมการฝกอบรมบุคลากร

ดวยหลักสูตรระยะสั้นดานการแปรรูป

ยาง/ไมยางพารา 

จํานวนผูผานการอบรม คน 2,400 3,000 1,500 1,500 สถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงาน, หนวยงาน

ภาคเอกชน, การยางฯ 

16.8 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 5 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

5.3 (5) โครงการศึกษาเพ่ือวางแผนการบริหาร

จัดการแรงงานตางดาวท่ีทํางานอยูใน

อุตสาหกรรมยางพารา 

จํานวนผลการศึกษา เรื่อง 1 - - - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

5.0 

(6) แผนงานสนับสนุนการจดัตั้ง

สถาบันการศึกษาเฉพาะทางดานยางพารา 

จํานวนสถาบันการศึกษา

เฉพาะทางดานยางพารา 

แหง - 1 - - สถาบันการศึกษา, การ

ยางฯ 

N/A 

5.4 (1) แผนงานสงเสริมการใชยางในหนวยงาน

ภาครัฐ 

สัดสวนปริมาณการใช

ยางในหนวยงานภาครัฐ

ตอปริมาณการใชยาง

ภายในประเทศ 

รอยละ 5.0 10.0 10.0 10.0 การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

20.0 

(2) แผนงานสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยนจากการ

ผลิตยางแปรรปูข้ันตนไปเปนการผลิต

ผลิตภณัฑยาง 

จํานวนสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางปรับเปลี่ยน

จากการผลิตยางแปรรูป

ข้ันตนไปเปนการผลิต

ผลิตภัณฑยาง 

แหง 40 100 100 100 การยางฯ 19.0 

(3) แผนงานจัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจดานการ

แปรรูปยางพารา 

จํานวนศูนยบมเพาะ

ธุรกิจดานการแปรรูป

ยาง/ไมยางพารา 

แหง 1 3 - - การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

120.0 
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แผนปฏิบัติการ: ยุทธศาสตรท่ี 5 (ตอ) 
 

กล
ยุท

ธที่
 

ชื่อแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด หนวย 

เปาหมาย 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 
2560-

2564 

2565-

2569 

2570-

2574 

2575-

2579 

5.4 (4) แผนงานสงเสริมการผลิตพลังงานชีวมวล

จากเศษไมยางพารา และการผลติกอน

เช้ือเพลิงจากไม (Wood Pellet) 

มูลคาการสงออกกอน

เช้ือเพลิงจากไมท่ีเพ่ิมข้ึน 

ลานบาท/ป 2,500 3,000 4,000 5,000 การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

10.0 

(5) แผนงานสงเสริมการจดัตั้งธุรกิจ Startups 

ท่ีมุงเนนการใชเทคโนโลยี/นวัตกรรมใน

การผลิตผลิตภณัฑยางพารา 

จํานวนธุรกิจ Startups ท่ี

มุงเนนการใชเทคโนโลยี/

นวัตกรรมในการผลิต

ผลิตภัณฑยางพารา 

ราย 2 5 5 5 การยางฯ, หนวยงาน

อ่ืนๆ 

8.5 

(6) แผนงานปรับปรุง/พัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกทางการคาเพ่ือดึงดูดการลงทุน

ทางตรงฯ ในอุตสาหกรรมยางพารา 

มูลคาเงินลงทุนทางตรง

จากตางประเทศใน

อุตสาหกรรมยางพารา 

ลาน

ดอลลาร 

สรอ./ป 

500 1,000 1,500 2,000 สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน, การ

ยางฯ, หนวยงานอ่ืนๆ 

N/A 

(7) โครงการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน 

(Road Show) ในประเทศท่ีเปนตลาด

เปาหมาย 

จํานวนครั้งในการจัด

กิจกรรม 

ครั้ง 4 10 - - สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน, การ

ยางฯ, หนวยงานอ่ืนๆ 

140.0 

(8) แผนงานศึกษาความตองการ และโอกาส

ในการยายฐานการลงทุนของธุรกิจผลติ

ผลิตภณัฑยางพารามายังประเทศไทย 

จํานวนผลการศึกษา เรื่อง 2 2 - - สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน 

