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14 – 15 ก.ค. 59 นี้ การยางฯ จัดงานครบรอบ “1 ปี สรรสร้างความเป็น 1 ยางพาราไทย”
- ThaiPR.net 14 ก.ค. 2559 กรุงเทพฯ--14 ก.ค.--การยางแห่งประเทศไทย
การยางฯ จัดงานครบรอบ 1 ปี โชว์ผลงานวิจัยต้นทาง กลางทาง และปลายทาง พร้อมชมนิทรรศการ
ยางพาราทั้งระบบ ครบวงจร และช้อปผลิตภัณฑ์ยางพารา สินค้าของดีจากเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ
ในวันที่ 14 - 15 ก.ค. 59 นี้ ณ การยางแห่งประเทศไทย สานักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ปีที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยได้มีการจัดตั้ง การยางแห่งประเทศไทย วางบทบาทให้เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการ
ยางพาราของ ทั้งประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน ตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง เพื่อยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นรวมถึงการให้ความสาคัญ ด้านการส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา
และเผยแพร่ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับยางพารา โดยจะให้ความสาคัญด้านการพัฒนางานวิจัย งานบริการ
งานอุตสาหกรรม และงานด้านการตลาดควบคู่กันไปเพื่อยกระดับราคายางพาราให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กยท. ได้เร่งดาเนินภารกิจภายใต้วัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งด้านการส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการยางตามภารกิจขององค์กร ดาเนิน
โครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ โครงการตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบครบวงจร เช่น
โครงการควบคุมปริมาณ การผลิต ลดต้นทุนการผลิต โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกาลังการ
ผลิตฯ ซึ่งดาเนินงานควบคู่ไปกับการการดาเนินงาน ด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
รวมทั้ง โครงการเร่งด่วนที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางรายย่อย อาทิ สร้างความเข้มแข็งให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
กยท. เตรียมจัดงานวันสถาปนา ภายใต้แนวคิด "1 ปี สรรสร้างความเป็น 1 ยางพาราไทย" ระหว่างวันที่ 1415กรกฎาคม 2559 ณ การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจขององค์กร จากผลงานในรอบ 1 ปีของ กยท. ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และ
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน
เกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยางพารา และประการสาคัญ คือ เป็นการเปิดโอกาสในการหา
ช่องทางการตลาดภายในประเทศให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
"กิจกรรมภายในงานล้วนเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการความหลอมรวมภายในองค์กรและความร่วมมือจากสถาบันเกษตรกร
ที่ร่วมบูรณาการแสดงศักยภาพจากการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบกิจการ
ยางภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทาธุรกิจ เพื่อหาโอกาสในการสร้าง
ทางเลือกแก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ต่อไป" ผู้ว่าการ การยางฯ
กล่าวทิ้งท้าย

- 2 นายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการในตาแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและ
การผลิตยาง กล่าวถึงกิจกรรมไฮไลท์ในงานสถาปนาในครั้งนี้ เป็นการนาเสนอผลงานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง ตลอดระยะเวลา 1 ปี สรรสร้างความเป็น 1 ให้ยางพาราไทย ในส่วนของเวทีสัมมนาวิชาการ
ด้านยางพารา จะมีการนาเสนอผลงานวิจัย กยท. จากต้นทางสู่ปลายทาง ได้แก่ คาแนะนาพันธุ์ยางปี 2559
ปุ๋ยกับยางพาราการพัฒนาคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันเข้าสู่มาตรฐาน GMP และ ผลงานวิจัยการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และในเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ"ฝ่าวิกฤติยางพาราไทย ทางเลือก ทางรอด
ของชาวสวนยาง" ซึ่งจะมีผู้แทนทั้ง 3 ภาคส่วน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันที่ 14 กรกฎาคม นี้ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ในส่วนของนิทรรศการการสาธิต การยางแห่งประเทศไทย ได้คัดสรรผลงานจากทั่วประเทศมาไว้ในงาน ได้แก่
