IRCoชี ้ความต้ องการใช้ ’ยาง’เป็ นบวก เตรี ยมเฝ้าระวังราคาตลาดโลกใกล้ ชิด
IRCo เผยผลประชุมครั้งล่าสุด ปัจจัยพื้นฐานทั้งความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ซื้อ และปริมาณยางของประเทศผู้ผลิต
อยู่ในทิศทางบวก แจงการแกว่งของราคายางในช่วงที่ผ่านมา ผลจากการเก็งกาไรเกินควร กระทบต่อราคายาง เตรียมเฝ้า
ระวังราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชิด
23 เม.ย.60 นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมทุน
ยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) เปิดเผยว่า ในการประชุม IRCo ในครั้งนี้ว่า ประเทศ
สมาชิก IRCo ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีการประชุมหารือร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นการรักษา
เสถียรภาพราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ราคายางมีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างสูง ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในทิศ
ทางบวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจ้านวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน้้าท่วมใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ท้าให้กระทบจ้านวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า
วิกฤตน้้าท่วมภาคใต้ของไทยมีส่วนต่อการลดปริมาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับ ในช่วง
ราคายางต่้ามีหลายประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่
ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่้าลงทั้ง 3 ประเทศเปลี่ยนไปท้าอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่มจากการท้าอาชีพ
อื่น เพราะฉะนั้น ปริมาณของยางพาราในห้วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้
ทั้งนี้ การวิเคราะห์จากปัจจัยด้านความต้องการใช้ยาง ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ ธุรกิจยานยนต์ พบว่า จ้านวน
ของยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งในกลุ่มของประเทศในจีน ยุโรป ญี่ปุ่น พบว่ามี อัตรา
การเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมาก ถึง 7% – 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น 7.37%ยุโรปเพิ่มมากขึ้นถึง 8.42% ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น
12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการย่อตัวลงเล็กน้อยคือ 1.51% เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าโดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ยังมีความต้องการใช้ยาง
สูง ในขณะเดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้ยางจากตัวเลขของ IMFมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น อเมริกา แม้จะ
เติบโตขึ้นเป็น 2.3% แต่ยังเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยุโรป1.7% ญี่ปุ่น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2%
เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของสต็อกเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญ ปัจจุบันอัตราส่วนของสต็อกกับการบริโภคยังอยู่
ค่อนข้างต่้า และมีโอกาสที่จะท้าให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน (China Rubber
Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9%ซึ่งเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ถึง 5% ท้าให้รัฐบาล
จีน มีการสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น น้าไปสู่ธุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น
ไปด้วย ทั้งนี้ สต๊อกยางของโลก ในไตรมาสแรกของปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ การคาดการณ์ความต้องการใช้ยาง
ธรรมชาติของปีเดียวกัน มีสูงถึง 12.7 ล้านตัน ซึ่งยังมีโอกาสในการเก็บสต็อกเพิ่มมากขึ้นอยู่มาก

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นดีมานต์หรือซัพพลายเป็นไปในเชิงบวก แต่สิ่งที่ท้าให้เกิดราคายางแกว่ง
ในช่วงที่ผ่านมา มาจากการเก็งก้าไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่ส้าคัญๆ ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจอย่าง
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้้ามัน ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 3.6 % ขณะที่ดัชนีในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมมี
การเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาอยู่เพียง 6.7% แต่ในตลาดยางกลับ
พบว่า มีการเก็งก้าไรสูงถึง 16.6 %แสดงว่าการเก็งราคาไม่สะท้อนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นเรื่องการเก็งก้าไรจากการสร้าง
กระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงข่าวเท่านั้น
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าอุตสาหกรรมยางพารายางยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง
คณะกรรมการบริหารจาก 3 ประเทศ มีความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดที่มีการเก็งก้าไรค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงระดับราคาที่
ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ สิ่งเหล่านี้ IRCO จะท้าหน้าที่เข้ามามีบทบาทในการรักษาระดับราคาให้มี
เสถียรภาพมากขึ้น เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกว่าจะเติบโตและกว่าจะสามารถกรีดออกมาเป็นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่
เป็นยางเทียมใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันในการท้าการผลิต เพราะฉะนั้น ความส้าคัญของยางธรรมชาติยังมีอยู่แน่นอน และยังมี
ความส้าคัญต่อความต้องการใช้อีกมาก
ประธาน IRCo กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมการ IRCOที่ร่วมประชุมในครั้งนี้จะน้าเสนอประเด็นเหล่านี้ต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะมีการประชุมร่วมกันในเร็วๆ นี้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องที่ท้าให้ราคา
ยางพารามีเสถียรภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การพยายามผลักดันเรื่องการซื้อขายในตลาดที่เป็นตลาดซื้อขายส่งมอบมากขึ้น
แทนตลาดที่เป็นตลาดลักษณะเก็งก้าไร เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย และลดความเสี่ยงจากการเก็งก้าไร ซึ่งตลาด
ยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมทั้ง 3 ประเภทแล้วแต่พยายามผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้มากที่สุด จะ
สามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่า จะท้าการศึกษาแนวทาง
เพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรือแนวโน้มของราคา เพื่อก้ากับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจ
หมายถึง การประกาศใช้แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณการส่งออกครั้งที่ 5 ด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับการเห็นชอบ
จากทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคุมปริมาณการส่งออกใช้มาแล้วในปีที่ผ่านมา และ
ได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่จะน้ากลับมาใช้ควบคุมเพื่อให้ราคายางไม่แกว่งตัวมาก
เกินไป

