
รายงานสรุปผลการส ารวจข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
ณ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย  
ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2554 

การส ารวจข้อมูลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ภายใต้โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ณ จังหวัดสงขลา และประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะที่ปรึกษา
จากศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19 – 22 กรกฎาคม 2554 
มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือศึกษาและส ารวจข้อมูลด้านการผลิต การตลาด ด้านเทคโนโลยี และระบบโลจิสติกส์
ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศมาเลเซีย เพ่ือน าข้อมูลจากการส ารวจมาประกอบการจัดท ารายงานโครงการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 

การศึกษาและส ารวจข้อมูลในครั้งนี้ประกอบด้วย การผลิตยางแปรรูปขั้นต้น การศึกษา
เส้นทางการขนส่งยางและผลิตภัณฑ์ยางโดยการขนส่งทางเรือผ่านท่าเรือสงขลา การขนส่งทางบกผ่านด่าน
ศุลกากรสะเดาไปยังประเทศมาเลเซีย การส่งออกผ่านไปยังท่าเรือปีนังเพ่ือส่งออกไปยังประเทศที่สาม รวมทั้ง 
การเยี่ยมชม Malaysian Rubber Board (MRB) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง
ทั้งระบบของประเทศมาเลเซีย 

ผลจากการส ารวจข้อมูลอุตสาหกรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ท่าเรือน  าลึกสงขลา 

1.1 ข้อมูลทั่วไป  

- ท่าเรือสงขลา มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 72 ไร่ ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา มีระยะทางห่างจาก
ชายแดนไทย - มาเลเซีย ประมาณ 100 กิโลเมตร สร้างโดยกรมเจ้าท่า แล้วเสร็จเมื่อปี 2529 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้เป็นท่าเรือในการส่งออกและน าเข้าสินค้าหลักของภาคใต้ เช่น ยางพารา และอาหารทะเลแช่แข็ง รัฐบาลมี
นโยบายที่จะให้เอกชนเข้ามาบริหารเพ่ือให้กิจการของท่าเรือสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท
เจ้าพระยาท่าเรือสากล จ ากัด ได้ชนะการประมูล เป็นผู้ได้รับสัมปทานในการด าเนินงาน จึงได้เข้ามาบริหาร
ท่าเรือสงขลาตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา มีระยะเวลาของสัญญาการด าเนินงานครั้งละ 5 ปี โดยกรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง ท าหน้าที่ควบคุมและพิจารณาต่อสัญญาการรับสัมปทาน 

- บริษัทฯ บริหารและดูแลส่วนของท่าเรือที่อยู่บนบก เช่น ตัวท่าเทียบเรือ อาคารและ
สถานที่ ลานพักสินค้า ถนน และสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ และเรือลากจูง 

- ภาครัฐมีหน้าทีดู่แลและซ่อมบ ารุงส่วนที่อยู่ในน้ า เช่น เขื่อนกันคลื่น ทุ่นและเครื่องหมาย
การเดินเรือ ร่องน้ า  

1.2 ก าลังความสามารถของท่าเรือ 

- ท่าเรือสงขลาเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ มีท่าเทียบเรือ 3 ท่า จอดเรือได้ 3 ล า มีความ
ลึกร่องน้ าท่าเรือ ยาว 4 กิโลเมตร กว้าง 120 เมตร ลึกประมาณ 9.0 เมตร มีแอ่งกลับเรือกว้าง 300 เมตร 
ขนาดของเรือใหญ่ที่สุดทีส่ามารถเข้าเทียบท่ายาวไม่เกิน 173 เมตร 
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- มีลานคอนเทนเนอร์รวม 50,000 ตารางเมตร วางเรียงตู้ได้ 5,400 TEUs และมี
พ้ืนที่ส าหรับโรงพักสินค้า 6,700 ตารางเมตร มีสินค้าผ่านท่า 1.5 ล้านตัน/ปี คอนเทนเนอร์ 170,000 
TEUs/ปี มีรถยกสินค้าทั่วไป 14 คัน และรถยกตู้สินค้า 19 คัน 

1.3 การให้บริการของท่าเรือ 

- ในปี 2553 มีจ านวนเรือที่เข้าเทียบท่าจ านวน 408 ล า ส่วนใหญ่เป็นเรือ 
คอนเทนเนอร์ มีจ านวนถึง 272 ล า รองลงมาคือ เรือสินค้าห้องเย็น จ านวน  61 ล า เรือสินค้าทั่วไปจ านวน 34 
ล า และเรือล าเลียงจ านวน 33 ล า 

- มีสินค้าผ่านท่าเรือรวมจ านวน 1,406,962 ตัน เป็นสินคา้ขาออกจ านวน 924,217 
ตัน สินค้าขาเข้าจ านวน 482,745 ตัน โดยสินค้าขาออกเป็นยางพาราและผลิตภัณฑ์น้ ายางจ านวน 274,300 
ตันหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณสินค้าส่งออกทั้งหมด รองลงมาเป็นอาหารกระป๋อง จ านวน 
242,549 ตัน คิดเป็นร้อยละ 26 ไม้ยางพารา จ านวน 164,862 ตัน ร้อยละ 18 และอาหารทะเลแช่แข็ง 
จ านวน 149,583 ตัน ร้อยละ 16 ส าหรับสินค้าขาเข้าที่ผ่านท่าเรือสงขลาส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าแช่แข็งมี
จ านวน 202,580 ตัน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือ อาหารสัตว์ จ านวน 52,402 ตนั คิดเป็นร้อยละ 11 
เครื่องจักรอุปกรณ์ จ านวน 47,879 ตัน คิดเป็นร้อยละ 10 ที่เหลือเป็นวัสดุก่อสร้าง น้ ายาผสม และสินค้า
อ่ืนๆ ประมาณร้อยละ 37  

