กยท. แจกให้รายละ 3 พันบาท ช่วยชาวสวนหลังน้้าท่วมใต้

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยใน
พื้นที่ภาคใต้เมื่อปลายปี 2559 เป็นระยะเวลานานต่อเนื่องประมาณ 2 เดือนเศษ ทาให้สวนยางภาคใต้ ซึ่งเป็น
พื้นที่ปลูกยางมากที่สุดได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างกว่า 7 แสนไร่ เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความ
เดือดร้อนหลายหมื่นครัวเรือน แต่ทั้งนี้ ยางพาราเป็นพืชที่สามารถทนน้าท่วมขังได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่
กับอายุของต้นยางด้วย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา กยท. เร่งลงพื้นที่สารวจสวนยางที่ได้รับความเสียหายหลังจากน้าลด
และเข้าสู่สถานการณ์ปกติในทุกพื้นที่
โดยมีพื้นที่สวนยางจมน้าและสวนยางเกิดความเสียหายไม่สามารถให้ผลผลิตได้ในเบื้องต้นประมาณ
32,655 ไร่ และมีเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อน จานวน 3,913 ราย ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบในครั้งนี้ จะได้รับเงินสวัสดิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน รายละ 3,000 บาท จากงบประมาณ
กองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (5) สวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อชดเชยรายได้ที่สูญเสีย เป็นการ
สร้างขวัญและกาลังใจแก่พี่น้องชาวสวนยาง

สาหรับเกษตรกรที่มีสวนยางในระหว่างการส่งเสริมและสนับสนุนปลูกแทน กยท. จะแบ่งการ
ช่วยเหลือสวนยางตามอายุของต้นยาง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตั้งแต่ 0-2 ปีครึ่ง ซึ่งเป็นยางเล็กที่มี
โอกาสเสียหายสูง กลุ่มอายุยาง 2 ปีครึ่งถึง 7 ปีคือก่อนเปิดกรีด และกลุ่มที่เปิดกรีดแล้ว ซึ่งกรณีที่สวนยางเปิด
กรีดแล้วมีความเสียหาย สามารถขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนตามหลักเกณฑ์ของ กยท.
ไร่ละ 16,000 บาท และในส่วนของกลุ่มยางเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างให้การปลูกแทน กยท. จะดาเนินการเร่งจัดงวด
งานเพื่อปลูกใหม่
“กยท. ทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จะต้องเร่งดาเนินการตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่
เกษตรกรชาวสวนยางรายละ 3,000 บาท ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และได้แจ้งความ
เสียหายให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลปิดกรีด พร้อมทั้ง กาชับให้ทุกพื้นที่ให้
ความรู้แนวทางการฟื้นฟูสวนยางอย่างถูกวิธีหลังได้รับผลกระทบจากน้าท่วมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้
ต้นยางสามารถให้ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร”

