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กยท.เผยจ่ายเงินช่วยสวนยางแล้ว7.5พันล.(21/03/59)
กยท. เผย จ่ายเงินสน ับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางแล้วกว่า 7,500 ล้านบาท
500,000 คร ัวเรือน มน
่ ั ใจจ่ายครบ 25 มี.ค. ห่วงแล้งหน ักทาต้นยางตาย
นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผูป
้ ฏิบ ัติหน้าทีผ
่ ว
ู้ า
่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
เปิ ดเผยกับสานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ความคืบหน ้าการจ่ายเงินสนับสนุนให ้กับ
เกษตรทีเ่ ป็ นเจ ้าของหรือ ผู ้เชา่ สวนยาง ในโครงการสร ้างความเข ้มแข็งให ้แก่
เกษตรกรชาวสวนยาง จานวนงบประมาณ 12,750 ล ้านบาท นัน
้ ล่าสุดมีการจ่ายเงิน
ิ ธิถ
สนับสนุนแล ้วกว่า 7,500 ล ้านบาท ให ้กับเกษตรกรทีม
่ เี อกสท
์ ก
ู ต ้องตาม
ข ้อกาหนดกว่า 500,000 ครัวเรือน และมั่นใจว่าจะสามารถจ่ายเงินสนับสนุนให ้
เกษตรกรครบกว่า 750,000 ครัวเรือน ได ้ภายในวันที่ 25 มีนาคมนี้
นอกจากนี้ นายเชาว์ กล่าวว่า สาหรับปั ญหาภัยแล ้งทีเ่ กิดขึน
้ ขณะนี้ จะไม่สง่ ผล
กระทบต่อการปลูกยางมากนัก เนือ
่ งจากชาวสวนยางสว่ นใหญ่จะหยุดการผลิตในชว่ ง
ิ หากปั ญหา
หน ้าแล ้ง เพราะเป็ นชว่ งทีย
่ างผลัดใบ แต่ทงั ้ นีจ
้ ะต ้องติดตามอย่างใกล ้ชด
ภัยแล ้งรุนแรงอาจสง่ ผลต่อต ้นยางยืนต ้นตายได ้
ทีม
่ า INN (วันจันทร์ท ี่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 7:22 น.)
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กยท.ยะลา ประกาศปิ ดจุดรับซื ้อยางพาราตามโครงการรัฐ หลังเข้ าสู่ฤดูผลัดใบ (18/03/2559)
ยะลา - กยท.ยะลาประกาศเตรี ยมปิ ดจุดรั บซือ้ ยางตามโครงการส่ งเสริมการใช้ ยางใน
หน่ วย งานภาครั ฐ ในวันที่ 21 มี.ค.59 เนื่องจากในช่ วงนีย้ างกาลังเข้ าสู่ฤดูผลัดใบ
ก่ อนที่จะเปิ ดอีกครั ง้ ในฤดูเปิ ดกรี ดใหม่ เพราะยางที่รับซือ้ ยังได้ ไม่ ครบตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ในโครงการ
วันนี ้ (18 มี.ค.) นายสุรชัย บุญวรรโณ รั กษาการผู้อานวยการสานักงานกองทุน
สงเคราะห์ การทาสวนยางจังหวัดยะลา ได้ ประกาศให้ จดุ รับซื ้อยางรัฐบาลตามโครงการ
ส่งเสริมการใช้ ยางในหน่วยงานภาค รัฐ ปิ ดจุดรับซื ้อยางตังแต่
้ วนั ที่ 21 มี.ค.59 เป็ นต้ นไป
เนื่องจากในช่วงนี ้ยางกาลังเข้ าสู่ฤดูผลัดใบ ทาให้ มีเกษตรกรเข้ าร่วมโครงการฯน้ อยและบางวัน
ก็ไม่มีเลย ประกอบกับราคายางในท้ องตลาดได้ ปรับตัวสูงขึ ้น เกษตรกรจึงหันนายางไปขาย
ให้ กบั พ่อค้ าในท้ องถิ่นเป็ นส่วนใหญ่ เพราะขันตอนไม่
้
ย่งุ ยากและสามารถรับเงินได้ วนั ต่อวัน แต่
จะเปิ ดจุดรับซื ้ออีกครัง้ ในฤดูเปิ ดกรี ดใหม่
นายสุรชัย บุญวรรโณ กล่าวว่า ในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี ้ จุดรับซื ้อยางโครงการส่งเสริม
การใช้ ยางในหน่วยงานภาครัฐ ในพื ้นที่อาเภอรามัน และอาเภอบันนังสตา รับซื ้อยางได้ น้อยลง
มาก บางวันไม่มีเกษตรกรนายางมาขายเลย เนื่องจากกาลังเข้ าสู่ฤดูยางผลัดใบและประกอบ
กับราคายางในท้ องตลอดปรับตัวสูง ขึ ้น จึงทาให้ เกษตรกรนายางไปขายกับพ่อค้ าในท้ องถิ่น
มากกว่า เพราะขันตอนไม่
้
ย่งุ ยากสามารถรับเงินได้ เลย แต่ก็จะเปิ ดจุดรับซื ้ออีกครัง้ ในฤดูเปิ ด
กรี ดใหม่ เพราะยางที่รับซื ้อยังได้ ไม่ครบตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในโครงการ
“ซึง่ ในตอนนี ้ตังแต่
้ เปิ ดจุดรับซื ้อยางมาตังแต่
้ วนั ที่ 25 ม.ค.59 จนถึงวันนี ้รวมทังประเทศ
้
กย
ท.สามารถรับซื ้อยางได้ แค่ 2,800 กว่าตัน ซึง่ ยังยังจะต้ องซื ้อกันอีกหลายเดือนเพื่อให้ ครบ 1
แสนตัน และในอีกไม่ช้า โครงการขายยางให้ กบั จีน (กลุ่มบริษัท Sinochem) โดยรัฐบาลกับ
รัฐบาล (GtoG) ก็กาลังเริ่ม โดยจะมีการส่งมอบครัง้ แรกในเดือนมีนาคมนี ้ และจะต้ องส่ง
ต่อเนื่องให้ ครบติดต่อกันจานวน 12 เดือน เดือนละประมาณ 16,000 กว่าตัน ซึง่ กยท.จะต้ อง
รับซื ้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่ม/สหกรณ์ เพื่อส่งยางให้

