
ยางพารายางพารา  
  

ที่มา :  1 = สศก. , 2 = กยท. (สถาบันวิจัยยาง) , 3 = กยท. (สกย.) 

 

รายการ/ป ป 2555  ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 (F) 

1.  ผลผลิตและความตองการใช      

1.1 โลก      

(1) เน้ือที่ปลูก (ลานไร) 73.97 76.38 77.98 77.60 Na 

(2) ผลผลิต (ลานตัน) 11.60 12.04 12.07 12.00 13.15 

(3) การใช (ลานตัน) 11.01 11.36 12.16 12.24 Na 

(4) การสงออก (ลานตัน) 8.67 9.74 10.23 10.00 Na 

1.2 ไทย      

 (1) เน้ือที่กรีดได (ลานไร) 15.60 16.46 18.22 18.85 19.61 

 (2) ผลผลิต (ลานตัน) 3.89 4.29 4.57 4.47 4.70 

 (3) การใชในประเทศ (ลานตัน) 0.51 0.52 0.54 0.58 0.61 

 (4) การสงออก (ลานตัน) 3.02 3.65 3.80 3.91 Na 

ที่มา  : สศก. , การยางแหงประเทศไทย (สถาบันวิจัยยาง)  

หมายเหตุ   (F) = พยากรณ 

2.  ตนทุน (บาท/กก.)  64.20 65.25 63.08 64.61 Na 

รายการ/ป ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ป 2559 

3. ราคายางพารา  (บาท/กก.)     ธ.ค.58 ม.ค.59    (%) 

3.1 น้ํายางสด         

 (1) ทองถิ่น2 (จ.สงขลา) 89.73 71.79 53.70 44.55 33.55 32.43 3.34 

 (2) โรงงานรับซ้ือ2 (จ.สงขลา) 89.76 73.73 55.23 45.08 35.55 34.43 3.15 

3.2 ยางแผนดิบช้ัน 3        

 (1) เกษตรกรขายได1 87.15 74.75 53.93 44.17 36.38 34.43 5.36 

 (2) ทองถิ่น2 (จ.สงขลา) 91.11 75.51 55.54 46.69 36.80 35.17 4.43 

 (3) ตลาดกลางสงขลา2 93.52 77.42 57.85 48.98 38.33 36.95 3.60 

3.3 ยางแผนรมควันช้ัน 3        

 (1) ตลาดกลางสงขลา2 96.97 80.25 60.80 51.39 40.21 38.66 3.85 

(2) F.O.B. กรุงเทพฯ3 106.26 86.00 63.89 54.40 45.69 44.86 1.82 

(3) F.O.B. สิงคโปร3 104.60 84.45 63.00 53.06 45.18 44.30 1.95 

(4) C&F โตเกียว3 102.71 82.72 62.63 53.15 46.30 44.93 2.96 
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4. สถานการณยางพารา ป 2559  

 4.1 การผลิต สศก. คาดการณ (23 ธ.ค.58) เน้ือที่กรีดได ป 2559 เพิ่มข้ึนจากปที่แลว จากยางพารา 

ที่ปลูกเมื่อป 2556 เริ่มกรีดไดจํานวนมาก เน่ืองจากภาครัฐมีโครงการปลูกยางพารา 1 ลานไร ระยะที่ 2        

(ป 2550-2553) ประกอบกับราคาที่เกษตรกรขายไดในป 2553 อยูในเกณฑดีที่ กก.ละ 102.76 บาท จึงจูงใจ

ใหเกษตรกรขยายการปลูกในพื้นที่ พืชไร ไมผลที่วาง และในบางพื้นที่มีการโคนยางพาราที่อายุมากแลวปลูกใหม 

สําหรับผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มข้ึน เน่ืองจากในแหลงผลิตทางภาคใตและภาคตะวันออกสวนใหญเน้ือที่กรีดได

เปนยางพาราอายุ 10-15 ป ซึ่งเปนชวงอายุที่ใหผลผลิตสูง 

 4.2 สถานการณยางพารา เดือนมกราคม 2559 ราคายางแผนดิบช้ัน 3 เกษตรกรขายได (สศก.) 

ทองถ่ิน เฉลี่ย กก.ละ 34.43 บาท และ กก.ละ 35.17 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนกอนคิดเปนรอยละ 5.36 

และ 4.43 ตามลําดับ ตามราคาตลาดตางประเทศ โดยราคายางแผนรมควัน ช้ัน 3 ทาเรือกรุงเทพฯ (F.O.B.) 

