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ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารา ก าหนดวิสัยทัศน์การวิจัย ไว้ว่า “วิจัยและพัฒนา
ยางพาราไทยทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน” มี
พันธกิจการวิจัย ๕ ประการ ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ลดต้นทุนการผลิต และปลูกยางเพิ่มในพื้นที่ที่เหมาะสม ๒) ส่งเสริมการด าเนินการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร ๓) เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาดยางพาราระดับท้องถ่ินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูก
ยาง บนพื้นฐานความร่วมมือของเกษตรกร ๔) ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนยางให้มีมาตรฐาน เกื้อกูลระบบ
นิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และ ๕) พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การวิจัย ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์การผลักดันนโยบายที่
จ าเป็น ๒) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมและเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ าที่มีความโดดเด่น ๓) ยุทธศาสตร์การ
สนับสนุนการส่งออก และ ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารา ก าหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ไว้ว่า ในระยะ ๕ ป ี
มีการน าผลการวิจัยไปใช้สนับสนุนการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมต้นน้ าถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า
ให้สามารถก้าวเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมยางพารา 
 ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารา ครั้งนี้ได้ก าหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายไว้ดังนี้ มียุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารามีความสอดคล้องและตอบสนองนโยบาย
สถานการณ์ และปัญหาความต้องการของอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ ผลลัพธ์  คือ มีหน่วยงานหลักและ
เครือข่ายที่ส าคัญสามารถแปลงยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพาราเป็นกรอบช้ีน าให้เกิดการวิจัย
และพัฒนายางพาราเพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ ส่วนตัวช้ีวัด 
มี ๒ ข้อ คือ ๑) จ านวนข้อเสนอวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
ยางพารา และ ๒) ผลการวิจัยและนวัตกรรมการวิจัยที่สอดคล้องเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยราย
ประเด็นด้านยางพารา และได้ก าหนดเป้าหมายไว้ คือ คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรผู้ท าสวนยางและ
ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางพารา รวมทั้งความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย 
 นอกจากนี้ได้ระบุถึงหน่วยงานหลกัและเครอืข่ายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย คือ ภาครัฐ ประกอบด้วย 
กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยาง กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การสวนยาง ส านักงานส่งเสริมการลงทุน 
ส านักพัฒนาการวิจัยการเกษตร และภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมยางพาราไทย กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

ยุทธศำสตร์วิจัยรำยประเดน็ด้ำนยำงพำรำ 
 

๑. หลักและเหตผุล 
 ๑.๑ ควำมเป็นมำของงำนวิจัยด้ำนยำงพำรำ 

 การวิจัยและพัฒนายางพารามีความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา ปัจจุบันมี
หลายหน่วยงานที่ท าวิจัยและ/หรือให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านยางพารา แต่จากการติดตามผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมาพบว่า ผลงานวิจัยด้านยางพาราจ านวนหนึ่งไม่สามารถน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ ท าให้
เกิดค าถามด้านการบริหารจัดการงานวิจัย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน และ
ความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของ
ประเทศ ผู้บริหารหน่วยงานที่ท าวิจัยและ/หรือให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านยางพาราจึงได้ร่วมกันหาแนวทาง
ปรับปรุง แก้ไขปัญหา และอุปสรรคดังกล่าวด้วยการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานที่ท าวิจัยและ/หรือให้ทุนสนับสนุนการวิจัยด้านยางพาราผ่านกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์วิจัย
ยางพาราแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราช้ีน าและเป็นแผน
แม่บทส าหรับการบริหารจัดการงานวิจัยยางพาราของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยเน้นสร้างการวิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราเป็นหลัก รวมทั้งใช้งานวิจัยหนุนเสริม
เพิ่มความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยางพาราโดยผ่านจดุแข็งของแต่ละหน่วยงานวิจยั อันจะน าส่งให้เกิดผลลพัธ์
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือกันทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

๑.๒  กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประเด็นกำรพัฒนำ
ของงำนวิจัยด้ำนยำงพำรำ 

 สถานการณ์ยางของโลก โดยเฉพาะของประเทศผู้ผลิตและประเทศผู้ใช้ยางธรรมชาติ มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะข้ึนกับสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเนื่องจากการ
ใช้ยางข้ึนอยู่กับการพัฒนาความเจริญของมนุษย์  นอกจากยางธรรมชาติซึ่งเป็นผลผลิตจากต้นยางพาราแล้ว 
ยังมีการใช้ยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นผลผลิตจากน้ ามันดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางควบคู่กับยางธรรมชาติด้วย 
ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกขยายตัว การใช้ยางของโลกทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์จะมีจ านวนเพิ่มข้ึนตาม
ไปด้วย นอกจากนีค้วามต้องการใช้ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมา
จากกระบวนการผลติวัตถุดิบทั้งสองชนิด ดังนั้น สถานการณ์และแนวโน้มยางโลกจึงเปลี่ยนแปลงโดยข้ึนอยู่กับ
ตัวแปรหลายประการ 

