กยท.เผยนโยบายทรัมป์ไม่ส่งผลกระทบทางตรงต่อสถานการณ์ยางไทย

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)
กยท. เผย นโยบายด๎านเศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดวําจะไมํสํงผลกระทบตํอสถานการณ์ยาง
ในประเทศไทย ยกเว๎นเรื่องการตั้งกาแพงภาษีการนาเข๎าจากจีน ซึ่งเป็นประเทศผู๎ซื้อยางจากไทยอันดับ 1 ของ
โลก อาจสํงผลบ๎างแตํคาดวําในทางปฏิบัตินําจะทาได๎ยาก เพราะจะกระทบในระดับมหภาค ควรจะใช๎นโยบาย
การค๎าเพื่อให๎เกิดประโยชน์รํวมกันมากกวํา แตํไทยจะเดินหน๎ายกระดับคุณภาพยางตั้งแตํการปลูกจนกระทั่ง
การแปรรูปเพื่อการสํงออก หวังจะเป็นประเทศผู๎ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลก
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เผยวํา ประเทศไทยสํงยางพารา
ออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2558 ที่ผํานมา ประมาณ 16,500 ตัน คิดเป็นมูลคํากวํา 8,000 ล๎านบาท
ถือได๎วํา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู๎ซื้อยางจากไทยเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยสํวนมาก ยางที่สํงออก
จะเป็นยางประเภท ยางแทํง ยางแผํนรมควัน และน้ายางข๎น เป็นต๎น ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารของ
ประเทศ นโยบายในการพัฒนาประเทศ ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ หากพิจารณานโยบายด๎าน
เศรษฐกิจของโดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ ผู๎ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจะเข๎ารับตาแหนํงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่
45 ในเดือนมกราคมปีหน๎านั้น พบวํา ประเด็นนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในระยะแรกอาจจะสํงผลให๎
อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน แตํคาดวําในที่สุดแล๎ว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะสํงผลให๎คําเงินดอลลาร์สหรัฐแข็ง
คําขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ซึ่งจะสํงผลดีกับราคายางภายในประเทศของไทย เนื่องจากการค๎าขายยาง
ระหวํางประเทศสํวนมากจะค๎าขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงทาให๎ราคายางเมื่อคิดกลับเป็นเงินบาทมีราคา
เพิ่มขึ้น หรือกรณีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สหรัฐอ๎มริกา ได๎มีการกลําววํา จีนกดคําเงินหยวนให๎อํอน