Three countries consider export curbs to stabilise rubber
prices(24/04/2560)
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BANGKOK: Thailand, Indonesia and Malaysia are considering curbs on natural rubber exports to
stabilise prices.
Prices fall: A file picture showing a worker collecting latex at a plantation in Jember, Indonesia.
Rubber futures in Tokyo dropped 19 this year and Thai prices fell 5.2 as concerns about a supply
shortage due to floods in Thailand eased. – Reuters
Excessive speculation resulted in “unfair prices” for both producers and consumers and there’s
concern about recent price volatility, the International Rubber Consortium said in a statement
yesterday. The group is the operating arm of the International Tripartite Rubber Council, which
represents governments and exporters from Thailand, Indonesia and Malaysia.
Rubber futures in Tokyo dropped 19% this year and Thai prices fell 5.2% as concerns about a supply
shortage due to floods in Thailand eased. The three countries last year agreed to reduce exports by
700,000 tonnes to boost prices.
Together, they account for about 70% of global exports. “Prices are below fundamentals,” Titus
Suksaard, governor of the Rubber Authority of Thailand, said at a joint media briefing in Bangkok.
Production from top exporters is poised to decline this year, while demand remains strong with
increasing car sales in China, Europe and Japan, he said.
- See more at: http://www.rubberthai.com/index.php/newsyang/rubber-prices-and-economicfactors-involved4/item/13690-three-countries-consider-export-curbs-to-stabilise-rubber-prices-2404-2560#sthash.ltChxNP7.dpuf

กนย.ขยายเวลาโครงการให้สินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรออกไปอีก 1 ปี
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กนย.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2560 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพาราทั้งระบบ ในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท หลังพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังไม่คืน
เงินกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงมีการขยายเวลาออกไปอีก 1 ปีทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้มี
การขยายสิทธิให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งโครงการนี้ช่วยเหลือ
เกษตรกรไปแล้วถึง 5 แสนครัวเรือน แต่ยังมีเกษตรกรที่ยังตกค้างไม่ได้รับสิทธิอีก 11,000 ครัวเรือน จึงได้ขยายออกไปอีก 30
วันเพื่อให้เกษตรที่ตกค้างเข้าร่วมโครงการพร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังมีมติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายางไปจนถึง 31 พ.ค.63ผู้ว่าฯ
กนย. ระบุว่า ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแกผู้ประกอบการยางพารา โดยรัฐบาลจะ
สนับสนุนดอกเบี้ยในอัตรา 3% ให้กับผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลจะไม่ต้องรับซื้อและเก็บสต็อกยาง ซึ่งมติที่ประชุมวันนี้จะมีการ
เสนอให้ ครม.พิจารณาต่อไปส้าหรับสถานการณ์สต็อกยางพาราในประเทศนั้น นายธีธัช กล่าวว่า ขณะนี้มีอยู่ไม่ถึง 2 แสนตัน
ขณะที่สต็อกยางในตลาดโลกพบว่ายังมีความต้องการใช้ยางเป็นจ้านวนมาก โดยในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดว่าจะมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น 7-12% โดยเฉพาะประเทศจีนขยายตัวถึง 12.7% ส่งผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อนับไปผลิตล้อยาง
เพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และส่งออกให้น้อยลง ซึ่ง
จากข้อมูลล่าสุด พบว่าไทยมีปริมาณยางถึง 4 ล้านตัน แต่ใช้ในประเทศเพียง 6 แสนล้านตัน จึงตั้งเป้าการใช้ยางในประเทศให้
เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หรือ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจ้าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนส่วนราคายางล่าสุดเมื่อเทียบกับปีที่
แล้ว ในช่วงเดือนมกราคม ราคายางเพิ่มสูงขึ้นถึง 100% โดยเห็นได้จากราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 จากปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ
30 กว่าบาท/กก.เท่านั้น แต่วันนี้ราคาขึ้นไปอยู่ที่ 70 บาท/กก. ทั้งนี้ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าราคายางมีการสวิงตัว ซึ่ง
สาเหตุมาจากการเก็งก้าไรในตลาดล่วงหน้า ทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นบวก จึงขอเตือนคนที่จะลงทุนให้มีการติดตามข้อมูลจาก
ทางภาครัฐอย่างใกล้ชิดส่วนนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพาราก็เป็นไปตามแผนระยะ 7 ปี ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้ว โดย
จะลดพื้นที่ปลูกยาง 4 แสนไร่ต่อปี และหันไปปลูกยางพันธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจอื่นแทน