๑) ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกต่ออุตสำหกรรมยำงพำรำ 
 นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ ถึงกลางปี ๒๕๕๑ ยางพาราในตลาดโลกมีราคาเพิ่มสูงข้ึนโดยตลอด 

โดยยางแผ่นดิบคุณภาพดีที่ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ ราคาเฉลี่ยในปี ๒๕๔๕ อยู่ที่กิโลกรัมละ ๒๙.๑๕ 
บาท ได้ปรับเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีราคาสูงสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยมีราคากิโลกรัมละ 
๑๐๖.๘๓ บาท และจากปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๑ เป็นต้นมา เกิดภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกจน
กลายเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ประกอบกับราคาน้ ามันซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางสังเคราะห์มีราคาลดลง
เช่นกัน โดยจากราคาสูงสุด (น้ ามันดิบ) เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ ราคา ๑๔๕.๒๙ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล 
ลดลงต่ าสุดเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ราคา ๓๓.๘๗ ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และในช่วงปี ๒๕๕๒–๒๕๕๔  
มรีาคาเพิ่มข้ึนลงอย่างขาดเสถียรภาพ ส าหรับปี ๒๕๕๕ มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ ๘๔.๔๖ ดอลลาร์สหรัฐต่อ
บาร์เรล ปัจจัยจากภาวะตกต่ าของเศรษฐกิจโลกและราคาน้ ามันที่ลดลงประกอบกับปัจจัยอื่นๆ อีกหลาย
ประการส่งผลใหร้าคายางแผน่ดิบคุณภาพดี ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ ่ลดลงจากราคาเฉลีย่สูงสุดเมื่อเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๑ จากราคากิโลกรัมละ ๑๐๑.๕๖ บาท เป็นราคา ๕๒.๔๐ บาท ในเดือน ๒๕๕๒ คาดกันว่า



๓ 

เมื่อเศรษฐกิจโลกกลับเข้าสู่ภาวะปกติ การใช้ยางจะกลับคืนเข้าสู่ภาวะเดิม โดยคาดการณ์ว่าความต้องการใช้
ยางของโลกจะมีแนวโน้มเพิม่สงูข้ึนตามภาวการณ์เจริญเติบโตของประเทศที่ก าลังมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจสูง 
เช่น จีน อินเดีย ประเทศกลุ่มยุโรปตะวันออก และรัสเซีย ทั้งนี้ปริมาณความต้องการยางของโลกได้ปรับตัว
สูงข้ึน ส่งผลให้ราคายางแผ่นดิบ ณ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ อยู่ที่ราคา 
๗๗.๓๕ บาทต่อกิโลกรัม 

๒) อุตสำหกรรมยำงพำรำกับสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมโลก รวมท้ังภำวะโลกร้อน 
 ปัจจุบันพื้นที่ป่าโดยรวมของโลกได้ลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก ประกอบกับประเทศที่พัฒนาแล้วและ
ประเทศก าลังพัฒนา ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาจากการพึ่งพาภาคเกษตรกรรมเป็นหลักไปเป็น
ภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศในปริมาณมาก จนมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลกโดยรวมหรือเกิดภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการ 
และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายประเทศได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว ได้จัดท าข้อตกลงร่วมกันหรือจัดท าพันธกรณีที่จะด าเนินมาตรการลดภาวะโลกร้อนให้ลดลง เพื่อลด
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของช้ันบรรยากาศ โดยมาตรการหนึ่งที่ส าคัญที่จะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศของโลก คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก ซึ่งในภาคเกษตรกรรมนั้น ยางพารานับว่าเป็นไม้ยืนต้นที่
มีความสามารถในการดูดซับก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ได้ดีมากไม่น้อยกว่าป่าไม้ธรรมชาติเขตรอ้น จากการศึกษา
ของสมาชิกสภาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนายางพาราระหว่าง ๕ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยพบว่า 
ยางพาราสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๓๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อเฮกแตร์ต่อปี หรือเท่ากับ 
๓๑๒ ล้านตันต่อปี เมื่อค านวณจากพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งโลก ซึ่งมีปริมาณเท่ากับร้อยละ ๗.๗ ของปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยสู่บรรยากาศโลกในแต่ละปี รวมทั้งมีแนวคิดในการน าเงินจากประเทศ
อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาจ่ายชดเชยให้กับประเทศเกษตรกรรม เพื่อกระตุ้นการเพิ่มพื้นที่สี
เขียวให้กับโลก ท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการท าเกษตรกรรมเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ การผลิตยาง
ธรรมชาติเป็นผลผลติจากพืช ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม แตกต่างจากการผลิตยางสังเคราะห์ซึ่งเป็น
ผลผลิตจากน้ ามันที่กระบวนการผลิตมีการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมจ านวนมาก 

