กยท.หนุนแปรรูปยางเพิ่มมูลค่า – นักธุรกิจอินเดียแนะหาวิธีเก็บยาง

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.จังหวัดบึงกาฬได๎จัดงานพบปะระหวํางนักธุรกิจยางตํางประเทศกับผู๎ประกอบการยางพารา
และเกษตรกรสวนยางพาจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายกรกต ธารงวงศ์สวัสดิ์ รองผู๎วําราชการจังหวัดบึงกาฬ
นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศ (กยท.) นายสาธิต เซกัล ประธานหอการค๎าไทยอินเดีย Mr.Deepak Chaddha ประธานบริษัท Chowdhry Rubber นายเจตน์ เกตุจานง ประธานหอการค๎า
จังหวัดบึงกาฬ นางกุสุมา หงส์ชูตา นักธุรกิจค๎ายางบึงกาฬ และอดีตประธานหอการค๎าจังหวัดบึงกาฬ กลุํม
เครือขํายยางพาราเข๎ารํวมงาน ณ โรงแรมเดอะวัน อ.เมือง จ.บึงกาฬ
นายเชาว์กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ราคายางพาราทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้น ซึ่ง
จ.บึงกาฬ น่าจะได้รับประโยชน์อย่างมากเนื่องจากเป็นจังหวัดที่ปลูกยางมากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ปลูกรวมกันประมาณ 7.5 แสนไร่ และผลผลิตเฉลี่ย 1.8-1.9 แสนตันต่อปี
อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวสวนยางจะพึ่งพาแต่การขายเป็นวัตถุดิบอย่างเดียวไม่ได้ เนื่องจากระดับราคา
จะไม่เพิ่มสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับการนาไปแปรรูปที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มหลายเท่าตัว ดังนั้นในช่วงเวลา
นี้ จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ชาวสวนยางที่เร่งปรับตัวไปสู่การแปรรูปมากขึ้น
นายสาธิตกลําววํา กวํา 50 เปอร์เซ็นต์ของการใช๎ยางพาราทั้งโลก ถูกนาไปใช๎ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์เป็น
หลัก ซึ่งมีอยูํประมาณ 100-200 บริษัทโลกเทํานั้น นอกจากนี้สินค๎ายางพาราจะถูกนาไปใช๎ในอุตสาหกรรม

ขนาดยํอยลงมาคือ ล๎อรถจักรยาน และล๎อรถจักรยานยนต์ ซึ่งเมื่อบริษัทล๎อรถยักษ์ใหญํเหลํานี้มีปัญหา จะ
สํงผลกระทบตํอราคายางอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ นอกจากนี้ปัจจัยสาคัญที่สํงผลกระทบตํอราคายางพารา ทาให๎ไมํ
มีเสถียรภาพ สํวนหนึ่งเกิดจากยางสังเคราะห์ ซึ่งนับเป็นสินค๎าที่สามารถทดแทนยางพารา ดังนั้น เพื่อเป็นการ
สนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง จึงอยากเสนอให๎รัฐบาลออกมาตรการทางภาษี หรือตั้งกาแพงภาษียาง
สังเคราะห์ให๎สูงขึ้นกวํายางพารา เพื่อให๎ยางพาราแขํงขันได๎ในระยะยาว
“นอกจากนี้เกษตรกร ซึ่งถือเป็นผู๎ผลิตต๎นน้า ควรหันมาเป็นผู๎แปรรูปกลางน้ามากขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับ
รายได๎ให๎แกํเกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรกรอาจใช๎โมเดลการรวมกลุํมสหกรณ์ และการจับมือกับภาคเอกชนที่มี
ศักยภาพจัดตั้งเป็นหุ๎นสํวนในการตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในสัดสํวน 70:30 โดยเกษตรกรจะเป็น
เจ๎าของวัตถุ สถานี สํวนผู๎ประกอบการเป็นเจ๎าของเครื่องจักร เมื่อได๎ผลกาไรก็นามาจัดสรรในแกํสมาชิก ” นาย
สาทิสกลําว
นายดีพัค ชัทธา ประธานบริษัทโชว์ดรีรับเบอร์ Chowdhry Rubber กลําววํา ประเทศอินเดียถือเป็นประเทศ
ใหญํมีประชากรกวํา 1 พันล๎านคน ในจานวนนี้มีจานวน 30 ล๎านคน ที่เป็นระดับมหาเศรษฐี ทาง
ผู๎ประกอบการจากประเทศอินเดียจึงมีความต๎องการที่จะทาการค๎ากับประเทศไทยเป็นอยํางมากโดยเฉพาะ
ยางพารา เนื่องจากประเทศไทยเป็นแหลํงปลูกยางอันดับ 1 ของโลก แตํบํอยครั้งที่การค๎าระหวํางไทยกับ
อินเดียมักจะไมํสัมฤทธิผล ก็เนื่องมาจากปัญหาด๎านการสื่อสาร ที่ผู๎ประกอบการไทยไมํสามารถพูด
ภาษาอังกฤษได๎ ทาให๎การเจรจาการค๎าประสบปัญหาคํอนข๎างมาก จึงถือเป็นเรื่องที่เกษตรกรและ
ผู๎ประกอบการไทยจะต๎องปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้อินเดียยังคงมีความกังวลในเรื่อง
คุณภาพยางจากประเทศไทย ที่มักมีปัญหาเรื่องการหดตัว ซึ่งปัญหาดังกลําวอาจเกิดจากวิธีการเก็บรักษายางที่
ไมํมีประสิทธิภาพ เกษตรกร และผู๎ประกอบการไทยจะต๎องปรับเปลี่ยนเรื่องนี้อยํางเรํงดํวน

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงาน นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อานวยการ การยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) กล่าวถึงสถานการณ์ยางพารา บนเวทีเสวนา“ เกษตรกรจะปรับตัวเข้าสู่สวนยาง 4.0 ได้อย่างไร ”
ที่งานวันยางพารา และกาชาดบึงกาดบึงกาฬ ประจาปี 2560
โดยนายเชาว์ กลําววํา นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให๎
เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ไทยแลนด์ 1.0 เริ่มจาก ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลิตสินค๎าเกษตรใช๎ใน
ประเทศเป็นหลัก ก๎าวเข๎าสูํไทยแลนด์ยุค 2.0 โดยนาสินค๎าเกษตรมาแปรรูปสูํอุตสาหกรรมเบา ประเภท
เครื่องนุํงหํม ตํอมา พัฒนาสูํยุคไทยแลนด์ 3.0 มุํงพัฒนาเพื่อการสํงออก ประเภทอุตสาหกรรมหนักเชํน ปูนซิ
เมนต์ เหล็กกล๎า รถยนต์ น้ามัน ทั้งนี้ ทั่วโลกมีแนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เข๎าสูํยุค 4.0 โดยมุํงปรับ
โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศ เรียกวํา ยุคนวัตกรรม เราจึงจาเป็นต๎องนานวัตกรรมมาชํวยสร๎างมูลคําเพิ่ม
สินค๎าภายในประเทศ รวมทั้งตลาดสํงออก ยางพาราก็เชํนกัน ไทยเป็นประเทศผู๎สํงออกยางพาราสูํตลาดโลก
มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ตั้งแตํปี 2534 เป็นต๎นมา แตํสินค๎ายางพาราที่สํงออกกวําร๎อยละ 86 ขายในรูป
วัตถุดิบ ประเภทยางแผํนรมควัน ยางแทํง STR หรือน้ายางข๎น ประมาณ 3.7 ล๎านตันตํอปี รายได๎สํงออกในปี
2538 คิดเป็นมูลคํา 1.7 แสนล๎านบาท
ขณะเดียวกัน ไทยมีการใช๎ยางพาราภายในประเทศ ประมาณร๎อยละ 14 สร๎างแปรรูปยางแผํนเป็นผลิตภัณฑ์
ยาง คิดเป็นมูลคําสูงถึง 2.3 แสนล๎านบาท ชี้วําการแปรรูปยางในรูปผลิตภัณฑ์ สามารถสร๎างมูลคําทางการค๎า
ได๎สูงกวําการขายวัตถุดิบไปตํางประเทศ โดยหลังเจอวิกฤตราคายางพาราตกต่ามากๆ ในชํวงที่ผํานมา รัฐบาล
มีนโยบายอยํางชัดเจนที่จะปรับปรุงโครงสร๎างยางพารา ยุค 4.0 ตั้งแตํปี 2559 เป็นต๎นมา โดยมุํงสํงเสริมการใช๎
ยางพาราภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เชํน โครงการสํงเสริมการใช๎ยางในหนํวยงานภาครัฐ จานวน 1 แสนตัน

