ศูนย์ขา่ วหาดใหญ่ - ผูว้ า
่ การการยางแห่งประเทศไทย ประชุมร่วมก ับเจ้าหน้าทีก
่ ารยาง
่ ยเหลือชาวสวนยาง
แห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง พิจารณา 4 โครงการเพือ
่ ชว
ทงเรื
ั้ อ
่ งของราคายางพารา และไม้ยางพารา
วันนี้ (6 ก.พ.) ทีห
่ ้องประชุมสานักงานสงเคราะห์การทาสวนยางเขต 1 สงขลา นายธีธัช สุ
สะอาด ผู ้ว่าการการยางแห่งประเทศ ประชุมร่วมกับเจ ้าหน ้าทีก
่ ารยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
เขตภาคใต ้ตอนล่าง เพือ
่ ชว่ ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยเฉพาะเรือ
่ งของราคายางพารา
รวมทัง้ เรือ
่ งของราคาไม ้ยางพารา
โดยทางตัวแทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เขตภาคใต ้ตอนล่างได ้ เสนอ 4 โครงการให ้
นายธีธัช พิจารณา ประกอบด ้วย โครงการตัง้ โรงงานผลิตยางรัดของ, รวบรวมน้ ายางสด, บริหาร
้
จัดการไม ้ยางพารา และผลิตกรดฟอร์มก
ิ 3 เปอร์เซนต์ โดยใชโรงอบรมยางพาราร
้าง อัน
เนือ
่ งมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทัง้ 14 โรง ให ้เกิดประโยชน์ เพือ
่ หารายได ้ให ้ กยท. และ
ชว่ ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางทัง้ เรือ
่ งของราคายาง และขายไม ้ยางพารา
นายธีธ ัช กล่าวว่า โครงการที่ กยท.เขตภาคใต้ตอนล่างเสนอทงั้ 4 โครงการ มีความ
่ ยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ไม่ให้
เป็นไปได้สง
ู ลงทุนน้อย ซงึ่ จะสามารถชว
ึ ษา
พ่อค้าคนกลางกดราคา และเป็นการหารายได้ให้แก่ กยท.อีกทางหนึง่ แต่ตอ
้ งศก
ี่ ง และความคุม
ความเสย
้ ทุนให้ละเอียดทุกโครงการ

กยท. ประชุ มร่ วมเจ้ าหน้ าทีก่ ารยางแห่ งประเทศไทย เขตภาคใต้ ตอนล่ าง พิจารณา 4 ข้ อเสนอ
นายธี ธชั สุ ขสะอาด ผูว้ า่ การการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประชุมร่ วมกับเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศ
ไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง พิจารณา 4 ข้อเสนอ ประกอบด้วย โครงการตั้งโรงงานผลิตยางรัดของ, รวบรวม
น้ ายางสด, บริ หารจัดการไม้ยางพารา และผลิตกรดฟอร์มิก 3% โดยใช้โรงอบรมยางพาราร้าง เพื่อหารายได้
ให้ กยท. และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางทั้งเรื่ องของราคายางและขายไม้ยาบ

กยท.ใต้ตอนล่าง ผุด 4 โครงการ ช่วยชาวสวนยาง ระบุลงทุนน้อย-สกัดพ่อค้ากด
ราคา

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่หอ้ งประชุมสานักงานสงเคราะห์การทาสวนยางเขต 1 สงขลา
ตัวแทนการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)เขตภาคใต้ตอนล่าง เสนอ 4 โครงการ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ที่ประสบ
ปั ญหาราคายางและไม้ยางตกต่า ให้นายธีธชั สุสะอาด ผูว้ า่ การการยางแห่งประเทศไทยพิจารณา มีโครงการตั้งโรงงานผลิต
ยางรัดของ รวบรวมน้ ายางสด บริ หารจัดการไม้ยางพาราและผลิตกรอฟอร์มิก 3% โดยใช้โรงอบรมยางพาราร้าง อัน
เนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบทั้ง 14 โรง ให้เกิดประโยชน์ เพื่อหารายได้ให้ กยท.และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน
ยางมีประโยชน์
นายธีธชั กล่าวว่าโครงการที่ กยท.เขตภาคใต้ตอนล่างเสนอทั้ง 4 โครงการ มีความเป็ นไปได้สูง ลงทุนน้อย เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ไม่ให้พอ่ ค้าคนกลางกดราคา และเป็ นการหารายได้ให้กบั กยท.อีกทางหนึ่ง แต่ตอ้ งศึกษาความ
เสี่ ยงและความคุมทุนให้ละเอียดทุกโครงการ

