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ื
็ ปตามสะดวก เผย
คึกทังั ประเทศ! กยท.ลุยเต็มสูบ แนบรายชอกว่
า 300 สหกรณ์ แจก อปท.ท ้วประเทศ เลือกชอ
ื ายางสดไม่ตํากว่าราคากลางที กยท.ประกาศในวันนันๆ หรือให ้ราคาสูงกว่านันก็ได ้ ไม่เกียง เผยหลาย
ต ้องซอนํ
ื ายางสด-ข ้น กว่า 541 ตัน
จังหวัดเริมทําแล ้ว ยกโมเดลภูเก็ตต ้องการสร ้างถนน 21 สาย เล็งซอนํ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู ้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ด ้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิ ด
เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครงการ 1 หมูบ
่ ้าน 1 กิโลเมตร โดยการสนับสนุนให ้องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
้ ้างถนนพาราซอยด์ซเี มนต์ทวประเทศ
(อปท.) นํ านํ ายางพาราไปใชสร
ั
จํานวน 75,032 หมูบ
่ ้าน หมูบ
่ ้านละ 1
ึ
ั นํ ายางออกจากตลาดในปริมาณมากและจะ
กิโลเมตร รวมระยะทาง 75,032 กิโลเมตร ซงจะทํ
าให ้มีการดูดซบ
ทําให ้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึนในระยะยาว โดยแต่งตังคณะกรรมการบริหารโครงการ 1 หมูบ
่ ้าน 1 กิโลเมตร
จัดทําแผนปฏิบต
ั งิ านโครงการ โดยองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน การยางแห่งประเทศไทย (ปั จจุบน
ั แต่งตังผู ้รับผิด
ชอบแล ้ว)

ดําเนินโครงการโดยองค์การบริหารสว่ นท ้องถินตามแผนปฏิบต
ั งิ านโครงการปรับปรุงถนนภายในหมูบ
่ ้าน ให ้เป็ น
ั นฐานหนา 15 เซนติเมตร กว ้าง 6 เมตร คาด
ถนนทีมีการนํ ายางพารามาเป็ นสว่ นผสมในการก่อสร ้างถนนในชนพื
้
้
ว่าสามารถเพิมปริมาณการใชยางภายในประเทศมากขึ
น โดยการนํ ายางพารามาใชในการทํ
าถนนเป็ นจํานวนนํ า
้
ยางสด 1.44 ล ้านตัน หรือคิดเป็ นนํ ายางข ้น 7.2 แสนตัน ใชงบประมาณจากเงิ
นสะสมขององค์กรปกครองท ้องถิน
นัน

ื
ล่าสุดทาง กยท.ได ้แจกรายชอให
้กับ อปท. 77 จังหวัดเรียบร ้อยแล ้ว โดยในจังหวัดนันเป็ นสหกรณ์ทขึ
ี นทะเบียน
ื ายางสดตรงจากกว่า 300 สถาบันทัวประเทศได ้เลย ในแต่ละจังหวัดจะมี
กับ กยท. ที อปท.สามารถไปเลือกซอนํ
ื
ทังเกษตรจังหวัด และ กยท.จังหวัดนันๆ คอยอํานวยความสะดวก ทาง กยท.ขออย่างเดียว ขอให ้รับซอจาก
เกษตรกร/สถาบันนันอิงราคากลางที กยท.กําหนดในวันนันๆ เพราะจะสูงกว่าราคาตลาดกลางยางพารา แต่จะ
บวกเพิมมากกว่าราคากลางที กยท.กําหนดก็ได ้

วันนี (วันที 21 ธ.ค.61) ได ้รับรายงานว่าหลายจังหวัดเริมแล ้ว ไม่วา่ จะเป็ นจังหวัดพิษณุโลก ร ้อยเอ็ด และจังหวัด
ภูเก็ต ยกตัวอย่าง นายภัคพงศ ์ ทวิพัฒน์ ผู ้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็ นประธานการประชุมผู ้บริหารองค์กรปกครอง
สว่ นท ้องถินภายในจังหวัดภูเก็ต พร ้อมกับนายฉลาด แก ้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต นายนิรัญ เทพรัตน์
ึ นการประชุมครังที 2 ในการติดตามความ
ผู ้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต เข ้าร่วมประชุมซงเป็
้
ก ้าวหน ้ามาตรการสง่ เสริมการใชยางพาราในหน่
วยงานภาครัฐ เพือสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก ้ไขปั ญหา
ราคายางพาราตกตํา

์ อนกรีตแล ้ว
ผลจากการประชุมมีองค์กรปกครองสว่ นท ้องถินแจ ้งผลการก่อสร ้างถนนด ้วยพาราแอสฟั ลติกสค
้ มาณนํ ายางข ้น 169.02 ตัน และปริมาณนํ ายางสด 372.510
จํานวน 21 สายทาง งบประมาณกว่า 62 ล ้านบาท ใชปริ
้
ตัน และทีประชุมมีมติขอให ้องค์กรปกครองสว่ นท ้องถินเสนอเสนทางก่
อสร ้างถนนด ้วยยางพาราเพิมเติม หลัง
จากการประชุมติดตามความก ้าวหน ้าในวันนี และได ้จัดสง่ ข ้อแนะนํ า ราคากลางในการก่อสร ้างถนนยางพาราดินซ ิ
ื าทุกจังหวัดจะเร่ง
เมนต์ เพือให ้ อปท. ได ้พิจารณาเพิมเติม นีเป็ นหนึงในโมเดลทีเห็นเป็ นรูปธรรม แล ้วเชอว่
ดําเนินตาม

