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กษ.ยันลุยเปิดจุดรับซื้อยางต่อ ชี้ฤดูกรีดยางเกษตรกรนาขายอื้อ(24/03/59)
23 มี.ค. 59 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธานการประชุมผู้บริหาร
ระดับสูง โดยทาการแทนพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรฯ เดินทางไปประเทศจอร์แดน เพื่อ
ขับเคลื่อนความร่วมมือสองประเทศในโครงการฝนหลวง โดยปลัดกระทรวงฯแถลงความคืบหน้า
โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐ ที่ทุกหน่วยงานมีความต้องการใช้1 แสนตันในปี59 ว่า
ขณะนี้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ยังเปิดจุดซื้อยางพาราจากเกษตรกรโดยตรง ได้ปริมาณ
2.9 พันตัน ซึ่งยังมีปริมาณที่น้อยเพราะเป็นช่วงปิดกรีด คาดว่าเปิดกรีดเดือนพ.ค.จะมียางมา
ขายมากขึ้น ซึ่งได้ให้ กยท.ประสานกับบริษัทเอกชน ที่หน่วยงานต่างๆได่ว่าจ้างให้ไปผลิต
ตามวัถตุประสงค์โดยเร็วภายใน1-2 เดือนนี้ เช่นทาถนน ปูพื้นบ่อปลา ทาสนามกีฬา
อย่างไรก็ตามราคายางขยับขึ้นมาต่อเนื่องจากเดือนม.ค.ที่ราคา33 บาทต่อกก.วันนี้ขึ้นไปถึง 47
บาทต่อกก.ซึ่งสูงกว่าราคาที่ กยท.รับซื้อที4่ 5 บาท ก็เป็นผลที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยซื้อ รวมทั้ง
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ ได้พาเอกชนต่างประเทศเข้ามาซื้อด้วย ซึ่งปัญหาราคายางตก
ช่วงปลายปี 58 มีหลายปัจจัยจากภายนอกภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงซบเซาต่อเนื่องมาจากราคา
น้ามันตกต่าที่มากระทบราคายางในประเทศ ไม่ได้มาจากการทางานของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งที่
ผ่านมามีหลายมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรเสริมรายได้ เช่นทาเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา

ที่มา แนวหน้า (23 มีนาคม พ.ศ. 2559)

เตรียมซื้อยางพาราเพิ่ม พ.ค.นี้ (24/03/2559)
นายธีรภัทร์ ประยูรสิทธิ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรฯ ว่า การยางแห่งประเทศไทยได้รายงานเรื่องการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกร
ที่ตั้งเป้าไว้ 1 แสนตัน ว่าขณะนี้มีการรับซื้อยางไปแล้ว 2,800-2,900 ตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการนายางพาราไปใช้ทาถนนหรือปูพื้นบ่อ รวมทั้งใช้ใน
กิจกรรมอื่นๆ โดยสาเหตุที่รับซื้อได้น้อยกว่าเป้าที่วางไว้ เนื่องจากเป็นช่วงปิดหน้ายางและราคา
ยางมีราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 47 บาท ทาให้เกษตรกรนายางไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งจะ
ได้ราคาดีกว่านามาขายให้รัฐบาลกิโลกรัมละ 45 บาท
ทั้งนี้ราคายางที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนหนึ่งมาจากมาตรการของรัฐบาลที่ได้ทาไว้ก่อนหน้านี้ รวมทั้งมียอด
สั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามา โดยการยางแห่งประเทศไทยเตรียมรับซื้อยางพาราเพิ่มเติมจาก
เกษตรกรในข่วงเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงเปิดหน้ายางฤดูกาลใหม่
ส่วนเรื่องการจัดทาแผนที่เกษตรเพื่อกาหนดแผนการใช้น้า ใช้ดินในอนาคตนั้น ล่าสุดทางกรม
พัฒนาที่ดินได้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแล้วขณะเดินทางไปตรวจราชการที่ จ.
อุดรธานี คาดว่าภายในเดือนเมษายนนี้น่าจะแล้วเสร็จและเริ่มใช้ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรรอบๆ ป่าห้วยขาแข้ง
อุทัยธานีและป่ารอยต่อ 5 จังหวัดคือสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองและจันทบุรี ที่ชาวบ้านใน
พื้นที่มักมีปัญหากับโขลงช้างป่า โดยจะต้องหาวิธีที่จะทาให้คนกับป่า สัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข
ที่มา หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ประจาวันที่ 24 มีนาคม 2559

