งาน Southern International Trade Expo จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบ
ความสาเร็จอย่างสูง สานความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสุราษฎร์
ธานีและเมืองสุราต รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ดันเศรษฐกิจการ 14 จังหวัดภาคใต้
คึกคัก
- ThaiPR.net 11 ส.ค. 2558
กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
เจรจาการค้ายางพาราจับคู่ธุรกิจ มียอดสั่งน้้ายางและผลิตภัณฑ์ยางซื้อตลอดปี มูลค่ากว่า 71,324 ล้านบาท
นับเป็นโอกาสทองตลาดยางไทย
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการเจาะตลาดเพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้าไทยตามนโยบาย
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ว่า จากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสานความ
ร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย - ไทย การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันการค้า กระตุ้น
เศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะผลักดันการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ตามนโยบายส้าคัญของรัฐบาล
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดงาน“เซ้าเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด
เอ็กโปร์”(Southern International Trade Expo) ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2558 จ.สุราษฎร์ธานีที่
ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง
ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าฯได้สรุปผลการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออก ณ ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า มีสินค้าจาก
ประเทศไทย ประกอบด้วยสินค้าอาหาร สุขภาพและความงาม ฮาลาล วัสดุก่อสร้าง และสินค้าจากอินเดียรวม
180 คูหา มีผู้ซื้อ/ผู้น้าเข้า 342 ราย จากประเทศในอาเซียน จีน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย อิหร่าน เป็นต้น
เดินทางมาชมงานและเจรจาธุรกิจมีมูลค่าซื้อขายทันทีระหว่างงานประมาณ 5 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการ
ซื้อขายภายใน 1 ปี ประมาณ 134 ล้านบาท
ส้าหรับยอดสั่งซื้อตลอดปีทั้งน้้ายางข้น ยางแท่ง ผลิตภัณฑ์จากยางพารา มีมูลค่ารวมกว่า 71,324 ล้านบาท
แบ่งเป็น กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ มีค้าสั่งซื้อสินค้ายางและผลิตภัณฑ์รวมมูลค่า 33,738 ล้านบาท ( 970 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ) มีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย 93 ราย และสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ชุมชน 16 แห่ง จับคู่ธุรกิจกับผู้
น้าเข้า 58 บริษัท จาก 17 ประเทศ แบ่งเป็นกลุ่มยางพารา (ยางแผ่น ยางแท่ง น้้ายางข้น) มีปริมาณการสั่งซื้อ
รวม 585,450 ตัน (การเซ็นเอ็มโอยู 18 ฉบับ ) คิดเป็นมูลค่ากว่า 32,715 ล้านบาท (940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

