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รายช่ือผูเขารวมประชุม 

สถาบันยุทธศาสตรการคา 

1. คุณดาลัด  แกวไพฑูรย ผูอํานวยการ 

2. คุณมนสิชา  แดงรศัมีโสภณ เจาหนาที ่

หนวยงานเอกชน 

1. คุณอุทัย   สอนหลักทรัพย ประธานสภาการยางแหงประเทศไทย 

2. คุณเอ่ียม หลอเจริญเรือง กลุมอุตสาหกรรมผลิตภณัฑยาง สภาอุตสาหกรรมฯ 

3. คุณทรงศักดิ ์  ประจงจัด นายกสมาคมยางพาราจังหวัดเลย 

4. คุณผองเพ็ญ   สัมมาพันธ อดีตผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

5. คุณสมศกัดิ ์ถนอมวรสิน อุปนายกสมาคมเครือ่งจักรกลไทย 

    คุณชัชนันท ถนอมวรสิน (แทน)  

6. คุณบริวัฒน ฉมิฉวี ฝายประสานงานสมาคมเครื่องจักรกลไทย 

7. คุณอดิสัย เจงวัฒนพงษ สมาคมเครื่องจักรกลไทย 

8. คุณแสง   อุดมจารมุณ ี CEO  บริษัท รวมทุนยางพาราระหวางประเทศ IRCO 

หนวยงานราชการ 

1. คุณพายัพ   นามประเสริฐ ผูอํานวยการกองฟสิกส   กระทรวงวิทยาศาสตร 

2. คุณพนัส แพชนะ นักวิชาการเกษตร 8 ว. ศูนยวิจัยยางสุราษฎรธานี 

 

รายช่ือผูไมไดเขารวมประชุม 

1. คุณนิพนธ   วงษตระหงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2. คุณเมธัสสิทธ์ิ   ลัคนทินวงศ   สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

3. คุณวราภรณ   ขจรไชยกุล ผูอํานวยการโครงการวิจัยแหงชาต:ิ ยางพารา สกว. 

4. คุณวรเทพ   วงศาสุทธิกุล นายกสมาคมน้ํายางขนไทย 

5. คุณหลักชัย   กิตติพล นายกสมาคมยางพาราไทย 

6. คุณประชัย   กองวาร ี นายกสมาคมผูผลิตถุงมือยางไทย 

7. คุณวิทยา  งานทวี นายกสมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย  

8. คุณจริวัฒน   ตั้งกิจงามวงศ เลขาธิการ สมาคมอตุสาหกรรมเครื่องเรือนไทย 

9. คุณเพิก   เลิศวังพง ประธานชุมนุมสหกรณชาวสวนยางแหงประเทศไทย 

10. ดร. กฤษฎา   สุชีวะ รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาต ิ

11. คุณขุนศร ี  ทองยอย    รองกรรมการผูจัดการ  บริษัท เจริญโภคภัณฑเมล็ดพันธุ จํากัด 

12. คุณอุบล  เทวฤทธ์ิ อดีตผูอํานวยการองคการสวนยาง 
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สรุปผลการประชุมระดมสมอง 

ยุทธศาสตรการพัฒนายางพาราไทยอยางเปนระบบ 

 

ประเด็นท่ี 1  อุปสรรคการทํางาน 

 

1.1   ความไมชัดเจนในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

หนวยงานแตละหนวยไมมีการแบงงานกันอยางชัดเจนวาหนวยงานไหนรับผิดชอบอุตสาหกรรมตน

นํ้า หนวยงานใดรับผิดชอบอุตสาหกรรมกลางนํ้า และหนวยงานใดรับผิดชอบอุตสาหกรรมปลายนํ้า 

ยกตัวอยางเชน พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง พ.ศ. 2503 มีการใหจัดตั้งสํานักงาน

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการเพาะปลูกและการกรีดยาง แตไมไดมีการ

พูดถึงเรื่องดานการขายอยางชัดเจน ซึ่งแมจะขายไมเปนแตก็ยังขายอยู 

อยางไรก็ตาม กรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งมีหนาที่ดูแลโดยทั่วไป ก็มีหนาที่บางอยางที่ยังขัดแยงกับ 