เพื่อประโยชน์ทางการสํงออก ( Currency manipulation) ทาให๎สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค๎ากับจีนอยํางมาก
หากสหรัฐอเมริกากดดันให๎เงินหยวนของจีนแข็งคําขึ้น ผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู๎สํงออก
ยางเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของจีน การแข็งคําขึ้นของเงินหยวนจึงไมํได๎เป็นปัจจัยกดดันราคายาง แตํกลับ
จะสํงเสริมให๎การสํงออกเพิ่มขึ้น หรือนโยบายการตั้งกาแพงภาษี สาหรับสินค๎าที่นาเข๎าจากจีนเป็น 45% ซึ่งจะ
สํงผลกระทบทางอ๎อมกับสถานการณ์ยางในประเทศไทย เนื่องจากจีนเป็นประเทศหลักในการสํงออกยาง
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักในการสํงออกผลิตภัณฑ์ของจีนซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางล๎อรถยนต์ ดังนั้น
หากสหรัฐอเมริกาเพิ่มภาษีนาเข๎าสินค๎าจากประเทศจีนจะทาให๎ความสามารถในการแขํงขันของจีนในตลาด
สหรัฐอเมริกาลดลง และสํงผลกระทบตํอความต๎องการซื้อยางจากประเทศไทย
“หากคาดการสถานการณ์การสํงออกยางไทยหลังจากโดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี นโยบายด๎าน
เศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดวําจะไมํสํงผลกระทบตํอสถานการณ์ยางในประเทศไทย สาหรับนโยบาย
การ America First โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือการกดดันคําเงินหยวนให๎แข็งคําขึ้นคาดวําจะสํงผลดีกับยางใน
ประเทศไทย แตํสาหรับการตั้งกาแพงภาษีการนาเข๎าจากจีน คาดวําในทางปฏิบัตินําจะทาได๎ยาก เพราะจะ
สํงผลกระทบตํอคําครองชีพของพลเมืองสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สหรัฐอเมริกานําจะใช๎นโยบายการค๎าเพื่อให๎เกิด
ประโยชน์รํวมกันมากกวําการดาเนินนโยบายที่แข็งกร๎าวซึ่งจะนาไปสูํการพิพาท”
ดร.ธีธัช กลําวเพิ่มเติมวํา ไทยในฐานะประเทศผู๎ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก มองวํา แม๎จะมีหลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศอาเซียนได๎ขยายพื้นที่ปลูกยาง ในขณะเดียวกัน ไทยกาลังลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อให๎เกษตรกร
ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ลดปัญหาที่เกิดจากความไมํเสถียรภาพของราคายาง หรือการสํงเสริมการปลูกยางแบบ
ผสมผสาน เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎แกํเกษตรกรชาวสวนยางไทย แตํศักยภาพในการพัฒนา
ยางพาราไทย ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน๎นการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสวน
ยางตามหลักวิชาการ เพื่อให๎ผลผลิตตํอหนํวยพื้นที่ของเกษตรกรสูงขึ้น หรือด๎านการตลาดที่รัฐบาลได๎รํวมกับ
ประเทศผู๎ผลิตยางธรรมชาติแหํงใหญํของโลกคืออินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยจัดตั้งบริษัทรํวมทุนยางระหวําง
ประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของยาง รวมถึง กยท.ในฐานะหนํวยงานที่ดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
ครบวงจร เรํงหาแนวทางลดต๎นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพของผลผลิตให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล พร๎อม
ทั้ง แสวงหาตลาดใหมํเพื่อทาการค๎าระหวํางประเทศ สิ่งตํางๆ เหลํานี้ เป็นการพัฒนายางพาราทั้งระบบตั้งแตํ
ต๎นทางจนถึงปลายทาง โดยสิ่งที่สาคัญที่สุด คือ เรื่องคุณภาพยางตั้งแตํกระบวนการปลูกจนกระทั่งการแปรรูป
เพื่อการสํงออก เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจะไมํเพียงแตํจะได๎ชื่อวําเป็นประเทศผู๎สํงออกยางอันดับ 1 ของโลก
เทํานั้น แตํไทย จะเป็นประเทศผู๎ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลกเชํนกัน

วันที่ 14 พ.ย. 59
หัวข๎อขําว กยท.เชื่อนโยบาย'ทรัมป์'ไมํกระทบการสํงออกยาง

กยท.เชื่อนโยบาย'ทรัมป์'ไม่กระทบการส่งออกยาง

ยาง"กยท." เชื่อนโยบายเศรษฐกิจ "ทรัมป์" จะไมํสํงผลกระทบตํอสถานการณ์สํงออกยางของไทย ชี้
สหรัฐเป็นผู๎ซื้อยางจากไทยเป็นอันดับ 5 มูลคํา 8 พันลบ.
การส่งออก

นายธีธัช สุขสะอาด ผู๎วําการการยางแหํงประเทศไทย (กยท.) กลําววํา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู๎ซื้อ
ยางจากไทยเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยประเทศไทยสํงยางพาราออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2558 ที่ผําน
มา ประมาณ 16,500 ตัน คิดเป็นมูลคํากวํา 8,000 ล๎านบาท สํวนมากยางที่สํงออกจะเป็นยางประเภท ยาง
แทํง ยางแผํนรมควัน และน้ายางข๎น เป็นต๎น
ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารของประเทศ นโยบายในการพัฒนาประเทศ ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ หากพิจารณานโยบายด๎านเศรษฐกิจของโดนัลด์ ทรัมป์ ผู๎ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจะเข๎ารับตาแหนํง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 ในเดือนม.ค.60 นั้น พบวํา ประเด็นนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ในระยะแรกอาจจะสํงผลให๎อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน แตํคาดวําในที่สุดแล๎ว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะสํงผล
ให๎คําเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคําขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ซึ่งจะสํงผลดีกับราคายางภายในประเทศของไทย
เนื่องจากการค๎าขายยางระหวํางประเทศสํวนมากจะค๎าขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงทาให๎ราคายางเมื่อคิด
กลับเป็นเงินบาทมีราคาเพิ่มขึ้น หรือกรณีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สหรัฐอมเริกา ได๎มีการกลําววํา จีน
กดคําเงินหยวนให๎อํอนเพื่อประโยชน์ทางการสํงออก (Currency manipulation) ทาให๎สหรัฐอเมริกาขาด
ดุลการค๎ากับจีนอยํางมาก

