วันที่ 11 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว ภาพข่าว: อสป. จับมือ กยท. ปันน้้าใจ
ช่วยเหลือชาวนาไทย

ภาพข่าว: อสป. จับมือ กยท. ปันน้้าใจช่วยเหลือชาวนาไทย
การยางแห่งประเทศไทย — 11 พฤศจิกายน 2559

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผู้แทนจากองค์การสะพานปลา ร่วมแบ่งปันน้้าใจ
ช่วยเหลือชาวนาไทย ซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา
จากการยางแห่งประเทศไทย จ้านวน 200 ถุง ราคาถุงละ 165 บาท โดยมี นายสง่า ทองทิพย์
ผู้อ้านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะร่วมให้การต้อนรับ ณ การยางแห่งประเทศไทย
ส้านักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

วันที่ 11 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว ภาพข่าว: อสป. จ ับมือ กยท. ปัน
่ ยเหลือชาวนาไทย
นา้ ใจชว

ภาพข่าว: อสป. จับมือ กยท. ปันน้้าใจช่วยเหลือชาวนาไทย
- ThaiPR.net
กรุงเทพฯ--11พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผู้แทนจากองค์การสะพานปลา ร่วมแบ่งปัน
น้้าใจช่วยเหลือชาวนาไทย ซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของสหกรณ์การเกษตรพิมาย
จ.นครราชสีมา จากการยางแห่งประเทศไทย จ้านวน 200 ถุง ราคาถุงละ 165 บาท
โดยมี นายสง่า ทองทิพย์ ผู้อ้านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และคณะร่วมให้การ
ต้อนรับ ณ การยางแห่งประเทศไทย ส้านักงานใหญ่ บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

วันที่ 11 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว ภาพข่าว: การยางแห่งประเทศไทย ร่วม
ประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) เพื่อ
เร่งหาข้อสรุปความร่วมมือในการบริหารจัดการ
ยางพาราทั้งระบบของโลก ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ภาพข่าว: การยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) เพื่อเร่งหา
ข้อสรุปความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก ณ ประเทศอินโดนีเซีย
การยางแห่งประเทศไทย — 11 พฤศจิกายน 2559 14:00

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่าง
ประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC) ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง
วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อเร่งหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของ
โลก อาทิ การพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค
(RRM) ผลการด้าเนินการตามมาตรการก้าหนดปริมาณการส่งออก (AETS) การสร้างความร่วมมือระหว่างสภา
ไตรภาคีกับประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน เพื่อน้าเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคี
ยางระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุม โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม
2559 ณ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว ผู้ว่าฯ "กยท" บินประชุมที่จาร์กาต้า ถก
จัดการ "ยางพารา" ทั้งระบบ

ผู้ว่าฯ "กยท" บินประชุมที่จาร์กาต้า ถกจัดการ "ยางพารา" ทั้งระบบ

11 พ.ย.59 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) พร้อมด้วย รอง ผวก.ด้านอุตสาหกรรม , ผอ.
สถาบันวิจัยยาง และคณะ เข้าร่วมประชุมสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ( ITRC) ณ กรุงจาร์กาต้า ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อ
เร่งหาข้อสรุปเรื่องความร่วมมือกันในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของโลก
ดร.ธีธัช ระบุว่า การประชุมในครั้งนี้ มีวาระที่น่าสนใจ ประกอบดเวย การสร้างความร่วมมือระหว่าง สภาไตรภาคี กับ
ประเทศจีน และประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียน การความก้าวหน้าในการพยากรณ์อุปสงค์ อุปทาน ยางพาราของโลก
ความก้าวหน้าในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค ( RRM) และ ผลการด้าเนินการตามมาตราการก้าหนดปริมาณการส่งออก
(AETS)
"การประชุมในครั้งนี้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง
จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ธ.ค.59 ที่กรุงเทพมหานคร" ดร.ธีธัช กล่าว

วันที่ 11 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว เมืองตรัง ต้นแบบ “ยางแผ่นพรีเมียม”
พร้อมขยายเครือข่ายทั้งจังหวัด

