แกนนาชาวสวนยางใต้ ค้านเทขายยางในสต๊อกกว่า 3 แสนตัน ทาราคาตกพรวด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม นายศักดิ์สฤษดิ์ ศรีประศาสตร์ แกนนาเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้
เปิดเผยว่าไม่เห็นด้วยต่อมาตรการของการยางแห่งประเทศไทยล่าสุด ที่ออกมาประกาศขายยาง
ในสต๊อก 3 แสนกว่าตัน รวมทั้งประสานไปยังสหกรณ์ชาวสวนยางให้รีบนายางในสต็อกออกมาเท
ขายในตลาดทั้งหมด จนส่งผลให้ราคายางที่เคยขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลับต้องมาสะดุดลดลง
ในวันเดียว 2-3 บาท ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสม และเสมือนกับเป็นการทาไปเพื่อช่วยเหลือ
พ่อค้าคนกลางรายใหญ่ แทนที่จะเปิดโอกาสให้ชาวสวนยางที่ต่างประสบปัญหาวิกฤตราคายาง
ตกต่ามานานหลายปีแล้ว ได้ลืมตาอ้าปากจากเม็ดเงินที่กาลังไหลเข้ามาในช่วงระยะนี้บ้าง
นายศักดิ์สฤษดิ์ กล่าวต่อว่าสาเหตุที่ยางมีราคาพุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ
10-20
บาท ความจริงแล้วก็เป็นไปตามกลไกตลาด อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มี
การโค่นสวนยางเก่า 4-5 แสนไร่ ขณะที่เกษตรกรรายใหม่ก็หันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนยางกันมาก
ขึ้น รวมทั้งยังเกิดมาจากการใช้ในประเทศที่ลดลง และสถานการณ์น้าท่วมสวนยางในหลายพื้นที่
ของภาคใต้ ซึ่งมิได้มีเหตุปัจจัยอื่นใดที่ทาให้ราคายางพุ่งสูงขึ้นจนผิดปกติ จนต้องนามาตรการขาย
ยางในสต็อกมาใช้ เพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแล้ว ยังส่งผลเสียต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของเกษตรกรที่กาลังมีแนวโน้มสดใส แถมทาให้กลไกด้านราคาในท้องตลาดบิดเบือนด้วย