ี้ จงสรุปการชว
่ ยเหลือ ฟื้ นฟูเยียวยาผูป
:: ชแ
้ ระสบอุทกภ ัย คาดว่าจะได้ร ับ
เงินเยียวยาคร ัวเรือนละ 3,000 บาทภายในเดือนนี้
นายยุคณ
ุ ฤทธากรณ์ รักษาการผู ้อานวยการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จังหวัด
นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในสว่ นของ กยท. การชว่ ยเหลือพีน
่ ้องเกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ ด ้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยจะคล ้ายกับกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางเดิม คือจะดูในเรือ
่ งของสวน
ี หายอย่างไร ในกรณีสวนยางเล็กทีไ่ ด ้รับการสง่ เสริมการปลูกแทนหรือสงเคราะห์เดิม
ยางเสย
ี หายถูกน้ าท่วมตายหมด ก็จะให ้เงินทุนรือ
ถ ้าต ้นยางเล็กเสย
้ ปลูกใหม่ชว่ ยเหลือบางสว่ น โดยจะ
นาเงินสว่ นทีเ่ หลืออยูม
่ ารวมกับที่ กยท.จะชว่ ยเหลือในอนาคต ซงึ่ จะไม่เกิน 16,000 บาทต่อไร่
ในสว่ นของสวนทีย
่ างทีก
่ รีดแล ้วแต่ต ้นยางตาย จะให ้เงินทุนสงเคราะห์ปลูกใหม่ไร่ละ 16,000
บาท
ซงึ่ ต ้องขึน
้ ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับ กยท.แล ้ว และเป็ นการชว่ ยเหลือทีอ
่ ยู่
นอกเหนือจากการชว่ ยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 3,000 บาท ในของเกษตรกรเอง ตาม พ.ร.บ.
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ในมาตรา 49 อนุ 5 ว่า จะต ้องจัดสวัสดิการให ้กับเกษตรกร
ี หายไร่ละ 20 ต ้น
ซงึ่ มีข ้อบังคับและระเบียบว่า ในกรณีทส
ี่ วนยางประสบภัยทีไ่ ด ้รับความเสย
่
่
ึ
่
ได ้รับการชวยเหลือรายละไม่เกิน 3,000 บาท ซงต่างจากการชวยเหลือเยียวยาของเกษตร
จังหวัด ตามมติ ครม. ชว่ ยครัวเรือนละ 3,000 บาท แต่ของ กยท.ชว่ ย เป็ นราย ๆ ละ ไม่เกิน
3,000 บาท
่ ในครอบครัวหนึง่ มี 3 คน คือมีพอ
เชน
่ เป็ นหัวหน ้าครัวเรือน มีแม่ และมีลก
ู ซงึ่ แต่ละคนมีโฉนด
ทีด
่ น
ิ ปลูกสวนยางเป็ นของตัวเองทัง้ สามคน และมีการขึน
้ ทะเบียนกับ กยท. และถูกน้ าท่วมสวน
ยางในครัง้ นี้ ก็จะได ้รับสวัสดิการ จาก กยท. คนละไม่เกิน 3,000 บาท
ซงึ่ จากการสารวจมีเกษตรกรได ้รับผลกระทบ 62,305 ราย (ข ้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2560)
ทัง้ นี้ กยท.ต ้องได ้รับข ้อมูลจากเกษตรอาเภอก่อน เมือ
่ ข ้อมูลเรียบร ้อยแล ้ว กยท.จะสามารถ
จ่ายเงินให ้เกษตรกรชาวสวนยางได ้ไม่เกิน 15 วัน