ปลัดเกษตรฯ เผยราคายางปัจจุบันสูงขึ้นจากมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนภาครัฐ
(24/03/2559)
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ราคายางในปัจจุบันถีบตัวสูงขึ้นกว่าแต่
ก่อน ทั้งยางแผ่นดิบ และแผ่นยางรมควัน เป็นผลจากโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
และโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
จากภาวะที่ราคายางตกต่าอย่างต่อเนื่อง สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวสวนยาง รัฐบาลจึงได้มอบหมาย
ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) โดยการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมบูรณาการ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และโครงการส่งเสริม
การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ มาแก้ปัญหาราคายาง
ซึ่งภายหลังสิ้นสุดการรับแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตั้งแต่ช่วง
ปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีจานวนเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 804,127 ครัวเรือน และ
กยท. ได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 491,048 ครัวเรือน แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 491,048 ครัวเรือน และคน
กรีดยาง 469,181 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 7,198,622,475 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2559)
ในส่วนของโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เริ่มทยอยปิดจุดรับซื้อยางทั่วประเทศ เนื่องจาก
ยางเริ่มผลัดใบไม่สามารถกรีดยางได้ จึงไม่จาเป็นต้องตั้งจุดรับซื้อ ซึ่งขณะนี้มีปริมาณยางที่รับซื้อทั้งหมด
2,891.11 ตัน จากเกษตรกร 26,665 ราย คิดเป็นเงิน 121,467,793.30 บาท แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3
จานวน 533.97 ตัน น้ายางสด จานวน 796.25 ตัน และยางก้อนถ้วย จานวน 1,560.89 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่
18 มีนาคม 2559) ทั้งนี้ หลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไป เมื่อเกษตรกร กรีดยางได้ ทาง กยท. จะเริ่มเปิดจุด
รับซื้อยาง ตามโครงการฯ อีกครั้ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
“ทั้ง 2 โครงการ ที่รัฐบาลนามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางนั้น เป็นการช่วยเกษตรกรเฉพาะหน้าระยะสั้น
และมีส่วนสาคัญที่ทาให้ราคายางในปัจจุบันถีบตัวสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งยางแผ่นดิบแตะที่ระดับ 43.80 บาท/
กิโลกรัม และแผ่นยางรมควันอยู่ที่ระดับ 48.52 บาท/กิโลกรัม และพร้อมสนับสนุนในเรื่องของการแปรรูปยาง
เพื่อกระตุ้นการใช้ยางภายในประเทศให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ทาง กระทรวงเกษตรฯ หวังว่า มาตรการต่าง ๆ ที่นา
ออกมาใช้จะเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้เกษตรกรชาวสวนยางมีชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน ” นายธีรภัทร กล่าว
ด้านนายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สาหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการได้กู้สินเชื่อไปใช้ขยายกาลัง
การผลิต/ปรับเปลี่ยน เครื่องจักรการผลิต ณ ที่ตั้งเดิม หรือ ที่ตั้งใหม่ กาลังอยู่ในช่วงเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นคาขอ
พร้อมเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ – 12 ก.ย.นี้
ที่มา : สานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) (วันที่ 23 มีนาคม 2559)