กยท. เตรียมตั้งตลาดกลางยางพาราในภาคเหนือ ยกระดับราคาในตลาดท้องถิ่นให้สูงขึ้น
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท. มีแนวโน้มในการขยาย
การจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ ซึ่งภาคเหนือเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ของไทย ประมาณ 789,762 ไร่
ผลผลิตเฉลี่ย 113,012 ตันต่อปี และมีกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งสิ้น 55 แห่ง ทั้งนี้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือเผชิญกับสภาพปัญหาด้านราคา ซึ่งเกษตรกร
จะจะขายยางได้ราคาต่ากว่าภาคอื่นๆ
ในขณะเดียวกัน หากสถานการณ์ราคายางตกต่าก็ประสบกับขาดจุดรับซื้อผลผลิต ไม่สามารถขาย
ผลผลิตได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กยท. เห็นว่าการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ เป็นการพัฒนาห่วงโซ่
ยางพาราของพื้นที่ให้เป็นระบบ และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
“การที่มีตลาดกลางยางพาราตั้งอยู่ในพื้นที่ปลูกยางและมีเกษตรกรประกอบอาชีพทาสวนยางสวนยาง
จานวนมาก จะถือเป็นการช่วยยกระดับราคายางในตลาดท้องถิ่นให้สูงขึ้น เนื่องจากมีตลาดท้องถิ่นหลายๆ แห่ง
ที่ใช้ราคาของตลาดกลางยางพาราเป็นราคาอ้างอิงในการตั้งราคา ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรที่จะสามารถขาย
ผลผลิตยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรม ไม่ถูกกดราคาจากบริษัทรับซื้อยางรายย่อยๆ ในท้องถิ่น ยกระดับ
มูลค่าเพิ่มที่เกษตรกรจะได้รับจากการขายยาง ในขณะที่ผู้ซื้อยางที่เข้ามาประมูลยางจากตลาดกลางจะได้สินค้า
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เนื่องจากตลาดกลางยางพาราจะคัดคุณภาพยางโดยแบ่งชั้นคุณภาพยางเป็น
มาตรฐานที่ชัดเจน"นายธีธัช กล่าว
กยท. ได้ดาเนินการเชื่อมโยงตลาดท้องถิ่น และตลาดกลางยางพาราซึ่งเป็นตลาดค้าขายระหว่าง
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิต บริษัทผู้ส่งออกหรือแปรรูปเพื่อส่งออก ซึ่งจะสามารถทาการค้ากับ
บริษัทผู้ซื้อยางรายใหญ่ในต่างประเทศโดยตรง เช่น บริษัทล้อยางรายใหญ่ของโลก จึงเป็นการเชื่อมโยงให้เห็น
ว่าผลผลิตยางที่ออกมาจะต้องมีทางออกสู่ตลาดที่ชัดเจน

ส่วนการเชื่อมโยงตลาดกลางยางพาราเข้ากับตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) ซึ่งเป็น
แนวทางที่ประเทศไทยทาร่วมกันกับอีก 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้มี
การประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติ โดยตลาด RRM เป็นตลาดรูปแบบ spot trading เป็น
ตลาดซื้อขายจริงและส่งมอบจริง ตลาดแรกของโลก สินค้าที่จะเพิ่มเติมลงในในระบบซื้อขายตลาด RRM
นอกเหนือจากยางแท่ง และยางแผ่น คือ น้ายาง เพราะน้ายางจะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้จริง และ
สะท้อนตัวราคาได้ในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรอย่างแน่นอน
ทั้งนี้ ตลาดกลางยางพาราจะต้องดาเนินการรับซื้อยางแผ่นรมควันอัดก้อนหรือยางลูกขุนด้วย
นอกเหนือไปจากการรับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันอย่างในปัจจุบัน หรืออาจเป็นการส่งยางในตลาด
กลางไปยังโรงรมใกล้เคียงเพื่ออัดก้อนเป็นยางลูกขุนก็จะสามารถเข้าไปเป็นสินค้าในตลาดปลายทาง
(Terminal) อย่างตลาด RRM ได้ นอกเหนือไปจากนี้ กยท. ยังมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่ม
สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่มีโรงงานรมควันและอัดก้อนเป็นยางลูกขุนผ่านมาตรฐาน GMP เพื่อให้สามารถ
นายางเข้าไปขายในระบบตลาด RRM ได้

เกาะติดข่าว วันที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.

(13.30) นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เผยหลังจาก
สถานการณ์อุทกภัยในภาคใต้เข้าสู่ภาวะปกติ การซื้อขายยางพาราได้กลับมาคึกคักอีก
เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าราคายางพาราในปีนี้จะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สาหรับมาตรการการ
ช่วยเหลือชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากน้าท่วม คณะกรรมการการยางแห่งประเทศ
ไทย ได้อนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินกว่า
11 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง 10 จังหวัดภาคใต้