วันที่ 23 เม.ย. 60
หัวข้อข่าว นักเก็งก้าไร ท้าราคายางแกว่ง IRCo งัดแผนลด
ส่งออก สร้างเสถียรภาพราคายาง

นักเก็งกำไร ทำรำคำยำงแกว่ ง IRCo งัดแผนลดส่ งออก สร้ ำงเสถียรภำพรำคำยำง

HIGHTLIGHT : IRCo เผยผลประชุมครั้งล่าสุด ปัจจัยพื้นฐานทั้งความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ซื้อ
และปริมาณยางของประเทศผู้ผลิตอยู่ในทิศทางบวก การแกว่งของราคายางในช่วงที่ผ่านมา ผลจากการ
เก็งกาไรเกินควร กระทบต่อราคายาง เตรียมเฝ้าระวังราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชิด พร้อมเสนอแนวทาง
สร้างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
ดร.ธีธัช
สุขสะอาด ประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International
Rubber Consortium : IRCo) แถลงผลการประชุม IRCo ที่จัดขึ้นในกรุงเทพว่า ประเทศ
สมาชิก IRCo ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีการประชุมหารือร่วมกันโดยเฉพาะ
ประเด็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ราคายางมีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้าง
สูง ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในทิศทางบวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจ้านวนมาก เนื่องจาก
สภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน้้าท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ท้าให้กระทบกับปริมาณของยางพารา
ที่ออกมาช่วงนั้น

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า วิกฤตน้้าท่วมภาคใต้ของไทยมีส่วนต่อการลดปริมาณซัพพลายของยาง
ธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับ ในช่วงราคายางต่้ามีหลายประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง
ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา
เมื่อราคายางต่้าลงทั้ง 3 ประเทศเปลี่ยนไปท้าอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่มจากการท้าอาชีพอื่น เพราะฉะนั้น
ปริมาณของยางพาราในห้วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้
ประธาน IRCo กล่าวเพิ่มเติมว่า หากวิเคราะห์จากปัจจัยด้านความต้องการใช้ยาง ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ
ธุรกิจยานยนต์ จะพบว่า จ้านวนของยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งใน
กลุ่มของประเทศในจีน ยุโรป ญี่ปุ่น พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น
12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น 7.37% ยุโรปเพิ่มมากขึ้นถึง 8.42% ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 12.33% แม้ใน
สหรัฐอเมริกาอาจมีการย่อตัวลงเล็กน้อยคือ 1.51% เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม
จะเห็นว่าโดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ยังมีความ
ต้องการใช้ยางสูง ในขณะเดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้ยางจากตัวเลขของ IMF มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นด้วย
ยกตัวอย่างเช่น อเมริกา แม้จะเติบโตขึ้นเป็น 2.3% แต่ยังเพิ่มจากปีที่
แล้ว 0.7% ยุโรป 1.7% ญี่ปุ่น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอกาส
การเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น
นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของสต็อกเป็นเรื่องที่มีความส้าคัญ ปัจจุบันอัตราส่วนของสต็อกกับการบริโภคยัง
อยู่ค่อนข้างต่้า และมีโอกาสที่จะท้าให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน
(China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึ่งเพิ่มสูง
กว่าที่คาดไว้ถึง 5% ท้าให้รัฐบาลจีน มีการสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยาง
ธรรมชาติมากขึ้น น้าไปสู่ธุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย
ทั้งนี้ สต๊อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ยางต่อปีมี 12.7 ล้านตัน ซึง่
โอกาสในการเก็บของสต็อกยังมีอยู่มาก
ประธาน IRCo กล่าวย้้าว่า ปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นดีมานต์หรือซัพพลายเป็นไปในเชิงบวก แต่สิ่งที่ท้าให้เกิด
ราคายางแกว่งในช่วงที่ผ่านมา มาจากการเก็งก้าไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่ส้าคัญๆ
ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างการเปลี่ยนแปลงของราคาน้้ามัน ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 3.6
% ขณะที่ดัชนีในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาอยู่เพียง 6.7% แต่ในตลาดยางกลับพบว่า มีการเก็งก้าไรสูงถึง 16.6 %แสดงว่า
การเก็งราคาไม่สะท้อนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นเรื่องการเก็งก้าไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิง
ข่าวเท่านั้น

