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      บทสรุปผู้บริหาร 
 การทบทวนแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย  ปี 2564-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565)     
ฉบับนี้ได้ด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19) ที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2563  
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างรุนแรง โดยค านึงถึงการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และเชื่อมโยงภารกิจขององค์กรกับเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals –SDGs) กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ  
อันได้แก่ แผนระดับ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนความมั่นคง และแผนระดับ 3 แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ตลอดจน  
โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG MODEL รวมทั้งแผนหรือนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การยางแห่งประเทศไทย
สามารถด าเนินงานตามพันธกิจองค์กรให้ลุล่วงและตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 โดยได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรน าด้านยางพาราระดับโลก”  
สาระส าคัญของแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบด้วย BCG Model 
       1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน 
       1.2 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการแปรรูปยางพารา   
       1.3 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ยางพารา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา 
   2.1 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตยางพาราให้ได้มาตรฐาน 
   2.2 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาตลาดยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา 
   2.3 กลยุทธ์ที ่ 3 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพของผลิตภัณฑ์ยางพารา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความม่ันคงทางการเงินแก่องค์กร 
   3.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
   3.2 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ 
   3.3 กลยุทธ์ที่ 3 สร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
   4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง 
     4.2 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล 
  4.4 กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 
 
 
 



 

กระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564-2570 

1. กรอบแนวคิด 
 การทบทวนแผนวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย พ .ศ .2564-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565)  
จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2563 และ
ขยายตัวรุนแรงมากขึ้นเป็นในปี พ.ศ. 2564 เป็นปัจจัยส าคัญในการทบทวน และเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ 
ที่ส าคัญเพ่ือตอบสนองการขับเคลื่อนตามเป้าหมายของแผนระดับชาติ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามแนวทาง BCG Model  
ซึ่งรัฐบาลได้จัดให้เป็นวาระแห่งชาติในปี 2564 และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  (สคร.)  
ได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งภายใต้แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560-2565  กยท. ได้น ามาเป็นกรอบ
ทิศทางในการทบทวนแผนฉบับนี้ ผนวกกับการด าเนินงานตามข้อสังเกตการประเมินผลการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในประเด็นที่ กยท. ยังด าเนินการได้ไม่สมบูรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ขององค์กรสามารถขับเคลื่อนภารกิจองค์กรได้อย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. กระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจ 
 กระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
มีข้ันตอนโดยสรุปดังนี้  
 2.1 การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า โดยใช้ข้อมูลที่เป็น Evidence Based 
 2.2 ทบทวนสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้เครื่องมือ 7S และ PESTEL 
ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์กร 
 2.3 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT และ น าประเด็นจาก SWOT ไปวิเคราะห์ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และความสามารถพิเศษขององค์กร 
 2.4 ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ Business Model เพ่ือทบทวนรายละเอียดของธุรกิจ 
หรือภารกิจหลักขององค์กร และ Scenario Planning เพ่ือฉายภาพในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยส าคัญ
ที่มีผลต่อการด าเนินงานขององคก์ร 
 2.5 การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แนวทาง 
 2.6 เสนอแผนวิสาหกิจ การยางแห่งประเทศไทย พ .ศ .2564-2570 (ฉบับปรับปรุงปี  2565)  
ต่อผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมการจัดท าแผนวิสาหกิจและงบประมาณการบริหารกองทุน
พัฒนายางพาราตามมาตรา 49 และคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ตามล าดับ 
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1.1 ต้ังคณะท ำงำน จักรพันธ์ุ 4-มิ.ย.-64

1.2 ประชุมคณะท ำงำนคร้ังท่ี 1 เพ่ือแจ้งหลักเกณฑ์กำรประเมินผล และผลกำรประเมินตัวช้ีวัดให้ท่ีประชุมรับทรำบ
มอบหมำยผู้รับผิดชอบในกำรรวบรวมปัจจัยน ำเข้ำ

จักรพันธ์ุ 4-มิ.ย.-64

1.3 ทบทวน/ก ำหนดข้ันตอนกำรจัดท ำแผนวิสำหกิจฯ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของ สคร. ภู 11 มิ.ย. 64

1.4 วิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำงเป้ำหมำยกำรพัฒนำระดับประเทศ กับบทบำท ภำรกิจของ กยท. ภู 18 มิ.ย. 64

1.5 วิเครำะห์ควำมสอดคล้องระหว่ำง SDGs กับบทบำท ภำรกิจของ กยท. ภู 23 มิ.ย. 64

1.6 วิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ (Gap Analysis) คุณัณญำ 25 มิ.ย. 64

1.7 วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก โดยใช้แนวคิด PESTEL Analysis จุมพฏ 2 ก.ค. 64

1.8 วิเครำะห์สภำวะกำรแข่งขันโดยใช้แนวคิด 5 Forces Analysis จุมพฏ 7 ก.ค. 64

1.9 วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน โดยใช้แนวคิด McKinsey’s 7s จุมพฏ 14 ก.ค. 64

1.10 วิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค (SWOT) ของ กยท. จุมพฏ 16 ก.ค. 64

1.11 ประชุมคณะท ำงำนคร้ังท่ี 2 เสนอผลกำรวิเครำะห์ รับฟังควำมเห็น และจัดล ำดับควำมส ำคัญของ SWOT จักรพันธ์ุ 26-30 ก.ค. 64

1.12 วิเครำะห์ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ ควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร จุมพฏ, ภู 4 ส.ค. 64

1.13 วิเครำะห์ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ และก ำหนดค่ำเป้ำหมำย จุมพฏ, ภู 4 ส.ค. 64

1.14 วิเครำะห์ Business Model คุณัณญำ 6 ส.ค. 64

1.15 วิเครำะห์ผลกระทบของสถำนกำรณ์ (Scenario Analysis) จุมพฏ 13 ส.ค. 64

1.16 ก ำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategy Objective) และตรวจสอบควำมสมดุล และสอดคล้องระหว่ำงวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ กับ
องค์ประกอบท่ีส ำคัญ

จุมพฏ 13 ส.ค. 64

1.17 ก ำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ค่ำเป้ำหมำย และแผนแม่บทหรือแผนงำนสนับสนุน จุมพฏ, ภู 13 ส.ค. 64

1.18 จัดท ำแผนท่ียุทธศำสตร์ (Strategy Map) ภู 13 ส.ค. 64

1.19 วิเครำะห์ Work system ของ กยท. คุณัณญำ 13 ส.ค. 64

1.20 ประชุมคณะท ำงำนคร้ังท่ี 3 เสนอผลกำรวิเครำะห์ กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategy Objective) 
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ค่ำเป้ำหมำย และแผนแม่บทหรือแผนงำนสนับสนุน พร้อมท้ังรับฟังควำมเห็น

จักรพันธ์ุ 16-20 ส.ค. 64

1.21 เสนอคณะอนุกรรมกำรฯ และคณะกรรมกำรฯ เห็นชอบ ภู 26 ส.ค. 64

1.22 เผยแพร่แผนวิสำหกิจฯ จุมพฏ 31 ส.ค. 64

ข้ันตอนการจัดท าแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565)

ก.ย. 64ส.ค. 64
ข้ันตอนการท างาน

มิ.ย. 64 ก.ค. 64
ก าหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ



 

แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
สารบัญ 

บทสรุปผู้บริหาร              
กระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจ  
ขั้นตอนการจัดท าแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564-2570 (ฉบับปรับปรุง 2565) 
            หน้า 
บทที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานภาพขององค์กร        
 1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร        1 
  1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ       1 
  2) นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ        8 
  3) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร (PESTEL)     32 
 1.2 การวิเคราะหส์ถานภาพขององค์กร       
  1) กรอบภารกิจการด าเนินงานขององค์กร      47 
  2) นโยบาย/วิสัยทัศน์คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย    49 
  3) โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง      50 
  4) ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ กยท.      57 
  5) แผนแม่บทของ กยท. ที่เก่ียวข้อง      62 
  6) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (7s)      65 
บทที่ 2 การวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ 
 2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรและประเด็นเชิงยุทธศาสตร์     
  1) การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis)     69 
  2) การวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์     70 
  3) การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์     70 
  4) การวิเคราะห์ความสามารถพิเศษและความสามารถพิเศษท่ีจ าเป็นในอนาคต  71 
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บทท่ี 1 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานภาพขององค์กร 

1.1 การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
  1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
 สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทยซึ่งยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี 2563 และต่อเนื่อง
มายังปี 2564 ยังคงส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก  ที่ส าคัญส่งผลต่อทิศทาง  
และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือ ในระยะสั้น รัฐบาลต้องทบทวนแผน
ระดับชาติ นโยบายและมาตรการต่างๆรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือป้องกัน เยียวยาและบรรเทาผลกระทบ        
ที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ควบคู่ไปกับการเร่งจัดหาวัคซีนและเร่งฉีดให้กับประชากรกลุ่มเป้าหมาย และระยะยาว  
ที่มุ่งเน้นการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการปรับตัวของประชาชน องค์กร ตลอดจนระบบเศรษฐกิจให้สามารถรองรับ 
กับการเปลี่ยนแปลงที่ เป็นสภาวะปกติ ใหม่  หรือ  New Normal ซึ่ งถือเป็นโจทย์ส าคัญที่ความท้าทาย 
ต่อความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้สามารถสรุปถึงสถานการณ์ 
การเปลี่ ยนแปลงที่ ส่ งผลต่อการด า เนินงานของการยางแห่ งประเทศไทยในอนาคต  ประกอบด้วย  
1) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 2) สถานการณ์ด้านสังคม 3) สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม  4) สถานการณ์ด้าน
เทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์เศรษฐกิจโลก 
 ปี 2564 เศรษฐกิจโลกเริ่มฟ้ืนตัวจากวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส  COVID - 19 โดยเฉพาะจีน 
สหรัฐและยุโรป มีจ านวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างชัดเจนตามตามความคืบหน้าของการทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 
ประเทศแถบยุโรปหลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และด าเนินมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม (Composite PMI) ของหลายประเทศ อาทิ สหรัฐ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น  
ที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบหลายไตรมาส ประกอบกับความคืบหน้าในการจัดหาและกระจายวัคซีน
ให้แก่ประชาชนที่ส่งผลให้ระดับความเชื่อมั่นเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักส่งผล
ให้การส่งออกของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่และกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ เกาหลีใต้
เวียดนาม และมาเลเซีย ขยายตัวเพ่ิมขึ้นด้วย (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2564)  
โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 0.4 ดีขึ้นเมื่อเทียบจากการลดลงร้อยละ 2.4 ในไตรมาสก่อนหน้า  
เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ 18.3 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.5 ของไตรมาสก่อนหน้า และนับเป็นอัตราการขยายตัว
สูงสุดนับตั้งแต่มีการจัดท าข้อมูล GDP รายไตรมาสในปี 2535 เศรษฐกิจยูโรโซน ลดลงร้อยละ 1.8 แต่ปรับตัวดีขึ้น
เมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 4.9 ในไตรมาสก่อนหน้า เช่นเดียวกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจาก 
ไตรมาสก่อนหน้า โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการฟ้ืนตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ภาคอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 51.3 นับเป็นการปรับตัวสูงกว่าระดับ 50.0 เป็นครั้งแรกในรอบ 8 ไตรมาส  
 นอกจากนี้  เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานนโยบายการเงิน  
สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในทิศทางเดียวกันว่า เศรษฐกิจโลกจะฟ้ืนตัวต่อเนื่อง จากการบริโภคภาคเอกชน  
และภาคบริการที่ปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าในปี 2564 และ 2565 จะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 6.0  
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และ 4.1 ตามล าดับ แต่อาจขยายตัวต่ ากว่าที่ประเมินไว้ตามการแพร่ระบาดระลอกใหม่และไวรัสกลายพันธุ์  
ที่อาจท าให้ภาครัฐต้องกลับมาใช้มาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดขึ้น  รวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนที่ลดลง  
จนส่งผลให้ระยะเวลาเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของแต่ละประเทศล่าช้าออกไป จนบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค  
 เมื่อพิจารณาประเด็นความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย มีรายงานจากสมาคมการจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย หรือทีเอ็มเอ (TMA) เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ปี2564 โดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management Development 
หรือ IMD พบว่า ประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น 1 อันดับจากปี 2563 มาอยู่ในอันดับที่ 28 จาก 64 เขตเศรษฐกิจ
ในปีนี้ ผลการจัดอันดับของไทยในปัจจัยหลัก 4 ด้าน พบว่ามีผลการจัดอันดับดีขึ้น 3 ด้าน ประกอบด้วย  
ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) 
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ในขณะที่ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) 
มีอันดับลดลง โดยประเด็นส าคัญมาจากด้านการค้าระหว่างประเทศที่ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออก 
ภาคบริการที่พ่ึงพาการท่องเที่ยวเป็นหลักมีอันดับลดลงค่อนข้างมากจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด  - 19 
และเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มอาเซียนพบว่า IMD มีการจัดอันดับเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้รวม 5 เขตเศรษฐกิจ  
โดยไทยอยู่ในอันดับสาม รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งอยู่อันดับที่ 5 และ 25 ตามล าดับ ส่วนอินโดนีเซีย  
อยู่ในอันดับที่ 37 และฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่ 52  

 สถานการณ์เศรษฐกิจไทย  
 การระบาดของไวรัส COVID - 19 ระลอกที่สามในประเทศไทยตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายน 2564 
เป็นต้นมา ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เป็นเหตุให้สภาวะเศรษฐกิจ
ไทยเกิดการชะลอตัวอย่างมาก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการ มีผลกระทบอย่างรุนแรง มีการปิดโรงแรม 
ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวและสถานประกอบการหลายแห่ง จากการก าหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID - 19 โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ในไตรมาสแรกของปี 2564 ว่า ลดลงร้อยละ 2.6 การบริโภคภาคเอกชน และการส่งออกบริการลดลงต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ สศช. ยังคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2564 ว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐและการปรับตัวตามฐาน 
การขยายตั วที่ ต่ าผิ ดปกติ ในปี  2563 อย่างไรก็ตามการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ ในช่ว งปี  2564  
ควรให้ความส าคัญกับประเด็นต่อไปนี้  
 (1) การควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศเพ่ือให้จ านวนผู้ติดเชื้อให้อยู่ในวงจ ากัด
โดยเร็วและการป้องกันการกลับมาระบาดรุนแรงระลอกใหม่  
 (2) การด าเนินมาตรการทางเศรษฐกิจเพ่ือช่วยเหลือเยียวยาประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจ   
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดและมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ 
 (3) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้า 
 (4) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน 
 (5) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ 
 (6) การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 (7) การรักษาบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศ 
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 ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยว่า จะฟ้ืนตัวช้าลงและไม่ทั่วถึงมากขึ้น  
โดยในปี 2564 และ 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 และ 3.9 ตามล าดับ ซ่ึงการระบาดระลอกสามของ 
COVID - 19 ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการฟ้ืนตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติและอุปสงค์ในประเทศ  ตลาดแรงงาน 
มีความเปราะบางมากขึ้นและอาจฟ้ืนตัวได้ช้า โดยเฉพาะแรงงานในภาคบริการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ทั้งนี้  
แรงสนับสนุนเพ่ิมเติมจากภาคการคลังและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดีสามารถชดเชยผลกระทบจากการระบาด
ได้เพียงบางส่วน โดยข้อสมมติส าหรับประมาณการเศรษฐกิจครั้งนี้ ได้แก่ (1) ไทยสามารถควบคุมการระบาด
ระลอกสามได้ภายในช่วงต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (2) สามารถจัดหาและกระจายวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ได้
อย่างน้อย 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 ตามเป้าหมายของรัฐบาล ท าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ภายในช่วงครึ่งแรก
ของปี 2565 และ (3) ภาครัฐสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินฯ ฉบับใหม่ 5 แสนล้านบาท  
 อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังเผชิญกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงด้านต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ (1) ความยืดเยื้อของการระบาดและการกลายพันธุ์ของไวรัส  ทั้งสายพันธุ์ใหม่ที่ระบาด 
ในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (2) เม็ดเงินเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอาจน้อยกว่าคาด (3) ฐานะ 
ทางการเงินของภาคธุรกิจโดยเฉพาะภาคบริการอาจได้รับผลกระทบเพ่ิมเติมจากการระบาดระลอกใหม่จนต้องปิด
กิจการและเลิกจ้างแรงงานจ านวนมาก และ (4) ปัญหา supply disruption และต้นทุนค่าขนส่งทางเรือที่เพ่ิมขึ้น
อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจส่งออกของไทยมากกว่าที่คาดไว้ 

 (2)  สถานการณ์ด้านสังคม 
 ภาวะสังคมโลก  
 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ International Labour Organization (ILO)  ได้ประเมิน  
“การว่างงาน” เนื่องจากวิกฤตโลกจะสูงถึง 75 ล้านต าแหน่ง ในปี 2564 ก่อนจะลดลงสู่ 23 ล้านต าแหน่ง 
ในปี 2565 มีการว่างงานและชั่วโมงการท างานที่ลดลง เป็นปัญหาที่เพ่ิมขึ้นจากช่วงก่อนวิกฤตที่ระดับการว่างงาน 
สูงต่อเนื่อง การใช้แรงงานไม่เต็มศักยภาพและสภาพการท างานที่ย่ าแย่ โดยคาดการณ์ว่าในปี 2565  
จะมีคนว่างงานทั่วโลก 205 ล้านคน สูงกว่าปี 2562 ที่มีคนว่างงานจ านวน 187 ล้านคน ซึ่งสอดคล้องกับอัตรา
การว่างงานร้อยละ 5.7 โดยภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบที่มากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ได้แก่ ลาติน 
อเมริกาและแคริเบียน ยุโรปและเอเชียกลาง การฟ้ืนตัวของการจ้างงานทั่วโลกคาดว่าเพ่ิมสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลัง 
ของปี 2564 หากสถานการณ์การระบาดใหญ่โดยรวมจะไม่เลวร้ายลง อย่างไรก็ดีการฟ้ืนตัวของการจ้างงาน 
ในแต่ละประเทศอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีน และศักยภาพที่จ ากัดของประเทศที่
ก าลังพัฒนา และประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ใช้มาตรการกระตุ้นทางการคลังที่เข้มแข็ง  
 การลดลงของการจ้างงานและชั่วโมงการท างาน ย่อมส่งผลต่อรายได้ของแรงงานที่ลดลง  
เป็นอย่างมากและต่อปัญหาความยากจนที่เพ่ิมขึ้นตามล าดับ  นอกจากนี้ยังพบว่า วิกฤตไวรัส COVID - 19 
ท าให้ความเหลื่อมล้ าที่มีอยู่ก่อนวิกฤตเพ่ิมขึ้นอีก ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับกลุ่มแรงงานที่มีความเปราะบาง  
การขาดการคุ้มครองทางสังคมในวงกว้าง เช่น กลุ่มแรงงานนอกระบบจ านวน 2 พันล้านคนทั่วโลก ชี้ให้เห็นว่า
ภาวะชะงักงันของงานที่ เกิดจากการระบาดใหญ่กลายเป็นหายนะที่ร้ายแรงต่อรายได้ของครอบครัว  
และการด ารงชีวิต  
 จะเห็นได้ว่า การระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ที่ยืดเยื้อในปัจจุบัน ส่งผลกระทบทางสังคม 
ทั่วโลกอย่างกว้างขวางและรุนแรง ขณะเดียวกัน ประเด็นทางสังคมที่ทั้งโลกก าลังเผชิญ คือ การก้าวเข้าสู่สังคม  
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ผู้สูงวัยในหลายประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อผลิตภาพแรงงาน ก าลังแรงงานและสวัสดิการที่จะต้องส่งเสริม  
และดูแลกลุ่มดังกล่าวที่ก าลังทวีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รายงานว่า ในระยะ 5 - 10 ปีข้างหน้า โครงสร้างประชากรของโลกจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าประชากรที่มีอายุตั้งแต่  65 ปีขึ้นไป จะเพ่ิมสูงขึ้น 
เฉลี่ยกว่าร้อยละ 120 จนมีจ านวนรวมถึง 1.5 พันล้านคน ภายในปี 2593 ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
มีแนวโน้มลดลงในเกือบทุกประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจ านวน
ผู้สูงอายุมากท่ีสุดในโลกในปัจจุบัน และยังคงมีแนวโน้มที่ประชากรผู้สูงอายุจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนอีกราว 312 ล้านคน 
จนคาดว่าจะมีจ านวนผู้สูงอายุรวมกว่า 573 ล้านคน ภายในระยะเวลา 30 ปีข้างหน้า  

 ภาวะสังคมไทย 
 ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมช่วงไตรมาส 1 ของ 
ปี 2564 ว่าผู้ว่างงานมีจ านวน 0.76 ล้านคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.96 สะท้อนผลกระทบของ 
COVID - 19 ที่รุนแรงขึ้นอีกครั้ง ส่วนหนี้ครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 3.9 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.3 ต่อ GDP จาก
การหดตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่คุณภาพสินเชื่อปรับตัวดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวังหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้นจากการลดลง
ของรายได้ของครัวเรือนตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ปกติ  
 นอกจากนี้ สศช. ยังรายงานถึงสถานการณ์สังคมสูงวัยของไทยโดยคาดว่า ประเทศไทยจะกลายเป็น 1 ใน 10 
ประเทศที่มีสัดส่วนผู้สู งอายุ เ พ่ิมขึ้นมากที่สุดในโลก  โดยไทยได้ เริ่มเข้าสู่สั งคมสูงวัยมาตั้ งแต่ปี  2548  
(มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดและคาดการณ์ว่าจะกลายเป็น 
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete-aged Society) ภายในปี 2566 เนื่องจากมีประชากรสูงวัยประมาณร้อย
ละ 20.1 ซึ่งจะส่งผลให้ไทยกลายเป็นประเทศสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แห่งแรก ๆ ในภูมิภาค ต่อจากญี่ปุ่น เกาหลี
ใต้ และสิงคโปร์ โครงสร้างประชากรเป็นสังคมสูงวัย จะท าให้จ านวนผู้อยู่ในวัยแรงงานลดลง หากไม่มีการปรับใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม จะท าให้อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน และภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ
ผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุมีโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และมีภาวะทุพพลภาพเพ่ิมข้ึนตามวัย ส่งผลให้
ภาครัฐจ าเป็นต้องพัฒนาคนทุกช่วง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัยที่ยั งมีสุขภาพดี เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเอง 
และช่วยเหลือสังคม และสามารถปรับใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ก าลังแรงงานที่ลดลงยังอาจส่งผล
ให้เกิดการพึ่งพาแรงงานข้ามชาติมากขึ้น จนน าไปสู่การขยายตัวของการเคลื่อนย้ายแรงงานทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ ซึ่งจะท าให้รูปแบบของสังคมไทยปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในที่สุด  อย่างไรก็ดี 
สภาวการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ จากความต้องการสินค้าและบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคการผลิตส่วนหนึ่งมีโอกาสเติบโตเพ่ิมขึ้น อาทิ ธุรกิจบริการสุขภาพ บริการ
ทางการแพทย์ และศูนย์พักพิงผู้สูงอายุ รวมทั้งยังเป็นช่องทางในการพัฒนานวัตกรรม สินค้า และบริการใหม่  ๆ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มสูงวัย อาทิ หุ่นยนต์ส าหรับการดูแลและนวัตกรรมของใช้ภายใน
บ้านส าหรับผู้สูงอายุ 
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 (3) สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม  
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงขึ้น โดย พ.ศ. 2550  
มีการคาดการณ์ว่ า อุณหภูมิ เฉลี่ ยของโลกจะเ พ่ิมขึ้น  1.5 ถึง  5.1 องศาเซล เซียส  ภายในปี   2643  
เมื่ อ เปรี ยบ เที ยบกับระดับ อุณหภูมิก่ อนยุ ค อุตสาหกรรม ( Pre-industrial Level) แต่ การคาดการณ์ 
เมื่อ พ.ศ. 2561 ระบุว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอาจเพ่ิมขึ้นถึง 1.5 องศาเซลเซียส เร็วขึ้นภายใน พ.ศ. 2573 – 2595  
ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดคลื่นความร้อนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่มนุษย์ตั้งถิ่นฐาน  
อยู่และในบางพ้ืนที่จะมีโอกาสที่ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงจะเกิดถ่ีขึ้น ในขณะที่หลายภูมิภาคอาจเผชิญกับความถี่
ของการเกิดพายุที่บ่อยและรุนแรงขึ้น ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะสร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  โดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
หรือ OECD ได้คาดการณ์ว่า หากไม่มีการด าเนินงานที่ส าคัญเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
จะท าให้ภายในปี พ.ศ. 2603 ความเสียหายอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นทั่วโลก 
จะมีมูลค่าถึงร้อยละ 1.0-3.3 ของ GDP โลก และมูลค่าความเสียหายจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 2.0-10.0  
ภายใน พ.ศ. 2643 โดยภาคการเกษตรจะได้รับความเสียหายมากกว่าภาคการผลิตอ่ืน เนื่องจากภาคการเกษตร
ต้องพ่ึงพาสภาพอากาศและฤดูกาลตามธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง   
หรือพืชบางชนิดอาจมีระยะเวลาการให้ผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป  ยิ่งไปกว่านั้น พ้ืนที่การเกษตรบางส่วน 
ที่ประสบกับภัยแล้งยาวนานหรือน้ าท่วมซ้ าซากจะไม่สามารถท าการเพาะปลูกได้  ส่งผลกระทบต่อรายได้ 
และความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  ในขณะเดียวกัน สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
ไปยังส่งผลท าให้การแพร่ระบาดของโรคตามฤดูกาลมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น  รวมทั้งยังเป็นปัจจัยส่งเสริม 
ให้เกิดโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ าในหลายพ้ืนที่ของโลก เนื่องจากอากาศร้อนท าให้พาหะน าโรคติดต่อบางชนิด 
เพ่ิมจ านวนเร็วขึ้น โดยเฉพาะยุง แมลงวัน และหนู  ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคมีผลกระทบต่อสังคมทั้งในมิติ 
ของสุขอนามัยประชาชน ชุมชนและเศรษฐกิจครัวเรือน นอกจากนี้ การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศ 
ยังส่ งผลให้ระดับน้ าทะเลเ พ่ิมสูงและปริมาณออกซิ เจนที่ละลายน้ าลดลง  เกิดการสูญเสียทรัพยากร 
ชายฝั่งอันเนื่องมาจากการกัดเซาะที่รุนแรง และจ านวนสัตว์ทะเลลดลงจากการที่ทะเลมีความเป็นกรดสูงขึ้น  
อีกทั้งพ้ืนที่ราบที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลจะถูกน้ าทะเลท่วม  สร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ส่งผลให้ 
ผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่น้ าท่วมต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน โดยกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อยจะเป็นกลุ่มเปราะบาง  
ทีม่ีความสามารถในการปรับตัวต่ า และอาจไม่สามารถฟ้ืนตัวกลับมาใช้ชีวิตดังเดิม  
 ในกรณีของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศของไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ประชากรจ านวนมาก
ด ารงชีพด้วยการพ่ึงพิงภาคการเกษตร รวมทั้งมีระยะทางของพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลยาวถึง  3,100 กิโลเมตร  
จึงมีโอกาสสูงที่ไทยจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกว่าหลายประเทศ  โดยพบว่า 
ที่ผ่านมาพ้ืนที่ร้อยละ 23 ของประเทศได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
น้ าท่วมฉับพลัน ภาวะภัยแล้ง และการรุกล้ าของน้ าทะเล เป็นต้น  ซึ่ง รายงาน Global Climate Risk Index  
ของ Germanwatch ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยมีมูลค่าความสูญเสียจากภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ
ในช่วงปี 2542 - 2560 สูงเป็นอันดับที่ 8 จาก 181 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้  ประเทศไทยยังเผชิญ 
กับความท้าทายในการรับมือกับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและกิจกรรมในพ้ืนที่  
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ โดยการคาดการณ์พบว่า เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีความต้องการ
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การใช้น้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค การผลิตทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ตลอดจนเ พ่ือรักษาระบบนิเวศ  
โดยรวมทั้งหมดเพ่ิมมากข้ึนจาก 2,404.91 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2560 เป็น 2,977.55 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ในปี 2580 อีกทั้งแบบแผนการผลิตของผู้ประกอบการและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่ ผ่านมา 
จนถึงปัจจุบันยังขาดการค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะเสื่อมโทรมลง  
และอาจก่อให้เกิดเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวที่ทวีความซับซ้อนในการแก้ไขได้ 
 ความพยายามระดับโลกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Global Climate Action)  
ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้ในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญากรอบการท างานแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) จ านวน 197 ประเทศ ได้มีมติเห็นชอบกับความตก
ลงปารีส (Paris Agreement) ที่มีเป้าหมายระยะยาวที่จะควบคุมการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้น้อยกว่า 
2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับระดับก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นพยายามในการจ ากัดการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิโลกโดยเฉลี่ยให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส 
เมื่อ 21 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ได้มีการประเมินโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment 
Programme: UNEP) ว่า เพ่ือควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซียส ภายในปี พ.ศ. 2572 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปีทั่วโลกจะต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับปี 2561 และ 
หากต้องการควบคุมการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งโลกต้องลดลงร้อยละ 55 ในขณะเดียวกัน จากการประเมินของ Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC)  พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของโลกจะต้องลดลงเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) 
ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) เพ่ือที่จะควบคุม การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส 

 (4) สถานการณ์ด้านเทคโนโลยี 
 ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution)  
ซึ่งเป็นยุคของการต่อยอดและผสมผสานเทคโนโลยีที่มีขอบเขตแตกต่างกันเข้าด้วยกัน  ส่งผลให้เทคโนโลยี 
มีความก้าวหน้าอย่างพลิกผัน อาทิ การผสานเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าด้วยกันกับเทคโนโลยีชีวภาพและกายภาพ  
โดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคนี้ ส่งผลให้เกิดการเร่งความเร็วและความครอบคลุมของการเปลี่ยนแปลง  
ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)  
ที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆอย่างกว้างขวางและแตกต่างไปจากวิถีการด าเนินชีวิต
และการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมแบบเดิม  อาทิ การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต 
เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการก าหนดทิศทางธุรกิจเพ่ือตอบสนองตอบสนองความต้องการ 
ของผู้บริโภคได้อย่างเฉพาะเจาะจง และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา  
หรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
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4 ด้านของการปฏิวัติ ตัวอย่างเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีดิจิทัล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data Analytics), บล็อกเชน 
(Blockchain), อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things)  

โลกกายภาพ ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ (Artificial Intelligence and 
Automation), วัสดุล้ าสมัย (Advance Materials), และการผลิตแบบเพิ่ม 
(Additive Manufacturing – 4D Printing) 

การเปลี่ยนแปลงมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพ, ประสาทเทคโนโลยี (Neurotechonology), ความจริงเสมือน
และความจริงเสริม (Virtual Reality and Augmented Reality: VR & AR 

การบูรณาการสิ่งแวดล้อม การดักจับ กักเก็บ และการสร้างพลังงาน (Capture, Storage, and 
Transmission Technology), วิศวกรรมดาวเคราะห์ (Planet Engineering),  
และวิศวกรรมอวกาศ (Space Engineering) 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2564 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส าคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 

 ทั้งนี้ แนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะมีบทบาทส าคัญต่อการก าหนดทิศทางของ
ประเทศ ประกอบด้วย  
 (1) การเติบโตของเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม (Platform Economy) และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน 
(Sharing Economy) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับการจัดสรรทรัพยากรในธุรกิจภาคบริการ อาทิ  
การคมนาคม และโลจิสติกส์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และที่พักอาศัย รวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ 
ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย ประชากรในพ้ืนที่ห่างไกล และการท างานในรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม 
 (2) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analysis) จะช่วยยกระดับผลการวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงลึกที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะท าให้การด าเนินนโยบาย
สาธารณะ การท าการตลาด หรือการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบสนองช่องว่างทางการตลาดเกิดการพลิกโฉม  
ทั้งนี้ การพัฒนาและใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่จะประสบความส า เร็จได้ จ าเป็นต้องมีมาตรฐานการจัดเก็บ 
และเชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อาทิ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) 
และบล็อกเชน (Block chain) รวมกับการมีบุคลากรที่มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม  
เช่น เหมืองข้อมูล (Data Mining) และการเรียนรู้ของเครื่องกล (Machine Learning) เป็นต้น  
 (3) การ ใช้ ปั ญญาประดิ ษฐ์  (Artificial Intelligence: AI) และระบบหุ่ น ยนต์ อั ต โ นมั ติ  
(Automation & Robotics) ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทดแทนแรงงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะซับซ้อน 
ในภาคการผลิต อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส์ ภาคการเกษตร  และภาคบริการ  
(กลุ่มร้านอาหารและร้านค้า) 
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 ในกรณีของประเทศไทย แม้ว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้งานจะช่วยยกระดับผลิตภาพ ทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นได้ในระยะเวลาที่สั้นลง  แต่ความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยีดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดแรงงาน โดยอาจน าไปสู่การขาดแคลนแรงงานทักษะ  
และเกิดความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานกับทักษะที่ต้อ งใช้ในการท างาน  (Skill Mismatch) 
โดยเฉพาะทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระดับสูง ขณะที่แรงงานระดับล่างจะถูกชดเชยด้วยหุ่นยนต์และจักรกล
มากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานของไทยจะเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ5 ภายในปี 2578 หากแรงงาน 
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพัฒนาและสร้างทักษะที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง 
สู่ยุคดิจิทัลที่มีการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์  อาจน ามาซึ่งความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระหว่างผู้มีศักยภาพและผู้ขาดโอกาส  (Digital Divide) อันจะส่งผลท าให้ 
ความเหลื่อมล้ ารุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ยังมีแนวโน้มแปรผันตามปริมาณ 
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นของประชากร  
 นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีทางกายภาพและชีวภาพที่เป็นกระแสหนึ่ง
ของการเปลี่ยนแปลงหลักของโลก ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาต่อยอดเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  
โดยจะช่วยยกระดับผลิตภาพของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถ  
ช่วยลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีนัยส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงจีโนม 
(Genome Editing) การพัฒนาชีวนิเวศจุลชีพ (Microbiome) ชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology)  
และชีวภัณฑ์ การผลิตแบบเพิ่มเนื้อวัสดุ หรือนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น 