- การให้บริการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ไปยังประเทศปลายทางท่ีสาม ส่วนใหญ่ส่งออก
ไปยังประเทศจีนและฮ่องกง คิดเป็นร้อยละ 33 รองลงมาคือ ยุโรป ร้อยละ 15 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 14 
ญี่ปุ่น ร้อยละ 10 ออสเตรเลีย ร้อยละ 4 และประเทศอ่ืนๆ ร้อยละ 22 

1.4 ขั้นตอนการส่งออก  

ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่มีโรงงานตั้งอยู่ในบริเวณใกล้
ท่าเรือสงขลา จะใช้รถบรรทุกตู้สินค้าขนาด 20 ฟุต บรรจุสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นยางแท่งและยางแผ่นรมควัน 
ส่งออกทางท่าเรือสงขลา ไปยังประเทศปลายทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) ผู้ส่งออกใช้รถบรรทุกของตนเอง หรือบริษัทตัวแทนออกของด าเนินการ ติดต่อ
บริษัทขนส่งบรรทุกตู้สินค้าเปล่าที่ลานเก็บตู้ในเขตท่าเรือ และชั่งน้ าหนักรถบรรทุกพร้อมตู้สินค้าเปล่า  

2) บรรจุสินค้าเข้าตู้ที่โรงงาน พร้อมติดซีลตู้สินค้า  
3) บรรทุกตู้สินค้าที่บรรจุแล้วจากโรงงานไปท่าเรือ พร้อมแสดงใบก ากับการขนย้าย

สินค้าท่ีได้รับจากระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) ต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง  

4) ชั่งน้ าหนักรถบรรทุกพร้อมตู้สินค้า โดยตู้สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว เจ้าของท่า
จะยกลงจากรถบรรทุก และเก็บไว้ในบริเวณลานพักสินค้าเพ่ือรอขนถ่ายสินค้าลงเรือ  

5) ยกตู้สินค้าลงเรือล าเลียงสินค้าชายฝั่งส่วนภูมิภาค (Feeder Ship) เนื่องจาก
ข้อจ ากัดในการขยายพ้ืนที่ท่าเรือและปัญหาร่องน้ าต้ืน ท าให้เรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือเรือบรรทุก
สินค้าขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าเทียบท่าได้ จึงต้องขนสินค้าลงเรือล าเลียงสินค้าชายฝั่งส่วนภูมิภาค (Feeder Ship) 
ไปท่าเรือสิงคโปร์และท่าเรือฮ่องกง เพ่ือขนถ่าย และเปลี่ยนล าไปยังประเทศปลายทาง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเส้นทาง
การให้บริการของสายเดินเรือนั้น ๆ 
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1.5 สรุป 

1) การบริหารจัดการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือสงขลายังไม่สามารถแข่งขันกับท่าเรือปีนังได้ 
เนื่องจากท่าเรือสงขลาไม่มีการติดตั้งเครนหน้าท่าเพ่ือใช้ในการขนส่งสินค้า สินค้าที่ท าการขนส่งส่วนใหญ่จะ
อาศัยเครนจากเรือ ท าให้ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมใช้บริการ ซึ่งผู้บริหารบริษัทฯ พร้อมที่จะลงทุนซื้อเครน
มาติดตั้งที่หน้าท่าเรือ และปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณหน้าท่ารองรับการขนถ่ายสินค้า แต่ติดขัดที่อายุสัญญาสัมปทาน
มีระยะเวลาสั้นเพียง 5 ปี จึงท าให้ไม่เกิดจุดคุ้มทุนส าหรับผู้ที่จะเข้ามาลงทุน 

2) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเพ่ือส่งออกท่ีท่าเรือสงขลาสูงกว่าท่าเรือปีนัง สาเหตุ
ส าคัญเนื่องจากท่าเรือปีนังมีปริมาณสินค้าเข้าออกใกล้เคียงกัน ไม่ต้องน าเข้าตู้เปล่าจ านวนมากมารับสินค้าออก 
รวมทั้งท่าเรือปีนังมีปริมาณสินค้ามากจึงมีบริการเรือโดยตรงกับจีนและญี่ปุ่น สินค้าไม่ต้องไปถ่ายล าที่ท่าเรือ
อ่ืน ส่งผลให้ค่าระวางเรือที่ท่าเรือปีนังต่ ากว่า 

 
     รูปที่ 1.1        รูปที่ 1.2 

   
       รูปที่ 1.3        รูปที่ 1.4 

   

รูปที่ 1.1 - 1.4 บริเวณท่าเรือสงขลา 
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2. บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางแท่ง จ ากัด 