ซึ่งหากสหรัฐอเมริกากดดันให๎เงินหยวนของจีนแข็งคําขึ้น ผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู๎
สํงออกยางเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของจีน การแข็งคําขึ้นของเงินหยวนจึงไมํได๎เป็นปัจจัยกดดันราคายาง
แตํกลับจะสํงเสริมให๎การสํงออกเพิ่มขึ้น หรือนโยบายการตั้งกาแพงภาษี สาหรับสินค๎าที่นาเข๎าจากจีนเป็น
45% ซึ่งจะสํงผลกระทบทางอ๎อมกับสถานการณ์ยางในประเทศไทย เนื่องจากจีนเป็นประเทศหลักในการ
สํงออกยาง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักในการสํงออกผลิตภัณฑ์ของจีนซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางล๎อ
รถยนต์ ดังนั้น หากสหรัฐอเมริกาเพิ่มภาษีนาเข๎าสินค๎าจากประเทศจีนจะทาให๎ความสามารถในการแขํงขันของ
จีนในตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง และสํงผลกระทบตํอความต๎องการซื้อยางจากประเทศไทย
“หากคาดการสถานการณ์การสํงออกยางไทยหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี นโยบายด๎าน
เศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดวําจะไมํสํงผลกระทบตํอสถานการณ์ยางในประเทศไทย สาหรับนโยบาย
การ America First โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือการกดดันคําเงินหยวนให๎แข็งคําขึ้นคาดวําจะสํงผลดีกับยางใน
ประเทศไทย แตํสาหรับการตั้งกาแพงภาษีการนาเข๎าจากจีน คาดวําในทางปฏิบัตินําจะทาได๎ยาก เพราะจะ
สํงผลกระทบตํอคําครองชีพของพลเมืองสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สหรัฐอเมริกานําจะใช๎นโยบายการค๎าเพื่อให๎เกิด
ประโยชน์รํวมกันมากกวําการดาเนินนโยบายที่แข็งกร๎าวซึ่งจะนาไปสูํการพิพาท"

กยท. เผยการเมืองในอมริกา ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางในประเทศไทย

กยท. เผย นโยบายด้านเศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางใน
ประเทศไทย ยกเว้นเรื่องการตั้งกาแพงภาษีการนาเข้าจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ซื้อยางจากไทยอันดับ
1
ของโลก อาจส่งผลบ้างแต่คาดว่าในทางปฏิบัติน่าจะทาได้ยาก เพราะจะกระทบในระดับมหภาค ควรจะใช้
นโยบายการค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากกว่า แต่ไทยจะเดินหน้ายกระดับคุณภาพยางตั้งแต่การปลูก
จนกระทั่งการแปรรูปเพื่อการส่งออก หวังจะเป็นประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลก
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ประเทศไทยสํงยางพาราออกไปประเทศ
สหรัฐอเมริกาในปี 2558 ที่ผํานมา ประมาณ 16,500 ตัน คิดเป็นมูลคํากวํา 8,000 ล๎านบาท ถือได๎วํา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เป็นประเทศผู๎ซื้อยางจากไทยเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยสํวนมาก ยางที่สํงออกจะเป็นยาง
ประเภท ยางแทํง ยางแผํนรมควัน และน้ายางข๎น เป็นต๎น ทั้งนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารของประเทศ
นโยบายในการพัฒนาประเทศ ต๎องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ หากพิจารณานโยบายด๎านเศรษฐกิจ
ของดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ ผู๎ชนะการเลือกตั้ง ซึ่งจะเข๎ารับตาแหนํงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา คนที่ 45 ใน
เดือนมกราคมปีหน๎านั้น พบวํา ประเด็นนโยบายการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในระยะแรกอาจจะสํงผลให๎อัตรา
แลกเปลี่ยนผันผวน แตํคาดวําในที่สุดแล๎ว การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะสํงผลให๎คําเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งคําขึ้น
เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ซึ่งจะสํงผลดีกับราคายางภายในประเทศของไทย เนื่องจากการค๎าขายยางระหวําง
ประเทศสํวนมากจะค๎าขายในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ จึงทาให๎ราคายางเมื่อคิดกลับเป็นเงินบาทมีราคาเพิ่มขึ้น
หรือกรณีนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่สหรัฐอมเริกา ได๎มีการกลําววํา จีนกดคําเงินหยวนให๎อํอนเพื่อ
ประโยชน์ทางการสํงออก (Currency manipulation) ทาให๎สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค๎ากับจีนอยํางมาก ซึ่ง