ทาพืชเชิงซ้ อน “ปลูกไผ่ร่วมยาง” ช่ วยเพิม่ คุณภาพปริมาณนา้ ยาง สร้ างรายได้ งามสองทาง
คุณขวัญใจ กลับสุ กใส เจ้ าของสวนไผ่ขวัญใจ อาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เปิ ดเผยว่ า ได้ ลงทุนทาสวนไผ่ มาเป็ นปี ที่ 10
จานวน 15 ไร่ ตั้งแต่ เริ่มต้ นจนถึงขณะนี้ ยังมีรายได้ ทมี่ นั่ คง มีเสถียรภาพ และมีผ้สู นใจมาซื้อพันธุ์ไผ่นาไปปลูก ขยายตัว
ไปยังหลายจังหวัดในภาคใต้ ได้ แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ สาหรับภาคใต้
แล้ ว จังหวัดพัทลุง ถือว่ าเป็ นต้ นแบบในการปลูกไผ่
คุณขวัญใจ กลับสุ กใส กล่าวอีกว่า ปี 2559 ที่ผา่ นมา ทางการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีนโยบายให้ชาวสวนยางทา
สวนเชิงซ้อนถ้ามีความประสงค์ ทาให้มีเกษตรกรสวนยางพาราจากหลายจังหวัดในภาคใต้ เดินทางเข้ามาอบรมดูแลที่สวน
ไผ่ขวัญใจแล้ว 7 รุ่ น รุ่ นละ 50 คน เพื่อนาความรู ้กลับไปลงทุนปลูกไผ่ร่วมยาง โดยปลูกยาง 1 แถว ปลูกไผ่ 1 แถว
“การปลูกไผ่ร่วมยาง จะทาให้ตน้ ยางมีคุณภาพ และทาให้หน้ายางเกิดสี ชมพู ให้ปริ มาณน้ ายางที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก่อนนั้น
เกษตรกรได้ดาเนินการปลูกไปก่อนแล้ว จานวนหลายราย ต่างประสบความสาเร็ จ โดยเฉพาะที่จงั หวัดกระบี่ แต่ที่สงขลา ยัง
เป็ นของใหม่”

ชว่ ยชาวสวนยางพารา!! เร่งแก ้ปั ญหาราคาผันผวน พร ้อมสนับสนุนเงินทุนและ
สวัสดิการ
ผูว้ า่ การการยางแห่งประเทศไทย ร่วมประชุม หารือปัญหาราคายางพารา
ผ ันผวน ก ับเกษตรสวนยางพารา 3 จ ังหว ัดภาคใต้ตอนล่าง ได้ขอ
้ สรุป 3
่ ยเหลือเงินทุน และสว ัสดิการ
แนวทางสาค ัญ พร้อมชว

นายธีธัช สุสะอาด ผู ้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมหารือถึงแนวทางแก ้ไขปั ญหายางพาราผันผวน
ร่วมกับตัวแทนเครือข่ายเกษตรชาวสวนยาง ศูนย์รวบรวมน้ ายางสด 3 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา //
จังหวัดสตูล // จังหวัดยะลา และผู ้ประกอบการธุรกิจน้ ายางสด กว่า 50 คน
ซึง่ ทีผ
่ า่ นมา มักเกิดปั ญหา ชาวสวนยางพารา ได ้รับเงินล่าช ้า จากการขายน้ ายางพาราสด และยังมี
ปั ญหาชาวสวนยางพารา ทีไ่ ม่มเี อกสารสิทธิใ์ นพืน
้ ทีท
่ ากิน
โดยหลังการประชุม นายธีธัช สุสะอาด ผู ้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า ทีป
่ ระชุมได ้มี
ข ้อสรุปร่วมกัน 3 แนวทาง คือ 1. อาจให ้มีการจัดตัง้ ตลาดกลางของน้ ายางสด ให ้เกษตรกรมีสว่ นร่วม ใน
่ ลาดกลาง 2. ให ้เกษตรกรบริหารจัดการสัดส่วนของการปลูกในที่
การเข ้าเป็ นผู ้ผลิตน้ ายางเข ้าสูต
เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา และ
3. การยางแห่งประเทศไทย จะเข ้ามามีสว่ นร่วมในการแปรรูปให ้กับเกษตร พร ้อมร่วมส่งเสริมการตลาด
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ทแ
ี่ ปรรูป อาทิ รองเท ้า หมอนยางพารา และผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ พร ้อมช่วยสนับสนุนเงิน
่ และสวัสดิการ ให ้กับชาวสวนยางพาราด ้วย
ช่วยเหลือ สินเชือ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
หัวข้ อข่าว 3 องค์กรไทย จับมือ CIRAD ฝรั่งเศส แก้ ปัญหาแรงงานกรี ดยาง
ด้ วยสารเร่ งน ้ายาง

3 องค์ กรไทย จับมือ CIRAD ฝรั่งเศส แก้ปัญหาแรงงานกรีดยาง ด้ วยสารเร่ งนา้ ยาง

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่ วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และศูนย์ความร่ วมมือ
ระหว่างประเทศด้ านการวิจยั เกษตรกรรมเพื่อการพัฒนา ประเทศฝรั่งเศส ( CIRAD) ร่ วมลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่ วมมือทาง
วิชาการด้ านยางพารา ฉบับที่ 3 (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP) มุ่งสร้ างนวัตกรรมใน
การเพิ่มและยกระดับคุณภาพผลผลิต พัฒนานักวิจยั ด้ านยางพารา และผลงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องให้
สามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง พร้ อมเผยแพร่ ในระดับสากล ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ
นายณกรณ์

