ที่มา ประชาชาติธุรกิจ น. 3 (11 - 14 ก.พ. 59)

ที่มา เดลินิวส์ น. 22 (10 ก.พ. 59)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความคืบหน้าการรับซื้อ
ยางพาราจากโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 1 แสนตัน 5 ก.พ. 2559
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงตรวจพื้นที่ จุด
รับซื้อยางสหกรณ์กองทุนสวนยางหนองคล้า จากัด อาเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความคืบหน้า
การรับซื้อยางพาราจากโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ 1 แสนตันในราคานาตลาดที่กิโลกรัม
ละ 45 บาท จากเกษตรกรจานวน 150 กิโลกรัมต่อราย ว่าจากการลงพื้นที่มีโอกาสพบปะพูดคุยกับเกษตรกร
โดยตรง พบว่าส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐจ่ายเงินสดในการขายทันที ซึ่งเรื่องนี้ยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถทาได้
เพราะตามกระบวนการต้องจ่ายผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ที่ใช้เวลาเพียง 1
วัน ขณะที่ล่าสุดมีเกษตรกรนายางมาขายในโครงการแล้วประมาณ 1,000 ตัน โดยโครงการดังกล่าวจะมีไป
จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ขณะเดียวกันจากการลงพื้นที่ยังพบว่ามีเกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจาก
รัฐในโครงการไร่ละ 1,500 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวน
ยาง ซึ่งจากข้อมูลในพื้นที่จังหวัดตรังมีเกษตรกรรายย่อยที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ถึง 5 หมื่นราย แต่ขณะนี้
มีเพียง 2 หมื่นรายที่เข้าร่วม และรัฐได้จ่ายเงินให้แล้ว 7 พันรายเท่านั้น โดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรังเร่งทาความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมขอให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยการ
ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เพื่อให้สามารถรับความช่วยเหลือจากรัฐต่อไป
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวทาความเข้าใจต่อเกษตรกรที่เดินทาง
มาพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองในวันนี้ ว่าสาหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มอาชีพเสริมในสวนยางนั้น
เกษตรกรจะสามารถกู้เงินได้ต่อรายถึง 1 แสนบาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เพื่อนาไปทาอาชีพเสริม เช่น การ
ทาเกษตรกรรมผสมผสาน ซึ่งเชื่อว่าจะทาให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาราคายางเพียง
อย่างเดียว
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ปัทมา สุทธิประทีป /สวท. ผู้เรียบเรียง : ชนิดา ศรีปัญญาแหล่งที่มา : Radio-สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ เปิดรับซื้อยางพาราตามโครงการส่งเสริม
การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ อีกครั้ง เผยที่ผ่านมามีเกษตรกรนายางมาขายร่วมโครงการแล้ว
รวม 13 ตันเศษ 9 ก.พ. 2559

วันนี้ (9 ก.พ.59) นายจตุรงค์ พุ่มศรีสวัสดิ์ ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การ
ทาสวนยางจังหวัดตราด ปฏิบัติงานในกิจการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดได้ร่วมดาเนินการกับกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ รับซื้อยางพารา ทั้ง
ยางแผ่นดิบ น้ายางสด และยางก้อนถ้วย จากเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางใน
หน่วยงานภาครัฐ มาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2559 ปรากฏว่ามีเกษตรกรนา
ยางพารามาขายคนละไม่เกิน 150 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 13,528.36 กิโลกรัม แบ่งเป็นยางแผ่นดิบ
1,219.50 กิโลกรัม น้ายางสด 6,676.89 กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย 5,631.97 กิโลกรัม
อย่างไรก็ตาม จะได้ร่วมกับสหกรณ์ตราดยางพารา ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตาบลแสนคุ้ง อาเภอ
เขาสมิง จะดาเนินการเปิดรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ อีกครั้งในวันศุกร์ที่
12 กุมภาพันธ์ 2559 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 และวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดย
จะเปิดรับซื้อยางก้อนถ้วย และยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 จากเกษตรกร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ทราบ
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐแหล่งที่มา : สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

