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กยท. เผย การเมืองในอเมริกา ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางในประเทศไทย ย้า ไทย มุ่งยกระดับ
คุณภาพยาง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจ และผู้บริโภค
กรุงเทพฯ--14 พ.ย.--การยางแห่งประเทศไทย
กยท. เผย นโยบายด้านเศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาง
ในประเทศไทย ยกเว้นเรื่องการตั้งกาแพงภาษีการนาเข้าจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อยางจากไทยอันดับ 1ของ
โลก อาจส่งผลบ้างแต่คาดว่าในทางปฏิบัติน่าจะทาได้ยาก เพราะจะกระทบในระดับมหภาค ควรจะใช้นโยบาย
การค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากกว่า แต่ไทยจะเดินหน้ายกระดับคุณภาพยางตั้งแต่การปลูกจนกระทั่ง
การแปรรูปเพื่อการส่งออก หวังจะเป็นประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลก
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ประเทศไทยส่งยางพาราออกไป
ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2558 ที่ผ่านมา ประมาณ 16,500 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ถือได้ว่า
ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู้ซื้อยางจากไทยเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยส่วนมาก ยางที่ส่งออกจะเป็น
ยางประเภท ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ายางข้น เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ
ประเทศ นโยบายในการพัฒนาประเทศ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ หากพิจารณานโยบายด้าน
เศรษฐกิจของดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ ผู้ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจะเข้ารับตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่
45 ในเดือนมกราคมปีหน้านั้น พบว่า ประเด็นนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในระยะแรกอาจจะส่งผลให้
อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน แต่คาดว่าในที่สุดแล้ว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็ง
ค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ซึ่งจะส่งผลดีกับราคายางภายในประเทศของไทย เนื่องจากการค้าขายยาง
ระหว่างประเทศส่วนมากจะค้าขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงทาให้ราคายางเมื่อคิดกลับเป็นเงินบาทมีราคา
เพิ่มขึ้น หรือกรณีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สหรัฐอมเริกา ได้มีการกล่าวว่า จีนกดค่าเงินหยวนให้อ่อน
เพื่อประโยชน์ทางการส่งออก (Currency manipulation) ทาให้สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนอย่างมาก
ซึ่งหากสหรัฐอเมริกากดดันให้เงินหยวนของจีนแข็งค่าขึ้น ผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้
ส่งออกยางเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของจีน การแข็งค่าขึ้นของเงินหยวนจึงไม่ได้เป็นปัจจัยกดดันราคายาง
แต่กลับจะส่งเสริมให้การส่งออกเพิ่มขึ้น หรือนโยบายการตั้งกาแพงภาษี สาหรับสินค้าที่นาเข้าจากจีนเป็น