นิทรรศการยางพาราอย่างครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสถาบันเกษตรกรทั่ว
ประเทศ อาทิ การทาหมอนยางพาราจากเขตภาคเหนือ การผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง STR 20 ยางปูพื้น
บ่อน้าจากเขตภาคกลาง และตะวันออก การสาธิตทาถุงมือยางจากเขตภาคใต้ตอนบน นิทรรศการหมู่บ้าน
เฉลิมพระเกียรติจากภาคใต้ตอนกลาง การนาเสนอการทาลูกบอลยาง ครีมหน้าด้งจากเขตภาคใต้ตอนล่าง
และในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัดแสดงผลงานการแปรรูปยางเครป เป็นต้น พร้อมทั้ง เปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาและชื่นชมพระราชกรณียกิจของในหลวง และราชินีต่อการพัฒนายางพาราไทย
พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัด
งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบด้วย จะจัดแสดงทั้ง 2 วันจัดงาน นอกจากนี้ ยังมี
การจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งเป็นของดีทั้ง 7 เขตของการยางแห่งประเทศ อาทิ หมอนยาง สัปปะ
รดภูแล ครีมมะขาม เสื้อผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ ผลิตภัณฑ์ไม้สัก ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ข้าวหอมมะลิจากสุรินทร์
และร้อยเอ็ด กระเทียมแช่น้าผึ้ง และอาหารทะเลจากระยอง ไข่น้าแร่ เงาะบ้านนาสาร รังนก โรตีกรอบ จาก
ภาคใต้ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรายได้จากอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
และที่สาคัญ ในวันที่ 15 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีในการสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย จะมีพิธี
การเปิดป้ายขององค์กรอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่น รางวัล
สถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจาปี 2559 ซึ่งรางวัลเหล่านี้ จะเป็นการรับประกันศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การดาเนินงาน ไม่เพียงเท่านี้ เวทีนี้ การยางแห่งประเทศไทย ยังให้ความสาคัญกับลูกหลานชาวสวนยางทั่ว
ประเทศ ด้วยการสนับสนุน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา จานวน 81 คน และโรงเรียนองค์การ
สวนยาง 3 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 390,000 บาท
งานสถาปนาในครั้งนี้ เน้นให้ความรู้ ควบคู่กับการสร้างโอกาสในการหารายได้ เพื่อต่อยอดในการพัฒนา
ความรู้ และก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพการทาสวนยาง และพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป
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สาน ักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจ ังหว ัดสงขลา
ร่วมก ับสภาเกษตรกรจ ังหว ัดสงขลา ให้ความรูท
้ าเกษตร
ผสมผสานในสวนยางแก่ชาวสวนยางพารา 15 ก.ค. 2559

ทีห
่ ้องประชุมสานั กงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสงขลา เขต 2 อาเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลา นายจารุวฒ
ั น์ นาคทองแก ้ว รักษาการนายอาเภอนาทวี เป็ นประธานร่วมกับ
สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา และหน่วยงานในสงั กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได ้จัดโครงการอบรมให ้ความรู ้แนวทางการ
ทากิจกรรมเสริมของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพือ
่ เสริมสร ้างการเรียนรู ้ให ้เกษตรกรโดย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู ้ด ้านการจัดการสวนวนเกษตรยางพารา และการ
ทาเกษตรผสมผสานในสวนยางให ้กับเกษตรกร พร ้อมทัง้ สร ้างมูลค่าเพิม
่ และสร ้างรายได ้ใน
พืน
้ ทีป
่ ลูกยางพาราของเกษตรกรให ้มากขึน
้ และเพือ
่ ปรับเปลีย
่ นทัศนคติขงเกษตรกรชาวสวน
ยาง จากการทาเกษตรเชงิ เดีย
่ วมาเป็ นสวนวนเกษตรยางพารา การทาเกษตรผสมผสาน โดยมี
เกษตรกรชาวสวนยางพาราจากพืน
้ ทีอ
่ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และอาเภอสบ ้าย ้อย ประมาณ
200 คน เข ้าร่วมโครงการในครัง้ นี้
ทางด ้านนายทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะกรรมการ
ี เพือ
โครงการสง่ เสริมอาชพ
่ ชว่ ยเหลือเกษตรกรสวนยางพารารายย่อย จังหวัดสงขลา กล่าวว่า
วันนีใ้ นนามของคณะทรัพยากรธรรมชาติและสภาเกษตรฯ ของจังหวัดสงขลามาให ้ความรู ้กับ
เกษตรกรชาวสวนยาง เนือ
่ งจากว่าปั จจุบันนีร้ าคายางตกตา่ สงิ่ สาคัญทีเ่ กษตรกรจะต ้องปรับ
