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กยท.หนุนแปรรูปยาง สร้างผลิตภัณฑ์ เสริมรายได้ช่วงราคายางตกต่่า (17/03/2559)
นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า จาก
สถานการณ์ราคายางตกต่่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้่ามันปรับลดลง ทางรัฐบาลได้
ผลักดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราอย่างต่อเนื่อง และมีแนวคิดช่วยเหลือราคายาง เน้น
การท่าทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และเพิ่มมูลค่ามากกว่าการส่งออกเพียงอย่าง
เดียว หนึ่งในนโยบายส่าคัญ คือ รัฐสนับสนุนการน่ายางพารามาแปรรูป และใช้ประโยชน์
ภายในประเทศในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น
กยท.ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบครบวงจร จึงให้กลุ่ม
อุตสาหกรรมยาง กยท. พัฒนาบุคลากรและเกษตรกรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง โดยให้ความรู้
และเพิ่มทักษะการท่างานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ผ่านการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนจากน้่า
ยางพารา ซึ่งขณะนี้ก่าลังเป็นที่นิยมอย่างมากในท้องตลาด เป็นการสร้างรายได้ด้วยการเพิ่มมูลค่า
ให้ยางพาราอีกทางหนึ่ง
นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อานวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าว
เพิ่มเติมว่า ทาง กยท. เห็นว่าผลิตภัณฑ์หมอนยางและที่นอนยางพาราก่าลังเป็นที่ต้องการของ
ตลาด มีผู้สนใจและต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากน้่ายาง กลุ่ม
อุตสาหกรรมยาง กยท. จึงเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตหมอนยางพาราจากน้่ายาง โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ อบรม
ทั้งหมด 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน รุ่นแรก จัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2559 เปิดอบรมรุ่นละ 15 คน รวม 30 คน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (วันที่ 16 มีนาคม 2559)

กยท. เจ๋ง! อบรมผลิตหมอนจากน้ายางพารา หนุนนโยบายรัฐแปรรูปยาง สร้างผลิตภัณฑ์ เสริม
รายได้ (17/03/2559)
กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--การยางแห่งประเทศไทย
กยท. เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตร "การผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากน้่ายาง" หนุนแปรรูปใช้
ยางภายในประเทศตามนโยบายรัฐ สร้างผลิตภัณฑ์ เสริมรายได้ช่วงราคายางตกต่่า
นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์
ราคายางตกต่่าเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้่ามันปรับลดลง ทางรัฐบาลได้ผลักดัน
มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางพาราอย่างต่อเนื่อง และมีแนวคิดช่วยเหลือราคายาง เน้นการท่า
ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และเพิ่มมูลค่ามากกว่าการส่งออกเพียงอย่างเดียว
หนึ่งในนโยบายส่าคัญ คือ รัฐสนับสนุนการน่ายางพารามาแปรรูป และใช้ประโยชน์ภายในประเทศ
ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยางมากขึ้น กยท. ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการยางพาราของประเทศ
ทั้งระบบครบวงจร จึงให้กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กยท. พัฒนาบุคลากรและเกษตรกรด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ยาง โดยให้ความรู้และเพิ่มทักษะการท่างานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง ผ่านการอบรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์หมอนจากน้่ายางพารา ซึ่งขณะนี้ก่าลังเป็นที่นิยมอย่างมากในท้องตลาด เป็นการสร้าง
รายได้ด้วยการเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราอีกทางหนึ่ง
นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อ่านวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าว
เพิ่มเติมว่า ทาง กยท. เห็นว่าผลิตภัณฑ์หมอนยางและที่นอนยางพาราก่าลังเป็นที่ต้องการของ
ตลาด มีผู้สนใจและต้องการเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราจากน้่ายาง กลุ่ม
อุตสาหกรรมยาง กยท. จึงเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ
เกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตหมอนยางพาราจากน้่ายาง โครงการฝึกอบรมครั้งนี้ อบรม
ทั้งหมด 2 รุ่นๆ ละ 2 วัน รุ่นแรก จัดอบรมระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 และรุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2559 เปิดอบรมรุ่นละ 15 คน รวม 30 คน ณ ห้องประชุมพิศ
ปัญญาลักษณ์ และห้องปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
บางเขน กรุงเทพฯ ผู้สนใจติดต่อได้ที่กลุ่มอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย โทร. 02940-5712,0-2940-6595 ต่อ 136
ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 16 มีนาคม 2559)

