เลือ
่ นปร ับครม.ประยุทธ์ 4 ย ัง
ื่ โผล่ทงบิ
ฝุ่นตลบ มีชอ
ั้ ก
๊ สเี ขียว
ี ากี เป็นแคนดิเดตเพียบ
บิก
๊ สก
จ่อปร ับใหญ่เล็งโละทีมเศรษฐกิจ
แก้ปญ
ั หาปากท้องไม่ได้ผล
11 ธ.ค. 559 แหล่งข่าวจากทาเนียบ
รัฐบาล เปิ ดเผยว่าการทีน
่ ายกรัฐมนตรี เลือ
่ น
เวลาปรับคณะรัฐมนตรี รอบ 4 ออกไปจาก
่ ขึน
เดิมทีก
่ าหนดจัดทาโผรายชือ
้ ทูลเกล ้า
ภายในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ คาดว่านายกรัฐมนตรี อาจตัดสินใจปรับใหญ่หลายตาแหน่ง ไม่ใช่แค่จัดรัฐมนตรี
ใหม่ 2 กระทรวงหลัก กระทรวงยุตธิ รรม และกระทรวงศึกษาธิการ หรือตาแหน่งทีว่ า่ งอย่าง
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจท
ิ ัล เท่านัน
้ จึงให ้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ รักษาการ รมว.ยุตธิ รรม ไป
ก่อนและมีหมายกาหนดเข ้าไปคุยงานทีก
่ ระทรวงยุตธิ รรม สัปดาห์หน ้าในเรือ
่ งการจับกุมพระธัมมชโย
และเร่งดาเนินการคดีหมิน
่ สถาบันทีส
่ ว่ นใหญ่ผู ้กระทาการอยูต
่ า่ งประเทศ ซึง่ พล.อ.ไพบูลย์ คุ ้มฉายา
่ ไว ้หมดแล ้ว
อดีต รมว.ยุตธิ รรม และองคมนตรี ได ้รวบรวมรายชือ
"การเลือ
่ นปรับ ครม.เพราะการหารือกันระหว่าง นายกฯ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์ สวุ รรณ รองนายกฯ
ยังไม่ลงตัว โดยเฉพาะตาแหน่ง รมว.ยุตธิ รรม ทีม
่ แ
ี คนดิเดต ระหว่าง พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.
กลาโหม พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อดีตปลัดกระทรวงยุตธิ รรม และ พล.อ.นิวต
ิ ร มีนะโยธิน ผู ้ช่วย
ื่ พล.ต.อ.ชัยยะ ศิรอ
รมต.ยุตธิ รรม รวมทัง้ มีชอ
ิ าพันธุก
์ ล
ุ เลขาธิการ ปปง. ได ้เตรียมลาออกจากตาแหน่ง
เลขาฯ ปปง. แล ้วรวมถึงมีความใกล ้ชิดกับอดีตแกนนาพันธมิตร" แหล่งข่าว กล่าว
ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ มีกระแสข่าว นายกฯ หนุน นพ.ธีระเกียติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.
ศึกษาธิการ จะขึน
้ ตาแหน่งรัฐมนตรีวา่ การฯ อีกทัง้ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ยังมี
โอกาสลุ ้น
ื่ ของ นายกาจร ตติยกวี อดีตปลัดศึกษา ทีม
่ สมัยเป็ นอาจารย์ "จุฬาฯคอน
ทัง้ นีม
้ ช
ี อ
่ ค
ี อนเน็ คชัน
่ " กับภรรยานายกรัฐมนตรี และมีแนวโน ้มให ้ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ อดีต ผช.ผบ.ทบ. มาเป็ น
เน็ คชัน
รมว.กระทรวงดิจท
ิ ัล และพล.อ.ฉั ตรเฉลิม เฉลิมสุข อดีต เสธ.ทบ. และผู ้ว่าการยางแห่งประเทศไทย นั่ง
ตาแหน่ง รมช.เกษตรและสหกรณ์ มืองานสาคัญของ คสช. ทีถ
่ งึ คิวรับโบนัสรางวัลหลังเกษี ยณ
เหมือนกัน
ทัง้ นีค
้ าดว่ามีการปรับไปถึงกระทรวงเศรษฐกิจ ทีม
่ น
ี ายสมคิด จาตุศรีพท
ิ ักษ์ คุมทีมเศรษฐกิจผลักดัน
มาตรการแก ้ไขปั ญหาปากท ้องยังไม่เข ้าตาอานาจพิเศษ และกระทรวงด ้านความมัน
่ คง หลังจากพาวเวอร์
ของ พล.อ.ประวิตร ลดลงจะเห็นได ้ชัดจากการแต่งตัง้ ผบ.ทบ.ทีห
่ ลุดนอกสายบูรพาพยัคฆ์

