ที่มา ข่าวสด 18 มี.ค. 59 น. 6

ครม.ตั้ง 'ธีธัช' นั่งผู้ว่าการยางฯ (18/03/2559)
ครม. เห็นชอบแต่งตั้ง "ธีธัช สุขสะอาด" นั่งผู้ว่าการยางฯ พร้อมกาหนดอัตรา
เงินเดือน รับเหนาะๆ ต่อเดือน เฉียด 1.2 แสนบาท

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้ง นายธีธัช
สุขสะอาด ดารงตาแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทน
คงที่ ในอัตราเดือนละ 113,520 บาท ตามมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการ
จ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่ครม.มีมติ.
ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ 16 มี.ค. 2559

กยท. ผนึก 8 แบงค์ เทงบสิ นเชื่อ 15,000 ล้านบาท เปิ ดโครงการสนับสนุนสิ นเชื่อ ให้
ผูป้ ระกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง รับสมัคร วันนี้ – 12 กันยายน 2559 (18/03/2559)
กรุงเทพฯ--17 มี.ค.--การยางแห่งประเทศไทย
่ 15 ,000 ล ้านบาท เปิ ดโครงการสนับสนุนสินเชือ
่ ให ้
การยางแห่งประเทศไทย ผนึก 8 แบงค์พาณิชย์ เทงบสินเชือ
ผู ้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง รับสมัครผ่าน กยท. วันนี้ – 12 กันยายน 2559
นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผูป
้ ฏิบ ัติหน้าทีผ
่ ว
ู ้ า่ การการยางแห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า ตามทีค
่ ณะร ัฐมนตรีมม
ี ติ
่ ผูป
เมือ
่ ว ันที่ 26 มกราคม 2559 อนุม ัติหล ักการโครงการสน ับสนุนสินเชือ
้ ระกอบการผลิตผลิตภ ัณฑ์ยาง
่ 15,000 ล้านบาท ขณะนี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้เปิ ดร ับสม ัครผูป
วงเงินสินเชือ
้ ระกอบการ
ผลิตภ ัณฑ์ยางเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว โดยมีธนาคารพาณิชย์ 8 แห่งร่วมดาเนินโครงการฯ ได้แก่
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จาก ัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จาก ัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทย
จาก ัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จาก ัด(มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็ มบี จาก ัด(มหาชน) ธนาคารกสิกร
ไทย จาก ัด(มหาชน) และธนาคารพ ัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย( SME)
้ ยายกาล ังการผลิต/ปร ับเปลีย
ิ เชือ
่ ไปใชข
เพือ
่ ให้ผป
ู ้ ระกอบการได้กส
ู้ น
่ น เครือ
่ งจ ักรการผลิต ณ ทีต
่ งเดิ
ั้ ม
้ ให้ผป
หรือทีต
่ งใหม่
ั้
โดยร ัฐบาลชดเชยดอกเบีย
ู ้ ระกอบการร้อยละ 3 ตลอดเวลา 10 ปี (พ.ศ.2559้ ยาง
้ ประมาณ 4,500 ล้านบาท โครงการจะช่วยให้เกิดการกูเ้ งิน และร ับซือ
2569) จานวนชดเชยดอกเบีย
่
ดิบประมาณ 60,000 ต ัน ไปแปรรูปเป็นผลิตภ ัณฑ์ยาง ถือเป็นงบประมาณใหม่ชวยเหลือชาวสวนยาง
ด ้าน นายพิเชฏฐ ์ พร้อมมูล ปฏิบ ัติหน้าทีผ
่ อ
ู ้ านวยการสถาบ ันวิจ ัยยาง การยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึง
คุณสมบัตข
ิ องผู ้ประกอบการทีจ
่ ะเข ้าร่วมโครงการฯ ว่าต ้อง เป็ นผู ้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ทัง้
ผลิตภัณฑ์จากน้ ายางข ้น และผลิตภัณฑ์จากยางแห ้งทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าสูง เช่น ถุงมือยาง ยางยืด ยางล ้อ ยางทีใ่ ช ้ในงาน
วิศวกรรม ฯลฯ และเป็ นผู ้ประกอบการทีจ
่ ดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผู ้ถือหุ ้นสัญชาติไทยมากกว่า 50% ของ
ทุนจดทะเบียนทีช
่ าระแล ้ว ซึง่ กยท. โดยสถาบันวิจัยยาง จะเป็ นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตข
ิ องผลิตภัณฑ์
ปริมาณการใช ้ยางธรรมชาติของผู ้ประกอบการทีจ
่ ะต ้องมีมากขึน
้ อย่างน ้อย 4 ตัน /ปี /วงเงินกู ้ 1 ล ้านบาท
ิ เชือ
่ ธนาคารพาณิชย์ ทีผ
่ ผ่านโครงการฯ นัน
ิ เชือ
่
ในส่วนของการอนุมัตส
ิ น
่ ู ้ประกอบการยืน
่ ขอสินเชือ
้ จะอนุมัตส
ิ น
ภายใน 60 วัน นับจากวันทีไ่ ด ้รับคาขอจาก กยท. หากไม่สามารถอนุมัตไิ ด ้ทันใน 60 วัน กยท. สามารถขยาย
่ และวงเงินทีอ
ระยะเวลาได ้อีกไม่น ้อยกว่า 30 วัน เมือ
่ ครบกาหนดแล ้ว ธนาคารจะแจ ้งผลการพิจารณาสินเชือ
่ นุมัต ิ
ิ เชือ
่ ต ้องทานิตก
ให ้ กยท. ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันทีอ
่ นุมัต ิ และผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับอนุมัตส
ิ น
ิ รรมสัญญากับ
กยท. และธนาคาร ภายใน 30 วัน นับจากวันทีธ่ นาคารอนุมัต ิ ซึง่ ผู ้ประกอบการต ้องเบิกจ่ายเงินกู ้ ภายใน18 เดือน
นับจากวันทีท
่ าสัญญา
นายพิเชฏฐ์ กล่าวเพิม
่ เติมว่า ผู ้ประกอบการทีส
่ นใจเข ้าร่วมโครงการฯ ให ้ยืน
่ คาขอ พร ้อมเอกสารหลักฐานจานวน 2
่ แทนนิตบ
ชุด ได ้แก่ สาเนาบัตรประชาชนของผู ้มีอานาจลงชือ
ิ ค
ุ คล/หนังสือมอบอานาจ สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.4) แผนทีต
่ งั ้ โรงงาน
แผนการขยายกาลังการผลิต อุปกรณ์ เครือ
่ งจักร อาคารและสิง่ ก่อสร ้าง ข ้อมูลอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น กาลังการผลิต
แผนการผลิตและจาหน่าย เป็ นต ้น รายงานปริมาณการ ใช ้ยาง/ผลผลิต รายเดือน แยกชนิดยาง ย ้อนหลัง 2 ปี โดย
ยืน
่ คาขอพร้อมเอกสารหรือสอบถามเพิม
่ เติมได้ท ี่ สถาบ ันวิจ ัยยาง การยางแห่งประเทศไทย แขวง
ลาดยาว เขตจตุจ ักร กรุงเทพมหานคร โทร. 02-579-1576 ต่อ 307 ตงแต่
ั้
ว ันนี้ – 12ก ันยายน 2559