ชาวสวนยางโวย มาตรการเทขายยางในสต็อก ฉุดราคาร่วง

แกนนาชาวสวนยางภาคใต ้ ไม่เห็นด ้วยต่อมาตรการเทขายยาง ในสต๊อกกว่า 3 แสนตัน เพราะ
เป็ นการบิดเบือนตลาด
แถมยังทาให ้ราคาตกวันเดียว 2-3 บาทต่อกิโลกรัม แทนทีเ่ กษตรกรได ้ลืมตาอ ้าปากบ ้าง
นายศักดิส
์ ฤษดิ์ ศรีประศาสตร์ แกนนาเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต ้ ไม่เห็นด ้วยต่อมาตรการของ
การยางแห่งประเทศไทยล่าสุด ทีอ
่ อกมาประกาศขายยางในสต๊อก 3 แสนกว่าตัน รวมทัง้
ประสานไปยังสหกรณ์ชาวสวนยาง ให ้รีบนายางในสต็อกออกมาเทขายในตลาดทัง้ หมด จน
สง่ ผลให ้ราคายางทีเ่ คยขยับตัวสูงขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ ง กลับต ้องมาสะดุดและลดลงในวันเดียว 2-3
บาท ซงึ่ ถือเป็ นมาตรการทีไ่ ม่เหมาะสม และเสมือนกับเป็ นการทาไปเพือ
่ ชว่ ยเหลือพ่อค ้าคน
กลางรายใหญ่ แทนทีจ
่ ะเปิ ดโอกาสให ้ชาวสวนยางทีต
่ า่ งประสบปั ญหาวิกฤตราคายางตกตา่ มา
นานหลายปี แล ้ว ได ้ลืมตาอ ้าปากจากเม็ดเงินทีก
่ าลังไหลเข ้ามาในชว่ งระยะนีบ
้ ้าง
สาหรับสาเหตุทย
ี่ างมีราคาพุง่ สูงขึน
้ กว่าชว่ งปกติกโิ ลกรัมละ 10-20 บาท ความจริงแล ้วก็
เป็ นไปตามกลไกตลาด อันเนือ
่ งมาจากนโยบายของรัฐบาลทีส
่ นับสนุน ให ้มีการโค่นสวนยางเก่า
4-5 แสนไร่ ขณะทีเ่ กษตรกรรายใหม่ก็หันไปปลูกพืชชนิดอืน
่ แทนยางกันมากขึน
้ รวมทัง้ ยังเกิด
้
มาจากการใชในประเทศที
ล
่ ดลง และสถานการณ์น้ าท่วมสวนยางในหลายพืน
้ ทีข
่ องภาคใต ้ ซงึ่
มิได ้มีเหตุปัจจัยอืน
่ ใดทีท
่ าให ้ราคายางพุง่ สูงขึน
้ จนผิดปกติ จนต ้องนามาตรการขายยางในสต็อก
ี ต่อชวี ต
มาใช ้ เพราะนอกจากจะไม่ได ้ชว่ ยอะไรมากนั กแล ้ว ยังสง่ ผลเสย
ิ ความเป็ นอยูข
่ อง
เกษตรกรทีก
่ าลังมีแนวโน ้มสดใส แถมทาให ้กลไกด ้านราคาในท ้องตลาดบิดเบือนด ้วย
่ นี้ จะสง่ ผลกระทบ
สว่ นกรณีทม
ี่ ผ
ี ู ้กังวลว่า ถ ้าหากปล่อยให ้ราคายางพุง่ สูงขึน
้ เรือ
่ ยๆ เชน
ิ ค ้าอืน
ต่อราคาน้ ามัน หรือสน
่ ๆ ทีอ
่ าจพุง่ สูงขึน
้ ตามนัน
้ แกนนาเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต ้ กลับ
่ นั น
มองว่า อย่าไปคิดเชน
้ เพราะทุกอย่างมีกลไกในตลาดควบคุมกันเองอยูแ
่ ล ้ว และไม่ได ้
หมายความว่า เมือ
่ ยางมีราคาสูงขึน
้ แล ้วทุกอย่างจะต ้องสูงขึน
้ ตามเสมอไป โดยเฉพาะราคา
ิ ค ้าอืน
่ ล่อยให ้ขึน
สน
่ ๆ ซงึ่ รัฐบาลต ้องมีมาตรการในการควบคุมอยูแ
่ ล ้ว มิใชป
้ ลงตามใจชอบ หรือ
ิ ค ้าเกษตรทีผ
จูๆ่ ก็จะมาอ ้างแค่เหตุเพราะราคายางพุง่ สูงขึน
้ เท่านั น
้ ทัง้ ๆ ทีป
่ ั ญหาของราคาสน
่ า่ น
ี หายมากกว่า
มาก็คอ
ื มีการพยายามเข ้าไปแทรกแซง หรือบิดเบือน จนเกิดความเสย

