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กยท. เผยการดาเนินงานขับเคลื่อนยางพาราทั้งระบบครบวงจรของประเทศ ประจาเดือน กันยายน 2559
- ThaiPR.net
กรุงเทพฯ--23 ก.ย.--การยางแหํงประเทศไทย
การยางแหํงประเทศไทย เผยการดาเนินงานขับเคลื่อนยางพาราทั้งระบบครบวงจรของประเทศ โดยมี
ผลการที่สาคัญในการดาเนินงานด๎านตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับผู๎มีสํวนได๎สํวนยางยางพาราทั้งระบบ ประจาเดือน
กันยายน 2559 ดังนี้
1. กยท. เปิดรับคูํสัญญา โครงการยางพาราประชารัฐ สํงเสริมจัดการสวนยางอยํางยั่งยืน นารํอง ให๎
ความรู๎การจัดการสวนยางมาตรฐาน FSCและ PEFC ให๎ผู๎นาเกษตรกรและพนักงาน กยท. กวํา 200 คน
ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต๎ตอนบน 4 จังหวัด (ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร) หวังเพิ่มมูลคําไม๎ยาง
ขยายตลาดสํงออกสูํระดับสากล
กยท.เปิดรับคูํสัญญา การจัดการสวนยางอยํางยั่งยืน ตามมาตรฐาน FSC และ PEFC ในระดับสากล
ภายใต๎โครงการยางพาราประชารัฐ ผลักดันการสํงออกไม๎ยางพารา เพิ่มมูลคํา ขยายฐานตลาดการสํงออก เพิ่ม
รายได๎แกํเกษตรกร โดยลงพื้นที่นารํองอบรมการจัดการสวนยางภายใต๎มาตรฐาน FSC และ PEFC ณ แก๎วสมุย
รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี หวังถํายทอดความรู๎การจัดการดูแลสวนยางให๎แกํผู๎นาเกษตรกรและพนักงาน
กยท.กวํา 200 คน พร๎อมย้า กยท. เตรียมผลักดันไม๎ยางพาราไทย สูํมาตรฐาน FSC และ PEFC ในทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู๎วําการการยางแหํงประเทศไทย เผยวําปัจจุบันทั่วโลกกาลังให๎ความสาคัญเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปลูกไม๎เพื่อใช๎สอย เพื่อเป็น
อาชีพ ซึ่งจะเป็นการสร๎างความมั่นคงในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน ตลอดระยะเวลาที่ผําน
มา การสํงเสริมการปลูกยางพาราอยูํภายใต๎พระราชบัญญัติ กยท. ได๎ดาเนินการอบรม ให๎ความรู๎ในการปลูก
ยางพาราอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ แตํเพื่อให๎ไม๎ยางพาราเป็นไม๎ที่ถูกต๎องตามกฎหมาย เกษตรกรที่ทาการ
ปลูก และโคํน สามารถขายได๎มูลคําสูงขึ้น จึงจาเป็นต๎องเข๎าสูํกระบวนการการรับรองโดยมาตรฐานที่ยอมรับ
กันทั่วโลกในระดับนานาชาติ โดยมาตรฐานดังกลําว เรียกวํา FSC (Forest Stewardship Council) และ
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) และเป็นโครงการนารํองที่ กยท. จะ
ออกใบรับรองไม๎ยางพารารํวมกับ
TFCC
(Thailand
Forest
Certification
Council)
ลําสุด กยท. ได๎ลงพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมถํายทอดองค์ความรู๎การจัดการสวนยางที่ดีอยํางยั่งยืน
ตามมาตรฐาน FSC และ PEFCเพื่อให๎ผู๎ปลูกยางมีความรู๎ความเข๎าใจในการพัฒนาสวนยางของตนเองให๎ได๎
มาตรฐาน โดยนารํองพื้นที่ภาคใต๎ตอนบน 4 จังหวัด ได๎แกํ ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร
มีผู๎นาเครือขํายเกษตรกรชาวสวนยาง และพนักงาน กยท.เข๎ารับการอบรมประมาณ 250 คน โดย กยท.ตั้งเปูา
3 เดือน พื้นที่ปลูกสร๎างสวนยางใน จ.สุราษฎร์ธานี ต๎องได๎การรับรองจาก FSC และ PEFC ให๎ได๎เกือบ 100%
ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดในจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร๎างความเชื่อมั่นในคุณภาพของไม๎ยางพารา และ
ผลิตภัณฑ์จากไม๎ยางพาราของไทย รวมถึงขยายตลาดการสํงออกให๎แกํกลุํมสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และ
เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ที่ผํานมาเกษตรกรเมื่อโคํนสวนยางพารา 1 ไรํ จะขายไม๎ยางพาราได๎ไรํละ

-270,000 – 80,000 บาท แตํปัจจุบันขายได๎เพียงไรํละ 20,000 – 30,000 บาท เทํานั้น เนื่องจากตลาด
ตํางประเทศที่รับซื้อไม๎ยางพารามีมาตรฐานการรับซื้อที่สูงขึ้น สํงผลให๎ไทยสํงขายไม๎ยางได๎เพียงบางประเทศ
เทํานั้น ซึ่งการรับรองการจัดการสวนยางอยํางยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC จะเป็นการขยายตลาดการ
สํงออกไม๎ยางพาราไปยังประเทศที่ต๎องการการรับรองคุณภาพในระดับสากล เชํน ญี่ปุน เกาหลีใต๎ อเมริกา
และประเทศในแถบยุโรป
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู๎วําการการยางแหํงประเทศไทย กลําวเพิ่มเติมวําการยางฯ ได๎ทาบันทึกข๎อตกลง
ความรํวมมือในโครงการยางพาราประชารัฐ กับบริษัท สยามฟอร์เรส แมเนจเม๎นท์ จากัด เป็นหนึ่งใน
บริษัทเอกชนที่ให๎ความรํวมมือสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในการเพิ่มมูลคําในการขายไม๎ยาง และ
ผลิตภัณฑ์จากไม๎ยางทั้งในและตํางประเทศ พร๎อมรับซื้อไม๎ยางพาราที่เหลือใช๎จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เชํน กิ่ง