2.1 การผลิต  

บริษัทถาวรอุตสาหกรรมยางแท่ง จ ากัด ก่อตั้งเมื่อปี 2525 เป็นกิจการขนาดใหญ่ถือ
หุ้นโดยผู้ประกอบการคนไทยทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นยางแปรรูปขั้นต้น เช่น ยางแผ่น ยางแท่ง น้ า
ยางข้น และยางคอมพาวด์ โดยยางแท่ง ผลิตทั้งยางแท่ง STR 20 ซึ่งเป็นยางแท่งมาตรฐาน และยางแท่ง 5 L ซ่ึง
จัดเป็นยางแท่งเกรดดีที่สุด วัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจังหวัดยะลา ทั้งนี้บริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ของตนเอง  

2.2 การส่งออก 

การผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นการผลิตเพ่ือการส่งออกท้ังหมด มีการส่งออกเฉลี่ย
เดือนละประมาณ 15,000 ตัน ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 60 – 70 โดยเฉพาะเมือง 
ชิงเต่าเพ่ือน าไปใช้ท ายางล้อ และถุงมือยาง  ในอดีตการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ส่งออก 
ทางท่าเรือสงขลา แต่ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้การส่งออกที่ท่าเรือปีนังแทน ในอนาคตอาจจะมีการขนส่งสินค้าโดย
รถไฟผ่านแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย โดยรัฐบาลมาเลเซียจะเข้ามาลงทุนก่อสร้างและให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ 
โดยมีสัญญาให้เอกชนเข้าประมูลครั้งละ 5 ปี ซึ่งจะท าให้การขนส่งสินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยางที่จะมาใช้ท่าเรือ
สงขลาลดลงไปอีก  

      รูปที่ 2.1 ยางถ้วย       รูปที่ 2.2 น ้ายางสด 

 
รูปที่ 2.1 – 2.2 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 

รูปที่ 2.3       รูปที่ 2.4 

 
รูปที่ 2.3 – 2.4 การทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ์
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     รูปที่ 2.5 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง           รูปที่ 2.6 ผลิตภัณฑ์น ้ายางขน้ 

 

     รูปที่ 2.7 ผลิตภัณฑ์ยางแผ่น    รูปที่ 2.8 ผลิตภัณฑ์ยางแผ่น 

3. ด่านศุลกากรสะเดา 

3.1 ข้อมูลทั่วไป 

ด่านศุลกากรสะเดาเป็นด่านศุลกากรทางบกระหว่างไทยกับมาเลเซียที่มีความส าคัญ  
และมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เป็นหน่วยงานหลักในการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยนายด่านศุลกากรเป็น
ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer: CEO) ด่านสะเดาประกอบด้วย ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ด่านตรวจพืชและด่านจัดหางาน มีหน้าที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากร และจัดเก็บภาษีอากรทุกประเภทส าหรับของที่
น าเข้าและส่งออก ส าหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นยางแปรรูปขั้นต้นมีการขนส่งทางรถยนต์เพื่อส่งออกผ่านด่าน
สะเดาจ านวนมาก โดยสินค้าเหล่านี้มีทั้งท่ีส่งไปยังประเทศมาเลเซียโดยตรง และส่งไปยังประเทศปลายทางต่างๆ 
เช่น จีน เกาหลี และญี่ปุ่น เป็นต้น โดยจะมีการสุ่มตรวจสินค้าเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นของปริมาณการส่งออก
ทั้งหมด  

มูลค่าการน าเข้า-ส่งออกสินค้าทางบกที่ผ่านทางด่านสะเดาสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ 
รองลงมาคือด่านปาดังเบซาร์ ซึ่งในปีที่ผ่านมาด่านศุลกากรสะเดามีมูลค่าการน าเข้า-ส่งออกสินค้าถึง 236,000 
ล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนตามล าดับ เนื่องจากด่านสะเดาเป็นแนวเชื่อมต่อกับประเทศอาเซียน โดยมีการ
ส่งออกยางพาราผ่านด่านศุลกากรสะเดา ปีละประมาณ 4 แสนตัน คิดเป็นร้อยละ 14 ของปริมาณส่งออกยางทั้ง
ประเทศ ส่วนใหญ่ส่งออกน้ ายางข้น รองลงมาเป็นยางชนิดอ่ืน ๆ ยางแท่ง และยางแผ่นรมควัน สัตว์น้ าทะเลแช่แข็ง 
ถุงมือ เครื่องกลและส่วนประกอบ ไม้ยางพาราแปรรูป สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกล/ส่วนประกอบ 



- 6 - 

เครื่องจักรไฟฟ้า/เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์/ปุ๋ย พลาสติก/ของท าด้วยพลาสติก และผลิตภัณฑ์ท าด้วยเหล็ก 
เป็นต้น ตลาดส่งออกหลักคือมาเลเซีย ซ่ึงมีปริมาณส่งออกมากถึงประมาณร้อยละ 98 เนื่องจากมาเลเซียได้เปลี่ยน
บทบาทจากประเทศผู้ผลิตน้ ายางข้นรายใหญ่มาเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง โดยเฉพาะการผลิตถุงมือยาง ท าให้การ
ผลิตน้ ายางข้นในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงต้องน าเข้าจากไทย  