ทีม
่ า : ThaiPR.net (ว ันที่ 17 มีนาคม 2559)

กยท. เตือนชาวสวนยาง งดกรีดยางช่วงผลัดใบและแตกใบอ่อน แนะปลูกพืชน้้าน้อย
เลี้ยงสัตว์ เสริมรายได้ช่วงพักกรีด(18/03/2559)
กยท. เตือนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง งดกรีดยางช่วงผลัดใบและแตกใบอ่อน ทรมานต้นยาง ท้า
ให้ ต้นยางเสียหาย อายุกรีดสั้นลง แนะช่วงพักกรีดยาง ปลูกพืชน้้าน้อย เลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้
เสริม
นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามวงจร
ธรรมชาติ ฤดูที่ยางผลัดใบจะเป็นช่วงหน้าร้อนของแต่ละพื้นที่ ซึ่งขณะนี้เดือนมีนาคมทุกพื้นที่เข้าสู่
ช่วงฤดูแล้ง และเป็นช่วงที่ยางผลัดใบ โดยใบยางจะมีสีเหลือง และร่วงหล่นจากต้น เป็นสัญญาณ
เตือนให้เจ้าของสวนยางควรหยุดกรีดยางในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ยางผลัดใบ ทิ้งใบ ต้นยางจะ
ไม่มีใบสีเขียวเพื่อการสังเคราะห์แสง ท้าให้ต้นยางต้องเคลื่อนย้ายอาหารที่เป็นแป้งและน้้าตาลจาก
ใบแก่ไปเก็บไว้ที่บริเวณล้าต้น และเมื่อยางเริ่มแตกใบอ่อน อาหารที่ถูกเก็บไว้ที่ล้าต้นจะถูกน้าไปใช้
สร้างใบอ่อนของต้นยาง ในช่วงนี้ ถ้าเกษตรกรยังฝืนกรีดยาง ก็จะเป็นเหมือนการแย่งอาหารต้น
ยาง ส่งผลให้ยางเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ท้าให้ต้นยางไม่สมบูรณ์ ส่งผลกระทบต่ออายุการกรีดที่ไม่
ยาวนานของต้นยางในอนาคต
นอกจากนี้ การฝืนกรีดยางในช่วงผลัดใบหรือแตกใบอ่อน ซึ่งเป็นช่วงที่ต้นยางไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงสร้างอาหารได้เต็มที่ ส่งผลให้ต้นยางไม่สมบูรณ์และทรมานต้นยาง อาจท้าให้ต้นยาง
เกิดอาการเปลือกแห้ง หรือกรีดแล้วไม่มีน้ายาง ในระยะเวลา 2-3 ปีข้างหน้า ดังนั้น เกษตรกร
ชาวสวนยางควรหยุดกรีดยางในช่วงนี้ เพื่อเป็นการพักต้นยางพารา ให้สามารถสะสมอาหารไป
หล่อเลี้ยงใบอ่อนเพื่อสร้างความเจริญเติบโต และใส่ปุ๋ยบ้ารุงต้นยาง ซึ่งชาวสวนยางสามารถเริ่ม
กรีดได้อีกครั้ง ในช่วงที่ใบยางที่แตกใหม่เจริญเต็มที่และเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้ม
"อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ยางผลัดใบ เกษตรกรไม่สามารถกรีดยางได้ ควรเลือกท้าอาชีพเสริมอื่นๆ โดย
ใช้เนื้อที่ว่างที่มีอยู่ในสวนยาง หรือเวลาว่างช่วงพักกรีด ประกอบอาชีพเสริมต่างๆ ตามถนัด เพื่อ
สร้างรายได้เสริม อาทิ ปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย อาทิ มะละกอ ฟักทอง พืชตระกูลถั่วต่างๆ หรือเลี้ยง
สัตว์ที่สามารถเลี้ยงร่วมสวนยางได้ เช่น จิ้งหรีด ผึ้ง เป็นต้น การปลูกผลไม้ที่ให้ผลผลิตเร็วต่างๆ
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ และเป็นการสร้างรายได้ ขณะหยุดพักกรีดยาง
ได้อีกทางหนึ่ง พี่น้องชาวสวนยางสามารถขอคาแนะนา รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่สนใจได้ที่การยาง
แห่งประเทศไทย ทุกพื้นที่ใกล้บ้าน”
ที่มา:ทีมข่าวประชาสัมพันธ์(17/03/2559)

