วันที่ 27 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : กยท. เปิดเวที แถลงการขับเคลื่อน
ยางพาราทั้งระบบครบวงจรของประเทศ
กยท. เปิดเวที แถลงการขับเคลื่อนยางพาราทั้งระบบครบวงจรของประเทศ
การยางแห่งประเทศไทย เผยการดาเนินงานขับเคลื่อนยางพาราทั้งระบบครบวงจรของประเทศ โดย
มีประเด็นที่สาคัญในการดาเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านยางพาราทั้งระบบ
ประจาเดือน ตุลาคม 2559 ดังนี้
1. ANRPC ย้า เพิ่มปริมาณการใช้ยาง เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมกาหนดเป้าใช้ยางธรรมชาติ 3
ปีแรก ไม่ต่ากว่า 50% ในกลุ่มประเทศสมาชิก
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ในการประชุมสมัชชาประจาปี 2559
ของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ The Association of Natural Rubber Producing Countries
(ANRPC) ณ เมือง Guwahati รัฐ Assam ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 17-22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มี
ประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม จานวน 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีน
อินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ ปาปัวนิวกินี โดยที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า
ควรผลักดันหรือพยุงราคายาง เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการใช้ยางพาราให้
มากขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ดีและยั่งยืนที่สุด ดังนั้น การใช้ยางธรรมชาติในการทาถนนลาดยางถือเป็นอีกวิธี
ในเพิ่มปริมาณการใช้ยาง

-2“ทั้งนี้ ในที่ประชุม ANRPC จึงมีข้อตกลงว่า ประเทศสมาชิกต้องกาหนดเป้าหมายการใช้ยางธรรมชาติ
ในถนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของถนนที่สร้างใหม่และซ่อมแซมในช่วง 3 ปีแรก และเพิ่มเป็นร้อยละ 100
ภายใน 5 ปี ซึ่งหากประมาณการใช้ยางพาราผสมยางมะตอยของประเทศสมาชิก ANRPC เมื่อใช้ในการลาด
ถนนทุกเส้นทางทั้งหมดแล้ว จะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านตัน โดย
ผู้แทนแต่ละประเทศจะต้องนาข้อเสนอแนะไปรายงานต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศตามช่องทางที่เหมาะสม
สาหรับประเทศไทยอาสาที่จะให้ความรู้ทางวิชาการและเป็นที่ปรึกษาให้กับประเทศสมาชิก เนื่องจากประเทศ
ไทยมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุด” ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติม

2. กยท. แจงความคืบหน้าขายยางให้กับบริษัท ซิโนเคม พร้อมเผย แนวโน้มราคายางของประเทศ

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องด้วยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทย ได้จัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 และบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรเป็นความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ร่วมกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่แสดงเจตจานงในการซื้อสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวและยางพาราจากประเทศไทย
ทั้งนี้ ยางพารา เป็นสินค้าเกษตรที่สาคัญของไทย ได้มอบให้การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบซื้อขายยางกับ บริษัท ซิโนเคม อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอร์เรชั่น จากัด

-3เป็นบริษัทผู้แทนของประเทศจีน โดยได้ทาสัญญาซื้อขายยาง จานวน 2 แสนตัน แบ่งเป็น ยางแผ่นรมควันชั้น
3 จานวน 1.5 แสนตัน และยางแท่ง STR 20 จานวน 5 หมื่นตัน และจะต้องส่งมอบเดือนละ 16,667 ตัน รวม
12 งวด คิดราคาซื้อขายตามราคาเฉลี่ยของตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว ( TOCOM) และตลาดซื้อขายยาง
ล่วงหน้าสิงคโปร์ ( SICOM) ซึ่งได้ส่งมอบยาง ล๊อตแรกไปเมื่อเดือนเมษายน 2559 จานวน 16,667 ตัน
มูลค่า 26 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากนั้น บริษัท ซิโนเคม ได้ขอชะลอส่งมอบยางล๊อตที่ 2 จนถึงปัจจุบัน