หากสหรัฐอเมริกากดดันให๎เงินหยวนของจีนแข็งคําขึ้น ผลกระทบที่เกิดกับประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู๎สํงออก
ยางเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของจีน การแข็งคําขึ้นของเงินหยวนจึงไมํได๎เป็นปัจจัยกดดันราคายาง แตํกลับ
จะสํงเสริมให๎การสํงออกเพิ่มขึ้น หรือนโยบายการตั้งกาแพงภาษี สาหรับสินค๎าที่นาเข๎าจากจีนเป็น 45% ซึ่งจะ
สํงผลกระทบทางอ๎อมกับสถานการณ์ยางในประเทศไทย เนื่องจากจีนเป็นประเทศหลักในการสํงออกยาง
ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดหลักในการสํงออกผลิตภัณฑ์ของจีนซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางล๎อรถยนต์ ดังนั้น
หากสหรัฐอเมริกาเพิ่มภาษีนาเข๎าสินค๎าจากประเทศจีนจะทาให๎ความสามารถในการแขํงขันของจีนในตลาด
สหรัฐอเมริกาลดลง และสํงผลกระทบตํอความต๎องการซื้อยางจากประเทศไทย
“หากคาดการสถานการณ์การส่งออกยางไทยหลังจากดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี นโยบาย
ด้านเศรษฐกิจของทรัมป์ โดยทางตรงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยางในประเทศไทย สาหรับ
นโยบายการ America First โดยขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือการกดดันค่าเงินหยวนให้แข็งค่าขึ้นคาดว่าจะ
ส่งผลดีกับยางในประเทศไทย แต่สาหรับการตั้งกาแพงภาษีการนาเข้าจากจีน คาดว่าในทางปฏิบัติน่าจะ
ทาได้ยาก เพราะจะส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของพลเมืองสหรัฐอเมริกา ดังนั้น สหรัฐอเมริกาน่าจะใช้
นโยบายการค้าเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันมากกว่าการดาเนินนโยบายที่แข็งกร้าวซึ่งจะนาไปสู่การ
พิพาท”
ดร.ธีธัช กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยในฐานะประเทศผู๎ผลิตยางอันดับ 1 ของโลก มองวํา แม๎จะมีหลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศอาเซียนได๎ขยายพื้นที่ปลูกยาง ในขณะเดียวกัน ไทยกาลังลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อให๎เกษตรกร
ปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ลดปัญหาที่เกิดจากความไมํเสถียรภาพของราคายาง หรือการสํงเสริมการปลูกยางแบบ
ผสมผสาน เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎แกํเกษตรกรชาวสวนยางไทย แตํศักยภาพในการพัฒนา
ยางพาราไทย ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยเน๎นการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสวน
ยางตามหลักวิชาการ เพื่อให๎ผลผลิตตํอหนํวยพื้นที่ของเกษตรกรสูงขึ้น หรือด๎านการตลาดที่รัฐบาลได๎รํวมกับ
ประเทศผู๎ผลิตยางธรรมชาติแหํงใหญํของโลกคืออินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยจัดตั้งบริษัทรํวมทุนยางระหวําง
ประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของยาง รวมถึง กยท.ในฐานะหนํวยงานที่ดูแลบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ
ครบวงจร เรํงหาแนวทางลดต๎นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพของผลผลิตให๎ได๎มาตรฐานในระดับสากล พร๎อม
ทั้ง แสวงหาตลาดใหมํเพื่อทาการค๎าระหวํางประเทศ สิ่งตํางๆ เหลํานี้ เป็นการพัฒนายางพาราทั้งระบบตั้งแตํ
ต๎นทางจนถึงปลายทาง โดยสิ่งที่สาคัญที่สุด คือ เรื่องคุณภาพยางตั้งแตํกระบวนการปลูกจนกระทั่งการแปรรูป
เพื่อการสํงออก เพราะฉะนั้น ประเทศไทยจะไม่เพียงแต่จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกยางอันดับ 1 ของ
โลกเท่านั้น แต่ไทย จะเป็นประเทศผู้ผลิตยางคุณภาพดีอันดับ 1 ของโลกเช่นกัน
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หัวข๎อขําว ชํวยชาวนา

