วันที่ 12 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : ผู้ว่าการยางฯลงพื้นที่จ.ตรัง ติดตาม
เดินหน้ายกระดับมาตรฐานGMP
ผู้ว่าการยางฯลงพื้นที่จ.ตรัง ติดตามเดินหน้ายกระดับมาตรฐานGMP

12 ต.ค.59 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง / รมควัน ที่ จ.ตรัง ว่า กยท.เร่งพัฒนา
คุณภาพยางไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควัน ภายใต้มาตรฐาน GMP โดยมีสหกรณ์กองทุนสวนยาง
ฯ ทั้ง 30 แห่ง ในพื้นที่ จ.ตรัง เข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานเพื่อสร้างยางเกรดพรีเมี่ยมทั้ง
จังหวัด ซึ่งล่าสุด กยท.ตรวจรับรองแล้ว 5 โรงงาน ที่ได้รับมาตรฐาน GMP ยางแผ่นรมควัน
ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบมาตรฐานดังกล่าวนี้ เท่ากับการได้รับมาตรฐาน ISO ของโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพยางพาราของไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแปรรูปขั้นกลางเป็นยางแผ่นรมควัน โดย จ.ตรัง เป็นหนึ่งในลาดับต้นๆ ของประเทศ ที่มีสหกรณ์ดาเนิน
ธุรกิจในการแปรรูปยางแผ่นรมควัน มากถึงจานวน 30 สหกรณ์ นับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างที่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรมีความต้องการยกระดับสินค้าของตนเอง พร้อมรับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน
GMP ยางแผ่นรมควัน ขณะที่ในแต่ละปีมีปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันกว่าหลายล้านบาท
"ในส่วนยางพาราไทยที่ขณะนี้เราจะเน้นเรื่องการผลิตยางคุณภาพเป็นหลัก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน
อนาคตเรา จะเน้นหนักเรื่องการผลิตยางคุณภาพเพื่อการส่งออก ซึ่งโรงงานที่ผ่านการรับรองและได้มาตรฐาน

-2จะเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศมากขึ้น ราคาก็จะสูงขึ้น เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ก็จะได้รับ
ราคาที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาผลิตยางที่มีคุณภาพ โดยขณะนี้ทุกสหกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
จะรับจากเกษตรกรอื่นๆ อยู่ที่ 3 บาทต่อกิโลกรัม ในอนาคตเราจะเน้นส่งเสริมให้มีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่า
ซึ่งอาจจะเป็นพวกเครื่องมือแพทย์รวมทั้งสื่อการเรียนต่างๆ ที่ทาจากยางพารา ซึ่งไม่อันตราย เพราะเป็นวัสดุ
ที่มาธรรมชาติ และผลิตในประเทศ นอกจากนั้นยังมีการแปรรูปสินค้าอื่นๆ ได้อีกมากมาย หากทาได้ตามแผนก็
จะเป็นการช่วยเกษตรกรภาพในประเทศได้ราคาที่สูงขึ้นด้วย" นายธีธัช กล่าว
สาหรับการดาเนินงานธุรกิจแปรรูปด้วยการสร้างโรงอบ / รมยาง ของสหกรณ์กองทุนสวนยางทั่ว
ประเทศ มีจานวน 176 แห่ง โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยส่งออกยางแผ่นรมควัน ประมาณ 6.4 แสน
ตัน คิดเป็นมูลค่า 35,628 ล้านบาท

วันที่ 12 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : ไทยเปิดประเทศต้อนรับนักธุรกิจ/
นักวิจัยวงการยาง 25 ประเทศทั่วโลก
ไทยเปิดประเทศต้อนรับนักธุรกิจ/นักวิจัยวงการยาง 25 ประเทศทั่วโลก

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เผยว่า กยท.พร้อมขับเคลื่อนและสร้าง
โอกาสทางธุรกิจยางพาราไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Rubber Conference 2016 วางเปูาหมาย
สร้างเวทีนานาชาติ หวังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวแทนกลุ่มประเทศผู้ผลิต และผู้ใช้ยางพาราทั่วโลก
พร้อมสร้างเครือข่ายและโอกาสในการจับคู่ลงทุนทาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต ระหว่างวันที่
11-13 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่าอ่าวนาง จ. กระบี่ โดยมีคณะผู้บริหาร นักธุรกิจ นักวิจัยของ
วงการยางทั่วโลก 25 ประเทศเข้าร่วม
ในปีนี้การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ

Confexhub

Group เพื่อจัดงาน GRC 2016 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Driving Transformation and Unlocking
Opportunities”ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2559 โดยมีเปูาหมายหลักในการหาแนวทางการขับเคลื่อน
ยางพาราในตลาดโลก ทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมยางพาราจากการคาดการณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคา ในปี
2017

