ตลาดโลกขาดยาง จี้รัฐบาลเก็บสต๊อก

เครือข่ายสหกรณ์ยางเผย มาเลเซียต้องการซื้อยาง 3.1 แสนตัน สะท้อนตลาดโลกขาดแคลน จี้รัฐบาล
ออกมาตรการเก็บสต๊อกรอขายราคาดี นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่าย
สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ในปี 2559 ยางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนภาพรวมทั่ว
โลกยางหายไปประมาณ 20-30% ภาวะเช่นนี้ ควรเก็บยางสต๊อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออก เพราะราคายางที่
เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่เป็นจริง และไม่เป็นธรรม
“ตอนนี้ตลาดในต่างประเทศต้องการยางมาก มีบริษัทแปรรูปยางในประเทศมาเลเซีย ประสานขอซื้อ
ยางจากสถาบันเกษตรกรยาง อาทิ ยางแผ่นรมควัน 500 ตัน ยางแผ่นดิบ 2,000 ตัน ยางก้อนถ้วย 3,000 ตัน
และน้้ายางสด 2,000 ตัน โดยจะสั่งซื้อเป็นระยะๆนอกนั้นยังมีการประสานงานว่าจะขอซื้อยางที่ค้างสต๊อก
จ้านวน 3.1 แสนตันของรัฐบาล”นายประยูรสิทธิ์ กล่าว
นายประยูรสิทธิ์ กล่าวอีกว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ายางพาราตลาดโลกเกิดภาวะขาดแคลน ราคายางใน
ประเทศไทยควรจะถึงกิโลกรัมละ 80 บาท แต่ในความจริงยังห่างอยู่มาก รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาให้กับสถาบัน
เกษตรกร เช่นให้ กยท.จับมือกับสถาบันเกษตรกรเก็บยางสต๊อกเอาไว้แล้วค่อยปล่อยออกในราคาที่เป็นจริง
และได้ราคาที่เป็นธรรมกว่านี้

“กยท.” เผยตลาดโลกขาดยาง-จี้รัฐฯ ออกมาตรการเก็บสต๊อก

เครือข่ายสหกรณ์ยางเผย มาเลเซียต้องการซื้อยาง 3.1 แสนตัน สะท้อนตลาดโลกขาดแคลน จี้รัฐบาลออก
มาตรการเก็บสต๊อกรอขายราคาดี
นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
แห่งประเทศไทย (กยท.) และประธานกรรมการสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยางปัตตานี (2015) เปิดเผยว่า
ขณะนี้ยางในตลาดโลกก้าลังขาดแคลน เฉพาะประเทศไทยในปี 2559 ยางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วน
ภาพรวมทั่วโลกยางหายไปประมาณ 20-30% ภาวะเช่นนี้ ควรเก็บยางสต๊อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออก เพราะ
ราคายางที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่เป็นจริง และไม่เป็นธรรม
“ตอนนี้ตลาดในต่างประเทศต้องการยางมาก มีบริษัทแปรรูปยางในประเทศมาเลเซีย ประสานขอซื้อ
ยางจากสถาบันเกษตรกรยาง อาทิ ยางแผ่นรมควัน 500 ตัน ยางแผ่นดิบ 2 ,000 ตัน ยางก้อนถ้วย 3 ,000 ตัน
และน้้ายางสด 2 ,000 ตัน โดยจะสั่งซื้อเป็นระยะๆนอกนั้นยังมีการประสานงานว่าจะขอซื้อยางที่ค้างสต๊อก
จ้านวน 3.1 แสนตันของรัฐบาล”นายประยูรสิทธิ์ กล่าว
นายประยูรสิทธิ์ กล่าวอีกว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ายางพาราตลาดโลกเกิดภาวะขาดแคลน ราคายางใน
ประเทศไทยควรจะถึงกิโลกรัมละ 80 บาท แต่ในความจริงยังห่างอยู่มาก รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาให้กับสถาบัน
เกษตรกร เช่นให้ กยท.จับมือกับสถาบันเกษตรกรเก็บยางสต๊อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออกในราคาที่เป็น
จริงและได้ราคาที่เป็นธรรมกว่านี้