กยท.ตราด รับซื้อยางพาราวันนี้ได้ยางสดกว่า 2,000 กิโลกรัม 3 ก.พ. 2559
กยท.จังหวัดตราด เปิดจุดรับซื้อยาง ที่สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จากัด หมู่ 9 ตาบล
ประณีต อาเภอเขาสมิง ประจาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 มีเกษตรกรมาขายทั้งสิ้น 5 ราย ประเภทยางน้ายาง
สด จานวน 2,144 กิโลกรัม คิดเป็นเนื้อยางแห้งทั้งสิ้น 686.84 กิโลกรัม ส่วนจุดรับซื้อยาง กลุ่มชาวสวนยาง
สกย.สัจจะพัฒนายางบ้านเขาหมาก หมู่ 10 ตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมือง จังหวัดตราด ประจาวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2559 มีเกษตรกรมาขายยางทั้งสิ้น 16 ราย แบ่งเป็นยางแผ่นดิบชั้น 3 จานวน 8 ราย เนื้อยางแห้ง
1,170 กิโลกรัม และน้ายางสด จานวน 8 ราย เนื้อยางแห้ง 457.39 กิโลกรัม
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สนธยา จงพันธนิมิตร ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้วแหล่งที่มา : สวท.ตราด

กยท.รับซื้อยางจากเกษตรกรแล้ว 766 ตัน จากเกษตรกร 7,000 กว่าราย เป็นเงินกว่า 29 ล้านบาท
3 ก.พ. 2559
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย การยางแห่งประเทศไทย รับซื้อยางจากเกษตรกรแล้ว 766 ตัน จาก
เกษตรกร 7,000 กว่าราย รวมเป็นเงินกว่า 29 ล้านบาท พร้อมปรับแผนให้ ธกส.โอนเงินภายในวันถัดไป
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าการรับซื้อ
ยางพาราตามนโยบายรัฐบาล ว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เปิดจุดรับซื้อยางจากเกษตรกรรายย่อย
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 จนถึงขณะนี้ มีปริมาณยางที่รับซื้อ 766 ตัน จากเกษตรกรชาวสวนยาง 7,843
ราย คิดเป็นเงินที่จ่ายให้แก่เกษตรกรประมาณ 29 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ไม่มากนัก เนื่องจากราคา
ใกล้เคียงราคาตลาด สภาพอากาศไม่เอื้ออานวย รวมถึงการจ่ายเงินที่ต้องโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งล่าสุดได้ให้ ธ.ก.ส.โอนเงินให้เกษตรกรเร็วขึ้นจากเดิม 2 วัน เป็น
ภายใน 1 วัน หลังจากซื้อ-ขายทันที
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอีกว่า จากการรายงานในพื้นที่และการสารวจความ
พึงพอใจ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 85 พอใจต่อมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล จากนี้จะเร่ง
แก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการโครงการ เช่น การเพิ่มจุดรับซื้อยาง เพื่ออานวยความสะดวกแก่
เกษตรกร รวมถือการหารือแนวทางและมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาวด้วย
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน ผู้เรียบเรียง : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดาวรรณ / สวท.แหล่งที่มา :
Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จ.ชัยภูมิ มอบเงินชดเชยโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายครัวเรือน 3 ก.พ. 2559
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบเงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง บรรเทาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรชาวสวนยางผู้ได้รับผลกระทบด้านการครองชีพ
วันนี้ (3 ก.พ.59) ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหน่วยห้วยชัน ตาบลนาฝาย อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานมอบเงินชดเชยโครงการ
สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง อาเภอเมืองชัยภูมิ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2558 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในการบรรเทาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรชาวสวนยางผู้ได้รับผลกระทบด้านการครองชีพ อันเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตมากเกินความ
ต้องการของตลาด และการผลิตมีต้นทุนสูงกว่าราคาขาย จึงต้องดาเนินการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง โดยมีมติเห็นชอบแนวทางการดาเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวน
ยางตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยอาเภอเมืองชัยภูมิได้ดาเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม
2559 มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนรับสิทธิ์ทั้งสิ้น จานวน 117 ราย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
ตรวจสอบข้อมูลผ่าน 92 ราย พื้นที่ 1,504 ไร่
นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ในการมอบเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
เกษตรกรชาวสวนยางจากภาวะราคายางตกต่า และช่วยเหลือค่าครองชีพคนกรีดยาง โครงการนี้มาเป้าหมาย
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางผู้มีเอกสารสิทธิ์ ประกอบด้วยเจ้าของสวนยางหรือผู้เช่าและคนกรีดยางใน
สัดส่วนร้อยละ 60:40 อัตราไร่ละ 1,500 บาท ที่มีสวนยางเปิดกรีดไม่เกิน 15 ไร่ กรณีครัวเรือนที่มีสวนยางเปิด
กรีดเกิน 15 ไร่ขึ้นไป ให้การช่วยเหลือไม่เกิน 15 ไร่ โดยเกษตรกรที่เป็นเจ้าของหรือผู้เช่าสวนยางจะได้รับเงิน
ชดเชย 900 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ แบ่งเป็นการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการ
ผลิต 700 บาทต่อไร่ และสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 200 บาทต่อไร่ สาหรับคนกรีดยางจะได้รับ
เงินชดเชย 600 บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ เพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดยาง ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการจะต้องเป็นเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557และ2558 และ
มีบัญชีเงินฝากไว้กับ ธ.ก.ส. รวมทั้งเป็นผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดในปัจจุบันตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป โดยสวน
ยางต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ สาหรับคนกรีดยางที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ที่กรีดยางให้กับเกษตรกรตามข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริม
การเกษตร ปี 2557และ2558
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุระพงค์ สวัสดิ์ผลผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุลแหล่งที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
ชัยภูมิ