โมเดลในการฟื้นตัวของราคายางพารา สถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางสู่การปฏิรูปยางพารา

นอกจากนี้ ยังมีเวทีสาหรับสร้างโอกาสด้านเครือข่ายธุรกิจ การจับคู่ลงทุนทาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยางพารา
และพัฒนายางพาราระหว่างประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม

-2ดร.ธีธัช กล่าวถึงสิ่งที่น่าสนใจภายในงานว่า เวทีวิชาการระดับนานาชาติในปีนี้มีผู้เชี่ยวชาญในวงการ
ยางพาราจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก ร่วมนาเสนอและวิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ได้แก่
ประเด็นอนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา โดยการคาดการณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคา ในปี 2017 โมเดล
การฟื้นตัวของราคายางพาราสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางสู่การปฏิรูป ประเด็นวัตถุดิบที่มีความทันสมัย
สาหรับการพัฒนาสินค้า โดยการเสนอแนวคิดใหม่ เทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาด ประเด็นแนวปฏิบัติ
เศรษฐศาสตร์ยางพารา ร่วมกาหนดหนทางสู่การผลผลิตที่ยั่งยืน ประเด็นเกมส์การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมยางบริบทของนวัตกรรม เทคโนโลยี วัตถุดิบและความยั่งยืน และประเด็นการวิเคราะห์เชิงลึกใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจากการจุ่ม อาทิ ถุงมือ ลูกโปุง ถุงยางอนามัย หัวนมยาง และอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัล Wickham Awardให้แก่นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มหรือสถาบันที่มี
คุณูปการในการเผยแพร่งานวิจัยหรือนวัตกรรม ทาให้เกิดการพัฒนาในวงการยางพาราโลกซึ่งปีนี้มีนักวิจัยและ
ผู้ประกอบการของไทยเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ด้วย

วันที่ 12 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : จัดใหญ่! งาน “GRC 2016” เปิดวงถกเรื่อง
ยางพารา 25 ประเทศเข้าร่วม
จัดใหญ่! งาน “GRC 2016” เปิดวงถกเรื่องยางพารา 25 ประเทศเข้าร่วม

ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย
เมื่อเวลา 9.00น. วันที่ 12 ตุลาคม การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ
ร่วมกับ Confexhub Group จัดพิธีเปิดงาน Global Rubber Conference 2016 (GRC 2016) ที่โรงแรมดี
วาน่า พลาซ่าอ่าวนาง จ.กระบี่ โดยมีคณะผู้บริหาร นักธุรกิจ และนักวิจัยของวงการยางทั่วโลกจาก
26
ประเทศเข้าร่วม
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า งาน GRC 2016 ครั้งนี้ จัด
ขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนนวัตกรรมเเละปลดล็อกปัญหาต่างๆ อย่างปัญกาเรื่องราคายางพาราขณะนี้ไม่ได้มอง
ว่าเป็นปัญหาภายในประเทศไทยอย่างเดียว และไม่ใช่ปัญหาของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งดังนั้นทุกประเทศ
ต้องร่วมมือกันมองหาเเนวทางแก้ปัญหานี้
ดาโต้ะ อับดุล อาซิส เอส.เอ. กาเดร์ประธาน Confexhub Group ซึ่งเป็นผู้จัดงาน กล่าวว่า งาน
GRC 2016 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งทั้งนักวิชาการ และผู้ที่มีส่วรเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราค่อนข้างที่มี
ความห่วงใยต่อยาพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของโลกที่สร้างรายได้มหาศาล โดยประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นผลิตโดยผู้ปลูกที่เป็นรายย่อย ขณะเดียวกันยางที่ผลิตได้มีปริมาณการส่งออก 70 เปอร์เซ็นต์
เพื่อนาไปผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ประเภทล้อยางเเละอุปกรณ์ต่างๆ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทาอย่างไร
ให้เกิดความบาลานซ์ระหว่างปริมาณการผลิตเเละราคาที่เหมาะสม เพราะราคาตอนนี้อาจจะเป็นราคาที่ยัง
ไม่ใช่ราคาที่ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝุาย

-2“สาหรับการประชุม เป็นเรื่องของผลผลิตจากจากการวิจัยเเละการพัฒนา เป็นการต่อยอด เพราะที่
ผ่านแม้จะเป็นการรีเซิสแต่ในอนาคตมองว่าสิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นสินค้าแปรรูปแบบต่างๆ เช่น ประเทศไทย
จะพูดถึงเรื่องการนาไปใช้ทาถนน อินโดนีเซีย มีการพูดคุยกะบผู้ปลูก ผู้เเปรรูปรายใหญ่ของประเทศ ให้
นาไปใช้ในหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างเขื่อน ที่กั้นประตูต่างๆ เป็นต้น และสิ่งที่สาคัญในอนาคตคือ
สามารถศึกษาข้อมูลเเละนาไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมก่อสร้าง สามารถใช้ยางเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้าง
ที่ใช้เวลาสั้นลง ซึ่งยุโรปเริ่มมีการนายางพารามาใช้ในการก่อสร้างแล้ว แต่จะทาอยย่าวไรให้มีความแพร่หลาย
ต่อยอดให้ผู้ปลูกได้รับประโยชน์สูงสุด” ดาโต้ะ อับดุล อาซิส กล่าว

นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล Wickham Award ให้กับนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มหรือสถาบันที่มีคณู
ปการในการเผยเเพร่งานวิจัยหรือนวัตกรรม ทาให้เกิดการพัฒนาในวงการยางพาราโลก ซึ่งปีนี้มีนักวิจัยและ
ผู้ประกอบการไทยได้รับรางวัลจานวน 2 ท่าน คือ นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย หัวหน้ากองวิจัยอุตสาหกรรมยาง
การยางแห่งประเทศไทย และ นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่งเลขาธิการกลุ่มฯผลิตภัณฑ์ยาง และกรรมการบริหาร
บริษัทเเสงไทยผลิตยาง จากัด ทั้งนี้งาน GRC 2016 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม

วันที่ 11 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : ‘ธีธัช ’ ลงพื้นที่นาร่องยกระดับยาง
เเผ่นรมควันมาตฐาน ‘จีเอ็มพี ’ แห่งเเรกของโลกที่ จ.
ตรัง
‘ธีธัช’ ลงพื้นที่นาร่องยกระดับยางเเผ่นรมควันมาตฐาน ‘จีเอ็มพี’ แห่งเเรกของโลกที่ จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม การยางแห่งประเทศไทย โดย นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศ
ไทย นาคณะสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่นาร่องสหกรณ์กองทุนสวนยางฯ จ.ตรัง ผู้ผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน
จีเอ็มพี (GMP)
นายธีธัช กล่าวว่า ในแต่ละปีประเทศไทยสามารถส่งออกยางแผ่นรมควันหลายล้านบาท ปีที่เเล้วส่ง
ออกประมาณ 6.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 35,628 ล้านบาท กทย.มีความพยายามผลักดันให้ยางแผ่นรมควัน
ของประเทศไทยได้มาตรฐานระดับสากล จึงมีการกาหนดมาตรฐานเเละออกใบรับรองมาตรฐาน จีเอ็มพี ให้กับ
โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5906-2556
เรื่องการปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน ( GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR RIBBED
SMOKED SHEET) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องอุตสาหกรรมยางของ
กยท.
“กยท.ดูแลส่งเสริมการเเปรรูปด้วยการสร้างโรงอบ รมยางของสหกรณ์กองทุนสวนยางทั่วประเทศไทย
176 แห่ง สาหรับจังหวัดตรังมีสหกรณ์แปรรูปยางแผ่นรมควัน 30 สหกรณ์ หลังดาเนินการออกมาตรฐาน
จีเอ็มพี 5 เดือน มีโรงยางแผ่นรมควันที่ผ่านการรองรับมาตรฐานจีเอ็มพี จานวน 5 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กองทุน
สวนยางโพธิ์โทน จากัด,สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จากัด, สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จากัด ,สหกรณ์
กองทุนสวนยางหนองบัว จากัด และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จากัด ส่วนสหกรณ์กองทุน
สวนยางที่เหลือพร้อมจะให้เข้าตรวจเพื่อรับรองมาตรฐายต่อไป”

-2นายธีธัช กล่าวอีกว่า วันนี้มาตรฐานยางไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลคือยางแท่ง ส่วนมาตรฐานยางแผ่น
จีเอ็มพี เริ่มต้นครั้งเเรกในโลกที่ประเทศไทย
“เราพยายามผลักดันให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพราะประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางอันดับ
1 ของโลก เรามีสิทธิ์ที่จะสร้างมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก ผลตอบรับจากโรงงานต่างๆ หลังนาระบบ
จีเอ็มพีไปใช้ ทาให้ยางได้มาตรฐานขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น ใช้เวลาน้อยลง ต้นทุนถูกลงประมาณกิโลกรัมละบาท ”
นายธีธัชกล่าว

วันที่ 12 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : กยท.จัดงาน GRC 2016 ปลดล็อค
ยางพาราสู่สินค้ามูลค่าสูง
กยท.จัดงาน GRC 2016 ปลดล็อคยางพาราสู่สินค้ามูลค่าสูง
Written by: กอง บก.ข่าวเศรษฐกิจ

