
ยางพารายางพารา  
  

 

ที่มา :  1 = สศก. , 2 = กยท. (สถาบันวิจัยยาง) , 3 = กยท. (สกย.) 

 
 
 

รายการ/ปี ปี 2555  ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559  

1.  ผลผลิตและความต้องการใช้      

1.1 โลก      
(1) เนื้อท่ีปลูก (ล้านไร่) 73.97 76.38 82.91 82.99 78.00 
(2) ผลผลิต (ล้านตัน) 11.66 12.08 12.11 12.27 12.43 
(3) การใช้ (ล้านตัน) 11.05 11.34 12.13 12.35 12.48 
(4) การส่งออก (ล้านตัน) 8.87 9.74 9.83 10.15 10.92 

1.2 ไทย      
 (1) เนื้อท่ีกรีดได้ (ล้านไร่) 15.60 16.46 18.22 18.85 19.61 

 (2) ผลผลิต (ล้านตัน) 3.89 4.305 4.340 4.466 4.451 
 (3) การใช้ในประเทศ (ล้านตัน) 0.51 0.52 0.54 0.60 0.61 
 (4) การส่งออก (ล้านตัน) 3.02 3.65 3.73 3.78 3.58 

ที่มา  : สศก. , การยางแห่งประเทศไทย (สถาบันวิจัยยาง)  
หมายเหตุ   (F) = พยากรณ์ 

2.  ต้นทุน (บาท/กก.)  64.20 65.25 63.83 64.21 62.89 

รายการ/ปี ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

3. ราคายางพารา  (บาท/กก.)     พ.ย.59 ธ.ค.59    (%) 

3.1 น ้ายางสด         
 (1) ท้องถิ่น2 (จ.สงขลา) 89.73 71.79 53.70 44.55 54.43 61.68 13.32 

 (2) โรงงานรับซื้อ2 (จ.สงขลา) 89.76 73.73 55.25 45.05 56.39 63.43 12.48 

3.2 ยางแผ่นดิบชั น 3        

 (1) เกษตรกรขายได้1 87.15 74.75 53.93 44.17 55.63 68.25 22.69 

 (2) ท้องถิ่น2 (จ.สงขลา) 91.11 75.51 55.54 45.85 57.87 69.12 19.44 

 (3) ตลาดกลางสงขลา2 93.52 77.45 57.85 48.99 59.44 71.25 19.87 

3.3 ยางแผ่นรมควันชั น 3        

 (1) ตลาดกลางสงขลา2 96.97 80.25 60.80 51.39 62.52 74.27 18.79 

(2) F.O.B. กรุงเทพฯ3 106.26 86.00 63.89 54.40 66.62 79.95 20.01 

(3) F.O.B. สิงคโปร์3 104.60 84.45 63.00 53.06 66.21 79.32 19.80 

(4) C&F โตเกียว3 102.71 82.72 62.63 53.15 66.50 77.57 16.65 

(ม.ค.-พ.ย.59) 
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4. สถานการณ์ยางพารา ปี 2559  

 4.1 การผลิต  สศก. คาดการณ์ (27 ก.ย.59) เนื้อที่กรีดยางได้ ปี 2559 เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว จาก
ยางพาราที่ปลูกเมื่อปี 2553 เริ่มกรีดได้เป็นจ านวนมาก โดยปลูกแทนพ้ืนที่พืชไร่ ไม้ผล ที่ว่างและในบางพ้ืนที่ที่
มีการโค่นยางพาราที่อายุมากแล้วปลูกใหม่ ส าหรับผลผลิตตอไร คาดวาลดลงเนื่องจากเกษตรกรบางสวนใน
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหยุดกรีดชั่วคราวจากสถานการณของราคายางที่เกษตรกรขายไดมี    
แนวโนมลดลงในชวงปลายป 2558 ถึงตนป 2559 ท าใหไมคุมคาจางกรีด ประกอบกับสภาพอากาศรอนจัดและ     
แหงแลงสงผลใหน้ ายางออกนอยและฝนมาลาชาท าใหเกษตรกรเปดกรีดยางชากวาปกต ิ