-2ก้าหนดส่งมอบใน 1 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อจากคู่ค้ารายเดิม และในจ้านวนนี้สั่งซื้อจากสถาบันเกษตรกร
ฯ 25,000 ตัน มูลค่า 1,253 ล้านบาท ที่ส้าคัญเป็นการสั่งซื้อจากคู่ค้ารายใหม่ 17 ราย ปริมาณการสั่งซื้อ
67,890 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,848 ล้านบาท
ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (อะไหล่ยานยนต์ ถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ล้อยาง) มูลค่าการสั่งซื้อรวม 1,023 ล้านบาท
( 30 ล้านเหรียญฯ) จากทั้งหมด 12 ราย อาทิ สหรัฐฯ รัสเซีย เบลารุส อังกฤษ ญี่ปุ่น อิหร่าน บราซิล
ผลส้าเร็จครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐคุชราตใต้
อินเดีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)
ด้านนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากการเข้า
ร่วมงานจับคู่ธุรกิจเจรจาทางการค้า The International Rubber Business Matching กับสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง 30 สถาบัน 3 เครือข่ายทั่วประเทศ ภายในงานแสดงสินค้า Southern International Trade
Expo 2015 ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และการยางแห่งประเทศจัดขึ้นร่วมกัน
เป็นครั้งแรกนั้น เป็นการเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ซื้อยางพาราและผลิตภัณฑ์ 15 บริษัท จาก 8 ประเทศทั่วโลก
ซึ่งแจ้งความจ้านงซื้อยางพารากว่า 500,000 ตัน
ส้าหรับการเจรจาครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมีการตกลงซื้อ-ขาย ทั้งน้้ายางข้น ยางแผ่นรมควันยางคอมปาวด์
และยางก้อน STR 20 ผู้ซื้อจากหลายประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเทศจีนมีการตกลงท้า เอ็มโอยูไม่ต่้า
กว่า 15,000 ตัน/ปีและมีการเซ็นสัญญาซื้อขายยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และยางแท่ง STR 20 กับบริษัท แกรนด์
เยีย 10,000 ตัน/ปี
นอกจากนี้ ประเทศอินเดียและประเทศทางแถบยุโรปให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งรวมแล้วไม่ต่้ากว่า
150,000 ตัน/ปี นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจค้ายางพาราในประเทศสามารถขยายช่องทางการค้าได้มาก
ขึ้น.
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'แผ่นยางปูสนามฟุตซอล' ทางออกชาวสวนยาง แปรรูปเพิม่ รายได้ (14/08/2558)
เปลีย
่ นสนามหญ้าเทียมเป็น 'แผ่นยางปูสนามฟุตซอล' ก ันไหม? เพราะนอกจากคุณภาพจะดีกว่าแล้ว ย ัง
้ สามารถเพิม
ช่วยครอบคร ัวชาวสวนยางให้อยูร่ อด หล ังจากนามาแปรรูปเป็นแผ่นพืน
่ มูลค่าได้
้ ับธุรกิจอืน
หลายเท่าต ัว รวมถึงย ังประยุกต์ใชก
่ ก ับไอเดียของชุมชมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศ
ไทย ช่วยแก้ปัญหาราคายางตกตา
่
เป็ นทีร่ ู ้กันว่าปั ญหาราคายางตกตา่ เป็ นสิง่ ทีช
่ าวสวนยางต ้องเผชิญอย่างหลีกเลีย
่ งไม่ได ้ ทาให ้ชาวสวนหลายราย
ต ้องดิน
้ รนด ้วยตัวเอง และขอความช่วยเหลือจากภาครัฐฯ ซึง่ หนึง่ ในนัน
้ คือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จากนโยบาย
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เพือ
่ การสร ้างมูลค่าเพิม
่ และผลิตภัณฑ์ทโี่ ดดเด่น โดย 'นายชานาญ เมฆตรง'
ประธานชุมชมสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ก็เป็ นอีกหนึง่ ชาวสวนยางทีเ่ ข ้าร่วมโครงการกับทางภาครัฐฯ
หวังหาทางออกปั ญหาราคายางตกตา่

'แผ่นยางปูสนามฟุตซอล' ของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวน ยางสตูล เกิดจากการรวบรวมผลผลิตจากสหกรณ์