๓)  โอกำสของอุตสำหกรรมยำงพำรำของประเทศไทย 
(๑) การขยายตัวของประชากรโลกเพิ่มข้ึนท าให้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มข้ึน

ด้วยและความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว แม้ว่าในช่วงที่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจความต้องการใช้ยางก็ยังมีอยู่ 

(๒) ยางธรรมชาติมีสมบัติที่ยางสังเคราะห์ไม่สามารถทดแทนได้ จ าเป็นจะต้องใช้ยาง
ธรรมชาติในการผลิตล้อยานพาหนะ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส าคัญที่ใช้ยางสูงกว่าผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ 

(๓) การรวมตัวของประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก สร้างอ านาจต่อรอง
และความเป็นธรรมในด้านเสถียรภาพราคายาง ท าให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้ 

๔)  ข้อจ ำกัดของอุตสำหกรรมยำงพำรำของประเทศไทย 
(๑) ความผันผวนของราคายางธรรมชาติในตลาดโลกมีผลกระทบอุตสาหกรรมยางทั้ง

ระบบ หากยางธรรมชาติมีราคาสูงมาก ประเทศอุตสาหกรรมจะเพิม่ความพยายามในการพัฒนาวัตถุดิบอื่นเพื่อ
ใช้ทดแทนยางธรรมชาติ ในขณะเดียวกันเมื่อราคายางธรรมชาติสูงมากจะจูงใจให้เกษตรกรในประเทศต่างๆ 
ขยายพื้นที่ปลูกยางมากขึ้น จนอาจส่งผลให้ปริมาณยางพาราเกินความต้องการ เกิดปัญหายางล้นตลาดและ
ราคาตกต่ า มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ท าให้รัฐบาลต้องช่วยเหลือด้านรายได้ เป็นวงจรที่ท้าทายให้
รัฐบาลของประเทศผู้ปลูกยางที่พยายามท าให้เกิดเสถียรภาพทั้งด้านราคาและปริมาณ 

 



๔ 

 
(๒) การขยายพื้นที่ปลูกยางของประเทศต่างๆ ที่เพิ่มข้ึน จะท าให้ผลผลิตล้นตลาด 

ราคายางตกต่ า มีผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางและเศรษฐกิจโดยรวมของไทย 
(๓) ต้นทุนการผลิตยางแปรรูปของไทยสูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตยางอื่น 

เนื่องจากค่าแรงงานและต้นทนุพลงังานของไทยสูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ยกเว้นมาเลเซียซึ่งมีค่าแรงสูงกว่า
ไทยแต่ต้นทุนพลังงานถูกกว่า 

(๔) การขยายการผลิตยางล้อในประเทศเป็นไปได้ในปริมาณที่น้อยมาก เนื่องจากเมื่อ
ผลิตเป็นยางล้อแล้วจะมีปริมาตรใหญ่ข้ึนมาก ท าให้เสียค่าขนส่งไปยังตลาดปลายทางสูง ผู้ผลิตจึ งมักมีและ
ขยายฐานการผลิตยางล้อในประเทศผู้ใช้ยางล้อเป็นหลัก หรือเป็นประเทศที่มีค่าแรงงานต่ ากว่าและการ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าไทย ในขณะที่ปัจจัยข้อได้เปรียบการอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบคือยางดิบนั้นเป็น
ประเด็นที่มีความส าคัญล าดับรอง 

๑.๓  ผลงำนวิจัยท่ีเคยมีมำแล้วในอดีตช่องว่ำงกำรวิจัยและประเด็นท่ีส ำคัญของกำรวิจัยท่ี
เกี่ยวกับงำนวิจัยด้ำนยำงพำรำซึ่งเป็นท่ีต้องกำรของประเทศ  

จากการทบทวนงานวิจัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ยังมีช่องว่างการวิจัยที่เป็นประเด็นส าคัญ
ของการวิจัย คือ ยังไม่มีการสนับสนุนด้านการผลิตยางพารา ไม่มีการก าหนดและทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ให้
เอื้อต่อการผลิตและการประกอบการ และยังไม่มีการก าหนดมาตรการเพื่อกระตุ้นการสร้างอุปสงค์
ภายในประเทศ ยังไม่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม  และเป็นผลิตภัณฑ์ปลายน้ าที่มีความโดดเด่น   
นอกจากนี้ก็ยังไม่มีการสนับสนุนการสร้างบุคลากรวิจัยด้านน้ ายางและสาขาที่เกี่ยวข้องทุกระดับอย่างจริงจัง
รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านไม้ยางพารา  

