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กุมภาพันธ์ 2558

ปิ ดงานยางพาราบึงกาฬคึกค ัก

เมือ
่ เวลา 17.00 น.วันที่ 8 ก.พ.ที่
บริเวณหน ้าทีว่ า่ การอาเภอเมืองบึง
กาฬ จ.บึงกาฬ สถานทีจ
่ ัดงานวัน
ยางพารา ประจาปี 2558 ที่
หน่วยงานจากภาครัฐ อาทิ องค์การ
บริหารสว่ นจังหวัดบึงกาฬ กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได ้ผนึก
กาลังกับภาคเอกชนทีเ่ กีย
่ วข ้อง จัด
ขึน
้ ระหว่างวันที่ 5-8 ก.พ. ได ้ปิ ดฉาก
คึกคัก - นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผอ.สานั กงานกองทุนสงเคราะห์การ ลงเรียบร ้อยแล ้ว โดยตลอด
ทาสวนยาง(สกย.) ให ้ความรู ้เรือ
่ งแนวทางการเพิม
่ ผลผลิตและการ
ระยะเวลา 4 วันทีจ
่ ัดงานบรรยากาศ
ลดต ้นทุนให ้ชาวสวนยาง ในงานกาชาดและงานวันยางพาราบึงกาฬ
โดยมีประชาชนเข ้าชมอย่างคึกคัก ทีท
่ วี่ า่ การอาเภอเมืองบึงกาฬ เมือ
่ เป็ นไปอย่างคึกคัก มีผู ้ให ้ความสนใจ
วันที่ 8 ก.พ.
ทัง้ ไทยและต่างประเทศ อาทิ ลาว
เวียดนาม และจีน เดินทางมาเยีย
่ ม
ชมงาน และรับชมกิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการแข่งขันกรีดยางพาราชงิ แชมป์ แห่งประเทศไทย
การแข่งขันการลับมีดกรีดยางพาราชงิ แชมป์ ประเทศไทย หรือการนาพันธุพ
์ ช
ื มหัศจรรย์ ทัง้
ั ปะรด 10 สายพันธุ์ มะขามยักษ์
กล ้วย 80 สายพันธุ์ มะพร ้าว 10 สายพันธุ์ มะละกอและสบ
ี ดง ฟั กยักษ์ และข ้าวสายพันธุพ
มะขามเนือ
้ สแ
์ น
ื้ เมืองต่างๆ มาจัดแสดงให ้รับชมเป็ นครัง้ แรก
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กษ.ตงคณะท
ั้
างานย่อยติดตามผลการบริหารจ ัดการพ ัฒนายางพาราทงระบบ
ั้
ด ัน สกย. เร่ง
ข ับเคลือ
่ น 108 ตลาดประมูลยาง
- ThaiPR.net
9 ก.พ. 2558

กรุงเทพฯ--9 ก.พ.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
่ ลาดกลางระดับประเทศ หวัง เสริมสร ้างเสถียรภาพราคายางสูเ่ กษตรกรรายย่อย
สกย. ยกระดับมาตรฐานสูต
นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผูอ
้ านวยการสาน ักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ในฐานะประธาน
คณะทางานย่อยประสานงานและติตตามผลการบริหารจัดการพัฒนายางทัง้ ระบบ เผยว่า กระทรวงเกษตรฯ นาโดย
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอานวย ปะติเส ได ้ดาเนินการแต่งตัง้ คณะทางานย่อยเพือ
่ ช่วย
ดาเนินงานในด ้านการประสานงานและติดตามผลการบริหาร รวมทัง้ ด ้านข ้อมูลและการตลาด ซึง่ ปั จจุบน
ั ภายใต ้การ
ดาเนินงานแนวทางการพัฒนายางพาราทัง้ ระบบของ 16 โครงการ มีความก ้าวหน ้ามากพอสมควร โดยข ้อมูล
้ เดือนมกราคม 2558 จากโครงการสนับสนุนสินเชือ
่ เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพือ
ล่าสุด ณ สิน
่ ประกอบอาชีพ
้
เสริม ขณะนี้ มีเกษตรกรสนใจสมัครเข ้าร่วมโครงการแล ้วในพืน
้ ทีป
่ ลูกยางพาราจานวน 62 จังหวัด รวมทัง้ สิน
่ ประมาณ 10,485,167,387 บาท ทัง้ นี้ ทางรัฐบาล โดย ธ.ก.ส.ได ้อนุมัต ิ
105,021 ครัวเรือน คิดเป็ นวงเงินสินเชือ
่ ให ้เกษตรกรทีเ่ ข ้าร่วมโครงการแล ้วใน 27 จังหวัด รวมทัง้ สิน
้ 3,544 ครัวเรือน คิดเป็ นวงเงินสินเชือ
่ ประมาณ
สินเชือ
กว่า 331.34 ล ้านบาท สาหรับโครงการชดเชยรายได ้ให ้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทีม
่ พ
ี น
ื้ ทีเ่ ปิ ดกรีดยางบนทีด
่ น
ิ ทีม
่ ี
เอกสารสิทธิถ
์ ก
ู ต ้อง โดยรัฐบาลให ้ความช่วยเหลือเพือ
่ บรรเทาความเดือดร ้อนของเกษตรกรในช่วงทีร่ าคายางตกตา่
ไม่เกิน 15 ไร่ตอ
่ ราย อัตราไร่ละ 1,000 บาท ซึง่ ขณะนี้ ธ.ก.ส.ได ้ดาเนินการจ่ายเงินให ้เกษตรกรทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนและ
้ 732,038 ครัวเรือน คิดเป็ นเงินมูลค่า 7,332,599,250 บาท
ผ่านการรับรองสิทธิเ์ ป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว รวมทัง้ สิน
รวมทัง้ โครงการสนั บสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู ้ประกอบการยางให ้แก่สถาบันเกษตรกรเพือ
่ รวบรวมยาง ซึง่ มี
้
สหกรณ์หรือกลุม
่ เกษตรกรทีด
่ าเนินธุรกิจยางพาราทัง้ สิน 723 แห่งทัว่ ประเทศ โดยตัง้ แต่รเิ ริม
่ โครงการ มีสถาบัน
ยืน
่ ขอกู ้ตามโครงการฯ จานวน 510 แห่ง คิดเป็ นวงเงิน 5,055.45 ล ้านบาท ซึง่ เป็ นรายการทีผ
่ า่ นมติทป
ี่ ระชุมของ
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์หรือกลุม
่ เกษตรกรเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว ขณะนี้ มีสถาบันเกษตรกร ได ้รับอนุมัต ิ
วงเงินกู ้จาก ธ.ก.ส. แล ้วจานวน 241 แห่ง คิดเป็ นวงเงิน 3,173.85 ล ้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ในจานวนนีม
้ ส
ี ถาบัน
ฯ 222 แห่งทีไ่ ด ้ดาเนินการเบิกเงินกู ้จริงจาก ธ.ก.ส. รวมเป็ นเงิน 2,338.77 ล ้านบาท สถาบันฯ ส่วนทีเ่ หลือ ทีย
่ ังไม่
่ งต่อสถาบันฯ กรณีจะเบิก
เบิกเงินจาก ธ.ก.ส.นัน
้ เพราะยังชะลอดูสถานการณ์ราคายางพารา เพือ
่ มิให ้เกิดความเสีย
้ และรวบรวมยางพาราในขณะนี้
เงินกู ้เพือ
่ มารับซือ
นอกจากนี้ สกย. ได้เร่งดาเนินการให้ตลาดยาง สกย. จานวน 108 ตลาดทีก
่ ระจายอยูท
่ ว่ ั ประเทศ
สมัครเป็ นสมาชิกตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราทัง้ 6 แห่ง ได ้แก่ หนองคาย บุรรี ัมย์ ยะลา สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึง่ จะทาให ้เกษตรกรชาวสวนยางทีอ
่ ยูห
่ า่ งไกลจากตลาดกลางยางพารา สามารถนา
ยางเข ้ามาขายทีต
่ ลาดยาง สกย.ได ้ตามโครงการทีร่ ัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ จะช่วยลดต ้นทุนในการเดินทางไป
จาหน่ายผลผลิตของเกษตรกรเอง พร ้อมทัง้ เป็ นการส่งเสริมการรวมกลุม
่ เพือ
่ รักษาเสถียรภาพราคายาง และสร ้าง
้ ขายให ้แก่เกษตรกรรายย่อยเพิม
ความเข ้มแข็งในการต่อรองสร ้างอานาจซือ
่ มากยิง่ ขึน
้ ทัง้ นี้ ในการดาเนินการของ
ตลาดยาง ทาง สกย.จะทาหน ้าทีร่ ับคัดคุณภาพ ส่งปริมาณน้ าหนักให ้ตลาดกลางยางพาราเป็ นผู ้ประมูล ซึง่ ราคาที่
เกษตรกรชาวสวนยางได ้รับจะเท่ากับราคาทีป
่ ระมูลได ้ ณ ตลาดกลางยางพารา
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จ.ตรัง เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างต่อเนื่อง
แหล่งที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
วันที่ข่าว : 10 กุมภาพันธ์ 2558
จังหวัดตรัง เดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราอย่างต่อเนื่อง
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางพารานั้น ทางจังหวัดมิได้นิ่งนอนใจ พยายามหาทางช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดาเนินการตามมาตรการช่วยเหลือของทางรัฐบาล ทั้ง 16 โครงการ
นอกจากนี้ ยังรณรงค์ให้เกษตรกรโค่นยางพารา เพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน โดยในปีนี้ทั่วประเทศมี
เป้าหมายให้ล้มยาง 400,000 ไร่ เพื่อปลูกยางใหม่ 300,000 ไร่ และปลูกพืชอื่นๆ 100,000 ไร่
สาหรับจังหวัดตรัง ได้โควตาโค่นยาง 46,000 ไร่ ปลูกยางใหม่ 26,000 ไร่ ปลูกปาล์มและพืชอื่นๆ
20,000 ไร่ โดยขณะนี้มีเกษตรกรขอรับทุนเพื่อโค่นยางพาราและปลูกปาล์มน้ามันทดแทนแล้ว
ประมาณ 46% จากโควตาที่ได้รับมา
พร้อมกันนี้ทาง สกย.ตรัง เพิ่มจุดรับซื้อยางอีก 2 จุด ให้เกษตรกรได้ขายยางพาราในราคาที่