กระบี่ 12 ต.ค.- กยท.ร่วมพันธมิตร จัดงาน GRC 2016 แสวงหาทิศทางขับเคลื่อนยางพาราในตลาดโลกสู่
สินค้ามูลค่าสูง
การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Confexhub
Group จัดงาน งาน Global Rubber Conference 2016 (GRC 2016) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ
“Driving Transformation and Unlocking Opportunities”ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2559 ที่
โรงแรมดีวาน่า พลาซ่าอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. กล่าวว่า การจัดงาน GRC 2016 ครั้งนี้ มีเปูาหมายเพื่อหาแนว
ทางการขับเคลื่อนยางพาราในตลาดโลก รวมถึงทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมยางพารา จากการคาดการณ์อุป
สงค์ อุปทาน และราคา ในปี 2017 ตลอดจนโมเดลในการฟื้นตัวของราคายางพารา สถานการณ์ปัจจุบันและ
แนวทางสู่การปฏิรูปยางพารา
ดาโต้ะ อับดุล อาซิส เอส.เอ. กาเดร์ประธาน Confexhub Group ซึ่งเป็นผู้จัดงาน กล่าวว่า ยางพารา
ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ปลูกโดยเกษตรกรรายย่อย และยางที่ผลิตได้ถูกนาไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตยางล้อ โดยมีการ
ส่งออกคิดเป็นร้อยละ 70 อย่างไรก็ตาม ระดับราคายางพาราที่ตกต่าในตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
อีกทั้งระดับราคายังไม่เหมาะสมกับประโยชน์ที่เกษตรกรผู้ปลูกที่สมควรจะได้รับ ซึ่งในเวที GRC 2016 ครั้งนี้ นี้
จะมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมยางพาราผ่านงานวิจัยและ
พัฒนาเพื่อนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าจากยางพาราที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น การใช้ยางในอุตสาหกรรม

-2ก่อสร้างที่ช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างให้สั้นลง ซึ่งขณะนี้ที่เริ่มใช้ในสหภาพยุโรป(อียู) แต่อยู่ในวงจากัด เรื่องนี้
จะต้องหาแนวทางที่ช่วยขยายเทคโนโลยีใหม่นี้ แพร่หลายออกไป
นายสตีเฟุน อีวาน เลขาธิการเอก กลุ่มศึกษายางพาราระหว่างประเทศ กล่าวว่า ยางพาราเป็นสินค้า
โภคภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศผู้ซื้อ ซึ่งส่งผล
ให้ยางสงเคราะห์ได้รับผลกระทบตามไปด้วย จึงต้องร่วมกันหาทางออกต่อผลกระทบนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า GRC 2016 ยังเป็นเวทีที่ช่วยสร้างโอกาสด้านเครือข่ายธุรกิจ การจับคู่ลงทุนทา
ธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยางพาราและพัฒนายางพาราระหว่างประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมนอกจากนี้ มีเวที
วิชาการระดับนานาชาติซึ่งในปีนี้ มีผู้เชี่ยวชาญในวงการยางพาราจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก ร่วมนาเสนอและ
วิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ได้แก่ ประเด็นอนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา โดยการ
คาดการณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคา ในปี 2017 โมเดลการฟื้นตัวของราคายางพาราสถานการณ์ปัจจุบันและ
แนวทางสู่การปฏิรูป ประเด็นวัตถุดิบที่มีความทันสมัยสาหรับการพัฒนาสินค้า โดยการเสนอแนวคิดใหม่
เทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาด ประเด็นแนวปฏิบัติเศรษฐศาสตร์ยางพารา
การมีส่วนร่วมในการกาหนดหนทางสู่การผลผลิตที่ยั่งยืน ประเด็นเกมส์การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมยาง รวมถึงบริบทของนวัตกรรม เทคโนโลยี วัตถุดิบและความยั่งยืน รวมถึงประเด็นการวิเคราะห์
เชิงลึกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจากการจุ่ม อาทิ ถุงมือ ลูกโปุง ถุงยางอนามัย หัวนมยาง และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เป็นต้น
ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัล Wickham Award ให้นักวิทยาศาสตร์ กลุ่มหรือสถาบันที่มีคุณูปการใน
การเผยแพร่งานวิจัยหรือนวัตกรรม ทาให้เกิดการพัฒนาในวงการยางพาราโลก ซึ่งปีนี้มีนักวิจัยและ
ผู้ประกอบการของไทยเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้ด้วย -สานักข่าวไทย
Tagged: GRC 2016, ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท.