รัฐบาล ห่วงราคายางตกต่า ออกมาตรการช่วยเกษตรกร จ.นครราชสีมา 5 ก.พ. 2559
นายสุวิทย์ คาดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายสมชัย เสนี่ยมโนมัย ผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางนครราชสีมา ได้ร่วมพูดคุยในรายการผู้ว่าวิเชียรพบชาวโคราชทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา ถึงเสถานการณ์ที่สาคัญเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
เกษตรกรสวนยาง ว่า รัฐบาลบ และ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีความเป็นห่วงเรื่องราคาพืชผล
การเกษตรที่มีราคาตกต่า ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ชาวสวนยาง ไร่ละ 1,500
บาท ซึ่งรายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียน การคัดกรอง และรับเงินเกษตรกร รัฐบาลกาหนดให้จ่าย ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมกราคม
นายสมชัย เสนี่ยมโนมัย ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางนครราชสีมา ได้
กล่าวว่า มาตรการที่จะมาช่วยเหลือเยี่ยวยาให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ในสภาวะเร่งด่วนปัจจุบันทางรัฐบาล
เองได้อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศ ด้วยการให้ค่าช่วยเหลือ
สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางที่เปิดกรีดทุกราย ให้รายละไม่เกิน 15 ไร่ ต่อครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน
1,500 บาท โดยแยกจ่ายเงินค่าช่วยเหลือเข้าบัญชีให้กับเกษตรกรเป็นรายบุคคล ซึ่งจะแยกจ่ายเข้าให้กับ
เกษตรกรที่เป็นเจ้าของสวน และจะช่วยเหลือให้กับเกษตรกรที่เป็นคนกรีดยางด้วย รวมแล้วคือ เกษตรกร
เจ้าของสวนยางก็จะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ 900 บาท ส่วนคนกรีดยางเองก็จะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ 600
บาท รวมทั้งสิ้นก็ 1500 บาทต่อครัวเรือน
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางนครราชสีมา ได้ร่วมกับสานักงานเกษตรจังหวัด
นครราชสีมา ในการปฏิบัติงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง เป้าหมายของ
เกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิได้รับเงินค่าช่วยเหลือตามบัญชีรายชื่อของสานักงานเกษตร ปี 57 และ 58
อยู่ที่ 940 ราย เนื้อที่ 16,366 ไร่ ในปัจจุบันนี้เกษตรกรชาวสวนยางพาราเข้ามาร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น
724 ราย เนื้อที่ทั้งสิ้นคือ 10,462 ไร่ ยังขาดอยู่อีก 216 ราย ซึ่งจะเป็นเกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องของ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่ปลูกยางของนครราชสีมาทั้งหมดอยู่ที่ 75,000 กว่าไร่ และมีเกษตรกรที่ปลูกแล้ว
สามารถเปิดกรีดอยู่ที่ 35,000 กว่าไร่ ส่วนในกรณีที่มีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ มติของ ครม.จะระบุว่า
เกษตรกรสามารถที่จะร้องเรียนเข้ามาแล้วก็จะแจ้งคาอุทธรณ์ขึ้นไปที่คณะกรรมการบริหารระดับกระทรวง
เขาจะเป็นคนพิจารณาประชุมเลือกแก้ไขตามมติของ ครม. ซึ่งในจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่การปลูกยางมี
ทั้งหมด 26 อาเภอ ปลูกมากที่อาเภอเสิงสาง ครบุรี หนองบุญมาก และวังน้าเขียว
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ทิวาพร แสนเมืองชินผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุลแหล่งที่มา : สวท.นครราชสีมา