จีนสนับสนุนสภาเครือข่ายยางฯ ให้เป็นเสือตัวที่ 6
จีนสนับสนุนสภาเครือข่ายยางฯ จับมือร่วมเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนาแปรรูปยางขั้นต้น เพื่อการ
ส่งออกแทนการขายยางในรูปวัตถุดิบ ตั้งเป้าแชร์ส่วนแบ่งการตลาด 20% พร้อมดันให้เป็นเสือตัวที่ 6
นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย
(สยยท.) เปิดเผยว่า จากการที่ได้มีผู้แทนจากประเทศจีนเข้าพบที่ จ.ระยอง เพื่อเจรจาซื้อยางจากประเทศไทย
นั้น คณะแรกที่เข้าพบน้าโดย Mr.Wong Ferg จาก QINGDAO XINMAOYUAN RUBBER CO.,LTD ซึ่งได้พา
บริษัทที่ต้องการซื้อยางรวม 8 บริษัทจากเมืองเซี่ยงไฮ้ และคณะที่ 2 ซึ่งน้าโดย Mr.Zhu YongPing ประธาน
บริษัท QUANGDONG JIHUAINVESTMENT DEVELOPING CO.,LTD และคณะจากกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นตัวแทน
รัฐวิสาหกิจผลิตล้อยาง ล้อเครื่องบินให้ทหาร โดยยอมรับว่า สืบเนื่องมาจากในปีนี้ จีนได้ประสบกับปัญหาการ
ขาดแคลนยาง จึงได้ท้าสัญญาซื้อขายยางไว้ล่วงหน้า แต่ปรากฎว่าคู่ค้าไม่สามารถส่งยางได้ตามสัญญา จึงเป็น
ปัญหาต่อการผลิตของบริษัทต่างๆ ในเครือ ส่งผลให้เกิดผลพวงปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน
ดังนั้น ผู้แทนบริษัทจากประเทศจีน จึงต้องการติดต่อจากสถาบันเกษตรกรจากประเทศไทย ที่สามารถรวบรวม
ผู้ผลิต(ต้นน้้า) ส่งโดยตรงไปยังบริษัทในประเทศจีนโดยไม่ผิดสัญญา ซึ่งทางจีนพร้อมที่จะให้การสนับสนุน ดังนี้
1.ให้สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย(สยยท.)รวบรวมกลุ่มเกษตรกรผลิตยาง
แท่ง STR20 และยางแผ่น RSS3 และยางคอมเปาด์ฯลฯ เพื่อจัดส่งให้เขาตามสัญญาที่จะตกลงกัน
2.ฝ่ายจีนโดย Miss Xiaoxia Dongจะเป็นผู้รวบรวมบริษัทต่างๆในประเทศจีนที่ต้องการยาง เพื่อเซ็นต์สัญญา
ซื้อขายโดยตรงกับ สยยท.
3.ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันก้าหนดตราสินค้า เพื่อให้ยอมรับซึ่งกันและกัน
4.เมื่อทั้งสองฝ่ายได้จ้านวนยางที่แน่นอนสม่้าเสมอทั้งจ้านวนและคุณภาพพร้อมที่จะเซ็นต์ MOU ในขั้นต้นเพื่อ
สร้างความมั่นใจทั้งสอนฝ่าย
5.ฝ่ายประเทศจีน พร้อมที่จะให้ค่าบริหารจัดการ (นอกเหนือจากราคายาง) เพื่อให้กรรมการสยยท.จะต้องเป็น
ผู้ตรวจสอบให้ได้มาตรฐานสากลจึงจะประทับตรายืนยันคุณภาพ

นายอุทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันทางสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศ
ไทย(สยยท.) มีความมั่นใจต่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสยยท.ทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยาง
ซึ่งวัตถุดิบอยู่ในมือถึงปีละ 4.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งถ้ารวมกับเพียง 20% ทั่วประเทศ ก็จะสร้างฐานอ้านาจในการ
ต่อรองราคาได้ ซึ่งมีความมั่นใจว่า เกษตรกรต้องลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และพร้อมที่จะ
ด้าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพรบ.การยางแห่งประเทศไทยมาตรา 43(3)
ทั้งนี้ สมาชิกสยยท.พร้อมที่จะลุกขึ้นมาจับมือกันแปรรูปยางจากแผ่นดิบและยางก้อนถ้วยเพี่อเป็น
การเพื่มมูลค่าซึ่งเป็นไปตามพรบ.กยท.มาตรา 49(3) และพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นเสือตัวทื่ 6เนื่องจาก
วัตถุดิบอยู่ในมือเกษตรซึ่งมีศักยภาพสามารถพัฒนาแปรรูปยางขั้นต้นเพื่อการส่งออกแทนการขายวัตถุดิบ
เพื่อเพิ่มมูลค่ายางจากเดิมที่ขายยางในรูปแบบเดิมที่เป็น น้้ายางข้น , ยางแผ่น และยางก้อนถ้วย แต่จะ
พัฒนาแปรรูปเป็นยาง RSS3หรือ STR20ซึ่งเป็นไปตามพรบ.กยท.มาตรา49(3)
ทางสภาเครือข่ายยางฯ ได้รับการติดต่อประสานงานจากพ่อค้าชาวจีนที่จะมาซื้อยางจากเมืองชิงเต่า
ว่าประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้จะเดินทางมาพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสยยท.เพื่อร่วมกันวางแผนซื้อยาง
กับเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางซึ่งถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ดีของเกษตรกรที่จะพัฒนาการ
ขายยางไปอีกขั้นในอันที่จะช่วยให้เกษตรกรชาวยางของไทยขายยางได้ราคาดีขึ้นซื้อนอกจากจะสามารถ
ยกระดับการซื้อขายยางในรูปแบบใหม่แล้วยังช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางพารามีรายได้ที่มั่นคงเกิดความ
ยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

ฉบับที่ 185 เดือน ธันวาคม 2559
หน้า 13
หัวข้อข่าว บริษัทซื้อยางอันดับ 3 ของจีน เยือน กยท.

ฉบับที่ 185 เดือน ธันวาคม 2559
หน้า 56
หัวข้อข่าว กยท.และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปั นน ้าใจ

ฉบับที่ 185 เดือน ธันวาคม 2559
หน้า 57
หัวข้อข่าว กยท.และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปั นน ้าใจ

วันที่ 13 ธ.ค. 59
หัวข้อข่าว กยท.หนุนโค่นยางเก่าปลูกพืชศก.ตามพื้นที่

กยท.หนุนโค่นยางเก่าปลูกพืชศก.ตามพื้นที่
ข่าวเศรษฐกิจ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 16:02 น.

การยางแห่งประเทศไทย หนุนชาวสวนโค่นยางเก่า ปลูกแทนด้วยพืชสาคัญทาง
เศรษฐกิจเน้นความเหมาะสมกับพื้นที่
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. กล่าวว่า
กยท. เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยาง แต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อ
รับสิทธิ์ขอทุนในการปลูกแทนได้ โดยจะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้
เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง
นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท. เกษตรกร
สามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ ซึ่ง
สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอคาปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัด หรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของ
เกษตรกร เพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาทต่อไร่

STA, TRUBB ราคาวิ่งขึ้น ขานรับตลาดโลกขาดแคลนยาง-ราคายางพาราท้าจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี
หุ้น STA และ TRUBB ราคาวิ่งขึ้น โดยเมื่อเวลา 10.17 น.หุ้น STA อยู่ที่ 19.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.90
บาท (+4.84%) มูลค่าซื้อขาย 163.02 ล้านบาท
หุ้น TRUBB อยู่ที่ 1.72 บาท เพิ่มขึ้น 0.05 บาท (+2.99%) มูลค่าซื้อขาย 4.83 ล้านบาท
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ฯว่า บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA), บมจ.ไทยรับ
เบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) (TRUBB) มีปัจจัยบวกจากข่าว ตลาดโลกขาดยาง โดยเครือข่าย
สหกรณ์ยาง เผยว่ามาเลเซียต้องการซื้อยาง 3.1 แสนตัน สะท้อนตลาดโลกขาดแคลน ขณะที่ขอให้รัฐบาลออก
มาตรการเก็บสต๊อกรอขายราคาดี
ด้านนายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวน
ยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และประธานกรรมการสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยางปัตตานี (2015) เปิดเผยว่า
ขณะนี้ยางในตลาดโลกก้าลังขาดแคลน เฉพาะประเทศไทยในปี 2559 ยางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วน
ภาพรวมทั่วโลกยางหายไปประมาณ 20-30% ภาวะเช่นนี้ ควรเก็บยางสต๊อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออก เพราะ
ราคายางที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่เป็นจริง และไม่เป็นธรรม
ด้านบล.โกลเบล็ก แนะ"ซือ้ "หุ้น STA เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากการได้รับประโยชน์จากราคายางพารา
ท้าจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี ที่ 252 เยนต่อกิโลกรัม