4.2 สถานการณ์ยางพารา เดือนธันวาคม 2559 ราคายางที่ซื้อขายในประเทศ เป็นยางแผ่นดิบชั้น 3 ที่
เกษตรกรขายได้ (สศก.) และท้องถิ่น (สงขลา) เฉลี่ย กก.ละ 68.25 บาท และ กก.ละ 69.12 บาท ปรับตัวสูงขึ้นจาก
เดือนก่อนคิดเป็นร้อยละ 22.69 และ 19.44 ตามล าดับ ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ตลาดสงขลาเฉลี่ย ก.ก.ละ 74.27 
บาท ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 18.79  ส่วนราคาส่งออกแผ่นยางรมควัน ชั้น 3 ท่าเรือกรุงเทพฯ 
(F.O.B) เฉลี่ย กก.ละ 79.95 บาท ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 20.01 ราคายางปรับตัวสูงขึ้นจากช่วง
เดือนก่อน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูฝนของภาคใต้ที่เป็นแหล่งปลูกยางส าคัญ ท าให้ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย
ประกอบกับผู้ประกอบการค้ายางต้องการยางเพ่ือส่งมอบภายในสิ้นปี ส าหรับราคายางในตลาดต่างประเทศได้แก่ 
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดสิงคโปร์ (F.O.B) เฉลี่ย ก.ก.ละ  79.32 บาท เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 19.80 
และตลาดโตเกียว (C&F) เฉลี่ย กก.ละ 77.57 บาท ปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 16.65  

5. การรักษาเสถียรภาพราคายาง 

5.1 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
5.1.1 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มติ ครม. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 

เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพ่ือเป็นกลไกระดับชาติในการก ากับดูแลสินค้า
ยางพาราแบบครบวงจร และ มต ิครม. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552  รับทราบองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกฯ มอบหมายเป็นประธานกรรมการ   
และเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้  มติ ครม. เมื่อวันที่             
16 กันยายน 2557 , 1 ตุลาคม 2557 และ 3 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจ
หน้าที่ของ กนย. ประกอบด้วย กรรมการทั้งสิ้น 31 คน โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ             
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธาน และ
เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์มี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ อธิบดีกรมการค้าภายใน และ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เป็นกรรมการ โดยมีอ านาจหน้าที่ส าคัญในการเสนอแนะเพ่ือให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ก าหนดและเสนอมาตรการเพ่ือ
ดูแลระดับราคายางพาราให้เกษตรกรมีรายได้ทีเหมาะสม โดยเน้นกลไกตลาด  

5.1.2 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) : Rubber Authority of Thailand (RAOT) จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตกิารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 63 ก เมื่อวันที่  
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14 กรกฎาคม 2558) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  (1) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
อย่างครบวงจร  (2) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาต่างๆ เกี่ยวกับยางพารา  (3) ส่งเสริมสนับสนุน และให้ความ 
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพารา ในด้านต่างๆ 
เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น   (4) ด าเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ และ          
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่  

 ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและ
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กยท. โดยมีองค์ประกอบ ได้แก่ ประธานกรรมการ (คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม หรือการ
บริหาร) ปัจจุบันแต่งตั้ง พลเอก ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวง 
มหาดไทย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน (ครม. แต่งตั้งจาก ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 3 คน ผู้แทน
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 2 คน ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า 
จ านวน 1 คน และผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยาง จ านวน        
1 คน) ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้ว่าการแต่งตั้งพนักงานจ านวนไม่
เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

5.2 การจัดเก็บเงินสงเคราะห์ (cess) มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 อนุมัติปรับเพ่ิมอัตราการ
จัดเก็บเงินสงเคราะห์ ตาม พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 

