ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง สวทช.
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2554 – 2559
(Strategic Planning Alliance II: SPAII)

จัดทําโดย
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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บทสรุปผู้บริหาร
ยางธรรมชาติหรือยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของประเทศชนิดหนึ่ง เนื่องจากสามารถทํารายได้ให้
ประเทศจากการส่งออกยางดิบ น้ํายางข้น ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยาง และผลิตภัณฑ์ไม้ยาง ไม่ต่ํากว่าปีละ 361,180 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 6.89 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดหรือร้อยละ 4.26 ของ GDP นอกจากนี้ยางพารายังเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรอีก 6 ล้านคน และก่อให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมอีกประมาณ 80,000 คน
ยางพาราเป็นวัสดุที่โลกจะขาดไม่ได้ ความต้องการยางพาราของโลกจะมีอยู่ตลอดไป ดังนั้น ยางธรรมชาติจะเป็นทรัพยากร
หลักที่สามารถทํารายได้ให้ประเทศ ได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ประสบปัญหาการกีดกันทางการค้า ด้วยเหตุนี้การวิจัยและพัฒนา
อย่างครบวงจรตลอดสายโซ่การผลิตตั้งแต่การพัฒนาต้นยางและการปลูกเพื่อให้ได้ปริมาณน้ํายางและเนื้อไม้ยางสูงสุด
การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํายางเป็นยางแห้งและน้ํายางข้นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและ
ให้มีคุณภาพสม่ําเสมอ และการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพาราได้แก่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์ไม้ยาง
ทั้งในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับประเทศไทย เพื่อให้ประเทศ
ไทยสามารถสร้างรายได้จากยางพาราได้มากยิ่งขึ้นและอย่างยั่งยืน
โปรแกรมยาง สวทช. มีวัตถุประสงค์ที่จะนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางไทยโดยการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาปัจจุบันของอุตสาหกรรม สร้างโอกาสใหม่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ยางพาราและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมยางไทยสามารถเติบโตและสร้าง
รายได้ให้ประเทศได้อย่างยั่งยืน
การดําเนินงานของโปรแกรมในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2549 – 2553) ได้เน้นการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต
ยางพาราจากน้ํายางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้พลังงาน ลดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ
ของยางพาราทั้งยางแห้งและน้ํายางข้น ผลงานที่สําคัญได้แก่ 1) การพัฒนาระบบสารรักษาสภาพน้ํายางใหม่ที่ไม่ใช้
แอมโมเนียเพื่อลดมลพิษเรื่องกลิ่นของแอมโมเนียและลดความแปรปรวนของสมบัติของน้ํายาง 2) การพัฒนาสารจับตัว
เศษยางในโรงงานผลิ ต น้ํ า ยางข้ น ได้ แ ก่ ยางสกิ ม และยางจากน้ํ า ล้ า งเครื่ องปั่ น น้ํ า ยางเพื่ อ นํ า กลั บ มาใช้ ใ หม่ ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและให้เศษยางที่มีคุณภาพดีขนึ้ 3) การพัฒนาเทคโนโลยีการกําจัดกากตะกอนที่เกิดจากการปั่นน้ํายาง
ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหามลพิษอย่างมากของอุตสาหกรรม ทําให้สามารถแยกยางที่ติดอยู่ในกากตะกอนออกมาใช้ประโยชน์
ใหม่ได้ 4) การพัฒนายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการผลิตยางชื้นส่วนต่างๆ 5) การพัฒนา
เทคโนโลยีการนํายางธรรมชาติไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่ทนความร้อน ออกซิเจนและโอโซน ซึ่งปัจจุบันกําลังพัฒนาการ
นําไปใช้เพื่อผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ร่วมกับบริษัทผลิตรถยนต์รายหนึ่ง ทั้งสองผลงานเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางธรรม
ขาติ นอกจากนี้โปรแกรมยางยังได้ให้การสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย มหาวิทยาลัยมหิดลในการ
ดําเนินการเพื่อให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่อุตสาหกรรมยางไทยในด้านการวิเคราะห์และทดสอบยางและผลิตภัณฑ์
ยาง เช่น ยางล้อรถ การให้คําปรึกษาและการบริการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยได้ถ่ายทอดให้แก่
โรงงานผลิตยางแท่งและน้ํายางข้นไปแล้ว 4 โรงงานและสร้างรายได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปแล้ว 6 ล้านบาท
สําหรับการดําเนินงานของโปรแกรมยางในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2554 – 2559) นอกเหนือจากการพัฒนาผลงานของ
โปรแกรมในระยะแรกอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อให้สามารถถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้น โปรแกรมฯ ยังจะมุ่งเน้น
โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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การดําเนินการและการผลิตผลงานที่เป็นรูปธรรม ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมและมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา
ของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มของยางธรรมชาติได้สูงได้แก่ อุตสาหกรรมยางล้อรถ
อุตสาหกรรมถุงมือยางตลอดจนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ํายางอื่น เป้าหมายการดําเนินงานที่สําคัญคือ 1) การพัฒนา
คุณภาพยางล้อรถที่ผลิตโดยบริษัทคนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าการส่งออกยางล้อรถ
ของประเทศ 2) การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตถุงมือของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตลอดจน
การเพิ่มความหลากหลายของถุงมือทีผ่ ลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออ

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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บทที่ 1 ที่มาและความสําคัญ
สถานการณ์การผลิตและส่งออกยางพารา
ยางพาราเป็นวัสดุที่มีความต้องการทั่วโลก สถานการณ์ยางพาราของโลกที่ผ่านมา ในปี 2552 มีพื้นที่ปลูกยางอยู่
ที่ 66 ล้านไร่ ให้ผลผลิต 10 ล้านตัน และปริมาณการใช้ยางพาราทั้งหมด 9.5 ล้านตัน ประเทศจีนมีการใช้ยางพารามาก
ที่สุดถึงหนึ่งในสามของโลก (3.7 ล้านตัน) รองลงมาได้แก่ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น (ตารางที่ 1) คาดว่าในปี 2578
ทั่วโลกมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นเป็น 15 ล้านตัน (Ministry of Industry of Indonesia, 2009 อ้างถึง
Rubber Eco Project)
ตารางที่ 1 ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของโลก

ที่มา : International Rubber Study Group ข้อมูลปี 2552

ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย แต่ผลิตยางธรรมชาติได้
มากที่สุดในโลก โดยในปี 2553 ผลิตได้ 3.09 ล้านตัน (ตารางที่ 2) ผลผลิตเฉลี่ยของยางพาราไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก
และคู่แข่งสําคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม แม้ว่าผลผลิตเฉลี่ยของไทยสูงสุดในกลุ่มผู้ผลิตยางสําคัญของ
โลกแต่ต่ํากว่าอินเดียและฟิลิปปินส์ (ตารางที่ 3) ซึ่งชี้ให้เห็นศักยภาพในการให้ผลผลิตของต้นยางพารา ดังนั้น ประเทศไทย
มีโ อกาสที่จ ะเพิ่ ม ผลผลิ ตต่ อ ไร่ ไ ด้อีก นอกจากนี้ผ ลการวิจั ย ของสถาบั นวิ จั ยยาง (2548) พบว่ า การปลู ก ยางในพื้ น ที่
เหมาะสม ต้นยางมีศักยภาพที่ให้ผลผลิตสูงถึง 400-500 กก./ไร่/ปี อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ในช่วงสามปีที่ผ่านมาทั้งการเกิดภาวะแห้งแล้งและน้ําท่วม ทําให้ต้นยางพาราส่วนหนึ่งเกิดการชะงักในการให้ผลผลิตส่งผล
ให้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มีค่าลดลง (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2552)

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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ตารางที่ 2 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลก

ที่มา : International Rubber Study Group ข้อมูลปี 2552

ตารางที่ 3 เนื้อที่กรีดยางได้ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของประเทศผู้ผลิตที่สําคัญปี 2548-2550
ประเทศ

เนื้อที่กรีดได้ (ล้านไร่)

ผลผลิต (ล้านตัน)

ผลผลิตต่อไร่ (กก.)

2548

2549

2550

2548

2549

2550

2548

2549

2550

โลก

51.0

54.3

55.9

9.3

9.8

9.9

183

181

178

ไทย

10.5

10.9

11.1

3.0

3.1

3.0

282

282

273

อินโดนีเซีย

16.6

18.4

19.8

2.3

2.4

2.5

137

128

128

มาเลเซีย

7.7

8.8

8.8

1.1

1.3

1.3

146

147

145

เวียดนาม

3.0

3.2

3.2

0.5

0.5

0.6

160

171

172

อินเดีย

3.0

3.2

3.2

0.8

0.8

0.8

285

295

285

ฟิลิปปินส์

0.5

0.6

0.6

0.3

0.4

0.4

617

597

606

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2552

เมื่อพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกยางพาราในประเทศไทย พบว่ามีการขยายพื้นที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอตั ราการขยายพื้นที่ปลูกสูงถึงร้อยละ 50 และร้อยละ 30 ตามลําดับ (ตาราง
ที่ 4) การขยายพื้นที่ปลูกอย่างมากนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากราคายางที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในปี 2546 เป็นต้น
มา ราคายางเพิ่มสูงขึ้นมากในแต่ละปี (ตารางที่ 5) ซึ่งราคายางมีแนวโน้มแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจของโลก เนื่องจากยาง
ส่วนใหญ่นําไปผลิตเป็นยางล้อยานพาหนะ จึงมีการแปรผันตามอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งยอดจําหน่ายรถยนต์แปรผันตาม
ภาวะเศรษฐกิจนั่นเอง และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่อาจทําให้ผลผลิตมีความแปรปรวน ส่งผลกระทบต่อ
โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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อุปทานในแต่ละปี นอกจากนี้ การที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกยางพารา เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พื้นที่เพาะปลูก
ยางเพิ่มขึ้นเร็วในแต่ละปี
ตารางที่ 4 พื้นที่เพาะปลูกยางพาราในประเทศไทย
หน่วย : ไร่
จังหวัด

ปี 2549

ปี 2550

ปี 2551

ภาคเหนือ

218,837

399,477

600,578

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1,539,623

2,143,216

2,799,209

ภาคกลาง (ภาคตะวันออก)