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. มีความพยายามในการเร่งรัดให้ซิโนเคมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่ง
หลังจากมีการเจรจาทางซิโนเคมแจ้งว่าจะชะลอการส่งมอบยางในงวดที่ 2 แต่ทั้งนี้ การดาเนินงานดังกล่าว
ยังคงอยู่ในช่วงเวลาตามที่ระบุในสัญญา โดยขอฟังผลการเจรจาในเรื่องการสร้างทางรถไฟ ซึ่งตัวแทนจีนยืนยัน
ว่ามีความเกี่ยวพันกันระหว่างสองสัญญานี้ อย่างไรก็ตาม กยท.ได้ขอความชัดเจนในเรื่องของเวลาและขอให้มี
การดาเนินการจ่ายเงินในส่วนของคาสั่งซื้อเดิมให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ปัญหาการชะลอส่งมอบยางให้กับทางซิโนเคม
ไม่ส่งผลกระทบต่อ กยท. แต่อย่างใด เพราะปัจจุบันมีผู้ซื้อจากหลายบริษัทให้ความสนใจและแสดงความจานง
ในการขอซื้อยาง เนื่องจากเห็นว่า กยท. มีบทบาทในการเป็นตัวกลางรวบรวมยางจากเกษตรกรและปรับ
คุณภาพยางให้ได้มาตรฐาน และขณะนี้กาลังเตรียมที่จะตกลงเรื่องเงื่อนไขราคา ซึ่งซิโนเคมก็เป็นผู้ซื้อรายหนึ่ง
เช่นกัน และทุกวันนี้สัญญายังคงเดินหน้าซื้อขายยางตามสัญญาต่อไป และที่สาคัญ การขายยางของ กยท. จะ
เน้นการค้าขายยางโดยมองหาตลาดใหม่ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน กลุ่มหรือสถาบัน
เกษตรกรในการร่วมกันพัฒฯสินค้าและตลาดยาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบกิจการยางทุกฝ่าย
“ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการยางพาราโลกขึ้นอยู่กับแนวโน้มและภาพรวมเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของราคาน้ามันดิบ การพัฒนาในภาคส่วนอุตสาหกรรมยางสังเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงของ
ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการเติบโตของปริมาณความต้องการ
ยางพาราโลก ซึ่งค่าเฉลี่ยการเติบโตของปริมาณความต้องการยางพาราต่อปีประมาณ ร้อยละ 3.3 ดังนั้น

-4ค่าเฉลี่ยการเติบโตของปริมาณความต้องการใช้ยางต่อปีอาจจะอยู่ในช่วง ร้อยละ 2 - 4 ต่อปี นอกจากนี้ ราคา
ยางในตลาดล่วงหน้าซึ่งเป็นตลาดที่ทราบปริมาณความต้องการของผู้ซื้อและปริมาณยางที่ต้องเก็บไว้เพื่อส่ง
มอบ จึงสามารถกาหนดราคาได้ แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายยางปัจจุบันในประเทศไทยแล้ว
พบว่าราคาสินค้าและค่าขนส่ง รวมถึงค่าภาษีทั้งในประเทศและภาษีนาเข้าในต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นจริงแล้ว
จะเห็นได้ว่าราคาซื้อขายยางในประเทศไทยมีแนวโน้มจะสูงกว่าราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นอยู่ เพราะ
ยางที่มีการซื้อขายปัจจุบันในประเทศถือว่ามีคุณภาพสูงกว่ายางที่ถูกเก็บไว้สาหรับซื้อขายในอนาคต ” ดร.ธีธัช
กล่าว
3. กยท. เตรียมเชิญหน่วยงานภาครัฐ เดินหน้าตามนโยบายการใช้ยางในประเทศ
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย ได้ดาเนิน
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยหลังปิด
โครงการฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา กยท. รับซื้อยางเป็นจานวน 2,892 ตัน จากการสารวจปริมาณ
ความต้องการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐทั้ง 10 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559) มีปริมาณรวม
ทั้งสิ้น 4,840.47 ตัน แบ่งเป็น น้ายางข้น 3,971 ตัน และยางแห้ง 873.17 ตัน ซึ่งแต่ละหน่วยงานแจ้งความ
ต้องการใช้ยาง มายัง กยท. ดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความต้องการยางในปริมาณ 399.75 ตัน
แบ่งเป็น น้ายางข้น 174.75 ตัน และยางแห้ง 225 ตันกระทรวงกลาโหม มีความต้องการใช้ยางแห้ง ในปริมาณ
44.62 ตัน กระทรวงคมนาคม มีความต้องการใช้น้ายางข้น ในปริมาณ 3,586.30 ตัน กระทรวงศึกษาธิการ มี
ความต้องการยางในปริมาณ 496.24 ตัน แบ่งเป็น น้ายางข้น 4.99 ตัน และยางแห้ง 493.25 ตัน กระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความต้องการใช้น้ายางข้น ในปริมาณ 187.47 ตัน กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ความต้องการใช้ยางแห้ง ในปริมาณ 29.70 ตัน กทม. มีความต้องการยางในปริมาณ 96.39 ตัน แบ่งเป็น
น้ายางข้น 17.49 ตัน และยางแห้ง 80.60 ตัน สาหรับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ยังไม่มี
การแจ้งความต้องการใช้ยาง ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐมีการแจ้งแผนการรับมอบยางที่ชัดเจนมาเพิ่มเติม
กยท. จะเร่งประสานกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ในการจาหน่ายยางให้หน่วยงาน
ภาครัฐต่อไป
“ สาหรับในปีงบประมาณ 2560 กยท. ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึง
แนวทางในการในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ โดยในเร็วๆ นี้ กยท. วางแผนเชิญหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อหารือถึงปริมาณความต้องการใช้ยางของแต่ละหน่วยงานในปีงบประมาณนี้ ” ดร.ธี
ธัช เผยเพิ่มเติม

