
 

 

จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ในไตรมาสที่ 4/2561 เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวลง โดยมีปัจจัยกดดันจากความไม่

แน่นอนจากสถานการณข์้อพิพาททางการค้า เนื่องจากสหรัฐฯ วางแผนเรียกเก็บภาษีสินค้าน าเข้าจากจีน และธนาคารกลาง

สหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอีกครั้งในไตรมาสนี้ 0.25% สู่ระดับ 2.25 - 2.50% ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลก

ชะลอตัวลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ท าให้องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ประกาศคงตัวเลข

คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้ที่ระดับ 3.7% แต่ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

ในปีหน้า สู่ระดับ 3.5% จากเดิมที่คาดการณ์ที่ระดับ 3.7% ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อความเสี่ยงในการลงทุน การจ้างงาน  

และมาตรฐานการครองชีพ ส าหรับ GDP ของประเทศไทยในไตรมาส 3/2561 อยู่ที่ระดับ 3.3 ลดลงจากไตรมาสก่อนที่

ระดับ 4.6 โดยได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ภาคต่างประเทศลดลง และธนาคารแห่งประเทศไทยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใน

รอบ 7 ปี และ GDP ไตรมาส 3/2561 ของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ  จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย อยู่ที่ 3.4, 6.5, 

-2.5 และ 7.1 ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน อีกทั้งสถานการณ์ยางโลกจากข้อมูล LMC ในไตรมาสที่ 4/2561 มีการผลผลิต

อยู่ที่ 3,614 พันตัน ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 1.06 และมีการใช้ยางอยู่ที่ 3,425 พันตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.06 ในขณะที่มี

สต็อกโลกเพ่ิมขึ้น 188 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 5.60 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน 

สถานการณ์ยางพาราไตรมาสที ่4/2561 

 
ภาพที่ 1 ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นท้องถิ่น น ้ายางสด และเศษยางรายไตรมาส 
ข้อมูล : ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

จากสถานการณร์าคายางไตรมาสที่ 4/2561 ในภาพรวมราคายางปรับตัวลดลง โดยราคายางแผ่นดิบเฉลี่ย ณ 

ตลาดกลางยางพาราอยู่ที่ 39.45 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 3.13 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 7.34 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 

สรุปสถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 4/2561 และแนวโน้มไตรมาส 1/2562 



อยู่ที่  41.56 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.56 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 5.80  และราคายางแผ่นดิบท้องถิ่น  

อยู่ที่ 37.81 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 3.24 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 7.88 และราคาน้ ายางสดอยู่ที่ 38.02 บาท/กก. 

ปรับตัวลดลง 3.71 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 8.89 และราคาเศษยางอยู่ที่ 33.77 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.50 บาท/กก.  

คิดเป็นร้อยละ 6.90 ซึ่งอยู่ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศที่อยู่ในช่วงขาลง และเริ่มฟ้ืนตัวขึ้นในช่วงปลาย

ไตรมาส ดังนี้  

1) ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์  
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 4/2561 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 139.55 เซนต์สหรัฐฯ/กก. 

ปรับตัวลดลง 5.83 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 4.01 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 45.79 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 
2.16 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 4.50 และราคายางแท่ง STR20 126.72 เซนต์สหรัฐฯ/กก. ปรับตัวลดลง 6.28  
เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 4.72 หากคิดเป็นเงินบาท อยู่ที่ 41.58 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 2.28 บาท/กก.  
คิดเป็นร้อยละ 5.20  

2) ตลาดล่วงหน้าโตเกียว  
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 4/2561 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 148.15 เยน/กก. ปรับตัวลดลง 

10.29 เยน/กก. คิดเป็นร้อยละ 6.49 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 43.07 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 3.82 บาท/กก. คิดเป็น
ร้อยละ 8.15  

3) ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ 
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 4/2561 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 10,706.87 หยวน/กก. ปรับตัว

เพ่ิมขึ้น 332.15 หยวน/กก. คิดเป็นร้อยละ 3.20 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 50.79 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 0.51  

บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 1.02  

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางในไตรมาสที่ 4/2561 ประกอบด้วย 

1. ปริมาณยางออกสู่ตลาดมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และมีผลผลิตที่เพ่ิม

มากขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ในขณะที่มีฝนตกชุกในบางพ้ืนที่ปลูกยางภาคใต ้ 

2.  เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ที่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Manager 

Index: PMI) อยู่ที่ระดับ 49.4 บ่งชี้ถึงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งได้รับแรงกดดันจากยอดค าสั่งส่งออกใหม่ยังหดตัวลง

ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ในขณะที่ประเทศคู่ค้าอย่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคง

ขยายตัวที่ระดับ 52.40 แต่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงที่ระดับ 54.10 จากระดับ 59.30  
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3. ราคาน้ ามันดิบในช่วงไตรมาส 4/2561 ปรับตัวลดลง เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ  

