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 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนายางพารามีหลายแหง สามารถจําแนกตามบทบาท

และหนาที่รับผิดชอบโดยสรุป ดังน้ี  
 

1. ดานการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 

หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา และการพัฒนา

ผูประกอบการในประเทศไทยมีหลายหนวยงาน ดังน้ี   
  

1) สถาบันวิจัยยาง (ปจจุบันเปนหนวยงานตามโครงสรางของการยางแหงประเทศไทย (กยท.)) มีหนาที่

และความรับผิดชอบในการบริหาร การคนควา วิจัย และพัฒนากิจการยางในทุกสาขาอยางครบวงจร ทั้งในดานการผลิต 

เศรษฐกิจและการตลาดยาง การแปรรูปยาง การผลิตผลิตภัณฑยาง ไมยางพารา และการถายทอดเทคโนโลยี 

รวมถึงการประสานความรวมมือดานยางกับองคกรระหวางประเทศ (เว็บไซต: http://www.rubberthai.com) 

2) กองการยาง กรมวิชาการเกษตร (จัดต้ังข้ึนภายหลังจากพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย 

พ.ศ.2558 บังคับใช) ดําเนินงานควบคุมและกํากับการผลิต การคา การสงออกและนําเขายางพาราตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุมยาง อีกทั้งยังทําหนาที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมยางตาม

พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 นอกจากน้ี ยังใหการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบยางแทง (Lab) 

และใหบริการตรวจวิเคราะหและออกใบรับรองคุณภาพยาง ตลอดจนใหบริการวิชาการและเทคโนโลยีแกเจาหนาที่ 

เกษตรกร ภาคเอกชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ (เว็บไซต: http://www.doa.go.th/rubber)  

 3) กรมสงเสริมการเกษตร รับผิดชอบในการสงเสริมการปลูกยางพารา การถายทอดเทคโนโลยี

ยางพาราครบวงจร และสงเสริมดานการเพ่ิมรายไดในสวนยางแกเกษตรชาวสวนยาง ทั้งสวนยางพารานอก 

การสงเคราะหและสวนยางที่พนการสงเคราะห รวมทั้งกํากับดูแลสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและกลุมวิสาหกิจชุมชน

ยางพารา (เว็บไซต: http://www.doae.go.th)  

4) กรมสงเสริมสหกรณ รับผิดชอบในการสงเสริมใหเกษตรชาวสวนยางรวมกลุมและจัดต้ังเปน

สหกรณ/กลุมเกษตรกร ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจยางพารา

ของสหกรณ/กลุมเกษตรกร สงเสริม แนะนํา การบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจ และการเช่ือมโยงเครือขายธุรกิจ

ยางพาราของสหกรณ/กลุมเกษตรกร ใหการศึกษา อบรม เผยแพรหลักการ อุดมการณ และวิธีการสหกรณ 

รวมทั้งกํากับ แนะนําใหสหกรณ/กลุมเกษตรกรปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย (เว็บไซต : 

http://www.cpd.go.th)  

5) การยางแหงประเทศไทย (กยท.) เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (รวม 3 องคกร 

ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเขาดวยกัน คือ สถาบันวิจัยยาง (สวย.) สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยาง (สกย.) องคการสวนยาง (อสย.) มีอํานาจหนาที่ ดังน้ี  

 5.1) เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอยางครบวงจร 

บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนสงเสริมและสนับสนุนใหประเทศเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑยางพารา  

 5.2) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และเผยแพรขอมูล และ

สารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา  

http://www.rubberthai.com/
http://www.doa.go.th/rubber
http://www.doae.go.th/
http://www.cpd.go.th/
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 5.3) สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

และผูประกอบกิจการยางดานวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบ

ธุรกิจ และการดําเนินการอ่ืนที่เกี่ยวของเพ่ือยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใหดีขึ้น  

 5.4) ดําเนินการใหระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ 

 5.5) ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม  

(เว็บไซต: http://www.raot.co.th)  

6) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและระเบียบในการสํารวจ 

การเก็บรักษาและใชประโยชนขอมูลของหนวยงานในกระทรวงอุตสาหกรรม จัดทําดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 

พยากรณผลผลิตและความตองการดานอุตสาหกรรม รวมทั้งทําหนาที่เปนศูนยขอมูลของกระทรวงอุตสาหกรรม 

(เว็บไซต: http://www.oie.go.th)   

7) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มีหนาที่ในการสงเสริม สนับสนุน พัฒนา และใหบริการธุรกิจ

อุตสาหกรรมและผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบการของผูประกอบการ (เว็บไซต: 

http://www.dip.go.th) 

8) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) มีหนาที่ใหความชวยเหลือ  

ใหคําแนะนําและสนับสนุนดานเงินกูแกผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือใชในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต (เว็บไซต: http://www.sme.go.th)  
 

2. ดานการกําหนดมาตรฐาน 
 

     สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เปนหนวยงานที่ออกขอกําหนดมาตรฐานนํ้ายางขน 

ซึ่งครอบคลุมเฉพาะนํ้ายางขนธรรมชาติที่ทําโดยวิธีการหมุนเหว่ียงและโดยวิธีแยกครีมเพ่ือใหผูประกอบการใชเปน

มาตรฐานในการผลิต    
 

3. ดานการใหบริการทดสอบ 

กองการยาง กรมวิชาการเกษตร เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ใหการบริการทดสอบและออกใบรับรอง

คุณภาพนํ้ายางขนใหแกผูประกอบการยาง  
 

4. ดานการสงเสริมการลงทุน  

หนวยงานที่ทําหนาที่ในการสงเสริมการลงทุนในประเทศไทย คือ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (บีโอไอ) มีหนาที่ในดานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและอํานวยความสะดวกดานการลงทุน 

การใหสิทธิพิเศษทางภาษีเงินไดและภาษีนําเขาเครื่องจักรและวัตถุดิบจากตางประเทศแกผูประกอบการที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุน (เว็บไซต: http://www.boi.go.th)  
 

5. ดานการวิจัยและพัฒนา  

หนวยงานภาครัฐที่ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา ถายทอด

เทคโนโลยี พัฒนากําลังคน และพัฒนาขอมูลและสารสนเทศดานการวิจัย เชน สถาบันวิจัยยาง การยางแหง

ประเทศไทย (เว็บไซต: http://www.rubberthai.com) ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) (เว็บไซต: 

http://www.mtec.or.th) นอกจากน้ี ยังมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุน

http://www.raot.co.th/
http://www.oie.go.th/
http://www.dip.go.th/
http://www.sme.go.th/
http://www.boi.go.th/
http://www.rubberthai.com/
http://www.mtec.or.th/
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อุตสาหกรรม เชน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน โดยมีหนวยงานใหทุนสนับสนุน 

การศึกษาวิจัยที่สําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (สวก.)  
 

สําหรับภาคเอกชนที่มีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของไทย คือ สมาคมนํ้ายางขนไทย 

(เว็บไซต: http://www.tla-latex.org) ซึ่งเปนการรวมกลุมของผูผลิตและผูคานํ้ายางขนในประเทศไทย รวมถึง

สมาคมยางพาราไทย (เว็บไซต: http://www.thainr.com) ซึ่งเปนการรวมกลุมบริษัทผูผลิตและผูคายางพารา

ไทย ทั้งยางแผนรมควัน ยางแทง และนํ้ายางขน และมีบทบาทในการมีสวนรวมในดานคุณภาพยางที่ผลิตและ

สงออก การสนับสนุนการวิจัยและจัดสัมมนา การรักษาเสถียรภาพราคายาง และใหความรวมมือกับองคการยาง

ระหวางประเทศ รวมทั้งมีความเกี่ยวของกับแรงงานในอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงงาน 
 

นอกจากน้ี ยังมีองคกรตางประเทศที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยางพาราหลายแหง0

1 ไดแก  

1) ANRPC: Association of Natural Rubber Producing Counties (สมาคมประเทศผูผลิต 

ยางธรรมชาติ) ปจจุบันมีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย อินเดีย มาเลเซีย ปาปวนิวกินี 

สิงคโปร ศรีลังกา ไทย เวียดนาม จีน และกัมพูชา มีสํานักงานอยู ณ กรุงกัวลาลัมเปอร มาเลเซีย ทําหนาที่

ประสานงานดานนโยบาย และดําเนินงานดานการผลิตยางและคายางของประเทศสมาชิก สนับสนุนสงเสริมงาน

ทางวิชาการและดําเนินการเพ่ือสรางและยกระดับราคายางธรรมชาติตามความเปนธรรมและมีเสถียรภาพ   

