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ผลการดําเนินงาน และกจิกรรมประจําป  2557 
สมาคมนํ้ายางขนไทย 

 
15  มกราคม  2557 เขารวมเปนเกยีรติในพิธีสงมอบงานสมาคมยางนานาชาติ 
   สมาคมยางพาราไทย 
   ณ หองนพเกา โรงแรม ลีการเดนส พลาซา อําเภอหาดใหญ จังหวดัสงขลา 
   กรรมการ– ตัวแทน เขารวมประชุม 
24  มกราคม  2557 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 1/2557   
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมน้ํายางขนไทย  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา    
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
21  กุมภาพนัธ  2557 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 2/2557   
   ณ หองนครินทร 2 โรงแรม เรือรัษฎา  ตําบลทับเท่ียง  อําเภอเมือง จังหวัดตรัง   
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
  6   มีนาคม  2557 เปนวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการเสริมความคิดธุรกิจครูยาง คร้ังท่ี 2 
   ศูนยผูนําธุรกิจเพื่อสังคมแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   ณ หองแกรนดไดมอนด บอลรูม  อาคารอิมแพคฟอร่ัม   
   ศูนยประชุมอิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพฯ 
   กรรมการ– ตัวแทน เขารวมเปนวิทยากร 
10  มีนาคม  2557 เขารวมฝกอบรม หลักสูตร “การอํานวยความสะดวกทางการคาและการพัฒนาโลจิสติกส”   
   ธนาคารแหงประเทศไทย 
   ณ สถานสวัสดิ์สงเคราะห ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคใต  จังหวดัสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
15  มีนาคม  2557 ประชุมใหญสามัญประจําป 2557   
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองทองเอก โรงแรมหรรษา เจบี อําเภอหาดใหญ  จงัหวัดสงขลา    
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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26  มีนาคม  2557 เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําฉลากคารบอนสําหรับ       
                                         อุตสาหกรรมยางพารา และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557”   
   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
   ณ นายคุณ ช้ัน 2 โรงแรมสิงหโกลเดน เพลส  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
27  มีนาคม  2557 เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
                                         อุตสาหกรรมระดบัจังหวดั ป 2558 - 2561    
   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  
                                         ณ หองนายคุณ ช้ัน 2 โรงแรมสิงหโกลเดน เพลส  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
11  เมษายน  2557 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 3/2557   
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม ช้ัน 3 สมาคมน้ํายางขนไทย  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา    
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
21  พฤษภาคม  2557 เขารวมประชุมหารือ เร่ือง แนวทางการพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมเปาหมาย 
                                         เพือ่รองรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต สําหรับกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
   สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
   ณ หองประชุมหลาโอน ช้ัน 3 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาค 11   จ.สงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
22-23  พฤษภาคม  2557  เขารวมการประชุมรายงานความกาวหนาโครงการวิจัยดานยางพาราภาคใต 
   กองทุนสนับสนุนการวิจัย  
   ณ หองประชุมเกษมสันต  ช้ัน 9 โรงแรมโกลเดนคราวน พลาซา  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
6  มิถุนายน 2557 เขารวมการประชุมคณะกรรมการกํากับแผนงานวจิัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการ 
   ในการพัฒนาประเทศประจาํปงบประมาณ 2557 : กลุมยางพาราเพ่ือเพิ่มรายได 
   สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ  
   ณ หองประชุมศาสตราจารยประดิษฐ เช่ียวสกุล 2 อาคาร วช.2 สํานักงานคณะกรรมการ 
   วิจัยแหงชาติ (วช.)  กรุงเทพมหานคร 
    กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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10  มิถุนายน  2557 รวมงานสัมมนา “การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใชในอุตสาหกรรมดานขนสงใน
   ภูมิภาค เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแขงขันในการกาวสู AEC” 
   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  
   ณ หองจุติ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ  จงัหวัดสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
13  มิถุนายน  2557 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 4/2557   
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม สมาคมน้ํายางขนไทย  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา    
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
16  กรกฎาคม  2557   เขารวมพิธีลงนามบันทึกความเขาใจสงเสริมและสนับสนุนการใชงานวิจัยมาตรฐาน 
   ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑยางเพื่อการกําหนดมาตรฐาน   
   สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง)  

ณ หองประชุมช้ัน 4 โรงแรมโนโวเทล สยาม  จ.กรุงเทพมหานคร 
กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 

22  กรกฎาคม  2557 เขารวมการประชุมแนวทางการแกไขปญหายางพารา   
   สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
   ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 กรมสงเสริมบํารุงทหารบก  ถ.ราชดําเนินนอก  จ.กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
  7  สิงหาคม  2557   เขารวมงาน “เวทีปฏิรูปวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวตักรรม (วทน.)   ภาคใต”  
   สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ    
   ณ โรงแรมบุรีศรีภู  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
  7  สิงหาคม  2556   เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติคร้ังท่ี 1/2557  
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  
   ณ หองประชุมอาคาร 1 ช้ัน 2 กรมสงเสริมบํารุงทหารบก  ถ.ราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
15  สิงหาคม  2557 เขารวมงานสัมมนาวชิาการเศรษฐกิจภาคใต ป 2557 เร่ือง “อนาคตเศรษฐกิจภาคใต”    
   ธนาคารแหงประเทศไทย  
   ณ หองราชาวดี ณ โรงแรมบุรีศรีภู  อําเภอหาดใหญ  จงัหวัดสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
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 18  สิงหาคม 2557 เขารวมประชุมวิธีแกไขปญหายางพาราและการสนับสนุนสินเช่ือ 
   ธนาคารออมสิน 
    ณ หองกมลทพิย  โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา เลขท่ี 477 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
                             กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
 22  สิงหาคม  2557 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 5/2557   
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองทองเอก โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา    
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
 16  กันยายน 2557  เขารวมงาน “พบปะนกัธุรกิจทองถ่ิน” และรับประทานอาหาร 