ตรรกวิรพัท รองผู้วา่ การการยางแห่งประเทศไทย

ด้ านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง

กล่าวว่า

เครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการด้ านยางพารา (Hevea Research Platform in Partnership :
HRPP) เป็ นศูนย์ความร่ วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส ที่ผ่านมาประเทศไทยมีหน่วยงานด้ านวิจยั ยางพาราทังภาครั
้
ฐ

และ

สถาบันการศึกษาที่ร่วมมือทางวิชาการกับรัฐบาลฝรั่งเศส แต่เนื่องจากมีการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐที่ดแู ลเรื่ องยางพาราเป็ นองค์กร
เดียวโดยการยางแห่งประเทศไทยภายใต้ พระราชบัญญัตกิ ารยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 จึงส่งผลให้ ต้องดาเนินการลงนาม
ความร่ วมมือทางวิชาการด้ านยางพาราขึ ้นใหม่ เป็ นฉบับที่ 3 โดยมีเครื อข่ายสมาชิก ประกอบด้ วย การยางแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และศูนย์ความร่ วมมือระหว่างประเทศด้ านการวิจยั เกษตรกรรมเพื่อการ
พัฒนา ประเทศฝรั่งเศส (CIRAD) เพื่อร่ วมกันพัฒนางานวิจยั งานวิชาการด้ านยางพาราร่ วมกันต่อไป
ทังนี
้ ้ วัตถุประสงค์หลักในการลงนามความร่ วมมือของทัง้ 4 องค์กรนัน้ มีความมุ่งมัน่ ดาเนินการพัฒนาและผลิตงานวิจยั ยางพารา
ทังด้
้ านการผลิตยาง (พันธุ์ยาง สรี รวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ) เศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมยางรวมทัง้ การพัฒนาบุคลากร
ของสมาชิกด้ วยการส่งเสริ มให้ ทางานวิจยั ร่ วมกับการศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก ในขณะเดียวกัน กยท. เป็ นหน่วยงานหลักใน
การดูแลและพัฒนายางพาราอย่างครบวงจร รวมถึงการวิจยั และพัฒนายางพารา
จึงเล็งเห็นว่า การดาเนินงานดังกล่าวล้ วนมี
ประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาวงการวิชาการ ต่อเกษตรกร สังคม สิ่งแวดล้ อม และประเทศชาติ จะสามารถนาผลงานต่างๆ ไปใช้ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดตังระดั
้ บนโยบายจนถึงภาคปฏิบตั ิ

ด้ าน ดร.พิศมัย จันทุมา นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ ศูนย์วจิ ยั ยางฉะเชิงเทรา หนึง่ ในคณะนักวิจยั ของเครื อข่าย
ความร่ วมมือทางวิชาการด้ านยางพารา HRPP มีผลงานล่าสุดได้ การทาวิจยั เรื่ อง Agronomy and physiology of
the latex production กล่าวว่า
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ จัดทาขึ ้นเพื่อลดระยะเวลาการกรี ดยาง เพิ่มผลผลิตยางพาราในการกรี ดให้ สงู ขึ ้นและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของคน
กรี ดยาง สร้ างรายได้ เสริ มให้ แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพราะปั จจุบนั ในสภาวะที่ขาดแคลนแรงงานกรี ดยาง พบว่า ควรหาแนวทาง
ในการลดความถี่การกรี ดยางโดยกรี ดยาง 1 วัน หยุด 2 วัน ร่ วมกับการใช้ สารเคมีเร่ งน ้ายางจะสามารถเพิ่มผลผลิตน ้ายางที่สงู ขึ ้น
ซึง่ สามารถทดแทนความถี่ที่เคยกรี ดยาง 2 วันหยุด 1 วัน หรื อ 3 วันหยุด 1 วัน ทาให้ ปริ มาณการทางานลดลง ในขณะเดียวกัน
การลดความถี่ในการกรี ดยางก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้ สงู ขึ ้นด้ วยเช่นกัน เพราะต้ นยางจะมีเวลาพักในการสร้ างน ้ายาง 48