รัฐบาลมอบหมายให๎ กยท. ไปรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรในราคาชี้นาตลาด โดยกาหนดราคาการรับซื้อ
ยางพาราแผํนดิบคุณภาพชั้น 3 ในราคา 45 บาทตํอกิโลกรัม ปรากฏวํา หลังจากเปิดซื้อยางไปได๎จานวน
2,892 ตัน ราคายาง จากเดิมที่ซื้อขายอยูํที่ ก.ก.ละ 33 บาท ก็ขยับตัวสูงขึ้นเป็น 50 กวําบาทตํอก.ก.
นายเชาว์ ระบุอีกวํา สาหรับปี 2560 ภาครัฐมีโยบายสานตํอโครงการสํงเสริมการใช๎ยางในหนํวยงานภาครัฐ
อยํางตํอเนื่อง โดยสารวจความต๎องการของหนํวยงานภาครัฐ พบวํา มีปริมาณความต๎องการใช๎ยางกวํา 5,800
ตัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังได๎จัดทาโครงการล๎อยางประชารัฐ ความจริงแนวคิดนี้เป็นโครงการที่นากันมานาน
แล๎ว แตํไมํมีการขับเคลื่อนออกมาเป็นนโยบาย รัฐบาลชุดมีการจัดทาโครงการอยํางชัดเจน เพื่อให๎เกิดความ
รํวมมือ ระหวําง “ ประชา ” คือการรวมตัวของพี่น๎องประชาชน ภาคธุรกิจ นักวิจัย รํวมมือกันทางานในนาม
ของ “ ประชา ” + รัฐ กลายเป็น “ ประชารัฐ ”
โดยสาหรับจังหวัดบึงกาฬ ถือวํา โชคดี เพราะเกิดความรํวมมือระหวํางภาคประชาชน เครือมติชน องค์กร
ตํางประเทศ และรัฐบาลไทย ในการเดินหน๎าจัดงาน “ วันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ” อยํางตํอเนื่อง เป็นปีที่ 5
เพื่อตอกย้าความสาคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของจังหวัดบึงกาฬ ในวันนี้ จังหวัดบึงกาฬ
ได๎เปรียบในเชิงปริมาณ เพราะมีเนื้อที่ปลูกยางพาราทั้งจังหวัด ประมาณ 1.2 ล๎านไรํ ถือวํา มีพื้นที่ปลูกยางมาก
ที่สุดในภาคอีสาน และ มากกวําบางจังหวัดในพื้นที่ภาคใต๎ ผมคิดวํา การพัฒนายางพาราเข๎าสูํยุค 4.0 วันนี้
ทํานรองฯ วิษณุได๎เปิดโรงงานผลิตหมอนยางพารา ที่ใช๎งบดาเนินการถึง 193 ล๎านบาท เพื่อเป็นโรงงาน
ต๎นแบบสาหรับนายางพาราจากพี่น๎องเกษตรกร เข๎าสูํกระบวนการแปรรูป และรํวมมือกับองค์กรตํางประเทศ
เพื่อพัฒนา ตลาดสํงออก ถือเป็นความรํวมมือรํวมใจของพี่น๎องเกษตรกร เอกชน รัฐบาล ในการผลักดัน
โครงการประชารัฐ
สาหรับโครงการล๎อยางประชารัฐ ทางกยท. วางแผนนายางในสต๏อคที่มีอยูํจานวน 3.1 หมื่นตัน โดยเอกชน
ผู๎ผลิตยางล๎อรถยนต์ของไทย คือ บริษัท ดีสโตน นาไปแปรรูปเป็นล๎อยางรถยนต์ประเภทตํางๆ เชํน รถบรรทุก
สิบล๎อ รถบรรทุกหกล๎อ รถกระบะ รวมทั้งรถจักรยานยนต์สาหรับจาหนํายให๎แกํหนํวยงานของรัฐทั่วประเทศ
ผํานระบบกลไกของ กยท.แตํละจังหวัด โดยจาหนํายยางล๎อรถยนต์ในราคาถูกเพียงเส๎นละ พันกวําบาท จาก
ราคาท๎องตลาดที่ซื้อขายในราคาเส๎นละ สองพันบาท

รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560
จังหวัดน๎องใหมํลาดับที่ 77 “บึงกาฬ” นับเป็นเพียงจังหวัดเดียวของภาคอีสานที่มีการจัดงานเกี่ยวกับ “ยางพารา” พืช
เศรษฐกิจอันดับหนึ่งที่ขับเคลื่อนจีดีพีของประเทศ โดยไทยเป็นประเทศผู๎ผลิตยางอันดับ 1 สามารถผลิตได๎ถึงกวํา 4 ล๎านตันตํอ
ปี ปีนี้จัดงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560 ยิ่งใหญํกวําทุกปีระหวํางวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามหน๎าที่วํา
การอาเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ซึ่งได๎รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และมีนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรม
ไทย-จีน นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู๎วําราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากภาคราชการและนักธุรกิจจากประเทศจีน อินเดีย ลาว เวียดนามเข๎ารํวมกิจกรรมในงานครั้งนี้อยําง
คับคั่ง โดยกํอนเปิดงานได๎ทาพิธีแสดงความอาลัยแดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร๎อมยืน
สงบนิ่งไว๎อาลัยเป็นเวลา (89 วินาที) และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นกลําวถวายพระพรสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
สาหรับงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬจัดเต็มความรู๎-นวัตกรรม ขับเคลื่อนสูํ “บึงกาฬ 4.0” ได๎เพิ่มบทบาท
ความสาคัญของงานมากขึ้นทุกปี จากการจัดมาแล๎ว 4 ครั้ง ทาให๎เกิดความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการให๎ความรู๎การพัฒนาแกํเกษตรกรชาวสวนยาง ชํวยเพิ่มทั้งศักยภาพและรายได๎ โดยงานวันยางพาราฯ ครั้งนี้ได๎
เตรียมประกาศปักธง การเป็นศูนย์กลางยางพาราทั้งในไทยและในระดับภูมิภาค ด๎วยการพัฒนารูปแบบการจัดงานสูํนานาชาติ
สาหรับรูปแบบของกิจกรรมในปีนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับเป้าหมายการมุํงสูํ “บึงกาฬ 4.0” มีการจัดแสดงนวัตกรรม
ตํางๆ ที่พัฒนามาจากยางพารา โดยมีการใช๎เครื่องจักรยุคใหมํแปรรูปสร๎างมูลคําเพิ่ม มีเครื่องกรีดยางอัตโนมัติสั่งให๎ทางานด๎วย
รีโมตที่ใช๎พลังงานจากไฟฟ้าหรือโซลาเซลล์ การจัดแสดงผลงานถนนยางพาราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระ
นครเหนือ มีนิทรรศการเกี่ยวกับยางพาราทั้งในเรื่องขององค์ความรู๎ ความก๎าวหน๎าทางการเกษตร และนวัตกรรมอื่นๆ ซึ่ง
ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากการยางแห่งประเทศไทย ทางจังหวัดบึงกาฬยังได๎มอบของที่ระลึกทรงคุณคําแกํผู๎เข๎าชมงาน
ได๎แกํ พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 วาดโดย ระเดํน บาซูกิ ศิลปินชื่อดังชาวอินโดนีเซีย พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่
10 และแสตมป์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ให๎กับทุกคนที่เข๎ารํวมงานในครั้งนี้

จ.บึงกาฬ เปิดนิทรรศการ Rubber Land สัญจรครั้งแรกในภาคอีสาน
จังหวัดน๎องใหมํลาดับที่ 77 “บึงกาฬ” นับเป็นเพียงจังหวัดเดียวของภาคอีสานที่มีการจัดงานเกี่ยวกับ “ยางพารา” พืช
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ไทย-จีน นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู๎วําราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดบึงกาฬ
นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากภาคราชการและนักธุรกิจจากประเทศจีน อินเดีย ลาว เวียดนามเข๎ารํวมกิจกรรมในงานครั้งนี้อยําง
คับคั่ง โดยกํอนเปิดงานได๎ทาพิธีแสดงความอาลัยแดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พร๎อมยืน
สงบนิ่งไว๎อาลัยเป็นเวลา (89 วินาที) และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นกลําวถวายพระพรสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
สาหรับงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬจัดเต็มความรู๎-นวัตกรรม ขับเคลื่อนสูํ “บึงกาฬ 4.0” ได๎เพิ่มบทบาท
ความสาคัญของงานมากขึ้นทุกปี จากการจัดมาแล๎ว 4 ครั้ง ทาให๎เกิดความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและ
เอกชนในการให๎ความรู๎การพัฒนาแกํเกษตรกรชาวสวนยาง ชํวยเพิ่มทั้งศักยภาพและรายได๎ โดยงานวันยางพาราฯ ครั้งนี้ได๎
เตรียมประกาศปักธง การเป็นศูนย์กลางยางพาราทั้งในไทยและในระดับภูมิภาค ด๎วยการพัฒนารูปแบบการจัดงานสูํนานาชาติ
สาหรับรูปแบบของกิจกรรมในปีนี้พัฒนาขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องกับเป้าหมายการมุํงสูํ “บึงกาฬ 4.0” มีการจัดแสดงนวัตกรรม
ตํางๆ ที่พัฒนามาจากยางพารา โดยมีการใช๎เครื่องจักรยุคใหมํแปรรูปสร๎างมูลคําเพิ่ม มีเครื่องกรีดยางอัตโนมัติสั่งให๎ทางานด๎วย
รีโมตที่ใช๎พลังงานจากไฟฟ้าหรือโซลาเซลล์ การจัดแสดงผลงานถนนยางพาราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระ
นครเหนือ มีนิทรรศการเกี่ยวกับยางพาราทั้งในเรื่องขององค์ความรู๎ ความก๎าวหน๎าทางการเกษตร และนวัตกรรมอื่นๆ ซึ่งได๎รับ
ความรํวมมืออยํางดีจากการยางแหํงประเทศไทย ทางจังหวัดบึงกาฬยังได๎มอบของที่ระลึกทรงคุณคําแกํผู๎เข๎าชมงาน ได๎แกํ
พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 วาดโดย ระเดํน บาซูกิ ศิลปินชื่อดังชาวอินโดนีเซีย พระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 10
และแสตมป์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ให๎กับทุกคนที่เข๎ารํวมงานในครั้งนี้