วันที่ 12 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : การยางแห่งประเทศไทย พร้อม
ขับเคลื่อนและสร้างโอกาสทางธุรกิจยางพาราไทย
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global
Rubber
Conference 2016 ที่จังหวัดกระบี่
การยางแห่งประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนและสร้างโอกาสทางธุรกิจยางพาราไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน
Global Rubber Conference 2016 ที่จังหวัดกระบี่
การยางแห่งประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนและสร้างโอกาสทางธุรกิจยางพาราไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด
งาน Global Rubber Conference 2016 ที่จังหวัดกระบี่ เพื่อวางเปูาหมายสร้างเวทีนานาชาติ หวัง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวแทนกลุ่มประเทศผู้ผลิต และผู้ใช้ยางพาราทั่วโลก
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในงาน Global
Rubber Conference 2016 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อ
วางเปูาหมาย สร้างเวทีนานาชาติ หวังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างตัวแทนกลุ่มประเทศผู้ผลิต และผู้ใช้
ยางพาราทั่วโลก พร้อมสร้างเครือข่ายและโอกาสในการจับคู่ลงทุนทาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยางพาราใน
อนาคต โดยในงานมีผู้เชี่ยวชาญในวงการยางพาราจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมนาเสนอและวิเคราะห์ประเด็น
สาคัญ ได้แก่ อนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา การคาดการณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคา ในปี 2017 โมเดล
การฟื้นตัวของราคายางพารา สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางสู่การปฏิรูป วัตถุดิบที่มีความทันสมัยสาหรับ
การพัฒนาสินค้า
โดยนาเสนอแนวคิดใหม่ เทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาด แนวปฏิบัติเศรษฐศาสตร์ยางพารา เพื่อร่วม
กาหนดแนวทางสู่การผลิตที่ยั่งยืน เกมส์การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาง บริบทของนวัตกรรม
เทคโนโลยี วัตถุดิบ และความยั่งยืน และการวิเคราะห์เชิงลึกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจากการจุ่ม อาทิ ถุง
มือ ถุงยางอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า สาหรับการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ของแต่ละประเทศร่วมกันแล้ว ยังเป็นการสร้างมิตรไมตรีของทุกประเทศ
ร่วมกัน เพื่อพัฒนายางพาราให้ยั่งยืนในระดับโลก
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วาสนา บัวทอง
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จาเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.กระบี่

วันที่ 12 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : การยางแห่งประเทศไทย พร้อม
ขับเคลื่อนและสร้างโอกาสทางธุรกิจยางพาราไทย จัด
งาน global rubber conference 2016
การยางแห่งประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนและสร้างโอกาสทางธุรกิจยางพาราไทย จัดงาน global rubber
conference 2016
วันนี้ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า อ่าวนาง อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงาน global rubber conference
2016 โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ
ดร.ธีธัช สุขสะอาด กล่าวว่า การประชุม global rubber conference 2016 มีนักธุรกิจ นักวิจัยของ
วงการยางทั่วโลก 25 ประเทศเข้าร่วมกาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 โดยมีเปูาหมายหลักใน
การหาแนวทางการในการขับเคลื่อนยางพาราในตลาดโลก ทิศทางอุตสาหกรรมยางพาราจากการคาดการณ์อุป
สงค์ อุปทาน และราคาในปี 2017 การฟื้นตัวของราคายางพาราสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางสู่การปฏิรูป
ยางพารา
นอกจากนี้ ยังมีเวทีสาหรับสร้างโอกาสด้านเครือข่ายธุรกิจการจับคู่ลงทุนทาธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
ยางพารา และพัฒนายางพาราระหว่างประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม และนาเสนอวิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับยางพารา ได้แก่ ประเด็นอนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา แนวทางสู่การปฏิรูปประเด็นวัตถุดิบที่
มีความทันสมัย สาหรับการพัฒนาสินค้า โดยการเสนอแนวคิดใหม่ เทคโนโลยี และการเข้าถึงตลาด ประเด็น
แนวปฏิบัติเศรษฐศาสตร์ยางพารา ร่วมกาหนดหนทางสู่การผลผลิตที่ยังยืน การแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลง
การแข่งขันไปสู่อุตสาหกรรมยาง บริบทของนวัตกรรมเทคโนโลยีวัตถุดิบ และความยั่งยืนและประเด็นการ
วิเคราะห์เชิงลึกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง การจุ่มถุงมือ ลูกโปุง ถุงยางอนามัย หัวนมยาง และอุปกรณ์
ทางการแพทย์
โดยผู้เข้าร่วมงาน global rubber conference 2016 จะได้รับความรู้และความเข้าใจด้าน
อุตสาหกรรมยางพารา วิธีการแก้ไขยางพาราตกต่า การพัฒนาเศรษฐกิจยางพาราอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยน
มุมมองทางความคิด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย และโอกาสในการจับคู่ลงทุนทาธุรกิจด้าน
อุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อานวย ใจเกลี้ยง
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จาเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