-54. กยท. ขยายเวลา รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2559 เปิดโอกาสให้เกษตรกรฯ ที่ไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ทัน เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายด้านยาง
ต่อไป
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
เกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกาหนดนโยบายด้านยางพารา ซึ่ง
เริ่มจัดข้อมูลโดยให้เกษตรกรชาวสวนยางมาแจ้งข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน
2559 ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด และให้โอกาสให้เกษตรกรฯ ที่ไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ทัน
กยท. จึงประกาศขยายเวลาการรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไปจนถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ การรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรฯ ครั้งนี้ ไม่ใช่การรับรองสิทธิ์การเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง
ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ์ในที่ดิน
สวนยาง
5. กยท.ไฟเขียว แผนปฏิบัติการดิจิทัล การยางแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 พร้อมเดินหน้า
บริหารและบริการด้านยางพาราด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บอร์ดการยางฯ เห็นชอบ เพื่อแผน
ยุทธศาสตร์ดิจิทัลของการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแผนนี้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตอบสนองแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย ทั้งในเรื่องการสร้างรายได้
การพัฒนายางพารา การวิจัยและนวัตกรรม และบริหารจัดการภายในองค์กร และการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และยังเป็นบูรณาการรองรับการหลอมรวมของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความซ้าซ้อนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่เดิม แนวทางหลักของการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กยท.
ครั้งนี้ คือ “หลอมรวม หยั่งราก สร้างรายได้ พัฒนายั่งยืน”
ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคต การยางแห่งประเทศไทยจะยกระดับเรื่องตลาดยางพารา
ศูนย์กลางการซื้อขาย ขณะเดียวกัน มีการรวบรวมข้อมูลเรื่องของราคากลางยางพาราทั้งประเทศ ปริมาณการ
ซื้อขายในแต่ละวัน และบริการองค์ความรู้ต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติดิจิทัล 4 ปี ของ กยท. โดยในแต่ละปีจะมี
เป้าหมายในการเดินหน้าพัฒนาระบบด้วยแนวทาง หลอมรวม หยั่งราก สร้างรายได้ พัฒนายั่งยืน ในปีแรก
เดินหน้าเรื่องการหลอมรวม ด้วยการจัดวางโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอกับหน่วยงานใหม่ที่ควบรวม พร้อมทั้ง
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมให้รองรับหน่วยงานใหม่ สามารถสื่อสารในองค์กรได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และ
ปลอดภัย ปีที่ 2-4 กยท.จะพัฒนาระบบสารสนเทศหลักแบบศูนย์รวมด้วยการบูรณาการด้านข้อมูล

-6เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการด้านตลาดยาง การรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งก็จะทาให้เกษตรกรขายยางได้ตามราคากลาง ในราคาที่เป็นธรรม เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผู้ประกอบการเองซื้อได้ในราคาที่พอใจได้คุณภาพที่ต้องการในรูปแบบบริการโมบายแอพพลิเคชั่นเป็นการเพิ่ม
ช่องทางสื่อสารและให้บริการที่สะดวกเพิ่มขึ้น รวมทั้ง การบริการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการจัดการ
สวนยางอย่างยั่งยืน สารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรจะมีช่องทางของข้อมูลข่าวสารที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพื่อรับความช่วยเหลือตามมาตรา 49 ในแต่ละวงเล็บ ทั้งนี้ การให้บริการข้อมูล
ของเกษตรกรชาวสวนยาง แบบอีเซอร์วิส ( E-service) จะเป็นการส่งเสริม การพัฒนาการทาสวนยาง การ
ให้บริการเกษตรกร ผ่านทางทะเบียนข้อมูลเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ สามารถนาข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นมา
ใช้ในการวางแผนการปลูกวางแผนการจัดการสวน วางแผนในการดาเนินการในแต่ละช่วงเวลาให้เกิดความ
เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีในการยกระดับการให้บริการและสวัสดิการแก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มรูปแบบ

วันที่ 27 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : ANRPC ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการใช้ยาง