3.2 ขั้นตอนการส่งออก  

ผู้ประกอบการในภาคใต้ในจงัหวัดสงขลา พัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช และ สุราษฎรธ์าน ี
จะใช้เส้นทางการส่งออกน้ ายางข้นผ่านทางด่านสะเดา โดยใช้รถบรรทุกซ่ึงเป็นรถลากติดกับถังบรรจุน้ ายางข้น 
ขนาด 20 - 30 ตัน ไปยังด่านศุลกากรสะเดา ปลายทางประเทศมาเลเซียโดยมีขั้นตอน ดังนี้  

1) ผู้ส่งออกใช้รถบรรทุกของตนเองหรือบริษัทตัวแทนออกของบรรจุน้ ายางข้นท่ี
โรงงานขนส่งไปยังด่านศุลกากรสะเดา  

2) เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรตรวจสอบใบก ากับขนย้ายสินค้าที่ผู้ส่งออกได้รับจาก  
ระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีค าสั่งจากกรมศุลกากรเก่ียวกับระบบบริหารความเสี่ยงจาก
ส่วนกลาง ให้สุ่มตรวจตู้สินค้า เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบตู้สินค้า ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์แบบถอดย้ายได้ เป็นอุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว โดยใช้เวลา 3 นาทีต่อตู้สินค้า ขณะที่การตรวจสอบระบบ
เดิมเจ้าหน้าที่จะใช้เวลา 45 นาทีต่อตู้สินค้า  

3) ก่อนชั่งน้ าหนักรถบรรทุกพร้อมถังบรรจุน้ ายางข้น ผู้ส่งออกต้องเปลี่ยนหัว 
รถบรรทุกของไทยเป็นของมาเลเซีย ยกเว้นรถบรรทุกเล็ก และหางรถบรรทุกน้ ายางที่มีทะเบียน 2 ประเทศ 
ทั้งไทยและมาเลเซีย สามารถเข้า - ออกระหว่างประเทศได้ เนื่องจากทั้งไทยและมาเลเซียไม่อนุญาตให้
รถบรรทุกของอีกฝ่ายเข้ามาบรรทุกรับหรือส่งสินค้า ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจการขนส่ง 
ภายในประเทศของตนเอง  

4) การชั่งน้ าหนัก เพ่ือตรวจสอบน้ าหนักน้ ายางข้นกับข้อมูลที่แจ้งในเอกสาร กรณี
น้ าหนักเกิน ผู้ส่งออกต้องจ่ายเงินค่าสงเคราะห์ปลูกแทน (CESS) เพ่ิมข้ึนเท่ากับน้ าหนักน้ ายางข้นส่วนเกิน 

บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการส่งออกน้ ายางข้นผ่านด่านศุลกากรสะเดาที่ติดอยู่กับรถบรรทุก
จะแตกต่างกันไปตามวิธีการขนส่ง โดยเฉพาะการบรรจุและขนถ่ายด้วยตู้สินค้า (ตู้คอนเทนเนอร์) มี 3 รูปแบบ ดังนี้  

1) การบรรจุลงถัง ขนาด 205 ลิตร (Drum) ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับถังน้ ามัน น้ าหนัก 
ประมาณถังละ 16 กิโลกรัม สามารถบรรจุในตู้สินค้าขนาด 20 ฟุตได้ 80 ถัง โดยวางซ้อนกัน 2 ชั้น ๆ ละ 
40 ถัง รวม 16.4 ตัน ถังบรรจุดังกล่าวผู้ขายเป็นผู้จัดหาและส่งให้ผู้ซื้อ เป็นการใช้ครั้งเดียวแล้วท าลายทิ้ง 
และส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศจีน เหมาะส าหรับโรงงานขนาดเล็ก หรือบริษัทค้าส่งที่น าไปขายปลีก 

2) การบรรจุในถุงยางขนาดใหญ่ (Flexi Bag) มีสัณฐานกลมคล้ายลูกฟุตบอล ขนาด
ความจุ 20 - 25 ตัน บรรจุอยู่ในตู้สินค้า และเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ซื้อจัดหามาให้พร้อมตู้สินค้า  

3) การบรรจุในถังเหล็กกลม (ISO Tank) ขนาดความจุ 20 - 21 ตัน เป็นบรรจุภัณฑ์
ที่ติดตั้งอยู่ภายในกรอบโครงเหล็กสี่เหลี่ยมเท่ากับตู้สินค้า ท าให้ไม่ต้องเสียค่าบรรจุตู้สินค้า และสามารถวาง
ซ้อนกับตู้สินค้าท่ัวไปได้ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ซื้อต่างประเทศจัดหามาให้  
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       รูปที่ 3.1            รูปที่ 3.2 

    

       รูปที่ 3.3           รูปที่ 3.4 

    
รูปที่ 3.1 – 3.3 บริเวณพรมแดนด่านสะเดา และรูปที่ 3.4 เส้นทางจากด่านสะเดาถึงท่าเรือปีนัง 

4. ท่าเรือปีนัง (Penang Port Sdn Bhd : PPSB) 