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา (6/03/2559)
ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ สัปดาห์นี้ 45.21 บาท/กิโลกรัม
1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ
ราคายางปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดล่วงหน้า เนื่องจาก ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล โดยหลายพื้นที่เริ่มหยุดกรีดในช่วง
ฤดูยางผลัดใบ ผู้ประกอบการเร่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อเก็บสต็อก โดยสต๊อกยางจีนอยู่ที่ 281,144 ตัน (ณ 11 มีนาคม 2559) ร้อยละ
0.42 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber
City) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2/2 และ 3 ซึ่งคาดว่าโครงการฯ จะด่าเนินการก่อสร้างเสร็จ
ภายในระยะเวลา 720 วัน หรือปี 2561 และลงนามบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน่าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และนิคมฯ เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ส่งเสริมการประกอบ
กิจการยางแปรรูปครบวงจร และสนับสนุนการลงทุนด้านสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯยางพารา
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.87 บาท เพิ่มขึ้นจาก 36.46 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.41
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.35
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.37 บาท เพิ่มขึ้นจาก 35.99 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.41
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.48
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.87 บาท เพิ่มขึ้นจาก 35.46 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 3.41
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.68
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.02 บาท เพิ่มขึ้นจาก 17.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.76 บาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.40
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.08 บาท เพิ่มขึ้นจาก 14.89 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.19 บาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.99
6. น้่ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.34 บาท เพิ่มขึ้นจาก 34.59 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.75 บาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.06
ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนเมษายน 2559

- 2 ณ ท่าเรือกรุงเทพ
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 48.92 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.08
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.34
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.85 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.77 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.08
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.54
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.25 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.55 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.70 บาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.31
4. น้่ายางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 29.97 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.03 บาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.77
ณ ท่าเรือสงขลา
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 52.75 บาท เพิ่มขึ้นจาก 48.67 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.08
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.38
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.60 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.52 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.08
บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.59
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.30 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 4.70 บาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.38
4. น้่ายางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.75 บาท เพิ่มขึ้นจาก 29.72 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 2.03 บาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.83
2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ
ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์และโตเกียวปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลงตาม
ฤดูกาล ราคาน้่ามันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และแรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ รวมทั้งการที่รัฐบาลจีนประกาศว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจตาม แผนระยะ 5 ปี และได้เตรียมด่าเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลเพิ่มเติมเพื่อพยุง
เศรษฐกิจจีนไม่ ให้หดตัว นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีนยังมีมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพื่อคงสภาพคล่องในระบบ
เศรษฐกิจ ขณะที่องค์กรรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีน คาดว่า ปริมาณการบริโภคยางในจีนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวร้อยละ 6 ต่อปี
ในช่วงปี 2016-2020 เป็นผลจากการขยายตัวของจ่านวนรถยนต์ใหม่ และนักลงทุนขานรับการที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB)

- 3 ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรสู่ร้อยละ 0 และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ที่ฝากไว้กับ ECB สู่
ร้อยละ - 0.4 เพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์น่าเงินไปปล่อยกู้แก่ภาคธุรกิจ และเพิ่มวงเงินซื้อพันธบัตรตามาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) สู่ระดับ 8 หมื่นล้านยูโรต่อเดือน จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซน
และช่วยเร่งให้อัตราเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ระดับใกล้ร้อยละ 2.0
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 132.73 เซนต์สหรัฐฯ (46.97 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 128.64 เซนต์สหรัฐฯ
(45.55 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 4.09 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.18
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 151.73 เยน (47.29 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 147.42 เยน (45.91 บาท) ของ
สัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 4.31 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92
ที่มา : ส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (วันที่ 16 มีนาคม 2559)