 แนวโน้มงานวิจัยเกี่ยวกับยางพาราในประเทศไทยส่วนใหญเ่น้นด้านการผลติ (มากกว่าร้อยละ 
๕๐) รองลงมา คือ ด้านเศรษฐศาสตร์ (ร้อยละ ๒๒) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดล าดับความส าคัญโครงการวิจัย
แห่งชาติ ที่เสนอให้เน้นงานวิจัย ๔ ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตยาง คุณสมบัติของยางธรรมชาติ เทคโนโลยี
การแปรรูปยางดิบและน้ ายาง และการวิจัยด้านเศรษฐกิจและการตลาดยาง การใช้ประโยชน์จากยางธรรมชาติ
ในตลาดโลก ส าหรับประเทศอุตสาหกรรมมีแนวโน้มลดลง แต่การใช้ประโยชน์มีเพิ่มมากข้ึนในแถบเอเชีย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน และอินเดีย ปัจจุบันมีการใช้ยางธรรมชาติประมาณ 
๘.๒ ล้านตัน และคาดว่าในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ จะมีการใช้ยางธรรมชาติประมาณ ๑๒ ล้านตัน (สูงกว่าปัจจุบัน
ประมาณเกือบ ๔ ล้านตัน) ความต้องการที่เพิ่มสูงข้ึนส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความต้องการใช้ยางธรรมชาติในการ
ผลิตยางรถยนต์ 

 สภาพนิเวศของไทยโดยเฉพาะทางภาคใต้เหมาะส าหรับการปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน
เป็นพื้นที่ปลูกยางพาราประมาณ ๑๓ (ล้านไร่) ปลูกปาล์มประมาณ ๒ ล้านไร่ แต่ภาคใต้สภาพการปลูกยางจะ
ขาดแคลนแรงงาน การปลูกปาล์มน้ ามันเป็นพืชพลังงานจะเหมาะสมกับภาคใต้มากกว่า เนื่องจากใช้แรงงาน
น้อยกว่า และในขณะนี้มีการขยายพื้นที่ปลูกยางพาราไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ตลอดจน
ประเทศลาว ค่อนข้างมาก ตลาดยางพาราที่เติบโตข้ึนมากเนื่องจากการขยายการผลิตยางรถยนต์ของจีน
ประกอบกับราคาน้ ามันดิบทีสู่งข้ึน อาจจะส่งมีปญัหาเรื่องตลาดยางในอนาคตได้ถ้าเพียงแต่พึ่งพาตลาดจีนเป็นหลัก 
ผิดกับปาล์มน้ ามันที่สามารถใช้บริโภคและเป็นเช้ือเพลิงผลิตไบโอดีเซลที่ตลาดในประเทศและต่างประเทศยัง
ต้องการมาก 

 คณะผู้เช่ียวชาญด้านการเกษตรได้พิจารณาสภาพนิเวศและตลาด เสนอว่าทางภาคใต้ สมควร
ค่อยๆ ลดพื้นที่ปลูกยางพาราลง และควรปลูกปาล์มน้ ามันส าหรับใช้เป็นเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น โดยขยายพื้นที่ปลูก
ยางพาราไปยังภาคเหนือและภาคอีสานที่มีแรงงานมากกว่า อย่างไรก็ตามก็ต้องเร่งการวิจัยยางพาราที่ต้องเพิ่ม