และซาอุดีอาระเบียในช่วงต้นไตรมาส และภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มชะลอตัวลง ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ ามัน  

และความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ ามันล้นตลาด 

4. ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ตามค่าเงินในภูมิภาคเอเชีย และตลาดมีความกังวลจาก

สถานการณ์ความไม่แน่นอนในการบริหารประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ รวมทั้งในไตรมาสนี้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.75% เพ่ือลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงิน 

และสร้างขีดความสามารถในการด าเนินนโยบายการเงิน อีกทั้งธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติเป็นเอกฉันท์ในการปรับขึ้น

อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 2.25-2.50% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 4 ในปีนี้ 

5. มาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วนจากหน่วยงานภาครัฐ จากการประชุมของคณะกรรมการนโยบาย

ยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2561 มีมติเห็นชอบโครงการ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร

ชาวสวนยาง โครงการรณรงค์สร้างถนน 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร และโครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรให้มีบทบาทรักษา

เสถียรภาพราคายาง  อีกทั้งมาตรการช้อปช่วยชาติ ตามข้อก าหนดของกรมสรรพากร เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมการใช้ยาง

ในประเทศ และการจัดตั้งตลาดซื้อขายยางแบบส่งมอบจริงผ่านระบบออนไลน์ในประเทศไทย เพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการยางพารา และเป็นโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด  

 

สถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 4/2561 

ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบราคายางแผ่นรมควันชั น 3 และตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ 
ข้อมูล : ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
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จากสถานการณ์ราคายางในไตรมาสที่ 4/2561 ที่เริ่มฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาส จึงคาดว่าราคายาง 

ในไตรมาสที่ 1/2562 ราคายางมีแนวโน้มฟื้นตัว และมีโอกาสปรับตัวสูงขึ น เนื่องจากปัจจัยดังนี  

1. ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย โดยกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศในช่วงเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนมีนาคม

จะมีปริมาณฝนลดลง และฝนเริ่มทิ้งช่วง ซึ่งอาจจะเอ้ืออ านวยการกรีดยาง แต่ในช่วงปลายไตรมาส เริ่มเข้าสู่ฤดูปิดกรีด 

และบางพ้ืนที่ภาคใต้ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนฟู ส่งผลให้

ปริมาณยางอาจจะออกสู่ตลาดน้อยกว่าไตรมาสก่อน 

2. ปริมาณสต็อกยางมีแนวโน้มทรงตัว โดยสตอ็กยางตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 มีจ านวน 

427.671 พันตัน ลดลงจากไตรมาสก่อน ที่ระดับ 153.47 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 26.41  

3. ดัชนี PMI ของประเทศคู่ค้าเริ่มชะลอตัว โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีน ที่ปรับตัวลดลงกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่า

เศรษฐกิจจีนก าลังเข้าสู่ช่วงถดถอย แต่เศรษฐกิจสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งยังคงขยายตัวได้  

และจากการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ส่งสัญญาณในทิศทางที่ดี จากการสงบศึกการค้าชั่วคราวเป็นเวลา 90 

วัน นับจากวันที่ 1 ธ.ค. 61 ที่ผ่านมา โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงเพ่ือแก้ไขปัญหาข้อพิพาททาง

การค้า 

4. ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาคาดการณ์ค่าเงินบาท

ในไตรมาสแรกอยู่ 31.00 – 33.00 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว จากปัจจัย ภาคการ

ส่งออก ภาคการท่องเที่ยว และผลกระทบจากเศรษฐกิจทั่วโลก รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนในภูมิภาค 

5. ราคาน้ ามันดิบปรับตัวผันผวน เนื่องจากตลาดเกิดความกังวลจากภาวะอุปทานน้ ามันล้นตลาด จากปริมาณ

น้ ามันในตลาดโลกจะอยู่ในระดับสูงกว่าอุปสงค์ และสต็อกน้ ามันสหรัฐฯ ในปีที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้น 17% ขณะที่

ประเทศผู้ส่งออกน้ ามันโอเปก และนอกโอเปกมีมติปรับลดการผลิตปริมาณ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เริ่มต้นเดือนมกราคม 

2562   

ดังนั้น เกษตรกรควรท าเกษตรผสมผสาน หรืออาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้ หลังจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูปิดกรีด  

และรัฐบาลควรผลักดันนโยบายเร่งด่วนให้เกิดผลส าฤทธิ์ โดยเฉพาะโครงการรณรงค์สร้างถนน 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 

เนื่องจากจะช่วยเพ่ิมความต้องการใช้ยางภายในประเทศ และยังจะช่วยผลักดันราคายางพาราที่เริ่มฟ้ืนตัวได้ในไตรมาสนี้  
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