ANRPC ตั้งเป้าเพิ่มปริมาณการใช้ยาง
Written by: กอง บก.ข่าวเศรษฐกิจ

กรุงเทพฯ 27 ต.ค. – สมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ จะเพิ่มปริมาณการใช้ยางเพื่อแก้ปัญหาอย่าง
ยั่งยืน พร้อมกาหนดเป้าหมายการใช้ยางธรรมชาติ 3 ปีแรกไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ในกลุ่มประเทศสมาชิก
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมสมัชชาประจาปี
2559 ของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ หรือ ANRPC ที่ประเทศอินเดีย มีประเทศสมาชิกเข้าร่วม 11 ประเทศ
คือ อินเดีย เจ้าภาพ ,ไทย,อินโดนีเซีย ,มาเลเซีย ,จีน ,ศรีลังกา,เวียดนาม,กัมพูชา,สิงคโปร์ ,ฟิลิปปินส์ และปาปัว
นิวกินี นั้นที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า ควรผลักดันหรือพยุงราคายางเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับ
เกษตรกรชาวสวนยาง โดยจะต้องมีการใช้ยางพาราให้มากขึ้นในประเทศสมาชิก ดังนั้นการใช้ยางธรรมชาติทา
ถนนราดยางถือเป็นอีกหนึ่งสิธีในการเพิ่มปริมาณการใช้ยาง
ซึ่งที่ประขุมได้มีข้อตกลงว่า ประเทศสมาขิกต้องกาหนดเป้าหมายการใช้ยางธรรมชาติในการทาถนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของถนนที่สร้างใหม่และซ่อมแซมในช่วง 3 ปีแรก และเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ภายใน 5 ปี
คาดว่าจะเพิ่มการใช้ยางธรรมชาติได้ไม่ต่ากว่าปีละ 1 ล้านตัน โอกาสที่ยางพาราจะขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 60
บาทคงจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ – สานักข่าวไทย

วันที่ 27 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : NRPC ย้า เพิ่มปริมาณการใช้ยาง เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมกาหนดเป้าใช้ยาง
ธรรมชาติ 3 ปีแรก ไม่ต่ากว่า 50% ในกลุ่มประเทศ
สมาชิก
NRPC ย้า เพิ่มปริมาณการใช้ยาง เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน พร้อมกาหนดเป้าใช้ยางธรรมชาติ 3 ปีแรก ไม่
ต่ากว่า 50% ในกลุ่มประเทศสมาชิก
ที่ประชุมสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ( ANRPC) ย้า การเพิ่มปริมาณการใช้ยางช่วยแก้ปัญหาราคา
ยางพาราได้ยั่งยืน พร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการใช้ยางธรรมชาติของกลุ่มประเทศสมาชิกต้องไม่ต่ากว่า 50%
ในช่วง 3 ปีแรกนี้
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ในการประชุมสมัชชาประจาปี 2559
ของสมาคมผู้ผลิตยางธรรมชาติ The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) ณ
เมือง Guwahati รัฐ Assam ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 17-22 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มีประเทศสมาชิกเข้า
ร่วมประชุม จานวน 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย จีนอินเดีย ศรีลังกา
เวียดนาม กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ ปาปัวนิวกินีโดยที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า ควรผลักดันหรือ
พยุงราคายาง เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการใช้ยางพาราให้มากขึ้น ซึ่งเป็น
การแก้ปัญหาที่ดีและยั่งยืนที่สุด ดังนั้น การใช้ยางธรรมชาติในการทาถนนลาดยางถือเป็นอีกวิธีในเพิ่มปริมาณ
การใช้ยาง
"ทั้งนี้ ในที่ประชุม ANRPC จึงมีข้อตกลงว่า ประเทศสมาชิกต้องกาหนดเป้าหมายการใช้ยางธรรมชาติ
ในถนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของถนนที่สร้างใหม่และซ่อมแซมในช่วง 3 ปีแรก และเพิ่มเป็นร้อยละ 100
ภายใน 5 ปี ซึ่งหากประมาณการใช้ยางพาราผสมยางมะตอยของประเทศสมาชิก ANRPCเมื่อใช้ในการลาด
ถนนทุกเส้นทางทั้งหมดแล้ว จะสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านตันโดย
ผู้แทนแต่ละประเทศจะต้องนาข้อเสนอแนะไปรายงานต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศตามช่องทางที่เหมาะสม
สาหรับประเทศไทยอาสาที่จะให้ความรู้ทางวิชาการและเป็นที่ปรึกษาให้กับประเทศสมาชิกเนื่องจากประเทศ
ไทยมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุด" ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติม

วันที่ 27 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : "เกษตรฯ"เลื่อนเสนอครม.ช่วยชาวสวน
ยาง
"เกษตรฯ"เลื่อนเสนอครม.ช่วยชาวสวนยาง
พิกัดข่าวค่า
พล.ต.สรรเสริญ แก้วกาเนิด โฆษกประจาสานักนายกรัฐนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
วันนี้ยังไม่มีการเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อชดเชยรายได้ในภาวะที่ราคายางตกต่า
ต่อเนื่อง
ทั้งนี้ มีรายงานว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเตรียมรายละเอียดไม่เรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมไม่
ทันในสัปดาห์นี้ แต่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เวลา 2 สัปดาห์ ในการสรุปข้อมูล จึงมีเวลา
พอที่จะเสนอ ครม.ในสัปดาห์หน้าได้
ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ส่วนการชุมนุมเพื่อให้รัฐบาลช่วยเหลือของ
เกษตรกรชาวสวนยาง นายกรัฐมนตรีระบุว่า ขอให้เกษตรกรเคารพต่อกฎหมายและต่อคาสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือแต่จะมีการหารือผ่านคณะกรรมการยางในกรอบ
พระราชบัญญัติยางพาราเท่านั้น ซึ่งความเคลื่อนไหวในช่องทางอื่น นอกช่องทางนี้รัฐบาลจะไม่ให้เครดิต
เนื่องจากเมื่อทาความเข้าใจกับกลุ่มหนึ่งเป็นที่เรียบร้อย อีกกลุ่มที่ไม่เข้าใจก็ออกมาชุมนุมใหม่ ซึ่งรูปแบบ
เช่นเดิมนี้ทาให้หาทางแก้ไขปัญหาไม่ได้ โดยระบุว่าถ้ากลุ่มใดไม่สนองตอบนโยบายของรัฐบาลและคสช. จะ
ไม่ให้การช่วยเหลือ
นายกรัฐมนตรี สั่งการให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศให้ได้มากที่สุด ซึ่งอาจนามาใช้การทาถนนเพื่อ
เพิ่มความแข็งแกร่งมากขึ้น เนื่องจากเมื่อใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ จะเพิ่มความแข็งแรงของถนนได้ 40%
แต่ในทางกลับกันจะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น 13-15% นอกจากนี้ได้สั่งการให้นายางพาราไปเป็นส่วนประกอบ
การสร้างสนามกีฬา และการเร่งรัดการจัดตั้งรับเบอร์ซิตี้
สาหรับมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางที่กระทรวงเกษตรฯ เตรียมไว้เป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือให้
ชาวสวนยางไร่ละ 1,250 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ โดยจ่ายให้ทั้งชาวสวนและผู้กรีดยางในอัตรา 40:60

-2ครม.อนุมัติขายยางจีทูจีกับจีน2แสนตัน
นอกจากนี้ มีรายงานว่า ครม.รับทราบสัญญาการขายยางแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี ระหว่างไทยและจีน
ตามที่สานักงานอัยการสูงสุดตรวจสอบสัญญาแล้ว โดยมอบหมายให้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้
ลงนามกับบริษัทชิโนเคม ของจีน จานวน 2 แสนตัน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการส่งออกยางไปจีนเพิ่มมากขึ้น

วันที่ 27 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : กยท.เร่งชิโนเคมรับส่งมอบยางพารา
ลอต2
กยท.เร่งชิโนเคมรับส่งมอบยางพาราลอต2
การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท.เร่ง บ.ชิโนเคม รับส่งมอบยางพารา ลอต 2 หลังชะลอการรับมอบมา
ตั้งแต่ เม.ย. 59

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขาย
ยางให้กับบริษัท ซิโนเคม อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอร์เรชั่น จากัด บริษัทผู้แทนของประเทศจีน ว่า ด้านของ
กยท. ได้มีการติดตามและเร่งรัดให้บริษัทดังกล่าวให้เกิดการส่งมอบยางพาราในลอตที่ 2 ขึ้นตามช่วงเวลาที่
กาหนด หลังจากที่ได้มีการชะลอการส่งมอบยางมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากทางบริษัทได้ขอเวลาในการฟังผล
การเจรจาในเรื่องการสร้างทางรถไฟ เพราะมีส่วนเกี่ยวพันระหว่างสัญญาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ สาหรับปัญหาที่เกิดขึ้น
จะไมากระทบต่อ กยท. เพราะขณะนี้มีผู้ซื้อจากหลายบริษัทได้แจ้งความจานงขอซื้อยางจาก กยท. รวมถึง
กยท. จะเร่งหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อขายยางพาราที่ผลิตในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ทางการจีนและทางการไทยได้ทาสัญญาซื้อขายยาง จานวน 2 แสนตัน โดยส่งมอบ
เดือนละ 16,667 ตัน จานวน 12 งวด คิดราคาซื้อขายตามราคาเฉลี่ยของตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว หรือ
TOCOM และตลาดซื้อขายยางล่วงหน้าสิงคโปร์ หรือ SICOM และได้มีการส่งมอบยางลอตแรก เมื่อเดือน
เมษายน 2559 มูลค่า 26 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้ขอชะลอการส่งมอบยางลอตที่ 2 จนถึงปัจจุบัน

