กยท. ประกาศชื่อผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)
กยท. ประกาศชื่อผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
(กนย.) หลังประกาศรับสมัครตั้งแต่ 17 ต.ค. – 1 พ.ย. 59 พร้อมเตรียมเสนอให้สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ฝ่ายเลขาฯ เตรียมแจ้ง กนย. ต่อไป
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ
คัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เผยว่า จากที่
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ โดยให้เพิ่มคนกรีดยางที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการ
ยางแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการ กนย. จานวน 1 คน ซึ่ง กยท. ได้ดาเนินการเปิดรับสมัคร
ผู้แทนคนกรีดยางจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2559
ปรากฏว่า มีเกษตรกรยื่นสมัครจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยทางคณะอนุกรรมการคัดเลือก
ผู้แทนคนกรีดยางเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ได้พิจารณาคุณสมบัติของ
เกษตรกรชาวสวนยางที่สมัครเข้ามา ซึ่งแต่ละคนเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.ในฐานะคน
กรีดยางเรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้ง พิจารณาจากใบสมัครที่มีการแสดงวิสัยทัศน์ ทัศนะด้านความรู้ความสามารถ รวมถึง
เหตุผลที่สนใจในการสมัครดารงตาแหน่งดังกล่าว ผลล่าสุด คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการ
การยางแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาคัดเลือกและเห็นชอบผู้ที่จะมาดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในฐานะผู้แทนคนกรีดยาง ได้แก่ นายประเสริฐ อัคราจินดากุล
ซึ่งเป็นเกษตรกรชวสวนยาง จ.เพชรบูรณ์ ที่มีความรู้ ความชานาญ ประสบการณ์ด้านการกรีดยาง
และการทาสวนยาง ตลอดจนประสบการณ์ด้านการคัดแยกเกรดยาง การแปรรูปยาง การผลิตยาง
ลูกขุน และยางแผ่นรมควันอัดก้อน เป็นต้น

รวมถึงต้องการเป็นตัวแทนคนกรีดยางในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อเป็นกระบอกเสียงของคน
กรีดยางทั่วประเทศ และที่สาคัญ จะหาแนวทางแก้ไขในการพัฒนาอาชีพการทาสวนยางร่วมกับกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนกรีดยาง ได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ จะเตรียมเสนอชื่อต่อสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ซึ่งเป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อรายงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติต่อไป

วันที่ 29 พ.ย. 59
หัวข้อข่าว อนาคตยางพาราไทย! ภายใต้โมเดล

อนาคตยางพาราไทย! ภายใต้โมเดล
หากประเมินบนเวที เสวนา “อนาคตยางพาราภายใต้บริบท Thailand 4.0” จัดโดยสภาเครือข่ายยางและสถาบัน
เกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) ที่โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ ก่อนหน้านี้ พอจะมองว่าการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร ภายใต้โมเดล
“ไทยแลนด์ 4.0” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยเฉพาะอุตสหกรรมยางพารา พืชเศรษฐกิจหลัก 1
ใน 5 ของไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เนื่องจากเกษตรกรระดับต้นน้า กลางน้า ยังไม่เข้าใจบริบทของไทยแลนด์ 4.0 เท่าที่ควร จึง
จาเป็นที่รัฐบาลต้องบูรณาการจากทุกส่วน ให้ 20 ปีข้างหน้าไทยจะก้าวสูโมเดลนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ดร.ธนิต โสรัตน์ เลขานุการอนุกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร (สปท.) เกริ่นนาในฐานะ
ผู้ดาเนินรายการว่า อุตสาหกรรม 4.0 เป็นเรื่องใหม่สาหรับสังคมไทย แต่เนื่องจากยางพาราเป็น 1 ใน 5 พืชหลักของประเทศ
และเป็นพืชเดียวที่ไม่ใช่พืชอาหาร ขณะที่การส่งออกร้อยละ 86 เป็นเรื่องของวัตถุดิบ มีเพียงร้อยละ 14 ที่ส่งออกในรูป
ผลิตภัณฑ์แปรรูป การแก้ปัญหาจึงมีความซับซ้อนมากกว่าพืชอื่นๆ เพราะยางเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม

ฉะนั้น สิ่งที่กระทบอุตสาหกรรมก็จะส่งผลกระทบต่อยางพาราเช่นกัน ที่ผ่านมายางพาราเป็นพืชที่มีความอ่อนไหว
และเชื่อมโยงกับราคาน้ามันมาตลอด เช่นเมื่อธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ประกาศขึ้นดอกเบี้ย คนเกิดความเชื่อมั่น ราคายาง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ปัจจุบันโลกเกิดสวิงกลับ เชื่อว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม โดยบริบทอุตสาหกรรม 4.0 เริ่มจาก
ยุโรป เริ่มจากเยอรมันที่บอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่งประเทศไทยต้องปรับให้สอดคล้องด้วย รัฐบาลจึงได้
วางแผนพัฒนาประเทศ 20 ปีข้างหน้า
ด้าน นายอานวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้มีการหารือเรื่อง
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้บริบทของกระทรวงเกษตรฯได้ข้อสรุปว่า ยึดยุทธศาสตร์เป้าหมายของรัฐคือ มั่นคง มั่นคั่งและ
ยั่งยืนในทุกมิติ เบื้องต้นกระทรวงฯได้หารือการดาเนินการทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องยางพารา แผนงานอนาคตค่อนข้างชัดเจน
หลังจาก คสช.ประกาศ 16 โครงการ และยังมี กม.กองทุนยางพารา วัดจากเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร สามารถผลิตและใช้
ยางเพิ่มมากขึ้นได้ ไม่เช่นนั้นก็จะประสบปัญหาเช่นเดียวกับประเทศบราซิล ดังนั้นไทยแลนด์ 4.0 เบื้องต้นต้องช่วยตัวเอง เริ่ม
จาก กม.กองทุนยางพาราต้องผ่านและเข้าสู่ 4.0 ให้ได้ และต้องใช้งบประมาณภายใน 3 เดือนนี้

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครื่อข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) กล่าว
ว่า จากที่รัฐบาลได้กาหนดเรื่อง Thailand 4.0 พร้อมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 โดยกาหนดแนวทางการพัฒนา
ประเทศ 20 ปีข้างหน้านั้น เกษตรกรชาวสวนยางจึงจาเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยจากนี้ไป
เกษตรกรจะพึ่งพาการส่งออกวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้ เพราะเมื่อพิจารณาจากตัวเลขการส่งออกแต่ละปี
พบว่าไทยส่งออกน้ายางดิบสูงถึงร้อยละ 86 คิดเป็นมูลค่า 1.7 แสนล้านบาท ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเพียงร้อยละ 14
มีมูลค่าสูงถึง 4.67 แสนล้านบาท
ทั้งนี้ สยยท.จะเร่งเดินหน้าผลักดันการจัดตั้งศูนย์ใน 61 จังหวัด เพื่อทาหน้าที่สามะโนเกษตรร่วมกับการยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท).ต่อไป รวมทั้งทาความเข้าใจทิศทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชาวสวนยาง พร้อมต้อง
ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และต้องมียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเพื่อผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้ได้
ขณะที่นายวรเทพ วงศาสุทธิกุล อุปนายกสมาคมยางพาราไทย กล่าวว่า ในฐานะผู้ประกอบการได้ประเมินขีด
ความสามารถการแข่งขันไว้ว่า ปัจจุบันเกษตรกรต้นน้าอยู่ในระดับ 1 กลางน้าอยู่ระดับ 2 และปลายน้าอยู่ระดับ 3 ทั้งนี้ตลอด
40 ปี ที่ทาธุรกิจมายังไม่เห็นว่าทั้งต้นน้า และกลางน้าจะขยับไปสู่ 4.0 ได้อย่างไร และเชื่อว่าเกษตรกรส่วนใหญ่จะยังไม่เข้าใจ
อะไรคือ 4.0 และที่ผ่านมานโยบายเปลี่ยนบ่อยจึงเป็นอุปสรรคและไม่เกิดความต่อเนื่อง เพราะยางพาราเป็นการขายล่วงหน้า
ทาให้ผู้ประกอบการไม่กล้าเสี่ยง ดังนั้นอีกใน 10 ปีข้างหน้าเชื่อว่าอุตสาหกรรมกลางน้า ปลายน้า จะเกิดการเปลี่ยนแปลง โดย
อุตสาหกรรมกลางน้าในส่วนของรายย่อยจะอยู่ไม่ได้ จะอยู่ได้เฉพาะรายใหญ่ที่ใหญ่กว่า 5 เสือ เพราะทุนจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะจีนเริ่มเข้ามา เนื่องจากมีการใช้ยางมากที่สุดจึงได้เข้ามาซื้อโรงงานเล็กๆในประเทศไทย เรื่องนี้ถือว่าอันตรายอย่าง
ยิ่ง
นับว่าเป็นเรื่องที่จาเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการอย่างจริงจริง ขับเคลื่อนวงการอุตสาหกรรมยางพาราไทย เพื่อ
เกษตรกรอยู่ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
โดย - โต๊ะข่าวเกษตร
ที่มาข้อมูล: คมชัดลึกออนไลน์

