
ข่าวจากหนังสือพิมพ ์แนวหนา้ 

ฉบบัวนัจนัทรท์ี่ 13 พฤศจกิายน พ.ศ.2560 

 

ไทยดนัราคายางพาราไม่ข้ึน ช้ีสาเหตมีุเก็งก าไร ผลผลิตลน้ตลาด 

 

นายธีธัช สุขสะอาด ผู ้ว่าการการยางแห่งประเทศ

ไทย หรือ กยท. กล่าวถึงแนวโน้มราคายางพาราว่า 

สถานการณ์ยางพารา ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ของ

ทุกปี เป็นช่วงท่ีปริมาณยางออกสู่ตลาดสูงท าใหร้าคายางใน

สภาพปกติมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ส าหรับปี 2560 น้ี 

ภาพรวมราคายางเป็นไปตามกลไกตลาด โดยราคาทั้งใน

และต่างประเทศ ปรบัตวัในทิศทางเดียวกนั แต่ปัญหาราคายางขณะน้ี สาเหตุท่ีแทจ้ริงมาจาก 

1.ปริมาณผลผลิตและความตอ้งการใชย้างไม่สมดุลกนั ส่งผลต่อราคาขาย โดยประเทศผูผ้ลิตหลกั

ทั้ง 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ราคาปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน แต่ราคายางใน

ประเทศไทยยงัคงสงูกวา่ประเทศอ่ืน นอกจากน้ี ยงัมีประเทศผูผ้ลิตยางรายใหม่ มีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้ นจาก

ปี 2559 สูงมาก เช่น กมัพชูา เพ่ิมขึ้ น 33.1% อินเดีย เพ่ิมขึ้ น 21.0% และ เวียดนาม เพ่ิมขึ้ น 11.3% 

ท าใหผ้ลผลิตทัว่โลกเพิ่มข้ึน 

2.ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศผูใ้ชย้างรายใหญ่ของโลก ทั้งจีน สหรฐัฯ และ

ญ่ีปุ่น ท าใหเ้กิดชะลอการซ้ือของประเทศผูใ้ชย้างเหล่าน้ี รวมถึงความตึงเครียดทางการเมืองหลายประเทศ 

ท าใหนั้กลงทุนชะลอการซ้ือและราคาในตลาดล่วงหน้า มีความผันผวนอยา่งรุนแรง ส่งผลกระทบต่อราคา

ยางในตลาดซ้ือขายจริงในประเทศท่ีปรบัตวัลดลงตามไปดว้ย 

3.การเก็งก าไรของนักลงทุนทั้งตลาดซ้ือขายจริงในประเทศและตลาดล่วงหน้า กระทบต่อการซ้ือ

ขายท าใหร้าคาในตลาดน้ันๆ ผันผวนลดลงเช่นกนั ซ่ึงการด าเนินงานนโยบายของบริษัทร่วมทุน ไม่ใช่

ตน้เหตุของปัญหาราคายางท่ีก าลงัเผชิญอยู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13พ.ย.ดีเดยพ์.ร.บ.ศุลกากรใหม่ อ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ 

 

นายชยัยุทธ ค าคูณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตั้งแต่วนัท่ี 

13 พฤศจิกายน 2560 เป็นตน้ไป กรมศุลกากรพรอ้มน าพ.ร.บ.ศุลกากร

ฉบบัใหม่มาบังคบัใช ้โดยกฎหมายฉบบัน้ีจะมีการปรบัปรุงพิธีศุลกากรและ

อนุบัญญติัศุลกากร เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจมากยิ่งขึ้ น 

พรอ้มกบัการน าระบบอิเล็กทรอนิกสม์าใชเ้พื่อชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพ และลด

ดุลยพินิจของเจา้หนา้ท่ีสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบติังานมากขึ้ น 