4.1 ข้อมูลทั่วไป 

ท่าเรือปีนังเป็นท่าเรือนานาชาติ มีที่ตั้งอยู่ช่องแคบมะละกา บนชายฝั่งทางตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศมาเลเซีย เป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศมาเลเซีย อันดับแรกคือ ท่าเรือ
คลัง (Klang)  อันดับสองคือ ท่าเรือตันหยง ปาลาปัส ท่าเรือปีนัง เป็นท่าเรือท่ีท าการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ 
สินค้าทั่วไป สินค้าเทกอง สินค้าน้ ามันและแก๊ส รวมทั้งการขนส่งรถยนต์และผู้โดยสารด้วยเรือเฟอร์รี่ การ
เดินทางโดยรถยนต์ไปยังท่าเรือปีนัง ขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่ Ferry Terminals เป็นเส้นทางระหว่าง Butterworth 
และ George Town (Butterworth-George Town Ferry Crossing) ระยะทางประมาณ 2.93 กิโลเมตร 
ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เมื่อถึงฝั่ง Butterworth เดินทางต่อไปยังท่าเรือปีนัง โดยทางรถยนต์อีกประมาณ 
2.64 กิโลเมตร ถึง North Butterworth Container Terminal  

ท่าเรือปีนังประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 6 ท่า ดังนี้ 
1) ท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ (North Butterworth Container Terminal) สามารถ

ขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์โดยวางตู้ได้ 18 แถวเพ่ือลงเรือ โดยเครนมีขีดความสามารถในการยกตู้คอนเทนเนอร์ได้
ถึง 25 ตู้ต่อชั่วโมง 

2) ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Cargo Facilities) สินค้าท่ีท าการขนส่ง คือ 
เมล็ดธัญพืช ถั่วเหลือง และน้ าตาลดิบ รวมทั้งมีการขนส่งสินค้าเหลวที่เป็นสินค้าอันตราย เช่น ก๊าซ LPG 
น้ ามัน  
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3) ท่าเทียบเรือสินค้าท่ัวไป (Breakbulk Cargo Facilities and Vegetable Oil 
Tanker Pier) มีจ านวน 4 ท่า สินค้าที่ขนส่ง ได้แก่ ปาล์มน้ ามันบรรจุถังขนาดใหญ่ น้ าตาลทราย ข้าวบรรจุ
กระสอบ เหล็กและเหล็กกล้า รวมทั้งสินค้าอุตสาหกรรม ส าหรับการขนส่งน้ ามันพืชจะขนส่งผ่านท่าเรือ 
Vegetable Oil Tanker Pier โดยใช้ท่อล าเลียงการขนส่งขึ้น-ลงจากเรือ  

4) ท่าเทียบเรือโดยสารท่องเที่ยว (Sweettenham Pier Cruise Terminal) มีเรือ
โดยสารท่องเที่ยวขนาดใหญ่ระดับโลก ที่สามารถจุผู้โดยสารได้มากกว่า 2,000 คน ให้บริการ รวมทั้งสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านขายของ ที่พักแรม และการขนส่งที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เป็นต้น 

5) ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ (Ferry Services) เป็นท่าเทียบเรือแห่งเดียวในประเทศมาเลเซีย
ที่ให้บริการเรือเฟอร์รี่ เชื่อมโยงการขนส่งระหว่าง George Town บนเกาะปีนังกับบัตเตอร์เวอรธ์บน
แผ่นดินใหญ่ มีเรือให้บริการ 8 ล า 

6) ท่าเทียบเรือ Tanjong City Marina เป็นท่าเทียบเรือยอร์ชที่มีความยาว 11-50 
เมตร สามารถรับเรือได้ถึง 140 ล า 

4.2 การบริหารจัดการ 

1) ท่าเทียบเรือปีนังมีฐานะเป็นบริษัท ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2536 และได้รับ
มอบจากการท่าเรือปีนัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 ให้บริหารจัดการท่าเรือ ท่าเรือปีนังถือหุ้นทั้งหมด โดย
กระทรวงการคลัง ภายใต้การก ากับของ Corporate Service Units (CSU) และหน่วยงานจัดท ากลยุทธ์เชิง
ธุรกิจ Strategic Business Units (SBU) ท่าเรือปีนังสามารถรองรับความจุคอนเทนเนอร์ได้ 2 ล้าน TEUs 
โดยเมื่อปี 2553 มีสินค้าผ่านท่าเรือ 1,106,098 TEUs และมีเครนหน้าท่า 16 ตัว (ท่าเรือท่ัวประเทศ
มาเลเซียมีเครนหน้าท่ารวมทั้งสิ้น 100 ตัว และท่ีสิงคโปร์มีเครนหน้าท่ารวมทั้งสิ้น 200 ตัว)  

2) มีการขนส่งสินค้าโดยตรงไปยังประเทศปลายทางที่สาม เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี 
ญี่ปุ่น จีน อินเดีย กลุ่มประเทศแอฟริกา และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และมีแผนที่จะเพ่ิมเส้นทางล าเลียง
สินค้าไปยังเวียดนาม และอินโดนีเซีย ส าหรับสินค้าขาเข้ามีการน าสินค้ามาจากประเทศต่างๆ เช่นเกาหลีใต้ จีน 
ส าหรับการขนส่งยาง และไม้ยาง มีการส่งออกผ่านท่าเรือประมาณ 1,000-6,000 ตันต่อเดือน โดยร้อยละ 
30 ของก าไรของท่าเรือปีนัง มาจากการท าธุรกิจในพ้ืนที่ภาคใต้ของไทย 