กยท.เผยพืน้ ทีส่ วนยางพัทลุงกว่ าแสนไร่ โดนนา้ ท่ วม

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา กยท.ร่วมกับผู้นาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และ
หน่วยงานปกครองใน จ.พัทลุง รุดลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อน แก่พี่น้อง
เกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้าท่วม
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกยาง
ประมาณ 900,000 แสนกว่าไร่ และมีครอบครัวชาวสวนยางประมาณกว่า 60,000 ครัวเรือน ซึ่งในปีนี้จังหวัดพัทลุงได้รับ
ผลกระทบจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และประสบอุทกภัยครั้งนี้มากที่สุด ในเบื้องต้นมีสวนยางได้รับความเสียหาย
ครอบคลุมพื้นที่ 12 ตาบล ใน 11 อาเภอและบางจุดมีน้าท่วมสูงสุดประมาณ 2 เมตรซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับ
ผลกระทบในเบื้องต้นประมาณ 17,000 ราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 105,944 ไร่จนถึงขณะนี้มีเกษตรชาวสวนยางหลาย
ครอบครัวที่ไม่สามารถกรีดยางได้มาเป็นเวลา 15 วัน
การยางแห่งประเทศไทย เร่งลงพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องชาวสวนยางในเบื้องต้น 3 อาเภอ ได้แก่
อ.ควนขนุน อ.เขาชัยสน และ อ.ปากพยูน ประมาณ 500 ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้น
กยท. มีมาตรการในการช่วยเหลือ โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 ช่วง สาหรับช่วงระยะเร่งด่วน ขณะนี้ได้สั่งการให้ กยท.จังหวัด

เข้าช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยการแจกถุงยังชีพ จากนั้นในระยะหลังจากที่น้าลดลงแล้ว กยท.จะ
เข้าไปในพื้นที่เพื่อประเมินและตรวจสอบความเสียหาย โดยใช้เงินกองทุนของการยางแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้

เร็วที่สุด ส่วนในระยะยาวนั้น กยท. จังหวัดในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจะเข้าร่วมวางแผนเพื่อรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม การยางแห่งประเทศไทยได้มีการประสานงานกับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและชาวบ้านในพื้นที่โดย
วางแนวทางแก้ไขและรับมือกับการเกิดอุทกภัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
“ถุงยังชีพอาจเป็นเพียงน้าใจเล็กน้อยจากพนักงาน กยท.ที่ร่วมใจกันเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของ
พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ กยท. ในฐานะเป็นองค์กรที่ดูแลเกษตรกรชาวสวนยางทั่ว
ประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่กาลังประสบภัยหนาวหรือภาคใต้ที่กาลังประสบอุทกภัย กยท.จะพยายามเร่งดาเนินการทั้งใน
เชิงนโยบายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ที่ได้กาหนดไว้และในทางปฏิบัติ
กยท.ได้ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น ซึ่งต้องขอเป็นกาลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่าน
มีความเข้มแข็งและนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ”
ดร.ธีธัชกล่าวทิ้งท้าย

วันที่ 9 ธ.ค. 59
้ ที่ จ.พ ัทลุง มอบถุง
หัวข้ อข่าว กยท. รุดลงพืน
ี แก่พน
ย ังชพ
ี่ อ
้ งชาวสวนยาง
ี แก่พน
้ ที่ จ.พ ัทลุง มอบถุงย ังชพ
กยท. รุดลงพืน
ี่ อ
้ งชาวสวนยาง กว่า 500 คร ัวเรือน
ครอบคลุม 11 อาเภอ หว ังบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภ ัย