เฉลี่ย กก.ละ 44.86 บาท ปรับตัวลดลงรอยละ 1.82 สําหรับตลาดสิงคโปร (F.O.B.) เฉลี่ย กก.ละ 44.30 บาท   

และตลาดโตเกียว (C&F) เฉลี่ย กก.ละ 44.93 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผานมารอยละ 1.95 และ 2.96 

ตามลําดับ ราคายางเคลื่อนไหวในเกณฑตํ่ามาก โดยปจจัยที่สงผลกระทบ ไดแก ราคานํ้ามันดิบที่ออนตัวลง

และเคลื่อนไหวในระดับตํ่าตอเน่ือง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีน สงผลใหอุปสงคยางยังคง

ซบเซา  รวมทั้งนักลงทุนชะลอการซื้อขายจากความกังวลเกี่ยวกับการคาดการณของกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศเกี่ยวกับแนวโนมสถานการณเศรษฐกิจโลกที่มีการขยายตัวลดลง ทั้งน้ี เปรียบเทียบกับชวงเดียวกัน

ของ ป 2558 ราคายางพาราทั้ง 5 ประเภทขางตนตํ่ากวาคิดเปนรอยละ 24.00, 25.45, 19.82, 16.02 และ 

14.78 ตามลําดับ 

4.3 แนวโนมสถานการณยางพารา เดือนกุมภาพันธ 2559  คาดวาราคายางยังเคลื่อนไหวชวงแคบๆ 

ในเกณฑตํ่า โดยมีปจจัยบวกจากปริมาณยางออกสูตลาดนอยลง จากใกลชวงยางผลัดใบ และมาตรการเพิ่ม

การใชยางของภาครัฐทันที 100,000 ตัน ขณะที่มีปจจัยลบจากประเทศผูใชยางอาจชะลอการซื้อ จากแนวโนมเงิน

บาทแข็งคาข้ึน สตอกจีนที่อยูในเกณฑสูง และราคานํ้ามันดิบที่อยูในเกณฑตํ่าตอเน่ือง  

5. การรักษาเสถียรภาพราคายาง 

5.1 คณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 

5.1.1 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มติ ครม. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 

เห็นชอบใหจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อเปนกลไกระดับชาติในการกํากับดูแลสินคา

ยางพาราแบบครบวงจร และ มติ ครม. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2552  รับทราบองคประกอบและอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกฯ มอบหมายเปนประธาน

กรรมการ และเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ ทั้งน้ี มติ ครม. เมื่อวันที่ 

16 กันยายน 2557 1 ตุลาคม 2557 และ 3 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบใหปรับปรุงองคประกอบและอํานาจ

หนาที่ของ กนย. ประกอบดวย กรรมการทั้งสิ้น 31 คน โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ รอง

นายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธาน และ

เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนกรรมการและเลขานุการ โดยในสวนของกระทรวงพาณิชยมี
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงพาณิชย อธิบดีกรมการคาภายใน และ อธิบดีกรมสงเสริม

การคาระหวางประเทศ     เปนกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่สําคัญในการเสนอแนะเพื่อใหมีนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว กําหนดและ

เสนอมาตรการเพื่อดูแลระดับราคายางพาราใหเกษตรกรมีรายไดทีเหมาะสม โดยเนนกลไกตลาด  

5.1.2 การยางแหงประเทศไทย (กยท.) : Rubber Authority of Thailand (RAOT) จัดต้ัง

ข้ึนตามพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนที่ 63 ก 

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  (1) เปนองคกรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการ

ยางพาราทั้งระบบอยางครบวงจร  (2) สงเสริม สนับสนุนการวิจัย พัฒนาตางๆ เกี่ยวกับยางพารา  (3) สงเสริม 

สนับสนุน และใหความชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผูประกอบกิจการ

ยางพารา ในดานตางๆ เพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  (4) ดําเนินการใหระดับราคายางพารามี

เสถียรภาพ และ  (5) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกแทนและการปลูกใหม  

 ทั้งน้ี ใหมีคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ซึ่งมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและ

ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กยท. โดยมีองคประกอบ ไดแก ประธานกรรมการ (คณะรัฐมนตรีแตงต้ัง

จากผูซึ่งมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณสูงทางดานการเกษตร วิทยาศาสตร อุตสาหกรรม หรือ

การบริหาร) ปจจุบันแตงต้ัง พลเอก ฉัตรเฉลิม  เฉลิมสุข เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก 

ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวง 

มหาดไทย ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 7 คน (ครม. แตงต้ังจาก ผูแทนเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 3 คน ผูแทน

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 2 คน ผูแทนผูประกอบกิจการยางซึ่งมีความเช่ียวชาญดานการคา 

จํานวน 1 คน และผูแทนผูประกอบกิจการยางซึ่งมีความเช่ียวชาญดานการผลิตอุตสาหกรรมยาง จํานวน 1 คน 

ผูวาการการยางแหงประเทศไทย เปนกรรมการและเลขานุการ และใหผูวาการแตงต้ังพนักงานจํานวนไมเกิน

สองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

5.2 การจัดเก็บเงินสงเคราะห (cess) มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 อนุมัติปรับเพิ่มอัตราการ

จัดเก็บเงินสงเคราะห ตาม พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ดังน้ี 

5.2.1 ราคายางไมเกินกิโลกรัมละ 40 บาท เก็บเงินสงเคราะหในอัตรากิโลกรัมละ 90 สตางค 

5.2.2 ราคายางเกินกิโลกรัมละ 40 บาท แตไมเกินกิโลกรัมละ 60 บาท เก็บเงินสงเคราะหใน

อัตรากิโลกรัมละ 1.40 บาท 

5.2.3 ราคายางเกินกิโลกรัมละ 60 บาท แตไมเกินกิโลกรัมละ 80 บาท เก็บเงินสงเคราะหใน

อัตรากิโลกรัมละ 2 บาท 

5.2.4 ราคายางเกินกิโลกรัมละ 80 บาท แตไมเกินกิโลกรัมละ 100 บาท เก็บเงินสงเคราะหใน

อัตรากิโลกรัมละ 3 บาท 

5.2.5 ราคายางเกินกิโลกรัมละ 100 บาท เก็บเงินสงเคราะหในอัตรากิโลกรัมละ 5 บาท 
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5.3 สภาพปญหาและมาตรการแกไขปญหาราคายาง ป 2557 - 2559 

 5.3.1 สภาพปญหา สาเหตุหลักที่ทําใหราคายางพาราตกตํ่าตอเน่ืองต้ังแตชวงกลางป 2555 

จนถึงปจจุบัน ไดแก  (1) ผลผลิตยางทั้งในประเทศและตางประเทศเพิ่มข้ึน รวมทั้งสตอกในประเทศผูผลิต    

และผูใชมีคอนขางมาก  (2) ความตองการใชยางของโลกปรับตัวลดลง จากปญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว 

โดยเฉพาะจีนที่เศรษฐกิจภายในยังไมฟนตัว รวมทั้งมีการสงเสริมการปลูกยางทั้งในลาว กัมพูชา สงผลใหการ

นําเขายางลดลง ซึ่งไทยไดรับผลกระทบเน่ืองจากตองพึ่งพาการสงออก (ไทยเปนผูสงออกยางมากที่สุดในโลก 

โดยจีนเปนตลาดสงออกหลักของไทย) ขณะที่การใชในประเทศมีนอย และ (3) การกําหนดราคายางจากตลาด

ตางประเทศ แมวาไทยจะเปนผูผลิตและผูสงออกรายใหญของโลกแตไมสามารถเปนผูกําหนดราคายางได    

โดยตลาดสําคัญในการช้ีนําราคาไดแก ตลาดโตเกียว (TOCOM) ของญี่ปุน ตลาดเซี่ยงไฮ ของจีน 

 5.3.2 มาตรการแกไขปญหายางพารา ป 2557 – 2559  

  (1) แนวทางพัฒนายางท้ังระบบ คสช. มีมติ เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2557 เห็นชอบใหดําเนิน

โครงการตามแนวทางพัฒนายางทั้งระบบและการแกไขปญหาราคายาง 15 โครงการ ไดแก โครงการสนับสนุน

เงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อใชในการรวบรวมยาง โครงการสนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกร

แปรรูปยางพารา โครงการสนับสนุนสินเช่ือผูประกอบการผลิตภัณฑยาง โครงการควบคุมปริมาณการผลิต 

โครงการลดตนทุนการผลิต โครงการผลิตเพื่อเสริมรายไดในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการพัฒนาตลาดตามแผนแมบทปรับโครงสรางระบบตลาดยางพารา โครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนา

อุตสาหกรรมยาง โครงการจัดหาตลาดใหมเพื่อสงออกยางพารา โครงการสงเสริมการลงทุนดานผลิตภัณฑยาง

ในประเทศ โครงการสนับสนุนผูประกอบการผลิตภัณฑยาง โครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพ

ราคายาง โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง โครงการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางราย

ยอยเพื่อประกอบอาชีพเสริม โครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง 

  (2) การแกไขปญหายางพารา ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2557 เห็นชอบตามมติ

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2557 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 4 

โครงการ ไดแก การดําเนินงานตามโครงการสรางมูลภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง (องคการสวนยาง) 

โครงการชดเชยรายไดแกเกษตรกรชาวสวนยาง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) โครงการสนับสนุนสินเช่ือ

เกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพื่อประกอบ อาชีพเสริม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) โครงการสนับสนุน

สินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบการยาง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  

  (3) โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ครม. มีมติ เมื่อวันที่       

3 พ.ย. 2558 เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ใหการยางแหงประเทศไทยดําเนินการตาม

โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง โดยการสนับสนุนเงินชวยเหลือเจาของสวนยางและ