้ื ขายยางทีม
กยท.ชูตลาดกลางยางพารา เป็นตลาดซอ
่ รี ะบบมาตรฐาน
ื้ ยางด้วยความเป็นธรรม และคุณภาพสน
ิ ค้า ซงึ่ ผูซ
ื้ ยาง
กาหนดราคาร ับซอ
้ อ
ในตลาดมนใจในการกระบวนการค
่ั
ัดแยกคุณภาพยาง พร้อมเตรียมวาง
ื่ มโยงเข้าก ับตลาด RRM เพือ
แนวทางพ ัฒนาตลาดเชอ
่ ยกระด ับตลาดกลาง
่ ากล
ยางพาราสูส
7 มี.ค.60 นายธีธ ัช สุขสะอาด ผูว้ า่ การการยางแห่งประทศไทย เปิ ดเผยว่า ปั จจุบน
ั กยท.มี
สานักงานตลาดกลางยางพารา จานวน 6 แห่ง ดาเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ.2552 ้ ขายยาง
2556 กลยุทธ์พัฒนาระบบตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ปั จจุบน
ั ให ้บริการตลาดซือ
แผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในระบบตลาดปั จจุบน
ั (Spot Market) และตลาดข ้อตกลงส่งมอบจริง
้ ขายยางหลายชนิดก็ได ้ มี
(Forward Market) ถือเป็ นตลาดทีร่ วมผู ้ขายเป็ นจานวนมากทาการซือ
้ และผู ้ขายต ้องปฏิบต
กฎระเบียบชัดเจนสาหรับผู ้ซือ
ั ต
ิ าม ส่วนตลาดกลางยางพาราระดับภูมภ
ิ าค (RRM)
เป็ นตลาดทีล
่ ักษณะใกล ้เคียงกับตลาดปลายทาง (Terminal) ซึง่ สินค ้าในตลาด RRM ต ้องเป็ นสินค ้ายาง
่ า่ เรือเมือ
้
สาเร็จ มีการอัดเป็ นก ้อน หรือทาเป็ นยางรมควันอัดก ้อน พร ้อมทีจ
่ ะส่งสินค ้าไปสูท
่ มีการสัง่ ซือ
และทาสัญญาร่วมกัน
่ มโยงตลาดท ้องถิน
อย่างไรก็ตาม ปั จจุบน
ั กยท.ได ้ดาเนินการเชือ
่ และตลาดกลางยางพาราซึง่ เป็ น
ตลาดค ้าขายระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และกลุม
่ ผู ้ผลิต บริษัทผู ้ส่งออกหรือแปรรูปเพือ
่ ส่งออก
่
้
ซึงจะสามารถทาการค ้ากับบริษัทผู ้ซือยางรายใหญ่ในต่างประเทศโดยตรง เช่น บริษัทล ้อยางรายใหญ่
่ มโยงให ้เห็นว่าผลผลิตยางทีอ
่ ลาดทีช
ั เจน ดังนัน
ของโลก จึงเป็ นการเชือ
่ อกมาจะต ้องมีทางออกสูต
่ ด
้
่ มโยงตลาดกลางยางพาราเข ้ากับตลาด RRM ซึง่
แนวทางพัฒนาตลาดยางกลางยางพารา โดยการเชือ
เป็ นแนวทางทีป
่ ระเทศไทยทาร่วมกันกับอีก 2 ประเทศ ได ้แก่ ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย
ซึง่ ได ้มีการประชุมร่วมกันเพือ
่ ปรับปรุงแนวทางในการปฏิบต
ั ิ โดยตลาด RRM เป็ นตลาดรูปแบบ spot
้ ขายจริงและส่งมอบจริง ตลาดแรกของโลก สินค ้าทีจ
้
trading เป็ นตลาดซือ
่ ะเพิม
่ เติมลงในในระบบซือ
ขายตลาด RRM นอกเหนือจากยางแท่ง และยางแผ่น คือ น้ ายาง เพราะน้ ายางจะสะท ้อนให ้เห็นถึงความ
ต ้องการใช ้จริง และสะท ้อนตัวราคาได ้ในอนาคต ซึง่ เป็ นผลดีตอ
่ เกษตรกรอย่างแน่นอน

