กยท.เปิ ดรับงานวิจัยเกี่ยวกับยางพารา จัดสรรทุนประจาปี งบ 2561
กิจการยาง เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการค้ นคว้ าทดลองเกี่ยวกับยางพารา มาตรา 49
(4) ด้ านการผลิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ประกาศการจัดสรรทุนส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
ยางพารา ปี งบประมาณ 2561 ให้ ผ้ ทู ี่สนใจสามารถเสนองานวิจยั ที่มีความสอดคล้ องตามยุทธศาสตร์ ของ กยท.
ประกอบด้ วย ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้ างรายได้ จากการบริ การและดาเนินการ ซึง่ จะเป็ นการวิจยั เรื่ องของการหารายได้ จาก
การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สนิ เดิมที่มีอยู่ การสร้ างรายได้ จากโอกาสในธุรกิจใหม่ ลดค่าใช้ จ่ายและปรับโครงสร้ างหนี ้
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน และห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ซึง่ กลยุทธ์ที่ใช้ จะต้ องสร้ างกลไกเรื่ องการ
รักษาเสถียรภาพราคายาง สามารถสร้ างความเข้ มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ พร้ อมทังยกระดั
้
บรายได้
และคุณภาพชีวิตของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในแวดวงยางพาราทังหมด
้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การวิจยั และพัฒนาเพื่ออนาคต เป็ น
การส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั การถ่ายทอดงานวิจยั ยาง รวมไปถึงการจัดทาฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การหลอมรวมองค์ให้ เป็ นหนึง่ เพื่อการบริ หารมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ มีความเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการองค์กร และการหลอมรวมเพื่อการเป็ นหนึง่
“กยท. หวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะเห็นงานวิจยั ที่จะเกิดขึ ้นเพื่อมุง่ เป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริ งต่อเกษตรกร ผู้ประกอบ
กิจการยาง และผู้ที่สนใจในเรื่ องยางพารา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง การผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรม การตลาด การประกอบ
ธุรกิจ เพื่อเป็ นการยกระดับราคายางให้ มีเสถียรภาพ รวมไปถึงการวิจยั ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การบริ หารจัดการองค์กร
เพื่อความเป็ นหนึง่ เดียว” ดร. ธีธชั กล่าว
ทังนี
้ ้ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบขอบเขต คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา ข้ อเสนองานวิจยั ได้ ที่หน้ า
เว็บไซด์ www.raot.co.th และนาเสนอข้ อเสนองานวิจยั มาที่กองบริ หารงานวิจยั สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย
อีเมล์ : researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 16.30 น

กยท. พร้ อมขับเคลื่อน จัดการไม้ ยางพาราสร้ างมาตรฐานการซื ้อขายไม้ ยาง ราคาเหมาะสม และเป็ นธรรมทังผู
้ ้ ซื ้อและ
ผู้ขาย
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ ตอนล่าง ร่วมกับบริ ษัท กรี นพาราวู้ด จากัด หารื อการบริ หารจัดการไม้
ยางพารา มุง่ เน้ นสร้ างมาตรฐานการซื ้อขายไม้ ยางในราคาที่เหมาะสม และเป็ นธรรมทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย วางเป้าหมายโค่น
ยางปี ละกว่า 400,000 ไร่ นาร่องพื ้นที่ภาคใต้ ซึง่ เป็ นพื ้นที่ปลูกยางเดิมของประเทศ
นายธีรวัฒน์ เดชทองคา รองผู้วา่ การการยางแห่งประเทศไทย ด้ านธุรกิจและปฏิบตั ิการ ประธานในการประชุม
หารื อครัง้ นี ้ เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย ได้ ดาเนินการจัดทาโครงการบริ หารจัดการไม้ ยางพารา ซึง่ เป็ นโครงการภายใต้
ความร่วมมือจาก 3 ฝ่ าย ได้ แก่ การยางแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ ยางพารา และเกษตรกรชาวสวนยาง
เพื่อให้ เกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขายไม้ ยางพาราได้ ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม เพราะที่ผา่ นมาเกษตรกร
ชาวสวนยางที่ต้องโค่นยาง เพื่อดาเนินการปลูกแทนใหม่จะประสบกับปั ญหาการขายไม้ ยางเป็ นอย่างมาก ทังการถู
้
ก
ผูกขาดจากผู้ประกอบการเพียงไม่กี่ราย การถูกกดราคา การรับซื ้อแต่ไม่หมดทุกส่วน เช่น ราก ทาให้ เกษตรกรต้ องจ้ าง
ทาลาย การไม่รับผิดชอบในการดาเนินการตามสัญญา หรื อแม้ กระทัง่ การยกเลิกสัญญาโดยไม่สามารถเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายได้ เป็ นต้ น ซึง่ ไม้ ยางพาราเป็ นไม้ ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายในการนาไปแปรรูป และส่งออก สามารถเพิ่มรายได้
