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กยท. เตรียมจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 1 ปี 14-15 ก.ค.นี้ เน้นให้ความรู้ควบคู่สร้าง
โอกาสในการหารายได้
สานักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 11:27:09 น.
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. เตรียมจัด
งานวันสถาปนา ภายใต้แนวคิด “1 ปี สรรสร้างความเป็น 1 ยางพาราไทย" ระหว่างวันที่ 14-15
กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจขององค์กร จากผลงานใน
รอบ 1 ปีของ กยท. ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี กับ
หน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง และผู้
ประกอบกิจการยางพารา และประการสาคัญ คือ เป็นการเปิดโอกาสในการหาช่องทางการตลาด
ภายในประเทศให้แก่เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
“กิจกรรมภายในงาน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการความหลอมรวมภายใน
องค์กรและความร่วมมือจากสถาบันเกษตรกรที่ร่วมบูรณาการแสดงศักยภาพจากการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบกิจการยางภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การทาธุรกิจ เพื่อหาโอกาสในการสร้างทางเลือกแก่สถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง และเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย ต่อไป" ผู้ว่าการ การยางฯ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กยท. ได้เร่งดาเนินภารกิจภายใต้วัตถุประสงค์การ
จัดตั้งองค์กรมาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และ
ผู้ประกอบการยางตามภารกิจขององค์กร ดาเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่
โครงการตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบครบวงจร เช่น โครงการควบคุมปริมาณการผลิต
ลดต้นทุนการผลิต โครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในการขยายกาลังการผลิตฯ ซึ่ง
ดาเนินงานควบคู่ไปกับการการดาเนินงาน ด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
รวมทั้ง โครงการเร่งด่วนที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องชาวสวนยางรายย่อย อาทิ สร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ

-2ด้านนายเชาว์ ทรงอาวุธ รักษาการในตาแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้าน
อุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง กล่าวว่า ในส่วนของเวทีสัมมนาวิชาการด้านยางพารา จะมีการ
นาเสนอผลงานวิจัย กยท. จากต้นทางสู่ปลายทาง ได้แก่ คาแนะนาพันธุ์ยางปี 2559 ปุ๋ยกับ
ยางพาราการพัฒนาคุณภาพการผลิตยางแผ่นรมควันเข้าสู่มาตรฐาน GMP และ ผลงานวิจัยการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และในเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ฝ่าวิกฤติยางพาราไทย
ทางเลือก ทางรอดของชาวสวนยาง" ซึ่งจะมีผู้แทนทั้ง 3 ภาคส่วน ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้
ในวันที่ 14 กรกฎาคม นี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ในส่วนของนิทรรศการการสาธิต กยท.ได้คัดสรรผลงานจากทั่วประเทศมาไว้ในงาน ได้แก่
นิทรรศการยางพาราอย่างครบวงจร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสถาบัน
เกษตรกรทั่วประเทศ อาทิ การทาหมอนยางพาราจากเขตภาคเหนือ การผลิตยางแผ่นรมควัน ยาง
แท่ง STR 20 ยางปูพื้นบ่อน้าจากเขตภาคกลาง และตะวันออก การสาธิตทาถุงมือยางจากเขต
ภาคใต้ตอนบน นิทรรศการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติจากภาคใต้ตอนกลาง การนาเสนอการทาลูก
บอลยาง ครีมหน้าด้งจากเขตภาคใต้ตอนล่าง และในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการจัด
แสดงผลงานการแปรรูปยางเครป เป็นต้น
ส่วนวันที่ 15 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีในการสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย
จะมีพิธีการเปิดป้ายขององค์กรอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้ง มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่
พนักงานดีเด่น รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจาปี 2559
"งานสถาปนาในครั้งนี้ เน้นให้ความรู้ ควบคู่กับการสร้างโอกาสในการหารายได้ เพื่อต่อยอดในการ
พัฒนาความรู้ และก่อให้เกิดนวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพการทาสวนยาง
และพัฒนาประเทศชาติต่อไป"
อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317
อีเมล์ : rachada@infoquest.co.th

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการลับมีดกรีดยาง รุ่น 7 อบจ.ตรัง จัดให้ชาวบ้านเทศบาล