้
แกนนาชาวสวนยางภาคใต ้โวยใชมาตรการเทขายยางในสต๊
อกฉุด
ราคาร่วง

ตรัง - แกนนาชาวสวนยางภาคใต้ ไม่เห็นด้วยต่อมาตรการเทขายยางในสต๊อกกว่า 3 แสนตัน เพราะเป็นการบิดเบือน
ตลาด แถมยังทาให้ราคาตกวันเดียว 2-3 บาท แทนที่เกษตรกรได้ลืมตาอ้าปากบ้าง
วันนี้ (20 ธ.ค.) นายศักดิ์สฤษดิ์ ศรีประศาสตร์ แกนนาเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ ไม่เห็นด้วยต่อมาตรการของการยางแห่ง
ประเทศไทยล่าสุด ที่ออกมาประกาศขายยางในสต๊อก 3 แสนกว่าตัน รวมทั้งประสานไปยังสหกรณ์ชาวสวนยางให้รีบนายาง
ในสต๊อกออกมาเทขายในตลาดทั้งหมด จนส่งผลให้ราคายางที่เคยขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลับต้องมาสะดุด และลดลงใน
วันเดียว 2-3 บาท ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ไม่เหมาะสม และเหมือนกับเป็นการทาไปเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าคนกลางรายใหญ่ แทนที่
จะเปิดโอกาสให้ชาวสวนยางที่ต่างประสบปัญหาวิกฤตราคายางตกต่ามานานหลายปี ได้ลืมตาอ้าปากจากเม็ดเงินที่กาลังไหล
เข้ามาในช่วงระยะนี้บ้าง สาหรับสาเหตุที่ยางมีราคาพุ่งสูงขึ้นกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ 10-20 บาท ความจริงแล้วก็เป็นไปตาม
กลไกตลาด อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้มีการโค่นสวนยางเก่า 4-5 แสนไร่ ขณะที่เกษตรกรรายใหม่ก็หัน
ไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนยางกันมากขึ้น รวมทั้งยังเกิดมาจากการใช้ในประเทศที่ลดลง และสถานการณ์น้าท่วมสวนยางในหลาย
พื้นที่ของภาคใต้ ซึ่งมิได้มีเหตุปัจจัยอื่นใดที่ทาให้ราคายางพุ่งสูงขึ้นจนผิดปกติ จนต้องนามาตรการขายยางในสต๊อกมาใช้
เพราะนอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักแล้ว ยังส่งผลเสียต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่กาลังมีแนวโน้มสดใส แถมทาให้
กลไกด้านราคาในท้องตลาดบิดเบือนด้วย
ส่วนกรณีที่มีผู้กังวลว่า ถ้าหากปล่อยให้ราคายางพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ามัน หรือสินค้าอื่นๆ ที่
อาจพุ่งสูงขึ้นตามนั้น แกนนาเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้กลับมองว่า จะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะทุกอย่างมีกลไกในตลาด
ควบคุมกันเองอยู่แล้ว และไม่ได้หมายความว่าเมื่อยางมีราคาสูงขึ้นแล้วทุกอย่างจะต้องสูงขึ้นตามเสมอไป โดยเฉพาะ
ราคาสินค้าอื่นๆ ซึ่งรัฐบาลต้องมีมาตรการในการควบคุมอยู่แล้ว มิใช่ปล่อยให้ขึ้นลงตามใจชอบ หรือจู่ๆ ก็จะมาอ้างแค่
เหตุเพราะราคายางพุ่งสูงขึ้นเท่านั้น ทั้งที่ปัญหาของราคาสินค้าเกษตรที่ผ่านมาก็คือ มีการพยายามเข้าไปแทรกแซง หรือ
บิดเบือนจนเกิดความเสียหายมากกว่า