20.0 
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7. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ สูการปฏิบัต ิ

 

 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ปไปสูการปฎิบัติมีแนวทางในการดําเนินการดังนี้ 

 

1. แตงตั้ง “คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราฯ” ข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย และแตงตั้ง “คณะทํางานดานตาง ๆ” ข้ึนมาเพ่ือรับผิดชอบการขับเคลื่อน

แตละยุทธศาสตร โดยท้ังคณะอนุกรรมการฯ และคณะทํางานดานตางๆ นั้นจะทํางานภายใตคณะกรรมการนโยบาย

ยางธรรมชาติ (กนย.) 

2. สรางความเขาใจแกหนวยงานงานตางๆ จะตองมีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให

เขาใจในเนื้อหาสาระ เจตนารมณ จุดมุงเนน และเปาหมายของยุทธศาสตรฯ รวมท้ังตระหนักถึงความสําคัญ  

มีความรูสึกเปนเจาของ และมีความเต็มใจท่ีจะรวมกันผลักดันยุทธศาสตรฯ ใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งเอาไว  

เพ่ือนําไปสูการระดมทรัพยากรและบูรณาการการทํางานโดยทุกฝายไดประโยชนรวมกัน 

3. หนวยงานท่ีมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราฯ จะตองกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ

เปาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

รวมท้ังควบคุมกํากับการดําเนินงานใหเกิดผลสําเร็จ 

4. หนวยงานท่ีมีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราฯ จะตองสรางความเชื่อมโยงระหวาง

ยุทธศาสตรฯ กับแผนงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราฯ จะตองกํากับ ติดตาม รายงานและประเมินผล

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ทราบเปนระยะ ๆ 

 

แผนภาพท่ี 13 กลไกในการขับเคลือ่นยุทธศาสตรยางพาราฯ 

 
 

- 81 - 



 

ตารางท่ี 23 หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราฯ 

ยุทธศาสตรท่ี ... กลยุทธท่ี ... 
ชื่อหนวยงานรวมขับเคลือ่นยุทธศาสตรยางพาราฯ 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงานสนับสนนุ 

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 การยางแหงประเทศไทย กรมสงเสรมิการเกษตร, กรมสงเสริมสหกรณ 

2 2.1 การยางแหงประเทศไทย - 

2.2 การยางแหงประเทศไทย กรมสงเสรมิการเกษตร, กรมสงเสริมสหกรณ 

2.3 การยางแหงประเทศไทย สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 

3 3.1, 3.2, 3.3 กระทรวงวิทยาศาสตรฯ, 

สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 

การยางแหงประเทศไทย 

 

3.4 การยางแหงประเทศไทย สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 

4 4.1 การยางแหงประเทศไทย คณะกรรมการหลักทรัพยฯ (กลต.),  

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

4.2, 4.3 กระทรวงพาณิชย การยางแหงประเทศไทย 

4.4 การยางแหงประเทศไทย สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 

สมาคมท่ีเก่ียวของกับยาง/ไมยางพารา 

5 5.1 การยางแหงประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร, 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

5.2 การยางแหงประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย 

5.3 สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย การยางแหงประเทศไทย 

สมาคมท่ีเก่ียวของกับยาง/ไมยางพารา 

5.4 การยางแหงประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม, 

สมาคมท่ีเก่ียวของกับยาง/ไมยางพารา 

 

 อนึ่งในการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ปไปสูการปฎิบัตินั้นไดมีการกําหนด

กรอบแนวทางในการดําเนินการขับเคลื่อนโดยแบงออกเปน 3 ระยะคือ (1) ระยะ 1-5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

(2) ระยะ 6-10 ป (พ.ศ. 2565-2569) และ (3) ระยะ 11-20 ป (พ.ศ. 2570-2579)  

 