Volume Alert -STA นิวไฮรอบกว่า3ปี

Volume Alert ภาคเช้า เกาะติดหุ้นที่มีวอลุ่มเคลื่อนไหวน่าสนใจในการซื้อขายชั่วโมงแรก เปิดตลาดภาคเช้า (อังคาร 13
ธ.ค.) STA ขึ้นแตะนิวไฮรอบกว่า 3 ปี รับอานิสงส์ราคายางตลาดโลกพุ่ง พร้อมวอลุ่มหนุน
เปิดตลาดภาคเช้า (อังคาร 13 ธ.ค.) STA ขึ้นแตะนิวไฮรอบกว่า 3 ปี รับอานิสงส์ราคายางตลาดโลกพุ่ง พร้อมวอลุ่มหนุน
นักวิเคราะห์ "คันทรี่ กรุ๊ป" ระบุราคายางตลาดโตเกียว (TOCOM ) บวกจากเมื่อวันศุกร์ 4.6% มาที่ 250.6 เยนต่อกิโลกรัม
และเพิ่มขึ้น 70% จากต้นปี มองบวกต่อการเก็งก้าไรหุ้นกลุ่มยาง
STA ยังอยู่โผหุ้นที่แนะน้าเทรดระยะสั้นของ บล.กรุงศรี ซึ่งให้เป้าพื้นฐานที่ 20 บาท จากราคายางพาราขึ้นมาใกล้จุดสูงสุดรอบ
3 ปี
ด้านกลยุทธ์ "ธนชาต" ระบุ "เข้าซื้อเพิ่ม เป้าหมาย 19.6 และ 21.7 บาท"
สื่อรายงานข่าว กรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ระบุว่า ขณะนี้ยางในตลาดโลก
ก้าลังขาดแคลน โดยเฉพาะประเทศไทยในปี 2559 ยางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ขณะภาพรวมทั่วโลกยางหายไป
ประมาณ 20-30% พร้อมแนะน้าให้รัฐควรเก็บสต็อกยาง แล้วค่อยปล่อยออก เพราะราคายางที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรยังไม่
สะท้อนความเป็นจริง
ราคาหุ้น STA เปิดมาเช้านี้ขึ้นไปท้านิวไฮรอบ 3 ปีที่ 19.60 บาท จากราคาปิดก่อนหน้าที่ 18.60 บาท และราคาล่าสุดคลิ๊กที่นี่
STA

วันที่ 13 ธันวาคม 2559
หัวข้อข่าว กยท.ตัง้ เป้ าส่งเสริมปลูกพืชให ้เหมาะสม
กับพืน
้ ทีด
่ ้วยยางพารา 3 แสนไร่/ปี -พืชชนิดอืน
่ อีก 1
แสนไร่/ปี

กยท.ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยยางพารา 3 แสนไร่/ปี-พืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เดินหน้าโครงการควบคุมปริมาณ
การผลิต ส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโค่นยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย
ปลูกแทนด้วยพืชส้าคัญทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้า
ส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพารา 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี
กยท.ได้ด้าเนินการตามภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตาม พ.ร.บ.การยางแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ.2558 ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับ
ทางรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณ
ยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ โดย กยท.ได้เร่งส่งเสริมให้
เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อรับสิทธิ์ขอทุนในการปลูกแทนได้ และที่ส้าคัญ
กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูก
แทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงาน
ของ กยท.ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับค้าปรึกษา
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ
ด้านนายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ้านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กยท. กล่าวว่า การส่งเสริม
และสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท. เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะ
ได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่้ากว่า 5 ปี
หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชที่มีความส้าคัญทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนแทนยางพารา สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอค้าปรึกษาได้ที่
กยท. จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ในอัตราไร่ละไม่เกิน
16,000 บาทต่อไร่