4.3 แผนการพัฒนาท่าเรือ 

ในระหว่างปี ค.ศ. 2007-2012 ท่าเรือปีนังมีการลงทุนเพ่ือพัฒนาท่าเรือประมาณ 
1.10 พันล้านริงกิต เพ่ือยกฐานะข้ึนเป็นท่าเรือหลัก เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของประเทศเศรษฐกิจใหม่ 
เช่น จีน อินเดีย บราซิล รัสเซีย ส าหรับการพัฒนาท่าเรือ มีโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ 
North Butterworth Container Terminal ซึ่งมีการด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1  
- สร้างท่าเทียบเรือความยาว 600 เมตร และขยายไปทางทิศเหนือให้มีความยาว 900 เมตร  
- สร้างพ้ืนที่เพ่ือรองรับความจุคอนเทนเนอร์ 465,000 TEUs 
- สร้างสะพานเข้าสู่ท่าเทียบเรือทางทิศเหนือของท่าเรือปีนัง 
ระยะที่ 2 
- สร้างพ้ืนทีเ่พ่ือรองรับความจุคอนเทนเนอร์ 352,000 TEUs 
- การขุดลอกร่องน้ าทางเหนือของท่าเรือให้มีความลึกประมาณ 11.5 เมตร 
- การพัฒนาท่าเรือเพ่ือบรรทุกสินค้าเทกอง เช่น หินปูน สินแร่ เหล็ก และปูนซีเมนต์  
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ระยะที่ 3 
- การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณท่าเรือ เช่น Free Trade Zone คลังสินค้า 

และคลังเก็บสินค้าแช่เย็น  
- การพัฒนาศูนย์กลางสินค้าฮาลาล 

4.4 ข้อคิดเห็นของผู้บริหารท่าเรือปีนัง 

ผู้บริหารท่าเรือปีนัง ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า ทางภาคใต้ของประเทศไทย 
โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณจังหวัดสงขลามีการปลูกยางจ านวนมากและมีอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราขั้นต้น ซึ่ง
จะสามารถส่งออกเป็นวัตถุดิบเพ่ือป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศมาเลเซียได้เป็นอย่าง
ดี จึงน่าจะมีการขนส่งยางแปรรูปขั้นต้นจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคใต้ของไทย เช่น 
นครศรีธรรมราช และพัทลุง โดยรถไฟผ่านแดนเข้าไปยังประเทศมาเลเซีย ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวจะต้อง
มีความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซีย โดยได้เคยมีการหารือให้ฝ่ายไทยจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ และฝ่ายมาเลเซียจะเป็นผู้ลงทุนซื้อหัวรถจักร และเปิดให้เอกชนเข้ารับสัมปทานการเข้ามา
ด าเนินงานรถไฟ ซึ่งจะท าให้การส่งออกยางและผลิตภัณฑ์ยางของไทยไปยังท่าเรือปีนังเพ่ือส่งต่อไปยังประเทศ
ปลายทางเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

รูปที่ 4.1      รูปที่ 4.2  

     
        รูปที่ 4.3              รูปที่ 4.4 

      

รูปที่ 4.1 -4.4 บริเวณท่าเรือปีนัง 
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5. Malaysian Rubber Board (MRB) 

5.1 ข้อมูลทั่วไป 

Malaysian Rubber Board (MRB) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2541 มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางทั้งระบบ โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ สนับสนุน พัฒนา อุตสาหกรรมยางใน
ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่การเพาะปลูกยางพารา การกรีดน้ ายาง การผลิตน้ ายางดิบ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยาง การส่งเสริมเทคโนโลยี การตลาด และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับตลาดโลก  

5.2 บทบาทหน้าที่  

1) เป็นหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตยางและผลิตภัณฑ์ยาง เริ่มต้น
ตั้งแต่ข้ันตอนการเพาะปลูก การคัดเลือกสายพันธุ์ โดยการทาบก่ิงมาตัดต่อเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงสุด ซึ่งจะเป็น
การลดระยะเวลาแทนการเพาะปลูกโดยใช้เมล็ด ส าหรับน้ ายางข้นที่ได้จะต้องน ามาผ่านกรรมวิธีท าให้บริสุทธิ์ 
และทดสอบคุณสมบัติของยางในด้านต่างๆ เช่น การทนต่อแรงดึง การทนต่อแรงอัด เป็นต้น 

2) ส่งเสริมให้เอกชนมีการวิจัยพัฒนาและทดสอบยางด้านต่างๆ โดยผ่านสถาบัน 
Rubber Research Institute of Malaysia (RRIM) ภายใต้ Malaysian Rubber Board เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ผลิตภัณฑ์ยางใหม่ๆ หลายรูปแบบ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้ 

