CSR ส่ งท้ ายก่ อนสู่ กยท. เตรี ยมมอบทุน ป.ตรี ทายาทชาวยาง 220,000 บาท
“สกย. สานฝั นคนพันธุ์เกษตร” ติดต่ อสมัครที่ สกย.ทุกแห่ ง! ก่ อน 30 มิ.ย.58 นี ้
ข่าวทัว่ ไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 23 มิถนุ ายน 2558 11:03:11 น.
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวน
ยาง
นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รั กษาการผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์ การ
ทาสวนยาง (สกย.) เปิ ดเผยว่า สกย. ได้ จดั โครงการ “สกย.สานฝั นคนพันธุ์เกษตร”เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนละ 22,000 บาท รวม 10 ทุน ให้ กบั บุตรของเกษตรกร
ชาวสวนยาง ซึง่ บิดามารดา หรื อผู้ปกครอง เป็ นเจ้ าของสวนยางขนาดเล็กที่อยู่ในความดูแล
ของ สกย. และครอบครัวมีรายได้ ต่ากว่า 180,000 บาท/ปี สามารถขอรับใบสมัครได้ ที่ สกย.ทุก
แห่ง หรื อดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ จาก www.rubber.co.th ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป และส่งใบ
สมัคร ได้ ที่ สกย.ทุกแห่ง ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายนนี ้ ทังนี
้ ้ ต้ องมีพนักงานสงเคราะห์สวนยาง
(พสย.) ที่ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่ที่ตงของสวนยาง
ั้
เป็ นผู้ลงนามรับรองในใบสมัครด้ วย โดยผู้ที่มี
ความประสงค์สมัครขอรับทุนนี ้ นอกจากจะเป็ นบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางแล้ ว ผู้สมัคร
จะต้ องอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาของรัฐ ด้ าน
เกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปี การศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ากว่า 2.5
และต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับทุนการศึกษาใดๆ ในขณะที่สมัครขอรับทุนนี ้

สกย.เดินหน้ าสวนยางผสมผสาน หนุนเกษตรกรปลูกพืชเลีย้ งสัตว์ ลดต้ นทุน-เพิ่มรายได้
ข่าวทัว่ ไป RYT9 -- อังคารที่ 23 มิถนุ ายน 2558 06:00:00 น.

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง (สกย.)
เปิ ดเผยว่า ได้ สงั่ การไปยัง สกย.จังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ ให้ เร่งส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง
ปรับเปลี่ยนการทาสวนยาง จากเดิมที่ปลูกยางในลักษณะพืชเชิงเดี่ยวประมาณไร่ละ 60-70 ต้ นต่อไร่ มาทา
การเกษตรแบบผสมผสาน ลดจานวนต้ นยางที่ปลูกลงเหลือไม่น้อยกว่า 40 ต้ นต่อไร่ แต่ยงั ได้ รับเงิน
สงเคราะห์ในอัตราไร่ละ 16,000 บาทต่อปี เป็ นเวลา 7 ปี เช่นเดิม แต่ทัง้ นี ้จะต้ องปลูกในระยะที่สม่าเสมอ
เพื่อให้ มีพื ้นที่วา่ งระหว่างต้ นยางเพิ่มมากขึ ้นจากเดิม 6-7 เมตร เป็ นประมาณ 10 เมตร มากเพียงพอที่จะ
นาไปใช้ ทาการเกษตรแบบผสมผสาน
สาหรับรูปแบบการเกษตรผสมผสานในสวนยางนัน้ จะมี 2 ทางเลือกหลักๆ คือ
1.ปลูกยางร่วมกับพืชชนิดต่างๆ ทังนี
้ ้เกษตรกรที่ขอรับเงินสงเคราะห์การปลูกยางใหม่ในปี 2558
สามารถปลูกพืชอื่นๆ พร้ อมกับการปลูกยางได้ ทนั ที โดยในระยะสัน้ 1-2 ปี อาจจะปลูกพืชล้ มลุก เช่น ข้ าวไร่
พืชผัก กล้ วย มะละกอ เป็ นต้ น ส่วนในระยะยาว เกษตรกรสามารถเลือกพืชยืนต้ นอื่นๆ มาปลูกผสมผสาน
กับสวนยางได้ ขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของตลาดในพื ้นที่นนๆ
ั ้ เช่น สะตอ มังคุด ผักเหรี ยง เป็ นต้ น หรื อ
อาจจะปลูกไม้ เศรษฐกิจ เช่น ไม้ สกั ไม้ ตะเคียน เป็ นต้ น ได้ เช่นเดียวกัน
2.ปลูกยางร่วมกับการทาปศุสตั ว์ หรื อ ประมง ซึง่ เกษตรกรอาจจะใช้ พื ้นที่วา่ งระหว่างต้ นยางใน
การทาแปลงหญ้ า หรื อทาคอกเลี ้ยงปศุสตั ว์ เช่น วัว แกะ แพะ หรื อทาบ่อพลาสติก เลี ้ยงปลา เลี ้ยงกบ เป็ น
ต้ น หญ้ าที่ปลูกสามารถนามาใช้ เป็ นอาหารของปศุสตั ว์ที่เลี ้ยง หรื อ อาจจะขายก็ได้ เช่นกัน เป็ นการลด
ค่าใช้ จา่ ย และเพิ่มรายได้ อีกทางหนึง่
สาหรับสวนยางที่ปลูกแล้ ว แต่ไม่เกิน 7 ปี หากเกษตรกรต้ องการทาสวนยางแบบเกษตรผสมผสาน สามารถ
ที่จะโค่นต้ นยางเพื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างต้ น ให้ เพียงพอที่จะปลูกพืช หรื อเลี ้ยงสัตว์ แต่จะต้ องเหลือต้ นยาง
ไม่น้อยกว่าไร่ละ 40 ต้ น โดยที่จะไม่ถกู ตัดสิทธิ์ในการได้ รับเงินสงเคราะห์ ส่วนสวนยางที่อายุมากกว่า 7 ปี
ซึง่ เลยระยะเวลาของการได้ รับเงินสงเคราะห์แล้ วนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของเกษตรกรเองว่า ต้ องการ
โค่นยางเพื่อทาการเกษตรแบบผสมผสานหรื อไม่ โดยสามารถยื่นเรื่ องขอกู้เงินทุนดอกเบี ้ยต่าในอัตราราย
ละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อลงทุนประกอบอาชีพเสริมตามความเหมาะสมได้ ที่ สกย. ทัว่ ประเทศ