้ ยางแผ่นรมควันอัดก ้อนหรือยางลูกขุนด ้วย
ทัง้ นี้ ตลาดกลางยางพาราจะต ้องดาเนินการรับซือ
้
นอกเหนือไปจากการรับซือยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันอย่างในปั จจุบน
ั หรืออาจเป็ นการส่งยางใน
ตลาดกลางไปยังโรงรมใกล ้เคียงเพือ
่ อัดก ้อนเป็ นยางลูกขุนก็จะสามารถเข ้าไปเป็ นสินค ้าในตลาด
ปลายทาง (Terminal) อย่างตลาด RRM ได ้ นอกเหนือไปจากนี้ กยท.ยังมีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุนให ้กลุม
่ สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรทีม
่ โี รงงานรมควันและอัดก ้อนเป็ นยางลูกขุนผ่านมาตรฐาน
GMP เพือ
่ ให ้สามารถนายางเข ้าไปขายในระบบตลาด RRM ได ้
"ตลาดกลางยางพาราถือเป็ นทางเลือกให ้แก่เกษตรกรและกลุม
่ เกษตรกรชาวสวนยาง โดยตลาด
้ ขายซึง่ มีมาตรฐานและเปิ ดให ้มีการแข่งขันได ้อย่างเสรี
กลางยางพาราถือได ้ว่าเป็ นตลาดทีม
่ รี ะบบการซือ
ทัง้ นีก
้ ารทีม
่ ต
ี ลาดกลางยางพาราตัง้ อยูใ่ นพืน
้ ทีป
่ ลูกยางและมีเกษตรกรประกอบอาชีพทาสวนยางสวน
ยางจานวนมาก จะถือเป็ นการช่วยยกระดับราคายางในตลาดท ้องถิน
่ ให ้สูงขึน
้ เนือ
่ งจากมีตลาดท ้องถิน
่
หลายๆ แห่ง ทีใ่ ช ้ราคาของตลาดกลางยางพาราเป็ นราคาอ ้างอิงในการตัง้ ราคา ซึง่ เป็ นผลดีตอ
่ เกษตรกร
้ ยางรายย่อยๆ ใน
ทีจ
่ ะสามารถขายผลผลิตยางพาราได ้ในราคาทีเ่ ป็ นธรรม ไม่ถก
ู กดราคาจากบริษัทรับซือ
้
ท ้องถิน
่ ยกระดับมูลค่าเพิม
่ ทีเ่ กษตรกรจะได ้รับจากการขายยาง ในขณะทีผ
่ ู ้ซือยางทีเ่ ข ้ามาประมูลยาง
จากตลาดกลางจะได ้สินค ้าทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน เนือ
่ งจากตลาดกลางยางพาราจะคัดคุณภาพยาง
้ คุณภาพยางเป็ นมาตรฐานทีช
ั เจน" นายธีธัช กล่าว
โดยแบ่งชัน
่ ด
ผู ้ว่าการ กยท กล่าวเพิม
่ เติมว่า กยท.มีแนวโน ้มในการขยายการจัดตัง้ ตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ
ซึง่ ภาคเหนือเป็ นพืน
้ ทีป
่ ลูกยางใหม่ของไทย ประมาณ 789,762 ไร่ ผลผลิตเฉลีย
่ 113,012 ตันต่อปี
้ 55 แห่ง ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลาทีผ
และมีกลุม
่ หรือสถาบันเกษตรกรทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนกับ กยท. ทัง้ สิน
่ า่ นมา
เกษตรกรชาวสวนยางในพืน
้ ทีภ
่ าคเหนือเผชิญกับสภาพปั ญหาด ้านราคา ซึง่ เกษตรกรจะจะขายยางได ้
้ ผลผลิต
ราคาต่ากว่าภาคอืน
่ ๆ ในขณะเดียวกัน หากสถานการณ์ราคายางตกต่า ก็ประสบกับขาดจุดรับซือ
ไม่สามารถขายผลผลิตได ้ เพือ
่ แก ้ไขปั ญหานี้ กยท.เห็นว่าการจัดตัง้ ตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ เป็ น
้ และผู ้ขาย
การพัฒนาห่วงโซ่ยางพาราของพืน
้ ทีใ่ ห ้เป็ นระบบ และเป็ นธรรมทัง้ ผู ้ซือ