เมืองตรัง ต้นแบบ “ยางแผ่นพรีเมียม” พร้อมขยายเครือข่ายทั้งจังหวัด
นอกจากประเทศไทยจะเป็น “เอก”ของโลก ด้านการผลิตและส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลกแล้ว เรา
ยังมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตยางคุณภาพ
หนึ่งในยางคุณภาพขึ้นชื่อของไทย คือ ยางแผ่นรมควัน ยางประเภทนี้ต้องใช้ความพิถีพิถันในการผลิต
โดยเฉพาะความสะอาดต้องใช้ความละเอียดทุกขั้นตอน
แต่เมื่อเทรนด์ความต้องการใช้วัตถุดิบยางที่เปลี่ยนไป ท้าให้ “ยางแท่ง” เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ประกอบกับ
ภาวะราคายางตกต่้าเกษตรกรส่วนใหญ่จึงหันมาผลิตยางก้อนถ้วยป้อนอุตสาหกรรมยางแท่งเป็นหลัก ซึ่งมี
ต้นทุนต่้ากว่าการผลิตยางแผ่น เป็นต้น

หากแต่ส้าหรับผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นคุณภาพ ยังคงมีความต้องการยางใช้แผ่นรมควัน เช่น ล้อยางรถยนต์ พื้น
รองเท้า และสายพานต่างๆ เป็นต้น
ขณะที่บริษัทผู้ผลิตยางเองก็ประสบปัญหาเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบยางแผ่นรมควัน มีคุณภาพไม่สม่้าเสมอ ซึ่ง
จะมีผลต่อการควบคุมการผลิตสินค้า ภายหลังจึงมีบางบริษัทจับมือกับสหกรณ์ผู้ผลิตยาง เพื่อควบคุมการผลิต
วัตถุดิบตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะท้าให้ได้คุณภาพตามความต้องการ พร้อมกับซื้อยางราคาสูง ดังตัวอย่างของ กลุ่ม
บริษัท IRC กับ สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ้ากัด ใน จ.ตรัง เป็นต้น
สอดคล้องกับ นโยบายของ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเกษตรกรหันมาผลิตยางคุณภาพ
และมีการก้าหนดมาตรฐานขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ยางมีความมั่นใจ และพร้อมที่จะซื้อยางในราคาสูง

เรื่องนี้ ดร.ธีธัช สุขสะอาดผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยว่า กยท. มีต้องการพัฒนาคุณภาพ
ยางพาราของไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแปรรูปขั้นกลางเป็นยางแผ่น
รมควัน ซึ่งในแต่ละปีมีปริมาณการส่งออกยางแผ่นรมควันหลายล้านบาท อย่างในปี 2558 ที่ผ่านมา ประเทศ
ไทยส่งออกยางแผ่นรมควันประมาณ 6.4 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 35,628 ล้านบาท
ทั้งนี้เพื่อให้คุณภาพของยางแผ่นรมควันได้มาตรฐานสากล กยท.จึงมีการออกใบรับรองมาตรฐาน GMP ให้กับ
โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 5906-2556
เรื่องการปฏิบัติที่ดีส้าหรับการผลิตยางแผ่นรมควัน (GOOD MANUFACTURING PRACTICES FOR RIBBED
SMOKED SHEET) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องอุตสาหกรรมยาง ของ
กยท.เริ่มตั้งแต่น้ายางที่กรีดลงถ้วย ภาชนะที่ใส่ การรีดยาง การรมควัน คัดชั้นคุณภาพ การบรรจุ และขนส่ง
ทุกขั้นตอนจะถูกควบคุมอย่างละเอียด

ขณะนี้ กยท.ดูแลและส่งเสริมการด้าเนินงานธุรกิจแปรรูปด้วยการสร้างโรงอบ/รมยางของสหกรณ์กองทุนสวน
ยาง ทั่วประเทศ จ้านวน 176 แห่ง และ จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในล้าดับต้นๆ ของประเทศที่มีสหกรณ์ด้าเนิน
ธุรกิจในการแปรรูปยางแผ่นรมควันมากถึงจ้านวน 30 สหกรณ์ นับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างที่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรมีความต้องการยกระดับสินค้าของตนเอง พร้อมรับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามมาตรฐาน
GMP ยางแผ่นรมควัน
ล่าสุด กยท.ได้ให้การตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงงานยางแผ่นรมควันและผ่านการรับรองแล้ว จ้านวน
5 สหกรณ์ ใน จ.ตรัง ได้แก่
สหกรณ์กองทุนสวนยางโพธิ์โทน จ้ากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี จ้ากัด
สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ้ากัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองบัว จ้ากัด
และสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จ้ากัด