-2บริษัทแปรรูปและส่งให้ กบั จีน โดยโครงการขายยางให้ กบั จีนได้ ทาสัญญากันไว้ 200,000 ตัน
ซึง่ แบ่งเป็ นยางแผ่นรมควันอัดก้ อนจานวน 150,000 ตันและยางแท่งจานวน 50,000 ตัน ซึง่ ถือ
ว่าพนักงานการยางแห่งประเทศไทยจะต้ องทางานหนักกันอีกครัง้ ” นายสุรชัย บุญวรรโณ กล่าว
สาหรั บพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ยังขายไม่ ครบตามจานวนที่มี สิทธิ์และยังไม่ มี
ความเดือดร้ อนทางด้ านการเงินก็ขอให้ เก็บยางไว้ ก่อนและให้ นามาขายในฤดูเปิ ดกรี ด
หน้ า ในฤดูเปิ ดกรี ดหน้ าอาจจะมีการเปิ ดจุรับซือ้ ยางเพิ่มขึน้ เพื่อรองรั บทัง้ สอง
โครงการฯ ให้ สามารถดาเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ และเปิ ดโอกาสให้ พ่ นี ้ อง
เกษตรกรชาวสวน ยางสามารถเข้ าร่ วมโครงการได้ อย่ างทั่วถึง
ที่มา : MGR Online (วันที่ 18 มีนาคม 2559)