(1) ระยะ 1-5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 

 

ในการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราในระยะ 1-5 ป (พ.ศ. 2560-2564) นั้นจะมุงเนน

ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 

 บังคับใชกฎหมายเพ่ือจัดการแกไขปญหาสวนยางท่ีบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวน/อุทยานแหงชาติให

หมดไปโดยเร็ว 
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 โคนตนยางเกา และปลูกแทนดวยยางพันธุดี หรือไมยืนตนชนิดอ่ืนท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

 กําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเพาะปลูกยาง กําหนดใหการปลูกยางใหมตองมาข้ึน

ทะเบียนกอนปลูก และกําหนดสัดสวนของพันธุยางในการสงเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน 

 ประกาศมาตรฐานการจัดการปาไมอยางยั่งยืน (FSC) ของประเทศไทย และสงเสริม 

ใหเกษตรกรชาวสวนยางยื่นขอ FSC 

 ดําเนินการชักจูงใหนักลงทุนชาวไทยและชาวตางประเทศลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีใชยางพารา

เปนวัตถุดิบในประเทศไทยมากข้ึน 

 สงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางลดจํานวนตนยางในสวนยาง และทําสวนยางผสมผสาน 

 เพ่ิมผลผลิตโดยสงเสริมการปลูกยางพันธุดีท่ีใหผลผลิตสูง และใชระบบการกรีดท่ีเหมาะสม

กับยางแตละพันธุ  

 สนับสนุนการจัดตั้งหองปฏิบัติการทดสอบและรับรองคุณภาพยาง และผลิตภัณฑยางพารา 

ท่ีผานมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบ (ISO-17025) 

 ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศดานยางพาราใหมีความเปนเอกภาพ มีความสมบูรณถูกตอง และทันสมัย 

 ผลักดันการใชยางในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 วิจัยและพัฒนาพันธุยาง รูปแบบการปลูกยาง และระบบการกรีดยางท่ีใหผลผลิตสูง  

 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยางชนิดใหมโดยเนนผลิตภัณฑท่ีใชยางในปริมาณมาก หรือผลิตภัณฑ 

ท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 

 เพ่ิมจํานวนนักวิจัยหนาใหมท่ีทํางานเก่ียวกับยางพารา และสนับสนุนใหมีการกําหนดโจทย

วิจัยจากปญหา/ความตองการของภาคธุรกิจเอกชน 

 เชื่อมโยงธุรกรรมการซ้ือขายยางในตลาดกลางยางพาราแตละแหงเขากับตลาดยางทองถ่ิน 

เพ่ือสรางขอมูลดานปริมาณและราคาใหท่ัวโลกนําไปใชในการอางอิง 

 สงเสริมใหสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยนจากการผลิตยางแปรรูปข้ันตนไปเปนการผลิต

ผลิตภัณฑยางพารา 

 จัดตั้งศูนยบมเพาะธุรกิจ (Business Incubation Center) ดานการแปรรูปยาง/ไมยางพารา 

 จัดตั้งศูนยจําหนายสินคาประเภทผลิตภัณฑยางพาราในยานแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 

 จัดงานแสดงสินคาประเภทผลิตภัณฑยางพารา (Thailand Rubber Expo)  

 จัดกิจกรรม Road Show ในประเทศท่ีเปนตลาดเปาหมาย เพ่ือนําเสนอสิทธิประโยชน/

สิ่งจูงใจตางๆ 

 ปรับปรุงแกไข พรบ. การยางฯ และ พรบ. ควบคุมยาง ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

และเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ 
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(2) ระยะ 6-10 ป (พ.ศ. 2565-2569)  

 

ในการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราในระยะ 6-10 ป (พ.ศ. 2565-2569) จะมุงเนน 

ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 

 สนับสนุนใหผูผลิตผลิตภัณฑยางพาราปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑยางพาราใหได

มาตรฐาน มอก. และมาตรฐานสากล 

 ผลักดัน และสรางสิ่งจูงใจใหมีการนําเอาผลงานวิจัยไปใชประโยชน และตอยอดในเชิงพาณิชย 

 ออกมาตรการดานการเงินและการคลังเพ่ือจูงใจใหภาคเอกชนผลิตผลิตภัณฑเพ่ือทดแทนการ

นําเขาจากตางประเทศ 

 สนับสนุนใหผูผลิตผลิตภัณฑยางพาราไดมีโอกาสนําสินคาไปเปดตลาดในตางประเทศ  

 จัดตั้งศูนยแสดงและจําหนายสินคาประเภทยางพาราในประเทศท่ีเปนตลาดเปาหมาย 

 จัดทําตราสินคาผลิตภัณฑยางพารา ภายใตชื่อ “Rubber Product of Thailand” พรอมท้ัง

ประชาสัมพันธภาพลักษณในประเทศท่ีเปนตลาดเปาหมาย  

 ออกมาตรการดานการเงินเพ่ือจูงใจใหผูประกอบการสงออกผลิตภัณฑยางเพ่ิมข้ึน 

 จัดตั้งสถาบันวิจัยยางลอ และสถาบันวิจัยยางท่ีใชในทางการแพทย 

 พัฒนาการซ้ือขายยางพาราในรูปแบบของ “กองทุนอีทีเอฟยางพารา (Rubber ETF)”  

 พัฒนา “กองทุนรักษาเสถียรภาพรายไดของเกษตรกรชาวสวนยาง” 

 พัฒนานิคมอุตสาหกรรมยางพาราภาคตะวันออก (จ.ระยอง) และโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

เก่ียวของ 

 ปรับปรุง/พัฒนาระบบโลจิสติกสยาง และยกระดับระบบการขนสงทางราง/ทางน้ํา 

 

(3) ระยะ 11-20 ป (พ.ศ. 2570-2579) 

 

ในการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพาราในระยะ ระยะ 11-20 ป (พ.ศ. 2570-2579) จะมุงเนน 

ในเรื่องตาง  ๆดังนี้ 

 

 พัฒนาและจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสําหรับใชทดแทนแรงงานคนในสวนยาง 

 จัดตั้งสถาบันวิจัยยางท่ีใชในงานดานวิศวกรรม สถาบันวิจัยยางนาโนคอมโพสิต และสถาบัน

ออกแบบ (Design Center) ผลิตภัณฑไมยางพารา 

 จัดตั้งศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เก่ียวกับยาง และผลิตภัณฑยางพารา 

 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมจากองคประกอบท่ีไมใชยางในน้ํายาง 

- 84 - 



 

 ปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีปาสงวน/อุทยานแหงชาติ

ใหสอดคลองกับขอเท็จจริง/สถานการณในปจจุบัน 

 จัดตั้งสํานักงานสงเสริมการคายางพาราข้ึนในประเทศท่ีเปนตลาดเปาหมาย 

 

8. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Critical Success Factor: CSF) 

 

ในการจัดทํายุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ตั้งเปาหมายท่ีจะ “ประเทศผูผลิตยาง

คุณภาพดี เกษตรกรมีรายไดม่ันคง” โดยปจจัยแหงความสําเร็จ (CSF) ท่ีจะชวยผลักดันทําใหประเทศไทยกาว

ไปสูจุดนั้นไดนั้นประกอบดวย 

 

1. นโยบายของรัฐตองชัดเจน มียุทธศาสตรท่ีสามารถนําไปปฏิบัติ (Implement) ได และจะตองมีการปฏิบัติ

อยางจริงจัง และตอเนื่อง 

2. จะตองมีงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรยางพารา คือ การยางแหงประเทศไทย 

ตองเปน Intelligent Unit ท่ีมีความพรอมท้ังดานวิชาการ และการปฏิบัติ 

4. มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอยางเปนระบบ 

5. มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางสรรคผลิตภัณฑดวยนวัตกรรมท่ีทันสมัย เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง

อยางตอเนื่อง 

6. มีการกําหนดมาตรฐานผลิตภณัฑยาง และมีการผลักดันและพัฒนาผูประกอบการและสถานประกอบการ

ใหไดมาตรฐาน 

7. สนับสนุนใหเกษตรกร และ ผูประกอบการท้ังในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา สามารถเขาถึง

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยไดอยางท่ัวถึง 

8. ตองมีหองปฏิบัติการ หรือศูนยทดสอบผลิตภัณฑท่ีทันสมัย มีมาตรฐาน เปนท่ียอมรับในระดับสากล 

9. มีการสงเสริมผูประกอบการ โดยเฉพาะในสวนของอุตสาหกรรมปลายน้ํา  

10. มีการสนับสนุนใหผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

 

ท้ังนี้มีสิ่งท่ีตองดําเนินการเรงดวนในระยะสั้น ดังนี้ 

 

1. ใหขอมูล ขาวสาร ท่ีถูกตอง ใหใหเกษตรกร และ ผูประกอบการ สามารถนําไปใชในการตัดสินใจได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมใหสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบการปองกันความเสี่ยงของราคาโดยใช

ประโยชนจากตลาดซ้ือขายลวงหนา 

3. สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางใหมีความเขมแข็ง 
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4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐและเอกชนใชยางในประเทศเพ่ิมชึ้น 

5. ปรับปรุงแกไขใหกลไกตลาดมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการสงเสริมใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม 

เพ่ือปองกันไมใหเกิดปญหาการผูกขาดในระบบตลาดยาง 

 

9. แผนบริหารความเสี่ยง 

 

บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลกระทบท้ังทางตรงหรือทางออมตอความสําเร็จของยุทธศาสตร

ยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ดวยเหตุนี้จึงจําเปนท่ีจะตองประเมินความเสี่ยง และหาวิธีจัดการ 

กับความเสี่ยงท่ีมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น 

 

9.1 การประเมินความเส่ียง 

 

 บริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลกระทบตอยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

ใน 4 ประเด็นดวยกัน คือ (1) การเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุ และการขยายตัวของความเปนเมือง ซ่ึงจะทําให

เกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในสวนยาง (2) การเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตยางในตลาดโลกจากประเทศ 

ท่ีอยูในกลุมซีแอลเอ็มวี และทวีปแอฟริกา ซ่ึงจะทําใหราคายางในตลาดโลกมีแนวโนมลดต่ําลง (3) การเกิดภาวะโลกรอน 

ซ่ึงจะทําใหปริมาณผลผลิตน้ํายางดิบลดลง (4) ยางสังเคราะหมีแนวโนมท่ีจะสามารถใชทดแทนยางธรรมชาติได

มากข้ึน ซ่ึงจะทําใหการขยายตัวของปริมาณความตองการใชยางธรรมชาติในระยะยาวมีขอจํากัด/อุปสรรค  

โดย 2 ประเด็นแรกมีความเสี่ยงอยูในระดับสูง (High) สวน 2 ประเด็นหลังมีความเสี่ยงระดับปานกลาง (Medium) 

 

9.2 การจัดการความเส่ียง 

 

 ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงท้ัง 4 ประเด็นคือ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat) โดย

ความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุและการขยายตัวของความเปนเมือง ควรจัดการโดยการสงเสริม

ใหเกษตรกรรวมกลุมเพ่ือบริหารจัดการสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ พรอมกับวิจัยพัฒนา และ/หรือจัดหา

เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน คนในสวนยาง ในขณะท่ีความเสี่ยงเรื่องการเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตยางในตลาดโลก

จากประเทศท่ีอยูในกลุมซีแอลเอ็มวีและทวีปแอฟริกาควรจัดการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตตอหนวยพ้ืนท่ีเพ่ือ

ลดตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันได กําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเพาะปลูกยาง และกําหนดใหการปลูกยาง

ใหมจะตองมาข้ึนทะเบียนกอนปลูก สําหรับความเสี่ยงเรื่องการเกิดภาวะโลกรอนควรจัดการโดยการวิจัยพัฒนา 