ยางพาราทัง้ 16 สหกรณ์ เพือ
่ ลดปั ญหายางพาราดิบล ้นตลาด เบือ
้ งต ้นนายางพารามาอัดก ้อนแล ้วส่งขาย
่ มแซม และจ ัดทาสนามฟุตซอลในทุกภาคส่วน จึงเกิด
ต่างประเทศ แต่เมือ
่ มีนโยบายจากภาคร ัฐฯ ให้ซอ
้ สนามฟุตซอลเพือ
แนวคิดนายางพารามาแปรรูปเป็นแผ่นยางพืน
่ เพิม
่ มูลค่า
้ ะอยูใ่ นช่วงเริม
แม ้ขณะนีจ
่ ต้น แต่ออเดอร์ก็มเี ข้ามาบ้าง ทาให้กาล ังการผลิตย ังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ทีผ
่ ลิตได้เพียงว ันละ 50 ตารางเมตรเท่านน
ั้ จึงได ้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย
ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เข ้ามาดูแลตัง้ แต่ระยะเริม
่ แรก โดยให ้การสนั บสนุนอุปกรณ์เครือ
่ งใช ้ต่างๆ เช่น
้ ในอนาคต
คอมพิวเตอร์เพือ
่ ควบคุมระบบการผลิต เครือ
่ งโม่ และเครือ
่ งอัดยาง เพือ
่ รองรับยอดการสัง่ ซือ
สาหรับคุณสมบ ัติ ของ 'แผ่นยางปูสนามฟุตซอล' คือ มีความยืดหยุน
่ สูง แข็ งแรง ปลอดภ ัย ลูกบอลเด้ง
้ และราคาไม่สูงจนเกินไปน ัก หากเทียบก ับสนามหญ้าเทียม โดยแผ่นยางปูสนามฟุตซอล ตกตารางเมตร
พืน
ละ 1,500-1,700 บาท ขณะทีพ
่ น
ื้ หญ ้าเทียม ตารางเมตรละ1,800 บาท ปั จจุบน
ั มีตลาดรองรับจากภาครัฐ ได ้แก่
โครงการก่อสร ้างสนามฟุตซอลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในทุกวิทยาเขต จานวน 7 สนาม ส่วน
ศอบต. (ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้) มีออเดอร์สงั่ ผลิตอีก 50 สนาม

้ สนามฟุตซอล ย ังมีโอกาสเติบโตในตลาดได้อก
“ผมคิดว่าการนายางพารามาแปรรูปเป็น แผ่นพืน
ี มาก ทงั้
้ ยางนีไ้ ม่เพียงแต่นาไป
จากออเดอร์ของหน่วยงานภาคร ัฐฯ และเอกชน ย ังมีความต้องการสูง ซึง่ แผ่นพืน
่ ลุม
ทาสนามฟุตซอลได้เท่านน
ั้ แต่ย ังขยายไปสูก
่ ลูกค้าโรงพยาบาล โรงเรียนนาไปทาสนามเด็ กเล่น ศูนย์
้ างกลุม
พ ัฒนาเด็ กเล็ ก กลุม
่ ผูส
้ ง
ู อายุ หรืออืน
่ ๆ ได้อก
ี มาก นอกจากนีท
่ ฯ ย ังได้แปรรูปเป็นไม้ปาดยาง ทีท
่ า
จากยางพาราขายในราคาด้ามละ 8 บาท สามารถเพิม
่ มูลค่านา้ ยางดิบจากราคาเฉลีย
่ ปัจจุบ ันอยูท
่ ี่
กิโลกร ัมละ 47 บาทได้หลายเท่าต ัว”

ด ้าน ดร.อดิท ัต วะสีนนท์ ผู ้ อานวยการศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า
ประเทศไทยผลิตยางพารามากเป็ นอันดับ 1 ของโลกผลิตยางได ้เฉลีย
่ 4.2 ล ้านตัน/ปี โดยร ้อยละ 87 นามาแปรรูป
ขัน
้ ต ้นเพือ
่ จาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ มีมล
ู ค่า 2 แสนล ้านบาท ขณะทีร่ ้อยละ 13 แปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ ซึง่
มีมล
ู ค่า 2 แสนล ้านบาทเช่นกัน
"วิกฤตราคายางตกตา่ ทาให ้ชาวสวนยางได ้ตระหนักรู ้ว่าต ้องปรับตัว โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได ้สนั บสนุนให ้
นักวิชาการเข ้ามาร่วม ซึง่ ตอนนี้ทจ
ี่ ังหวัดสตูลมีการก่อสร ้างโรงงานแปรรูปทาผลิตภัณฑ์พน
ื้ สนามฟุต ซอลได ้แล ้ว
ผมมองว่าตลาดนีม
้ อ
ี นาคต เพราะเมือ
่ เทียบกับคูแ
่ ข่งอย่างสนามหญ ้าเทียมถือว่าแข่งกันได ้ ขณะทีอ
่ นาคตก็สามารถ
ขยายตลาดไปปูพน
ื้ โรงพยาบาล หรือสนามเด็กเล่นก็ได ้"