วันที่ 8 มี.ค. 60
หัวข้อข่าว ชูตลาดกลางยางพาราเชื่อมต่อระบบสากล

ชูตลาดกลางยางพาราเชื่อมต่อระบบสากล

กยท.ชูตลาดกลางยางพารา เตรียมแนวทางพัฒนาตลาดยางกลางยางพาราเชื่อมโยงสู่ตลาดระดับสากล
การยางแห่งประเทศไทยชูตลาดกลางยางพารา เป็นตลาดซื้อขายยางที่มีระบบมาตรฐาน ทั้งการก้าหนด
ราคารับซื้อยางด้วยความเป็นธรรม และคุณภาพสินค้าซึ่งผู้ซื้อยางในตลาดมั่นใจในการกระบวนการคัด
แยกคุณภาพยาง พร้อมเตรียมวางแนวทางพัฒนาตลาดเชื่อมโยงเข้ากับตลาด RRM เพื่อยกระดับตลาด
กลางยางพาราสู่สากล
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบัน กยท. มีสานักงานตลาด
กลางยางพารา จานวน 6 แห่ง ดาเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552 -2556 กลยุทธ์พัฒนา
ระบบตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันให้บริการตลาดซื้อขายยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน
ในระบบตลาดปัจจุบัน (Spot Market) และตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง (Forward Market) ถือเป็นตลาดที่รวม
ผู้ขายเป็นจานวนมากทาการซื้อขายยางหลายชนิดก็ได้ มีกฎระเบียบชัดเจนสาหรับผู้ซื้อ และผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตาม ส่วนตลาดกลางยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) เป็นตลาดที่ลักษณะใกล้เคียงกับตลาดปลายทาง
(Terminal) ซึ่งสินค้าในตลาด RRM ต้องเป็นสินค้ายางสาเร็จ มีการอัดเป็นก้อน หรือทาเป็นยางรมควันอัดก้อน
พร้อมที่จะส่งสินค้าไปสู่ท่าเรือเมื่อมีการสั่งซื้อและทาสัญญาร่วมกัน ปัจจุบัน กยท. ได้ดาเนินการเชื่อมโยงตลาด
ท้องถิ่น และตลาดกลางยางพาราซึ่งเป็นตลาดค้าขายระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และกลุ่มผู้ผลิต
บริษัทผู้ส่งออกหรือแปรรูปเพื่อส่งออก ซึ่งจะสามารถทาการค้ากับบริษัทผู้ซื้อยางรายใหญ่ในต่างประเทศ
โดยตรง เช่น บริษัทล้อยางรายใหญ่ของโลก จึงเป็นการเชื่อมโยงให้เห็นว่าผลผลิตยางที่ออกมาจะต้องมี