๕ 

ผลผลิตยางพาราและเรื่องลดแรงงานในการกรีด โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ ปัจจุบันจีนและมาเลเซีย ได้เน้น
การวิจัยและพัฒนาพันธ์ุยางพาราที่นอกจากจะให้น้ ายางมาก กรีดยางได้นาน ให้การไหลของน้ ายางนานต่อ ๑ 
ครั้งการกรีด ไม่ต้องกรีดบ่อย และกรีดยางได้ในเวลากลางวัน ท าให้กรีดน้อยครั้ง ยังเน้นที่พันธ์ุให้เนื้อไม้มากด้วย 
ดังแสดงในตารางแสดงผลผลิตเนื้อยางและพันธ์ุยางแนะน าของไทย มาเลเชียและจีนด้านล่าง ส าหรับมาเลเชีย 
ผลงานวิจัยระยะยาวและการส่งเสริมงานวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่องของรัฐบาลท าให้ได้พันธ์ุยางพารา 
ตระกูล RRIM 900 ซึ่งใช้เวลา ๒๐–๒๒ ปี ได้เนื้อไม้ (Rubber Wood) ๐.๗๔–๑.๒๖ ม3 และในตระกูล RRIM 
2000 ใช้เวลา ๑๔–๑๗ ปี โดยมี RRIM 2009 ให้เนื้อไม้ ๐.๖๘ ม3 และ RRIM 2025 ให้เนื้อไม้ ๑.๘๗ ม3 การ
กรีดต้นยางเพื่อให้น้ ายาง มาเลเซียใช้ระบบ Prim flow และใช้ Ethylene ซึ่งเป็นฮอร์โมนพืชช่วยเร่งน้ ายาง 
โดยวิธีนี้ท าให้สามารถกรีดยางในเวลากลางวันได้ และกรีดน้อยครั้ง แต่น้ ายางไหลนาน ท าให้อายุการกรีดของ
ยางนานข้ึนกว่าเดิม ส่วนงานวิจัยด้าน Recombinant DNA นั้น  

เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๔  RRIM เป็นหน่วยงานแรกของโลกที่สร้างพันธ์ุยางพารา Transgenic ได้
สายพันธ์ุที่ผลิต Enzyme ที่เรียกว่า -Glucuronidase ในใบและในน้ ายาง และเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๐ ก็ได้สาย
พันธ์ุที่สร้าง Antibody Protein, Human Serum และ Albumin แสดงว่ายางพาราจะเป็น Living Natural 
Factory เพื่อผลิตยาที่มีคุณค่าและมีความส าคัญต่อมนุษย์ 

 

ตำรำง แสดงผลผลิตเนื้อยางและพันธ์ุยางแนะน าของไทย มาเลเชียและจีน 
พันธุ์ยำง ผลผลิตยำงเฉลี่ยกรีด ๑๐ ปี (กก./ไร่) 

พันธุ์ผลผลิตน้ ำยำงสูง  
 -  สถาบันวิจัยยาง ๒๕๑      (RRIT 251) ๔๕๗ 
 -  สถาบันวิจัยยาง ๒๒๖      (RRIT 226) ๓๔๖ 
 -  BPM 24 ๓๓๕ 
 -  RRIM 600 ๒๘๙ 
พันธุ์ยำงผลผลิตน้ ำยำงและหน่อไม้ยู  
 PB 235 ๓๓๐ 
 PB 255 ๓๑๘ 
 PB 250 ๓๒๒ 
 RRIC 110 ๓๒๔ 

            หมำยเหตุ :  RRIT  =  Rubber Research Institute of Thailand 
 RRIM = Rubber Research Institute of Malaysia 
 RRIC  = Rubber Research Institute of China 

   
จากแนวโน้มดังกล่าว จะเห็นได้ว่าประเทศต้องการงานวิจัยในทศวรรษหน้าส าหรับยางพารา

ไว้ดังนี้ คือ การเพิ่มผลผลิตยางพาราให้สอดรับกับ Tyre Technology การสร้างพันธ์ุยางพาราโดยอาศัย 
Biotechnology เพื่อให้ได้พันธ์ุยางที่ให้น้ ายางมาก เนื้อไม้มากกรีดได้นาน และการสร้างพันธ์ุยาง Transgenic 
เพื่อให้สร้างยาง หรือสารที่มีคุณค่าส าหรับมนุษย์ 

๑.๔  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจุดแข็งจุดอ่อนในประเด็นกำรพัฒนำและกำรวิจัยด้ำนยำงพำรำท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

๑) จุดแข็ง 
(๑) ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ มีโอกาสในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้

เป็นผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางได้หลากหลาย 



๖ 

(๒) เป็นพืชที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 
ท าให้มีศักยภาพน าไปจัดท าเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM) 
หรือสามารถขายคาร์บอนเครดิตภายใต้ตลาดแบบสมัครใจ (Voluntary Market) 

(๓) ยางพาราเป็นสินค้าเกษตรที่ท ารายได้ให้ประเทศสูง มีพื้นที่ปลูกยางและมีจ านวน
เกษตรกรผู้ท าสวนยาง รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก ท าให้ยางพาราเป็น “พืชการเมือง” ที่ได้รับความ
สนใจดูแลเอาใจใส่จากรัฐบาลและผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะ 

(๔)  การปลูกสร้างสวนยางได้ผลผลิตไม้ยางพาราที่สามารถใช้ทดแทนไม้จากป่าธรรมชาติ 
ซึ่งมีลดน้อยลงและหายาก ท าให้เสริมสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้ 

