
(ม.ค. – พ.ย.58) 

ยางพารายางพารา  
    

ที่มา :  1 = สศก. , 2 = สถาบันวิจัยยาง , 3 = สนง.กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

 

4. สถานการณยางพารา ป 2559  

 4.1 การผลิต สศก. คาดการณ (26 ต.ค.58) เน้ือที่กรีดได ป 2558 เพิ่มข้ึนจากปที่แลว จากยางพาราที่

ปลูกเมื่อป 2552 เริ่มกรีดไดจํานวนมาก ขณะที่ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง เน่ืองจากต้ังแตปลายป 2557 

รัฐบาลมีการควบคุมปริมาณการผลิตยางพารา โดยใหตัดโคนตนยางแกเพื่อปลูกทดแทนหรือเปลี่ยนไปปลูกพืช

รายการ/ป ป 2554  ป 2555  ป 2556 ป 2557 ป 2558 (F) 

1.  ผลผลิตและความตองการใช      

1.1 สต็อกโลก (ลานตัน) 1.530 1.570 2.990 3.730 4.230 

1.2 ผลผลิตโลก (ลานตัน) 11.230 11.600 12.080 12.070 12.000 

1.3 การใชของโลก (ลานตัน) 10.980 11.010 11.340 12.160 12.240 

1.4 ผลผลิตไทย (ลานตัน) 3.349 4.098 4.305 4.566 4.464 

1.5 การใชภายในประเทศ (ลานตัน) 0.449 0.505 0.521 0.540 0.580 

1.6 ปริมาณสงออกของไทย (ลานตัน) 2.890 3.020 3.823 3.758 3.012 

1.7 สตอกไทย (ลานตัน) 0.361 0.517 0.480 0.380 0.310 

ที่มา  : สศก. , สถาบันวิจัยยาง  

หมายเหตุ   (F) = พยากรณ   

2.  ตนทุน (บาท/กก.)  52.43 64.20 65.25 63.08 64.61 

รายการ/ป ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

3. ราคายางพารา  (บาท/กก.)     พ.ย. ธ.ค.    (%) 

3.1 ยางแผนดิบชั้น 3 
(เกษตรกรขายได)1 

124.16 87.15 74.75 53.93 37.27 36.67 1.61 

3.2 ยางแผนดิบชั้น 3 
(ตลาดกลางสงขลา)2 

132.43 93.52 77.45 57.85 38.00 38.33 0.86 

3.3 ยางแผนรมควันชั้น 3 
(ตลาดกลางสงขลา) 

146.06 96.97 80.25 60.80 39.86 40.21 0.87 

3.4 ยางแผนรมควันชั้น 3 
(F.O.B. กรุงเทพฯ)3 

148.24 106.26 86.00 63.89 44.39 45.69 2.92 

3.5 ยางแผนรมควันชั้น 3 
(F.O.B. สิงคโปร)3 

145.21 104.60 84.45 63.00 43.85 45.18 3.03 

3.6 ยางแผนรมควันชั้น 3 
(C&F โตเกียว)3 

143.39 102.71 82.72 62.63 44.15 46.30 4.90 
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อื่น การทวงคืนพื้นที่ปาที่เปนสวนยางพารา และการสนับสนุนสินเช่ือเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยเพื่อ

ประกอบอาชีพเสริม ซึ่งมีเงื่อนไขใหเกษตรกรตัดโคนตนยางบางสวน ทําใหจํานวนตนยางที่ใหผลผลิตระหวางป 

2558 ลดลง ประกอบกับสวนใหญเปนตนยางพาราที่เริ่มกรีดไดเปนปแรกซึ่งยังใหผลผลิตนอย จึงสงผลใหผล

ผลิตตอไรลดลงดวย 

 4.2 สถานการณยางพารา เดือนธันวาคม 2558 ราคายางแผนดิบช้ัน 3 ที่เกษตรกรขายได (สศก.) 

เฉลี่ย กก.ละ 36.17 บาท ปรับตัวลดลงจากเดือนกอนคิดเปนรอยละ 1.61 ตลาดกลางสงขลา เฉลี่ย กก.ละ 

38.33 บาท ปรับตัวสูงข้ึนคิดเปนรอยละ 0.86 สําหรับราคายางแผนรมควัน ช้ัน 3 ทาเรือกรุงเทพฯ (F.O.B.) 