แขนง ราก เศษขี้เลื่อย เป็นต๎น เพื่อนามาใช๎เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแทํงเชื้อที่สะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ซึ่งจะทาให๎เกษตรกรชาวสวนยางได๎รายได๎เพิ่มจากการสํงขายไม๎ยางพารา และวัสดุไม๎อื่นๆ ทั้งหมดได๎อีกทาง
หนึ่งด๎วย สิ่งสาคัญ กยท. จะเข๎ามาสนับสนุนสํงเสริมและถํายทอดองค์ความรู๎ให๎แกํเกษตรกร ตั้งแตํการปลูก
การกรีด และการโคํนยางพารา โดยให๎ทุกกระบวนการอยูํในขั้นตอนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC นอกจากนี้
กยท.จะเรํงจัดอบรมพนักงานของ กยท. หลักสูตร Train the Trainer เพื่อให๎พนักงาน กยท.ทั่วประเทศที่ดูแล
และสํงเสริมสวนยางสามารถตรวจรับรองในทุกขั้นตอนของการจัดการสวนยางในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจาก
จะเป็นการเพิ่มรายได๎สูํเกษตรกรชาวสวนยางแล๎ว ตัวแทนภาคเอกชนอื่นๆ ที่ดาเนินธุรกิจการแปรรูป หรือการ
นาไม๎ยางพาราไปใช๎ในอุตสาหกรรมตํางๆ จะมีมูลคําเพิ่มขึ้นด๎วยเชํนกันดังนั้น "การอบรมโครงการดังกลําวใน
จ.สุราษฎร์ฯ เป็นการนารํองที่แรก และพร๎อมจะขยายไปในทุกพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ"
2. กยท. เตรียมเดินหน๎า พัฒนาคุณภาพยางไทย ผลักดันการแปรรูป พร๎อมปูอนเข๎าตลาดใหมํสูํ
อินเดีย
กยท.เผยผลการมาเยือนของนักธุรกิจอินเดีย ในการเจรจาผู๎ซื้อพบผู๎ขายทั้งในพื้นที่ภาคใต๎ จ.สงขลา
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บึงกาฬ ที่ผํานมา พร๎อมเตรียมให๎การยางฯ เดินหน๎าพัฒนาคุณภาพยางพารา
ไทยให๎มีมาตรฐานเพื่อสํงออกไปยังตลาดตํางประเทศ
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู๎วําการการยางแหํงประเทศไทย กลําววําการเดินทางไปประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น
ประเทศมหาอานาจในภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดแหํงหนึ่งในโลก ของนายกรัฐมนตรี พล
เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นับวําเป็นโอกาสของไทยในการขยายตลาดและความรํวมมือในด๎านตํางๆ ให๎มากขึ้น
ซึ่งหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง ได๎เรํงประสานความรํวมมืออยํางตํอเนื่อง และสํงผลให๎สินค๎าเกษตร
อยํางยางพารา ซึ่งเป็นที่ต๎องการของประเทศอินเดียในการแปรรูปอุตสาหกรรมยางล๎อ และผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
เพื่อใช๎ภายในประเทศคํอนข๎างสูง โดยประเทศอินเดีย มีปริมาณการใช๎ยางในประเทศ 9 แสน – 1.1 ล๎านตันตํอ
ปี ในขณะที่ผลิตยางภายในประเทศได๎ปีละ 5 แสนตัน ดังนั้น ประเทศอินเดียยังมีความต๎องการใช๎ยางใน
ประเทศประมาณ 4-5 แสนตันตํอปี จึงเป็นโอกาสของประเทศไทย ในฐานะผู๎ผลิตยางรายใหญํของโลก จะสํง
วัตถุดิบปูอนเข๎าสูํอุตสาหกรรมตํางๆภายในประเทศ

-3การต๎อนรับคณะนักธุรกิจยางพาราจากอินเดีย เพื่อพบปะและเจรจาการค๎ากับผู๎ประกอบการทั้ง
ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรของไทยในพื้นที่ภาคใต๎ ที่ จ.สงขลา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.บึง
กาฬ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางเป็นอันดับต๎นๆ ของประเทศไทย และมีศักยภาพในการรวบรวมผลผลิต การ
แปรรูปยางเพื่อสํงออก รวมถึงความได๎เปรียบในระบบการคมนาคมขนสํงสินค๎าไปตํางประเทศ โดยได๎รับการ
ประสานงานเป็นอยํางดีจาก การยางแหํงประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจไทย-อินเดีย และสถานเอกอัครราชฑูต
ไทย ณ กรุงนิวเดลี โดยผลการเจรจาในครั้งนี้ ประเทศไทยได๎ทราบถึงปริมาณความต๎องการยางพารา และ
ความต๎องการของบริษัทผู๎ผลิตยางล๎อ โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบ ปัญหาเรื่องกลิ่น ทั้งนี้
เตรียมมอบให๎ กยท. เรํงให๎ความรู๎แกํเกษตรกรชาวสวนยาง ผู๎ประกอบการทุกภาคสํวน เพื่อพัฒนาคุณภาพยาง
ไทยทั้งระบบให๎ได๎มาตรฐานระดับสากล
"การมาเยือนของคณะนักธุรกิจอินเดียในครั้งนี้ มีผู๎ซื้อยางหลายบริษัทที่ให๎การตอบรับเป็นอยํางดี ผําน
ทางการยางแหํงประเทศไทย โดย กยท.จะเป็นผู๎ประสานงานหาตัวอยํางผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง STR 20
จากสหกรณ์ตํางๆ ทั่วประเทศ ที่มีความพร๎อมด๎านการแปรรูป ซึ่งจะชํวยสร๎างความเชื่อมั่นด๎านมาตรฐานการ
รับรองกับผู๎ซื้อ และสํงให๎บริษัทในประเทศอินเดียพิจารณากํอนซื้อขาย นอกจากนี้ ยังมีความต๎องการยางไทย
จากหลายบริษัทในประเทศจีนที่ติดตํอเข๎ามา จึงได๎มอบให๎ กยท. พิจารณาการจะเข๎าไปรับซื้อยางตลาดใน
ประเทศ เพื่อให๎ได๎สินค๎าตรงตามความต๎องการของผู๎ซื้อแตํละรายตํอไป" ดร.ธีธัช กลําวทิ้งท๎าย
3.