้ แต่เลือกพึง่
เป็นอีกหนึง่ ต ัวอย่างของเกษตรกรชาว สวนยางทีไ่ ม่หยุดนิง่ ม ัวรอเวลาราคายางขย ับต ัวสูงขึน
หน่วยงานร ัฐฯ พ ัฒนาองค์ความรู ้ ต่อยอดเพิม
่ มูลค่าสร้างทางออกทีย
่ ง่ ั ยืน
ทีม
่ า : ASTVผู ้จัดการออนไลน์ (ว ันที่ 14 สิงหาคม 2558)

อุตสาหกรรมดัน 7 ยุทธศาสตร์ ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ AEC (13/08/2558)

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2559 ประเทศไทยและ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะรวมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
อย่างเต็มตัว ถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อวงการอุตสาหกรรมไทย ในการน้ารายได้เข้าสู่
ประเทศจากการส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกไปขายในตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ตลาดที่มีก้าลังซื้อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะมีจ้านวนประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน มี
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 10 ประเทศสมาชิก รวมกันสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 62
ล้านล้านบาท
ดังนั้น เพื่อยกศักยภาพและขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในการก้าวขึ้นสู่การ
เป็นผู้น้ากลุ่มประเทศอาเซียนและเวทีโลก กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เดินหน้าผลักดัน 7
ยุทธศาสตร์ส้าคัญ อันสะท้อนมาจากรางวัลอุตสาหกรรม 7 ประเภท ที่มอบให้แก่สถาน
ประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์กระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจผู้ประกอบการไทย ไม่ให้หยุดหยุดนิ่งในการพัฒนา ประกอบไปด้วย
1.ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิต โดยการเน้นปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้สินค้าและ
บริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคุมต้นทุนการผลิต ลดการ
สูญเสียในทุกรูปแบบ โดยผนวกเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง
2.ยุทธศาสตร์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการก้าหนดนโยบายลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างชัดเจน เพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งกระบวนการบริหารจัดการและการผลิต ซึ่งการใส่ใจ
ผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นคงและการยอมรับจากนานาชาติเท่านั้น
แต่ขณะเดียวกันยังท้าให้สถานประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมรอบข้างได้อย่าง
ยั่งยืน

-23.ยุทธศาสตร์การบริหารความปลอดภัยโดยการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เพราะความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนั้น ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน เมื่อการ
ท้างานมีระบบจัดการอันตรายที่ดีและมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมจะท้าให้ผลิตภาพการท้างานดีขึ้นตาม
ไปด้วย
4.ยุทธศาสตร์การบริหารงานคุณภาพ โดยการจัดการระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ซึ่งถือเป็นหัวใจส้าคัญสู่ความส้าเร็จ ทั้งนี้ การที่สถานประกอบการใดจะสามารถบริหารงานได้อย่าง
มีคุณภาพ จ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตน
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก้าลังความสามารถ
5.ยุทธศาสตร์การจัดการพลังงานโดยการตั้งเป้าหมายในการใช้พลังงานทุกประเภทให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณการใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการวางนโยบายลดใช้
พลังงานอย่างจริงจังนั้น ไม่เพียงส่งผลดีต่อการลดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานของประเทศ แต่ใน
ขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลงอีกด้วย
6.ยุทธศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ โดยการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเวลา และต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งหาก
ผู้ประกอบการมีระบบขนส่งสินค้าที่ดี นอกจากจะท้าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ยังช่วยสร้าง
โอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการในทุกๆ ด้าน ทั้งการวิเคราะห์ตลาดความต้องการของผู้บริโภค การบริหารจัดการ
การผลิต และช่องทางการตลาดและการจัดจ้าหน่าย เพื่อช่วยให้กิจการ SMEs ซึ่งถือเป็นแหล่งจ้าง
งานที่ส้าคัญ เพราะมีสัดส่วนทั่วประเทศมากกว่า ร้อยละ 95 สามารถด้าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