“งานยางบึงกาฬ”คึกคัก-6ชาติร่วม จีน-อินเดีย-มาเลย์สั่งซื้อ ชาวบ้านแห่ดูนวัตกรรม

เปิดแล้วยิ่งใหญ่ งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอาเภอเมืองบึงกาฬท่านทูต-ท่าน
กงสุล และผู้แทนบริษัทนานา ชาติเข้าร่วมคับคั่ง ผู้ว่าเผยเตรียมลุยยกระดับผลผลิตยางพาราในพื้นที่ให้เป็น 4.0 ?พินิจ
จารุสมบัต?ิ ระบุเป็นเวทีการค้าระดับนานา ชาติไปแล้ว มีผู้แทนการค้าจากจีน มาเลย์ และอินเดีย ติดต่อซื้อตรงจาก
เกษตรกรโดยไม่ผ่านคนกลาง ส่วนกิจกรรมในงานก็อัดแน่นเนื้อหาสาระ ทั้งเสวนาวิชาการ แข่งกรีดยาง-ลับมีดชิงเงิน
รางวัลนับแสน ลูกทุ่งชื่อดังทั่วไทยระดมทีมสร้างความบันเทิง
เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560 บริเวณ
สนามหน๎าที่วําการอาเภอเมือง จ.บึงกาฬ โดยมีผู๎เข๎ารํวมพิธีจานวนมาก ประกอบด๎วย นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ
นายนิพนธ์ คนขยัน นายกอบจ.บึงกาฬ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน
ดร.ธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา
นอกจากนี้ยังมีคณะผู๎แทนจากตํางประเทศ อาทิ ดาโต๏ะ นาซีเราะห์ ฮุสเซ็น เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจาประเทศไทย นาย
เฝอ หวําง ฮาน อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจาประเทศไทย นายหมํอง นะที ที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรีฮุน เซน แหํงกัมพูชา นายคาไพ พันทองดี รองกงสุลใหญํสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจา
จังหวัดขอนแกํน
นายหลี่ หมิง กัง กงสุลใหญํสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจาจังหวัดขอนแกํน นายบุนเส็ง ปะทามะวง รองเจ๎าแขวง แขวงบอลิ
คาไซ สปป.ลาว ดร.คาปาว มัว รองเจ๎าแขวง แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว นายจาง เยี่ยน ประธานบริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๏ป
จากัด จากประเทศจีน และนายดีปัก จาดธา ประธานบริษัท จอธะรี รับเบอร์ ประเทศอินเดีย การจัดงานครั้งนี้เป็นความ
รํวมมือระหวํางจังหวัดบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ เหลํากาชาดบึงกาฬ หอการค๎าจังหวัดบึงกาฬ และองค์การหนํวยงานราชการเอกชน ทํามกลางบรรยา กาศคึกคัก มีประชาชนและผู๎สนใจเข๎ารํวมงานกันอยํางคับคั่ง ภายในงานยังมีพิธีลงนามความรํวมมือ
เครื่องกรีดยางอัตโนมัต,ิ การทาถนนด๎วยยางพารา และการซื้อขายหมอนยางพาราระหวํางชุมนุมสหกรณ์ยางพาราจังหวัดบึง
กาฬและผู๎ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกแกํผู๎เข๎าชมงาน ได๎แกํ พระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 9 วาดโดยระเดํน บาซู
กิ ศิลปินชื่อดังชาวอินโดนีเซีย พระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 และแสตมป์ที่ระลึกรัชกาลที่ 9

นายพิสุทธิ์กลําววํา งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬจัดมาเป็นปีที่ 5 แล๎ว แตํปีนี้ถือเป็นปีสาคัญ เพราะนอกจากจะมุํงเน๎น
การสํงเสริมการค๎าแล๎ว ยังผลักดันการเพิ่มมูลคําและเพิ่มรายได๎ให๎เกษตรกร ด๎วยการตํอยอดแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ตํางๆ
อาทิ หมอน ที่นอน รองเท๎า ซึ่งตํอไปจะพัฒนาได๎ไกลถึงการสร๎างโรงงานผลิตยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ และ
จักรยานยนต์
ผวจ.บึงกาฬกลําวด๎วยวํา ปีนี้ยังมีความสาคัญอยํางยิ่งในเรื่องการแสดงความไว๎อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9
และน๎อมนาเอาความรู๎แหํงศาสตร์ของพระราชามาเผยแพรํให๎ประชาชนได๎นาไปปรับใช๎ในการดาเนินชีวิต และทาสวนยางให๎
เป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืน พร๎อมกันนี้ยังเป็นปีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 10 ด๎วย
นายพิสุทธิ์กลําวถึงการยกระดับเป็นบึงกาฬ 4.0 วํา ขณะนี้สวนยางสํวนใหญํยังเป็น 1.0 เพราะเกษตรกรขายแคํยางก๎อนถ๎วย
จะปรับเปลี่ยนเป็น 2.0 ได๎จากการมีโรงงาน ที่รับเอายางก๎อนถ๎วยไปทาเป็นยางอัดแทํง หากมีโรงงานแปรรูปยางเป็นหมอน
หรือผลิตภัณฑ์ตํางๆ จะนาไปสูํ 3.0 ตํอจากนั้นการเชื่อมโยงทางธุรกิจการค๎า
“การมีโรงงานที่ได๎มาตรฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่ และเกษตรกรนานวัตกรรมมาปรับใช๎ เชํน เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ ก็จะก๎าว
ขึ้นเป็น 4.0 ตอนนี้ทางจังหวัดได๎รับงบฯปี 2560 มาแล๎ว กาลังเรํงพัฒนาให๎สหกรณ์ยางในพื้นที่มีโรง งานน้ายางข๎นสาหรับการ
แปรรูปที่มีประสิทธิ ภาพ เพื่อก๎าวเป็น 3.0 อยํางเต็มตัว และมุํงหน๎าสูํ 4.0 ในอนาคตอันใกล๎” ผวจ.บึงกาฬ กลําว
นายนิพนธ์กลําววํา ไฮไลต์ของงานคือความสุขของพี่น๎องเกษตรกร เพราะชํวงนี้ราคายางดีขึ้น มีนักธุรกิจจากตํางประเทศให๎
ความสนใจเข๎ารํวมงานจานวนมาก และรัฐบาลเห็นความสาคัญในการพัฒนายางบึงกาฬ รวมถึงอนุมัติงบประมาณที่จะมาตํอ
ยอดการผลิตและแปรรูปยาง ทาให๎มั่นใจได๎วําบึงกาฬจะเข๎าสูํ 4.0 ได๎อยํางแนํนอน
ด๎านนายพินิจกลําววํา งานวันยางบึงกาฬปีนี้เกินความคาดหมาย ยังไมํทันเปิดงานก็มีผู๎คนให๎ความสนใจเป็นอยํางมาก ทั้ง
ชาวสวนยาง เกษตรกร นักวิชาการ และนักธุรกิจ โดยเนื้อหาของงานก๎าวไปถึงระดับ 4.0 เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังขาด
ความรู๎เกี่ยวกับการพัฒนายางอีกมาก ในงานครั้งนี้จึงมีการเพิ่มทุนความรู๎ด๎านนวัตกรรม อีกความเหลือเชื่อของงานในปีนี้คือมี
ผู๎แทนภาครัฐและธุรกิจจากตํางประเทศเข๎ารํวมมากที่สุด เฉพาะจีนประเทศเดียวก็มามากกวํา 30 คน ยังไมํรวมถึงเวียดนาม
ลาว กัมพูชา และอินเดีย
“วันยางบึงกาฬกลายเป็นเวทีการค๎าสาคัญ เพราะเกษตรกรแทบจะไมํต๎องพึ่งพํอค๎าคนกลาง ไมํต๎องพึ่ง 5 เสือ บึงกาฬสํงยาง
โดยตรงให๎กับโรงงานแปรรูปในหลายมณฑลของจีนด๎วยการสนับสนุนของรับเบอร์ วัลเลย์ และกํอนหน๎านี้เพิ่งมีการลงนาม
ความรํวมมือกับบริษัทจากจีน รับซื้อยางจากบึงกาฬ 500,000 ตันตํอปี บริษัทจากมาเลเซีย และอินเดียเองก็พุํงตรงมาที่นี่ ต๎อง
บอกวํางานปีนี้คึกคัก และสนุกสนานจริงๆ ทั้งยังชํวยกระตุ๎นเศรษฐกิจของบึงกาฬอยํางมาก โรงแรมและร๎านอาหารบอกวํา
อยากให๎จัดงานวันยางทุกเดือนเลยด๎วยซ้า” นายพินิจกลําว สาหรับรูปแบบของกิจกรรมงานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ
2560 ระหวํางวันที่ 16-22 ก.พ. มีการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับเป้าหมายการมุํงสูํบึงกาฬ 4.0 จัดแสดงนวัตกรรมเพื่อ
เกษตรกรรมยาง การใช๎เครื่องจักรยุคใหมํในการแปรรูป เครื่องกรีดยางอัตโนมัติที่สั่งให๎ทางานด๎วยแผงพลังงานแสงอาทิตย์
หรือไฟฟ้า การจัดแสดงผลงานถนนยางพารา ทั้งยังอัดแนํนไปด๎วยกิจกรรมความรู๎และความบันเทิงตลอด 7 วัน

เริ่มตั้งแตํบึงกาฬเทิดพระเกียรติ สวนไฟสวยงามกับไฮไลต์ไฟไกํยักษ์สูง 5 เมตร ยาว 8 เมตร นิทรรศการศาสตร์พระราชา
พัฒนาสูํความยั่งยืน ศึกษาแนวทางการเกษตรและการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นิทรรศการบึงกาฬ 2 แผํนดิน จากพระราชกรณียกิจของในหลวงร.9 และ ร.10 สูํบันทึกเรื่องราวประทับใจชาวบึงกาฬ
นิทรรศการบึงกาฬเมืองก๎าวหน๎า และรับเบอร์ แลนด์ กับการสัญจรครั้งแรกในภาคอีสาน
สํวนเวทีเสวนาปราชญ์ชาวบ๎าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ๎านได๎นาหัวข๎อเสวนานําติดตาม อยําง
สเปเชี่ยล ทอล์กเกษตรกรจะปรับตัวเข้าสู่สวนยาง 4.0 ได้อย่างไร โดยนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้ว่าการการยางแห่ง
ประเทศไทย การถํายทอดเทคโนโลยียางพารา โดยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.บึงกาฬ และผู๎แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ที่สาคัญปีนี้ยังเป็นปีแรกที่ได๎รับความรํวมมือจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร๎อมหนํวยงานในสังกัด มาอัพเดต
ความรู๎ทางวิทยาการ อาทิ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสาหรับยางพารา การพัฒนาผลิต ภัณฑ์จากยางพาราเพื่อ
สร๎างมูลคําเพิ่ม เส๎นทางนวัตกรรมยางพาราของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ (มจพ.) และทางรุํง-ทาง
รอดบึงกาฬ 4.0 โดยนายสมเกียรติ ภูํมีชัยวงศ์ ประธานชมรมคลัสเตอร์การค๎าไทย
นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมอาหาร งานฝีมือ และการตลาด เพื่อสํงเสริมวิชาชีพและการตลาดออนไลน์ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 พร๎อมสนุกกับกิจกรรมมหัศจรรย์บึงกาฬ ระบายสีสถานที่ทํองเที่ยวบนเฟรมขนาดใหญํ เพื่อลุ๎นรับโทรศัพท์
สมาร์ตโฟนไอโฟน จากนั้นรํวมเชียร์การแขํงขันกรีดยางพารา การแขํงขันลับมีดกรีดยางระดับประเทศ รางวัลสูงสุด 100,000
บาท และลุ๎นสลากกาชาดประจาปี รางวัลมูลคํากวําล๎านบาท
ขณะที่ความบันเทิงจัดเต็มด๎วยศิลปินลูกทุํงชื่อดังของประเทศ ไมํวําจะเป็นจินตหรา พูนลาภ กระแต-กระตําย อาร์สยาม
ใบเตย อาร์สยาม จ๏ะ อาร์สยาม ก๎อง ห๎วยไรํ คณะหมอลาประถม บันเทิงศิลป์ และเชิญชวนรับชมการประกวดบึงกาฬคอน
เทสต์ 2017 ชิงรางวัลเงินสดรวม 280,000 บาท ซึ่งปีนี้มีนักร๎อง เสียงดี สุนารี ราชสีมา รํวมเป็นกรรมการตัดสิน