วันที่ 14 ธันวาคม 2559
หัวข้อข่าว การค ้าชายแดน'ไทย-มาเลย์'ยังคึกคัก ด่าน
สะเดาแตะ3.6หมืน
่ ล ้าน-ยางพาราส่งออกมากสุดกว่า
ล ้านตัน

การค้าชายแดน'ไทย-มาเลย์'ยังคึกคัก ด่านสะเดาแตะ3.6หมื่นล้าน-ยางพาราส่งออกมากสุดกว่าล้านตัน
ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 14 ธันวาคม 2559 00:00:44 น.
นายคมสัน จ้ารูญพงษ์ รองเลขาธิการส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ส้านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) ได้ด้าเนินการวิจัยแนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา โดยศึกษาสถานการณ์การค้า
ยางพารา ผ่านด่านการค้าชายแดนด่านพิธีการศุลกากรสะเดาและด่านพิธีการศุลกากรปาดังเบซาร์ และศึกษา
การบริหารจัดการด้านการส่งออกสินค้ายางพาราในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาการเกษตรจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
ส้าหรับปี 2558 มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ผ่านด่านพิธีการศุลกากรสะเดา จังหวัด
สงขลา มีมูลค่า 36,235 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 18 โดยยางพารามีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดถึง
ร้อยละ 65 ปริมาณการส่งออกรวม 1,007,126 ตัน มีการส่งออกไปยังประเทศจีนจ้านวน 503,035 ตัน (ร้อย
ละ 50) รองลงมาส่งออกประเทศมาเลเซียจ้านวน 239,365 ตัน (ร้อยละ 24) ญี่ปุ่น ส่งออกจ้านวน 62,644
ตัน (ร้อยละ 6) สหรัฐอเมริกา จ้านวน 19,503 ตัน (ร้อยละ 1.94) และส่งไปประเทศอื่นๆ รวม 53 ประเทศ
จ้านวน 182,579 ตัน (ร้อยละ 18) โดยชนิดของน้้ายางที่ส่งออกแบ่งเป็น น้้ายาง ร้อยละ 41 ยางแท่งร้อยละ
34 ยางแผ่น ร้อยละ 10 ยางผสม ร้อยละ 13 และยางอื่นๆ ร้อยละ 1
ด้านการพัฒนาปรับปรุงในเรื่องพิธีการส่งออก กรมศุลกากรได้พัฒนาจากระบบ
Manual มาใช้ระบบ
Electronic Data Interchange (EDI) และพัฒนามาใช้ระบบNational single windows (NSW) โดยการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (Paperless) มีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้เอกสารผ่าน
ระบบ NSW แล้ว 36 หน่วยงาน ส้าหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มี 4 หน่วยงาน คือ การยางแห่ง
ประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์
ส้าหรับยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วยกลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ยางพารา ครบวงจร กลยุทธ์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาการบริการให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์เร่ง
ปรับปรุงระบบ One Stop Service และ National Single Windows ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า ควรมีการ
พัฒนาพื้นที่ และโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์อย่างเร่งด่วน เพื่อรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมและพื้นที่การค้าภายใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าด้วย
ระบบที่ทันสมัยให้มีการพัฒนา เกิดการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

วันที่ 14 ธันวาคม 2559

กยท. ทาหมันสวนยาง ส่ งเสริมปลูก
แทน และพืชเศรษฐกิจอืน่ 4 แสนไร่ /ปี
หัวข้อข่าว

กยท. ท้าหมันสวนยาง ส่งเสริมปลูกแทน และพืชเศรษฐกิจอื่น 4 แสนไร่/ปี

การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกร
ชาวสวนยางโค่นยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลูกแทนด้วยพืชส้าคัญ
ทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพารา 3 แสน
ไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี
ดร. ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้
ด้าเนินการตามภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทาง
รัฐบาลได้มีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณ
ยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
กยท. จึงเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อรับสิทธิ์ขอทุน
ในการปลูกแทนได้ และที่ส้าคัญ กยท. จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่
โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท. ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกร
ชาวสวนยางสามารถขอรับค้าปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อ้านวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท. เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย
แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่
ต่้ากว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชที่มี
ความส้าคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนแทนยางพารา สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอ
ค้าปรึกษาได้ที่ กยท. จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ ในอัตราไร่
ละไม่เกิน16,000 บาท ต่อไร่