5.2.1 ราคายางไม่เกินกิโลกรัมละ 40 บาท เก็บเงินสงเคราะห์ในอัตรากิโลกรัมละ 90 สตางค์ 
5.2.2 ราคายางเกินกิโลกรัมละ 40 บาท แต่ไม่เกินกิโลกรัมละ 60 บาท เก็บเงินสงเคราะห์        

ในอัตรากิโลกรัมละ 1.40 บาท 
5.2.3 ราคายางเกินกิโลกรัมละ 60 บาท แต่ไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท เก็บเงินสงเคราะห์         

ในอัตรากิโลกรัมละ 2 บาท 
5.2.4 ราคายางเกินกิโลกรัมละ 80 บาท แต่ไม่เกินกิโลกรัมละ 100 บาท เก็บเงินสงเคราะห์       

ในอัตรากิโลกรัมละ 3 บาท 
5.2.5 ราคายางเกินกิโลกรัมละ 100 บาท เก็บเงินสงเคราะห์ในอัตรากิโลกรัมละ 5 บาท 

5.3 สภาพปัญหาและมาตรการแก้ไขปัญหาราคายาง ปี 2557 - 2559 

 5.3.1 สภาพปัญหา สาเหตุหลักที่ท าให้ราคายางพาราตกต่ าต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี 2555 
จนถึงปัจจุบัน ได้แก่  (1) ผลผลิตยางทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสต็อกในประเทศผู้ผลิต    
และผู้ใช้มีค่อนข้างมาก (2) ความต้องการใช้ยางของโลกปรับตัวลดลง จากปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 
โดยเฉพาะจีนที่เศรษฐกิจภายในยังไม่ฟ้ืนตัว รวมทั้งมีการส่งเสริมการปลูกยางทั้งในลาว กัมพูชา ส่งผลให้การ
น าเข้ายางลดลง ซึ่งไทยได้รับผลกระทบเนื่องจากต้องพ่ึงพาการส่งออก (ไทยเป็นผู้ส่งออกยางมากที่สุดในโลก  
โดยจีนเป็นตลาดส่งออกหลักของไทย) ขณะที่การใช้ในประเทศมีน้อย และ (3) การก าหนดราคายางจากตลาด 
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ต่างประเทศ แม้ว่าไทยจะเป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกแต่ไม่สามารถเป็นผู้ก าหนดราคายางได้    
โดยตลาดส าคัญในการชี้น าราคาได้แก่ ตลาดโตเกียว (TOCOM) ของญี่ปุ่น ตลาดเซี่ยงไฮ้ ของจีน 

5.3.2 มาตรการแก้ไขปัญหายางพารา ปี 2557 – 2559  

  (1) แนวทางพัฒนายางทั งระบบ คสช. มีมติ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2557 เห็นชอบให้ด าเนิน
โครงการตามแนวทางพัฒนายางทั้งระบบและการแก้ไขปัญหาราคายาง  2 มาตรการ 12 โครงการ ได้แก่ 
โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือใช้ในการรวบรวมยาง โครงการสนับสนุนสินเชื่อ
สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง โครงการควบคุม
ปริมาณการผลิต โครงการลดต้นทุนการผลิต โครงการผลิตเพ่ือเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาตลาดตามแผนแม่บทปรับโครงสร้างระบบตลาดยางพารา โครงการจัดตั้ง
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โครงการจัดหาตลาดใหม่เพ่ือส่งออกยางพารา โครงการส่งเสริมการลงทุนด้าน
ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง โครงการบริหารจัดการสต็อกยางของรัฐบาลฯ 

-โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยาง 
วงเงิน 10,000 ล้านบาท มติ ครม. วันที่ 29 มี.ค. 2559 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุด 31 มี.ค. 2560 
ก าหนดเบิกจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค. 2559 