หรือผูเชา และคนกรีดยาง ในสัดสวนรอยละ 60 : 40 อัตราไรละ 1,500 บาท จํานวน 850,000 ครัวเรือน   

โดยใหการชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่เปดกรีดแลวไมเกินครัวเรือนละ 15 ไร (เจาของสวนยาง/ผูเชา  

900 บาท และคนกรีดยาง 600 บาท)  
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  (4) โครงการสงเสริมการใชยางในหนวยงานภาครัฐ มติ ครม. 19 ม.ค. 59 เห็นชอบให 

กยท. ซื้อยางจากเกษตรกร 100,000 ตัน เพื่อผลิต จําหนายและสงมอบผลิตภัณฑยางใหหนวยงานภาครัฐ 

หรือเอกชนที่เปนคูสัญญาในการจัดจางตามโครงการของภาครัฐ เพื่อเพิ่มความตองการใชยางไดทันที  

5.4 การดําเนินการของกระทรวงพาณิชย  

   5.4.1 โครงการจัดหาตลาดใหมเพ่ือสงออก มติ คสช. วันที่ 26 ส.ค. 57 เห็นชอบใหกระทรวง

พาณิชย โดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ (สค.) ดําเนินโครงการจัดหาตลาดใหมเพื่อสงออก ทั้งน้ี ในป 

2558 สค. ไดดําเนินการจับคูเจรจาธุรกิจ รวมงานแสดงสินคา และจัดคณะผูแทนการคาเยือนประเทศคูคา     

รวม 6 โครงการ โดยมีการตกลงรับซื้อยางและผลิตภัณฑยาง คิดเปนมูลคา 1,009.52 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 

36,342.72 ลานบาท แบงเปน ยางพาราธรรมชาติ 585,450 ตัน มูลคา 969.48 ลานเหรียญสหรัฐ และ

ผลิตภัณฑยาง 40.04 ลานเหรียญสหรัฐ  

    สําหรับป 2559 ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 12 ม.ค.59 เห็นชอบสํานักงานสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ 61 แหง เรงจัดคณะผูซื้อจากตางประเทศมาประเทศไทย เริ่มจากผูนําเขายางพาราจาก

กัมพูชามาเจรจาการคา ณ ประเทศไทย ระหวางวันที่ 24-27 ม.ค.59 นอกจากน้ี มกีําหนดจะนําผูประกอบการ

ไทย 96 บริษัท เขารวมงานแสดงสินคาในตางประเทศ 4 ครั้ง ในไตหวัน อิตาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส และ

เยอรมนี และนําคณะผูแทนการคาไทย 100 บริษัท ไปเจรจาการคายางพาราและผลิตภัณฑ ณ ประเทศ

อิหราน เม็กซิโก ปานามา โคลัมเบีย แอฟริกาใต เคนยา และแทนซาเนีย 

  5.4.2 มาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยางพารา มติ ครม. 12 ม.ค. 59 อนุมัติมาตรการ

ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยางพารา ตามที่กระทรวงพาณิชยเสนอ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนจากปญหาราคา

ยางพาราตกตํ่า ดังน้ี 

   (1) โครงการขาวสารบรรจุถุงเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยางพารา ให อคส. จัดทํา

ขาวสารบรรจุถุงคุณภาพดี เปนขาวสารเจา 5% บรรจุถุงละ 5 กก. เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยางพาราที่ได

ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้นที่ 68 จังหวัด จํานวน 802,863 ครัวเรือน จํานวน 

4,014,315 ถุง (ครัวเรือนละ 5 ถุง) โดยระบุเครื่องหมายตราสัญลักษณ “โครงการเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผู

ปลูกยางพารา” ปรากฏอยูบนถุงขาวสารที่จะนําไปบริจาค และมอบหมาย มท. บริหารจัดการและจัดสรร

ขาวสารบรรจุถุงที่ เพื่อใหตกถึงมือเกษตรกรผูปลูกยางพาราในพื้นที่ ระยะเวลาดําเนินการ ม.ค.-มี.ค.59  

   (2) โครงการชวยเหลือคาครองชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ป 2559 โดยให คน.  

จัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคและสินคาจําเปนตอการครองชีพ เชน ขาวสาร นํ้ามันพืช ไขไก นํ้าตาลทราย 

ในราคาตํ่ากวาราคาตลาดประมาณรอยละ 20 - 40 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต จํานวน 159 อําเภอ ระหวาง

มกราคม – มีนาคม 2559 ผลการดําเนินงาน ระหวางวันที่ 26 ม.ค.-6 ก.พ.59 จังหวัดแหลงผลิตยางพาราทาง

ภาคใตไดจัดงาน 17 ครั้ง ประชากร 17,500 คน มูลคา 5.34 ลานบาท ลดภาระ 3.11 ลานบาท 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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กรมการคาภายใน 

กุมภาพันธ 2559 