ทางออกสู่ตลาดที่ชัดเจน ดังนั้น แนวทางพัฒนาตลาดยางกลางยางพารา โดยการเชื่อมโยงตลาดกลาง
ยางพาราเข้ากับตลาด RRM ซึ่งเป็นแนวทางที่ประเทศไทยท้าร่วมกันกับอีก 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
มาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติ โดย
ตลาด RRM เป็นตลาดรูปแบบ spot trading เป็นตลาดซื้อขายจริงและส่งมอบจริง ตลาดแรกของโลก
สินค้าที่จะเพิ่มเติมลงในในระบบซื้อขายตลาด RRM นอกเหนือจากยางแท่ง และยางแผ่น คือ น้้ายาง
เพราะน้้ายางจะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้จริง และสะท้อนตัวราคาได้ในอนาคต ซึ่งเป็นผลดีต่อ
เกษตรกรอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ตลาดกลางยางพาราจะต้องด้าเนินการรับซื้อยางแผ่นรมควันอัดก้อนหรือยาง
ลูกขุนด้วย นอกเหนือไปจากการรับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันอย่างในปัจจุบัน หรืออาจเป็นการ
ส่งยางในตลาดกลางไปยังโรงรมใกล้เคียงเพื่ออัดก้อนเป็นยางลูกขุนก็จะสามารถเข้าไปเป็นสินค้าในตลาด
ปลายทาง(Terminal) อย่างตลาด RRM ได้ นอกเหนือไปจากนี้ กยท. ยังมีบทบาทในการส่งเสริม
สนับสนุนให้กลุ่มสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่มีโรงงานรมควันและอัดก้อนเป็นยางลูกขุนผ่านมาตรฐาน
GMP เพื่อให้สามารถน้ายางเข้าไปขายในระบบตลาด RRM ได้
“ส้าหรับตลาดกลางยางพาราเป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง โดย
ตลาดกลางยางพาราถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีระบบการซื้อขายซึ่งมีมาตรฐานและเปิดให้มีการแข่งขันได้อย่าง
เสรี ทั้งนี้การที่มีตลาดกลางยางพาราตั้งอยู่ในพื้นที่ปลูกยางและมีเกษตรกรประกอบอาชีพท้าสวนยางสวน
ยางจ้านวนมาก จะถือเป็นการช่วยยกระดับราคายางในตลาดท้องถิ่นให้สูงขึ้น เนื่องจากมีตลาดท้องถิ่น
หลายๆ แห่ง ที่ใช้ราคาของตลาดกลางยางพาราเป็นราคาอ้างอิงในการตั้งราคา ซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรที่
จะสามารถขายผลผลิตยางพาราได้ในราคาที่เป็นธรรม ไม่ถูกกดราคาจากบริษัทรับซื้อยางรายย่อยๆ ใน
ท้องถิ่น ยกระดับมูลค่าเพิ่มที่เกษตรกรจะได้รับจากการขายยาง ในขณะที่ผู้ซื้อยางที่เข้ามาประมูลยางจาก
ตลาดกลางจะได้สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เนื่องจากตลาดกลางยางพาราจะคัดคุณภาพยางโดยแบ่ง
ชั้นคุณภาพยางเป็นมาตรฐานที่ชัดเจน” ดร.ธีธัช กล่าว
ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท. มีแนวโน้มในการขยายการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา
ภาคเหนือ ซึ่งภาคเหนือเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ของไทย ประมาณ 789,762 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 113,012 ตันต่อปี
และมีกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทั้งสิ้น 55 แห่ง ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคเหนือเผชิญกับสภาพปัญหาด้านราคา ซึ่งเกษตรกรจะจะขายยางได้ราคาต่า
กว่าภาคอื่นๆ ในขณะเดียวกัน หากสถานการณ์ราคายางตกต่า ก็ประสบกับขาดจุดรับซื้อผลผลิต ไม่สามารถ
ขายผลผลิตได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ กยท. เห็นว่าการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ เป็นการพัฒนาห่วงโซ่
ยางพาราของพื้นที่ให้เป็นระบบ และเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

วันที่ 8 มี.ค. 60
หัวข้อข่าว กยท. เร่งจ่ายเงิน 11 ล้านบาท ช่วยเหลือ
ครัวเรือนสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยที่ขึ้น
ทะเบียนไว้แล้ว

