
 

 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) และมาตรการปิดเมือง อีกทั้งยังไม่สามารถ

ควบคุมได้ในหลายประเทศทั่วโลก ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการทางการเงินและการคลังในขนาดใหญ่ เพื่อประคับประคอง
ระบบเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน แต่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย โดยกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เพิ่มเติมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกจะหดตัวลดลงร้อยละ 4.9 จากเดิม 
ที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 3.0 และคาดการณ์ของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซน อยู่ที่ -8.0,  
-5.8  และ-10.2 ยกเว้นจีนที่มีโอกาสขยายตัวอยู่ที่ 1.0 ในขณะที่ IMF คาดการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยหดตัวอยู่ที่
ร้อยละ 7.7 ซึ่งราคายางในไตรมาส 2/2563 ในช่วงต้นไตรมาสได้รับปัจจัยกดดันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด รวมทั้งทิศทางราคายางตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ
เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง Downtrend และอุปสงค์ยางลดลงจากการปิดโรงงานผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ในอเมริกา 
ยูโรโซน และบางกิจการในไทย ทำให้ผู้ประกอบการภายในประเทศสามารถส่งออกยางได้ช่วงกลางไตรมาส หลังจาก
หลายประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวส์ และอยู่ในทิศทางเดียวกับสัญญาณตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ รวมทั้ง
ค่าเงินบาท และค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย และนักลงทุนเข้า
ซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยและมีสภาพคล่องสูง ทำให้ราคายางในช่วงต้นไตรมาส 2/2563 ปรับตัวลดลงแรง 
จากปจัจัยกดดันก่อนฟ้ืนตัวในช่วงปลายไตรมาส 

 

สถานการณ์ยางพาราไตรมาสที่ 2/2563 

 
ภาพที่ 1 ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นท้องถิ่น น้ำยางสด และเศษยางรายไตรมาส 
ข้อมูล : ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

สรุปสถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 2/2563 และแนวโน้มไตรมาส 3/2563 
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จากสถานการณ์ราคายางไตรมาสที่ 2/2563 โดยภาพรวมปรับตัวลดลง ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ย ณ ตลาดกลาง

ยางพาราอยู ่ที ่ 37.97 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 3.05 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 7.44 ราคายางแผ่นรมควันชั ้น 3  

อยู่ที่ 40.78 ปรับตัวลดลง 2.27 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 5.28 และราคายางแผ่นดิบท้องถิ่น อยู่ที่ 35.82 บาท/กก. ปรับตัว

ลดลง 3.20 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 8.21 ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 40.56 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.35 บาท/กก. คิดเป็น 

ร ้อยละ 0.87 และราคาเศษยางอยู ่ท ี ่  28.57 บาท/กก. ปร ับต ัวลดลง 4.55 บาท/กก. ค ิดเป ็นร ้อยละ 13.75  

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศที่ปรับตัวลดลง และราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ดังนี้  

1) ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์  

ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 2/2563 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 137.21 เซนต์สหรัฐฯ/กก. 

ปรับตัวลดลง 20.79 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 13.16 คิดเป็นเงินบาทโดยเฉลี ่ยจะอยู ่ที ่ 43.85 บาท/กก.  

ปรับตัวลดลง 5.51 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 11.16 และราคายางแท่ง STR 20 อยู่ที่ 110.59 เซนต์สหรัฐฯ/กก. ปรับตัว

ลดลง 22.88 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 17.14 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 35.34 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 6.31  

บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 15.15  

2) ตลาดล่วงหน้าโตเกียว   
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 2/2563 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 138.93 เยน/กก. ปรับตัว

ลดลง 22.16 เยน/กก. คิดเป็นร้อยละ 13.75 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 41.33 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.88 บาท/กก.  
คิดเป็นร้อยละ 10.56  

3) ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้  
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 2/2563 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 9,935.65 หยวน/กก. 