พันธุยางและระบบการกรีดยางแบบใหมๆ ท่ีใหผลผลิตน้ํายางสูงข้ึน สวนความเสี่ยงเรื่องยางสังเคราะห 

มีแนวโนมท่ีจะสามารถใชทดแทนยางธรรมชาติไดมากข้ึนนั้น ควรจัดการโดยวิจัยและพัฒนายางธรรมชาติ 

ใหสามารถใชรวมกับยางสังเคราะหไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หรือทดแทนวัสดุอ่ืนในสินคาและการบริการ

ตางๆ สงเสรมิการใชยางในประเทศ และพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา  
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ตารางท่ี 24 การประเมินความเสี่ยงจากบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ความเสี่ยง ผลกระทบ/ความเสียหายท่ีอาจจะเกิด ประเภทความเสี่ยง 
โอกาส/

ความถี่ 

ผลกระทบ/

ความรุนแรง 

คะแนน

ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง 

1. การเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุ และ

การขยายตัวของความเปนเมือง 

ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในสวนยาง ดานปฏิบัติการ 5 3 15 สูง (High) 

2. การเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตยางใน

ตลาดโลกจากประเทศท่ีอยูในกลุมซีแอล

เอ็มวี และทวีปแอฟริกา 

ทําใหราคายางในตลาดโลกมีแนวโนมลดต่ําลง ดานการเงิน 4 3 12 สูง (High) 

3. การเกิดภาวะโลกรอน ทําใหปริมาณผลผลิตนํ้ายางดิบลดลง ดานการเงิน 5 2 10 ปานกลาง (Medium) 

4. ยางสังเคราะหมีแนวโนมท่ีจะสามารถใช

ทดแทนยางธรรมชาตไิดมากข้ึน 

ทําใหการขยายตัวของปรมิาณความตองการใชยาง

ธรรมชาติในระยะยาวมีขอจํากัด/อุปสรรค 

ดานปฏิบัติการ 3 3 9 ปานกลาง (Medium) 

 

ตารางท่ี 25 การจัดการความเสี่ยงจากบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ความเสี่ยง ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดในการจัดการความเสี่ยง 

1. การเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุ และ

การขยายตัวของความเปนเมือง  

การลดหรือควบคมุความเสี่ยง (Treat) สงเสริมใหเกษตรกรชาวสวนยางทํางานเปนแรงงานในสวนยางแปลงใหญ พรอมกับวิจัย

พัฒนา และ/หรือจัดหาเทคโนโลยีทดแทนแรงงานคนในสวนยาง 

2. การเพ่ิมข้ึนของปริมาณผลผลิตยางใน

ตลาดโลกจากประเทศท่ีอยูในกลุมซีแอล

เอ็มวี และทวีปแอฟริกา 

การลดหรือควบคมุความเสี่ยง (Treat) โคนตนยางเกาและปลูกแทนดวยยางพันธุดีหรือไมยืนตนชนิดอ่ืนท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ, 

กําหนดเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับเพาะปลูกยาง และกําหนดใหการปลูกยางใหมจะตองมาข้ึน

ทะเบียนกอนปลูก 

3. การเกิดภาวะโลกรอน การลดหรือควบคมุความเสี่ยง (Treat) วิจัยพัฒนาพันธุยางและระบบการกรีดยางแบบใหมๆ ท่ีใหผลผลิตนํ้ายางสูงข้ึน 

4. ยางสังเคราะหมีแนวโนมท่ีจะสามารถใช

ทดแทนยางธรรมชาติไดมากข้ึน 

การลดหรือควบคมุความเสี่ยง (Treat) ลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกยาง, ลดสัดสวนการสงออกยางแปรรูปข้ันตน, สงเสริมการใชยางในประเทศ 

และพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑยางพารา 
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10. แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 

 

แผนภาพท่ี 14 แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) ยุทธศาสตรยางพาราระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
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