ผู้ว่ากยท. สั่งเกาะติดสถานการณ์ยางหลังราคาแกว่งตัว แม้ปริมาณการใช้สูงกว่าปริมาณสต๊อก
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงประเด็นปัจจัยพื้นฐานของ
ยางธรรมชาติในตลาดโลก ปี 60 พบว่า ปัจจุบันปริมาณการใช้ยางของโลกมีอยู่ประมาณ 12.7 ล้านตัน ซึ่งสูง
กว่าปริมาณสต๊อกยางในตลาดโลกในช่วงไตรมาสแรกของปี 60 มีอยู่ประมาณ 2.7 ล้านตัน และเมื่อ
เปรียบเทียบราคายางในขณะนี้กับปีที่แล้วพบว่าสูงขึ้น 100% โดยราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 3 ในเดือน
มกราคมปีที่แล้ว อยู่ที่กิโลกรัมละ 30-40 บาท แต่ในวันนี้ราคายางอยู่ที่ กิโลกรัมละ 70 กว่าบาท ทั้งนี้ ช่วง 2
สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคายางมีความแกว่งตัว ซึ่งมีสาเหตุจากการเก็งกาไรล่วงหน้าทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็น
บวก จึงขอฝากให้ติดตามข้อมูลและสถานการณ์ยางพาราอย่างใกล้ชิด
ประเทศไทยผลิตยางพาราได้ประมาณ
4.47 ล้านตัน มูลค่าส่งออกรวมประมาณ 4 แสนล้านบาทเศษ
เป็นรายได้ที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์การผลิตและการใช้ยางพารา
ของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกเผชิญปัญหานั้น พบว่าปริมาณการผลิต
และปริมาณการใช้ยางพาราไม่สมดุลกัน เกิดความผันผวนของราคายางตั้งแต่ปลายปี 54 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาราคายาง และเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมลดภาระงบประมาณของรัฐบาล โดยอาศัยความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการยางให้มีการการดูดซับยางพาราออกจากระบบนามาเก็บสต็อกของผู้ประกอบการ
ในลักษณะหมุนเวียน (moving stock) เป็นการลดปริมาณยางในตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ราคายางในตลาด
ปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพมากขึ้นอันจะเป็นผลดีต่อรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่
1/2560 ที่มี พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้า
นโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางและเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และกล่าวในที่ประชุมว่า ราคา
ยางพาราในขณะนี้ อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ขอให้ใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับโครงสร้างทางการเกษตร
โดยเฉพาะเรื่องของยางพาราให้เข้ารูปเข้ารอย
โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลา
1.)โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้
สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่ง
โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา แต่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรบางส่วนยังไม่
สามารถคืนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทั้งหมด จึงจาเป็นต้องขยาย
ระยะเวลาออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2563 จะได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

2.)โครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งมีการช่วยเหลือไปแล้วแบ่งเป็น เจ้าของ
สวนยาง จานวน 711,839 ครัวเรือน และ คนกรีดยาง จานวน 675,790 ครัวเรือน ยังมีเกษตรกรที่เข้าข่าย
ได้รับสิทธิ์ยังตกค้างอยู่อีกประมาณ 11,460 ครัวเรือน ที่ประชุมจึงอนุมัติให้มีการขยายระยะเวลาโครงการเวลา
ออกไปอีก 90 วัน นับถัดจากวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ รวมไปถึง
3.)โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ โครงการสร้างมูลภัณฑ์
กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ประชุมมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้
กระบวนการดาเนินงานทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดจะถูกนาเข้าในที่ประชุม ครม.
เพื่อผ่านความเห็นชอบอีกครั้ง
4.)โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายใน
โครงการนี้เป็นกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปน้ายางข้น เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
“สาหรับโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง โดยรัฐบาลจะ
สนับสนุนด้วยการชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ หรือคิดเป็นเงินช่วยเหลือ
จานวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการที่กู้เงินธนาคารใดๆ ก็ตาม เพื่อ
เป็นการผลักดันราคายางให้สูงขึ้น"นายธีธัช กล่าวเพิ่มเติม

IRCo เตรียมสร้างเสถียรภาพราคายาง

IRCo เกาะติดราคายางตลาดโลกใกล้ชิด หลังมีการเก็งก่าไรจนราคาต่่ากว่าที่ควร เตรียมเสนอแนวทาง
สร้างเสถียรภาพราคายาง
วันนี้ (25เม.ย. 60) ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) เป็น
ประธานการประชุม IRCo โดยมีประเทศสมาชิกประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ร่วม
ประชุม ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ประธาน IRCo กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้หารือร่วมกันประเด็นการรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง ที่แกว่งตัวค่อนข้างสูง ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในทิศทางบวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลง
เป็นจานวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน้าท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ทาให้ลด
ปริมาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับในช่วงราคายางต่ามีหลายประเทศลด
ปริมาณการผลิตยางลง ทั้งอินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อ
ราคา ทาให้ปริมาณยางพาราในช่วงปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้
ส่วนปัจจัยด้านความต้องการใช้ยาง ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ ธุรกิจยานยนต์ จะพบว่า จานวนของ
ยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้นมากจากเดิมคาดไว้ 7% เป็น 12% ขณะเดียวกัน
GDP ของประเทศผู้ใช้ยางจากตัวเลขของ IMF มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นด้วย ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของสต็อก
ปัจจุบันอัตราส่วนของสต็อกกับการบริโภคยังอยู่ค่อนข้างต่า และมีโอกาสที่จะทาให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น โดยใน
เวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอัตราการ
เพิ่มขึ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9% สูงกว่าที่คาดไว้ถึง 5% ทาให้รัฐบาลจีนสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษี
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น นาไปสู่ธุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ สต๊อกยางของโลก
ในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ยางต่อ ปีมี 12.7 ล้านตัน ซึ่งโอกาสในการเก็บของ
สต็อกยังมีอยู่มาก