“ณ วันนี้อุตสาหกรรมยางพารายางยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง คณะกรรมการบริหารจาก 3
ประเทศ มีความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดที่มีการเก็งก้าไรค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็นธรรม
กับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ สิ่งเหล่านี้ IRCO จะท้าหน้าที่เข้ามามีบทบาทในการรักษาระดับราคาให้
มีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกว่าจะเติบโตและกว่าจะสามารถกรีดออกมาเป็นผลผลิต
ได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันในการท้าการผลิต เพราะฉะนั้น ความส้าคัญของยาง
ธรรมชาติยังมีอยู่แน่นอน และยังมีความส้าคัญต่อความต้องการใช้อีกมาก”
ประธาน IRCo กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมการ IRCO ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้จะน้าเสนอประเด็นเหล่านี้ต่อที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะมีการประชุมร่วมกันในเร็วๆ นี้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้าไปมี
บทบาทในเรื่องที่ท้าให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น การพยายามผลักดันเรื่องการซื้อขายในตลาดที่เป็นตลาดซื้อขายส่งมอบมากขึ้นแทนตลาดที่
เป็นตลาดลักษณะเก็งก้าไร เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย และลดความเสี่ยงจากการเก็งก้าไร ซึง่
ตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมทั้ง 3 ประเภทแล้ว แต่พยายามผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้น
ให้มากที่สุด จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง
คณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่า จะท้าการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรือ
แนวโน้มของราคา เพื่อก้ากับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึง การประกาศใช้
แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณการส่งออกครั้งที่ 5 ด้วย
อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้
การควบคุมปริมาณการส่งออกใช้มาแล้วในปีที่ผ่านมา และได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้น
อาจจะเป็นแนวทางที่จะน้ากลับมาใช้ควบคุมเพื่อให้ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไป

วันที่ 20 เม.ย. 60
หัวข้อข่าว กรดฟอร์มิกปลอมระบาดทางภาคอีสาน

กรดฟอร์มิกปลอมระบาดทางภาคอีสาน

“สารจับตัวยาง” ยังเป็นประเด็นที่สร้างความเสียหายและเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ผลิตยางก้อนถ้วยอยู่อย่างต่อเนื่อง จากการ
ที่ผู้ประกอบการจ้าหน่ายสารจับตัวยางที่มีส่วนประกอบของกรดซัลฟิวริกและเกลือแคลเซียมคลอไรด์ที่ส่งผลกระทบต่อยาง
ก้อนถ้วยที่จะน้าไปผลิตเป็นยางแท่งและยางล้อ
ตามค้าแนะน้าการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้
แนะน้า ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้กรดฟอร์มิกในการจับตัวยางก้อนถ้วยเนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่สลายตัวง่าย ไม่มีผลตกค้างใน
ยางและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้ยางที่มีความยืดหยุ่นดี สมบัติทางกายภาพดี แต่ผู้ประกอบการบางรายจงใจผลิตสาร
จับตัวยางที่มีส่วนประกอบซัลเฟตและเกลือคลอไรด์เพื่อช่วยให้ยางจับตัวเร็ว มีการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริง อวดสรรพคุณต่างๆ
มากมาย ว่าเป็นสารชีวภาพ สารอินทรีย์ สารออแกนิคให้เข้าใจว่าปลอดภัย ได้น้าหนักดี จับตัวเร็ว สู้ฝน ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง จึงได้ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างสารจับ
ตัวยางทางภาคอีสานรวม 22 ตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องมือ Ion Chromatography พบว่ามี
เพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้นที่เป็นกรดฟอร์มิกแท้ความเข้มข้น 94% ตรงตามฉลากที่ระบุ ส่วนอีก 8 ตัวอย่างหรือร้อย
ละ 36.4 เป็นกรดฟอร์มิกเช่นกันแต่ความเข้มข้นไม่เป็นไปตามที่ระบุ ซึ่งตรวจพบเพียง 17.89 – 82.92% เท่านั้น ทั้ง ๆ ที่
ฉลากระบุ 94% บ้าง 100% บ้าง
นอกจากนี้มี 7 ตัวอย่างหรือร้อยละ 31.8 ที่เป็นกรดซัลฟิวริกพบระดับความเข้มข้นระหว่าง 36.17 – 99.74% โดยที่
บนฉลากจะตั้งชื่อทางการค้าเป็นชื่ออื่นทั้งหมด และยังมีอีก 5 ตัวอย่างหรือร้อยละ 22.7 ที่พบทั้งกรดฟอร์มิกผสมแคลเซียม
คลอไรด์ และกรดซัลฟิวริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และที่เหลืออีก 1 ตัวอย่างเป็นแคลเซียมคลอไรด์ล้วน ๆ ที่มีความ
เข้มข้น 36.78%
นอกจากนี้จากการตรวจสอบปริมาณโลหะด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy ทั้งกรดฟอร์มิกปลอม
และกรดอื่นที่ไม่ได้ระบุชนิดของสารเคมียังพบโลหะธาตุของแคลเซียมตั้งแต่ระดับ 0.17 – 5,340 ppm แมกนีเซียม
ระหว่าง 0.11 – 49.28 ppmธาตุเหล็ก 0.02 – 0.53 ppm และทองแดงน้อยกว่า 0.01 ppm