ประเด็นการระบายสต็อกยางพาราประมาณ
3.1
แสนตัน
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู๎วําการการยางแหํงประเทศไทยกลําววํา การระบายสต็อกยาง 3.1 แสนตัน ที่มาจาก
โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร๎างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายาง จานวนประมาณ3.1 แสนตัน นั้น กยท. เน๎นการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
โดยจะนายางในสต็อกดังกลําวมาใช๎ในโครงการสํงเสริมการใช๎ยางในหนํวยงานภาครัฐกํอน จากนั้น จะนายาง
ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และนามาใช๎ภายในประเทศให๎ได๎มากที่สุด โดยในสํวนที่เหลือ อาจจะต๎องระบายขาย
เพื่อลดคําใช๎จํายในการเก็บรักษา และต๎องคานึงถึงคุณภาพยางควบคูํด๎วย อยํางไรก็ตาม มาตรการ
ในการขายยางในสต็อกสํวนที่เหลือจากวัตถุประสงค์ข๎างต๎น ทาง กยท. ยืนยันจะไมํขายยางแบบล็อตอยําง
แนํนอน โดยจะดาเนินการแบํงขายเป็นล็อตเล็กๆ และคํอยๆ ระบายออกไป เพื่อไมํให๎สํงผลกระทบตํอราคา
ยางพาราในตลาด และที่สาคัญ การขายจะต๎องไมํสํงผลกระทบตํอพี่น๎องชาวสวนยาง

กยท.จ.ยะลา จัดนิทรรศการ“พระผู้ทรงประทาน สืบสานยางพาราไทย” ชู การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง จัด
ชิงแชมป์กรีดยาง 5 จังหวัดชายแดนใต้
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กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--การยางแหํงประเทศไทย
การยางแหํงประเทศไทยจังหวัดยะลา ( กยท.จ.ยะลา) รํวมจัดนิทรรศการโครงการมหกรรมผลไม๎และ
ของดีเมืองยะลา ประจาปี 2559 ภายใต๎แนวคิด "พระผู๎ทรงประทาน สืบสานยางพาราไทย" ณ สนามโรงพิธี
ช๎างเผือก ชูการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา แขํงขันกรีดยางชิงแชมป์ 5 จังหวัดชายแดนใต๎ ครั้งที่ 2 แนะ
บทบาท ภารกิจ กยท. สูํสาธารณชน คว๎ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดนิทรรศการ ด๎านความสวยงาม
ความคิดสร๎างสรรค์ และมีผู๎เข๎ารํวมงานภายในนิทรรศการมากที่สุด
นายสุรชัย บุญวรรโณ รักษาการในตาแหนํงผู๎อานวยการการยางแหํงประเทศไทยจังหวัดยะลา กลําว
วํา จ.ยะลา มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 527,823 ไรํ ซึ่งเกษตรกรร๎อยละ 80 มีอาชีพปลูกยางพารา รองลงมา
ปลูกผลไม๎ตามฤดูกาล เชํน ลองกอง ทุเรียน มังคุด เงาะ เป็นต๎น แตํเนื่องจากในชํวง เดือนสิงหาคม -กันยายน
จะมีผลผลิตออกสูํท๎องตลาดเป็นจานวนมาก ทาให๎เกษตรกรประสบปัญหาผลไม๎ที่ขายมีราคาตกต่า
ขณะเดียวกันยางพาราเองก็มีราคาในท๎องตลาดที่ไมํสูงมาก
กยท.จ.ยะลา รํวมกับจังหวัดยะลา ในการจัด
กิจกรรมงานผลไม๎และของดีเมืองยะลา ประจาปี 2559 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมผลไม๎และผลผลิตทางการเกษตร
รวมถึงผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให๎ผู๎เข๎ารํวมงานและผู๎ที่สนใจสามารถชมและซื้อสินค๎าที่มีคุณภาพได๎
นายสุรชัย กลําวตํอวํา สาหรับปีนี้ กยท.จ.ยะลา ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดนิทรรศการเพื่อให๎
ความรู๎เชิงวิชาการด๎านยางพารา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง เรื่องการใช๎กรดฟอร์มิคทดแทนกรดซัลฟิวริก การทาถุงมือ
เคลือบยาง การทาลูกโปุงจากยางพารา หมอนยางพารา เฟอร์นิเจอร์ยางพารา พื้นเหยียบเพื่อสุขภาพจาก
ยางพารา แผํนยางปูสนามฟุตซอล ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ กยท. ในการให๎การสนับสนุน สํงเสริม สถาบัน
เกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพื่อเป็นการเพิ่มมูลคําและยกระดับสินค๎าจากยางพาราให๎เป็นที่รู๎จัก
มากขึ้น การจัดกิจกรรมแขํงขันกรีดยางชิงแชมป์ 5 จังหวัดชายแดนใต๎ ครั้งที่ 2 โดยมีเกษตรกรจากจังหวัดสตูล
ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และยะลา เข๎ารํวมการแขํงขันในครั้งนี้ รวมทั้ง การให๎คาแนะนาพันธุ์ยางพารา และ
ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ ของ กยท. ให๎เป็นที่รู๎จักแกํเกษตรกรและบุคคลทั่วไปได๎เข๎าใจ กลําวได๎วํา เป็น
การสร๎างพื้นที่ในการเรียนรู๎ยางพาราแบบครบวงจร จนสามารถคว๎ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดการจัด
นิทรรศการ ด๎านความสวยงาม ความคิดสร๎างสรรค์ และการมีสํวนรํวมของผู๎เข๎ารํวมงานภายในนิทรรศการมาก
ที่สุด สร๎างความรู๎ และความประทับใจให๎กับทุกภาคสํวนที่ได๎มาสัมผัสและเข๎ารํวมงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับคู่สัญญา โครงการยางพาราประชารัฐ
ส่งเสริมจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน
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กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย การยางแหํงประเทศไทย เปิดรับคูํสัญญา โครงการยางพาราประชา
รัฐ สํงเสริมจัดการสวนยางอยํางยั่งยืน นารํองให๎ความรู๎การจัดการสวนยางมาตรฐาน FSC และ PEFC ใน 4
จังหวัด ภาคใต๎ หวังเพิ่มมูลคําไม๎ยาง ขยายตลาดสํงออกสูํระดับสากล
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลําววํา ปัจจุบันทั่วโลกกาลังให๎
ความสาคัญเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปลูกไม๎
เพื่อใช๎สอย เพื่อเป็นอาชีพ ซึ่งจะเป็นการสร๎างความมั่นคงในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ให๎คงอยูํอยํางยั่งยืน