ทั้ง 5 สหกรณ์ดังกล่าว ได้ใช้เวลาในการประเมินอย่างเข้มงวดมาแล้วไม่ต่้ากว่า 5 เดือน ส่งผลให้ได้แผ่นยางมี
มาตรฐานใกล้เคียงกัน ทั้งความกว้าง ความยาว ความหนา และน้้าหนัก รวมทั้งลักษณะภายนอกอื่นๆ เป็นการ
ยกระดับมาตรฐานยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม และยังคงมีสหกรณ์กองทุนสวนยางอีก 25 สหกรณ์ที่พร้อมจะ
ให้ทาง กยท. เข้าตรวจให้การรับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทางที่จะให้ทั้งจังหวัดท้ายางเกรดพรีเมียม
มาตรฐาน GMP

ทั้งนี้การผลักดันโรงงานผลิตยางแผ่นรมควันและโรงงานยางอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับประโยชน์ทั้งในเรื่องผลิตยางที่มีคุณภาพดี ภายใต้โรงงานที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานสากล สามารถต่อรองราคาสินค้าในราคาที่สูงขึ้นได้ และยังส่งผลถึงผู้ประกอบการที่รับซื้อยาง
ก็จะมีความมั่นใจในกระบวนการผลิต และการจัดเก็บ พร้อมทั้งมีความสะดวกในการรับซื้อมากขึ้น ซึ่งทาง
กยท. จะเข้าไปตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอเพื่อให้เกษตรกรรักษาคุณภาพยางให้ได้ตามมาตรฐานพรีเมียมที่
ก้าหนดไว้

วันที่ 11 พ.ย.59
หัวข้อข่าว RRM ตลาดกลางยางพาราภูมิภาค 3 ประเทศ
ชื้อขายยางยุติธรรม ส่งมอบจริง 100%

RRM ตลาดกลางยางพาราภูมิภาค 3 ประเทศ ชื้อขายยางยุติธรรม ส่งมอบจริง 100%

ประเทศไทยจับมือเปิดตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค(RRM)กับอินโดนีเซียและมาเลเซียพร้อมกันเมื่อ
ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา การยางฯ หน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เร่งพัฒนาระบบตลาดด้วยการ
สร้างตลาดที่มีความยุติธรรมทั้งผู้ซื้อ – ผู้ขาย และมีการส่งมอบจริง 100 เปอร์เซ็นต์ เปิดโอกาสให้สถาบัน
เกษตรกร เข้าร่วมในตลาดแห่งแรกของ 3 ประเทศผู้ผลิต
นายสุธี อินทรสกุล รักษาการผู้อ้านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะ
ประธานคณะท้างานการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค เผยว่า การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราระดับ
ภูมิภาค (Regional Rubber Market : RRM) ร่วมกันระหว่าง 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ซึ่งเปิดตลาดพร้อมกันไปในวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมระดับรัฐมนตรี
ไตรภาคียาง(International Tripartite Rubber Council : ITRC) ให้แต่ละประเทศมีข้อก้าหนด ระเบียบการ
ซื้อขายยาง วิธีการซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมาตรฐานและชนิดของสินค้าร่วมกันโดยคุณภาพ
สินค้าประเภทยางแผ่นรมควันใช้มาตรฐาน Green book ส่วนยางแท่ง (Technically specified Rubber:
TSR) ใช้มาตรฐานสากลในการควบคุมคุณภาพ