2.1) มีห้องส าหรับท าการวิจัยเพ่ือทดสอบทางกายภาพสมบัติยางด้านต่างๆ โดยเฉพาะ 
เรียกว่า RRIM Physical Testing Laboratory ซึ่งได้รับมาตรฐานตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และมาตรฐาน
ของประเทศมาเลเซีย ISO/IEC 17025 และอยู่ภายใต้การด าเนนิโครงการทดสอบมาตรฐานผลติภัณฑ์ยางของ
มาเลเซีย เพ่ือทดสอบความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ การให้บริการทดสอบเชิง
ปฏิบัติการนี้ไม่ได้เน้นเฉพาะการทดสอบของ RRIM เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการทดสอบเชิงปฏิบัติการอ่ืนๆ 
ภายใต้องค์กรของ MRB และกลุ่มลูกค้าที่มาจากอุตสาหกรรม โดยจะเน้นเป็นพิเศษส าหรับการทดสอบอุปกรณ์
เกี่ยวกับยางและผลิตภัณฑ์จากยาง อย่างไรก็ตาม การให้บริการทดสอบดังกล่าวอาจสามารถใช้บริการได้โดย
ผ่านห้อง Lab ต่างๆ ในประเทศมาเลเซีย  

2.2) การทดสอบทางห้องปฏิบัติการ (Calibration Laboratory) เป็นการทดสอบ
บางส่วนซึง่จะครอบคลุมถึงการวัดในด้านต่างๆ เช่น Ozone Mass การทนต่อแรงอัด (Force) ความแข็ง
(Hardness) ความร้อน (Heat) และอุณหภูมิ เป็นต้น การทดสอบดังกล่าวได้รับการยอมรับว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานของประเทศ โดยมีหน่วยวัดที่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการของประเทศมาเลเซีย และ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการของประเทศอ่ืน 

2.3) ในส่วนของผลิตภัณฑ์ยางล้อซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตมากเป็นอันดับสอง
ของมาเลเซีย ก็มีการทดสอบตามมาตรฐานระหว่างประเทศ และมาตรฐานของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 
มาตรฐาน MS ISO/IEC 17025 เช่นกัน ซึ่งสถาบัน MRB แห่งนี้ ถือเปน็ศูนย์กลางการทดสอบยางล้อของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่จะได้รับประโยชน์ในเชิงการประหยัดต้นทุน และการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน การทดสอบยางล้อนับว่ามีบทบาทส าคัญตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
รถยนต์ที่มีการพัฒนามากขึ้น ซึ่งจะต้องมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้สามารถสนองความต้องการของผู้บริโภค
เฉพาะด้าน เช่น ความปลอดภัยและโครงสร้างความคงทนของยางล้อ  
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5.4 แปลงสาธิตการปลูกยางพารา  

ภายในบริเวณ MRB ยังมีแปลงสาธิตการปลูกยางพาราตลอดจนการน าเสนอเทคนิคการ
ติดตา โดยใช้วิธีโคลนนิ่งของยาง RRIM 3001  ซึ่งเป็นยางสายพันธุ์ใหม่ของมาเลเซีย ซึ่งพัฒนาโดย
คณะกรรมการยางของมาเลเซีย ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ สามารถกรีดได้ภายใน 4 ปี หลังจากการปลูก ถ้ามีการ
บ ารุงรักษาที่ดี ดินดี สามารถกรีดได้ภายใน 3.5 ปี ให้ผลผลิตต่อไร่ 500 – 600 กก./ไร่/ปี ต้านทานต่อโรค
ใบร่วงและโรคยอดหงิกได้ในระดับปานกลาง รวมทั้งยังมีเส้นรอบวงกว้าง และล าต้นตรง ให้เนื้อไม้เหมาะ
ส าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  นอกจากนี้ยังมีโรงงานขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
เปิดให้บริการแก่ภาคเอกชนที่สนใจจะทดลอง ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมยางเข้ามาใช้
บริการได้ ซึ่งโรงงานดังกล่าว เป็นโรงงานแห่งเดียวในมาเลเซียที่สามารถผลิตยางที่มีส่วนผสมของโปรตีนต่ าใน
เชิงพาณิชย์ 

5.3 ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง International Rubber Products Exhibition Centre 
Malaysia (IRPEC)  

เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ  Malaysian Rubber Board (MRB)  
มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ยางมากกว่า 3,000 ชนิด นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติอุตสาหกรรม
ยาง และให้บริการข้อมูลวิชาการเก่ียวกับการตลาด และเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง จุดประสงค์ใน
การก่อตั้ง IRPEC คือ สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศมาเลเซีย พัฒนาสินค้า
ขั้นปลาย และเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ 

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ภายใน IRPEC แบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ 6 ส่วน ได้แก่  
1) Historic development จัดแสดงถึงประวัติศาสตร์ของการผลิตยางและการใช้

เทคโนโลยีในการผลิตตั้งแต่ปี 2243 จนถึงปัจจุบัน  
2) Malaysian rubber industry scenario จัดแสดงผลิตภัณฑ์ยางก่อนกระบวนการ