 2) นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ 
  นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศมีหลายประเด็นที่เป็นกรอบทิศทางและโจทย์ส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ก าหนดบทบาทการด าเนินงานของ กยท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย  
 (1) เป้าหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs)  
 ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2564) ได้กล่าวถึงความเป็นมา 
ของ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าเป็นชุดเป้าหมายการพัฒนาระดับโลกที่ได้รับการรับรองจาก  193 ประเทศ
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เริ่มด าเนินการ พ.ศ. 2559 
(ค.ศ. 2016) จนถึง พ.ศ. 2579 (ค .ศ.  2030) เอกสารที่ประเทศสมาชิกให้การรับรองเรียกว่า วาระการพัฒนา 2030 
(Agenda 2030) ฉะนั้นในบางครั้ง SDGs อาจถูกเรียกด้วยค าว่า Agenda 2030 หรือ Global Goals ก็ได้ SDGs 
ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๓) มีเป้าหมายของการพัฒนา ๑๗ เป้าหมาย ดังนี้ 
  (1.1) ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ ลดความยากจนทั้งทางเศรษฐกิจ และความยากจน 
ในมิติอ่ืน ๆ ด้วย (ตามการนิยามของแต่ละประเทศ ) ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทั้งชาย หญิง เด็ก คนยากจน  
และกลุ่มคนเปราะบาง เป้าประสงค์คือการยกระดับรายได้ของผู้คนให้สูงกว่า $1.25 ต่อวัน  และลดสัดส่วน 
ของความยากจนในมิติต่างๆ ของคนทุกกลุ่มให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2573  เน้นการใช้ระบบและมาตรการ
คุ้มครองทางสังคม การสร้างหลักประกันในเรื่องสิทธิของการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ  บริการพ้ืนฐาน  
รวมถึง กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิต้านทานให้กับคนยากจน
และเปราะบางจากภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม และท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศด้วย 
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 (1.2) ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน ครอบคลุม ตั้งแต่การเข้าถึงอาหารปลอดภัยและมีโภชนาการ ยุติภาวะทุพโภชนาการ เพ่ิมผลิตภาพ 
และการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่าง ๆ ของเกษตรกรรายย่อย ซึ่งรวมถึงผู้หญิง คนพ้ืนเมือง เกษตรกรที่ท ากิน 
ในครัวเรือนแบบยังชีพ คนเลี้ยงปศุสัตว์และประมงพ้ืนบ้าน เกษตรกรรมที่ยั่งยืนและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางพันธุกรรม การเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เน้นการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวกับการเกษตรในประเทศก าลังพัฒนา 
  (1.3) สร้างหลักประกันสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับคนในทุกวัย ครอบคลุมประเด็น 
ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพที่ส าคัญหลายประเด็น ตั้งแต่ การลดอัตราการตายของมารดาทั่วโลก ยุติการตาย 
ที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิด ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรีย และโรคเขตร้อน ลดการตาย 
ก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ ประเด็นเรื่องยาเสพติดและแอลกอฮอล์ การตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  
ทางถนน อนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและป้องกันความเสี่ยง  
ทางการเงิน ลดการตายและป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษต่าง ๆ  
  (1.4) สร้างหลักประกันการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุน
โอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ระดับเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา  รวมถึงมหาวิทยาลัย 
ที่มีคุณภาพ เยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ส่วนใหญ่สามารถอ่านออกเขียนได้และค านวณได้  ขจัดความเหลื่อมล้ าทาง
เพศในการศึกษา และการเข้าถึงการศึกษาของผู้พิการ ชนพ้ืนเมือง และกลุ่มเปราะบาง ส่งเสริมให้เพ่ิมจ านวน 
ผู้ที่มีทักษะทางเทคนิคและอาชีพส าหรับการจ้างงาน  และการเป็นผู้ประกอบการ เน้นให้ทุกคนได้รับความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้โอกาสการศึกษาต่อเด็ก ผู้พิการ และผู้มีเพศสภาวะ
หลากหลาย และสร้างสภาพแวดล้อมให้ปราศจากความรุนแรงต่อกลุ่มเหล่านี้ 
  (1.5) บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็ก 
ครอบคลุมเรื่องการยุติการเลือกปฏิบัติ และขจัดความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ยอมรับและ 
ให้คุณค่าต่อการดูแลและท างานบ้านแบบไม่ได้รับค่าจ้าง การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิผลในการเป็น
ผู้น าและการตัดสินใจในทุกระดับ การเข้าถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์โดยถ้วนหน้า 
  (1.6) สร้างหลักประกันการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
ครอบคลุมการเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัย การเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง  
มลพิษทางน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย ประสิทธิภาพการใช้น้ า และแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า การบริหารจัดการ 
น้ าแบบองค์รวมทั้งในและระหว่างประเทศ และการปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศท่ีเกี่ยวข้อง 
  (1.7) สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
ครอบคลุมการเข้าถึงพลังงาน การเพ่ิมสัดส่วนพลังงานทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
  (1.8) ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่  
มีผลิตภาพ ครอบคลุมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัวประชากร  การเพ่ิมผลิตภาพ 
ผ่านการเพ่ิมความหลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ  มีงานที่เหมาะสมและมีผลตอบแทนที่ยุติธรรม ลดสัดส่วน 
ของเยาวชนที่ไม่มีงานท า ไม่มีการศึกษา และไม่มีทักษะ ยุติแรงงานทาสและแรงงานเด็ก ปกป้องสิทธิแรงงาน 
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และส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและมั่นคง  การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร 
และท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่น าไปสู่ความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่งแวดล้อม  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันการเงิน ให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการค้า 
(Aid for Trade) ส าหรับประเทศก าลังพัฒนา 
  (1.9) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  มีเป้าประสงค์ที่ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุตสาหกรรม
และนวัตกรรม เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน  ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
ในการใช้ทรัพยากร สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้บริการทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง 
มุ่งให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ การยกระดับขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมผ่านการเพ่ิมพูนการวิจัยและพัฒนา และเพ่ิมการ
เข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ต 
    (1.10) ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ เน้นการเติบโตของรายได้ 
ในกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่ยากจนที่สุด ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ขจัดนโยบายและผลของนโยบายที่น าไปสู่ความไม่เสมอภาค ใช้นโยบายการคลัง ค่าจ้าง  
และการคุ้มครองทางสังคม เป็นเครื่องมือระหว่างประเทศ ตลาดการเงินและสถาบันการเงินของโลกต้องพัฒนา
กฎระเบียบ ติดตามตรวจสอบและเสริมความแข็งแกร่ง เพ่ือมิให้โลกต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การเงินเช่นที่ผ่านมา 
ประเทศก าลังพัฒนาควรมีเสียงมากขึ้นในการตัดสินใจของสถาบันทางเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศ   
และอ านวยความสะดวกให้การอพยพย้ายถิ่นของผู้คนเป็นไปด้วยความสงบ  ปลอดภัยและมีการจัดการที่ดี  
เน้นให้มีการปฏิบัติที่ เป็นพิเศษส าหรับประเทศก าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  ตามความตกลง 
ขององค์การการค้าโลก 
  (1.11) ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน
และย่ังยืน  มีการพัฒนาชุมชนแออัด การเข้าถึงคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน ปลอดภัย และค านึงคนเปราะบางกลุ่มต่าง ๆ   
การวางแผนบริหารจัดการการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม  บูรณาการและยั่งยืน ปกป้องและคุ้มครองมรดก 
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลก ลดความเสียหายจากภัยพิบัติ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับน้ า  โดยมุ่งปกป้อง 
คนจนและคนเปราะบาง การจัดการมลพิษทางอากาศและของเสีย  การพัฒนาและเข้าถึงพ้ืนที่สีเขียว สนับสนุน 
ให้มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในทางบวกของพ้ืนที่เมือง กึ่งเมือง และชนบท 
  (1.12) สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน  การจัดการและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การลดของเสียที่เป็นอาหาร ลดการปล่อยสารเคมีและของเสีย
เป็นพิษออกสู่ธรรมชาติและจัดการอย่างถูกต้อง ลดของเสียโดยกระบวนการ reuse และ recycle การให้บริษัท
ข้ามชาติและบริษัทขนาดใหญ่น า SDGs ไปผนวกรวมกับข้อมูลด้านความยั่งยืน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างยั่งยืน  
การสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม  
  (1.13) ด าเนินการร่วมกันเพื่อลดผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     
มุ่งระดมทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
พัฒนาแบบคาร์บอนต่ า ซึ่งควรด าเนินการควบคู่ไปกับการบูรณาการมาตรการด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ   
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และความมั่นคงของมนุษย์  เข้ากับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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นอกจากนี้ การรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ไม่เพ่ิมขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส จ าเป็นต้องมีเจตจ านง 
ทางการเมืองที่เข้มแข็ง การลงทุนและการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และร่วมมือในการด าเนินการอย่างเร่งด่วน  
  (1.14) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืนเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ทะเล มหาสมุทร  ความเท่าเทียมกัน 
ในการเข้าถึงทรัพยากรประมง   และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ให้ความส าคัญ 
กับการป้องกันและลดมลพิษทางทะเลโดยเฉพาะที่เกิดจากกิจกรรมบนแผ่นดิน การลดและติดตามภาวะความเป็นกรด
ในมหาสมุทร การยุติการประมงแบบผิดกฎหมาย น าการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์มาฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า  
ขจัดปัจจัยที่อุดหนุนประมงแบบ IUU ทุกรูปแบบ การบริหารจัดการ อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเล 
และชายฝั่ง และเพ่ิมพ้ืนที่อนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่งให้ได้ร้อยละ 10 การเพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่รัฐ 
ที่เป็นเกาะขนาดเล็กจากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  เพ่ิมพูน พัฒนาขีดความสามารถ 
และถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางทะเล 
  (1.15) ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน ครอบคลุมหลาย
ประเด็น อาทิ ด้านระบบนิเวศบนบกและป่าไม้ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศบนบกและน้ าจืดในแผ่นดินและการใช้
บริการทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าไม้ทุกประเภท ต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย การอนุรักษ์ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  
มีการแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ลดความเสื่อมโทรมของถิ่น
ที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ต่าง ๆ ยุติการล่าและขนย้ายพันธุ์พืชและสัตว์คุ้มครองอย่างผิดกฎหมาย การป้องกัน 
Invasive Species – บูรณาการมูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปในกระบวนการ
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศในการลดความยากจน การระดมทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม  
ที่หลากหลายมาเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ   
  (1.16) ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  ให้ทุกคนเข้าถึง 
ความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ  มีเป้าประสงค์ที่ครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ อาทิ การลดความรุนแรงทุกรูปแบบ ยุติการข่มเหง หาประโยชน์ และความรุนแรงทุกรูปแบบที่มีต่อเด็ก
นิติธรรม ลดการลักลอบค้าอาวุธ ฟอกเงิน และต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรม ลดการทุจริตคอรัปชั่น พัฒนาสถาบัน  
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประเทศ  
ก าลังพัฒนาและการเข้าถึงข้อมลูและการปกป้องเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
  (1.17) พัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้ เพื่อแบ่งปันความคิดและสนับสนุน
นวัตกรรม มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก าลังพัฒนา  (North-South) และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศก าลังพัฒนา (South-South) ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศ
ก าลังพัฒนา เพ่ิมอัตราการส่งออก หลักเกณฑ์สากลและระบบการค้าที่เสมอภาค  
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 ทั้งนี้การด าเนินงานของ กยท. จะมีส่วนผลักดันให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติใน 8 เป้าหมาย ดังต่อไปนี้  

ประเด็นเป้าหมาย SDGs ประเด็นการด าเนินงานของ กยท.ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs 
ขจัดความยากจน กยท. มีพันธกิจในการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชาวสวนยาง 
ขจัดความอดอยาก สร้างความม่ันคง
ทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

ส่งเสริมสวนยางแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการจัดการ
สวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การให้ทุนการศึกษาเกษตรกรชาวสวนยาง 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมยางทั้งระบบ สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการยางมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและ
นวัตกรรม 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ส่งเสริมการแปร
รูปยางโดยใช้หลัก Circular Economy 

สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิต
และบริโภคท่ียั่งยืน 

ส่งเสริมการผลิตยางให้ได้มาตรฐาน GAP, GMP ลดการใช้สารเคมีและลด 
การปล่อยของเสียที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การแก้ปัญหาโลกร้อน การด าเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ กยท. 
ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุข  การบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความเชือ่มโยงระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กับการด าเนินงานของ กยท. 

 (2) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 โดยมีวิสัยทัศน์ คือ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” รัฐบาลได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ.  2560 
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐมาตรา 65 ที่ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนเพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆเกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ประกอบกับมาตรา  142  
การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาต่างๆ รวมทั้งมาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อ
รัฐสภาซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติ  
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยมีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง) และ
หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทด้วย (มาตรา 10 วรรคสาม) ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานต้องบูรณาการ
ด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้าง
สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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 (2.1) ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายส าคัญ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่ง
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ  ตลอดถึงการปลุกจิตส านึก 
ด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูล
ข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพมี
ประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการอย่างแท้จริง  
 (2.2) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มุ่งพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  
 (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายรวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศมา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
 (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  
 (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต   
พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
 (2.3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  เน้นแก้ไขปัญหาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุน
มนุษย ์และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 (2.4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม   การสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืน  ก าหนดให้ภาคการเกษตร 
และครัวเรือนเป็นกลุ่มเป้าหมายของการปรับโครงสร้างและพฤติกรรม  และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
เพ่ือให้เกิดการสร้างงานในพ้ืนที่ และช่วยลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 
บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ 
ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ 
 (2.5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  น้อมน าศาสตร์ 
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยยึดหลัก “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลัก 
ในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้ง ๑๗ เป้าหมาย  
มาเป็นกรอบแนวคิดด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ  ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
อย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด 
ในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 
 (2.6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐ
ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสม 
กับบทบาทภารกิจ และแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐในการก ากับหรือให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน  
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  
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ทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก น านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่และระบบ
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมทั้งเชื่อมโยงและให้ทุกภาคส่วน  
มีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์  
และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ  นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน  
มีเท่าที่จ าเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงของภารกิจและหน้าที่
ของ กยท. กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่เก่ียวข้องดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภารกิจ กยท. เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
1) ด้านความมั่นคง ●  ส่ งเสริมและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

ให้มีรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ พัฒนาทักษะและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ในการผลิต ตลอดจนจัดสวัสดิการตาม พ.ร.บ. กยท. เพ่ือให้เกิดการอยู่ดีกินดี 

2) ด้านการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

● วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปยางให้เป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่มีมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและส่งเสริมการตลาด
ยางทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ 

● ส่งเสริมทุนการศึกษาและสร้างนักวิจัยยางพารารุ่นใหม่ การพัฒนา
เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรให้ เป็น Smart farmer  
และ Smart Group การสนับสนุน Start Up ในธุรกิจยางพารา 

4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม 

● การจัดท าทะเบียนชาวสวนยาง เปิดโอกาสให้ชาวสวนยางทั้งที่มีเอกสาร
สิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์มาขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลกับ กยท. เพ่ือเข้าถึง
แหล่งเงินทุนและให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ  

5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

● ส่งเสริมการท าสวนยางอย่างยั่งยืน การด าเนินงานด้านประสิทธิภาพเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ (eco-efficiency) ของ กยท. เพ่ือลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
และลดภาวะก๊าซเรือนกระจก 

6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

● การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรและอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการ
ยาง เช่น การช าระค่าธรรมเนียมส่งออกยาง ระบบประมูลยางผ่าน 
ตลาดกลางยางพารา การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บไซต์องค์กร 
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
●  การพัฒนาระบบการให้บริการให้มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ 
● ปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

  ตารางที่ 4 ตารางภารกิจและหน้าที่ของ กยท. กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

 

 



  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

 

  

15       

  (3)  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนแม่บทภายใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนระดับที่  2 เป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ 
ในมิติต่าง ๆเพ่ือบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติ มีทั้งสิ้น ๒๓ แผนแม่บท 
ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง ๒) การต่างประเทศ ๓) การเกษตร ๔) อุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต 5) การท่องเที่ยว    
๖) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ๗) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล ๘) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ ๙) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑๐) การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม ๑๑) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ ๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ๑๔) ศักยภาพการกีฬา ๑๕) พลังทางสังคม             
๑๖) เศรษฐกิจฐานราก ๑๗) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ๑๘) การเติบโตอย่างยั่งยืน ๑๙) การบริหารจัดการน้ า
ทั้งระบบ ๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ๒๑) การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๒๒) กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม  24) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงการด าเนินงานของ กยท. กับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องได้ 8 แผนแม่บท ดังนี้ 

ประเด็นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

การด าเนินงานของ กยท. ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

การเกษตร  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย โดยส่งเสริมสวนยางแบบผสมผสาน ส่งเสริมการผลิต
ยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP ส่งเสริมเกษตรแปรรูป โดยถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการแปรรูปยางเป็นยางขั้นกลางและผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มาตรฐาน เกิด
มูลค่าเพ่ิม ส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ โดยการวิจัยและกระจายพันธุ์ยางชนิดใหม่ๆ
ที่ให้ผลผลิตสูงให้กับเกษตรกร  พัฒนาระบบนิเวศเกษตร โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการ
ยาง ส่งเสริมการจัดการพื้นที่ภายใต้ Agri-map 

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น ผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 

สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและการสนับสนุนด้านการผลิต การแปรรูปและ
การตลาดของผู้ประกอบกิจการยางผ่านกองทุนพัฒนายางพารา  

เศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร 
การเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการท าสวนยางอย่างยั่งยืน การประยุกต์ใช้ CIRCULAR ECONOMY 

ในกระบวนการแปรรูปยาง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงานแปร
รูปยาง กยท. 

การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

การพัฒนาระบบช าระค่าธรรมเนียมส่งออกยาง การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
ดิจิทัลภายในองค์กร การพัฒนาพนักงานให้มีสมรรถนะสูง 

การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

ส่งเสริมการปลูกฝังจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายางทุกระดับ ตั้งแต่ ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 

ตารางที่ 4 ตารางแสดงความเชื่อมโยงการด าเนินงานของ กยท. กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องได้ 8 แผนแม่บท 
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  (4) แผนปฏิรูปประเทศ 
 แผนปฏิรูปประเทศ ได้รับการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑  
มีจ านวน ๑๑ ด้านประกอบด้วย 1) ด้านการเมือง 2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  3) ด้านกฎหมาย  
4) ด้านกระบวนการยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 
8) ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน 11) ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ต่อมามีการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และทุกหน่วยงานต้องด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่ า งมี นั ย ส าคัญ  (Big Rock) น า ไปสู่ ก า รปฏิ บั ติ ต ามหลั กคว ามสั ม พันธ์ เ ชิ ง เหตุ และผล 
 (Causal relationship: XYZ) เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติของแต่ละช่วงเวลา ๕ ปี โดยแผน
ปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุงจะด าเนินการคู่ขนานไปกับแผนปฏิรูปประเทศฉบับเดิม  
 แผนปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงยังคงมีจ านวน 13 ด้าน แต่ประเด็นที่แตกต่างไปจากแผนปฏิรูป
ประเทศฉบับเดิม คือแผนปฏิรูปฉบับปรับปรุง เน้นเฉพาะกิจกรรมที่จะส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock) ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนงานที่ชัดเจน ตัดกิจกรรมปกติ คัดเลือกเฉพาะกิจกรรม 
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน ลดความซ้ าซ้อน แตกต่างจากแผนฉบับเดิมส่วน
ใหญ่เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน มีโครงการและกิจกรรมจ านวนมาก และบางส่วนซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งเป้าหมาย
และตัวชี้วัดยังขาดความชัดเจน โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงการด าเนินงานของ กยท. กับแผนปฏิรูปประเทศ
ได้ 5 ด้าน ดังนี้ 

ประเด็นแผนปฏิรูปประเทศ การด าเนินงานของ กยท. ที่สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ 

การบริหารราชการแผ่นดิน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการองค์กรและให้บริการเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางสู่ระบบดิจิทัล ทบทวน
โครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุง
กระบวนการบริหารบุคคลเพ่ือรักษาคนดี คนเก่ง จัดโครงการ Talent 

เศรษฐกิจ ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ตามแนวทางสร้าง
เกษตรมูลค่าสูง สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการยางมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันและสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางยางพาราของโลก 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินกิจการโดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ภายใต้กิจกรรม CSR และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการ
ด าเนินงานตามแนวประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

สังคม สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและจัดสวัสดิการให้กับเกษตรกรรายย่อย  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ตารางที่ 5 ความเชื่อมโยงการด าเนินงานของ กยท. กับแผนปฏิรูปประเทศได้ 5 ด้าน 
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 (5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีจ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 (5.1) ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ วางรากฐานการพัฒนาคนให้มี
ความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ 
และความสามารถเพ่ิมข้ึน สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 
 (5.2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  มุ่งลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาส
การเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐรวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  
 (5.3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เน้นให้เศรษฐกิจ
เติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและ 
ร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง  ภาคการเกษตรเน้น
เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวแข่งขันได้
มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจและภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
 (5.4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการรักษาและ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ า การบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ  การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจาก
สาธารณภัย  
 (5.5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน เน้นการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบต่างๆควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 (5.6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย เร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการลดสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐ  รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศและการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ใน
ระดับท่ีดีขึ้น 
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 (5.7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ลดการใช้พลังงาน และ 
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยาน การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทางการค้า เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัลและการพัฒนาด้านสาธารณูปการ  
 (5.8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  เน้นการเพ่ิมความ
เข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 (5.9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มุ่งเน้นการลดช่องว่างรายได้ระหว่าง
ภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคน
ทุกกลุ่มในสังคม พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการ
เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
 (5.10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา มุ่งเน้นการมีเครือข่ายเชื่อมโยง
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพการเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่า 
ในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค  
อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในทุกระดับ ทั้งนี้ 
สามารถแสดงความเชื่อมโยงการด าเนินงานของ กยท. กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้  
5 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 12 

การด าเนินงานของ กยท.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การจัดสวัสดิการให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการประกันรายได้ 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า 
นวัตกรรมยาง ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการท าสวนยางยั่งยืน การจัดการสวนยางตามมาตรฐานสากล  
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ปลูกฝัง
จิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบแก่พนักงาน  

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมยางพาราทั้งระบบ 

ตารางที่ 6 ความเชื่อมโยงการด าเนินงานของ กยท. กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้  5 ด้าน 
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 (6)  BCG Model  
 โมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG Model” เป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อม ๆ 
กัน เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ BCG Model มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซึ่งเป็นหลักส าคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
 BCG มีความส าคัญต่อประเทศสูงทั้งในมิติด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
การจ้างงานมากถึงครึ่งหนึ่งของจ านวนการจ้างงานรวม มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจรวมกัน 3.4 ล้านล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 21 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ซึ่งครอบคลุม 4 สาขา คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพ
และการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ซึ่งมีศักยภาพ 
ในการเพ่ิมมูลค่าเป็น 4.4 ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของ GDP ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยทั้ง 4 สาขา 
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ดั ง ก ล่ า ว ส า ม า ร ถ พั ฒน า อย่ า ง อิ ส ร ะ  แ ต่ ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ พั ฒ น า ไป พร้ อม กั น ทั้ ง   
People - Planet - Profit จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 การผลักดันการพัฒนา BCG ต้องเป็นการผนึกก าลังในการท างานในรูปแบบของ “จตุรภาคี” 
(Quadruple Helix) ซึ่ ง เป็นการท า งานร่วมกันระหว่ าง  ภาครัฐ  - เอกชน /ชุมชน /สั งคมมหาวิทยาลั ย 
สถาบันวิจัย และหน่วยงานต่างประเทศ เพ่ือดึงความรู้ ความสามารถและวิทยาการเข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสม 
กับบริ บทในประ เทศ  กลไกการ พัฒนา  BCG ประกอบด้ วย  “4 การขับ เคลื่ อน  X 4 การส่ ง เส ริ ม”  
(4 Drivers X 4 Enablers) ดังนี้ 4 การขับเคลื่อน (4 Drivers)  
 D1 การพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ BCG (BCG Sectoral Development) สาขายุทธศาสตร์ภายใต้ BCG 
ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถที่สูงขึ้น ได้แก ่ 
 1) สาขาเกษตรและอาหาร มุ่งสู่การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารจากการผลิตมากแต่สร้างรายได้
น้อย ไปสู่การผลิตสินค้าที่เป็นพรีเมี่ยมที่ผลิตน้อยแต่สร้างรายได้สูง  รวมถึงการเพ่ิมความหลากหลายของสินค้า
เกษตรเศรษฐกิจ  
 2) สาขาสุขภาพและการแพทย์ มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ทางด้านการผลิตยา
และชีวเภสัชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุฝังในร่างกาย พัฒนาแนวปฏิบัติและรูปแบบการรักษา ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการรักษาไปสู่การแพทย์แม่นย า เป็นศูนย์กลางให้บริการด้านสุขภาพและการวิจัยด้านคลินิกชั้นน าของโลก  
 3) สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ มุ่งเน้นการเพ่ิมความมั่นคงด้านพลังงานและการต่อยอดสู่
ผลิตภัณฑ์เคมีและวัสดุชีวภาพมูลค่าสูง ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  
 4) สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  มุ่งพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่ยั่ งยืนด้วย 
การใช้จุดแข็งของพ้ืนที่มาสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงในการรองรับ
นักท่องเที่ยว ฟ้ืนฟูและป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการค้นหารากเหง้าทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเนื้อหาอัตลักษณ์เชิงพ้ืนที่ 
มาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้มีมูลค่าที่สูงข้ึน  
 D2 การเตรียมก าลังคน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ BCG กลุ่มคนเป้าหมายที่ต้องพัฒนาเพ่ิมเติม
เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ประกอบด้วย 6 กลุ่ม คือ  
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  1) กลุ่มสตาร์ทอัพ (Startups)  
 2) กลุ่มผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม (Innovation-Driven Enterprises: IDEs)  
 3) กลุ่มสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmers)  
 4) กลุ่มผู้ให้บริการมูลค่าสูง (High Value Service Providers)  
 5) กลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology Developers)  
 6) กลุ่มผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurs)  
 D3 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  BCG (BCG Area-based Development) สร้างการเติบโตอย่างทั่วถึง 
ด้วยการเชื่อมโยงและมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในระดับภูมิภาคควบคู่ไปด้วยกัน ประกอบด้วย 
 1) ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) 
  2) ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)  
 3) ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  
 4) ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)  
 D4 การ พัฒนา เทค โน โลยี แ ละอ งค์ ค ว ามรู้ ขั้ น แนวหน้ า  BCG (BCG Frontier Research/ 
Knowledge) ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ส าคัญ อาทิ 
 1) Complex Microbiota กับสุขภาพมนุษย์ สัตว์ และพืช เนื่องจากกลุ่มจุลินทรีย์ที่ซับซ้อน 
ที่อาศัยอยู่ในร่างกายหรือผิวหนังมนุษย์และสัตว์มีส่วนส าคัญในการก าหนดสุขภาพที่ดี และกลุ่มจุลินทรีย์ในพืช 
และในดินที่ปลูกก็มีหลักฐานว่าจะเป็นตัวก าหนดความแข็งแรงของพืชเช่นกัน  
 2) เทคโนโลยีโอมิกส์ (OMICs) ช่วยให้เกิดความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และการแสดงออกของยีน
และผลผลิตของยีนในสิ่งมีชีวิต สามารถพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในด้านการเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรมชีวภาพ  
 3) วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocess Engineering) เป็นเทคโนโลยีพ้ืนฐานส าคัญ
ในการพัฒนาต่อยอดชีวมวลเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงหลากหลายประเภท  
 4) Gene Editing และ Synthetic Biology เ พ่ือปรับเปลี่ยนพันธุกรรมหรือสร้างสิ่ งมีชีวิต 
ให้มีลักษณะตามต้องการ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ส าหรับอุตสาหกรรมและในเซลล์เพ่ือการผลิตยาชีววัตถุ  
 5) เทคโนโลยีในย่านความถ่ีเทราเฮิร์ต (Terahertz Technology) เพ่ือประโยชน์ในด้านการตรวจ 
และการวินิจฉัย สามารถใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์  
 6) เทคโนโลยีการผลิตแบบคาร์บอนต่ า (Decarbonization) ส าหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
เศรษฐกิจสีเขียว  
 7) เทคโนโลยีประมวลความเร็วสูงด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่ เพ่ือสร้างคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง พลังงานต่ า ราคาถูก รองรับการท างานของระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้น Deep Learning ส าหรับ 
การพัฒนาเทคโนโลยี เกษตรอาหาร สุขภาพและการแพทย์ที่มีความแม่นย าสูง  
 8) เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์มขั้นสูง  เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูง 
ที่เป็นแนวหน้าของโลกส าหรับยุคของการเปลี่ยนแปลง โดยร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นน าระดับโลก  
ในการเชื่อมต่อยุคหน้า (5G Connectivity) พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสุด (Artificial Intelligent System)  
ที่น าไปใช้ในยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous Vehicle) ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์เสมือนประสาทสมอง 
(Neuron Computer)  
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  4 การส่งเสริม (4 Enablers)  
 E1) กฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ BCG (BCG Regulatory Framework) ปลดล็อกข้อจ ากัด
ทางกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา BCG พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation 
Ecosystem) เพ่ือการทดลองทดสอบ (Sandbox) ส่งเสริมการประเมินวัฏจักรผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle 
Assessment) เพ่ือประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญที่จะช่วยให้
ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบน้อย หรือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานให้ภาคเอกชนปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตเพ่ือให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ าสุด ป้องกันการกีดกันทางการค้า   
 E2) โครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญและสิ่งอ านวยความสะดวกสนับสนุน BCG (BCG Infrastructure & 
Facility Development) อาทิ  
  1) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพ (Biobank) เป็นแหล่งกลางของประเทศในการเก็บรักษา
ทรัพยากรชีวภาพนอกถิ่นก า เนิดได้อย่ างปลอดภัยและมีคุณภาพ  เ พ่ือการใช้ประโยชน์อย่ างยั่ งยืน  
(Ex Situ Conservation for Sustainable Utilization) โดยต่อยอดในการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มีมูลค่าสูง 
ร่วมกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง เป็น Portal ให้เห็นข้อมูลทั้งประเทศ ทั้งนี้อาจสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย 
ในพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการเพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงกับท้องถิ่นได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยต่อยอดร่วมกับภาคเอกชน 
  2) โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI)  
ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญในการน าสินค้าเข้าสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะตลาดประเทศพัฒนาแล้ว ผ่านการสร้าง
การยอมรับในความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้ากลุ่ม BCG ซึ่งเป็นกลุ่มที่เน้นที่มาของวัตถุดิบ ความสามารถที่จะหมุนเวียน 
กลับมาใช้ใหม่และกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ NQI ยังเป็นกลไกหลัก
ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
 3) โรงงานต้นแบบระดับขยายขนาด (Pilot Plant) และโรงงานสาธิต (Demonstration Plant) 
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาต่อยอดสู่นวัตกรรมจากผลงานวิจัยในประเทศ  และช่วยลด 
การพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างชาติ  ลดความเสี่ยงของเอกชน หรือผู้ประกอบการในการผลิต 
เพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์  
 4) ระบบการค านวณสมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) เป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานการค านวณสมรรถนะสู งเ พ่ือรองรับ  AI & Big Data เร่ งรัดให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ  
ได้ในระยะเวลาที่สั้นลงและตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายได้แม่นย ามากขึ้น โดยเน้นการร่วมทุนกับบริษัทเทคโนโลยี
ชั้นน าของโลกในรูปแบบ PPP ให้มีการตั้งระบบการค านวณสมรรถนะสูงและที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศไทย 
โดยให้เอกชนร่วมบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและได้มาตรฐานระดับโลก 
 5) ระบบโครงข่ายการเชื่อมต่อความเร็วสูงราคาถูก  เพ่ือใช้เชื่อมต่อข้อมูลจาก  Smart 
Devices หรือ เซนเซอร์ จากสรรพสิ่งต่างๆ เช่น โครงข่ายการเชื่อมต่อ 5G ที่สามารถใช้การร่วมทุนระหว่าง
ต่างประเทศจากจีนหรือกลุ่มยุโรป กับ เอกชนทางด้านโทรคมนาคมของไทยได้ 
  E.3) การยกระดับความสามารถของก าลังคน BCG (BCG Capacity Building) จ าเป็นต้องด าเนินการ
ในหลายระดับเ พ่ือเสริมความรู้ และสร้ างทักษะ  BCG อาทิ  การพัฒนาบุคลากรวิชาชีพเฉพาะ เช่น  
นักอนุกรมวิธาน (Taxonomist) และนักนิเวศวิทยา เพ่ือส ารวจและค้นหาสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่และเข้าใจธรรมชาติ 
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สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เพ่ือการอนุรักษ์ในพ้ืนที่และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  ปรับปรุงหรือเพ่ิมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องรองรับความต้องการของทั้งนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป หรือแม้กระทั่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน 
ที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านเพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  อาทิ System Biology,  
Bioinfomatics, Life Science ทางด้านการเกษตร และอณูชีววิทยา เป็นต้น รวมถึงการสร้างเส้นทางอาชีพใน
ระบบเศรษฐกิจ BCG ทั้งนี้การเสริมความรู้และการพัฒนาทักษะดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ทั้งในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา  
 E.4) การยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ BCG (BCG Global Network) เชื่อมโยงเครือข่าย
ต่ างประเทศเป็นปัจจั ยส่ ง เสริมการ พัฒนาเศรษฐกิจ  BCG โดยประเทศไทยต้องสร้ า งความร่วมมือ 
กับองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษาชั้นน าระดับโลก สถาบันการวิจัยชั้นน า และบริษัทเทคโนโลยีดิจิทัล
ชั้นน าของโลก เพ่ือเลือกรับ พัฒนาต่อยอด ดึงความร่วมมือ การลงทุน และ ปรับใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยี 
ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย ด้วยการด าเนินการดังกล่าวจะน าพาให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง  
และยั่งยืนความเชื่อมโยงระหว่าง BCG Model กับการด าเนินงานของ กยท. 

BCG MODEL การด าเนินงานของ กยท. 

เศรษฐกิจชีวภาพ - ส่งเสริมการผลติยางตามมาตรฐาน GAP, โครงการแลกเปลีย่นพันธุ์ยางระหว่างประเทศ  
- โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเศษไม้ยางพารา ใบยางพารา 
- โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมยางพารา 
- โครงการวิจัยการดับกลิ่นเหม็นของยางก้อนถ้วยโดยใช้สารออแกนิกส์และ
 จุลินทรีย์ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน - โครงการศึกษาศักยภาพด้านพลังงานทดแทนและเศรษฐศาสตร์ในการผลิต
 เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากกากข้ีแป้งของอุตสาหกรรมน้ ายางข้น                        
- ส่งเสริมการใช้ CIRCULAR ECONOMY ในกระบวนการแปรรูปยาง กยท.  
 น าน้ าที่ ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียมาใช้ใหม่ 
- โครงการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากไม้ยางพาราด้วยกระบวนการระเบิดด้วยไอน้ า 
- วิจัยและพัฒนาพลังงานชีวมวลจากไม้ยางพารา 

เศรษฐกิจสีเขียว - ส่งเสริมการใช้ AGRI-MAP  ปลูกยางพารา  
- ส่งเสริมการจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ปลูกยาง
 แบบผสมผสาน 
- แก้ปัญหาการบุกรุกป่าของเกษตรกรชาวสวนยางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-  การด าเนินการด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ตารางที่ 7 ความเชื่อมโยงระหว่าง BCG Model กับการด าเนินงานของ กยท. 
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 (7) นโยบาย Thailand 4.0 
 นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากเดิมมาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า Value-Based Economy) 
เพ่ือน าประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางกับดักความเหลื่อมล้ าทางสังคม และกับดักความไม่สมดุล  
ในการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 คือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกกลุ่ม 
ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนที่ยังต้องการเติมเต็มศักยภาพ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่ก าลังประสบกับปัญหา
ความยากจนอย่างมาก โดยรัฐบาลได้เน้นการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้เป้าหมายหลัก 
ของการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้าง เพ่ือเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่  
มาสู่ระบบเศรษฐกิจที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้การด าเนินงานของ กยท. 
สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศได้ถึง 5 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของ กยท. 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา/ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีด้านเขตกรรม เทคโนโลยีปรับปรุงพันธุ์ยาง  

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สูตรปุ๋ย ระบบกรีด การจัดการโรคยาง 
การแปรรูปน้ ายาง ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน  

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ วิจัยและพัฒนาพลังงานชีวมวลจากไม้ยางพารา 
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม หุ่นยางพารา 

ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) หุ่นจ าลองฝึกการเจาะเลือด 

ตารางที่ 8 ความเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญของ กยท. กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 

 (8)  ค าแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรี  
 เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาล
ต่อที่ประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ค าแถลงนโยบายดังกล่าว 
ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๑๒ ข้อ โดยสามารถแสดงประเด็นส าคัญของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่
ของ กยท. ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้ 

นโยบาย ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าท่ีของ กยท. 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างจิตส านึกและสืบสานแนวพระราชด าริ / 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ต่อพนักงานในองค์กรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564) 

2. การสร้างบทบาทไทยในเวทีโลก ส่งเสริมความร่วมมือด้านยางพารากับองค์กรยางระหว่างประเทศที่ไทยเป็นสมาชิก อาทิ 
ANRPC, IRRDB, ITRC เพื่อแสวงหาโอกาสด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ยางพารา ความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาดยางของโลกรวมทั้งรักษาเสถียรภาพ
ราคา (ด าเนินการตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง มาตรา 8 และอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 9) 
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นโยบาย ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าท่ีของ กยท. 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถใน
การแข่งขันของไทย 

● สนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการตลาด เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ
ผู้ประกอบกิจการยาง มาตรา 49 (3) 

 ● ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา มาตรา 49 (4) 
 ● ส่งเสริมการผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐาน การลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา

และส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (แผนวิสาหกิจปี 2564 -2570 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา) 

4. ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
ประเด็นย่อย เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
แห่งใหม ่

ส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเพื่อขยายก าลังการผลิตอุตสาหกรรมยางและเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางครบวงจร (แผนวิสาหกิจปี 2564 -2570 ยุทธศาสตร์
ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ยางพารา) 

5. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการ
พัฒนาศั ก ยภาพของคน ไทยทุ ก ช่ ว ง วั ย   
ประเด็นย่อย ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นสูง และสร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ 

สนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราและทุนการศึกษาด้านยางพารา รวมทั้ ง 
มีเครือข่ายงานวิจัยที่มุ่งเน้นความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย /นวัตกรรม
ยางพาราที่สามารถใช้ประโยชน์หรือขยายผลในเชิงพาณิชย์ 

6. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอยา่งยั่งยืน 

กยท. ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี กลยุทธ์ที่ 2.1 การบริหาร
จัดการพื้นที่การผลิตและปริมาณผลผลิตยางพารา โดยมีแนวทางร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าเพื่อใช้ท าสวนยาง การร่วมมือ
แก้ไขภาวะก๊าซเรือนกระจก โดยด าเนินงานประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ        
ซึ่ ง เ ป็ น ตั ว ช้ี วั ด ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ขอ ง รั ฐ วิ ส า ห กิ จ                                 
ตามที่ สคร. ก าหนด 

7. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big data ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการองค์กรและให้บริการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (แผนวิสาหกิจ ปี 2564 - 2570 ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะ
สูง กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล และกลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ธรรมาภิบาล) 

8. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและกระบวนการยุติธรรม 

ส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงาน ปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
(แผนวิสาหกิจ ปี 2564 - 2570 ยุทธศาสตร์พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง         
กลยุทธ์ที่ 3 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล) 

ตารางที่ 9 ประเด็นส าคัญของค าแถลงนโยบายคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่ของ กยท. 