เฉลี่ย กก.ละ 45.69 บาท ตลาดสิงคโปร (F.O.B.) เฉลี่ย กก.ละ 45.18 บาท และตลาดโตเกียว (C&F) เฉลี่ย กก.ละ 

46.30 บาท ปรับตัวสูงข้ึนจากเดือนที่ผานมารอยละ 2.92 , 3.03 และ 4.90 ตามลําดับ แมวาราคายางจะ

ปรับตัวสูงข้ึน แตยังเคลื่อนไหวในเกณฑตํ่า จากราคานํ้ามันดิบที่ออนตัวลง รวมทั้งการซื้อขายชะลอตัวในชวง

ปลายเดือน จากวันหยุดยาวในชวงเทศกาลปใหม ทั้งน้ี เปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของ ป 2557 ราคา

ยางพาราทั้ง 5 ประเภทขางตนตํ่ากวาคิดเปน รอยละ 15.92, 23.68, 14.75, 14.51 และ 11.67 ตามลําดับ 

4.3 แนวโนมสถานการณยางพารา เดือนมกราคม 2559  คาดวาราคายางจะปรับตัวสูงข้ึน จาก

มาตรการเรงดวนเพื่อแกไขปญหาราคายาง ทั้งการเพิ่มการใชยางในภาครัฐ และการขยายตลาดสงออก   

อยางไรก็ตาม ราคายางยังเคลื่อนไหวในเกณฑตํ่า จากราคานํ้ามันดิบที่ยังคงออนตัวลง และเศรษฐกิจจีนยัง    

ไมฟนตัว 

 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงพาณิชย อธิบดีกรมการคาภายใน และ อธิบดีกรมสงเสริม

การคาระหวางประเทศ     เปนกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่สําคัญในการเสนอแนะเพื่อใหมีนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว กําหนดและ

เสนอมาตรการเพื่อดูแลระดับราคายางพาราใหเกษตรกรมีรายไดทีเหมาะสม โดยเนนกลไกตลาด  
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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 และใหมีคณะกรรมการการ

ยางแหงประเทศไทย ซึ่งมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กยท. ทั้งน้ี ใน

วาระเริ่มแรก คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ประกอบดวย กรรมการทั้งสิ้น 7 คน จากผูแทน

กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และกระทรวงพาณิชย (แตงต้ังอธิบดีกรมการคาภายใน

เปนกรรมการโดยตําแหนง) โดยมีผูวาการการยางแหงประเทศไทยเปนกรรมการและเลขานุการ 

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 

5.3 สภาพปญหาและมาตรการแกไขปญหาราคายาง ป 2557 - 2558 

 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 
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 5.3.2 มาตรการแกไขปญหายางพารา ป 2557 – 2558 

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

หลักการแนวทางพัฒนายางทั้งระบบ ประกอบดวย 2 มาตรการ (มาตรการเรงดวนและมาตรการตอเน่ือง) 9 

แนวทาง 12 โครงการ ไดแก  1) โครงการบริหารจัดการสตอกยางของรัฐ  2) โครงการสนับสนุนเงินทุน

หมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพื่อใชในการรวบรวมยาง 10,000 ลานบาท  3) โครงการสนับสนุนสินเช่ือ

สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ลานบาท  4) โครงการสนับสนุนสินเช่ือผูประกอบการผลิตภัณฑ

ยางพารา 15,000 ลานบาท  5) โครงการพัฒนาตลาดตามแผนปรับโครงสรางระบบตลาด  6) โครงการจัดหา

ตลาดใหมเพื่อสงออกยางพารา  7) โครงการสงเสริมการลงทุนดานผลิตภัณฑยางในประเทศ / โครงการ

สนับสนุนผูประกอบการผลิตภัณฑยาง  8) โครงการจัดต้ังสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมยาง  9) โครงการควบคุม

ปริมาณการผลิต  10) โครงการลดตนทุนการผลิต  11) โครงการถายทอดเทคโนโลยี  12) โครงการผลิตเพื่อ

เสริมรายไดในสวนยางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  (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) 

5.4 การดําเนินการของกระทรวงพาณิชย มติคณะรักษาความสงบแหงชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 

2557 เห็นชอบแนวทางพัฒนายางทั้งระบบ โดยมอบหมายกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศดําเนินโครงการ

จัดหาตลาดใหมเพื่อสงออก ผลการดําเนินการป 2558 ไดดําเนินกิจกรรมจับคูเจรจาธุรกิจ รวมงานแสดงสินคา 

จัดคณะผูแทนการคาเยือนประเทศคูคา รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ มีมูลคาการขายยางพาราและผลิตภัณฑ รวม

ทั้งสิ้น 1,009.52 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 36,342.72 ลานบาท แบงเปนยางพาราธรรมชาติ 585,450 ตัน 

มูลคา 969.48 ลานเหรียญสหรัฐ และ ผลิตภัณฑยาง 40.04 ลานเหรียญสหรัฐ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

กองสงเสริมการคาสินคาเกษตร 1 
กรมการคาภายใน 

มกราคม 2559 