กรุงเทพฯ--9 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย
เมือ
่ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 กยท. ร่วมกับ ผู ้นาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และหน่วยงานปกครองใน จ.
พัทลุง รุดลงพืน
้ ทีม
่ อบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร ้อน แก่พน
ี่ ้องเกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง ซึง่ ได ้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบต
ั น
ิ ้ าท่วม ในเบือ
้ งต ้น มีเกษตรชาวสวนยางทีไ่ ด ้รับความเดือดร ้อนจากอุทกภัยในครัง้ นี้
ประมาณ 17,000 ราย ซึง่ จากการสารวจพืน
้ ทีส
่ วนยางทีไ่ ด ้รับความเสียหายประมาณ 105,944 ไร่ ครอบคลุม 11
อาเภอใน จ.พัทลุง
ดร.ธีธ ัช สุขสะอาด ผูว้ า่ การการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จังหวัดพัทลุงเป็ นจังหวัดทีม
่ พ
ี น
ื้ ทีป
่ ลูก
ยาง ประมาณ 900,000 แสนกว่าไร่ และมีครอบครัวชาวสวนยาง ประมาณกว่า 60,000 ครัวเรือน ซึง่ ในปี นจ
ี้ ังหวัด
พัทลุงได ้รับผลกระทบจากการทีฝ
่ นตกหนักอย่างต่อเนือ
่ ง และประสบอุทกภัยครัง้ นีม
้ ากทีส
่ ด
ุ ในเบือ
้ งต ้นมีสวนยาง
ได ้รับความเสียหายครอบคลุม พืน
้ ที่ 12 ตาบล ใน 11 อาเภอ และบางจุดมีน้ าท่วมสูงสุดประมาณ 2 เมตร ซึง่ มี
เกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ ด ้รับผลกระทบในเบือ
้ งต ้น ประมาณ 17,000 ราย คิดเป็ นพืน
้ ทีป
่ ระมาณ 105,944 ไร่ จนถึง
ขณะนีม
้ เี กษตรชาวสวนยางหลายครอบครัวทีไ่ ม่สามารถกรีดยางได ้มาเป็ นเวลา 15 วัน
ผู ้ว่าการ กยท. กล่าวเพิม
่ เติมว่า การยางแห่งประเทศไทย เร่งลงพืน
้ ทีเ่ พือ
่ บรรเทาความเดือนร ้อนให ้แก่พี่
น ้องชาวสวนยางในเบือ
้ งต ้น 3 อาเภอ ได ้แก่ อ.ควนขนุน อ.เขาชัยสน และ อ.ปากพยูน ประมาณ 500 ครัวเรือนที่
ได ้รับการช่วยเหลือในครัง้ นี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในเบือ
้ งต ้น กยท. มีมาตรการในการช่วยเหลือ โดยแบ่งมาตรการ
ออกเป็ น 3 ช่วง สาหรับช่วงระยะเร่งด่วนขณะนีไ้ ด ้สัง่ การให ้ กยท. จังหวัดเข ้าช่วยบรรเทาความเดือนร ้อนแก่
เกษตรกรชาวสวนยางโดยการแจกถุงยังชีพ จากนัน
้ ในระยะหลังจากทีน
่ ้ าลดลงแล ้ว กยท. จะเข ้าไปในพืน
้ ทีเ่ พือ
่
ประเมินและตรวจสอบความเสียหาย โดยใช ้เงินกองทุนของการยางแห่งประเทศไทยเพือ
่ ช่วยเหลือเยียวยาให ้เร็ว
ทีส
่ ด
ุ ส่วนในระยะยาวนัน
้ กยท. จังหวัดในทุกพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ ระสบอุทกภัยจะเข ้าร่วมวางแผนเพือ
่ รับมือกับอุทกภัยที่
อาจจะเกิดขึน
้ อย่างไรก็ตาม การยางแห่งประเทศไทยได ้มีการประสานงานกับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและ
ชาวบ ้านในพืน
้ ทีโ่ ดยวางแนวทางแก ้ไขและรับมือกับการเกิดอุทกภัยเพือ
่ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด
"ถุงยังชีพอาจเป็ นเพียงน้ าใจเล็กน ้อยจากพนักงาน กยท. ทีร่ ่วมใจกันเป็ นส่วนหนึง่ ในการบรรเทาความ
เดือดร ้อนของพีน
่ ้องเกษตรกรชาวสวนยางซึง่ ได ้รับผลกระทบจากอุทกภัยครัง้ นี้ กยท. ในฐานะเป็ นองค์กรทีด
่ แ
ู ล
เกษตรกรชาวสวนยางทัว่ ประเทศไม่วา่ จะเป็ นภาคเหนือทีก
่ าลังประสบภัยหนาวหรือภาคใต ้ทีก
่ าลังประสบ
อุทกภัย กยท.จะพยายามเร่งดาเนินการทัง้ ในเชิงนโยบายเพือ
่ ให ้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัตก
ิ ารยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ และในทางปฏิบต
ั ิ กยท.ได ้ดาเนินการลงพืน
้ ทีเ่ พือ
่ บรรเทาความเดือนร ้อน
ในเบือ
้ งต ้น ซึง่ ต ้องขอเป็ นกาลังใจให ้พีน
่ ้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านมีความเข ้มแข็งและนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวต
ิ เพือ
่ ให ้เราอยูไ่ ด ้อย่างมีความสุขและยั่งยืน" ดร.ธีธัช กล่าวทิง้ ท ้าย