วันที่ 14 ธันวาคม 2559

กยท.และชาวสวนยาง ปันนา้ ใจช่ วย
ชาวนา ขายข้ าวแล้วกว่ า 50 ตัน
หัวข้อข่าว

กยท.และชาวสวนยาง ปันนา้ ใจช่ วยชาวนา ขายข้ าวแล้วกว่ า 50 ตัน

การยางแห่งประเทศไทย เผย “โครงการ กยท.และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปันน้้าใจ ช่วยเหลือ
ชาวนา” เปิดจุดจ้าหน่ายข้าวทั้งในกรุงเทพฯ และเขตภูมิภาค 1 เดือน ขายข้าวได้เกินเป้ากว่า 50 ตัน
นับเป็นความร่วมมืออันดีของเกษตรกรชาวสวนยาง ประชาชนทั่วไป และพนักงานชาว กยท. เป็นทาง
หนึ่งเพื่อช่วยชาวนา เร่งจ้าหน่ายให้เสร็จภายใน 15ธ.ค. 59 นี้
นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกรรมการด้าเนิน
โครงการฯ กล่าวว่า โครงการ กยท. และชาวสวนยาง ร่วมแบ่งปันน้้าใจ ช่วยเหลือชาวนา รับซื้อข้าวหอม
มะลิคุณภาพดี กยท.ได้ตั้งเป้าหมายการรับซื้อข้าว จ้านวน 50 ตัน
ขณะนี้ได้ด้าเนินโครงการมาแล้ว 1 เดือน จากเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยรับซื้อข้าวจาก
สหกรณ์การเกษตร อ.พิมาย จ. นครราชสีมา จ้านวน 18 ตัน (3,600 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม) และอีก 38.25 ตัน
รับซื้อจากกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร จ.สุรินทร์ และศรีสะเกษ เพื่อหวังให้เป็นการยกระดับราคาข้าวใน
ภาวะวิกฤต ให้เกษตรกรได้ขายข้าวในราคาที่เป็นธรรม และเพื่อกระจายข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ประชาชน

การเปิดจุดจ้าหน่าย แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 จุด ได้แก่ ส้านักงานใหญ่ กยท. และฝ่าย
วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง ถ.บางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. พร้อมกันนี้ ได้ด้าเนินการกระจายจุด
จ้าหน่ายไปตามพื้นที่ กยท.เขตภูมิภาค ซึ่งประกอบด้วย เขตภาคใต้ตอนบน จ้านวน 8 ตัน จากกลุ่มสวน
ยางพาราบ้านอาโพน อ.บัวเชด จ. สุรินทร์ เขตภาคใต้ตอนกลาง จ้านวน 16.5 ตัน จากกลุ่มหนองโจงโลง จ.
สุรินทร์และสหกรณ์การเกษตรศรีสะเกษ ภาคใต้ตอนล่าง จ้านวน 10 ตัน จากสหกรณ์การเกษตรศรีสะ
เกษ และสุดท้ายเขตภาคกลางและภาคตะวันออก จ้านวน 3.75 ตัน จากโรงสีชุมชนบ้านละเอาะ อ.พนมดง
รัก จ.สุรินทร์ โดยรวมการจ้าหน่ายของ กยท. ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 56.25 ตัน (11,250 ถุง) คิดเป็นจ้านวน
เงินได้1,856,250 บาท
นับว่าเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งเป้าไว้ ส่วนหนึ่งก็ด้วยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหลาย
พื้นที่ได้มีการขอรับซื้อจาก กยท. นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของเกษตรกรชาวสวน
ยาง ประชาชนชาวไทยทั่วไป รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน กยท.ทุกพื้นที่ ทั้งที่ช่วย ณ จุดจ้าหน่าย
ข้าวและช่วยกันซื้อข้าวของโครงการ 1 คน 1 ถุง
ทั้งนี้ถือเป็นโอกาสได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาและได้บริโภคข้าวหอมมะลิคุณภาพดีด้วยเช่นกัน ซึง่
จากนี้จะเร่งจัดจ้าหน่ายให้เสร็จภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2559 นี้ นายเชาว์ กล่าวทิ้งท้าย