ให้ กบั ชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบกิจการโรงไม้ ตา่ งๆ ได้ เพื่อเป็ นการแก้ ไขปั ญหานี ้ กยท. จึงได้ หารื อร่วมกับภาคเอกชน
เพื่อสร้ างมาตรฐานในการซื ้อขายไม้ ยาง มีราคากลางที่ยอมรับกันได้ ทกุ ฝ่ าย จะสร้ างความเป็ นธรรมทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย
นายธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การหารื อในครัง้ นี ้ เป็ นเพียงระยะเริ่ มต้ นร่วมกับบริ ษัทที่สนใจ โดย กยท.มี
เป้าหมายในการโค่นยางปี ละ 400,000 ไร่ โดยเฉพาะในพื ้นที่นาร่อง 5 จังหวัดที่อยูใ๋ นความดูแลของการยางแห่งประเทศ
ไทยภาคใต้ ตอนล่างครอบคลุม 5 จังหวัด ได้ แก่ สงขลา สตูล ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึง่ ในปี 2560 มีเป้าหมายการ
โค่นยางประมาณ 102,800 ไร่ ฉะนัน้ หากสามารถร่วมกันบริ หารจัดการไม้ ยางพาราได้ จะช่วยสร้ างมูลค่าให้ ทงเกษตรกร
ั้
และผู้ประกอบกิจการธุรกิจไม้ ยางพารา โดยในระยะต่อไป คาดว่าจะมีการทาข้ อตกลงร่วมกับสมาคมธุรกิจไม้ ยางพารา
ไทย เพื่อเชิญชวนสมาชิกซึง่ เป็ นผู้ประกอบการของสมาคมธุรกิจไม้ ยางพาราไทยเข้ าร่วมโครงการมากขึ ้น ร่วมกันพัฒนา
ตลาดไม้ ยางพาราทังระบบและยกระดั
้
บราคาไม้ ยางให้ สงู ขึ ้น สร้ างความยุติธรรมและพึงพอใจแก่ทกุ ฝ่ าย

ตามมาตรา49(4) เดินหน้ าตามแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาและส่ งเสริมการวิจัยยางพาราทัง้ ระบบครบวงจร
ดร. ธีธชั สุขสะอาด ผู้วา่ การการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา ว่าด้ วยการส่งเสริ มและ
สนับสนุน และจัดให้ มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจยั พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวยางพารา ให้ ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการค้ นคว้ าทดลอง
เกี่ยวกับยางพารา มาตรา 49 (4) ด้ านการผลิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ประกาศการจัดสรรทุนส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการ
ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับยางพารา ปี งบประมาณ 2561 ให้ ผ้ ทู ี่สนใจสามารถเสนองานวิจยั ที่มีความสอดคล้ องตามยุทธศาสตร์
ของ กยท. ประกอบด้ วย ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้ างรายได้ จากการบริ การและดาเนินการ ซึง่ จะเป็ นการวิจยั เรื่ องของการหา
รายได้ จากการประกอบธุรกิจจากทรัพย์สนิ เดิมที่มีอยู่ การสร้ างรายได้ จากโอกาสในธุรกิจใหม่ ลดค่าใช้ จ่ายและปรับ
โครงสร้ างหนี ้ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน และห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ซึง่ กลยุทธ์ที่ใช้ จะต้ องสร้ างกลไก
เรื่ องการรักษาเสถียรภาพราคายาง สามารถสร้ างความเข้ มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ พร้ อมทังยกระดั
้
บ
รายได้ และคุณภาพชีวิตของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในแวดวงยางพาราทังหมด
้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การวิจยั และพัฒนาเพื่ออนาคต
เป็ นการส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั การถ่ายทอดงานวิจยั ยาง รวมไปถึงการจัดทาฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การหลอมรวมองค์ให้ เป็ นหนึง่ เพื่อการบริ หารมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ มีความเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการองค์กร และการหลอมรวมเพื่อการเป็ นหนึง่
ดร. ธีธชั กล่าวต่อว่า กยท. หวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะเห็นงานวิจยั ที่จะเกิดขึ ้นเพื่อมุง่ เป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริ งต่อ
เกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้ที่สนใจในเรื่ องยางพารา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง การผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรม
การตลาด การประกอบธุรกิจ เพื่อเป็ นการยกระดับราคายางให้ มีเสถียรภาพ รวมไปถึงการวิจยั ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่
การบริ หารจัดการองค์กรเพื่อความเป็ นหนึง่ เดียว
ทังนี
้ ้ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบขอบเขต คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา ข้ อเสนองานวิจยั ได้ ที่หน้ าเว็บไซด์
www.raot.co.th และนาเสนอข้ อเสนองานวิจยั มาที่กองบริ หารงานวิจยั สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย อีเมล์ :
researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 16.30 น.

