การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว และสานั กงานตลาดกลาง
ยางพาราจังหวัดสงขลา เปิ ดตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จังหวัด
สงขลา ซึง่ เป็ นตลาดเครือข่ายตลาดกลางฯ แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต ้ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ.2558
นายสมยศ น้ าแก ้ว ผู ้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง กล่าวว่า กยท. มีนโยบายในการพัฒนา
ระบบตลาดยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางทีด
่ าเนินการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง
อยูแ
่ ล ้วให ้สามารถขายผลผลิตได ้ในราคามาตรฐาน ตามราคาตลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทย
ซึง่ ปั จจุบน
ั มีทงั ้ หมด 6 ตลาด ทั่วประเทศ ได ้แก่ ตลาดกลางสงขลา ตลาดกลางนครศรีธรรมราช ตลาดกลางสุ
ราษฎร์ธานี ตลาดกลางยะลา ตลาดกลางหนองคาย และตลาดกลางบุรรี ัมย์ ทัง้ นี้ ปั จจุบน
ั สหกรณ์การเกษตร
ย่านตาขาว จากัด มีสมาชิกจานวน 5,630 คน มีทน
ุ ดาเนินงาน 1,245 ล ้านบาท โดยตลอดระยะเวลาทีผ
่ า่ นมา
ทางสหกรณ์ฯ มีการพัฒนาการเจริญเติบโตตามแผนพัฒนาสหกรณ์ระยะยาว และให ้บริการแก่สมาชิกจานวน
8 กิจกรรมหลัก ได ้แก่ เป็ นแหล่งเงินทุนให ้แก่สมาชิก จัดหาสินค ้ามาจาหน่าย การรวบรวมผลผลิตยางพารา
รวบรวมผลผลิตเพือ
่ การแปรรูปเพิม
่ มูลค่า การแปรรูปยางพาราอัดก ้อนมาตรฐาน GMP การส่งเสริมอาชีพ การ
้ ประมาณ
ส่งเสริมการออม และบริการอืน
่ ๆ ด ้วยผลงานการดาเนินกิจกรรมใช ้เงินทุนในปี ทผ
ี่ า่ นมารวมทัง้ สิน
2,328 ล ้านบาท ทาให ้สหกรณ์ฯ ได ้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให ้เป็ นสหกรณ์ดเี ด่น
แห่งชาติ ประจาปี 2560
นายสมยศ กล่าวเพิม
่ เติมว่า สาหรับกิจกรรมการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก สามารถสร ้างมูลค่าในปี
ทีผ
่ า่ นมาประมาณ 700 ล ้านบาท สะท ้อนถึงศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากัด ทีจ
่ ะยกระดับ
สถาบันเกษตรกรจากการเป็ นจุดรวบรวมผลผลิตยาง ให ้เป็ นตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพาราการยาง
้ 3 จากสมาชิกเกษตรกร และสถาบัน
แห่งประเทศไทยได ้ โดยจะนาผลผลิตทีแ
่ ปรรูปเป็ นยางแผ่นรมควันชัน
เกษตรกรชาวสวนยางในพืน
้ ทีม
่ ป
ี ระมาณ 800 กว่าตันต่อปี เฉลีย
่ ในช่วงฤดูกาลเปิ ดกรีดประมาณ 100 ตันต่อ
เดือน ส่งเข ้าประมูลผ่านตลาดกลางยางพาราสงขลา สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากัด จึงนั บเป็ นตลาด
เครือข่ายของตลาดกลางยางพารา กยท.แห่งแรกของประเทศ ซึง่ ได ้รับความร่วมมือทัง้ จากสหกรณ์
การเกษตรย่านตาขาว จากัด ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ที่
้ ขายยางพาราภายใต ้กฎและระเบียบทีต
จะเปิ ดบริการซือ
่ ลาดกลางยางพาราแห่งประเทศไทยกาหนดอย่าง
เป็ นธรรม
"กยท.จ.ตรัง มีเป้ าหมายทีจ
่ ะดาเนินการผลักดันให ้มีการเปิ ดตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราการยางแห่ง
ประเทศไทย จานวน 5 ตลาด ในปี งบประมาณ 2561 โดยตลาดเครือข่ายแห่งแรกของประเทศไทย ได ้
ดาเนินการเปิ ดตลาดไปแล ้วเมือ
่ วันที่ 5 ตุลาคม ทีผ
่ า่ นมา ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว และ
มีอก
ี 4 ตลาด ใน 4 อาเภอ คือ อ.ปะเหลียน อ.รัษฎา อ.เมืองตรัง และ อ.สิเกา ทีจ
่ ะดาเนินการผลักดัน
เพิม
่ เติม เพือ
่ ให ้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายผลผลิตได ้ตามราคาทีม
่ ก
ี ารประกาศ
ชัดเจน" ผอ.กยท.จ.ตรัง กล่าวทิง้ ท ้าย
ด ้าน นายศิรพ
ิ ฒ
ั พัฒกุล ผู ้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง มีพน
ื้ ทีก
่ รีดยางจานวน 1,331,767 ไร่ มี
ผลผลิต 303,981 กิโลกรัม/ ปี มากเป็ นลาดับที่ 4 ของประเทศ ผู ้ประกอบอาชีพเกษตรกรในจังหวัดตรัง ส่วน