ตลอดระยะเวลาที่ผํานมา การสํงเสริมการปลูกยางพาราอยูํภายใต๎พระราชบัญญัติ กยท. ได๎ดาเนินการอบรม
ให๎ความรู๎ในการปลูกยางพาราอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ แตํเพื่อให๎ไม๎ยางพาราเป็นไม๎ที่ถูกต๎องตาม
กฎหมาย เกษตรกรที่ทาการปลูก และโคํน สามารถขายได๎มูลคําสูงขึ้น จึงจาเป็นต๎องเข๎าสูํกระบวนการการ
รับรองโดยมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกในระดับนานาชาติ โดยมาตรฐานดังกลําว เรียกวํา FSC (Forest
Stewardship Council) และ PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) และ
เป็นโครงการนารํองที่ กยท. จะออกใบรับรองไม๎ยางพารารํวมกับ TFCC (Thailand Forest Certification
Council)
ทั้งนี้ การยางแหํงประเทศไทย ( กยท.) ได๎ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมถํายทอดองค์ความรู๎การ
จัดการสวนยางที่ดีอยํางยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC เพื่อให๎ผู๎ปลูกยางมีความรู๎ความเข๎าใจในการ
พัฒนาสวนยางของตนเองให๎ได๎มาตรฐาน โดยนารํองพื้นที่ภาคใต๎ตอนบน
4 จังหวัด ได๎แกํ ระนอง
ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และ ชุมพร มีผู๎นาเครือขํายเกษตรกรชาวสวนยางและพนักงาน กยท. เข๎ารับ
การอบรมประมาณ 250 คน โดยตั้งเปูา 3 เดือน พื้นที่ปลูกสร๎างสวนยางใน จ.สุราษฎร์ธานี ต๎องได๎การรับรอง
จาก FSC และ PEFC ให๎ได๎เกือบ 100% ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมดในจังหวัด อีกทั้งเพื่อเป็นการสร๎างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของไม๎ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากไม๎ยางพาราของไทย รวมถึงขยายตลาดการสํงออกให๎แกํ
กลุํมสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร และเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ที่ผํานมาเกษตรกรเมื่อโคํนสวนยางพารา
1 ไรํ จะขายไม๎ยางพาราได๎ไรํละ 70,000 – 80,000 บาท แตํปัจจุบันขายได๎เพียงไรํละ 20,000 – 30,000 บาท
เทํานั้น เนื่องจากตลาดตํางประเทศที่รับซื้อไม๎ยางพารามีมาตรฐานการรับซื้อที่สูงขึ้น สํงผลให๎ไทยสํงขายไม๎ยาง
ได๎เพียงบางประเทศเทํานั้น ซึ่งการรับรองการจัดการสวนยางอยํางยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC จะ
เป็นการขยายตลาดการสํงออกไม๎ยางพาราไปยังประเทศที่ต๎องการการรับรองคุณภาพในระดับสากล เชํน

-2ญี่ปุน เกาหลีใต๎ อเมริกา และประเทศในแถบยุโรป
ดร. ธีธัช สุขสะอาด ผู๎วําการการยางแหํงประเทศไทย กลําวเพิ่มเติมวํา ปัจจุบัน
กยท. ได๎บันทึก
ข๎อตกลงความรํวมมือในโครงการยางพาราประชารัฐ กับบริษัท สยามฟอร์เรสแมเนจเม๎นท์ จากัด เป็นหนึ่งใน
บริษัทเอกชนที่ให๎ความรํวมมือสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางในการเพิ่มมูลคําในการขายไม๎ยาง และ
ผลิตภัณฑ์จากไม๎ยางทั้งในและตํางประเทศ พร๎อมรับซื้อไม๎ยางพาราที่เหลือใช๎จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เชํน กิ่ง
แขนง ราก เศษขี้เลื่อย เป็นต๎น เพื่อนามาใช๎เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแทํงเชื้อที่สะอาด อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม
ซึ่งจะทาให๎เกษตรกรชาวสวนยางได๎รายได๎เพิ่มจากการสํงขายไม๎ยางพารา และวัสดุไม๎อื่น ๆ ทั้งหมดได๎อีกทาง
หนึ่งด๎วยสิ่งสาคัญ กยท. จะเข๎ามาสนับสนุนสํงเสริมและถํายทอดองค์ความรู๎ให๎แกํเกษตรกร ตั้งแตํการปลูก
การกรีด และการโคํนยางพารา โดยให๎ทุกกระบวนการอยูํในขั้นตอนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC นอกจากนี้
กยท.จะเรํงจัดอบรมพนักงานของ กยท. หลักสูตร Train the Trainer เพื่อให๎พนักงาน กยท.ทั่วประเทศที่ดูแล
และสํงเสริมสวนยางสามารถตรวจรับรองในทุกขั้นตอนของการจัดการสวนยางในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจาก
จะเป็นการเพิ่มรายได๎สูํเกษตรกรชาวสวนยางแล๎ว ตัวแทนภาคเอกชนอื่น ๆ ที่ดาเนินธุรกิจการแปรรูป หรือการ
นาไม๎ยางพาราไปใช๎ในอุตสาหกรรมตําง ๆ จะมีมูลคําเพิ่มขึ้นด๎วยเชํนกัน ดังนั้น การอบรมโครงการดังกลําวใน
จ.สุราษฎร์ฯ เป็นการนารํองที่แรก และพร๎อมจะขยายไปในทุกพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ
สาหรับการระบายสต็อกยาง 3.1 แสนตัน ที่มาจากโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร๎างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง จานวนประมาณ
3.1 แสนตัน นั้น กยท. เน๎นการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะนายางในสต็อกดังกลําวมาใช๎ใน
โครงการสํงเสริมการใช๎ยางในหนํวยงานภาครัฐกํอน จากนั้น จะนายางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และนามาใช๎
ภายในประเทศให๎ได๎มากที่สุด โดยในสํวนที่เหลืออาจจะต๎องระบายขายเพื่อลดคําใช๎จํายในการเก็บรักษาและ
ต๎องคานึงถึงคุณภาพยางควบคูํด๎วย อยํางไรก็ตาม มาตรการในการขายยางในสต็อกสํวนที่เหลือจาก
วัตถุประสงค์ข๎างต๎น ทาง กยท. ยืนยันจะไมํขายยางแบบล็อตอยํางแนํนอน โดยจะดาเนินการแบํงขายเป็นล็อต
เล็ก ๆ และคํอย ๆ ระบายออกไป เพื่อไมํให๎สํงผลกระทบตํอราคายางพาราในตลาด และที่สาคัญการขาย
จะต๎องไมํสํงผลกระทบตํอพี่น๎องชาวสวนยาง

กยท.นาร่องโครงการยางพาราประชารัฐ4จังหวัดใต้ หวังเพิ่มมูลค่า-ขยายตลาดส่งออก
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559, 13.59 น.