-3ทั้งนี้ เชื่อว่าหากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย สามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและ
การผลิตสินค้าเข้าไปตีตลาดอาเซียนได้เป็นผลส้าเร็จ ในภาพรวมไม่เพียงสามารถยกระดับขีด
ความสามารถการแข่งขันได้ทัดเทียมกับนานาชาติเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันยังถือเป็นการช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ดร.อรรชกากล่าว
สรุป
ส้าหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ได้ที่
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือเข้าไปที่
www.dip.go.th หรือwww.facebook.com/dip.pr ขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรม จะจัด
พิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจ้าปี 2558 ในวันที่ 23 ก.ย. 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิม
แพค เมืองทองธานี
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 13 สิงหาคม 2558)

สศท.12 ร่วมตรวจสอบข้อมูลยางพารา กาแพงเพชร-อุทัยธานี แจง สถานการณ์การผลิตปี 58
(13/08/2558)
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ร่วมกับคณะกรรมการด้าเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพารา
ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลประมาณการผลผลิตยางพาราในจังหวัดก้าแพงเพชร และ
อุทัยธานี พร้อมแจงข้อมูลสถานการณ์การผลิตทั้ง 2 จังหวัด ในฤดูกาลผลิตปี 2558
นายโฆสิต วิโรจน์เพ็ชร์ ผู้อ้านวยการส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12)
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงข้อมูลประมาณการผลผลิตยางพารา ฤดูกาลผลิต
2558 โดย สศท.12 ได้ร่วมกับคณะกรรมการด้าเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็น
ระบบครบวงจร ระดับจังหวัด ของจังหวัดก้าแพงเพชร และอุทัยธานี ด้าเนินการพิจารณาสภาพ
ภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการให้น้ายางของต้นยางพารา ปริมาณเนื้อที่กรีดยางที่คาดว่าจะกรีด
ยาง ปี 2558 ในการนี้ คณะกรรมการด้าเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราฯ ได้พิจารณา
ประมาณการยางพารา ปี 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2558) พบว่า จังหวัดก้าแพงเพชร มี
เนื้อที่ยืนต้นประมาณ 40,846 ไร่ ผลผลิตรวม 38,914 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 188 กก. แหล่งปลูก
ยางพาราของจังหวัดก้าแพงเพชรที่ส้าคัญ ได้แก่ อ.เมืองก้าแพงเพชร อ.คลองลาน และ อ.ปางศิลา
ทอง เนื้อที่กรีดทั้งจังหวัดเท่ากับร้อยละ 50 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด รวมเนื้อที่ยืนต้นเท่ากับร้อย
ละ 70 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อที่ยืนต้นประมาณ 30,516 ไร่ ผลผลิตรวม
3,735 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 186 กก. แหล่งปลูกยางพาราของจังหวัดอุทัยธานีที่ส้าคัญ 3 ล้าดับแรก
ได้แก่ อ.บ้านไร่ อ.ลานสัก และ อ.ห้วยคต รวมเนื้อที่ยืนต้นเท่ากับร้อยละ 84 ของเนื้อที่ยืนต้น
ทั้งหมด เนื้อที่กรีดทั้งจังหวัดเท่ากับร้อยละ 66 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด
ที่มา www.ryt9.com ประจ้าวันที่ 11 สิงหาคม 2558