จากการศึกษาของปรีดิ์เปรม, 2557 พบว่าหากน้้ายางมีปริมาณแคลเซียมเกินกว่า 500 ppm ขึ้นไปจะท้าให้ยางขาด
ความยืดหยุ่น ยางมีความหนืดต่้า และมีปริมาณความชื้นสูง ซึ่งปริมาณโลหะธาตุที่อยู่ในน้้ายางจะส่งผลต่อรอยต้าหนิที่เกิดขึ้น
บนผลิตภัณฑ์ได้โดยเกิดรอยแตกท้าให้แรงรับน้้าหนักบริเวณนั้นเสียไป
ที่ส้าคัญเกษตรกรไม่สามารถแยกแยะได้ว่าขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกจริง ขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกปลอม สร้างความ
สับสนให้กับเกษตรกร เนื่องจากสารจับตัวยางที่ระบุว่ากรดฟอร์มิกนั้น ก็ยังไม่ใช่กรดฟอร์มิกตามที่ระบุ แต่ถึงแม้ว่าบางยี่ห้อ
เป็นฟอร์มิกแต่ก็มีความเข้มข้นน้อยกว่าตามที่ระบุอยู่มาก
นอกจากนี้กลุ่มเกษตรกรบางรายได้หารือพร้อมตั้งข้อสงสัยการใช้กรดในการจับตัวยางผลิตยางก้อนถ้วยโดยแจ้งว่า
กรดที่ระบุว่าเป็นกรดฟอร์มิกนั้น เกิดผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรง เป็นแผลลึกเข้าไปในเนื้อต่างจากกรดฟอร์มิกที่เคยใช้ใน
อดีต ซึ่งจากการที่ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงสามารถทราบชนิดและปริมาณของกรดชนิดต่าง ๆ ได้ค่อนข้างแม่นย้า จึงท้า
ให้เรื่องดังกล่าวกระจ่างเห็นถึงความเห็นแก่ได้ของผู้จ้าหน่ายสารจับตัวบางรายที่เอาเปรียบผู้บริโภคสร้างความเสียหายต่อ
คุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง
หลอกลวงผู้บริโภค
ผลการทดสอบดังกล่าวสามารถทราบส่วนประกอบของสารเคมีและโลหะชนิดต่าง ๆ ที่ปลอมปน ถือว่า
ผู้ประกอบการจ้าหน่ายสารจับตัวมีเจตนาในการหลอกลวงผู้บริโภค โฆษณาชวนเชื่อเกินความจริง ให้เกษตรกรหลงเชื่อถึง
ความปลอดภัย โดยอ้างว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม น้้ายางสามารถจับตัวแข็งตัวไวกว่า ก้อนยางสีสวย ไม่ติดก้นถ้วย ยาง
ไม่เหนียว ไม่มีกลิ่นของสารระเหยที่รุนแรงกับจมูก ไม่แสบคันเมื่อสัมผัส ขี้ยางไม่มีกลิ่นเหม็นและได้น้าหนักยางเพิ่มขึ้น ซึ่งค้า
กล่าวอ้างดังกล่าวถือว่าเป็นการกระท้าความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มาตรา 22
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวสวนยาง
จากการตรวจสอบราคาจ้าหน่าย “กรดปลอม” ที่ระบุไว้บนฉลากว่าเป็นกรดฟอร์มิกเข้มข้น 94% มีสัญลักษณ์แตกต่างกัน ใน
ร้านค้าปลีกระบุความเข้มข้น 94% ปริมาตร 5 ลิตร ราคาจ้าหน่ายแกลลอนละ 250 - 270 บาท แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่ามีความเข้มข้นของกรดฟอร์มิกไม่เกิน 87% และสารอื่นผสมอยู่ ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะปลอมปนสารชนิดอื่นลงไปซึ่งมี
มูลค่าไม่มากนัก แต่ก็สร้างความเสียหายให้กับคุณภาพยางและผลต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล สุขภาพของเกษตรกรและ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งเกษตรกรต้องซื้อของที่แพงโดยไม่จ้าเป็นอีกด้วย

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติ
จากข้อมูลส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 ผลผลิตยางทางภาคอีสานทั้งหมดมีปริมาณทั้งสิ้น636,531 ตัน และจากการ
ใช้กรดปลอมพบว่าคุณภาพยางไม่ได้มาตรฐานและกว่าร้อยละ 50 ที่พบๆ ว่าสารจับตัวยางมีส่วนผสมของกรดซัลฟิวริกแทบ
ทั้งสิ้น รวมทั้งบางยี่ห้อมีเกลือผสมอยู่
ทั้งนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะคุณภาพยางในภาพรวมเท่านั้น ยังเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของเกษตรกรชาวสวน
ยาง ต่อสุขภาพอนามัย ผลต่อหน้ายาง และสิ่งแวดล้อมซึ่งจะประเมินค่าไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้น
มาตรการในอนาคต
การยางแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมคุณภาพยางต้นน้้าระดับประเทศ ควรมีมาตรการในการควบคุม
สารจับตัวยางทุกชนิดในเชิงการค้าโดยจะต้องร่วมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งส้านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ผู้จ้าหน่ายจะต้องขอขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย เพื่อท้าการควบคุมคุณภาพ
ยางไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยางที่ดีที่สุดในโลก #ยางพารา #วิชาการ