- แนวหน๎าออนไลน์ tags : กยท., ยางพาราประชารัฐ, ยางพารา
22 ก.ย.59 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู๎วําการการยาง
แหํงประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยวํา ปัจจุบันทั่วโลกให๎
ความสาคัญเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
พร๎อมสํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการปลูกไม๎เพื่อใช๎สอย
เพื่อเป็นอาชีพ ซึ่งจะเป็นการสร๎างความมั่นคงในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ให๎คงอยูํอยํางยั่งยืนเพื่อให๎ไม๎
ยางพาราเป็นไม๎ที่ถูกต๎องตามกฎหมาย เกษตรกรที่ทาการ
ปลูก และโคํน สามารถขายได๎มูลคําสูงขึ้น จึงจาเป็นต๎องเข๎าสูํกระบวนการการรับรองโดยมาตรฐานที่ยอมรับ
กันทั่วโลกในระดับนานาชาติ
โดยมาตรฐานดังกลําว เรียกวํา FSC (Forest Stewardship Council) และ PEFC (Programme for
the Endorsement of Forest Certification) และเป็นโครงการนารํองที่ กยท. จะออกใบรับรองไม๎ยางพารา
รํวมกับ TFCC (Thailand Forest Certification Council) เนื่องจากที่ผํานมาเกษตรกรเมื่อโคํนสวนยางพารา
1 ไรํ จะขายไม๎ยางพาราได๎ไรํละ 70,000 – 80,000 บาท แตํปัจจุบันขายได๎เพียงไรํละ 20,000 – 30,000 บาท
เทํานั้น เหตุเพราะมาตรฐานการรับซื้อที่สูงขึ้น สํงผลให๎ไทยสํงขายไม๎ยางได๎เพียงบางประเทศเทํานั้น
เบื้องต๎น กยท. ได๎ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรมถํายทอดองค์ความรู๎การจัดการสวนยางที่ดีอยําง
ยั่งยืนตามมาตรฐาน FSC และ PEFC เพื่อให๎ผู๎ปลูกยางมีความรู๎ความเข๎าใจในการพัฒนาสวนยางของตนเองให๎
ได๎มาตรฐาน โดยนารํองพื้นที่ภาคใต๎ตอนบน 4 จังหวัด ได๎แกํ ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และ
ชุมพร ครอบคลุมพื้นที่ สวนยางพารา 2.2 ล๎านไรํ ซึ่งการรับรองการจัดการสวนยางอยํางยั่งยืนตามมาตรฐาน
FSC และ PEFC จะเป็นการขยายตลาดการสํงออกไม๎ยางพาราไปยังประเทศที่ต๎องการการรับรองคุณภาพใน
ระดับสากล เชํน ญี่ปุน เกาหลีใต๎ อเมริกา และประเทศในแถบยุโรป
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ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ส.ค. ปรับตัวเพิ่ม 1.55 สศก. เผย ยาง-ไก่เนื้อ-ไข่ไก่ ราคาปรับตัวสูงขึ้น
ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 16:31:17 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ดัชนีราคาสินค๎าเกษตร สิงหาคม 59 สูงขึ้น ร๎อยละ 1.55 สํวน
ดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 6.16 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผํานมา โดย ยางพารา ไกํเนื้อ ไขํไกํ มีราคา
ปรับตัวสูงขึ้น ตามทิศทางตลาด และความต๎องการของผู๎บริโภคเพิ่มขึ้นในชํวงเทศกาลสารทจีน
นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยถึง ภาพรวมราคาสินค๎าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค๎าเกษตร ประจาเดือนสิงหาคม 2559 สูงขึ้น
ร๎อยละ 1.55เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผํานมา สินค๎าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได๎แกํ ยางพารา ไกํเนื้อ ไขํไกํ
โดยยางพารา ราคาสูงขึ้นตามทิศทางตลาดลํวงหน๎าโตเกียว ไกํเนื้อ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต๎องการของ
ผู๎บริโภคเพิ่มขึ้นในชํวงเทศกาลสารทจีน ไขํไกํ ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต๎องการยังคงมีอยํางตํอเนื่อง สินค๎าที่
มีราคาปรับตัวลดลง ได๎แกํ มันสาปะหลังสับปะรดโรงงาน ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมันสาปะหลัง ราคาลดลง
เนื่องจากผลผลิตออกสูํตลาดมากกวําเดือนที่ผํานมา ประกอบกับฝนตกทาให๎คุณภาพไมํคํอยดี สับปะรดโรงงาน
ราคาลดลงแม๎วําผลผลิตจะออกสูํตลาดลดลง แตํเนื่องจากโรงงานแปรรูปเพิ่งเริ่มเปิดทาการเพียงบางแหํง
ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสูํตลาดมากกวําเดือนที่ผํานมา
เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมปีที่แล๎ว (ปี 2558) พบวํา ภาพรวมสูงขึ้น ร๎อยละ 15.22 สินค๎าที่มีราคา
ปรับตัวสูงขึ้น ได๎แกํ ข๎าวเปลือกเจ๎าความชื้น 15 % สับปะรดโรงงาน สุกร โดยข๎าวเปลือกเจ๎าความชื้น 15 %
ราคาสูงขึ้นเนื่องจากภาวะภัยแล๎ง ทาให๎ผลผลิตลดลงจากชํวงเดียวกันของปีที่ผํานมา สับปะรดโรงงาน ราคา
สูงขึ้นเนื่องจากความต๎องการของผู๎สํงออกมีมาก สุกร ราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต๎องการเพื่อสํงออกมีมากขึ้น
สินค๎าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได๎แกํ มันสาปะหลัง ราคาลดลงเป็นผลมาจากราคาแปูงมันสาปะหลังของจีน
ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ เดือนกันยายน 2559 คาดวํา ดัชนีราคาสินค๎าเกษตรจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่
ผํานมาจากราคาข๎าวเปลือกเจ๎าความชื้น 15% ลดลง เพราะความต๎องการสํงออกชะลอตัวลง
ด๎านนายคมสัน จารูญพงษ์ รองเลขาธิการ สศก. กลําวถึงดัชนีผลผลิตสินค๎าเกษตร
ประจาเดือน
สิงหาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผํานมา พบวํา เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 6.16 สินค๎าสาคัญที่ผลผลิต