(๕) ประเทศไทยมีสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพาราจ านวนมาก 
มีเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่ก้าวหน้า สามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยเพิ่มพื้นที่ปลูกและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ 

(๖) เกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มดั้งเดิมในภาคใต้และภาคตะวันออกมีภูมิปัญญาและ
ประสบการณ์ในการท าสวนยางมายาวนาน 

(๗) มีความหลากหลายของการแปรรูปยางดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 
(๘) มีกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการปลูก การวิจัยและพัฒนา

ยางโดยเฉพาะ และมีเงินทุนสนับสนุนในการปลูกและการวิจัยยางอย่างต่อเนื่อง 
๒) จุดอ่อน 

(๑) ยางพาราเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม และความต้องการใช้ยางพารามาจาก
ตลาดต่างประเทศ ท าให้ยางพาราผูกพันในเชิงพึ่งพาตลาดต่างประเทศและเศรษฐกิจโลกสูง 

(๒) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย การผลิตจึงเป็นการผลิตแบบครอบครัวใช้
ระบบกรีดถ่ี มีจ านวนวันกรีดมาก ท าให้ผลผลิตต่อครั้งกรีดน้อยกว่าระบบกรีดห่างของสวนยางขนาดใหญ่ 
ส่งผลให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมจะสูงข้ึน ก าไรที่เกษตรกรควรจะได้รับจากผลผลิตจึงลดลงด้วย 

(๓) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทยเป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ยังมีข้อจ ากัดด้านเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิต 

(๔) การพัฒนายางพาราทั้งระบบยังมีอุปสรรค เนื่องจากยางพารามีผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย
ภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคแรงงาน ท าให้การเช่ือมโยงการพัฒนาทั้งระบบไม่คล่องตัว 

(๕) ยางธรรมชาติที่ส่งออกเป็นยางที่อยู่ในรูปวัตถุดิบหรือยางแปรรูปเป็นส่วนใหญ่ ท าให้
มีความเสี่ยงในด้านราคาและเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม 

(๖) บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยางพารายังมีไม่ เพียงพอ โดยเฉพาะนักวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมยาง 

๑.๕  นโยบำยและยุทธศำสตร์ซึ่งเป็นท่ีมำของยุทธศำสตร์กำรวิจัยรำยประเด็นด้ำนยำงพำรำท่ี
เป็นท่ีต้องกำรของประเทศ 

 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญ เพราะนอกจากประเทศไทยได้ก้าวข้ึนสู่การเป็น
ประเทศผู้ผลิตยางอันดับ ๑ ของโลก ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ ยังได้มีการขยายพื้นที่ปลูกไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการปลูกยางในพื้นที่ใหม่อีกกว่า ๘ แสนไร่ภายในปี 
๒๕๕๓-๒๕๕๕ จากข้อมูลปี ๒๕๕๒ ที่ผ่านมามีการส่งออกยางพาราในรูปวัตถุดิบร้อยละ ๘๗ คิดเป็นมูลค่า 
ประมาณ ๑๔๖ ล้านบาท และส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรอ้ยละ ๑๓ กลับสร้างมูลค่าสูงถึงประมาณ ๑๕๓ ล้านบาท 
(ข้อมูลจาก : www.rubberthai.com โดย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร) ยางพาราจึงเป็นสินค้าเกษตร
ที่ท ารายได้สูงเข้าประเทศเป็นอันดับ  ๑ รายได้จากยางพาราได้กระจายไปสู่ เกษตรกรเจ้าของสวนยางและ
ผู้เกี่ยวข้องมากกว่า ๑ ล้านครัวเรือน นอกจากนี้ราคายางยังคงสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรที่ปลูกพืช



๗ 

อื่นหันมาปลูกยางพารากันอย่างแพร่หลาย หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญ และตระหนักใน
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพื่อหามาตรการแก้ปัญหาหากราคายางลดลง ด้วยการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ นอกเหนือจากการพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบเป็นหลัก การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับวงการยางพาราทั้งระบบที่ผ่านมานั้น พบว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับยางพารามีหลายองค์กร 
แต่มีลักษณะการท างานแบบแยกสว่นกัน ไม่สามารถท าให้เกษตรกรจนถึงผู้ประกอบการปลายน้ าพัฒนาตนเอง
ให้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ ปัญหาขาดการพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่การผลิตในอุตสาหกรรมต้นน้ า
จนถึงอุตสาหกรรมปลายน้ า และเทคโนโลยีสนับสนุนอื่นๆ รวมถึงขาดการพฒันาบคุลากรด้านยางพารา เป็นสิ่ง
ที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาและเริ่มต้นการบูรณาการการท างานร่วมและเสริมกันอย่าง
จริงจัง เพื่อยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมยางพาราไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านอย่างยั่งยืน 
 
