อุดรฯเซ็นเอ็มโอยู (mou) กับจีนส่ งออกยางพารา
โดย -โต๊ ะข่ าวเกษตร

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00น.สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ ต.ข้าวสาร อ.
บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยนายสมพงษ์ หมั่นมา เปิดห้องประชุม เจรจาข้อตกลงสัญญา จับมือเซ็น mou กับ
Jihua Yueyang New Material Techology Co.,Ltd โดย Xiaoxia Deng general manager ในการ
ซื้อยางพาราอัดแห้ง ซึ่งบริษัทในประเทศจีน ได้รับสัมปทานผลิตสินค้าหลายประเภท ให้กับกองทัพใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน และจะต้องใช้ยางพาราจานวนมาก
การเซ็น mou ในครั้งนี้ มีการสั่งยางพารารอบแรก จานวน 600 ตัน แล้วจะมีการสั่งยางพารา อย่าง
ต่อเนื่อง ในครั้งนี้ ได้มีนายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี นายสมพงษ์
วันมา ประธานสหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ กล่าวรายงานการประชุม และกล่าวต้อนรับซึ่งมี
นายพยุงศักดิ์ อภิรัตนกุล ผู้อานวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี พันตารวจเอกภานุวัฒน์
วิเศษเลิศ ผู้กากับสืบสวนสอบสวน ภูธรจังหวัดอุดรธานี ร่วมเซ็นชื่อเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางสื่อมวลชน
ทุกแขนง การเซ็น mou ในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจากนายอนันต์ ฆัมภิรานนท์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัทไซแอมธุรกิจ เทรดดิ้งจากัด ณ ห้องประชุมน้าโสม 3 โรงแรมเซ็นทารา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 14 ธ.ค. 59
หัวข้อข่าว อุดรฯเซ็นเอ็มโอยู(MOU)กับจีนส่งออกยางพารา

อุดรฯเซ็นเอ็มโอยู(MOU)กับจีนส่งออกยางพารา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00น.สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ ต.ข้าวสาร อ.บ้าน
ผือ จ.อุดรธานี โดยนายสมพงษ์ หมั่นมา เปิดห้องประชุม เจรจาข้อตกลงสัญญา จับมือเซ็น mou กับ Jihua
Yueyang New Material Techology Co.,Ltd โดย Xiaoxia Deng general manager ในการซื้อยางพารา
อัดแห้ง ซึ่งบริษัทในประเทศจีน ได้รับสัมปทานผลิตสินค้าหลายประเภท ให้กับกองทัพในสาธารณรัฐประชาชน
จีน และจะต้องใช้ยางพาราจานวนมาก
การเซ็น mou ในครั้งนี้ มีการสั่งยางพารารอบแรก จานวน 600 ตัน แล้วจะมีการสั่งยางพารา อย่าง
ต่อเนื่อง ในครั้งนี้ ได้มีนายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี นายสมพงษ์
วันมา ประธานสหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ กล่าวรายงานการประชุม และกล่าวต้อนรับซึ่งมี นาย
พยุงศักดิ์ อภิรัตนกุล ผู้อานวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี พันตารวจเอกภานุวัฒน์ วิเศษ
เลิศ ผู้กากับสืบสวนสอบสวน ภูธรจังหวัดอุดรธานี ร่วมเซ็นชื่อเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนง
การเซ็น mou ในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจากนายอนันต์ ฆัมภิรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไซแอมธุรกิจ เทรดดิ้งจากัด ณ ห้องประชุมน้าโสม 3 โรงแรมเซ็นทารา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กยท.เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิตยาง
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกร
ชาวสวนยางโค่นยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลูกแทนด้วยพืชสาคัญ
ทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี
3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า กยท.ได้ดาเนินการตามภารกิจ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ด้วยการ
ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทางรัฐบาลได้มีนโยบายโครงการ
ควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กยท.จึงเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่
ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อรับสิทธิ์ขอทุนในการปลูกแทนได้ และที่สาคัญ กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรใน
การเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท.ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่
ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคาปรึกษาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท.ทุกสาขา
ทั่วประเทศ
ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท.เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย
แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่
ต่ากว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชที่มี
ความสาคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนแทนยางพารา สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือ
ขอคาปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ ใน
อัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาท ต่อไร่

กยท.หนุนโค่นยางเก่าปลูกพืชศก.ตามพื้นที่

การยางแห่งประเทศไทย หนุนมชาวสวนโค่นยางเก่า ปลูกแทนด้วยพืชสาคัญทางเศรษฐกิจเน้น
ความเหมาะสมกับพื้นที่
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
หรือ กยท. กล่าวว่า กยท.
เดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยาง แต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อรับสิทธิ์ขอทุนใน
การปลูกแทนได้ โดยจะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดย
เกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจที่
เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง
นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศ
ไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท. เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้
หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ ซึ่งสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอ
คาปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัด หรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อขอรับการส่งเสริมปลูก
แทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาทต่อไร่