เพิ่มขึ้น ได๎แกํ ข๎าวเปลือกเจ๎า และข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค๎าสาคัญที่ผลผลิตลดลง ได๎แกํ สับปะรดโรงงาน และ
ปาล์มน้ามัน และเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม (ปี 2558) พบวํา ภาพรวมผลผลิตลดลง ร๎อยละ 8.34 สินค๎า
สาคัญที่ผลผลิตลดลง ได๎แกํ ข๎าวเปลือกเจ๎า และข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค๎าสาคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได๎แกํ มัน
สาปะหลัง และสับปะรดโรงงาน ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน2559 คาดวํา ดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนกันยายน 2558 แตํจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกันเดือนสิงหาคม 2559 สินค๎าสาคัญที่ออกสูํตลาดมากใน
เดือนกันยายน 2559 ได๎แกํ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ มังคุด และลองกอง

รมต.อุตสาหกรรม มอบใบอนุญาตมาตรฐานแผ่นยางปูพื้นสนามยางพารา ที่ จ.สงขลา
23 ก.ย. 2559
ที่ห๎องประชุม 210 สานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญํ นางอรรชกา
สีบุญเรือง รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แผํนยางปูพื้น มอก.2377-2551 แกํ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล
จากัด ซึ่งได๎รับการพัฒนาจากองค์ความรู๎ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีอาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธวัช ผลความดี เลขาธิการสานักงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดในภาคใต๎ และนายชานาญ เมฆตรง ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จากัด
และคณะ เข๎ารํวมในพิธี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลําววํา มหาวิทยาลัยมีภารกิจที่ต๎องดูแลภูมิภาคภาคใต๎
เพื่อให๎เกิดการพัฒนาทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม โดยเฉพาะด๎านผลิตผลทางการเกษตรหลักของภาค คือ ยางพารา
ซึ่งมหาวิทยาลัยได๎ให๎ความสาคัญเป็นอยํางยิ่ง โดยได๎มีการเปิดสอนสาขาเทคโนโลยียาง เพื่อผลิตบุคลากร
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางของประเทศ มีการวิจัยตั้งแตํเรื่องการพัฒนาพันธุ์ไปจนถึงการนา
ผลิตภัณฑ์ไปใช๎ประโยชน์ และนาองค์ความรู๎ไปถํายทอดให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ทั้งเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม
ในสํวนที่มหาวิทยาลัยได๎รํวมมือกับกรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คือ โครงการการ
เพิ่มมูลคํายางและผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งมีการดาเนินอยํางตํอเนื่องในระยะ 5 ปีที่ผํานมา ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็เป็น
สํวนหนึ่งของความสาเร็จในโครงการดังกลําว คือ การนาผลงานวิจัยไปถํายทอดให๎สหกรณ์เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่ม
แกํวัตถุดิบ โดยทาเป็นผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นสนาม เพื่อสร๎างความมั่นคงให๎แกํสหกรณ์และสมาชิกซึ่งเป็น
เกษตรกร และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
ด๎านนางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม ได๎กลําวชื่นชมสหกรณ์กองทุนสวน
ยางสตูล ที่มีความตั้งใจในการดาเนินการเพื่อให๎ได๎เครื่องหมายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลคํา
ผลิตภัณฑ์ของสมาชิก และถือเป็นสหกรณ์นารํองในเรื่องนี้ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได๎ให๎ความสาคัญกับการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากยางพารามากเป็นอยํางมาก โดยได๎เดินทางมาเปิด Rubber City ของการนิคมอุตสาหกรรมแหํง
ประเทศไทย ที่จังหวัดสงขลา และทราบดีวํามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได๎มีงานวิจัยเพื่อชํวยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยาง ให๎สามารถมีรายได๎เพิ่มขึ้นจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางใหมํๆ
รัฐมนตรีวําการกระทรวงอุตสาหกรรม กลําววํา การได๎รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้
จะทาให๎สามารถขายผลิตภัณฑ์ให๎แกํทางราชการได๎และด๎วยราคาพิเศษ และจะมีการชํวยเหลือในการสํงเสริม
การขาย กิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในทุกภาคของประเทศให๎ด๎วย โดยเฉพาะในชํวง 3-4
เดือนข๎างหน๎า ซึ่งเป็นชํวงกํอนเทศกาลปีใหมํจะมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคตํางๆ รํวมกับหนํวยงานอื่น
เชํน กระทรวงพาณิชย์ให๎มากขึ้น

-2โดยในแตํละปีประเทศไทยผลิตยางได๎ประมาณ 4 ล๎านตัน แตํนามาแปรรูปเพียงประมาณร๎อยละ 15
ของทั้งหมด ทาให๎ต๎องพึ่งพาตลาดโลก ซึ่งหากเมื่อไรที่เศรษฐกิจโลกไมํดีเชํนชํวงเวลานี้ ความต๎องการยางจะ
น๎อย และราคายางก็จะตกต่าไปด๎วย ดังนั้นหากสามารถแปรรูปและใช๎ในประเทศได๎มากขึ้น จะชํวยให๎ชาวสวน
ยางสามารถขายวัตถุดิบได๎อยํางมีเสถียรภาพมากขึ้น