สกย.อยู แยงกันทํางาน 

 

1.2 ความไมชัดเจนในนโยบาย 

นโยบายการสนับสนุนของแตละหนวยงานไมชัดเจนวาจะไปในทิศทางไหน มีความขัดแยงทาง

นโยบายในบางครั้ง และที่ผานมา ก็เนนไปทางดานการทําเกษตร แตในปจจุบันควรมองไปที่ตลาดมากกวา  

ขอเสนอแนะ 

รัฐบาลจะตองแบงความรับผิดชอบของแตละหนวยงานใหชัดเจนและตองจัดสรรบุคลากรใหตรงกับ

งาน โดยควรจะนําหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งอุตสาหกรรมตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า มาแบงงานกันให

ชัดเจน เพ่ือใหแนวนโยบายเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชน กระทรวงพาณิชยควรจะรับผิดชอบในดาน

การตลาดหรือดานการขาย ในขณะที่ สกย. ดูแลเรื่องการปลูกและกรีด สวนกระทรวงเกษตรฯ คาขายไมเปน 

ดังจะเห็นไดจากการทํา Product Champion ไมประสบผลสําเร็จเทาไรนัก เปนตน  

รัฐธรรมนูญฉบับใหมป 50 เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ดังน้ันภาคพอคา เชน หอการคาไทย 

สามารถเขามามีสวนรวมตรงน้ีได เน่ืองจากที่ผานมารัฐบาลไมใหความสนใจเกษตรกรเทาที่ควร เน่ืองจากไม

มีสภาเกษตร จึงไมมีหนวยงานผลักดัน ซึ่งถาระบบการทํางานดีและมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถเชื่อมโยง

ไปสูการสงเสริมองคความรูทั้งทางดานการผลิตและเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร เพ่ือชวยในการแปรรูปและ

เพ่ิมมูลคายางได 

ประเด็นท่ี 2   ราคายาง 

 

ราคายางมีความผันผวนและไมแนนอน แมกระทั่งในตลาดสิงคโปรและญี่ปุน จากตัวเลขราคายางใน

ตลาดญ่ีปุน พบวา ราคาเพ่ิมขึ้นจาก 324.5 เยน ในวันที่ 13 มิถุนายน 2549 เปน 185.5 เยน ในวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2549 ในขณะที่ตลาดไทยเองราคายางก็ไดยกระดับขึ้นกวาปที่แลวประมาณ 6 บาทกวา ปญหา

ที่เกิดขึ้นคือ ผูผลิตและผูสงออกไมสามารถควบคุมตนทุนได  

ปจจัยที่กอใหเกิดความผันผวนในราคายางมีหลายประการ ทั้งราคานํ้ามัน อัตราดอกเบี้ย การเงิน 

การเมือง สภาพดินฟาอากาศ และปจจัยที่สําคัญอีกประการคือ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาในญี่ปุน และ

สิงคโปร และHedge Fund ซึ่งเปนผูกําหนดราคายางในตลาดโลก 
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ขอเสนอแนะ 

1. รัฐควรจะเขามาจัดการเพ่ือใหราคายางในตลาดโลกผันผวนนอยลง  

ปจจุบันผูผลิตนํ้ายางไมมีบทบาทในการกําหนดราคายางในตลาดโลก ทําใหไมสามารถควบคุมความ

ผันผวนของราคายางได 

ที่ประชุมเสนอใหรัฐบาลไทยดําเนินการสรางความรวมมือกับกลุมผูผลิตยางหลักของโลก ไดแก 

มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งเม่ือรวมมือกันแลวจะครอบคลุมปริมาณการผลิตยาง 80% ของโลก 

จะทําใหมีอํานาจในการควบคุมและกําหนดราคายางในตลาดโลกได เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม OPEC ผูผลิต

นํ้ามัน ซึ่งมีผลผลิตรวมเพียง 40% ของโลก ในขณะที่ยังมีพลังงานอ่ืนมาทดแทนพลังงานนํ้ามันได กลุม 

OPEC ยังสามารถกําหนดราคานํ้ามันในตลาดโลกได สวนยางธรรมชาติน้ันยังไมมีวัตถุดิบอ่ืนทดแทนได 

