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รมช.กษ. มอบนโยบายประชุมบอร์ด กยท. นัดแรกดัน กยท. 3 เดือนแรกทางานหนัก
รวดเร็วเปลี่ยนเกษตรกรจากฐานเกษตรสู่เกษตร
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กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์
รมช.กษ. มอบนโยบำยประชุมบอร์ด กยท. นัดแรกดัน กยท. 3 เดือนแรกทำงำนหนักรวดเร็วเปลี่ยนเกษตรกร
จำกฐำนเกษตรสู่เกษตรอุตสำหกรรมเพื่อพ้นวิกฤต ยำเร่งจัดสวัสดิกำรช่วยเกษตรกรบรรเทำควำมเดือดร้อน
เมื่อวันที่ 7 สิงหำคม 2558 นำยอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบ
นโยบำยให้คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย ก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมกำรฯ นัดแรก ณ ห้องสถลสถำน
พิทักษ์ กำรยำงแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ว่ำ กำรยำงแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เปรียบเสมือนเรือลำใหม่ที่
สร้ำงขึน เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในภำวะวิกฤติที่ชำวสวนยำงได้รับควำมเดือดร้อน ดังนัน กยท. ต้องทำงำน
หนักและรวดเร็ว ให้ได้ตำมเจตนำรมณ์ของ พ.ร.บ.กำรยำงแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 ที่รัฐบำลต้องกำรให้
เป็นกฎหมำยเพื่อเกษตรกร ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำร นอกจำกนี กยท. ต้องมี
บทบำทช่วยเปลี่ยนสถำนะเกษตรกรจำกผู้ผลิตฐำนเกษตรไปเป็นเกษตรอุตสำหกรรม นำพำเกษตรกรจำกต้น
ยำงและสวนยำงสู่ภำคโรงงำน กำรค้ำ และแปรรูปอุตสำหกรรม ซึ่งจะเป็นทำงรอดของชำวสวนยำงจำกภำวะ
วิกฤติ
รมช.กษ. ยังคำดหวังว่ำช่วง 3 เดือนแรก กยท. ต้องขับเคลื่อนโครงกำรพัฒนำยางพาราทังระบบ 16 โครงกำร
ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรยางพาราระดับจังหวัด โดย กยท.จังหวัด จะทำหน้ำที่เป็นเลขำของคณะ
กรรมกำรฯ ทำงำนร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงมหำดไทยและหน่วยงำน
อื่นๆ เพื่อให้งำนยางพาราในระดับพืนที่จังหวัดเดินหน้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นที่กำรจัดสรร
เงินกองทุนพัฒนำยางพาราตำม พ.ร.บ.กำรยำงฯ มำตรำ 49 (3) ที่กำหนดให้ใช้เงินจำนวนไม่เกินร้อยละ 35
ให้ตกถึงมือชำวสวนยำงและองค์กรเกษตรกรชำวสวนยำง และมำตรำ 49 (5) ที่กำหนดให้ใช้เงินจำนวนไม่เกิน
ร้อยละ 7 เร่งจัดสวัสดิกำรช่วยเหลือชำวสวนยำง ทังนี กยท. จะเป็นองค์กรที่เกิดขึนแล้วสร้ำงประโยชน์และ
ช่วยเหลือดูแลชำวสวนยำงจำกภำวะวิกฤติให้เป็นรูปธรรม
อนึ่ง คณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย ในวำระเริ่มแรก ได้ประชุมครังที่ 1/2558 ในวันนี (7 สิงหำคม
2558) โดยที่ประชุมมีมติเลือกนำยสมชำย ชำญณรงค์กุล ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้ำที่
ประธำนคณะกรรมกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย ตำมบทเฉพำะกำล มำตรำ 75 และกำหนดให้มีกำรประชุม