ปรับตัวลดลง 1,383.55 หยวน/กก. คิดเป็นร้อยละ 12.22 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 44.79 บาท/กก. ปรับตัวลดลง 5.81 

บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 11.49  

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางในไตรมาสที่ 2/2563 ประกอบด้วย 

1. มาตรการร ักษาเสถียรภาพราคายางจากหน่วยงานภาคร ัฐ และการดำเน ินโครงการอย่างต ่อเน ื ่อง  

เพื่อแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ จากการเร่งดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ควบคู่กับมาตรการ

ระยะยาว ขยายเวลาดำเนินการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง, โครงการ

สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง), โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน 
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แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง และโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ  รวมทั้งมาตรการจากช่วยเหลือ

และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ในการขยายเวลาส่งใช้เงินกู้ยืม งดการคิดอัตราดอกเบี้ย ตามมาตรา 49 (3) 

และผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้กู้ ตามมาตรา 49 (5) รวมทั้งมาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 

ในการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกร สวนยาง และแรงงานกรีดยางได้รับเงิน 5,000 บาท  

2. ปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปิดกรีด และสภาพอากาศเกิดภาวะร้อนจัด และเกิดภัย

แห้งแล้งในหลายพื้นท่ี ทำให้ไม่เอ้ืออำนวยต่อการผลิตยาง และแรงงานส่วนใหญ่เดินทางกลับประเทศ จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดโรคโควิค-19 โดยเฉพาะยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันที่เข้าสู่ตลาดโดยภาพรวมทั้ง 6 ตลาด มีทั้งสิ้น 

2,811 ตัน ลดลง 27,553.41  ตัน คิดเป็นร้อยละ 90.74 

3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ทำให้เศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมชะลอตัวลง  

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศคู่ค้า ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซน ต่ำกว่าระดับ 50 แสดงว่าอยู่ในภาวะหดตัว 

โดยดัชนี PMI ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 41.50, 43.10 และ 52.60 ตามลำดับ ดัชนี PMI ของญี่ปุ่น อยู่ที่ 41.90, 38.40 และ 

40.10 ตามลำดับ และยูโรโซน อยู่ที ่33.40, 39.40 และ 47.40 ตามลำดับ ยกเว้นจีน ที่ดัชนี PMI มีการขยายตัวอยู่ที่ 

50.80, 50.60 และ 50.90 

4. ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง เนื่องจากอุปสงค์ตกต่ำทั้งภาคครัวเรือนและภาคเอกชน ทำให้เกิดภาวะ

อุปทานน้ำมันล้นตลาด   

5. ค่าเงินบาท และค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายการลงทุน 

ในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย หลังจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ระดับร้อยละ 0.00 – 0.25 

และมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในวงเงินไม่จำกัด เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค 

โควิด-19 รวมทั้งธนาคารกลางแห่งประเทศไทยปรับลดอัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ร้อยละ 0.50 และมาตรการเพิ่มเติมระยะที่ 

2 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโดยรวม 

ของไทย โดยค่าเงินบาทไตรมาส 2/2563 อยู่ที่ 31.95 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง 0.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

หรือร้อยละ 2.11 
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สถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 3/2563 

 

ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ 
ข้อมูล : ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

 

จากสถานการณ์ราคายางในไตรมาสที่ 2/2563 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้า

สิงค์โปร์ในช่วงปลายไตรมาส และค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จึงคาดว่าในไตรมาสที่ 3/2563  

ราคายางมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ  แต่ก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ และจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้  
 

1. จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไตรมาส 3/2563 ช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนจะมีฝนตก

ชุกหนาแน่น ซึ่งเปน็อปุสรรคต่อการกรีดยาง รวมทั้งการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงในยางพารา อาจทำให้

ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดน้อย 

2. ปริมาณสต็อกยางปรับตัวลดลง  โดยสต็อกยางตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวน 

239.149 พันตัน ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนที่ระดับ 3.318 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 1.37 และลดลงร้อยละ 45.31 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งสต็อกยางตลาดล่วงหน้าโตเกียว ณ เดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวน 8.976 พันตัน ลดลง

จากไตรมาสก่อน ที่ระดับ 718 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 7.41 และลดลงร้อยละ 28.13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

3. ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากนักลงทุนชะลอดูสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เกิดแรงซื้อเงินดอลลาร์ และสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น  
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4. ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มผันผวน แต่ก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ ้น เนื ่องจากที ่ประชุมกลุ ่มประเทศผู ้ส่งออก

น้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติผ่อนคลายข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน โดยเห็นชอบให้ 

ปรับลดการผลิตเพียง 7.7 ล้านบาร์เรล/วัน จากปัจจุบันที่ปรับลด 9.7 ล้านบาร์เรล/วัน เริ่มมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่เดือน

สิงหาคม ไปจนถึงสิ้นปี 2563 ในขณะที่สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง 

5. มาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วนจากหน่วยงานภาครัฐ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการนโยบายยาง

ธรรมชาติ (กนย.) ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2563 มีดังนี ้

1) เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์  

วงเงิน 20,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2565 ระยะเวลาในการชดเชยดอกเบี้ย

ตามโครงการฯ 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับการอนุมัติ แต่ไม่เกิน 30 เมษายน 2565 และมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

ประสานกับผูท่ี้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้ กษ. โดย กยท.  