เครือข่ายชาวสวนยางโวยกยท.ทาลายกลไกตลาดเทขายยางในสต๊อกทาราคาดิ่ง

เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางเมืองตรังโวย กยท.เทขายยางในสต็อก 3 แสนตัน ทาให้พ่อค้าท้องถิ่นตกใจ ยิ่ง
เร่งเทขายออกมาสมทบ ทาให้ดึงราคายางดิ่งลงทันที วอนหยุดดาเนินการ เพราะเป็นการทาลายระบบกลไก
การตลาด ชาวสวนได้รับความเดือดร้อนหนัก
นายศักร์สฤษฎ์ ศรีประศาสตร์ แกนนาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า
ในขณะที่ราคายางพารา กาลังมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และราคายางปรับตัวขึ้นอยู่ดีๆ แต่ตนไม่เข้าใจว่าอยู่ๆทาไม
การยางแห่งประเทศไทย(กยท) ดันออกมาประกาศขายยางในสต็อก 3 แสนตัน แถมให้เจ้าหน้าที่การยางฯ
ประสานไปยังสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายที่ตัวเองดูแลอยู่ให้เร่งนายางในสต็อกออกมาเทขาย
นายศักร์สฤษฎ์ เปิดเผยต่อไปว่า ทันทีที่กระแสการเทขายยางของภาครัฐและสหกรณ์ออกไปทาให้
พ่อค้าท้องถิ่นตกใจกลัวยางจะลงราคาจะทาให้ได้กาไรน้อยหรือขาดทุน ยิ่งเร่งเทขายออกมา ทาให้ตลาดยางรู้
ว่าจะมียางออกมาพร้อมๆกันมากไม่จาเป็นต้องแข่งขันซื้อเมื่อไม่มีการแข่งขันตลาดก็ซบเซาดึงราคายางลงทันที
แรงสั่นสะทือนรับรู้ได้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือน
"ถามว่าถ้าการยางอยู่เฉยๆไม่ออกมาประกาศขายยาง ยางในตลาดจะเพิ่มขึ้นไหม ราคาจะลงไหม
พ่อค้าท้องถิ่นจะตกใจและเทขายยางไหม ถ้าราคายางดีชาวสวนยางจะมีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นไหม เมื่อมีเงินใน
กระเป๋าเขามีอานาจจับจ่ายไหม เมื่อเงินในหมู่บ้าน ตาบลสะพัดเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งไหมชาวสวนยาง
ลาบากยากจนมานานแค่ใหนพวกเขารู้ไหม แต่พอเขาพอจะมีเงินซื้อของกินของใช้บ้าง กลับเอาความรู้
ความสามารถที่โง่ๆที่ตัวเองมีแล้วนึกว่าตัวเองฉลาดมาทาลายกลไกลตลาดกดหัวชาวบ้านให้ลาบากยากจน
ต่อไป เวรกรรมของชาวสวนยางแท้ๆที่มีคนพวกนี้อยู่ในวงจรอาชีพ"นายศักร์สฤษฎ์ กล่าว

นายศักร์สฤษฎ์ กล่าวต่อว่า ตนได้ทราบจากพรรคพวกจากสมาคมคนกรีดยางพาราจังหวัด
นครศรีธรรมราช ว่า เมื่อวัน19-20 ธ.ค.59 ที่ผ่านมาราคาประมูลยางรมตลาดกลางนครศรีธรรมราช (จันดี)
หล่นรวม 4.81 บาท ปริมาณยางรมสองวัน 6 แสนกว่าตัน นี่เฉพาะในเขตจ.นครศรีธรรมราช ที่เม็ดเงินหายเข้า
ไปอยู่ในกระเป๋าใครถึง 2 ล้านกว่าบาทกับเวลาแค่สองวัน อย่าบอกน่ะว่าเงินที่หายพวกพ่อค้าผู้ประมูล หรือ
บรรดาผู้ประกอบการยอมที่จะขาดทุน ในที่สุดก็ต้องมาขูดรีดบีบราคาเอากับชาวสวนเต็มๆโดยข้ออ้างราคายาง
ตกเพราะใคร ช่วยกันหาคาตอบด้วย

ยางขาขึ้นราคาพุ่ง80บาท/กก. จีนบุกซื้อตรง-เศรษฐกิจตจว.ฟื้น

ผู้เขียน

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เผยแพร่

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559

รัฐโล่ง-ชาวสวนยางตีปีก ราคายางพุ่งพรวดทะลุ 80 บาท/กก. ชี้ปัจจัยภายใน-นอกประเทศหนุน ผลผลิตออกสู่
ตลาดน้อยเกินคาด ศก.โลกกระเตื้อง น้ามันขึ้น แถมสต๊อกยางจีน-ญี่ปุ่นลดฮวบ ฝุ่นตลบพ่อค้าจีนบุกถึงถิ่น
กว้านซื้อตรงจากสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร 5 เสือส่งออกดิ้นแข่งเสนอราคาสู้ นักธุรกิจชี้ปลุกกาลังซื้อ
ต่างจังหวัดรับปีใหม่ หุ้นกลุ่มยางดี๊ด๊าพลอยได้อานิสงส์ ด้านผู้ว่าการ กยท.ฟันธงเทรนด์ราคายางขาขึ้นถึงปีหน้า

นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า
สถานการณ์ราคายางพาราที่พุ่งขึ้นในช่วงนี้ส่งผลดีต่อเกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางทั่วประเทศ และน่าจะส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยล่าสุดวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมา ราคาประมูลซื้อขายยางในตลาดกลาง
ยางพาราหาดใหญ่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 80.29 บาท/กก. ทะลุ 80 บาท/กก. เป็นครั้งแรกหลังตกต่ามา
นานกว่า 3 ปี มองทิศทางราคายางในตลาดโลกเบื้องต้นขณะนี้อาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มราคาเริ่มเข้าสู่ช่วงขาขึ้น
แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอกประเทศ ปัจจัยภายในมาจากนโยบายรัฐบาลกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ดาเนินโครงการลดพื้นที่ปลูกยาง และควบคุมปริมาณผลผลิตควบคู่กับส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพยาง บวกกับปัจจัยธรรมชาติมีฝนตก น้าท่วมในพื้นที่ปลูกยาง เป็นต้น ทั้งหมดนี้ถือเป็นซัพ
พลายไซด์ ทาให้ผลผลิตยางมีปริมาณลดลง ขณะเดียวกันในส่วนของดีมานด์ไซด์ เศรษฐกิจโลกฟื้นและมี
แนวโน้มขยายตัวมากขึ้น เงินดอลลาร์แข็งค่า ค่าเงินเยน เงินบาท รวมทั้งเงินสกุลอื่น ๆ อ่อนค่าลง จึงส่งผลดี
ต่อการส่งออก รวมถึงความต้องการใช้ยาง บวกกับจีนผู้ใช้ยางรายใหญ่เพิ่งประกาศตัวเลขการลงทุนของ
ต่างประเทศในจีน พบว่าตัวเลขพุ่งสูงขึ้นด้วย ปัจจัยเหล่านี้ผลักดันให้เศรษฐกิจโลกรวมทั้งราคายางปรับตัว
สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ที่กระทรวงเกษตรฯ และ กยท.ให้ความสาคัญคือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา และ
ต้องการเห็นราคายางแกว่งในกรอบแคบ ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนจัดทานโยบายรองรับ ส่วนระดับราคา
ยางจะพุ่งทะลุ 100 บาท/กก.หรือไม่ คงไม่พุ่งสูงเหมือนหลายปีก่อนหน้านี้ที่เศรษฐกิจจีน กับอินเดียขยายตัว
รวดเร็วพร้อม ๆ กัน แต่แนวโน้มยังเป็นเทรนด์ขาขึ้น เกษตรกรจะได้รับผลดี ซึ่งจะส่งผลบวกต่อเนื่องต่อ
เศรษฐกิจด้วย
ราคายางดีดทะลุ 80 บาท/กก.
ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานจากการสารวจพบว่า สถานการณ์ราคายางพารายังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ย. 2559 ล่าสุดวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาพุ่งทะลุ 80.29 บาท/กิโลกรัม ยางแผ่นดิบ 77.25 บาท/กก. น้ายางสด (ณ
โรงงาน) 66.50 บาท/กก. ราคา FOB กรุงเทพฯ 85.70 บาท/กก. RSS 3 โตเกียว 85.23 บาท/กก. ส่วนยาง
ก้อนถ้วยที่ซื้อขายในภาคอีสาน ภาคเหนือ ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 33-35 บาท/กก. จึงนับเป็ นข่าวดีสาหรับ
ชาวสวนยาง และผู้ผลิตสินค้าต่าง ๆ เพราะยางราคาดีได้เข้ามาช่วยเติมกาลังซื้อในต่างจังหวัดให้คึกคักขึ้น
ในช่วงสิ้นปีนี้หลังจากซบเซามานาน