๒. วิสัยทศันก์ำรวิจัย 
 วิจัยและพัฒนายางพาราไทยทั้งระบบ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราสู่ความ
เป็นเลิศในทุกด้าน 
 
๓. พันธกิจกำรวิจัย 

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตของเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ลดต้นทุนการ
ผลิต และปลูกยางเพิ่มในพื้นที่ที่เหมาะสม 

๓.๒ ส่งเสริมการด าเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
สถาบันเกษตรกร 

๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตลาดยางพารา และขยายตลาดยางพาราระดับท้องถ่ิน
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งเสริมให้ปลูกยางบนพื้นฐานความร่วมมือของเกษตรกร 

๓.๔ ส่งเสริมการปลูกสร้างสวนยางให้มีมาตรฐาน เกื้อกูลระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม  
๓.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 
๔. ยุทธศำสตร์/กลยุทธกำรวิจัย 

ยุทธศำสตร์วิจัยท่ี ๑ กำรผลักดันนโยบำยท่ีจ ำเป็น ประกอบด้วย การด าเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑  สนับสนุนด้านการผลิตยางพารา  
กลยุทธ์ท่ี ๒  ก าหนดและทบทวนกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อต่อการผลิตและการประกอบการ 
กลยุทธ์ท่ี ๓  ก าหนดมาตรการเพื่อกระตุ้นการสร้างอุปสงค์ (Demand) ภายในประเทศ  
กลยุทธ์ท่ี ๔  บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ  

 ยุทธศำสตร์วิจัยท่ี ๒  กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เดิมและเป็นผลิตภัณฑ์ปลำยน้ ำที่มีควำม
โดดเด่น ประกอบด้วย การด าเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ท่ี ๑  อุตสาหกรรมยางล้อ กลยุทธ์การด าเนินงาน 
  (๑)  จัดต้ังห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางล้อ  
  (๒)  สร้างบุคลากรด้านวิศวกรและช่างเทคนิค  
  (๓)  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  

กลยุทธ์ท่ี ๒ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ ายางข้น 
 (๑)  กลยุทธ์การด าเนินงานของอุตสาหกรรมถุงมือยาง 



๘ 

  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต  และเทคโนโลยี
สนับสนุนอื่นๆ ตลอดกระบวนการผลิต  

  สนับสนุนให้มีห้องปฏิบัติการรับรองคุณภาพที่ผ่านการรับรอง 
(๒)  กลยุทธ์การด าเนินงานของอุตสาหกรรมเส้นด้ายยางยืด 

  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพสม่ าเสมอ 
  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

(๓)  กลยุทธ์การด าเนินงานของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัย 
  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากน้ ายางสังเคราะห์  
  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อลดแรงงาน การ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพ  

กลยุทธ์ท่ี ๓  กลยุทธ์การด าเนินงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายน้ าที่มีความโดดเด่น 
(๑) สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสารที่ไม่ใช่ยางในน้ ายาง  
(๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าพลาสติก

ชีวภาพ (Bioplastic)  
(๓) สนับสนุนการสร้างบุคลากรวิจัยด้านน้ ายางและสาขาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  
(๔) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านไม้ยางพารา  

 ยุทธศำสตร์วิจัยท่ี ๓ กำรสนับสนุนกำรส่งออก ประกอบด้วย การด าเนินงานโดยใช้กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี ๑ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructural) เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม  

กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
กลยุทธ์ท่ี ๓ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรฐานยางและผลิตภัณฑ์ยาง ให้ความส าคัญ

กับการวิจัยด้านการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบให้มีความสม่ าเสมอตั้งแต่วัตถุดิบต้นน้ าและกลางน้ าสู่การผลิต 

 ยุทธศำสตร์วิจัยท่ี ๔ กำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย การด าเนินงาน
โดยใช้กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมต้นน้ า กลยุทธ์การด าเนินงาน 
 (๑) วิจัยและพัฒนาพันธ์ุยางและผลผลิตน้ ายาง  
 (๒) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มมลูค่าและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ า  

 กลยุทธ์ท่ี ๒  พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมกลางน้ า กลยุทธ์การด าเนินงาน 
(๑)  สนับสนุนการวิจัยด้านการควบคุมคุณภาพและปรับปรุงคุณสมบัติน้ ายาง  
(๒)  สนับสนุนการวิจัยด้านการควบคุมคุณภาพยางแห้ง  

 
๕. เป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
 ในระยะ ๕ ป ีมีการน าผลการวิจัยไปใช้สนับสนุนการยกระดบัความสามารถของอุตสาหกรรมต้นน้ าถึง
อุตสาหกรรมปลายน้ าใหส้ามารถก้าวเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมยางพารา 
 