นอกจากนี้ตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้ก้าหนดคุณสมบัติผู้ขายยางในตลาด โดยจะต้องมีโรงงานในการ
ผลิตยางแผ่นรมควันและยางแท่งที่ผ่านการอนุมัติรับรอง (Approved factory list)จากตลาดยางสิงคโปร์
(SICOM) เพราะวงการค้ายางทั่วโลกต่างยอมรับใน Approved factory list ของ SICOM โดยมีกระบวนการ
ตรวจสอบเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตและการคัดกรองบริษัทผู้เข้ามาขายยาง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าใน
ตลาด
"ด้านการท้าธุรกรรมนั้น ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องวางหลักประกันธนาคารในรูปของเงินสดหรือสินทรัพย์ คิด
เป็นร้อยละ 20 ของมูลค่า กรณีของผู้ขายสามารถใช้ยางที่มีอยู่จริงในโกดังเป็นหลักประกันแทนเงินสดได้ การ
จับคู่สัญญาในระบบจะใช้วิธีการจับคู่โดยอัตโนมัติ (Continuous auto matching) จะพิจารณาจากค้าสั่งซื้อขาย ที่มีการเสนอชนิดยาง ปริมาณยาง ท่าเรือส่งมอบตรงกัน รวมถึงราคาต่อกิโลกรัมซึ่งมีมูลค่าเป็นหน่วย
ดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งผู้ขายและผู้ขายมีความพึงพอใจในราคาที่ตรงกัน ท้าให้เกิดการซื้อ – ขายยางในระบบ
อย่างยุติธรรม ทั้งนี้จะก้าหนดให้มีการส่งมอบจริงภายใน 30วันหลังจากการเปิดรับซื้อขายในระบบเป็นที่
เรียบร้อยแล้วจึงมั่นใจได้ว่าตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคเป็นตลาดที่เกิดการส่งมอบสินค้าจริง100
เปอร์เซ็นต์" นายสุธี กล่าว

ประธานคณะท้างานฯ เผยข้อมูลหลังจากเปิดตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค RRM เป็นวันแรกว่า หลังจาก
เปิดตลาดวันแรก ผู้ซื้อขายยางส่วนมากจะเข้าสู่กระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในตลาดเป็นหลัก โดยมี
บริษัทเอกชนซึ่งอยู่ในรายชื่อการอนุมัติรับรองจากตลาดยางสิงคโปร์( SICOM) แล้ว ทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ 1.
บริษัท บีไรท์รับเบอร์ จ้ากัด 2. บจก.เซาท์แลนด์รีซอร์ซ 3. MetalcoCo,Ltd. 4. Oriental Rubber Products
Co,Ltd และ 5.บจก.เซาท์แลนด์รับเบอร์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของตลาด RRM
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่สนใจเข้ามาขายยางในตลาด RRM อีกจ้านวน 4 ราย ได้แก่ ชุมนุม
สหกรณ์จังหวัดตรัง จ้ากัด กลุ่มเกษตรกรท้าสวนธารน้้าทิพย์ กลุ่มเกษตรกรท้าสวนควนเมา และสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว จ้ากัด โดยทั้ง 4 ราย เป็นสถาบันเกษตรกรชั้นน้าของประเทศที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน GMP จาก กยท.แล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอรับรองจากคณะกรรมการอนุมัติผู้ขายเพิ่มเติมจาก
สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ ให้เข้ามาเป็นผู้ขายยางในตลาด RRMต่อไปได้

ส้าหรับ กยท. มีแนวทางสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการยางพาราประชารัฐ โดยมุ่งส่งเสริมให้
สถาบันเกษตรกรผลิตยางให้มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน GMPซึ่งสถาบันเกษตรกรสามารถน้ายางที่ผ่านมาตรฐาน
นี้ มาขายในตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคได้ ถือเป็นการช่วยหาตลาดรองรับผลผลิตยางให้กับสถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง ส่งผลถึงรายได้ของกลุ่มสถาบันเกษตรกรที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงขอฝากถึงเกษตรกรให้
ผลิตยางให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้สามารถน้ายางเข้ามาขายในตลาดนี้ได้ในอนาคต