วันที่ 27 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : กยท. แจงความคืบหน้าขายยางให้กับ
บริษัท ซิโนเคม พร้อมเผย แนวโน้มราคายางของ
ประเทศ
กยท. แจงความคืบหน้าขายยางให้กับ บริษัท ซิโนเคม พร้อมเผย แนวโน้มราคายางของประเทศ
การยางฯ ชี้แจงความคืบหน้าการซื้อขายยางกับบริษัทซิโนเคม ไม่ส่งผลกระทบต่อ
เปิดเผยแนวโน้มราคายางของประเทศไทยคาดว่าจะดีขึ้น

กยท. พร้อม

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องด้วยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยได้จัดทาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565และบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรเป็นความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ร่วมกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่แสดงเจตจานงในการซื้อสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าวและยางพาราจากประเทศไทย ทั้งนี้
ยางพารา เป็นสินค้าเกษตรที่สาคัญของไทย ได้มอบให้การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบซื้อขายยางกับ บริษัท ซิโนเคมอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์เปอร์เรชั่น จากัดเป็นบริษัท
ผู้แทนของประเทศจีน โดยได้ทาสัญญาซื้อขายยาง จานวน 2 แสนตัน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 จานวน
1.5 แสนตัน และยางแท่ง STR 20 จานวน 5 หมื่นตัน และจะต้องส่งมอบเดือนละ 16,667 ตัน รวม 12 งวด
คิดราคาซื้อขายตามราคาเฉลี่ยของตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว ( TOCOM)และตลาดซื้อขายยางล่วงหน้า
สิงคโปร์ (SICOM)ซึ่งได้ส่งมอบยางล๊อตแรกไปเมื่อเดือนเมษายน 2559 จานวน 16,667ตัน มูลค่า 26 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หลังจากนั้นบริษัท ซิโนเคม ได้ขอชะลอส่งมอบยางล๊อตที่ 2 จนถึงปัจจุบัน
ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. มีความพยายามในการเร่งรัดให้ซิโนเคมปฏิบัติตามสัญญา ซึ่ง
หลังจากมีการเจรจาทางซิโนเคมแจ้งว่าจะชะลอการส่งมอบยางในงวดที่ 2 แต่ทั้งนี้ การดาเนินงานดังกล่าว
ยังคงอยู่ในช่วงเวลาตามที่ระบุในสัญญา โดยขอฟังผลการเจรจาในเรื่องการสร้างทางรถไฟ ซึ่งตัวแทนจีนยืนยัน
ว่ามีความเกี่ยวพันกันระหว่างสองสัญญานี้ อย่างไรก็ตาม กยท.ได้ขอความชัดเจนในเรื่องของเวลาและขอให้มี
การดาเนินการจ่ายเงินในส่วนของคาสั่งซื้อเดิมให้เรียบร้อย ทั้งนี้ปัญหาการชะลอส่งมอบยางให้กับทางซิโนเคม
ไม่ส่งผลกระทบต่อ กยท. แต่อย่างใด เพราะปัจจุบันมีผู้ซื้อจากหลายบริษัทให้ความสนใจและแสดงความจานง
ในการขอซื้อยางเนื่องจากเห็นว่า กยท.มีบทบาทในการเป็นตัวกลางรวบรวมยางจากเกษตรกรและปรับคุณภาพ
ยางให้ได้มาตรฐาน และขณะนี้กาลังเตรียมที่จะตกลงเรื่องเงื่อนไขราคา ซึ่งซิโนเคมก็เป็นผู้ซื้อรายหนึ่งเช่นกัน
และทุกวันนี้สัญญายังคงเดินหน้าซื้อขายยางตามสัญญาต่อไป และที่สาคัญ การขายยางของ กยท.