กยท.จับมือ 8 ธนาคารให้สินเชื่อเอกชนกูซ้ ้ือยางฤดูใหม่ (18/03/2559)
„กยท.จับมือ 8 ธนาคารให้ สินเชื่อเอกชนกู้ซื ้อยางฤดูใหม่ กยท.จับมือ 8 สถาบันการเงินเทงบสินเชื่อ 1.5
หมื่นล้ านบาท ให้ สินเชื่อเอกชนกู้ซื ้อยางฤดูใหม่ชว่ ยชาวสวนยางอีก 6 หมื่นตัน รัฐบาลช่วยจ่ายดอกเบี ้ยร้ อย
ละ 3 วงเงิน 4.5 พันล้ านบาท
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัตหิ น้ าที่ผ้ ูว่าการการยางแห่ งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า
ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมตั หิ ลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้ านบาท ขณะนี ้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิ ดรับสมัครผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ยางเข้ าร่วมโครงการฯ แล้ ว โดยมีธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ร่วมดาเนินโครงการฯ ได้ แก่ ธนาคาร
ออมสิน ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) ธนาคารทหารไทย จากัด
(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี จากัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จากัด
(มหาชน) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(เอสเอ็มอี) เพื่อให้
ผู้ประกอบการได้ ก้ สู ินเชื่อไปใช้ ขยายกาลังการผลิต ปรับเปลี่ยนเครื่ องจักรการผลิต ณ ที่ตงเดิ
ั ้ มหรื อที่ตงใหม่
ั้
โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี ้ยให้ ผ้ ปู ระกอบการร้ อยละ 3 ตลอดเวลา 10 ปี (พ.ศ.2559-2569) จานวนชดเชย
ดอกเบี ้ยประมาณ 4,500 ล้ านบาท โครงการจะช่วยให้ เกิดการกู้เงิน และรับซื ้อยางดิบประมาณ 60,000 ตัน
ในฤดูกาลหน้ าไปแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ยางถือเป็ นงบประมาณใหม่ชว่ ยเหลือชาวสวน ยาง
ด้ าน นายพิเชฏฐ์ พร้ อมมูล ปฏิบัตหิ น้ าที่ผ้ ูอานวยการสถาบันวิจัยยาง กยท. กล่าวถึงคุณสมบัตขิ อง
ผู้ประกอบการที่จะเข้ าร่วมโครงการฯ ว่าต้ อง เป็ นผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ทังผลิ
้ ตภัณฑ์
จากน ้ายางข้ น และผลิตภัณฑ์จากยางแห้ งที่มีมลู ค่าสูง เช่น ถุงมือยาง ยางยืด ยางล้ อ ยางที่ใช้ ในงาน
วิศวกรรม ฯลฯ และเป็ นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสัญชาติไทยมากกว่าร้ อย
ละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว ซึง่ กยท. โดยสถาบันวิจยั ยาง จะเป็ นหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์ ปริมาณการใช้ ยางธรรมชาติของผู้ประกอบการที่จะต้ องมีมากขึ ้นอย่างน้ อย 4 ตันต่อปี ต่อ
วงเงินกู้ 1 ล้ านบาท ส่วนการอนุมตั สิ ินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ผ้ ปู ระกอบการยื่นขอสินเชื่อผ่าน โครงการฯ จะ
อนุมตั สิ ินเชื่อภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้ รับคาขอจาก กยท. หากไม่สามารถอนุมตั ไิ ด้ ทนั ใน 60 วัน กยท.
สามารถขยายระยะเวลาได้ อีกไม่น้อยกว่า 30 วัน เมื่อครบกาหนดแล้ ว ธนาคารจะแจ้ งผลการพิจารณา
สินเชื่อ และวงเงินที่อนุมตั ิ ให้ กยท. ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่อนุมตั ิ และผู้ประกอบการที่ได้ รับ
อนุมตั สิ ินเชื่อต้ องทานิตกิ รรมสัญญากับ กยท.และธนาคาร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมตั ิ ซึง่
ผู้ประกอบการต้ องเบิกจ่ายเงินกู้ ภายใน 18 เดือน นับจากวันที่ทาสัญญา.“
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (วันที่ 17 มีนาคม 2559)