อานิสงส์ปัจจัยบวกใน-นอก
แหล่งข่าวจากวงการยางพาราเปิดเผยว่า สาเหตุที่ราคายางพุ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิ ราคายางตลาดล่วงหน้า
โตเกียวปรับตัวสูงขึ้น จากค่าของเงินเยนและเงินบาทที่อ่อนค่า โดยเฉพาะเยนอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 10
เดือน ประกอบกับนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ หลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่
แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง และธนาคารกลางยุโรปจะยังคงเดินหน้าใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่องค์การ
สวนยาง (อสย.) ก็เริ่มเข้ามาซื้อยาง รวมถึงปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากฝนตกหนักในภาคใต้ของ
ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ไม่เพียงพอกับความต้องการซื้อของผู้ประกอบการในประเทศ และผู้ผลิตยางล้อ
ในประเทศญี่ปุ่น จีน สหภาพยุโรป และอินเดีย
สต๊อกยางจีน-ญี่ปุ่นลดฮวบ
นอกจากนี้ ราคายางยังได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ามัน
(โอเปก) และนอกกลุ่มโอเปก ลดกาลังการผลิตน้ามันเริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค. 2560 เป็นต้นไป ทาให้ราคายาง
ปรับตัวสูงขึ้นจากราคายางสังเคราะห์ที่ผลิตจากน้ามันจะปรับตัวขึ้น ทั้งนี้ช่วง 10 เดือนแรกปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีถึง
เดือน ต.ค. ไทยส่งออกยางทั้งสิ้น 3,139,314 ตัน ลดลง 8.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ส่วนมูลค่า
ส่งออกรวม 132,329.33 ล้านบาท ลดลง 20.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ทาให้สต๊อกยางพาราทั้ง
ของจีนและญี่ปุ่นลดลงกว่าปกติ ในขณะที่เศรษฐกิจจีนในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเริ่มฟื้นตัวในหลายด้าน ความ
ต้องการใช้ยางมีเพิ่มขึ้น
จีนส่งทีมซื้อตรงในแหล่งผลิต
แหล่งข่าวกล่าวว่า ล่าสุดปัจจัยที่ดึงให้ราคายางพาราสูงขึ้นมาจากบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจของจีนเริ่มบุก
เข้ามาซื้อยางพาราโดยตรงจากสถาบันเกษตรกร และพ่อค้ายางในท้องถิ่นของไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในภาค
อีสานและภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งเปิดกรีดใหม่ ส่วนในภาคตะวันออกก็มีบริษัท ยูนเฟงรับเบอร์ (ประเทศไทย)
จากัด กลุ่มทุนจีนจากมณฑลชานตง ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมาก และทารายได้มากเป็นอันดับสองของจีน
เข้ามาตั้งโรงงานขนาดใหญ่ที่จังหวัดจันทบุรีในปีนี้ โดยเปิดรับซื้อยางก้อนถ้วยเพื่อนาไปผลิตยางแท่งไม่อั้น
เช่นกัน

5 เสือส่งออกแข่งรับซื้อ
ปัจจัยดังกล่าวทาให้การควบคุมราคายางจะขึ้นหรือลงของกลุ่ม 5 เสือค้ายางของไทยเริ่มเสื่อมมนต์ขลัง ได้แก่
กลุ่ม บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ STA กลุ่ม บจ.ไทยฮั้วยางพารา กลุ่ม บจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป บจ.
เซาท์แลนด์รับเบอร์ และกลุ่ม บจ.วงศ์บัณฑิต จากัด ที่ส่งออกยางไม่ต่ากว่าปีละ 2.5 ล้านตัน เริ่มทาได้ลาบาก
ขึ้น เมื่อตลาดโลกมีความต้องการยางพาราเพิ่มจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว จึงแข่งกันรับซื้อในราคาสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว
ล่าสุดนอกจากต้องรับซื้อยางแข่งกับกลุ่มจีนที่เข้ามารับซื้อยางโดยตรงกันสหกรณ์ยาง รวมทั้งสถาบันเกษตรกร
ถึงแหล่งปลูกยางแล้ว ผู้ค้าและผู้ส่งออกยางรายใหญ่ยังพยายามกว้านซื้อยางพาราเก็บในสต๊อกส่งออกด้วย
เพราะเกรงว่าซัพพลายยางที่มีน้อยลง ขณะที่ความต้องการยางในตลาดโลกเพิ่มขึ้น หากไม่รีบแย่งซื้อ ถ้าราคา
ปรับสูงขึ้นอีกจะเสียโอกาส และทาให้ต้นทุนพุ่งสูงขึ้น
จีนบุกซื้อยางแท่งอุดรฯ 600 ตัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 13 ธ.ค. 2559 มีการลงนาม MOU ระหว่าง JIHUA YUEYANG NEW MATERIAL
TECHNOLOGY CO., LTD. จากจีน กับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จากัด เพื่อสั่งซื้อยางแท่ง STR
20 จานวน 600 ตัน มูลค่า 39 ล้านบาท เฉลี่ย กก.ละ 65 บาท
นายสมพงษ์ หมั่นมา ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอ จากัด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี กล่าวว่า
สหกรณ์จะทาหน้าที่รวบรวมยางก้อนถ้วยส่งให้กับโรงงาน สกย. ที่ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ทาการผลิตยาง
แท่ง STR 20 เริ่มตั้งแต่เดือน ก.พ. 2560 หากไม่เพียงพอจะรวบรวมจากในพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ปัจจุบันสหกรณ์
มีสมาชิก 550 ราย
นายอนันต์ คัมภิรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บจ.ไซแอม ธุรกิจ แอนด์ เทรดดิ้ง กล่าวว่า การ MOU ครั้งนี้เป็น
เครื่องยืนยันว่า บริษัท JIHUA จากจีน ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่ได้รับสัมปทานในการจัดหาอุปกรณ์ให้กองทัพจีน มี
ความต้องการยางแท่ง STR 20 หากสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านดอนหอจัดส่งได้ตามเป้าหมาย จะสั่งออร์เดอร์
เพิ่มรอบต่อไปอีก

ดันเศรษฐกิจ-กาลังซื้อกระเตื้อง
ส่วนพ่อค้ายางรายใหญ่ใน จ.สงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดภาวะขาดแคลนยาง และยางไม่พอกับความต้องการ
ของตลาดโลก เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน และน้าท่วมพื้นที่ปลูกยางในภาคใต้ ประกอบกับมีการ
โค่นยางปลูกปาล์มน้ามัน และนโยบายทวงคืนผืนป่าหรือห้ามกรีดยางในเขตป่าอนุรักษ์ ปัญหาขาดแรงงานกรีด
ยาง ทาให้ปริมาณน้ายางน้อย จึงมีการแย่งกันซื้อยาง
นายภราดร นุชิตศิริภัทรา รองประธานหอการค้า จ.ตรัง และเลขานุการประธานชมรมชาวสวนยางพารา จ.
ตรัง เปิดเผยว่า ราคายางที่ปรับขึ้นมาจากอุปสงค์ และอุปทานของตลาดโลก ถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ใช่
ฝีมือของใคร จึงคิดว่าอาจพุ่งขึ้นแค่ระยะสั้น และไม่เสถียร ชาวสวนยางอย่าเพิ่งดีใจ หรือสร้างหนี้เพิ่ม
นางกุสุมา หงษ์ชูตา ประธานหอการค้า จ.บึงกาฬ กล่าวว่า ราคายางตอนนี้ทาให้ชีวิตชาวบ้านดีขึ้นมาก เพราะ
บึงกาฬรายได้หลักมาจากยางพารา และข้าว ขณะนี้ยางก้อนถ้วยซื้อขายที่ 34-35 บาท/กก. จากเดิมครอบครัว
หนึ่งมีรายได้วันละ 100-200 บาท ก็ขึ้นมาเป็น 300-500 บาท การค้าขาย การท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้น
นายฐากูร ฉั่ววิเชียร อดีตประธานหอการค้า จ.พัทลุง เปิดเผยทานองเดียวกันว่า ราคายางที่ขยับขึ้นทาให้
เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจภาคใต้ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว ทาให้ประชาชนมี
กาลังซื้อมากขึ้น ขณะที่การท่องเที่ยวภาคใต้ตอนบนก็จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น นอกจากนั้นยังมีกาลังซื้อมาจากเงิน
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล จะช่วยทาให้กาลังซื้อดีขึ้น มีการจับจ่ายเพิ่มขึ้น
มู้ดจับจ่ายเกษตรกรดีขึ้น
ด้านนางสาววารินทร์ ชินวงศ์ ประธานหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า นครศรีธรรมราชมีพื้นที่ปลูกยาง
1,500,000 ไร่ รายได้ครัวเรือนกว่าครึ่งมาจากยางพารา ที่ผ่านมาราคายางดิ่งลงตลอด เมื่อราคาปรับสูงขึ้น จึง
ส่งผลดีทางด้านจิตวิทยา ทาให้กับเกษตรกรมีมู้ดที่ดีขึ้น
นายวีระศักดิ์ สินธุวงศ์ ประชาสัมพันธ์ สภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย
(สยยท.) กล่าวว่า ราคายางที่ขยับสูงขึ้นกว่า 1 เท่าตัวในช่วงนี้ ส่งผลดีทาให้เศรษฐกิจไทยกระเตื้องขึ้น