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประชุมความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืชระหว่างไทย-เวียดนาม - ThaiPR.net 13 ส.ค. 2558
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการ
หารือความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ มหานาค ว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย-เวียดนามขึ้น ระหว่างวันที่ 6 –
8 สิงหาคม 2558 โดยมีประเด็นในการหารือ ได้แก่ ด้านพืช การระงับการออกใบอนุญาตน้าเข้า
ชั่วคราวของผลไม้ 4 ชนิดจากไทย และการพิจารณาอนุญาตน้าเข้าลิ้นจี่ มะม่วง และล้าไยของ
เวียดนาม ด้านปศุสัตว์ การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและส่งออกสินค้าไก่แปรรูปไทยของเวียดนาม และ
การน้าเสนอโครงสร้างและอ้านาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านปศุสัตว์ของเวียดนาม และการส่งออก
เนื้อนกกระจอกเทศแช่แข็งของเวียดนามมายังประเทศไทย ด้านประมง การจัดจัดท้าความเท่า
เทียมของระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าสัตว์น้าระหว่างกรมประมงไทย และกรมประกัน
คุณภาพการเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งชาติเวียดนาม
นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือในเรื่องการแลกเปลี่ยนกฎระเบียบและมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชที่ส้าคัญของไทย-เวียดนาม และกลไกในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ทั้งนี้ ส้าหรับการค้าระหว่างไทย-เวียดนาม ในปี 2558 ระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. ประเทศไทยมี
ดุลการค้าสินค้าเกษตร จ้านวน 5,771 ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 14,277.90 ล้านบาท
มูลค่าการน้าเข้า 8,507 ล้านบาท โดยมีสินค้าที่ส่งออกไป 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผลไม้สดแช่เย็น
แช่แข็งและแห้ง 2) กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 3) ข้าวโพด 4) ปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง และ 5) ยางพารา

ภาพข่าว: กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมผู้ประกอบการ พัฒนาขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
- ThaiPR.net 11 ส.ค. 2558

กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--คอร์แอนด์พีค
เมื่อเร็วๆนี้ นายธวัช ผลความดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร
ส้านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจ้าปี
2558 ในสองพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง โดยมีผู้ประกอบกิจการไม้ยางพารา
กิจการผลิตเครื่องแกง เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส กิจการไม้ยางพาราแปรรูป กิจการยางแผ่น
รมควัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแข่งขัน ทั้งด้านการบริหาร
จัดการ การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม
พร้อมเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการยางพารา แผน AO และฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้นตามนโยบาย
ทส.
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กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารสหกรณ์กรมป่าไม้ อธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดี
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม นี้
นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส้านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการส้าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่
ต้องด้าเนินการตามแผน ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาเพื่อให้การ
ด้าเนินการป้องกันและปราบปรามประสบความส้าเร็จตามแผนที่ได้ก้าหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ช้านาญมากยิ่งขึ้น
ส้าหรับแผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า (AO) จากข้อ
สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด้าเนินการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯจึงได้ก้าหนดพื้นที่ตามข้อสั่งการ
โดยระบุพื้นที่ปฏิบัติการ แต่ละแปลงตามสภาพของปัญหา โดยมีเป้าหมาย ๖๘,๓๔๔,๒๔๗ ไร่
ส้าหรับแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา ตามนโยบาย
ของรัฐบาล กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีเป้าหมายด้าเนินการ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ เน้นพื้นที่นอกแปลง
พิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ และต้องไม่มี
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-2พื้นที่ทับซ้อนกับเอกสารสิทธิ์อื่นๆ โดยให้ด้าเนินการในแปลงที่เป็นของนายทุน หรือผู้มีอิทธิพล
เป็นอันดับแรก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับราษฎรผู้ยากไร้ตามนโยบายคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ และค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗ โดย
ก่อนด้าเนินการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ครอบครอง
ที่ดินปลูกยางพาราให้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลจนแน่ใจว่าไม่มีการต่อต้าน และแจ้งให้
ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ส้าหรับการจัดการป่า
เสื่อมสภาพในพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้้าที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันในพื้นที่ ๑๓
จังหวัดภาคเหนือ ไม่น้อยกว่า ๘.๖ ล้านไร่ พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวไทยบนพื้นที่สูง
ควบคู่ไปด้วย โดยสร้างจิตส้านึกให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ต่อไป