วันที่ 12 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : ผู้ว่า กยท.เปิดงาน Global Rubber
Conference 2016 ครั้งที่ 12
ผู้ว่า กยท.เปิดงาน Global Rubber Conference 2016 ครั้งที่ 12
นายธีธชั สุขสะอาด ผูว้ า่ การการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. กล่าวในโอกาสร่วมเป็นประธาน
ในงาน Global Rubber Conference 2016 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ " Driving Transformation
and Unlocking Opportunities ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ว่า ในปีนี้ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพร่วมจัดงานประชุม โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา เจ้าหน้าที่
ภาครัฐ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผู้นาเข้าและส่งออกยางพารา รวมทั้งผู้ประกอบการค้าขายเครื่องจักรแปรรูป
ยางรวมกว่า 25 ประเทศ เข้าร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่า แลกเปลี่ยนมุมมองทาง
ความคิดด้านอุตสาหกรรมยางพารา การพัฒนายางพาราอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย
และสร้างโอกาสในการจับคู่ลงทุนทาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยางพารา หรือ Business matching มากขึ้น
ด้าน นายจอนห์ แบฟเฟส ( Dr.John Baffes) Senior Economist, The World Bank United
States of America นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส ธนาคารโลก เตรียมนามาตราการความช่วยเหลือต่างๆ นาเสนอ
ในเวทีนี้ด้วย
นอกจากนี้ ในงานประชุมฯ ยังมีผู้เชี่ยวชาญในวงการยางพาราจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมนาเสนอ และ
วิเคราะห์ประเด็นสาคัญ ได้แก่ อนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา : การคาดการณ์อุปสงค์ อุปทาน และราคา
ในปี 2017รวมถึงโมเดลการฟื้นตัวของราคายางพารา สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางสู่การปฏิรูป วัตถุดิบที่
มีความทันสมัยสาหรับการพัฒนาสินค้า : โดยนาเสนอแนวคิดใหม่ เทคโนโลยี และการเข้าถึงตลาด แนวปฏิบัติ
เศรษฐศาสตร์ยางพารา : เพื่อร่วมกาหนดแนวทางสู่การผลิตที่ยั่งยืน และเกมส์การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมยาง : บริบทของนวัตกรรม เทคโนโลยี วัตถุดิบ และความยั่งยืน ตลอดจนการวิเคราะห์เชิงลึกใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจากการจุ่ม อาทิ ถุงมือ ถุงยางอนามัย และ อุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 12 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : ไทยเตรียมบุกอินเดีย-ตะวันออกกลาง
ทวงคืนส่งออกยางรายใหญ่ของโลก
ไทยเตรียมบุกอินเดีย-ตะวันออกกลาง ทวงคืนส่งออกยางรายใหญ่ของโลก
กระบี่ - ประเทศไทย เตรียมบุกตลาดอินเดีย และตะวันออกกลาง ทวงคืนตาแหน่งการส่งออกยางราย
ใหญ่ของโลก เชื่อนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้มีการใช้ยางในประเทศ ส่งผลให้ราคายางขยับ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (12 ต.ค.) ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
เปิดงาน global rubber conference 2016 จัดขึ้น ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่
โดยมีนักธุรกิจ นักวิจัยของวงการยางทั่วโลก 25 ประเทศ ประมาณ 200 คน เข้าร่วม โดยมี นายสมควร ขัน
เงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ
ดร.ธีธัช กล่าวว่า การประชุม global rubber conference 2016 มีนักธุรกิจ นักวิจัยของวงการยางทั่ว
โลก 25 ประเทศเข้าร่วม กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 โดยมีเปูาหมายหลักในการหาแนว
ทางการในการขับเคลื่อนยางพาราในตลาดโลก ทิศทางอุตสาหกรรมยางพารา จากการคาดการณ์อุปสงค์
อุปทาน และราคาในปี 2017 การฟื้นตัวของราคายางพาราสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางสู่การปฏิรูป
ยางพารา
นอกจากนี้ ยังมีเวทีสาหรับสร้างโอกาสด้านเครือข่ายธุรกิจการจับคู่ลงทุนทาธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
ยางพารา และพัฒนายางพาราระหว่างประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม และนาเสนอวิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่
เกี่ยวข้องต่อยางพารา ได้แก่ ประเด็นอนาคตของอุตสาหกรรมยางพารา แนวทางสู่การปฏิรูปประเด็นวัตถุดิบที่
มีความทันสมัย สาหรับการพัฒนาสินค้า โดยการเสนอแนวคิดใหม่ เทคโนโลยี และการเข้าถึงตลาด เพื่อแก้ไข