ด้านนายสวัสดิ์ ลาดปาละ นายกสมาคมเครือข่ายเกษตรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทยภาคเหนือ เปิดเผยว่า
ราคายางที่ปรับตัวดีขึ้นจะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยาง ทาให้มีกาลังซื้อมากขึ้น และจะออกมาจับจ่ายใช้
สอยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คึกคัก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยาวไปถึงช่วงต้นปี
2560
ขณะที่นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ์ไพบูลย์ ประธานหอการค้า จ.เลย ยังเป็นห่วงว่าการปรับขึ้นของราคายางจะแค่
ระยะสั้น ปี 2560 ราคาอาจกลับมาผันผวนอีก ดังนั้นรัฐบาลต้องหามาตรการอื่นมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
หุ้นกลุ่มยางดี๊ด๊ากอดคอกันบวก
ด้านความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้น นางสาวนารี อภิเศวตกานต์ นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์ (บล.) ฟิลลิป (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การปรับขึ้นต่อเนื่องของราคายาง เป็นปัจจัยเชิงบวกสาคัญ
ในการผลักดันราคาหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางในขณะนี้ โดยเฉพาะแรงหนุนหลักที่จะทาให้
ทิศทางยอดขายของแต่ละบริษัทกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น และกาไรที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการตั้งสารองด้อยค่าของ
สินค้าจะปรับตัวลดลงคาดว่าทิศทางราคายางจากนี้ถึงกลางปีหน้าจะอยู่ในช่วงขาขึ้นต่อ เพราะยังมีแนวโน้มที่ดู
ดี ประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีฝนตกในภาคใต้ ยางออกสู่ตลาดน้อยลง รวมถึงทิศทางราคาน้ามันที่ปรับตัวขึ้นสูง
ทาให้ทิศทางราคายางปรับตัวขึ้นตามไปด้วย
“ประเมินว่าช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า ราคาหุ้นของกลุ่มยางจะปรับตัวดีต่อเนื่อง ตามทิศทางราคายางที่อยู่ในช่วง
ขาขึ้น หลังมีปัจจัยต่าง ๆ หนุนราคายางเข้ามาจานวนมาก”
ขณะที่ความเคลื่อนไหวหุ้นกลุ่มยางพาราในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (14 พ.ย.-14 ธ.ค. 59) พบว่ากอดคอกันบวก
ต่อเนื่อง นาโดย บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ปรับขึ้น 14.62% มาอยู่ที่ราคา 14.90 บาท จากเดิมที่
ระดับ 13.00 บาท, บมจ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) (TRUBB) ปรับขึ้น 47.30% มาอยู่
ที่ 2.18 บาท จากเดิมที่ระดับ 1.48 บาท และ บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ (NDR) ทรงตัวเท่าเดิม ที่ระดับ 4.28 บาท