– 72

ชัว่ โมง จะเห็นว่าผลผลิตน ้ายางต่อครัง้ กรี ดจะเพิ่มขึ ้น 40 - 50 % ทาให้ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ ้น รวมทังแรงงานการกรี
้
ดยางก็จะมีได้
รายได้ ในแต่ละวันเพิ่มมากขึ ้น ช่วยให้ ผลผลิตในการกรี ดสูงขึ ้นและเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานของคนกรี ดยาง เป็ นแนวทางที่สามารถ
นามาเพิ่มผลผลิตยางพาราให้ สงู ขึ ้นได้ อีกด้ วย
ดร.พิศมัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การกรี ดยางโดยลดความถี่ในการกรี ดยาง 1 วัน หยุด 2 วัน แต่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการใช้
สารเคมีเร่ งน ้ายางเข้ ามาแทนที่ เกษตรกรก็จะได้ ผลผลิตเท่าเดิมแต่จานวนการทางานน้ อยลง ทาให้ เกษตรกรสามารถบริ หารจัดการ
ฟาร์ มของตนเองได้ เกิดความคิดใหม่ เน้ นในเรื่ องการพัฒนาสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน ด้ วยการสร้ าง ความเข้ มแข็งจากภายใน
ขับเคลื่อนตามแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Thailand 4.0 นาเวลาว่างไปทาประโยชน์อย่างอื่น เช่น การเลี ้ยงสัตว์ ปลูกพืช
ชนิดอื่นเสริ มในสวนยาง จะช่วยในการลดความเสี่ยงในการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเป็ นการสร้ างรายได้ ในระยะยาวให้ แก่เกษตรกร
ด้ าน รศ. ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึง่ ในคณะนักวิจยั ของเครื อข่าย
ความร่ วมมือทางวิชาการด้ านยางพารา HRPP ดาเนินการวิจยั เรื่ องคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ ยางพาราธรรมชาติ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
เผยว่า ประเทศไทยผลิตยางพารามากที่สดุ ในโลกและยางพาราเป็ นยางธรรมชาติซงึ่ เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ขณะนี ้ยางพาราต้ อง
ทาการแข่งขันกับยางสังเคราะห์ เมื่อใดที่ยางสังเคราะห์มีราคาแพงยางพาราก็จะมีราคาแพงตาม แต่เมื่อใดก็ตามที่ยางสังเคราะห์มี
ราคาถูกยางพาราก็จะมีราคาถูกตามไปด้ วย ในอนาคตมีความเป็ นไปได้ ที่จะมีเทคโนโลยีอื่นเข้ ามา ทาให้ ความต้ องการใช้ ปิโตรเลียม
อาจจะไม่มากเท่าที่ควร จะส่งผลให้ ยางสังเคราะห์ราคาถูกลง จึงควรเร่ งพิจารณาพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ซึง่ ยางพารา
ของไทยเป็ นยางธรรมชาติที่จะต้ องให้ ทกุ คนทัว่ โลกเห็นว่ายางพาราไทยเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม จึงเป็ นที่มาที่ทาให้ ทาง

HRPP

สนับสนุนทางานวิจยั ด้ านคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์
รศ.ดร.พูนพิภพ กล่าวเพิ่มเติมว่า แปลงยางพาราสามารถเก็บคาร์ บอนได้ ไม่น้อยกว่า 10 ตันคาร์ บอนต่อไร่ เมื่อนาไปคูณ
กับพื ้นที่ปลูกยางในประเทศก็จะเป็ นพื ้นที่มหาศาลและปริ มาณคาร์ บอนที่ตรึงไว้ ในต้ นยางในแต่ละปี จะมีปริ มาณมาก
แต่อย่างไรก็ตาม จะต้ องดาเนินการงานวิจยั ต่อไปเพื่อพิสจู น์และสร้ างความเชื่อมัน่ ว่าต้ นยางธรรมชาติสามารถจะตรึงคาร์ บอนไว้ ได้
มากมายขนาดไหนและต้ นยางพาราเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ ต้ นยางพารามีประโยชน์อย่างเดียวไม่ได้ ถ้ ายังมีการตัดไม้ ทาลาย
ป่ าเพื่อมาปลูกยาง เพราะเป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ อง
แต่หากเป็ นพื ้นที่ที่ปลูกพืชอื่นๆ อยู่แล้ ว หันมาปลูกยางแทนเพื่อสร้ างอาชีพ ควรจะส่งเสริ ม และให้ การสนับสนุนเพื่อที่จะทาให้
ยางพาราเป็ นพืชที่มีประโยชน์ตอ่ คนไทยต่อไปในอนาคต

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
หัวข้ อข่าว สหกรณ์ฯ พ่วงพรมคร แปรรู ปพื ้นปูสนามกีฬา ก้ าวสู่ธุรกิจยางครบ
วงจร