ยางบึงกาฬ”กระหึ่ม 6ชาติร่วม ออเดอร์ทะลัก5แสนตัน วิษณุปธ.เปิด ชู ฮับอีสาน

“วิษณุ”เปิดงานยางพาราและกาชาดบึงกาฬปี”60 6 ชาติ ภาครัฐ เอกชน ร่วมงานเพียบ ประชาชน-นักเรียนคึกคัก ร่วม
กิจกรรม-ชมนิทรรศการวันแรก ผู้ว่าฯ-นายก อบจ.บึงกาฬ หนุนต่อยอดพัฒนานวัตกรรม
คึกคักงานยาง-กาชาดบึงกาฬ
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ผู๎สื่อขําวรายงานบรรยากาศวันแรกของการจัดงาน “ยางพาราและกาชาดจังหวัดบึงกาฬ” ประจาปี
2560 ระหวํางวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ ณ สนามหน๎าที่วําการอาเภอเมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ จัดโดยจังหวัดบึงกาฬ องค์การ
บริหารสํวนจังหวัด (อบจ.) บึงกาฬ เหลํากาชาดบึงกาฬ หอการค๎าจังหวัดบึงกาฬ เเละองค์การหนํวยงานราชการ-เอกชน มี
ประชาชนตลอดจนคณะครูนักเรียน นักศึกษา เข๎าชม-ศึกษาหาความรู๎ภายในงานกันอยํางคึกคัก ภายในงานมีบูธกิจกรรมและ
เวทีเสวนาเสริมองค์ความรู๎ตํางๆ กิจกรรมวิชาการที่นาเสนอโดยกรมวิชาการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางพารา และหนํวยงานเอกชนชั้นนาของไทย รวมทั้งการเตรียมความพร๎อม
เกษตรกร การแก๎วิกฤตยางพารา การแปรรูปผลิตยาง เพิ่มรายได๎ การพัฒนายางบึงกาฬสูํการค๎าประเทศเพื่อนบ๎าน ฯลฯ
เวลา 11.00 น. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู๎วําราชการจังหวัดบึงกาฬ พร๎อมด๎วย นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรอง
นายกรัฐมนตรี เเละประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและสํงเสริมความสัมพันธ์, นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ,
นายฐวัฒน์ สมมะโนพัฒน์ ผู๎อานวยการฝ่ายการตลาด พี.พี.สยามลาเท็กซ์, นางนงลักษณ์ บุษยพรรณพงศ์ นายกเหลํากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ และเหลํากาชาดจังหวัดบึงกาฬ รํวมเปิดนิทรรศการ “เหลํากาชาดจังหวัดบึงกาฬ” นิทรรศการ “Rubber
Land” สัญจรครั้งเเรกในภาคอีสาน นิทรรศการนวัตกรรมยางพารา โดยการยางแห่งประเทศไทย นิทรรศการ “บึงกาฬ
ก๎าวหน๎า” และรํวมระบายสีภาพมหัศจรรย์บึงกาฬ
น้อมราลึกร.9-เทิดพระเกียรติร.10
นายพิสุทธิ์กลําววํา สาหรับไฮไลต์ของการจัดงานวันยางพาราและงานกาชาด ประจาปี 2560 ประกอบไปด๎วย การจัด
นิทรรศการน๎อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช ด๎านตํางๆ การตามรอยเสด็จฯ
มายังจังหวัดบึงกาฬในอดีต รวมทั้งการดาเนินชีวิตตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ศาสตร์ของพระราชา และยัง

เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ในโอกาสที่สถาปนาขึ้นเป็นรัชกาลที่ 10 นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์แปรรูปตํางๆ จากยางพารา จากภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ซึ่งจะชํวยกระตุ๎นให๎กับเกษตรกรชาวสวนยาง
เห็นถึงความสาคัญของการเป็นชาวสวนยางมืออาชีพ ให๎มีการพัฒนารูปแบบ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราออกสูํตลาดมาก
ขึ้น อาทิ หมอน เครื่องนอน ยกระดับไปสูํการจัดตั้งโรงงานชุมชน โรงงานผลิตยางแทํง (เอสทีอาร์ 20) และนาไปสูํการพัฒนา
เป็นโรงงานแปรรูปยางระดับสูง อยํางล๎อรถยนต์ จากเดิมที่จะเป็นเพียงการขายยางก๎อนถ๎วย หรือเพียงน้ายาง ราคาต่าเทํานั้น
“นวัตกรรมที่นําสนใจในงานครั้งนี้ คือ สารกาจัดกลิ่นยางพารา ซึ่งเมื่อใสํสารตัวนี้ลงไปในน้ายาง จะทาให๎ยางก๎อนถ๎วยไมํมีกลิ่น
สํงผลดีตํอการจัดเก็บและการแปรรูปยาง ให๎เกิดมลพิษทางกลิ่นที่ลดลง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องกรีดยางพารา เพื่อ
ชํวยแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ลดต๎นทุนในการกรีดยาง ขณะเดียวกันได๎ภายในงานยังมีการจับคูํธุรกิจ หรือบิสซิเนส
แมชชิ่ง ระหวํางผู๎ประกอบการทั้งในและตํางประเทศ กับเกษตรกร กลุํมสหกรณ์โดยตรง” นายพิสุทธิ์กลําว
ยางบึงกาฬ – บรรยากาศงานวันยางพาราและงานกาชาดบึงกาฬปี 2560 เริ่มวันแรก มีนักเรียน และประชาชนสนใจเข๎าชม
งานและรํวมกิจกรรมอยํางคึกคัก บริเวณหน๎าที่วําการอาเภอเมืองบึงกาฬ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
“วิษณุ”-รัฐ-เอกชนเปิดงานวันแรก
ตํอมาเวลา 17.00 น. มีการจัดพิธีเปิด “งานวันยางพาราเเละกาชาดบึงกาฬ 2560” อยํางเป็นทางการ โดยมีนายวิษณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร๎อมด๎วยตัวเเทนจากภาครัฐเเละเอกชนทั้งในประเทศไทยเเละตํางประเทศเข๎ารํวมงาน
อาทิ นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เเละประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและสํงเสริมความสัมพันธ์, นายนิพนธ์
คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ, นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย, ดะโต๏ะ นาซีเราะห์ ฮุสเซ็น เอกอัคราชทูต
มาเลเซีย ประจาประเทศไทย, Pho Hoang Han อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจา
ประเทศไทย, นายหมํอง นะที ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกัมพูชา, Mr.Li Ming Gang กงสุลใหญํ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจา
จังหวัดขอนแกํน, บุนเส็ง ปะทามะวง รองเจ๎าแขวง-แขวงบอลิคาไซ สปป.ลาว, นายคาปาว มัว รองเจ๎าแขวง-แขวงเชียงขวาง
สปป.ลาว, นายยง รุํงเรืองธัญญา รองประธานกรรมการหอการค๎าไทย, นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา,
Mr.Zhang Yan ประธานบริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๏ป จากัด, Mr.Deepak Chaddha ประธานบริษัท Chowdhry Rubber,
Mr.Deepak Chaddha ประธานบริษัท Chowdhry Rubber, Mr.Fan Rende อดีตประธานสมาคมอุตสาหกรรมยางพาราจีน
และนายฐากูร บุนปาน กรรมการผู๎จัดการ บริษัท มติชน จากัด (มหาชน) เป็นต๎น
ชู”บึงกาฬ”ฮับยางพาราอีสาน
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กลําววํา มาเปิดงานวันยางพาราเเละกาชาดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และเป็นครั้งที่ 5 นับจากที่จัด
งานมามีการพัฒนาจากปีที่ผํานๆ มา มีชาวตํางชาติมารํวมมากขึ้น มีการเอาเครื่องมือเครื่องใช๎ สินค๎านวัตกรรมตํางๆ เเสดงถึง
ความก๎าวหน๎าความประสบความสาเร็จมากขึ้น บึงกาฬเป็นจังหวัดน๎องนุชสุดท๎องจากประเทศไทย กวําจะกํอตั้งได๎อาศัยความ
ยากลาบาก ถ๎าพูดถึงเรื่องยางพาราบึงกาฬเป็นผู๎นาด๎านยางพาราของภาคอีสาน เเละบึงกาฬจะเป็นผู๎นาด๎านยางพาราของ
ประเทศ โดยจังหวัดตั้งความหวังไว๎วําจะเป็นผู๎นายางพารา การทํองเที่ยวก๎าวหน๎า การค๎าก๎าวไกล ดังนั้นถ๎าเข๎ามาเห็นบึงกาฬ
วันนี้ไมํเป็นที่ 2 รองจากใครแล๎วในประเทศไทย และไมํมีใครจัดงานยางพารายิ่งใหญํแบบนี้ได๎
“กิจกรรมของยางพาราบึงกาฬเป็นตัวอยํางที่ดีของประชารัฐ เราได๎เห็นทุกภาคสํวนจับมือรํวมกัน ทั้งภาคการศึกษา ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ที่มารวมตัวอยํางเหนียวเเนํน เพื่อให๎ยางพาราเป็นเรื่องสาคัญโดดเดํน

