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28 สิงหาคม 2558
ชาวสวนปั้นโครงการเกษตรอุตฯ ตั้งโรงงานผลิตยางแท่ง-คอมพาวนด์ที่เมืองคอน
เครือข่ายผู้น่าชุมชน 4 อ่าเภอของนครศรีธรรมราช ลุยเพิ่มมูลค่ายางแก้ปัญหาราคาตกต่่า เตรียมสร้าง
โรงงานยางแท่งและยางคอมพาวนด์ก่าลังผลิตวันละ 60 ตัน ดึงกลุ่มท่าสวนธารน่าทิพย์ เบตง และ ธ.ก.ส. ถือ
หุ้นร่วม 40% ล่าสุดสนใจซือเครื่องจักรจาก "ยูโรม่าฯ" มาเลเซีย ที่ราคาต่่ากว่าเดิม 3 เท่าตัวมาติดตังแทน
ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เครือข่ายผู้น่าชุมชนใน 4 อ่าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือ อ.ถ่าพรรณรา อ.พิปูน อ.ฉวาง และ อ.ทุ่งใหญ่ เตรียมตังโรงงานผลิตยางแท่ง STR 5L และยางผสมสารเคมี
หรือคอมพาวนด์ขึนในพืนที่ อ.ถ่าพรรณรา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพืนที่ โดยจะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใน
รูปแบบสหกรณ์ ภายใต้ชื่อ "บริษัท พอดีวิสาหกิจ จ่ากัด" ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยระดมหุ้นจาก
กลุ่ม/ผู้น่ าชุมชนที่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเป็นสมาชิกก่อตังของสหกรณ์ ร่วมกับผู้จัดหา/
จ่าหน่ายวัตถุดิบ กลุ่มธารน่าทิพย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รวมทังขอรับ
การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบของเงินกู้ยืมจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เหตุที่รวมกลุ่มกันตังโรงงาน เนื่องจากปัญหาราคายางพาราตกต่่าอย่างต่อเนื่องตังแต่ปี 2555 ส่งผลให้
เกิดการชุมนุมเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ทังในรูปแบบของการประกันราคาและ
อุดหนุนปัจจัยการผลิต แต่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระยะสันและไม่ยั่งยืน เนื่องจากไทยส่งออกยางพารา
ในรูปแบบวัตถุดิบต้นน่า ไม่ได้เพิ่มมูลค่า ท่าให้ได้ราคาไม่สูง ประกอบกับการส่งเสริมการปลูกยางโดยไม่จ่ากัด
หรือควบคุมพืนที่ ท่าให้ปริมาณยางพารามีเพิ่มมากขึนเกินกว่าความต้องการของตลาดโลก
"การ ก่อตังกิจการเน้นแนวคิดการพัฒ นาเกษตรอุตสาหกรรมที่แตกต่างจากอุตสาหกรรม เกษตร
เพราะเกษตรอุตสาหกรรมมีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิ ตของตนเองไม่ใช่ ผลก่าไรสู งสุดของผู้ถือหุ้น มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของชุ ม ชนเป็ น ล่ า ดั บ แรก ไม่ ใ ช่ เ พื่ อ การค้ า และการส่ ง ออก เกษตร
อุตสาหกรรมมีผู้ประกอบการเป็ นเจ้าของวัตถุดิบจ่านวนมาก ไม่ใช่เจ้าของทุนจ่านวนน้อย โดยกระบวนการ
สร้างความร่วมมือ การช่วยเหลือและแบ่งปันกัน (Share Care Fair) แตกต่างจากอุตสาหกรรมเกษตรที่เน้น
การลงทุนและการร่วมทุนของผู้ประกอบการ กลุ่มเล็ก ๆ และเกษตรอุตสาหกรรมมีระบบการจัดการโดย

-2มวลชนหรือคนส่ว นใหญ่มีส่วนร่วม ไม่ใช่การจัดการโดยคนกลุ่มเล็กที่เกษตรกรและคนส่วนใหญ่ต้อง
ขึนต่อและพึ่ง พา"ผลผลิตที่จะป้อนโรงงานมาจากพืนที่ปลูกยาง4อ่าเภอข้างต้นมีพืนที่รวม 354,157 ไร่ ผลผลิต
101,340 ตัน ผลผลิตที่จะเข้าร่วมมีประมาณ 30,402 ตัน หรือประมาณ 30% ส่วนก่าลังการผลิตของโรงงาน
ตกประมาณวันละ 60 ตัน แยกเป็นการผลิตยางแท่ง STR 5L ประมาณ 70% อีก 30% เป็นก่าลังการผลิตยาง
คอมพาวนด์
รายงานข่าวกล่าวต่อว่า โครงการเกษตรอุตสาหกรรมยางพาราต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราชนี ได้
อาศัยประสบการณ์จากความส่าเร็จของกลุ่มเกษตรกรท่าสวนธารน่าทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา ที่เริ่มต้นการพัฒนา
ตังแต่ปี พ.ศ. 2530-2531 โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดสร้างโรงปรับปรุง
คุณภาพยางแผ่น ทางโครงการเกษตรอุตสาหกรรมยางพาราต้นแบบนครศรีธรรมราช จึงดึงกลุ่มเกษตรกรท่า
สวนธารน่าทิพย์ อ.เบตง มาร่ วมถือหุ้ นถึง 20% ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีก 20%
ขณะที่แกนน่าผู้ก่อตังถือหุ้น 30%
การด่าเนินงานโครงการต้องใช้เงินลงทุนทังสิน 132.50 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 10 ล้านบาท
เงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุน 122.50 ล้านบาท เงินกู้ยืมมีระยะเวลาการผ่อนช่าระ 10 ปี โดยผ่อนช่า ระเงินต้น
พร้อมดอกเบียทุกเดือน เงินทุนจะน่าไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 96.50 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
36 ล้านบาท ส่วนหลักทรัพย์คือที่ดินบนที่ตังโครงการ เป็นที่ดินติดถนนสายเอเชียประมาณเนือที่ 20 ไร่ ราคา
ซือขายในตลาดไร่ละประมาณ 500,000 บาท ในการด่าเนิ นงานโครงการที่ก่าหนดไว้แต่เดิมนัน คาดว่าจะมี
ยอดขายประมาณเดื อ นละ 27,144,000 บาท มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเดื อ นละ 25,472,013 บาท มี ก่ า ไรเดื อ นละ
1,671,987 บาท มีผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 27.32% มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 122,980,941 บาท มี
ระยะเวลาคืนทุน 4.2 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าน่าลงทุน
แต่ล่าสุด จากการเดินทางไปดูเครื่องจักรของบริษัท ยูโรม่า รับเบอร์ จ่ากัด ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่
5-7 ส.ค.ที่ผ่านมาของคณะนายสมยศ รักษาวงศ์ นายกสมาคมชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธ รรมราช และ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอดีวิสาหกิจ จ่ากัด พบว่าเครื่องจักรดังกล่าวพัฒนามานานกว่า 20 ปี มีมูลค่าเพียง
30 ล้านบาทเท่านัน จากเดิมที่จะลงทุนเครื่องจักรกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวผลิตได้ทังยางแท่ง
และยางคอมพาวนด์ มีก่าลังการผลิตเท่าเดิมที่ 60 ตัน/วัน (24 ชม.) จึงมีแนวโน้มสูงที่จะซือเครื่อ งจักรจากยู
โรม่าฯมาติดตังแทน

ภาวะยาง AFET: ราคารีบาวด์ตามตปท.รับจีนอัดฉีดเงินกระตุ้นศก.-ราคาน้้ามันดีดขึ้น-เยนอ่อน
หนุน (28/08/2558)
รายงานภาวะการซือขายยางแผ่น รมควันชัน 3(RSS3) หลังปิดการซือขายวันนี มีมูลค่ารวมทังสิ น
ประมาณ 27.83 ล้านบาท มีปริมาณซือขายรวม 109 สัญญา เพิ่มขึนจากวานนี 18 สัญญา
นายธนเสฎฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอร์ส จ่ากัด เปิดเผยว่า ราคายางตลาด
ล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึนทัง 3 ตลาด มาจากหลายปัจจัยผสมกัน ส่วนหนึ่งมาจากกรณีที่ธนาคารกลางจีนอัดฉีด
เงินก้อนใหญ่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ อีก ส่วนที่สองมาจากราคา WTI รีบาวด์กลับมายืนเหนือ 40 ดอลลาร์/
บาร์เรลอีกครัง และ ค่าเงินเยนกลับมาอ่อนค่าเล็กน้อย แต่สัญญาณทางเทคนิค รอดูราคาต้อง Break สัญญาณ
ขาลงให้ได้ก่อนเพราะถ้า Break ไม่ได้ก็แปลคงจะเด้งเพื่อลงต่อสัญญาณขาลงในที่นีหมายถึงราคา AFET ต้อง
ยืนเหนือ 52 และ 53.70 บาทให้ได้, ราคา TOCOM ต้องยืนเหนือ 185 เยนให้ได้ ขณะที่ราคาเซี่ยงไฮ้ต้องยืน
เหนือ 11,800 หยวนให้ได้"ราคาที่กล่าวมาจะเป็นสัญญาณทางเทคนิคเพื่อจบขาลงของทัง 3 ตลาด"
ส่วนปัจจัยพืนฐานมีแค่ประเด็นที่ว่าเริ่มมีการให้น่าหนักว่าเฟดอาจจะยังไม่ขึนดอกเบีย (แต่ก็ยังไม่ชัวร์
จนกว่าจะถึงวันประชุมคือ 16-17 ก.ย.นี) และรอดูการอัดฉีดเพิ่มของ BOJ (กลางเดือน ก.ย.นี) อาจจะมี
มาตรการเพิ่มวงเงิน อย่างไรก็ตาม กรณีของจีนอาจจะต้องรอดูต่อไปว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติม
หรือไม่ และรอดูตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนถ้าดัชนีออกมาเป็นบวกก็เป็นการยืนยันภาพรวมเศรษฐกิจ
จีน ทังนี ยังประเมินแนวต้านใหญ่ 54/56 บาท/กก. แนว ต้านย่อย 52/52.50 กก. แนวรับใหญ่ 50/48
บาท/กก. แนวรับย่อย 51.3/51 บาท/กก. หากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านย่อย (52) ไปได้ ราคาน่าจะเด้ง
เพื่อลงต่อ โดยต้องดูสัญญาณแรกแนวรับย่อยว่ารับอยู่หรือไม่ ถ้ารับไม่อยู่ก็ต้องลงไปทดสอบ 50 หรือ 48 อีก
ครัง ส่วนปริมาณสัญญาซือขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 1,938 สัญญา เพิ่มขึน 3 สัญญา
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ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)
เดือน

ราคาปิด

ราคาปิด

ปริมาณ

ครังก่อน

วันนี

SEP 15

46.20

47.80

10

OCT 15

48.70

-

0

NOV 15

49.80

50.60

16

DEC 15

49.60

50.00

4

JAN 16

50.10

51.95

2

FEB 16

50.50

51.80

7

MAR 16

50.40

51.60

70

รวม

การซือขาย

109

ที่มา ส่านักข่าวอินโฟเควสท์ (27/08/58)

ท้าไมราคายางรถยนต์ไม่เคยลด วิชัย สุวรรณบรรณ (28/08/58)
ผมใช้รถคันเดิมมากว่า 10 ปีแล้ว เคยเปลี่ยนยางรถทัง 4 ล้อ ไปแล้ว 4 ครังและทุกครังราคายางจะ
เพิ่มขึน 20% – 30% จากราคายางในการเปลี่ยนครังก่อน เทียบราคาที่เปลี่ยนครังแรกกับการเปลี่ยนครัง
สุดท้ายราคาขึนไปเป็นเท่าตัวแล้ว ขณะที่วันก่อนได้อ่านข่าวว่าชาวสวนยาง ก่าลังจะตายเพราะราคายางพารา
ตกต่่า และวอนขอให้นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา ช่วยดันราคายางให้ชาวสวนยางพออยู่ได้
ผมรู้สึ กแปลกใจ ที่ร าคายางรถยนต์ที่ผ มต้องซือทุก ๆ 2-3 ปี ขึนราคาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคา
ยางพาราขึนๆลงๆราคาน่ามัน ตอนนีก็ตกต่่าลงมามากกว่า 50 % จากราคาที่เคยขึนไปสูงสุดบาร์เรลละ 104
ดอลลาร์ เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วท่าให้เคมีภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งของการผลิตยางรถยนต์ลดลงไป
ด้วย
เมื่อหลายสิบปีก่อน ในสมัยที่หลายคนในประเทศฝันหวานคิดว่าไทยจะเป็นเสือตัวที่ห้าในเอเชีย ซึ่ง
หมายถึงเป็นประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ ประเทศในเอเชีย ผมเคยท่าข่าว การลงทุน
สร้างโรงงานยางในประเทศไทยของบริษัทมิชิลิน จากฝรั่งเศส
จ่าได้ว่าการลงทุนครังนัน หน่วยงานราชการไทย ซึ่งน่าจะเป็นคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน (บีโอ
ไอ) และกระทรวงอุตสาหกรรม มีความภูมิใจมากเพราะ การลงทุนของมิชิลิน ท่าให้ประเทศไทย เป็น 1 ในไม่กี่
ประเทศในโลกที่มีบริษัทผู้ผลิตยางยักษ์ใหญ่ของโลก คือกู๊ดเยียร์ บริดจ์สโตน และมิชิลิน มาตังโรงงานอยู่ในที่
เดียวกัน เรียกได้ว่า ตอนนันมีความภูมิใจกั นว่าประเทศไทย เป็นมหาอ่านาจ ยางรถยนต์ประเทศหนึ่งกันเลย
ทีเดียว
ในตอนนันคิดกันว่า การที่เราส่งเสริมเอาบริษัทผลิตยางยักษ์ใหญ่ของโลกมาตังโรงงานในประเทศไทย
น่าคุ้มค่ากับ การลดหย่อนภาษีและการไม่เก็บภาษีและการคุ้มครองตลาด ตามเงื่อนไขของบีโอไอ เพราะ
นอกจากโรงงานยางระดับยักษ์ของโลกจะใช้ยางพาราที่ปลูกในประเทศเป็นการช่วยภาคเกษตรแล้ว ยังช่วยใน
การจ้างงาน การส่งออกยางและคนไทยจะได้ใช้ยางรถยนต์คุณภาพดีและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยาง

-2สิ่งหนึ่งที่ผมในตอนนันไม่รู้เลยก็คือ ราคายางคุณภาพดีที่เรามีโอกาสได้ใช้กันจะมีราคาแพงขึนไปเรื่อย
ๆ ไม่ว่าราคายางพาราหรือวัตถุดิบอื่น ๆ จะตกต่่าขนาดไหนและสุดท้ายแล้วบริษัทยางรถยนต์ที่ชื่อยางสยาม
ของปูนซิเมนต์ตราช้าง ซึ่งเป็นบริษัทของไทย จะเลิกกิจการไป ก่อนที่บริษัทเจ้าของยางแบรนด์ ดีสโตน ของ
ไทยแท้จะถือก่าเนิดขึนมา
ผมชักไม่แน่ใจว่า สิ่ งที่ เราได้จากส่ งเสริมบริษัทข้ามชาติ กับ สิ่งที่เราเสี ยไปไม่ว่าจะเป็นภาษี การ
คุ้มครองตลาดให้เกิดการผูกขาด ท่าให้บริษัทข้ามชาติขึนราคายางได้อย่างสบาย และการที่ไม่ได้ช่วยเรื่องราคา
ยางพาราเท่าที่ควรจะคุ้มกันหรือไม่
หวังว่ารั ฐบาลจะคิดอะไรให้ทะลุ ปุโ ปร่ง ในการส่งเสริ มการลงทุนกับบริษัทต่างชาติ ผู้ บริโภคยาง
รถยนต์อย่างผม ขอครวญคราง เคียงข้าง ชาวสวนยาง มาเท่านี
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ(27/08/58)

'สมคิด' ยืนยันเศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤติ
"สมคิด" รองนายกฯ ยืน ยั น เศรษฐกิจไทยยังไม่วิกฤติ แต่ยอมรับมีสั ญญาณอ่อนแอ วอนเอกชนประชาชนอย่ ากังวลเกินเหตุ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐ มนตรี เปิดเผยในการบรรยายพิเศษ
"นโยบายเศรษฐกิจ และทิศทางประเทศไทย" ยืนยันว่าในขณะนีเศรษฐกิจ ไทยยังไม่ใช่ภ าวะวิกฤติ เพราะ
ปัจจุบันสถาบันการเงินยังมีความเข้มแข็ง บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีผลประกอบการดี ผู้ประกอบการยังคง
เดินหน้าไปได้ เมื่อเทียบกับวิกฤติปี 2540 ที่สถาบันการเงิน และไฟแนนซ์ปิดกิจการ บริษัทปิดตัวลง คนใน
ประเทศตกงาน เป็นหนีสินทั่วประเทศ ดังนันสิ่งที่คนกังวลทุกวันนี คือภาพรวมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง เกิดจาก
ความไม่มั่นใจต่อราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่่า
“ปัญหาของวันนี ที่เกิดจากราคาพืชผลทางเกษตรในปีที่ผ่านมา ราคาตกต่่า เมื่อราคาตกต่่า อ่านาจซือ
ของเกษตรกรย่่าแย่ คนจ่านวนมหาศาล ทัง ข้าว ยางพารา เมื่อคนที่มีรายได้น้อย และเกษตรกรล่าบาก อ่านาจ
ซือจริงๆ ในการหมุนเวียนเศรษฐกิจก็หายไป เมื่อหายไป เอสเอ็มอีที่ต้องท่าธุรกิจกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทังหลายก็ล่าบาก ธนาคารไม่กล้าปล่อยสินเชื่อ เอสเอ็มอีหาเงินได้ล่าบากมากขึน แต่แบงก์วันนีแข็งแรงมาก
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ดี ป้องกันตัวเองอย่างดี แต่ภายใต้ภาวะเช่นนี ความมั่นอกมั่นใจเสื่อมถอย ส่งผลให้
เอกชนชะลอการลงทุน เพราะมองไม่แน่ชัดข้างหน้าจะเป็นอย่างไร รอปีหน้าฟ้าใหม่” นายสมคิด กล่าว
ขณะ ที่คนชันกลาง ก็ยังมีความกังวลกับเศรษฐกิจโลก ตลาดหุ้นที่ตกต่่า ภาวะเศรษฐกิจจีน ส่วนอัตรา
เงินเฟ้อที่ติดลบมาอย่างต่อเนื่องนัน มองว่าไม่ได้เกิดจากราคาน่ามันที่ปรับลดลงเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากนัก
ลงทุน ผู้ประกอบการเกิดความไม่มั่นใจกับเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง หรือเรียกว่า ซบเซา เพราะมีแต่ข่าวร้าย
ออกมา แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหลัก โดยปัญหาหลัก คือ ความสามารถของประเทศที่ถดถอยลง สิ่งนีที่ท่าให้ประเทศ
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ภายนอกอย่างเดียวในการเติบโต วันหนึ่งก็ต้องทรุดลง เพราะแท้ที่จริงแล้วการเติบโตนัน เราจะต้องพึ่งพา
ตนเอง ตอนนีเศรษฐกิจโลกมีปัญหา การส่งออกก็ถดถอยลงด้วย และยืนยันว่ารัฐบาลชุดนีมีความตังใจเดิ นหน้า
และมีความเป็นมิตรกับธุรกิจแน่นอน
"ไม่อยากให้ประชาชนกังวล ตื่นตกใจ ทุกคนเห็นปัญหาอย่างเดียวกัน ประเทศไม่ได้มีปัญหา การเมือง
อาจจะมีปัญหาแต่ก็ก้าวไปสู่ทิศทางที่ดี เศรษฐกิจมีปัญหาเกิดจากความไม่มั่นใจเศรษฐกิจ อย่ากังวลจนเกินเหตุ
และอย่าตังอยู่ในความประมาท ถ้าเราท่างานร่วมกันกับรัฐบาล เราจะเดินไปข้างหน้าได้ค่อนข้างดี ไม่มี
วิกฤติการณ์ แต่เศรษฐกิจไทยส่อแววอ่อนแอ ต้องช่วยกันแก้" นายสมคิด กล่าว
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 28 สิงหาคม 2558)

"หนองคาย" เดินหน้าช่วยชาวสวนยาง เน้นติวเข้มเพิ่มศักยภาพ
หนองคาย - จังหวัดเดินหน้าให้ความช่วยเหลือชาวสวนยางพารา อบรมให้ความรู้หลังได้สนับสนุน
สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพเสริม ตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนายางพาราทังระบบ
วันนี (27 ส.ค.) ที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อ.
เมือง จ.หนองคาย นายสุ ช าติ นพวรรณ ผู้ ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เป็นประธานเปิดการฝึ กอบรม
ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ
เสริม โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยชาวจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อ รวม 8 อ่าเภอ จ่านวน 853
คน เข้ารับการฝึกอบรม
สืบเนื่องจากสถานการณ์ราคายางพาราตกต่่า รัฐบาลได้ก่าหนดมาตรการช่วยเหลื อเกษตรกรชาวสวน
ยางตามแนวทางพัฒนายางพาราทัง ระบบ ทังมาตรการเร่งด่วนและมาตรการต่อเนื่อง โดยเน้นการช่วยเหลือ
สถาบั น เกษตรกรชาวสวนยางรายย่ อยที่มีเงิ นทุนไม่เพียงพอ ให้ มีเงินทุนในการประกอบอาชีพเสริมด้า น
การเกษตรเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็น 1 ใน 16 โครงการของแนวทางการพัฒนายางพาราทังระบบ
โดยรัฐบาลได้อนุมัติวงเงินงบประมาณส่าหรับโครงการนี 10,000 ล้านบาททั่วประเทศ ซึ่งจังหวัด
หนองคายมีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 1,907 ราย ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติถูกต้อง 1,164 ราย ได้รับ
อนุมัติวงเงินสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเสริม 853 ราย วงเงิน 77.94 ล้านบาท
ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ (28/08/58)

เครือข่ายยาง-ปาล์ม เห็นด้วยงบกระตุ้นศก.รากหญ้า แต่ต้องยื่นแหไม่ใช่ยนื่ ปลา!
(26 ส.ค.58) จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังในการอัดฉีดงบกระตุ้น
เศรษฐกิจระดับรากหญ้า 5 หมื่นล้านบาทนัน
นายทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์มน่ามันแห่งประเทศ
ไทย กล่าวว่า วันนีเศรษฐกิจก่าลังซบเซาอย่างมาก นักลงทุนไม่กล้าลงทุน นักธุรกิจ คนมีเงินก็จะเก็บเงิน
เศรษฐกิจระดับล่างยิ่งหนักอย่างมาก หนีสินล้นพ้นตัว พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่่า ตนจึงเห็นว่าวิธีการที่ดี
ที่สุดก็น่าจะเป็นการอัดฉีดงบลงระดับรากหญ้า ท่าอย่างไรให้ระดับรากหญ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋า เมื่อรากหญ้าไม่
มีเงินจับจ่ายใช้สอย พ่อค้าแม่ขายก็ตายไปตามกัน

นายทศพลกล่าวว่า ไม่อยากให้รัฐบาลใช้วิธีการแบบเก่าๆเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแบบประชานิยมหาก
เป็นแบบนันก็จะล้มเหลวอีกเสียดายเงิน เงินกี่สิบหมื่นแสนล้านอัดมาแป๊บเดียวก็หมดแล้ว เหมือนการชดเชย
ชาวสวนยางไร่ละ 1,250 บาท หรือ ไร่ละ 1,000 บาท คนละ 15 ไร่ ก็ประมาณ 10,000-15,000 บาท เมื่อได้
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เงิน คนมีเงินเอามาใส่กระเป๋าแล้วก็เงียบไป เก็บเงินๆไม่ได้เอาออกมาใช้ เงินก็ไม่สะพัด วิธีการเช่นนีจึงไม่เห็น
ด้วย จะชดเชยรายได้ ชดเชยส่วนต่าง โดยเฉพาะเรื่องยางที่เป็นระดับรากหญ้าจริงๆนัน ได้เสนอรัฐบาลไปก่อน
หน้านีแล้วเช่นกัน ห่วง รบ.เปลี่ยน ครม.ใหม่ไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปบ้าง

ด้านนายสัมพันธ์ กุ้ยเส้ง กรรมการสมาคมชาวสวนปาล์มน่ามันจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตาม
ทฤษฎีการช่วยเหลือของรัฐบาลกับระดับรากหญ้าที่จะให้การช่วยเหลือนันเห็นด้วย ประเทศใดก็ตามเมื่อเกิด
สภาวะเงินฝืด รบ.ก็จะอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบเพื่อให้ประชาชนมีรายได้มากขึน จับจ่ายใช้สอยมากขึน แต่ใ น
ขณะเดียวกันในประเทศที่ก่าลังพัฒนาในระบบห่วงโซ่อุปทานมีตังแต่เกษตรกรซึ่งเป็นระดับรากหญ้า มีลานเท
ปาล์มน่ามัน กว่าจะถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายนัน ผลิตภัณฑ์ปาล์มน่ามันมีกระบวนการมากมายเวลา รบ.ช่วยเหลือ

-3รากหญ้า อัดฉีดลงมาเป็นจ่านวนเงินมหาศาลคนที่มีสิทธิ์ได้คุยกับ รบ.ก็จะเป็นข้าราชการประจ่า นักการเมือง
นักธุรกิจใหญ่ๆ แต่ระดับรากหญ้าไม่ค่อยได้คุย คนที่เขียนแผนเข้าไป ก็จะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยภาษาที่เขียนก็
จะ เ อื อ ใ ห้ มี ช่ อ ง ม า ก ม าย ที่ เ งิ น พ ว ก นั น ไ ม่ ม า ถึ ง ร า ก ห ญ้ า แ ล้ ว ก็ จ ะ ม อง เ ป็ น ค ว าม ช อ บ ธ ร ร ม
ทังนี นายสัมพันธ์กล่าวว่า แม้เกษตรกรจะมีความรู้มากมาย แต่เข้าไม่ถึงแผนเหล่ านัน เงินก็จะไม่ถึง
เกษตรกรหรือรากหญ้า ตนมองว่าการอัดฉีดเงินในระดับรากหญ้าจึงไม่เป็นผล และทุกๆครังที่ผ่านมาก็ไม่เป็น
ผล เงินจะอยู่ที่นายทุนทังหมด หาก รบ.ตังใจช่วยเหลือเกษตรกรจริงๆ มองว่าเงินเหล่านันเอามาสร้างโรงงาน
ช่วยเหลือตรงกลางของห่วงโซ่ เช่นยางก็ช่วยให้ชุมนุมสหกรณ์สร้างโรงงานให้ ของปาล์มน่ามันก็สร้างโรงงานให้
ชุมนุมสหกรณ์บริหารกันเอง ประโยชน์ก็จะตกอยู่กับสมาชิกของสหกรณ์ถึงรากหญ้าจริงๆเหมือนการให้แหไป
หาปลา ไม่ใช่เอาปลาให้เขากิน โรงงานหนึ่งประมาณ 500 ล้านบาท 10 โรงก็ 5,000 ล้านเท่านันเอง ท่าแบบนี
ประเทศชาติจะแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
ที่มา matichon online (26/08/58)