ทุก 2 สัปดำห์เพื่อเร่งขับเคลื่อน กยท. ทังระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรงำนภำยในองค์กรและ
ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนพัฒนำยางพาราให้แล้วเสร็จภำยใน 120 วัน นับจำกเกิด
กยท. เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2558

งาน Southern International Trade Expo จ ังหว ัดสุราษฎร์ธานี ประสบ
ั ันธ์ทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรม
ความสาเร็จอย่างสูง สานความสมพ
ระหว่างสุราษฎร์ธานีและเมืองสุราต ร ัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ด ัน
เศรษฐกิจการ 14 จ ังหว ัดภาคใต้คก
ึ ค ัก
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กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--กรมสง่ เสริมการค ้าระหว่างประเทศ
ื้ ตลอดปี
เจรจาการค ้ายางพาราจับคูธ
่ รุ กิจ มียอดสงั่ น้ ายางและผลิตภัณฑ์ยางซอ
มูลค่ากว่า 71,324 ล ้านบาท นับเป็ นโอกาสทองตลาดยางไทย
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เปิ ดเผยถึงการเจาะตลาดเพือ
่ เพิม
่ การสง่ ออก
ิ ค ้าไทยตามนโยบายพล.อ.ฉัตรชย
ั สาริกล
สน
ั ยะ รมว.พาณิชย์วา่ จากการบูรณา
ั พันธ์
การระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพือ
่ สานความร่วมมือและความสม
ระหว่างอินเดีย - ไทย การสง่ เสริมการค ้าระหว่างประเทศ ผลักดันการค ้า กระตุ ้น
เศรษฐกิจท ้องถิน
่ โดยเฉพาะผลักดันการสง่ ออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ตาม
นโยบายสาคัญของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมสง่ เสริมการค ้าระหว่าง
้ รน
ั่ แนล เทรด เอ็กโปร์”(Southern
ประเทศ จึงได ้จัดงาน“เซาเทิ
์ อินเตอร์เนชน
International Trade Expo) ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2558 จ.สุราษฎร์
ธานีทผ
ี่ า่ นมา ซงึ่ ได ้ผลตอบรับเป็ นอย่างดียงิ่
ิ ค ้าเพือ
ทัง้ นีก
้ รมสง่ เสริมการค ้าฯได ้สรุปผลการจัดงานแสดงสน
่ การสง่ ออก ณ ห ้าง
็ ทรัล พลาซา่ มีสน
ิ ค ้าจากประเทศไทย ประกอบด ้วยสน
ิ ค ้าอาหาร สุขภาพและ
เซน
ิ ค ้าจากอินเดียรวม 180 คูหา มีผู ้ซอ
ื้ /ผู ้นา
ความงาม ฮาลาล วัสดุกอ
่ สร ้าง และสน
ี น จีน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย อิหร่าน เป็ น
เข ้า 342 ราย จากประเทศในอาเซย
ื้ ขายทันทีระหว่างงานประมาณ 5
ต ้น เดินทางมาชมงานและเจรจาธุรกิจมีมล
ู ค่าซอ
ื้ ขายภายใน 1 ปี ประมาณ 134 ล ้านบาท
ล ้านบาท และคาดว่าจะมีการซอ
ื้ ตลอดปี ทงั ้ น้ ายางข ้น ยางแท่ง ผลิตภัณฑ์จากยางพารา มี
สาหรับยอดสงั่ ซอ
ื้ สน
ิ ค ้า
มูลค่ารวมกว่า 71,324 ล ้านบาท แบ่งเป็ น กิจกรรมการจับคูธ
่ รุ กิจ มีคาสงั่ ซอ
ยางและผลิตภัณฑ์รวมมูลค่า 33,738 ล ้านบาท ( 970 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ) มี
ผู ้ผลิต/ผู ้สง่ ออกไทย 93 ราย และสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ชม