รัฐบาลกาหนด รวมถึงการเปิดตลาดมูลภัณฑ์กันชน เพื่อรับซื้อยางแล้วนาไปขายต่อยังตลาดกลาง
ยางพารา ที่อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการหมุนเวียนสต๊อกยาง ส่งออกตามออเดอร์ที่เข้า
มา ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่าได้ในระดับหนึ่ง
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
Rewriter : วสันต์พรรษ จาเริญนุสิต
สานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
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ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยาง 6 แสน ก.ก. เข้าประมูล ราคายางคงที่
แหล่งที่มา : สวท.อาเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
วันที่ข่าว : 10 กุมภาพันธ์ 2558
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยาง 6 แสน ก.ก. เข้าประมูล ราคายางคงที่
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล
ประจาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 58.55 บาท /
ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5 % กิโลกรัมละ 47.17 บาท / ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 48.50 บาท / ยางแผ่น
รมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 63.15 บาท / ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 48.55 บาท / ยางแผ่นรมควัน
ชั้น 5 กิโลกรัมละ 48.22 บาท / ยางฟอง กิโลกรัมละ 46.22 บาท / ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 44.00 บาท มี
ปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช จานวน 600,000 กิโลกรัม
วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจาวัน ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันไม่เปลี่ยนแปลง ยาง
ความชื้น ลดลง 0.49 สตางค์ ต่อ ก.ก. มีปริมาณยางเข้าสู่ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แบ่งเป็นยาง
แผ่นดิบ 200 ตัน และยางแผ่นรมควัน 400 ตัน ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น
หลังจากแหล่งขุดเจาะน้ามันของสหรัฐปิดตัวเพิ่มขึ้น ทาให้ประเทศผู้ส่งออกน้ามันปรับลดคาดการณ์ปริมาณ
น้ามันดิบลง อีกทั้ง ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด แต่ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจาก
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กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานเกษตรอีสานใต ้ มุง่ เน ้นถ่ายทอดองค์
ความรู ้และการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรทุกสาขา ให ้แก่เกษตรกร นาไปพัฒนาการประกอบ
ี ได ้อย่างมั่นคงและยัง่ ยืน
อาชพ
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กรุงเทพฯ--10 ก.พ.--สานั กงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์
นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยภายหลังเป็ นประธานพิธเี ปิ ด
งานเกษตรอีสานใต ้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ว่า อัตราการเติบโตภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตรในปี ทีผ
่ า่ นมาขยายตัวขึน
้ เนือ
่ งจากสภาพอากาศทีเ่ อือ
้ อานวยในพืน
้ ทีป
่ ลูกพืชเศรษฐกิจทีส
่ าคัญ เช่น
มันสาปะหลัง ข ้าวโพดเลีย
้ งสัตว์ ปาล์มน้ ามัน และผลไม ้ต่าง ๆ ทาให ้ผลผลิตเพิม
่ ขึน
้ รวมถึงการผลิตสินค ้าปศุ
ั ว์ท ี่
สัตว์จากการวางแผนการผลิตทีด
่ แ
ี ละการควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ได ้ส่งผลให ้ผลผลิตสินค ้าปศุสต
สาคัญเพิม
่ ขึน
้ โดยภาพรวมในปี ทผ