1,644,704

1,706,067

1,978,660

ภาคใต้

10,955,548

11,113,316

11,339,698

14,358,712

15,362,076

16,718,145

รวมทั้งประเทศ
ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

ตารางที่ 5 ราคาประมูลยางประเภทต่างๆ ณ ตลาดกลางยางพารา สงขลา
ปี
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553

ยางแผ่นดิบ
25.52
25.59
19.77
23.41
22.53
29.15
40.17
46.66
55.19
72.12
72.15
79.95
59.46
106.30

ยางแผ่นรมควัน
27.54
28.50
20.81
24.28
25.03
30.23
41.71
48.09
57.05
74.63
74.36
82.52
62.01
109.83

หน่วย : บาท/กก.
น้ํายางสด

30.49
38.16
43.86
52.70
68.02
68.10
75.56
56.95
103.73

ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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แม้ว่าประเทศไทยอยู่ในเขตที่มีภูมิอากาศเหมาะสมสําหรับการปลูกยาง โดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออกเป็น
เขตปลูกยางพาราเดิม แต่มิใช่ว่าที่ดินทุกแปลงมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกยางได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน
โดยปริมาณผลผลิตจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยหลักคือ สภาพพื้นที่ พันธุ์ยางพารา และการจัดการสวนยางพารา
การขยายพื้นที่ปลูกยางไปยังแหล่งปลูกยางใหม่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มีสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวย
ต่อการปลูกยาง เช่น ขาดความชื้น อุณหภูมิต่ํา ลมแรง ประกอบกับในแหล่งปลูกยางดังกล่าวมีสภาพพื้นทีเ่ ป็นที่สูง ลาดชัน
ความลึกของดิน โครงสร้างเนื้อดิน การระบายน้ํา และสมบัติทางเคมีของดินต่ํา จึงให้ผลผลิตต่ํากว่าการเพาะปลูกในภาคใต้
(อ้างอิง.....)
ในส่วนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบยางพารา จากรูปที่ 1 เห็นได้ว่าประเทศไทยมีผลผลิตยางธรรมชาติ 3.1
ล้ า นตั น มี ก ารใช้ ย างธรรมชาติ ภ ายในประเทศเพี ย งประมาณ 0.4 ล้ า นตั น นํ า ไปผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภทต่ า งๆ
โดยประมาณร้อยละ 64 ใช้ในการผลิตยางล้อยานพาหนะ ร้อยละ 10 ใช้ในการผลิตยางยืด ร้อยละ 10 ผลิตเป็นถุงมือยาง
และที่เหลือใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ เช่ น ยางรั ดของ รองเท้า สายพาน เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ในปี 2552 ยาง
ธรรมชาติ 2.7 ล้ า นตั น หรื อ ร้ อ ยละ 87 ของผลผลิ ต ทั้ ง หมดส่ ง ออกไปต่ า งประเทศ เช่ น จี น มาเลเซี ย ญี่ ปุ่ น และ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น โดยส่งออกในรูปของวัตถุดิบแปรรูปขั้นต้น เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ํายางข้น และยางผสม
คิดเป็นมูลค่า 146,000 ล้านบาท ในขณะที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในรูปแบบต่างๆ คิดเป็นมูลค่า 153,000 ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลจากการแปรรูปโดยใช้วัตถุดิบยางเพียงไม่ถึง 0.4 ล้านตัน (13%) เห็นได้ว่าการแปรรูปยางสร้างมูลค่าเพิ่ม
ภายในประเทศได้สูงขึ้นมากกว่า 6 เท่า ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติให้มากขึ้น
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนที่มีก ารส่งออกเป็นปริมาณมาก ก็มีการใช้ไม้ยางพาราเป็ น
วัตถุดิบในการผลิตวัตถุดิบในการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 มีการแปรรูปไม้ยางพาราและส่งออกยังต่างประเทศในรูป
ของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ปริมาณความต้องการใช้ไม้ยางพาราแปรรูปในปี 2550 ประมาณ 1.78 ล้านลูกบาศก์เมตร และในปี
2554 คาดว่าจะเพิ่มเป็น 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร การใช้ประโยชน์ไม้ยางพารา เช่น เฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง บ้านที่อยู่
อาศัย ใช้เป็นท่อส่งน้ําข้ามภูเขา ในอุต สาหกรรมไม้ย างพารามีเศษเหลือจากการผลิต อย่า งมาก เช่น ในกระบวนการ
แปรรูปไม้ยางพาราจะมีเศษเหลือประมาณ 50-55% จากการสํารวจการใช้ประโยชน์จากไม้ซุงยางพารา เพื่อนํามาทํา
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ใช้ประโยชน์ได้เพียง 20-25% เท่านั้น แสดงให้เห็นว่ามีเศษไม้ยางพาราอย่างมาก โดยนําเศษเหลือไม้
ยางพาราเหล่านั้นมาทําเป็นวัสดุบางประเภทเป็นการเพิ่มมูลค่าได้มาก และเป็นการใช้ไม้ยางพาราได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)

หน้าที่ 7 จาก 29
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รูปที่ 1 สัดส่วนของการใช้ประโยชน์จากยางพารา

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมยางพารา
ยางพาราสามารถนําไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก ดังแสดงในห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม (รูปที่ 2) ยางพารา
จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ ทํารายได้ให้ประเทศจากการส่งออกยางดิบ น้ํายางข้น ผลิตภัณฑ์ยาง (ยาง
ล้อยานยนต์ ถุงมือยาง ยางรัดของ และท่อยาง) ไม้ยาง และผลิตภัณฑ์ไม้ยาง ไม่ต่ํากว่าปีละ 340,000 ล้านบาท (รูปที่ 3)
หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 6 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดหรือร้อยละ 4 ของ GDP นอกจากนี้ยางพารายังสร้างงาน
ให้กับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรอีก 6 ล้านคน และก่อให้เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมอีกประมาณ 80,000 คน

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์
รูปที่ 2 ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมยางพารา

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักปลัดกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลปี 2552
รูปที่ 3 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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ยางพาราเป็น วัสดุหลั กที่ใช้ ในการผลิตยางล้อยานยนต์ ต่างๆ ผลิต ภัณฑ์ที่ใช้ในงานวิศวกรรม เช่น ยางรอง
โครงสร้าง ยางกันชนท่าเรือ และผลิตภัณฑ์ที่บางแต่แข็งแรง ได้แก่ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ลูกโป่ง เป็นต้น ยางธรรมชาติ
จึงเป็นทรัพยากรหลักที่ทํารายได้ให้ประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดของ
โลก โดยที่มีประเทศผู้ส่งออกหลักเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ในขณะทีค่ วามต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นโดย
ตลอด และมีความเป็นไปได้ที่ปริมาณการผลิตในอนาคตอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ (รูปที่ 4)

ที่มา : International Rubber Study Group
รูปที่ 4 ปริมาณการผลิตและการใช้ยางธรรมชาติของโลก
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติ จําเป็นต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรม
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางของไทยมีปริมาณการใช้ยางมากเป็นอันดับ 7 ของโลก (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาการแปรรูปผลผลิตยาง
ในประเทศไทย พบว่ า ในปี 2552 มี ผู้ จ ดทะเบี ย นผู้ใช้ ย างเป็ น วั ต ถุ ดิ บ จํ า นวน 268 ราย (ที่ ม า: สถาบั น วิ จั ย ยาง)
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เหลือเป็นบริษัทใหญ่ของต่างชาติ ทํา
ให้มีปัญหาในด้านการขาดเทคโนโลยีการผลิต ขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยียางตลอดจน
ความสามารถในการบริหารจัดการและการตลาด และขาดการวิจัยและพัฒนา สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางที่
สําคัญ คือ ยางล้อรถและถุงมือยางที่มาจากผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก เพียงร้อยละ 30 และ 42 ตามลําดับ
(รูปที่ 5) จึงมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กเพื่อให้มีบทบาทในการสร้างรายได้จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางได้มากขึ้น

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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ที่มา : กรมศุลกากร จําแนกโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
รูปที่ 5 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกยางล้อรถและถุงมือยาง

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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อุตสาหกรรมยางล้อยานยนต์และผลิตภัณฑ์จากน้ํายางเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้ยางธรรมชาติมากที่สุด จึงเป็น
อุตสาหกรรมที่ควรให้ความสําคัญ เนื่องจากมีศักยภาพที่ช่วยเพิ่มการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ โดยมีปัจจัยที่ทําให้เกิด
ความสําเร็จในการเพิ่มการใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มของยางธรรมชาติดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ตัวแปรสําคัญแห่งความสําเร็จในการเพิ่มการใช้ยางธรรมชาติของไทย
ตัวแปร
1. ตลาด

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ

การสนับสนุนจากภาครัฐ

• ทั ศ นคติ ข องผู้ ป ระกอบการที่ มุ่ ง มั่ น และ • การฝึกอบรม
ต้องการความสําเร็จ
• ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด้ า น ก า ร ต ล า ด ข อ ง
ผู้ประกอบการ

• การสนั บ สนุ น การภาครั ฐ ต้ อ งจริ ง จั ง และมี • จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานให้ ก ารสนั บ สนุ น การ
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่งออกของอุ ตสาหกรรมผลิ ตภั ณฑ์ ยาง
โดยตรง
2. ความสามารถใน • เทคโนโลยี
• จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยียางให้การสนับสนุน
การแข่งขัน
• บุคลากร
• สนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น เช่ น โครงการ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ํา
• การบริหารจัดการ
• โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า กํ า ลั ง ค น สํ า ห รั บ
• การลงทุนเครื่องจักรใหม่
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางแบบต่อยอด
• การวิจัยและพัฒนา
3. ชนิดของ
ผลิตภัณฑ์

• ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่
• จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยียางให้การสนับสนุน
• พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้แข่งขันได้
• ส่งเสริมการลงทุนผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีการ
ผลิตในประเทศ
• เพิ่ ม การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารผลิ ต ใน
ประเทศหรือยังผลิตน้อย
• ผลิตภัณฑ์ใช้ในงานก่อสร้าง (ยางรองโครงสร้าง
ยางกันชนท่าเรือ)

4. ปริมาณการผลิต

• เพิ่มจํานวนโรงงาน
• ขยายขนาดโรงงาน

• ส่ ง เสริ ม การลงทุ น โดยบริ ษั ท คนไทย
ขนาดใหญ่
• ส่งเสริมการลงทุนร่วมกับบริษัทต่างชาติ
ขนาดใหญ่