ส าหรับเน้ือหาท่ีมีการปรับปรุงใน พ.ร.บ.ศุลกากรใหม่ อาทิ การ

ก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์ภาษีใหเ้สร็จ 180 วนั ต่อได ้90 วนั และค่าปรบั 

0.5-4% จากเดิมไม่จ ากดัเวลาและเสียค่าปรบั 4 เท่า ขณะท่ีสินคา้ท่ียึดและอายดัเดิมไม่ก าหนดเวลา แต่

ของใหม่ตอ้งเอาออกใน 30 วนั หากเกินจากน้ันขายทอดตลาด การขอคืนภาษีสามารถท าไดทุ้กด่านจาก

เดิมขอไดเ้ฉพาะด่านส่งออก ขณะท่ีสินคา้ผ่านแดนตอ้งน าออกภายใน 30 วนั จากเดิม 90 วนั นอกจากน้ี

ยงัมีการควบคุมชิปป้ิง ขึ้ นทะเบียนกรมศุลกากรจากเดิมใหเ้อกชนควบคุมกนัเอง รวมถึงใหอ้ านาจศุลกากร

ในการใชป้ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตรวจตน้สินคา้ในท่ีสาธารณะได ้จากเดิมไม่ตอ้งใช ้

ดา้นการสรา้งความโปร่งใสในการท างาน มีสาระส าคญั คือการปรบัลดเงินสินบนรางวลัจากอตัรา 

55% ของเงินค่าขายของกลางหรือเงินค่าปรบั เป็นอตัรา 20% ส าหรบัเงินสินบนท่ีมีการแจง้การกระท า

ผิดซ่ึงหนา้ท่ี ไม่ใชง่านเอกสาร และอตัรา 20% ส าหรบัเงินรางวลัใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีตรวจพบการกระท าผิด ซ่ึง

ทั้ง 2 กรณีจะถูกก าหนดวงเงินไวไ้ม่เกินคดีละ 5 ลา้นบาท รวมถึงมีการลดระยะเวลาในการประเมินอากร

ใหเ้หลือ 3 ปี 

นายชยัยุทธ กล่าววา่ พ.ร.บ.ศุลกากรฉบบัใหม่ยงัสนับสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการลงทุน

และโลจิสติกสใ์นภูมิภาคโดยปรบัปรุงเร่ืองการจดัตั้งเขตปลอดอากรใหมี้ความทนัสมยั ดึงดูดนักลงทุนให้

มาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก (อีอีซี) ท่ีเป็นนโยบายส าคญัของรฐับาล การลดขั้นตอนและ

อ านวยความสะดวกส าหรบัสินคา้ถ่ายล าท่ีมาพกัไวก้่อนส่งต่อไปประเทศท่ี 3 ณ ท่าเรือและสนามบินเพ่ือ

ส่งเสริมประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางสินคา้ถ่ายล าในภูมิภาค รวมถึงสินคา้ผ่านแดนท่ีเราจะใชข้อ้ตกลง

แกตต์ เป็นบันทึกขอ้ตกลงระหว่างประเทศใหผู้ป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจผ่านแดนไปประเทศ

เพื่อนบา้นได ้

 

 

 

 

 

 

 

 



เตอืนราน ้าคา้งระบาด กรมสง่เสรมิฯแนะผูป้ลกูพืชตระกูลกะหล า่-แตงเฝ้าระวงั 

 

นายประสงค ์ประไพตระกลู รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ในช่วงน้ีเร่ิมเขา้สู่ช่วงฤดู

หนาวสภาพอากาศมีความชื้ นสูงและมีหมอกในตอนเชา้ ซ่ึงเป็นสภาพท่ีเหมาะต่อการระบาดของโรครา

น ้าคา้ง จึงขอเตือนเกษตรกรผูป้ลูกพืชตระกูลกะหล า่ และพืชตระกูลแตง ควรหมัน่ส ารวจแปลงอย่าง