รบ.ปลื้มงานจับคู่ธุรกิจยางและผลิตภัณฑ์ยางเฉียด 5.5 หมื่นลบ.ระบายยางในปท.ได้กว่า 7.85
แสนตัน(21/03/59)
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการจับคู่ธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ยางเป็นหนึ่งในหลายแนวทางที่รัฐบาลได้ดาเนินการ เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางและยางพาราธรรมชาติ
ช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยหันมาแปรรูปยางพาราให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้กับประเทศ และช่วยเพิ่มปริมาณการ
ใช้ยางพาราในประเทศอีกทางหนึ่ง
“กระทรวงพาณิชย์ได้จัดโครงการนี้ไปแล้วจานวน 2 ครั้ง และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพราะมียอดสั่งซื้อและมูลค่าการซื้อขายเป็น
จานวนมาก โดยในครั้งแรกจัดขึ้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อปี 58 มีผู้ซื้อจากต่างประเทศจานวน 58 บริษัท จาก 17 ประเทศ
เดินทางมาร่วมเจรจาการค้า มีคาสั่งซื้อสินค้ายางและผลิตภัณฑ์รวมมูลค่า 33,738 ล้านบาท ส่วนครั้งที่สองจัดขึ้นที่ กทม. เมื่อ
เดือน ก.พ.59 มีผู้ซื้อจากต่างประเทศรวม 147 ราย จาก 28 ประเทศ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 19,660 ล้านบาท"
พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมทั้งสองครั้งช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศราว 785,450 ตัน ซึ่งมีทั้ง
ยางแท่ง STR20 ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) น้ายางข้น นอกจากนี้ ยังมียอดสั่งซื้อไม้ยางพารา จานวน 22,000 ตู้คอนเทน
เนอร์ (ขนาด 40 ฟุต) หมอนและที่นอนยางพารา จานวน 100,000 ชิ้น และอะไหล่ยานยนต์ ถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ล้อยาง
อีกเป็นจานวนมาก
โดยครั้งล่าสุดที่เพิ่งจัดไปนั้น มีผู้ซื้อจากต่างประเทศให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากจีน กลุ่มประเทศอาเซียน อินเดีย เกาหลี
ใต้ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) จะซื้อขายยางพารา
และผลิตภัณฑ์ยางรวม 8 ฉบับ คิดเป็นมูลค่ารวม 17,500 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางและยางพารา
ธรมมชาติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในงานนอกเหนือจาก MOU อีก 2,160 ล้านบาท มีกาหนดส่งมอบภายใน 1 ปี
“ท่านนายกฯ ได้เร่งรัดให้กระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศ ดาเนินการนายางไปใช้
ประโยชน์ให้สาเร็จเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และรายงานให้ ครม.ทราบ เช่น การนายางพาราไปสร้างถนน ลานกีฬา สนามเด็กเล่น
หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพราะแม้ขณะนี้สถานการณ์ราคายางโดยรวมจะดีขึ้น แต่รัฐบาล
ต้องการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยนาผลจากการดาเนินงานของกระทรวงมาประเมิน เพื่อวางแผนบริหารจัดการยางพาราทั้ง
ระบบต่อไป"
ที่มา สานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- เสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 18:56:00 น.