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 27 ติดตามการรับซื้อยางพารา ตามนโยบายรัฐบาล จ.ร้อยเอ็ด
3 ก.พ. 2559
วันนี้ (3 ก.พ.59) พลตรี สถาภรณ์ ใบพลูทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 27 ออกตรวจติดตามการ
รับซื้อยางพารา ตามนโยบายรัฐบาล ที่ กลุ่มเกษตรกรทาสวนยาง ตาบลคาพอุง อาเภอโพธิ์ชัย และ กลุม่
สหกรณ์กองทุนสวนยางพารา ตาบลรอบเมือง อาเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พลตรี สถาภรณ์ ใบพลู
ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 27 จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า รัฐบาลได้กาหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่า และได้จัดทาโครงการ่างเสริมการใช้ยางใน
หน่วยงานภาครัฐ โดยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนยางตามพื้นที่เปิดกรีดที่ขึ้นทะเบียนกับ การยางแห่ง
ประเทศไทยหรือ กยท. ไว้แล้ว รายละไม่เกิน 15 ไร่ ไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไม่เกิน 150 กิโลกรัม (ยางแห้ง)
ปริมาณการรับซื้อรวมทั้งประเทศประมาณ 100,000 ตัน โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับซื้อ ดังนี้ 1.ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3 กิโลกรัมละ 45 บาท และมีความชื้นไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ , 2.น้ายางสด กิโลกรัมละ 42 บาท
(ปริมาณเนื้อยางแห้ง(DRC) 100 เปอร์เซ็นต์ ) และมี DRC ไม่ต่ากว่า 28 เปอร์เซ็นต์ , 3.ยางก้อนถ้วย กิโลกรัม
ละ 41 บาท (ปริมาณเนื้อยางแห้ง(DRC) 100 เปอร์เซ็นต์ ) และมีDRC ไม่ต่ากว่า 55 เปอร์เซ็นต์
นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จุดรับซื้อยางพาราของเกษตรกร ตาบลคาพอุง มี
เกษตรกรสวนยาง 300 รายเศษ ขึ้นทะเบียนเข้าโครงการ จานวน 105 ราย รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือ ราย
ละไม่เกิน 15 ไร่ (จานวนเศษของไร่ให้ปัดขึ้นเป็น 1ไร่ ) ไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไม่เกิน 150 กิโลกรัม (ยางแห้ง)
ซึ่งในวันนี้ได้ราคายางก้อนถ้วย ความชื้นไม่ได้ตามมาตรฐานตามกาหนด กิโลกรัมละ 22.50 บาท ในส่วน
ยางพาราที่เกิน 150 กิโลกรัมต่อราย ได้มีเอกชนเข้าร่วมประมูลรับซื้อ ในราคา กิโลกรัมละ 16.50 บาท โดยรับ
ซื้อทั้งหมดเป็นที่พอใจของเกษตรกรสวนยางทุกราย และในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกษตรกรไม่นิยมทายางแผ่น
ดิบ เนื่องจากขั้นตอนยุ่งยากใช้เวลาผลิตนาน ไม่คุ้มกับการลงทุน ทั้งนี้กาหนดการรับซื้อ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2559 2559 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ กลุ่ม