ตาบลคลองเต็ง
11 ก.ค. 2559 | (42 ผู้เข้าชม ) |
นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายกเทศมนตรีตาบลคลองเต็ง เป็น
ประธานและร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา ” รุ่นที่ 7
ประจาปีงบประมาณ 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตาบลคลองเต็ง อาเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้จัดทาโครงการฝึกอบรมเทคนิคการลับมีดกรีดยาง
ให้กับชาวบ้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจานวนมาก ใน
ปีงบประมาณ 2559 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นอีก แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ใช้เวลาฝึกอบรม
1 วัน สาหรับรุ่นที่สองของปีนี้มีเข้าร่วมการฝึกอบรม จานวน 100 คน มีนายอดุลย์ สัมพันธวิวัฒน์
อดีตผู้เชี่ยวชาญของสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง หรือสานักงานการยางแห่ง
ประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาผู้กรีดยางให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ
เรียกว่า “ช่างลับมีดกรีดยาง ” โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง
การลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยางเพื่อ
ปลูกแทนรอบใหม่ และที่สาคัญ คือ ทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการ คือ
กรีดยางอย่างไรให้ได้น้ายางมากที่สุด กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด กรีดยางอย่างไร
ให้ได้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงทาให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่ง
นอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้ว ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีดคนละ
1 ชุด เพื่อนาไปฝึกปฏิบัติจริง
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย
แหล่งที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
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ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วน
ใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
11 ก.ค. 2559 | (36 ผู้เข้าชม ) |
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าสามแสนกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วนใหญ่
ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
วิธีการประมูลประจาวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%
กิโลกรัมละ 52.53 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 34 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 51.78
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 19 สตางค์ ราคายางท้องถิ่น กิโลกรัมละ 49.90 บาท ราคาคงที่ ยางแผ่นรมควัน
ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 54.39 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 29 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ
53.50 บาท ราคาคงที่ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 52.55 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์
ยางฟอง กิโลกรัมละ 53.31 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ ยางคัทติ้ง กิโลกรัมละ 45.35 บาท ปรับ
เพิ่มขึ้น 35 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช รวม 184 ,000 กิโลกรัม
น้ายางสด 45.50 บาทต่อกิโลกรัม ราคาปรับเพิ่มขึ้น 40 สตางค์
ราคายางตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 52.66 บาทต่อกิโลกรัม ราคา
เสนอขายอยู่ที่ 55.82 บาทต่อกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 55.05 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัว
ลดลง 24 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 56.17 บาทต่อกิโลกรัม ปรับเพิ่มขึ้น 52
สตางค์ต่อกิโลกรัม
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทกัษ์มงคล
ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย
แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

เกษตรจังหวัดตราด กาหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดู
การผลิตใหม่ 2559 รายสินค้าการเกษตรในทุกอาเภอ
11 ก.ค. 2559 | (42 ผู้เข้าชม ) |
วันนี้ (11 ก.ค. 59) นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีนโยบายดาเนินกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) และบริการ
การเกษตรขึ้น เพื่อแพร่องค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของเกษตรกรผู้ทาการเกษตรในรายสาขา
