วันยางพาราแห่งชาติ 2559 ราลึกบิดายางฯไทย ผลักดันการแปรรูปยาง ก้าวสู่ความ
ยั่งยืน
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ยางแห่งประเทศไทย
กยท. จัดกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติปี 59 น้อมราลึก "บิดายางพาราไทย" เน้นสร้างความรู้ เพิ่ม
มูลค่า ผลักดันการแปรรูปยาง พร้อมตระหนักถึงความสาคัญของวันยางพาราแห่งชาติและ
ยางพาราไทย เพื่อทุกภาคส่วนบูรณาการพัฒนาศักยภาพยางไทยให้ยั่งยืน
นายเชาว์ ทรงอาวุธ ประธานคณะกรรมการจัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ประจาปี 2559 กล่าว
ว่า ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจใหม่ในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ตามพระราชบัญญัติการยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้จัดกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2559
ที่จังหวัดตรัง เพื่อราลึกถึงคุณงามความดีของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี "บิดาแห่ง
ยางพาราไทย" รวมทั้งสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรยางพาราที่ถูกต้อง และส่งเสริม
การขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในด้านการ
พัฒนายางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้เกิดความยั่งยืนตามนโยบาย
รัฐบาล และต้องการให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพการทาสวนยางพารา ตลอดจน
ตระหนักถึงความสาคัญของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
"ปัจจุบันแม้ว่ายางพาราจะเผชิญกับปัญหาราคาตกต่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ามัน
ปรับลดลงก็ตาม แต่ยางพาราก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทย มีเกษตรกรปลูกยางพาราจานวน
มากหลายล้านครัวเรือน พื้นที่ปลูกกว่า 20 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันมาตรการ
ช่วยเหลือชาวสวนยางออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งกู้วิกฤติยางให้เกิดความยั่งยืน ทั้งการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน่วยงาน โดยควบรวม 3 หน่วยงานเดิม คือ กองทุนสงเคราะห์การทาสวน
ยาง องค์การสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง เข้าด้วยกัน จัดตั้งเป็น กยท. โครงการแก้ไขปัญหา
ยางพาราตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ 15 โครงการ ซึ่งเป็นแผนระยะกลางและแผนระยะ
ยาว เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนายางพาราทั้งระบบ โดยเฉพาะการแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับ

- 2 ผลิตภัณฑ์จากยาง มากกว่าการที่จะส่งออกยางเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีแผนระยะสั้นเฉพาะ
หน้าเพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ชาวสวนยาง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น" นายเชาว์กล่าว
สาหรับกิจกรรมวันยางพาราแห่งชาติ ประจาปี 2559 จัดระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2559 โดย
วันที่ 9 เม.ย. 59 กยท. จะมีพิธีสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี "บิดาแห่งยางพารา
ไทย" ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎาฯ จ.ตรัง และจัดเสวนาวิชาการ ของเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้แทน
สถาบันเกษตรกรเขตภาคใต้ ตัวแทนสถาบันเกษตรกรที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากทั่วประเทศ พนักงาน
กยท. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยมีการบรรยาย อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุน
บทบาทผู้แทนเกษตรกร และผู้แทนสถาบันเกษตรกร ในการดาเนินงานของ กยท. การส่งเสริม
ความรู้ด้านการพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาดยางพารา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
ทางเลือก Green Rubber Energy เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
นอกจากนี้ ในวันที่ 10 เม.ย. 59 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จะให้เกียรติอ่านสารวันยางพาราแห่งชาติปี 2559 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง
9 อ.ส.ม.ท. ในเวลา 12.00 – 13.00 น. ด้วย เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญของ
วันยางพาราแห่งชาติ และพร้อมบูรณาการทางานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพารา ได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ปธ.ภาคียางเตรียมพบผู้ว่าฯ กยท.หารือนโยบาย (08/04/2559)
ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง เตรียมเข้าพบ ผู้ว่าฯ กยท. หลังสงกรานต์ เพื่อให้
กาลังใจ และรับทราบนโยบายขับเคลื่อน หวังหนุนราคายางฟื้น แตะต้นทุน 64 บาท/กก.
นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ามันแห่งประเทศ
ไทย เปิดเผยกับ รายการ ไอ.เอ็น.เอ็น.โฟกัสเศรษฐกิจ ว่า ตัวแทนจากทุกองค์กรภาคีเครือข่าย
เกษตรกรชาวสวนยาง เตรียมเดินทางเข้าพบผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ช่วงหลังเทศกาล
สงกรานต์นี้เพื่อเข้าให้กาลังใจ และขอรับทราบนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนยางพารา
โดยเฉพาะฤดูกาลเปิดหีบที่จะมาถึง เนื่องจากจะมีผลผลิตยางออกสู่ตลาดจานวนมาก และอาจ
ส่งผลต่อราคายางที่ดิ่งลง ขณะที่ภาคเกษตรกรจะระดมความคิดขับเคลื่อนไม่ให้ราคาตกต่าไปกว่า
นี้ เบื้องต้นต้องการให้ราคายางฟื้นตัวกลับมาสะท้อนต้นทุนการผลิตที่ 64 บาทต่อกิโลกรัม จาก
ปัจจุบันราคาน้ายางอยู่ที่ 53 บาทต่อกิโลกรัม ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 49.36 บาท ส่วนยางรมควันอยู่ที่
53.36 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งมองว่าแนวโน้มราคายางจากนี้ไปจะปรับตัวดีขึ้นภายในฤดูกาลเปิดหีบ
และขยับขึ้นตลอดทั้งปี ถ้าหากการบริหารจัดการของ กยท.ถูกจุด รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร
นอกจากนี้ นายทศพล กล่าวว่า สาหรับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการปลูก
ยางมาก แต่ทั้งนี้เกษตรกรหลายพื้นที่ยังไม่ปิดหีบ และได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกรีดยาง โดย
กรีดวันเว้นวัน หรือ เว้นสองวัน เพื่อเลี้ยงยางไว้ อย่างไรก็ตาม ต้องการให้ภาครัฐเข้าช่วยเหลือเรื่อง
แหล่งน้า และสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคง ยั่นยืนให้กับชาวสวนยางได้ดี
ที่สุด เบื้องต้น ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรเริ่มนาร่องใช้โมเดล 1 ไร่ ใช้ชีวิตรอด และโค่นยาง 1 ไร่
ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงแล้ว
ที่มา http://www.innnews.co.th ประจาวันที่ 7 เมษายน 2559

