ที่มา ประชาชาติธุรกิจ 24 - 27 มี.ค. 59 น. 3

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 24 - 26 มี.ค. 59 น. 1, 12 (1)

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 24 - 26 มี.ค. 59 น. 1, 12 (2)

กยท. จันทบุรี เตือนเกษตรกรชาวสวนยางงดกรีดยางช่วงแตกใบอ่อน 22 มี.ค. 2559

นายประทีป มุกดา ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ช่วง
หน้าร้อนยางจะผลัดใบ โดยใบยางจะมีสีเหลืองร่วงหล่นจากต้น เป็นสัญญานเตือนว่าเจ้าของสวน
ควรหยุดกรีดยางทันที เนื่องจากไม่มีใบสีเขียวในการสังเคราะห์แสงและต้องเคลื่อนย้ายอาหารเก็บ
ในลาต้น เมื่อเริ่มแตกใบอ่อนอาหารที่เก็บจะนาไปสร้างใบ ถ้าเกษตรกรยังคงกรีดยางก็เหมือนแย่ง
อาหารจากต้นยาง ส่งผลให้เจริญเติบโตไม่เต็มที่ ไม่สมบูรณ์ อายุการกรีดจะไม่ยาวนาน
ดังนั้น เกษตรกรควรหยุดกรีดยางในช่วงยางพลัดใบและแตกใบอ่อน เพื่อให้ต้นพักผ่อน
สามารถสะสมอาหารเพื่อสร้างความเจริญเติบโตแก่ลาต้นต่อไป
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : จานงค์ พึ่งพงษ์ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐแหล่งที่มา : สวท.จันทบุรี

ม.อ.ภูเก็ต ส่ งมอบสนามกีฬาพื้นยางพาราแก่โรงเรี ยนเทศบาล 2 เมืองกะทู ้ (23/03/2559)
ศูนย์ขา่ วภูเก็ต - มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ร่วมก ับสถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนานว ัตกรรม
้ ยางพาราให้แก่โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองกะทู ้ และสนามกีฬา ม.อ.
ยางพารา ม.อ. ส่งมอบสนามกีฬาพืน
ภูเก็ต
รองศาสตราจารย์ภวู ดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานนิทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็ นประธานในพิธส
ี ง่
มอบสนามกีฬาทาจากผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพน
ื้ จากยางพารา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึง่ มีการจัดพิธส
ี ง่ มอบด ้วยกัน 2 แห่ง ได ้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 เมืองกะทู ้ โดยมี
นายอรรพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู ้ และนายสังวรณ์ ภริงคาร ผู ้อานวยการโรงเรียนเทศบาล 2
บ ้านกะทู ้ เป็ นผู ้รับมอบ จากนัน
้ รองศาสตราจารย์ภวู ดล บุตรรัตน์ รองอธิการบดีวท
ิ ยาเขตภูเก็ต ประธานกล่าวเปิ ด
ั แกสมาน ผู ้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ใช ้สนามพืน
้ ยางพารา พร ้อมรับมอบ โดยมีรองศาสตราจารย์อาซีซน
นวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวความเป็ นมาของการดาเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ สนามกีฬาพืน
้ ยางพารา ม.อ.ภูเก็ต เมือ
่ วันที่ 21 มีนาคม 2559
ผลิตภ ัณฑ์แผ่นยางปูพน
ื้ จากยางพารา ธรรมชาติเป็นงานวิจ ัย และพ ัฒนาเพือ
่ ต่อยอดสร้างนว ัตกรรมของ
้ งค์ความรูเ้ พือ
สถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนานว ัตกรรมยางพารา มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์ ซึง่ ได้ใชอ
่ สร้าง
มูลค่าเพิม
่ ให้แก่ยางพารา โดยการสน ับสนุนทางวิชาการแก่ “ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จาก ัด ”
เพือ
่ สร้างโรงงานแปรรูปผลิตภ ัณฑ์ยาง ทาเป็นแผ่นปูพน
ื้ สนามกีฬา และลานกีฬาของ
มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์ ทงั้ 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ
วิทยาเขตตร ัง เพือ
่ ช่วยเกษตรกรให้มรี ายได้เพิม
่ ในภาวะทีย
่ างมีราคาตกตา
่ และเป็นภารกิจเพือ
่ การ
พ ัฒนาท้องถิน
่ ภาคใต้
ลานกีฬาอเนกประสงค์พน
ื้ ยางพารา สร ้างขึน
้ เพือ
่ เป็ นต ้นแบบ และเป็ นตัวขับเคลือ
่ นให ้เห็นว่ายางพาราสามารถนาไป
เป็ นส่วนประกอบในการแปรรูป เป็ นผลิตภัณฑ์ได ้หลายรูปแบบ เพือ
่ ผู ้ประกอบการ กลุม
่ สหกรณ์ หรือเอกชนจะได ้
นาไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ เป็ นการสนับสนุนการใช ้วัตถุดบ
ิ และแรงงานในพืน
้ ที่ เพือ
่ สร ้างรายได ้ให ้คนในพืน
้ ที่
ซึง่ เมือ
่ ก่อนเกษตรกรขายยางในรูปของวัตถุดบ
ิ แต่หากนามาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์จาหน่ายจะมีมล
ู ค่าเพิม
่ ขึน
้ 5-6
เท่า และเป็ นราคาทีเ่ สถียรไม่ขน
ึ้ ลงเหมือนทีผ
่ า่ นมา นอกจากนัน
้ ยังเป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาวิจัย เนือ
่ งจากลาน
กีฬาในทุกวิทยาเขตแม ้จะมีสต
ู รการผลิตผลิตภัณฑ์ยางปูพน
ื้ ที่ เหมือนกัน แต่จะมีการติดตามศึกษาวิจัยเพือ
่ ประเมิน
ความทนทานของการใช ้งานในสภาพแวดล ้อม ทีต
่ า่ งกัน
รองศาสตราจารย์ภูวดล บุตรร ัตน์ รองอธิการบดีวท
ิ ยาเขตภูเก็ต เผยว่า สถาบ ันวิจ ัยและพ ัฒนานว ัตกรรม
ยางพารา มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์ ได้ทาการวิจ ัยแปรรูปนา้ ยางสดเป็นผลิตภ ัณฑ์แผ่นยางปูพน
ื้ ลาน
กีฬาจากยางพารา สร้างรายได้แก่เกษตรกร และสอดคล้องต่อนโยบายร ัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคา
้ ทีต
ยางตกตา
่ โดยนาแผ่นยางปูพน
ื้ ลานกีฬาติดตงให้
ั้
แก่โรงเรียนทีอ
่ ยูใ่ นพืน
่ งั้ ของมหาวิทยาล ัยทงั้ 5
วิทยาเขต คือ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และวิทยาเขตตร ัง เพือ
่ ทดสอบคุณภาพ
้ ระโยชน์ ทงนี
ของผลิตภ ัณฑ์ และสร้างคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ใี ห้เยาวชนได้ใชป
ั้ ้ มหาวิทยาล ัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต เลือกจ ัดสร้างสนามกีฬา และสนามเด็กเล่นแก่โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านกระทู ้ อ.กระทู ้ จ.
ภูเก็ต พร้อมก ันก ับสนามกีฬาวิทยาเขตภูเก็ต จานวน 1 สนาม
รองอธิการบดีวท
ิ ยาเขตภูเก็ต เผยต่อว่า ครอบครัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่
เป็ นเจ ้าของสวนยางพารา ทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากวิกฤตราคายางพาราวิทยาเขตภูเก็ต ได ้ดาเนินการให ้นักศึกษาแจ ้ง
้ สาหรับการลงทะเบียน แต่ในการใช ้ชีวต
ขอผ่อนผันการลงทะเบียน ซึง่ เป็ นการแก ้ปั ญหาในระยะสัน
ิ ประจาวันของ
นักศึกษาเป็ นสิง่ สาคัญ วิทยาเขตภูเก็ตจึงคิดหาแนวทางในการเพิม
่ รายได ้ให ้แก่นักศึกษา โดยการให ้นักศึกษาที่
ว่างจากการเรียนสามารถมาปฏิบต
ั งิ านช่วยงานในสานักงาน ของคณะหน่วยงานในวิทยาเขตภูเก็ต เพือ
่ ได ้รับทุนเป็ น
ค่าตอบแทนการทางาน นอกจากนี้ ได ้ดาเนินการหารือศิษย์เก่าทีเ่ ป็ นเจ ้าของธุรกิจ หรือผู ้ประกอบการภาคเอกชน
ในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัดภูเก็ต เพือ
่ ขอทราบความต ้องการนักศึกษาช่วยงาน หรือปฏิบต
ั งิ าน อันจะช่วยให ้นักศึกษามีรายได ้
ถือเป็ นการช่วยลดภาระค่าใช ้จ่ายผู ้ปกครองส่วนหนึง่ และยังช่วยให ้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทางานอีกด ้วย
ทีม
่ า : หนังสือพิมพ์ผู ้จัดการ (ว ันที่ 22 มีนาคม 2559)