ื้ -ขาย
รัฐบาลประสบความสาเร็จการจัดงานซอ
ยางพาราและผลิตภัณฑ์ จับคูธ
่ รุ กิจ 2 ครัง้ เกือบ
55,000 ล ้านบาท 19 มี.ค. 2559
ื้ -ขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ จับคูธ
รัฐบาลประสบความสาเร็จการจัดงานซอ
่ รุ กิจ 2 ครัง้
มูลค่าเกือบ 55,000 ล ้านบาท ระบายยางได ้กว่า 7.85 แสนตัน พร ้อมเตรียมประเมินผล วางแผน
จัดการยางทัง้ ระบบอย่างยั่งยืน
ื เนือ
พลตรีสรรเสริญ แก ้วกาเนิด โฆษกประจาสานั กนายกรัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า สบ
่ งจาก
ปั ญหาราคายางพาราตกตา่ และนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให ้กระทรวงทีเ่ กีย
่ วข ้องพิจารณาหา
แนวทางกระตุ ้นราคายางพาราในประเทศให ้สูงขึน
้ โครงการจับคูธ
่ รุ กิจผลิตภัณฑ์ยาง เป็ นหนึง่ ใน
่
่
หลายแนวทางทีร่ ัฐบาลดาเนินการ เพือ
่ สงเสริมการสงออกผลิตภัณฑ์ยางและยางพาราธรรมชาติ
ซงึ่ กระทรวงพาณิชย์ ได ้จัดโครงการฯ แล ้ว 2 ครัง้ ได ้ผลเป็ นทีน
่ ่าพอใจ ครัง้ แรกจัดที่ จ.สุ
ื้ จากต่างประเทศ 58 บริษัท จาก 17 ประเทศ มาร่วมเจรจาการค ้า
ราษฎร์ธานี เมือ
่ ปี 2558 มีผู ้ซอ
ื้ สน
ิ ค ้ายางและผลิตภัณฑ์รวม 33,738 ล ้านบาท ครัง้ ทีส
มีคาสงั่ ซอ
่ องจัดที่ กรุงเทพมหานคร
ื้ จากต่างประเทศ 147 ราย จาก 28 ประเทศ มีมล
เดือนกุมภาพันธ์ทผ
ี่ า่ นมา มีผู ้ซอ
ู ค่ารวม
19,660 ล ้านบาท
โฆษกประจาสานั กนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมสองครัง้ ได ้เพิม
่ ปริมาณ
้
ั ้ 3 (RSS3)
การใชยางในประเทศประมาณ
785,450 ตัน ทัง้ ยางแท่ง STR20 ยางแผ่นรมควันชน
ื้ ไม ้ยางพารา 22,000 ตู ้คอนเทนเนอร์ (ขนาด 40 ฟุต) หมอน
น้ ายางข ้น นอกจากนี้ ยังมีคาสงั่ ซอ
้
ิ
และทีน
่ อนยางพารา 100,000 ชน อะไหล่ยานยนต์ ถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ล ้อยาง อีกจานวน
มาก
ื้ ต่างประเทศให ้ความสนใจมากขึน
โดยครัง้ ล่าสุดทีจ
่ ัด มีผู ้ซอ
้ ทัง้ จากจีน กลุม
่ ประเทศ
ี น อินเดีย เกาหลีใต ้ ญีป
อาเซย
่ น
ุ่ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มีการลง
ื้ ขายยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางรวม 8 ฉบับ คิดเป็ นมูลค่า
นามบันทึกความเข ้าใจ (MOU) จะซอ
ื้ ขายผลิตภัณฑ์ยางและยางพาราธรมมชาติอน
รวม 17,500 ล ้านบาท นอกจากนีย
้ ังมีการซอ
ื่ ๆ
ภายในงานอีก 2,160 ล ้านบาท กาหนดสง่ มอบใน 1 ปี

ข้อมูลข่าวและทีม
่ า

ื่ ข่าว : ศก
ั ดิส
ิ ธิ์ ประดับศล
ิ ป์ / สวท.ผู ้เรียบเรียง : คณิต จินดาวรรณ / สวท. คณิต จินดา
ผู ้สอ
์ ท
ี งแห่งประเทศไทย
วรรณ / สวท.แหล่งทีม
่ า : Radio-สถานีวท
ิ ยุกระจายเสย

กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดยะลา
ื้ ยาง หลังยางเข ้าสูฤ
่ ดูผลัดใบ
ปิ ดจุดรับซอ
ปริมาณยางน ้อย 18 มี.ค. 2559