วันที่ 9 ธ.ค. 59
หัวข้ อข่าว กยท. รุดลงพืน้ ที่ จ.พัทลุง มอบถุงยัง
ี แก่พน
ชพ
ี่ ้องชาวสวนยาง

ี แก่พน
้ ที่ จ.พ ัทลุง มอบถุงย ังชพ
กยท. รุดลงพืน
ี่ อ
้ งชาวสวนยาง กว่า 500 คร ัวเรือน
ครอบคลุม 11 อาเภอ หว ังบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภ ัย

เมือ
่ ว ันที่ 7 ธ ันวาคม 2559 กยท. ร่วมก ับ ผูน
้ าเกษตรกร สถาบ ันเกษตรกร และหน่วยงาน
ี บรรเทาความเดือดร้อน แก่พน
้ ทีม
ปกครองใน จ.พ ัทลุง รุดลงพืน
่ อบถุงย ังชพ
ี่ อ
้ งเกษตรกร
่
ึ
้
ชาวสวนยาง จ.พ ัทลุง ซงได้ร ับผลกระทบจากภ ัยพิบ ัตินา้ ท่วม ในเบืองต้น มีเกษตรชาวสวน
้ ระมาณ 17,000 ราย ซงึ่ จากการสารวจ
ยางทีไ่ ด้ร ับความเดือดร้อนจากอุทกภ ัยในครงนี
ั้ ป
ี หายประมาณ 105,944 ไร่ ครอบคลุม 11 อาเภอใน จ.พ ัทลุง
้ ทีส
พืน
่ วนยางทีไ่ ด้ร ับความเสย
ดร.ธีธ ัช สุขสะอาด ผูว้ า่ การการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จังหวัดพัทลุงเป็ นจังหวัด
ทีม
่ พ
ี น
ื้ ทีป
่ ลูกยาง ประมาณ 900,000 แสนกว่าไร่ และมีครอบครัวชาวสวนยาง ประมาณกว่า 60,000
ครัวเรือน ซงึ่ ในปี นี้จังหวัดพัทลุงได ้รับผลกระทบจากการทีฝ
่ นตกหนั กอย่างต่อเนื่อง และประสบ
ี หายครอบคลุม พืน
อุทกภัยครัง้ นี้มากทีส
่ ด
ุ ในเบือ
้ งต ้นมีสวนยางได ้รับความเสย
้ ที่ 12 ตาบล ใน 11
อาเภอ และบางจุดมีน้ าท่วมสูงสุดประมาณ 2 เมตร ซงึ่ มีเกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ ด ้รับผลกระทบใน
เบือ
้ งต ้น ประมาณ 17,000 ราย คิดเป็ นพืน
้ ทีป
่ ระมาณ 105,944 ไร่ จนถึงขณะนี้มเี กษตรชาวสวนยาง
หลายครอบครัวทีไ่ ม่สามารถกรีดยางได ้มาเป็ นเวลา 15 วัน