พืชต่างๆ ในการเข้าสู่ฤดูการผลิต 2559 ภายใต้การดาเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่สอดคล้องกับสินค้าเกษตรหลักในแต่ละพื้นที่
โดยกาหนดให้สานักงานเกษตรจังหวัด และสานักงานเกษตรอาเภอ รวมทั้งหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมดังกล่าวในแต่ละอาเภอ ในส่วนของจังหวัดตราดใน
การเริ่มต้นฤดูการผลิต 2559 ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day) ไปแล้ว 1 ครั้ง ใน
เขตอาเภอเมืองตราด ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยในครั้ง
ต่อไปกาหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ (12 กรกฎาคม 2559) ใน การส่งเสริมให้เกิดการลดต้นทุนสินค้า
ยางพารา ที่บ้านช่องลม หมู่ที่ 7 ตาบลบางปิด อาเภอแหลมงอบ
จากนั้นในวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 กาหนดจัดกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตทุเรียน ที่
บ้านร่วมสุข หมู่ที่ 6 ตาบลไม้รูด อาเภอคลองใหญ่ ในวันที่ 17 ก็เป็นการจัดกิจกรรมการลดต้นทุน
การผลิตทุเรียน ที่บ้านตะละวาย หมู่ที่ 8 ตาบลประณีต อาเภอเขาสมิง วันที่ 22 กรกฎาคม 2559
เป็นการจัดกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตมะพร้าว ที่บ้านง่ามโข่ หมู่ที่ 2 ตาบลเกาะกูด อาเภอ
เกาะกูด วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เป็นการจัดกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตทุเรียน ที่บ้านด่าน
ใหม่ หมู่ที่ 2 ตาบลเกาะช้าง อาเภอเกาะช้าง และวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เป็นการจัดกิจกรรม
การลดต้นทุนการผลิตสับปะรด ที่บ้านประเดา หมู่ที่ 6 ตาบลด่านชุมพล อาเภอบ่อไร่ จึงขอเชิญ
ชวนเกษตรกรในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละ
ชนิด
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร
ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย
แหล่งที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

เกษตรกรสุราษฎร์ธานีรุ่นใหม่ รวมกลุ่มปลูกเมล่อนและผักปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สร้างรายได้งามช่วงราคายาพาราตกต่า
12 ก.ค. 2559 | (14 ผู้เข้าชม ) |
เกษตรกรตาบลคัญธุลี อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมกลุ่มปลูกผลไม้เมล่อนหลังได้เข้า
ฝึกอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ ในการทาเกษตรปลูกผักและผลไม้ปลอดภัย นิคมเศรษฐกิจพอเพียงตาบลคัญธุลี
นายภานุ ทวีพล อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34/16 หมู่ที่ 9 ตาบลคัญุลี อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ประธานกลุ่มเมลอนและผักปลอดสารพิษ กล่าวว่า ตนและเพื่อนสมาชิกได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมตาม
โครงการของรัฐ และได้กลับมารวมกลุ่มกัน จานวน 13 คน และนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ซึ่งเป็นการ
ปลูกผักและผลไม้ที่ปลอดภัยนามาใช้ และเล็งเห็นว่าการปลูกเมลอนกาลังเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึง
สามารถปลูกในพื้นที่น้อย แม้จะใช้งบประมาณในการลงทุนจานวนมากในครั้งแรก แต่ก็สามารถได้ผลกาไรที่คุ้ม
ทุนและรวดเร็ว
ซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 13 คน โดยเริ่มจากปลูกเมลอนในแปลงรวมของกลุ่ม จานวน 2
แปลง เป็นแปลงทดลอง และกาลังขยายพื้นที่ปลูกของสมาชิกแต่ละคน เพิ่มขึ้นเป็น 5 แปลง พร้อมทั้งคิดค้นวิธี
ให้ปุ๋ยและระบบน้าหยดที่สามารถตั้งเวลาอัตโนมัติ และลดการใช้สารเคมีมากที่สุด นอกจากนี้ทางกลุ่มยังได้หัน
มาปลูกผักพืชผสมปลอดสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ปรุงเป็นอาหารในครอบครัวและจาหน่าย
สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวในช่วงที่รอเมลอนด้วย
นายภานุ ทวีพล กล่าวต่ออีกว่า หากมองถึงการตลาดคาดจะเป็นไปได้ดี ยิ่งมีการรวมกลุ่มปลุกเมลอน
ได้มากเท่าไหร่ ก็สามารถมีผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง และเข้าสู่ตลาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ทางด้านนายมงคล ธรรมฤทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคันธุรี ได้ร่วมสนับสนุนโรงเรือนสาหรับ
การเรียนรู้ทาเป็นกลุ่มอาชีพ โดยการหาแหล่งทุนจากธนาคารเพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การปลูกเมล่อนก่อนจะ
ไปทาแปลงปลูกของตนเอง ซึ่งหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุทธิชาติ รัชชะ
ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเชย
แหล่งที่มา : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- จันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 17:00:49 น.
สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ
ราคายางในประเทศเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกันกับราคาตลาดล่วงหน้า เนื่องจาก
ปริมาณยางยังคงออกสู่ตลาดน้อย จากภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ และโรงงานส่วนมากยังคง
ขาดแคลนยาง ปัจจัยลบ จากราคายางตลาดล่วงหน้าและราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลง ประกอบกับ
เงินเยนค่อนข้างผันผวนและแข็งค่า รวมทั้งนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางจีนได้ดูด
ซับสภาพคล่องออกจากตลาดเงิน รวมทั้ง ผลกระทบจาก Brexit จึงระมัดระวังในการซื้อขาย
สินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงยางพารา กระทบต่อราคาชี้นาในตลาดล่วงหน และราคายางที่เกษตรกร
ได้รับมีความผันผวน
ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2559 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด เปิดโครงการ “จาก
ด้วยใจ”เป็นโครงการสมัครใจลาออกสาหรับพนักงานรับเหมาช่วง (Subcontract) ผลมาจาก
สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว และความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อการ
ส่งออกต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยบริษัทต้องปรับลดกาลังการผลิตลง จานวนชั่วโมงการ
ทางานล่วงเวลา ทาให้มีพนักงานเกินความจาเป็น 800 – 900 คน ซึ่งพนักงานจะได้รับเงิน
ชดเชยตามกฎหมายแรงงานและเงินเพิ่มเติมพิเศษ โดยหากสถานการณ์ของตลาดรถยนต์ดีขึ้น
บริษัทยินดีที่จะรับพนักงานที่สมัครใจร่วมโครงการนี้ กลับเข้าทางานเป็นลาดับแรก โดยคงอัตรา
ค่าจ้างพร้อมสวัสดิการเดิม รวมทั้งจะมีการนับอายุงานต่อเนื่อง ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม กล่าวว่า โตโยต้ามีการขยายกาลังการผลิตและจ้างงานเพิ่มจากมาตรการรถยนต์คัน
แรกทาให้กาลังการผลิตสูงประมาณ 1.9-2.0 ล้านคัน ขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศช่วงที่
ผ่านมาชะลอตัว ยอดขายรถยนต์อยู่ที่ 7- 8 แสนคันต่อปี ซึ่งในภาวะตลาดและกาลังซื้อชะลอตัว
ความจาเป็นที่จะจ้างงานมีลดลง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยยังถือ
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะต้องมีการผลักดัน เพราะไทยเป็นฐานการผลิตที่สาคัญในอาเซียน

-2ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
1.ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.64 บาท เพิ่มขึ้นจาก 48.28 บาท
ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.36 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.75
2.ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.14 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.78 บาท
ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.36 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.75
3.ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.64 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.28 บาท
ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.36 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.76
4.ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.72 บาท เพิ่มขึ้นจาก 21.70 บาท ของสัปดาห์ที่
ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.02 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09
5.เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.36 บาท ลดลงจาก 18.76 บาท ของสัปดาห์ที่
ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.40 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.13
6.น้ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.84 บาท เพิ่มขึ้นจาก 43.41 บาท ของสัปดาห์
ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.43 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.99
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2559
ณ ท่าเรือกรุงเทพ
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.52 บาท ลดลงจาก 62.45 บาท ของ
สัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.93 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.09
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.37 บาท ลดลงจาก 61.30 บาท ของ
สัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.93 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.15
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.26 บาท ลดลงจาก 46.56 บาท ของ
สัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.30 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.64
4. น้ายางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.42 บาท ลดลงจาก 37.91 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่าน
มา กิโลกรัมละ 0.49 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.29

-3ณ ท่าเรือสงขลา
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.27 บาท ลดลงจาก 62.20 บาท ของ
สัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.93 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.10
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.12 บาท ลดลงจาก 61.05 บาท ของ
สัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.93 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.16
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.01 บาท ลดลงจาก 46.31 บาท ของ
สัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.30 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.65
4. น้ายางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.17 บาท ลดลงจาก 37.66 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่าน
มา กิโลกรัมละ 0.49 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.30
สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ
ราคาซื้อขายล่วงหน้าโตเกียว เปลี่ยนแปลงในช?วงแคบ ๆ โดยมีป?จจัยจากดัชนีภาวะ
เศรษฐกิจญี่ปุ่นปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 3 เดือน ขณะที่ทุนสารองเงินตราต่างประเทศ (ณ 30
มิถุนายน 2559) อยู่ที่ 1,265,402 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 1.1435 หมืน่
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 0.9 ทาให้มียอดบัญชีเดินสะพัดเกินดุลติดต่อกันเป็นเดือนที่ 23
และตัวเลขเกินดุลที่ 1.81 ล้านล้านเยน ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลง
ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เนื่องจาก การแข็งค่าของเงินเยนส่งผลให้กาไรจากการ
ลงทุนในต่างประเทศปรับตัวลดลง ทั้งนี้มูลค่าการส่งออกและนาเข้าลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ
11.9และร้อยละ 13.4
ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 165.07 เซนต์สหรัฐฯ (57.54 บาท)
ลดลงจาก 173.05 เซนต์สหรัฐฯ (61.28 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 9.96 เซนต์สหรัฐฯ
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.69
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 167.58 เยน (57.16 บาท) เพิ่มขึ้น
จาก163.23 เยน(55.54 บาท)ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 4.35 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.66