ไม่ใช่ก็ใกล้ เคียง...หากจะบอกว่าราคายางพารา “ขันต้
้ นทาง” และ “ขันกลางทาง”
้
ไม่มีทางพุ่งสูงไปกว่าที่เป็ นอยู่มากนัก ราคา
ยางในช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมาคือ คาตอบไม่ใช่ก็ใกล้ เคียง...หากจะทาให้ ราคายางพาราเพิ่มมูลค่าสูงขึ ้นได้ ต้ องทายาง “ขัน้
ปลายทาง” ผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่ผลิตและขายอยู่ในท้ องตลาดมาหลายสิบปี โดยเฉพาะล้ อยางรถยนต์ คือ คาตอบนี่คือข้ อมูล
ในเชิงแจ้ งที่มองเห็นถึงความแตกต่างของห่วงโซ่อตุ สาหกรรมยางพาราแต่ที่ผ่านมายุทธศาสตร์ ยางพาราของประเทศ มุ่งงานส่งเสริ ม
ขันต้
้ นทางและกลางทาง คือ ปลูกและแปรรู ปเบื ้องต้ น ซึง่ พิสจู น์แล้ วว่ากาลังจะร่ วงลงเหว ฉะนันแนวทางการแก้
้
ปัญหาราคายาง คือ
ต้ องปรับ “เข็มทิศ” อุตสาหกรรมยางของไทยไปสู่งานแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าที่สาคัญควรเริ่ มต้ นจากกลุ่มเกษตรกรที่
มีความพร้ อมและศักยภาพ
ยาง&ปาล์มออนไลน์ เรามีตวั อย่างการเริ่ มต้ นธุรกิจแปรรู ปผลิตภัณฑ์ยางพาราของ สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด อ.
เคียนซา จ.สุราษฎร์ ธานี ที่ผ่านมาสหกรณ์แห่งนี ้ประสบความสาเร็ จอย่างสูงในธุรกิจแปรรู ปยางขันต้
้ นทางและกลางทาง จนได้ ชื่อ
เรื่ องการผลิตยางคุณภาพแต่จดุ อ่อนที่สาคัญซึง่ อยู่เหนือการควบคุมก็คือ ตลาด และราคายาง โดยเฉพาะธุรกิจยางแผ่นรมควันที่มี
ต้ นทุนสูง แต่ราคากลับไม่นิ่ง หลายครัง้ ทาแล้ วขาดทุนในทันทีที่รัฐบาลมีโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรแปรรู ปยางพาราเพิ่ม
มูลค่า เพื่อแก้ ปัญหาราคายาง แกนนาสหกรณ์ไม่รอช้ าที่จะเข้ าร่ วมโครงการ เพราะเข้ าใจดีวา่ นี่คืองานที่พวกเขาต้ องทา หากจะ
นาพาสหกรณ์และสมาชิกยืนหยัดอยู่ในอาชีพนี ้ต่อไป
นายประพันธ์ นาคคลิ ้ง ผู้จดั การสหกรณ์ บอกว่า ในช่วงที่ราคายางตกต่า ภาครัฐต่างมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร
โดยเฉพาะส่วนราชการระดับภูมิภาค อย่าง สานักบริ หารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนเครื่ องจักรแปรรู ปยางพารายางคอมปาวด์ และพื ้นปูสนามฟุตซอล จานวน 24 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นงบประมาณให้ เปล่าแก่
สหกรณ์ที่มีศกั ยภาพและความพร้ อม และสหกรณ์พ่วงพรมคร มีคณ
ุ สมบัตคิ รบแต่สหกรณ์ต้องจัดหาเงินทุนสร้ างอาคารโรงงาน
ขนาดใหญ่รองรับ สหกรณ์จงึ จัดทาโครงการกู้เงินดอกเบี ้ยต่า จากโครงการของรัฐ ผ่าน ธ.ก.ส. จานวน 16 ล้ านบาท ปั จจุบนั ทังตั
้ ว
อาคารและเครื่ องจักร พร้ อมสาหรับการเดินเครื่ องผลิตแล้ ว“ตัวโรงงานแปรรู ปยางพาราของสหกรณ์ฯ เราแบ่งพื ้นที่ใช้ งานของเป็ น 3
ส่วน คือ ส่วนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้ อน และส่วนพื ้นที่สานักงานและจอดรถ ทาให้ สหกรณ์ของเรา
กลายเป็ นผู้ผลิตยางแบบครบวงจรทังหมด
้
เริ่ มตังแต่
้ นาน ้ายางสดจากสมาชิกมาแปรรู ปเป็ นยางแผ่นรมควัน จากนันน
้ ามาอัดก้ อน