กยท. เตือนเกษตรกรชว่ งภัยแล ้ง เร่งทาแนวกัน
้
ไฟป้ องกันไฟไหม ้สวนยาง พร ้อมแนะการดูแล
สวนยางในชว่ งปิ ดกรีด 16 มี.ค. 2559
นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผูป
้ ฏิบ ัติหน้าทีผ
่ ว
ู้ า
่ การการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จาก
สถานการณ์ภัยแล ้งในปี นท
ี้ ค
ี่ าดการณ์วา่ น่าจะมีความรุนแรง การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มี
ความห่วงใยสวนยางพาราของพีน
่ ้องเกษตรกรชาวสวนยางในแต่ละพืน
้ ที่ ทีอ
่ าจขาดแคลนน้ าจน
ก่อให ้เกิดความแห ้งแล ้ง ซงึ่ ในชว่ งแล ้งเป็ นชว่ งทีอ
่ ากาศร ้อน และมีแสงแดดแรง เป็ นสาเหตุทา
ให ้ดินแห ้ง และสง่ ผลกระทบต่อต ้นยางพารา เกษตรกรจึงควรให ้ความสาคัญในการดูแลสวนยาง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ สวนยางปลูกใหม่ และสวนยางเล็ก อายุไม่เกิน 3 ปี ควรเตรียมการล่วงหน ้า
่ ว่ งแล ้งประมาณ 1 เดือน โดยควรจัดการสวนยางอย่างถูกต ้องเหมาะสม เชน
่ การ
ก่อนเข ้าสูช
้
่
กาจัดวัชพืชในสวนยาง พร ้อมทัง้ หาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ซากวัชพืช หญ ้าคา
่ ชน
ื้ ในดิน รวมถึงการตัดแต่งกิง่ ต ้นยางเพือ
หรือฟางข ้าว มาคลุมโคนต ้นยางเพือ
่ รักษาความชุม
่ ลด
แรงต ้านลม และใชปู้ นขาวทาบริเวณทีต
่ ัดแต่งกิง่ ซงึ่ การจัดการและหมั่นตรวจตราดูแลสวนยาง
ี่ งต่อความเสย
ี หายทีอ
อย่างสมา่ เสมอ จะชว่ ยลดความเสย
่ าจเกิดขึน
้ จากภัยแล ้งได ้
ผู ้ปฏิบัตห
ิ น ้าทีผ
่ ู ้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิม
่ เติมว่า พีน
่ ้องชาวสวนยางควร
การทาแนวกันไฟในสวนยาง เพือ
่ ป้ องกันไฟลุกลามจากบริเวณใกล ้เคียง โดยการขุดถากวัชพืช
และเก็บซากพืชบริเวณรอบๆ สวนยาง ออกเป็ นแนวกว ้างประมาณ 3-5 เมตร และควรกาจัด
วัชพืชบริเวณแถวยางออกข ้างละ 1 เมตร แล ้วนาเศษวัชพืชมาคลุมโคนต ้นยาง และหลีกเลีย
่ ง
้
้
ื
การใชสารเคมีกาจัดวัชพืชในหน ้าแล ้ง เพราะวัชพืชทีแ
่ ห ้งตายอาจเป็ นเชอเพลิงทาให ้เกิดไฟ
ไหม ้สวนยางได ้
นอกจากนีแ
้ สงแดดในชว่ งทีม
่ อ
ี ากาศร ้อนอาจทาให ้ต ้นยางพารามีรอยไหม ้ เกษตรกร
สามารถแก ้ไขได ้โดยใชปู้ นขาวละลายน้ าทาบริเวณโคนต ้นสูงจากพืน
้ ดิน ประมาณ 1 เมตร
่ ชน
ื้ กับดิน อาทิ กล ้วย และสบ
ั ปะรด ก็สามารถ
รวมถึงการปลูกพืชแซมในสวนยางทีใ่ ห ้ความชุม
ชว่ ยสร ้างรายได ้เสริมให ้กับพีน
่ ้องชาวสวนยางระหว่างชว่ งปิ ดกรีดอีกทางหนึง่ พีน
่ ้องเกษตรกร
ชาวสวนยาง สามารถขอคาปรึกษาการดูแลสวนยาง และข ้อมูลทีส
่ นใจเพิม
่ เติมได ้ที่ การยาง
แห่งประเทศไทยในทุกพืน
้ ทีใ่ กล ้บ ้าน

ข้อมูลข่าวและทีม
่ า

ื่ ข่าว : ดัชนี สจ
ั จะบุญทวี ผู ้เรียบเรียง : ชลิตา กลิน
ผู ้สอ
่ เชยแหล่งทีม
่ า : สวท.อาเภอทุง่ สง จ.
นครศรีธรรมราช