กยท. เร่งจ่ายเงิน 11 ล้านบาท ช่วยเหลือครัวเรือนสมาชิกเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยที่
ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
คิกออฟจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ใช้เงินกองทุนสวัสดิการนามาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง
เป็นไปตามกฎหมาย พรบ.กยท.ปี 2558 เงินช่วยเหลือตามสวัสดิการ 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เอาไว้แล้ว เงินช่วยเหลือของ กยท. แตกต่างจากเงินช่วยเหลือของ ครม. ที่
ช่วยเหลือเป็นครัวเรือน แต่ของ กยท. กาหนดช่วยเหลือต่อราย
“ได้มาจากเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง เป็นไปตามมติของคณะกรรม กยท. เห็นชอบให้น้าเงินส่วน
หนึ่งมาช่วยเหลือเกษตรกรหลังจากน้้าท่วม”
ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ได้สารวจตัวเลขเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนที่ประสบ
ความเสียหายจากอุทกภัย มีประมาณ 3,900 ราย ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคใต้ ประมาณ 11 ล้านบาท เริ่ม
ทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว ถ้าหากมีความเสียหายเพิ่มเติมเข้ามาอีก จะพิจารณาช่วยเหลือต่อไป เกษตรกร
จะมีพื้นที่เท่าใดก็ตามจะได้รับสิทธินี้เสมอภาคกัน

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคลผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จาเริญนุสิตแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

วันที่ 7 มี.ค. 60
หัวข้อข่าว กยท.ยะลา มอบเงินช่วยชาวสวนยาง หลังได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.รามัน

กยท.ยะลา มอบเงินช่วยชาวสวนยาง หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.รามัน

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา จ่ายเงินสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง รายละ 3,000 บาท
แก่เกษตรกรชาวสวนยาง อ้าเภอรามัน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จ้านวน 89 ราย
วันนี้ (7 มี.ค. 60) ที่ส้านักงานการยาง อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา นายสุรชัย บุญวรรโณ
ผู้อ้านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบเงินสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง
กองทุนพัฒนายาง รายละ 3,000 บาท ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เมื่อต้น
เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา ในพื้นที่อ้าเภอรามัน จังหวัดยะลา ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหาย
จ้านวน 89 ราย รับมอบเงินช่วยเหลือ พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์พืชระยะสั้น เพื่อน้าไปเพาะปลูกเป็นรายได้
เสริมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อ้านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 ตามมาตรา 49 (5) โดยการจัด
สวัสดิการให้เกษตรกรชาวสวนยาง เหตุการณ์แรกก็เป็นในเรื่องของการชดเชยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเสียสภาพสวน รายละ 3,000 บาท ซึ่งในจังหวัดยะลามี
เกษตรกรที่ได้แจ้งความเสียหายทั้งสิ้น จานวน 95 ราย คิดเป็นเงิน 285,000 บาท โดยจ่ายเงินครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กว่า 30 ราย และคาดว่าจะจ่ายหมดภายในวันที่ 10 มี.ค. 60
ซึ่งการจ่ายเงินในครั้งนี้ จะต้องมีพนักงานของการยางแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งลงไปตรวจสอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงจะอนุมัติจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้ ซึ่งตามระเบียบการยางแห่ง
ประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 จะ
แบ่งเป็น 4 กรณีด้วยกัน คือ เงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยาง
ประสบภัย เงินให้แก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิต และเงินทุนกู้ยืม
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง และเงินเพื่อดาเนินการจัดสวัสดิการอื่นๆ เพื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางตามที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งหากเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศ
ไทย และเข้าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย กาหนดแล้ว ก็สามารถขอรับสวัสดิการต่างๆ
ได้ที่การยางแห่งประเทศไทยทุกสาขา
ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว หากเข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ของการ
ยางแห่งประเทศไทย ก็สามารถรับเงินสวัสดิการการช่วยเหลือนี้อีกได้ ซึ่งเท่ากับว่าเกษตรกรชาวสวนยางที่
ได้รับผลกระทบ และมีสวนยางที่เสียสภาพสวนจะได้รับการช่วยเหลือทั้ง 2 ทาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้
พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง
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