ทัศนคติก็คอ
ื การเปลีย
่ นจากการทาเกษตรเชงิ เดีย
่ วจะให ้ปรับเปลีย
่ นทาเป็ นเกษตรแบบ
ผสมผสาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช ้ เพราะว่าถ ้าเรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
แล ้ว จะทาให ้เกษตรกรสามารถมีรายได ้แล ้วก็มส
ี งิ่ ต่างๆ มาประกอบ ทาให ้ตัวเองไม่ได ้มีรายได ้
ทางเดียวจากยางซงึ่ ราคาถูกมาก ทีน
่ ถ
ี่ ้าเราทาเกษตรผสมผสานก็จะทาให ้สามารถทีจ
่ ะมีสงิ่ ทีเ่ รา
่ สนใจจะ
บริโภคเองได ้เหลือแล ้วคอยขาย หรือถ ้าเรามีความสามารถเฉพาะปลูกพืชนิดต่างๆ เชน
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ราคาสินค้ าเกษตรรายวัน ประจาวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
ข่าวเศรษฐกิจ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 13:43:21 น.
ราคาสิ นค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรื อ ตลาดสาคัญ ประจาวันที่ 14 กรกฏาคม 2559
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสี เต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,000 บาท/ตัน
ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด
บริ ษทั โชคไพศาลการเกษตร จากัด อ.วังน้ าเย็น จ.สระแก้ว 11,500 บาท/ตัน
มันสาปะหลังสด (แป้ ง 25%)
บริ ษทั สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จากัด อ.เมือง จ.นครราชสี มา 2.00 บาท/กก.
ผลปาล์มน้ ามัน น้ าหนักมากกว่า 15 กก.
ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ ามันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.80 บาท/กก.
บริ ษทั แสงศิริน้ ามันปาล์ม จากัด จ.สุราษฎร์ธานี 7.00 บาท/กก.
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 54.29 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 13 กรกฏาคม ทีร่ าคา 54.42 บาท/กก
สับปะรดโรงงาน
บริ ษทั สามร้อยยอด จากัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 13.60 บาท/กก.
ทุเรี ยนหมอนทอง เกรด A ไม่ส่งออก
ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 100.00 บาท/กก.
มังคุดผิวมัน ขนาดใหญ่
จุดรับซื้อ คุณวาริ นทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 85.00 บาท/กก.
เงาะโรงเรี ยน
ตลาดกลางเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 40.00 บาท/กก.
ลองกองเบอร์หนึ่ง
ตลาดกลางเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 40.00 บาท/กก.

-2ลาไย ช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA(ส่งออก)
จุดรับซื้อ พงเจริ ญ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50.00 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 13 กรกฏาคม ที่ราคา 55.00 บาท/กก
มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 420.00 บาท/กก.
มะนาว ผลขนาดใหญ่พิเศษ
ตลาดกลางหนองบ้วย อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 250.00 บาท/กก.
มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่
ผูใ้ หญ่วโิ รจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 1,100.00 บาท/กก.
มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 1,000.00 บาท/กก.
สุกร
สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 72.00 บาท/กก.
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด อ เมือง จ.ชลบุรี 37.50 บาท/กก.
ไข่ไก่สดเบอร์คละ
สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง
กุง้ ขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุง้ สมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 195.00 บาท/กก.
--สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

ภาวะยาง AFET: RSS3 วันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย เหลือสัญญาคงค้าง 9 สัญญา
ข่าวเศรษฐกิจ สานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 16:54:26 น.
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ ไม่มีปริมาณการซื้อ
ขาย
ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 9 สัญญา
ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)
เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย
AUG 16 58.70 - 0
SEP 16 53.65 - 0
รวม 0
--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์:
rachada@infoquest.co.th--