5. การสนับสนุนจาก • มีองค์กรเฉพาะที่สามารถดูแลการพัฒนาของ • จั ด ตั้ ง องค์ ก รเฉพาะทางที่ ส ามารถดู แ ล
ภาครัฐอย่างเป็น
อุตสาหกรรมยางได้อย่างมีเอกภาพ ครบวงจร
การพัฒนาของอุตสาหกรรมยางได้อย่าง
ระบบครบวงจร
และต่อเนื่อง
มีเอกภาพ ครบวงจร และต่อเนื่อง
และต่อเนื่อง
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ปัญหาและโอกาสของอุตสาหกรรมยางไทยที่สามารถแก้ไข
หรือพัฒนาได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
1. ผลผลิตน้ํายางต่อไร่ยังต่ําคือเพียง 273 กก./ไร่ปี ยังต่ํากว่าผลผลิตจากงานวิจัยคือ 330 กก./ไร่/ปี
และต่ํากว่าของประเทศฟิลิปปินส์ทที่ ําได้ถึง 606 กก./ไร่/ปี อยู่มาก *
2. เป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติอันดับ 1 ของโลก แต่ยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เก่า ล้าสมัย มี
ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา ใช้แรงงานคนสูง ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ คุณภาพยางที่ผลิตยังแปรปรวน
ไม่สม่ําเสมอ
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติโดยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยังต่ํา (ประมาณร้อยละ 12 ของ
ปริมาณยางที่ผลิตได้ในแต่ละปี) ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการตลาดและสร้างรายได้จากการ
ส่งออกสูงในปัจจุบันได้แก่ ยางล้อรถและถุงมือยาง
4. เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ํายางข้นอันดับ 1 ของโลก ฉะนั้นจึงมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันสูงที่จะ
พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ํายาง (ถุงมือยาง ยางยืด ถุงยางอนามัย ลูกโป่ง ที่นอน อุปกรณ์
การแพทย์) ให้เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สร้าง
รายได้ให้ประเทศ
5. ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็ก ฉะนั้นยังขาดความรู้และเทคโนโลยีด้านยาง การพัฒนาบุคลากร แหล่งสนับสนุนทางด้านการ
วิเคราะห์และทดสอบ การให้คําปรึกษาในการแก้ไขปัญหาและการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทําให้มีบทบาทในการ
สร้างรายได้ให้ประเทศจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเพียงร้อยละ 20-40 ของมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยางทั้งหมด
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บทที่ 2 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมยางพารา
การผลิตและแปรรูปยางพารา สร้างรายได้เข้าประเทศปีละกว่า 3 แสนล้านบาทนั้น อาจจําแนกขั้นการผลิตตาม
ห่วงโซ่มูลค่า (value chain) เป็นขั้นต้นน้ํา คือ การเพาะปลูก ขั้นกลางน้ํา คือ การแปรรูปขั้นต้นเป็นยางแผ่น ยางแท่ง น้ํา
ยางดิบ และขั้นปลายน้ํา คือ การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยางล้อ ยางรัดของ ถุงมือยาง เป็นต้น ปัจจุบันเกษตรกร
และผู้ประกอบการในแต่ละขั้นยังต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการผลิตที่สําคัญ คือ ขั้นต้นน้ํา ยังมีผลผลิตต่อไร่ไม่
สูงนัก และเกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ขั้นกลางน้ํา มีปัญหา
ประสิทธิภาพการผลิต และขั้นปลายน้ํา ผู้ประกอบการต้องแข่งขันกับคู่แข่งต่างประเทศ และยังมีการใช้เทคโนโลยีในการ
ผลิตไม่สูงนัก โดยเฉพาะในการผลิตยางล้อ มีผู้ผลิตยางล้อระดับโลก เช่น มิชลิน บริดสโตน เป็นผู้ครองตลาด บริษัท
เหล่านีม้ ีเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นสูง ยากทีผ่ ู้ประกอบการไทยจะตามทันได้ อาจสรุปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะ
เข้าไปช่วยสนับสนุนกิจกรรมในแต่ละขั้นได้ดังรูปที่ 6 โดยมีหน่วยงานหลักในภาครัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านต่างๆ
คื อ สถาบั น วิ จั ย ยาง สวทช. สกว. สํ า นั ก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารทํ า สวนยาง และมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ เช่ น
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2552 เพื่อกําหนดและเสนอมาตรการรักษาเสถียรภาพยางพารา เสนอแนะนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาแก้ไขปัญหายางพาราอย่างครบวงจร ครอบคลุมการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การผลิตและการตลาดเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า การบริหารสินค้าคงเหลือ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า การวิจัยและพัฒนา และ
พิจารณาแนวทางการเจรจาเกี่ยวกับยางพาราระหว่างประเทศ โดยคณะกรรมการได้มีการจัดทํายุทธศาสตร์พัฒนา
ยางพารา พ.ศ. 2552-2556 เพื่ อเป็ น แนวทางการพั ฒ นายางพาราของประเทศไทยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยั ง มี
คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งคือคณะกรรมการควบคุมยาง แต่งตั้งโดยพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 เพื่อควบคุม
การผลิตยาง การค้ายาง การนํายางเข้าและการส่งยาง โดยกลไกการออกใบอนุญาต

รูปที่ 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการผลิต แปรรูปยางพารา
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ที่ผ่านมา ได้มีการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุนการแก้ปัญหาและการพัฒนาการผลิตและแปรรูป
ยางพารา สรุปได้ดังนี้
1. การปรับปรุงพันธุ์ยางพารา
การปรับปรุงพันธุ์ยางพาราให้ได้ผลผลิตน้ํายาง และ/ หรือเนื้อไม้สูง มีการเจริญเติบโตดี ต้านทานโรค และลม
จํานวนต้นเปลือกแห้งน้อย เปลือกเดิมงอกใหม่หนา วงท่อน้ํายางมาก ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี คุณสมบัติของน้ํา
ยาง/เนื้อไม้เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมยาง และมีลักษณะของพันธุ์ตรงตามความต้องการของเกษตรกร มีวิธีการปรับปรุง
พันธุ์ย างโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ 1) พันธุ์ ยางพาราที่นํา เข้า จากต่างประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกพันธุ์แ ล้ว เช่น จาก
มาเลเซีย สามารถนํามาปลูกเปรียบเทียบในพื้นที่เป้าหมายได้เลย และ 2) กลุ่มที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศไทย โดยผสม
พันธุ์ยางระหว่างพันธุ์ปลูกกับพันธุ์ปลูก และระหว่างพันธุ์ปลูกกับพันธุ์ป่า (ลูกผสมระหว่างพันธุ์ปลูกกับพันธุ์ปลูกจะให้
ผลผลิ ตที่ ดี ในขณะที่ ลู ก ผสมระหว่ า งพั น ธุ์ ปลู ก กั บพั น ธุ์ ป่า จะมี ก ารเจริ ญเติ บ โตที่ ดี กว่ า ) หลั งจากนั้น นํ าไปปลู ก
เปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นต้น และปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ยางขั้นปลาย ก่อนแนะนําเป็นพันธุ์ยางชั้น 2 และพันธุ์ยางชั้น 1
ปัจจุบันได้คัดเลือกพันธุ์ยางใหม่และเผยแพร่ให้กับเกษตรกร ได้แก่ สถาบันวิจัยยาง 251 ที่มีศักยภาพให้ผลผลิตน้ํายางสูง
462 กก./ไร่/ปี สถาบันวิจัยยาง 226 ที่มีศกั ยภาพให้ผลผลิตน้ํายาง 433 กก./ไร่/ปี สถาบันวิจัยยาง 408 (เฉลิมพระเกียรติ
984) ปลูกง่าย โตไว ให้ปริมาณน้ํายางสูง เฉลี่ย 352 กก./ไร่/ปี มากกว่า RRIM 600 ถึงร้อยละ 62 (ที่มา : สถาบันวิจัยยาง
กรมวิชาการเกษตร)
2. การพัฒนาพันธุ์ยางโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพพืชได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการนํามาประยุกต์ใช้ช่วยในการปฏิรูปการผลิตยางธรรมชาติ
เช่น การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์และแลกเปลี่ยนพันธุ์ ผลิตต้นกล้าปลอดโรค เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผสมพันธุ์ยาง ขยายพันธุ์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์จํานวนมากในเวลาอันรวดเร็วให้ได้ต้นสม่ําเสมอ เทคโนโลยียีน
และแผนที่พันธุกรรมสามารถใช้ระบุ จําแนกพันธุ์ เพื่อจัดการเรื่องต้นพันธุ์สําหรับการปลูกและจัดการทางการค้า และ
พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ต้องการของต้นยาง เพื่อช่วยร่นระยะเวลา แรงงาน และเพิ่มความ
แม่นยําในขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ยางใหม่ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ โดยลักษณะพันธุ์ยางพาราที่ต้องการ คือ ให้ผลผลิต
น้ํายางและเนื้อไม้สูง การเจริญเติบโตเร็วและสม่ําเสมอทั้งก่อนกรีดและหลังกรีด ต้านทานโรคและแมลง เกิดอาการเปลือก
แห้งน้อย ต้านทานลมแรง ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยมีงานวิจัยและพัฒนายางโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ดังนี้
• การทํา Somatic embryogenesis โดยเพาะเลี้ยงเยื่อหุ้มชั้นในของเมล็ดยางอ่อนบนอาหารเทียมแล้วชักนําให้
พั ฒ นาต้ น สมบู ร ณ์ ต้ น ยางใหม่ ที่ ไ ด้ รั บ สามารถขยายพั น ธุ์ จํ า นวนมากในเวลารวดเร็ ว ต้ น ยางที่ ไ ด้ จ ากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะมีส่วนต้นต่อกับรากที่สมบูรณ์ เมื่อนําไปปลูกจะมีการเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตทั้งน้ํายางและ
เนื้อไม้ดีกว่าต้นที่ได้จากการติดตาที่ใช้กันในปัจจุบัน
• นักวิจัย CIRAD ประเทศฝรั่งเศสได้มีการสร้างแผนที่พันธุกรรมยางเป็นครั้งแรก โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล RFLP,
AFLP, microsatellite และ isozyme markers วิเคราะห์ลูกผสม PB260 x R038 ปี 2547 สถาบันวิจัยยางได้
ร่วมกับ CIRAD ในการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล AFLPs และ microsatellite สร้างแผนที่พันธุกรรมยาง โดย
วิเคราะห์ในลูกผสม RRIM600 x PB217 และปัจจุบันได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและ IRD ในการปรับปรุงแผน
ที่พันธุกรรมยางให้มีความละเอียด ถูกต้อง แม่นย่ํามากขึ้น โดยเน้นเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับยีนผลผลิต
น้ํายางสูง เจริญเติบโตเร็ว
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• การประกาศ First annotation ของการหาลําดับเบสทั้งจีโนมของยางพาราพันธุ์ RRIM 928 พบว่ามียีน
ประมาณ 43,000 ยี น ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ ได้ ทํ า High throughput
transcriptome sequencing ของ shoot apex ของยาง ได้ข้อมูล 113,313 unique sequences และ
17,819 EST-SSRs และได้หาข้อมูลลําดับเบสทั้งจีโนมของคลอโรพลาสต์ของยาพารา สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ร่วมกับ IRD และสถาบันวิจัยยางสร้างและเก็บรวบรวม genomic DNA library, cDNA library และ ESTs
ของยางพาราสายพั น ธุ์ ต่ า งๆ ในสภาวะต่ า งๆ โดยเน้ น ศึ ก ษารู ป แบบการแสดงออกของยี น ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความเครียดและการเกิดอาการเปลือกแห้ง เป็นต้น
• มีการพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยางพาราบางพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการถ่ายยีน
ตัวอย่าง เช่น การสร้างยางพาราที่ทนต่อสภาวะเครียด ยางพาราที่ให้น้ํายางปริมาณสูง หรือให้เนื้อไม้คุณภาพดี
และปัจจุบันมีหลายหน่วยงานวิจัยในโลกที่มีแนวคิดในการใช้ต้นยางพาราเป็นแหล่งผลิตสารสําคัญทางการแพทย์
และอุตสาหกรรม
3. การปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตยางธรรมชาติ (ยางแผ่น ยางแท่งและน้ํายางข้น) อุตสาหกรรมผลิตยางพาราในปัจจุบัน
เป็นเทคโนโลยีที่เก่า ล้าสมัย ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมามากกว่า 60 ปี ใช้แรงงานคนสูง ประสิทธิภาพการผลิตต่ําและ
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษสูง เทคโนโลยีการผลิตเดิมแสดงในรูปที่ 7 มีขั้นตอนที่เป็นปัญหาและควรได้รับการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ดังนี้