TRUBB - STA แท็กทีมปรับตัวขึ้น รับราคายางทานิวไฮใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุด ณ เวลา
10.36น. ราคาหุ้นบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) หรือ TRUBB อยู่ที่ 1.72 บาท บวก 0.05 บาท หรือ 2.99% สูงสุด 1.73 บาท
ต่าสุด 1.70 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 5.64 ล้านบาท
ขณะเดียวกันราคาหุ้นบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) หรือ
STA อยู่ที่ 19.40 บาท
บวก 0.80 บาท หรือ 4.30% สูงสุด 19.60 บาท ต่าสุด 18.90 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 212.35 ล้านบาท
ขณะที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยรวมลบ 0.23%
โดยราคาหุ้นดังกล่าวปรับตัวขึ้นรับปัจจัยบวกราคายาง
TOCOM - ราคายางธรรมชาติซื้อขายที่ตลาด
โภคภัณฑ์โตเกียว ( TOCOM) ยังปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเช้านี้ ( 8.13 น.) ซื้อขายที่ 257.50 เยน หรือ
เพิ่มขึ้น 68% นับจากต้นปี ส่งผลบวกต่อการเก็งกาไรหุ้นที่เกี่ยวกับยาง อย่าง STA และ TRUBB รวมทั้งหุ้นที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ
ด้าน
บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ว่า STA, TRUBB มีปัจจัยบวกจากข่าว ตลาดโลก
ขาดยาง โดยเครือข่ายสหกรณ์ยาง เผยว่ามาเลเซียต้องการซื้อยาง 3.1 แสนตัน สะท้อนตลาดโลกขาดแคลน
ขณะที่ขอให้รัฐบาลออกมาตรการเก็บสต๊อกรอขายราคาดี
ส่วนนายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และประธานกรรมการสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยางปัตตานี
(2015) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยางในตลาดโลกกาลังขาดแคลน เฉพาะประเทศไทยในปี 2559 ยางหายไป
ประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนภาพรวมทั่วโลกยางหายไปประมาณ 20-30% ภาวะเช่นนี้ ควรเก็บยางสต๊อก
เอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออก เพราะราคายางที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่เป็นจริง และไม่เป็น
ธรรม
ด้านบล.โกลเบล็ก แนะ"ซือ้ "หุ้น
STA เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากการได้รับประโยชน์จากราคายางพารา
ทาจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี ที่ 252 เยนต่อกิโลกรัม

STA,TRUBB ราคาวิ่งขึ้น ขานรับตลาดโลกขาดแคลนยาง-ราคายางพาราทาจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์ฯว่า บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA),
บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) (TRUBB) มีปัจจัยบวกจากข่าว ตลาดโลก
ขาดยาง โดยเครือข่ายสหกรณ์ยาง เผยว่ามาเลเซียต้องการซื้อยาง 3.1 แสนตัน สะท้อนตลาดโลก
ขาดแคลน ขณะที่ขอให้รัฐบาลออกมาตรการเก็บสต๊อกรอขายราคาดี
ด้านนายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และประธานกรรมการสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยาง
ปัตตานี (2015) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยางในตลาดโลกกาลังขาดแคลน เฉพาะประเทศไทยในปี 2559
ยางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนภาพรวมทั่วโลกยางหายไปประมาณ 20-30% ภาวะเช่นนี้
ควรเก็บยางสต๊อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออก เพราะราคายางที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวน
ยางยังไม่เป็นจริง และไม่เป็นธรรม
ด้านบล.โกลเบล็ก แนะ"ซื้อ"หุน้ STA เนื่องจากมีปัจจัยบวกจากการได้รับประโยชน์จาก
ราคายางพาราทาจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปี ที่ 252 เยนต่อกิโลกรัม

วันที่ 15 ธ.ค. 59
หัวข้ อข่าว กยท.ลุยควบคุมปริมาณผลิตยางหนุนโค่ นสวน
ยางเก่ าปลูกพืชเศรษฐกิจ

กยท.ลุยควบคุมปริมาณผลิตยางหนุนโค่ นสวนยางเก่ าปลูกพืชเศรษฐกิจ
การยางแห่ งประเทศไทย เดินหน้ าตาม นโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่ งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางโค่ นยางเก่ า ต้ นยางทรุ ด
โทรมเสียหาย หรือต้ นยางที่ให้ ผลผลิตน้ อย ปลูกแทนด้ วยพืชสาคัญทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลีย่ นชนิดพืชให้ เหมาะสมกับพืน้ ที่ ตั้งเป้าส่ งเสริม
ปลูกแทนด้ วยยางพาราพันธุ์ดี 3 แสนไร่ /ปี และพืชชนิดอืน่ อีก 1 แสนไร่ /ปี