-2ราคายางพาราตกต่า การพัฒนาเศรษฐกิจยางพาราอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนมุมมองทางความคิด เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่าย และโอกาสในการจับคู่ลงทุนทาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยางพาราในอนาคต
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวด้วยว่า สาหรับปัจจัยราคายางปัจจุบันที่ไม่เพิ่มสูงขึ้นมากนัก
เนื่องจากยังขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของโลกไม่เติบโต โดยประเทศไทยยังพึ่งพาการส่งออกยางประมาณ 90
เปอร์เซ็นต์ และใช้ในประเทศเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่เชื่อว่าจากนโยบายของรัฐบาลที่พยายามส่งเสริม
ให้มีการนายางมาใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้ราคายางเพิ่มขึ้นในอนาคต
หลังจากนี้ ทาง กยท. กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมหาผู้ค้ารายใหม่ทั้งประเทศอินเดีย และ
ประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งเพื่อทวงคืนตาแหน่งการส่งออกยางรายใหญ่ของโลก
อีกครั้ง

วันที่ 13 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ : สจล.สร้างเปูาหมาย
ศูนย์กลางการแพทย์นวัตกร ส่งเสริมอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ยั่งยืน
รายงานพิเศษ : สจล.สร้างเป้าหมายศูนย์กลางการแพทย์นวัตกร ส่งเสริมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยั่งยืน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) คิดค้นนวัตกรรมทางการแพทย์
โชว์ศักยภาพการผสานความรู้ด้านวิศวกรรม
การแพทย์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุน
เปูาหมายการเป็นศูนย์กลางการสร้างแพทย์นวัตกร
เพื่ออนาคต
ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านการแพทย์ และสาธารณสุขที่ดี
ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ดูแลประชาชนกว่า60 ล้านคน อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีการที่ต้องรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรที่เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่จะมีการเจ็บปุวยมากขึ้น รวมถึงเราเป็นประเทศเปิดที่มีผู้มา
เยือนมากกว่า 25 ล้านคนต่อปี การพึ่งพาการนาเข้าอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ต่างๆ จะเป็นภาระ
ค่าใช้จ่ายที่สาคัญในอนาคตของไทย ดังนั้นสจล. จึงได้ริเริ่มเตรียมความพร้อมให้กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่กาลังจะเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตร
แพทยศาสตร์นานาชาติในปีการศึกษา 2561 ด้วยการมอบหมายให้สานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมสจล. ที่
มีผลงานเด่นในการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากทั้งทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มาร่วมบูรณาการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายหลัก คือส่งเสริมศักยภาพการ
ผลิตแพทย์ระดับโลก( Global doctors) ที่มีความรู้เชิงวิชาการ ทั้งในด้านการรักษาโรคเฉพาะทางและ
ศักยภาพด้านการวิจัย และพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข , สร้างนวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
ตอบสนองทั้งแพทย์ และผู้ปุวยทั้งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติสจล.และโรงพยาบาลในประเทศ และ
การเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยั่งยืนและครบวงจร เป็นแหล่งข้อมูลด้าน
สิทธิบัตรและส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติสจล. จะได้สร้าง
เครือข่ายกับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อบูรณาการความร่วมมือทางด้าน
เทคโนโลยีให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ

-2รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แจ้งชัด ผู้อานวยการสานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม สจล. กล่าวเสริม
ว่าการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสจล. จะต้องสร้างความยั่งยืนของประเทศไปพร้อมกัน เรา
มุ่งเน้นให้เพิ่มการใช้วัตถุดิบที่ประเทศไทยมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้
ส่วนผสมของยางพาราธรรมชาติเพื่อการผลิตอุปกรณ์ทั้งที่เป็นวัสดุสิ้นเปลืองในงานสาธารณสุข เช่น ถุงมือ สาย
น้าเกลือ ชุดฉีดยา และอุปกรณ์ช่วยการตรวจรักษา
การนายางพารามาใช้ในการพัฒนาและผลิตอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ เป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพาราได้เป็นอย่างดี โดยในปัจจุบันประเทศไทยส่งออกยางพาราไปต่างประเทศในรูปแบบ
ยางดิบคิดเป็นสัดส่วนประมาณ87% ของผลผลิตยางพาราทั้งหมด ส่วนผลิตสินค้าแปรรูปจากยาง เช่น ชิ้นส่วน
ยานยนต์และอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงของใช้ต่างๆ คิดเป็นสัดส่วน 13%แต่รายได้จากยางแปรรูปมีมูลค่า
เท่าเทียมกันกับการส่งออกยางดิบ การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ยางพารา นอกจากจะเป็นการสร้าง
รายได้เพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมยางพาราแล้ว ยังช่วยลดการนาเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศอีกด้วย
ซึ่ง สจล. เล็งเห็นประโยชน์ในข้อนี้มานานและได้มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มีคุณภาพ จนเป็น
อุปกรณ์ทางการแพทย์ต้นแบบหลายโครงการ อาทิ โครงการแบบจาลองฝึกตรวจมะเร็งเต้านมจากโฟมยาง
ธรรมชาติ ที่ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ได้เรียน และประชาชนทั่วไปสามารถฝึกและตรวจเต้านมได้ด้วย
ตนเองเพื่อเป็นการคัดกรองโรคในเบื้องต้นและเต้านมเทียม ที่มีการผสมผสานยางพาราและซิลิโคนที่ทาให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับธรรมชาติมากที่สุด ช่วยให้ผู้ปุวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปัจจุบัน สจล. ได้พัฒนานวัตกรรมหลายชิ้นงานที่ได้มีการใช้งานจริงในโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่ง ได้แก่
“อัลบูมินสมาร์ทเทสท์” นวัตกรรมชุดทดสอบภาคสนาม สาหรับตรวจอัลบูมินในปัสสาวะโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
ที่ให้ความสะดวกรวดเร็ว และแม่นยาไม่ต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ, “แอพพลิเคชั่นตรวจโรคหนังตาตก
(iOS Application for Ptosis Diagnosis), “โปรแกรมชุดฝึกกายภาพบาบัดมือและกล้ามเนื้อแขนใน
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง ซึ่งช่วยให้ผู้ปุวยหรือผู้ที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อมือและแขนสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้
ด้วยตนเองที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนันต์ศรีเกียรติขจร รักษาการคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวเสริมว่า
“ข้อดีของการมีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติในการช่วยการวิจัยพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์คือ เราสามารถทางานผลงานวิจัยให้
สมบูรณ์แบบมากขึ้น เริ่มต้นจากการมีข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของผู้ปุวยและบุคลากรทางการแพทย์มา
เป็นโจทย์ตั้งต้นในกระบวนการวิจัย สามารถทดสอบประสิทธิภาพ เก็บข้อมูลสถิติการใช้งานของผลงานที่
คิดค้นขึ้นเพื่อนาไปปรับปรุงให้เกิดเป็นชิ้นงานต้นแบบ ( Prototypes) และส่งเสริมให้มีการจดเป็นสิทธิบัตร
เพื่อให้นาผลงานต้นแบบนั้นๆ ไปผลิตและจาหน่ายทางธุรกิจได้จริง

-3ทั้งนี้ ขอบเขตการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การแพทย์ร่วมกับสานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
สจล. ดังกล่าวจะครอบคลุม 4 นวัตกรรมเปูาหมาย คือ นวัตกรรมช่วยการวินิจฉัยโรค นวัตกรรมเพื่อการรักษา
นวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนแพทยศาสตร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มี
ยางเข้าประมูลกว่าแสนกิโลกรัม ราคาปรับตัวลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางเข้าประมูลกว่าแสนกิโลกรัม ราคาปรับตัวลดลง
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล
ประจาวันที่ 12 ตุลาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 54.09 บาท ปรับ
ลดลง 0.17 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 53.55 บาท ปรับลดลง 0.05 บาท ยางท้องถิ่น
กิโลกรัมละ 51.80 บาท ปรับลดลง 0.20 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 56.19 บาท ปรับลดลง
0.60 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 55.30 บาท ปรับลดลง 1.09 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5
กิโลกรัมละ 54.77 บาท ปรับลดง 0.32 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 54.77 บาท ปรับลดง 0.32 บาท ยางคัทติ้ง
กิโลกรัมละ 50.09 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.04 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม
190,800 กิโลกรัม น้ายางสด 51.25 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.55 บาท
ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจในข้อตกลงปรับ
ลดเพดานการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ามัน อีกทั้ง ปริมาณการผลิตน้ามันของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน
(โอเปก) ยังคงปรับตัวสูงขึ้น และการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายใน
สิ้นปีนี้ อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากปริมาณยางยังคงเข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากมีฝนตกชุกใน
พื้นที่กรีดยาง
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 60.46 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคา
อยู่ที่ 67.98 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 0.11 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 59.71 บาทต่อ
กิโลกรัม ปรับลดลง 0.72 บาทต่อกิโลกรัม
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จาเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