 (9)  นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มอบนโยบายด้านการเกษตรโดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของภาคการเกษตร            
ซึ่งประกอบด้วย 8 ประเด็นส าคัญ โดยมีความเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของ กยท. ใน 6 ประเด็น ดังนี้ 
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นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและหน้าที่ของ กยท. 
1. การส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมการท าสวนยางอย่างยั่งยืน 
2. ใช้ระบบตลาดน าการผลิต ส่งเสริมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรผลิตสินค้าที่ได้

มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด        
ก า ร จั ด  Business Matching กา รแส ว งห าตล าด
ยางพาราใหม่ ๆ ในต่างประเทศ 

3. ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การท าสวนยางแบบแปลงใหญ่   
ให้การสงเคราะห์เกษตรกรที่ขอปลูกแทนยาง 

4. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกร การควบคุมการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา 
โครงการประกันรายได้ระยะที่ 1,2 

5. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร เผยแพร่องค์ความรู้การผลิต การแปรรูป การตลาด   
การเคลื่อนไหวของราคายาง และก าลังด าเนินการจัดท า   
Big data ยางพารา 

6. พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร 

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ยางพาราของ กยท. 

ตารางที่ 10 ประเด็นส าคัญของนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมีความเชื่อมโยงกับการด าเนินงานของ กยท. 

 (10) ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เมื่อวันที่ 3 
ธันวาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ ประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดี เกษตรกรมีรายได้
มั่นคง ซึ่งสามารถแสดงประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ กยท . จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ กยท. 
1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

- การเพ่ิมรายได้ครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยาง  
- การพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ 
และมีขีดความสามารถในการท าธุรกิจ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพ และการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปยาง ไม้ยางพารา 
- การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้ายางตลอดห่วงโซ่
อุปทาน 

3. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

- การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับยาง/ไม้ยางพารา 

4. การพัฒนาตลาดและช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

- พัฒนาตลาดที่มีการซื้อขายและส่งมอบยางจริงให้เป็นตลาดที่ทั่ว
โลกใช้อ้างอิง 
- สนับสนุนการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายยางทั้งในและต่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ กยท. 
5. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน - การปรับปรุงแก้ไขและบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับยางพารา 

สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางพารา 

ตารางที่ 11 ประเด็นส าคัญของยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่เก่ียวข้องกับ กยท. 

 (11) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2565  
 ยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดปี ๒๕๖๕ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
เป้าหมายการพัฒนา : 
 ๑) รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีบทบาทและทิศทางการด าเนินงานชัดเจนภายในปี ๒๕๖๕ 
 ๒) รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนและด าเนินงานตามบทบาทและเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วน 
แนวทางพัฒนา : 

 ๑) กระทรวงเจ้าสังกัด รัฐวิสาหกิจ สศช. และกระทรวงการคลัง สร้างความชัดเจนในบทบาท  
และทิศทาง การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะท าให้ภารกิจและบทบาทของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป 
โดยเน้นการปรับบทบาทรัฐวิสาหกิจให้เป็นเพียงผู้ให้บริการเป็นหลัก ลดการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน 
รวมทั้งมีการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนบทบาทที่ชัดเจนของรัฐวิสาหกิจ 
 ๒) รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับบทบาทและทิศทาง 
การด าเนินงานที่ชัดเจน 
 ๓) กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังก ากับดูแลให้รัฐวิสาหกิจปฏิบัติงานตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
เป้าหมายการพัฒนา : 

 ๑) ภาครัฐมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจระยะ ๕ ปี 
๒) ภาครัฐก าหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจมีแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสมครบถ้วน
ทุกโครงการ โดยค านึงถึงทางเลือกในการลงทุนที่สามารถลดภาระงบประมาณของรัฐและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและตลาดทุน 

แนวทางพัฒนา : 
๑) กระทรวงเจ้าสังกัดและรัฐวิสาหกิจจัดท าแผนการลงทุนขนาดใหญ่ระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้อง 
กับบทบาท และทิศทางการด าเนินงาน โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรร่วมระหว่างรัฐวิ สาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐอ่ืน (Synergy) เพ่ือลดการลงทุนที่ซ้ าซ้อน 
๒) กระทรวงการคลัง สศช. และส านักงบประมาณ รวบรวมและจัดท าแผนการลงทุนขนาดใหญ่ 



  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

 

  

27       

ของรัฐวิสาหกิจระยะ ๕ ปี โดยค านึงถึงล าดับความส าคัญ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง และความพร้อมของโครงการ 
๓) กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณพิจารณาก าหนดแหล่งเงินลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 
ของรัฐวิสาหกิจให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับโครงการ โดยเน้นให้มีการระดมทุนจากแหล่งเงินทุน
ทางเลือกเพ่ือลดภาระงบประมาณของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 
เป้าหมายการพัฒนา : 

๑) รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอต่อการด าเนินงานและการลงทุนตาม
บทบาท และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ 
๒) รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาทางการเงินได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
๓) ภาครัฐมกีลไกในการสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจในการด าเนินงานตามบทบาทและภารกิจ 

แนวทางพัฒนา : 
๑) รัฐวิสาหกิจสร้างความมั่นคงด้านรายได้ มีการควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 และบริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นแหล่งรายได้เพ่ิมเติม 
๒) กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง และรัฐวิสาหกิจ ร่วมจัดท าแผนการแก้ไขปัญหา
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงิน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนต่อเนื่องต้องจัดท าแผนพลิกฟ้ืน
กิจการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเงิน 
๓) กระทรวงการคลังและกระทรวงเจ้าสังกัดจัดให้มีระบบสนับสนุนทางการเงินแก่รัฐวิสาหกิจ 
๔) รัฐวิสาหกิจจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่ค านึงถึงผลกระทบต่อรายได้ ค่าใช้จ่าย 
และภาระผูกพันที่จะส่งผลกับฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สนับสนนุการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแผน DE 
เป้าหมายการพัฒนา : 

 ๑) รัฐวิสาหกิจมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการให้บริการและด าเนินงาน 
๒) รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
๓) รัฐวิสาหกิจมีบทบาทที่ท าให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อสังคม 

แนวทางพัฒนา : 
๑) ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าแผนรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลง (Disruptive 
Technology)รวมถึงการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการผลิต 
และการบริการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 
๒) รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมมาช่วยในการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
๓) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการประเมิน  
และรายงานผลตามมาตรฐานสากล 
๔) รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยที่ เกี่ยวเนื่องร่วม  
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคส่วนอื่นในการพัฒนางานตามบทบาท 
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๕) ให้รัฐวิสาหกิจจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณชนได้ใช้ร่วมกัน 
(Open Data) สนับสนุนระบบสารสนเทศ รวมถึงการวิจัยด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
เป้าหมายการพัฒนา : 

๑) โครงสร้างบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจที่สอดรับกับบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงาน
ภายใต้หลัก เกณฑ์ที่ เ กี่ ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรที่ ดี ขอ งรัฐวิ สาหกิจและ 
และหลักธรรมาภิบาลของสากล 
๒) รัฐวิสาหกิจทุกแห่งยอมรับและการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีมาตรการทบทวนการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
 และข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง 
๓) รัฐวิสาหกิจให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
ในการตัดสินใจและการด าเนินการตามภารกิจ 
๔) รัฐวิสาหกิจทุกแห่งเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และมีกลไกการตรวจสอบการตัดสินใจ 
และการด าเนินการ รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 
๕) รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจบนพ้ืนฐานของค่านิยมที่ยึดถือ
ความเท่าเทียมและความยุติธรรมอย่างมีจริยธรรม โดยมีผู้บริหารที่กล้าตัดสินใจและก ากับดูแล
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

แนวทางพัฒนา : 
๑) รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาท  
และภารกิจตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่ดีและหลักธรรมาภิบาลสากล 
๒) รัฐวิสาหกิจก ากับดูแลองค์กรและบุคลากร รวมทั้งบริษัทในเครือ ตรวจสอบและติดตาม 
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
และสามารถอธิบายความจ าเป็นในการตัดสินใจได้ 
๓) รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง และสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญ 
๔) รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์ รวมทั้งน าระบบ Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) มาปรับใช้และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอแก่สาธารณะ  
๕) รัฐวิสาหกิจมีการทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบติดตามผล  
และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจน าระบบที่สนับสนุนความโปร่งใส
มาใช้ เช่น Integrity Pact (IP) Cost เป็นต้น 
๖) รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรและกระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่สร้างความผูกพันต่อองค์กรและมีความโปร่งใส และยุติธรรม 
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๗) รัฐวิสาหกิจมีการจัดท าสมรรถนะและความรู้ที่จ าเป็น (Skill Matrix) ส าหรับคณะกรรมการ
และผู้บริหารสูงสุด ที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กร 
ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
๘) รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 
รวมทั้งมีกลไกก ากับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
๙) รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และการสร้างภาวะผู้น าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลง
บริบทส าคัญ (MegaTrends) ของโลก อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) [พัฒนาเศรษฐกิจใน ๓ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ 
ชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)] 
เป้าหมายการพัฒนา : 

1) รัฐวิสาหกิจสร้างเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี 
รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรจากความหลากหลายทางชีวภาพให้มีคุณภาพที่ดี ด้วยการใช้
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

แนวทางพัฒนา : 
๑) รัฐวิสาหกิจสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม สร้าง
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
๒) รัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยการเพ่ิมความมั่นคงด้านอาหาร 
สุขภาพและพลังงาน พัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามระเบียงเศรษฐกิจเพ่ือการกระจายการเติบโตทางสังคม 
และเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน 
๓) รัฐวิสาหกิจมีการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG ให้สามารถแข่งขันได้ 
อย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาสาขายุทธศาสตร์ (เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน 
วัสดุและเคมีชีวภาพและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์) เตรียมก าลังคน ผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะ และความเชี่ยวชาญ สร้างและพัฒนาตลาด
ด้วยการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด พัฒนาปรับแก้กฎหมาย 
กฎระเบียบ และจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
๔) รัฐวิสาหกิจสร้างความสามารถในการตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการ
พัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นแนวหน้า รวมถึงการเชื่อมต่อยุคหน้า (๕G Connectivity) 
ยกระดับความสามารถของก าลังคน และยกระดับเครือข่ายพันธมิตรต่างประเทศ 
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 โดยสามารถสรุปการเชื่อมโยงภารกิจและหน้าที่ของ กยท. กับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ กยท. เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย 
ของแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจ 
ให้ชัดเจนเพื่อเป็นพลัง
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

- ก าหนดบทบาทและทิศทางด าเนินงานขององค์กรที่ขัดเจน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งและยุทธศาสตร์ชาติ 
- ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
- ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
บริหารแผนการลงทุนสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ของประเทศ  

- มีแผนลงทุนและการเบิกจ่ายที่ชัดเจนสอดคล้องกับบทบาท/ทิศทาง 
ตามยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงินเพ่ือความยั่งยืน  
ในระยะยาว  

- มีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง (cess)  และ
มีแผนการแสวงหารายได้จากธุรกิจเดิมและโอกาสในธุรกิจใหม่  
- การสร้างความมั่นคงด้านรายได้ ควบคุมรายจ่ายและบริหารสินทรัพย์ 
(Asset) ขององค์กรให้เกิดประโยชน์  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ Thailand ๔.๐และ
แผน DE  

- กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง   
- พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล โดยปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  
- ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การแปรรูปยางโดยใช้หลักระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
- จัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และเปิดเผยให้สาธารณะ
ได้ใช้ร่วมกัน (Big Data)  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม  

- บริหารจัดการองค์กร ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานและยึดหลักธรรมาภิบาล 
- มีการปลูกฝังบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม  ตรวจสอบและติดตาม 
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG 
Model) 

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านยางพารา เทคโนโลยีการแปรรูปยาง 
ผลิตภัณฑ์ยาง ส่งเสริมการแปรรูปยางโดยใช้หลัก Circular Economy 
ส่งเสริมการท าสวนยางอย่างยั่งยืน 

ตารางที่ 12 การเชื่อมโยงภารกิจและหน้าที่ของ กยท. กับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 

 

 

 



  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

 

  

31       

 (12) นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
ของประชาชนและภาวะเศรษฐกิจ สังคมของไทยอย่างรุนแรง รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง  ๆ 
เป็นจ านวนมากเพ่ือป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบและฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
โดยสามารถสรุปนโยบายและมาตรการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกาแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19  
และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของนโยบายและมาตรการของรัฐบาลกับการด าเนินงานตามภารกิจของการยางแห่งประเทศไทย 
ได้ดังนี ้

นโยบาย/มาตรการของรฐับาลที่เกี่ยวกับการ
ระบาดของเชื้อไวรสั COVID - 19 

การด าเนินงานตามภารกิจของการยางแห่งประเทศไทย 

การควบคุมพื้นท่ีตามระดับความรนุแรง 
ของการระบาด แบ่งเป็นพื้นที่ควบคุม           
(สีแดงเข้ม) พ้ืนท่ีควบคุมสูง (สีแดง)                       
พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) พื้นที่เฝ้าระวังสูง                    
(สีเหลือง) และพื้นท่ีเฝ้าระวัง (สีเขยีว) 

- การตรวจคัดกรองพนักงานและผู้ติดต่อ จัดให้สวมหน้ากากอนามัย 
อย่างเคร่งครัด มีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์ภายในอาคารสถานที่ และฉีดพ่นฆ่า
เชื้อในอาคาร 
- การปรับรูปแบบ/เวลาท างานของพนักงาน การให้ท างานท่ีบ้าน  
(work from home)  
- การด าเนินงานตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) 
- การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมปกติเป็นการประชุมผ่านระบบเล็กทรอนิกส์ 

การเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนและ
กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ โดยการลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เช่น สาธารณูปโภค 

การขยายระยะเวลาการช าระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนายางพารามาตรา 49(5) แก่
เกษตรกรชาวสวนยาง 

การกระตุ้นหรือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือผู้
ประกอบอาชีพอิสระและผู้มีรายได้น้อย เช่น 
โครงการคนละครึ่ง เราชนะ 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบและเข้าร่วมโครงการ 

พรก.เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19 
ปรับปรุ งแผนแม่บท   เฉพาะกิ จภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ 
COVID - 19 

การปรับปรุงโครงการและงบประมาณใหส้อดคล้องกับแนวทางการจัดท า
งบประมาณและแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

การกระจายวัคซี น ไปยั งกลุ่ ม เป้ าหมาย   
รวมทั้งกลุ่มเสี่ยง 

ส ารวจความต้องการและจดัหาวัคซีนให้กับพนักงาน 

ตารางที่ 14 ความเชื่อมโยงของนโยบายและมาตรการของรัฐบาลกับการด าเนินงานตามภารกิจของการยางแห่งประเทศไทย 
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 3) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร (PESTEL Analysis) 
  การวิเคราะห์ PESTEL Analysis ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ใช้เครื่องมือที่พัฒนา 
จากแนวคิดของ Francis J. Aguilar คือ PESTEL ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยภายนอก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง 
(Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Sociological) เทคโนโลยี (Technological) สิ่งแวดล้อม (Environmental) 
และกฎหมาย (Legal) สรุปได้ ดังนี้ 
 (1) ปัจจัยด้านการเมือง (Political : P) เป็นการวิเคราะห์ในมิติของความมีเสถียรภาพทางการเมือง 
และนโยบาย มาตรการที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ กยท. สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน  
มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งตามกระบวนการ
ประชาธิปไตย ซึ่งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลและแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม 2562 สามารถท าหน้าที่บริหารประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความขัดแย้ง 
ทางการเมืองไม่มีความรุนแรงจนส่งผลให้เกิดความสั่นคลอนทางเสถียรภาพของรัฐบาล อันน่าจะช่วยสร้าง 
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการสนับสนุนจากนานาชาติที่ต้องการให้ประเทศไทยกลับคืนสู่กระบวนการ 
และวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งน่าจะส่งผลในทางบวกต่อสินค้ายางที่มีโอกาสได้รับความร่วมมือหรือการ
ผ่อนคลายการกีดกันทางการค้าจากประเทศแถบยุโรปที่น าเอาประเด็นทางการเมืองมาใช้ทางการค้า นอกจากนี้
รัฐบาลยังมียุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน โดยเฉพาะด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทย 
มีการพัฒนา มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น  
โดยการสนับสนุนภาคเกษตร ในการแปรรูปสินค้าให้มีมูลค่าเ พ่ิม และส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ ๆ  
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจ
ใหม่ BCG Model ส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งระบบ อาทิ 
โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยางพารา และโครงการประกัน
รายได้เกษตรกร ระยะที่ 1 และ 2 เป็นโอกาสในการผลักดันโครงการด้านยางพารามากขึ้น  
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังยืดเยื้อ การกระจายวัคซีนที่ยังไม่ทั่วถึง
และล่าช้า รวมทั้งระบบสาธารณสุขทั้งในการตรวจรักษาที่มีศักยภาพรองรับจ ากัด ส่งผลต่อความเชื่อมั่น  
ในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขเยียวยาภาวะเศรษฐกิจสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19 อาจเป็นอุปสรรคที่ท าให้การสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลแก่  กยท.  
ไม่เพียงพอกับความต้องการหรือต้องมีการปรับลดเป้าหมายการด าเนินงานลง 
 (2) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic : E) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจส่งผลทั้งโอกาสและอุปสรรคต่อ
การด าเนินงานของ กยท. ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลทางตรงคือ การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการของ กยท.
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณซึ่งแหล่งรายได้หลักของ กยท. มาจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง (cess)  
กรณีเศรษฐกิจดี มีการขยายตัว จะส่งผลให้การส่งออกเพ่ิมขึ้น ถือเป็นโอกาส รายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ก้อเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย แต่หากเศรษฐกิจไม่ดี การส่งออกยางชะลอตัว รายได้ดังกล่าวก้อลดลง เป็นอุปสรรค  
ในการสนับสนุนแผนงาน/โครงการต่างๆ ส่วนผลทางอ้อมคือ การบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์ยางและอุตสาหกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง หากเศรษฐกิจไม่ดี ท าให้ก าลังซื้อของประชาชนต่ า การบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์ยางก้อจะลดลงด้วย   
จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัวและมีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นระยะ 
ดังกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ชัดว่า ส่งผลในเชิงลบต่อการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย ทั้งงบประมาณ
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ในการสนับสนุนส่งเสริมการยกระดับรายได้ของเกษตรกร/การสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรที่มีจ ากัด 
อย่างไรก็ตาม มีผลิตภัณฑ์ยางหลายชนิดที่เกี่ยวกับการป้องกันรักษา COVID - 19 อาทิ ถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์ยาง
ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีการเติบโตสูงขึ้น เป็นโอกาสทางการตลาดในการผลิตและจ าหน่ายสินค้า 
 (3) ปัจจัยทางด้านสังคม (Social : S) มิติการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่ส าคัญอันเป็นผล 
จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19  คือพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการใช้สื่อ/ตลาดออนไลน์ในการบริโภค
สินค้าและบริการต่าง ๆ มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันมีจ านวนผู้ว่างงานและหนี้ครัวเรือนที่เ พ่ิมขึ้น รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรค  
ในการด าเนินงานของ กยท. กล่าวคือ ด้านโอกาสนั้น กยท. สามารถแสวงหาแรงงานที่ว่างงานและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น และอัตราค่าจ้างไม่สูงนัก รวมทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัย เป็นช่องทาง  
ในการคิดค้น วิจัยผลิตภัณฑ์ยางที่เจาะกลุ่มเป้าหมายสูงวัยที่มีฐานรองรับกว้างขึ้น  ขณะที่ อุปสรรคคือ การเข้าถึง
เทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์อาจไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย ที่ไม่สามารถจัดซื้อ
โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพ่ือลงทะเบียนและท าธุรกรรมต่างๆ เกิดช่องว่างในการรับบริการหรือสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ 
และเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยกลางคน โดยแหล่งผลิตยางที่ส าคัญ
อาทิ ทางภาคใต้และภาคตะวันออก มีปัญหาขาดแคลนแรงงานท าสวนยางหลายพื้นที่ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
จะท าให้ปัญหาขาดแคลนแรงงานท าสวนยางเพ่ิมขึ้นและอาจท าให้ผลิตภาพการผลิตยางต่อหน่วยพ้ืนที่ลดลง 
เนื่องจากผู้สูงวัยจะมีความเสื่อมถอยด้านสุขภาพและสมรรถนะในการท างานตามวัยที่เพิ่มข้ึน 
 (4) ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (Technology : T) ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในปัจจุบัน เป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศและเชื่อมต่อสังคมโลกให้ใกล้กันมากขึ้น นอกจากนี้ยังเอ้ื ออ านวย 
ต่อการด าเนินของ กยท. ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้คลอบคลุม เชื่อมโยงและกว้างขวางมาก
ขึ้น การพัฒนาของการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ CLOUD และแอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลจากเอกสารและลดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมแบบปกติ  
นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอย่างรวดเร็วเพ่ือใช้ประโยชน์  
ในลักษณะ Big data รวมทั้งการเกิดขึ้นของตลาดอิเล็กทรอนิกส์และแพลตฟอร์มต่างๆที่สนับสนุนระบบตลาด  
เป็นช่องทางการตลาดสมัยใหม่ที่เข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็วและตรงตามเป้าหมายทางธุรกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ในเชิงลบจะส่งผลต่อแรงงานที่ขาดทักษะ ที่จะถูกทดแทนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีความเสี่ยง  
ต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวหรือการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
 (5) ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment : E) ปัญหาที่นานาชาติให้ความสนใจและเป็นประเด็น 
ที่มีการบรรจุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ประการหนึ่งคือภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นตัวเร่งให้อุณหภูมิโลก
สูงขึ้น เกิดความแปรปรวนทางภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การจัดท าคาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟรุตพริ้น มาตรฐาน
การจัดการสวนป่า การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานของ 
กยท. กล่าวคือ ในด้านโอกาสจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการสวน
ยางที่ยั่งยืน สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้ายางได้ ส่วนในเชิงอุปสรรค อาจถูกกีดกันทางการค้า หากไทย 
ยังไม่เร่งปรับตัว หรือไม่ตอบสนองการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า นอกจากนี้ ความแปรปรวนของสภาพ
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ดินฟ้าอากาศจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตยางโดยตรง ซึ่งอาจท าให้การวางแผนและคาดการณ์ผลผลิต  
มีความคลาดเคลื่อน อาจเกิดการอุบัติของโรคยางใหม่ ๆ และภัยธรรมชาติถี่ข้ึน  
 (6) ปัจจัยทางด้านข้อกฎหมาย (Legal : l) การด าเนินงานของ กยท. เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หลาย ๆ ฉบับ 
เช่น พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ .ศ . 2558 พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ .ศ . 2542 
พระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2562 ซ่ึง กยท. 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ อันมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กยท. ทั้งสิ้น ทั้งนี้ปัจจัยทาง 
ด้านกฎหมายที่ถือว่าเป็นปัจจัยบวกขององค์กร คือ พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ที่ให้ กยท. 
เป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ และเป็นองค์กรเดียวที่มีอ านาจจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมส่งออกยางเพ่ือใช้เป็นแหล่งงบประมาณในการด าเนินภารกิจขององค์กร  
 ขณะที่ในเชิงลบ พระราชบัญญัติป่าไม้  พ .ศ.  2484 มาตราที่ 52 ว่าด้วยห้ามมิให้ท าการแปรรูปไม้ 
ในระหว่างเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นหนังสือ  
ซึ่งจะอนุญาตเมื่อกรณีจ าเป็นจริงๆเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถแปรรูปไม้ในยามวิกาลหรือเพ่ิมการผลิตต่อวันได้นอกจากนี้ 
จากรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปี 2562 ได้ระบุ
ปัญหา อุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับยางพารา คือ พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 ในเรื่องของการขยายโรงงาน
ภายใต้เขตผังเมืองที่ก าหนดใหม่  ไม่มีการก าหนดเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่อุตสาหกรรมยางอย่างชัดเจน  
เป็นอุปสรรคในการขยายโรงงานในเขตท่ีมีการก าหนดผังเมือง 
  โดยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ PESTEL Analysis ซึ่งจ าแนกเป็นปัจจัยด้านโอกาสและปัจจัย 
ด้านอุปสรรคที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์กร ดังนี้ 

องค์ประกอบ PESTEL โอกาส อุปสรรค 
1. ด้านการเมือง (Political) - ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความส าคัญกับการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรและรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุน BCG Model และส่งเสริมการใช้
ยางในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนโครงการที่
เกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง 

- งบประมาณของรัฐบาลมีจ ากัด และจ าเป็นต้อง
ใช้ในการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคมจากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID - 19 
ที่ยังยืดเยื้อ ไม่สามารถสนับสนุนภารกิจของ กยท. 
ได้อย่างเพียงพอ 

2. เศรษฐกิจ (Economic) - ผลกระทบจากโรคระบาดโคโรนา COVID - 
19 ช่วยกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ยางท่ีใช้
เพื่อป้องกันการติดเช้ือและสาธารณสุข เช่น 
ถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ มี
ส่วนผสมยางพารา 

- เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะ
ชะลอตั ว  ส่ งผลต่ อการจั ด เ ก็บราย ได้ จาก
ค่าธรรมเนียมส่งออกยางขององค์กร 
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องค์ประกอบ PESTEL โอกาส อุปสรรค 
3. สังคม (Sociological) - พฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าและบริ การ 

ที่เปลี่ยนแปลงไปจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี 
และผลกระทบ COVID - 19 ช่วยส่งเสริมระบบ
การค้าออนไลน์ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
- สามารถแสวงหาแรงงานที่ว่างงานและมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น และอัตรา
ค่าจ้างไม่สูงนัก รวมทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัย เป็น
ช่องทางในการคิดค้น วิจัยผลิตภัณฑ์ยางที่เจาะ
กลุ่มเป้าหมายสูงวัยที่มีฐานรองรับกว้างขึ้น 

การเข้าถึงเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์อาจไม่
ทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อย 
 ที่ ไม่สามารถจัดซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่ อ
ลงทะเบียนและท าธุรกรรมต่างๆ เกิดช่องว่างใน 
การรับบริการหรือสวัสดิการต่างๆของรัฐ 
- การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในสวนยางเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่
ผลิตภาพการผลิตจะต่ าลง 

4. เทคโนโลยี (Technological) ความก้ า วหน้ า ท า ง วิ ท ย าศ าส ตร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน เอื้ออ านวยต่อการ
ด า เนินของ กยท. ทั้ งในด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรให้คลอบคลุม 
เช่ือมโยงและกว้างขวางมากขึ้น การพัฒนา
ของการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ CLOUD 
และแอพพลิเคช่ันท่ีสนับสนุนการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
จัดเก็บเอกสารและค่าใช้จ่ายในการประชุม 

แรงงานที่ ขาดทักษะ ที่ จะถูกทดแทนด้ วย
ปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อ
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว หรือการท า
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 

5.  สิ่งแวดล้อม (Environmental) - กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก ช่วย
กระตุ้ นการบริ โภคสินค้ าที่ เ ป็นมิตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม 
- ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยาง
ธรรมชาติมากที่ สุดของโลกและมีพื้นที่
เหมาะสมกับการปลูกยางพารา 

-  อาจถูกกีดกันทางการค้า หากไทยยังไม่เร่งปรับตัว 
หรือไม่ตอบสนองการใช้ทรัพยากร  ธรรมชาติอย่างรู้
คุณค่า            
- ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศอาจท าให้
การวางแผนและคาดการณ์ ผลผลิ ตมี ความ
คลาดเคลื่อน เกิดการอุบัติของโรคยางใหม่ๆและภัย
ธรรมชาติถี่ขึ้น 

6. กฎหมาย (Legal) พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2558 ที่ให้ กยท. เป็นองค์กรกลางใน 
การบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้ง
ระบบ และเป็นองค์กรเดียวท่ีมีอ านาจจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมส่งออกยางเพื่อใช้เป็นแหล่ง
งบประมาณในการด าเนินภารกิจขององค์กร 

- พ.ร.บ. ผังเมืองปี 2562 ประกาศผังเมืองและ
สิ่งแวดล้อม เป็นอุปสรรคในการขยายการแปรรูป
ยาง กฎหมายสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวด 
- พ.ร.บ. ป่าไม้  2484 เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาการแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา 

ตารางที่ 14 ตารางผลการวิเคราะห์ PESTEL Analysis 
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 4)    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน (FIVE FORCE MODEL) 
 FIVE FORCE MODEL เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะช่วยเสริม PESTEL 
ให้ชัดเจนขึ้นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการแข่งขันใช้เครื่องมือ FIVE FORCH MODEL ของ Michael E. 
Potter จากมหาวิทยาลัย Harvard ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review ในปี 1979 เพ่ือวิเคราะห์อุตสาหกรรม
ที่ต้องการทราบสภาพการแข่งขันโดยมี 5 ปัจจัยหรือแรงกดดันที่น ามาวิเคราะห์ หรือเรียกว่า       FIVE FORCE 
ประกอบด้วย  
 (1) การคุกคามของคู่แข่งหน้าใหม่ (Threat of New Entrants)  
  ข้อได้เปรียบ  
  1.1)  กยท. เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบ
กิจการยางมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
  1.2) กยท. เป็นหน่วยงานภาครัฐองค์กรเดียวของประเทศไทยที่บริหารจัดการยางพารา 
ทั้งระบบครบวงจร ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
  1.3) กยท. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและวิจัยพัฒนายาง ซึ่งได้เปรียบ 
คู่แข่งขันรายใหม่ ประกอบกับการส่งเสริมและวิจัยพัฒนายางของ กยท. เป็นแบบให้เปล่า โอกาสท าก าไรของ
กิจการนี้ต่ า ไม่จูงใจให้เกิดการเข้ามาแข่งขัน หากเอกชนจะเข้ามาด าเนินการต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรือถ่ายโอน
บางภารกิจให้เอกชนด าเนินการ  
   ข้อเสียเปรียบ 
  2.1) กยท. ยั งขาดบุคลากรที่ เชี่ ยวชาญทางธุรกิจ จะเสียเปรียบคู่แข่งขันรายใหม่ 
ที่มีความคล่องตัวในการซื้อขาย มีความเชี่ยวชาญด้านการค้า มีความพร้อมด้านเงินทุนและเทคโนโลยี  
ซึ่งจะสามารถสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิต สร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายและใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
เพ่ือขยายฐานลูกค้าและครอบครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากกว่า 

  (2) อ านาจต่อรองจากคู่ค้า (Bargaining Power of Suppliers) 
   ข้อได้เปรียบ  
  2.1) กยท. มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2558 อย่างชัดเจนและเป็นหน่วยงานเดียวที่ท าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางโดยไม่ต้องน าส่ง
กระทรวงการคลัง เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารกิจการองค์กรและจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ตามกองทุนพัฒนา
ยางพารา (1) - (6) 
  2.2) กยท. สามารถน านโยบาย ยุทธศาสตร์ด้านยางพาราของรัฐบาลมาประสานงานหรือขอ
ความร่วมมือด้านยางพารากับหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ 
  ข้อเสียเปรียบ 
  2.1) กยท. เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องให้ความส าคัญกับนโยบาย และการด าเนินโครงการ
ด้านยางพาราของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด อาจท าให้ กยท. 
ไม่สามารถด าเนินภารกิจเพ่ือพ่ึงพาตนเองได้อย่างเต็มที่ 
  2.2) การสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลอาจไม่เพียงพอกับภารกิจของ กยท. ที่เสนอขอ
โดยเฉพาะช่วงที่งบประมาณของรัฐบาลมีจ ากัด 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
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 (3) อ านาจต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Customers) 
   ข้อได้เปรียบ  
   4.1) กยท สามารถก าหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรงบประมาณ

ประจ าปีเพ่ือสนับสนุนภารกิจ ยุทธศาสตร์ การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ขององค์กรได้โดยที่เกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางไม่สามารถต่อรองเพ่ือแก้ไขกฎระเบียบ หรือขอกรอบวงเงินเพ่ิม โดย
ปราศจากความยินยอมของ กยท. 