วันนี้บึงกาฬเดินมาถูกทางเเละทาได๎สาเร็จเเล๎ว บึงกาฬเคยพุํงถึงขีดสุดเมื่อยางพาราพุํงสูงสุด เเละเคยตกลงมาเมื่อราคายาง
ตกต่าลง เเตํขณะนี้บึงกาฬกาลังจะพุํงขึ้นอีกครั้งไมํใชํจากราคายางที่เพิ่มมากขึ้น เเตํจากนวัตกรรมเเละการแปรรูป มีผลิตภัณฑ์
ที่ลูกค๎าเข๎ามาติดตํอซื้อจากตํางประเทศ จนวันนี้ทาไมํทันกันเเล๎ว ซึ่งสิ่งเหลํานี้ต๎องพัฒนาตํอเนื่องเพื่อให๎บึงกาฬเป็นศูนย์กลาง
ยางพาราอยํางเเท๎จริง” นายวิษณุกลําว และวํา ขอฝากถ๎าอยากให๎บึงกาฬเป็นศูนย์กลางให๎นาความรู๎เรื่องยางพารามาบรรจุใน
หลักสูตรหรือกิจกรรมของจังหวัด ให๎สิ่งเหลํานี้ได๎ซึมอยูํในสายเลือดของคนบึงกาฬ ไมํวําจะทาอะไรที่ไหน เมื่อมีคนพูดถึง
ยางพารา คนบึงกาฬจะต๎องพูดถึงเรื่องนี้ได๎
“พินิจ”ชูเป็นเวทีการค้ายางยุคใหม่
นายพินิจกลําววํา งานยางพาราปีนี้ได๎รับความสนใจจากทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง นักวิชาการ จังหวัดตํางๆ รวมถึงในประเทศ
อยํางมากตั้งเเตํยังไมํเปิดงาน โดยความพิเศษของปีนี้คือเรื่องของเนื้อหาที่มีการพัฒนาขึ้นในระดับ 4.0 ในงานจะเพิ่มพูนเรื่อง
ความรู๎เเละนวัตกรรม อาทิ เครื่องกรีดยางอัตโนมัต,ิ โรงงานหมอนยางพาราแปรรูป, ถนนยางพาราของ มจพ.ที่มีการพัฒนา
เพิ่มขึ้น ยังมียางก๎อนถ๎วยที่บึงกาฬ ถือวําเป็นเอสเอ็มอีที่โตมาก วงเงินแตํละปีหลายร๎อยล๎าน เเล๎วประสบความสาเร็จมากจน
ธนาคารเเหํงประเทศไทยมาขอดู เเล๎วเขาพัฒนาขัดมันจนยางไมํติดก๎นถ๎วย แกะออกงําย ผลผลิตดีเเละมีคุณภาพมากขึ้น ยังมี
การพัฒนาเรื่องปุ๋ยโดยเกษตรกรเอง ซึ่งมาจากการตํอยอดจากการผลักดันในงานวันยางพาราบึงกาฬ
“เวทียางพาราบึงกาฬยังเป็นเวทีของการค๎าจากเดิมเราต๎องพึ่งพํอค๎าคนกลาง เเตํวันนี้เราสามารถขายยางพาราตรงไปยัง
ประเทศจีนในหลายมณฑล โดยเฉพาะมณฑลซานตง เมืองชิงเตํา โดยการสนับสนุนของรับเบอร์วัลเลย์กรุ๏ป จากัด ในครั้งนี้จะมี
การเซ็นสัญญารับซื้อยางจากบึงกาฬ มีบริษัทหนึ่งต๎องการรับซื้อยางพาราปีละ 500,000 ตัน ยังมีพํอค๎าจากอินเดียเเละ
มาเลเซียที่มีความต๎องการใช๎ยางในประเทศ ยังมีนายกยางพาราจากจังหวัดตํางๆ ติดตํอมารํวมงานนี้ด๎วย จนขณะนี้โรงเเรม
เเละรีสอร์ตในจังหวัดเต็มเกือบหมดเเล๎ว เเสดงให๎เห็นวําการจัดงานยางพาราขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.บึงกาฬ” นายพินิจกลําว
พัฒนานวัตกรรมยาง4.0
นายพินิจกลําวอีกวํา ปีนี้ยังมีนวัตกรรมจากยางพาราที่โดดเดํนมากมายที่จะพัฒนาสูํความเป็น 4.0 ทั้งเรื่องกรวยจราจรแปด
เหลี่ยมของนายอนุชิต วาณิชย์เสริมกุล ถนนยางพารา หมอนยางพารา ที่ขับเคลื่อนจากการจัดงานยางพารา ยังมีเทคโนโลยี
การผลิตเเละการเเปรรูป เชํน เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ เป็นระบบดิจิทัลเเคํกดรีโมตก็สามารถกรีดยางได๎พร๎อมกัน ชํวย
ประหยัดเเรงคนที่วันนี้เรากาลังขาดแรงงานอยํางมาก เครื่องกรีดยางนี้จะชํวยทดเเทนแรงงานได๎
อบจ.บึงกาฬดันต่อยอดแปรรูป
นายนิพนธ์กลําววํา งานยางพาราบึงกาฬปีนี้คํอนข๎างคึกคักกวําปีที่ผํานมา คนที่มารํวมงานก็มาจากหลายประเทศมากขึ้น
นอกจากนักธุรกิจยางพาราจากจีน มีการทูตอินเดียนานักธุรกิจอินเดียเข๎ามาด๎วย นอกจากนี้ ยังเป็นปีเเหํงความสาเร็จทั้งเรื่อง
ถนนน้ายางพาราที่เราเคยพูดไว๎เมื่อปีกํอน ปีนี้ก็ทาแล๎ว รวมถึงราคายางพาราก็ดีขึ้นด๎วย ในงานยังมีเทคโนโลยีมีปราชญ์
ชาวบ๎านเเละนักวิชาการมาให๎ความรู๎หลายแขนง ทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรง ยังมีความรู๎เรื่องการแปรรูป ตลอดจนการซื้อขาย
น้ายางสด ที่จะมีการสาธิตทุกวัน
“การจัดงานยางพาราเป็นการกระตุ๎นทาให๎รัฐบาลเห็นความสาคัญของยางพาราบึงกาฬ ปีนี้ได๎รับงบประมาณจากรัฐบาล
193,575,000 บาท ในการอุดหนุนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยาง จังหวัดบึงกาฬ จากัด เพื่อเเปรรูปสร๎างมูลคํา เป็นการเเก๎

ปัญหาอยํางยั่งยืนในอนาคต และตรงจุดที่สุด ในอนาคตเชื่อวํายางพาราบึงกาฬจะยกระดับสูํบึงกาฬ 4.0 แนํนอน” นายนิพนธ์
กลําว
ผู้แทนสปป.ลาวปลื้มร่วมงาน
นายคาปาวกลําววํา รู๎สึกเป็นเกียรติอยํางยิ่งที่วันนี้ได๎มารํวมงานวันยางพาราและงานกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจาปี 2560 โดย
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 แล๎วที่ทางแขวงเชียงขวางได๎เข๎ารํวมงาน ในฐานะบ๎านพี่เมืองน๎องของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งตนเชื่อวําในระยะ
ตํอไปความสัมพันธ์ของทั้ง 2 เมืองและ 2 ประเทศ จะมีความใกล๎ชิดกันมากยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งด๎านการเกษตร ที่ประเทศไทยถือ
วํามีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญในด๎านวิชาการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชเมืองหนาว อยํางชาและกาแฟ ทางแขวงเชียง
ขวางก็จะขอความรํวมมือทางด๎านวิชาการจากไทย เพื่อเข๎าไปพัฒนา รวมถึงการทํองเที่ยวและเศรษฐกิจ
นายฐากูร บุนปาน กรรมการผู๎จัดการ บริษัท มติชน จากัด (มหาชน) กลําววํา ในฐานะสํวนหนึ่งของการจัดงาน รู๎สึกเป็นเกียรติ
และยินดีอยํางยิ่งที่ได๎มีสํวนรํวมในการจัดงานถึง 5 ครั้ง จากครั้งแรกที่งานยางพาราเป็นเพียงงานระดับจังหวัดเล็กๆ สามารถ
พัฒนาไปสูํงานระดับนานาชาติที่มีการถกเถียง แลกเปลี่ยนองค์ความรู๎ด๎านยางพารา เป็นจุดมุํงหมายของผู๎ประกอบการหลาย
คนในการมาซื้อ เหมือนกับที่นายวิษณุเคยได๎พูดไว๎วํา การจัดงานวันยางพาราบึงกาฬถือเป็นต๎นแบบที่ดี หรือ “บึงกาฬโมเดล”
ที่สะท๎อนให๎เห็นถึงการทางานในรูปแบบประชารัฐ ที่เป็นการรํวมมือระหวํางภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ ที่ไมํหวัง
พึ่งความชํวยเหลือ เเตํลุกขึ้นมาตํอสู๎รํวมมือกัน สร๎างสัมพันธ์ทั้งใกล๎เเละไกล สร๎างงานเเละประโยชน์ของตัวเองเเละสํวนรวม
จนงานประสบความสาเร็จอยํางดี และนับวันงานดังกลําวจะขยายใหญํยิ่งขึ้น
นายจาง เหย็น ประธานบริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๏ป จากัด กลําววํา ได๎มารํวมงานยางพาราบึงกาฬเป็นครั้งที่ 5 ครั้งนี้มีความ
ประทับใจมากกวําปีที่เเล๎ว ไมํวําจะรูปแบบการจัดงานหรือเนื้อหาสาระในงาน รู๎สึกวํางานในปีนี้ยกระดับมากขึ้น เชื่อวํางาน
ยางพาราบึงกาฬจะเป็นสะพานเชื่อม เป็นหน๎าตํางสาคัญที่จานายางภาคอีสานเข๎าสูํตลาดโลกเเละตลาดสากลเเนํนอน
คึกคักสมัครแข่งขันกรีดยาง
ผู๎สื่อขําวรายงานวํา บรรยากาศพิธีการเปิด “งานวันยางพาราเเละกาชาดบึงกาฬ 2560 ได๎รับความสนใจจากประชาชนเเละ
เกษตรกรชาวสวนยางอยํางมาก ทั้งนี้ ได๎มีพิธีแสดงความอาลัยแดํพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวาย
พระพรสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว พร๎อมด๎วยการแสดงจากโรงเรียนบึงกาฬ, การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากแขวงบอลิคาไซ สปป.ลาว,
การแสดงศิลปวัฒนธรรรมจากแขวงเชียงขวาง สปป.ลาว, ในงานยังมีพิธีลงนามความรํวมมือ (MOU) เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ
ความรํวมมือการทาถนนด๎วยยางพารา และการซื้อขายหมอนยางพาราระหวํางชุมนุมสหกรณ์ยางพาราจังหวัดบึงกาฬและ
ผู๎ประกอบการ
ที่บริเวณลานแขํงขันยางพารา เวลา 10.00-16.00 น. มีการแขํงขันกรีดยางพาราระดับจังหวัดเป็นวันแรก บรรยากาศในชํวง
เช๎ามีเกษตรกรผู๎กรีดยางพารา ตลอดจนชาวบ๎านที่รับจ๎างกรีดยางพารา พากันมาสมัครเข๎ารํวมการแขํงขันกรีดยางพาราระดับ
จังหวัด

บึงกาฬเปิ ดต ัว ถนนยางพารา

ถนนยาง- นายวิษณุ เครืองาม รอง นายกฯ ตรวจเยีย
่ มถนนยางพาราคลุกดินลูกรังมีความทนทานและต ้นทุนตํา่ กว่า
ถนนลาดยาง ทีอ
่ .เซกา ระหว่างร่วมกิจกรรมวันยางพาราและกาชาด จ.บึงกาฬ เมือ
่ วันที่ 17 ก.พ.