๖. ผลผลติและผลลพัธ์ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย 

๖.๑ ผลผลิต ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารามีความสอดคล้องและตอบสนอง
นโยบายสถานการณ์ และปัญหาความต้องการของอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ 



๙ 

๖.๒ ผลลัพธ์ หน่วยงานหลักและเครือข่ายที่ส าคัญสามารถแปลงยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด้านยางพาราเป็นกรอบช้ีน าให้เกิดการวิจัยและพัฒนายางพาราเพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถของ
อุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบ  

๖.๓ ตัวชี้วัด  
๑)  จ านวนข้อเสนอวิจัยหรือชุดโครงการวิจัยที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน

ยางพารา 
๒)  ผลการวิจัยและนวัตกรรมการวิจยัที่สอดคล้องเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น

ด้านยางพารา 
 ๖.๔ เป้ำหมำย  คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรผู้ท าสวนยางและผูเ้กี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางพารา 
รวมทั้งความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย 
 
๗. หน่วยงำนหลกัและเครอืข่ำยที่ส ำคญัที่เกี่ยวข้อง 
 ในส่วนภาครัฐ ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยาง กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การ
สวนยาง ส านักงานส่งเสริมการลงทุน และส านักพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
 ภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคมยางพาราไทย กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  
    
๘. แผนงำนวิจัยหลกัและกรอบเวลำ 
 จ านวน ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙  
 
๙. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์/กลยุทธก์ำรวิจัย 
 ๙.๑ การเข้าถึงข้อมลูความต้องการ ปญัหา/ข้อจ ากัด และข้อมูลอื่นของเกษตรกรผูท้ าสวนยางและ
ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยางพารา 
 ๙.๒ ภาวะโลกร้อนท าให้เกิดการแปรปรวนด้านผลผลิตและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 ๙.๓ ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดข้ึนภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๙.๔ ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
 ๙.๕ นโยบายภาครัฐให้การสนบัสนุนหรือมผีลกระทบต่อภาคเกษตรกร  
 ๙.๖ การจัดสรรงบประมาณทีเ่พิ่มมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วน  
 
๑๐. แนวทำงกำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์/กลยุทธกำรวิจัย 
 ๑๐.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพาราแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เครือข่ายต่างๆ และในองค์กร เพื่อน ายุทธศาสตร์การวิจัยสู่การปฏิบัติ 

 ๑๐.๒ ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อ
ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพาราสู่การปฏิบัติ 
  ๑๐.๓ ร่วมมือกับเครือข่ายที่เข้มแข็งและหลากหลายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับชาติและภูมิภาค 

 ๑๐.๔ สนับสนุนหน่วยงานปฏิบัติในองค์กรและหน่วยงานอื่นในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติทั้ง
ในระดับชาติและภูมิภาคในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และเกิดผล 



๑๐ 

 ๑๐.๕ พัฒนาศูนย์ความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ฯ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ของชาติ
และภูมิภาค 
 
๑๑. แนวทำงในกำรตดิตำมและประเมินผล 
 เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์วิจัยรายประเด็นด้านยางพารา สู่การปฏิบัติเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณและทรัพยากรการวิจัย และเกิดประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์และ
เป้าประสงค์ที่ก าหนด จึงก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  ๑๑.๑ การประเมินข้อเสนอการวิจัยก่อนด าเนินการวิจัย (Ex-Ante Evaluation) (ข้อเสนอแผนงาน
วิจัยหรือชุดโครงการวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับหน่วยงานที่ประสงค์เสนอของบประมาณเพื่อการ
วิจัยประจ าปีงบประมาณ) ตามรูปแบบ วิธีการ และข้ันตอนที่ก าหนด เพื่อวิเคราะห์กลั่นกรองข้อเสนอการวิจัย
ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์การวิจัย 
 ๑๑.๒ การติดตามผลระหว่างด าเนินโครงการวิจัยตามยุทธศาสตร์เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ใน
การด าเนินงานที่เกิดจากการน ายุทธศาสตร์การวิจัยดังกล่าวไปปฏิบัติ ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้
อย่างถูกต้องหรือไม่ 
 ๑๑.๓ การประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย (Ex-Post Evaluation) ของงานวิจัยที่หน่วยงาน
ด าเนินการวิจัยเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเฉพาะการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย เพื่อประเมินผลผลิตและ/
หรือผลลัพธ์ของการวิจัยโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และเป้าประสงค์/ตัวช้ีวัดของ
ยุทธศาสตร์การวิจัย  