ื้ ยางตัง้ แต่วน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดยะลา ปิ ดจุดรับซอ
ั ที่ 21 มีนาคม
่
2559 หลังยางเข ้าสูฤดูผลัดใบ ทาให ้มีเกษตรกรเข ้าร่วมโครงการฯ น ้อย
ั บุญวรรโณ ร ักษาการผูอ
นายสุรชย
้ านวยการสาน ักงานกองทุนสงเคราะห์การทา
ื้ ยางรัฐบาลตาม
สวนยางจ ังหว ัดยะลา เปิ ดเผยว่า ขณะนีท
้ างสานั กงานฯ ได ้ประกาศให ้จุดรับซอ
้
ื้ ยางตัง้ แต่วน
โครงการสง่ เสริมการใชยางในหน่
วยงานภาครัฐ ปิ ดจุดรับซอ
ั ที่ 21 มีนาคม 2559
่ ดูผลัดใบ ทาให ้มีเกษตรกรเข ้าร่วมโครงการฯ น ้อย
เป็ นต ้นไป เนือ
่ งจากในชว่ งนีย
้ างกาลังเข ้าสูฤ
และบางวันไม่มเี ลย ประกอบกับราคายางในท ้องตลาดได ้ปรับตัวสูงขึน
้ เกษตรกรจึงหันนายาง
ไปขายให ้กับพ่อค ้าในท ้องถิน
่ เป็ นสว่ นใหญ่เพราะขัน
้ ตอนไม่ยงุ่ ยากและสามารถรับเงินได ้วันต่อ
ื้ อีกครัง้ ในฤดูเปิ ดกรีดใหม่
วัน แต่จะเปิ ดจุดรับซอ
ื้ ยางโครงการสง่ เสริมการใชยางในหน่
้
ในชว่ งสองสามอาทิตย์ทผ
ี่ า่ นมานี้ จุดรับซอ
วยงาน
ื้ ยางได ้น ้อยลงมาก บางวันไม่ม ี
ภาครัฐ ในพืน
้ ทีอ
่ าเภอรามัน และอาเภอบันนั งสตา รับซอ
่ ดูยางผลัดใบและประกอบกับราคายางในท ้อง
เกษตรกรนายางมาขายเลย เนือ
่ งจากกาลังเข ้าสูฤ
ตลอดปรับตัวสูงขึน
้ จึงทาให ้เกษตรกรนายางไปขายกับพ่อค ้าในท ้องถิน
่ มากกว่าเพราะขัน
้ ตอน
ื้ อีกครัง้ ในฤดูเปิ ดกรีดใหม่ เพราะยางทีร่ ับ
ไม่ยงุ่ ยากสามารถรับเงินได ้เลย แต่ก็จะเปิ ดจุดรับซอ
้
ื
ซอยังได ้ไม่ครบตามเป้ าหมายทีก
่ าหนดไว ้ในโครงการ
ื้ ยางมาตัง้ แต่วน
ซงึ่ ตัง้ แต่เปิ ดจุดรับซอ
ั ที่ 25 มกราคม 2559 จนถึงวันนี้ รวมทัง้ ประเทศ
ื้ ยางได ้แค่ 2,800 กว่าตัน ซงึ่ ยังจะต ้องซอ
ื้ กันอีกหลายเดือนเพือ
กยท. สามารถรับซอ
่ ให ้ครบแสน
ตัน และในอีกไม่ชา้ โครงการขายยางให ้กับจีน (กลุม
่ บริษัท Sinochem) โดยรัฐบาลกับรัฐบาล
่
(GtoG) ก็กาลังเริม
่ โดยจะมีการสงมอบครัง้ แรกในเดือนมีนาคมนี้ และจะต ้องสง่ ต่อเนือ
่ งให ้ครบ
ื้ ยางจาก
ติดต่อกันจานวน 12 เดือน เดือนละประมาณ 16,000 กว่าตัน ซงึ่ กยท.จะต ้องรับซอ
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กลุม
่ /สหกรณ์ เพือ
่ สง่ ยางให ้บริษัทแปรรูป
ั ญากันไว ้
และสง่ ให ้กับจีน (กลุม
่ บริษัท Sinochem) โดยโครงการขายยางให ้กับจีนได ้ทาสญ
200,000 ตัน ซงึ่ แบ่งเป็ นยางแผ่นรมควันอัดก ้อนจานวน 150,000 ตัน และยางแท่งจานวน
50,000 ตัน

ข้อมูลข่าวและทีม
่ า

ื่ ข่าว : รุง่ สุรย
ผู ้สอ
ี ์ กิตติกล
ุ สวัสดิผ
์ ู ้เรียบเรียง : ชลิตา กลิน
่ เชยแหล่งทีม
่ า : สทท.ยะลา