รูปที่ 7 เทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติแบบเดิม
1. สารรักษาสภาพน้ํายาง
ปัจจุบันใช้แอมโมเนียเป็นสารรักษาสภาพน้ํายาง ซึ่งแอมโมเนียก่อให้เกิดปัญหามลพิษด้านกลิ่นและอาจเป็น
อันตรายต่อคนได้หากสูดดมในปริมาณที่สูง อีกทั้งยังเป็นสาเหตุให้น้ํายางข้นมีสมบัติแปรปรวน เป็นปัญหาต่อการนําไปใช้
งาน
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2. สารจับต้วยางสกิมจากน้ํายางสกิม
ปัจจุบันใช้กรดซัลฟูริคเข้มข้น ซึ่งมีประสิทธิภาพการจับตัวต่ํา ให้ยางสกิมที่มีคุณภาพต่ําเนื่องจากการเจือปนของ
กรดซัลฟูริค และกรดซัลฟูริคเองก็ก่อให้เกิดปัญหามลพิษและการบําบัดน้ําทิ้งของโรงงาน
3. กากตะกอนที่เกิดในกระบวนการผลิตน้ํายางข้น
กากตะกอนดังกล่าวซึ่งมีเนื้อยางและสารอนินทรีย์ผสมอยู่ในอัตราส่วนร้อยละ 20-30 และ 70-80 ตามลําดับ
เป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันในการกําจัด เป็นของเสียที่กองทิ้งอยู่ในโรงงานผลิตน้ํายางข้นจํานวนมาก
4. การทําให้ยางแห้งในการผลิตยางแท่งและยางแผ่นรมควัน
การทําให้ยางแห้งในการผลิตยางแท่งจะใช้เตาอบลมร้อน ซึ่งต้องใช้อุณหภูมิสูงถึง 120 องศาเซลเซียสและใช้
เวลานานถึง 3-4 ชม. ทําให้ต้องใช้พลังงานสูงและการควบคุมอุณหภูมิมีความไม่แน่นอน ส่วนในการทําให้ยางแผ่นแห้ง
โดยการรมควันร้อนที่ได้จากการเผาไม้ฟืน ต้องใช้เวลาถึง 4-5 วันที่อุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส และการให้ความ
ร้อนมักไม่มคี วามสม่ําเสมอ ทําให้คุณภาพของยางแผ่นด้อยลงได้
ในระยะแรกของโปรแกรมยาง (พ.ศ. 2549-2553) สวทช. โปรแกรมฯ ได้ทําการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง
เทคโนโลยีเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการใช้แรงงานคน ใช้เครื่องจักรมากขึ้นและลดปัญหามลพิษตามที่แสดงดังรูปที่
8 ซึ่งประสบความสําเร็จได้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ดังนี้