45% ซึ่งจะส่งผลกระทบทางอ้อมกับสถานการณ์ยางในประเทศไทย เนื่องจากจีนเป็นประเทศหลักในการ
ส่งออกยาง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของจีนซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางล้อ
รถยนต์ ดังนั้น หากสหรัฐอเมริกาเพิ่มภาษีนาเข้าสินค้าจากประเทศจีนจะทาให้ความสามารถในการแข่งขันของ
จีนในตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง และส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อยางจากประเทศไทย
"หากคาดการสถานการณ์การส่งออกยางไทยหลังจากดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี
นโยบายด้านเศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางในประเทศไทย
สาหรับนโยบายการ America First โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือการกดดันค่าเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้นคาดว่าจะ
ส่งผลดีกับยางในประเทศไทย แต่สาหรับการตั้งกาแพงภาษีการนาเข้าจากจีน คาดว่าในทางปฏิบัติน่าจะทาได้
ยาก เพราะจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพลเมืองสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สหรัฐอเมริกาน่าจะใช้นโยบาย
การค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากกว่าการดาเนินนโยบายที่แข็งกร้าวซึ่งจะนาไปสู่การพิพาท"
ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก มองว่า แม้จะมีหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะประเทศอาเซียนได้ขยายพื้นที่ปลูกยาง ในขณะเดียวกัน ไทยกาลังลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อให้
เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เสถียรภาพของราคายาง หรือการส่งเสริมการปลูก
ยางแบบผสมผสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไทย แต่ศักยภาพในการ
พัฒนายางพาราไทย ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
สวนยางตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของเกษตรกรสูงขึ้น หรือด้านการตลาดที่รัฐบาลได้
ร่วมกับประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติแห่งใหญ่ของโลกคืออินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนยาง
ระหว่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของยาง รวมถึง กยท.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้ง
ระบบครบวงจร เร่งหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
พร้อมทั้ง แสวงหาตลาดใหม่เพื่อทาการค้าระหว่างประเทศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นการพัฒนายางพาราทั้งระบบ
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยสิ่งที่สาคัญที่สุด คือ เรื่องคุณภาพยางตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งการ
แปรรูปเพื่อการส่งออก เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจะไม่เพียงแต่จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกยางอันดับ 1
ของโลกเท่านั้น แต่ไทย จะเป็นประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1ของโลกเช่นกัน
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หัวข้อข่าว กยท. มองนโยบายเศรษฐกิจทรัมป์ไม่ส่งผล
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กยท. มองนโยบายเศรษฐกิจทรัมป์ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ส่งออกยางของไทย
ข่าวเศรษฐกิจ สานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 17:46:59 น.
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู้
ซื้อยางจากไทยเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยประเทศไทยส่งยางพาราออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2558 ที่
ผ่านมา ประมาณ 16,500 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท ส่วนมากยางที่ส่งออกจะเป็นยางประเภท
ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และน้ายางข้น เป็นต้น
ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของประเทศ นโยบายในการพัฒนาประเทศ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ หากพิจารณานโยบายด้านเศรษฐกิจของโดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ ผู้ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจะเข้ารับ
ตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 ในเดือนม.ค.60 นั้น พบว่า ประเด็นนโยบายการปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย ในระยะแรกอาจจะส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน แต่คาดว่าในที่สุดแล้ว การปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ซึ่งจะส่งผลดีกับราคายาง
ภายในประเทศของไทย เนื่องจากการค้าขายยางระหว่างประเทศส่วนมากจะค้าขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
จึงทาให้ราคายางเมื่อคิดกลับเป็นเงินบาทมีราคาเพิ่มขึ้น หรือกรณีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สหรัฐอม
เริกา ได้มีการกล่าวว่า จีนกดค่าเงินหยวนให้อ่อนเพื่อประโยชน์ทางการส่งออก (Currency manipulation)
ทาให้สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนอย่างมาก
ซึ่งหากสหรัฐอเมริกากดดันให้เงินหยวนของจีนแข็งค่าขึ้น ผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้
ส่งออกยางเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของจีน การแข็งค่าขึ้นของเงินหยวนจึงไม่ได้เป็นปัจจัยกดดันราคายาง
แต่กลับจะส่งเสริมให้การส่งออกเพิ่มขึ้น หรือนโยบายการตั้งกาแพงภาษี สาหรับสินค้าที่นาเข้าจากจีนเป็น
45% ซึ่งจะส่งผลกระทบทางอ้อมกับสถานการณ์ยางในประเทศไทย เนื่องจากจีนเป็นประเทศหลักในการ
ส่งออกยาง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของจีนซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางล้อ
รถยนต์ ดังนั้น หากสหรัฐอเมริกาเพิ่มภาษีนาเข้าสินค้าจากประเทศจีนจะทาให้ความสามารถในการแข่งขันของ
จีนในตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง และส่งผลกระทบต่อความต้องการซื้อยางจากประเทศไทย

“หากคาดการสถานการณ์การส่งออกยางไทยหลังจากโดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี นโยบายด้าน
เศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางในประเทศไทย สาหรับนโยบาย
การ America First โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือการกดดันค่าเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้นคาดว่าจะส่งผลดีกับยางใน
ประเทศไทย แต่สาหรับการตั้งกาแพงภาษีการนาเข้าจากจีน คาดว่าในทางปฏิบัติน่าจะทาได้ยาก เพราะจะ
ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพลเมืองสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สหรัฐอเมริกาน่าจะใช้นโยบายการค้าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันมากกว่าการดาเนินนโยบายที่แข็งกร้าวซึ่งจะนาไปสู่การพิพาท"
นายธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก มองว่า แม้จะมีหลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศอาเซียนได้ขยายพื้นที่ปลูกยาง ในขณะเดียวกัน ไทยกาลังลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อให้เกษตรกร
ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ลดปัญหาที่เกิดจากความไม่เสถียรภาพของราคายาง หรือการส่งเสริมการปลูกยางแบบ
ผสมผสาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไทย แต่ศักยภาพในการพัฒนา
ยางพาราไทย ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสวน
ยางตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของเกษตรกรสูงขึ้น หรือด้านการตลาดที่รัฐบาลได้ร่วมกับ
ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติแห่งใหญ่ของโลกคืออินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนยางระหว่าง
ประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของยาง รวมถึง กยท.ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
ครบวงจร เร่งหาแนวทางลดต้นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
พร้อมทั้ง แสวงหาตลาดใหม่เพื่อทาการค้าระหว่างประเทศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เป็นการพัฒนายางพาราทั้งระบบ
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยสิ่งที่สาคัญที่สุด คือ เรื่องคุณภาพยางตั้งแต่กระบวนการปลูกจนกระทั่งการ
แปรรูปเพื่อการส่งออก เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจะไม่เพียงแต่จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกยางอันดับ 1
ของโลกเท่านั้น แต่ไทย จะเป็นประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลกเช่นกัน
--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล์:
rachada@infoquest.co.th--

วันที่ 14 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว การยางแห่งประเทศไทย สาขาย่านตาขาว
จัดกิจกรรม"รวบข้าวไร่"