เพื่อส่งออก ส่วนเศษยางพวกยางฟอง ยางคัตติ ้ง และยางตกเกรด เราจะนามาผลิตยางคอมปาวด์และขึ ้นรู ปเป็ นพื ้นสนามกีฬา และ
อิฐตัวหนอนปูทางเท้ าจากยางพารา” ผู้จดั การสหกรณ์ให้ ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์จากยางพาราตามแผนงานผลิตของสหกรณ์ ประกอบด้ วย แผ่นพื ้นสนามกีฬา และตัวหนอนปูทางเท้ า แต่ตวั หลักก็คือ
แผ่นพื ้นปูสนามกีฬา ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีความต้ องการใช้ จานวนมากในโครงการของภาครัฐ สหกรณ์ได้ จบั มือร่ วมกับ ชุมนุม
สหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จากัด ในการประสานงานเรื่ องส่วนผสมและขันตอนการผลิ
้
ต เนื่องจาก ชุมนุมฯ สตูล มีประสบการณ์
ด้ านนี ้มากว่า 2 ปี โดยส่งพนักงานเข้ าไปฝึ กอบรมถึงโรงงานใน จ.สตูล จานวน 2 ครัง้ มีเสียงเล่าว่า หัวใจของการผลิตก็คือ สูตร
และส่วนผสมนี่แหละ เพราะแม้ จะใช้ สตู รเดียวกัน สัดส่วนเท่ากัน แต่เมื่อผสมออกมานามาขึ ้นรู ปผลกลับไม่เหมือนกัน เนื่องจากมี
ปั จจัยแปรผันเรื่ องตัวยางพารา ดังนันจึ
้ งต้ องปรับสูตรที่เหมาะสมและลงตัว ในช่วงเริ่ มต้ นนี ้ทางสหกรณ์จงึ ยังอยู่ในช่วงของการ
ปรับปรุ งสูตรการผลิตและหาสัดส่วนที่เหมาะสมที่สดุ “เบื ้องต้ นหากการผลิตเข้ าที่เข้ าทาง และได้ ตามมาตรฐานแบบเดียวกับ
ชุมนุมฯสตูล เราจะส่งป้อนทังหมด
้
เพราะเขามีออเดอร์ จนผลิตไม่ทนั เราจึงมีตลาดรองรับเรี ยบร้ อยแล้ ว เราจับมือเป็ นเครื อข่าย โดย
มีสตูลเป็ นแม่ข่ายซึง่ เขาได้ รับรองมาตรฐาน มอก. เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว สามารถขายโครงการภาครัฐได้ ”
ในส่วนของธุรกิจยางอัดก้ อน นายประพันธ์ บอกว่า สหกรณ์ฯ ได้ เป็ นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ ธานี ที่มีการผลิต
ยางแผ่นรมควันอัดก้ อน และเพิ่งจะผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP เมื่อเร็ วๆ นี ้ โดยสหกรณ์ฯ พ่วงพรมคร เป็ นแม่ข่ายในการ
รวบรวมยางแผ่นรมควันจากสหกรณ์สมาชิก ไปอัดก้ อนที่ชมุ นุมสหกรณ์ฯ สุราษฎร์ ธานี และส่งป้อน ชุมนุมสหกรณ์ตรัง ในการทา
ตลาด ซึง่ มีศกั ยภาพในการส่งออกต่างประเทศ มีตลาดจีน เป็ นหลัก
“ถ้ าเราทาสหกรณ์เดียว หรื อ จังหวัดเดียว เราไปไม่รอดแน่นอน เพราะการผลิตมีความซับซ้ อน ที่สาคัญเรื่ องตลาด มีความยุ่งยาก
แต่ถ้าเราสร้ างเครื อข่ายขึ ้นกับหลายๆ จังหวัด เราจะค่อยๆ เดินร่ วมกันได้ เพราะเรามีสหกรณ์ที่มีประสบการณ์ เป็ นพี่เลี ้ยง ช่วยเหลือ
ด้ านการผลิต มีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาที่มาให้ ความรู้ ทาให้ เรามองเห็นธุรกิจแปรรู ปยางที่มีการเพิ่มมูลค่า และมีความ
ยัง่ ยืนมากขึ ้น”
นายวุฒิ รักษ์ทอง ผู้จดั การฝ่ ายโรงงาน ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นอกจากเครื่ องจักรผลิตพื ้นปูสนามกีฬา ซึง่ ได้ งบประมาณจาก
ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยแล้ ว สหกรณ์ฯ ยังได้ รับผิดชอบเครื่ องจักรรู ปแบบเดียวกันอีก 1 ชุดมาดาเนินงาน โดยเป็ น
ของสหกรณ์แห่งหนึง่ ในสุราษฎร์ ธานี แต่เนื่องจากคณะกรรมการไม่สามารถดาเนินการบริ หารจัดการได้ เครื่ องจักรจึงถูกส่งมาที่นี่
ทาให้ มีเครื่ องจักรจานวน 2 ชุด รวมกาลังการผลิตยางคอมปาวด์ 3 ตัน/วัน และพื ้นปูสนามกีฬา 1 ตัน/วัน และได้ สงั่ ซื ้อแม่พิมพ์
เพิ่มอีก 5 ตัว เพื่อรองรับการผลิต
“เราเตรี ยมวางแผนผลิตยางคอมปาวด์ขาย เพราะเรามีสองเครื่ อง สามารถผลิตได้ วนั ละ 3 ตัน ขึ ้นรู ปวันละประมาณ 1 ตัน ส่วนที่
เหลือเราจะผลิตคอมปาวด์ขาย เราสามารถผลิตได้ ทกุ สูตร และเพื่อรองรับหากจะเกิดสหกรณ์เครื อข่ายที่ต้องการแปรรู ปยาง เขาจะ
ไม่ต้องลงทุนเครื่ องจักรทาคอมปาวด์ ที่ใช้ เงินลงทุนสูง ลงทุนแค่แม่พิมพ์ 4-5 ตัว ซื ้อยางคอมปาวด์จากเรา แล้ วทาตลาดร่ วมกัน ”
ผู้จดั การโรงงาน บอกว่า โครงการจากภาครัฐมีนโยบายจะใช้ ผลิตภัณฑ์พื ้นปูสนามกีฬา 45,000 ตัน ปั จจุบนั มีสหกรณ์เครื อข่ายที่
มีศกั ยภาพการผลิต 4 จังหวัด คือ สตูล ยะลา ปั ตตานี และสุราษฎร์ ธานี อิฐตัวหนอน กรมประมง จ.ราชบุรีมีโครงการใช้ ปขู อบบ่อ
ทังจั
้ งหวัด แต่การจะขายให้ หน่วยงานรัฐได้ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. ซึง่ สหกรณ์ฯ พ่วงพรมครเตรี ยมความพร้ อมไว้ แล้ ว
เพียงแต่ในช่วงเริ่ มต้ นต้ องมุ่งผลิตตามมาตรฐานของชุมนุมฯ สตูล