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน)   
ณโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ หอง สุคนธาฮอลล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 

 19  กันยายน 2557 เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คร้ังท่ี 2/2557   
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  
   ณ หองประชุมตึกสันติไมตร ี(หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
24  กันยายน 2557 เขารวมประชุม คณะกรรมการดําเนินการแกไขปญหาสินคายางพารา 
                                         อยางเปนระบบครบวงจร  
   กระทรวงเกษตร และสหกรณ  
   ณ หองประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ (หอง 123) กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
  3  ตุลาคม 2557  ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 6/2557   
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม สมาคมนํ้ายางขนไทย  อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา    
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
16 ตุลาคม 2557   เขารวมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติคร้ังท่ี 3/2557  
   คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร  
   ณ หองประชุมตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร  
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
21 ตุลาคม 2557   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 7/2557 (นัดพิเศษ)  
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุม แกวมุกดา โรงแรม จีทู อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม    
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22 ตุลาคม 2557   เขารวมประชุมกลุมยอยผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม คร้ังท่ี 1 โครงการศึกษา 
   ความเหมาะสม และออกแบบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต 
   จังหวดัสงขลา 
   การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
                                         ณ หองจันผา โรงแรมบุรีศรีภู อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
7 พฤศจิกายน 2557 เขารวมสัมมนาเร่ือง “การอนุรักษพลังงานในภาคอุตสาหกรรม”   
   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
   ณ หองจุติ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ  จงัหวัดสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
7 พฤศจิกายน 2557 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุน 
                                         หมุนเวยีนแกผูประกอบการยาง 
                                         กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
               ณ  หองประชุมชุณหะวัณ  ช้ัน 3 อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ 
               กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
12 พฤศจิกายน 2557   เขารวมประชุมคณะกรรมการกํากับแผนงานวิจยัท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการ 
   ในการพัฒนาประเทศ  
   สํานักงานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ   
   ณ  หองประชุมจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต  ช้ัน 2 อาคาร วช.1  กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
17 พฤศจิกายน 2557   เขารวมประชุม สัมมนาโครงการ (คร้ังท่ี 2) โครงการศึกษาระบบขนสงมวลชน 
   โดยระบบราง อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 
   องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา   
   ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมบุรีศรีภูบูติค อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
25 พฤศจิกายน 2557   เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวยีน 
   แกผูประกอบการยาง   
   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม   
   ณ หองประชุมกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6  แขวงทุงพญาไท  
   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
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27 พฤศจิกายน 2557   รวมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจาะลึก!! โลจิสติกส และการขนสงทางบก 
   ตามระเบียงเศรษฐกิจ : เพิ่มศักยภาพการคาและการลงทุนสู AEC”   
   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา   
   ณ หองแมคโนเลีย  โรงแรมบุรีศรีภูบูติค อําเภอหาดใหญ  จังหวดัสงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
1 ธันวาคม 2557   เขาพบ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายอํานวย  ปะติเส  
   เพื่อแสดงความยินดี ท่ีไดรับการแตงต้ังเปน รมช.วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
   สภาการยางแหงประเทศไทย 
   ณ หองประชุม123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
8 ธันวาคม 2557   เขารวมสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 2557   
   ธนาคารแหงประเทศไทย   
   ณ หองประชุมหาดใหญฮอลล  ศูนยการคา  เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ  จ.สงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
11 ธันวาคม 2557 เขารวมประชุม การเสวนา “อนาคตยางพาราไทยจะไปทางไหน”  
   หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ 
   ณ ศูนยประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  อําเภอหาดใหญ   จังหวดัสงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
16 ธันวาคม 2557 เขารวมประชุมหลักเกณฑ และวิธีการจายเงินชดเชยดอกเบ้ีย โครงการสนับสนุนสินเช่ือ 
   เปนเงินทุนหมุนเวยีนแกผูประกอบการยาง 
   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
   ณ หองประชุม 2 ช้ัน 3 อาคารกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
16 ธันวาคม 2557 เขารวมประชุม คณะกรรมการบริหาร  โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน 
   แกผูประกอบการยาง 
   กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 
   ณ  หองประชุมชุณหะวณั ช้ัน3 อาคารกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6 
                แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร 
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
18 ธันวาคม 2557 เขารวมงาน “มหกรรมสงความสุข…Smile ปลายดามขวาน” 
   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 
   ณ หองจุติ โรงแรมหรรษา  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมประชุม 
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18 ธันวาคม 2557 เขารวมงานเล้ียง “ขอบคุณภาครัฐและภาคเอกชน”   
   ธนาคารแหงประเทศไทย 
   ณ หองปรารถนา โรงแรม หรรษา เจ.บี.หาดใหญ   จ.สงขลา 
   ผูจัดการสมาคมฯ เขารวมงานเล้ียง 
19 ธันวาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมน้ํายางขนไทย คร้ังท่ี 8/2557  
   สมาคมน้ํายางขนไทย 
   ณ หองประชุมสมาคมน้ํายางขนไทย อําเภอหาดใหญ  จงัหวัดสงขลา    
   กรรมการ – ตัวแทน เขารวมประชุม 
20 ธันวาคม 2557 เขารวมประชุมหารือเกี่ยวกบัสถานการณยางพารากับภาครัฐ  
     สมาคมยางพาราไทย 
   ณ หองประชุมสมาคมยางพาราไทย  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 
   กรรมการ – ตัวแทน  เขารวมประชุม 
 
 