-2จะเน้นการค้าขายยางโดยมองหาตลาดใหม่ๆพร้อมทั้งส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน กลุ่มหรือ
สถาบันเกษตรกรในการร่วมกันพัฒนาสินค้าและตลาดยาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบกิจการยาง
ทุกฝ่าย
"ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการยางพาราโลกขึ้นอยู่กับแนวโน้มและภาพรวมเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของราคาน้ามันดิบ การพัฒนาในภาคส่วนอุตสาหกรรมยางสังเคราะห์ และการเปลี่ยนแปลงของ
ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยการเติบโตของปริมาณความต้องการ
ยางพาราโลก ซึ่งค่าเฉลี่ยการเติบโตของปริมาณความต้องการยางพาราต่อปีประมาณร้อยละ
3.3 ดังนั้น
ค่าเฉลี่ยการเติบโตของปริมาณความต้องการใช้ยางต่อปีอาจจะอยู่ในช่วง ร้อยละ 2 - 4 ต่อปี นอกจากนี้ ราคา
ยางในตลาดล่วงหน้าซึ่งเป็นตลาดที่ทราบปริมาณความต้องการของผู้ซื้อและปริมาณยางที่ต้องเก็บไว้เพื่อส่ง
มอบจึงสามารถกาหนดราคาได้ แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาซื้อขายยางปัจจุบันในประเทศไทยแล้ว
พบว่าราคาสินค้าและค่าขนส่ง รวมถึงค่าภาษีทั้งในประเทศและภาษีนาเข้าในต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นจริงแล้ว
จะเห็นได้ว่าราคาซื้อขายยางในประเทศไทยมีแนวโน้มจะสูงกว่าราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นอยู่ เพราะ
ยางที่มีการซื้อขายปัจจุบันในประเทศถือว่ามีคุณภาพสูงกว่ายางที่ถูกเก็บไว้สาหรับซื้อขายในอนาคต " ดร.ธีธัช
กล่าว

วันที่ 27 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : กยท. ขยายเวลา รับแจ้งข้อมูลเกษตรกร
ที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่
30 ธันวาคม 2559 เปิดโอกาสให้เกษตรกรฯ...
กยท. ขยายเวลา รับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่
30
ธันวาคม 2559 เปิดโอกาสให้เกษตรกรฯ ที่ไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ทัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
กาหนดนโยบายด้านยางพาราต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday October 27, 2016 16:52
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า กยท. ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
เกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกาหนดนโยบายด้านยางพารา ซึ่ง
เริ่มจัดข้อมูลโดยให้เกษตรกรชาวสวนยางมาแจ้งข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน
2559 ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากที่สุด และให้โอกาสให้เกษตรกรฯ ที่ไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ทัน
กยท. จึงประกาศขยายเวลาการรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไปจนถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ การรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรฯ ครั้งนี้ ไม่ใช่การรับรองสิทธิ์การเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง
ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และความชอบธรรมในการครอบครองสิทธิ์ในที่ดิน
สวนยาง

วันที่ 27 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : กยท. ไฟเขียว เผยแผนปฏิบัติการดิจิทัล
การยางแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 พร้อม
เดินหน้า บริหารและบริการด้านยางพาราด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล...
กยท. ไฟเขียว เผยแผนปฏิบัติการดิจิทัล การยางแห่งประเทศไทย ปี 2560-2564 พร้อมเดินหน้า บริหาร
และบริการด้านยางพาราด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเพิ่มช่องทางรับทราบข้อมูลและให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บอร์ดการยางฯ เห็นชอบ เพื่อแผน
ยุทธศาสตร์ดิจิทัลของการยางแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งแผนนี้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตอบสนองแผนวิสาหกิจการยางแห่งประเทศไทย ทั้งในเรื่องการสร้างรายได้
การพัฒนายางพารา การวิจัยและนวัตกรรม และบริหารจัดการภายในองค์กร และการให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และยังเป็นบูรณาการรองรับการหลอมรวมของหน่วยงาน ในขณะเดียวกันก็ช่วยลดความซ้าซ้อนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่เดิม แนวทางหลักของการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ กยท.
ครั้งนี้ คือ "หลอมรวม หยั่งราก สร้างรายได้ พัฒนายั่งยืน"
ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคต การยางแห่งประเทศไทยจะยกระดับเรื่องตลาดยางพารา
ศูนย์กลางการซื้อขาย ขณะเดียวกัน มีการรวบรวมข้อมูลเรื่องของราคากลางยางพาราทั้งประเทศ ปริมาณการ
ซื้อขายในแต่ละวัน และบริการองค์ความรู้ต่างๆ ภายใต้แผนปฏิบัติดิจิทัล 4 ปี ของ กยท. โดยในแต่ละปีจะมี
เป้าหมายในการเดินหน้าพัฒนาระบบด้วยแนวทาง หลอมรวม หยั่งราก สร้างรายได้ พัฒนายั่งยืน ในปีแรก
เดินหน้าเรื่องการหลอมรวม ด้วยการจัดวางโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอกับหน่วยงานใหม่ที่ควบรวม พร้อมทั้ง
ปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมให้รองรับหน่วยงานใหม่ สามารถสื่อสารในองค์กรได้อย่างทั่วถึง มั่นคง และ
ปลอดภัย ปีที่ 2-4 กยท.จะพัฒนาระบบสารสนเทศหลักแบบศูนย์รวมด้วยการบูรณาการด้านข้อมูล เพื่อ
ให้บริการแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการด้านตลาดยาง การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ยาง ซึ่งก็จะทาให้เกษตรกรขายยางได้ตามราคากลาง ในราคาที่เป็นธรรม เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ผู้ประกอบการเองซื้อได้ในราคาที่พอใจได้คุณภาพที่ต้องการในรูปแบบบริการโมบายแอพพลิเคชั่นเป็นการเพิ่ม
ช่องทางสื่อสารและให้บริการที่สะดวกเพิ่มขึ้น รวมทั้ง การบริการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการจัดการ
สวนยางอย่างยั่งยืน สารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรจะมีช่องทางของข้อมูลข่าวสารที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพื่อรับความช่วยเหลือตามมาตรา 49 ในแต่ละวงเล็บ ทั้งนี้ การให้บริการข้อมูล
ของเกษตรกรชาวสวนยาง แบบอีเซอร์วิส (E-service) จะเป็นการส่งเสริม การพัฒนาการทาสวนยาง