2) IRRDB: International Rubber Research and Development Board (สภาวิจัยและพัฒนา 

ยางระหวางประเทศ) เปนสภาที่ต้ังขึ้นโดยความรวมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนายางจากทุกทวีป มีหนาที่

ควบคุมและวางแผนนโยบายการวิจัยและพัฒนายางระหวางสถาบันที่เปนสมาชิกและสมาคมประเทศผูผลิตยาง

ธรรมชาติ ประกอบดวยสมาชิก 16 ประเทศ คือ กัมพูชา บราซิล แคเมอรูน จีน โคดดิวัวร ฝร่ังเศส กาบอง 

อินโดนีเซีย อินเดีย เม็กซิโก มาเลเซีย ไนจีเรีย ฟลิปปนส ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม 

3) IRSG: International Rubber Study Group (องคการศึกษาเรื่องยางระหวางประเทศ) ทํา

หนาที่เปนองคกรกลางของกลุมประเทศผูผลิตยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห ผูใชยาง และผูคายาง ใชเปน

ศูนยกลางพบปะ ปรึกษา และแกปญหาการผลิต การใช การคายาง รวบรวม วิเคราะห และจัดพิมพสถิติยาง สรุป

ขาวสารการยาง ประเมินการศึกษาและรวมศึกษาความตองการยาง เพ่ือกําหนดนโยบายการผลิต และดําเนินการ

ศึกษาวิจัยทางเศรษฐศาสตร/สถิติ ในเรื่องการผลิต การใชยางในสวนที่จะเปนประโยชนแกอุตสาหกรรมยางใหมากที่สุด  

4) IRA: International Rubber Association (สมาคมยางระหวางประเทศ) มีหนาที่กําหนด

กฎเกณฑทางดานการคายาง สัญญาซื้อขายยาง โดยสมาคมยางพาราไทยไดเขาเปนสมาชิกของ IRA กระทรวง

เกษตรและสหกรณโดยสถาบันวิจัยยางรวมดําเนินงานที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมยางเพ่ือควบคุมดาน

การคาและสงออกยาง 

5) ITRC: International Tripartite Rubber Council (สภาความรวมมือดานยางพาราระหวาง 

                                                            
1 ท่ีมา:  1. สถาบันวิจัยยาง การยางแหงประเทศไทย 
 2. รายงานการศกึษา “โครงการจดัทํายุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง”,  
                สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, พ.ศ.2554 

http://www.tla-latex.org/
http://www.thainr.com/
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ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) มีหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแลการดําเนินการตามมาตรการการจัดการ 

ดานปริมาณการผลิต (supply management scheme) และมีนโยบายในเร่ืองของราคายางและการคายาง 

รวมถึงงานวิชาการดวย 

6) IRCo: International Rubber Consortium Limited (บริษัทรวมทุนยางพาราระหวางประเทศ 

จํากัด) เปนองคกรที่จัดต้ังขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545 ที่มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและ

สหกรณประสานงานกับรัฐบาลของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย จัดต้ังบริษัทรวมทุนยางพารา 3 ประเทศ 

เพ่ือใหบริษัทดังกลาวทําหนาที่ผลักดันราคายางพาราใหสูงขึ้นไปสูระดับที่เกษตรกรสวนยางมีกําไรคุมการลงทุน 

และรักษาระดับราคายางพาราใหมีเสถียรภาพอยางย่ังยืน 

7) ARBC: Asean Rubber Business Council (สภาธุรกิจยางอาเซียน) เปนสภาธุรกิจของเอกชน/

ผูสงออก/ผูคายางในแถบประเทศเอเชีย ที่มีความรวมมือกันระหวางผูประกอบธุรกิจยางพารา โดยเฉพาะพอคา

และผูสงออก ประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา สํานักงานต้ังอยู

ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

8) IRQPC: International Rubber Quality and Packing Conference (คณะกรรมการดานการ

หีบหอและคุณภาพยางธรรมชาติระหวางประเทศ) มีหนาที่กําหนดระเบียบ กฎเกณฑ กําหนดมาตรฐานยางแผน

รมควันช้ันตางๆ จัดพิมพเปนคูมือที่รูจักกันในนามของ “GREEN BOOK” โดยสมาคมยางพาราไทยเปนสมาชิกของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสถาบันวิจัยยางรวมดําเนินงานที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติควบคุมยาง  

เพ่ือควบคุมดานมาตรฐานและการหีบหอ มีสํานักงานต้ังอยูที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

 
 

 