การยางแห่ งประเทศไทย ประกาศจัดสรรทุนส่ งเสริมและสนับสนุนด้ านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา
ประจาปี 2561 ตามมาตรา 49(4) เดินหน้ าตามแผนยุทธศาสตร์ มุ่งพัฒนาและส่ งเสริมการวิจัยยางพาราทัง้
ระบบครบวงจร
ดร. ธีธชั สุขสะอาด ผู้วา่ การการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 จัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา ว่าด้ วยการส่งเสริ มและสนับสนุน
และจัดให้ มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจยั พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวยางพารา ให้ ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ยางและผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการค้ นคว้ าทดลองเกี่ยวกับยางพารา มาตรา
49 (4) ด้ านการผลิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ประกาศการจัดสรรทุนส่งเสริ มและสนับสนุนด้ านการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
ยางพารา ปี งบประมาณ2561 ให้ ผ้ ทู ี่สนใจสามารถเสนองานวิจยั ที่มีความสอดคล้ องตามยุทธศาสตร์ ของ กยท. ประกอบด้ วย
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้ างรายได้ จากการบริ การและดาเนินการ ซึง่ จะเป็ นการวิจยั เรื่ องของการหารายได้ จากการประกอบธุรกิจ
จากทรัพย์สนิ เดิมที่มีอยู่ การสร้ างรายได้ จากโอกาสในธุรกิจใหม่ ลดค่าใช้ จ่ายและปรับโครงสร้ างหนี ้ ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การ
พัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน และห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ซึง่ กลยุทธ์ที่ใช้ จะต้ องสร้ างกลไกเรื่ องการรักษาเสถียรภาพราคายาง
สามารถสร้ างความเข้ มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ พร้ อมทังยกระดั
้
บรายได้ และคุณภาพชีวิตของผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียในแวดวงยางพาราทังหมด
้
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การวิจยั และพัฒนาเพื่ออนาคต เป็ นการส่งเสริ มและพัฒนางานวิจยั
การถ่ายทอดงานวิจยั ยาง รวมไปถึงการจัดทาฐานข้ อมูลเพื่อการวิจยั และพัฒนา ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การหลอมรวมองค์ให้ เป็ น
หนึง่ เพื่อการบริ หารมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ มีความเกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริ หารจัดการองค์กร และการหลอมรวมเพื่อการเป็ นหนึง่
ดร. ธีธชั กล่าวต่อว่า กยท. หวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะเห็นงานวิจยั ที่จะเกิดขึ ้นเพื่อมุง่ เป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริ งต่อ
เกษตรกร ผู้ประกอบกิจการยาง และผู้ที่สนใจในเรื่ องยางพารา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ อง การผลิต การแปรรูป อุตสาหกรรม การตลาด
การประกอบธุรกิจ เพื่อเป็ นการยกระดับราคายางให้ มีเสถียรภาพ รวมไปถึงการวิจยั ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การบริ หาร
จัดการองค์กรเพื่อความเป็ นหนึง่ เดียว
ทังนี
้ ้ ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบขอบเขต คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์วิธีการพิจารณา ข้ อเสนองานวิจยั ได้ ที่หน้ าเว็บ
ไซด์ www.raot.co.th และนาเสนอข้ อเสนองานวิจยั มาที่กองบริ หารงานวิจยั สถาบันวิจยั ยาง การยางแห่งประเทศไทย อีเมล์ :
researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ก่อนเวลา 16.30 น.