สม า่เสมอ ซ่ึงโรคราน ้าคา้งเป็นโรคท่ีเกิดกบัพืชตระกูลกะหล า่และพืชตระกูลแตง สามารถเกิดไดทุ้กระยะ

การเจริญเติบโต ตั้งแต่เร่ิมงอกจากเมล็ดจนกระทัง่ตน้แก่ อาการเร่ิมแรกจะเกิดขึ้ นท่ีบริเวณใตใ้บ โดยจะ

สงัเกตเห็นกลุ่มผงสีขาวหรือเทาของสปอร ์โดยเสน้ใยของเชื้ อราจะเกิดขึ้ นเป็นกลุ่มๆ ต่อมาเชื้ อราจะลาม

ไปดา้นหลงัใบตรงบริเวณเดียวกนั ใบเกิดแผลสีเหลืองเน่ืองมาจากเซลลต์ายและเปล่ียนเป็นสีน ้าตาล เน้ือ

ใบบริเวณท่ีเกิดแผลจะมีลกัษณะบางและมีขอบเขตไม่แน่นอนค่อนข้างจะเป็นรูปเหล่ียม ในกรณีท่ีแสดง

อาการรุนแรงจะเกิดแผลทั้งใบ ท าใหใ้บเหลืองและแหง้ตาย ถา้เกิดในระยะกลา้จะท าใหต้น้กลา้โทรม

อ่อนแอและตายในท่ีสุด 

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอแนะน าวิธีการป้องกนัก าจดัโรคราน ้าคา้ง ดงัน้ี  

1) เลือกใชเ้มล็ดพนัธุท่ี์สะอาดปราศจากเชื้ อปะปนอยู ่หากไม่แน่ใจใหท้ าลายเช้ือดงักล่าวโดยน าไป

แชใ่นน ้าอุ่น 45-50 องศาเซลเซียส นาน 25 นาที  

2) เกษตรกรไม่ควรปลกูผักชนิดเดียวกนัซ ้าในแปลงท่ีเคยเกิดโรค ควรปลกูพืชชนิดอ่ืนหมุนเวียน 

เพื่อตดัวงจรการระบาดของโรค  

3) ควรปลกูพืชผกัใหมี้ระยะระหวา่งตน้หา่งกนัพอสมควร ไม่ควรปลกูชิดกนัจนเกินไป  

4) ในกรณีท่ีเกิดโรคขณะปลกู หลงัเก็บเก่ียวแลว้ขอใหเ้กษตรกรเก็บเศษซากพืชผักท่ีตกหลงเหลือ

อยู ่หรือถอนตน้พืชท่ีงอกขึ้ นอยูใ่นบริเวณแปลงใกลเ้คียงน าไปเผาท าลาย  

5) กรณีท่ีเกิดโรคกบัผักในแปลงปลกู อาจป้องกนัและลดความเสียหายไดโ้ดยใชส้ารเคมีอยา่งใด

อย่างหน่ึงฉีดพ่นแปลงผักทุก 3-5 วนั ไดแ้ก่ มาเน็บ, ฟอสฟอรัสแอซิด โปรไธโอคาร์บอัตราตาม

ค าแนะน าในฉลาก และเพ่ือใหไ้ดผ้ลในการป้องกันก าจดัเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรควรใช้

เคร่ืองมือพ่นสารเคมีท่ีมีก าลังอดัหรือความดันสูง เพ่ือใหล้ะอองสารเคมีท่ีพ่นออกมาละเอียด จะท าให้

สารเคมีท่ีใชค้รอบคลุมจบัทัว่ทุกส่วนของตน้พืช และควรผสมสารเคลือบใบลงไปดว้ยจะท าใหป้ระสิทธิภาพ

ของสารเคมีดียิง่ขึ้ น  

6) เกษตรกรควรเลือกปลกูผกัชนิดท่ีมีความตา้นทานต่อโรคราน ้าคา้ง 

 