ชํวยชาวนา
ขําวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน๎า -- อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 00:00:27 น.
ผู๎แทนจากองค์การสะพานปลา รํวมแบํงปันน้าใจชํวยเหลือชาวนาไทย ซื้อข๎าวหอมมะลิ
คุณภาพดีของสหกรณ์การเกษตรพิมาย จ.นครราชสีมา จากการยางแหํงประเทศไทย
จานวน 200 ถุง ราคาถุงละ 165 บาท เมื่อเร็วๆ นี้
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โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางไทย
หัวข้ อข่าว

โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร 50
พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดตรัง สามารถพัฒนาหมู่บ้านชาวสวนยางให้มีศักยภาพที่พึ่งตนเองได้ โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นต้นทุนทางสังคมผสมผสานกับความรู้ใหม่ในการดารงชีวิต
แหลํงที่มา : สวท.ตรัง

นายดารง ธรรมเพชร ผู้อานวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดเผยวํา โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ จังหวัดตรัง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของการยางแหํงประเทศไทย สานักงานยํานตาขาว ซึ่งมีหลายหนํวยงานจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เข๎ารํวมสํงเสริมสนับสนุนอยํางตํอเนื่อง ทาให๎ประชากรในหมูํบ๎านรวมตัวกันสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนเป็นอยํางดี
โดยมีกลุํมออมทรัพย์ชุมชน การรวงมกลุํมเลี้ยงผึ้ง ตัดเย็บเสื้อผ๎าตุ๏กตา ขายผลไม๎ตามฤดูกาล โรงผสมปุ๋ยเพื่อใสํแปลงเพาะปลูก
เอง ผสมปุ๋ยจาหนํายให๎แกํสมาชิกในราคาต่ากวําท๎องตลาด และโดยเฉพาะกิจกรรมปลูกข๎าวไรํเป็นพืชแซมในสวนยางพารา
นับเป็นการพัฒนาหมูํบ๎านชาวสวนยางให๎มีศักยภาพที่พึ่งตนเองได๎ โดยใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นเป็นต๎นทุนทางสังคมผสมผสานกับ
ความรู๎ใหมํในการดารงชีวิต หันมาทาการเกษตรผสมผสานซึ่งสามารถทาได๎จริง
ทั้งนี้ หมูํบ๎านสวนยางพาราเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณฯ ที่อยูํในพื้นที่ด๎านหลังโรงเรียนบ๎านทอนพ
ลา สามารถนารายได๎จากการทาเกษตรภายในสวนยางพารามาเป็นคําใช๎จํายด๎านตํางๆ ของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการทา
เครื่องแกงของกลุํมแมํบ๎านสหกรณ์การเกษตรยํานตาขาว จากัด ซึ่งอยูํในพื้นที่ใกล๎เคียงกัน มีกิจกรรมสํงเสริมให๎มีการปลูก
ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจประจาบ๎าน โดยในหมูํบ๎านทอนพลาจะมีทุเรียนทุกบ๎าน อีกทั้ง ยังมีการสํงเสริมปลูกต๎นผักเหมียง
บริเวณโรงรมยาง จานวน 3 โรงรม ในพื้นที่ตาบลนาชุมเห็ด อาเภอยํานตาขาว โดยผลผลิตที่ได๎จะเน๎นการนามาบริโภคใน
ครัวเรือน สํวนที่เหลือก็สํงขายในท๎องตลาดสร๎างรายได๎เพิ่มให๎กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
ข๎อมูลขําวและที่มา
ผู๎สื่อขําว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์
Rewriter : วสันต์พรรษ จาเริญนุสิต
สานักขําวแหํงชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://nwnt.prd.go.th
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TCIJ: ย๎อนรอย ‘ข๎าว-ยางพารา-ลาไย’
ราคาตกต่าชํวงปี 2540-2559
หัวข้ อข่าว