ที่มา ไทยโพสต์ 18 มี.ค. 59 น. 21

ที่มา สยามรัฐ 17 มี.ค. 59 น. 4

ที่มา บ้านเมือง 18 มี.ค. 59 น. 8

ที่มา เดลินิวส์ 18 มี.ค. 59 น. 15

ที่มา แนวหน้า 18 มี.ค. 59 น. 9

ที่มา มติชน 18 มี.ค. 59 น. 8

ที่มา มติชน 18 มี.ค. 59 น. 10

ที่มา ไทยรัฐ 17 มี.ค. 59 น. 2

ที่มา สยามรัฐ 17 มี.ค. 59 น. 12

ที่มา เดลินิวส์ 17 มี.ค. 59 น. 22

ที่มา ไทยรัฐ 17 มี.ค. 59 น. 1, 15, 16 (1)

ที่มา ไทยรัฐ 17 มี.ค. 59 น. 1, 15, 16 (2)

ที่มา ไทยรัฐ 17 มี.ค. 59 น. 1, 15, 16 (3)

ที่มา ไทยรัฐ 17 มี.ค. 59 น. 1, 15, 16 (4)

ที่มา ไทยรัฐ 17 มี.ค. 59 น. 1, 15, 16 (5)

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสี่หมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคา
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 16 มี.ค. 2559
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจ่าวันที่ 16 มีนาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 45.19 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 44.19 บาท ราคายางท้องถิ่น
กิโลกรัมละ 42.90 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 47.69 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4
กิโลกรัมละ 46.50 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 45.15 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ
45.15 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 40.76 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 42,700 กิโลกรัม
วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจ่าวัน ยางแผ่นดิบ ปรับเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยาง
ความชื้น ปรับเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับเพิ่มขึ้น 44 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยาง
แผ่นดิบท้องถิ่น 42.90 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 10 สตางค์ ต่อ ก.ก. น้่ายางสด 40 บาท ต่อ
ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 45.57 บาท ต่อ ก.ก. ราคาเสนอ
ขายอยู่ที่ 48.89 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 59.38 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่
เปลี่ยนแปลง ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 48.11 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 53 สตางค์ ต่อ ก.ก.
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย

กนอ.เดินสายขอข้อมูลเชิงลึก
ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 00:00:34 น.
นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา ผู้เชี่ยวชาญระดับ 12 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ กนอ.น่าคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในกลุ่มยางพาราทั้งรายเดิม
และรายใหม่ที่อยู่ในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะเอสเอ็มอี เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ
นิคมฯยางพารา หรือ รับเบอร์ซิตี้ เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพโครงการนิคมฯ ที่จะเป็นฐานการผลิต
และการลงทุนของอุตสาหกรรมยางในรูปแบบคลัสเตอร์ ที่ครบวงจร ทั้งวัตถุดิบ บุคคลากร และ
การวิจัยพัฒนา จะใช้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าไปทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหลายราย ได้สนใจที่จะใช้พื้นที่ในการลงทุน และมีการสอบถามข้อมูล
เชิงลึก เพื่อพิจารณาว่าจะสอดรับกับประเภทอุตสาหกรรมของตนเองหรือไม่ โดย กนอ.จะมีการ
จัดท่าประมวลผลความคิดเห็นและสรุปข้อมูลทั้งหมด เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐบาลต่อไป
ส่าหรับนิคมฯยางพารา มีจุดเด่นเรื่องของระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ทั้งเป็นพื้นที่ทีติดกับท่าเรือน้่า
ลึกสงขลา สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ด่านสะเดา และด่านปาดังเปซาร์ ส่งผลดีต่อการเชื่อมโยง
ด้านการกระจายสินค้าส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านและตลาดทั่วโลก
"พื้นทีนิคมฯ ดังกล่าว ถือเป็นแหล่งสาคัญที่จะรองรับอุตสาหกรรมกลางน้า และ ปลายน้า โดย
มีอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ถุงมือยาง ที่นอนยางพารา ยางล้อรถยนต์ โดยมีแหล่งวัตถุดิบที่
เป็นอุตสาหกรรมต้นน้า ได้แก่ น้ายางดิบ ยางแท่ง ยางแผ่น และ ยางแผ่นรมควัน รอบพื้นที่
ป้อนมายังโรงงานในนิคมฯ และยังจะใช้เป็นโครงการนาร่องต้นแบบอุตสาหกรรม คลัสเตอร์
เพื่อขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ" นายอัฐพล กล่าว