แมกระทั่งยางสังเคราะหก็ตาม จึงเปนเหตุผลที่เสริมใหไทยสามารถควบคุมราคายางในตลาดโลกได หากมี

ความรวมมือดังกลาว อยางไรก็ตาม กลไกน้ีรัฐไมไดใหความสนใจเทาที่ควร อาจเปนเพราะเห็นวาราคายาง

อยูในเกณฑดีแลว แตในความเปนจริง ความผันผวนทางราคามีปญหาอยางมาก 

2. การจัดตั้งกองทุนยาง 

 สืบเน่ืองจากความผันผวนของราคายาง รัฐควรจัดตั้งกองทุนยาง คลาย ๆ กองทุนนํ้ามัน เพ่ือชวย

รักษาระดับราคา โดยอาจเก็บเปนแบบอัตรากาวหนา ตามราคายาง เชน  1% 5% หรือ 10% ซึ่งจะคลาย ๆ 

กับการเก็บ Export Premium ภายใตแนวคิดวา ถาราคาในประเทศตํ่ากวาราคาตางประเทศ อุตสาหกรรมจะ

อยูได ทั้งน้ี อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย จะตองใชระบบดังกลาวดวย เพ่ือใหเปนระบบเดียวกัน 

 ที่ผานมากระทรวงพาณิชย เคยมีการเก็บ Export Premium กับสินคาขาว อยางไรก็ตาม การเสนอให

เก็บเงินกองทุน จําตองพิจารณาดวยวา จะตองนําเสนอหนวยงานใด และหนวยงานใดจะเปนหนวยรับผิดชอบ 

ซึ่งคาดวานาจะเปนกระทรวงเกษตรฯ แตคาดวาจะตองตั้งเปนคณะกรรมการประกอบดวยบุคลลากรจาก

หลายกระทรวงที่เกี่ยวของ 

 

ประเด็นท่ี 3 การสงเสรมิองคความรู โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมปริมาณผลผลิต 

 

ปจจุบัน ไทยดูเหมือนวาจะมีปริมาณและประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกวาประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

อินโดนีเซีย เน่ืองจากไทยมีพ้ืนที่การเพาะปลูกนอยกวา (12 ลานไร นอยกวาอินโดนีเซียที่มี 20 ลานไร) แต

สามารถกรีดยางไดมากกวา 1 เทา แตถาพิจารณาใหลึกลงไปแลว พบวา ที่ปริมาณยางของอินโดนีเซียนอย 

เน่ืองจากการปลูกไมเปนระบบ ความรูดานวิชาการยังเขาไปไมถึงเกษตรกร การกรีดยางไมไดกรีดทุกวันเชน

ไทย ซึ่งเปนส่ิงที่นาคิดวา ถาในอนาคตอินโดนีเซียไดรับการสงเสริมองคความรู และมีวิทยาการที่กาวหนาขึ้น 

จะสงผลตอไทยอยางไร แมวาตลาดโลกยังมีความตองการยางอยูในปริมาณมาก Demand มากกวา Supply ก็

ตาม ทั้งน้ี International Rubber Study Group (IRSG) มีการคาดหมายวาในป 2015-2020 อินโดนีเซียจะ

กาวขึ้นมาเปนประเทศที่ปลูกยางมากที่สุดแทนไทย ซึ่งจะทําใหการแขงขันในตลาดโลกยิ่งสูงขึ้น ดังน้ัน จะ

แกปญหาอยางไร 
 

อยางไรก็ตาม ปญหาดานการผลิตของไทยที่สําคัญมี 2 ประการคือ  

- ปญหาการขาดแคลนแรงงาน 

การกรีดยาง เปนงานที่ตองใช Skilled Labour  ซึ่งมีผลตอปริมาณนํ้ายางที่จะได รวมถึงมูลคาตนยาง 

ถากรีดไมดีก็จะไดนํ้ายางนอย และตนยางเสียหายทําใหมูลคาตนยางเมื่อโคนต่ํา โดยปจจุบันปญหาสําคัญคือ 
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การขาดแคลนแรงงานกรีดยาง โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคอีสาน เน่ืองจากแรงงานภาคเกษตรหันไปทํางาน