   4.2) เนื่องจาก กยท. เป็นหน่วยงานของรัฐ การด าเนินงานด้านธุรกิจของ กยท. ได้รับความ
เชื่อถือจากลูกค้าว่าจะเป็นไปตามข้อตกลง ไม่บิดพลิ้วสัญญาซื้อขาย  

  ข้อเสียเปรียบ 
   ลูกค้า กยท. มีหลากหลายทั้งภาครัฐ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร  และเอกชน    
ซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน ขณะที่ กยท. มีบุคลากรและทรัพยากรจ ากัดรวมทั้งมีปัจจัยบางประการที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ อาทิ การเคลื่อนไหวของราคายาง ซึ่งส่งผลต่อขีดความสามารถในการตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจในการด าเนินงานด้านธุรกิจของ กยท. ลูกค้ามีอ านาจต่อรองสูง เนื่องจากสามารถหาซื้อยางที่ กยท.  
ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่นๆในประเทศได้โดยง่าย และมีความยืดหยุ่นทางการค้ามากกว่า 

   (4) การแข่งขันหาคู่แข่งในอุตสาหกรรม (Revelry Among Existing Competitors) 
   ข้อได้เปรียบ  
   4.1) โดยภาพรวมมีการแข่งขันต่ า เนื่องจากเป็นหน่วยงานด้านยางพาราที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายเพียงแห่งเดียวของประเทศและภารกิจของ กยท. ส่วนใหญ่เป็นภารกิจด้านการวิจัยพัฒนา  และส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนายางพาราทั้งระบบโดยไม่เน้นการแสวงหาก าไร ยกเว้นการด าเนินงานด้านธุรกิจ  
ที่มีการแข่งขันสูงกับภาคเอกชน 

   ข้อเสียเปรียบ 
   4.1) กยท. ยังขาดบุคลากรทดแทนพนักงานสายวิจัยที่เกษียณอายุ และขาดบุคลากรที่

เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่างประเทศ 
   4.2) ปัจจุบันเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว จากผลกระทบการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 

ส่งผลให้การด าเนินงานด้านธุรกิจของ กยท. มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างรุนแรงและเสียเปรียบภาคเอกชน 
ตลอดจนประเทศที่มีต้นทุนต่ ากว่า เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย 

  (5) สินค้าทดแทน (Treat of Substitutes) 
   ข้อได้เปรียบ  
   5.1) ยางเป็นสินค้าที่สามารถปลูกทดแทนและช่วยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง

สามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางได้หลากหลาย แตกต่างจากยางสังเคราะห์ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ และภาวะ
โลกร้อน และยางสังเคราะห์ยังทดแทนผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติได้เพียงไม่ก่ีชนิด 

   ข้อเสียเปรียบ 
   5.1) ราคายางธรรมชาติมีความผันผวน ปริมาณการผลิตแต่ละปีขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ  

และฤดูกาลแตกต่างจากยางสังเคราะห์ซึ่งเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ราคามีเสถียรภาพมากกว่าและส่วนใหญ่ผลิตโดย
ประเทศผู้ใช้ยางซึ่งสามารถวางแผนการผลิตได้ค่อนข้างแน่นอน 



  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
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   5.2) โดยทั่วไปสัดส่วนการใช้ยางของโลกประมาณร้อยละ 60-70 ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยาง
ยานพาหนะ ซึ่งในกระบวนการผลิตต้องใช้ยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติผสมกัน และยางสังเคราะห์สามารถ
ทดแทนผลิตภัณฑ์ยางบางชนิดได้ เช่น ถุงมือยาง โดยใช้ประเด็นคุณสมบัติที่ไม่มีส่วนประกอบของโปรตีน  
ทีท่ าให้ผู้บริโภคบางรายเกิดอาการแพ้จากการใช้ถุงมือที่ผลิตจากยางธรรมชาติ 
 

พลังผลักดันจากการแข่งขัน สูง ปานกลาง ต่ า 
1. การเข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่   √ 
2. อ านาจต่อรองของผู้จัดหาปัจจัยการผลิต/วัตถุดิบ  √  
3. อ านาจต่อรองของลูกค้า   √ 
4. การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน   √ 

5. สินค้าทดแทน  √  
 

ตารางที่ 15  สรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขันของ กยท.
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การวิเคราะห์คู่เทียบ (Benchmarking Analysis) 

 ในการด าเนินงานของ กยท. ตามภารกิจหลักองค์กรซึ่งจ าแนกเป็น 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านส่งเสริมการผลิต การแปรรูปและการตลาด  
2) ด้านวิจัยและนวัตกรรม และ 3) ด้านธุรกิจ เพ่ือให้การก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายการด าเนินงานมีความท้าทายและสามารถแข่งขันในระดับโลกได้นั้น  
การวิเคราะห์คู่เทียบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ควรน าหน่วยงานที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันที่มีความเป็นเลิ ศ เป็นผู้น าในแต่ละ
ประเทศ มาเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ถึงแม้ว่าโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง งบประมาณและลักษณะการด าเนินงานจะต่างกัน แต่การเปรียบเทียบใน
ลักษณะนี้จะช่วยชี้ให้เห็นถึงทิศทางที่จะน า กยท. ไปสู่จุดหมายได้เป็นอย่างดี ส่วนคู่เทียบในประเทศไทยนั้น ได้เปรียบเทียบกับบริษัทหรือองค์กรชั้นน าใน
ประเทศท่ีมีบทบาทใกล้เคียงกัน 

รายชื่อ สถานะ ประเทศ 
แหล่งงบประมาณ 

ลักษณะการด าเนินงาน พื้นที่สวนยาง (ไร่) จ านวนโรงงานยางแปรรูปขั้นต้น ผลการด าเนินงาน 
ของตนเอง ภาครัฐ 

ศรีตรัง บริษัท 
(มหาช
น) 

ไทย √  ประกอบธุรกิจสวนยางพารา 
แปรรูปยางพาราขั้นต้น และ
ผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง 

45,000 ไร่ใน 19 จังหวัด ปี 2563 
มีจ านวนต้นยางที่กรีดได้ร้อยละ 25 
โ ด ย ไ ด้ รั บ ม า ต ร ฐ า น  FSC แ ล้ ว 
ประมาณ 3,625 ไร ่

โรงงานแปรรูปยาง 36 แห่ง ในไทย 32 
แห่ง อินโดนีเซีย 3 แห่ง เมียนมา 1 แห่ง 
มีก าลังการผลิตรวม 2.48 ล้านตันต่อปี 

ปี 2563 รายได้ 75,479 
ก าไรสุทธิ 9,531 ล้านบาท 

กยท.  รส. ไทย √ √ ประกอบธุรกิจสวนยางพารา 
แปรรูปยางพาราขั้นต้น 

พื้นที่ 41,800 ไร่ที ่จ.
นครศรีธรรมราช (ขออนุญาตใช้จาก
กรมป่าไม้) 

6 แห่ง (ไม่รวมโรงงานแปรรูปไม้ยาง) 
ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช 3 แห่ง และ 
จ.ศรีสะเกษ อุดรธานแีละนครพนม 
จังหวัดละ 1 แห่ง ก าลังการผลิตรวม 
55,000 ตัน/ปี  

ปี 2563 มีผลการด าเนินงาน-
ขาดทุนสุทธิ 181 ล้านบาท 
และได้รับมาตรฐาน FSC แล้ว 
10,910 ไร่  

ตารางที่ 16 ด้านธุรกิจ (ธุรกิจต้นน้ า สวนยางพารา และยางแปรรูปยางขั้นต้น เช่น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น) 

 จากการวิเคราะห์คู่ เทียบด้านธุรกิจของ  กยท . กับบริษัทศรีตรังซึ่งเป็นผู้น าในธุรกิจยางพาราทั้งของไทยและของโลก พบว่า กยท . 
ยังเสียเปรียบศรีตรังอยู่หลายด้าน ทั้งโครงสร้างการตลาดที่ ศรีตรังมีลูกค้าเกือบทั้งหมดอยู่ต่างประเทศและสามารถท าธุรกิจกับผู้ใช้ยางโดยตรงไม่ต้องผ่าน
นายหน้าหรือพ่อค้าคนกลาง ท าให้มีความสามารถในการท าก าไรสูง ซึ่งสะท้อนถึงผลการด าเนินงานที่มีก าไรสุทธิเกือบ 1 หมื่นล้านบาท ขณะที่ กยท. มีลูกค้า
ส่วนใหญ่ในประเทศ และมีปัญหาประสิทธิภาพการผลิตต่ า เครื่องจักรไม่ทันสมัย  โดย กยท. มีผลการด าเนินงานขาดทุน 181 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาถึง
องค์ประกอบของธุรกิจ พบว่า ศรีตรังมีการต่อยอดธุรกิจกลางน้ าจากน้ ายางข้นไปยังผลิตภัณฑ์ถุงมือยางเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสอดคล้องกับความต้องการของ
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ตลาดในภาวะการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะที่ กยท. ยังมีปัญหาในการผลิตและการตลาด จึงยังไม่สามารถต่อยอดไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ยางได้ 
ทั้งนี้แม้ กยท. จะมีรายได้ทั้งของตนเองและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่มีจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทศรีตรัง ประกอบกับรายได้ของ กยท.  
ต้องจัดสรรไปใช้หลายด้านไม่เฉพาะด้านธุรกิจ ทั้งงบประมาณด้านส่งเสริม วิจัย และบริหารจัดการองค์กร  

รายชื่อ สถานะ ประเทศ 
ขอบเขตการ

บริหารจัดการยาง
ของประเทศ 

พื้นที่สวนยางทั้ง
ประเทศ ปี 2020 

(ล้านไร่) 

การดูแลเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและผู้
ประกอบกิจการยาง 

ลักษณะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
การเก็บ CESS 
(ค่าธรรมเนียม
ส่งออกยาง) 

กยท. รัฐวิสาหกิจ ไทย มีอ านาจตาม
กฎหมายดูแล

บริหารจัดการยาง
ทั้งระบบครบวงจร 

ตั้งแต่ระดับ
นโยบาย ถึงระดับ

ปฏิบัต ิ

22 ครอบคลุมทั้งประเทศ 
เนื่องจากมีหน่วยงาน
ภูมิภาคตั้งอยูแ่หล่งปลูก
ยางส าคัญ 45 จังหวัดมี
ความใกล้ชิดเกษตรกร 
ผู้ประกอบการในพื้นที่
และมีฐานข้อมูล
เกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการใน
ประเทศ 

เป็ นองค์กรเดี ยวที่ มี อ านาจจั ดเก็ บ
ค่ าธรรมเนี ยมส่ งออกยางเพื่ อน า
งบประมาณมาสนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งอาทิ ส่งเสริม
สนับสนุนการปลูกแทนและปลูกใหม่ 
- ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบ
กิจการยางด้านวิชาการ การเงิน การผลิต 
การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด 
การประกอบธุรกิจและการด าเนินการอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
- ด าเนินการให้ระดับราคายางพารามี
เสถียรภาพ 

รับผิดชอบดูแลสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท .
จ านวน 1.89 ล้านราย พื้นที่ประมาณ 21 ล้านไร่ 
เป้าหมายปี 2563 ปลูกแทนยางปีละ 400,000 
ไร่ ด าเนินการได้ 264,740 ไร่  

ส่งเสริมเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐาน FSC,GAP,GMP 
ส่งเสริมการจัดตั้ งตลาดเครือข่าย แปลงใหญ่  
ส่งเสริม Smart Farmer Smart Group  ส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ ยกระดับการผลิตจากยางแปรรูป
ขั้นต้นเป็นผลิตภัณฑ์ยาง 

- เข้าประมูลยางตลาดกลางยางพาราเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคา 

2 บาท/กก 

Vietnam 
Rubber 
Group :
VRG 

รัฐวิสาหกิจ เวียดนาม เฉพาะสวนยาง
ขนาดใหญ ่

5.82 ดูแลผู้เกี่ยวขอ้งไม่
ครอบคลุม ทั้งประเทศ  
และข้อมูลของ
ผู้เกี่ยวข้องด้าน
ยางพาราไม่ครบถ้วน  

ท าหน้าที่ควบคุมการผลิตและการแปร
รูปยางพาราครบวงจร เพื่อยกระดับ
การพัฒนาการเพาะปลูกยาง การแปร
รูป ด้านคุณภาพ ตลอดจนถึง โรงยาง
การแปรรูปยาง 

 

พัฒนาและเผยแพร่คู่มือ “แนวทางการจัดการสวน
ยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานการรับรองป่าไม้
ระหว่างประเทศ ในขณะเดียวกัน VRA, VRG และ
สถาบันวิจัยยางของเวียดนามร่วมมือกับโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในเวียดนามเพื่อ
พัฒนาคู่มือ “แนวทางทางเทคนิคส าหรับการผลิต
ยางธรรมชาติที่ยั่งยืน” VRA ได้ให้ข้อเสนอแนะบาง
ประการแก่ ANRPC ในการพัฒนาและด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการส าหรับอุตสาหกรรมยาง
ธรรมชาติที่ยั่งยืนแก่ประเทศสมาชิกตั้งแต่ปี 2019  

ยกเลิกการเก็บ 
CESS ตั้งแต่ ต.ค. 
2557 
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รายชื่อ สถานะ ประเทศ 
ขอบเขตการ

บริหารจัดการยาง
ของประเทศ 

พื้นที่สวนยางทั้ง
ประเทศ ปี 2020 

(ล้านไร่) 

การดูแลเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและผู้
ประกอบกิจการยาง 

ลักษณะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
การเก็บ CESS 
(ค่าธรรมเนียม
ส่งออกยาง) 

Federal 
Land 
Developm
ent 
Authority 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

มาเลเซีย ทั้งประเทศแต่
เฉพาะเรื่องการ
จัดสรรที่ดินให้

เกษตรกรรายยอ่ย 

6.91 ดูแลการจัดสรรที่ดินให้
เกษตรกรรายยอ่ยเป็น
หลัก ไม่ได้ดูเกษตรกร
รายใหญ่และผู ้ 
ประกอบการ 

จัดสรรที่ดินท ากินและดูแลเกษตรกร
รายย่อยในชนบท เพื่อปลูกยางพารา
และปาล์มรายละ 25-36 ไร่ และตั้ง
บ ริ ษั ท  Felda Global Venture 
Holding Sdn. Bhd เพื่อน ายางพารา
ออกไปขายในตลาดโลก 

ยกระดับผลิตภาพการผลิตยางเป็น 225 กก/ไร่ปี
เมื่อปี 2015 เป็น 228 กก/ไร่/ปี เมื่อปี 2018 
ราคายางก้อนถ้วยเฉลี่ยกกละ 29.70 บาทเมื่อปี 
2015 เป็น 35.45 บาทเมื่อปี 2018 

14 สตางค์/กก. 

(อ านาจการ
ก าหนดและ
จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมอยู่
ที่ MRB) 

RISDA หน่วยงาน
ภาครัฐ 

มาเลเซีย ทั้งประเทศแต่
เฉพาะการ

สนับสนุนการ
สงเคราะห์

เกษตรกรรายยอ่ย 

6.91 สนับสนุนการปลูกแทน
เกษตรกร แต่ไม่ได้ดูแล
ผู้ประกอบกจิการยาง 

สนับสนุนงบประมาณพัฒนาเกษตรกร
รายย่อยให้เข้มแข็งและส่งเสริมอาชีพ
เสริม 

สนับสนุนการปลูกแทนโดยมีอัตราแตกต่างกันตาม
พื้นที่และชนิดพืช  อาท ิ 2500 ริงกิต/เฮกตาร์ 
ประมาณ 3,151 บาท/ไร่ ปลูกทดแทนด้วยพืชอื่น
ในพื้นที่คาบสมุทร และ 14,000 ริงกิต/เฮกตาร์ 
ประมาณ  17,648 บาท/ไร่ในส าหรับปลูกแทน
ด้วยยางพันธุ์ดีในรัฐซาบาร์ 13,500 ริงกิต/เฮกตาร์ 
ประมาณ  17,018 บาท/ไร่ ปลูกแทนด้วยยาง
พันธุ์ดีในรัฐซาราวัค 9,230 ริงกิต/เฮกตาร์ 
ประมาณ  11,635 บาท/ไร่ ส าหรับปลูกแทนด้วย
ยางพันธุ์ดีในคาบสมุทร 

14 สตางค์/กก. 
(อ านาจการ
ก าหนดและ
จัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมอยู่
ที่ MRB) 

Gapkindo หน่วยงาน
ภาครัฐ 

อินโดนีเซีย ทั้งประเทศแต่เน้น
ภาคการค้า การ

ส่งออก 

23 เน้นสวนยางเอกชน 
ของรัฐและผู้ประกอบ
กิจการยาง 

องค์กร GAPKINDO ประกอบดว้ย
คณะกรรมการปกครองในส านัก
เลขาธิการจาการ์ตาและสาขาในพื้นที่
ผลิตยางแต่ละแห่ง ได้แก ่สุมาตรา
เหนือ (รวมถึงอาเจะห์) สุมาตรา
ตะวันตก เรียว จัมบี สุมาตราใต้     
เบงกูลู ลัมปุง กาลิมันตันตะวันตก    
กาลิมันตันใต้และกลาง และ จาวา 
GAPKINDO จัดการประชุมขึ้นเป็น

ในปี 2020 อินโดนีเซียผลิตยางธรรมชาติจ านวน 
3,04 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.0 
ผลผลิตประมาณ 97% เป็น TSR ซ่ึงเกรดส่วนใหญ่
เ ป็ น  TSR 20 แ ละ ส่ ว น ที่ เ ห ลื อ เ ป็ น  Ribbed 
Smoked Sheet (RSS) น้ า ย า ง ข้ น  แ ละ เ ก รด

อื่นๆ อินโดนีเซียมีการใช้ยางในประเทศ 0.598

ล้านตัน ส่งออก 2.455 ล้านตัน  

ไม่มี 



 

 

42 

รายชื่อ สถานะ ประเทศ 
ขอบเขตการ

บริหารจัดการยาง
ของประเทศ 

พื้นที่สวนยางทั้ง
ประเทศ ปี 2020 

(ล้านไร่) 

การดูแลเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและผู้
ประกอบกิจการยาง 

ลักษณะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
การเก็บ CESS 
(ค่าธรรมเนียม
ส่งออกยาง) 

ประจ าทุก ๆ สามปี ท าหน้าทีพ่ัฒนา
และปรับปรุงการผลิต การแปรรูป 
และการตลาดของยางธรรมชาติของ
ชาวอินโดนีเซียให้เป็นหนึ่งในสินค้า
ส่งออกหลักจากอินโดนีเซีย สมาชกิ
ของ GAPKINDO ประกอบด้วยบริษัท
สวนยาง (ของรัฐ เอกชน และทุน
ต่างประเทศ) ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก ผู้ค้า 
(นายหนา้ ตัวแทนจ าหน่าย) และ
ตัวแทนผู้ซื้อ ปัจจุบัน จ านวนสมาชิก 
GAPKINDO คือ 164 บริษัท            
ซ่ึงครอบครองโดยผู้แปรรูปเป็นหลัก
ส าหรับกระบวนการผลิตยาง
มาตรฐานของอินโดนีเซีย อนึ่งรัฐบาล
อินโดนีเซียมีแผนแม่บทพัฒนา
อินโดนีเซียปี 2521-2525 หรือ  
MP4EI เพื่อวางเป้าหมายให้เกาะ      
สุมาตราเป็นแหล่งผลิตและแปรรูป
ยางที่ส าคัญ 

สมาคม
อุตสาหกรร
มแห่ง
ประเทศจีน 
CRIA 

หน่วยงาน
ของรัฐ 

จีน ทั้งประเทศเน้น
ภาคการค้าและ
อุตสาหกรรม 

7.2 เน้นผู้ประกอบการ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ของจีนสาขาตา่งๆ รวมทั้ง
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น ยางล้อ 
รองเท้ายาง ท่อยาง ผลิตภัณฑ์ยาง
อื่นๆ คาร์บอนแบลค เคมียาง 

จัดประชุมเผยแพร่และสรา้งช่องทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ยาง เทคโนโลยยีาง 

ไม่มี 
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รายชื่อ สถานะ ประเทศ 
ขอบเขตการ

บริหารจัดการยาง
ของประเทศ 

พื้นที่สวนยางทั้ง
ประเทศ ปี 2020 

(ล้านไร่) 

การดูแลเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและผู้
ประกอบกิจการยาง 

ลักษณะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
การเก็บ CESS 
(ค่าธรรมเนียม
ส่งออกยาง) 

Indian 
Rubber 
Board 

หน่วยงาน
ของรัฐ 

อินเดีย ทั้งประเทศ 5.1 เน้นเกษตรกรรายย่อย 
1.3 ล้านคนและ
สถาบันเกษตรกร 

พัฒนาโดยรวมของอุตสาหกรรมยาง
ในประเทศ ส่งเสริมการวิจัยด้าน
ยางพารา โดยมหีน่วยงานคือ 
Rubber Research Institute of 
India รับผิดชอบ นอกจากนีย้ังเป็น
องค์ของรัฐที่ด าเนินการตามกฎหมาย 
the Rubber Production and 
Marketing (Amendment) Act, 
1954 หน้าทีข่องคณะกรรมการ
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
โดยส่งเสริมด้วยมาตรการที่เห็นว่า
เหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยาง เช่น  
1) ด าเนินการ ชว่ยเหลอื หรือส่งเสริม
การวิจยัทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
หรือเศรษฐกิจ 
2) อบรมนักศึกษาและผู้สนใจในการ
ปรับปรุงวิธีการปลูก การผลิต การ
ดูแลรักษายางพารา  
4) ให้ค าแนะน าด้านเทคนิคแก่
ชาวสวนยาง 
4) การปรับปรุงระบบการตลาด
ยางพารา 
5) รวบรวมสถิตจิากเจา้ของที่ดิน 
ตัวแทนจ าหน่าย และผู้ผลิตยางพารา 

ในปี 256 2 อินเดียเป็นผู้ผลิตยางใหญ่เป็นอันดับที่ 
6 ของโลก คิดเป็น 5.1 % ของการผลิตทั้งหมดของ

โลก โดยมีผลิตต่อหน่วย 1,439 กิโลกรัมต่อเฮกตาร ์

ปี 2564 อินเดียมีปริมาณผลผลิตยาง 0.685 ล้าน
ตัน ลดลงจากปีกอ่นหน้าร้อยละ2.4 มีการใช้ยาง 
1.040 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 9.0 ส่งออก 
12,600 ตัน 

ไม่มี 
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รายชื่อ สถานะ ประเทศ 
ขอบเขตการ

บริหารจัดการยาง
ของประเทศ 

พื้นที่สวนยางทั้ง
ประเทศ ปี 2020 

(ล้านไร่) 

การดูแลเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและผู้
ประกอบกิจการยาง 

ลักษณะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
การเก็บ CESS 
(ค่าธรรมเนียม
ส่งออกยาง) 

6) การรักษาสภาพการท างานที่ดีขึ้น 
และการจัดหาและปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสิ่งจูงใจให้กับ
แรงงานในสวนยาง 

  ตารางที่ 17 ด้านการส่งเสริม การผลิต การแปรรูปและการตลาดยาง 

 จากการเปรียบเทียบกับคู่ เทียบด้านส่งเสริมการผลิต การแปรรูปและการตลาดยางจะเห็นว่า กยท . เป็นหน่วยงานที่มี โครงสร้าง 
การส่งเสริมและพัฒนายางทั้งระบบครบวงจร ซึ่งมีความได้เปรียบในการบริหารจัดการองค์กรและสั่งการจากผู้บริหาร มีการใช้แผนระยะกลางและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีเดียวกัน จึงมีความสอดคล้องและมีเอกภาพมากกว่า ขณะที่หน่วยงานยางต่างประเทศมีลักษณะกระจายกันหลายหน่วยงาน มีแผนของแต่ละ
องค์กรที่มีภารกิจเฉพาะด้าน โดยลักษณะองค์กรที่มีภารกิจใกล้เคียงกับของไทยคือ Indian Rubber Board และหน่วยงานของมาเลเซีย ซึ่งมีเฉพาะ กยท. และ
มาเลเซียที่ให้การสนับสนุนการปลูกแทนเกษตรกร และจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางจากผู้ส่งออก อย่างไรก็ตามในด้านอุตสาหกรรมปลายน้ า แล ะ 
การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ยาง ไทยยังเสียเปรียบมาเลเซีย จีนและอินเดีย ซึงมีความก้าวหน้าในการแปรรูปยาง มีเครื่ องจักรที่ทันสมัยและพัฒนา 
ในด้านการค้า รวมทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมยางในประเทศ 
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รายชื่อ สถานะ ประเทศ ลักษณะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

Malaysia Rubber 
Board 

หน่วยงานภาครัฐ มาเลเซีย บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ การออกใบอนุญาตและก าหนด
นโยบายต่างๆ ด้านยางพารา มีสถาบันวิจัยยาง คณะกรรมการ
พัฒนาและวิจัยยางเป็นหน่วยงานย่อย รวมทั้ง Tun Abdul Razak 
Research Centre (TARRC) ซ่ึงเป็นศูนย์วิจัยบริษัทเอกชน ภายใต้
การบริหารของ Malaysia Rubber Board ตั้ งอยู่  ณ ประเทศ
อังกฤษ ศูนย์วิจัยฯ นี้เน้นการวิจัยที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับยาง 
รวมถึงวัสดุ ผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง 
รวมทั้งด าเนินกิจกรรมด้านการค้าการทดสอบและบริการอื่น ๆ    
การท ายาง compound การทดสอบทางกายภาพ การทดสอบยาง
ในการออกแบบทางวิศวกรรม และบริการวิเคราะห์ 

มีการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรมยางที่แข็งแกร่งและเป็นระบบ
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ RRIMETER ,Acoustic material testing, 
Rubber-metal components มีการวิจัยและส่งเสริมพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูง อาทิ 
RRIM 3001 ซ่ึงให้ผลผลิตมากกว่า 480 กก./ไร่/ปีและมีศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์
ยางกว่า 3,000 ชนิด ส าหรับผลการด าเนินงานของ TARRC ตลอดระยะเวลา 35 ปี 
ศูนย์วิจัยฯ ไดใ้ห้บริการส าหรับองค์กรที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอีลาสโตเมอร์
และโพลีเมอร์ ตลอดจนซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องกับส าหรับธุรกิจเหล่านี้ ศูนย์วิจัยฯ มี
ฐานลูกค้าทั่วโลกประกอบด้วยลูกค้าจากบรษิัทผลิตยางรถยนต์ ยานยนต์ การบินและ
อวกาศ รถไฟ น้ ามันและก๊าซ การแพทย์และการดูแลสุขภาพ เภสัชกรรม บรรจุภัณฑ์ 
และภาคการก่อสร้าง 

EVE Rubber Institute หน่วยงานภาครัฐ จีน สถาบันวิจัยด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราและสารเคมียางของ
ประเทศจีน ที่มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือวิจัยและทดสอบสมบัติ
ต่าง ๆ เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมครบวงจร 
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาใช้บริการทดสอบและท าวิจัยร่วมกันได้ 

na 

Rubber Research 
Institute of India 

หน่วยงานภาครัฐ อินเดีย ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายางของอินเดีย ส่งเสริมการสร้าง               
ความเข้มแข็งของกลุ่มและดูแลแนวทางส่งเสริมด้านสวัสดิการต่าง ๆ 

ถอดรหัสจีโนมลูกผสมพันธุ์ RRII  ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิต มีงานวิจัยปี 2020 จ านวน 264 เร่ือง พัฒนาพันธุ์ยางที่เหมาะ
ส าหรับแต่ละพื้นที่ เช่น PB 255: เหมาะส าหรับรัฐทมิฬนาฑูใต้ เกรละตอนกลาง  
เกรละเหนือ และใต้ กรณาฏกะตะวันตก PB 414: เหมาะส าหรับรัฐทมิฬนาฑูใต้ 
Central Kerala, South West Karnataka การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการดัดแปลง
พันธุกรรม วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Qingdao University 
of Science and 
Technology 

หน่วยงานภาครัฐ จีน วิจัยและผลิตบุคลากรด้านยางพารา มีการตั้งกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่
ตามความสนใจประมาณ 6 กลุ่ม มีความร่วมมือกับบริษัทเอกชนทั้ง
ในและต่างประเทศในการสนับสนุนทุนวจิัยร่วมกัน 

มีนักศึกษากว่า30,000 คน และมีนักวิจัยหลังปริญญาเอกกว่า 3,000 คน โดย
นักศึกษาสามารถตั้งบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ปีละประมาณ 10 คน  ซ่ึงบริษัท รับเบอร์ 
วัลเลย์ จ ากัด ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนสามารถตั้งโรงงานผลิตในนิคม
อุตสาหกรรมยางพาราของจีนได้ 

กยท. รัฐวิสาหกิจ ไทย วิจัยและพัฒนายางทั้งระบบครบวงจรตัง้แต่ระดับต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า แต่บุคลากรจะมีความเชี่ยวชาญและหลากหลายสาขา
ในการวิจยัระดับต้นน้ า 

มีการพัฒนาพันธุ์และกระจายพันธุ์ที่ใหผ้ลผลิตสูงอย่างต่อเนื่อง เช่น สวย.226,251 
ล่าสุดปี 2564 พันธุ ์สถาบันวิจยัยาง 3904 ซ่ึงให้ผลผลิตในที่ปลูกยางเดิมเฉลี่ย 
475 กก./ไร/่ปี มีสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ระบบกรีดท่ีเหมาะสมกบัยางแต่ละพันธุ์ 
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รายชื่อ สถานะ ประเทศ ลักษณะการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

การส่งเสริมมาตรฐาน GAP,GMP ระบบกรีดท่ีให้ผลผลิตสูงและเหมาะกับยางแตล่ะ
พันธุ์ งานวิจัยบล็อคยางปพูื้น ถนนผสมยางพารา หุ่นจ าลองทางการแพทย ์เป็นต้น 

ตารางที่ 18 ด้านวิจัยและนวัตกรรม 

 จากการเปรียบเทียบกับคู่เทียบด้านวิจัยและนวัตกรรม พบว่า กยท. ยังมีความโดดเด่นเรื่องการพัฒนาระดับต้นน้ า เช่น พันธุ์ยาง เทคนิค
การกรีด แต่งานวิจัยในระดับกลางน้ าและปลายน้ ายังมีไม่มากนักและเสียเปรียบคู่เทียบ ทั้งจีน อินเดียและมาเลเซียซึ่งมีงานวิจัยยางธรร มชาติที่ใช้ต้นทุนสูง 
เทคโนโลยีซับซ้อน และเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา เอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง มีหน่วยงานย่อยทีท าหน้าที่วิจัยเฉพาะ
ด้านและมีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีชั้นสูง เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาเครื่องจักรในการแปรรูประบบอัตโนมัติ ท าให้ทั้งสามประเทศมี สัดส่วนการใช้
ยางในประเทศจ านวนมาก โดยเฉพาะจีนได้กลายเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรายใหญ่ที่สุดของโลก ผลิตภัณฑ์ยางที่จีนส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในปี 2563 ได้แก่ 
ยางยานพาหนะ สายพาน ยางใน ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในเครื่องแต่งกาย โดยจีนผลิตยางไม่เพียงพอกับการใช้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ เช่นเดียวกับอินเดียที่มี
การใช้ในประเทศเกือบร้อยละ 100 และมาเลเซียที่มีการใช้ยางในประเทศกว่าร้อยละ 50 ขณะที่ไทยมีการใช้ยางเพียงร้อยละ 14 ของยางที่ผลิตได ้
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1.2 การวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร 

 1) กรอบภารกิจการด าเนินงานขององค์กร 
 ความเป็นมาของการยางแห่งประเทศไทย 
 การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand เรียกโดยย่อว่า กยท . จัดตั้ งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ .ศ . 2558 ซึ่ งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2558  
โดยเกิดจากการควบรวม 3 หน่วยงานประกอบด้วย ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.)  
องค์การสวนยาง (อ.ส.ย.) และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ตั้งอยู่ เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์  
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร มีสถานะเป็นนิติบุคคลและเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท าหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบครบวงจร  
ให้การส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางเพ่ือให้เกิดความ
เข้มแข็ง มีศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตลอดจนมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
 วัตถุประสงค์ของการยางแห่งประเทศไทย  
 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  มาตรา ๘ ให้ กยท. มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1) เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา 
 2) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูล  และสารสนเทศ
เกี่ยวกับยางพารา 
 4) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และ 
ผู้ประกอบกิจการยาง ด้านวิชาการ การเงิน การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การตลาด การประกอบธุรกิจ และ
การด าเนินการที่เก่ียวข้อง เพ่ือยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 4) ด าเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ  
 5) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ 
 บทบาทและอ านาจหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย 
 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 9 ให้ กยท. มีอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายใน
ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8 ดังต่อไปนี้ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพของระบบผลผลิตและระบบตลาดเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง 
 2) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา 
 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  
เพ่ือลงทุนด าเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมเก่ียวกับยางพาราตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 4) ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราและองค์การระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับยางพารา 
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 5) ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการเกี่ยวกับยางพารา 
 6) ด าเนินการอ่ืนใดที่จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ กยท. ตามที่คณะกรรมการก าหนด
มาตรา 10 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 8  และอ านาจกระท ากิจการตามมาตรา 9 ให้ กยท. มีอ านาจ
หน้าที่กระท ากิจการดังต่อไปนี้ด้วย 
 1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 
 2) ก่อตั้งสิทธิหรือกระท านิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
 4) ท าความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ  
ที่เก่ียวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กยท. 
 4) เข้าร่วมกิจการหรือเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ กยท. 
 5) กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ กยท. 
 6) จัดตั้งบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดเพ่ือประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา 
 7) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการด าเนินการ 
 8) กระท าการอื่นใดท่ีจ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ กยท. 
  การเข้าร่วมกิจการหรือการเข้าร่วมทุนตาม 4) และการกู้ยืมหรือการให้กู้ยืมตาม 5) ที่มีวงเงินไม่เกิน  
ห้าสิบล้านบาท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 แหล่งที่มาของรายได้ของการยางแห่งประเทศไทย  
 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 9  มาตรา 12  กยท. อาจมีรายได้ต่อไปนี้ 
 1) ทุนของ กยท. ตามมาตรา ๑๑ ซึ่งประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาเป็นทุนประเดิมตาม
มาตรา 67 มาตรา 68 และมาตรา 70 เฉพาะที่ ไม่ได้โอนเป็นของกองทุนตามมาตรา 44 และเงินหรือทรัพย์สิน 
ที่มีผู้อุทิศให้หรือเป็นของ กยท. 
 2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นคราวๆ เพ่ือด าเนินกิจการหรือขยาย
กิจการตามความเหมาะสม 
 4) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืนรวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 4) ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการด าเนินการหรือการลงทุน 
 5) ดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินของ กยท. 
 กองทุนพัฒนายางพารา  
 1) ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา 44 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง
ใน กยท. เรียกว่า “กองทุนพัฒนายางพารา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนายางพารา การใช้จ่ายเงินกองทุนให้กระท าอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงประโยชน์ของเกษตรกร
ชาวสวนยางเป็นหลัก  
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 2) การจัดสรรเงินกองทุน ตามมาตรา 49 คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยจะจัดสรรเงินจาก
กองทุนตามจ านวนและเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปีงบประมาณ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จ านวนไม่เกินร้อยละสิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กยท. 
 (๒) จ านวนไม่เกินร้อยละสี่สิบ เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน  และให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน 
 (๓) จ านวนไม่เกินร้อยละสามสิบห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางในด้านการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
การผลิต การแปรรูป การตลาด และการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับยางพาราและอุตสาหกรรมแปรรูปยางขั้นต้น 
อุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมไม้ยาง การพัฒนายางพาราทั้งระบบ และการรักษาเสถียรภาพราคายาง 
 (๔) จ านวนไม่เกินร้อยละห้า เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการการศึกษาวิจัย 
และการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับยางพาราในอันที่จะเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการยางพาราอย่างครบวงจร 
 (๕) จ านวนไม่เกินร้อยละเจ็ด เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง 
 (๖) จ านวนไม่เกินร้อยละสาม เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 
 การบริหารและจัดสรรเงินจากกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีซึ่งจะต้องค านึงถึงสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายางพารา รวมทั้งการใช้จ่าย
เพ่ือประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๔๗ 
 ในกรณีที่ปีงบประมาณใดมิได้จัดสรรเงินเต็มตามจ านวนที่ก าหนดไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท
ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินในส่วนที่เหลือไปเป็นค่าใช้จ่ายในประเภทอ่ืนซึ่งมิใช่ค่าใช้จ่ายตาม (๑) 
ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
 ในกรณีท่ีเงินกองทุนจัดสรรตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ยังไม่เพียงพอ ให้รัฐตั้งรายจ่ายเพ่ิมเติมใน
งบประมาณประจ าปีตามความจ าเป็น 

 2) นโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
  สรุปการก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย 
 การประชุมก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับแนวคิดของ
คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานของ กยท. ให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจากการจัดประชุม ก าหนด วิสัยทัศน์ฯ 
ครั้ งที่  1/2563 และ ครั้ งที่  2/2563 ทุกคนมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ กยท. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  
ได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาเป็นที่ยอมรับจากสังคม เป็นที่พ่ึงของเกษตรกร รัฐบาล และประเทศได้ 
 คณะกรรมการฯ ได้ก าหนดนโยบาย และแนวทางด าเนินงาน แบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
 1) เรื่อง การยกระดับราคายางให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอ มีแนวทางในการด าเนินการ  
คือ การรักษาเสถียรภาพ การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพ่ิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการหาตลาดใหม่ในต่างประเทศ 
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 2) เรื่อง การสร้างรายได้ของ กยท. มีแนวทางคือ เพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายด้ วยการบริหารโรงงาน 
และจัดการสวนยางให้มีประสิทธิภาพ การศึกษาโครงการจ าหน่ายปัจจัยการผลิต การสร้างธุรกิจใหม่  
การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และหาแนวทางป้องกันปัญหาด้านงบประมาณที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
 3) เรื่อง การพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรให้เข้มแข็ง มีแนวทาง คือ สร้างระบบสวัสดิการที่ยั่งยืน 
แทนการประกันราคายางทุกปี 
 4) เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และนโยบายด้านยางพาราในทุกมิติ  
มีแนวทางปรับโครงสร้างองค์กรให้มีภารกิจตามสายงานที่ชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพ ศึกษาการจัดตั้งบริษัทลูก 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจ 

  3) โครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง 
 โครงสร้างของการยางแห่งประเทศไทยประกอบด้วยคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยจ านวน  15 คน 
โดยมีประธานกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงทางด้าน
การเกษตร วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมหรือการบริหาร ส่วนกรรมการโดยต าแหน่งผู้แทนมีจ านวน 6  หน่วยงาน 
ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ านวน 7 คน 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกร จ านวน 4 คน ผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 2 คน 
ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการค้า จ านวน 1 คนและผู้แทนผู้ประกอบกิจการยาง 
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรมยางจ านวน 1 คน โดยให้ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  
เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ 
กยท. และมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของ กยท. ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได ้
  ส าหรับการบริหารของการยางแห่งประเทศไทยประกอบด้วยผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และ 
รองผู้ว่าการฯ จ านวน 4 คน ได้แก่ รองผู้ว่าการด้านบริหาร รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ และรองผู้ว่าการด้านธุรกิจ 
ท าหน้าที่ช่วยก ากับดูแลทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคซึ่งแบ่งการยางแห่งประเทศไทยเขตออกเป็น 7 เขต ได้แก่ 
กยท. เขตภาคเหนือ กยท. เขตภาคกลางและภาคตะวันออก กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กยท. 
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กยท. เขตภาคใต้ตอนบน กยท. เขตภาคใต้ตอนกลาง และ กยท. เขตภาคใต้
ตอนล่าง 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานของการยางแห่งประเทศไทย
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3.1 ลักษณะงานของพนักงาน 
อัตราก าลังของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2564 มีจ านวนพนักงานทั้งหมด 