ที่มา สยามรัฐ 18 มี.ค. 59 น. 12

ที่มา สยามรัฐ 18 มี.ค. 59 น. 12 (1)

ที่มา สยามรัฐ 18 มี.ค. 59 น. 12 (2)

ที่มา ไทยรัฐ 18 มี.ค. 59 น. 8

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณ
ยางกว่าเก ้าหมืน
่ กิโลกรัมเข ้าประมูล ราคาปรับตัว
เพิม
่ ขึน
้ 17 มี.ค. 2559
ื้ ขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ ้งการซอ
ื้ 1-3%
วิธก
ี ารประมูลประจาวันที่ 16 มีนาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชน
ื้ 3-5% กิโลกรัมละ 44.55 บาท ราคายางท ้องถิน
กิโลกรัมละ 45.92 บาท ยางแผ่นดิบ ความชน
่
ั ้ 1-3 กิโลกรัมละ 48.52 บาท ยางแผ่นรมควัน ชน
ั้ 4
กิโลกรัมละ 43.80 บาท ยางแผ่นรมควัน ชน
ั ้ 5 กิโลกรัมละ 45.75 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ 47.05 บาท ยางแผ่นรมควัน ชน
45.75 บาท ยางคัทติง้ กิโลกรัมละ 41.05 บาท มีปริมาณยางเข ้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 93,000 กิโลกรัม
วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจาวัน ยางแผ่นดิบ ปรับเพิม
่ ขึน
้ 73 สตางค์ ต่อ ก.ก.
ื้ ปรับเพิม
ยางความชน
่ ขึน
้ 36 สตางค์ ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับเพิม
่ ขึน
้ 83 สตางค์ ต่อ ก.ก.
ยางแผ่นดิบท ้องถิน
่ 43.80 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิม
่ ขึน
้ 90 สตางค์ ต่อ ก.ก. น้ ายางสด 40 บาท
ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลีย
่ นแปลง
ื้ อยูท
ราคายางตลาดล่วงหน ้า ตลาดสงิ คโปร์ ราคาเสนอซอ
่ ี่ 50.13 บาท ต่อ ก.ก. ปรับ
ี่ งไฮ ้ ราคาอยูท
เพิม
่ ขึน
้ 1.04 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเซย
่ ี่ 60.52 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิม
่ ขึน
้ 1.93
บาท ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยูท
่ ี่ 49.60 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้ 1.54 บาท ต่อ
ก.ก.

ข้อมูลข่าวและทีม
่ า

ื่ ข่าว : สุยท
ผู ้สอ
ุ ธ พิทกัษ์มงคลผู ้เรียบเรียง : ชลิตา กลิน
่ เชยแหล่งทีม
่ า : สวท.นครศรีธรรมราช

