
1 
 

 
 
 

ในการแกปญหาราคายางตกต่ําในระยะยาว คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มีมติเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2557 
อนุมัตแินวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ  

1. จัดการสตอ็กยางรัฐเพ่ือใหอุปทานสวนเกินในประเทศหมดไป  
2. บริหารจัดการผลผลิตยางถึงชวงฤดูแลงเพ่ือยกระดับราคา  
3. เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑยาง  
4. พัฒนาระบบตลาดยางเพ่ือความยั่งยืน โดยพัฒนาระบบตลาดยางพารา การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑยาง  

การควบคุมพ้ืนที่ปลูก และพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาใน 4 ดาน คือ ดานราคา คุณภาพ การเพ่ิมมูลคา และประสิทธิภาพการผลิต   
 

 แนวทางในการพัฒนายางพาราทั้งระบบประกอบดวย 2 มาตรการ (มาตรการเรงดวน และมาตรการตอเน่ือง) 
9 แนวทาง และ 12 โครงการ ดังน้ี  
  

  1. มาตรการเรงดวน 

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ หนวยงาน 
 

ระยะเวลา 
 

แนวทางการจดัการสต็อกยาง 
 

1) โครงการบริหารจัดการสตอคยางของรัฐ 
    กนย. เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการยางในสต็อก
ของรัฐ โดยมอบหมายให อ.ส.ย. ดําเนินการตามที่คณะกรรมการบริหาร
กิจการองคการสวนยางมีมติไวแลว ทั้งน้ีใหใชวิธีการติดตอกับผูสนใจ
ซื้อโดยตรง โดยขอใหดําเนินการอยางเรงดวน และไมใหเกิดผลกระทบ
ตอราคายางในประเทศ 
 

 
กษ. 

 

 
ส.ค.-ธ.ค. 57 

 

       2. มาตรการตอเนื่อง  

      2.1 มาตรการเรงดวนที่ตองดาเนินการทันที โดยขอใชงบกลางป 2557  

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ หนวยงาน 
 

ระยะเวลา 
 

แนวทางยกระดับราคาโดยเพ่ิมสภาพคลองดานการตลาด  

 

1) โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือใชใน
การรวบรวมยาง 10,000 ลานบาท 
   - ธกส.ใหสินเช่ือแกสถาบันเกษตรกร จํานวน 700 แหง เพ่ือใชเปน
ทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซ้ือผลผลิตยางพาราจากเกษตรกร 
นาไปจาหนายหรือแปรรูปเพ่ือรอการจาหนาย วงเงิน 10,000 ลานบาท 
อัตราดอกเบ้ีย MLR–1 (MLR=5) โดยสถาบันเกษตรกรจายดอกเบ้ีย 

 
กษ.  

ธ.ก.ส.  

 
1 ก.ย. 57 - 
31 ธ.ค. 58  

แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบ 
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มาตรการ/แนวทาง/โครงการ หนวยงาน 
 

ระยะเวลา 
 

รอยละ 1 ภาครัฐชดเชยดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป และคาบริหารจัดการ
รอยละ 0.5 ตอป 
   - ระยะเวลาโครงการ 1 ป 
   - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 350 ลานบาท (ชดเชยดอกเบ้ีย 
300 ลานบาท คาบริหารจัดการ 50 ลานบาท) 
 

แนวทางเพ่ิมมูลคาและคุณภาพผลผลิต  
 

2) โครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกร แปรรูปยางพารา 
5,000 ลานบาท 
   - ธกส. ใหสินเช่ือแกสถาบันเกษตรกร 245 แหง เพ่ือใชในการขยาย
กําลังการผลิต/เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปยางเบ้ืองตน (ยางแทง 
รมควัน ยางอัดกอน คอมปาวด นํ้ายางขน ยางเครป และผลิตภัณฑ
ยางสําเร็จรูป) จากโรงงานที่จัดสรางไวแลว และหรือลงทุนสราง
โรงงานใหม วงเงิน 5,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย MLR–1 (MLR=5) 
แบงเปน (1) สินเช่ือเพ่ือการลงทุน 3,500 ลานบาท ใชในการกอสราง/
ปรับปรุงโรงงาน ระยะเวลา 10 ป สถาบันเกษตรกรจายดอกเบ้ีย 
รอยละ 0.01 ภาครัฐชดเชยดอกเบ้ียรอยละ 3.00 ตอป (2) สินเชื่อเพ่ือ
เปนทุนหมุนเวียน 1,500 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป สถาบันเกษตรกร
จายดอกเบ้ียรอยละ 1 ภาครัฐชดเชยดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป 
   - คาเบ้ียประกันภัย ปละ 21 ลานบาท เวลา 5 ป และคาบริหาร
โครงการอัตรารอยละ 2.25 ของวงเงินทุนหมุนเวียน 1,500 ลานบาท 
คิดเปนปละ 6.75 ลานบาท เวลา 5 ป รวม 33.75 ลานบาท 
   - คาใชจายของรัฐในการชดเชยดอกเบ้ียตลอดโครงการ 10 ป  
คาเบ้ียประกันวินาศภัย และคาบริหารโครงการ รวมเปนเงิน 1,088.25 
ลานบาท 
   - วงเงินขอรับการสนับสนุนปแรก 177.75 ลานบาท  
  

 
กษ.  