“ในพื ้นที่ สุราษฎร์ ธานี เราก็หวังว่าจะมีโครงการใช้ ประโยชน์จากยางพารามากขึ ้น ซึง่ เราคาดว่าจะมีแน่นอน อยู่ที่เราต้ องดาเนิน
เรื่ องการผลิตให้ ได้ มาตรฐาน มอก. ซึง่ เป็ นมาตรฐานที่โครงการของรัฐกาหนด ซึง่ จะเป็ นแนวทางในการเพิ่มมูลค่ายาง เมื่อเพิ่มมูลค่า
ได้ เงินกาไรก็จะปั นผลไปสู่สมาชิกในท้ ายที่สดุ ”
ปั จจุบนั สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร มีสมาชิก 334 ราย มีทนุ ดาเนินงาน 54 ล้ านบาท มีธุรกิจหลัก คือ
1.ธุรกิจ รวบรวมผลผลิตยางแผ่นรมควัน
2.ธุรกิจสินเชื่อและรับฝาก
3.ธุรกิจสวัสดิการร้ านค้ า
4.ธุรกิจโรงรมยางแผ่นรมควัน
5.ธุรกิจใหม่ถอดด้ าม คือ แปรรู ปผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึง่ ต้ องยอมรับว่า เป็ นธุรกิจที่ต้องศึกษาเรี ยนรู้ จากเดิม โดยในช่วงเริ่ มต้ นยัง
มองเห็นความสดใสเนื่องจากมีโครงการของภาครัฐสนับสนุนและนาไปใช้ เต็มที่ แต่หลังจากนันสหกรณ์
้
ต้องดาเนินธุรกิจภายใต้ การ
แข่งขันอย่างจริ งจัง แต่หากมีความมุ่งมัน่ ตังใจจริ
้
ง ความสาเร็ จย่อมอยู่ไม่ไกล วันนี ้เป็ นกอหญ้ า วันหน้ าเป็ นกอไผ่ ถ้ าไม่ล้มความ
ตังใจวั
้ นต่อไปจะเป็ นต้ นไทรที่แข็งแรง