รูปที่ 8 เทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติแบบใหม่
1. ระบบสารรักษาสภาพน้ํายางใหม่ไร้แอมโมเนีย
พัฒนาสาร TAPS (Thai Advanced Preservative System) ทดแทนการใช้แอมโมเนีย น้ํายางใหม่ที่ได้คือน้ํา
ยาง TAPS เป็นน้ํายางที่ไร้กลิ่น ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ สามารถเก็บรักษาน้ํายางธรรมชาติได้นานและสามารถนําไปผลิตยาง
แห้งหรือน้ํายางข้นก็ได้ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการเก็บรักษาน้ํายาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดําเนินการวิจัย
และพัฒนาระบบรักษาสภาพเพื่อให้ได้น้ํายางที่มีสมบัติคงที่ เพื่อนําไปใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม
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2. สารจับตัวยางสกิมและยางน้ําล้างเครื่องปั่นน้ํายางข้น
พัฒนาสาร GRASS (Green Recovering Agents for Skim rubber and Sludge) ขึ้นซึ่งสามารถจับตัวยาง
สกิมจากน้ํายางสกิมและยางที่ติดมากับน้ําล้างเครื่องปั่นน้ํายางข้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษในน้ํา
ทิ้งและให้ยางสกิมและยางน้ําล้างที่มีคุณภาพสูงขึ้น ได้เริ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีไปบ้างแล้ว ปัจจุบันกําลังศึกษาเพิ่มเติมเพื่อ
ลดราคาของสาร GRASS ต่างๆดังกล่าว
3. สารแยกยางออกจากกากตะกอนที่เกิดในกระบวนการผลิตน้ํายางข้น
พัฒนาเทคโนโลยีการแยกยางที่ปนอยู่ในกากตะกอน ทําให้ได้เนื้อยางที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกร้อยละ
20-30 ของกากตะกอน ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของกากตะกอนของเสียแล้ว ยังเป็นการลดปัญหามลพิษใน
โรงงานที่เกิดจากกากตะกอนของเสียด้วย ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทผลิตน้ํายางข้นจํานวน 5 บริษัท
4. เครื่องทําให้ยางแห้งประสิทธิภาพสูง
พัฒนาเครื่องทําให้ยางแห้งใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเป็นเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (twin-screw extruder)
สามารถทําให้ยางแห้งได้ภายใน 5 นาทีหรือสั้นกว่าหากต้องการ ยางที่ได้สามารถนําไปผลิตยางแท่งที่มีสมบัติตาม
มาตรฐานได้ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนาต่อเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตจาก 80-100 กก./ชม. เป็น 1,000 กก./ชม.
5. เตาอบประสิทธิภาพสูงสําหรับโรงรมควันยางแผ่น
พัฒนาเตาอบแบบใหม่แทนเตาให้ความร้อนแบบเดิมที่ความร้อนในการอบแห้งยางได้จากการเผาไม้ฟืนโดยตรง
ซึ่งมีการสูญเสียความร้อนสูงและการให้ความร้อนไม่สม่ําเสมอ ทําให้มีผลเสียต่อคุณภาพยางแผ่นได้ เตาอบแบบใหม่ลด
ระยะเวลาในการอบได้ถึง 24 ชั่วโมง (เตาอบเดิมใช้เวลาอบ 84 ชั่วโมง/เตาอบใหม่ใช้เวลาอบ 60 ชั่วโมง) ประหยัด
พลังงานได้ร้อยละ 20 ทําให้สามารถลดการใช้ไม้ฟนื ซึ่งมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น iTAP ร่วมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ 12 สหกรณ์ใน 4 จังหวัดทางภาคใต้ (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการขยายผลใช้งานให้กับ 12 สหกรณ์ในภาคใต้ และอีก 1 สหกรณ์ จ.ตราด
4. การพัฒนายางธรรมชาติเกรดพิเศษ
พัฒนายางธรรมชาติเกรดพิเศษ 2 ชนิด คือ ยางธรรมชาติทนความร้อน ออกซิเจนและโอโซนและยางธรรมชาติ
เทอร์โมพลาสติก โดยเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผสมยางธรรมชาติกับยางสังเคราะห์หรือกับพลาสติกทําให้
สามารถควบคุมโครงสร้างของโพลิเมอร์ผสมได้และแสดงสมบัติพิเศษดังกล่าว ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพัฒนานําไปใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์ร่วมกับภาคเอกชน
5. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํายางที่มีความปลอดภัยต่อการนําไปใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ย างที่ผลิต จากน้ํายางธรรมชาติมีข้อเสี ยเปรียบผลิตภัณฑ์ที่ ผลิตจากน้ํายางสัง เคราะห์ ที่สามารถ
ก่อให้เกิดการแพ้ได้ ที่สําคัญได้แก่การแพ้โปรตีนในน้ํายางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกิดการแพ้หรือความเป็นพิษ
เนื่องจากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตเช่นกํามะถันหรือสารตัวเร่งปฏิกิริยาการวัลคาไนซ์
โปรแกรมยางสนใจที่จะนําเทคโนโลยีลําอิเล็กตรอนมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งจะทําให้
ไม่ต้องใช้สารเคมีในการวัลคาไนซ์น้ํายางและมีรายงานว่าน้ํายางที่วัลคาไนซ์ด้วยลําอิเล็กตรอนมีปริมาณโปรตีนต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก่อให้เกิดการแพ้ ฉะนั้นการนําเทคโนโลยีลําอิเล็กตรอนมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํายางน่าจะช่วย
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ํายางของประเทศ และช่วยเพิ่มรายได้จากการส่งออก
ผลิตภัณฑ์จากน้ํายางได้อีกด้วย
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6. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางล้อรถที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย
อุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถจักรยานยนต์และยางล้อรถยนต์ที่เป็นบริษัทของคนไทย มีประสิทธิภาพการผลิตต่ํา
เนื่ องจากใช้ เทคโนโลยีแ ละเครื่ องจั ก รผลิ ต ที่ เก่ า ล้ า สมั ย ยางล้ อรถที่ ผ ลิ ต ส่ ว นใหญ่ เป็ น ยางล้ อแบบไบแอส ซึ่ ง เป็ น
เทคโนโลยีเก่าที่น่าจะเลิกใช้ในการผลิตยางล้อรถในอนาคตอันใกล้ โดยตลาดยางล้อรถในอนาคตจะเปลี่ยนไปเป็นตลาด
ของยางเรเดียลทั้งหมด นอกจากนี้คุณภาพของยางล้อรถที่ผลิตโดยบริษัทคนไทยยังมีคุณภาพด้อยกว่ายางล้อรถที่ผลิตโดย
บริษัทต่างชาติ ทําให้ยากที่จะแข่งขันได้ในตลาดโลก
โปรแกรมยางได้ ให้ก ารสนั บสนุน มหาวิ ทยาลัย มหิ ด ลในการจั ด ตั้ง ห้ องปฏิบั ติก ารทดสอบยางล้ อรถร่ วมกั บ
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้การสนับสนุนด้านการทดสอบยางล้อรถแก่ผู้ประกอบการไทย
เพื่อการส่งออกและเพื่อการวิจัยและพัฒนาทางด้านคุณภาพยางล้อ ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อดังกล่าวยัง
จําเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการทดสอบยางล้อเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรองรับมาตรฐานสากลที่จะมีการบังคับใช้ในอนาคต
อันใกล้ นอกจากนี้โปรแกรมยางยังจะให้การสนับสนุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพยางล้อรถที่ผลิตโดย
บริษัทคนไทยให้สามารถแข่งขันได้กับยางล้อของบริษัทต่างชาติซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้จากการส่งออกยางล้อรถได้มาก
ขึ้น เช่น การพัฒนาด้านการออกแบบยางล้อโดยใช้เทคโนโลยีไฟไนต์เอลิเมนต์ การพัฒนาสูตรส่วนผสมของยางที่ใช้ใน
การผลิตยางล้อ โดยมีเป้าหมายสําคัญคือลดความต้านทานต่อการหมุนของยางล้อรถเพื่อการประหยัดพลังงาน ลดเสียงที่
เกิดจากการเคลื่อนที่ของยางล้อไปบนพื้นถนน และการปรับปรุงการยึดเกาะถนนของยางล้อรถ
7. การพัฒนาผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางไทย
ปัญหาที่สําคัญที่สุดของอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางไทยคือมีผลิตภาพการผลิตต่ํา โรงงานผลิตถุงมือยางไทยผลิต
ถุงมือยางได้เพียง 6,000 ชิ้น/ชม. ในขณะที่โรงงานในประเทศมาเลเซียสามารถผลิตได้ถึง 20,000 ชิ้น/ชม. ทําให้ต้นทุน
การผลิตถุงมือยางไทยสูงกว่าของประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตและส่งออกถุงมือยางอันดับ 1 ของโลก
สวทช.ได้ให้การสนับสนุนโรงงานผลิตถุงมือยางในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรผลิตให้มีกําลังการผลิตสูงขึ้นเท่ากับ
กําลังการผลิตของโรงงานในประเทศมาเลเซีย และจะดําเนินการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรผลิตในโรงงาน
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังจะให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของชนิดของถุงมือยางที่ผลิตให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น หรือการเพิ่มสมบัติพิเศษให้แก่ถุงมือยางเช่นการยอมให้ความชื้นผ่านเข้าออกเพื่อ
เพิ่มความสบายในการใช้งาน และการลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เพื่อให้อุตสาหกรรมถุงมือยางไทยสามารถแข่งขันได้และ
สามารถสร้างรายได้จากการส่งออกเพิ่มขึ้น
8. นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา
การพัฒนาการทําแผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา คือ การนํา ไฟเบอร์จากเศษไม้ยางพาราผสมกับซีเมนต์ การวิจัย
นี้ได้นําไม้ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) อายุ 20 ปี จาก จ. สุราษฎร์ธานี มาผลิตเป็นแผ่นใยไม้อัดซีเมนต์
โดยทําการทดลองผลิตในห้องปฏิบัติการ ใช้เส้นใยไม้ที่ความละเอียดของเส้นใย อัตราส่วนระหว่างเส้นใยกับปูนซีเมนต์และ
ปริมาณสารเร่งแล้วทดสอบสมบัติเชิงกลและทางกายภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ASTM D1037-2007 และนําไปวิเคราะห์
ผลทางสถิติ แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมสมบัติพิเศษของไม้และซีเมนต์เข้าด้วยกัน มีความแข็งแรง ทนทาน
คงทนต่ อทุ ก สภาวะอากาศ ปลอดภั ย จากแมลงศั ต รู ไ ม้ ป้ อ งกั น ไฟ ป้ อ งกั น ความร้ อน ป้ อ งกั น เสี ย งรบกวน รั ก ษา
สภาพแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถนํามาเลื่อย ตัด เจาะ เซาะร่อง ทําลิ้น บังใบมนขอบได้ เช่นเดียวกับไม้
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โดยเฉพาะงานก่อสร้างใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงนํามาใช้ประโยชน์ต่างๆ ผลงานวิจัยได้รับการ
จดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 5602 และได้รับการซื้ออนุสิทธิบัตรจากบริษัทเอกชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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จุดแข็ง
สามารถผลิตยางพาราได้มากที่สุดในโลก เนื่องจากมีพื้นที่ในการเพาะปลูกเหมาะสม
ใช้เทคโนโลยีการผลิตไม่สูงมาก สามารถพัฒนาได้เองในประเทศ
มีวัตถุดิบในประเทศเกือบทั้งหมด (ยาง สารเคมียาง เส้นใยเสริมแรง ฯลฯ) เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
จุดอ่อน
การผลิตยางพารายังใช้เทคโนโลยีเก่าที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 60 ปี ใช้แรงงานคนมาก ทําให้ประสิทธิภาพ การผลิตต่ําและ
คุณภาพของยางพาราที่ผลิตไม่คงที่
มาตรฐานยางพารายังไม่ดีพอ จําเป็นต้องปรับปรุง หรือพัฒนาขึ้นใหม่
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางร้อยละ 90 เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใช้เทคโนโลยีล้าสมัยในการผลิต มีประสิทธิภาพการ
ผลิตต่ําและคุณภาพผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐานสากล
ผลิตภัณฑ์ยางบางชนิดสามารถก่อให้เกิดปัญหาด้านการแพ้โปรตีน เช่น ถุงมือยาง
บุคลากรในอุตสาหกรรมขาดความรู้ / ทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีและข้อมูล
ขาดหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมยางที่มีประสิทธิภาพ
ยังไม่มีผลิตภัณฑ์มาตรฐานเป็นตัวรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับเหมือนประเทศมาเลเซีย เช่น ถุงมือยาง
มาตรฐานมาเลเซีย
โอกาส
ยางพาราเป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ในประเทศ ราคาไม่แพง
ประเทศไทยผลิตน้ํายางข้นมากที่สุดในโลก แม้ประเทศมาเลเซียที่เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํายางรายใหญ่ที่สุดของโลก ก็ยังผลิตน้ํายางข้น
ไม่พอกับความต้องการ ต้องพึ่งน้ํายางข้นจากประเทศไทย ข้อนี้จึงเป็นจุดเด่นที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้มาตั้งโรงงานผลิต
ผลิตภัณฑ์จากน้ํายางข้นในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ และเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย
ทรัพยากรยางธรรมชาติเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ซึ่งนโยบายของประเทศสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ยางพาราสามารถดัดแปรเป็นยางเกรดพิเศษ (ทนน้ํามัน ทนความร้อน/โอโซน ฯลฯ) ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ํา
ยางมีโอกาสเติบโตมาก
ภาคเอกชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยียาง
การเพิ่มขึ้นของประชากรทําให้ความต้องการใช้ยางในการผลิตผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นด้วยและยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว แม้ว่าในช่วง
ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมยางมีการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ตลาดผลิตภัณฑ์จากน้ํายางมีมาก เนื่องจากเป็นตลาดของผู้ใช้โดยตรงไม่ต้องผูกพันกับอุตสาหกรรมอื่นซึ่งสร้างข้อจํากัดในการเพิ่มปริมาณ
การผลิต แต่ผู้ประกอบการจะต้องสามารถผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานในราคาที่แข่งขันได้
อุปสรรค
การแข่งขันจากยางสังเคราะห์ทางด้านคุณภาพ ความหลากหลายของเกรดและราคา
การแข่งขันผลิตภัณฑ์ยางราคาต่ําจากจีน
ผลิตภัณฑ์จากน้ํายางธรรมชาติ มีปัญหาเรื่องโปรตีนที่ทําให้เกิดอาการแพ้ ทําให้เป็นประเด็นในการต่อต้านการใช้ยางธรรมชาติ ซึ่ง
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดและต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ํายางธรรมชาติให้ได้มากที่สุดจะต้องให้ความ
สนใจแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังมากกว่าที่เป็นอยู่
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บทที่ 3 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนายาง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ. 2554 – 2559)
จากปัญ หาและโอกาสของอุต สาหกรรมยางไทยที่ป ระสบอยู่ในปั จจุบั น สวทช. ได้จัด ตั้ง โปรแกรมยางเพื่ อ
ดําเนิน การวิ จัย และพั ฒนาเพื่อแก้ ไขปัญ หาหรื อสร้า งโอกาสใหม่ให้อุตสาหกรรมยางไทยตั้ง แต่ พ.ศ. 2549-2553
(โปรแกรมยางระยะที่ 1) โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาในขั้นกลางน้ําและปลายน้ํา ที่ผ่านมามีผลงานเด่นดังแสดงในบทที่
4 ภาคผนวก
ในการดําเนินงานของโปรแกรมยางในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2554-2559) ให้สอดคล้องกับสถานภาพ ความต้องการ
และยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552 – 2556 สวทช. ซึ่งถือเป็นผู้มีบทบาทหลักหน่วยงานหนึ่งในการวิจัยและ
พัฒ นาเกี่ ย วกั บ ยางพาราในขั้ น กลางน้ํา และปลายน้ํ า จะมุ่ ง เน้ น การทํ า วิ จัย และพั ฒ นาเพื่ อแก้ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นา
กระบวนการผลิ ต และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นขั้ น กลางน้ํ า และปลายน้ํ า อย่ า งต่ อเนื่ อง โดยมี เป้ า หมายในการสร้ า งนวั ต กรรม
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ในขั้นกลางน้ําและปลายน้ํา โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ยางล้อ และถ่ายทอดไปสู่
ผู้ประกอบการอย่างแพร่หลาย ซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติและเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง
ซึ่งเป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา โดยโปรแกรมยางได้กําหนดเป้าหมายในปี 2559 คือ
1. โรงงานต้นแบบผลิตยางแท่งคุณภาพดีสม่ําเสมอระดับชุมชน (สหกรณ์)
- พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติใหม่ และเครื่องจักรผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดมลพิษ ลด
การใช้พลังงาน และเพิ่มคุณภาพยาง โรงงานต้นแบบผลิตยางแท่งคุณภาพดีสม่ําเสมอระดับชุมชน (สหกรณ์)
2. ยางล้อรถที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- ยกระดับคุณภาพยางล้อไทยสู่ระดับสากล โดยการสร้าง brand ไทย เพื่อเพิ่มรายได้
3. น้ํายางข้นวัลคาไนซ์ใหม่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํายางที่มคี วามปลอดภัยในการนําไปใช้งาน
- สร้างอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากน้ํายางใหม่โดยมี Green Technology เป็นฐานเทคโนโลยี และ diversify
ผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างความแตกต่าง และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)