ที่มา มติชน 8 เม.ย. 59 น. 8

ที่มา สยามรัฐ 8 เม.ย. 59 น. 12

เกษตรกร จ.บึงกาฬ พลิกวิกฤติราคายางตกเลี้ยงไก่งวงสร้างรายได้ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ย
แหล่งที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ข่าว : 6 เมษายน 2559
เกษตรกรจังหวัดบึงกาฬ พลิกวิกฤติราคายางตกเลี้ยงไก่งวงสร้างรายได้ลดต้นทุนเรื่องปุ๋ย
นายคณิศร มังก้อน อายุ 39 ปี เกษตรกรสวนยางพาราที่หันมาเลี้ยงไก่งวง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 96
หมู่ที่ 8 บ้านกลาง ตาบลชัยพร อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เล่าว่าตนเองประกอบอาชีพทาสวน
ยางพารา หลังจากสภาวะราคายางพาราตกต่าอย่างต่อเนื่อง จึงได้คิดหาวิธีเพิ่มรายได้ เพราะค่าใช้จ่ายเท่าเดิม
แต่รายได้ลดลง จึงมีแนวความคิดหาว่าอยากทาอาชีพเสริม โดยปกติตนเองมีการทาบัญชีครัวเรือนตลอดจึง
มองเห็นปัญหาว่าต้นทุนส่วนมากในการทาสวนยางพารามาจากค่าปุ๋ย จึงได้คิดว่าต้องเลี้ยงสัตว์เพื่อเอามูลมาทา
เป็นปุ๋ย ทีแรกคิดว่าจะหมูแต่มีคนแนะนาว่าให้เลี้ยงไก่งวงเพราะตลาดยังต้องการมาก จึงตัดสินใจเลี้ยงไก่งวงมา
ตั้งแต่ปี 2555 การเลี้ยงไก่งวงตอนแรกลงทุนค่อนข้างสูงเพราะแม่พันธ์ราคาแพงแต่เมื่อเลี้ยงจนสามารถขยาย
พันธ์ได้เองค่าใช้จ่ายก็ลดลง
ในปัจจุบันตนเองได้มีการเลี้ยงเองทุกขั้นตอนตั้งแต่ฟักไข่ ซึ่งช่วงแรกไก่เล็กจะมีค่าใช้จ่ายในช่วงแรกเกิด
ถึง 2 เดือนเรื่องค่าหัวอาหารเพราะจะต้องให้อาหารตามหลักวิชาการเพื่อสร้างกล้ามเนื้อให้ไก่มีความแข็งแรง
สมบูรณ์แต่เมื่อโตขึ้นค่าอาหารจะลดลง โดยตนเองมีโรงสีข้าวจึงนารามาผสมกับหญ้าเนเปียที่สับละเอียดซึ่ง
ปลูกเอง ไก่โตส่วนมากจะกินหญ้าเป็นหลักประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ จึงตัดสินใจโค่นต้นยาง 1ไร่เพื่อมาปลูก
หญ้าเนเปีย การไห้อาหารก็ไห้วันละครั้งในไก่ที่โตแล้วและให้ในปริมาณที่มากๆ ส่วนน้าก็จะเปิดใส่ถังทิ้งไว้ ใน
ปัจจุบันมีรายได้จากการขายไก่งวงและปุ๋ยจากขี้ไก่เดือนหนึ่งไม่ต่ากว่าเดือนละ 30,000 บาท และที่สาคัญทุก
วันนี้ไม่ต้องซื้อปุ๋ยใส่สวนยางพาราจากเดิมสวนยางพารา 10ไร่ซื้อปุ๋ยปีละไม่ต่ากว่า 50,000 บาท
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : พิสิษฐ์ ดวงแก้ว
Rewriter : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุล
สานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าสามหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล
ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น
วันที่ข่าว : 7 เมษายน 2559
แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน
โดยวิธีการประมูลประจาวันที่ 7 เมษายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น
1-3% กิโลกรัมละ 50.33 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.10 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5%
กิโลกรัมละ 48.49 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 54 สตางค์ ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 47.30
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 55 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 54.04 บาท ปรับ
เพิ่มขึ้น 1.05 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 53.35 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 77
สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5กิโลกรัมละ 52.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.42 สตางค์ ยาง
ฟอง กิโลกรัมละ 51.51 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 93 สตางค์ ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 43.66
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 87 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
รวม 33,045 กิโลกรัม น้ายางสด 51.00 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 2 บาท
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 56.79 บาท ต่อ ก.ก.
ราคาเสนอขายอยู่ที่ 59.19 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 60.39 บาท ต่อ ก.ก.
ปรับลดลง 16 สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 56.69 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 10 สตางค์ ต่อ ก.ก.
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล
Rewriter : ชลิตา กลิ่นเชย
สานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th

