
โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
**************************** 

๑. หลักการและเหตุผล 

 จากสถานการณ์ยางพาราปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางพารา ๒๒,933,097 ไร่ เนื้อที่กรีดได้ 
18,466,489 ไร่ ผลผลิต 4,342,935 ตัน โดยภาพรวมผลผลิตต่อไร่ ลดลงจาก 5 ปีที่แล้ว 5 กิโลกรัม สาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากราคายางพาราตกต่่าอย่างต่อเนื่อง เป็นผลท่าให้เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกยางประสบปัญหาจากราคา
ยางพาราที่ผันผวน  สถาบันเกษตรกรซึ่งปัจจุบันมีจ่านวน  59 จังหวัด รวม841 แห่ง สมาชิกปลูกยาง 167,009
ราย พ้ืนที่ปลูกยางของสมาชิก 4.13 ล้านไร่ ผลผลิตของยางสมาชิกปีการผลิต 59/60 (1 เม.ย. 59 – 19 
มกราคม.61) จ่านวน 0.373ล้านตัน คิดเป็น 11.64%ของผลผลิตยางทั้งหมด ในประเทศ จ่านวน 4.34 ล้านตัน
โดยสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็น 1.)  สหกรณ์กองทุนสวนยาง จ่านวน 502 แห่ง2.) สหกรณ์อ่ืนๆ 230 จ่านวน
แห่ง 3.)กลุ่มเกษตรกร จ่านวน 109 แห่งเป็นผู้มีบทบาทในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา ที่ให้
ความยุติธรรมด้านราคาและเป็นผู้น่ากลไกตลาดในท้องถิ่น ท่าให้เกษตรกรสมาชิกจ่าหน่ายผลผลิตได้สูงขึ้น แต่ จาก
ผลการรวบรวมยางพาราของสถาบันเกษตรกร  มีจ่านวนร้อยละ 11.64 ของประเทศ ซึ่งคิดเป็นจ่านวนน้อยมากเมื่อ
เทียบกับทั้งประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากสถาบันเกษตรกรซึ่งเป็นสถาบันของสมาชิกเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยท่าให้ยังขาด
โอกาสในการลงทุนในทรัพย์สินและอุปกรณ์เพ่ือบริการสมาชิกหรือเกษตรกรทั่วไปได้อย่างทั่วถึงกรมส่งเสริมสหกรณ์
ซึ่งมหีน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรและสมาชิกเกษตรกรในการผลิตยางคุณภาพมีการด่าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา ตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละแห่งเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการด่าเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับยางพาราให้แก่บุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดหาหรือประสานแหล่งเงินทุนกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ย
ต่่าให้แก่สหกรณ์ เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด่าเนินธุรกิจรวบรวม และแปรรูปยางพารา และสร้างเครือข่าย
การท่าธุรกิจยางพาราตลอดจนประสานและเพ่ิมช่องทางการจ่าหน่ายยางพารา จึงพิจารณาเห็นว่าการที่ภาครัฐมี
นโยบายมุ่งหวังให้สถาบันเกษตรกร เป็นกลไก และเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่่า รวมทั้ง
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพ่ิมมูลค่ามากยิ่งขึ้น จึงเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่สร้างความยั่งยืน
ได้ เนื่องจากสามารถเพ่ิมปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศและสามารถเพ่ิมมูลค่าการส่งออก ซึ่งจะท่าให้รายได้
จากการแปรรูปตกถึงมือเกษตรกรโดยตรง รวมทั้งส่งผลดีทางด้านสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ เช่น เพ่ิมการจ้าง
งาน ลดปัญหาการเรียกร้องทางด้านราคา ส่งผลให้เศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคที่ผลิตยางพาราเติบโตขึ้น 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดท่าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมการแปรรูปยางพาราในสถาบัน
เกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะเป็นกลไกที่จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่่า เป็นแหล่งรวบรวม จัดเก็บ แปรรูปผลผลิตขั้นตอน ขั้นกลาง รวมทั้งส่งเสริมให้
สถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่าส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ซึ่งในการจัดท่า
โครงการฯ ครั้งนี้เพ่ือขอรับการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานเพ่ือรวบรวมยางพารา อุปกรณ์การตลาด และอุปกรณ์การแปร
รูปผลิตภัณฑ์ยางพาราให้เพิ่มมากขึ้น 
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๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือสนับสนุนสถาบันเกษตรกรด่าเนินธุรกิจยางพารา ก่อสร้าง จัดซื้อ จัดหา ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานใน
การจัดเก็บ รวบรวม แปรรูปยางพารา 

๒.๒ เพ่ือพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้ายางพาราของสถาบันเกษตรกรช่วยยกระดับราคา
ยางพาราในประเทศ  
๓. เป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการด่าเนินธุรกิจยางพาราจ่านวน 
62 แห่ง เพ่ือสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานในการรวบรวมยางพาราและสนับสนุนอุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป
ยางพาราขั้นต้นและขั้นกลางของสถาบันเกษตรกร และเพ่ือสนับสนุนอุปกรณ์การแปรรูปผลิ ตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้ายางพารา ช่วยยกระดับราคายางพาราในประเทศ รวมวงเงิน  340.429 ล้านบาท 