ผลการด้าเนินการ (26 ส.ค.59) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยื่นขอกู้ 510 แห่ง วงเงินกู้ 
5,055.45 ล้านบาท อนุมัติแล้ว 380 แห่ง(4,881.97 ล้านบาท) เบิกจาก ธ.ก.ส. แล้ว 366 แห่ง (5,916.37 ล้านบาท) 
ต้นเงินกู้คงเหลือ 1,732.62 ล้านบาท รวบรวมรับซื้อยางปี 2558/59 ปริมาณ 295,776.66 ตัน มูลค่า 
10,994.02 ล้านบาท รวบรวมรับซื้อยางปี 2559/60 ปริมาณ 41,732.25 ตัน มูลค่า 1,682.50 ล้านบาท 

-โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท 
(1) สินเชื่อการลงทุนก่อสร้าง/ปรับปรุงโรงงานวงเงินสินเชื่อ 3,500 ล้านบาท (2)  สินเชื่อเพ่ือใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนวงเงิน 1,500 ล้านบาท 

ผลการด้าเนินการ (26 ส.ค.59) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรยื่นขอกู้ 209 แห่ง วงเงินกู ้
5,064.22 ล้านบาท แบ่งเป็น (1)สินเชื่อวงเงิน 3,500 ล้านบาท ยื่นขอกู้ 4,391.12 ล้านบาท ได้รับอนุมัติแล้ว 
81 แห่ง เป็นเงิน 961.73 ล้านบาท เบิกกู้จริงจาก ธ.ก.ส. 80 แห่ง เป็นเงิน 669.80 ล้านบาท (2)สินเชื่อวงเงิน 
1,500 ล้านบาท ยื่นขอกู้ 673.10 ล้านบาท ได้รับอนุมัติแล้ว 63 แห่ง เป็นเงิน 451.70 ล้านบาท เบิกกู้จริงจาก 
ธ.ก.ส. 57 แห่ง เป็นเงิน 448.40 ล้านบาท 

-โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 15,000 ล้านบาท มติ ครม. 
วันที่ 26 ม.ค. 2559 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่ กยท. เสนอ โดยด าเนินการปี 2559-2569 

ผลการด้าเนินการ (26 ส.ค.59) ผู้เข้าร่วม 20 ราย วงเงิน 9,590.23 ล้านบาท 
ธนาคารอนุมัติแล้ว 8 ราย (4,750.20 ล้านบาท) วงเงินคงเหลือ 10,249.80 ล้านบาท อยู่ระหว่าง กยท. 
พิจารณา1 ราย และอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคาร 6 ราย  
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(2) การแก้ไขปัญหายางพารา ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2557 เห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2557 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ           
4 โครงการ ได้แก่ การด าเนินงานตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (องค์การสวนยาง)  

โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางรายย่อยเพ่ือประกอบอาชีพเสริม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  

-โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ไร่ละ 1,000 บาท วงเงิน 8,200 ล้าน
บาท และมติ ครม. วันที่ 22 ธ.ค. 2558 อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม 307.998 ล้านบาท 

ผลการด้าเนินการ (26 ส.ค. 59) เกษตรกรขึ้นทะเบียนเข้าร่วม 899,681 ครัวเรือน
ผ่านการตรวจสอบรับรองสิทธิ์ 824,841 ครัวเรือน ธ.ก.ส. โอนเงินให้แล้ว 824,841 ครัวเรือน เป็นเงิน 8,291.84 
ล้านบาท 

-โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม 
วงเงิน 10,000 ล้านบาท ครัวเรือนละ 100,000 บาท (พ.ย.2557 -พ.ย.2562) มติ ครม.วันที่ 8 ธ.ค. 2558 
อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเพ่ือด าเนินโครงการฯ 5,000 ล้านบาท 

ผลการด้าเนินการ (26 ส.ค. 59) เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 196,820 
ครัวเรือน วงเงินสินเชื่อ 18,169 ล้านบาท ธ.ก.ส. จ่ายสินเชื่อแล้ว 130,822 ครัวเรือน (11,926 ล้านบาท) อยู่
ระหว่างการพิจารณา 16,964 ครัวเรือน (1,426 ล้านบาท) 