หน้าที่ 22 จาก 29

การดํ า เนิ น การเพื่ อแก้ ไ ขปั ญ หาหรือสร้า งโอกาสให้อุต สาหกรรมยางไทยต่ อเนื่ องจากที่ ไ ด้ดํ า เนิ น การไว้ ใน
โปรแกรมยางระยะที่ 1 มีเป้าหมายสําคัญ (Wildly Important Goals) ดังแสดงในรูปที่ 9 และมีแผนการดําเนินงานดัง
แสดงในรูปที่ 10

รูปที่ 9 เป้าหมายสําคัญของโปรแกรมยางระยะที่ 2 (พ.ศ. 2554 - 2559)

รูปที่ 10 แผนการดําเนินงานของโปรแกรมยางระยะที่ 2 (พ.ศ. 2554 – 2559)

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)

หน้าที่ 23 จาก 29

แผนการดํ า เนิ น งานของโปรแกรมยางระยะที่ 2 ซึ่ ง ครอบคลุ ม ห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ตั้ ง แต่ ต้ น น้ํ า จนถึ ง ปลายน้ํ า
ประกอบด้วยแผนงานหลัก 4 แผนงาน แต่ละแผนงานมีเป้าหมายและรายละเอียดของแผนงาน ดังต่อไปนี้
แผนงาน 1 การปรับปรุงพันธุ์ยางพาราโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุล
เป้าหมาย
เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อใช้ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุย์ างพารา เช่น พันธุ์ยางพาราทนแล้ง
รายละเอียดของแผนงาน
•
•

•

•

แผนงาน
ผลลัพธ์
การค้นหาและศึกษาหน้าที่การแสดงออกของยีนที่เชื่อมโยงกับลักษณะ • ยีน และเครื่ อ งหมายโมเลกุ ลที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
สําคัญทางการเกษตร เช่น ทนแล้ง ทนโรค
ลักษณะสําคัญทางการเกษตร เพื่อนําไปใช้
ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ยางพารา
การพั ฒ นาเครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ลั ก ษณะสํ า คั ญ ทาง
การเกษตร เช่น ทนแล้ง ทนโรค เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือก • พั น ธุ์ ย างพารา เช่ น พั น ธุ์ ย างพาราที่ มี
พันธุ์ ช่วยย่นระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์ หรือลดขนาดของประชากรที่
ความสามารถในการทนแล้ ง และยั ง คงให้
จะคัดเลือก
ผลผลิตน้ํายาง
การศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและสัณฐานวิทยาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
สําคัญทางการเกษตร เพื่อนําไปใช้ประกอบกับองค์ความรู้ด้านพันธุ
ศาสตร์-ชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุง พันธุ์ยางพารา
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ในการคั ด เลื อ กร่ ว มกั บ วิ ธี
มาตรฐาน (Conventional Breeding)

แผนงาน 2 นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติ
เป้าหมาย
ปฏิรูปเทคโนโลยีการผลิตยางธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด (เพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานและลดมลพิษ)
รายละเอียดของแผนงาน
แผนงาน
• นวัตกรรมเครื่องจักรผลิตยางแท่ง

•

• นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตยางแท่ง

•

• นวัตกรรมเทคโนโลยีการรักษาสภาพน้ํายางใหม่

•
•
•
•

• นวัตกรรมเตาให้ความร้อนโรงรมควันยางแผ่น

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)

ผลลัพธ์
ต้นแบบเครื่องจักรผลิตยางแท่งยุคใหม่กําลังผลิต 1
ตัน / ชม.
ต้นแบบโรงงานผลิตยางแท่งที่สะอาดและมีคณ
ุ ภาพ
คงที่ กําลังผลิต 1 ตัน / ชม.
สารรักษาสภาพน้ํายางใหม่ไร้แอมโมเนีย
น้ํายางข้นที่มีคุณภาพคงที่
ยางแห้งที่มีคุณภาพคงที่
เตาให้ความร้อนโรงรมควันประสิทธิภาพสูงและ
ประหยัดพลังงาน
หน้าที่ 24 จาก 29

แผนงาน 3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางล้อรถไทย
เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพยางล้อรถบรรทุกและรถจักรยานยนต์ไทยให้ได้มาตรฐานสากล
รายละเอียดของแผนงาน
แผนงาน
• การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรผลิต
• การเพิ่มความสามารถในการทดสอบคุณภาพยางล้อ
ในประเทศให้ครอบคลุมมาตรฐานสากล

• การวิจัยและพัฒนาคุณภาพยางล้อรถที่ผลิตโดย
ผู้ประกอบการไทย

ผลลัพธ์
• เครื่องจักรผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
• อุตสาหกรรมยางล้อรถไทยมีห้องปฏิบัติการ
ทดสอบยางล้อตามมาตรฐานสากล สามารถ
ให้บริการทดสอบเพื่อสนับสนุนการส่งออกและเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพยางล้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ยางล้อรถที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทยมีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานสากล

แผนงาน 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํายางไทย
เป้าหมาย
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์จากน้ํายาง ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
รายละเอียดของแผนงาน
แผนงาน

ผลลัพธ์

• การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณ์การผลิตในอุตสาหกรรมถุงมือยาง

• เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตใน
อุตสาหกรรมถุงมือยางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

• นวัตกรรมเทคโนโลยีการวัลคาไนซ์น้ํายางโดยใช้
ลําอิเล็กตรอน

• น้ํายางข้นวัลคาไนซ์ใหม่ใช้ผลิตผลิตภัณฑ์จาก
น้ํายางที่มีความปลอดภัยในการนําไปใช้งาน

• นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากน้าํ ยางที่ปลอดภัยต่อการ
นําไปใช้งาน

• ต้นแบบสายสวนปัสสาวะ
• ต้นแบบแผ่นยางกันน้ําลาย
• ต้นแบบท่อน้ําเกลือ

โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)