เรื่อง : ปรีดิ์เปรม ทัศนกุล นักวิทยาศาสตร์ช้านาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 เม.ย. 60
หัวข้อข่าว บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ ประชุม
หารือแนวทางการแก้ปัญหายางพาราระยะยาว

บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหายางพาราระยะยาว ในขณะที่
ราคายางโลกยังผันผวนแม้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานกรรมการบริษัทร่วมทุน
ยางพาราระหว่างประเทศ (IRCO) เป็นประธานแถลงข่าวแนวทางการแก้ปัญหายางพาราระยะยาวของประเทศ
สมาชิก IRCO ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยระบุว่าที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์ยางพาราที่
ปัจจุบันพบว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงและราคายางธรรมชาติในตลาดโลกมีความผันผวน ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ซึ่งที่ประชุมฯต้องเร่งหาแนวทางให้ราคาในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น อาทิการ
สนับสนุนให้ทั้ง 3 ประเทศเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการใช้ยาง
อย่างไรก็ตาม IRCO พยายามรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูก
ยางและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะตลาดล่วงหน้าที่มีการเก็งก้าไรค่อนข้างสูง ซึ่งจะท้าให้เกิดความไม่เป็นธรรม
ในระบบ
ส้าหรับราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 68.62 บาทต่อกิโลกรัม
ปรับตัวสูงขึ้น 1.50 บาทต่อกิโลกรัม และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.22 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวสูงขึ้น
1.73 บาทต่อกิโลกรัม ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียวโดยได้รับแรงหนุนจากเงินเยนและเงินบาทที่
อ่อนค่าลง ประกอบกับผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาดน้อยเนื่องจากหลายพื้นที่ในภาคใต้ของไทยยังอยู่ในช่วงปิดกรีด

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขันผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกาแหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย

วันที่ 21 เม.ย. 60
หัวข้อข่าว กยท. เตือนเกษตรกร ระวังกรดฟอร์
มิกปลอม

กยท. เตือนเกษตรกร ระวังกรดฟอร์มิกปลอม
เก็บตัวอย่างสารจับยางในพื้นที่ทางภาคอีสาน พบสารจับยางคุณภาพไม่ตรงตามที่ระบุบนฉลาก เมื่อใช้จับ
ตัวยางทาให้ยางเสียหาย ไม่ได้คุณภาพที่ควรจะเป็น ส่งผลต่อเกษตรกร และประเทศชาติ แนะเกษตร
ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซื้อใช้
นางปรีดิ์เปรม ทัศนกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการรณรงค์และสนับสนุนให้
เกษตรกรชาวสวนยาง หันมาใช้กรดฟอร์มิกแทนกรดซัลฟิวริกมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่สลายตัว
ง่าย ไม่มีผลตกค้างในยางและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถผลิตยางที่มีคุณภาพดี ขายได้
ราคา ท้าให้ที่ผ่านมาเกษตรกรตระหนักและหันมาใช้กรดฟอร์มิกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่ผลิตและขาย
สารจับตัวยางบางราย มีการผลิตสารจับตัวยางที่มีส่วนผสมของซัลเฟตและเกลือคลอไรด์เพื่อช่วยให้ยางจับตัว
เร็ว และมีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ท้าให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจผิด และน้ามาใช้จนก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทั้งคุณภาพยาง และสุขภาพของเกษตรกร ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างสารจับตัวยางในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น 22 ตัวอย่าง พบว่า มีเพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้นที่เป็นกรดฟอร์มิกแท้ความ
เข้มข้น 94% ตรงตามที่ระบุในฉลาก ส่วนอีก 8 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 เป็นกรดฟอร์มิกที่มีความ
เข้มข้นไม่เป็นไปตามที่ระบุบนฉลาก มีความเข้มข้นเพียง 17.89 – 82.92 เท่านั้น และอีก 7 ตัวอย่าง หรือร้อย
ละ 31.8 ที่เป็นกรดซัลฟิวริกพบระดับความเข้มข้นระหว่าง 36.17 – 99.74 โดยที่บนฉลากจะตั้งชื่อทางการค้า
เป็นชื่ออื่นทั้งหมด และยังมีอีก 5 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 22.7 เป็นกรดฟอร์มิกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และกรด
ซัลฟิวริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และที่เหลืออีก 1 ตัวอย่างเป็นแคลเซียมคลอไรด์ล้วนๆ ที่มีความเข้มข้นสูง
ถึง 36.78%
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบปริมาณโลหะด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy ทั้ง
กรด ฟอร์มิกปลอมและกรดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุชนิดของสารเคมี พบโลหะธาตุของแคลเซียมตั้งแต่ระดับ 0.17
– 5,340 ppm แมกนีเซียมระหว่าง 0.11 – 49.28 ppm ธาตุเหล็ก 0.02 – 0.53 ppm และทองแดงน้อย
กว่า 0.01ppm ซึ่งจากการศึกษาพบว่า หากน้้ายางมีปริมาณแคลเซียมเกิน 500 ppm ขึ้นไป จะท้าให้ยางขาด
ความยืดหยุ่น มีความหนืดต่้า และมีความชื้นสูง ซึ่งปริมาณโลหะธาตุที่อยู่ในน้้ายางจะส่งผลต่อรอยต้าหนิ เป็ย
รอยแตกที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ได้ท้าให้แรงรับน้้าหนักบริเวณนั้นเสียไป โดยประเด็นส้าคัญคือ เกษตรกรไม่
สามารถแยกแยะได้ว่าขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกจริง ขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกปลอม ท้าให้สร้างความสับสนให้