ธ.ก.ส.  

 
1 ก.ย. 57 – 
31 ส.ค. 67 

3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการ ผลิตภัณฑยาง 15,000 
ลานบาท 
   - ธนาคารออมสินใหสินเชื่อแกผูประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ
ยางพารา เพ่ือใชในการขยายกาลังการผลิต/ปรับเปล่ียนเครื่องจักร 
การผลิต (ยางลอ ถุงมือยาง ยางยืด ฯลฯ) วงเงิน 15,000 ลานบาท 
อัตราดอกเบ้ียเทากับ FDR (เงินฝากประจํา 6 เดือนของธนาคารออม
สินปจจุบันอยูที่ประมาณ 2%) โดยรัฐชดเชยดอกเบ้ียใหธนาคารออมสิน 
3% ตลอดอายุโครงการ 
   - ขอรับการสนับสนุนชดเชยดอกเบ้ีย 4,500 ลานบาท โดยจายไม
เกินตามความจริง  

อก.  
ธ.ออมสิน  

1 ก.ย. 57 – 
31 ส.ค. 67 
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      2.2 มาตรการเรงดวนที่ตองดาเนินการทันที   

มาตรการ/แนวทาง/โครงการ หนวยงาน 
 

ระยะเวลา 
 

แนวทางปรับโครงสรางดานการตลาด  
 

1) โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสรางระบบตลาดยางพารา 
   - พัฒนาตลาดกลางยางพาราของกรมวิชาการเกษตร และตลาด
ของสถาบันเกษตรกรใหมีบทบาทสําคัญในหวงโซอุปทานยางพารา 
โดยพัฒนาการเชื่อมโยงทั้งระบบการจัดการสินคา ขอมูลขาวสาร
การตลาด และระบบการเงิน 
   - พัฒนาคุณภาพยาง เพ่ือใหไดคุณภาพและมาตรฐานตามความ
ตองการของตลาด ดวยการถายทอดเทคโนโลยีผานระบบครูยาง 
   - วงเงินทั้งโครงการ ระยะ 3 ป จานวน 1,369.23 ลานบาท (เงินลงทุน 
798.13 ลานบาท สาหรับโครงสราง พ้ืนฐานระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร/ระบบความปลอดภัยและกล่ันกรองขอมูลบนเครือขาย
เพ่ือการเชื่อมโยงตลาด และเงินหมุนเวียนเพ่ือการซื้อขายยางใน
ตลาดกลาง จากเงิน cess จานวน 600 ลานบาท)  
   - ขอรับการสนับสนุนงบลงทุนปแรก 62.10 ลานบาท)  
 

 
กษ. 

พณ. , กค. 

 
ต.ค. 57 - ก.ย. 60 

แนวทางหาตลาดสงออกใหม 
 

2) โครงการจัดหาตลาดใหมเพ่ือสงออกยางพารากระทรวงพาณิชย
มอบหมายทูตพาณิชยที่ประจําอยู ณ ประเทศตางๆ เปนผูหาตลาด
ยางพารา  
 

 
พณ. 

 
ป 58 เปนตนไป 

แนวทางเพ่ิมการใชยางในประเทศ 
 

3) โครงการสงเสริมการลงทุนดานผลิตภัณฑยางในประเทศ/โครงการ
สนับสนุนผูประกอบการผลิตภัณฑยาง สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนจัดทําโครงการ/มาตรการ เพ่ือสนับสนุนผูประกอบ
ไทยในการขยายกําลังการผลิต และการดึงนักลงทุนตางชาติเขามา
ลงทุนแปรรูปผลิตภัณฑยางในประเทศ 
  

 
BOI  

 

 
ป 58 เปนตนไป 

แนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑยาง 
 

4) โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กรมวิชาการเกษตร
ไดกําหนดแนวทางการทางานรวมกับสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 
และหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือหาขอสรุปการจัดตั้งสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมยาง ดังน้ี 
   - 20 สค.57 ประชุมหารือแนวทางการจัดตั้งสถาบันฯรวมกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ สศอ. สํานักงบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
   - ภายใน 31 สค. 57 สรุปโครงสรางและแนวทางการจัดตั้งสถาบันฯ 
เสนอปลัด กษ. พิจารณา 

 
กษ. อก. 