อยางอ่ืนแทน ในขณะที่แรงงานที่มีอยูสวนใหญเปนผูสูงอายุ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทํางานต่าํ ทาํใหตองจาง

แรงงานพมาเขามากรีดยาง ซึ่งไมไดใหความใสใจและระมัดระวังในการกรีดยางเทาที่ควร  ที่ผานมาการ

สงเสริมองคความรูดานตาง ๆ เชน วิธีการปลูก การพัฒนาพันธุ ยังมีคอนขางนอย แมวาจะมีศูนยถายทอด

เทคโนโลยีประจําตําบล ซึ่งสามารถเปนเครื่องมือสําหรับการกระจายความรูหรืองานวิจัยในดานตาง ๆ ของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมวิชาการเกษตร โดยผูนําชุมชนจะเปนผูนําขอมูลจากที่ศูนยมาถายทอดให

ลูกบาน แต ณ ตอนน้ี งบประมาณที่ไดรับยังไมมีความชัดเจน 

- ปญหาดานพ้ืนท่ี 

 เน่ืองจากการเพ่ิมปริมาณผลผลิตสามารถทําได โดยการขยายพ้ืนที่ แตปญหาสําคัญคือ เกษตรกร

สวนใหญไมมีเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน แมวารัฐจะไดจัดทําโครงการปลูกยาง 1 ลานไรในแถบภาคเหนือและ

อีสาน แตกวาจะรูผลก็อีกประมาณ 5 ป และไมมีแนวโนมวาจะประสบผลสําเร็จเทาที่ควร การขยายพ้ืนที่

เพาะปลูกยางจึงมีขอจํากัด ดังน้ัน การเพ่ิม Productivity จึงเปนแนวทางสําหรับการเพ่ิมผลผลิตของไทยใน

อนาคต 

แมวาไทยจะมีองคความรูและงานวิจัยตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอเกษตรกร รวมทั้งแผนการเพ่ิม

ปริมาณการใชยางและผลิตภัณฑยางของป พ.ศ. 2550-2554 แตอุปสรรคของการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

ที่สําคัญคือ ไทยยังขาดขอมูลดานสถิติที่ดี ทั้งตัวเลขการเพาะปลูกที่แทจริง ปริมาณนํ้ายางสงออก รวมถึง

ปริมาณการลักลอบสงออกดวย นอกจากน้ี องคความรูดานตาง ๆ ก็ยังไมแพรหลายออกไปสูเกษตรกร ทําให

เกษตรกรไมใสใจและเขาใจถึงการกรีดยางเทาที่ควร สงผลเสียตอตนยางและปริมาณนํ้ายาง เชน เกษตรกร

กรีดยางในขณะที่ตนยางยังไมโตเต็มที่ ทําใหเกิดปญหาตนยางแคระแกร็น คุณภาพยางไมไดมาตรฐานและ

ไมสมํ่าเสมอ เปนตน  

ขอเสนอแนะ 

 รัฐควรจะสงเสริมองคความรูแกเกษตรกร โดยเฉพาะการสนับสนุนดานเทคโนโลยี ซึ่งจะชวยลด

ปญหาแรงงาน และขอจํากัดดานพ้ืนที่ โดยการใชเทคโนโลยีในการเพ่ิม Productivity แทน  

การใชเทคโนโลยีเขามาชวยเพิ่ม Productivity จะชวยใหผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยจางแรงงานและใชพ้ืนที่

เทาเดิม ดังกรณีของประเทศมาเลเซียที่ใชเทคโนโลยีใหนํ้ายางไหลไดนาน เพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้ายาง  

 

  

ประเด็นท่ี 4 การสงเสรมิการใชฮอรโมนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

สืบเน่ืองจากการสงเสริมใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยาง การใชฮอรโมนเรงนํ้ายาง 

ถือเปนเทคโนโลยีที่สามารถชวยเกษตรกรในการเพ่ิมปริมาณนํ้ายาง ลดเวลาการกรีดยางได โดยกรมวิชาการ

เกษตร ไดมีการผลิตฮอรโมนดังกลาวออกมาแลว และจะสงเสริมใหใชในพ้ืนที่ปลูกยางใน 3 จังหวัดชายแดน