ชาวสวนยางร่ วมโครงการเงินช่วยเหลือ8แสน วงเงิน7.1พันล้าน (24/03/2559)
กระทรวงเกษตรฯ เผยยอดโครงการจ่ายเงินช่วยสวนยาง 7.1 พันล้านบาท เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 8 แสนราย
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าขณะนี้ สิ้นสุดการรับแจ้งสิทธิ์
เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตั้งแต่ช่วงปลายก.พ.ที่ผ่านมา ตาม
นโยบายของรัฐ มีจานวนเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการฯ ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม
2559 พบว่ามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจานวน 804,127 ครัวเรือน แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง
491,048 ครัวเรือน และคนกรีดยาง 469,181 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 7,198 ล้านบาท
ล่าสุดโครงการรับซื้อยางพาราในราคานาตลาด สามารถรับซื้อได้ 2,900 ตัน จากเป้าหมาย 1 แสน
ตัน คาดว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูเปิดกรีดจะมีผลผลิตเข้ามาขายกับรัฐบาลมากขึ้น โดยการยางแห่งประเทศ
ไทย(กยท.)จะเร่งดาเนินการ โดยผลจากการเข้ารับซื้อยางในราคานาตลาดส่งผลให้ราคายางพารา
ณ วันที่ 23 มี.ค. อยู่ที่ 47 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาในเดือน ม.ค.ที่ราคายางอยู่ที่ 33 บาทต่อกก.
ก่อนที่รัฐบาลจะเข้าซื้อราคายางในราคานาตลาดในราคาแย่งแผ่นดิบชั้นสาม 45 บาทต่อกก.

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ (24/03/2559)

เปิ ดยืน่ ขอสิ นเชื่อผลิตผลิตภัณฑ์ยางผ่าน กยท. (24/03/2559)
กระทรวงเกษตรฯ เผยโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และโครงการส่งเสริมการ
ใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือชาวสวนยาง และกระตุ้นกลไกตลาดราคายางให้สูงขึ้น พร้อมเปิด
โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง สมัครผ่าน กยท. ตั้งแต่วันนี้ – 12 กันยายน
2559 เป็นต้นไป
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากภาวะที่ราคายางตกต่าอย่างต่อเนื่อง
สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวสวนยาง รัฐบาลจึงได้มอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.)
โดยการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
มาแก้ปัญหาราคายาง ซึ่งภายหลังสิ้นสุดการรับแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกร
ชาวสวนยาง ตั้งแต่ช่วงปลายกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีจานวนเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการฯ จานวน
804,127 ครัวเรือน และ กยท. ได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว 491,048 ครัวเรือน แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง
491,048 ครัวเรือน และคนกรีดยาง 469,181 ครัวเรือน รวมเป็นเงิน 7,198,622,475 บาท (ข้อมูล ณ วันที่
18 มีนาคม 2559)
ในส่วนของโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เริ่มทยอยปิดจุดรับซื้อยางทั่วประเทศ เนื่องจากยาง
เริ่มผลัดใบไม่สามารถกรีดยางได้ จึงไม่จาเป็นต้องตั้งจุดรับซื้อ ซึ่งขณะนี้มีปริมาณยางที่รับซื้อทั้งหมด 2,891.11
ตัน จากเกษตรกร 26,665 ราย คิดเป็นเงิน 121,467,793.30 บาท แบ่งเป็น ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 จานวน
533.97 ตัน น้ายางสด จานวน 796.25 ตัน และยางก้อนถ้วย จานวน 1,560.89 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 18
มีนาคม 2559) ทั้งนี้ หลังจากเดือนเมษายนเป็นต้นไป เมื่อเกษตรกร กรีดยางได้ ทาง กยท. จะเริ่มเปิดจุดรับซื้อ
ยาง ตามโครงการฯ อีกครั้ง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559
“ทั้ง 2 โครงการ ที่รัฐบาลนามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางนั้น เป็นการช่วยเกษตรกรเฉพาะหน้าระยะสั้น
และมีส่วนสาคัญที่ทาให้ราคายางในปัจจุบันถีบตัวสูงขึ้นกว่าแต่ก่อน ทั้งยางแผ่นดิบแตะที่ระดับ 43.80 บาท/
กิโลกรัม และแผ่นยางรมควันอยู่ที่ระดับ 48.52 บาท/กิโลกรัม และพร้อมสนับสนุนในเรื่องของการแปรรูปยาง
เพื่อกระตุ้นการใช้ยางภายในประเทศให้สูงขึ้น ทั้งนี้ ทาง กษ. หวังว่า มาตรการต่าง ๆ ที่นาออกมาใช้จะเป็น
ส่วนสาคัญที่ทาให้เกษตรกรชาวสวนยางมีชีวิตที่ดีขึ้น อย่างยั่งยืน ” นายธีรภัทร กล่าว
ด้านนายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้านโครงการสนับสนุนสินเชื่อให้
ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกอบการได้กู้สินเชื่อไปใช้ขยายกาลัง
การผลิต/ปรับเปลี่ยน เครื่องจักรการผลิต ณ ที่ตั้งเดิม หรือ ที่ตั้งใหม่ กาลังอยู่ในช่วงเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นคาขอ
พร้อมเอกสาร ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (วันที่ 23 มีนาคม 2559)