หน้าที่ 25 จาก 29

บทที่ 4 ภาคผนวก
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและผลกระทบที่เกิดขึ้น
การผลิตน้าํ ยางข้นไร้แอมโมเนีย
ห้องปฏิบัติการวิจัยยาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. ได้พัฒนาระบบการรักษาสภาพน้ํา
ยางเพื่อการผลิตน้ํายางข้น โดยพัฒนาสาร TAPS เพื่อใช้แทนแอมโมเนียในการรักษาสภาพน้ํายางข้น ทําให้ได้น้ํายางข้นทีม่ ี
คุณภาพ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ผลการทดลองผลิตน้ํายางข้นโดยใช้สาร TAPS ร่วมกับ
ผู้ผลิตน้ํายางข้นในภาคตะวันออกและภาคใต้จํานวน 4 บริษัท พบว่าน้ํายางข้นที่ผลิตโดยใช้สาร TAPS มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล และเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตแล้ว พบว่า เพิ่มขึ้นเพียง 50 สตางค์ต่อกิโลกรัมน้ํายาง แต่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ได้ผลิตภัณฑ์ยางที่ไม่เป็นพิษ และสามารถจําหน่ายผลผลิตยางใน
เกรดสําหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และอนามัย ซึ่งได้ราคาที่สูงขึ้น มูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้น 28 ล้านบาท เมื่อนําไป
ทดสอบเบื้องต้นในการนําน้ํายางข้นที่ได้ไปใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํายางข้นต่างๆ ไม่ว่าเป็น โรงงานถุง
มือยาง โรงงานจุกนมยางและโรงงานถุงยางอนามัย ยืนยันความเป็นไปได้ที่จะนําระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปใช้ในอนาคต
สารจับตัวน้ํายางสกิมประสิทธิภาพสูงช่วยลดมลภาวะ
ห้องปฏิบัติการวิจัยยาง ศูนย์เอ็มเทค สวทช. ได้พัฒนาสารจับตัวน้ํายางสกิมประสิทธิภาพสูง มีชื่อว่า Grass 0.0 ซึ่ง
มีสมบัติพิเศษ คือ สามารถเตรียมเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงกว่าสารละลายของโพลิเมอร์ของแข็งทั่วไปที่ใช้ในการ
จับตัวน้ํายางสกิมได้ถึง 10 เท่า จับตัวน้ํายางสกิมได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว ทําให้ได้เนื้อยางมากกว่าการใช้กรดซัลฟูริก
และใช้ปริมาณน้อย ทําให้มีต้นทุนการผลิตต่ําหรือแข่งขันได้กับการใช้กรดซัลฟูริก สามารถใช้ได้ดีทั้งกับน้ํายางสกิมใหม่
และน้ํ า ยางสกิ ม เก่ า ปราศจากการปนเปื้ อ นของซั ล เฟตในน้ํ า ทิ้ ง ทํ า ให้ บํ า บั ด ได้ ง่ า ยขึ้ น ไม่ มี ก ลิ่ น เหม็ น ของก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ผลงานวิจัยนี้ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรไทย เลขที่คําขอ 0801004463 ผลการทดลองในระดับภาคสนามกับ
โรงงานน้ํายางข้น 6 แห่งในภาคใต้และภาคตะวันออก พบว่า ต้นทุนในการผลิตยางสกิมแห้งโดยใช้สาร Grass 0.0 มีค่า
1.50-2.96 บาท/กิโลกรัมยางแห้ง เท่ากับหรือสูงกว่าต้นทุนในการผลิตโดยการใช้กรดซัลฟูริกเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คุณภาพหรือสมบัติของน้ํายางสกิมที่ต้องการจับตัวและ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตของแต่ละโรงงาน นอกจากนี้น้ําทิ้งที่เกิด
จากการจับตัวน้ํายางสกิมโดยใช้สาร Grass 0.0 ยังสามารถนําไปผลิตก๊าซชีวภาพได้เนื่องจากไม่มีสารประกอบซัลเฟตและ
มีค่า pH ที่ไม่เป็นกรด โดยก๊าซชีวภาพที่ได้อาจนําไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตความร้อนได้ ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีน้ํายางสกิมมากถึงปีละ 8 แสนตัน หากมีการนําเทคโนโลยีการจับตัวน้ํายางสกิมโดยใช้สาร Grass 0.0 ไปใช้
ทั่ ว ประเทศ จะสามารถลดการใช้ ก รดซั ล ฟู ริ ก ในอุ ต สาหกรรมน้ํ า ยางได้ 6 พั น ตั น /ปี ช่ ว ยลดการปลดปล่ อ ยก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ก๊าซพิษ) ออกสู่บรรยากาศได้มากถึง 2 พันตัน/ปี
ยางธรรมชาติทนความร้อน ออกซิเจนและโอโซน
ยางธรรมชาติเป็นยางที่มีสมบัติเชิงกลและเชิงพลวัตที่ดีเยี่ยม แต่มีข้อเสียที่ไม่ทนทานต่อการเสื่อมสภาพจากความ
ร้อน ออกซิเจนและโอโซน ข้อด้อยดังกล่าวทําให้การใช้งานของยางธรรมชาติมีข้อจํากัด จึงมีความพยายามปรับปรุงสมบัติ
ความทนทานต่อการเสื่อมสภาพของยางธรรมชาติ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อนํายางธรรมชาติไปใช้งานได้หลากหลายมาก
ขึ้น ห้องปฏิบัติการวิจัยยาง ศูนย์เอ็มเทค สวทช. จึงได้พัฒนายางธรรมชาติทนความร้อน ออกซิเจนและโอโซนขึ้น โดยนํา
โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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ยางธรรมชาติผสมกับยางสังเคราะห์ทนความร้อนและโอโซน เพื่อให้ได้ต้นแบบยางผสมที่มีสัดส่วนของยางธรรมชาติสูงสุด
ปัจจุบันยางที่พัฒนาได้มีสมบัติเชิงกลและสมบัติความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าความทนทานต่อแรงดึง
ในช่วง 13-20 เมกะพาสคัล (MPa) และมีความทนทานต่อความร้อนใกล้เคียงกับยางสังเคราะห์ชนิดที่มีความอิ่มตัวสูง
และมีความทนทานต่อโอโซนในระดับดี ไม่มีรอยแตกเกิดขึ้นบนพื้นผิวชิ้นงานหลังบ่มเร่งด้วยโอโซนที่ความเข้มข้น 50 ส่วน
ใน ร้อยล้านส่วน (pphm) เป็นเวลา 168 ชั่วโมง ซึ่งมีสมบัติที่เหมาะสมกับการนําไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยาน
ยนต์
ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก
ยางเทอร์โมพลาสติก คือ ยางที่นําไปขึ้นรูปได้เหมือนเทอร์โมพลาสติก จึงนําไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างต่างๆได้
สะดวกและรวดเร็ว ทําเป็นสีสันต่างๆได้ รวมทั้งนํากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ปัจจุบันมีความสนใจนํายางเทอร์โมพลาสติก
มาใช้มากขึ้นในการผลิตชิ้นส่วนยางต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้สอยในชีวิตประจําวัน แต่ยาง
เทอร์โมพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันผลิตมาจากโพลิเมอร์สังเคราะห์ ห้องปฏิบัติการวิจัยยาง ศูนย์เอ็มเทค สวทช. ประสบ
ความสําเร็จในการพัฒนายางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก โดยใช้วัตถุดิบจากยางธรรมชาติและเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้ใน
ประเทศไทย เม็ดยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติ กสามารถนํามาขึ้นรูป ได้ด้วยเครื่องมือขึ้น รูปพลาสติก เช่น เครื่องฉี ด
พลาสติก เครื่องอัดรีด เครื่องอัดเบ้า เป็นต้น ปัจจุบัน ยางที่พัฒนาได้มีความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength) ในช่วง
5 - 19 เมกะพาสคัล (MPa) และค่าการยืดตัว ณ จุดขาด (Elongation at Break) ในช่วงร้อยละ 300 – 500 ซึ่งเป็น
สมบัติที่เหมาะสมกับการนําไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ นอกจากนี้ หากต้องการนํายางที่พัฒนาได้ไป
ผลิตผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกัน สามารถปรับส่วนผสม เพื่อให้ได้ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกที่มี
สมบัติเชิงกลและสมบัติการไหลที่เหมาะสมในการนําไปผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามต้องการ
สารจับตัวน้ําล้างเครื่องปั่นน้าํ ยางประสิทธิภาพสูง
กระบวนการแปรรูปน้ํายางโดยใช้เครื่องปั่นเหวี่ยง นอกจากจะได้น้ํายางข้นและน้ํายางสกิมออกมาแล้ว ยังเหลือน้ํา
ยางอีกส่วนหนึ่งติดอยู่ที่ชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องปั่นเหวี่ยงโดยเฉพาะบริเวณจานแยก เมื่อล้างทําความสะอาดอุปกรณ์
ดังกล่าว น้ํายางส่วนนี้จะหลุดปนออกมากับน้ําที่ใช้ล้างซึ่งเรียกน้ําที่เหลือจากการล้างอุปกรณ์เหล่านี้ว่า น้ําล้าง ในน้ําล้างมี
เนื้อยางอยู่ประมาณร้อยละ 0.3-0.5 โดยน้ําหนัก อนุภาคยางในน้ําล้างมีขนาดอยู่ในช่วง 0.4-1.0 ไมครอน เนื่องจาก น้ํา
ล้างมีเนื้อยางอยู่ในปริมาณน้อยมาก จึงทําให้การจับตัวเนื้อยางออกจากน้ําล้างทําได้ยาก ห้องปฏิบัติการวิจัยยาง ศูนย์เอ็ม
เทค สวทช. ได้พัฒนาสารจับตัวน้ําล้างประสิทธิภาพสูง มีสมบัติพิเศษคือ สามารถจับตัวน้ําล้างได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว
ลดการปนเปือ้ นของซัลเฟตในน้ําทิ้ง ไม่ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า ใช้ปริมาณน้อย
และต้นทุนการผลิตต่ํา การจับตัวน้ําล้างโดยใช้สารจับตัวน้ําล้าง สามารถทําให้อนุภาคยางในน้ําล้างเกิดการเสียสภาพเป็น
ก้อนยางขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว ได้เนื้อยางแห้งที่มีคุณภาพสูง และน้ําทิ้งมีค่าบีโอดี ซีโอดี ของแข็งแขวนลอย ของแข็ง
ละลายน้ํา และซัลเฟตต่ํา ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารจับตัวน้ําล้างในโรงงานผลิตน้ํายางข้น 2 แห่ง พบว่า ต้นทุน
การจับตัวน้ําล้างมีค่าเพียง 0.50 บาท/ 1 กิโลกรัมยางแห้ง
นวัตกรรมการผลิตยางแห้งคุณภาพแบบต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยเครื่องอัดรีดสกรูคู่
อุตสาหกรรมยางแท่งเป็นอุตสาหกรรมสําคัญของประเทศ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบสําหรับผลิตผลิตภัณฑ์ยางนานา
ชนิดที่มีการส่งออกไปหลายประเทศทั่วโลก แต่พบว่าการผลิตยางแท่งในประเทศไทยยังคงใช้กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม
โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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คือ การอบยางด้วยเตาอบความร้อน ซึ่งใช้เวลานาน 3-5 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิประมาณ 110-130 องศาเซลเซียส ทําให้
สิ้นเปลืองพลังงานและคุณภาพของยางแท่งไม่สม่ําเสมอ จึงควรมีการพัฒนาทั้งด้านกระบวนการผลิตและคุณภาพยางแท่ง
นอกจากนี้อุตสาหกรรมยางแท่งเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีการลงทุนสูง เนื่องจากราคาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต โดยเฉพาะเตาความร้อนที่ใช้อบยางให้แห้ง และค่าใช้จ่ายจากน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับใช้
เป็ นแหล่ง พลัง งานความร้อนของเตาอบ ซึ่ง เครื่ องจั ก รแบบครบวงจรรวมถึ งเตาให้ ความร้ อนล้ ว นต้ องซื้ อหรื อพึ่ง พา
เทคโนโลยี จ ากต่ า งประเทศ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ยาง ศู น ย์ เ อ็ ม เทค สวทช. ได้ พั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารทํ า ให้ ย างแห้ ง
แบบต่อเนื่อง โดยอาศัยหลักการอัดรีดแบบสกรูคู่ (Twin-screw extrusion) ที่มีการออกแบบสกรูลักษณะพิเศษ (Special
screw configuration) ให้เกิดกลไกการบีบอัดหรือความดันในระดับทีเ่ หมาะต่อการกําจัดน้ําและไอระเหย โดยยังคงรักษา
ยางมิให้เสื่อมสภาพด้วยความร้อนหรือแรงเค้นในกระบอกสกรู ซึ่งระบบดังกล่าวและการควบคุมตัวแปรการผลิตทั้งหมด
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการกําจัดน้ําออกจากยาง พลังงานที่ใช้ และคุณภาพของยางแห้งที่ผลิตได้ มีประโยชน์ต่อการลด
ต้นทุน ประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะด้านกลิ่นหรือควันในโรงงาน และสามารถผลิตยางแห้งที่มีสมบัติแปลกใหม่ดีกว่ายาง
แห้งทั่วไป ยางมีปริมาณความชื้นหรือสิ่งระเหยน้อยกว่า 0.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพบว่ามีค่าดีกว่าค่าที่กําหนดในมาตรฐานยาง
แท่งไทย
กระบวนการแยกเนื้อยางสกิมออกจากหางน้ํายางธรรมชาติโดยใช้โพลิเมอร์ประจุบวก
น้ํายางที่กรีดได้จากต้น เรียกว่า น้ํายางสด มีปริมาณน้ํามากเกินไปไม่เหมาะสําหรับการนําไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ จึงถูกนําไปปั่นเหวี่ยงให้ได้น้ํายางข้น เพื่อสะดวกกับการเก็บรักษาและขนส่ง ปัจจุบัน การปั่นเหวี่ยงจะได้หางน้ํายาง
ออกมาในปริมาณมาก โดยหางน้ํายางมีเนื้อยางเป็นองค์ประกอบประมาณ 3-8% เนื้อยางมีขนาดค่อนข้างเล็กประมาณ
0.04 ถึง 0.4 µm ทําให้การแยกเนื้อยางสกิมยาก ปัจจุบันใช้กรดกํามะถันเข้มข้นในการแยกเนื้อยางสกิม แต่วิธีการ
ดังกล่าวทําให้การเก็บรวบรวมเนื้อยางมีประสิทธิภาพต่ําและเนื้อยางทีได้มีสีคล้ําด้อยคุณภาพ น้ําที่เหลือจากการจับเนื้อ
ยางมีค่าความเป็นกรดสูง มีการปนเปื้อนของซัลเฟตสูง ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในโรงงานและ
ชุ ม ชนรอบข้ า ง ศู น ย์ เอ็ ม เทค สวทช. ได้ พั ฒ นากระบวนการแยกเนื้ อยางสกิ ม ออกจากหางน้ํ า ยางธรรมชาติ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (ได้เนื้อยางเพิ่มขึ้น 2 %) ลดมลภาวะที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายของระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงาน
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการแยกเนื้อยางสกิมออกจากหางน้ํายางธรรมชาติโดยใช้โพลิเมอร์ประจุบวก ให้กับ
บริษัทผลิตน้ํายางข้นพบว่า สามารถลดการสูญเสียเนื้อยางและกําหนดค่า pH ของน้ําทิ้งได้ ลดต้นทุนการการแยกเนื้อ
ยางสกิมออกจากหางน้ํายาง และได้ปริมาณเนื้อยางเพิ่มขึ้นอีก 2 % มูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้น ในปี 2553 เท่ากับ 2.52
ล้านบาท
กระบวนการหมุนเวียนน้ําทิ้งในโรงงานเพื่อการแยกเนื้อยางออกจากกากตะกอนน้ํายางธรรมชาติ
ในอุตสาหกรรมผลิตน้ํายางข้นจากน้ํายางธรรมชาติ จําเป็นต้องมีการเติมสารไดแอมโมเนียมไฮโดรเจนฟอสเฟต
(Diammonium hydrogenphosphate) ในน้ํายางสดเพื่อตกตะกอนเอาแมกนีเซียมไอออนที่มีอยู่ในน้ํายางสดออกให้อยู่
ในรูปของกากตะกอนน้ํายางธรรมชาติก่อนนําเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยงให้ได้ยางข้น โดยกากตะกอนน้ํายางธรรมชาตินี้จะมีเนื้อ
ยางปนออกมาจํานวนมาก ในแต่ละวันจะมีกากตะกอนน้ํายางธรรมชาติเกิดขึ้นที่ก้นบ่อน้ํายางสด ในเครื่องปั่นเหวี่ยง และ
ปนอยู่กับน้ําล้างเครื่อง เป็นของเสียในอุตสาหกรรมผลิตน้ํายางข้น ประเทศไทยมีโรงงานผลิตน้ํายางข้น 77 โรงงาน มีกําลัง
การผลิตน้ํายางข้นประมาณ 1,100,000 ตัน/ปี (อันดับหนึ่งของโลก) จะเกิดกากตะกอนน้ํายางธรรมชาติมากถึง 10,000
ตัน/ปี ปัจจุบันมีวิธีการจัดการกากตะกอนน้ํายางธรรมชาติโดยการฝังกลบ หรือถมที่ ซึ่งทําให้สูญเสียเนื้อยางจํานวนมาก
โปรแกรมยาง สวทช. (เอกสารอยู่ระหว่างการจัดทํา)
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ไป หรือนําไปเทใส่ในสวนยางพารา และสวนปาล์ม เนื่องจากกากตะกอนน้ํายางธรรมชาติมีสารอนินทรีย์คือแมกนีเซียม
แอมโมเนียมฟอสเฟต (Magnesium ammonium phosphate) อยู่ในปริมาณมาก นําไปใช้เป็นปุ๋ยได้ แต่การใส่กาก
ตะกอนน้ํายางธรรมชาติลงในสวนจะมีผลดี เมื่อใส่ในปริมาณจํากัดเท่านั้น เพราะกากตะกอนน้ํายางธรรมชาติมีเนื้อยางอยู่
จํานวนมาก หากใส่ปริมาณมาก เนื้อยางจะไปปกคลุมผิวดิน ทําให้การซึมผ่านของก๊าซและน้ําที่ผิวดินเกิดขึ้นได้น้อยลง ซึ่ง
จะทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตไม่ดีและตายได้ ศูนย์เอ็มเทค สวทช. ได้พัฒนากระบวนการแยกเนื้อยางออกจากกากตะกอนน้ํา
ยางธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีในกระบวนการแยกเนื้อยางออกจากกากตะกอน
น้ํายางธรรมชาติ และปริมาณการใช้น้ําในโรงงานลงกว่า 50% จากกระบวนการเดิม โดยเป็นกรรมวิธีที่สามารถใช้น้ําซีรั่ม
ซึ่งเป็นน้ําทิ้งในโรงงานมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่จําเป็นต้องใช้น้ําสะอาด และสามารถส่งผลทําให้น้ําซีรั่มที่เหลือจาก
กระบวนการจับตัวหางน้ํายางธรรมชาติ การจับตัวน้ํายางสด และการจับตัว น้ําล้างเครื่องปั่นเหวี่ยง มีค่าพีเอช (pH)
เหมาะสมก่อนที่จะปล่อยเข้าสู่บ่อบําบัดน้ําเสีย ได้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้ว (คําขอรับสิทธิบัตรไทยเลขที่ 0901003001) จาก
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริษัทผลิตน้ํายางข้นจํานวน 2 ราย พบว่า สามารถลดการสูญหายเนื้อยางไปกับกากตะกอนน้ํา
ยางธรรมชาติ ซึ่งสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับโรงงานผลิตน้ํายางข้น มูลค่าผลกระทบที่เกิดขึ้น 17 ล้านบาทต่อปี