เกษตรกรทาสวนยาง ตาบลคาพอุง อาเภอโพธิ์ชัย , กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางพารา ตาเภอรอบเมือง อาเภอ
หนองพอก, วิสาหกิจชุมชนซื้อ – ขายยางพาราสุวรรณภูมิ ตาบลห้วยหินลาด อาเภอสุวรรณภูมิ , วิสาหกิจ
ชุมชนยางพาราบ้านหวาย ตาบลภูเงิน อาภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์กองทุนสวนยางร้อยเอ็ด
ตาบลโนนชัยศรี อาเภอโพนทอง
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ร้อยเอ็ด(ส.ปชส.) ร้อยเอ็ด(ส.ปชส.)ผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุลแหล่งที่มา : สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ชาวสวนยางสตูลเสนอให้ภาครัฐจ่ายเงินค่ายางพารา ณ จุดรับซื้อไม่ต้องผ่าน ธกส.
6 ก.พ. 2559
นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลได้ดาเนินการรับ
ซื้อยางพาราเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา
นั้น โดยพบว่า ขณะนี้ มีเกษตรมาขายน้ายาง ณ จุดรับซื้อทั้งหมด 22 จุด จานวน 635 ราย
งบประมาณ 590,000 บาท โดยพบว่าเกษตรกรชาวสวนยางต้องการจะให้มีการเพิ่มจุดรับซื้อ
ยางพาราเพิ่มขึ้น และประสงค์จะรับเงินค่ายางพาราที่นามาขาย ณ จุดรับซื้อทันที ส่วนโควตาการ
จาหน่ายน้ายาง 10 กิโลกรัมต่อไร่นั้น เกษตรกรก็ไม่เห็นด้วยและต้องการอยากให้รัฐบาลยกเลิก
หลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อสามารถนาน้ายางมาขายได้ปริมาณมากขึ้น
นายวิรัตน์ ลีลาพิทักษ์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านน้าหรา ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควน
กาหลง กล่าวว่า ที่เกษตรกรชาวสวนยางต้องการจะรับเงินค่ายางพารา ณ จุดรับซื้อทันทีนั้น
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเงิน มีการใช้จ่ายเงินวันต่อวัน หากมีการโอนเข้าบัญชีธนาคาร ธกส. ก็
จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วัน เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากรัฐบาลโอนเงินจาก
สวนกลางมาให้จังหวัดหรือจุดรับซื้อวันต่อวัน ก็จะเป็นการการสะดวกและแก้ปัญหาความล่าช้า
เงินก็จะถึงมือเกษตรกรเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามเห็นด้วยที่รัฐบาลมีโครงการนี้ เพราะเป็นการกระตุ้น
เป็นการแข่งราคากับพ่อค้า และอย่างให้มีโครงการนี้ต่อไป
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : เทพสันติ แดงฤทธิ์ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐแหล่งที่มา : สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