 
หารือการจัดตั้ง 
ส.ค. - ก.ย. 57 
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มาตรการ/แนวทาง/โครงการ หนวยงาน 
 

ระยะเวลา 
 

   - ตนเดือน กย. 57 เสนอโครงสรางและแนวทางการจัดตั้งสถาบันฯ 
ตอรองหัวหนาฝายเศรษฐกิจ คสช.ในฐานะประธาน กนย.  
 

แนวทางควบคุมพ้ืนที่ปลูกยาง 
 
 

5) โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 
   - ส นั บส นุ นก า ร โ ค น ย า ง เ ก า ที่ ใ ห ผ ลผ ลิ ต ไ ม คุ ม ค า ป ล ะ  
4 แสนไร โดยเปล่ียนไปปลูกพืชชนิดอื่นท่ีใหผลตอบแทนสูงกวาปละ 1 
แสนไร  ดําเนินการ 7 ป  ทําใหลดพ้ืนท่ีปลูกยางชั่วคราว โดย
เปล่ียนเปนยางพันธุดีได 2.1 ลานไร และลดพ้ืนที่ปลูกยางแบบถาวรได 
7 แสนไร 
   - ลดผลผลิตยางไดในปแรกไดประมาณ 1.01 แสนตันและเพ่ิมขึ้น 
ปละ 1 แสนตัน จนถึงปที่ 7 ลดไดถึง 7.11 แสนตัน 
   - ใชเงิน cess ในการดําเนินการ 7 ป รวม 42,143.60 ลานบาท  
ป 58 จํานวน 5,101.92 ลานบาท 
   - ควบคุมการปลูกยางในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม/พ้ืนที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิ 
 

 
กษ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กษ. / ทส. 

 
ต.ค. 57 - ก.ย. 64 

แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร 
 
 

6) โครงการลดตนทุนการผลิต 
   - สงเสริมการถายทอดความรูใหเกษตรกรชาวสวนยางสามารถใช
ทรัพยากรและปจจัยการผลิตอยางคุมคา สามารถใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการสวนยาง และเนนในเรื่องของการลดตนทุน 
การผลิตเปนสําคัญ เชน การใชปุยตามคาการวิเคราะหดิน สงเสริม 
การรวมกลุมเพ่ือผสมปุยใชเอง และการใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคมี 

 

  
กษ. 

 
ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

7) โครงการถายทอดเทคโนโลยี 
   - สงเสริมและถายทอดความรูใหเกษตรกรชาวสวนยางรายยอย
ผานกระบวนการครูยาง (โดยการอบรมเกษตรกรแกนนําเพ่ือเปนครู
สาหรับชวยเหลือเจาหนาที่สงเคราะหสวนยางในการถายทอดความรู
ใหแกเกษตรกรรายอื่น) เพ่ือใหเกษตรกรสามารถใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการจัดการสวนยาง การเก็บเกี่ยวผลผลิต การพัฒนาการผลิต 
รวมถึงการแปรรูปเบ้ืองตนเพ่ือเพ่ิมมูลคายาง 
 

กษ. ต.ค. 57 – ก.ย. 58 

8) โครงการผลิตเพ่ือเสริมรายไดในสวนยางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   - สงเสริมใหเกษตรกรผูรับการสงเคราะหปลูกแทน ระหวางป 
2558-2564 รอยละ 40 ของพ้ืนท่ีใหการสงเคราะห หรือปละ 1.6 แสนไร 
(พ้ืนที่ใหการสงเคราะหปละ 4 แสนไร) ไดใชประโยชนพ้ืนที่วางระหวาง
แถวยาง สาหรับปลูกพืชคลุมดิน/พืชแซมยาง 
   - ถายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชคลุมดิน/พืชแซมยาง 
   - สนับสนุนเงินกูอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 เพ่ือใชเปนเงินทุนในการ

กษ. ต.ค. 57 – ก.ย. 64 
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มาตรการ/แนวทาง/โครงการ หนวยงาน 
 

ระยะเวลา 
 

ดําเนินการโดยใชเงินสงเคราะหของ สกย. จํานวน 120 ลานบาท 
   - งบประมาณจากเงินสงเคราะหของ สกย. ปละ 25.6 ลานบาท 
รวม 7 ป เปนเงิน 179.20 ลานบาท (เปนงบประมาณที่รวมอยูในการให
การสงเคราะหปลูกแทน) 
 

 

หมายเหตุ: นําเสนอเฉพาะรายละเอียดแนวทาง มาตรการ และโครงการตางๆ สามารถดูเอกสารฉบับเต็มไดท่ี  

              เว็บไซต : http://www.rubber.co.th/more_news.php?cid=357     

--------------------------  
ที่มา:  1. มติคณะรัฐมนตรี เว็บไซต : http://www.cabinet.soc.go.th 

2. รายละเอียดแนวทางการพัฒนายางพาราท้ังระบบ ฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  
   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันท่ี 18 สิงหาคม 2557 
 