ทั้งนี้ สิ่งที่ทาให้เกิดราคายางแกว่งในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากการเก็งกาไรเกินควร โดยสูงถึง 16.6 %ทา
ให้ราคาไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐาน ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ IRCO จึงจะเข้ามามี
บทบาทในการรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกว่าจะเติบโตและกว่า
จะสามารถกรีดออกมาเป็นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันในการทาการผลิต
เพราะฉะนั้น ความสาคัญของยางธรรมชาติยังมีอยู่แน่นอน และยังมีความสาคัญต่อความต้องการใช้อีกมาก
คณะกรรมการ IRCO จะนาเสนอประเด็นเหล่านี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะประชุม
ร่วมกันในเร็วๆ นี้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาททาให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ้น เช่น การ
ผลักดันเรื่องการซื้อขายในตลาดส่งมอบมากขึ้นแทนตลาดที่เป็นตลาดเก็งกาไร เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อ
และผู้ขาย และลดความเสี่ยงจากการเก็งกาไร ซึ่งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมทั้ง 3
ประเภทแล้ว แต่พยายาม ผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้มากที่สุด จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้ใน
ระดับหนึ่ง และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่า จะศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของ
ราคาหรือแนวโน้มของราคา เพื่อกากับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึงการ
ประกาศใช้แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณ การส่งออกครั้งที่ 5 ด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับการ
เห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคุมปริมาณการส่งออกใช้
มาแล้วในปีที่ผ่านมา และได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่จะนากลับมา
ใช้ควบคุมเพื่อให้ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไป

กยท. เล็งเสนอ ครม.พิจารณาเก็บเงินค่ าธรรมเนียมส่ งออกยางอัตราคงที่ 2 บาท/กก.
เชื่อช่ วยรั กษาเสถียรภาพราคายางให้ ม่ ันคง

การยางแห่งประเทศไทย เตรี ยมเสนอ ครม. เห็นชอบ จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมส่งออกยางอัตราคงที่ 2 บาทต่อ
กิโลกรัม มัน่ ใจจะชี ้นาราคายางในตลาด สามารถรักษาเสถียรภาพราคายางให้ มีความมัน่ คง และจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม
เข้ ากองทุนพัฒนายางพารา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางได้ มากขึ ้น

ดร.ธีธชั สุ ขสะอาด ผูว้ า่ การการยางแห่ งประเทศไทย

ดร.ธีธชั สุขสะอาด ผู้วา่ การการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิ ดเผยว่า จากที่ประชุมคณะกรรมการสินค้ าเกษตร
5 ชนิด ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้ มีการหารื อประเด็นการรักษาระดับราคาให้ เกิด
เสถียรภาพ ซึง่ สินค้ าเกษตร 5 ชนิด ประกอบด้ วย ข้ าว ข้ าวโพด ปาล์มน ้ามัน มันสาปะหลัง และยางพารา ซึง่ เป็ นพืชที่สร้ าง
รายได้ หลักของประเทศ ภาครัฐจึงได้ มีการวางยุทธศาสตร์ สนิ ค้ าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา พืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ
ของประเทศ จะมุง่ เน้ นพัฒนาให้ เกิดการแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ยางให้ มากยิ่งขึ ้น และรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้
มากที่สดุ ดังนัน้ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง จึงต้ องมีความสอดคล้ อง เหมาะสมกับภารกิจและวัตถุประสงค์
ตามที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 อนุมตั ิเห็นชอบให้ นารูปแบบการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมการส่งออกในอัตราคงที่กิโลกรัมละ 2 บาท เสนอคณะรัฐมนตรี ตอ่ ไป