ผูว้ า่ การ กยท. กล่าวเพิม
่ เติมว่า การยางแห่งประเทศไทย เร่งลงพืน
้ ทีเ่ พือ
่ บรรเทาความ
ั สน และ อ.
เดือนร ้อนให ้แก่พน
ี่ ้องชาวสวนยางในเบือ
้ งต ้น 3 อาเภอ ได ้แก่ อ.ควนขนุน อ.เขาชย
ปากพยูน ประมาณ 500 ครัวเรือนทีไ่ ด ้รับการชว่ ยเหลือในครัง้ นี้ แต่อย่างไรก็ตาม ในเบือ
้ งต ้น กยท.
่
่
่
มีมาตรการในการชวยเหลือ โดยแบ่งมาตรการออกเป็ น 3 ชวง สาหรับชวงระยะเร่งด่วนขณะนี้ได ้สงั่
ี
การให ้ กยท. จังหวัดเข ้าชว่ ยบรรเทาความเดือนร ้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยการแจกถุงยังชพ
จากนั น
้ ในระยะหลังจากทีน
่ ้ าลดลงแล ้ว กยท. จะเข ้าไปในพืน
้ ทีเ่ พือ
่ ประเมินและตรวจสอบความ
ี หาย โดยใชเงิ
้ นกองทุนของการยางแห่งประเทศไทยเพือ
เสย
่ ชว่ ยเหลือเยียวยาให ้เร็วทีส
่ ด
ุ สว่ นใน
ระยะยาวนั น
้ กยท. จังหวัดในทุกพืน
้ ทีท
่ ป
ี่ ระสบอุทกภัยจะเข ้าร่วมวางแผนเพือ
่ รับมือกับอุทกภัยที่
อาจจะเกิดขึน
้ อย่างไรก็ตาม การยางแห่งประเทศไทยได ้มีการประสานงานกับเครือข่ายเกษตรกร
ชาวสวนยางและชาวบ ้านในพืน
้ ทีโ่ ดยวางแนวทางแก ้ไขและรับมือกับการเกิดอุทกภัยเพือ
่ ให ้เกิด
ประโยชน์สงู สุด

ี อาจเป็นเพียงนา้ ใจเล็กน้อยจากพน ักงาน กยท. ทีร่ ว่ มใจก ันเป็นสว่ นหนึง่
“ถุงย ังชพ
ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพีน
่ อ
้ งเกษตรกรชาวสวนยางซงึ่ ได้ร ับผลกระทบจาก
อุทกภ ัยครงนี
ั้ ้ กยท. ในฐานะเป็นองค์กรทีด
่ แ
ู ลเกษตรกรชาวสวนยางทว่ ั ประเทศไม่วา่ จะเป็น
ภาคเหนือทีก
่ าล ังประสบภ ัยหนาวหรือภาคใต้ทก
ี่ าล ังประสบอุทกภ ัย กยท.จะพยายามเร่ง
ดาเนินการทงในเช
ั้
งิ นโยบายเพือ
่ ให้ความชว่ ยเหลือตามพระราชบ ัญญ ัติการยางแห่ง
้ ทีเ่ พือ
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 ทีไ่ ด้กาหนดไว้ และในทางปฏิบ ัติ กยท.ได้ดาเนินการลงพืน
่
้ งต้น ซงึ่ ต้องขอเป็นกาล ังใจให้พน
บรรเทาความเดือนร้อนในเบือ
ี่ อ
้ งเกษตรกรชาวสวนยาง
ทุกท่านมีความเข้มแข็งและนาปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชวี ต
ิ
เพือ
่ ให้เราอยูไ่ ด้อย่างมีความสุขและยง่ ั ยืน” ดร.ธีธ ัช กล่าวทิง้ ท้าย

วันที่

9

ธ.ค. 59

กยท. รุดช่ วยชาวสวนยางผู้ประสบ
อุทกภัย จ.พัทลุง
หัวข้ อข่าว

กยท. รุดช่วยชาวสวนยางผู้ประสบอุทกภัย จ.พัทลุง มอบถุงยังชีพกว่า 500 ครัวเรือน

กยท. ร่วมกับ ผู้นาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และหน่วยงานปกครองใน จ.พัทลุง รุดลงพื้นที่
มอบถุงยังชีพ บรรเทาความเดือดร้อน แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง จ.พัทลุง ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัย
พิบัติน้าท่วม ในเบื้องต้น มีเกษตรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ประมาณ
17,000 ราย ซึ่งจากการสารวจพื้นที่สวนยางที่ได้รับความเสียหายประมาณ 105,944 ไร่ ครอบคลุม 11
อาเภอใน จ.พัทลุง