TCIJ: ย้อนรอย ‘ข้าว-ยางพารา-ลาไย’ ราคาตกต่าช่วงปี 2540-2559
Sun, 2016-11-13 21:50 ศูนย์ข๎อมูล&ขําวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)
รายงานพิเศษจาก TCIJ พาย๎อนดูราคาผลผลิตการเกษตรและนโยบายเกี่ยวข๎องในรอบ 19 ปีที่ผํานมา (25402559) พืชหลัก-พืชการเมืองของประเทศไทยอยําง 'ข๎าว-ยางพารา-ลาไย' เผชิญสถานการณ์ปัญหาราคาตกต่า
พบมีการประท๎วง หรือรัฐต๎องมีมาตรการชํวยเหลือเกือบทุกปี รวมทั้งราคาที่ตกต่าพร๎อม ๆ กันในปีเดียว

พื้นที่เพาะปลูก ‘ข้าว-ยางพารา-ลาไย’
ข๎อมูลจาก รายงานสถิติการเกษตรของไทย ปี 2558 โดยสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุวําในปี 2558
ประมาณการวําประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข๎าว (นาปีและนาปรัง) ประมาณ 62,315,000 ไรํ, พื้นที่ปลูกยางพารา
23,332,000 ไรํ และพื้นที่ปลูกลาไย 1,102,000 ไรํ
เมื่อเทียบเป็นสัดสํวนการใช๎เนื้อที่ทางการเกษตรแล๎วพบวํา การปลูกข๎าวใช๎พื้นที่มากที่สุด โดยจากข๎อมูลในปี
2557 ประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 149,225,195 ไรํ เป็นเนื้อที่ใช๎ประโยชน์ทางการเกษตรแบํงเป็นนาข๎าว
69,958,965 ไรํ พืชไรํ 31,150,032 ไรํ สวนไม๎ผล ไม๎ยืนต๎น 34,917,895 ไรํ สวนผักไม๎ดอก/ไม๎ประดับ
1,397,770 ไรํ เนื้อที่ใช๎ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น 11,800,533 ไรํ
เม็ดเงิน-มูลค่า
ในรายงานสถิติการเกษตรฯ ยังระบุถึงมูลคําการสํงออกสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์ปี 2558 โดยยางธรรมชาติมี
มูลคําสํงออกสูงสุด 193,938 ล๎านบาท ตามมาด๎วยข๎าวและผลิตภัณฑ์ 172,778 ล๎านบาท สํวนลาไยในปี 2558
มีมูลคําของผลผลิตตามราคาที่เกษตรกรขายได๎ (ไมํใชํมูลคําการสํงออก) ที่ 24,913 ล๎านบาท