-2การให้บริการเกษตรกร ผ่านทางทะเบียนข้อมูลเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ สามารถนาข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น
มาใช้ในการวางแผนการปลูกวางแผนการจัดการสวน วางแผนในการดาเนินการในแต่ละช่วงเวลาให้เกิดความ
เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีในการยกระดับการให้บริการและสวัสดิการแก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเต็มรูปแบบ

วันที่ 27 ตุลาคม 2559
หัวข้อข่าว : กยท. เตรียมเชิญหน่วยงาน

ภาครัฐ ทั้ง 10 กระทรวงร่วมหารือแนว
ทางการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารา...
กยท. เตรียมเชิญหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง 10 กระทรวงร่วมหารือแนวทางการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารา
ของหน่วยงาน ในปีงบ 2560 พร้อม ร่วมเดินหน้าตามนโยบายการใช้ยางภายในประเทศ
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า การยางแห่งประเทศไทย ได้ดาเนิน
โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 โดยหลังปิด
โครงการฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา กยท. รับซื้อยางเป็นจานวน 2,892 ตัน จากการสารวจปริมาณ
ความต้องการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐทั้ง 10 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559) มีปริมาณรวม
ทั้งสิ้น 4,840.47 ตัน แบ่งเป็น น้ายางข้น 3,971 ตัน และยางแห้ง 873.17 ตัน ซึ่งแต่ละหน่วยงานแจ้งความ
ต้องการใช้ยาง มายัง กยท. ดังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความต้องการยางในปริมาณ 399.75 ตัน
แบ่งเป็น น้ายางข้น 174.75 ตัน และยางแห้ง 225 ตันกระทรวงกลาโหม มีความต้องการใช้ยางแห้ง ในปริมาณ
44.62 ตัน กระทรวงคมนาคม มีความต้องการใช้น้ายางข้น ในปริมาณ 3,586.30 ตัน กระทรวงศึกษาธิการ มี
ความต้องการยางในปริมาณ 496.24 ตัน แบ่งเป็น น้ายางข้น 4.99 ตัน และยางแห้ง 493.25 ตัน กระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความต้องการใช้น้ายางข้น ในปริมาณ 187.47 ตัน กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ความต้องการใช้ยางแห้ง ในปริมาณ 29.70 ตัน กทม. มีความต้องการยางในปริมาณ 96.39 ตัน แบ่งเป็น
น้ายางข้น 17.49 ตัน และยางแห้ง 80.60 ตัน สาหรับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ยังไม่มี
การแจ้งความต้องการใช้ยาง ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐมีการแจ้งแผนการรับมอบยางที่ชัดเจนมาเพิ่มเติม
กยท. จะเร่งประสานกับเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ในการจาหน่ายยางให้หน่วยงาน
ภาครัฐต่อไป
" สาหรับในปีงบประมาณ 2560 กยท. ได้หารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึง
แนวทางในการในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ โดยในเร็วๆ นี้ กยท. วางแผนเชิญหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อหารือถึงปริมาณความต้องการใช้ยางของแต่ละหน่วยงานในปีงบประมาณนี้" ดร.ธี
ธัช เผยเพิ่มเติม