 

๔. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในพ้ืนที่จังหวัดที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด่าเนินธุรกิจยางพารา จ่านวน 62แห่ง(ในเขตภาคเหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตก/ตะวันออก/กลางและภาคใต้)   

๕. งบประมาณ 
 เงินอุดหนุนจ่ายขาด งบกลาง ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่านวน340.429ล้านบาท จ่านวน 62
แห่ง 

5.1 เพ่ือก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐานและอุปกรณ์การตลาดในการรวบรวม เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางพารา
ขั้นต้น ขั้นกลาง 

5.2 เพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเช่น เครื่องปั่นน้่ายางข้นพร้อมอุปกรณ์ แม่แบบรูป
หัวใจ แม่พิมพ์รองเท้าบูท เครื่องอบแห่งผลิตภัณฑ์แบบคลื่นวิทยุ พร้อมตู้อบลม 

๖. หน่วยงานด าเนินการ 
 ๖.๑ เจ้าภาพ: กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 ๖.๒ หน่วยงานร่วมด าเนินการ :การยางแห่งประเทศไทย, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรม
วิชาการเกษตร 
 6.3 สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
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๗. ระยะเวลาโครงการ 
 ระยะเวลาของบประมาณ พ.ศ. 2561 -(วันที่ 1 พฤษภาคม2561 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
ซึ่งจะต้องด่าเนินการจัดซื้อ จัดหาและก่อสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน เพ่ือด่าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ โครงการให้แล้ว
เสร็จ 

8. วิธีและข้ันตอนการด าเนินการ 
 8.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้ าใจและประชาสัมพันธ์โครงการฯ แก่สถาบัน
เกษตรกรเป้าหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8.2กรมส่งเสริมสหกรณ์ก่าหนดคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร และแจ้งให้ส่านักงานสหกรณ์จังหวัด
คัดเลือกสถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  8.2.1 เป็นสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์ หรือกลุ่ม
เกษตรกร 
  8.2.2 เป็นสถาบันเกษตรกรที่สามารถปิดบัญชีได้ในปีปัจจุบัน 
  8.2.3 สถาบันเกษตรกรต้องไม่มีข้อบกพร่องหรือมีแต่ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ 
  8.2.4 เป็นสถาบันเกษตรกร ที่ด่าเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปยางพาราสอดคล้องกับโครงการ 
  8.2.5 เป็นสถาบันเกษตรกรมีประสบการณ์ในการรวบรวมผลผลิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  กรณี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้องเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่แปรรูปผลผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 8.3กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท่าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนโดยอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน อุปกรณ์ 
การตลาด การแปรรูปยางพาราข้ันต้นและอุปกรณ์แปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา 
 8.4 สถาบันเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะต้องด่าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ก่าหนด 
 8.5 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องด่าเนินการและปฏิบัติตามค่าแนะน่าตามข้อก่าหนดของ
โครงการอย่างเคร่งครัด 
 8.6 ให้ส่านักงานสหกรณ์จังหวัดแนะน่าและติดตามผลให้สถาบันเกษตรกรด่าเนินการจัดซื้อจัดหาปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานให้ด่าเนินการให้ เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก่าหนดและให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 8.7 ติดตามผลการด่าเนินงานและประเมินผลโครงการ 
 
9. ตัวชี้วัดโครงการ : 

9.1 สถาบันเกษตรกร ได้รับการสนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐาน อุปกรณ์การตลาดขั้นต้นและขั้นกลาง รวมทั้ง
อุปกรณ์การแปรรูป จ่านวน  62 แห่ง 

9.2 สถาบันเกษตรกรเป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวมยางพาราเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 150,000ตัน 
9.3 สถาบันเกษตรกรมีมูลค่าการแปรรูปยางพาราเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ10%   
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 สถาบันเกษตรกรมีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารามากขึน้สามารถดึง
ซับพลายยางพาราส่งผลต่อราคายางพาราในตลาดสูงขึ้น 
 10.2 สถาบันเกษตรกรมีศักยภาพในการแข่งขันสามารถเป็นผู้น่าตลาดด้านราคา ท่าให้เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราจ่าหน่ายได้ในราคายุติธรรม ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 10.3 สถาบันเกษตรกรแปรรูปผลผลิตจากยางพารา ท่าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพาราและมีปริมาณธุรกิจ
เพ่ิมมากข้ึน 
 10.4 สถาบันเกษตรกรเป็นเครื่องมือหนึ่งของรัฐในการรวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางพารา ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
๑1. ผลสัมฤทธิ์ 
 11.1 สถาบันเกษตรกรมีศักยภาพและเป็นแหล่งจัดเก็บ รวบรวมผลผลิตในท้องตลาดเพ่ิมขึ้น เป็น 
16.13% ของทั้งประเทศ 
 11.2 สถาบันเกษตรกรสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมปีละ  50.187 ล้านบาท ซึ่งมีผลให้เกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา จ่านวน 42,000รายมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 1,190 บาท/ราย/ไร่/ปี  และครัวเรือนสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึน 11,900 บาท/ปี (เฉลี่ย 10 ไร่/ครัวเรือน) 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