1,904 คน โดยสามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 

ตารางที่ 19 ลักษณะงานของพนักงาน 

ส่วนงานของ กยท. ประกอบด้วย 20 ส่วน
งาน แบ่งเป็นงานหลัก มีจ านวนบุคลากร 1,022 
คนและงานสนับสนุน 881 คน จากการวิเคราะห์
พบว่าจ านวนพนักงานงานสนับสนุนมีจ านวนน้อย
กว่าจ านวนพนักงานงานหลัก เนื่องจากปัจจุบันใน
บางหน้าที่สามารถจ้างในลักษณะจ้างเหมาได้ เพ่ือ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้เป็นอย่างดี 

                ภาพที่ 2 ลักษณะงานของพนักงาน 

.3 2 สังกัดของพนักงาน  

ล าดับที่  สังกัดของพนักงาน จ านวน ร้อยละ 

1 ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย 1 0.05 

2 ผู้บริหาร (รอง ผวก.) 3 0.16 

3 หน่วยธุรกิจ กจร. กจส. กจม. 160 8.41 

4 ส านักผู้ว่าการ 31 1.63 

5 ส านักตรวจสอบภายใน 19 1.00 

6 ฝ่ายกฎหมาย 14 0.74 

7 ฝ่ายการคลัง 32 1.68 

8 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 35 1.84 

9 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 22 1.16 

10 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 23 1.21 

11 ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 14 0.74 

12 ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร 
 

21 1.10 

ลักษณะงาน จ านวน ร้อยละ 

งานหลัก 1,022 .54 7 

งานสนับสนุน 881 .46 3 

งานหลัก
54%

งานสนับสนุน
46%
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ล าดับที่  สังกัดของพนักงาน จ านวน ร้อยละ 

13 ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 94 4.94 

14 ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 48 2.52 

15 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 17 0.89 

16 สถาบันวิจัยยาง 58 3.05 
 
 

17 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ 125 6.57 

18 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

192 10.09 

19 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

139 7.30 

20 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและภาคตะวันออก 84 4.41 

21 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน 123 6.46 

22 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง 345 18.13 

23 การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง 303 15.92 
รวมส านักงานใหญ่ 

 
รวมส่วนภูมิภาค 

1311 68.89 
รวมทั้งสิ้น 1,903 100 

ตารางที่ 20 สังกัดของพนักงาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 สังกัดของพนักงาน 

 

 

 

 

ส านักงานใหญ่
31%

ภาคเหนือ
7%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
10%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง

7%

ภาคกลางและตะวันออก
4%

ภาคใต้ตอนบน
7%

ภาคใต้…

เขตภาคใต้ตอนล่าง
16%

ส านักงานใหญ่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคกลางและตะวันออก ภาคใต้ตอนบน เขตภาคใต้ตอนกลาง เขตภาคใต้ตอนล่าง
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.3 3 ระดับของพนักงาน  

ส านักงานใหญ่/กยท.เขต 
พนักงานในแต่ละระดับ 

รวม 
3 4 5 6 7 8 9 10 

ผู้ว่าการ .กยท.          1 
ผู้บริหาร )รองผู้ว่าการ(  - - - - - - - 4 4 
หน่วยธุรกิจ กจร  .กจส .กจม.  19 19 65 32 20 7 - - 162 
ส านักผู้ว่าการ - - 12 8 5 5 1 - 41 
ส านักตรวจสอบภายใน - - 6 5 3 4 1 - 19 
ฝ่ายกฎหมาย - - 5 4 - 3 1 - 13 
ฝ่ายการคลัง - - 13 5 9 4 1 - 42 
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ - - 12 10 9 4 1 - 35 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 14 2 1 4 1 - 22 
ฝ่ายบรหิารทรัพย์สิน 1 1 5 9 2 4 1 - 22 
ฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร - - 6 3 - 4 1 - 14 
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร - - 6 8 2 4 1 - 21 
ฝ่ายเศรษฐกิจยาง 24 19 11 4 15 20 1 - 48 
ฝ่ายอุตสาหกรรมยาง 16 18 4 2 2 5 1 - 52 
ฝ่ายส่งเสรมิและพัฒนาการผลติ - - 2 6 22 4 1 - 17 
สถาบันวิจัยยาง 8 21 8 4 8 8 1   58 
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ - - 33 31 41 29 1 - 125 
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

- 3 57 45 48 38 1 - 192 
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

- 1 45 24 37 41 1 - 139 
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคกลางและ
ตะวันออก 

- 1 16 28 15 23 1 - 84 
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนบน - 1 42 30 26 23 1 - 123 
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง - 2 94 115 88 45 1 - 345 
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง - 4 25 141 91 41 1 - 403 

รวมท้ังสิ้น 68 92 485 512 413 309 20 3 1903 
ร้อยละ 3.6 4.8 25.5 26.9 21.7 16.2 1.1 0.2 100 

ตารางที่ 21 สังกัดของพนักงาน 
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Baby Boomer 
10.0%

Generation 
X 

26.2%

Generation Y
63.7%

Baby Boomer Generation X Generation Y
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ชาย หญิง

51 ปีและสูงกว่า
20.2%

41-50 ปี
19.1%31-40 ปี

56.3%

30 ปีและต่ ากว่า
4.5%

51 ปีและสูงกว่า 41-50 ปี 31-40 ปี 30 ปีและต่ ากว่า

จากการวิ เคราะห์พบว่าบุคลากรในกลุ่มต าแหน่ง
พนักงานระดับ 6 มีจ านวนมากถึง 512 คน ซึ่งเป็นต าแหน่งที่
รับผิดชอบงานมากที่สุด และเป็นต าแหน่งที่สามารถรู้ความ
เป็นไปของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในงาน จึงเป็นต าแหน่งที่ต้องมีการ
พัฒนาสายงานมากท่ีสุด เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้บริหารระดับต้นที่
สามารถบริหารงานได้อย่างช านาญ และสามารถวางแผนผู้สืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

              ภาพที่ 4 ระดับของพนักงาน 

3.4 เพศของพนักงาน  
 
 
 
 
 

     ตารางที่ 22 ลักษณะงานของพนักงาน 

.3 5 ช่วงอายุของพนักงาน                                                     ภาพที่ 5 เพศของพนักงาน 

 
  
  

 
 
 

  
 

           ตารางที่ 24 ชว่งอายุของพนักงาน                             

.3 6 รุ่น (Generation) ของพนักงาน         ภาพที่ 6 ช่วงอายุของพนักงาน 

 
 
 
 

 

     ภาพที่ 7 รุ่น (Generation) ของพนักงาน   
             ตารางที่ 24 รุ่น (Generation) ของพนักงาน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 924 48.55 

หญิง 979 51.45 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
อายุ 51 ปี และสูงกว่า 384 20.18 
อายุระหว่าง 41-50 ปี 363 19.07 
อายุระหว่าง 31-40 ปี 1,071 56.28 
อายุ 30 ปี และต่ ากว่า 85 4.47 

อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดคือ 41 ปี 

รุ่น (Generation) จ านวน ร้อยละ 
Baby Boomer (ปี 2489-2507) 191 10.04 
Generation X (ปี 2508-2522) 499 26.22 
Generation Y (ปี 2523-2540) 1,213 63.74 

Generation Z (ปี 2541 เป็นต้น
ไป) 

- - 

4% 5%

25%

27%

22%

16%

1%
0.2%

ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5
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พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Gen Y คิดเป็นร้อยละ 63.74 รองลงมาคือ กลุ่ม Gen X คิดเป็นร้อยละ 
26.22 กลุ่ม Gen B คิดเป็นร้อยละ 10.04  ดังนั้น องค์กรควรให้ความส าคัญกับกลุ่ม Gen Y เนื่องจากเป็นกลุ่ม
ที่มีจ านวนมากเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และมีการจัดท าแผนเพ่ือรองรับกลุ่ม Gen X เพ่ือให้
สามารถท างานร่วมกับกลุ่ม Gen Y ได้อย่างดี และที่ส าคัญควรมีการพัฒนาบุคลากรทดแทนพนักงานที่มีอายุงาน
ใกล้เกษียณที่อยู่ในช่วงอายุ 51 - 60 ปี เพ่ือมิให้กระทบต่อการด าเนินงานของ กยท. เนื่องจากการเติบโตของ
พนักงานรุ่นหนึ่งๆ มีไม่ทันกับการเติบโตตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

.3 7 ระดับการศึกษาของพนักงาน 
 

ภาพที่ 8 ระดับการศึกษาของพนักงาน 

    ตารางที่ 25 ระดับการศึกษาของพนักงาน 

 จะเห็นได้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.80 รองลงมา คือ
จบการศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 20.02 ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 5.70  
และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.50 พบว่าจากจ านวนพนักงานทั้งหมดในองค์กร 1,903 คน ส่วนใหญ่พนักงาน
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีจ านวน 1,794 คน ซึ่งถ้าพิจารณาจากช่วงอายุ Gen X 42 - 56 ปี และ 
Gen Y 24 - 41 ปีเป็นก าลังส าคัญที่ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ กล่าวคือ พนักงานที่อยู่ในช่วงอายุ     
29 - 50 ปีจ านวน 1,519 คนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 1,479 คน ซึ่งเป็นช่วงอายุที่
สามารถพัฒนาให้เป็นผู้มีศักยภาพสูงได้ จึงจะต้องมีการสร้างความผูกพันต่อองค์กรให้กับคนกลุ่มนี้ เพ่ือให้คงอยู่กับ
องค์กรและบริหารจัดการให้สามารถท างานได้ส าเร็จตามที่องค์กรได้ตั้งเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 109 5.7 

ปริญญาตรี ,1 403 .74 8 

ปริญญาโท 481 20.02 

ปริญญาเอก 10 0.5 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี

5.7%

ปริญญาตรี
73.8%

ปริญญาโท
20%

ปริญญาเอก 0.5%

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

อ้างอิงจาก : มนัสวี ศรีนนท์. ทฤษฎีเจเนอเรชันกับกรอบวิธีคิด  (Theory of Generation and Cognitive Framework). 2560. innovative_learning_newsletter46.pdf (mahidol.ac.th) 

https://il.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2018/08/innovative_learning_newsletter46.pdf
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3.8 พนักงานและลูกจ้างเกษียณอายุ  
 

ภาพที่ 9 พนักงานและลูกจ้างเกษียณอายุ 
 

      ตารางที่ 26 พนักงานและลูกจ้างเกษียณอายุ 

 4) ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของ กยท. 
 (1) ผลการประเมินของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 ปี 2563 กยท. ได้รับการประเมินผลการด าเนินงานจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) อยู่ที่ระดับคะแนน 2.8850 ซึ่งน้อยกว่าในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2558-2562) เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้พัฒนาระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่  
ซึ่งมีมาตรฐานทัดเทียบระดับสากล ส่งผลให้การยางแห่งประเทศไทยต้องด าเนินการปรับกระบวนการด าเนินงาน
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการยางแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ภาครัฐ การด าเนินงานที่ส าคัญขององค์กร ตลอดจนปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหาร
จัดการองค์กรให้ทัดเทียมระบบสากลทุกด้าน  
 แผนภาพ คะแนนประเมินผลการด าเนินงานจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ตั้งแต่ปี 2559-256๓ 

 
ภาพที่ 10 คะแนนประเมินผลการด าเนินงานจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตั้งแต่ปี 2559-256๓ 
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  (2) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง  
 นับตั้งแต่จัดตั้ง กยท. เมื่อปี 2558 กยท. ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางนอกราชอาณาจักร 
(CESS) จนถึงปี 2563 โดยมีรายได้ระหว่าง 5,137 - 9,102 ล้านบาท ซึ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง 
ของ กยท. มีแนวโน้มลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการลดพ้ืนที่ปลูกยางตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ยาง 20 ปี ท าให้ผลผลิต
ลดลง และการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะปี 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID – 19 ส่งผลให้ปริมาณส่งออกยางลดลง โดยเฉพาะช่วงที่มีการปิดด่านชั่วคราวบริเวณชายแดน 
ไทย-มาเลเซีย 

ปีงบประมาณ ปริมาณส่งออก (ตัน) รายได้จากการจัดเก็บ CESS (ล้านบาท) 
2558 3,749,454 5,173 
2559 3,894,076 5,538 
2560 4,443,283 8,518 
2561 4,507,457 9,102 
2562 4,035,830 8,119 
2563 3,801,314 7,668 

ตารางที่ 27 ปริมาณส่งออกยางลดลง โดยเฉพาะช่วงที่มีการปิดด่านชั่วคราวบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย 
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 (3) ผลการด าเนินงานโครงการส าคัญ 

 3.1) งานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564  
ผลผลิต : ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ 

 กิจกรรม : อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของ กยท. ให้บรรลุตามพันธกิจ ซึ่งน ามาเป็น  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารการด าเนินการของ กยท. ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย          
พ.ศ. 2558 มาตรา 49 (1) จ านวนไม่เกินร้อยละ 10 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการของ กยท. และมาตรา 
14 วรรคสาม ในกรณีที่รายได้มีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายและค่าภาระดังกล่าวในวรรคหนึ่งนอกจากเงิน
ส ารองตามมาตรา 14 และเงินโบนัสหรือเงินรางวัลตามมาตรา 44 และ กยท. ไม่สามารถหาเงินจากทางอ่ืนใดรัฐ
พึงจ่ายเงินให้แก่ กยท. เท่าจ านวนที่ขาด โดยเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการตามนโยบายของรัฐ เป้าหมาย เกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนกับ กยท. ได้รับการพัฒนาคุณภาพและสวัสดิการจ านวน 1.159 ล้านราย 
 ผลการด าเนินการ (ณ เดือน พฤษภาคม 2564) 
 เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับ กยท. ทั้งหมด จ านวน 1.159 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย 
 งานตามนโยบายรัฐบาลของ กยท. ประจ าปีงบประมาณ 2564  

 1) ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี 36,743.05 ไร่  
 2) ปลูกแทนด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่น 43,828.40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.29 ของเป้าหมายทั้งปี 

3.2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2                                             
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ในกรณีที่
ราคายางตกต่ า ในช่วงวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) และเพื่อเพิ่มรายได้
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
เกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 1,834,087 ราย (งบประมาณ 9,717 ล้านบาท)  
- เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 1,474,269 ราย 

 - เกษตรกรที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 459, 818 ราย  
- เกษตรกรที่ยกเลิกทะเบียน 18,945 ราย 

 ผลการด าเนินงาน (ณ เดือนพฤษภาคม 2564) 
 1) ด้านจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ่ายเงินเกษตรกรแล้วรวมจ านวน 1,452,975 ราย 
 2) ด้านงบประมาณ จ่ายงวดที่ 1 – 6 เป็น จ านวนเงิน 7,507.19 ล้านบาท 
 3.3) โครงการ: สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (วงเงินสินเชื่อ 25,000 ล้านบาท) 
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเพื่อใช้ขยายก าลังการผลิต/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ณ 
ที่ตั้งเดิมหรือที่ตั้งใหม่ เป้าหมาย เพ่ิมการใช้ยาง 100,000 ตัน ต่อปี 
 ผลการด าเนินงาน (ณ เดือนพฤษภาคม 2564) 
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 1) ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 16 ราย 
 2) ปริมาณการใช้ยางเพ่ิมข้ึนตั้งแต่เริ่มโครงการ ปี 2559 – พ.ค. 2564 จ านวน 210,241 ตัน ใน
จ านวนนี้เป็นการใช้ยางระหว่าง ม.ค. – พ.ค. 2564 จ านวน 24,274 ตัน 
 3.4) โครงการ: สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อให้กับ สหกรณ์ทุกประเภท กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
ประกอบการธุรกิจเก่ียวกับยางพารา น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 ผลการด าเนินงาน (ณ เดือนพฤษภาคม 2564) 
 - จ านวนสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 378 สถาบัน ต าแหน่ง strategic วงเงินคงเหลือ 
8,298 ล้านบาท  

3.5) โครงการ: สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) 
วัตถุประสงค์เพ่ือผลักดันราคายางให้สูงขึ้นใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางและรักษา
เสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวน โดยมีเป้าหมาย ดูดซับยางออกจากระบบประมาณ 450,000 ตัน 

ผลการด าเนินงาน (ณ เดือนพฤษภาคม 2564)  
1) ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 12 ราย 

 2) วงเงินที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 4,033 ล้านบาท 
 3) ปริมาณจัดเก็บตามโครงการ ปี 2562 จ านวนเฉลี่ย 23,347 ตัน และปี 2563 จ านวนเฉลี่ย 
16,056 ตัน 
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  (4) การบริหารความเสี่ยง  
 ผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงปี 2563 มีปัจจัยเสี่ยงที่บริหารจัดการจ านวน             
20 ปัจจัยเสี่ยง สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ประเภทปจัจัยเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ SR01 การเบิกจ่ายแผนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านกลยุทธ์ SR02 การด าเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านกลยุทธ์ SR03 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของประเทศทั้งระบบ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านกลยุทธ์ SR04 การส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านกลยุทธ์ SR05 การพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านกลยุทธ์ SR06 ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคใบร่วงยางพารา 

ด้านกลยุทธ์ SR07 การระบาดของโรคติดเชื้อ COVID 19 

ด้านการเงิน FR01 ก าไรจากการด าเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านการเงิน FR02 ค่าใช้จ่ายบริหารต่อไร่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านการเงิน FR03 งบประมาณในการบริหารจัดการองค์กรไม่เพียงพอ 

ด้านการเงิน FR04 งบประมาณสนับสนุนการปลูกแทนไม่เพียงพอ 

ด้านการด าเนินงาน OR01 การจัดการมาตรฐาน FSC/GMP/ISO ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านการด าเนินงาน OR02 การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านการด าเนินงาน OR03 การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านการด าเนินงาน OR04 การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการยางไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ดา้นการด าเนินงาน OR05 การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านการด าเนินงาน OR06 ปริมาณยางผ่านตลาดยางพาราของ กยท. ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านการด าเนินงาน OR07ปริมาณผลผลิตของโรงงาน 1-6 และโรงงานไม้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ด้านการด าเนินงาน OR08 ผลผลิตยางพาราของสวนยาง 1-3 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ CRO1 การบูรณาการระเบียบ วิธีปฏิบัติ การจัดระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ตารางที่ 28 ตารางแสดงผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญปี 2563 
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 จากการด าเนินงานในปี  2563 พบว่าส่วนงานสามารถจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้อยู่ในระดับ 
ที่ยอมรับได้จ านวน 11 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ R02, SR04, SR05, SR06,SR07, FR02, OR02, OR03, OR04, 
OR06, CR01 และไม่สามารถจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จ านวน 9 ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 
SR01, SR03, FR01, FR03, FR04, OR01, OR05, OR07, OR08 

 (5) แผนแม่บทของ กยท. ที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564-2570 
  วิสัยทัศน์ 
  “บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือก้าวสู่องค์กรน าด้านยางพารา” 
  พันธกิจ 
 1. บริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยมาตรฐานสากล 

 2. บริหารคุณภาพข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการบริการ 
4. บริหารทรัพยากรและทุนมนุษย์ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร และสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองค์กร งานวิจัยและนวัตกรรมใน 
การขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริหารจัดการข้อมูลและพัฒนากระบวนการท างานตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 5.2 แผนแม่บทการจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 
  วิสัยทัศน์ 
  “กยท. เป็นองค์การแห่งความรู้ (Knowledge Organization) ด้านยางพาราท้ังระบบ” 

 พันธกิจ 
๑. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร : ส่งเสริมให้มีความรู้และนวัตกรรมด้านยางพารามาใช้เพ่ือ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง 
๒. ผู้ประกอบกิจการยาง : ส่งเสริมให้มีความรู้และนวัตกรรมด้านยางพารามาใช้เพ่ือเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน ให้ผู้ประกอบกิจการยาง 
๓. ประเทศ : ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรมด้านยางพารา 
๔. องค์กร : ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรน าความรู้และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนาฐานความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ ของ กยท. ให้เป็นองค์การแห่งความรู้ 
(Knowledge Organization) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการใฝ่เรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์สู่การสร้าง
นวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 

 5.3 แผนการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปี 2565-2570 

วิสัยทัศน์  
“ขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรให้มีสมรรถนะสูง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
นวัตกรรม และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” 
ยุทธศาสตร์ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างบุคคลากรขององค์กรให้เกิดความตระหนักในการด าเนินงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส และมีคุณธรรม เพ่ือสร้างความไว้วางใจและการยอมรับต่อผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วนต่อการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการด าเนินงานด้านการกากับดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้
เป็นไปตาม มาตรฐานสากล เพ่ือเสริมสร้างระบบการด าเนินงานที่สอดรับกับมาตรฐานการ
ด าเนินงาน ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล   

 5.4 แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5) 
ส านักตรวจสอบภายใน (สตส.) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ สตส.  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพ่ือให้การตรวจสอบภายใน
ภายใต้ขอบเขต  การปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในกฎบัตรส านักตรวจสอบภายใน สามารถสนับสนุน
การด าเนินงานของ กยท. ให้บรรลุเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
วิสัยทัศน์  
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีมาตรฐาน ช่วยเพ่ิมคุณค่าการด าเนินงานของ กยท. ให้
สามารถบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
พันธกิจ 
1. สร้างมาตรฐานกระบวนการตรวจสอบภายในให้ทัดเทียมระดับสากล และให้ความเชื่อมั่นว่า 

 การด าเนินงานของ กยท. มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ กยท. ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และกระบวนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การตรวจสอบภายในสอดรับกับการด าเนินงานของ กยท. 
3. สนับสนุนให้นักวิชาการตรวจสอบภายในเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทั้งด้านการตรวจสอบ และ
ภารกิจหลักขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
4. บริการให้ค าปรึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าแก่ กยท. และเกษตรกรชาวสวนยาง 
5. สร้างเสริมจริยธรรมของ สตส. 
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ยุทธศาสตร์ด้านการตรวจสอบภายใน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพ นตส. 

1.1 นตส. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 

2.1 มีระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการตรวจสอบ 
2.2 มีการพัฒนา/ปรับปรุงคู่มือในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
2.3 มีการพัฒนา/ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารด้านการให้ค าปรึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
3.1 การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3.2 ภาพลักษณ์ของ สตส. ได้รับการยอมรับและการให้ความเชื่อมั่น 

5.5 แผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กยท. ประจ าปี 2564 – 256๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

1.1 พัฒนาระบบงานในการบริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.  
1.2 พัฒนาบุคลากรในการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2.1 พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.2 ยกระดับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.6 แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาด ปี 2564 – 2566 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า  

1.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรู้และความพึงพอใจของ กยท.  
1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการลูกค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศ  
2.1 การยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการตามมาตรฐานสากล  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม  
 3.1 เสริมศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการ  
 3.2 การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ 

5.7 แผนบริหารจัดการนวัตกรรม การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 – 2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม  

 1.1 ยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านนวัตกรรม  
 1.2 เสริมสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม จากความรู้สู่การใช้ประโยชน์  
 2.1 สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมจากองค์ความรู้เพ่ือมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด  
 2.2 การถ่ายทอดนวัตกรรมสู่การน าไปใช้ประโยชน์แก่ลูกค้า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนากระบวนการนวัตกรรมเพ่ือผลักดันผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์   
3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และการพัฒนา
นวัตกรรม 

 5.8 แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล กยท. ปี 2563 – 2565 
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเชิงกลยุทธ์มุ่งสู่การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิต 

ในการท างานที่สมดุลอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบงานบุคคลโดยใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการด าเนินงาน 

 6) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (7s) 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กยท. ด้วย 7S McKinney 
Framework ไ ด้ แ ก่  ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร  ( Strategy) โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Structure) ร ะบ บ ง า น  ( System)  
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (Shared Value) ทักษะ (Skill)  บุคลากร (Staff) และลักษณะการท างาน (Style) สรุปได้ดังนี้   
 1)  กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กยท. มีจุดแข็งที่ส าคัญ คือ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่น่าเชื่อถือ  
มีบทบาทหนาที่เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบครบวงจร 
ที่ถูกก าหนดไวตามกฎหมายอย่างชัดเจน ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และเป็นองค์กรเดียว 
ที่สามารถจัดเก็บรายได้จากการส่งออกยางเพ่ือน ามาด าเนินภารกิจองค์กร อีกทั้งมีผลงานที่โดดเด่นที่น่าเชื่อถือ 
ด้านวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตยาง หน่วยงานในภูมิภาคมีความใกล้ชิดและให้การสนับสนุนกิจกรรม 
ของสถาบันเกษตรกรเครือข่ายและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการยอมรับ นอกจากนี้ยังมีการท าบันทึก
ข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งช่วยสนับสนุนภารกิจองค์กร อาทิ จัดท าโครงการพ่ีเลี้ยงกับ กยท. ความร่วมมือ 
ในการวิจัยกับ M-tech เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กยท. มีจุดอ่อน ที่ส าคัญ คือการขาดแนวทางการใช้ประโยชนจาก
สินทรัพย์องค์กรที่มีอยู่จ านวนมาก และความสามารถในการวิจัย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ า ที่ต้อง 
ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน ลงทุนสูงหรือเป็นโครงการขนาดใหญ่ เช่น การผลิตยางล้อ ยังไม่เพียงพอ รวมถึงข้อจ ากัด 
ด้านงบประมาณในการด าเนินงาน ทั้งรายได้จากค่าธรรมเนียมส่งออกยางและการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
ทีม่ีแนวโน้มลดลง 
 2) โครงสร างองค์กร (Structure) กยท. มีการจัดโครงสร้าง ล าดับชั้น หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ที่เป็นทางการอย่างชัดเจนและครอบคลุมแหล่งปลูกยางส าคัญทุกพ้ืนที่  มีศูนย์กลางในการก าหนดนโยบาย 
และถ่ายทอดนโยบายไปยังส่วนภูมิภาค มีสินทรัพย์ สวนยาง โรงงานแปรรูปยางของตนเอง มีพ้ืนที่ให้บริการ 
ด้านตลาด ศูนย์บริการทดสอบและท าการวิจัย รวมทั้งหน่วยงานภูมิภาคให้บริการเกษตรกรในแหล่งปลูกยางส าคัญ 
45 จังหวัด อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนคือ สายการบังคับบัญชายาว ท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหาร  
และตัดสินใจ โครงสร้างองค์กรยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินภารกิจ
บางอย่างยังขาดเอกภาพ เช่น ด้านโรงงานและธุรกิจ นอกจากนี้ สวนยางและโรงงานแปรรูปยางของ กยท. ยังขาด
ประสิทธิภาพในการผลิตและการตลาด เสียเปรียบในเชิงการแข่งขันกับเอกชน 
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 3) ระบบงาน (Working System) กยท. มีการก าหนดลักษณะงานและต าแหน่งงานที่ชัดเจน มีระบบ 
การตรวจสอบ การติดตามประเมินผล การบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในพนักงานทุกระดับ 
ให้ความส าคัญกับเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจแนวใหม่ (Enablers) ของ สคร. และมีการน าระบบเทคโนโลยี 
ดิจิทัลมาใช้ครอบคลุมงานส าคัญ อาทิ ฐานข้อมูลพนักงาน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ ระบบสารบรรณ 
บัญชี การเงิน พัสดุ ระบบค่าธรรมเนียมส่งออกยาง มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยัง  กยท. เขต 7 เขต  
อย่างไรก็ตามระบบการท างานยังมีจุดอ่อนในบางประเด็น คือ ต้นทุนการบริหารสูง ข้อมูลด้านธุรกิจแปรรูปยาง 
ของ กยท. ระหว่างผู้ผลิตและผู้ขายยังขาดเอกภาพ ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารยังไม่เพียงพอ รวมทั้ง
ขาดการ LEAN ระบบงานที่ซ้ าซ้อน นอกจากนี้บางส่วนงานยังไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ครบถ้วนและไม่มีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย รวมทั้งลักษณะงานด้านบริการบางส่วนไม่มีการจัดท าข้อตกลงระดับการให้บริการ  
(Service Level Agreement: SLA) อย่างเป็นระบบหรือเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ยังขาดความคล่องตัว
ด้านงบประมาณ เมื่อเทียบกับเอกชนที่มีความสะดวกรวดเร็วทั้งในขั้นตอนการพิจารณา อนุมัติและจัดสรรเงิน 
 4) ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร (Shared values) กยท. มีการก าหนดค่านิยมองค์กรที่ชัดเจนและเผยแพร่ 
ให้พนักงานทราบอย่างแพร่หลาย โดยสนับสนุนให้พนักงานน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและการท างาน
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ยังไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ เด่ นชัด เนืองจากเพ่ิงจัดตั้งองค์กรได้ เพียง 6 ปี  และ 
ทั้ง 3 หน่วยงานมีวัฒนธรรมของตนเองที่ต้องใช้ระยะเวลาในการหลอมรวม 
 5) ทักษะ (Skill) กยท. มีความเชี่ยวชาญในภารกิจทั้งส่งเสริม วิจัยและพัฒนาและการประกอบธุรกิจยาง 
โดยเฉพาะวิจัยพัฒนาและส่งเสริมยางระดับต้นน้ าที่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการให้การยอมรับ  
มีกระบวนการการจัดท าและถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างพนักงานเก่าที่ก าลังจะเกษียณและพนักงานใหม่  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม กยท. ยังขาดทักษะและองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสร้าง
คุณค่าและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอนาคต เช่น ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การซื้อขาย
ออนไลน์ เทคโนโลยียางระดับปลายน้ า เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันจ าเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมา
ด าเนินการในบางภารกิจ  
 6) บุคลากร (Staff) บุคลากร กยท. มีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญหลายสาขา มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายสถาบันเกษตรกร 
ในระดับพ้ืนที่ สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือร่วมผลักดันภารกิจองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย  
ที่ก าหนด อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนในการสรรหาพนักงานทดแทนบุคลากรเชี่ยวชาญที่เกษียณหรือสาขาที่ขาดแคลน 
ท าให้เกิดช่องว่างในการท างานหรือต่ อยอดจากงานเดิมที่ได้ท าไว้ รวมทั้งบางส่วนงานมีบุคลากรน้อย  
แต่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน และไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เฉพาะด้านอย่างเพียงพอ 
 7) ลักษณะการท างาน (Style) กยท. มีจุดแข็งด้านการท างานที่มีความเชื่อมโยงในเชิงนโยบาย  
จากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดและถ่ายทอด 
ไปยังส่วนงาน/หน่วยงานอย่างชัดเจน มีการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้สามารถสั่งการและสื่ อสารกับ 
พนักงาน กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ผู้บริหารและพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม 
มีจุดอ่อนที่การประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรและบุคคลภายนอก ส่วนใหญ่เป็นในเชิงรับ ต้องปรับบทบาท
ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้มากขึ้น และยังท างานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการทั้งในเชิงองค์ความรู้   
การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกัน 
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1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) -  เป นหน่ วย งานรั ฐวิ ส าหกิ จ  ที่ น่ า เ ช่ือถื อ  
มีบทบาทหนาที่เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแล
การบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ
ครบวงจร ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 
-  มีการท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงาน
ขององค์กร 
- เป็นองค์กร เดียวที่ สามารถจัด เก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมจากผู้ส่งออกยางเพื่อน ามาใช้ในการ
ด าเนินภารกิจตาม พ.ร.บ. กยท. ปี 2558 
- หน่วยงานในภูมิภาค  มีความใกล้ชิดและให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันเกษตรกรเครือข่าย
และพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง ส งผลให้เกิดการ
ยอมรับ   

- ขาดแนวทางการใชประโยชนจากสินทรัพย์องค์กรที่
มีอยู่จ านวนมาก  
- การวิจัย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ า ท่ีต้องใช้
เทคโนโลยีซับซ้อน ลงทุนสูงหรือเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ เช่น การผลิตยางล้อ ยังไม่เพียงพอ 
- มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด า เนินงาน  
ทั้งรายได้จากค่าธรรมเนียมส่งออกยางและการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่มีแนวโน้มลดลง 

2. โครงสร้าง (Structure) - มีการจัดโครงสร้าง หน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเป็น
ทางการอย่างชัดเจนและครอบคลุมแหล่งปลูกยาง
ส าคัญทุกพ้ืนท่ี 
- มีศูนย์กลางในการก าหนดนโยบายและถ่ายทอด
นโยบายไปยังส่วนภูมิภาค 
- มีสินทรัพย์ทั้งอาคาร ที่ดิน โกดัง และพื้นที่ใช้
ประโยชน์เชิงธุรกิจและให้บริการเกษตรกรจ านวนมาก 

- สายการบังคับบัญชายาว ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การบริหารและตัดสินใจ 
- โครงสร้างองค์กรยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจ
ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินภารกิจ
บางอย่างยังขาดเอกภาพ เช่น ด้านโรงงานและธุรกิจ  
- สวนยางและโรงงานแปรรูปยางของ กยท. ยังขาด
ประสิทธิภาพในการผลิตและการตลาด เสียเปรียบใน
เชิงการแข่งขันกับเอกชน 

3. ระบบงาน (System) - มีการก าหนดลกัษณะงานและต าแหน่งงานที่ชัดเจน 
- มีระบบการตรวจสอบ การติดตามประเมินผล  
การบริหารความเสี่ยง การสงเสริมคุณธรรม จรยิธรรม
ในพนักงานทุกระดับ  
- ให้ ค วามส าคั ญกั บ เ กณฑ์ ก รประ เมิ นผล
รัฐวิสาหกิจแนวใหม่ (Enablers) ของ สคร. 
- มีการน าระบบเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ครอบคลุม
งานส าคัญขององค์กร              
- มีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยัง กยท. 
เขต 7 เขต 

-  ขาดระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
- ต้นทุนการบริหารสูง  
- ข้อมูลด้านธุรกิจแปรรูปยางของ กยท. ระหว่างผู้ผลิต
และผู้ขายยังขาดเอกภาพ  
- ขาดการ LEAN ระบบงานที่ซ้ าซ้อน บางส่วนงานยังไม่มี
คู่มือการปฏิบัติงานที่ครบถ้วนและไม่มีการปรับปรุงให้
ทันสมัย  
- ขาดความคล่องตัวด้านงบประมาณ เมื่อเทียบกับเอกชน 
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4. ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร 
(Shared Value) 

- มีการก าหนดค่านิยมองค์กรที่ ชัดเจนและ
เผยแพร่ให้พนักงานทราบอย่างท่ัวถึง (RAOT) 

กยท. เพิ่งจัดตั้งมาประมาณ 6 ปี ยังขาดการหลอม
รวมวัฒนธรรมเดมิของสามองค์กรให้เป็นวัฒนธรรม
ใหม่ขององค์กร 

5. ทักษะ (Skill) กยท. มีความเช่ียวชาญในภารกิจทั้งส่งเสริม วิจัย
และพัฒนาและการประกอบธุรกิจยาง โดยเฉพาะ
วิจัยพัฒนาและส่งเสริมยางระดับต้นน้ า 
- ที่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการ
ให้การยอมรับ  
- มีกระบวนการการจัดท าและถ่ายทอดองค์
ความรู้ระหว่างพนักงานเก่าที่ก าลังจะเกษียณและ
พนักงานใหม่เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

-  กยท. ยังขาดทักษะและองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
สร้างคุณค่าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กรในอนาคต เช่น ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ 
การซื้อขายออนไลน์ เทคโนโลยียางระดับปลายน้ า 
เทคโนโลยีดิจิทัล 

6. บุคลากร (Staff) - บุคลากร กยท. มีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญ
หลายสาขา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่และปรับตัวกับสถานการณท์ี่เปลีย่นแปลงไดด้ ี 
- บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่มีความสัมพันธ์ที่
ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายสถาบัน
เกษตรกร ในระดับพื้นที่  สามารถสื่ อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อร่วมผลักดันภารกิจองค์กรที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

- ขาดการวางแผนสรรหาพนักงานทดแทนบุคลากรที่
เชี่ยวชาญหรือสาขาที่ขาดแคลน ท าให้เกิดช่องว่างใน
การท างานหรือไม่สามารถต่อยอดจากงานเดิมที่ได้ท าไว ้ 
- บางส่วนงานมีบุคลากรน้อย แต่ต้องรับผิดชอบ
หลายด้าน และไม่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้เฉพาะ
ด้านอย่างเพียงพอ 