วันที่ 2 ธ.ค. 59
หัวข้อข่าว 15 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร

15 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร

ภาพบรรยากาศงาน 15 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมามา สมาคม
สื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน“15 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร”หลังจากได้รวมตัวก่อตั้งเป็นชมรมฯ
และยกฐานะเป็นสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ของคนข่าวเกษตรจากหลากหลายช่องทาง ทั้ง
หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสาร เพื่อส่งเสริมภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า ด้วยการ
ถ่ายทอดสื่อสารองค์ความรู้ ความก้าวหน้า นวัตกรรมด้านการเกษตรและเตือนภัยผลกระทบภาคเกษตร มา
เป็นระยะเวลา 15 ปีเต็ม ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และปาถกฐาพิเศษหัวข้อ “ทิศทางเกษตรไทย ในเวทีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดยมี รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
และ นายดลมนัส กาเจ นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญ
ศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าว ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
แวดวงการเกษตรมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

วันที่ 2 ธ.ค. 59
หัวข้อข่าว ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช

มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคา
ปรับตัวลดลง
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสองแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวลดลง

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อ-ขาย ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูล
ประจาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 65.37 บาท
ปรับลดลง 1.52 บาท ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 65.17 บาท ปรับลดลง 1.12 บาท ยางแผ่นดิบ
ความชื้น 5-7% กิโลกรัมละ 63.17 บาท ปรับลดลง 1.91 บาท ยางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 62.70 บาท ปรับลดลง
0.70 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 66.69 บาท ปรับลดลง 1.93 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4
กิโลกรัมละ 66.25 บาท ปรับลดลง 2.37 บาท ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 65.89 บาท ปรับลดลง 2.13
บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ 65.89 บาท ปรับลดลง 2.13 บาท ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 59.19 บาท ปรับลดลง
1.03 บาท มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 265,000 กิโลกรัม น้ายางสด 56.60
บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.00 บาท
ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากราคาน้ามันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลว่าการ
ประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน (โอเปก) อาจจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นปรับลดกาลังการผลิต
ในการประชุมวันนี้ อีกทั้ง ค่าเงินบาทและเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม คาดคาด
ว่าราคายางได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น โดยจีดีพี ไตรมาส 3 ขยายตัว 3.2% ซึง่
เป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ 2 ปี
ราคายางตลาดล่วงหน้า < ลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 71.24 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 1.00 บาทต่อ
กิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 91.95 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 6.93 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว
ราคาอยู่ที่ 71.88 บาทต่อกิโลกรัม ปรับลดลง 3.85 บาทต่อกิโลกรัม
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคลผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จาเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