"กยท.มั่นใจว่าการซื้อขายยางผ่านระบบตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาคนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
หาตลาดใหม่ให้กับผู้ประกอบการยางและสถาบันเกษตรกรได้ อีกทั้งเป็นการซื้อขายยางในราคาที่ยุติธรรม
(Fair Price)ผู้ซื้อได้สินค้าที่มีมาตรฐานตรงกับความต้องการ ตลอดจนเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของสถาบันเกษตรกรให้เกิดการรวมตัวกันแปรรูปยางที่มีคุณภาพผ่านรับมาตรฐาน GMP
สามารถขายผ่านระบบ RRM ให้กับผู้ซื้อยางในตลาดต่างประเทศได้โดยตรง" นายสุธี กล่าวเพิ่มเติม
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วันที่ 10 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว ชาวสวนยางพารา จ.ตรัง เก็บเกี่ยวข้าวไร่ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

ชาวสวนยางพารา จ.ตรัง เก็บเกี่ยวข้าวไร่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12:59 น.
การยางแห่งประเทศไทย จ.ตรัง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวไร่แซมสวนยางพารา ตามแนวพระราชด้าริ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
การยางแห่งประเทศไทย จ.ตรัง พร้อมด้วย นายอ้าเภอย่านตาขาว ตัวแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร หรือ ธกส. และผู้น้าชุมชน ร่วมกันเก็บข้าวไร่ ที่ปลูกแซมในร่องสวนยางพารา ตามโครงการหมู่บ้าน
เฉลิมพระเกียรติ โดยมีพื้นที่ใช้ในการปลูกข้าวทั้งหมดกว่า 20 ไร่ ซึ่งมีข้าวไร่พันธุ์ข้าวเบา ข้าวหนัก และข้าว
เหนียว ซึ่งได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ จากการยางแห่งประเทศไทย
โดยวันนี้กลุ่มชาวบ้าน ส่วนราชการได้ร่วมพิธีท้าขวัญข้าวหรือท้าขวัญแม่โพสพ และการขอขมาต้นข้าว ก่อนเริ่ม
การเก็บเกี่ยวข้าว จากนั้นได้มีการน้าข้าวเปลือกไปคั่ว เพื่อต้าข้าวเม่า โดยใช้ครกและซากแบบภูมิปัญญา
ชาวบ้าน
นายสิรพล พิพัฒนรัตนเสรี นายอ้าเภอย่านตาขาว กล่าวว่า ในพื้นที่ อ.ย่านตาขาว มีการส่งเสริมการปลูกข้าวไร่
ในสวนยางกว่า 200 ไร่ และจะมีการส่งเสริมการปลูกข้าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการปลูกข้าวไร่ แซมในสวนยางพารา
นอกจากจะช่วยลดรายจ่ายสร้างรายได้เพิ่มแล้ว ยังท้าให้มีข้าวกินโดยไม่ต้องซื้อ โดยการปลูกข้าวไร่ในสวนยาง
จะเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยหมักตามธรรมชาติ ข้าวที่ได้จะปลอดสารพิษ 100%
นายส้าราญ ขวัญนิมิต เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวไร่ แซมในสวนยางพารา บอกว่า ได้น้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ โดยใช้พื้นที่ว่างในสวนยางพารา
ปลูกข้าวไร่ และพืชผักอื่นๆ เพื่อน้ามารับประทาน และเหลือก็น้าไปขาย ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

วันที่ 10 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ประกวด
ราคาซื้อขายปุ๋ยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพื่อให้
เกษตรกรมีปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตรงตามสูตร

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ประกวดราคาซื้อขายปุ๋ยให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา เพื่อให้
เกษตรกรมีปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตรงตามสูตร

วันนี้ (10 พ.ย. 59) ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง จัดให้มีการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี เพื่อจ่าย
ให้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนในช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559 ด้วยวิธียื่น
ซองประกวดราคา โดยแบ่งเป็นปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 จ้านวน 1,357.20 ตัน ปุ๋ยไดแอมโมเนียมฟอสเฟต สูตร
18-46-0 จ้านวน 678.60 ตัน และปุ๋ยโฟแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60 จ้านวน 1,357.20 ตัน รวมทั้งสิ้น
3,393 ตัน ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจมายืนซองประกวดราคาทั้งหมด 12 บริษัท
นายอภิเดช เชาวลิต ผู้อ้านวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง กล่าวว่า วิธีการ
ประกวดราคาการซื้อปุ๋ยเคมีในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ราคาเป็น
ธรรม ตรงตามสูตร ทั้งนี้ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการประกวดราคาการซื้อปุ๋ยเคมี จนได้บริษัทที่ชนะ
การประกวดราคาแล้ว เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับปุ๋ยภายใน 30 วัน
ผู้อ้านวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนของ กยท.
เขตภาคใต้ตอนกลาง รับผิดชอบ 6 จังหวัดประกอบด้วย จ.นครศรีธรรมราช ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และ
พัทลุง ส้าหรับจังหวัดที่ได้ด้าเนินการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี และจ่ายให้เกษตรกรชาวสวนยางไปแล้วนั้นคือ
จ.พังงา ส่วนวันนี้ทาง กยท. ได้ด้าเนินการจัดให้มีการประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมี 2 จังหวัดคือ จ.กระบี่ และ จ.
ตรัง
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : อับดุลรอฟูร หะยีสันติ์
Rewriter : คชพล คชพลายุกต์
ส้านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th

วันที่ 10 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียาง

กว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช
วันที่ข่าว : 10 พฤศจิกายน 2559
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล
ประจ้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 56.25 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 0.34 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 55.29 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.34 บาท ยางแผ่น
ดิบ ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 54.17 บาท คงที่ ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 53.55 บาท ปรับลดลง 0.65 บาท
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 58.84 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.25 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ
58.64 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.25 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 58.44 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.25 บาท
ยางฟอง กิโลกรัมละ 58.44 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.25 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 53.09 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.22
บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 189,000 กิโลกรัม น้้ายางสด 52.70 บาทต่อ
กิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.30 บาท
ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากนักลงทุนขานรับกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งมีนโยบายที่
เอื้อประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและช่วยหนุนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และราคาน้้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น
อีกทั้ง ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย เนื่องจากมีฝนตกชุกในพื้นที่กรีดยาง อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัย
กดดันจากค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 62.76 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 0.04
บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 67.36 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.41 บาทต่อกิโลกรัม ตลาด
โตเกียว ราคาอยู่ที่ 62.48 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.87 บาทต่อกิโลกรัม
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล
Rewriter : วสันต์พรรษ จ้าเริญนุสิต
ส้านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th
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หัวข้อข่าว จีนแห่ตงั้ รง.ยางรถยนต์ จ ับมือ
่ ออก
ผูป
้ ระกอบการไทย-ปูฐานผลิตเพือ
่ การสง