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู๎สื่อขําว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
ผู๎เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย
แหลํงที่มา : สวท.สงขลา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
22 ก.ย. 2559
วันนี้ (22 ก.ย.2559) เวลา 08.56 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดาเนินไปทรงรํวมพิธีบาเพ็ญกุศลทางศาสนาอิสลามแกํผู๎ลํวงลับภายในสุสานเฟื่องฟูา พระตาหนักทักษิณราช
นิเวศน์ ตาบลกะลุวอเหนือ อาเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า
โปรดกระหมํอมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให๎จัดพิธีทาบุญทางศาสนาอิสลามแกํบรรพบุรุษผู๎ลํวงลับบ๎าน
เขาตันหยงเป็นประจาทุกปี ภายหลังจากที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมให๎สร๎างพระตาหนักทักษิณ
ราชนิเวศน์ขึ้น และปรับปรุงพื้นที่กุโบร์เกําหรือสุสานของชาวมุสลิมที่อาศัยอยูํบ๎านเขาตันหยงมาแตํโบราณให๎
เป็นลานเฟื่องฟูา
โดยมีนายสู-ไฮมี มะเกะ โต๏ะอิหมํามประจามัสยิดหน๎าพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ นาผู๎รํวมพิธีฯ
ประกอบด๎วย กรรมการมัสยิดเขาตันหยง ทายาทผู๎ลํวงลับบ๎านเขาตันหยง และราษฎรในพื้นที่ฯ รํวมสวดขอพร
จากพระผู๎เป็นเจ๎า เพื่ออุทิศสํวนกุศลแกํบรรพบุรุษผู๎ลํวงลับของราษฎรบ๎านเขาตันหยง
ในโอกาสนี้ โต๏ะอิหมํามประจามัสยิดหน๎าพระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์ ได๎นาผู๎รํวมพิธีฯ สวดดูอาร์
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ด๎วย
จากนั้น ทรงติดตามความก๎าวหน๎าโครงการนมแพะตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได๎จัดทาขึ้นตั้งแตํปี 2531 ในการนี้ กรมปศุสัตว์น๎อมเกล๎าน๎อม
กระหมํอมถวายแพะเนื้อพันธุ์บอร์ จากสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์เทพา จังหวัดสงขลา จานวน 12 ตัว และ
แพะนมพันธุ์ซาแนน จากศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ยะลา จานวน 11 ตัว ซึ่งได๎พระราชทานแพะดังกลําวแกํ
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ พระตาหนักทักษิณราชนิเวศน์เพื่อนาไปเลี้ยง ที่ผํานมา โครงการฯ ได๎
ผลผลิตนมแพะจาหนํายภายใต๎ชื่อ "นมแพะบ๎านเจ๎านาย" ออกจาหนํายให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ในพระตาหนักฯ และ
ชาวบ๎านในบริเวณใกล๎เคียง โดยจะนารายได๎ทูลเกล๎าทูลกระหมํอมถวายเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระ
ราชอัธยาศัยตํอไป
โอกาสนี้ ทรงปลํอยไกํปุาไทยพันธุ์ตุ๎มหูแดง จานวน 100 ตัว เป็นตัวผู๎และตัวเมียอยํางละ 50 ตัว ซึ่ง
สถานีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ปุาโคกไม๎เรือ จังหวัดนราธิวาส กรมอุทยานแหํงชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช
น๎อมเกล๎าน๎อมกระหมํอมถวาย และทรงปลํอยนกเขา 60 ตัว เป็นนกเขาใหญํ 22 คูํ , นกเขาแขกคอแหวน 4 คูํ
และนกเขาแขกสีขาว 4 คูํ ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ในพระตาหนักฯ ได๎เพาะขยายพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และปลํอยคืนสูํ
ธรรมชาติ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ
จากนั้น พระราชทานสิ่งของแกํผู๎แทนเด็กเล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเขาตันหยง ซึ่งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมให๎จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
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เตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารแกํผู๎เข๎ารํวมพิธีฯ ด๎วย
เวลา 10.50 น. เสด็จพระราชดาเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก สาขา 2 ตาบลปาเสมัส อาเภอ
สุไหงโก-ลก ทรงเปิดอาคารสิริบุญรักษ์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น เพื่อใช๎สาหรับจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส. และ
หลักสูตรระยะสั้นให๎กับประชาชน รวมทั้งจัดสอนนอกสถานที่ให๎กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
และสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อวํา "อาคาร
สิริบุญรักษ์" มีความหมายวํา "อาคารซึ่งเป็นแหลํงรักษาคุณงามความดีและสิริมงคล" ทั้งนี้ นายโก๏ะและนางดา
บุญรักษ์ ได๎น๎อมเกล๎าน๎อมกระหมํอมถวายที่ดินแดํสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จานวน
7 ไรํ เพื่อจัดสร๎างวิทยาลัยการอาชีพสุไหง-โกลก สาขา 2
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดาเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพในพื้นที่ภาคใต๎ ที่ฝึกวิชาชีพ
ระยะสั้นให๎กับประชาชนและนักเรียนในรูปแบบ 108 อาชีพ อาทิ การทาศิลปโลหะเทียม ซึ่งประยุกต์จากงาน
ตอกโลหะมาเป็นหลํอเรซิ่น ซึ่งมีความสวยงาม คงทนและราคาประหยัด การอบรมทาสปาหน๎าใสด๎วยผลไม๎
และสมุนไพร เพื่อสุขภาพ การสอนทาพิมเสนน้า โครงการซํอมบารุงคอมพิวเตอร์และพัฒนาคอมพิวเตอร์ ตาม
พระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากนี้ยังมีผลงานของนักเรียน ปวส. ในโครงงานวิทยาศาสตร์ การเปรียบเทียบระหวํางการทา