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
เปิดเผยว่า กยท.ได้
ดาเนินการตามภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558 ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทาง
รัฐบาลได้มีนโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณ
ยางพาราภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กยท.จึงเดินหน้าส่งเสริมให้
เกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อรับสิทธิ์ขอทุนในการปลูกแทนได้ และที่สาคัญ
กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูก
แทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงาน
ของ กยท.ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคาปรึกษา
และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ
ด้าน
นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท.เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลาย
รูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกร มีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือ
ให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15
ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้น
หรือพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนแทนยางพารา ตั้งเป้าส่งเสริม ปลูก
แทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี ซึ่งเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับ
สิทธิ์หรือขอคาปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของ เกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูก
แทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาทต่อไร่

วันที่ 15 ธ.ค. 59
หัวข้ อข่าว อุดรฯเซ็นเอ็มโอยู(MOU)กับจีน
ส่งออกยางพารา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00น.สหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ ต.ข้าวสาร อ.
บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยนายสมพงษ์ หมั่นมา เปิดห้องประชุม เจรจาข้อตกลงสัญญา จับมือเซ็น MoU กับ
Jihua Yueyang New Material Techology Co.,Ltd โดย Xiaoxia Deng general manager ในการซื้อ
ยางพาราอัดแห้ง ซึ่งบริษัทในประเทศจีน ได้รับสัมปทานผลิตสินค้าหลายประเภท ให้กับกองทัพในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และจะต้องใช้ยางพาราจานวนมาก
การเซ็น MoU ในครั้งนี้ มีการสั่งยางพารารอบแรก จานวน 600 ตัน แล้วจะมีการสั่งยางพารา อย่าง
ต่อเนื่อง ในครั้งนี้ ได้มีนายธนวรรธน์ เลิศสุคนธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี นายสมพงษ์
วันมา ประธานสหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ กล่าวรายงานการประชุม และกล่าวต้อนรับซึ่งมี นาย
พยุงศักดิ์ อภิรัตนกุล ผู้อานวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี พันตารวจเอกภานุวัฒน์ วิเศษ
เลิศ ผู้กากับสืบสวนสอบสวน ภูธรจังหวัดอุดรธานี ร่วมเซ็นชื่อเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางสื่อมวลชนทุกแขนง
การเซ็น mou ในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจาก นายอนันต์ฆัมภิรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไซแอมมธุรกิจ เทรดดิ้งจากัด ณ ห้องประชุมน้าโสม 3 โรงแรมเซ็นทารา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ที่มา : โต๊ะข่าวเกษตร- คม ชัด ลึก

วันที่ 15 ธ.ค. 59
หัวข้ อข่าว กยท.ลุยควบคุมปริมาณผลิตยางหนุน
โค่นสวนยางเก่าปลูกพืชศก.

กยท.ลุยควบคุมปริมาณผลิตยางหนุนโค่นสวนยางเก่าปลูกพืชศก.
การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตาม นโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริม
เกษตรกรชาวสวนยางโค่นยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลูกแทนด้วยพืช
สาคัญทางเศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพาราพันธุ์
ดี 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท.ได้ดาเนินการตาม
ภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทางรัฐบาลได้มีนโยบาย
โครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณยางพาราภายในประเทศ
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กยท.จึงเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางที่
ปลูกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อรับสิทธิ์ขอทุนในการปลูกแทนได้ และที่สาคัญ กยท.จะเร่งให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือ
ไม้ยืนต้นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท.ให้ข้อมูลแก่
เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคาปรึกษา และข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ
ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท.เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกร มีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิต
น้อย แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิด
กรีดแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูกแทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืช
ที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนแทนยางพารา ตั้งเป้าส่งเสริม ปลูกแทนด้วย
ยางพาราพันธุ์ดี 3 แสนไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี ซึ่งเกษตรกรสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอ
คาปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่ของ เกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ ใน
อัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาทต่อไร่
ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

วันที่ 14 ธ.ค. 59
หัวข้ อข่าว กยท.เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล
โครงการควบคุมปริมาณการผลิตยาง