รองนายกฯวิษณุ เยีย
่ มชมถนนจากยางพารา ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐานแต่ราคาถูกกว่า
ื่ ชมชาวบึงกาฬไม่
ก่อนเปิ ดโรงงานผลิตหมอนและทีน
่ อนจากยางพารา ทีอ
่ .เซกา ชน
้ นสามารถพ ัฒนาต่อยอดผลิตภ ัณท์เพิม
ท้อถอย ยืนหย ัดต่อสูจ
่ มูลค่า ขณะทีบ
่ รรยากาศ
งานยางบึงกาฬว ันที่ 2 คึกค ัก มีทงกิ
ั้ จกรรมร่วมระบายส ี ลุน
้ ร ับไอโฟน แข่งข ันกรีด
ยางพารา แข่งข ันล ับมีดกรีดยางระด ับประเทศ รางว ัลสูงสุด 100,000 บาท
ื่ ข่าวรายงานบรรยากาศ วันที่ 2 ของการจัดงาน "วันยาง พาราและกาชาด
เมือ
่ วันที่ 17 ก.พ. ผู ้สอ
บึงกาฬ 2560" หลังจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร ้อมด ้วยตัวแทนจากภาครัฐ
และเอกชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเข ้าร่วมงาน อาทิ นายพินจ
ิ จารุสมบัต ิ อดีตรอง
ั พันธ์ นายนิพนธ์ คนขยัน
นายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและสง่ เสริมความสม
นายก อบจ.บึงกาฬ นายธีธ ัช สุขสะอาด ผูว้ า
่ การยางแห่งประเทศไทย นายพงษ์ ศักดิ์ ยิง่
ชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา นอกจากนีย
้ ังมีคณะผู ้แทนจากต่างประเทศ อาทิ
ี
็
ี
ดาโต๊ะ นาซเราะห์ ฮุสเซน เอกอัครราชทูตมาเลเซยประจําประเทศไทย นายเฝอ หว่าง ฮาน
อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสงั คมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทย นายหม่อง
นะที ทีป
่ รึกษานายกรัฐมนตรีฮน
ุ เซน แห่งกัมพูชา นายคําไพ พันทองดี รองกงสุลใหญ่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจําจังหวัดขอนแก่น นายหลี่ หมิง กัง กงสุลใหญ่
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําจังหวัดขอนแก่น นายบุนเส็ง ปะทํามะวง รองเจ ้าแขวง แขวงบอ
ี งขวาง สปป.ลาว นายจาง เยีย
ลิคําไซ สปป.ลาว ดร. คําปาว มัว รองเจ ้าแขวง แขวงเชย
่ น
ประธานบริษัท รับเบอร์วล
ั เลย์ กรุ๊ป จํากัด จากประเทศจีน และนายดีปัก จาดธา ประธานบริษัท
จอธะรี รับเบอร์ ประเทศอินเดีย ร่วมเปิ ดงานเมือ
่ ชว่ งคํา่ วันที่ 16 ก.พ.ทีผ
่ า่ นมา
โดยในพิธเี ปิ ดงาน นายวิษณุกล่าวโดยสรุปว่า มาเปิ ดงานวันยางพาราและกาชาดครัง้ นีเ้ ป็ นครัง้ ที่
2 และเป็ นครัง้ ที่ 5 นับจากทีจ
่ ัดงานมามีการพัฒนาจากปี ทผ
ี่ า่ นๆ มา มีชาวต่างชาติมาร่วมงานกัน

มากขึน
้ และถ ้าพูดถึงเรือ
่ งยางพารา บึงกาฬเป็ นผู ้นํ าด ้านยางพาราของภาคอีสาน และบึงกาฬจะ
เป็ นผู ้นํ าด ้านยางพาราของประเทศ
ี ประจําประเทศไทย กล่าวแสดง
ขณะทีด
่ าโต๊ะ นาซเี ราะห์ ฮุสเซ็น เอกอัครราชทูตมาเลเซย
ี เองก็เป็ นหนึง่ ใน
ความยินดีทจ
ี่ ังหวัดบึงกาฬ เป็ นผู ้นํ าการโปรโมตธุรกิจยางพารา มาเลเซย
ี เวียดนาม และจีน
ประเทศทีผ
่ ลิตยางพารามากทีส
่ ด
ุ อันดับ 5 ของโลก รองจากไทย อินโดนีเซย
ี และไทยจะมี
ทัง้ ยังเป็ นพืชเศรษฐกิจทีท
่ ํารายได ้หลักให ้กับประเทศ พร ้อมระบุหวังว่ามาเลเซย
โอกาสร่วมมือทางการค ้ายางพาราทีม
่ ากขึน
้ รวมถึงแบ่งปั นเทคโน โลยีทจ
ี่ ะนํ าไปพัฒนา
ยางพารา
ขณะทีว่ น
ั นี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร ้อมด ้วยนายพิสท
ุ ธิ์ บุษยพรรณพงศ ์ ผวจ.
บึงกาฬ นายพินจ
ิ จารุสมบัต ิ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เเละประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและ
ั พันธ์ นายบัณฑิต ศริ ต
สง่ เสริมความสม
ิ ันหยง รองประธาน นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึง
กาฬ เเละ คณะนักธุรกิจจากประเทศจีน อาทิ นายฟ่ าน เหริน เต๋อ นายกสมาคมอุตสาหกรรม
ยางพาราแห่งประเทศจีน นายจาง เหย็น ประธานบริษัท รับเบอร์วล
ั เลย์ กรุ๊ป จํากัด นายหลี่ จือ
๋
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลแอลไอที ประเทศไทย จํากัด หรือ "หลิงหลง" เเละนาย
เฉิน หู ้เซงิ (โทนี่ เฉิน) ผู ้อํานวยการ ฝ่ ายประเทศไทย บริษัท รับเบอร์ วัลเล่ย ์ กรุ๊ป จํากัด
ประเทศจีน เดินทางเยีย
่ มชมถนนยางพาราดินซเี มนต์ซงึ่ เป็ นนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยพระจอม
เกล ้าพระนครเหนือ ทีค
่ ด
ิ ค ้นการผสมนํ้ ายางพาราลงบนถนนดินลูกรัง โดยถนนยางพาราจะมี
้
ั ้ หินคลุกสําหรับ
ความคงทนเเละมีลักษณะการอุ ้มนํ้ าคล ้ายถนนคอนกรีต เเละสามารถใชเเทนช
น
้
ถนนสายหลักได ้ โดยมีต ้นทุนถูกกว่าการใชหินคลุกผสมแอสฟั ลต์ ถนนสายนีเ้ ป็ นสายแรกของ
จังหวัดบึงกาฬ ที่ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
จากนัน
้ นายวิษณุได ้เป็ นประธานพิธเี ปิ ดโรงงานผลิตหมอนยางพารา ชุมนุมสหกรณ์ กองทุนสวน
ยางจังหวัดบึงกาฬ ซงึ่ ตัง้ อยูใ่ น อ.เซกา โดย นายวิษณุกล่าวว่า ในฐานะตัวเเทน ของรัฐบาล
้
ต ้องขอบคุณชาวบึงกาฬทีไ่ ม่ท ้อถอยทีย
่ น
ื หยัดต่อสูเเละอดทนพากเพี
ยรพยายามจนเกิด
ความสําเร็จ
"เมือ
่ ไม่นานมานีร้ ัฐบาลเพิง่ จะผ่านกฎหมาย ทีจ
่ ะทําให ้มีงบประมาณไหลเข ้ามามากกว่างบปกติ
้ บปรุงชวี ต
่ จะทําอย่างไรให ้นํ้ ายางพาราทีเ่ คยทําเป็ นยาง
ทีเ่ คยจัด เพือ
่ ใชปรั
ิ ความเป็ นอยู่ เชน
แผ่น เป็ นยางก ้อนธรรมดาเปลีย
่ นให ้เป็ นหมอนยางพารา หรือยางราดถนน เเละกรวยยาง รวมถึง
้ งิ่ เหล่านี้ เเละ
จะไปทําอะไรก็ตามทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าเพิม
่ ซงึ่ งบประมาณทีจ
่ ัดลงมาต ้องการเอามาใชในส
อีกไม่กวี่ น
ั จะมีประชุมผู ้ว่าราชการจังหวัดทัว้ ประเทศ อธิบดีทก
ุ คน ตลอดจนปลัดกระทรวงทุก
กระทรวงโดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เเละหัวหน ้า คสช. เป็ นประธาน ผม
จะมาบรรยาย เเละดร. สมคิด จาตุศรีพท
ิ ักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มาให ้นโยบายเพือ
่ บอกให ้รู ้ว่างบ
นีจ
้ ะให ้เอาไปทําอะไร เเล ้วท่านจะต ้องไปทําแผนอย่างไร ตลอดจนจะดูเเลอย่างไรไม่ให ้ตกหล่น
ั่ เเละต ้องตอบสนองความต ้องการของประชาชนให ้ได ้"
กลางทาง ไม่ให ้มีการทุจริตคอร์รัปชน
นายวิษณุกล่าว
นายสมนึก เศษสมบูรณ์ ประธานชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า โรงงาน
หมอนเเละทีน
่ อนยางพารา เป็ นการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดร่วมกันจด
ทะเบียน เพือ
่ แก ้ปั ญาราคายางพาราด ้วยกลไกทีม
่ อ
ี ยูข
่ องเกษตรกรเอง โดยเริม
่ ต ้นจากการลด
ต ้นทุนการผลิต การปฏิบัตด
ิ เู เลเเละเก็บเกีย
่ วผลผลิตตามหลักวิชาการ และการปรับเปลีย
่ น
พฤติกรรมการจําหน่าย ด ้วยการเเปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ตามความต ้องการของตลาด ซงึ่