7. ลักษณะการท างาน (Style) - มีความเช่ือมโยงการท างานในเชิงนโยบาย 
จากฝ่ายบริหารไปสู่ผู้ปฏิบัติ โดยมีการก าหนด
ตัวช้ีวัดและถ่ายทอดไปยังส่วนงาน/หน่วยงานอย่าง
ชัดเจน 
-  มีการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้
ส า ม า ร ถสั่ ง ก า ร แ ล ะ สื่ อ ส า ร กั บ พนั ก ง า น 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  
- ผู้บริหารและพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 

 - ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ไ ป ยั ง เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ
บุคคลภายนอก ส่วนใหญ่เป็นในเชิงรับ ต้องปรับ
บทบาทประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้มากขึ้น 
- ท างานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการทั้งในเชิง
องค์ความรู้  การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการที่
เชื่อมโยงและสนับสนุนกัน 
 

ตารางที่ 29 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
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บทที่ 2 
การวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร ์

2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรและประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ 
  1)  การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร พิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของ กยท. โดยจ าแนกเป็น 4 ด้าน
ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง (S : Strength) จุดอ่อน (W : Weaknesses) โอกาส (O : Opportunities) และอุปสรรค 
(T: Threats) โดยมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ดังนี้ 

จุดแข็ง (STRENGTH) 

1. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่น่าเช่ือถือ เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบครบวงจร ตาม พ.ร.บ.การ
ยางแห่งประเทศ พ.ศ. 2558 
2. เป็นองค์กรเดียวที่สามารถจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ส่งออกยางเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินภารกิจ 
3. เป็นองค์กรเดียวที่มีมีฐานข้อมูลเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยางและมีหน่วยงานในภูมิภาคครอบคลุมแหล่งปลูกยางทุกพื้นที่ 
4. มีสินทรัพย์ทั้งอาคาร ที่ดิน โกดัง และพื้นที่ใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจและให้บริการเกษตรกรจ านวนมาก 
5. มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ครอบคลุมงานส าคัญขององค์กร 
6. กยท. มีองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริม วิจัยและพัฒนายางทั้งระบบครบวงจรที่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการให้การยอมรับ  
7. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายสถาบันเกษตรกร ในระดับพื้นที่สามารถสื่ อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อร่วมผลักดันภารกิจองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
8. มีการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั่วทั้งองค์กร ท าให้สามารถสั่งการและสื่อสารกับพนักงาน กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  
9. ผู้บริหารและพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดปลูกยางพารา 
จุดอ่อน (WEAKNESS) 

1. ขาดแนวทางการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์องค์กรที่มีอยู่จ านวนมาก 
2. การวิจัย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ า ที่ต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อน ลงทุนสูงหรือเป็นโครงการขนาดใหญ่ เช่น การผลิตยางล้อยังไม่เพียงพอ 
3. มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินงาน ทั้งรายได้จากค่าธรรมเนียมส่งออกยางและการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่มีแนวโน้มลดลง 
4. สายการบังคับบัญชายาว ท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหารและตัดสินใจ 
5. โครงสร้างองค์กรยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินภารกิจบางอย่างยังขาดเอกภาพ เช่น ด้านโรงงานและ
ธุรกิจ  
6. ขาดระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
7. ต้นทนุการบริหารสูง 
8. กยท. ยังขาดทักษะและองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสร้างคุณค่าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอนาคต เช่น ด้านธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การซ้ือขายออนไลน์ เทคโนโลยียางระดับปลายน้ า เทคโนโลยี   ดิจิทัล 
9. ขาดการหลอมรวมวัฒนธรรมเดิมของสามองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร 
10. ท างานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการทั้งในเชิงองค์ความรู้ การขับเคลื่อนแผนงาน โครงการที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกัน 
โอกาส (OPPORTUNITIES) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความส าคัญกับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน BCG 

Model และส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง 
2. ผลกระทบจากโรคระบาดโคโรนา COVID -  19 ช่วยกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อและสาธารณสุข เช่น ถุงมือยาง 

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีส่วนผสมยางพารา 
3. พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และผลกระทบ COVID 19 ช่วยส่งเสริมระบบการค้า

ออนไลน์ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
4. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซ่ึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร  
5. กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก ช่วยกระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติมากที่สุดของโลกและมีพื้นที่เหมาะสม 
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อุปสรรค (THREAT) 
1. งบประมาณของรัฐบาลมีจ ากัด และจ าเป็นต้องใช้ในการฟื้นฟูเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 ไม่สามารถสนับสนุน
ภารกิจของ กยท. ได้อย่างเพียงพอ 
2. เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมส่งออกยางขององค์กร 
3. การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสวนยางเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่ผลิตภาพการผลิตจะต่ าลง 
4. แรงงานที่ขาดทักษะ ที่จะถูกทดแทนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว หรือการท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 
5. ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศอาจท าให้การวางแผนและคาดการณ์ผลผลิตมีความคลาดเคลื่อน เกิดการอุบัติของโรคยางใหม่ ๆ และภัย
ธรรมชาติถี่ขึ้น  
6. พ.ร.บ. ผังเมืองปี 2562 และ พ.ร.บ. ป่าไม้ 2484 เป็นอุปสรรคในการขยายโรงงานแปรรูปยางและ พัฒนาการแปรรูป  และเฟอร์นิ เจอร์ไม้
ยางพารา 

ตารางที่ 40 ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 

 2) การวิเคราะห์ความท้าทายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge : SC) 
 วิเคราะห์จากจุดอ่อนที่เป็น Ranking สูง combination ประเด็นของจุดแข็ง และโอกาส 
ขององค์กร แต่เป็นประเด็นที่องค์ยังต้องปรับปรุงเมื่อเทียบกับคู่เทียบ หรือ combination ประเด็นของจุดอ่อน  
และภัยคุกคามขององค์กร พบว่า กยท. มีความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน ดังนี้ 
 (1) การสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่ยางพาราทั้งระบบ (W2,W4,W8,T1,T2) 
 (2) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังให้กระชับและครอบคลุมระบบงานรวมทั้งตอบสนอง
ภารกิจใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพ (W4,W5,W10,O1) 
 (4) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งมีระบบเตือนภัย
และเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยางพารา (W4,W6,T5) 
 (4) พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (W4,W5,W6,W7,W9,W10,T1,T2) 
 (5) สร้างรายได้จากสินทรัพย์และบริการขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ (W1,W2,T6) 
 (6) ส่งเสริมการวิจัยผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ า และโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพ่ือเพ่ิมการใช้ยางในประเทศ (W2, O1) 

3) การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
  (1)  การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage : SA)  

วิเคราะห์จากจุดแข็งที่มี Ranking สูง ๆ Combination กับจุดแข็งและโอกาสขององค์กร พบว่า 
กยท. มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1) กยท. มีหน่วยงานภูมิภาคที่ครอบคลุมแหล่งปลูกยางทั้งประเทศ มีห้องปฏิบัติการทดสอบยาง 
ที่ได้มาตรฐานสากล และมีกลไกของรัฐสนับสนุนการพัฒนายางทั้งระบบ (S1,S4,o1) 

  2) กยท. มีการส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่เหมาะสมและยั่งยืน (S1,S4,O6) 
 4) กยท. เป็นองค์กรเดียวที่สามารถจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยาง CESS จากผู้ส่งออก 
เพ่ือน ามาบริหารงานขององค์กรและมีแผนพัฒนาระบบการจัดเก็บ CESS อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ(S2,O4) 
 4) กยท. มีสินทรัพย์จ านวนมากที่มีโอกาสน ามาสร้างรายได้และต่อยอดทางธุรกิจ (S4,S6,O2,O4) 
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 5) กยท. มีฐานข้อมูลเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางที่สามารถน า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน (S4,O4) 

 6) กยท. มีองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและส่งเสริม 
ด้านยางพาราท้ังระบบครบวงจรทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า (S6,S7,S8,O1) 
 7) กยท. มีช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานทุกระดับชั้นท าให้สามารถ
สื่อสารนโยบาย ข้อสั่งการ แผนงาน/โครงการได้โดยตรงและรวดเร็ว (S5,S8,O4) 

4) การวิเคราะห์ความสามารถพิเศษและความสามารถพิเศษท่ีจ าเป็นในอนาคต 
 (1) การวิเคราะห์ความสามารถพิเศษ (Core Competency : CC) 

 การวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กร ใช้เครื่องมือ VRIO Analysis ของ Jay B. Barney  
ซึ่งประกอบด้วย คุณค่า (Value) ความหายาก (Rareness) ความสามารถในการเลียนแบบ ( Imitability)  
และการจัดการองค์กร (Organization) ดังนี้ 
  1) คุณค่ า (Value) กยท. มีนั กวิ จั ยและบุคลากรด้ านการส่ งเสริมที่ ครอบคลุมยางพารา 
ทั้งในด้านต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า โดยมีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังรองรับงานวิจัย  และส่งเสริม 
ด้านต่างๆที่ชัดเจน ได้แก่ สถาบันวิจัยยาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง ฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมยางการยางแห่งประเทศ
ไทยเขต 7 เขต มีการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตด้านต่าง ๆ ไปยังพ้ืนที่ปลูกยางทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลานาน  
สามารถยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศจ านวนมาก อาทิ การกระจายพันธุ์ยาง สวย.251 
ซึ่งให้ผลผลิตสูงกว่า RRIM 600 การเผยแพร่ระบบกรีด สูตรปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การสนับสนุนเกษตรกรผลิต
ยางให้ได้มาตรฐานยาง GAP,GMP การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากยางแห้งและน้ ายางเพ่ือเพ่ิมมูลค่า อาทิ  
ถนนยางพารา บล็อกยางปูพื้น หุ่นจ าลองทางการแพทย์ ของช าร่วย เป็นต้น 
 2) ความหายาก (Rareness) กยท. มีนักวิจัยและส่งเสริมด้านยางพาราจ านวนมากมีฐานข้อมูลวิจัยยาง
กว่า 1,000 เรื่อง มีความพร้อมในการบูรณาการความร่วมมือด้านวิจัยกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งมีขีดความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น โรคระบาดยางพาราชนิดใหม่ การส่งเสริมการปลูกยางใน
พ้ืนที่แห่งใหม่ เป็นต้น ในขณะที่นักวิจัยและนักส่งเสริมด้านยางพาราจากหน่วยงานอ่ืนมีอยู่น้อยและผลงานยังไม่เด่นชัด 
 4) ความสามารถในการเลียนแบบ (Imitability) บุคลากรของ กยท. เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์
ด้านยางพารามายาวนาน มีความใกล้ชิดและดูแลเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยยางหรือนักส่งเสริมด้านยางพารา 
จากหน่วยอ่ืนมีองค์ความรู้ และประสบการณ์ท่ีน้อยกว่า บุคลากร กยท.   
  4) การจัดการองค์กร (Organization) กยท. มีงบประมาณและเครื่องมือที่จ าเป็นในการด าเนินงานด้าน
วิจัยและส่งเสริมยางพาราอย่างเพียงพอ มี กยท. จ. กระจายใน 45 จังหวัดมีศูนย์วิจัยยาง 5 แห่ง มีห้องปฏิบัติการทดสอบ
ควบคุมที่ได้มาตรฐานสากล มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก มีระบบสวัสดิการที่ดี 
รวมทั้งมีพันธมิตรและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับยางพาราจ านวนมาก 
  จากการวิเคราะห์ VRIO สรุปความสามารถพิเศษของ กยท. ได้ดังนี้ 

CC1. มีบุคลากรที่ เชี่ยวชาญและงบประมาณสนับสนุนการวิจัยมีละพัฒนายางทั้งระบบ  
ตั้งแต่ระดับต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า 
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CC2. มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการส่งเสริมการผลิตยาง การแปรรูปและการตลาด
ยางแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางให้ได้มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด 
CC3 มีประสบการณ์และความใกล้ชิดกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง
มาอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
CC4 เป็นองค์กรเดียวที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยาง
เพ่ือน ามาจัดงบประมาณบริหารจัดการภารกิจขององค์กร 

  (2) ความสามารถพิเศษในอนาคต 
 จากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง กยท. เพ่ือเป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ยางพาราของประเทศอย่างเป็นระบบครบวงจร มีเอกภาพสามารถด าเนินการไปได้อย่างอิสระ คล่องตัว และ 
ใช้ยางพาราและผลิตผลจากยางพาราให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดย กยท. มีสมรรถนะหลักที่เป็น
ความช านาญ หรือสามารถพิเศษขององค์กรในเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. กยท. พ.ศ. 2558 และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน จึงได้ก าหนดให้มีแนวทางทบทวนความสามารถพิเศษ โดยสรุปผลการทบทวนที่มี
ประเด็นเก่ียวข้องกับ กยท. ดังนี้ 

ความสามารถพิเศษในปัจจุบัน ความสามารถพิเศษที่จ าเป็นในอนาคต 
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ศึกษาวิจัยและส่งเสริมการพัฒนายางตั้งแต่
ระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่มุ่งเน้นระดับปลายน้ า ตอบสนอง
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถใช้ทดแทน
แรงงานคน 

มีประสบการณ์และความใกล้ชิดกับเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง
มาอย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงระบบส่งเสริมและ
พัฒนายางที่เข้าถึงเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการ
ยาง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการช่วยเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจด้านยางพาราผ่านช่องทางการตลาด
สมัยใหม่ เช่น ระบบซื้อขายออนไลน์ แพลทฟอร์มส าหรับแผน
ธุรกิจ การค านวณราคาซื้อขายระหว่างประเทศ  

มีเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปยางที่
เหมาะสมกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปร่วมกับเกษตรกร  
ผู้ประกอบกิจการยางโดยค านึงถึงเทคโนโลยีที่ใช้เงินทุนไม่สูงมาก
และเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน มีข้อมูลต้นทุนของเทคโนโลยีที่ชัดเจน
เพ่ือประกอบการตัดสินใจน าไปใช้ประโยชน์ 

เป็นองค์กรเดียวที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมายในการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ส่งออกยางเพ่ือน ามาจัดงบประมาณบริหาร
จัดการภารกิจขององค์กร 

ปรับปรุงกระบวนงาน ประสิทธิภาพในการจัดเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมส่งออกยางเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออก
มากขึ้น ลดการรั่วไหลและรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ One Stop Service 

ตารางที่ 31 ตารางความสามารถพิเศษในปัจจุบันและความสามารถพิเศษท่ีจ าเป็นในอนาคต 
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 จากการวิเคราะห์ความสามารถพิเศษที่จ าเป็นในอนาคตเมื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลโครงสร้างและอัตราก าลัง  
(ด้าน HCM) ในปัจจุบันจะพบว่า กยท. มีพนักงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 6 และ GEN Y มีระดับความรู้ตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่สามารถพัฒนาทักษะ และสั่งสมความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ตามภารกิจองค์กรใน
อนาคตได้ โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องไปก าหนดหรือทบทวน competency เพ่ิมเติมหรือให้สอดคล้องกับ
ต าแหน่งของพนักงานแต่ละระดับ โดยใช้แนวคิด Multi-skill เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
รวมทั้งสรรหาพนักงานที่มพ้ืีนฐานและประสบการณ์งานวิจัยระดับปลายน้ าเพ่ิมข้ึน 
 2.2 การวิเคราะห์ต าแหน่ง วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร ์
 1) การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  
 จากวิสัยทัศน์ของการยางแห่งประเทศไทย “องค์กรน าด้านยางพาราระดับโลก” โดยมีพันธกิจ 6 ด้าน คือ  

 1. ประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า นวัตกรรมยาง
 ผลิตภัณฑ์ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
. 2. ประชาชนและผู้บริโภค สร้างความตระหนักและรับรู้คุณค่าของการใช้ยางธรรมชาติแก่ประชาชน และ

ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาที่เป็นธรรม 
 .4  เกษตรกรชาวสวนยาง ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
 ๔. สถาบันเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
 5. ผู้ประกอบกิจการยาง ส่งเสริมการค้าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

6. องค์กร บริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคงทางการเงิน มีสมรรถนะสูง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล 

 ทั้งนี้การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กรในช่วงแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2564 - 2570 เพ่ือตอบสนอง
ต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และการด าเนินงานตามพันธกิจขององค์กร จึงมีการพิจารณาก าหนดตาม Guiding Principles ดังนี้  
 1. การสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางระดับโลก มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าจากยางธรรมชาติและยกระดับสินค้ายางให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยมและมุ่งเป้าตอบสนองอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้ง ประยุกต์ใช้ BCG Model เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและปัจจัยที่เอ้ือต่อการลงทุน มุ่งสนับสนุนให้ไทยเป็นแหล่งผลิตยางที่มีระบบการจัดการสมัยใหม่ที่ได้มาตรฐาน 
โดยค านึงถึงการเกื้อกูลสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ กยท. มีหน่วยงานวิจัยที่มีศักยภาพในการวิจัยคือ สถาบันวิจัยยาง ฝ่ายวิจัย
อุตสาหกรรมยาง ฝ่ายเศรษฐกิจยาง ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดและสังคม โดยมีพันธมิตร
ทางการวิจัยและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่สามารถต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ อันจะสามารถเพ่ิมคุณค่า
สินค้ายางในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน กยท . ได้สนับสนุนงบประมาณวิจัยทั้งบุคลากรภายใน และ
บุคคลภายนอก มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมใช้จ านวนมาก อาทิ ถนนยางพารา บล็อคยางปูพ้ืน หุ่นจ าลองทาง
การแพทย์ ยางปูพื้นสระน้ าและคอกปศุสัตว์ เป็นต้น 
 2. การสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการใช้ยางธรรมชาติ มุ่งสร้างการรับรู้และสร้างคุณค่าของการใช้ยาง
ธรรมชาติต่อประชาชนและผู้บริโภค โดยใช้จุดเด่นด้านภาพลักษณ์การท าสวนยางอย่างยั่งยืน คุณภาพวัตถุดิบ              
ความหลากหลายในการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้กลไกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคและการ
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มีส่วนร่วมของชุมชน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์
ทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ 
 3. การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร  มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของเกษตรกรและสภาพพ้ืนที่ โดยเน้นเพ่ิมผลิตภาพต่อหน่วยมากกว่าการขยายพ้ืนที่ และสร้างรูปแบบการผลิตที่
ยั่งยืน การส่งเสริมเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า เกษตรปลอดภัยที่มีมาตรฐานรองรับ เช่น GAP และเกษตรอัจฉริยะที่มีการ
น าเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในสวนหรือแปลงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตโดยไม่หวังพ่ึงดินฟ้าอากาศเพียงอย่างเดียว พัฒนาเกษตรกร
ชาวสวนยางให้เป็น Smart Farmer รวมทั้งพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เช่น ข้อมูลสารสนเทศด้านยางพารา ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเพ่ือบริหารจัดการการผลิต การตลาดและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน 
 4. การด าเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกร มุ่งเน้นให้สถาบันเกษตรกรมีการ
รวมกลุ่มโดยสมัครใจ เสียสละเพ่ือส่วนรวม และบริหารจัดการแบบมืออาชีพ สามารถวางแผนการตลาดและจัดท า
แผนธุรกิจที่น่าเชื่อถือ มีการลงทุนต่อยอดธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งจ้างงาน
เศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้ในชุมชน  
 5. การด าเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผู้ประกอบกิจการยาง มุ่งเน้นการเข้าถึง 
แหล่งเงินทุน การลดขั้นตอนหรืออุปสรรคทางการค้า การถ่ายทอดนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบ
กิจการยางและสามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการให้บริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 
 6. องค์กร บริหารจัดการองค์กรให้มีความมั่นคงทางการเงิน มีสมรรถนะสูง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล 
 โดยสามารถแสดงการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวได้ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

ระยะสั้น ปี  

2564-2565 

ระยะกลาง ปี  
2566-2567 

ระยะยาว ปี  
2568-2570 

เป้าหมายท่ีส าคัญ   

กยท. มีการยกระดับองค์กรในทุกมิติ ทั้งการ
บริหารจัดการองค์กร การเพิ่มศักยภาพในการ
วิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการแปรรูปการ
ผลิตและการตลาด และการประกอบธุรกิจ 

เป้าหมายท่ีส าคัญ                             

กยท. ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล
และเป็นองค์กรน าในระดับภูมิภาค 

เป้าหมายท่ีส าคัญ 

ก ย ท . ก้ า ว สู่ ก า ร เ ป็ น อ ง ค์ ก ร 
ช้ันน าระดับโลก 
 
 

คู่เทียบ 

จีน ประเมินผลการด าเนินงานจากมูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางระหว่างไทยกับจีน ปี 
2564 - 2565 

คู่เทียบ 

จีน ประเมินผลการด าเนินงานจาก
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางระหว่าง
ไทยกับจีน ปี 2566-2567 

คู่เทียบ 

จีน ประเมินผลการด าเนินงานจาก
มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง
ร ะห ว่ า ง ไ ทย กั บ จี น  ปี  2568- 
2570 



 

  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
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ความเชื่อมโยงระหว่างความท้าทายและความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์กับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น กยท. มีหน่วยงานภูมิภาคท่ีครอบคลุมแหล่งปลูกยางทั้งประเทศ 
มีห้องปฏิบัติการทดสอบยางที่ได้มาตรฐานสากล และมีกลไกของรัฐสนับสนุนการพัฒนายางทั้งระบบ (SA1) และ 
กยท. มีองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและส่งเสริมด้านยางพาราทั้งระบบครบวงจรทั้งต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า (SA6) เชื่อมโยงกับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ระยะสั้น ที่เป็นปัจจัยเอ้ืออ านวยต่อการยกระดับ
องค์กรในทุกมิติ ทั้งการบริหารจัดการองค์กร การเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการแปรรูปการ
ผลิตและการตลาด และการประกอบธุรกิจ 
 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร รวมทั้งมีระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยางพารา (SC3) และ พัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง (SC4)  และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็น กยท. มีช่องทางสื่อสารสมัยใหม่ระหว่างผู้บริหาร
กับพนักงานทุกระดับชั้น ท าให้สามารถสื่อสารนโยบาย สั่งการได้โดยตรงและรวดเร็ว เชื่อมโยงกับต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ระยะกลางที่สนับสนุนให้ กยท. ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัลและเป็นองค์กรน าในระดับภูมิภาค 

 2) การวิเคราะห์ Gap Analysis  
 จากการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ องค์กรน าด้านยางพาราระดับโลก 
การวิ เคราะห์สิ่ งที่องค์กรจะต้องด าเนินการเพ่ิมเติม หรือ Gap Analysis เ พ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น  
มีประเด็นส าคญัดังนี้ 
 ข้อจ ากัดด้านการพัฒนาก าลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมยาง กยท. ไม่มีภารกิจโดยตรงในการผลิตบุคลากร
เพ่ือป้อนอุตสาหกรรมยางที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการผลิตบุคลากรเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษา ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรม
อาจมีความต้องการบุคลากรที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องมีทักษะในการใช้เครื่องมือเครื่องจักรต่าง  ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 ข้อจ ากัดด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานที่ เ พียงพอและโลจิสติกส์ที่มี
ประสิทธิภาพจะเป็นสิ่งจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมยางในประเทศ ซึ่ง  กยท. ไม่มีภาระหน้าที่และ
งบประมาณสนับสนุนประเด็นดังกล่าว  
 3) การวิเคราะห์ Business Model 
 จากการก าหนดต าแหนงทางยุทธศาสตร์และทิศทางการด าเนินงานในอนาคตของ กยท. ตาม  
Guiding Principles สามารถแสดงรูปแบบของ Business Model ของ กยท. โดยใช้ Business Model Canvas               
ซ่ึ งประกอบด วย 1) Key Partners 2) Key Activities 3) Value Preposition 4) Customer Relationship     
5)Customer segments 6) Key Resources 7) Channels 8) Cost Structure และ 9) Revenue Structure 
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  ตารางที่ 32 การวิเคราะห์ Business Model 

KEY Partners 
(คู่ค้า) 

คู่ค้าหรือพันธมิตรในกาด าเนินงาน 
ของ กยท. คือ รัฐบาลและหน่วยงาน
ต่างๆ โดยรัฐบาลสามารถก าหนด
นโยบายและโครงการที่เอื้ออ านวยต่อ 
การด าเนินงานด้านส่งเสริม และวิจัย
ของ กยท. ส่ วนหน่วยงานอื่ น  ๆ 
สามารถช่วยขยายเป้าหมายที่ กยท.  
มีข้อจ ากัด เช่น สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยาง
ภาครัฐ เพื่อกระตุ้นการใช้ยางใน
ประเทศให้มากขึ้น ส าหรับด้านธุรกิจ 
ก ย ท .  ส า ม า ร ถ ร่ ว ม กั บ สถ า บั น
เกษตรกร ผู้ประกอบการ SME ที่มี
ศักยภาพ เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
และท าการตลาดร่วมกันได้ 

KEY Activities 
(กิจกรรมหลัก) 

1. ด้านธุรกิจ ผลิตยางแปรรูปขั้นต้นและไม้ยาง
ที่ได้มาตรฐานทางการค้า สร้างความ 
พึงพอใจและไม่บิดพลิ้วสัญญาซ้ือขาย 
2. ด้านส่งเสริม  กิจกรรมหลักคือการส่งเสริม 
สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางใน
การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต รวมทั้ง
สร้างความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ  
3. ด้านวิจัยและพัฒนาวิจัยนวัตกรรมเชิ ง
พาณิชย์ ที่สามารถน าไปสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ยางพาราและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

Value Proposition 
(การเสนอคุณค่า) 

  คุณค่า ที่ กยท. ผลิตจ าแนกบทบาทหลัก
ได้ 4 ด้าน คือด้านธุรกิจ ด้านการวิจัยและ
พัฒนาและด้านการส่งเสริม ดังนี้ 
1. สินค้ายาง ไม้ยางและบริการที่ กยท.
ผลิตและให้บริการ มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตรงตามความต้องการของตลาดและได้รับ
ความเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ 
2. งานวิจัยและนวัตกรรมของ กยท. 
สามารถใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์และ
สังคม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การตลาดของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และผู้ประกอบกิจการยาง 
4.  การส่ ง เสริม ให้ คว ามรู้  ถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปและ
การตลาดยางของบุคลากร กยท. ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับการ
ยอมรับจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร
และผู้ประกอบกิจการยาง 

Customer Relationships 
(ความสัมพันธก์ับลกูค้า) 

กยท. มีความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าตามบทบาททั้ง 4 ด้าน    
โดยด้านส่งเสริม เป็นผู้สนับสนุนปัจจัยการผลิต การเข้าถึงแหล่ง
ทุนโดยการให้การอุดหนุน การกู้ยืม การส่งเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตลอดจนการจัด
สวัสดิการจากกองทุนพัฒนายางพารา  นอกจากนี้ยังมีพนักงาน
ในภูมิภาคติดตามการผลิต การแปรรูป การตลาดอย่างใกล้ชิด 
ด้านวิจัย กยท. จัดท าหลักสูตรและฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอด
งานวิจัยแก่เกษตรกรผู้สนใจ และสนับสนุนการรับรองจัดท า
มาตรฐานต่างๆเช่น  GAP,GMP ส าหรับด้านธุรกิจ กยท. มีการ
ตรวจสอบและด าเนินการตามข้อร้องเรียนลูกค้า อาทิ คุณภาพ
สินค้าไม่ได้มาตรฐาน การรับคืนสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ เป็นต้น 

Customer Segments 
(กลุ่มลูกค้า) 

กลุ่ มลู ก ค้า  กยท.  คือ  เกษตรกร
ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และ 
ผู้ประกอบกิจการยางซ่ึงซ้ือสินค้าและ
บริการที่ กยท.  ผลิต  หรือรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ของ กยท. 
ตามพรบ. กยท. โดยกลุ่มลูกค้าอยู่
กระจัดกระจายและมีทักษะความรู้
ด้านยาง ระดับรายได้  การเข้าถึ ง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร แตกต่างกัน 

Key Resources 
(ทรัพยากรขององค์กร) 

สินทรัพย์  สวนยาง โรงงาน เครื่องจักร 
ยานพาหนะ อาคารส านักงาน บุคลากร 
สิทธิบัตรจากงานวิจัย/นวัตกรรม ความ
เช่ือมั่นในภาพลักษณ์ของ กยท. 

Channels (ช่องทาง) 
กยท. มีส านักงานใหญ่ที่ กทม. และมีหน่วยงานในแหล่งปลูกยาง 
45 จังหวัด ศูนย์วิจัยยาง 5 แห่ง ศูนย์บริการทดสอบยาง  
4 แห่ง ซ่ึงสามารถให้บริการตามบทบาทการส่งเสริมและการ
วิจัยแก่เกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยางในพื้นที่ได้โดยตรง 
นอกจากนี้ยังให้บริการผ่านทางโทรศัพท์ รวมทั้งให้บริการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์และเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่ออ านวยความ
สะดวกและเพิ่มความรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น ส าหรับด้าน
ธุรกิจ กยท. มีหน่วยธุรกิจที่ให้บริการซ้ือขายสินค้ายางผ่านช่อง
ทางการติดต่อที่ส านักงานโดยตรงและการซ้ือขายผ่านโทรศัพท์ 

   Cost Structure (โครงสร้างต้นทุน) 
1. ต้นทุนคงที่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน 
2. ต้นทุนผันแปร ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการปลูกแทน ค่าสาธารณูปโภค  

Revenue Streams (โครงสร้างรายได้ของธุรกิจ) 
1. รายได้หลัก กยท. มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง 
2. รายได้รอง การประกอบธุรกิจจ าหน่ายยางแปรรูปของโรงงาน 1 - 6 และโรงงานไม้ยาง รายได้จากการ
จ าหน่ายผลผลิตสวนปาล์มน้ ามัน/ยางพารา ค่าธรรมเนียมในการให้บริการทดสอบ การจัดจ าหน่ายปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ รวมทั้งเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
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BUSINESS MODEL OF RAOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 BUSINESS MODEL OF RAOT 

ระยะสั้น 
ปี 2564-2565 

ระยะกลาง 
ปี 2566-2567 

ระยะยาว           
ปี 2568-2570 

เป้าหมายท่ีส าคัญ   

กยท. มีการยกระดับองค์กรในทุกมิติ ท้ังการบริหาร
จัดการองค์กร การเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา 
การส่งเสริมการแปรรูปการผลิตและการตลาด และการ
ประกอบธุรกิจ 
 

เป้าหมายท่ีส าคัญ 

ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราระดับ
โลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการเช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่
คุณค่ายางพารา น า กยท. สู่การเป็นองค์กรชั้นน าระดับโลก 
 
 

เป้าหมายท่ีส าคัญ                             

 กยท. ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล 

- ใช้ประโยชน์จากช่องทางตลาดที่กว้างขวาง ส่งเสริม
การพัฒนายางท้ังระบบ โดยเน้นการส่งเสริมการท าสวน
ยางอย่างยั่งยืนที่ได้มาตรฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้ เข้มแข็งและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
- ใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่า โดยจัดท าแผนธุรกิจ
และ Business Model จากธุรกิจใหม่ ๆ และสินทรัพย์
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 
- ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร
จัดการองค์กร 
 

- ยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และสถาบัน
เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Group และ
สามารถบริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ 
- สร้างพันธมิตรทางธุรกิจและวิจัยผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางออกสู่ตลาด รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการประกอบ
ธุรกิจระหว่างประเทศของ กยท. 
- พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer และมีจิตส านึก
ในการให้บริการ 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมภารกิจส าคัญของ
องค์กร และมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 
 

- มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราออกสู่
ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
- มีศูนย์สถาบันการเรียนรู้ยางพารา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
ยางและห้องปฏิบัติการทดสอบยางพาราและผลิตภัณฑ์
ยางท่ีได้มาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ 
- บุคลากรมีศักยภาพในการด าเนินงานตามภารกิจใหม่ ๆ 
และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เป็นผู้น าและต้นแบบในการบริหารจัดการยางพารา
ทั้ ง ร ะ บบ แ ล ะ ไ ด้ รั บ ก า ร ยอม รั บ ใ น ร ะดั บ โ ล ก 
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4) การก าหนด Intelligent Risk 
  กยท. ได้ด าเนินการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพื่อเป็นการผลักดันแนวทางการด าเนินงาน และเป้าหมายของ
องค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ สรุปได้ดังนี้  
 - ระยะสั้น (ปี 2564-2565) ยกระดับองค์กรในทุกมิติ ทั้งการบริหารจัดการองค์กร การเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมการแปรรูปการผลิต
และการตลาด และการประกอบธุรกิจ 
 - ระยะกลาง (ปี 2566-2567) กยท. ได้รับการพัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัลและเป็นองค์กรน าในระดับภูมิภาค 
 - ระยะยาว (ปี 2568-2570) กยท. ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นน าระดับโลก 
 ดังนั้น เพื่อผลักดันการด าเนินงานของ กยท. ให้บรรลุต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมายในแต่ละระยะที่ก าหนดไว้ จึงมีการออกแบบรูปแบบการด าเนินงาน 
(Business Model) และ Intelligent Risk ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในแต่ละระยะได้ดังนี้ 

ระยะเวลา ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์ ภาพรวมการด าเนินงาน กยท. (Business Model) Intelligent Risk 
ปี 2564 - 2565 ยกระดับองค์กรในทุกมิติ ทั้ง

การบริหารจัดการองค์กร การ
เพิ่มศักยภาพในการวิจัยและ
พัฒนา การส่งเสริมการแปร
รูปการผลิตและการตลาด และ
การประกอบธุรกิจ 

- ใช้ประโยชน์จากช่องทางตลาดที่กว้างขวาง ส่งเสริมการพัฒนายางทั้งระบบ โดยเน้นการส่งเสริมการท าสวนยาง
อย่างยั่งยืนที่ได้มาตรฐานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการ 
- ใช้ทรัพยากรขององค์กรให้คุ้มค่า โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง จัดท าแผนธุรกิจและ 
Business Model จากธุรกิจใหม่ ๆ และสินทรัพย์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ 
- ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
องค์กร 

- ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากช่องทางที่เข้าถึง
เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง 
- ขีดความสามารถของบุคคลากรและระบบงานในการ
สนับสนุนธุรกิจขององค์กรและ Model ธุรกิจที่ชัดเจน 
- ความล่าช้าในการปรับปรุงโครงสร้างและระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลภายในองค์กร 
- การจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

ปี 2566 - 2567 กยท . ได้รับการพัฒนาเป็น
องค์กรดิจิทัลและเป็นองค์กร
น าในระดับภูมิภาค 

 

ยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer และสถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็น Smart Groupและสามารถ
บริหารจัดการองค์กรเชิงธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ 
- สร้างพันธมิตรทางธุรกิจและวิจัยผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางออกสู่ตลาด รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
ระหว่างประเทศของ กยท. 
- พัฒนาบุคลากรให้เป็น Smart Officer และมีจิตส านึกในการให้บริการ 
- ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมภารกิจส าคัญขององค์กร และมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ 

- เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ยอมรับการพัฒนา 
- ความไม่คล่องตัวทางธุรกิจขององค์กรและไม่เช่ียวชาญใน
การด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ 
- กยท. มีสถานะการเงินที่แย่ลง ไม่สามารถสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กรอย่างทั่วถึง 

ปี 2568 - 2570 กยท. ก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้น
น าระดับโลก 

- มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง 
- มีศูนย์ สถาบันการเรียนรู้ยางพารา ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจยางและห้องปฏิบัติการทดสอบยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ที่ได้มาตรฐานสากลอย่างเพียงพอ 
- บุคลากรมีศักยภาพในการด าเนินงานตามภารกิจใหม่ ๆ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เป็นผู้น าและต้นแบบในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบและได้รับการยอมรับในระดับโลก 

- ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านวิจัยและนวัตกรรม
รวมทั้งการจัดตั้งห้องปฏิบัตกิารทดสอบที่ได้มาตรฐาน 
สากลอยา่งเพียงพอ 
- บุคลากรขาดศักยภาพในการด าเนินภารกิจใหม่ ๆ และไม่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