กยท.รับสมัครผู้ดารงตาแหน่งผู้ว่า กยท.
3 ก.พ. 2559
การยางแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ว่าการยาง
แห่งประเทศไทย ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการ
สรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ สอบถาม
โทร. 0 2433 2222 ต่อ 147 - 148
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ภัทรศรี วนิชาชีวะ / สวท. ภัทรศรี วนิชาชีวะ / สวท.ผู้เรียบเรียง : ภัทรศรี
วนิชาชีวะ / สวท. ภัทรศรี วนิชาชีวะ / สวท.แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ น. 38 (11 - 14 ก.พ. 59)

ที่มา สยามรัฐ น. 11 (10 ก.พ. 59)

ที่มา บ้านเมือง น. 6 (10 ก.พ. 59)

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ น. 7 (10 ก.พ. 59)

ที่มา เดลินิวส์ น. 10 (1) (10 ก.พ. 59)

ที่มา เดลินิวส์ น. 10 (2) (10 ก.พ. 59)

ที่มา เดลินิวส์ น. 5 (1) (10 ก.พ. 59

ที่มา เดลินิวส์ น. 5 (2) (10 ก.พ. 59

ที่มา เดลินิวส์ น. 5 (3) (10 ก.พ. 59)

ขออนุมตั จิ ดั สรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร
ข่าวการเมือง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -- อังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมตั ิตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) นาเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา ดังนี้
1. อนุมตั ิจดั สรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริ มสหกรณ์ยมื เงิน จานวน 1,000 ล้านบาท โดยไม่มีดอกเบี้ย
กาหนดชาระคืนภายใน 5 ปี (พ.ศ.2559 -2564) เพื่อดาเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนในการผลิตและการตลาด
2. อนุมตั ิเงินจ่ายขาดสาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ จานวน 10 ล้านบาท
สาระสาคัญของเรื่ อง
กษ. รายงานว่า
1. กรมส่งเสริ มสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานส่งเสริ มและพัฒนากลุ่มเกษตรกรจึงได้จดั ทาแนวทางการสร้างเงินทุนภายในกลุ่ม
เกษตรกร โดยจัดทาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดขึ้น
เพื่อเสริ มสร้างสภาพคล่องเงินทุนให้กบั เกษตรกร และลดความเสี่ ยงให้สามารถชาระหนี้และคืนเงินทุนได้สาเร็ จ จึงพิจารณา
ให้เฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยพิจารณาให้ตามศักยภาพของสถานการณ์เงินของแต่ละกลุ่ม
เกษตรกรและสภาพของกิจกรรมการผลิตและการตลาดที่นาเสนอตามโครงการและหรื อที่มีประวัติเดิมว่าเคยกูเ้ งินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรให้สามารถใช้เครดิตจากวงเงินกูเ้ ดิมได้
2. การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรในรู ปของการสนับสนุนสิ นเชื่อเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาปั จจัยการ
ผลิตทางการเกษตร รวบรวมและแปรรู ปผลผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งในด้าน
ปริ มาณ และมีระยะเวลาที่เหมาะสม จะสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรสมาชิกที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนได้สูงขึ้น และเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า รวมทั้ง
สามารถทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากวิธีการระบบสหกรณ์จากการรวมกันซื้อและจัดหาปั จจัยการผลิตทางการเกษตร
การรวบรวมผลผลิต และการตลาดผลผลิตต่อไป
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี ) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559-ที่มา RYT9

โฆษก กษ.มั่นใจวันสิ้นสุดโครงการจะรับซื้อยางได้ตามเป้า 1 แสนตัน (10/02/2559)
นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภาพรวมการรับซื้อ
ยางพาราจากเกษตรกรรายย่อยของรัฐบาลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมาว่า ล่าสุด มี
ปริมาณอยู่ที่ 1,187 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ทั้งนี้ มั่นใจว่าสิ้นโครงการวันที่
30 มิถุนายนนี้ ปริมาณยางพาราจะถึงเป้าหมายที่กาหนดไว้ 1 แสนตัน ซึ่งขณะนี้ทาง
ภาครัฐกาลังที่จะพิจารณาเพิ่มจุดรับซื้อให้มากขึ้น จากปัจจุบันมีอยู่ 385 จุด ยืนยันว่า
กระบวนการขั้นตอนรับซื้อยางพาราของรัฐบาล มีความรวดเร็วมากขึ้น

ที่มา MGR Online (09/02/59)