ผู้วา่ การ กยท. กล่าวว่า การชาระค่าธรรมเนียมในการส่งออก ซึง่ เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่เป็ นตัวกาหนดเรื่ องราคายาง
ภายในประเทศ ทาให้ ราคายางไม่มีเสถียรภาพ มีการแกว่งตัวไปมา เพราะการกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมแบบก้ าวหน้ า
จะต้ องมีการปรับทุก 15 วัน ตามราคาตลาด ฉะนัน้ หากจะสร้ างเสถียรภาพราคายาง การบริ หารจัดการเรื่ องต้ นทุน จึงเป็ น
อีกเครื่ องมือหนึง่ ที่ กยท.เล็งเห็นว่า จะเป็ นประโยชน์ในการชี ้นาระดับราคาให้ มีเสถียรภาพในกรอบราคายางกิโลกรัมละ
70-80 บาท ซึง่ จะสร้ างความเป็ นธรรมเรื่ องราคายางให้ แก่เกษตรกร ในขณะเดียวกัน ผู้สง่ ออกยางพารา จะได้ ทราบถึง
ต้ นทุนที่แท้ จริ งและมีความมัน่ ใจต่อการเสนอราคาซื ้อขาย โดยเฉพาะการซื ้อขายล่วงหน้ า ซึง่ เป็ นรูปแบบการซื ้อขายที่ผ้ ู
ประกอบกิจการยางของไทยส่วนมากอยูใ่ นตลาดนี ้ รวมทัง้ สามารถวิเคราะห์คานวณการชาระค่าธรรมเนียมได้ ทนั ที ลด
ความยุง่ ยากในการยื่นเอกสารการส่งออก การขอคืนเงินหรื อเพิ่มเงินด้ วย และสิง่ สาคัญ จะเป็ นการลดปั ญหาการเก็งกาไร
และการกดราคารับซื ้อผลผลิตจากเกษตรกรด้ วย

ดร.ธีธชั กล่าวอีกว่า หากมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราคงที่ จะทาให้ สามารถคานวณด้ านงบประมาณ
ค่าใช้ จ่ายในการสนับสนุน ส่งเสริ มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางผ่านกองทุนพัฒนายางพารา และ
ประมาณการรายได้ ขององค์กรได้ อย่างชัดเจน เช่นในปี 2560 คาดปริ มาณการส่งออกยาง 3,723 ตัน จะเก็บค่าธรรมเนียม
ได้ 7,446 ล้ านบาท และเมื่อเทียบกับการเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราก้ าวหน้ าในปี 2559 ปริ มาณส่งออก 3,970 ตัน เก็บ
ค่าธรรมเนียมได้ 5,560 ล้ านบาท ซึง่ พบว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราคงที่สามารถเก็บได้ มากกว่าแม้ วา่ ปริ มาณส่งออก
ลดน้ อยลง ซึง่ เกษตรกรชาวสวนยางจะมัน่ ใจได้ วา่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราคงที่จะไม่เป็ นการสร้ างภาระให้ กบั
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร หรื อผู้ประกอบกิจการยาง แต่จะสามารถสร้ างรายได้ จากการจัดเก็บเพื่อเข้ ากองทุนได้ มากขึ ้น

IRCo ชี ้ เก็งกาไรเกินควร ส่ งผลต่ อราคายางแกว่ ง พร้ อม เตรียมแนวทางสร้ างเสถียรภาพราคา
ยางของ 3 ประเทศผู้ผลิตร่ วมกัน หวังประโยชน์ สูงสุดทัง้ ผู้ซือ้ และผู้ขาย

IRCo เผยผลประชุมครัง้ ล่าสุด ปั จจัยพื ้นฐานทังความต้
้
องการใช้ ยางของประเทศผู้ซื ้อ และปริ มาณยางของ
ประเทศผู้ผลิตอยูใ่ นทิศทางบวก การแกว่งของราคายางในช่วงที่ผา่ นมา ผลจากการเก็งกาไรเกินควร กระทบต่อราคายาง
เตรี ยมเฝ้ าระวังราคาตลาดโลกอย่างใกล้ ชิด พร้ อมเสนอแนวทางสร้ างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สงู สุดทังผู
้ ้ ซื ้อและ
ผู้ขาย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกท กรุงเทพฯ
ดร.ธีธชั สุขสะอาด ผู้วา่ การการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริ ษัทร่วมทุนยางพารา
นานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) แถลงผลการประชุม IRCo ในครัง้ นี ้ว่า ประเทศสมาชิก IRCo
ประกอบด้ วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้ มีการประชุมหารื อร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา ราคายางมีลกั ษณะของการแกว่งตัวค่อนข้ างสูง ทังๆ
้ ที่ปัจจัยพื ้นฐานอยูใ่ นทิศ
ทางบวก ไม่วา่ จะเป็ นปริ มาณยางพาราที่ลดลงเป็ นจานวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน ้าท่วมใน
ภาคใต้ ของประเทศไทย ทาให้ กระทบจานวนปริ มาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนัน้ ซึง่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
พบว่า วิกฤตน ้าท่วมภาคใต้ ของไทยมีสว่ นต่อการลดปริ มาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับ
ในช่วงราคายางต่ามีหลายประเทศลดปริ มาณการผลิตยางลง ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึง่ เป็ น
ประเทศที่คอ่ นข้ างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่าลงทัง้ 3 ประเทศเปลีย่ นไปทาอาชีพอื่น หรื อมีรายได้ เพิ่ม
จากการทาอาชีพอื่น เพราะฉะนัน้ ปริ มาณของยางพาราในห้ วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริ มาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้
ประธาน IRCo กล่าวเพิ่มเติมว่า หากวิเคราะห์จากปั จจัยด้ านความต้ องการใช้ ยาง ซึง่ ผู้บริ โภครายใหญ่ที่สดุ คือ ธุรกิจยาน
ยนต์ จะพบว่า จานวนของยานพาหนะเพิ่มสูงขึ ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ ้นมาก ทังในกลุ
้
ม่ ของประเทศในจีน
ยุโรป ญี่ปนุ่ พบว่ามีอตั ราการเติบโตสูงขึ ้นค่อนข้ างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็ น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ ้น 7.37%
ยุโรปเพิ่มมากขึ ้นถึง 8.42% ญี่ปนเพิ
ุ่ ่มมากขึ ้น 12.33% แม้ ในสหรัฐอเมริ กาอาจมีการย่อตัวลงเล็กน้ อยคือ 1.51% เท่านัน้

อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าโดยรวมปริ มาณความต้ องการหรื อการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ยงั มีความต้ องการใช้ ยางสูง ใน
ขณะเดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้ ยางจากตัวเลขของ IMF มีอตั ราการเติบโตสูงขึ ้นด้ วย ยกตัวอย่างเช่น อเมริ กา แม้ จะ
เติบโตขึ ้นเป็ น 2.3% แต่ยงั เพิ่มจากปี ที่แล้ ว 0.7% ยุโรป 1.7% ญี่ปนุ่ 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็ น 7.2%
เพราะฉะนันจะเห็
้
นว่าโอกาสการเติบโตหรื อความต้ องการของผู้บริ โภคเพิ่มสูงขึ ้น นอกจากนี ้ ปั จจัยพื ้นฐานเรื่ องของสต็อก
เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ ปั จจุบนั อัตราส่วนของสต็อกกับการบริ โภคยังอยูค่ อ่ นข้ างต่า และมีโอกาสที่จะทาให้ ราคามีการ
ปรับตัวสูงขึ ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอตั รา
การเพิ่มขึ ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึง่ เพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ ถึง 5% ทาให้ รัฐบาลจีน มีการสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้ าน
ภาษี เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการใช้ ยางธรรมชาติมากขึ ้น นาไปสูธ่ ุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ ้นไปด้ วย ทังนี
้ ้ สต๊ อกยางของโลกในปี
2017 มีเพียง 2.3 ล้ านตัน ขณะที่ความต้ องการใช้ ยางต่อปี มี 12.7 ล้ านตัน ซึง่ โอกาสในการเก็บของสต็อกยังมีอยูม่ าก
ประธาน IRCo กล่าวย ้าว่า ปั จจัยพื ้นฐานไม่วา่ จะเป็ นดีมานต์หรื อซัพพลายเป็ นไปในเชิงบวก แต่สงิ่ ที่ทาให้ เกิดราคายาง
แกว่งในช่วงที่ผา่ นมา มาจากการเก็งกาไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลีย่ นแปลงในตัวเลขที่สาคัญๆ ต่อสถานการณ์
เศรษฐกิจอย่างการเปลีย่ นแปลงของราคาน ้ามัน ที่ผา่ นมามีการเปลีย่ นแปลงเพียงแค่ 3.6 % ขณะที่ดชั นีในเรื่ องของสินค้ า
โภคภัณฑ์โดยรวมมีการเปลีย่ นแปลงเพียงแค่ 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการเปลีย่ นแปลงในเรื่ องของราคาอยูเ่ พียง 6.7%
แต่ในตลาดยางกลับพบว่า มีการเก็งกาไรสูงถึง 16.6 % แสดงว่าการเก็งราคาไม่สะท้ อนเรื่ องปั จจัยพื ้นฐาน แต่เป็ นเรื่ องการ
เก็งกาไรจากการสร้ างกระแสให้ ราคาขึ ้นลงในเชิงข่าวเท่านัน้
"ณ วันนี ้อุตสาหกรรมยางพารายางยังเป็ นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื ้นฐานแข็งแรง คณะกรรมการบริ หารจาก 3
ประเทศ มีความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดที่มีการเก็งกาไรค่อนข้ างสูง สะท้ อนให้ เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็ นธรรมกับเกษตรกรผู้
ปลูกและผู้ประกอบการ สิง่ เหล่านี ้ IRCO จะทาหน้ าที่เข้ ามามีบทบาทในการรักษาระดับราคาให้ มีเสถียรภาพมากขึ ้น
เพราะต้ นยาง 1 ต้ น ใช้ เวลา 7 ปี กว่าจะเติบโตและกว่าจะสามารถกรี ดออกมาเป็ นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่เป็ นยางเทียมใช้
เวลาเพียงแค่ไม่กี่วนั ในการทาการผลิต เพราะฉะนัน้ ความสาคัญของยางธรรมชาติยงั มีอยูแ่ น่นอน และยังมีความสาคัญ
ต่อความต้ องการใช้ อีกมาก"
ประธาน IRCo กล่าวทิ ้งท้ ายว่า คณะกรรมการ IRCO ที่ร่วมประชุมในครัง้ นี ้จะนาเสนอประเด็นเหล่านี ้ต่อที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี ของ 3 ประเทศที่จะมีการประชุมร่วมกันในเร็ วๆ นี ้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้ าไปมีบทบาทในเรื่ องที่
ทาให้ ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น การพยายามผลักดันเรื่ องการซื ้อขายในตลาดที่เป็ นตลาดซื ้อขาย
ส่งมอบมากขึ ้นแทนตลาดที่เป็ นตลาดลักษณะเก็งกาไร เพื่อให้ เป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้ซื ้อและผู้ขาย และลดความเสีย่ งจาก
การเก็งกาไร ซึง่ ตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้ อมทัง้ 3 ประเภทแล้ วแต่พยายามผลักดันให้ มีความ
เข้ มแข็งขึ ้นให้ มากที่สดุ จะสามารถช่วยแก้ ปัญหาปั จจุบนั ได้ ในระดับหนึง่ และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่า
จะทาการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรื อแนวโน้ มของราคา เพื่อกากับควบคุมให้ ราคายางมีความ
เสถียรภาพให้ มากขึ ้น ซึง่ อาจหมายถึง การประกาศใช้ แนวทางเรื่ องของการควบคุมปริ มาณการส่งออกครัง้ ที่ 5 ด้ วย
อย่างไรก็ตาม จะต้ องได้ รับการเห็นชอบจากทัง้ 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้ การควบคุม
ปริ มาณการส่งออกใช้ มาแล้ วในปี ที่ผา่ นมา และได้ ผลในส่วนของราคาค่อนข้ างมาก เพราะฉะนันอาจจะเป็
้
นแนวทางที่จะ
นากลับมาใช้ ควบคุมเพื่อให้ ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไป

IRCo ชี ้ เก็งกาไรเกินควร ส่ งผลต่ อราคายางแกว่ ง พร้ อม เตรียมแนวทางสร้ างเสถียรภาพราคายางของ 3
ประเทศผู้ผลิตร่ วมกัน หวังประโยชน์ สูงสุดทัง้ ผู้ซอื ้ และผู้ขาย

IRCo เผยผลประชุมครัง้ ล่าสุด ปั จจัยพื ้นฐานทังความต้
้
องการใช้ ยางของประเทศผู้ซื ้อ และปริ มาณยางของประเทศผู้ผลิต
อยูใ่ นทิศทางบวก การแกว่งของราคายางในช่วงที่ผา่ นมา ผลจากการเก็งกาไรเกินควร กระทบต่อราคายาง เตรี ยมเฝ้ าระวัง
ราคาตลาดโลกอย่างใกล้ ชิด พร้ อมเสนอแนวทางสร้ างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สงู สุดทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย ณ
โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกท กรุงเทพฯ
ดร.ธีธชั สุขสะอาด ผู้วา่ การการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริ ษัทร่วมทุนยางพารานานาชาติ
(The International Rubber Consortium : IRCo) แถลงผลการประชุม IRCo ในครัง้ นี ้ว่า ประเทศสมาชิก IRCo
ประกอบด้ วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้ มีการประชุมหารื อร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา ราคายางมีลกั ษณะของการแกว่งตัวค่อนข้ างสูง ทังๆ
้
ที่ปัจจัยพื ้นฐานอยูใ่ นทิศ
ทางบวก ไม่วา่ จะเป็ นปริ มาณยางพาราที่ลดลงเป็ นจานวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน ้าท่วมใน
ภาคใต้ ของประเทศไทย ทาให้ กระทบจานวนปริ มาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนัน้ ซึง่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
พบว่า วิกฤตน ้าท่วมภาคใต้ ของไทยมีสว่ นต่อการลดปริ มาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับ
ในช่วงราคายางต่ามีหลายประเทศลดปริ มาณการผลิตยางลง ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึง่ เป็ น
ประเทศที่คอ่ นข้ างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่าลงทัง้ 3 ประเทศเปลีย่ นไปทาอาชีพอื่น หรื อมีรายได้ เพิ่ม
จากการทาอาชีพอื่น เพราะฉะนัน้ ปริ มาณของยางพาราในห้ วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริ มาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้
ประธาน IRCo กล่าวเพิ่มเติมว่า หากวิเคราะห์จากปั จจัยด้ านความต้ องการใช้ ยาง ซึง่ ผู้บริ โภครายใหญ่ที่สดุ คือ ธุรกิจยาน
ยนต์ จะพบว่า จานวนของยานพาหนะเพิ่มสูงขึ ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ ้นมาก ทังในกลุ
้
ม่ ของประเทศในจีน
ยุโรป ญี่ปนุ่ พบว่ามีอตั ราการเติบโตสูงขึ ้นค่อนข้ างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็ น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ ้น 7.37%
ยุโรปเพิ่มมากขึ ้นถึง 8.42% ญี่ปนเพิ
ุ่ ่มมากขึ ้น 12.33% แม้ ในสหรัฐอเมริ กาอาจมีการย่อตัวลงเล็กน้ อยคือ 1.51% เท่านัน้
อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าโดยรวมปริ มาณความต้ องการหรื อการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ยงั มีความต้ องการใช้ ยางสูง ใน
ขณะเดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้ ยางจากตัวเลขของ IMF มีอตั ราการเติบโตสูงขึ ้นด้ วย ยกตัวอย่างเช่น อเมริ กา แม้ จะ