ตารางที่ 33 การก าหนด Intelligent Risk 
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 5) การวิเคราะห์ Scenario Planning 
  การิเคราะห์ Scenario Planning ของการยางแห่งประเทศไทยในอนาคต ให้ความส าคัญกับการพิจารณา
ผลกระทบอันเกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ในวงกว้าง กลายเป็นปัญหาหลักของโลกและประเทศไทย รวมทั้งกระทบต่อการด าเนินงานโครงการต่าง  ๆ  
ตามภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งท าให้ต้องทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนงานเป็นระยะ โดยหลายประเทศทั่วโลก 
และประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ และมีจ านวนผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล 
ต่อความสามารถในการรับมือของระบบสาธารณสุขอย่างรุนแรง รวมทั้งระบบเศรษฐกิจที่หดตัวในหลายสาขา  
ทั้งภาคท่องเที่ยว บริการ การค้า ขนส่ง บันเทิง กิจกรรมนันทนาการและกีฬา ทั้งนี้เมื่อกรกฎาคม 2564  
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มองภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในวิกฤติโควิด ดังนี้ 
 4.1) ไวรัสสายพันธุ์เดลต้ากลายมาเป็นสายพันธุ์หลักในไทย ท าให้การระบาดมีแนวโน้มรุนแรงจะยืดเยื้อ  
กว่าที่คาดและจะบริหารจัดการได้ยากขึ้น 
 4.2) มาตรการควบคุมการระบาดส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจรุนแรงเป็นวงกว้าง โดยเริ่มเห็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหดตัวใกล้ระดับในช่วงการ Full Lockdown ของปี 2563 และมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยสามารถ
จ าแนกผลกระทบที่มีต่อภาคธุรกิจต่างๆดังนี้ 
 (1) ธุรกิจร้านอาหาร ยอดขายลดลงจากการห้ามรับประทานอาหารภายในร้าน และห้ามเปิดใน
ห้างสรรพสินค้า ขณะที่ยอดขาย online ช่วยชดเชยยอดขายได้ 20-30% ด้านร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว 
และร้านขนาดใหญ่ที่เน้นจัดเลี้ยงปิดกิจการชั่วคราวเพิ่มข้ึน 
 (2) ธุรกิจโรงแรม อัตราการเข้าพักเดือน ก.ค. เฉลี่ยต่ ากว่า 10% โดยการจัดประชุมสัมมนาถูกยกเลิก
เกือบหมด ขณะที่ผลบวกจากการเปิด Sandbox มีไม่มากและจ ากัดอยู่ในโรงแรมบางกลุ่ม ท าให้โรงแรมบางส่วน
ปิดตัวชั่วคราวเพื่อรักษาเงินทุน 
 (3) ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร ภายในจังหวัดปรับลดหรือหยุดเที่ยววิ่งเพ่ิมในเกือบทุกเส้นทาง 
 (4) ธุรกิจก่อสร้าง มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขมากขึ้น และการสั่งปิดแคมป์ก่อสร้างในพ้ืนที่สีแดงเข้ม 
ส่งผลให้การส่งมอบงานและเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐล่าช้า 
 (5) ภาคการค้า รายได้ของกลุ่มห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อและร้านอาหารลดลงจากการถูกจ ากัด
เวลาขาย และคาดว่าจะรุนแรงกว่าการ Lockdown ช่วงเดือนเมษายน 2563 อย่างไรดี ยอดขายของร้านค้าย่อย
ทรงตัวได้จากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ ส าหรับยอดขายยานยนต์หดตัวตามก าลังซื้อที่ยังอยู่ในระดับต่ า 
 (6) ภาคการผลิต ยอดขายในประเทศลดลง โดยเฉพาะการผลิตที่ เกี่ยวเนื่องกับภาคบริการ 
และร้านอาหาร นอกจากนี้ โรงงานบางแห่งต้องหยุดการผลิตชั่วคราวจากการแพร่ระบาด และเวลาท างาน  
ลดลงจากเคอร์ฟิว อาทิ โรงงานอาหารทะเลแปรรูป และถุงมือยาง 
 • ผลกระทบจาก supply disruption ยังมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการผลิต
รถยนต์บางรุ่น ท าให้การผลิตและส่งออกฟ้ืนตัวน้อยกว่าที่ควรจะเป็น โดยคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงใน H2/65  
 • ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ยังคงส่งผลให้ค่าขนส่งทางเรืออยู่ในระดับสูง บางโรงงานจึงเริ่มย้าย
สายการผลิตไปอยู่ใกล้ประเทศคู่ค้าแทน 
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 4.4) คาดการณ์แนวโน้มการระบาดยังมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของมาตรการควบคุม  
และแนวโน้มผู้ติดเชื้อใหม่ โดยหากสถานการณ์ดีขึ้นอัตราการแพร่เชื้อจะต่ ากว่าร้อยละ 20 แต่หากแย่ลง 
 อัตราการแพร่เชื้อจะสูงกว่าร้อยละ 40 
 4.4) การประเมินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากมาตรการควบคุมการระบาดในแต่ละฉากทัศน์ ตั้งแต่
กรกฎาคม -ธันวาคม 2564 โดยใช้ดั ชนีกิ จกรรมทาง เศรษฐกิจที่ เปลี่ ยนแปลงไป (Mobility Index)  
และใช้กุมภาพันธ์ ปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการระบาดเป็นฐาน พบว่า   
 (1) กรณีเลวร้ายที่สุด การล็อกดาวน์ลดการระบาดได้ไม่มากนัก ท าให้สถานการณ์การระบาดยืดเยื้อ 
ไปตลอดปี 2564 Mobility Index จะต่ ากว่า 60  
 (2) กรณีเท่ากับฐาน สถานการณ์การระบาดทยอยลดลง Mobility Index จะใกล้เคียง 100 ในช่วง
ปลายธันวาคม 2564 
 (3) กรณีดีกว่าเดือนฐาน การล็อกดาวน์ สามารถลดการระบาดได้ จ านวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างรวดเร็ว 
ท าให้ภาครัฐผ่อนคลายมาตรการได้ตั้ งแต่กลางสิงหาคม 2564 Mobility Index จะสูงกว่า 100 ตั้ งแต่ 
ต้นธันวาคม 2564 
 การวิเคราะห์ Scenario ภายหลังการระบาดของไวรัส COVID - 19 พิจารณาจากปัจจัยส าคัญที่จะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย ใน 2 ปัจจัยหลักคือ 1) ปัจจัยด้านการเกิดการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID - 19 และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยพิจารณาทั้งในเชิงบวกและเชิงลบและสามารถคาดการณ์
ผลกระทบที่มีต่อการด าเนินงานของ กยท. ในกรณีต่างๆ ดังนี้ 

กรณี 
(Scenario) 

การระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID - 19 

ภาวะเศรษฐกิจ คาดการณ์ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กยท. 

กรณีที่ 1 

(A) 

ควบคุมได้ ฟื้นตัว - รายได้จากธุรกิจและบริการ กยท. เพิ่มขึ้น 
- จ านวนเกษตรกรที่ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ลดลง 
- การด าเนินงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมาย 
- ปริมาณยางเกษตรกรที่ขายผ่านตลาดยาง กยท. เพิ่มขึ้น 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น 

กรณีที่ 2 (B) ควบคุมได้ ตกต่ า - รายได้จากธุรกิจและบริการ กยท. ลดลง 
- จ านวนเกษตรกรที่ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้น 
- การด าเนินงานโดยรวมต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย โดยเฉพาะ
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
- ปริมาณยางยางเกษตรกรที่ขายผ่านตลาดยาง กยท. ลดลง 
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมลดลงเล็กน้อย 
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กรณี 
(Scenario) 

การระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID - 19 

ภาวะเศรษฐกิจ คาดการณ์ผลกระทบต่อการด าเนินงานของ กยท. 

กรณีที ่3 (C) การระบาดยืดเยื้อ ฟื้นตัว - รายไดจ้ากธุรกิจและบริการ กยท. เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย                           
- จ านวนเกษตรกรทีผ่ิดนัดช าระหนี้เงินกู้ลดลง 
- การด าเนินงานโดยรวมต่ ากว่าเปา้หมายเล็กน้อย โดยเฉพาะ
เป้าหมายทีเ่กี่ยวกับการจดักิจกรรมของเกษตรกร/สถาบัน                             
- ปริมาณยางยางเกษตรกรที่ขายผา่นตลาดยาง กยท. ลดลง                       
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมลดลงเล็กน้อย 

กรณีที่ 4 (D) การระบาดยืดเยื้อ ตกต่ า 

 

 

 

 

 

- รายไดจ้ากธุรกจิและบรกิาร กยท. ลดลง                                                         
- จ านวนเกษตรกรที่ผดินัดช าระหนีเ้งินกู้เพิ่มขึ้น                                        
- การด าเนนิงานโดยรวมต่ ากวา่เปา้หมาย                                                  
- ปรมิาณยางยางเกษตรกรที่ขายผ่านตลาดยาง กยท. ลดลง                            
- ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสังคมเพิ่มขึ้น 

ตารางที่ 44 ตารางวิเคราะห์ Scenario ภายหลังการระบาดของไวรัส COVID - 19 
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- รายได้จากธุรกิจและบริการ กยท. เปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย 

- จ านวนเกษตรกรที่ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ลดลง 

- การด าเนินงานโดยรวมต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ
เกษตรกร/สถาบัน 

- ปริมาณยางยางเกษตรกรที่ขายผ่านตลาดยาง กยท. 
ลดลง 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมลดลงเล็กน้อย 

 

- รายได้จากธุรกิจและบริการ กยท. เพ่ิมข้ึน 

- จ านวนเกษตรกรที่ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ลดลง 

- การด าเนินงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมาย 

- ปริมาณยางเกษตรกรที่ขายผ่านตลาดยาง กยท. 
เพ่ิมข้ึน 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน 

- รายได้จากธุรกิจและบริการ กยท. ลดลง 

- จ านวนเกษตรกรที่ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้เพ่ิมข้ึน 

- การด าเนินงานโดยรวมต่ ากว่าเป้าหมาย 

- ปริมาณยางยางเกษตรกรที่ขายผ่านตลาดยาง กยท. 
ลดลง 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมข้ึน 

 

 

- รายได้จากธุรกิจและบริการ กยท. ลดลง 

- จ านวนเกษตรกรที่ผิดนัดช าระหนี้เงินกู้เพ่ิมข้ึน 

- การด าเนินงานโดยรวมต่ ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย 
โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

- ปริมาณยางยางเกษตรกรที่ขายผ่านตลาดยาง กยท. 
ลดลง 

- ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมลดลงเล็กน้อย 

 

ตารางที่ 35 ตารางวิเคราะห์ Scenario ภายหลังการระบาดของไวรัส COVID - 19 

 จากการวิเคราะห์ Scenario หากเกิดกรณี A คือ Best Case กยท. ควรสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า ใช้โอกาสการเติบโตของรายได้ มุ่งเน้นการขยายธุรกิจของ กยท. จากเดิมที่พ่ึงพาตลาดใน
ประเทศ โดยขยายไปยังตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ใช้ยางเพ่ือลดส่วนเหลื่อม
การตลาดที่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ร่วมมือกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพทางธุรกิจ  เป็นพันธมิตรทาง

A C 

D 
B 
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การค้า ยกระดับการพัฒนาองค์กรในทุกมิติ ให้พนักงานมีสมรรถนะสูง พัฒนาและเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
รองรับภารกิจใหม ่ๆ และตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มากขึ้น 
 ส่วนกรณี B,C เป็นสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อองค์กรไม่มากนัก อาจมีการปรับแผนหรือเป้าหมายบาง
โครงการที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบ แต่ยังสามารถด าเนินงานต่อไปได้  
 ส าหรับกรณี D คือ worst case ซึ่งเป็นกรณีที่แย่ที่สุด และมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากปัจจุบัน (สิงหาคม 
2564) การฉีดวัคซีนของประชากรยังมีสัดส่วนน้อยและปริมาณการได้รับวัคซีนของประชากรไม่เป็น ไปตาม
เป้าหมาย ประกอบกับภาครัฐมีการขยายระยะเวลาและพ้ืนที่ควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อ
กิจการต่าง ๆ ทั้งในรายเล็ก รายกลางและรายใหญ่เป็นวงกว้าง โดยประเด็นดังกล่าวจะเป็นปัจจัยก าหนดให้  กยท.
จัดเตรียมแนวทางรองรับหากสถานการณ์ที่แย่ที่สุดเกิดขึ้น  
 ดังนั้น กยท. จึงควรเร่งรัดสร้างธุรกิจใหม่ ๆ ใช้สินทรัพย์ให้คุมค่า ควบคู่กับแสวงหาแนวทางในการปรับลด
ต้นทุนการบริหารจัดการองค์กรให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดความเสี่ยงต่อสถานะการเงินขององค์กร มีการจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ ประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
ภารกิจด้านส่งเสริมและบริการ เพ่ือทดแทนบุคลากร ลดความเสี่ยงจากการระบาด ลดค่าใช้จ่ายองค์กร รวมทั้ง
แสวงหาทางเลือกในการประกันความเสี่ยง กรณีเกษตรกรผิดนัดช าระหนี้ และมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ฟ้ืนฟู
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้  
 6) การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค์ 
 จากวิสัยทัศน์“องค์กรน าด้านยางพาราระดับโลก” ประกอบกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานภาพ
ขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยและประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในส่วนของ SWOT Analysis  ความท้าทายและ
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร์ความสามารถพิเศษ และความสามารถพิเศษที่จ าเป็นในอนาคต รวมถึงการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ Business Model และ การวิเคราะห์ Scenario Planning สามารถพิจารณา ก าหนด
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ Strategic Objective : SO) ดังนี้ 
 1. ใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรด้านยางพาราทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของ 
 กยท. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมยางทั้งระบบ (CC1, CC2, SA5, SC1) 
 2. ยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของโลก (CC1, CC2, SA1, SA5, SC6) 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการจัด เก็บค่ าธรรมเนี ยมส่ งออกยางและบริหารสินทรัพย์ ให้คุ้ มค่ า 
ในเชิงพาณิชย์ (SA2, SA3, SC5)  
4. ปรับโครงสร้างและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และครอบคลุมภารกิจใหม่ (SA1, SA6, SC2, SC4) 

เป้าหมาย วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางทั้ง
ระบบอย่างยั่งยืน 

SO1 น าองค์ความรู้และความเช่ียวชาญ
ของบุคลากรด้านยางพาราทั้งต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ของ กยท. เพื่อ
สร้ างมูลค่า เพิ่ มและความยั่ งยืนแก่
อุตสาหกรรมยางทั้งระบบ โดย 

- เกษตรกรมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น และ 
 มีรายได้ไม่ต่ ากว่าเส้นความยากจน 
- สถาบันเกษตรกรมีศักยภาพในการผลิต
และการตลาดและมีความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการในระดับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 



 

  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

 

 
84       

เป้าหมาย วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์

- ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการ
 แข่งขันและรายได้เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมการใช้ยาง เพิ่มการจ้างงาน และ
การลงทุนในประเทศ 

So2 ยกระดับให้ ไทยเป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางของโลก 

- มูลค่าจากวัตถุดิบยางในประเทศเพิ่มขึ้น 
- อุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรม
 ต่อเนื่องมีการเติบโต 
- เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางใหม่  ๆ 
 ไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อปี 
- มีการลงทุนด้านห้องปฏิบัติการทดสอบ

และระบบโลจิสติกสด์้านยางพาราเพิ่มขึน้ 
- เกิด Start up ด้านยางพาราไม่น้อยกว่า 

ปีละ 1 ราย 
สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร So3 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเกบ็

ค่าธรรมเนียมส่งออกยางและบริหาร
สินทรัพย์ให้คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ 

- อ านวยความสะดวกให้กับผู้ส่ งออก 
 ในการช าระค่าธรรมเนียมส่งออกยาง 
- เพิ่มช่องทางสร้างรายได้จากสินทรัพย์
 ขององค์กร 
- ธุรกิจองค์กรสามารถแข่งขันได้และมีการ
เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง So4 ปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และครอบคลุมภารกิจใหม่ ๆ 

-ปรั บปรุ ง อ งค์ ก ร ให้ ก ะทั ด รั ด  ล ด
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร 
- ส่งเสริมให้พนักงานมีสมรรถนะสูงขึ้น
รองรับภารกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- น าเทคโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
ระบบงานส าคัญทั่วทั้งองค์กร ระบบมี
ความเช่ือมโยงและช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานและการตัดสินใจของผู้บรหิาร 

ตารางที่ 46 ก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 



 

  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 
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 7) การทบทวนระบบงาน (Work System)  
 ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) กับ ระบบงานขององค์กร (Work System) 

 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของการยางแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการบริหารจัดการยางพารา 4 ประเด็น
ส าคัญ ได้แก่ การน าเป้าหมายของแผนระดับชาติผสานกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรการยางแห่ง
ประเทศไทยเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์
ยางของโลก พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางและบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ 
และปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และครอบคลุมภารกิจใหม่ปัจจุบัน 
การยางแห่งประเทศไทยมีระบบงานที่ครอบคลุมในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากแต่
ยังคงขาดความชัดเจนในกระบวนการที่สนับสนุนบางส่วนเท่านั้น กยท. จึงด าเนินการทบทวนปรับปรุงกระบวนการ 
เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ระบุถึง “ความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมยางทั้งระบบ” โดยปรับ
กระบวนการจากความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็น กระบวนการความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เนื่องด้วยเชื่อมั่นว่าการด าเนินกิจการจะเกิดความยั่งยืนได้นั้น องค์กรต้องไม่เพียงแต่มุ่งหาผลก าไรเท่านั้น แต่ต้อง
มุ่งแสวงหาก าไรคืนสู่สังคมด้วย พร้อมทั้งน าประเด็นความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับใช้  
ในการด าเนินงานขององค์กร  และ ปรับกระบวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ให้อยู่ภายใต้ระบบการด าเนินงานธุรกิจ
ซึ่งเป็นระบบงานหลัก เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ส าคัญในประเด็น “การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมส่งออกยาง” ดังนั้น กยท. จึงมีระบบงานและกระบวนการที่สามารถขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ ดังนี้ 
 ระบบงานวิจัยและพัฒนาด้านยางพารา ขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ประเด็น การน าเป้าหมาย
ของแผนระดับชาติผสานกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรการยางแห่งประเทศไทย เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรมยางทั้งระบบและการยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของโลก 
ระบบส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางโดยสนับสนุนตั้งแต่การให้เงินทุนปลูกแทน ให้
องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิต แปรรูป ตลอดจนการตลาด ขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการ
ยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของโลก 
 ระบบการด าเนินงานธุรกิจครบวงจรทั้งจ าหน่ายปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางแปรรูป ไม้ยางพาราและการ
ให้บริการส่งออกยางพารา ขับเคลื่อนวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ประเด็นการยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์
ยางของโลก และ ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางและบริหาร
สินทรัพย์ให้คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ 
 นอกจากนี้ กยท. ยังมีระบบงานสนับสนุน ซึ่งมีกระบวนงานที่ส าคัญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการ
ส่งเสริมองค์ความรู้สู่นวัตกรรม และการพัฒนาระบบงานดิจิทัล ส่งผลต่อแรงความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ประเด็นการปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และครอบคลุมภารกิจใหม่ของ
องค์กร จะเห็นว่าระบบงานสนับสนุนนับเป็นรากฐานส าคัญในการขับเคลื่อนระบบงานหลักขององค์กร อีกทั้ง กยท. ยังมี
ระบบงานน าองค์กร โดยด าเนินการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
วางแผนกลยุทธ์และควบคุมการด าเนินงานให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ในที่สุด 
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ภาพที่ 13 วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์สามารถเชื่อมโยงกับแผนต่างๆขององค์กร ตามประเด็น Enablers 
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วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ยางแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2564-2570 

แผนแม่บทการจัดการ
ความรู้ การยางแห่ง

ประเทศไทย  
พ.ศ. 2563-2565 

แผนการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กยท. 

ปี 2565-2570 

แผนการตรวจสอบเชิง 
กลยุทธ์ ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5) 

แผนยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

กยท. ประจ าปี 2564 – 
256๖ 

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า
และตลาด  

ปี 2564 – 2566 

แผนบริหารจัดการนวัตกรรม 
การยางแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2564 - 2565 

แผนแม่บทด้านทรัพยากร
บุคคล กยท  

ปี 2563-2565 

1. ใช้องค์ความรู้และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากร
ด้านยางพาราทั้งต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าของ 
กยท.เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และความย่ังยืนแก่
อุตสาหกรรมยางทั้งระบบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: 
พัฒนาสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร งานวิจัยและ
นวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนสู่องค์กร
ดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : 
พัฒนาฐานความรู้เพื่อ
การแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู้อย่าง
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ :  
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการความรู้ 
ของ กยท. ให้เป็น
องค์การแห่งความรู้ 
(Knowledge 
Organization) 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างความ
ผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การสร้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยนวัตกรรม 

  

2. ยกระดับให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยาง
ของโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : 
บริหารจัดการข้อมูล
และพัฒนา
กระบวนการท างาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างความ
ผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่
เป็นเลิศ  
 

  

3. พัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ส่งออกยางและบริหาร
สินทรัพย์ให้คุ้มค่า 
ในเชิงพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : 
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
อัจฉริยะเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร 
และสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : 
สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้น
ลูกค้าและตลาด 

 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างความ
ผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ยกระดับ
ความพึงพอใจของลูกค้า 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างสรรค์
งานวิจัยและนวัตกรรม จาก
ความรู้สู่การใช้ประโยชน ์

 

4. ปรับโครงสร้างและพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และครอบคลุม
ภารกิจใหม่ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ย   ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
อัจฉริยะเพื่อการ
บริหารจัดการองค์กร 
และสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

 
  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : 
เสริมสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมการใฝ่
เรียนรู้ มีความคิด
สร้างสรรค์สู่การสร้าง
นวัตกรรม  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : เสริมสร้าง
บุคคลากรให้เกิดความตระหนัก
ด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตโปร่งใส และมีคุณธรรม 
เพื่อสร้างความไว้วางใจและการ
ยอมรับต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาค
ส่วนต่อการด าเนินงานของ กยท. 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การ
พัฒนาศักยภาพ นตส. 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาระบบ
บริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : สร้างความ
ผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนา
กระบวนการนวัตกรรมเพื่อ
ผลักดันผลงานไปสู่การใช้
ประโยชน์   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนา
ระบบงานบุคคลโดยใช้ระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
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วัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ยางแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2564-2570 

แผนแม่บทการจัดการ
ความรู้ การยางแห่ง

ประเทศไทย  
พ.ศ. 2563-2565 

แผนการด าเนินงานด้านการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดีของ กยท. 

ปี 2565-2570 

แผนการตรวจสอบเชิง 
กลยุทธ์ ฉบับที่ 1 

 (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5) 

แผนยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

กยท. ประจ าปี 2564 – 
256๖ 

แผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า
และตลาด  

ปี 2564 – 2566 

แผนบริหารจัดการนวัตกรรม 
การยางแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2564 - 2565 

แผนแม่บทด้านทรัพยากร
บุคคล กยท  

ปี 2563-2565 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : พัฒนาระบบ
การด าเนินงานด้านการกากับ
ดูแลที่ดีและการน าองค์กรให้
เป็นไปตาม มาตรฐานสากล เพื่อ
เสริมสร้างระบบการด าเนินงานที่
สอดรับกับมาตรฐานการ
ด าเนินงาน ด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล   

ตารางที่ 47 วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์สามารถเชื่อมโยงกับแผนต่างๆขององค์กร ตามประเด็น Enablers  

จากการก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ข้างต้น น าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือการบรรลุเป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธี  TOWS Matrix ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มกลยุทธ์คือ 1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)  
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข  (WO Strategy) และ 4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) โดยสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ 
กลยุทธ์ในกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
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                              ปัจจัยภายใน 
 
 
          ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (STRENGTH) 
1. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่น่าเชื่อถือ เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของ
 ประเทศทั้งระบบครบวงจร ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
2. เป็นองค์กรเดียวที่สามารถจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมจากผู้ส่งออกยางเพื่อน ามาใช้ในการด าเนินภารกิจ 
3. เป็นองค์กรเดียวที่มีมีฐานข้อมูลเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจารยางค์และมีหน่วยงานในภูมิภาค
 ครอบคลุมแหล่งปลูกยางทุกพื้นที่ 
4. มีสินทรัพย์ทั้งอาคาร ที่ดิน โกดัง โรงงานแปรรุป สวนยางและพื้นที่ใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจและให้บริการ
เกษตรกรจ านวนมาก 
5. มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ครอบคลุมงานส าคัญขององค์กร               
6. กยท. มีองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริม วิจัยและพัฒนายางทั้งระบบครบวงจร– 
ที่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการให้การยอมรับ  
7. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายสถาบัน
 เกษตรกร ในระดับพื้นที่สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อร่วมผลักดันภารกิจองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้
 บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
8. มีการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั่วทั้ งองค์กร ท าให้สามารถสั่ งการและสือสารกับพนักงาน 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  
9. ผู้บริหารและพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 

จุดอ่อน (WEAKNESS) 
1.  ขาดแนวทางการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์องค์กรที่มีอยู่จ านวนมาก 
2.  การวิจัย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ า ที่ต้องใช้เทคโนโลยีซับซ้อน ลงทุนสูง
หรือ เป็นโครงการขนาดใหญ่ เช่น การผลิตยางล้อยังไม่เพียงพอ 
3.  มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการด าเนินงาน ทั้งรายได้จากค่าธรรมเนียมส่งออก
 ยางและการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลที่มีแนวโน้มลดลง 
4.  สายการบังคับบัญชายาว ท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหารและตัดสินใจ 
5.  โครงสร้างองค์กรยังไม่สามารถตอบสนองภารกิจใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
 ด าเนินภารกิจบางอย่างยังขาดเอกภาพ เช่น ด้านโรงงานและธุรกิจ  
6.  ขาดระบบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ
 ผู้บริหาร 
7.  ต้นทุนการบริหารสูง 
8.  กยท. ยังขาดทักษะและองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการสร้างคุณค่าและเพิ่ม
 ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในอนาคต เช่น ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ  
 การซื้อขายออนไลน์ เทคโนโลยียางระดับปลายน้ า เทคโนโลยีดิจิทัล 
9.  ขาดการหลอมรวมวัฒนธรรมเดิมของสามองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร 
10. ท างานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการทั้งในเชิงองค์ความรู้ การขับเคลื่อน
 แผนงาน โครงการที่เชื่อมโยงและสนับสนุนกัน 

โอกาส (OPPORTUNITIES) 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ ให้ความส าคัญกับการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
โดยเน้นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน BCG 
Model และส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ รวมทั้งสนับสนุนโครงการที่
เกี่ยวข้องกับยางพาราทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง 
2. ผลกระทบจากโรคระบาดโคโรนา COVID - 19 ช่วยกระตุ้นการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้เพื่อป้องกันการติดเช้ือและสาธารณสุข เช่น  
ถุงมือยาง ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีส่วนผสมยางพารา 
3. พฤติกรรมการบ ริโภคสินค้ าและบริการที่ เปลี่ ยนแปลงไปจาก
ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และผลกระทบ COVID - 19 ช่วยส่งเสริม
ระบบการค้าออนไลน์ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
4. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร  
5. กระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก ช่วยกระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติมากที่สุดของโลกและมี
พ้ืนที่เหมาะสมกับการปลูกยาง 

S - O 
1. ก าหนดเป้าหมายองค์กรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ BCG Model (S1O1) 
2.  พัฒนาและต่อยอดธุรกิจกยท.ไปสู่ผลิตภัณฑ์ยางด้านการแพทย์และสาธารณสุขและผลิตภัณฑ์ยาง 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (S4,S6,O2,O5) 
3. พัฒนาตลาดยางอิเล็กทรอนิกส์และช่องทางการตลาดออนไลน์ (S1,S5,O3) 
4. ประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการองค์กรให้ครอบคลุม (S1,S5,O4) 
5. ส่งเสริมการปลูกยางในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและยั่งยืน (S1,S3,O6) 
6. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร  
 และผู้ประกอบกิจการยาง (S3,S7,O1) 

W - O 
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินทรัพย์ของ กยท. (W1, O2, O3) 
2. แสวงหาพันธมิตรและเครือข่ายวิจัยและส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
 ปลายน้ าหรือโครงการขนาดใหญ่ (W2, O1) 
3. จัดท าและบูรณาการแผนงาน/งบประมาณกับภาคีเครือข่ายทั้ งภาครัฐ 
 และเอกชน (W3, O1) 
4. พัฒนาเทคโนโลยีในการเชือมโยงระบบงานที่ส าคัญและสนับสนุนการตัดสินใจ
 ของผู้บริหาร (W4, W6, W10, 04) 
5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนการบริหารองค์กร (W7, O4) 
6. พัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
 (W8,W10,O1) 
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อุปสรรค (THREAT) 
1.  งบประมาณของรัฐบาลมีจ ากัด และจ าเป็นต้องใช้ในการฟื้นฟูเยียวยา
 ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ไม่สามารถสนับสนุน
 ภารกิจของ กยท. ได้อย่างเพียงพอ 
2.  เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว ส่งผลต่อการจัดเก็บ
 รายได้จากค่าธรรมเนียมส่งออกยางขององค์กร 
4.  การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท าให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในสวนยาง
 เพิ่มข้ึน และมีแนวโน้มที่ผลิตภาพการผลิตจะต่ าลง 
4.  แรงงานที่ขาดทักษะ ที่จะถูกทดแทนด้วยปัญญาประดิษฐ์เพิ่มข้ึน รวมทั้ง 
 มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว หรือการท าธุรกรรมทาง
 อิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
5.  ความแปรปรวนของสภาพดินฟ้าอากาศอาจท าให้การวางแผนและ
 คาดการณ์ผลผลิตมีความคลาดเคลื่อน เกิดการอุบัติของโรคยางใหม่ ๆ และ 
 ภัยธรรมชาติถ่ีข้ึน  
6.  พ.ร.บ. ผังเมืองปี 2562 และ พ.ร.บ. ป่าไม้ 2484 เป็นอุปสรรคใน 
 การขยายโรงงานแปรรูปยางและพัฒนาการแปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ 
 ไม้ยางพารา 

S - T 
1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้กระชับและมีประสิทธิภาพ (S1, S2, T1) 
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจกยท.เพ่ือสร้างรายได้แก่องค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง (S1, S6, T3, T4) 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเงิน CESS และสนับสนุนการขยายการส่งออกยาง (S2, S4, S6, T2) 
4. สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากยางที่สอดคล้องกับเกษตรอัจฉริยะและ  
    BCG Model (S1, S3, S5, S6, T5) 

W - T 
1. สร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่ยางพาราทั้งระบบ (W2,W3,W8,T1,T2) 
2. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้กระชับและครอบคลุมระบบงานที่ส าคัญรวมทั้ง
 ตอบสนองภารกิจใหม่ๆอย่างมีประสิทธิภาพ (W4,W5,W10,O1) 
3. สร้างรายได้จากสินทรัพย์และบริการขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้ใน 

เชิงธุรกิจ (W1,W2,T6) 
4. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง(W4, W5, W6, W7, W9, 
 W10, T1, T2) 
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 รวมทั้งมีระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยางพารา (W4,W6,T5) 

ตารางที่ 38 TOWS Matrix 

 จากการวิเคราะห์โดยใช้วิธี TOWS Matrix สามารถประมวลผลและก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน จ านวน 12 กลยุทธ์ ซึ่งสามารถพิจารณาจัดกลุ่ม 
กลยุทธ์ดังกล่าวเป็น 4 กลุ่ม เพ่ือก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์กร โดยสามารถแสดงความเชื่อมโยงของเป้าหมาย วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การด าเนินงาน ในช่วง  ปี 2564–2568 ดังนี้ 
ตารางความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

 

 
91       

8) การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

ยกระดับการพัฒนา         
อุตสากรรมยางทั้งระบบ
อย่างยั่งยืน 

SO1 น าเป้าหมายของแผน
ระดับชาติผสานกับองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร กยท.
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืน
แก่อุตสาหกรรมยางทั้งระบบ  

S1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
ยางทั้งระบบด้วย BCG 
Model 

- กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน 

- กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการ 
แปรรูปยาง 

- กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการใช้ยางพารา 

ส่งเสริมการใช้ยาง และการ
ลงทุนในประเทศ 

So2 ยกระดบัไทยเป็นศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ยางของโลก 

S2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์
ยางพารา 

 

- กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตยางพาราให้ได้มาตรฐาน 

- กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาตลาดยางพาราและผลิตภัณฑ์
ยางพารา 

- กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาปัจจยัพื้นฐานที่เอือ้ต่อการเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางพารา 

สร้างความมั่นคงทางการ
เงินแก่องค์กร 

So3 การพัฒนาประสิทธภิาพการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง
และบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าในเชิง
พาณิชย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความ
มั่นคงทางการเงินแก่องค์กร 

 

- กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม                 ส่งออกยาง 

- กลยุทธ์ที่ 2 สร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู ่

- กลยุทธ์ที่ 4 สร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่  

 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง 

So4 ปรับโครงสร้างองค์กรและ
พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และครอบคลุมภารกิจ
ใหม่ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

ตารางที่ 49 การก าหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
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บทที่ 3 
แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2565-2570 

3.1 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 “องค์กรน าด้านยางพาราระดับโลก” 
3.2 พันธกิจ (Mission) 
 บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบเพ่ือยกระดับรายได้ สร้างความเข้มแข็ง และขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสู่การเป็นผู้น าด้านยางพาราระดับโลก โดยจ าแนกพันธกิจเป็น ๖ ด้าน ดังนี้  
 3.2.1 ประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า นวัตกรรมยาง ผลิตภัณฑ์
ยางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 3.๒.๒ ประชาชนและผู้บริโภค สร้างความตระหนักและรับรู้คุณค่าของการใช้ยางธรรมชาติแก่ประชาชน 
และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาท่ีเป็นธรรม 
 3.2.๓ เกษตรกรชาวสวนยาง ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
 3.2.๔ สถาบันเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืน 
 3.2.๕ ผู้ประกอบกิจการยาง ส่งเสริมการค้าและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.2.6 องค์กร บริหารจัดการองค์กรให้มีความม่ันคงทางการเงิน มีสมรรถนะสูง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล นวัตกรรม และหลักธรรมาภิบาล 
3.3 ค่านิยม (Core Value) 
 การยางแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดค่านิยมองค์กรที่จะใช้เป็นบรรทัดฐานส าหรับบุคลากรได้น าไปเป็นหลัก
ปฏิบัติร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนี้ 
 ค่านิยมหลัก  พฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติ  
 Responsibility รับผิดชอบต่อตนเอง องค์กรและสังคม  
  ๑. มีจิตส านึกรับผิดชอบ 
  ๒. ใฝ่เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ดี 
  ๓. มีหลักธรรมาภิบาล 

Advance to Excellence ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
    ๑. มีความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
  ๒. คิดอย่างเป็นระบบริเริ่ม สร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรม 
  ๓. เจรจาเก่ง และมีไหวพริบที่เป็นเลิศ  
 Ownership ผูกพันเป็นเจ้าของร่วมกัน  
  ๑. ผูกพันเป็นหนึ่งเดียว 
  ๒. ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสมือนเป็นธุรกิจของตนเอง 
  ๓. รักษ์องค์กร ท าเพ่ือองค์กร 
 Trust มีความน่าเชื่อถือ  
 มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจและเกิดความเชื่อม่ันแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  



 

  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

 

