
งานวิจัยด้านยางพาราเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ประเทศไทยในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) เพ่ือให้หลุด
พ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง มีกลยุทธ์ที่ส าคัญคือการสร้างมูลค่าของสินค้าเกษตร เพราะเป็นแหล่ง
สร้างรายได้หลักและการจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศไทย ด้วยการน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมา
ใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของวัตถุดิบทางการเกษตร 

สินค้าเกษตรที่มีความส าคัญของประเทศไทยอันดับต้นๆ คือ 
ยางพารา โดยทุกรัฐบาลและผู้ที่ เกี่ยวข้องได้ให้ความส าคัญ เพราะ
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้ประเทศปีละหลายแสนล้าน
บาทจากการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ยางพาราจึงเป็นทรัพยากรที่มี
ค่ายิ่งของประเทศไทยและเป็นหนึ่งในทรัพยากรเพียงไม่กี่ประเภทที่
ประเทศจะสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล นอกจากนี้ ยังท าให้เกิดการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมยางอย่างต่อเนื่องโดยผู้ประกอบการไทยและ
ต่างชาติ มีการจ้างแรงงานภายในประเทศ เกิดระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่
หมุนเวียนในประเทศ  

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงเป็นเพียงผู้ผลิตวัตถุดิบยางพารา
อันดับหนึ่งของโลก ที่ไม่สามารถก าหนดราคาขายได้ ต้องพ่ึงพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ที่ผ่านมาราคายางพารา
มีความผันผวน ไม่มีเสถียรภาพ ส่งผลกระทบต่อทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง ท าให้ชะลอ
ความสามารถในการแข่งขัน มีผลให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางบางรายพยายามปรับเปลี่ยนไปใช้ยาง
สังเคราะห์ทดแทน เนื่องจากสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ง่ายกว่า อีกทั้งประเทศเพ่ือนบ้านยังเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก
ยางมากขึ้น การแข่งขันด้านราคาจะรุนแรงขึ้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องหนีจากการเป็นประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบ
ยางพารา ให้เป็นประเทศผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารามูลค่าสูงเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าและยกระดับความสามารถในการ
แข่งขนั 

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ซึ่งเป็น
หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยของประเทศเห็นตรงกันว่า การ
พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ จ าเป็นต้องสร้างนวัตกรรม
และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น คอบช. 
จึงได้มอบหมายให้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็น
หน่วยงานบริหารจัดการทุนวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ : กลุ่มเรื่องยางพาราตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้น



มา โดยมียุทธศาสตร์การวิจัยยางพารา พ.ศ. 2555-2559 เป็นกรอบก าหนดทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยในแต่ละปี 
เพ่ือให้การบริหารการจัดการงานวิจัยเกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ     

ส านักประสานงานชุดโครงการยาง จึงได้จัดตั้งขึ้นโดย สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ คอบช. ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2557 โดยส านักประสานงานชุด
โครงการยาง ที่ส านักงานตั้งอยู่ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท าหน้าที่บริหารจัดการโครงการวิจัยด้านยางพาราแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้การบริหาร
จัดการทุนวิจัยยางพาราของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการซ้ าซ้อน และบริหารจัดการการใช้
งบประมาณวิจัยของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการต่อยอดใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบต่างๆ 
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราให้ยั่งยืน 

อย่างไรก็ตาม การบริหารงานวิจัยด้านยางพาราก็มีความ
ยากล าบากอยู่หลายประการ เช่น ยังขาดนักวิจัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านยางพาราอีกเป็นจ านวนมาก ขั้นตอนใน
การบริหารงานวิจัยมีหลายล าดับท าให้เกิดความล่าช้า ขาด
การบูรณาการงานวิจัยแบบสหวิชา ( interdisciplinary 
fields) ท าให้ไม่สามารถมองโจทย์ได้อย่างรอบด้านและขาด
การท างานเป็นทีม รวมถึงกระบวนการและระยะเวลาในการ
ออกผลิตภัณฑ์สู่ตลาดนานเกินไป (time to market) เป็นต้น 

ท าให้การตอบโจทย์วิจัยแบบมุ่งเป้าที่ผ่านมายังไม่ชัดเจน  

ส าหรับเป้าหมายต่อไปของการบริหารงานวิจัยด้านยางพาราแบบมุ่งเป้า จะต้องปรับปรุงกระบวนการและ
ลดขั้นตอนการบริหารงานวิจัยให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น ส่วนโจทย์วิจัยจะต้องชัดเจนในการน าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ได้ เห็นผลรวดเร็วและตรงกับความต้องการของประเทศ ซึ่งจะเน้นไปถึงโจทย์วิจัยการแปรรูปไปเป็น
ผลิตภัณฑ์ยางให้มากขึ้นและเห็นผลรวดเร็ว รวมถึงเน้นการต่อยอดเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยางพาราให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม โจทย์วิจัยที่เกี่ยวกับงานนโยบาย (selected topic) ตามความ
ต้องการของภาครัฐบาลก็ยังคงต้องด าเนินการอยู่ แต่จะมีสัดส่วนที่น้อยกว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและการต่อ
ยอดเครื่องมืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมยางตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 