เติบโตขึ ้นเป็ น 2.3% แต่ยงั เพิ่มจากปี ที่แล้ ว 0.7% ยุโรป 1.7% ญี่ปนุ่ 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็ น 7.2%
เพราะฉะนันจะเห็
้
นว่าโอกาสการเติบโตหรื อความต้ องการของผู้บริ โภคเพิ่มสูงขึ ้น นอกจากนี ้ ปั จจัยพื ้นฐานเรื่ องของสต็อก
เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ ปั จจุบนั อัตราส่วนของสต็อกกับการบริ โภคยังอยูค่ อ่ นข้ างต่า และมีโอกาสที่จะทาให้ ราคามีการ
ปรับตัวสูงขึ ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน ( China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอตั รา
การเพิ่มขึ ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึง่ เพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ ถึง 5% ทาให้ รัฐบาลจีน มีการสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้ าน
ภาษี เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการใช้ ยางธรรมชาติมากขึ ้น นาไปสูธ่ ุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ ้นไปด้ วย ทังนี
้ ้ สต๊ อกยางของโลกในปี
2017 มีเพียง 2.3 ล้ านตัน ขณะที่ความต้ องการใช้ ยางต่อปี มี 12.7 ล้ านตัน ซึง่ โอกาสในการเก็บของสต็อกยังมีอยูม่ าก
ประธาน IRCo กล่าวย ้าว่า ปั จจัยพื ้นฐานไม่วา่ จะเป็ นดีมานต์หรื อซัพพลายเป็ นไปในเชิงบวก แต่สงิ่ ที่ทาให้ เกิดราคายาง
แกว่งในช่วงที่ผา่ นมา มาจากการเก็งกาไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลีย่ นแปลงในตัวเลขที่สาคัญๆ ต่อสถานการณ์
เศรษฐกิจอย่างการเปลีย่ นแปลงของราคาน ้ามัน ที่ผา่ นมามีการเปลีย่ นแปลงเพียงแค่ 3.6 % ขณะที่ดชั นีในเรื่ องของสินค้ า
โภคภัณฑ์โดยรวมมีการเปลีย่ นแปลงเพียงแค่ 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการเปลีย่ นแปลงในเรื่ องของราคาอยูเ่ พียง 6.7%
แต่ในตลาดยางกลับพบว่า มีการเก็งกาไรสูงถึง 16.6 % แสดงว่าการเก็งราคาไม่สะท้ อนเรื่ องปั จจัยพื ้นฐาน แต่เป็ นเรื่ องการ
เก็งกาไรจากการสร้ างกระแสให้ ราคาขึ ้นลงในเชิงข่าวเท่านัน้
"ณ วันนี ้อุตสาหกรรมยางพารายางยังเป็ นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื ้นฐานแข็งแรง คณะกรรมการบริ หารจาก 3 ประเทศ มี
ความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดที่มีการเก็งกาไรค่อนข้ างสูง สะท้ อนให้ เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็ นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและ
ผู้ประกอบการ สิง่ เหล่านี ้ IRCO จะทาหน้ าที่เข้ ามามีบทบาทในการรักษาระดับราคาให้ มีเสถียรภาพมากขึ ้น เพราะต้ นยาง
1 ต้ น ใช้ เวลา 7 ปี กว่าจะเติบโตและกว่าจะสามารถกรี ดออกมาเป็ นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่เป็ นยางเทียมใช้ เวลาเพียงแค่
ไม่กี่วนั ในการทาการผลิต เพราะฉะนัน้ ความสาคัญของยางธรรมชาติยงั มีอยูแ่ น่นอน และยังมีความสาคัญต่อความ
ต้ องการใช้ อีกมาก"
ประธาน IRCo กล่าวทิ ้งท้ ายว่า คณะกรรมการ IRCO ที่ร่วมประชุมในครัง้ นี ้จะนาเสนอประเด็นเหล่านี ้ต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ของ 3 ประเทศที่จะมีการประชุมร่วมกันในเร็ วๆ นี ้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้ าไปมีบทบาทในเรื่ องที่ทาให้
ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น การพยายามผลักดันเรื่ องการซื ้อขายในตลาดที่เป็ นตลาดซื ้อขายส่ง
มอบมากขึ ้นแทนตลาดที่เป็ นตลาดลักษณะเก็งกาไร เพื่อให้ เป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้ซื ้อและผู้ขาย และลดความเสีย่ งจากการ
เก็งกาไร ซึง่ ตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้ อมทัง้ 3 ประเภทแล้ วแต่พยายามผลักดันให้ มีความเข้ มแข็งขึ ้น
ให้ มากที่สดุ จะสามารถช่วยแก้ ปัญหาปั จจุบนั ได้ ในระดับหนึง่ และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่า จะ
ทาการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรื อแนวโน้ มของราคา เพื่อกากับควบคุมให้ ราคายางมีความ
เสถียรภาพให้ มากขึ ้น ซึง่ อาจหมายถึง การประกาศใช้ แนวทางเรื่ องของการควบคุมปริ มาณการส่งออกครัง้ ที่ 5 ด้ วย
อย่างไรก็ตาม จะต้ องได้ รับการเห็นชอบจากทัง้ 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้ การควบคุม
ปริ มาณการส่งออกใช้ มาแล้ วในปี ที่ผา่ นมา และได้ ผลในส่วนของราคาค่อนข้ างมาก เพราะฉะนันอาจจะเป็
้
นแนวทางที่จะ
นากลับมาใช้ ควบคุมเพื่อให้ ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไป

IRCo ชี ้ เก็งกาไรเกินควร ส่งผลต่อราคายางแกว่ง พร้ อม เตรี ยมแนวทางสร้ างเสถียรภาพราคายางของ 3 ประเทศผู้ผลิต
ร่วมกัน หวังประโยชน์สงู สุดทังผู
้ ้ ซื ้อและผู้ขาย

IRCo เผยผลประชุมครัง้ ล่าสุด ปั จจัยพื ้นฐานทังความต้
้
องการใช้ ยางของประเทศผู้ซื ้อ และปริ มาณยางของ
ประเทศผู้ผลิตอยูใ่ นทิศทางบวก การแกว่งของราคายางในช่วงที่ผา่ นมา ผลจากการเก็งกาไรเกินควร กระทบต่อราคายาง
เตรี ยมเฝ้ าระวังราคาตลาดโลกอย่างใกล้ ชิด พร้ อมเสนอแนวทางสร้ างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สงู สุดทังผู
้ ้ ซื ้อและ
ผู้ขาย ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกท กรุงเทพฯ
ดร.ธีธชั สุขสะอาด ผู้วา่ การการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริ ษัทร่วมทุนยางพารา
นานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) แถลงผลการประชุม IRCo ในครัง้ นี ้ว่า ประเทศสมาชิก IRCo
ประกอบด้ วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้ มีการประชุมหารื อร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมา ราคายางมีลกั ษณะของการแกว่งตัวค่อนข้ างสูง ทังๆ
้ ที่ปัจจัยพื ้นฐานอยูใ่ นทิศ
ทางบวก ไม่วา่ จะเป็ นปริ มาณยางพาราที่ลดลงเป็ นจานวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน ้าท่วมใน
ภาคใต้ ของประเทศไทย ทาให้ กระทบจานวนปริ มาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนัน้ ซึง่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น
พบว่า วิกฤตน ้าท่วมภาคใต้ ของไทยมีสว่ นต่อการลดปริ มาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับ
ในช่วงราคายางต่ามีหลายประเทศลดปริ มาณการผลิตยางลง ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึง่ เป็ น
ประเทศที่คอ่ นข้ างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่าลงทัง้ 3 ประเทศเปลีย่ นไปทาอาชีพอื่น หรื อมีรายได้ เพิ่ม
จากการทาอาชีพอื่น เพราะฉะนัน้ ปริ มาณของยางพาราในห้ วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริ มาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้
ประธาน IRCo กล่าวเพิ่มเติมว่า หากวิเคราะห์จากปั จจัยด้ านความต้ องการใช้ ยาง ซึง่ ผู้บริ โภครายใหญ่ที่สดุ คือ
ธุรกิจยานยนต์ จะพบว่า จานวนของยานพาหนะเพิ่มสูงขึ ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ ้นมาก ทังในกลุ
้
ม่ ของ
ประเทศในจีน ยุโรป ญี่ปนุ่ พบว่ามีอตั ราการเติบโตสูงขึ ้นค่อนข้ างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็ น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่ม
สูงขึ ้น 7.37% ยุโรปเพิ่มมากขึ ้นถึง 8.42% ญี่ปนเพิ
ุ่ ่มมากขึ ้น 12.33% แม้ ในสหรัฐอเมริ กาอาจมีการย่อตัวลงเล็กน้ อยคือ
1.51% เท่านัน้ อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าโดยรวมปริ มาณความต้ องการหรื อการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ยงั มีความ
ต้ องการใช้ ยางสูง ในขณะเดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้ ยางจากตัวเลขของ IMF มีอตั ราการเติบโตสูงขึ ้นด้ วย ยกตัวอย่าง
เช่น อเมริ กา แม้ จะเติบโตขึ ้นเป็ น 2.3% แต่ยงั เพิ่มจากปี ที่แล้ ว 0.7% ยุโรป 1.7% ญี่ปนุ่ 1.2% และอินเดียกระโดดจาก
6.8% เป็ น 7.2% เพราะฉะนันจะเห็
้
นว่าโอกาสการเติบโตหรื อความต้ องการของผู้บริ โภคเพิ่มสูงขึ ้น นอกจากนี ้
ปั จจัยพื ้นฐานเรื่ องของสต็อกเป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญ ปั จจุบนั อัตราส่วนของสต็อกกับการบริ โภคยังอยูค่ อ่ นข้ างต่า และมี

โอกาสที่จะทาให้ ราคามีการปรับตัวสูงขึ ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference)
พบว่า ในประเทศจีน มีอตั ราการเพิ่มขึ ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึง่ เพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ ถึง 5% ทาให้ รัฐบาลจีน มีการ
สนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้ านภาษี เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการใช้ ยางธรรมชาติมากขึ ้น นาไปสูธ่ ุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ ้นไปด้ วย
ทังนี
้ ้ สต๊ อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้ านตัน ขณะที่ความต้ องการใช้ ยางต่อปี มี 12.7 ล้ านตัน ซึง่ โอกาสในการ
เก็บของสต็อกยังมีอยูม่ าก
ประธาน IRCo กล่าวย ้าว่า ปั จจัยพื ้นฐานไม่วา่ จะเป็ นดีมานต์หรื อซัพพลายเป็ นไปในเชิงบวก แต่สงิ่ ที่ทาให้ เกิด
ราคายางแกว่งในช่วงที่ผา่ นมา มาจากการเก็งกาไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลีย่ นแปลงในตัวเลขที่สาคัญๆ ต่อ
สถานการณ์เศรษฐกิจอย่างการเปลีย่ นแปลงของราคาน ้ามัน ที่ผา่ นมามีการเปลีย่ นแปลงเพียงแค่ 3.6 % ขณะที่ดชั นีใน
เรื่ องของสินค้ าโภคภัณฑ์โดยรวมมีการเปลีย่ นแปลงเพียงแค่ 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการเปลีย่ นแปลงในเรื่ องของราคา
อยูเ่ พียง 6.7% แต่ในตลาดยางกลับพบว่า มีการเก็งกาไรสูงถึง 16.6 % แสดงว่าการเก็งราคาไม่สะท้ อนเรื่ องปั จจัยพื ้นฐาน
แต่เป็ นเรื่ องการเก็งกาไรจากการสร้ างกระแสให้ ราคาขึ ้นลงในเชิงข่าวเท่านัน้
"ณ วันนี ้อุตสาหกรรมยางพารายางยังเป็ นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื ้นฐานแข็งแรง คณะกรรมการบริ หารจาก 3
ประเทศ มีความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดที่มีการเก็งกาไรค่อนข้ างสูง สะท้ อนให้ เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็ นธรรมกับเกษตรกรผู้
ปลูกและผู้ประกอบการ สิง่ เหล่านี ้ IRCO จะทาหน้ าที่เข้ ามามีบทบาทในการรักษาระดับราคาให้ มีเสถียรภาพมากขึ ้น
เพราะต้ นยาง 1 ต้ น ใช้ เวลา 7 ปี กว่าจะเติบโตและกว่าจะสามารถกรี ดออกมาเป็ นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่เป็ นยางเทียมใช้
เวลาเพียงแค่ไม่กี่วนั ในการทาการผลิต เพราะฉะนัน้ ความสาคัญของยางธรรมชาติยงั มีอยูแ่ น่นอน และยังมีความสาคัญ
ต่อความต้ องการใช้ อีกมาก"
ประธาน IRCo กล่าวทิ ้งท้ ายว่า คณะกรรมการ IRCO ที่ร่วมประชุมในครัง้ นี ้จะนาเสนอประเด็นเหล่านี ้ต่อที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี ของ 3 ประเทศที่จะมีการประชุมร่วมกันในเร็ วๆ นี ้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้ าไปมีบทบาทในเรื่ องที่
ทาให้ ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น การพยายามผลักดันเรื่ องการซื ้อขายในตลาดที่เป็ นตลาดซื ้อขาย
ส่งมอบมากขึ ้นแทนตลาดที่เป็ นตลาดลักษณะเก็งกาไร เพื่อให้ เป็ นทางเลือกให้ กบั ผู้ซื ้อและผู้ขาย และลดความเสีย่ งจาก
การเก็งกาไร ซึง่ ตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้ อมทัง้ 3 ประเภทแล้ วแต่พยายามผลักดันให้ มีความ
เข้ มแข็งขึ ้นให้ มากที่สดุ จะสามารถช่วยแก้ ปัญหาปั จจุบนั ได้ ในระดับหนึง่ และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่า
จะทาการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรื อแนวโน้ มของราคา เพื่อกากับควบคุมให้ ราคายางมีความ
เสถียรภาพให้ มากขึ ้น ซึง่ อาจหมายถึง การประกาศใช้ แนวทางเรื่ องของการควบคุมปริ มาณการส่งออกครัง้ ที่ 5 ด้ วย
อย่างไรก็ตาม จะต้ องได้ รับการเห็นชอบจากทัง้ 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้ การควบคุม
ปริ มาณการส่งออกใช้ มาแล้ วในปี ที่ผา่ นมา และได้ ผลในส่วนของราคาค่อนข้ างมาก เพราะฉะนันอาจจะเป็
้
นแนวทางที่จะ
นากลับมาใช้ ควบคุมเพื่อให้ ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไป

