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"บิ๊กฉัตร" เร่งเดินหน้าสรรหาผู้ว่าการยางฯ คนแรก ลั่นต้องได้มืออาชีพแก้ปัญหาให้ชาวสวนยางได้ จี้ บ.ไห่
หนาน เร่งขนยางในสต๊อกกว่า 4 แสนตัน (19/11/2558)
เมื่อวันที่ 18 พ.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงเกษตรฯ ถึงความคืบหน้าในเรื่องการส่งออกยางในสต๊อกกว่า 4 แสนตัน ว่าหลังจากที่ครบรอบสัญญา 1 ปี ในการ
ส่งออกยาง กับบริษัทไห่หนาน จากประเทศจีน ไปเมื่อวันที่ 22 ก.ย. ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้ขนยางไปเพียง 2 หมื่นตัน ซึ่ง
ล่าสุดได้มีแผนรับยางต่อให้ครบตามสัญญา และยอมเสียค่าปรับในอัตรา 6.6 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือนต่อตัน ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้ว
มีการเปิดหนังสือค้้าประกันจากธนาคาร หรือแอลซี ขอรับยางใหม่อีก 1 หมื่นตัน และได้ขนยางจากโกดังไป 3.2 พันตัน รวมทั้ง
จะมีการรับยางให้ครบโดยเร็วที่สุดตามที่ตกลงในสัญญาซื้อยาง อย่างไรก็ตามเงื่ อนไขในการเสียค่าปรับ ทางคณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องสัญญา ต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง หากทางบริษัทไห่หน่านไม่ท้าตามข้อตกลง จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบอีก
ครั้ง และยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้หากจะพูดหรือท้าอะไรต่อไปในขณะนี้ เกรงจะกระทบเงื่อนไขใน
สัญญาจึงจ้าเป็นต้องให้ทีมกฎหมายของกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาหารืออีกครั้งอย่างละเอียด ตนเข้าใจว่าควร
เร่งรัดทาง บ.ไห่หน่าน ให้มาขนยางตามข้อตกลงใหม่อย่างครบถ้วน
พล.อ.ฉัตรชัย ยังได้กล่าวการสรรหาผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ว่า ในขณะนี้มีผู้มาสมัครแล้ วจ้านวน 3 คน ซึ่ง
อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติว่าจะมีบริหาร กยท.ได้หรือไม่ ถ้าคุณสมบัติไม่ครบ อาจจ้าเป็นต้องขยายระยะเวลาเปิดรับ
สมัครใหม่ ซึ่งตนยืนยันว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่า กยท.คนแรก ต้องมีความเป็นมืออาชีพและบริหารจัดการเรื่องยางพาราให้กับ
ชาวสวนยางได้ทั้งระบบ ส่วนผู้ทรงวุฒิ ที่จะมาเป็นบอร์ด กยท. ที่มาจากตัวแทนเกษตรกร 55 จังหวัด และผู้แทนสถาบัน
เกษตรกร อยู่ระหว่างารคัดสรรเช่นเดียวกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส้าหรับรายชื่อบุคคลที่สมัครเป็นผู้ว่า ฯ กยท. 3 ราย ประกอบด้วย นายเพิก เลิศวังพง นายยุทธิยง ลิ้มเลิศ
วาที และนายกฤต ธนิศราพงศ์
ที่มา เดลินิวส์ (18/11/58)

รมว.พาณิชย์ เผยเร่งสรรหาผู้ว่าการฯ–บอร์ดกยท., ตั้งเชาว์ ทรงอาวุธท้าหน้าที่ชั่วคราว (19/11/2558)
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ แถลงถึงความคืบหน้าการยางแห่งประเทศไทยหลังผ่านช่วง 120 วันตาม
บทเฉพาะกาลว่า ล่าสุ ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ แต่งตั้ งนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อ้านวยการส้านั กงานกองทุ น
สงเคราะห์การท้าสวนยาง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นการชั่วคราวแทน เพื่อสานต่องาน กยท ที่
ยังคงต้องเร่งเดินหน้าตามภารกิจต่อไป
ขณะเดียวกัน ในส่วนของการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กยท. ได้เปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 12-17
พฤศจิกายน 2558 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา จ้านวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายเพิก เลิศวงพง 2. นายยุทธิยง ลิ้มเลิศ
วาที 3. นายกฤต ธนิศราพงศ์ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยต่อไป
ด้านความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 พ.ย.58
กยท. ทั่วประเทศ ได้จัดให้มีการเลือกผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัดไปแล้ว
จากนั้น ในวันที่ 19 พ.ย.58 กยท.จะด้าเนินการจัดการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยางระดั บ เขต ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 6 เขต ประกอบด้ ว ย เขตภาคใต้ ต อนบน / เขตภาคใต้ ต อนล่ า ง / เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน /
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / เขตภาคเหนือ และเขตภาคกลางและภาคตะวันออก ให้เหลือเขตละ 1 คน ทั้ง
ผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางและผู้แทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อ ส่งบัญ ชีรายชื่อให้คณะอนุก รรมการสรรหาฯ
พิ จ ารณาคั ด เลื อ กให้ เ หลื อ ผู้ แ ทนเกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน และผู้ แ ทนสถาบั น เกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน ส่ ว น
คณะกรรมการอีก 3 คน คณะอนุกรรมการสรรหาฯจะคัดเลือกจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดท้า
ไว้แล้ว ประกอบด้วย ผู้แทนเกษตรกร 1 คน ผู้แทนผู้ประกอบกิจการยางซึ่งเชี่ยวชาญด้านการค้า 1 คน และผู้แทนผู้ประกอบ
กิจการยางซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุตสาหกรรม 1 คน รวมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กยท. 7
คน และน้ารายชื่อทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
ส้าหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ กยท.ด้าเนินการไปแล้วกว่า 1 เดือน
ผลสรุปการขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 มีเกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของสวนยาง ผู้เช่า ผู้ท้าสวนยาง คนกรีด
ยาง) จ้านวน 273,125 ราย และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จ้านวน 74 กลุ่ม
ที่มา สานักข่วอินโฟเควสท์ (18/11/58)

จี้ บ. ไหหนานขนยางค้าง4แสนตัน ชี้ 1 ปี ปรับเพียง2.3หมื่นตัน (19/11/2558)
พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงเกษตรฯถึงความคืบหน้าใน เรื่องการส่งออกยางในสต็อกกว่า 4 แสนตัน ว่าหลังจากที่ครบรอบสัญญา1 ปีในการ
ส่งออกยาง กับบริษัทไห่หนาน จากประเทศจีน ไปเมื่อวันที่22 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่ง บ.ไห่หนาน ได้มีการขนยางไปเพียง 2 หมื่นตัน
ซึ่งล่าสุดได้มีแผนรับยางต่อให้ครบตามสัญญา และยอมเสียค่าปรับในอัตรา 6.6 เหรียญสหรัฐฯต่อเดือนต่อตัน ซึ่งใน
สัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดหนังสือค้้าประกันจากธนาคาร หรือแอลซี ขอรับยางใหม่อีก1 หมื่ นตัน และได้ขนยางจากโกดังไป 3.2
พันตัน รวมทั้งจะมีการรับยางให้ครบโดยเร็วที่สุดตามที่ตกลงในสัญญาซื้อยาง อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในการเสียค่าปรับ ทาง
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องสัญญา ต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง หากทางบริษัทไห่หน่านไม่ท้าตามข้อตกลง จะมีการพิจารณา
อย่างรอบครอบอีกครั้ง และยึดถือผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลัก ทั้งนี้หากจะพูดหรือท้าอะไรต่อไปในขณะนี้ เกรงจะ
กระทบเงื่อนไขในสัญญา จึงจ้าเป็นต้องให้ทีมกฎหมายของกระทรวง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องมาหารืออีกครั้งอย่าง
ละเอียด ตนเข้าใจว่าควรเร่งรัดทางบ.ไห่หน่าน ให้มาขนยางตามข้อตกลงใหม่อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ พล.อ.ฉัตรชัย ยังได้กล่าวการสรรหาผู้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ว่าในขณะนี้ได้มีผู้มา สมัครแล้วจ้านวน 3
คนซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ ว่าจะมีคุณสมบัติบริหารกยท.ได้หรือไม่ ถ้าไม่ครบอาจจ้าเป็นต้องขยายระยะเวลา
เปิดรับสมัครใหม่ ซึ่งตนยืนยันว่าคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากยท.คนแรก ต้องมีความเป็นมืออาชีพและบริหารจัดการเรื่องยางพารา
ให้กับชาวสวนยางได้ทั้ง ระบบ ในส่วนผู้ทรงวุฒิมาเป็นบอร์ด กยท.ที่มาจากตัวแทนเกษตรกร 55 จ. และผู้แทนสถาบัน
เกษตรกร ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดสรรเข่นเดียวกัน
โดยรายชื่ผสู้ มัคร ผวก.กยท. 3 คน
1.นายเพิก เลิศวังพง
2. นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที
3. นายกฤต ธนิศราพงศ์
ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบผู้สมัครผู้ว่ากยท. พบว่า หนึ่งในสามคนมีความโยงใย
กับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเกษตร ที่พยายามส่งมาเป็นบอด์รการยาง เพื่อเข้ามาควบคุมกิจการของ กยท. แทนเกษตรกรสวน
ยางทั้งหมด ซึ่งก่อนหน้านี้บ.ยักษ์ใหญ่ ได้ส่งทีมงานเข้ามาปะปนกับกลุ่มเกษตรกรในการน้าม็อบเกษตรกรสวนยางออกมา
เคลื่อนไหว ในฝ่ายที่ผลักดันให้เกิด พรบ.ยางแห่งประเทศไทย โดยเปิดช่องให้ กทย.ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สามารถมี การท้าธุรกิจ
ร่วมทุนกับเอกชนได้ เหมือนกับ ปตท. ซึ่งก่อนหน้านี้เกษตรกรสวนยางได้คัดค้านเรื่องมาตลอดแต่ก็ไม่เป็นผล
ที่มา แนวหน้าธุรกิจ(18/11/2558)

สหกรณ์ฯตรังขาดทุน4แห่งชาวสวนยางหมดปัญญาใช้หนี้ (19/11/2558)
พิษราคายางดิ่ง ชาวสวนยางหมดปัญญาส่งเงินคืนสหกรณ์ฯ ขาดทุนแล้ว 4 แห่ง จังหวัดอนุมัติงบฯพัฒนา 24 ล้านบาทอุ้ม
หวังช่วยแก้ปัญหาราคายาง เน้นเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา พร้อมแนะเกษตรกรขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังมีสหกรณ์กองทุนสวนยางจ้า นวน 36 แห่ง สมาชิก
จ้านวน 6,710 คน มีทุนด้าเนินงาน 280 ล้านบาท ปริมาณธุรกิจรวบรวม แปรรูปประมาณ 860 ล้านบาท
ในปี 2558 สหกรณ์ด้าเนินธุรกิจมีก้าไร 32 แห่ง เป็นเงินประมาณ 28 ล้านบาท ขาดทุน 4 แห่ง จ้านวน 0.53 ล้านบาท
จากสภาพปัญหาราคายางที่ตกต่้าส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ และสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถส่งช้าระ
หนี้ให้กับสหกรณ์ ได้ ทั้งนี้ จังหวัดตรัง ได้อนุมัติงบฯพัฒนาจังหวัด วงเงินประมาณ 24 ล้านบาท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคา
ยางโดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา จ้านวน 2 โครงการ เป้าหมาย 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์บ้านหนองครก ชุมนุม
สหกรณ์จังหวัดตรัง สหกรณ์บ้านหนองศรีจันทร์ และสหกรณ์ต้าบลคลองปาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ฯ
และเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตามยังมีสหกรณ์ที่ประสบความส้าเร็จทั้ง ๆ ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางหลายแห่งต่างประสบปัญหาขาดทุนอัน
เนื่องมาจากราคา ยางพาราตกต่้า ซึ่งตนได้มีโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมผลการด้าเนินกิจการของสหกรณ์กองทุนสวน ยางวัง
คีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง พบว่าสหกรณ์แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี 2537 มีโรงอบ/รมยาง จ้านวน 2 โรง ปัจจุบันมีสมาชิก จ้านวน 533
คน ทุนเรือนหุ้นประมาณ 6 ล้านบาท ทุนด้าเนินงานประมาณ 19 ล้านบาท ที่ผ่านมา มีการด้าเนินธุรกิจ 5 ประเภท มูลค่า
ทั้งสิ้นประมาณ 84 ล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจแปรรูปยาง ปุ๋ย ประมาณ 66 ล้านบาท ธุรกิจรวบรวมผลผลิตน้้ายางสด เศษ
ยาง รวมประมาณ 6.4 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ้าหน่าย ขายปุ๋ยและสินค้าทั่วไปประมาณ 6 ล้านบาท ธุร กิจรับฝากเงิน
6 ล้านบาท และธุรกิจสินเชื่อประมาณ 1 บาท รายได้ประมาณ 80 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายประมาณ 75 ล้านบาท มีก้าไรสุทธิ
ประมาณ 4 ล้านบาท ส้าหรับก้าไรของสหกรณ์ฯ ได้มีการจัดสรรคืนแก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 1.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 47.38 และเก็บไว้เป็นทุนในการด้าเนิ นงานและสวัสดิการสมาชิก 1.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.87 และเป็นโบนัส
กรรมการและอื่น ๆ 0.37 คิดเป็นร้อยละ 9.75
นายเดชรัฐกล่าวอีกว่า การด้าเนินการที่มีผลก้าไรของสหกรณ์ดังกล่าว ท้าให้เกิดความเข้มแข็ง มีการเชื่อมั่นศรัทธา การ
ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน น้าไปสู่ความส้าเร็จของสหกรณ์ฯซึ่งขณะนี้ รัฐบาลโดยการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) ได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้ความช่วยเหลือ เป็นค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายางพารา โดยเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ
การยางแห่ง ประเทศไทยเท่านั้น
ที่มา ประชาชาติธุรกิจ (Th) (18/11/58)
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พาณิชย์เร่งรัสเซียซื้อยาง 8 แสนตันจากไทย (19/11/2558)
กระทรวงพาณิชย์ เร่งรัสเซียซื้อยางพารา 8 แสนตัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องบิน ด้านรัฐบาลรัสเซียชวนไทย
ลงทุนสร้างโรงงานน้้าตาล
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 27 ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ได้การหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนารัสเซียตะวันออกไกลช่วยเร่งรัดจัดส่ง หนังสือแสดงความจ้านงในการซื้อ
ยางพาราจากไทยจ้านวน 80,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 139.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้าของรัสเซียเคยแจ้งความประสงค์ใน ช่วงเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือน ม.ค. 58 เพื่อป้อนสู่ตลาดการผลิต
รถยนต์และเครื่องบินที่ก้าลังเติบโตขึ้นได้อย่างต่อ เนื่อง เบื้องต้นฝ่ายรัสเซียรับที่จะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
น้าเข้า ยางพาราของไทยต่อไป
ขณะเดียวกัน ก็ได้เชิญชวนรัสเซียให้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของไทย ซึ่งมีเส้นทางรถยนต์เชื่อมต่อจาก
เมืองดานังของประเทศเวียดนามผ่านไปถึงภาค ตะวันออกของอินเดีย และยังมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมจากมณฑลยูนนานของ
จีนตอนใต้เข้าสูภ่ ูมภิ าคอา เซียน ซึง่ เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ โดยรัสเซียแสดงความสนใจในการเข้าร่วม
ลงทุนเรื่องเส้นทางดังกล่าว แต่ขอรับข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อแจ้งให้ภาคเอกชนของตนทราบต่อไป
“ขณะ นี้รัฐบาลของรัสเซียได้จัดท้านโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในภูมิภาค ตะวันออกไกลของรัสเซีย และแสดงความ
จ้านงค์ให้ไทยเพิ่มการลงทุนในภูมภิ าคดังกล่าวด้วย เนื่องจากภาคเอกชนของไทย ได้จัดท้าสัญญากับรัฐบาลของรัสเซียเพื่อ
ก่อสร้างโรงงานน้้าตาลซึ่งมีมูลค่าการ ก่อสร้างกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และมีก้าลังการผลิตมากกว่า 500,000 ตัน จึง
ต้องการให้ไทยขยายการลงทุนเพิ่มเติม” นางอภิรดี กล่าว
ทั้งนี้ นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัสเซียดังกล่าวจะให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนต่าง ชาติ ทั้งในเรื่องของภาษีและการอ้านวย
ความสะดวกในเรื่องต่างๆ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมภาคเอกชนของแต่ละฝ่ายให้สามารถขยายการ ลงทุนระหว่าง
กัน และจะให้มีการจัดงานสัมมนาร่วมกันเพื่อชี้แจงนโยบายส่งเสริมการลงทุนของแต่ ละประเทศอีกด้วย
ทีม
่ า หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558)

ชาวสวนยางขอนแก่น ไม่เอานโยบายไร่ละพันห้า หนุนขึ้นราคาไม่ต่้ากว่า 25 บาท/กก. (19/11/2558)
(18 พ.ย.58) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่สหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลสอง จ้ากัด บ้านทุ่งใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ได้มีการเปิด
ประมูลยางพาราจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วม 200 ราย ได้ยางพาราจ้านวน 105 ตัน ราคาเกือบสองแสนบาท นายประดิษฐ์
เที่ยงธรรม ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการที่สหกรณ์การเช่าที่ดินดงมูลสอง จ้ากัด ได้จัดให้
มีการประมูลยางพาราของสมาชิกจากบริษัทสหพลการยาง จ้ากัด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ในราคา 18.80 บาท ซึ่งราคายางในระยะ
นี้ตกต่้าลงมาก ทางสหกรณ์ฯ ได้หาวิถีทางเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กบั พี่น้องสวนยาง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย ยา พร้อมกันนั้นได้เสนอ
ภาครัฐให้ท้าการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราอีกด้วย
นายประดิษฐ์ เที่ยงธรรม ผู้อ้านวยการนิคมสหกรณ์ดงมูล จังหวัดขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางภาครัฐได้มีการอุดหนุน
เงินช่วยเหลือชาวสวนยางไร่ละ 1,500 บาท โดยแบ่งออกให้เจ้าของสวนยาง 900 บาท คนกรีดยาง 600 บาท แต่ไม่เกินคนละ
15 ไร่ แต่ก็ต้องรอการอนุมตั ิจาก ครม.อีกครั้งว่าจะมีผลในช่วงเดือนใด ส่วนการประมูลครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันที่ 19-20 พ.ย.
2558 นี้
ด้าน นายสหภาพ บุตตะ เกษตรกรสวนยางพาราบ้านดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น กรรมการสหกรณ์เช่าที่ดินดงมูลหนึ่ง
กล่าวว่า ทางชาวสวนยางพาราไม่เห็นด้วยกับนโยบายให้เงินอุดหนุนไร่ละ 1,500 บาท รัฐบาลควรช่วยเหลือราคายางที่ตกต่้า
ให้อยู่ในราคาขั้นต่้าที่กิโลกรัมละ 25 บาท อยากเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือชาวสวนยางให้ถูกจุดด้วย
ทีม
่ า ราคายางดอทคอม (19/11/58)

เชื่อราคายางฟื้นต้องใช้เวลา5-8 ปีหลังจีนปฏิรูปศก. (19/11/2558)
เกษตรกรเชื่อราคายางพาราฟื้นต้องใช้เวลา 5-8 ปี หลังจีนปฏิรูปเศรษฐกิจรับตลาดโลกผันผวน
นายเงินวสวัตติ์ ลิ่มทวีสกุล เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางพารา ต.แม่ขรี อ. ตะโหมด จ.พัทลุง เปิดเผยว่า ราคา
ยางพาราจะกลับมาพลิกฟื้นตัวได้คงจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 5-8 ปี จากจีนในฐานะผู้น้าเข้ารายใหญ่ของ
ไทยก้าลังปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ โดยจะเน้นปฏิ รูปเศรษฐกิจมากว่าการกลับไปใช้มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจเพื่อรับ มือตลาดโลกผันผวน
ทั้งนี้ จีนหันมาปรับเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจครั้งนี้จะมีผลกระทบต่อไทยโดยตรง เพราะจีนจะไม่ใช่ผู้น้าเข้า
รายใหญ่ต่อไป จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะสามารถก้าหนดราคาส่งออกเอง แต่รัฐบาลต้องเปิด ตลาดใหม่มาทดแทน
โดยให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เป็นผู้ค้าแทนเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศในราคาที่ดีที่สุด
นายเงินวสวัตติ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสาเหตุที่ราคายางตกต่้าเป็นประวัติศาสตร์ เนื่องจากในช่วง 6-7 ปีที่
ผ่านมาประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา และจีน ขยายพื้นที่เพาะปลูกจ้านวนมากท้าให้ผลิตภัณฑ์
ล้นตลาดโลก พ่อค้าคนกลางจึงไม่ทุ่มค้าสั่งซื้อขายที่ตลาดล่วงหน้าในราคาสูง--จบ-ที่มา โพสต์ ทูเดย์ (Th) (18/11/58)
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่ ออก รุกเจาะตลาดเพิม
พาณิชย์กางแผนสง
่ มูลค่าการค้า
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558, 06.00 น.

นายสุ ว ิท ย์ เมษิ น ทรี ย ์ รมช.พาณิ ช ย์ เปิ ดเผยว่ า กระทรวงพาณิ ช ย์ เตรี ย มเสนอ
แผนปฏิบัตก
ิ าร(โรดแมป) ส่งออกจากทีไ่ ด ้หารือร่วมกับเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ และ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง รวมถึงเป้ าหมายการส่งออกในปี 2559 และแผนระยะ 3-5 ปี ข ้างหน ้า
ต่อทีป
่ ระชุมคณะกรรมการพัฒนาการส่งออกแห่งชาติ (พกค.) ซึง่ มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ในวันที่ 4 ธันวาคมนี้โดยตัวเลขเป้ าหมายส่งออกปี หน ้า
่ ว่าจะเป็ นบวกแน่ น อน แต่คงยากทีจ
เชือ
่ ะเห็ นการเติบ โตเป็ นตัวเลข 2 หลัก เช่นในอดีต
เพราะสถานการณ์โลกการค ้าการลงทุนเปลีย
่ นไปมาก
แผนปฏิบัตก
ิ ารปี 2559 จะเน ้นเจาะตลาดเฉพาะมากขึน
้ รวมถึงเจาะเป็ นกลุม
่ สินค ้าและภาคบริการ โดยเฉพาะ
กลุ่ม ตลาด CLMV (เวีย ดนาม พม่า กัม พู ช า และลาว) จะเป็ นเป้ าหมายหลั ก ทีจ
่ ะขยายตั ว ไปพร ้อมกับ การค ้า
ชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายรั ฐบาล หากไทยสามารถเข ้าไปลงทุน หรือ ทาการค ้าร่ ว มกับ กลุ่ม
CLMV ได ้จะช่วยทาให ้มูลค่าการค ้าของไทยเพิม
่ ขึน
้ และในอนาคตจะเป็ นผลดีมากกว่าการค ้าชายแดน
ขณะเดียวกัน กระทรวงยังได ้รับมอบหมายจากนายสมคิด จาตุศรีพท
ิ ักษ์ รองนายกรั ฐมนตรีด ้านเศรษฐกิจ ให ้
มองภาพรวม และวางแผนการค ้าการลงทุน ให ้เป็ นเป็ นรูปธรรมใน 5 ปี จึงได ้หารือ และมอบนโยบายผ่าน VDO
conference ให ้กับ ส านั ก งานส่ง เสริม การค ้าระหว่า งประเทศ (สคร.) ในอาเซีย น เพื่อเตรีย มความพร ้อมและ
วางแผนร่ ว มกั น ขณะเดีย วกั น ในช่ว งเดือ นธั น วาคมนี้ จ ะมีก ารจั ด คณะรั ฐ มตรี ( ครม.)สัญ จรไทย-กั ม พู ช า ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีไทยจะพบปะกับนายกฯฮุนเซ็น ของกัมพูชา ซึง่ น่าจะมีผลดีตอ
่ การค ้าการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ
มากขึน
้
นอกเหนื อ จากอาเซีย น กระทรวง ยั ง มีแ ผนเจาะตลาดใหม่ แ ละส าคั ญ อย่ า งต่อ เนื่ อ ง ทัง้ ตลาดญี่ปุ่ น คิว บา
รัสเซีย อินเดีย จีน และอิหร่าน โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ยังมีแผนจะเดินทางไปเยือนประเทศ
ต่างๆ เพือ
่ สร ้างความร่วมมือทางการค ้า การลงทุน การท่องเทีย
่ ว และความร่วมมือด ้านต่างๆต่อกัน อาทิ รัสเซีย ซึง่
เป็ นตลาดใหม่ท ม
ี่ ศ
ี ัก ยภาพ และมีค วามต ้องการสิน ค ้าอาหารจึงน่ า จะเป็ นโอกาสของไทยและไทยเองก็ ต ้องการ
สินค ้าพลัง งานเช่น กันโดยในช่วงต ้นปี หน ้านายกรั ฐมนตรีของไทย และประธานาธิบ ดีของรั สเซียอาจมีโอกาสได ้
พบปะกัน และน่าจะเกิดความมือระหว่างกันตามมา
อีกทัง้ ในวันที่ 20-25 พฤศจิกายนนี้นายสมคิด จาตุศรีพท
ิ ักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และภาคเอกชน จะเดินทางไป
ประเทศอิห ร่ า น เบือ
้ งต ้นจะหารือ ถึง ความร่ ว มมือ ในโครงการเมกะโปรเจกท์ การน าเข ้าไก่ ส ด เนื้ อ จากปศุสัต ว์
้ ส่วนยานยนต์ แฟชั่น สินค ้าสุขภาพ และสปา และอาจรื้อฟื้ นโครงการทีอ
รวมทัง้ ชิน
่ ห
ิ ร่านเคยเสนอไทยให ้ใช ้บาร์
เทอร์เ ทรดข ้าวกับ น้ า มัน ซึง่ อาจขยายไปถึงสินค ้ายางพารา ปี หน ้ากระทรวงก็ มแ
ี ผนจะไปเยือ นคิวบาเพื่อ กระชับ
ความสัมพันธ์ทางการค ้าและขยายไปยังประเทศใกล ้เคียง
“ส่วนตลาดยุโรปแม ้จะมีปัญหาเรือ
่ งการก่อการร ้าย ก็มองว่าไม่ได ้กระทบต่อแผนผลักดันการส่งออก เพราะยุโรป
ั ยภาพการแข่งขันในตัวเองอยูแ
มีศก
่ ล ้ว”

ราคาประมูลวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558

ราคาประมูล ตลาดกลางยางพาราสงขลา
(18/11/2558)
ยางแผ่นดิบ
37.78
ั้
ยางแผ่นรมคว ันชน3

39.79

นา้ ยางสด ณ โรงงาน
เศษยาง (100%)
ณ โรงงาน

37.00
37.00

(18/11/2558)

1.00
(18/11/2558)

คาดการณ์ราคายางวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558
ราคายางมีแ นวโน ม
้ ปรั บ ตั ว ลดลงในทิศ ทางเดีย วกั บ ตลาดล่ ว งหน า้ โตเกีย ว
เนื่องจากขาดปั จจัยใหม่ ๆ กระตุ ้นตลาด และความวิตกกังวลเกีย
่ วกับสถานการณ์
้
เศรษฐกิจ โลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจ จีน ซงึ่ เป็ นผู ้ใช ยางรายใหญ่
ข องโลกยั ง คง
ชะลอตัว รวมทัง้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึน
้ อัตราดอกเบีย
้ ในเดือน
ิ ค ้าโภคภัณฑ์ในภาพรวม รวมถึงยางพารา
ธันวาคมนี้ สง่ ผลในเชงิ ลบต่อสน

"พาณิชย์"แจ้งข่าวดี รัสเซียรับปากน้าเข้ายาง8หมื่นตัน ด้านสหรัฐฯ รุกขยายการค้า-ลงทุนกับไทย (19/11/2558)
"พาณิชย์" แจ้งข่าวดี รัสเซียรับปากพิจารณาน้าเข้ายางพารา 8 หมื่นตัน มูลค่ากว่า 131 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามที่เคยให้ค้ามั่นไว้ พร้อมเชิญชวนให้
มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ด้านรัสเซียขอไทยขยายการลงทุนโรงงานน้้าตาล โดยพร้อมให้สิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น เผยสหรัฐฯ เสนอ
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม TIFA หวังเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไทยเพิ่มขึ้น ยินดีชวนไทยร่วมวง TPP
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 27 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปิ นส์
ไทยได้หารือกับMr. Alexey Valentinovich Ulyukayev รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนารัสเซียตะวันออกไกล โดยได้ขอให้รัสเซียสนับสนุนการน้าเข้า
ยางพาราจากไทยจ้านวน 80,000 ตัน มูลค่าประมาณ 139.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียเคยแจ้ง
ความประสงค์ เมื่อคราวเดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนม.ค.2558 โดยเร่งรัดให้รัสเซียเร่งจัดส่งหนังสือแสดงความจ้านงค์ในการซื้อยางพาราจาก
ไทยเพื่อให้ไทยสามารถจัดส่งสินค้ายางพาราดังกล่าวได้โดยเร็ว ซึ่งจะสามารถรองรับความต้องการของรัสเซียในการป้อนสู่ตลาดการผลิตรถยนต์ และ
เครื่องบินที่ก้าลังเติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางรัสเซียรับที่จะไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ไทยยังได้เชิญชวนรัสเซียให้มาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนของไทย ซึ่งมีเส้นทางรถยนต์เชื่อมต่อจากเมืองดานังของ
ประเทศเวียดนามผ่านไปถึงภาค ตะวันออกของอินเดีย และยังมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมจากมณฑลยูนนานของจีนตอนใต้เข้าสู่ภูมิภาคอา เซียน ซึ่ง
เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับต่างชาติ โดยรัสเซียแสดงความสนใจในการเข้าร่วมลงทุนเรื่องเส้นทางดังกล่าว และขอรับข้อมูลเพิ่มเติ มเพื่อ
แจ้งให้ภาคเอกชนของตนทราบต่อไป
อย่างไรก็ตาม รัสเซียได้ขอให้ไทยเพิ่มการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย โดยเฉพาะการขยายการลงทุนสร้างโรงงานน้้าตาล ซึ่ง
ขณะนี้บริษัทของไทย คือ Sutech Engineering ได้ท้าสัญญากับรัฐบาลรัสเซียเพื่อก่อสร้างโรงงาน มูลค่ากว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ มีก้าลังการ
ผลิตมากกว่า 5 แสนตัน โดยได้ขอให้มีการขยายการลงทุนเพิ่มเติม และรัสเซียมีนโยบายที่จะให้สิทธิพิเศษแก่นั กลงทุนเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่องภาษี การ
อ้านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ และทั้งสองฝ่ายยังได้ตกลงที่จะจัดการประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงนโยบายส่ง เสริมการลงทุนของแต่ละประเทศ เพื่อ
ผลักดันการลงทุนให้เพิ่มขึ้นด้วย
นางอภิรดีกล่าวว่า ไทยยังได้หารือกับ Michael B. Froman ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ ได้เสนอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรี
ภายใต้กรอบความตกลงการค้าและ การลงทุน ไทย-สหรัฐฯ (TIFA JC) ทั้งระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสต่อเนื่องกันในช่วงครึ่งปีแรกของปี
2559 เพื่อหารือแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ไกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
"ในการหารือกัน ไทยได้แสดงความยินดีกับสหรัฐฯ ที่สามารถสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ( TPP) และได้
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความตกลงดังกล่าว ซึ่งสหรัฐฯ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และยังได้แจ้งว่าในระหว่างที่แต่ละประเทศต้องด้าเนิน
กระบวนการภายในประเทศ เป็นอย่างช้าภายในระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้นั้น สหรัฐฯ ยินดีที่จะหารือกับไทยคู่ขนานกั นไป"
นางอภิรดีกล่าว
ที่มา MGR Online (18/11/58)