ขณะนีเ้ ริม
่ ต ้นด ้วยการผลิตหมอนยางพารา เเละภายในปี นจ
ี้ ะมีการเริม
่ ผลิตทีน
่ อนจากยาง
เเผ่นรมควันด ้วย
"ต ้องขอบคุณทางรัฐบาล ทีใ่ ห ้การสนับสนุนงบประมาณให ้เกษตรกรเพือ
่ ต่อยอดดําเนินโครงการ
ต่างๆ โดยตอนนีม
้ งี บประมาณจํานวน 193 ล ้านบาท เพือ
่ ดําเนินการก่อสร ้างโรงงานเเละขยาย
กําลังการผลิตต่อไป" นายสมนึกกล่าว
ขณะทีบ
่ ริเวณสนามหน ้าทีว่ า่ การอําเภอเมืองบึงกาฬ มีประชาชน เกษตรกรชาวสวนยาง นักเรียน
ึ ษาเข ้าร่วมงานจํานวนมาก ทัง้ นีเ้ วลา 13.00 น. ทีเ่ วทีเสวนาปราชญ์ ชาวบ ้าน มีการจัด
นักศก
เสวนา Special Talk 30 ปี เทคโนโลยีชาวบ ้าน เนือ
่ งในโอกาสครบรอบ 30 ปี นิตยสาร
่ วนยาง 4.0 ได ้อย่างไร"
เทคโนโลยีชาวบ ้าน ในหัวข ้อ "เกษตรกรจะปรับตัวเข ้าสูส
ื่ ข่าวรายงานว่าในงานยังมีการจัดอบรมอาหาร งานฝี มอ
ี
ผู ้สอ
ื และการตลาด เพือ
่ สง่ เสริมวิชาชพ
และการตลาดออนไลน์ทส
ี่ อดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ยังมีกจิ กรรมมหัศจรรย์บงึ กาฬ
ี ถานที่ ท่องเทีย
ให ้ร่วมระบายสส
่ วบนเฟรมขนาดใหญ่ เพือ
่ ลุ ้นรับโทรศัพท์สมาร์ตโฟนไอโฟน
ี ร์การแข่งขันกรีดยางพารา การแข่งขันลับมีดกรีดยางระดับประเทศ รางวัลสูงสุด
เเละกิจกรรมเชย
100,000 บาท และลุ ้นสลากกาชาดประจําปี รางวัลมูลค่ากว่าล ้านบาท นอกจากนีย
้ ังมีการ
่ ส
ั และ อ.บึงโขงหลง
ประกวด "บึงกาฬคอนเทสต์ 2017" ระหว่าง อ.โซพ
ิ ย
และคอนเสริ ต
์
"จินตหรา พูนลาภ" มาสร ้างความคึกคักภายในงาน

‘ยางบึงกาฬ’ กระหึ่ม ต่างชาติร่วมงานคึกคัก (คลิป)
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีการจัดพิธีเปิดงาน “วันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร๎อมด๎วยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตํางประเทศเข๎ารํวมงาน อาทิ นาย
พินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและสํงเสริมความสัมพันธ์ นายนิพนธ์ คนขยัน
นายก อบจ.บึงกาฬ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เป็นต๎น
โดยนายวิษณุกลําววํา มาเปิดงานวันยางพาราและกาชาดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และเป็นครั้งที่ 5 นับจากที่จัดงานมามีการพัฒนา
จากปีที่ผํานๆ มา มีชาวตํางชาติมารํวมงานกันมากขึ้น และถ๎าพูดถึงเรื่องยางพารา บึงกาฬเป็นผู๎นาด๎านยางพาราของภาคอีสาน
และบึงกาฬจะเป็นผู๎นาด๎านยางพาราของประเทศ
ขณะที่นายพินิจกลําววํา ความพิเศษของปีนี้คือเรื่องของเนื้อหาที่มีการพัฒนาขึ้นในระดับ 4.0 ในงานจะเพิ่มพูนเรื่องความรู๎และ
นวัตกรรม อาทิ เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ โรงงานหมอนยางพาราแปรรูป เป็นต๎น และการจัดงานครั้งนี้ยังเป็นเวทีของการค๎าที่
เราสามารถขายยางพาราตรงไปยังประเทศจีนในหลายมณฑล โดยเฉพาะมณฑลชานตง เมืองชิงเตํา โดยได๎รับการสนับสนุน
ของรับเบอร์วัลเวย์กรุ๏ป จากัด ซึ่งครั้งนี้จะมีการเซ็นสัญญารับซื้อยางพาราปีละ 500,000 ตันด๎วย
ด๎านนายฐากูร บุนปาน กรรมการผู๎จัดการ บริษัท มติชน จากัด (มหาชน) กลําววํา ยินดีเป็นอยํางยิ่งที่ได๎มาเยือนเวทีงานวัน
ยางพาราและกาชาดบึงกาฬอีกครั้ง ไมํใชํแคํราคายางดีขึ้นมาก แตํเพราะการรํวมกันยืนหยัดนี้เป็นประโยชน์ตํอพี่น๎องบึงกาฬ
เกษตรสวนยาง และยังชํวยกระชับความสัมพันธ์ระหวํางประเทศด๎วย
สาหรับรูปแบบของกิจกรรมงาน “วันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560” ระหวํางวันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ พัฒนาให๎สอดคล๎อง
กับเป้าหมายการมุํงสูํบึงกาฬ 4.0 จัดแสดงนวัตกรรมเพื่อเกษตรกรรมยาง การใช๎เครื่องจักรยุคใหมํในการแปรรูป เครื่องกรีด
ยางอัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ เรียกวําอัดแนํนไปด๎วยกิจกรรมความรู๎และความบันเทิงตลอด 7 วัน

งานวันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ ครั้งที่ 5 ทาพิธีเปิดไปแล๎วอยํางยิ่งใหญํ เมื่อวันพฤหัสที่ 16 กุมภาพันธ์ที่
ผํานมา งานนี้ วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ มาเขี่ยบอลเปิดสนามให๎เป็นปีที่ 2 เจ๎าภาพนาทีมมาโดย พินิจ
จารุสมบัติ อดีตรองนายกฯ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและความสัมพันธ์ , พิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผวจ.
นิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ. ต๎อนรับขับสู๎แขกเหรื่อหลายชาติ จากกทม.และอีกหลายจังหวัด ทํามกลางชาวบึง
กาฬมารํวมงานทาเอาสนามหน๎าที่วําการอาเภอแคบไปถนัดใจ
“รองฯวิษณุ” ขึ้นเวที กลําวราลึกพระมหากรุณาธิคุณของ ร.9 ที่ทรงหํวงใยทุกข์สุข การทามาหาเลี้ยงชีพของ
พสกนิกร จากนั้นเป็น “สปีช” ที่แพรวพราวเลําเรื่องราวการกํอตั้งจังหวัดน๎องนุชสุดท๎องที่ “พินิจ” ตามดันใน
ทุกขั้นตอน และกลายเป็นจังหวัดที่เลี้ยงตัวเองได๎ ทั้งด๎วยยาง การเกษตร การค๎าและอื่นๆ “ปลดล็อก” ความ
หํวงใยที่หลายฝ่ายเกรงวําจะเป็นจังหวัดใหมํที่เลี้ยงไมํโต รัฐต๎องเป็นพี่เลี้ยงอุ๎มชู
พร๎อมกับเสนอแนะให๎บึงกาฬผลักดันเรื่องยางไว๎ในหลักสูตรการศึกษาของนักเรียน เยาวชน เพื่อสร๎างคนมา
ดูแลพืชและสินค๎าเกษตรตัวนี้อยํางเป็นระบบจากรากฐานกันเลย
งานนี้แขกผู้มีเกียรติที่ทาให้งานก้าวสู่ระดับนานาชาติ มีตั้งแต่ทูตใหญ่มาเลเซีย ซึ่งมาร่วมงานเป็นปีที่ 2 ,
อัครราชทูตเวียดนาม ,ตัวแทนพม่า, ตัวแทนกัมพูชา
ส่วนลาว มาทั้งอุปทูต ,รองเจ้าแขวงบอลิคาไซ, รองเจ้าแขวงเชียงขวาง และรองเจ้าแขวงคาม่วน ฯลฯ
จีนมาชุดใหญ่ มีทั้งกงสุลใหญ่ขอนแก่น
จาง เหยียน ซีอีโอจากรับเบอร์วัลเลํย์ มาเป็นปีที่ 5 ,ฟาง เริ่น เต๋อ อดีตประธานสมาพันธ์ยาง คนดังในธุรกิจ
ยางมารํวมชื่นชมการจัดงาน

หลินหลง แบรนด์ผลิตยางดังของจีน สํงซีอีโอมารํวมงาน เปิดบูธโชว์สินค๎าที่ผลิตจาก รง.ที่ระยอง ซื้อวัตถุดิบ
จากไทย
ชอว์ดรี้ รับเบอร์ อุตสาหกรรมยางอินเดีย มาปีแรก
สํวนราชการ มีจังหวัดบึงกาฬ กาชาดบึงกาฬ อบจ.บึงกาฬ การยางแห่งประเทศไทย ผู๎วําการ ธีธัช สุขสะอาด
นามาเอง, รอง ผจก.ใหญํ ธ.ก.ส. ก็มารํวมกิจกรรมหลายอยําง, ตัวแทนจากทีเฟ็กซ์ หรือตลาดกลางซื้อขาย
ลํวงหน๎า ของ ตลท. มาสังเกตการณ์, ที่ขาดไมํได๎คือ ฝ่ายความมั่นคงของจังหวัด , ตารวจภูธรภาค ฯลฯ
นายกอ๋า พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศบาลนครยะลา ปลีกเวลาบินดํวน พร๎อมปลัดเทศบาล ผอ.ฝ่าย
ตํางๆ มาดูงาน พร๎อมเจรจาจะนา ผวจ. 3 จังหวัดใต๎ มาหารือเรื่องยาง โดยจะทาบทาม ศอ.บต.มาเป็นเจ๎าภาพ
รํวม
บัณฑิต ศิริตันหยง หรือ “เสี่ยแดง สุดทางรัก” นายกสภาวัฒนธรรมไทย-อาเซียน ประธาน บ.กรุงเทพธนาคม
น๎องเลิฟของพินิจ ก็มาชํวยงานเต็มที่
ฐากูร บุนปาน เอ็มดีเครือมติชน ที่รํวมสนับสนุนงานนี้ ขึ้นเวทีชื่นชมบึงกาฬที่ยืนหยัดฝ่าฟันอุปสรรคตํางๆ
และทาให๎งานยางแจ๎งเกิดและยืนอยูํได๎อยํางมั่นคง
สื่อตํางๆ คนดังชํอง 3 คารณ หว่างหวังศรี มาเอง ทีเอ็นเอ็น 24 และผู๎สื่อขําวสื่อหลักๆ แทบทุกฉบับ
คํายรถ โตโยต๎า อีซูซุ มาเปิดบูธ ขณะที่เครื่องจักรเกษตร คูโบต๎า ก็เป็นเจ๎าประจามาตลอด
เครือมติชนถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก 3 ช่วงใหญ่ มีผู้ชมกว่า 2 แสนราย
งานเริ่มต๎น 16 ก.พ.วันสุดท๎าย คือ 22 ก.พ.ใครสนใจต๎องรีบไป อากาศบึงกาฬสะอาด กลางคืนเย็นฉ่า กลางวัน
แดดสดใส
แขกเหรื่อชื่นมื่น เจ๎าภาพก็ชื่นมื่น ทั้งพินิจ ผวจ.พิสุทธิ์ และนายกนิพนธ์ เพราะมองเห็นอนาคตที่สดใส
ที่สาคัญ ราคายางคืนชีพมาอีกครั้ง ทาเอาผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสกันทั้งเมือง
คุณอ้อ