กยท.ตรัง เตือนพีน
่ ้องเกษตรกรชาวสวนยาง งด
กรีดยางชว่ งผลัดใบและแตกใบอ่อน ทรมานต ้น
ี หาย อายุกรีดสน
ั ้ ลง แนะ
ยาง ทาให ้ต ้นยางเสย
ั ว์ สร ้าง
ชว่ งพักกรีดยาง ปลูกพืชน้ าน ้อย เลีย
้ งสต
รายได ้เสริม 21 มี.ค. 2559
่ ยผูอ
นายวีระเทพ จ ันทร์แก้ว ผูช
้ ว
้ านวยการการยางแห่งประเทศไทย จ ังหว ัดตร ัง
กล่าวว่า ชว่ งหน ้าร ้อนเป็ นชว่ งทีย
่ างผลัดใบ โดยใบยางจะมีสเี หลืองและร่วงหล่นจากต ้น เป็ น
ั ญาณเตือนให ้เจ ้าของสวนยางควรหยุดกรีดยางในชว่ งนี้ เนือ
สญ
่ งจากต ้นยางจะไม่มใี บสเี ขียว
เพือ
่ การสงั เคราะห์แสง ทาให ้ต ้องเคลือ
่ นย ้ายอาหารทีเ่ ป็ นแป้ ง และน้ าตาลจากใบแก่ไปเก็บไว ้ที่
้ ้างใบอ่อน
บริเวณลาต ้น และเมือ
่ ยางเริม
่ แตกใบอ่อน อาหารทีถ
่ ก
ู เก็บไว ้ทีล
่ าต ้นจะถูกนาไปใชสร
่
ของต ้นยาง ในชวงนีถ
้ ้าเกษตรกรยังฝื นกรีดยาง ก็จะเป็ นเหมือนการแย่งอาหารต ้นยาง สง่ ผลให ้
ยางเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ทาให ้ต ้นยางไม่สมบูรณ์ สง่ ผลกระทบต่ออายุการกรีดทีไ่ ม่ยาวนาน
ของต ้นยางในอนาคต
ดังนัน
้ เกษตรกรชาวสวนยางควรหยุดกรีดยางในชว่ งทีย
่ างผลัดใบและแตกใบอ่อน เพือ
่
เป็ นการพักต ้นยางพารา ให ้สามารถสะสมอาหารไปหล่อเลีย
้ งใบอ่อน เพือ
่ สร ้างความ
่ ๋ ยบ
เจริญเติบโต และใสป
ุ ารุงต ้นยาง โดยจะเริม
่ กรีดได ้อีกครัง้ ในชว่ งทีใ่ บยางทีแ
่ ตกใหม่เจริญ
ี
เต็มที่ และเปลีย
่ นเป็ นสเี ขียวเข ้ม อย่างไรก็ตามชว่ งทีย
่ างผลัดใบ เกษตรกรควรเลือกทาอาชพ
้ อ
เสริมอืน
่ ๆ โดยใชเนื
้ ทีว่ า่ งทีม
่ อ
ี ยูใ่ นสวนยาง ทัง้ นีส
้ ามารถขอคาแนะนาได ้ที่ การยางแห่ง
ประเทศไทย ทุกพืน
้ ทีใ่ กล ้บ ้าน

ข้อมูลข่าวและทีม
่ า

ื่ ข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสห
ี ์ ผู ้เรียบเรียง : ชลิตา กลิน
ผู ้สอ
่ เชยแหล่งทีม
่ า : สวท.ตรัง

อบจ.ตรังเตรียมลุยจัดงานเชิดชูพระยารัษฎาฯบิดายางพาราไทย หนังสือพิมพ์บ้านเมือง -- พุธที่ 16 มีนาคม 2559
อบจ.ตรัง เตรี ยมจัดงาน "เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย" เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ และ
หาทางออกวิกฤติราคายางพาราตกต่าตรัง/ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด (อบจ.) ตรัง เปิ ดเผย
ว่า อบจ.ตรัง ร่ วมกับภาคส่ วนที่เกี่ยวข้ อง กาหนดจัดงาน "เชิดชูพระยารัษฎาฯ บิดายางพาราไทย" ครัง้ ที่ 2
ประจาปี

2559 ระหว่ างวันที่ 7-13 เมษายน 2559 ที่บริ เวณลานเรื อพระ สนามกีฬาทุ่งแจ้ ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ

เชิดชูเกียรติประวัติของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี (คอซิมบี ้ ณ ระนอง) ที่มีคณ
ุ ปู การในหลายด้ านต่อคนตรังและ
คนไทย, เป็ นงานแห่งการเรี ยนรู้ เรื่ องยางพารา ทางออกวิกฤติราคายางพาราตกต่าและการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นายกิจ เปิ ดเผยต่อไปว่า สาหรับกิจกรรมภายในงานยังคงอัดแน่นด้ วยกิจกรรมความรู้และความบันเทิงที่หลากหลาย
ประกอบด้ วย นิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติพระยารัษฎาฯ นิทรรศการเกี่ยวกับยางพารา และปาล์มน ้ามัน และนิทรรศการ
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การแข่ งขันกรีดยางพารา การประกวดยางแผ่ นดิบ
และยางแผ่ นดิบรมควัน
"การแข่งขันกีฬาพื ้นบ้ านและกีฬาสากล เช่น การประกวดเต้ นแอโรบิก การแข่งขันตะกร้ อวง เซปั กตะกร้ อ การแข่งขันนก

กรงหัวจุก การแสดงบนเวทีของศิลปิ น ดารา นักร้ อง การแสดงของนักเรี ยน นักศึกษาการแสดงศิลปิ นพื ้นบ้ าน เช่นการ
แสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตตรัง การแสดงลิเกป่ า การแสดงของนักเรี ยน การจาหน่ายสินค้ า
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวร่วมงานในครัง้ นี ้ ซึง่ จะให้ ทงความรู
ั้
้ และบันเทิง
อย่างเต็มที่" นายกิจ กล่าว

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณ
ยางกว่าหกหมืน
่ กิโลกรัมเข ้าประมูล ราคาปรับตัว
เพิม
่ ขึน
้ มาก 18 มี.ค. 2559
ื้ ขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ ้งการซอ
ื้ 1-3%
วิธก
ี ารประมูลประจาวันที่ 18 มีนาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชน
ื้ 3-5% กิโลกรัมละ 46.05 บาท ราคายางท ้องถิน
กิโลกรัมละ 46.95 บาท ยางแผ่นดิบ ความชน
่
ั ้ 1-3 กิโลกรัมละ 49.89 บาท ยางแผ่นรมควัน ชน
ั้ 4
กิโลกรัมละ 44.80 บาท ยางแผ่นรมควัน ชน
ั ้ 5 กิโลกรัมละ 47.08 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ 48.48 บาท ยางแผ่นรมควัน ชน
47.05 บาท ยางคัทติง้ กิโลกรัมละ 41.49 บาท มีปริมาณยางเข ้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 69,700 กิโลกรัม
วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจาวัน ยางแผ่นดิบ ปรับเพิม
่ ขึน
้ 1.03 บาท ต่อ ก.ก. ยาง
ื้ ปรับเพิม
ความชน
่ ขึน
้ 1.50 บาท ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับเพิม
่ ขึน
้ 1.37 บาท ต่อ ก.ก. ยาง
แผ่นดิบท ้องถิน
่ 43.80 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิม
่ ขึน
้ 1.00 บาท ต่อ ก.ก. น้ ายางสด 40 บาท ต่อ
ก.ก. ราคาไม่เปลีย
่ นแปลง
ื้ อยูท
ราคายางตลาดล่วงหน ้า ตลาดสงิ คโปร์ ราคาเสนอซอ
่ ี่ 51.62 บาท ต่อ ก.ก. ราคา
ี่ งไฮ ้ ราคาอยูท
เสนอขายอยูท
่ ี่ 53.37 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเซย
่ ี่ 61.85 บาท ต่อ ก.ก. ปรับ
เพิม
่ ขึน
้ 0.62 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยูท
่ ี่ 51.49 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวเพิม
่ ขึน
้
1.49 บาท ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและทีม
่ า

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

ที่มา มติชน 20 มี.ค. 59 น. 10

ที่มา คมชัดลึก 21 มี.ค. 59 น. 10

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ 21 มี.ค. 59 น. 9 (1)

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ 21 มี.ค. 59 น. 9 (2)

ที่มา ทันหุ้น 21 มี.ค. 59 น. 1, 7 (1)

ที่มา ทันหุ้น 21 มี.ค. 59 น. 1, 7 (2)

ที่มา ข่าวสด 21 มี.ค. 59 น. 6

ที่มา ทันหุ้น 21 มี.ค. 59 น. 2

ที่มา ไทยโพสต์ 21 มี.ค. 59 น. 22