ใตกอน  

จากการประชุมนายกสมาคมยางจังหวัด นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา พบวา ผูกรีดยางกลายเปน

เปาสังหารของผูกอการราย เน่ืองจากเห็นตัวงาย เพราะมีไฟสองอยูบนศีรษะ จึงไมสามารถกรีดยางในตอน

กลางคืนได เน่ืองจากไมไดรับความปลอดภัย 
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วิธีการแกคือ จะทําอยางไรใหการกรีดยางใชเวลานอย แตไดปริมาณนํ้ายางมาก  เชน เทคนิคการ

กรีดยางครึ่งตน ใชเวลา วันเวนวัน หรือกรีดยาง 1/3 ใชเวลา 2 วัน เวน 1 วัน เปนตน ซึ่งการใชฮอรโมนเรง

นํ้ายาถือเปนเทคโนโลยีหน่ึงที่สามารถชวยเกษตรกรได โดยฮอรโมนดังกลาวสามารถใชกรีดยางไดนาน 1 ป  

ประโยชนของการเพ่ิมฮอรโมน  

- มีคาใชจายไมสูงมาก และใชเวลาเพียง 1 เดือนก็จะสามารถคืนทุนได 

- การกรีดยางสามารถไดผลผลิต 2 เทา และสามารถกรีดยางตอนกลางวันได 

- สามารถผลิตฮอรโมนไดเพียงพอ เพราะฮอรโมนน้ีมีอยูในกลวย หรือการบมมะมวง 
 

แมวา ปจจุบันมีการใชมากกวา 1 ลานตัน แตเม่ือเทียบกับเวียดนามยังนอยอยู เพราะเวียดนามใชไป

แลว 8 ลานตัน ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจาก การที่เกษตรกรสวนใหญยังไมเขาใจดีพอ จึงไมกลาใช กลัวกระทบตอ

ไมยาง เพราะคิดวาการเพ่ิมฮอรโมนจะเขาไปชวยเรงใหโคนไมยาง  

ทั้งน้ี การเริ่มใชฮอรโมนจะเริ่มที่ 3 จังหวัดชายแดนใต เพ่ือแกไขปญหาเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นกอน ถา

ประสบผลสําเร็จ ก็จะขยายไปยังพ้ืนที่อ่ืนตอไป 

 

ประเด็นท่ี 5  การเพ่ิมมูลคายาง การแปรรูปและการตลาด 

 

5.1 การนําเทคโนโลยีดานเครื่องจักรเขามาชวยเหลือเกษตรกร 

 สมาคมเคร่ืองจักรกลไทย ไดมีการทดลองผลิตเครื่องจักร 2 แบบ เพ่ือเพ่ิมมูลคายางใหกับเกษตรกร 

1. โครงการเคร่ืองอัดยางสําหรับวิสาหกิจชุมชน 

โดยเปนการนํายางที่กรีดมาผสมกับยาง Recycle เพ่ือมาผลิตชิ้นงาน ที่ไมมีความซับซอนมากนัก 

เชน ขาโตะ ที่รองโตะ เปนตน ซึ่งจะชวยในเรื่องอุตสาหกรรมการแปรรูป และเพ่ิมมูลคายาง ทั้งน้ีราคาเครื่อง

ไมแพงมากนัก และสามารถดึงแรงงานเขามาพัฒนาทองถ่ินได แตส่ิงสําคัญที่ตองคํานึงคือ ตลาดที่รองรับ

สินคา ตองมีความชัดเจนวาจะขายที่ไหน 

2. เครื่องทํายางเครพ 

จากการสํารวจพ้ืนที่ภาคอีสาน เชน หนองคาย พบวา ปญหาการขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ทําให

ยางที่ไดไมมีคุณภาพ กลาวคือ เม่ือไมไดมีการกรีดยางเปนประจํา ยางเต็มถวย จนตองขายเปนขี้ยาง ซึ่งได

ราคาต่ํา ดังน้ัน ถานํายางดังกลาวมาทําเปนยางเครพ จะขายไดราคาดีกวา  

 

5.2 การวิจัย 

ที่ผานมา การสงเสริมในดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ยังมีคอนขางนอยเน่ืองจากจะใชงบประมาณ

ไปในดานการจางลูกจางหรือบุคคลากร มากกวาที่จะทําการวิจัยซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรในวง

กวาง อยางไรก็ตาม การทําการวิจัย อาจกอใหเกิดปญหาดานการแบงพรรคแบงพวก ซึ่งที่ผานมาพบวารัฐได

มีการวิจัยและพัฒนาดานยางพาราและมีการใหเกษตรกรลองทํา แตไมไดสงเสริมอยางจริงจัง ทําให

เกษตรกรสูญเสีย ทั้งทางดานเงินทุนที่ไดลงทุนไป และไมกอใหเกิดผลใดกลับมา รวมทั้งขาดการประสานงาน

ที่ดี วิจัยตามที่นักวิจัยสนใจแตไมไดมองถึงความตองการของตลาด ทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

ขอเสนอแนะ 

ส่ิงที่ควรดําเนินการคือ ทํา Reverse Process คือ ทําตามความตองการของเอกชน โดยรัฐสนับสนุน

ใหเอกชนจางหนวยงานวิจัย เพ่ือใหตรงกับความตองการ ซึ่งจะสามารถชวยใหงานวิจัยออกมาเร็ว เพราะ
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ภาคเอกชนจะมี Dead Line สําหรับโครงการแตละโครงการ ในขณะที่โครงการของรัฐที่ผานมา จะใช

ระยะเวลานาน เพราะข้ึนกับผูวิจัยเปนสําคัญ 

 ประโยชนที่สําคัญของการวิจัยและพัฒนา คือ ชวยเพ่ิมมูลคาใหแกยางพารา โดยจากพระราชบัญญัติ

การยางแหงประเทศไทย มีการกลาวถึงการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา เน่ืองจากแมไทยจะสามารถปลูกยางและ

สงออกยางธรรมชาติมากที่สุดเปนอันดับ 1 ของโลก แตมูลคาเพ่ิมของยางไทยยังคงอยูในระดับต่ํา 

โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมาเลเซีย ที่แมไมสามารถปลูกยางไดมากเทาประเทศไทย แต

มาเลเซียใชวิธีการนําเขายางจากไทย ทั้งถูกกฎหมายและลักลอบนําเขา แลวนํายางนําเขาไปแปรรูปเพ่ือเพ่ิม

มูลคา แลวคอยสงออก ดังน้ัน การวิจัยและนักวิจัยจึงเปนส่ิงสําคัญ โดยสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนาให

เปนยุทธศาสตรชาติของไทย จัดสรรงบประมาณคร่ึงหน่ึงของงบพัฒนาประเทศสําหรับการวิจัย เพ่ือชวยสราง

งานและเพ่ิมมูลคาสินคาสงออกของไทย ทั้งน้ีงานวิจัยที่จัดทําควรกอใหเกิดผลในทางเชิงปฏิบัติหรือเชิง

พาณิชยมากกวา 

 

5.3 ดานการตลาด 

 เกษตรกรไทยมีจุดออนที่สําคัญประการหน่ึงคือ ดานการตลาด ซึ่งถามีการสงเสริมใหเกิดการแปรรูป

ยาง รัฐก็ควรจะตองมีมาตรการรองรับ เชน รับซื้อสินคาแปรรูปที่ผลิตในประเทศ เน่ืองจากที่ผานมาไมมี

ตลาดรองรับสินคาแปรรูปยาง ทําใหการแปรรูปไมแพรหลาย  

ขอเสนอแนะ 

รัฐบาลจะตองมีแผนรองรับทั้งระยะส้ัน กลาง และยาว โดยรัฐไมจําเปนจะตองจัดการดาน

อุตสาหกรรมแปรรูปเอง เพียงแตใหการสนับสนุน ซึ่งจะชวยเพ่ิมมูลคาใหกับยาง แทนที่จะสงออกเปนยางดิบ

อยางที่ผานมา โดยอาจจะตั้งหนวยงานรองรับดานการตลาดสําหรับเกษตรกร เพราะในปจจุบัน แมวา

สมาคมจะเขามามีสวนรวมในดานการเพ่ิมมูลคายาง แตยังขาดดานการตลาด ทั้งน้ีหอการคาไทยนาจะเปน

หนวยงานที่มีบทบาททางดานการตลาดน้ีได  
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