กนอ.เตรียมโรดโชว์จีน 8-11 เมษายน นี้ ดึงนักลงทุนปักหมุดนิคมฯยางพารา
(08/04/2559)

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.
เตรียมที่จะเดินสายจูงใจนักลงทุนให้เข้ามาทาธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราหรือ รับเบอร์ซิตี้
ในต่างประเทศเชิงรุกมากขึ้น โดยล่าสุดเตรียมที่จะเดินทางพร้อมกับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม นาโดย ดร.อรรชา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เครือข่าย
ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ นักลงทุน และ นักธุรกิจ (ID NET) ระหว่างวันที่ 8-11
เมษายน 2559 เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา ส่งเสริมการลงทุน ในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ครั้งที่
13 (13th China International Rubber Technology Fair (RTF)) ณ เมืองชิงเต่า มลฑลซาน
ตง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทั้งนี้ ภายในงานครั้งนี้ กนอ.จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สมาคมยางพารา
มณฑลซานตง (Shandong Provincial Rubber Industry Association) พร้อมทั้งร่วมลงนาม
แสดงเจตจานง (Letter of Intent) ในการขยายพื้นที่โครงการระยะที่ 3 ระหว่าง กนอ. และ
บริษัท แอลแอลไอที ( หลิงหลง) จากัด เป็นผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ยี่ห้อ หลิงหลง ซึ่งเป็นการขยาย
โครงการพื้นที่ในส่วนของบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ นิคมฯเหมราช จ.ระยอง
การเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กนอ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในการออกบูธนิทรรศการในโครงการ
นิคมฯยางพารา พร้อมตอบข้อซักถาม และ ให้ข้อมูลเรื่องต่างๆทั้งความคืบหน้าการจัดตั้งนิคมฯ
สิทธิประโยชน์ ให้กับนักลงทุนยางพาราของจีนทั้งรายใหญ่ และ เอสเอ็มอี คาดว่าจะมีนักลงทุน
สนใจจานวนมาก
ที่มา : ThaiPR.net (วันที่ 7 เมษายน 2559)

ภาวะยาง AFET: ปิดวันนี้ไม่มีปริมาณซื้อขาย เหลือสัญญาคงค้าง 91 สัญญา
(08/04/2559)
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดตลาดวันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย
ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 91 สัญญาเช่นเดิม
ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)
เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย
MAY 16 55.30 - 0
JUN 16 55.30 - 0
JUL 16 55.30 - 0
AUG 16 55.20 - 0
SEP 16 55.20 - 0
รวม 0
ที่มา --อินโฟเควสท์ (07/04/59)