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูก
ยาง ประมาณ 900,000 แสนกว่าไร่ และมีครอบครัวชาวสวนยาง ประมาณกว่า 60,000 ครัวเรือน
ในปีนี้จังหวัดพัทลุงได้รับผลกระทบจากการที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และประสบอุทกภัยครั้งนี้มาก
ที่สุด ในเบื้องต้นมีสวนยางได้รับความเสียหายครอบคลุม พื้นที่ 12 ตาบล ใน 11 อาเภอ และบางจุดมีน้าท่วม
สูงสุดประมาณ 2 เมตร ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ประมาณ 17,000 ราย คิดเป็น
พื้นที่ประมาณ 105,944 ไร่ จนถึงขณะนี้มีเกษตรชาวสวนยางหลายครอบครัวที่ไม่สามารถกรีดยางได้มาเป็น
เวลา 15 วัน
ผู้ว่าการ
กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า การยางแห่งประเทศไทย เร่งลงพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่
พี่น้องชาวสวนยางในเบื้องต้น 3 อาเภอ ได้แก่ อ.ควนขนุน อ.เขาชัยสน และ อ.ปากพยูน ประมาณ 500
ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้
แต่อย่างไรก็ตาม
ในเบื้องต้น กยท. มีมาตรการในการช่วยเหลือ โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3
ช่วง สาหรับช่วงระยะเร่งด่วนขณะนี้ได้สั่งการให้ กยท. จังหวัดเข้าช่วยบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกร
ชาวสวนยางโดยการแจกถุงยังชีพ จากนั้นในระยะหลังจากที่น้าลดลงแล้ว กยท. จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อประเมิน
และตรวจสอบความเสียหาย โดยใช้เงินกองทุนของการยางแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุด
ในระยะยาวนั้น
กยท. จังหวัดในทุกพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจะเข้าร่วมวางแผนเพื่อรับมือกับอุทกภัยที่
อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การยางแห่งประเทศไทยได้มีการประสานงานกับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง
และชาวบ้านในพื้นที่โดยวางแนวทางแก้ไขและรับมือกับการเกิดอุทกภัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
“ถุงยังชีพอาจเป็นเพียงน้าใจเล็กน้อยจากพนักงาน กยท. ที่ร่วมใจกันเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทา
ความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ กยท. ในฐานะเป็นองค์กร
ที่ดูแลเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือที่กาลังประสบภัยหนาวหรือภาคใต้ที่กาลัง
ประสบอุทกภัย กยท.จะพยายามเร่งดาเนินการทั้งในเชิงนโยบายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ที่ได้กาหนดไว้ และในทางปฏิบัติ กยท.ได้ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อบรรเทา
ความเดือนร้อนในเบื้องต้น ซึ่งต้องขอเป็นกาลังใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านมีความเข้มแข็งและนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต เพื่อให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ” ดร.
ธีธัช กล่าวทิ้งท้าย

ราคายางพาราภาคใต้ขยับ แผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 แตะ 71.55 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรลุ้นถึง
80 บาท

นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ามันแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ล่าสุดราคายางพาราได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3
ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ อยู่ที่ 71.55 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งในอนาคตคาดว่าราคาจะขึ้น
ไปได้มากกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม
สาหรับสาเหตุที่ราคาปรับขึ้นนั้น มาจากยางในตลาดโลกขาดแคลน ขณะที่ความ
ต้องการใช้มีมาก ซึ่งหากรัฐบาลและการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ร่วมกันขับเคลื่อน
มาตรการต่าง ๆ และไม่ให้ราคายางถูกกดให้ต่าลง ก็เชื่อว่าราคาน่าจะขึ้นไปได้มากกว่านี้

ราคายางใต้ขยับแผ่นดิบรมควัน71.55บาท/กก.
ข่าวเศรษฐกิจ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2559 13:55 น.

ราคายางพาราภาคใต้ขยับ แผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 แตะ 71.55บาท/กก. เกษตรกรลุ้นถึง 80
บาท
นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ามันแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยกับสานักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ว่า ล่าสุดราคายางพาราได้ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคา
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ อยู่ที่ 71.55 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งใน
อนาคตคาดว่าราคาจะขึ้นไปได้มากกว่า 80 บาทต่อกิโลกรัม
สาหรับสาเหตุที่ราคาปรับขึ้นนั้น มาจากยางในตลาดโลกขาดแคลน ขณะที่ความ
ต้องการใช้มีมาก ซึ่งหากรัฐบาลและการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ร่วมกันขับเคลื่อน
มาตรการต่าง ๆ และไม่ให้ราคายางถูกกดให้ต่าลง ก็เชื่อว่าราคาน่าจะขึ้นไปได้มากกว่านี้