ส าหรับตัวอย่างงานวิจัยยางพาราแบบมุ่งเป้าจากปีงบประมาณ 
2556 มีโครงการที่น่าสนใจ ดังนี้ การผลิตยางธรรมชาติความ
หนืดคงที่ด้วยกระบวนการป้องกันการเกิดเจลโดย  

1. การผลิตยางธรรมชาติความหนืดคงที่ด้วยกระบวนการ
ป้องกันการเกิดเจล ดร. ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  เป็นการสร้างมูลค่าเ พ่ิมให้กับวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมยางระดับกลางน้ าเพ่ือให้ยางแห้งมีความหนืดคงที่ 
ท าให้เมื่อน าไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ าก็จะมีคุณภาพคงที่ 

โดยใช้วิธีการที่มีต้นทุนต่ าและปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เป็นการลดข้อด้อยของยางธรรมชาติ เนื่องจาก เมื่อเก็บยาง
ธรรมชาติไว้นานๆ จะเกิดความแข็งขณะเก็บขึ้นอันเนื่องมาจากเจล ท าให้เวลาน ายางไปใช้งานต้องมีการบดยาง
ก่อนทุกครั้ง เป็นการเพ่ิมขั้นตอนและสูญเสียพลังงานในกระบวนการผลิต ดังนั้น การป้องกันการเกิดเจลขึ้นจะท า
ให้ยางธรรมชาติมีความหนืดคงท่ีได้ 

2. การวิจัยเพ่ือการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย (ปีที่ 2) โดย ดร.สุภา วิรเศรษณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อก าหนดคุณภาพที่เหมาะสมของท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอส าหรับใช้ขนส่งน้ าในงานทั่วไป 
และท่อยางทนความดันอากาศ รวมถึงจัดท าเป็นร่างมาตรฐานเพื่อเสนอส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) พิจารณาประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมท่อยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ มี
มูลค่าการส่งออกเป็นล าดับที่ 4 รองจากยางยานพาหนะ ถุงมือ และเส้นด้ายยางยืด แม้ว่าในแต่ละปี ประเทศไทย
ผลิตท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอและท่อยางทนความดันอากาศ เพ่ือการส่งออกและใช้งานภายในประเทศเป็น
จ านวนมาก แต่ สมอ. ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานข้อก าหนดเกณฑ์คุณภาพของท่อยางเสริมแรงด้วยสิ่งทอส าหรับ
ใช้ขนส่งน้ าในงานทั่วไป โครงการนี้จึงได้ถูกน าเสนอขึ้นเพ่ือศึกษาความพร้อมและขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการไทยก่อนที่จะรับมาตรฐานดังกล่าวมาก าหนดใช้เป็น มอก. ของประเทศ 

3. แผนงานวิจัยอุปกรณ์ทางการแพทย์เชิงก้าวหน้าจาก
ยา ง ธ ร รมชาติ  โ ดย  พญ . จริ น รั ตน์  ศิ ริ รั ตน พัน ธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 
โครงการย่อยคือ (1) การพัฒนาหุ่นจ าลองระบบโพรงจมูก
และช่องปากอัจฉริยะจากยางพาราเพ่ือฝึกหัตถการของ

แพทย์ (2) การพัฒนากล่องจ าลองระบบทางเดินอาหารจากยางพาราเพ่ือฝึกแพทย์ส่องกล้อง และ (3) การท า
ต้นแบบถุงดมยาจากยางธรรมชาติ โดยทั้ง 3 โครงการมุ่งเน้นให้ได้วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย มี
สมบัติใกล้เคียงผิวสัมผัสมนุษย์ ตอบสนองต่ออุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ที่ทันสมัย เนื่องจากเครื่องมือและ



อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงมากในปัจจุบัน เพราะเกือบทั้งหมดต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
เพ่ือให้แพทย์ได้ฝึกหัดกับอุปกรณ์จนเกิดความรู้ความช านาญก่อนมาปฏิบัติในผู้ป่วยจริง ดังนั้น การผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์จากยางธรรมชาติ เพ่ือต่อยอดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นการรองรับความต้องการภายในประเทศ 
และเป็นการลดต้นทุนในการน าเข้าอุปกรณ์เหล่านี้จากต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ยางธรรมชาติที่
ผลิตในประเทศมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

4. แผนงานวิจัยพอลิเมอร์จากยางธรรมชาติส าหรับผลิตภัณฑ์
ใหม่ทางเภสัชกรรม (ระยะที่  2) โดย อ.วิวัตน์  พิชญากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 โครงการ
ย่อยคือ (1) การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แผ่นแปะผิวหนังลิโด
เคนจากน้ ายางธรรมชาติโปรตีนต่ าผสมแป้ง (2) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีโครงสร้างความพรุนสูงสามารถบรรจุ
ยายับยั้งเชื้อโรค และเร่งการงอกของหลอดเลือดฝอย และ (3) 
การพัฒนาระบบไฮโดรเจลต้นแบบจากการเชื่อมสายอย่าง
สมบูรณ์ของยางพาราและแป้งเพ่ือใช้เร่งการหายของแผลในการ

รักษาแผลเรื้อรัง ทั้ง 3 โครงการนี้เป็นการน ายางธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรม สามารถท าได้หลาย
รูปแบบ เนื่องจากยางธรรมชาติเป็นพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น เหนียว ต้านทานต่อการขัดถูสูง และสามารถ
ป้องกันการซึมผ่านของน้ าและอากาศได้ดี 