กระถางต๎นไม๎จากขี้เลื่อย ซึ่งมีประสิทธิภาพในการอุ๎มน้าได๎ดีกวํากระถางที่ทาจากชานอ๎อย โดยเป็นผลงานที่
ได๎รับรางวัลเหรียญทองแดงจากสมาคมวิทยาศาสตร์ศึกษา เอสโซํ ภาคใต๎ ปีพุทธศักราช 2559 ผลงาน
สิ่งประดิษฐ์ของคนรุํนใหมํ เครื่องเล็มหญ๎าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งได๎รับรางวัลเหรียญทองจากการแขํงขัน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากวิทยาลัยโปลีเทคนิค รัฐปาหัง สหพันธ์สาธารณรัฐมาเลเซีย สิ่งประดิษฐ์เพื่อประกอบ
อาชีพ : เครื่องดูดน้ายางพาราโดยใช๎แบตเตอรี่ ซึ่งชํวยให๎เก็บน้ายางได๎รวดเร็วขึ้น และการสอนตัดเย็บเสื้อผ๎า
แกํกลุํมสตรีเป็นอาชีพเสริมหลังจากกรีดยาง เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการผลิตเสื้อผ๎าสาเร็จรูป
เพื่อธุรกิจตํอไป
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู๎สื่อขําว : ณฐอร มีสิทธิ์
ผู๎เรียบเรียง : สุริยน ตันตราจิณ
แหลํงที่มา : สานักขําว

จ.ตราด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนตามโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์
22 ก.ย. 2559

(22 ก.ย. 59) นายประธาน สุรกิจบวร รองผู๎วําราชการจังหวัดตราด เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนาม
บันทึกข๎อตกลง ตามโครงการ 1 หอการค๎า 1 สหกรณ์ ระหวํางหอการค๎าจังหวัดตราด กับ สหกรณ์การเกษตร
เพื่อการแปรรูปและสํงออกจังหวัดตราด จากัด กับสหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จากัด จัดขึ้นที่ห๎อง
ประชุม สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและสํงออกจังหวัดตราด จากัด อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
นายสุทัศน์ เวชโชติ รองประธานกรรมการบริหารหอการค๎าจังหวัดตราด กลําววํา ตามที่หอการค๎าไทย
ได๎มีนโยบายสํงเสริมให๎หอการค๎าจังหวัด จัดทาโครงการ 1 หอการค๎า 1 สหกรณ์การเกษตร โดยจะทางาน
รํวมกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยตําง ๆ เพื่อเข๎าไปชํวยเหลือและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์
การเกษตร 3 ,800 แหํง ทั่วประเทศ ทั้งในเรื่องของการผลิต และการจัดการด๎านการตลาด เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับสหกรณ์การเกษตรและเศรษฐกิจฐานราก (โครงการประชารับ) ทางคณะกรรมการหอการค๎า
จังหวัดตราด ได๎มีมติในการเลือกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและสํงออกจังหวัดตราด จากัด และ
สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างองค์ความรู๎ด๎านตําง ๆ ยกระดับ
ความสามารถในให๎สหกรณ์การเกษตรและสมาชิก ควบคูํไปกับการสํงเสริมด๎านการตลาดให๎มีความทันสมัย
สอดคล๎องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงได๎มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข๎อตกลง ตามโครงการ 1 หอการค๎า 1
สหกรณ์ เพื่อดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการตํอไป
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู๎สื่อขําว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร
ผู๎เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหลํงที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

อุตุนิยมวิทยาเกษตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกสภาพอากาศสภาพของวันที่22กันยายน 2559
22 ก.ย. 2559
นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยวํา สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุ
ราษฎร์ ในชํวงวันที่ 21-24 ก.ย. มีฝนฟูาคะนอง ร๎อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแหํง สํวนในชํวง
วันที่ 26-27 ก.ย. มีฝนฟูาคะนอง ร๎อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต๎ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร หํางฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อุณหภูมิต่าสุด 21-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสไม๎ผล ไม๎ผลที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล๎ว เกษตรกรควรใสํปุ๋ยบารุงต๎น เพื่อให๎
ต๎นพื้นตัวได๎เร็วมีเวลาพักตัวได๎นาน และไมํควรปลํอยให๎ผลที่เนําเสียและรํวงหลํน กองอยูํในบริเวณสวนเพราะ
จะเป็นแหลํงสะสมของโรคและศัตรูพืช ยางพารา
ฝนที่ตกติดตํอกัน ทาให๎ความชื้นในดินและในอากาศสูง ชาวสวนยางพาราควรระวังและปูองกันโรคพืชที่
เกิดจากเชื้อรา เชํน โรคใบยางรํวงลูกยางเนํา โรคเส๎นดา และโรคราสีชมพู เป็นต๎นประมงชายฝั่ง คลื่นลมมี
กาลังแรง ผู๎ที่เลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งบริเวณทะเลอันดามันและอําวไทย ควรระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สํวน
ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามัน ควรงดออก
จากฝั่ง
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู๎สื่อขําว : วิทยา แซํหมํง
ผู๎เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐ
แหลํงที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