การยางแห่งประเทศไทย สาขาย่านตาขาว จัดกิจกรรม"รวบข้าวไร่" และร่วมกันต้าข้าวเม่า เพื่อสร้าง
ความสามัคคีกลมเกลียวระหว่างเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษา มหาวชิราลงกรณฯ
แหล่งที่มา : สวท.ตรัง

นายภิรมย์ หนูรอด ผู้อ้านวยการการยางแห่งประเทศไทย สาขาย่านตาขาว กล่าวว่า การยางแห่ง
ประเทศไทย สาขาย่านตาขาว ได้ดาเนินโครงการหมู่บ้านชาวสวนยางพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหา
วชิราลงกรณฯ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมชาวสวนยางมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง ปี
2557 ได้แนะนาให้
เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่หันมาปลูกพืชอื่นเสริมร่วมกับการปลูกยาง โดยการยางแห่งประเทศไทยได้จัดหา
พันธุ์ข้าวไร่ดอกข่ามาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อทดลองปลูก จนถึงปัจจุบันการปลูกข้าวไร่ในพื้นที่ดังกล่าวให้
ผลผลิตดี จึงมีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวมากขึ้น
ด้าน นายสาราญ ขวัญนิมิตร เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกข้าวเป็นอาชีพเสริม จ.ตรัง กล่าวว่า ในขณะที่
ต้นยางยังไม่สามารถให้ผลผลิตได้เนื่องจากยังไม่ถึงอายุกรีด การปลูกข้าวระหว่างร่องยางพาราในพื้นที่ 7 ไร่
ผลผลิตที่ได้นอกเหนือจากการบริโภคในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถนาไปจาหน่ายช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัวได้ดีในระดับหนึ่ง เป็นการน้อมนาคาพ่อสอนทั้งเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ การดาเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์
Rewriter : วสันต์พรรษ จาเริญนุสิต
สานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th

วันที่ 14 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่า
สองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึน
แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจาวันที่ 14
พฤศจิกายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 57.79 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.17 บาท ยางแผ่น
ดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 57.29 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.17 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 55.27 บาท
ปรับเพิ่มขึ้น 0.15 บาท ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 54.70 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.10 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ
59.88 บาท ปรับตัวลดลง 0.81 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 59.34 บาท ปรับตัวลดลง 1.15 บาท ยางแผ่นรมควัน
ชั้น 5 กิโลกรัมละ 58.87 บาท ปรับตัวลดลง 1.42 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 58.87 บาท ปรับตัวลดลง 1.42 บาท ยางคัทติ้ง
กิโลกรัมละ 54.07 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 0.92 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 298,929
กิโลกรัม น้ายางสด 54.00 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.60 บาท
ราคายางได้รับปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ราคายาง
ได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากตลาดมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ามันล้นตลาด หลังจากที่
มีรายงานว่าผลผลิตน้ามันดิบของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก) ในเดือนตุลาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา และ
จานวนแท่นขุดเจาะน้ามันดิบทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้ง นักลงทุนมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยในปีนี้
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 64.46 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 1.88 บาทกิโลกรัม
ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 68.93 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวลดลง 1.22 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 65.29 บาทต่อ
กิโลกรัม ปรับตัวลดลง 2.19 บาทต่อกิโลกรัม
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล
Rewriter : วสันต์พรรษ จาเริญนุสิต
สานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th

วันที่ 12 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว อบจ.ตรัง ตั้งงบประมาณพร้อมสมทบ

ร่วมกับท้องถิ่นอื่น ก่อสร้างถนนผสมยางพารา เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ

อบจ.ตรัง ตังงบประมาณพร้อมสมทบร่วมกับท้องถิ่นอื่น ก่อสร้างถนนผสมยางพารา เพื่อ
ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ
แหล่งที่มา : สวท.ตรัง
นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า "ถนนยางพารา” เป็นอีกหนึ่ง
มาตรการในการส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ เมื่อปริมาณความต้องการใช้น้ายาง ซึ่งเป็นวัตถุดิบใน
การสร้างถนนยางพารามีมากขึ้น ย่อมส่งผลไปถึงรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
สาหรับการก่อสร้างถนนผสมยางพารา ซึ่งตั้งแต่ปี 2558-2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ตั้ง
งบประมาณ พร้อมสมทบร่วมกับท้องถิ่นอื่น เพื่อก่อสร้างถนนผสมยางพาราทั้ง 2 แบบ คือ พาราแคปซีล และ
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รวม 141 โครงการ ระยะทางรวม 126 กิโลเมตร ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น
475,912,000 บาท ซึ่งสามารถช่วยระบายยางพาราในระบบได้กว่า 200 ตัน ส่วนโครงการอื่นๆ ที่จะสามารถ
นาน้ายางพาราสดมาเป็นส่วนผสมเพื่อระบายยางพารานั้น กาลังอยู่ในช่วงศึกษาข้อมูล
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์
Rewriter : วสันต์พรรษ จาเริญนุสิต
สานักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th