การผลิตยางมัดจัดฟันของไทยด้วยกระบวนการฉีด
ในปัจจุบันความนิยมในการจัดฟันนั้นเพิ่มมากขึ้น และยางมัดจัดฟันที่ทันตแพทย์ใช้มีราคาแพงต้องนําเข้าจาก
ต่างประเทศ ยางมัดจัดฟันเป็นยางวงขนาดเล็กและต้องใส่ยางมัดจัดฟันตรงที่ฟันแต่ละซี่ ปริมาณยางมัดจัดฟันที่ใช้ในแต่ละ
วันมีปริมาณมาก ทันตแพทย์ต้องทําการเปลี่ยนให้คนไข้ทุกๆ 28 วัน ตลอดระยะเวลาของการจัดฟัน โดยทั่วไปคนไข้แต่ละ
รายต้องทําการจัดฟันเป็นเวลาอย่างน้อยรายละ 2 ปี ยางเทอร์โมพลาสติกเป็นวัสดุที่มีสมบัติเหมือนยางและพลาสติก คือ
มีความแข็งแรงเหมือนพลาสติกและยืดหยุ่นเหมือนยาง สามารถขึ้นรูปยางเทอร์โมพลาสติกได้ด้วยเครื่องขึ้นรูปพลาสติก
โดยใช้สารเคมี และพลังงานในกระบวนการผลิตต่ํา และสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ การผลิตยางมัดจัดฟันที่มีสมบัติ
เหมาะสม และสะดวกแก่การใช้งาน ทําให้การทํางานของทันตแพทย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายเนื่องจาก
สามารถผลิตเองได้ในประเทศ เป็นการใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับยางเทอร์โมพลาสติกที่มีในห้องปฏิบัติการวิจัยยาง ศูนย์เอ็ม
เทค สวทช. และความเชี่ยวชาญในการทดสอบผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมของทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญจากสาขาทันตกรรม
จัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุในการปรับปรุง เพื่อนําไปสู่การผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่นําไปได้จริงในประเทศ ทั้งนี้ การผลิตยางมัดจัดฟันดังกล่าวเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท
ของสาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความร่วมมือกับนักวิจัย สวทช. โดยในที่สุดผล
ของโครงการวิจัยจะนําไปสู่ความสามารถในการผลิตยางมัดจัดฟัน การผลิตยางมัดจัดฟันดังกล่าวในราคาที่ถูกกว่ายางมัด
จัดฟันที่ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ สามารถลดต้นทุนการการนําเข้าได้ 1 ล้านบาทต่อปี
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