กยท.เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิตยาง
การยางแห่งประเทศไทย เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล โครงการควบคุมปริมาณการผลิต ส่งเสริมเกษตรกร
ชาวสวนยางโค่นยางเก่า ต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางที่ให้ผลผลิตน้อย ปลูกแทนด้วยพืชสาคัญทาง
เศรษฐกิจ โดยปรับเปลี่ยนชนิดพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ ตั้งเป้าส่งเสริมปลูกแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดี 3 แสน
ไร่/ปี และพืชชนิดอื่นอีก 1 แสนไร่/ปี
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กล่าวว่า กยท.ได้ดาเนินการตาม
ภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
ด้วยการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจ กอปรกับทางรัฐบาลได้มี
นโยบายโครงการควบคุมปริมาณการผลิต เพื่อลดพื้นที่การปลูกยาง สร้างสมดุลและปริมาณยางพารา
ภายในประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ กยท.จึงเดินหน้าส่งเสริมให้เกษตรกร
ชาวสวนยางที่ปลูกยางแต่ได้รับผลผลิตน้อย ติดต่อรับสิทธิ์ขอทุนในการปลูกแทนได้ และที่สาคัญ กยท.จะเร่ง
ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยเกษตรกรสามารถเลือกปลูกแทนด้วยยาง
พันธุ์ดี หรือไม้ยืนต้นที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะมีพนักงานของ กยท.
ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด หรือเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขอรับคาปรึกษาและ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กยท.ทุกสาขาทั่วประเทศ ด้าน นายกฤษดา สังข์สิงห์ ผู้อานวยการฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต การยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนของ กยท.
เกษตรกรสามารถขอรับทุนได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เกษตรกรมีอยู่ เช่น ต้นยางพาราที่
ปลูกมีความทรุดโทรมเสียหาย หรือให้ผลผลิตน้อย แม้สวนยางจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้ว แต่ยังคงให้
ผลผลิตน้อยอยู่ และต้นยางมีอายุเกิน 15 ปี เปิดกรีดแล้วไม่ต่ากว่า 5 ปี หรือเกษตรกรที่เป็นผู้รับการปลูก
แทนอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนมาปลูกไม้ยืนต้นหรือพืชที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมกับพื้นที่
ของตนแทนยางพารา สามารถติดต่อขอรับสิทธิ์หรือขอคาปรึกษาได้ที่ กยท.จังหวัดหรือสาขาที่อยู่ในพื้นที่
ของเกษตรกรเพื่อขอรับการส่งเสริมปลูกแทนได้ ในอัตราไร่ละไม่เกิน 16,000 บาท ต่อไร่
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์
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ตลาดโลกขาดยาง จี้รัฐบาลเก็บสต๊อก
เครือข่ายสหกรณ์ยางเผย มาเลเซียต้องการซื้อยาง 3.1 แสนตัน สะท้อนตลาดโลกขาดแคลน จี้รัฐบาลออกมาตรการเก็บส
ต๊อกรอขายราคาดี
นายประยูรสิทธิ์ คณานุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศ
ไทย (กยท.) และประธานกรรมการสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยางปัตตานี (2015) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยางในตลาดโลกกาลัง
ขาดแคลน เฉพาะประเทศไทยในปี 2559 ยางหายไปประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนภาพรวมทั่วโลกยางหายไปประมาณ 20-30%
ภาวะเช่นนี้ควรเก็บยางสต๊อกเอาไว้ แล้วค่อยปล่อยออกเพราะราคายางที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยางยังไม่เป็นจริง และไม
เป็นธรรม
ตอนนี้ตลาดในต่างประเทศต้องการยางมาก มีบริษัทแปรรูปยางในประเทศมาเลเซียประสานขอซื้อยางจากสถาบัน
เกษตรกรยาง อาทิ ยางแผ่นรมควัน 500 ตัน ยางแผ่นดิบ 2,000 ตัน ยางก้อนถ้วย 3,000 ตัน และน้ายางสด 2,000 ตัน โดย
จะสั่งซื้อเป็นระยะๆ นอกนั้นยังมีการประสานงานว่าจะขอซื้อยางที่ค้างสต๊อกจานวน 3.1 แสนตันของรัฐบาล นายประยูรสิทธิ์
กล่าว
นายประยูรสิทธิ์ กล่าวอีกว่า เป็นที่ชัดเจนแล้วว่ายางพาราตลาดโลกเกิดภาวะขาดแคลน ราคายางในประเทศไทย
ควรจะถึงกิโลกรัมละ 80 บาท แต่ในความจริงยังห่างอยู่มาก รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาให้กับสถาบันเกษตรกร เช่นให้ กยท.จับ
มือกับสถาบันเกษตรกรเก็บยางสต๊อกเอาไว้แล้วค่อยปล่อยออกในราคาที่เป็นจริงและได้ราคาที่เป็นธรรมกว่านี้

ที่มา โพสต์ทูเดย์