่ ออก
จีนแห่ตงั้ รง.ยางรถยนต์ จ ับมือผูป
้ ระกอบการไทย-ปูฐานผลิตเพือ
่ การสง
ไทยยังเนือ
้ หอม ค่ายยางจีนแห่ลงทุน “เอ็น.ดี.รับเบอร์”เผยจับมือพันธมิตรผลิตยางรถบรรทุก –ยางรถยนต์ เพือ
่
ส่งออกไปตลาดหลักอเมริกาและอินเดีย ด ้านเค.ซี. วีล ระบุยน
ื่ เรือ
่ งขอรับการส่งเสริมจากบีโอไอบางส่วนแล ้ว คาด
้ ลาดยางในประเทศแข่งดุ
ปี 61 เริม
่ ผลิต พร ้อมวางงบลงทุน 1.5 พันล ้านบาท ขณะทีด
่ ส
ี โตนแบรนด์คนไทยชีต
นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู ้จัดการ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จากัด (มหาชน)ผู ้ผลิตและจาหน่ายยาง
รถจักรยานยนต์แบรนด์ ND RUBBER เปิ ดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ได ้มีการเจรจากับพันธมิตรจากประเทศจีนเพือ
่
ตัง้ โรงงานผลิตยางรถยนต์ในไทย โดยมีเป้ าหมายคือการผลิตเพือ
่ ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ
สหรัฐอเมริกา ,อินเดีย ขณะทีง่ บลงทุนคาดว่าจะอยูท
่ ี่ 1,500 ล ้านบาท สามารถผลิตยางรถบรรทุกได ้ 1.2 ล ้านเส ้น
ต่อปี และผลิตยางรถยนต์นั่งได ้ 3 ล ้านเส ้นต่อปี ส่วนทีต
่ งั ้ ของโรงงานคาดว่าจะอยูท
่ ช
ี่ ลบุรี เนือ
่ งจากอยูใ่ กล ้กับ
ท่าเรือแหลมฉบัง
“ปี ทผ
ี่ า่ นมามีผู ้ประกอบการล ้อยางจากจีนเข ้ามาตัง้ ฐานการผลิตในประเทศไทย 3 – 4 ราย เนือ
่ งจากสินค ้าล ้อ
ยางจากจีนทีส
่ ง่ ออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกามีความยากมากขึน
้ ซึง่ อาจเป็ นผลมาจากมาตราการตอบโต ้
การทุม
่ ตลาดหรือเอดี ตรงจุดนีเ้ องทาให ้ผู ้ผลิตจากจีนต ้องมองหาฐานการผลิตในประเทศอืน
่ ๆและไทยถือว่ามีความ
่ ถือ โดยการจับมือกันในครัง้ นีจ
แข็งแกร่ง ได ้รับการยอมรับด ้านคุณภาพการผลิต มีความน่าเชือ
้ ะทาการผลิตทัง้ แบ
รนด์จน
ี และ แบรนด์ของเราเอง ซึง่ จะเน ้นตลาดส่งออกก่อนและค่อยทาตลาดในประเทศ ”
นายชัยสิทธิ์ กล่าวเพิม
่ เติมว่า หากการเจรจาขัน
้ ตอนสุดท ้ายแล ้วเสร็จ ซึง่ ประเมินว่าจะเป็ นช่วงปลายปี นี้ หรือต ้น
ปี 2560 หลังจากนัน
้ ก็จะเริม
่ ผลิตได ้ในปี 2562 หรือต ้นปี 2563 โดยในเฟสแรกจะทาการผลิตยางรถบรรทุกก่อน
ด ้วยจานวน 6 แสนเส ้นต่อปี ส่วนยางรถยนต์นั่งน่าจะเป็ นเฟส 2
ขณะทีผ
่ ลการดาเนินงานของบริษัทฯในช่วงครึง่ ปี แรกเติบโตตามทีไ่ ด ้วางเป้ าหมายไว ้ อย่างไรก็ตามเป้ าหมายที่
วางไว ้ทัง้ ปี 1,000 ล ้านบาทอาจจะไม่ถงึ แต่กาไรและอัตราการเติบโตยังถือว่าโตเมือ
่ เทียบกับปี ทผ
ี า่ นมา ส่วนกล
่ สารกับผู ้บริโภคโดยตรง มีการใช ้ช่องทางออนไลน์ให ้มาก
ยุทธ์การตลาดในช่วง 2 เดือนทีเ่ หลือของปี นจ
ี้ ะมีการสือ
ิ ค ้าใหม่ยังไม่มแ
ขึน
้ ขณะทีส
่ น
ี ผน ส่วนตลาดต่างประเทศ มีการส่งออกไปยังอินเดีย ,มาเลเซีย,เมียร์มาร์,ลาว,อเมริกา
ใต ้,ตะวันออกกลาง,ยุโรป ซึง่ ในช่วงทีผ
่ า่ นมา ตลาดอินเดียมีอต