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ 24 - 26 มี.ค. 59 น. 18

ที่มา แนวหน้า 23 มี.ค. 59 น. 3

ที่มา มติชน 23 มี.ค. 59 น. 28

ที่มา เดลินิวส์ 23 มี.ค. 59 น. 22

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ 23 มี.ค. 59 น. 6

ที่มา สยามรัฐ 23 มี.ค. 59 น. 11

ที่มา ไทยรัฐ 23 มี.ค. 59 น. 10

ภาวะยาง AFET: ปิดวันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย (23/03/2559)
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดวันนี้ ไม่มีปริมาณซื้อขาย
ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 364 สัญญา ไม่เปลี่ยนแปลง
ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)
เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย
APR 09 48.50 - 0
MAY 09 52.00 - 0
JUN 09 50.00 - 0
JUL 09 52.10 - 0
AUG 09 52.15 - 0
SEP 09 52.25 - 0
รวม 0
ที่มา --อินโฟเควสท์ (22/03/59)

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าแปดหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคา
ปรับตัวเพิ่มขึ้น 22 มี.ค. 2559
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจาวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 47.80 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 68 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 45.90
บาท ปรับลดลง 19 สตางค์ ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 45.10 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ยาง
แผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 50.71 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 40 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4
กิโลกรัมละ 49.69 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 58 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 48.50 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 39 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 48.37 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 49 สตางค์ ยางคัทติ้ง
กิโลกรัมละ 42.25 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 36 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 86,500 กิโลกรัม น้ายางสด 42.00 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 52.38 บาท ต่อ ก.ก. ปรับ
เพิ่มขึ้น 14 สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 60.69 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง 8 สตางค์
ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 51.88 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 37 สตางค์ ต่อ ก.ก.
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย

