กยท.เตือนสวนยางเข้าสู่ฤดูแล้ง เร่งทาแนวป้องกันไฟไหม้สวนยาง (09/03/2559)
8 มี.ค. 59 นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) เปิดว่าสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้เริ่มมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ปลูกยางพารา
เกิดความแห้งแล้ง เนื่องจากสวนยางพาราขาดแคลนน้้า ท้าให้ดินแห้งส่งผลกระทบต่อ
ต้นยาง ดังนั้นเกษตรกรเพิ่มการการดูแลสวนยางปลูกใหม่ และสวนยางเล็ก อายุไม่เกิน 3
ปี ควรเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงแล้งประมาณ 1 เดือน โดยจัดการสวนยางอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เช่นการก้าจัดวัชพืชในสวนยาง และน้าซากวัชพืช หญ้าคา หรือฟาง
ข้าว มาคลุมโคนต้นยางเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน รวมถึงการตัดแต่งกิ่งต้นยางเพื่อลด
แรงต้านลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวสวนยางต้องท้าแนวกันไฟในสวนยางเพื่อป้องกันไฟ
ลุกลามจากบริเวณใกล้เคียง โดยการขุดถากวัชพืชและเก็บซากพืชบริเวณรอบๆ สวนยาง
ออกเป็นแนวกว้างประมาณ 3 - 5 เมตร และควรก้าจัดวัชพืชบริเวณแถวยางออกข้างละ
1 เมตร แล้วน้าเศษวัชพืชมาคลุมโคนต้นยาง และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีก้าจัดวัชพืชใน
หน้าแล้ง เพราะวัชพืชที่แห้งตายอาจเป็นเชื้อเพลิงท้าให้เกิดไฟไหม้สวนยางได้
ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า (วันที่ 8 มีนาคม 2559)

ปธ.ภาคีเครือข่ายสวนยางเผยรบ.ซื้อยาง 2 พันตัน (09/03/2559)
ประธานภาคีเครือข่ายสวนยาง เผย ภาพรวมรับซื้อยางล่าสุด 2,000 ตัน แนะรัฐบาล
เปลี่ยนวิธีรับซื้อ เน้นใช้ในประเทศ
นาย ทศพล ขวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้้ามันแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยกับ ส้านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ถึงภาพรวมการรับซื้อยางพาราของ
รัฐบาล ว่า ล่าสุดทางภาครัฐได้รับซื้อยางพาราจากเกษตรกรไปแล้วประมาณ 2,400 ตัน
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โครงการนี้ของรัฐบาลมีความล้มเหลว รัฐบาลออกนโยบายมาแต่ไม่
สามารถที่จะรับซื้อยางได้ตามเป้าหมาย โดยสามารถรับซื้อยางได้เพียงวันละ 70 - 80
ตัน เท่านั้น เนื่องจากเกษตรกรได้ปิดกรีดยางไปแล้ว ทั้งนี้คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ในช่วงเดือนมิถุนายน2559 นี้ จะรับซื้อได้ไม่ถึงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 แสนตัน
ขณะเดียวกัน มองว่า แผนการสนับสนุนการใช้ยางพาราภายในประเทศ ยังไม่มีความ
ชัดเจน อีกทั้งการกระตุ้นมาตรการใช้ยางในประเทศควรมีการปรับปฏิรูป โดยเฉพาะการ
ใช้ยางในประเทศ ควรเน้นให้มีการใช้มากกว่าร้อยละ 50 เพื่อเป็นการดึงราคายางสร้าง
ตลาดและราคาเป็นของตัวเอง ซึ่งราคายางควรจะอยู่ที่ 64 บาท/กก.
ที่มา : ส้านักข่าวไอเอ็นเอ็น (วันที่ 8 มีนาคม 2559)

ที่มา โพสต์ทูเดย์ 9 มี.ค. 59 น. A 10 (1)

ที่มา โพสต์ทูเดย์ 9 มี.ค. 59 น. A 10 (2)

ที่มา มติชน 9 มี.ค. 59 น. 11

กระทรวงเกษตรฯ ผนึกกาล ังภาคร ัฐ ร ัฐวิสาหกิจ เอกชน ร่วมลดต้นทุนการผลิตให้
้ ลไก “ซงิ เกิล
่ เสริมเพิม
เกษตรกร ใชก
้ คอมมานด์” บูรณาการระบบเกษตรแปลงใหญ่ สง
่
ผลผลิตต่อหน่วย สร้างความมน
่ ั คงภาคเกษตรในรูปแบบประชาร ัฐ - ThaiPR.net
กรุงเทพฯ--9 มี.ค.--สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ั ศรีบญ
่ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได ้กาหนด
นายศักดิช
์ ย
ุ ซือ
นโยบายให ้ปี 2559 เป็ นปี แห่งการลดต ้นทุนการผลิตภาคเกษตรและเพิม
่ โอกาสในการแข่งขัน โดยมีแนวทางการ
ขับเคลือ
่ น 4 ด ้าน คือ การลดต ้นทุน การเพิม
่ ผลผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด เพือ
่ ดาเนินสูเ่ ป้ าหมายที่
สาคัญ คือ ต ้นทุนการผลิตในภาคเกษตรลดลง ผลผลิตมีมล
ู ค่าเพิม
่ ขึน
้ ผลผลิตมีมาตรฐานเป็ นทีย
่ อมรับ มีตลาด
รองรับสินค ้า และรายได ้ของเกษตรกรดีขน
ึ้ คณะทางานลดต ้นทุนและเพิม
่ โอกาสในการแข่งขันสินค ้าเกษตรได ้มี
การดาเนินงานผ่านคณะกรรมการขับเคลือ
่ นนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ( Single
Command) โดยให ้แต่ละหน่วยงานนาผลการดาเนินงานบูรณาการเข ้าสูร่ ะบบเกษตรแปลงใหญ่ เพือ
่ การปฏิรูป
่ วามมั่นคงและยั่งยืนในรูปแบบประชารัฐ
ภาคเกษตรของไทยสูค
ั กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรฯ ได ้จัดทาคูม
นายศักดิช
์ ย
่ อ
ื การดาเนินการเกษตรกรรมแปลงใหญ่เพือ
่ ให ้ทุกแปลง
ใช ้เป็ นแนวทางการดาเนินงานและได ้เผยแพร่ไปให ้ผู ้จัดการแปลงแล ้ว โดยแปลงใหญ่ทด
ี่ าเนินการใน 76 จังหวัด
้ 268 แปลง พืน
มีจานวนทัง้ สิน
้ ทีร่ วม 662,669 ไร่ มีเกษตรกรในโครงการ 29,169 ครัวเรือน เป็ นแปลงทีเ่ ริม
่
ิ ค ้า 31 สินค ้า แบ่งเป็ น ข ้าว 142 แปลง พืชไร่
ดาเนินการในปี 2559 จานวน 31 แปลง โดยแปลงใหญ่ทงั ้ หมดมีสน
ั ว์ 12 แปลง ประมง 9 แปลง ทีเ่ หลือเป็ น
38 แปลง ปาล์มน้ ามัน/ยางพารา 15 แปลง ไม ้ผล 37 แปลง ปศุสต
พืชผัก สมุนไพร ไม ้ดอกไม ้ประดับและหม่อนไหม มีการคัดเลือกเป็ นแปลงใหญ่ต ้นแบบ จังหวัดละ 1 แปลง รวม
76 แปลง จึงเหลือแปลงทีไ่ ม่ได ้คัดเลือกเข ้ามาเป็ นแปลงใหญ่ต ้นแบบอยู่ 192 แปลง สาหรับสภาพความพร ้อม
ของแปลงต ้นแบบในขณะนี้ แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ระดับ A มีแผนและได ้ดาเนินการตามแผนแล ้ว มีจานวนร ้อยละ
53 ระดับ B มีแผนแล ้วแต่ยังขาดการปฏิบต
ั ิ ร ้อยละ 39 และระดับ C มีการเตรียมการด ้านการจัดการกลุม
่ ทีมบริหาร
จัดการ และทาข ้อมูลรายแปลงมาแล ้ว ร ้อยละ 8 สาหรับแผนการดาเนินการในช่วงเดือน มี.ค. – ก.ค. 59 จะเน ้น
การดาเนินการไปที่ 76 แปลงต ้นแบบ ให ้มีความพร ้อมในระดับ B เป็ นอย่างน ้อย โดยมีเป้ าหมายและแผนปฏิบต
ั ิ
งานให ้พร ้อมภายในเดือน เม.ย. และให ้แปลงต ้นแบบสามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามแผนได ้ภายในเดือน พ.ค. 59 ซึง่ คาดว่า
จะสามารถ Kick off แปลงใหญ่ประชารัฐต ้นแบบ 76 แปลง 76 จังหวัด ได ้ในช่วงปลายเดือน พ.ค. นี้
ขณะทีค
่ วามคืบหน ้าการดาเนินงานด ้านการลดต ้นทุนปั จจัยการผลิตนัน
้ ได ้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน อาทิ กรมการค ้าภายใน ให ้ความร่วมมือในการควบคุมราคาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการ
เกษตร สานักงานการปฏิรูปทีด
่ น
ิ เพือ
่ การเกษตร และกระทรวงมหาดไทย ดูแลเรือ
่ งการลดราคาค่าเช่าทีด
่ น
ิ ทา
ั ว์ ดูแลเกีย
ั ว์ เป็ นต ้น
การเกษตรทีอ
่ ยูใ่ นพืน
้ ทีร่ ับผิดชอบ และกรมการข ้าวและกรมปศุสต
่ วกับค่าพันธุพ
์ ช
ื และพันธุส
์ ต
ทัง้ นี้ คณะทางานลดต ้นทุนฯ ได ้นาเสนอโครงการส่งเสริมการใช ้ปุ๋ยเพือ
่ ลดต ้นทุนการผลิตของกรมส่งเสริม
การเกษตร โดยใช ้เทคโนโลยีการใช ้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดน
ิ หรือปุ๋ยสัง่ ตัด ซึง่ สามารถช่วยให ้เกษตรกรลด
ต ้นทุนค่าปุ๋ยเคมีได ้เฉลีย
่ ร ้อยละ 26.7 และเพิม
่ ผลผลิตเพิม
่ ขึน
้ เฉลีย
่ ร ้อยละ 9.48 และส่งเสริมการใช ้พลังงาน
ทางเลือกในภาคการเกษตร และสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบีย
้ ตา่ อาทิ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน โดยเน ้นเป็ น
พิเศษสาหรับระบบการเกษตรแปลงใหญ่
สาหรับการส่งเสริมเพิม
่ ผลผลิตต่อหน่วยนัน
้ กระทรวงเกษตรฯ ได ้ดาเนินการวิเคราะห์และปรับปรุงดินในพืน
้ ที่
การเกษตร และส่งเสริมการใช ้ปุ๋ยชีวภาพในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ค
ี วามพร ้อม ตลอดทัง้ ให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องจัดหาพันธุพ
์ ช
ื
ั ว์ทด
่ าตรฐานสินค ้าเกษตร เพือ
และพันธุส
์ ต
ี่ ใี ห ้แก่เกษตรกร และส่งเสริมการผลิตเข ้าสูม
่ เพิม
่ ความมั่นใจให ้แก่
ผู ้บริโภค รวมทัง้ สร ้างโอกาสทางการตลาดให ้มากขึน
้ โดยมีผลเป็ นรูปธรรมอย่างต่อเนือ
่ ง

ข่ าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา
ข่าวเศรษฐกิจ สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- จันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 14:34:07 น.
. 1. สรุปภาวการณ์ ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ
ราคายางปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดล่วงหน้าโตเกียว เนื่องจาก ราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงตามฤดูกาล
รวมทั้งการส่งเสริ ม การค้า การส่งออกยางพาราของรัฐบาลกับประเทศอินเดีย รัสเซีย และเบราลุส โดยทางรัสเซียและเบลา
ลุส มีความสนใจเข้ามาลงทุน ในอุตสาหกรรมยางพาราในไทย เพื่อผลิตและกระจายสิ นค้าไปยังภูมิภาคอาเซียนและ
ใกล้เคียง กระทรวงพาณิ ชย์จดั กิจกรรมจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางจากผูซ้ ้ือผูน้ าเข้าจากต่างประเทศ 147 ราย ใน 28 ประเทศ ใน
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยางรวม 110,000 ตัน มูลค่า
ประมาณ 3,850 ล้านบาท ระหว่างผูจ้ าหน่ายไทยกับผูน้ าเข้าจีน 3 ราย
ราคาทีเ่ กษตรกรขายได้ เฉลีย่ ทั้งประเทศ
1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.46 บาท ลดลงจาก 36.49 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 0.03
บาท หรื อลดลงร้อยละ 0.08
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.96 บาท ลดลงจาก 35.99 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 0.03
บาท หรื อลดลงร้อยละ 0.08
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.46 บาท ลดลงจาก 35.49 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 0.03
บาท หรื อลดลงร้อยละ 0.08
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.26 บาท เพิ่มขึ้นจาก 16.94 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 0.32 บาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.89
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.89 บาท เพิ่มขึ้นจาก 14.23 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 0.66 บาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.64
6. น้ ายางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.59 บาท เพิ่มขึ้นจาก 33.01 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 1.58 บาท หรื อ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 4.79
ในสัปดาห์น้ ีไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนเมษายน 2559
ณ ท่ าเรือกรุงเทพ
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.92 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.53 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 1.39
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.77 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.38 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 1.39
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.00
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.55 บาท เพิม่ ขึ้นจาก 39.86 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 1.69 บาท
หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 4.23
4. น้ ายางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.97 บาท เพิ่มขึ้นจาก 29.16 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 0.81 บาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.78

-2ณ ท่ าเรือสงขลา
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.67 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.28 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 1.39
บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.94
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.52 บาท เพิ่มขึ้นจาก 46.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 1.39
บาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.01
3. ยางแท่ง (STR20) ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.30 บาท เพิ่มขึ้นจาก 39.61 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 1.69 บาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27
4. น้ ายางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.72 บาท เพิ่มขึ้นจาก 28.91 บาท ของสัปดาห์ที่ผา่ นมา กิโลกรัมละ 0.81 บาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.80
2. สรุปภาวการณ์ ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่ างประเทศ
ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิ งคโปร์และโตเกียวปรับตัวเพิม่ ขึ้น เนื่องจากราคาน้ ามันมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และ
แรงหนุนจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ ง ประกอบกับนักลงทุนการคาดการณ์วา่ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจใช้
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริ มาณ (QE) เพิ่มเติมในการประชุมวันที่ 10 มีนาคม 2559 รวมถึงปริ มาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด
ลดลงตามฤดูกาล ขณะที่นโยบาย 3 ประเทศผูผ้ ลิตยางร่ วมมือลดการส่งออกร้อยละ 15 เป็ นเวลา 6 เดือน และโครงการจับคู่
ธุรกิจยางของรัฐบาลไทยเป็ นการช่วยกระตุน้ ตลาดได้ในระดับหนึ่ง
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิ งคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 132.73 เซนต์สหรัฐฯ (46.97 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 128.64 เซนต์สหรัฐฯ
(45.55 บาท) ของสัปดาห์ที่ผา่ นมากิโลกรัมละ 4.09 เซนต์สหรัฐฯ หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 3.18
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 151.73 เยน (47.29 บาท) เพิม่ ขึ้นจาก 147.42 เยน (45.91 บาท) ของ
สัปดาห์ที่ผา่ นมากิโลกรัมละ 4.31 เยน หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.92
--ข่ าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจาวันที่ 29 ก.พ. – 6 มี.ค. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่า
้ และ
แสนกิโลกร ัมเข้าประมูล ราคาปร ับมีทงปร
ั้
ับเพิม
่ ขึน
ลดลง 8 มี.ค. 2559
ื้ ขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ ้งการซอ
ื้ 1-3%
วิธก
ี ารประมูลประจาวันที่ 8 มีนาคม 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชน
้
ื
กิโลกรัมละ 45.89 บาท ยางแผ่นดิบ ความชน 3-5% กิโลกรัมละ 44.95 บาท ราคายางท ้องถิน
่
ั ้ 1-3 กิโลกรัมละ 47.88 บาท ยางแผ่นรมควัน ชน
ั้ 4
กิโลกรัมละ 44.75 บาท ยางแผ่นรมควัน ชน
ั ้ 5 กิโลกรัมละ 45.18 บาท ยางฟอง กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ 46.66 บาท ยางแผ่นรมควัน ชน
45.18 บาท ยางคัทติง้ กิโลกรัมละ 41.59 บาท มีปริมาณยางเข ้าตลาดกลางยางพารา
นครศรีธรรมราช รวม 112,600 กิโลกรัม
วิเคราะห์สถานการณ์ราคายางประจาวัน ยางแผ่นดิบ ปรับลดลง 1 บาท ต่อ ก.ก. ยาง
ื้ ปรับลดลง 1.05 บาท ต่อ ก.ก. ยางแผ่นรมควัน ปรับลดลง 1.40 บาท ต่อ ก.ก. ยาง
ความชน
แผ่นดิบท ้องถิน
่ ราคา 44.75 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิม
่ ขึน
้ 1.15 บาท ต่อ ก.ก. น้ ายางสด ราคา
41.00 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิม
่ ขึน
้ 2 บาท ต่อ ก.ก.
ื้ อยูท
ราคายางตลาดล่วงหน ้า ตลาดสงิ คโปร์ ราคาเสนอซอ
่ ี่ 51.03 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัว
ี่ งไฮ ้ ราคาอยูท
ลดลง 2.13 บาท ต่อ ก.ก. ตลาดเซย
่ ี่ 61.79 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 52
สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดโตเกียว ราคาอยูท
่ ี่ 50.48 บาท ต่อ ก.ก. ปรับตัวลดลง 1.25 บาท ต่อ
ก.ก.

ข้อมูลข่าวและทีม
่ า
ื่ ข่าว : สุยท
ผู ้สอ
ุ ธ พิทักษ์มงคล ผู ้เรียบเรียง : ชลิตา กลิน
่ เชย

ผู้ผลิตยางในกัมพูชาคาดว่าราคายางในตลาดโลกจะกลับมาฟื้นตัว (09/03/2559)
กรุงพนมเปญ, ประเทศกัมพูชา – ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Khmer Times ระบุว่า ผู้ผลิตยางในประเทศกัมพูชาคาดว่า
ราคายางพาราทั่วโลกจะฟื้นตัวภายในปีนี้หลังจากที่ประเทศผู้ผลิตยางรายส้าคัญทั้ง 4 ประเทศ ตกลงที่จะลดปริมาณการ
ส่งออกยางในช่วง 6 เดือนข้างหน้า เพื่อผลักดันราคายางให้ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในกรุงเทพฯ ระบุว่า ประเทศผู้ผลิตยางทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งได้แก่ ไทย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม จะลดปริมาณการส่งออกยางร้อยละ 15 โดยประเทศไทยจะลด 300,000 ตัน อินโดนีเซีย
จะลด 210,000 ตัน และมาเลเซียจะลด 30,000 ตัน (ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา นาย Men Sopheak เลขาธิการสมาคมเพื่อการพัฒนาด้านยางแห่งประเทศกัมพูชา กล่าวว่า การ
ลดปริมาณการส่งออกยางจะช่วยท้าให้ราคายางทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้นได้
“ทางสมาคมรู้สึกยินดีหากมีการลดปริมาณการส่งออกยางและมีกลไกที่ชัดเจนในการจัดการ ซึ่งจะช่วยท้าให้ราคายางฟื้นตัว
ขึ้นมาได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผมเกรงว่าทั้ง 4 ประเทศอาจเพียงแค่หารือกันเท่านั้นแต่มิได้ด้าเนินการดังที่กล่าวมา ซึ่งหากเป็น
เช่นนั้นก็จะกระทบกับอุตสาหกรรมโดยรวมได้ ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าราคายางจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและช่วยให้
ภาคอุตสาหกรรมยังคงอยู่รอดต่อไปได้ เพราะอุตสาหกรรมยางได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาราคายางตกต่้ามาหลายปี
แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทบอย่างมากต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาง" นาย Sopheak กล่าว
นาย Sopheak กล่าวอีกว่า เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทของเขาส่งออกยางมากกว่าปี 2557 ร้อยละ 7 แต่การที่ราคายางตกต่้าส่งผล
กระทบต่อก้าไรของบริษัท
ราคายางในปัจจุบันอยู่ที่ 1,030 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ปี 2557 มีราคาอยู่ที่ 1,700-1,800 เหรียญสหรัฐต่อตัน สาเหตุ
ส้าคัญที่ท้าให้ราคายางตกต่้าเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยางกล่าวว่า ขณะนี้ราคายางทั่วโลกใกล้ระดับต่้าสุดแล้วนับตั้งแต่ปี 2552 เนื่องมาจากปัญหา
อุปทานยางล้นตลาดและความต้องการใช้ยางของประเทศจีนลดลง โดยมีการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตยางทั่วโลกมีถึง
ประมาณ 12.5 ล้านตัน
นาย Eang Sophalleth รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของกัมพูชาให้สัมภาษณ์กับส้านักข่าว Khmer Times เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า
จากปัญหาราคายางที่ตกต่้าอย่างหนักท้าให้รัฐบาลก้าลังพิจารณางดเก็บภาษีส่งออกยาง ซึ่งอยู่ที่ 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามที่
กลุ่มผู้ผลิตยางในประเทศเรียกร้อง ซึ่งพวกเขาต่างประสบปัญหาขาดทุนในขณะนี้ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ก้าลัง
ร่างรายงานเพื่อเสนอต่อทางสภาฯ เพื่อให้มีการด้าเนินการดังกล่าวภายใน 1 สัปดาห์
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บริษัทผู้ผลิตยางในไลบีเรียประกาศหยุดกรีดยาง (09/03/2559)
เมือง Monrovia, ประเทศไลบีเรีย – ทีมบริหารของบริษัท Salala Rubber Corporation (SRC)
ที่ตั้งอยู่ในเขต Upper Margibi ทางตอนเหนือของประเทศไลบีเรีย ได้ประกาศหยุดกรีดยางโดยไม่
มีก้าหนด รวมถึงยังปิดการด้าเนินงานในหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยาง จนกว่าจะมี
ค้าสั่งเปลี่ยนแปลง
จากการแถลงโดยฝ่ายบริหารของบริษัทเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (1 มีนาคม) โดยได้ให้เหตุผลว่าเป็น
เพราะราคายางในตลาดโลกที่ตกต่้าอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจ้าเป็นที่บริษัทจะต้องปรับปรุงการ
ด้าเนินงานเพื่อลดผลกระทบทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันอันเนื่องมาจากราคายางที่
ตกต่้าอย่างมากโดยไม่มีทีท่าว่าปัญหานี้จะบรรเทาลงได้
ฝ่ายบริหารกล่าวว่า ผลจากการหยุดกรีดยางและการปิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้าให้บริษัทต้องเลิก
จ้างคนงานอีก 300 คน ซึ่งเป็นจ้านวนเกือบครึ่งของจ้านวนคนงานทั้งหมด แต่ทั้งนี้ทางบริษัทจะ
ยังคงรักษาบุคลากรส้าคัญ ของบริษัทเอาไว้จนกว่าสถานการณ์ราคายางในตลาดโลกจะดีขึ้น ซึ่ง
แผนการเลิกจ้างพนักงานจะกระทบต่อคนงานในทุกแผนกและทุกระดับของบริษัท แม้แต่บางคน
ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกรีดยางก็ตาม
ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างปี 2543-2553 ราคายางธรรมชาตินั้นสูงถึง 2,850 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่
หลังจากนั้นราคายางก็ตกต่้าลงในช่วงปี 2554 และทรงตัวอยู่ที่ 406 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งราคา
ยางลดลงมากถึงร้อยละ 46
บริษัท SRC เป็นหนึ่งในผู้ปลูกยางรายส้าคัญของไลบีเรีย ซึ่งมีจ้านวนพนักงานทั้งสิ้นกว่า 600 คน
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ภาวะยาง AFET: มีปริมาณซื้อขาย 2 สัญญา ราคาไม่เปลี่ยนแปลง (09/03/2559)
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ
490,000 บาท มีปริมาณซื้อขายรวม 2 สัญญา เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 2 สัญญาส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง
(Open Interest) อยู่ที่ 492 สัญญา ลดลง 2 สัญญา
ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)
เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย
APR 16 47.00 - 0
MAY 16 48.20 - 0
JUN 16 49.00 49.00 2
JUL 16 48.45 - 0
AUG 16 45.00 - 0
SEP 16 50.15 - 0
รวม 2

ที่มา สานักข่าวอินโฟเควสท์ (08/03/59)