ขึ้นรูป ได้แก่ ยางธรรมชาติที่มีความหนืดคงที่ ยางธรรมชาติโปรตีนต่ า ยางธรรมชาติอิพ็อกซิไดส์ และเทอร์โม
พลาสติกอิลาสโตเมอร์ การแสดงสินค้าในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการลงทุน
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาง  

3) Major rubber products sectors  จัดแสดงผลิตภัณฑ์ยางในอุตสาหกรรมขั้นปลายที่
ผลิตในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ ยางและท่อ ผลิตภัณฑ์ยาง
ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางทั่วไป รองเท้า และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากน้ ายางลาเท็กซ์  

4) Research and development จัดแสดงข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยียางล่าสุด โดย
ข้อมูลในส่วนนี้จะได้มาจาก  Rubber Research Institute of Malaysia (RRIM) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งใน 
MRB  

5) Industrial application of rubber จดัแสดงผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ในส่วนนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับอุตสาหกรรมและงานประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วงการแพทย์ กองทัพ เรือเดินสมุทร ยานอวกาศ ยานยนต์ งาน
ด้านวิศวกรรม และการกีฬา เป็นต้น 

6) Commercial focus and future development จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแผน
เศรษฐกิจการตลาด และพันธกิจเก่ียวกับอุตสาหกรรมยางในอนาคตของประเทศมาเลเซีย โดยแสดงในรูปของ
แบบจ าลองแนวคิด Rubber city ซึ่งประเทศมาเลเซียวางเป้าหมายเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านยางในอนาคต 
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รูปที่ 5.1 บริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ยาง International Rubber Products Exhibition  
Centre Malaysia (IRPEC) 

 
ที่มา : http://www3.lgm.gov.my/irpec/ 
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รูปที่ 5.2 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยางที่แสดงในศูนย ์International Rubber Products Exhibition  
Centre Malaysia (IRPEC) 

 

 
ที่มา : http://www3.lgm.gov.my/irpec/products2.asp 
 
6. ข้อเสนอแนะ 

  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราในประเทศไทย ยังขาดความพร้อมในด้านการ
วิจัยและพัฒนา รวมทั้งอุตสาหกรรมสนับสนุนที่ส าคัญ เช่น เส้นลวด ผ้าใบ โดยเฉพาะเครื่องจักรในการผลิต  
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ จึงต้องน าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ หรือสร้างเครื่องเลียนแบบเครื่องจักรเดิมท่ีมีอยู่  
ท าให้ประสิทธิภาพการผลิตต่ า นอกจากนี้ กฎระเบียบภาครัฐยังไม่เอ้ือต่อภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีหลาย
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลอุตสาหกรรมยางพารา ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน อีกทั้งนโยบายส่วนใหญ่ดูแลเฉพาะ 
ในส่วนของอุตสาหกรรมต้นน้ า ดังนั้นแนวทางท่ีต้องเร่งด าเนินการ คือ การสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการจัดตั้ง
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หน่วยงานกลางในการด าเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับประเทศมาเลเซียที่มีหน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง Malaysian Rubber Board (MRB) ที่ให้การสนับสนุนแก่ภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านวิจัย 
พัฒนา และการทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมีโรงงานต้นแบบ ส าหรับงานวิจัยและพัฒนาที่เอกชนสามารถเช่าท า
การวิจัย และต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ซ่ึงการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวในประเทศไทย จะท าให้การก าหนด
นโยบายท าได้รวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน ก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยแนวทางในการพัฒนามีรายละเอียด ดังนี้ 

1. จัดตั้งสถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนิน
แผนการพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นศูนย์กลางของการวิจัย พัฒนา และการทดสอบผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารา พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราทั้งระบบ 
เพ่ิมปริมาณและการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้วัตถุดิบยางธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมทั้ง
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา และพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการผลิต การวิจัยและการพัฒนาให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยาง โดยประกอบด้วย ส่งเสริมการวิจัยและสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เร่งรัดการผลิตบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ และปรับปรุงนโยบาย และบทบาทหน่วยงานภาครัฐ 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรม โดยประกอบด้วย การส่งเสริมการผลิต
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐานสากล การจัดตั้งองค์กรสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรของผู้ประกอบการ (Cluster) เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการเงิน ส่งเสริม
ให้เกิดการลงทุนและลดต้นทุนการด าเนินงานโดยใช้มาตรการทางด้านภาษี แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา ส่งเสริมให้มีระเบียบในการจัดการยางใช้แล้ว เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

4. ส่งเสริมการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด การประชาสัมพันธ์ให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของ
ไทยในตลาดโลก โดยจะส่งเสริมทั้งตลาดในประเทศ และขยายฐานตลาดในต่างประเทศ รวมทั้ง พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือส่งเสริมด้านการตลาด 

5. พัฒนาการผลิตบุคลากรทุกระดับอย่างเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเทศ การแก้ไขปัญหาการน าเข้าแรงงานจากต่างประเทศ  

6. สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
โดยการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และการสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของยางและผลิตภัณฑ์ยาง  

7. ส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ
ไทย ซึ่งจะท าให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยี และเกิดการจ้างงานในประเทศ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมปริมาณการใช้
ยางในประเทศอย่างรวดเร็ว 

 
................................................ 
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