วันที่ 8 ธ.ค. 59
หัวข้ อข่าว กยท. จ ัดประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายสถาบ ันเกษตรกรชาวสวนยาง
ระด ับประเทศ

กยท. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ ตัวแทน
ระดับเขต 21 คน ลงคะแนนเสียงเลือกตาแหน่งระดับประเทศ เร่งกาหนดนโยบาย เดินหน้า
เต็มสูบสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรชาวสวนยาง
8 ธ.ค. 2559กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย
เมื่อเร็วๆ นี้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางระดับประเทศครั้งแรก โดยมีตัวแทนสถาบันเกษตรกรทั้ง 7 เขต ร่วมลงคะแนนเสียงคัดสรร
ตาแหน่งต่างๆ ในคณะกรรมการฯ ระดับประเทศ พร้อมเร่งกาหนดนโยบาย เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริม
และสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานการประชุมครั้งนี้ กล่าวว่า
ผู้แทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรทุกระดับทุกท่าน ต่างผ่านการคัดเลือกด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบ
ขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งในระดับสาขา จังหวัด เขต จนถึงประเทศ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ตั้งแต่ระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศ
ประมาณกว่า 1.4 ล้านราย รวมถึงสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ไปแล้วจานวน
668 แห่ง ได้รับประโยชน์จากการจัดตั้งผู้แทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ในขณะเดียวกัน กยท.
จะทาหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการเชื่อมโยงนโยบายบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายฯ ในการติดตาม
ข้อมูลจากพื้นที่ทั่วประเทศ และร่วมกันสร้างวิธีปฏิบัติเพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีรากฐานที่มั่นคงต่อไปในอนาคต
ด้านตาแหน่งคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางยางระดับประเทศ ที่ผ่านการ
คัดเลือกจากผู้แทนเครือข่ายฯ ทั้ง 7 เขต 21 คน ลงคะแนนเสียง พร้อมลงมติให้ นายธีระชัย แสนแก้ว
ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน นั่งดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับประเทศ พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการ
เครือข่ายฯ ตาแหน่งต่างๆเพื่อช่วยขับเคลื่อนและร่วมกันกาหนดนโยบายเดินหน้าภารกิจตามระเบียบการยาง
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2559

ค้า ‘ด่านสะเดา’ คึกคัก ยอดแตะ 3.6 หมื่นล้าน - ยางพาราแชมป์ส่งออก (08/12/2559) 08 Dec
2016 Jenjira ข่าวสารด้านยางพารา 21 times นายคมสัน จารูญพงษ์ รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) ได้ดาเนินการวิจัย
แนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สงขลา โดยศึกษาสถานการณ์การค้ายางพาราผ่านด่านการค้าชายแดนสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ รวมทั้ง
ศึกษาการบริหารจัดการด้านการส่งออกสินค้ายางพาราในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา สาหรับ
ปี 2558 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรผ่านชายแดนไทย -มาเลเซีย ที่ผ่านด่านพิธีการศุลกากรสะเดา จ.สงขลา มี
มูลค่า 36,235 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 18 โดยยางพารามีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดถึงร้อยละ 65
ปริมาณการส่งออกรวม 1,007,126 ตัน มีการส่งออกไปยังประเทศจีน 503,035 ตัน รองลงมาส่งออกไป
มาเลเซีย 239,365 ตัน ญี่ปุ่น 62,644 ตัน สหรัฐอเมริกา 19,503 ตัน และประเทศอื่นๆ รวม 53 ประเทศ
182,579 ตัน โดยชนิดของน้ายางที่ส่งออกแบ่งเป็น น้ายางร้อยละ 41 ยางแท่งร้อยละ 34 ยางแผ่น ร้อยละ 10
ยางผสม ร้อยละ 13 และยางอื่นๆ ร้อยละ 1 ด้านการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องพิธีการส่งออก กรมศุลกากรได้
พัฒนาจากระบบ Manual มาใช้ระบบ Electronic Data Interchange (EDI) และพัฒนามาใช้ระบบ
National single windows (NSW) โดยการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
(Paperless) มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารผ่านระบบ NSW แล้ว 36 หน่วยงาน สาหรับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มี 4 หน่วยงาน คือ การยางแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์
ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า ควรมีการพัฒนาพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่
สมบูรณ์อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและพื้นที่การค้าภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัยให้มีการพัฒนา เกิดการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ
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