เกษตรกร เพราะสารจับตัวยางที่ระบุว่ากรดฟอร์มิกนั้น ก็ยังไม่ใช่กรดฟอร์มิกตามที่ระบุ แต่ถึงแม้ว่าบางยี่ห้อ
เป็นกรดฟอร์มิกแต่ก็มีความเข้มข้นน้อยกว่าตามที่ระบุอยู่มาก รวมถึงมีการแจ้งจากกลุ่มเกษตรกรบางรายที่ใช้
กรดฟอร์มิกปลอมดังกล่าว พบว่าเกิดผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรง เป็นแผลลึกเข้าไปในเนื้อ สร้างความ
เสียหายต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย
นางปรีดิ์เปรม กล่าวย้้าว่า จากผลการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยาง
แล้ว ยังเข้าข่ายการหลอกลวงผู้บริโภค และส่งผลในภาพรวมที่เสียหายต่อประเทศชาติ เพราะผลผลิตยางทาง
ภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีที่ผ่านมา มีปริมาณยางทั้งสิ้นประมาณ 636,531ตัน และจากการใช้กรด
ปลอมท้าให้ยางไม่ได้มาตรฐานกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศผู้ส่งออกยางที่มี
คุณภาพประเทศหนึ่งของโลก และเป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม กยท. ในฐานะหน่วยงาน
หลักในการดูแลคุณภาพยางระดับประเทศ จะด้าเนินการตรวจสอบคุณภาพสารจับตัวยางเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงการปลอมปนสารที่ไม่ได้มาตรฐาน และในอนาคตอาจมีมาตรกรในการควบคุมสารจับ
ตัวยางทุกชนิดในเชิงการค้า ซึ่งอาจจะต้องหารือร่วมกับหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ผลิตและ
จาหน่ายขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อทาการควบคุมคุณภาพยางในอนาคต

วันที่ 21 เม.ย. 60
หัวข้อข่าว สถานการณ์ยางวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

สถานการณ์ยางวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแตะระดับ 68.62 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น
1.50 บาท/กก. และยางแผ่นรมควันแตะระดับ 72.22 บาท/กก. ปรับตัวสูงขึ้น 1.73 บาท/กก. ใน
ทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียวโดยได้รับแรงหนุนจากเงินเยนและเงินบาทที่อ่อนค่าลง
ประกอบกับอุปทานยางที่ออกสู่ตลาดน้อยเพราะหลายพื้นที่ในภาคใต้ยังคงอยู่ในช่วงปิดกรีด อีกทั้ง
นักลงทุนขานรับคณะท้างานของประธานาธิบดีสหรัฐจะเปิดเผยมาตรการปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ในไม่
ช้านี้

ที่มา : สถาบันวิจัยยางพารา การยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 เม.ย. 60
หัวข้อข่าว ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตกร

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตกร พร้อมคาดการณ์ตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราอย่างต่อเนื่อง
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุม
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. ครั้งที่. 1/2560 ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลายมาตรการเพื่อดูแลเกษตรกร
สวนยาง ทั้งการขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่สถาบัน
เกษตรกร /การอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง /การขยาย
ระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการ
สร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายาง จนถึง 31 พค. 2563 รวมถึงอนุมัติโครงการ
สนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ผู้ประกอบกิจการยาง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้มี
การเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นและส่งออกให้น้อยลง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพราคา
ยางมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลปริมาณยางล่าสุดพบว่า ไทยผลิตได้ถึง 4 ล้านตัน แต่ใช้ในประเทศเพียง
6 แสนล้านตัน จึงตั้งเป้าการใช้ยาง ในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หรือ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจ้าเป้น
ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน
ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงสต็อคยางพาราในประเทศ โดยยืนยันว่าในขณะนี้
ปริมาณสต็อคลดลง หากระบายออกภายในเดือนหน้าก็จะหมด ขณะที่สต็อคยางในตลาดโลก
พบว่า ในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อย 7-12 โดยเฉพาะ
ประเทศจีนขยายตัวถึงร้อยละ 12.7 ส่งผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อนับไปผลิตล้อยาง
เพิ่มมากขึ้นและมีความต้องการใช้ยางมากกว่า สต็อคที่มีอยู่
ที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 เม.ย. 60
หัวข้อข่าว ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติแห่งชาติ