“ดร.ธีธชั ”ประเดิมฤกษ์ 9 โมงวันนี้ นัง่ เก้าอี้ผวู ้ า่ การ กยท. พุง่ เป้ าทางานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความสุ ข
ชาวสวนยาง (24/03/2559)

กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--การยางแห่งประเทศไทย
ฤกษ์ดี ดร.ธีธัช สุขสะอาด เข้านั่งเก้าอี้ผู้ว่าการ กยท. คนแรกอย่างเป็นทางการ เผยพร้อม
ทางานขับเคลื่อน กยท. ให้ถึงเป้าหมายตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความสุขแก่พี่น้อง
ชาวสวนยาง
วันนี้ (23 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
กยท. ได้เดินทาง เข้ารับตาแหน่งผู้ว่าการ กยท. คนแรกและเข้าปฏิบัติงานที่ กยท. อย่างเป็น
ทางการ โดย ดร.ธีธัช กล่าวว่า โดยหลักการแล้ว กยท. เหมือนแม่น้า 3 สายที่แข็งแรงอยู่แล้ว วันนี้
รวมกันเป็นแม่น้าสายใหญ่ที่แข็งแรงขึ้น ต้องอยู่รวมกัน เน้นย้าการทางานบนหลักธรรมาภิบาล
และเป็นทีมเวิร์ค โดยเป้าหมายนอกจากพนักงานใน กยท. ที่ต้องอยู่ร่วมกันทาหน้าที่ให้
แข็งแกร่งแล้ว ต้องมองถึงเกษตรกรชาวสวนยางโดยรวมให้มีความสุขด้วย ณ วันนี้อยากให้คิด
และทางานแบบการยางแห่งประเทศไทยจริงๆ ตนพร้อมจะนานาวา กยท. ลาใหญ่ลานี้ ไปให้
ถึงเป้าหมาย
ด้านประวัติ ผู้ว่าการ กยท. ดร.ธีธัช จบการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ จากรั้วแม่โดม ก่อน
เข้าศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารงานระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเม ลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย และจบการศึกษาปริญญาเอก สาขาการจัดการธุรกิจจากมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย
ประเทศออสเตรเลีย
ประสบการณ์ด้านการทางาน เคยดารงตาแหน่งผู้อานวยการองค์การตลาด
กระทรวงมหาดไทย ก่อนหมดวาระในปี 2557 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 ปี นอกจากนี้ยังเป็นที่
ปรึกษาโครงการให้แก่ บริษัทแอดว๊าน เวนเจอร์โซลูชั่น ประเทศไทย อีกด้วย
ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 23 มีนาคม 2559)

ที่มา ข่าวสด 25 มี.ค. 59 น. 9

ที่มา โพสต์ทูเดย์ 24 มี.ค. 59 น. A 10 (1)

ที่มา โพสต์ทูเดย์ 24 มี.ค. 59 น. A 10 (2)

ที่มา โพสต์ทูเดย์ 24 มี.ค. 59 น. B 2

ภาวะยาง AFET: ปิดวันนี้มีปริมาณการซื้อขาย 1 สัญญา เหลือสัญญาคงค้าง 363 สัญญา
(24/03/2559)
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดวันนี้ มีปริมาณซื้อขาย 1 สัญญา
มูลค่า 260,000 บาท
ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 363 สัญญา
ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)
เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย
APR 16 52.40 52.00 1
MAY 16 52.30 - 0
JUN 16 50.00 - 0
JUL 16 52.70 - 0
AUG 16 52.75 - 0
SEP 16 52.95 - 0
รวม 1
ที่มา สานักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 23 มีนาคม 2559)