ุ ชน 16 แห่ง จับคู่
ธุรกิจกับผู ้นาเข ้า 58 บริษัท จาก 17 ประเทศ แบ่งเป็ นกลุม
่ ยางพารา (ยางแผ่น
ื้ รวม 585,450 ตัน (การเซน
็ เอ็มโอยู 18
ยางแท่ง น้ ายางข ้น) มีปริมาณการสงั่ ซอ
ฉบับ ) คิดเป็ นมูลค่ากว่า 32,715 ล ้านบาท (940 ล ้านเหรียญสหรัฐฯ) กาหนดสง่
ื้ จากคูค
ื้
มอบใน 1 ปี โดยสว่ นใหญ่เป็ นการสงั่ ซอ
่ ้ารายเดิม และในจานวนนีส
้ งั่ ซอ
ื้
จากสถาบันเกษตรกรฯ 25,000 ตัน มูลค่า 1,253 ล ้านบาท ทีส
่ าคัญเป็ นการสงั่ ซอ
ื้ 67,890 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 3,848 ล ้าน
จากคูค
่ ้ารายใหม่ 17 ราย ปริมาณการสงั่ ซอ
บาท

-2สว่ นกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ยาง (อะไหล่ยานยนต์ ถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ล ้อยาง) มูลค่า
ื้ รวม 1,023 ล ้านบาท( 30 ล ้านเหรียญฯ) จากทัง้ หมด 12 ราย อาทิ
การสงั่ ซอ
ี เบลารุส อังกฤษ ญีป
ิ ผลสาเร็จครัง้ นีเ้ ป็ นความ
สหรัฐฯ รัสเซย
่ น
ุ่ อิหร่าน บราซล
ร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หอการค ้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐคุชราต
ใต ้ อินเดีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค ้าแห่งประเทศไทย
ิ ปาชพ
ี
กระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์สง่ เสริมศล
ระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)
ั ดิ์ ขวัญเมือง ผู ้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิ ดเผยว่า
ด ้านนายวีระศก
ภายหลังจากการเข ้าร่วมงานจับคูธ
่ รุ กิจเจรจาทางการค ้า The International
Rubber Business Matching กับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 30 สถาบัน 3
ิ ค ้า Southern International Trade
เครือข่ายทั่วประเทศ ภายในงานแสดงสน
Expo 2015 ทีก
่ รมสง่ เสริมการค ้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และการยาง
ื้
แห่งประเทศจัดขึน
้ ร่วมกันเป็ นครัง้ แรกนัน
้ เป็ นการเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู ้ซอ
ื้
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ 15 บริษัท จาก 8 ประเทศทัว่ โลก ซงึ่ แจ ้งความจานงซอ
ยางพารากว่า 500,000 ตัน
ื้ -ขาย ทัง้ น้ ายางข ้น ยาง
สาหรับการเจรจาครัง้ นีไ
้ ด ้ผลเป็ นทีน
่ ่าพอใจมีการตกลงซอ
ื้ จากหลายประเทศให ้ความ
แผ่นรมควันยางคอมปาวด์ และยางก ้อน STR 20 ผู ้ซอ
สนใจ โดยเฉพาะประเทศจีนมีการตกลงทา เอ็มโอยูไม่ตา่ กว่า 15,000 ตัน/ปี และมี
็ สญ
ั ญาซอ
ื้ ขายยางแผ่นรมควัน ชน
ั ้ 3 และยางแท่ง STR 20 กับบริษัท แก
การเซน
รนด์เยีย 10,000 ตัน/ปี
นอกจากนี้ ประเทศอินเดียและประเทศทางแถบยุโรปให ้ความสนใจผลิตภัณฑ์
ยางพารา ซงึ่ รวมแล ้วไม่ตา่ กว่า 150,000 ตัน/ปี นับเป็ นการเปิ ดโอกาสให ้นัก
่ งทางการค ้าได ้มากขึน
ธุรกิจค ้ายางพาราในประเทศสามารถขยายชอ
้ .
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