ั ราการเติบโต ส่วนมาเลเซียมีการชะลอตัวเนือ
่ งจาก
ได ้รับผลกระทบจากราคาน้ ามัน
ด ้านนายพิชาญ พรหมเมฆประธาน ประธานเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริหาร บริษัท เค.ซี. วีล แอนด์ ไทร์ จากัด เปิ ดเผย
“ฐานเศรษฐกิจ” ว่า บริษัทจะจับมือกับพันธมิตรผู ้ผลิตยางรถยนต์จากซานตง ซึง่ เป็ นแหล่งผลิตยางล ้อจากจีน เพือ
่
ทาการผลิตยางในกลุม
่ เอสยูว ี และพีพวี ี โดยความคืบหน ้าในตอนนีอ
้ ยูใ่ นระหว่างการยืน
่ เรือ
่ งขอรับการส่งเสริมจากบี
โอไอ ส่วนทีต
่ งั ้ ของโรงงานในเบือ
้ งต ้น คาดว่าจะใช ้พืน
้ ทีน
่ ค
ิ มอุตสาหกรรมแถบจังหวัดระยอง โดยเป็ นการตัง้
้ 1,000 – 1,500 ล ้านบาท และจะเริม
โรงงานแห่งใหม่ทงั ้ หมด คาดว่าจะใช ้เม็ดเงินลงทุนทัง้ สิน
่ ผลิตในปี 2561
แบ่งออกเป็ นผลิตเพือ
่ ส่งออก 70% ป้ อนตลาดในประเทศ 30%
“เรายังอยูใ่ นขัน
้ ตอนการยืน
่ เรือ
่ งบางส่วนเพือ
่ ขอรับการส่งเสริมฯ ส่วนการจะผลิตแบรนด์ไหน หรือการลงทุนจะ
เป็ นแบบจอยท์เวนเจอร์ หรือลงทุนใหม่ทงั ้ หมดก็อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา แต่คาดว่าจะได ้ข ้อสรุปในเร็วๆนี้ โดย
ก่อนหน ้านัน
้ บริษัทฯมีการจับมือกับพันธมิตรจากจีนอยูแ
่ ล ้ว ในการนาเข ้ายาง TRI-ACE เข ้ามาจาหน่ายและเจาะ
กลุม
่ ลูกค ้าระดับกลาง ”
ด ้านนายสุวช
ิ า วงศาริยวานิช รองกรรมการผู ้จัดการกลุม
่ บริษัท ดีสโตน ผู ้ผลิตและจาหน่ายยางแบรนด์ ดีสโตน
เปิ ดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ตลาดยางในไทยถือว่ามีการแข่งขันสูง โดยแบ่งออกเป็ น กลุม
่ ยางรถยนต์นั่ง ทีม
่ ี
การทาตลาดผ่านแคมเปญ-กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆส่วนยางรถจักรยานยนต์แม ้จะแข่งขันไม่รุนแรงเท่า
ยางรถยนต์ แต่ถอ
ื เป็ นตลาดทีม
่ ก
ี ารเติบโตอย่างมีความสาคัญ ขณะทีก
่ ลุม
่ ยางรถบรรทุก ถือเป็ นตลาดทีม
่ ผ
ี ู ้ผลิตจาก
จีนเข ้ามาเล่นเป็ นจานวนมาก และมีการแข่งขันผ่านกลยุทธ์ราคาทีถ
่ ก
ู กว่าแบรนด์ประเทศอืน
่ ๆ
สาหรับแผนการของดีสโตนจะมีการพัฒนาสินค ้าใหม่ ล่าสุดได ้เปิ ดตัวรุ่น Premium Tourer RA01 โดยมี
กลุม
่ เป้ าหมายคือผู ้ทีใ่ ช ้รถยนต์นั่งในกลุม
่ ฮอนด ้า แอคคอร์ด ,โตโยต ้า คัมรี,่ นิสสัน เทียน่า และรถเพือ
่ ครอบครัว
สนนราคาเริม
่ ต ้นถูกกว่ายางนาเข ้า โดยเริม
่ ต ้นที่ 1,670 – 2,770 บาท ขณะทีก
่ ลยุทธ์การตลาดด ้านอืน
่ ๆจะเน ้นไปที่
่ มั่น นอกจากนัน
่ สารทัง้
การสร ้างแบรนด์ดส
ี โตนให ้มีความแข็งแกร่ง เพือ
่ ให ้ผู ้บริโภคมีความเชือ
้ แล ้วจะมีการสือ
่
่
ช่องทางหลัก อาทิ โทรทัศน์ ,วิทยุ,สือเอาท์ดอร์ และการจัดกิจกรรมกับผู ้ประกอบการ รวมไปถึงสือสารกับกลุม
่
ออนไลน์ทม
ี่ ก
ี ารเติบโตมากขึน
้
(ทีม
่ า: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ประจาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559)