ใหญ่จะเป็ นเกษตรกรชาวสวนยาง และโดยส่วนใหญ่เกษตรกรชาวสวนยาง จะส่งขายยางในรูปของน้ ายางสด
และยางแผ่นดิบ ซึง่ เป็ นวัตถุดบ
ิ ขัน
้ ต ้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางล ้อรถยนต์ เครือ
่ งมือทางการแพทย์
้ ยางจากเกษตรกร จะมีพอ
้ ไม่มรี าคาแน่นอน ไม่ม ี
เป็ นต ้น ทัง้ นี้ ในกระบวนการรับซือ
่ ค ้าคนกลางเข ้ามารับซือ
้ ยาง ซึง่ อาจทาให ้เกษตรกรได ้รับราคาทีไ่ ม่ยต
การคัดชัน
ุ ธิ รรม และตลาดกลางยางพารามีเพียง 6 แห่ง ทั่ว
ประเทศ ทาให ้เกษตรกรชาวสวนยางทีต
่ ้องการขายยางให ้แก่ตลาดกลางยางพาราเข ้าถึงได ้ยาก ดังนัน
้ การ
พัฒนาเป็ นเครือข่ายตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยจะช่วยลดปั ญหาด ้านราคาจากพ่อค ้า
ั เจน ทาให ้พีน
้ - ขาย ยาง มี
คนกลาง มีราคาอ ้างอิงทีช
่ ด
่ ้องเกษตรกรชาวสวนยางได ้รับความยุตธิ รรมในการ ซือ
ราคาอ ้างอิงชัดเจนทุกวัน และทีส
่ าคัญ ทาให ้เกษตรกรรายย่อยเข ้าถึงตลาดได ้ง่าย เนื่องจากตลาดแห่งนี้
ตัง้ อยูใ่ กล ้บ ้าน เกษตรกรผู ้ทีข
่ ายยางกับตลาดเครือข่ายจะได ้รับสิทธิต
์ ามราคาทีป
่ ระมูล เสมือนหนึง่ เป็ นการ
ขายทีต
่ ลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทยโดยตรง

กยท.ตรังเปิ ดตลาดเครือข่ ายตลาดกลางยางพาราแห่ งแรก
นายสมยศ น ้าแก้ ว ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง กล่าวว่า กยท. มีนโยบายใน
การพัฒนาระบบตลาดยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ดาเนินการรวบรวมผลผลิตของ
เกษตรกรชาวสวนยางอยูแ่ ล้ วให้ สามารถขายผลผลิตได้ ในราคามาตรฐาน ตามราคาตลาดกลางยางพารา
การยางแห่งประเทศไทย ซึง่ ปั จจุบนั มีทงหมด
ั้
6 ตลาด ทัว่ ประเทศ ได้ แก่ ตลาดกลางสงขลา ตลาดกลาง
นครศรี ธรรมราช ตลาดกลางสุราษฎร์ ธานี ตลาดกลางยะลา ตลาดกลางหนองคาย และตลาดกลางบุรีรัมย์
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากัด มีสมาชิกจานวน 5,630คน มีทนุ ดาเนินงาน 1,245 ล้ าน
บาท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสหกรณ์ฯ มีการพัฒนาการเจริญเติบโตตามแผนพัฒนาสหกรณ์
ระยะยาว และให้ บริ การแก่สมาชิกจานวน 8 กิจกรรมหลัก ได้ แก่ เป็ นแหล่งเงินทุนให้ แก่สมาชิก จัดหา
สินค้ ามาจาหน่าย การรวบรวมผลผลิตยางพารา รวบรวมผลผลิตเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่า การแปรรูป
ยางพาราอัดก้ อนมาตรฐาน GMP การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการออม และบริ การอื่นๆ ด้ วยผลงานการ
ดาเนินกิจกรรมใช้ เงินทุนในปี ที่ผา่ นมารวมทังสิ
้ ้นประมาณ 2,328 ล้ านบาท ทาให้ สหกรณ์ฯ ได้ รับคัดเลือก
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ เป็ นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี

2560

นายสมยศ กล่าวต่อว่า สาหรับกิจกรรมการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก สามารถสร้ าง
มูลค่าในปี ที่ผา่ นมาประมาณ 700 ล้ านบาท สะท้ อนถึงศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จากัด
ที่จะยกระดับสถาบันเกษตรกรจากการเป็ นจุดรวบรวมผลผลิตยาง ให้ เป็ นตลาดเครื อข่ายของตลาดกลาง
ยางพาราการยางแห่งประเทศไทยได้ โดยจะนาผลผลิตที่แปรรูปเป็ นยางแผ่นรมควันชัน้ 3 จากสมาชิก
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื ้นที่มีประมาณ 800 กว่าตันต่อปี เฉลี่ยในช่วงฤดูกาลเปิ ด
กรี ดประมาณ100 ตันต่อเดือน ส่งเข้ าประมูลผ่านตลาดกลางยางพาราสงขลา สหกรณ์การเกษตรย่านตา
ขาว จากัด จึงนับเป็ นตลาดเครื อข่ายของตลาดกลางยางพารา กยท.แห่งแรกของประเทศ ซึง่ ได้ รับความ
ร่วมมือทังจากสหกรณ์
้
การเกษตรย่านตาขาว จากัด ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา และการยางแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดตรัง ที่จะเปิ ดบริการซื ้อ ขายยางพาราภายใต้ กฎและระเบียบที่ตลาดกลางยางพาราแห่ง
ประเทศไทยกาหนดอย่างเป็ นธรรม
"กยท.จ.ตรัง มีเป้าหมายที่จะดาเนินการผลักดันให้ มีการเปิ ดตลาดเครื อข่ายตลาดกลางยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย จานวน 5 ตลาด ในปี งบประมาณ 2561 โดยตลาดเครื อข่ายแห่งแรกของประเทศ

ไทย ได้ ดาเนินการเปิ ดตลาดไปแล้ วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผา่ นมา ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว อ.ย่าน
ตาขาว และมีอีก 4 ตลาด ใน 4 อาเภอ คือ อ.ปะเหลียน อ.รัษฎา อ.เมืองตรัง และ อ.สิเกา ที่จะดาเนินการ
ผลักดันเพิ่มเติม เพื่อให้ เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายผลผลิตได้ ตามราคาที่มีการ
ประกาศชัดเจน"ผอ.กยท.จ.ตรัง กล่าวทิ ้งท้ าย
ด้ าน นายศิริพฒ
ั พัฒกุล ผู้วา่ ราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง มีพื ้นที่กรี ดยาง
จานวน 1,331,767 ไร่ มีผลผลิต 303,981 กิโลกรัม/ ปี มากเป็ นลาดับที่ 4 ของประเทศ ผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรในจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่จะเป็ นเกษตรกรชาวสวนยาง และโดยส่วนใหญ่เกษตรกรชาวสวนยาง จะ
ส่งขายยางในรูปของน ้ายางสด และยางแผ่นดิบ ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ ขันต้
้ นในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยาง
ล้ อรถยนต์ เครื่ องมือทางการแพทย์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ในกระบวนการรับซื ้อยางจากเกษตรกร จะมีพอ่ ค้ าคน
กลางเข้ ามารับซื ้อ ไม่มีราคาแน่นอน ไม่มีการคัดชันยาง
้
ซึง่ อาจทาให้ เกษตรกรได้ รับราคาที่ไม่ยตุ ธิ รรม และ
ตลาดกลางยางพารามีเพียง 6 แห่ง ทัว่ ประเทศ ทาให้ เกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการขายยางให้ แก่ตลาด
กลางยางพาราเข้ าถึงได้ ยาก ดังนัน้ การพัฒนาเป็ นเครื อข่ายตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศ
ไทยจะช่วยลดปั ญหาด้ านราคาจากพ่อค้ าคนกลาง มีราคาอ้ างอิงที่ชดั เจน ทาให้ พี่น้องเกษตรกรชาวสวน
ยางได้ รับความยุตธิ รรมในการ ซื ้อ- ขาย ยาง มีราคาอ้ างอิงชัดเจนทุกวัน และที่สาคัญ ทาให้ เกษตรกรราย
ย่อยเข้ าถึงตลาดได้ ง่าย เนื่องจากตลาดแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ใกล้ บ้าน เกษตรกรผู้ที่ขายยางกับตลาดเครื อข่ายจะ
ได้ รับสิทธิ์ตามราคาที่ประมูล เสมือนหนึง่ เป็ นการขายที่ตลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทย
โดยตรง