ี่ า่ นมาอัตราการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวประมาณร ้อยละ
๑.๒ อย่างไรก็ตาม และจากปั ญหาทีเ่ กษตรกรประสบอยูข
่ ณะนี้ ทัง้ เรือ
่ งปั ญหาภัยแล ้ง รวมทัง้ ปั ญหาราคาผลผลิต
ทางการเกษตรตกตา่ ซึง่ รัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้เร่งดาเนินมาตรการ
้ และระยะยาว เพือ
ต่าง ๆ ทัง้ ระยะสัน
่ ให ้การช่วยเหลือเกษตรกรได ้ทันท่วงที
“ การจัดงานเกษตรอีสานใต ้ในครัง้ นี้ นับเป็ นโอกาสดีทส
ี่ ถาบันอุดมศึกษาในท ้องถิน
่ ส่วนราชการ
กระทรวงต่าง ๆ รวมทัง้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได ้นิง่ เฉยต่อสถานการณ์ทท
ี่ าให ้เกิดความเดือดร ้อนต่อ
ประชาขน ทุกองค์กรต่างมุง่ มั่นนาเสนอแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ
่ พัฒนาอาชีพการเกษตรของประเทศ
ไทย แม ้แต่องค์การสหประชาชาติ ยังให ้ความสาคัญต่อความมั่นคงของการเกษตรของประเทศไทย และได ้
กาหนดให ้ปี 2558 เป็ นปี ดน
ิ สากล และวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันดินโลก เพือ
่ เทิดพระเกียรติพระราช
กรณียกิจเกีย
่ วกับการพัฒนาทีด
่ น
ิ อย่างต่อเนื่อง อันเป็ นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาการเกษตรทุกสาขาปรากฏ
ผลสาเร็จเป็ นทีป
่ ระจักษ์ อย่างกว ้างขวางทัง้ ในประเทศและนานาชาติ” นายอานวย กล่าว
อนึง่ ตามทีอ
่ งค์การสหประชาชาติ ได ้ประกาศให ้ปี 2558 เป็ นปี ดน
ิ สากล ซึง่ องค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และสานักงานทีป
่ รึกษา
การเกษตรต่างประเทศ ได ้นาเสนอและทูลเกล ้าฯถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดน
ิ เพือ
่ มนุษยธรรม และขอพระบรม
ราชานุญาตให ้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นวันดินโลก อันสืบเนือ
่ งมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ ัวฯ ทรง
ปฏิบต
ั พ
ิ ระราชกรณียกิจเกีย
่ วกับการพัฒนาทีด
่ น
ิ มาอย่างต่อเนือ
่ งและยาวนานปรากฏผลสาเร็ จเป็ นประจักษ์ อย่าง
กว ้างขวางทัง้ ในประเทศและนานาชาติ
โดยในปี นี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับองค์กรภาครัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถาบันการศึกษา กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนทัง้ ระดับชาติและระดับท ้องถิน
่ กาหนดจัดงานเกษตร
อีสานใต ้ ระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2558 ภายใต ้แนวคิด “ดิน น้ า ลม ไฟ เทิดไท ้กษั ตริยเ์ กษตร” เพือ
่ น ้อม
นาพระราชกรณียกิจทีท
่ รงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูทรัพยากรดิน และทรัพยากรธรรมชาติทม
ี่ ี
่ วลมนุษย์อย่างมั่นคง กิจกรรมภายในงาน
ความสาคัญต่อการพัฒนาการเกษตรทุกสาขาให ้สามารถสร ้างอาหารสูม
ประกอบด ้วย การจัดนิทรรศการความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจจาก
ภาครัฐและเอกชน เครือ
่ งจักรกลการเกษตร การให ้ความรู ้ด ้านยางพาราและพืชพลังงานให ้แก่เกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การประกวดพืชและสัตว์ การเผยแพร่ความรู ้ทางการแพทย์อน
ั มีรากฐานจากภูมป
ิ ั ญญาไทย
ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ และแพทย์ทางเลือก การจัดแสดงสิง่ ประดิษฐ์คด
ิ ค ้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสเู่ ชิง
พาณิชย์เพือ
่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีสภ
ู่ ม
ู ภ
ิ าค การแสดงสินค ้าหนึง่ ตาบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์จากทุกภูมภ
ิ าค และการ
แสดงศิลปวัฒนธรรม