  (3) โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ครม. มีมติ เมื่อวันที่       
3 พ.ย. 2558 เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ให้การยางแห่งประเทศไทยด าเนินการตาม
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเจ้าของสวนยางและ
หรือผู้เช่า และคนกรีดยาง ในสัดส่วนร้อยละ 60 : 40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท จ านวน 850,000 ครัวเรือน   
โดยให้การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่เปิดกรีดแล้วไม่เกินครัวเรือนละ 15 ไร่ (เจ้าของสวนยาง/ผู้เช่า  
900 บาท และคนกรีดยาง 600 บาท)  

ผลการด้าเนินการ (26 ส.ค.59) เกษตรกรแจ้งเข้าร่วม 718,635 ครัวเรือน ผ่านการ
รับรองสิทธิ์คณะกรรมการฯระดับอ าเภอ 713,708 ครัวเรือน ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้เจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง
แล้ว 10,499.90 ล้านบาท แบ่งเป็น เจ้าของสวนยาง 710,016 ครัวเรือน (6,390.49 ล้านบาท) คนกรีดยาง 
672,658 ครัวเรือน (4,059.41 ล้านบาท) 

  (4) โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ มติ ครม. 19 ม.ค. 59 เห็นชอบให้ 
กยท. ซื้อยางจากเกษตรกร 100,000 ตัน เพื่อผลิต จ าหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ยางให้หน่วยงานภาครัฐ หรือ
เอกชนที่เป็นคู่สัญญาในการจัดจ้างตามโครงการของภาครัฐ เพื่อเพ่ิมความต้องการใช้ยางได้ทันที  

5.4 การด้าเนินการของกระทรวงพาณิชย์  
โครงการจัดหาตลาดใหม่เพื่อส่งออก ส าหรับปี 2559 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 59  

(1) เห็นชอบ แผนส่งเสริมการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง โดยให้กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ(สค.) เร่งจัดคณะผู้ซื้อจากต่างประเทศมาประเทศไทย น าผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดง 
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สินค้าในไต้หวัน อิตาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเยอรมนี และน าคณะผู้แทนการค้าไทย 100 บริษัท          
ไปเจรจาการค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศอิหร่าน เม็กซิโก ปานามา โคลัมเบีย แอฟริกาใต้ เคนยา และ
แทนซาเนีย ผลการด้าเนินการ วันที่ 29 ก.พ.59 สค. จัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง ณ โรงแรมเซนทารา  
แกรนด์ ลาดพร้าว โดยมีผู้น าเข้าเข้าร่วมกิจกรรม 147 บริษัท จาก 28 ประเทศ ปริมาณการสั่งซื้อเป็นยาง
ธรรมชาติ 200,000 ตัน ไม้ยาง 22,000 ตู้คอนเทนเนอร์ หมอนและที่นอนยาง 100 ,000 ชิ้น มูลค่า 19,660 
ล้านบาท (ส่งมอบภายใน 1 ปี)   

(2) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินโครงการ
ช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรชาวสวนยาง ปี 2559 โดยให้กรมการค้าภายในจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
และสินค้าจ าเป็นต่อการครองชีพ เช่น ข้าวสาร น้ ามันพืช ไข่ไก่ น้ าตาลทราย  ในราคาต่ ากว่าราคาตลาด
ประมาณร้อยละ 20-40 ในพ้ืนที่ 16 จังหวัด (14 จังหวัดภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์และบึงกาฬ) ระยะเวลา 
มกราคม-เมษายน 2559 ผลการด้าเนินการ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม-22 เมษายน 2559 จัดจ าหน่ายจ านวน 
168 ครั้ง มูลค่าการจ าหน่าย 91.91 ล้านบาท จ านวนประชากร 280,709 ราย ลดค่าครองชีพได้ 39.39 ล้านบาท  

 

–    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 
กรมการค้าภายใน 

มกราคม 2560 