และภาคเกษตรกร ร่วมหารือทบทวนหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของโครงการฯ ให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดต่างๆ  

และจัดทำรายละเอียดโครงการฯ ท่ีได้ปรับปรุงตามมติการประชุมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

3) การขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู ้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื ่อรักษาเสถียรภาพราคายาง  

และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางเป็น วันท่ี 31 ธันวาคม 2566  

4) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 

5) การเพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ภายใต้

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท 

6) การเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 

7) แนวทางการสนับสนุนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำและ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 ทั้งนี้จากการสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้มีมาตราการเยียวยาให้เกษตรกร

ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ดังนี้  

 (1) การช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้ยืมแก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  โดยขยายระยะเวลาการส่ง
ใช้เงินกู้ยืม ตามมาตรการ 49(3) ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยการขยายระยะเวลาการส่งใช้เงินกู้ยืม งดการคิดดอกเบี้ย และค่าปรับ 
มีผลต้ังแต่ 1 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2563  
 (2) การช่วยเหลือลูกหนี้เงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรการ 49(5)  
โดยการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้กู้ออกไปไม่เกิน 60 วัน นับจากการวันครบกำหนดชำระหนี้ของงวดนั้น 
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6. จากการวิเคราะห์สถานการณ์ราคายางในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศทางเทคนิคทั้ง 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดล่วงหน้า

โตเกียว เซี่ยงไฮ้ และสิงคโปร์ ราคายางในตลาดล่วงหน้าโตเกียว และเซี่ยงไฮ้มีแนวโน้มปรับตัวในกรอบแคบๆ แต่ราคายาง 

ในตลาดล่วงหน้าสิงค์โปร์มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นได้ในระยะสั้น ทำให้ราคายางในตลาดจริงมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น แต่เนื่องจาก

สถานการณ์ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก ถึงแม้ว่าจะมีความคืบหน้าในการผลิต

วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ในหลายประเทศ ทำใหย้ังคงเป็นปัจจัยกดดันราคายางในช่วงนี ้

7. อุปสงค์ถุงมือยางเพิ่มขึ้น โดยบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) จำกัด ทำกำไรในไตรมาส 1/2563 อยู่ท่ี 854 ล้าน

บาท และความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นจากผลกระทบโควิด-19 ทำให้บริษัทมีคำสั่งซื้อถึงกลางปี 2021 บ่งชี้ว่าอุปสงค์น้ำยางสดยังคง

ขยายตัว ในขณะท่ีโรงงานการผลิตรถยนต์ สามารถกลับมาดำเนินการผลิตได้อีกครั้ง หลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ทำใหอุ้ตสาหกรรมยางล้อเริ่มมีการฟื้นตัว อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องปรับสัดส่วนการผลิตยางตามแนวโน้มราคาท่ีเปลี่ยนแปลง 

เพื่อไม่ให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาด 

8. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปเดือนพฤษภาคม 2563 ส่งออกได้ 

29,894 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 68.64 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง  

โดยยอดการผลิตรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมมีทั้งสิ้น 56,035 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 69.10  ยอดขาย

รถยนต์ภายในประเทศเดือนพฤษภาคมมีจำนวนท้ังสิ้น 40,418 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 54.12 แต่เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 34.24 จากเดือนก่อน การคาดการณ์ยอดการผลิตรถยนต์ในปีนี้จะอยู่ท่ีราว 1-1.4 ล้านคัน จากเดิมต้ังเป้าไว้ท่ี 2 ล้านคัน 

แบ่งเป็น ยอดขายในประเทศ 5 - 7 แสนคัน ลดลงจากเป้าเดิม 1 ล้านคัน และยอดส่งออก 5-7 แสนคัน ลดลงจากเป้าเดิม 1 

ล้านคัน 
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