สศก. เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมยางพารา

สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมยางพารา ยืนยันนักลงทุนไมํต๎องหํวงเรื่องการตลาด
นายคมสัน จารูญพงษ์ รองเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวํา ได๎เยี่ยม
ชมนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) นิคมอุตสาหกรรมภาคใต๎ ตาบลฉลุง อาเภอหาดใหญํ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพื้นที่
1,218 ไรํ พร๎อมยืนยันวําการลงทุนอุตสาหกรรมยางพาราของผู๎ประกอบการรายใหญํนั้นไมํนําเป็นหํวงเรื่องการตลาด แตํหาก
เป็นผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมในระดับ SMEs จะต๎องมองตลาดเป็นหลัก โดยผลิตให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด
โดยในเบื้องต๎นหนํวยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องควรเป็นพี่เลี้ยงและดูแล ควบคูํไปกับผู๎ประกอบการซึ่งที่ผํานมารัฐบาลได๎กํอตั้งและ
ให๎ความสาคัญกับนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) ที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต๎ มากเป็นพิเศษ เนื่องจากต๎องการให๎มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอยํางตํอเนื่องและมีความยั่งยืน เพื่อให๎สามารถดึงวัตถุดิบยาง ภายในประเทศมาสร๎าง
มูลคําเพิ่ม ไมํต๎องพึ่งพิงตลาดตํางประเทศ สามารถยกระดับมาตรฐานราคายางพาราให๎อยูํในระดับที่เกษตรกรชาวสวนยางราย
ยํอยอยูํได๎ ไมํประสบปัญหาราคายางพาราตกต่า
ขณะที่นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู๎อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) กลําววํา สาหรับนิคม
อุตสาหกรรมยาง ถือวํามีความพร๎อมในเรื่องของโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการขนสํงทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เพื่อการ
สํงออกผลิตภัณฑ์ยางพาราไปตํางประเทศ และในประเทศ ตลอดถึงมีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมระบบ
สาธารณูปโภค การจัดผังพื้นที่ ที่เป็นระบบ และมีการบริหารจัดการที่รองรับอุตสาหกรรมเชิง cluster ที่รองรับอุตสาหกรรม
ยางกลางน้า และปลายน้า ซึ่งจะมีความสะดวก สบายในการดาเนินธุรกิจ และคุ๎มคําตํอการลงทุน นับเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจและ
เป็นการสร๎างความมั่นใจให๎นักลงทุนทั้งในและตํางประเทศเข๎ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา

วันที่ 20 ก.พ. 60

หมอนยางพารา บึงกาฬ นารํองสูํ "ศูนย์กลางแปรรูป
ยาง" ระดับประเทศ
หัวข้ อข่ าว

หมอนยางพารา บึงกาฬ นาร่องสู่ "ศูนย์กลางแปรรูปยาง" ระดับประเทศ

นิมิตรหมายที่ดีเกิดขึ้นแล๎ว เมื่อธุรกิจ “หมอนยางพารา” ของชาวสวนยาง จ.บึงกาฬ ได๎ฤกษ์เดินเครื่องผลิตแล๎ว โดยมี นาย
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการฉีดหมอนยางเป็นคนแรก ในวันนี้ (17 ก.พ. 2560)
โรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราแหํงนี้เกิดขึ้นจากการรํวมทุน ของ ชุมนุมสหกรณ์ยางจังหวัดบึงกาฬ หลังจากทา
โครงการขอกู๎จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จานวน 400 ล๎านบาท เพื่อนามาสร๎างโรงงานแปรรูป
และเป็นทุนหมุนเวียน แตํปรากฏวําไมํได๎รับการอนุมัติ จึงรวบรวมเงินจากสมาชิกจานวน 10 ล๎านบาท เป็นเงินลงทุนสร๎าง
โรงงานและเครื่องจักร กาลังการผลิตวันละ 300 - 500 ใบ โดยมี นายไชยา วรสิงห์ อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือเป็นที่ปรึกษา โดยมีตลาดตํางประเทศรองรับ เชํน ประเทศจีน เป็นต๎น
ทั้งนี้การเกิดขึ้นของโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพารา จะชํวยแก๎ปัญหาราคายางพาราใน จ.บึงกาฬ และใกล๎เคียง
เนื่องจากเป็นการแปรรูปจากน้ายางข๎นเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นปลายทาง จึงเพิ่มมูลคําได๎คํอนข๎างสูง หรือใบละไมํต่ากวํา 100 บาท
ขณะเดียวกันยังเป็นทางออกหนึ่งในการแก๎ปัญหาการผลิตยางของเกษตรกรที่นิยมผลิตยางก๎อนถ๎วยเกือบร๎อยเปอร์เซ็นต์ของ
พื้นที่ ทาให๎เกิดปัญหาตามมาหลายด๎าน เชํน งํายตํอการถูกกดราคาจากผู๎ซื้อ เนื่องจากเป็นยางคุณภาพต่า มีน้าปนอยูํจานวน
มาก จึงถูกกดราคาซื้อ โดยไมํมีมาตรฐานรองรับ นอกจากนั้นยังสร๎างปัญหาสิ่งแวดล๎อมทั้งน้าเสียและกลิ่น เป็นต๎น
การเกิดขึ้นของโรงงานผลิตหมอนยางพารา ที่ใช๎น้ายางเป็นวัตถุดิบ จะเป็นตัวสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกษตรกรหันมาผลิตน้า
ยางป้อนโรงงาน ซึ่งมีวิธีการซื้อขายที่มีมาตรฐานและยุติธรรมกวํายางก๎อนถ๎วย
สอดคล๎องกับนโยบายของ จ.บึงกาฬ เมื่อลําสุดได๎รับอนุมัติงบประมาณกลุํมจังหวัด จานวน 193.7 ล๎านบาท เพื่อนาไปสร๎าง
โรงงานแปรรูปยางพารา จานวน 5 แหํง ประกอบด๎วย

1. โรงงานแปรรูปหมอนยางพารา มีกาลังการผลิต 6,000 ใบ/วัน ใช๎น้ายางสด 30 ตัน/วัน
2. โรงงานแปรรูปที่นอนยางพารา กาลังการผลิต 100 ผืน/วัน รวมใช๎น้ายางสด 40 ตัน/วัน
3. โรงงานแปรรูปยางแผํนรมควัน ใช๎น้ายางสดประมาณ 15 ตัน
4. โรงงานแปรรูปน้ายางข๎น
5. โรงงานแปรรูปยางแผํนรมควันอัดก๎อน (ยางลูกขุน) ต๎องการน้ายางสดในการแปรรูปทั้งหมดวันละประมาณ 85 ตัน/วัน โดย
คาดวําภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะสามารถจัดซื้อจัดจ๎างงานกํอสร๎างได๎

ทั้งนี้ จ.บึงกาฬ เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกยางพารามากที่สุดของภาพอีสาน จึงมีการตั้งเป้าหมายให๎บึงกาฬเป็น “ศูนย์กลางการ
แปรรูปยางพารา” ของภูมิภาค และจะก๎าวขึ้นสูํระดับประเทศในที่สุด โดยจะชู ชุมนุมสหกรณ์ยางจังหวัดบึงกาฬ เป็นโมเดล
ซึ่งจะพัฒนาการผลิตแบบครบวงจร ตั้งแตํต๎นน้าถึงปลายน้า คือ รับซื้อน้ายางสด หรือยางแผํนรมควัน กลางน้า คือ ผลิตน้ายาง
ข๎น และปลายน้า มีโรงงานหมอน และที่นอน
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กลําวในการเป็นประธานในพิธีเปิด งานวันยางพาราและงานกาชาดบึงกาฬ 2560วํา
งานวันยางพาราของจังหวัดบึงกาฬมีพัฒนาการจากปีที่ผํานๆ มา มีชาวตํางชาติมารํวมงานมากขึ้น และถ๎าพูดถึงเรื่องยางพารา
บึงกาฬเป็นผู๎นาด๎านยางพาราของภาคอีสาน และบึงกาฬจะเป็นผู๎นาด๎านยางพาราของประเทศไทย
ขณะทีน่ ายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และสํงเสริมความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู๎
บุกเบิกงานวันยางพาราบึงกาฬ กลําววํา งานวันยางพาราเป็นการโชว์เนื้อหาที่มีการพัฒนาขึ้นในระดับ 4.0 ประกอบด๎าน
นวัตกรรมตํางๆ ด๎านยางพารา และสํงเสริมด๎านการแปรรูปและยังเป็นเวทีการค๎าที่สามารถขายยางพารา ไปยังประเทศจีน
โดยได๎รับการสนับสนุนของรับเบอร์วัลเลย์กรุ๏ป ซึ่งจะมีการเซ็นสัญญารับซื้อยางพาราปีละ 500,000 ตัน