 
93       

3.4 เป้าหมาย 
 3.4.1 เกษตรกรชาวสวนยางมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูงและมีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 
 4.4.2 กยท. มีระบบการบริหารจัดการสวนยางในประเทศที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเกษตรสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.4.3 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้าและนวัตกรรมด้านยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3.4.4 สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยางมีความเข้มแข็ง สร้างมูลค่าเพ่ิม และมีความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 3.4.5 งานวิจัยและนวัตกรรมด้านยางพาราได้รับการต่อยอดและใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์ 
และสังคม ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาคต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า 
 3.4.6 กยท. มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน 
3.5 ตัวช้ีวัดองค์กร 
 4.5.1 ปริมาณผลผลิตยางของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่ไม่น้อยกว่า 285 กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี 2570 
 ๓.5.๒ รายได้จากการท าสวนยางของเกษตรกรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  15,675 บาท/ไร่ ในปี  2570 
 3.5.3 ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 ของผลผลิตทั้งประเทศ
เมื่อในปี 2570  
 3.5.๔ มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราเพิ่มขึ้น เป็น 450,000 ล้านบาทในปี 2570 
 3.5.๕ จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางที่ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่าปีละ 15 แห่ง  
  3.5.๖ จ านวนนวัตกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง 
และการยางแห่งประเทศไทย ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็ง และการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าปีละ 4 เรื่อง 
 ๓.5.๗ ผลการด าเนินงานของ กยท. ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ภายในปี  2570 
3.6 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร ปี พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับปรับปรุงปี 2565 
 การจัดล าดับยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทยฉบับนี้ด าเนินการให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจโดยให้ความส าคัญกับบทบาทของ กยท. เชิงมหภาคหรือภาพรวมยางทั้งระบบสู่ระดับจุลภาค
หรือระดับองค์กร แบ่งเป็น ๔ ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนายางทั้งระบบด้วย BCG Model  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราของโลก ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร  
และยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบด้วย BCG Model 
 การพัฒนายางทั้งระบบ ประกอบด้วย การบริหารจัดการยางในระดับต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า คือ 
 ระดับต้นน้ า หมายถึง การบริหารจัดการยางในด้านการผลิต เศรษฐกิจ การตลาดและอุตสาหกรรม 
นับตั้งแต่การปลูก ดูแลรักษา เก็บเกี่ยวผลผลิต (น้ ายางสด ยางก้อนถ้วย ยางแผ่นดิบ ไม้ยาง) 
 ระดับกลางน้ า หมายถึง การบริหารจัดการยางในด้านการผลิต เศรษฐกิจ การตลาดและอุตสาหกรรม 
การแปรรูปขั้นต้น รวมทั้งการบริการทดสอบและมาตรฐานเพ่ือเป็นวัตถุดิบเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและ 
ไม้ยาง (น้ ายางข้น ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางเครพ ยางคอมปาวด์ ไม้ยางแปรรูป) 
 ระดับปลายน้ า หมายถึง การบริหารจัดการยางในด้านการผลิต เศรษฐกิจ การตลาดและอุตสาหกรรม 
การแปรรูปขั้นต้น รวมทั้งการบริการทดสอบและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ยางพาราของโลก 
 ทั้งนี้ในการพัฒนายางทั้งระบบ ยึดแนวทางตามกรอบ BCG Model ซึ่งเป็นโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่น าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าที่ยั่งยืนและให้ความส าคัญกับสาขาเกษตรซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่ส าคัญภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ
ดังกล่าว 
 วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือประยุกต์ใช้ BCG Model ในการพัฒนายางพาราทั้งระบบ สร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรม
ยางพาราและส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   2. เพ่ือสนับสนุนให้การพัฒนายางของไทยมีความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า 
รวมทั้งตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัย การผลิต การแปรรูปและการตลาดตามแนวจตุภาคี ของ 
BCG Model ประกอบด้วย 1) ภาครัฐ 2) เอกชน/ชุมชน/สังคม 3) มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัย และ 4) หน่วยงาน
ต่างประเทศ  
 4. มุ่งเน้นการจัดการสวนยางสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ผสมผสานกับแผนที่เกษตรเพ่ือบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) เพ่ือเพ่ิมผลผลิต รวมทั้งสนับสนุนการจัดการ 
สวนยางอย่างยั่งยืน 
 5. ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
  6. สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมยางที่หลากหลาย เน้นการลดต้นทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิมความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับยางพารา  
  7. มุ่งขยายผลการใช้ยางในเชิงพาณิชย์ให้มากข้ึนเพ่ือเพ่ิมปริมาณการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ
และขยายตลาดส่งออก 
  8. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับยางเพ่ือต่อยอดการผลิตในเชิงพาณิชย์และ
เป็นฐานการลงทุนอุตสาหกรรมยางของประเทศ 
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 ตัวช้ีวัด  
1.  ปริมาณผลผลิตยางเฉลี่ยต่อไร่ ไม่น้อยกว่า 285 กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปี 2570 
2. รายได้จากการท าสวนยางเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15,675 บาท/ไร่ ในปี 2570 
3. สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่มีต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 5  

4. จ านวนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางที่ได้รับมาตรฐานไม่น้อยกว่าปีละ 15 แห่ง 
5. จ านวนนวัตกรรมระดับต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ที่สามารถน าไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 หรือมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่ากลุ่มละ  1 เรื่อง รวม 3 เรื่องต่อปี 
6. ปริมาณการใช้ยางภายในประเทศมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 23 ของผลผลิตทั้งประเทศในปี 2570 

 กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างย่ังยืน 
 แนวทาง 
 1. ส่งเสริมการท าสวนยางแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ Agi-Map ปลูกยางพารา  

การส่งเสริมการจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีการผลิตยางที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  

2. ควบคุมพ้ืนที่ปลูกยางให้สมดุลกับความต้องการใช้ยางพาราของโลก 
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตยาง รวมทั้งส่งเสริมตลาดสินค้ายางที่มี

การผลิตและการแปรรูปยางพาราอย่างยั่งยืน (ตลาดสีเขียว) 
 4. ร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติเพ่ือสร้างเสถียรภาพราคายาง  
 5. ทบทวนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับเกษตรกรชาวสวนยาง 
 6. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 
 กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการแปรรูปยางพารา 
 แนวทาง 

1. สนับสนุนสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางให้มีความเข้มแข็งและมีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 
2. ยกระดับการผลิตและแปรรูปยางของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางให้ได้

มาตรฐานทั้งแหล่งผลิตและคุณภาพสินค้า 
3. ลดการใช้ทรัพยากร ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปยางโดยใช้หลักระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) 
4. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาการแปรรูปยางให้มีคุณภาพ เพ่ิมมูลค่าและยกระดับ

สินค้าให้เป็นระดับพรีเมี่ยม 
 กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมการใช้ยางพารา 
 แนวทาง 

1. ส่งเสริมการจัดตั้งธุรกิจ Startups ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 
2. ลดการใช้ทรัพยากร ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางโดยใช้หลัก ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) ด้วยการน าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การผลิตพลังงานชีวมวลจากเศษไม้ยางพารา และ
วัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ 
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3. สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัยผลิตภัณฑ์ยางชนิดใหม่ ๆ โดยเน้นอุตสาหกรรมหลัก และอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต 

4. ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตในประเทศจากกลยุทธ์ข้างต้น สามารถน ามาเช่ือมโยงการพัฒนา
ยางทั้งระบบได้ดังนี้ 

 การส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางมีผลผลิตต่อ
หน่วยสูงขึ้น มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน สามารถผลิตยางได้ตรงตามความต้องการ 
ของตลาด จึงเป็น Supplier หลักของผู้ผลิตยางพาราระดับกลางน้ า 
 การส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการแปรรูปยางพารามีวัตถุประสงค ์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
แปรรูปยางได้ตามมาตรฐานสากลและมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ก่อนที่จะส่งมอบให้กับผู้ผลิตยางพาราระดับ
ปลายน้ าหรือผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง โดยผู้ผลิตยางพาราระดับกลางน้ าเป็นผู้รับวัตถุดิบมาจากผู้ผลิต
ยางพาราระดับต้นน้ า หากวัตถุดิบมีคุณภาพก็จะช่วยลดต้นทุนในการแปรรูป  แต่หากวัตถุดิบไม่มีคุณภาพ
หรือไม ่ตรงตามความต้องการของตลาดก็จะท าให้การแปรรูปยางใช้ต้นทุนสูงขึ้น  และท าให้เสียเปรียบ 
ในการแข่งขันกับต่างประเทศ นอกจากนี้ระบบการค้าสมัยใหม่จะมีการทวนสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบซึ่งอาจถูกใช้
เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า จึงต้องมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ ส่วนการส่งเสริมการใช้ยางพารา มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการแปรรูปวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่หลากหลายและมีมูลค่าเพ่ิมสูง โดยมี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ทั้งนี้การพัฒนายางทั้งระบบจะใช้งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นตัวน าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG 
Model และเชื่อมโยงด้วย เครือข่ายความร่วมมือตามแนวจตุรภาคีระหว่าง ภาครัฐ กยท. กับสถาบันการศึกษา และ
ชุมชน/ เอกชนตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศที่เก่ียวข้อง ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 14 แนวทาง BCG Model และเชื่อมโยงด้วย เครือข่ายความร่วมมือตามแนวจตุรภาคีระหว่าง ภาครัฐ 
กยท. กับสถาบันการศึกษา และชุมชน/ เอกชนตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

การส่งเสริมการ
จัดการสวนยาง

อย่างยั่งยืน

ส่งเสริมและ
สนับสนุน

มาตรฐานการแปร
รูปยางพารา

ส่งเสริมการใช้
ยางพารา

เครื่อขา่ยความร่วมมือ 

งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืนตามแนว BCG Model 
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ยุทธศาสตร์ที ่๒ ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา 
 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือยกระดับประเทศให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราของโลก 

 2. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการแปรรูปยางพารา และเพ่ิมการใช้ยางในประเทศ 
3. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสถาบันเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา 

 4. เพ่ือสนับสนุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบ 
 ตัวช้ีวัด 
 1. มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทยเพ่ิมขึ้นเป็น 450,000 ล้านบาท ในปี 2570 
 2. มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทย เป็นอันดับ 1 ของโลก 
 กลยุทธ์ที ่1  ส่งเสริมการผลิตยางพาราให้ได้มาตรฐาน 

แนวทาง 
1. ศึกษา และก าหนดมาตรฐานการผลิต และการแปรรูปยางรองรับความต้องการของ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
2. ส่งเสริมการผลิต การแปรรูป และการผลิตผลิตภัณฑย์างให้มีมูลค่าสูง และมีมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาตลาดยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา 
แนวทาง 

 1. สร้างและส่งเสริมตลาดในประเทศ และต่างประเทศส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
2. พัฒนา/ถ่ายทอดงานวิจัยและนวัตกรรมแก่สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง 
ที่มีศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมยางพารา 
3. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพารา 
4. ขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
5. ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้า 

        กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ยางพารา 
แนวทาง 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมยาง รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยางพารา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศ 
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับยางและผลิตภัณฑ์ยาง ฐานข้อมูลงานวิชาการสาขาต่าง ๆ 
และระบบบริหารจัดการงานวิจัยยางพาราของประเทศ 
4. สร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก 
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4. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศให้
เข้มแข็ง ผู้ประกอบการสามารถเกื้อหนุนและเชื่อมโยงกันตลอดห่วงโซ่มูลค่า เพ่ือเพ่ิมอ านาจ
การต่อรองในตลาดที่สูงขึ้นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต 
5. จัดท าระบบเตือนภัย และเฝ้าระวังภัยพิบัติด้านยางพารา 
6. ศึกษาแนวทางปรับปรุงมาตรการทางภาษี แนวทางปรับปรุง/พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 
เพ่ือดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาประกอบธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศมากขึ้น 
7. จัดตั้ งเขตเศรษฐกิจเพ่ือขยายก าลังการผลิตอุตสาหกรรมยางและเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมยางครบวงจร (Rubber Valley) 

ยุทธศาสตร์ที ่3  สร้างความม่ันคงทางการเงินแก่องค์กร 
    วัตถุประสงค์    

 เพ่ือให้องค์กรมีสภาพคล่องสูงขึ้น สามารถพ่ึงตนเองได้ และมีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
  ตัวช้ีวัด 

1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
2. ก าไรสะสมด้านธุรกิจไม่น้อยกว่า 1,628 ล้านบาท ภายในปี 2570 

 กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง  
                        แนวทาง 
   1. พัฒนาระบบ CESS และตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง  
  2. ส่งเสริมการขยายตลาดยางต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่  2  สร้างรายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่  
 แนวทาง  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ การผลิต และการตลาดของโรงงาน 1 – 6 และโรงงานไม้ยาง 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ การผลิต และการตลาดของสวนยาง 1 – 4 โดยใช้เทคโนโลยี
และระบบบริหารจัดการสมัยใหม่ 
4. จัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้การประกอบธุรกิจ และ
การบริหารจัดการทรัพย์สินขององค์กร   

  กลยุทธ์ที่ 3  สร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่  
 แนวทาง 

1. สร้างธุรกิจใหม่ต่อยอดจากธุรกิจเดิม  
2. สร้างธุรกิจใหม่จากโอกาสทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
4. จัดตั้งบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมทุน  
4. ลงทุนในธุรกิจที่เก่ียวกับยางพาราที่มีผลตอบแทนสูงและม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง ขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสอดคล้อง 



 

  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

 

 
99       

  กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
  2. เพ่ือหลอมรวมพฤติกรรมของบุคลากรตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
  3. เพ่ือสร้างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ มีจิตส านึกการให้บริการและภักดีแก่องค์กร 
  4. เพ่ือสร้าง กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีธรรมาภิบาล 

5. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ กยท. และตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ   
ตัวช้ีวัด 
1. ผลการด าเนินงานของ กยท. ผ่านเกณฑ์ระดับ 4 ภายในปี 2570 
2. ระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ไม่ต่ ากว่า 85 คะแนน 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก กยท. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
4. มีสถาบันวิชาการยางพารา (RAOT learning Center) ของ กยท. 

 กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง 
 แนวทาง  
 1. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้กระชับ และสอดคล้องกับภารกิจใหม่ 

2. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง และทดแทนผู้บริหาร 
ตามแผนสืบทอดต าแหน่ง 

 ๓. สร้าง กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านยางพารา (Knowledge Organization) 
 ๔. สร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Key Performance Indicators: KPI) 
 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล 
 แนวทาง  

1. สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือช่วยสนับสนุนการ
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจ รวมทั้งให้บริการแก่ เกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
ผู้ประกอบกิจการยางและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการองค์กร 
  4. ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร กยท. ทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่  3  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
  แนวทาง  

  1. ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสการด าเนินงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
  2. ปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกผู้ให้บริการ และภักดีต่อองค์กร  

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรเกิดการหลอมรวม และรับผิดชอบต่อเกษตรกร  
สถาบันเกษตรกร  ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



 

  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

 

 
100       

 ยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้านตามแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ มีความเชื่อมโยง 
และสนับสนุนกัน กล่าวคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนายางทั้งระบบ มีเป้าหมายเพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้และ
คุณภาพชีวิตสูงขึ้น สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยางมีความเข้มแข็งและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเติบโตของการค้า การลงทุนและการส่งออกยางพาราของประเทศ เมื่อการผลิตและการใช้ยาง
ขยายตัวรวมทั้งแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ยางที่ท าจากน้ ายางเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะถุงมือยาง และผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์จากผลกระทบของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพารา ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้หากอุตสาหกรรมยางทั้งระบบมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง จะส่งผลให้ กยท. มีโอกาสสร้างก าไรจากการประกอบธุรกิจ และสามารถจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียม
ส่งออกยาง (CESS) ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักขององค์กรสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
สร้างความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร เมื่อองค์กรมีรายได้และมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นก็จะมีศักยภาพในการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะของพนักงานรวมทั้งจัดหาเครื่องมือ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น 
 จะช่วยส่งผลให้ กยท. บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง (HPO) ได้นั่นเอง 

3.7 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors: KSF) 
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
 1) กยท. มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจและมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเพียงพอ  
มีมาตรการจูงใจคนดี คนเก่งและมีแผนสรรหาบุคลากรทดแทนพนักงานที่เกษียณอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อ
สถานการณ ์  
 2) บุคลากรทุกระดับและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบและมีส่วนร่วมสนับสนุนแผนงาน นโยบาย ทิศทางขององค์กร 
 3) มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ครอบคลุมและเชื่อมโยงระบบงานส าคัญขององค์กร บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีความภักดีต่อองค์กร 
 4) สินค้าและบริการที่ กยท. ผลิตจากทุกแหล่งผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นไปตามก าหนดเวลา และตรงตาม
ข้อตกลงกับผู้ซื้อ 
 5) เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ ประกอบกิจการยาง มีความเชื่ อถือในภาพลักษณ์ของ กยท. 
 และให้การยอมรับแผนงานโครงการ รวมทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมของ กยท. 
 6) มีพันธมิตรและเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนภารกิจขององค์กร ทั้งด้านวิจัย ส่งเสริมและ 
การประกอบธุรกิจ 
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3.8 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564-2570)  

ภาพที่ 15 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564-2570)
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พัฒนาปัจจัยพืน้ฐานที่เอื้อตอ่
การเพิม่ศกัยภาพการแข่งขัน

ของผลิตภณัฑ์ยางพารา

สร้างรายไดจ้าก
ทรัพย์สินที่มีอยู่

สร้างรายไดจ้ากโอกาส
ในธุรกิจใหม่

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง
- ยกระดับขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจทัิลของบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ สร้างบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง
- บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกผู้ให้บริการ และภักดีต่อองค์กร

พัฒนาเป็นองค์กรดิจิทัล
- สร้างระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการบริหารจดัการองค์กร

บริหารจัดการองคก์รอย่างมีธรรมาภิบาล
  ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
- แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
- การด าเนินงานโปร่งใส
- สร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

สนับสนนุทุนการศกึษา ทุนวิจัย
- เพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
- เพื่อพัฒนาการแปรรูปยางใหม้ีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้เป็นระดับพรีเมี่ยม
- เพื่อสร้างผลิตภณัฑย์างชนิดใหม่ๆ โดยเน้นอุตสาหกรรมหลัก และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
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- มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑย์างพาราของไทยเพิม่ข้ึน
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- แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
- การด าเนินงานโปร่งใส
- สร้างระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

สนับสนนุทุนการศกึษา ทุนวิจัย
- เพื่อเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจของเกษตรกร
- เพื่อพัฒนาการแปรรูปยางใหม้ีคุณภาพ เพิ่มมูลค่าและยกระดับสินค้าให้เป็นระดับพรีเมี่ยม
- เพื่อสร้างผลิตภณัฑย์างชนิดใหม่ๆ โดยเน้นอุตสาหกรรมหลัก และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ส่งเสริม
การใช้

ยางพารา

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็
ค่าธรรมเนยีมส่งออกยาง

ศูนย์กลางผลิตภณัฑ์ยางพารา
- มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑย์างพาราของไทยเพิม่ข้ึน
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บทที่ 4 
การแปลงยุทธศาสตร์การด าเนินงานสู่การปฏิบัติ 

4.1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจของการยางแห่งประเทศไทย 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กยท. ให้ประสบความส าเร็จประกอบด้วย
การด าเนินงานต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1) การสื่อสารทิศทางองค์กร วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับ เป็นกลไกส าคัญ 
ในการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจและร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรในที่สุด นอกจากนี้ต้องมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า และ
คู่ความร่วมมือ ทราบถึงทิศทางการด าเนินงานของ กยท. เพ่ือจะได้เข้าใจและสนับสนุนการด าเนินงานของ กยท.
 2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรในรูปของแผนปฏิบัติ
การประจ าปี (แผนงาน/โครงการ/แผนงานประจ า) โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ และมี
การวิเคราะห์เพ่ือจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่ งบประมาณ เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน และอัตราก าลัง โดยมีการคัดเลือกแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ 
ได้แก่ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร
หากไม่ด าเนินการ โอกาสที่จะประสบความส าเร็จต้นทุนในการด าเนินงาน ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ ความ
ซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน ฯลฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดท ารายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/
แผนงานประจ า รวมถึงการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการด าเนินงาน 
 3) การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการด าเนินงาน การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการด าเนิ นงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีลงไปสู่หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้ง 
ลงไปถึงในระดับบุคคลทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
 4) การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ 
 (1) การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้พนักงานทราบ เพ่ือน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ซึ่ง ฝยศ. จะจัดส่ง
แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ทุกฝ่ายไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการเผยแพร่ไว้ใน
ระบบ Intranet นอกจากนี้ จะมีการประชุมระหว่าง ผวก. และพนักงานผ่านระบบการน าองค์กร เพ่ือจูงใจให้
พนักงานร่วมมือร่วมใจในการท าให้แผนปฏิบัติการประสบความส าเร็จ อย่างไรก็ตามหน่วยงานอาจมีการก าหนด
วิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้พนักงานทราบโดยการสั่งการตามสายการบังคับบัญชา การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) เป็นต้น 
 (2) การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ เพ่ือจะได้เข้าใจและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ กยท. ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ 
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ขององค์กรในที่สุด โดยหน่วยงานสามารถก าหนดแนวทาง/วิธีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเ สีย
ทราบ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยสามารถพิจารณาเลือกด าเนินการได้ตามแนวทางต่าง ๆ ดังนี้แผนวิสาหกิจ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 การยางแห่งประเทศไทย โดยมีวิธีการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบได้ ดังนี้ 
 (2.1) สื่อสารในการประชุม/สัมมนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโอกาสต่าง ๆ 
 (2.2) เผยแพร่ผ่านระบบ Internet ของ ฝทส. 
 (2.3) เผยแพร่ผ่านเอกสารและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
  (2.4) การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการให้คู่ส่งมอบรูปแบบคู่ค้าผ่านคณะท างานก ากับดูแลโครงการต่างๆ 
 (3) ก าหนดวิธีประสานความร่วมมือและมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอก กยท. เพื่อให้เกิดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละแผนงาน/โครงการ 
 (4) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ใช้ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงาน และเพ่ือให้มั่นใจว่าผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และมีการรายงานให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ กยท. ทราบ ซึ่งแนวทางการด าเนินงานในปัจจุบัน กยท. มีการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยคณะท างานก ากับดูแลและ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนวิสาหกิจของ กยท. 
 (5) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ เผยแพร่ข้อมูลความรู้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ เผยแพร่
ข้อมูลความรู้ให้พนักงานทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้ซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) และน าความรู้มา
ประยุกต์เป็นนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ กยท.  
4.2 กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ 
 การแปลงยุทธศาสตร์การด าเนินงานสู่การปฏิบัติเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความส าคัญในกระบวนการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่จะผลักดันการท างานของ กยท. ให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของ กยท. ในการประสานแผนการด าเนินงาน  
แผนงบประมาณ และแผนทรัพยากรบุคคล เพ่ือบูรณาการงาน และลดความซ้ าซ้อน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร  
โดยมีการก าหนดตัวชี้วัด ที่สามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ชัดเจนและสอดคล้องกับตัวชี้วัดขององค์กร 
เพ่ือให้ทราบถึงเป้าหมายที่ กยท. ต้องการบรรลุในแต่ละปีงบประมาณในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ
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ยุทธศาสตร์ กยท. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับท่ี 12 

BCG Model แผนยุทธศาสตร์  รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

1. พัฒนายางทั้งระบบ
ด้วย BCG Model 

- ด้านความมั่นคง 
- ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
- ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม 
- ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

-การเกษตร 
- อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต 
- เศรษฐกิจฐานราก 
- การเติบโตอย่างยั่งยืน 
- การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
- ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม 

- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ด้านสังคม 

- การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 
- การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อยา่ง
ยั่งยืน 
- การเติบโตที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
- การพัฒนา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน 
เศรษฐกิจสเีขียว 

- สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย ๔.๐ และแผน DE 
- การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
(BCG Model) 

2. ศูนย์กลางผลิตภัณฑ ์
ยางของโลก 

ด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

- ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม ่
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 
 

ด้านเศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจหมุนเวียน  
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ยุทธศาสตร์ กยท. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นแผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับท่ี 12 

BCG Model แผนยุทธศาสตร์  รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

3. สร้างความมั่นคง
ทางการเงินแก่องค์กร 

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ 

    -  เสรมิสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงินเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว 

4. พัฒนาสู่องค์กร
สมรรถนะสูง 

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
บริหารจดัการภาครัฐ 

 - การบริการ
ประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ 

- การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

- ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

- ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 -ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจน
เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ 

- บริหารแผนการลงทุนให้สอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ของประเทศ 

-ส่งเสรมิระบบธรรมาภิบาลให้มีความ
โปร่งใสและมีคณุธรรม 

ตารางที่ 40 ตารางแสดงการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ กยท. กับแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง



  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 



  แผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

 

 

1  

1. รายการข้อมูลปัจจัยน าเข้า 
1.1 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ 
1.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
1.4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 
1.5 แผนปฏิรูปประเทศ 
1.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
1.7 นโยบายรัฐบาล 
1.8 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
1.9 BCG Model 
1.10 แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ 
1.11 แผนแม่บทด้าน HR 
1.12 แผนแม่บทด้าน IT 
1.13 แผนแม่บทการจัดการความรู้ 
1.14 แผนการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
1.15 ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี 
1.16 ผลการด าเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย 
1.17 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
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2. Sipoc แสดงกระบวนการทบทวนแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564-2570 (ฉบับปรับปรุงปี 2565) 

ผู้ส่งมอบ 

(Supplier) 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

ขั้นตอน/กระบวนการ
(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 

ผู้รับมอบ 

(Custome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ทบทวนขัน้ตอนการ
จัดท าแผนวสิาหกิจฯ 

1. ปัญหาของการจดัท าแผน
วิสาหกิจฯ ในปีที่ผ่านมา 

2. ข้อสังเกตของผูร้ับผิดชอบ 
Core Business Enable 
)CBE( หัวข้อตา่ง ๆ 

3. ผลการด าเนนิงานตาม CBE 
หัวข้อ Strategic Planning 
(SP) 

1. ขั้นตอนการทบทวนแผน
วิสาหกิจฯ 

กยท.  

)ฝยศ(.  

สคร. 

สศช. 4. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทย 

5. แผนปฏิรูปประเทศ 
6. ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
13 (พ.ศ. 2566-2570) 

2. วิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างเป้าหมายการ
พัฒนาระดับประเทศ  
กับบทบาท ภารกจิ 
ของ กยท. 

2. ประเดน็การพัฒนา
ระดับประเทศที่ กยท. 
สามารถมีส่วนร่วมได้ 

7. แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกิจ
ภาพรวม และรายสาขา
(สาขาเกษตร) 

8. ยุทธศาสตร์ยางพารา ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-
2580) 

9. พระราชบัญญัตกิารยาง 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

สคร. 

กยท.  

)ฝยศ(.  

 

ฝยศ. 

ฝยศ. 
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ผู้ส่งมอบ 

(Supplier) 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

ขั้นตอน/กระบวนการ
(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 

ผู้รับมอบ 

(Custome) 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
5. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายนอก โดยใช้แนวคิด 
PESTEL Analysis 

6. วิเคราะห์สภาวะการ
แข่งขนัโดยใช้แนวคิด  
5 Forces Analysis 

5. สภาพแวดลอ้มภายนอกที่
ชี้น าการด าเนินงานของ 
กยท. 

12. ภาวะเศรษฐกิจของโลก 

41 . แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญของโลก 
(Megatrend) 

14. ประเดน็ดา้นต่างประเทศอืน่ ๆ  

สหประชาชาต ิ

กองทุน
การเงิน
ระหว่าง
ประเทศ 

)IMF( 
สภาเศรษฐกิจ
โลก (World 
Economic 
Forum) 

15. ภาวะเศรษฐกิจของไทย 

16. ภาวะสังคมของไทย 

สศช. 

ศูนย์ติดตาม
และแก้ไข
ปัญหาภัย
พิบัติด้าน
การเกษตร 

17. สถานการณ์ภัยพิบัติด้าน
การเกษตรของไทย 

กยท. 

)ฝศย(.  

18. ภาวะอตุสาหกรรมยางของโลก 

19. ภาวะอตุสาหกรรมยางของไทย 

สสช. 20. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีของไทย 

กยท.  

(ฝยศ.) 

11. ผลการด าเนนิงานของ 
กยท. ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย 

การพัฒนาประเทศ 

4. วิเคราะห์ชอ่งว่างการ
พัฒนา (Gap Analysis) 

4. ความแตกต่างระหว่างสภาพ
ปัจจุบัน กับเป้าหมาย
ระดับประเทศที่ตั้งไว ้

สหประชาชาต ิ 10. เป้าหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals: 
SDGs) 

3. วิเคราะห์ความสอดคลอ้ง
ระหว่าง SDGs กับบทบาท 
ภารกจิของ กยท. 

3. ประเดน็ความย่ังยืนที่ 
กยท. มสี่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมด 

ฝยศ. 

ฝยศ. 

 

ฝยศ. 
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ผู้ส่งมอบ 

(Supplier) 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

ขั้นตอน/กระบวนการ
(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 

ผู้รับมอบ 

(Custome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายใน โดยใช้แนวคิด 
McKinsey’s 7s  

21. ผลการส ารวจความเห็น
โครงสร้างการบริหารงาน 
ของ กยท. 

22. ผลการประชาพิจารณก์รอบ
อัตราก าลัง 

23. ผลการประเมินความพึง
พอใจด้านระบบสารสนเทศ 

24. จ านวนบุคลากรของ กยท. 
ภาพรวม และจ าแนกตาม
สาขาการศึกษา25. จ านวน
ผลงานวิจัย จ าแนกราย
สาขาวิชาการ 

26. ข้อมูลผลผลิตขอ้ที่ 4 

6. สภาพแวดลอ้มภายในที่
ชี้น าการด าเนินงานของ 
กยท. 

กยท. 

(ฝทม. ฝทส. 
ฝยศ(.  

กยท.  

)ฝยศ(.  

 

28. ข้อมูลผลผลิตข้อที่ 5 และ 6 8. วิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดออ่น โอกาส อุปสรรค 
(SWOT) ของ กยท. 

9. ก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาคูเ่ทียบ 

10. ก าหนดคูเ่ทียบ 

7. จุดแข็ง จุดอ่อน (เบ้ืองตน้) 
8. โอกาส อุปสรรค 

11. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดออ่น เมือ่เทียบกับคู่
เทียบ 

10. รายชื่อคู่เทียบ 

11. วิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดออ่นโดย
เปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

29. กรอบแนวคิดการก าหนดคู่
เทียบ 

9. หลักเกณฑ์ส าหรับ 
การพจิารณาคูเ่ทียบ 

40. ข้อมูลผลผลิตขอ้ที่ 7 

31. ข้อมูลผลผลิตขอ้ที่ 11 

12. วิเคราะห์ล าดับ
ความส าคัญของ SWOT 
แต่ละหัวข้อ 

21 . SWOT ทีเ่รียงล าดับ
ความส าคญัแลว้ 

ฝยศ. 

กนผ. 
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ผู้ส่งมอบ 

(Supplier) 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

ขั้นตอน/กระบวนการ
(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 

ผู้รับมอบ 

(Custome) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

  

14. วิเคราะห์ความ
ได้เปรียบเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Advantage: SA) โดย
พิจารณา จุดแข็ง และ
โอกาส 

32. ข้อมูลผลผลิตขอ้ที่ 12 13. ความไดเ้ปรียบเชงิ
ยุทธศาสตร ์(Strategic 
Advantage: SA) 

15. วิเคราะห์ความสามารถ
พิเศษขององค์กร (Core 
Competency: CC) 
โดยแนวคิด VRIO 
Analysis 

14. วิเคราะห์ความท้าทาย
เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Challenge: SC) โดย
พิจารณาจาก จุดออ่น 
และอุปสรรค 

14. ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร ์(Strategic 
Challenge: SC) 

15. ความสามารถพเิศษของ
องคก์ร (Core 
Competency: CC) 

กยท.  

)ฝยศ(.  

 

33. ข้อมูลผลผลิตขอ้ที่ 3 และ
ข้อที ่13-15 

61 . วิเคราะห์ต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Positioning) และ
ก าหนดค่าเป้าหมาย 

16. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์
(Strategic Positioning: 
SP) และค่าเป้าหมาย 

กยท.  

)ฝยศ(.  

34. ข้อมูลผลผลิตขอ้ที่ 16 17. วิเคราะห์ Business 
Model เพื่อขับเคลื่อน
เป้าหมาย โดยใช้
แนวคิด Business 
Model Canvas 

17. องค์ประกอบของธุรกิจที่
ขับเคลื่อนเป้าหมายของ
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

กยท.  

)ฝยศ(.  

 

35. ข้อมูลผลผลิตขอ้ที่ 12  
และ 16 

18. วิเคราะห์โอกาสเชิง 
กลยุทธ์ (Key Strategic 
Opportunities) โดย
พิจารณาจาก จุดออ่น 
โอกาส อุปสรรค 

18. โอกาสที่มีความส าคัญต่อ
เป้าหมายของต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ 
(Intelligent Risk: IR) 

กยท.  

)ฝยศ(.  

 

กนผ. 

กนผ. 

กนผ. 

กนผ. 
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ผู้ส่งมอบ 

(Supplier) 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

ขั้นตอน/กระบวนการ
(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 

ผู้รับมอบ 

(Custome) 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

38. ข้อมูลผลผลิตขอ้ที่ 12  

18 และ 19 

20. ค านวณก าไรเชิง
เศรษฐศาสตร์ 
(Economics Profit: 
EP) 

37. ข้อมลูด้านการเงนิของ กยท. 20. แผนผังตน้ไม้ทีแ่สดงให้
เห็นปัจจัยขับเคลือ่น EP 
(EP Driver Tree) 

21. วิเคราะห์ปัจจัย
ขับเคลื่อน EP (EP 
Driver: EPD) 

กยท.  

)ฝกค(.  

 

กยท.  

)ฝยศ(.  

 

24. วิเคราะห์ผลกระทบ
ของสถานการณ์ 
(Scenario Analysis) 
ที่มีตอ่ EPD 

21. ความส าคัญของ EPD 
จากมากไปน้อย 

22. ระบุเหตกุารณท์ี่ส่งผล
กระทบต่อ EPD: ซ่ึงคาดว่า
จะเกิดขึน้ในอนาคต โดย
พิจารณาจาก จุดออ่น 
โอกาส อุปสรรค 

23. สมมติระดับ
สถานการณข์อง
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เป็นไปได้ในอนาคต  

25. วิเคราะห์ความออ่นไหว
(Sensitivity Analysis) 
ของ EPD 

26. ล าดับความส าคัญของ 
EPD ตามความอ่อนไหว
จากมาก ไปนอ้ย 

กยท.  

)ฝยศ(.  

 

39. ข้อมูลผลผลิตขอ้ที่ 13-16
ข้อที ่18 และข้อที่ 20-21 

กยท.  

)ฝยศ(.  

 

27. ก าหนดวตัถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategy Objective) 
ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย 

22. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategy Objective) 
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

กยท.  

(ศยฝ).  

 

36. ผลการวิเคราะห์ และการบริหาร
ความเสี่ยงในปีทีผ่่านมา 

กยท.  

)ฝยศ(.  

 

19. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง
ขององคก์ร (Risk 
Factors) 

19. ปัจจัยเสี่ยงขององค์กร 
(Risk Factors: RF) 

กยท.  

)ฝยศ(.  

 



 
 

 7 

ผู้ส่งมอบ 

(Supplier) 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

ขั้นตอน/กระบวนการ
(Process) 

ผลผลิต 

(Output) 

ผู้รับมอบ 

(Custome) 

   

 

 

 

  

   

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

28. ตรวจสอบความสมดุล 
และสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงคเ์ชิง
ยุทธศาสตร์ กับ
องค์ประกอบที่ส าคัญ 

40. ข้อมูลผลผลิตขอ้ที่ 13-15 
ข้อที ่18 และข้อที่ 20-22 

กยท.  

)ฝยศ(.  

 

23. ความเชือ่มโยงระหว่าง
ระหว่างวัตถุประสงคเ์ชิง
ยุทธศาสตร์ กับ SA SC 
CC EPD RF และ IR 

29. วิเคราะห์ Work 
system ของ กยท. 

30. ทบทวน/ออกแบบ 
Work system ของ 
กยท. 

41. ข้อมูลผลผลิตขอ้ที่ 13-15 
ข้อที ่18 และข้อที่ 20-22 

24. Work system ที่
สามารถสนับสนนุให้
สามารถบรรลุ
วัตถุประสงคเ์ชิง
ยุทธศาสตร ์

กยท.  

)ฝยศ(.  

 

กยท.  

(ฝยศ.) 

42. ข้อมูลผลผลิตขอ้ที่ 22 31. ก าหนดยุทธศาสตร ์กลยุทธ์ 
ค่าเป้าหมาย และแผน
แม่บทหรอืแผนงาน
สนับสนุน 

กยท.  

)ฝยศ(.  

 

32. จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) 

26. แผนที่ยุทธศาสตร ์

25. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  
ค่าเป้าหมาย และแผน
แม่บทหรอืแผนงาน
สนับสนุน 

3 4.  พิสูจน์อกัษร จัดท ารูปเลม่
แผนวิสาหกิจฯ  

27. แผนวิสาหกิจฯ ผู้ว่าการฯ 

คณะ 

อนุกรรมการ
จัดท าแผนฯ 

คณะ 

อนุกรรมการ
จัดท าแผนฯ 
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