ฤกษ์ ดี สกย.จ.ระยอง เปิ ด สกย. ระดับอำเภอ 2 แห่ ง พร้ อมบริกำรเกษตรกรในพืน้ ทีอ่ ย่ ำงทัว่ ถึง
กรุ งเทพฯ--22 มิ.ย.--สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง

เมื่อเร็ วๆ นี้ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์ กำรทำสวนยำง ได้ขยำยสำขำและเปิ ดให้บริ กำรแก่เกษตรกรชำวสวนยำงใน
พื้นที่จงั หวัดระยองอย่ำงเป็ นทำงกำร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงอำเภอเมืองระยอง
(สกย.อ.เมืองระยอง) และสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงอำเภอแกลง (สกย.อ.แกลง) โดยมี นำยประสิ ทธิ์ หมีด
เส็น รักษำกำรผูอ้ ำนวยกำร สกย. เป็ นประธำน พร้อมทั้งมีพนักงำน ผูน้ ำเกษตรกรชำวสวนยำงในพื้นที่เข้ำร่ วมในพิธี
นำยประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษำกำรผู้อำนวยกำร สกย. กล่ ำวว่ ำระยอง เป็ นจังหวัดที่มีพ้นื ที่ปลูกยำงพำรำมำกที่สุดเป็ น
หนึ่งหนึ่งของภำคตะวันออก นับว่ำเป็ นพื้นที่ปลูกยำงเดิมที่มีศกั ยภำพอย่ำงยิง่ ของประเทศ โดย สกย.และหน่วยงำนระดับ
จังหวัด ได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรประกอบอำชีพกำรทำสวนยำง ซึ่งได้มีกำรกำหนดให้ยำงพำรำเป็ นพืช
ยุทธศำสตร์ที่สำคัญของจังหวัด จะเห็นได้จำกกำรมีโรงงำนรองรับเป็ นจำนวนมำก รวมถึงกำรแปรรู ปยำงำรำขั้นต้นที่ได้รับ
กำรสนับสนุนจำก สกย. ในกำรจัดตั้งโรงงำนต้นแบบอุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์ยำง เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ให้แก่เกษตรกร
นอกจำกนี้ สกย. ยังมีบทบำทหน้ำที่ให้กำรสงเครำะห์ปลูกแทน กำรส่งเสริ มและพัฒนำสถำบันเกษตรกรให้มีควำมเข้มแข็ง
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ และให้คำแนะนำด้ำนวิชำกำร ปั จจุบนั สกย.จ.ระยอง มีเกษตรกรในควำมรับผิดชอบจำนวนมำก
ดังนั้น เพื่อให้กำรบริ กำรครอบคลุมกำรดูแลสวนยำงพำรำ และเกษตรกรชำวสวนยำงในพื้นที่เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มำกยิง่ ขึ้น จึงเล็งเห็นควำมสำคัญในกำรขยำยกำรให้บริ กำรแก่เกษตรกร โดยได้อนุมตั ิจดั ตั้ง สกย. ในระดับอำเภอในปี 2558
เพิ่มขึ้นจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สกย.อ.เมืองระยอง และ สกย.อ.แกลง ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับควำมสะดวกในกำรติดต่อ หรื อ
ขอคำแนะนำได้สะดวกยิง่ ขึ้น
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นำยชิน เถื่อนม่วง หัวหน้ำสำนักงำน สกย.อ.เมืองระยอง กล่ำวว่ำ จังหวัดระยอง มีภำรกิจในกำรส่งเสริ มเกษตรกร
ชำวสวนยำงตั้งแต่ตน้ น้ ำจนถึงปลำยน้ ำ ปั จจุบนั สกย.จ.ระยอง มีเกษตรกรที่เป็ นเจ้ำของสวนยำง ซึ่งอยูใ่ นควำมดูแล
ประมำณ 5,000 รำย และมีสวนยำงรับผิดชอบประมำณ 300,000 ไร่ ดังนั้น กำรจัดตั้ง สกย.อ.เมืองระยอง ออกมำรับผิดชอบ
กำรให้บริ กำรส่งเสริ มกำรสงเครำะห์โดยมีภำรกิจในกำรดูแลและส่งเสริ มเกษตรกร สถำบันเกษตรกรครอบคลุม 5 อำเภอ
คือ อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้ำนค่ำย อำเภอปลวกแดง อำเภอนิคมพัฒนำ และอำเภอบ้ำนฉำง
ด้ำนนำยสุชิน ชูเชิด หัวหน้ำสำนักงำน สกย.อ.แกลง กล่ำวว่ำ ระยอง เป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภำพด้ำนเกษตรกรรมและ
อุตสำหกรรม ซึ่งยำงพำรำ เป็ นพืชเศรษฐกิจสำคัญทั้งภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมของจังหวัดระยอง ดังนั้น กำรขยำย
พื้นที่ให้บริ กำรแก่เจ้ำของสวนยำงเพื่อให้สำมำรถเข้ำถึง และอำนวยควำมสะดวกแก่ชำวสวนยำงทุกๆ รำยให้มำกที่สุด ซึ่ง
กำรเปิ ด สกย.อ.แกลง ในครั้งนี้ เชื่อว่ำจะสำมำรถรองรับกำรให้บริ กำรแก่เกษตรกรได้อย่ำงเต็มที

ตลำดกลำงยำงพำรำนครศรีธรรมรำช มีปริมำณยำงกว่ ำสี่แสนกิโลกรัมเข้ ำประมูล รำคำมีท้งั ปรับขึน้ และลดลง
แหล่งที่มำ : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรี ธรรมรำช
วันที่ข่ำว : 22 มิถุนำยน 2558

ตลำดกลำงยำงพำรำนครศรี ธรรมรำช มีปริ มำณยำงกว่ำสี่ แสนกิโลกรัมเข้ำประมูล รำคำมีท้ งั ปรับขึ้นและลดลง
ตลำดกลำงยำงพำรำนครศรี ธรรมรำช แจ้งกำรซื้อ-ขำย ยำงแผ่นดิบ ยำงแผ่นรมควัน โดยวิธีกำรประมูล ประจำวันที่
22 มิถุนำยน 2558 มีรำคำดังต่อไปนี้ ยำงแผ่นดิบ ควำมชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 56.11 บำท / ยำงแผ่นดิบ ควำมชื้น 3-5%
กิโลกรัมละ 54.89 บำท / รำคำยำงท้องถิ่น กิโลกรัมละ 53.80 บำท ยำงแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 57.29 บำท ยำงแผ่น
รมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 57.10 บำท / ยำงแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 56.89 บำท / อยำงฟอง กิโลกรัมละ 56.89 บำท /
ยำงคัทติง้ กิโลกรัมละ 49.81 บำท มีปริ มำณยำงเข้ำตลำดกลำงยำงพำรำนครศรี ธรรมรำช รวม 407,000 กิโลกรัม
วิเครำะห์สถำนกำรณ์รำคำยำงประจำวัน ยำงแผ่นดิบ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 สตำงค์ ต่อ ก.ก. / ยำงควำมชื้น ปรับตัวลดลง
20 สตำงค์ ต่อ ก.ก. / ยำงแผ่นรมควัน ปรับตัวลดลง 54 สตำงค์ ต่อ ก.ก. / ยำงแผ่นดิบท้องถิ่น ปรับตัวลดลง 20 สตำงค์ ต่อ
ก.ก. / น้ ำยำงสด รำคำ ก.ก. ละ 54.25 บำท ปรับตัวลดลง 75 สตำงค์ ต่อ ก.ก. / รำคำยำงตลำดล่วงหน้ำ ตลำดสิ งคโปร์ รำคำ
อยูท่ ี่ 60.02 บำท ต่อ ก.ก. รำคำเสนอขำยอยูท่ ี่ 61.26 บำท ต่อ ก.ก. / ตลำดเซี่ยงไฮ้ รำคำอยูท่ ี่ 73.44 บำท ต่อ ก.ก. ปรับตัว
ลดลง 16 สตำงค์ ต่อ ก.ก. / ตลำดโตเกียว รำคำอยูท่ ี่ 58.81 บำท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 30 สตำงค์ ต่อ ก.ก.
ข้อมูลข่ำวและที่มำ
ผูส้ ื่ อข่ำว : สุยทุ ธ พิทกั ษ์มงคล
Rewriter : วสันต์พรรษ จำเริ ญนุสิต
สำนักข่ำวแห่งชำติ กรมประชำสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th
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