สาหรับการสํงออกข๎าวนั้น ไทยเคยเป็นประเทศที่สํงออกอันดับ 1 ของโลกมาหลายสิบปี แตํหลังจากที่ไทยมี
นโยบายรับจานาข๎าวทุกเม็ดตั้งแตํปี 2554 ไทยก็สูญเสียตาแหนํงนี้ไป โดยจากการรวบรวมข๎อมูลของ
worldstopexports.comประมาณการผู๎สํงออกข๎าวรายใหญํของโลก 10 อันดับแรกในปี 2558 ประกอบไป
ด๎วย 1. อินเดีย มูลคําการสํงออก 6.4 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 30.1% ของมูลคําการสํงออกรวม) 2.
ไทย 4.5 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 21.4%) 3.สหรัฐอเมริกา 2.1 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น
9.7%) 4. ปากีสถาน 1.9 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 9.1%) 5.เวียดนาม 1.6 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ
(คิดเป็น 7.5%) 6. อิตาลี 591.8 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 2.8%) 7. อุรุกวัย 377.4 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ
(คิดเป็น 1.8%) 8. บราซิล 350.2 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 1.7%) 9. กัมพูชา 335.1 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ
(คิดเป็น 1.6%) และ 10. ออสเตรเลีย 301.2 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 1.4%)
สํวนยางพาราจากการรวบรวมข๎อมูลของ worldstopexports.com ระบุวําไทยเป็นประเทศที่สํงออกยางดิบ
(Natural Rubber) รายใหญํที่สุดของโลกในปี 2558 โดยประเทศผู๎สํงออกยางดิบ 10 อันดับแรกในปี 2558
ประกอบไปด๎วย 1. ไทย มูลคําการสํงออก 5 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 35.8% ของมูลคําการสํงออก
รวม) 2. อินโดนีเซีย 4.4 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 31.5%) 3. เวียดนาม 1 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ
(คิดเป็น 7.5%) 4. มาเลเซีย 1 พันล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 7.4%) 5. ไอเวอรีโคสต์ 660.3 ล๎านดอลลาร์
สหรัฐฯ (คิดเป็น 4.7%) 6. เยอรมัน 242.3 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 1.7%) 7. กัวเตมาลา 138.1 ล๎าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 1%) 8. เบลเยียม 123 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 0.9%) 9. เมียนมา 117.6 ล๎าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 0.8%) และ 10. สิงคโปร์ 113.4 ล๎านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 0.8%)

ภายในปี 2559 นี้ จานวนเกษตรกรญี่ปุ่น (ซึ่งรวมถึงชาวนา) จะลดลงต่ากวําระดับ 2 ล๎านคน จากที่เคยมีสูง
เกือบ 6 ล๎านคนในปี 2528 (ที่มาภาพประกอบ: flickr.com/emrank/CC BY 2.0)
เมื่อใดก็ตามที่ประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการปลูกข๎าว ราคาข๎าว และชาวนา ก็มักจะมีการหยิบยกถึง
ความสาเร็จของชาวนาในประเทศญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบอยํางผิวเผิน ข๎อมูลตํอไปนี้คือข๎อมูลเปรียบเทียบ
ระหวํางชาวนาไทยและญี่ปุ่นที่หลายคนอาจจะยังไมํทราบ

จากการประเมินของ TDRI เมื่อปี 2555 ระบุวําปัจจุบันมีชาวนาในไทยประมาณ 17.6 ล๎านคน (เป็นชาวนา
ฐานะยากจน 7.7 ล๎านคน เป็นชาวนาที่มีฐานะปานกลางและร่ารวย 9.9 ล๎านคน) สํวนในญี่ปุ่นเมื่อเดือน ส.ค.
2559 ที่ผํานมา สานักขําว Boombergได๎อ๎างอิงตัวเลขของ กระทรวงเกษตร ป่าไม๎ และการประมงของญี่ปุ่น
ระบุวําภายในปี 2559 นี้ จานวนเกษตร (ซึ่งรวมถึงชาวนา) จะลดลงต่ากวําระดับ 2 ล๎านคน จากที่เคยมีสูง
เกือบ 6 ล๎านคนในปี 2528
ทั้งนี้ในด๎านเนื้อที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตในฤดูกาล 2557/58 นั้นข๎อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา
(United States Department of Agriculture) ระบุวําไทยอยูํอันดับ 6 ของโลก มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว
48,688,000 ไรํ ผลผลิต 28,240,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 580 กก./ไรํ สํวนญี่ปุ่นอยูํอันดับ 10 ของโลก มีเนื้อที่
เก็บเกี่ยว 10,063,000 ไรํ ผลผลิต 7,840,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 779 กก./ไรํ