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งชาติ ย้้าให้มีการเพิ่มสัดส่วน
การใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นและลดการส่งออกให้น้อยลง อันจะส่งผลให้ราคายางในประเทศมี
เสถียรภาพมากขึ้น
วันนี้ (21 เม.ย.60) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท้าเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่
1/2560 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
ถือเป็นวาระส้าคัญ เนื่องจากยางพาราเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องให้ความส้าคัญ เพราะมีความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเกษตรกรจ้านวนมาก ซึ่งขณะนี้ราคายางพารายังอยู่ในราคาที่เหมาะสมจึงขอให้ใช้ห้วง
เวลาที่มีอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์ในการที่จะปรับโครงสร้างเรื่องการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับยางให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจนต่อไป
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพารา โดยจากสถานการณ์โลก ปี
2560 แนวโน้มผลผลิตยางฯ โลกจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ความต้องการใช้ยางฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 3%
โดยเฉพาะความต้องการใช้ยางฯ และความต้องการน้าเข้าของประเทศอินเดีย จีน และยุโรป ท้าให้มีความ
ต้องการรวมประมาณ 4 – 5 แสนตัน ในปี 2560 ส้าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ผลผลิตยางฯ เพิ่มขึ้น
ประมาณ 6% และการส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4% โดยคาดการณ์แนวโน้มของการใช้ยางฯ ในประเทศ
ไทยจะเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความต้องการใช้ยางฯ
ในโครงการของรัฐ
ส่วนสถานการณ์ราคายาง ราคายางแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้ในไตรมาสที่หนึ่ง (ม.ค. ก.พ. มี.ค.) เฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 83 – 70 บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีราคาอยู่
ระหว่าง 35 – 44 บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบ ทั้งนี้ แนวโน้มของราคายางฯ ในปี 2560 เป็นแนวโน้มที่ดีซึ่ง
สอดคล้องกับราคายางฯ ของตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่โตเกียวและสิงคโปร์ อันเนื่องมาจากราคาน้้ามันตลาดโลก
และความต้องการใช้ยางฯในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยผล
การประชุม สรุป ดังนี้
ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการการขออนุมัติขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 10,000
ล้านบาท) ต่อไปอีก 1 ปี ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯ กนย. น้ามติการประชุม
ฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
รวมทั้งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการขออนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
(เพิ่มเติม) ตามที่การยางแห่งประเทศไทยเสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับแจ้งเข้าร่วม
โครงการฯ มีเกษตรบางส่วนที่ไม่ได้มาแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด เพราะเกษตรกร
บางส่วนเข้าใจว่ามาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตาม พรบ.กยท. แล้ว สามารถรับเงินช่วยเหลือตาม
โครงการฯ ได้เลยจึงไม่ได้มาแจ้งชื่อภายในเวลาที่ก้าหนด กยท. ได้ด้าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามี
เกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ จ้านวน 11,460 ครัวเรือน ดังนั้น ที่ประชุมฯ จึงได้มีมติเห็นชอบและ
ให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวน
ยาง (เพิ่มเติม) จ้านวน 11,460 ครัวเรือน ภายใต้กรอบงบประมาณซึ่ง ครม. ได้อนุมัติไว้แล้วเมื่อวันที่ 3
พฤศจิกายน 2558 โดยด้าเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป
อีกทั้ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร
เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และน้าเสนอ ครม.
พิจารณาต่อไป
พร้อมทั้ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้
ประกอบกิจการยาง และน้าเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การด้าเนินการโครงการดังกล่าวจะสามารถ
ผลักดันราคายางให้สูงขึ้น โดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยา รักษาเสถียรภาพ
ราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินจุดวิกฤต และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยาง และรัฐบาล ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง อันจะส่งผลดีต่อ
รายได้เกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเพิ่มรายได้ให้กับประเทศส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย
ส้าหรับโครงการดังกล่าว รัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3
(จากวงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท) โดยรัฐบาลไม่ต้องรับภาระซื้อและเก็บรักษายางอีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้้าให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นและลดการ
ส่งออกให้น้อยลง เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศให้น้อยลงซึ่งมีความผันผวนตามสถานการณ์ราคาน้้ามัน
และเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ หากมีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นก็จะท้าให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น
ที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สานักโฆษก-ข่าวทาเนียบรัฐบาล

