
สถานการณการสงออกของธุรกิจไมยางพารา    

สถานการณการคาระหวางไทย-จีน ของ SME 

การสงออกสินคาของ SME ไทยในตลาดจีนในชวง 9 เดือน(ม.ค.-ก.ย.61) ยังคงขยายตัว ไดรอยละ 

5.14 ในรูปดอลลาร สรอ. โดยสินคาหลักในตลาดจีนในกลุมไดแก พลาสติกและของที่ทําดวยพลาสติก(สัดสวน 

17.9%)  ขยายตัว 33.3%  ไมและของทําดวยไม ถานไม(สัดสวน 15.5%) หดตัว 16.3%  ผลไมและลูกนัตที่

บริโภคได เปลือกผลไมจาพวกสมหรือเปลือกแตง(สัดสวน 12.8%) ขยายตัว 33.3%  ยางและของทําดวยยาง

(สัดสวน 8.8%) หดตัว 30.5% พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได (สัดสวน 7.6%) หดตัว 1.0%   

ในสวนการสงออกในชวงเดือน สิงหาคม และกันยายน 2561 ในรูปดอลลาร สรอ. กลุมสินคาหลักใน

หมวด 39 ยังคงขยายตัวไดดีอยางตอเนื่อง ถึงรอยละ 40.72 และ23.90 ตามลําดับ กลุมสินคาไมและของทํา

ดวยไม ถานไม หดตัวอยางตอเนื่อง ถึงรอยละ 28.55 และ 35.19 ตามลําดับ กลุมสินคาผลไมและลูกนัตท่ี

บริโภคได เปลือกผลไมจาพวกสมหรือเปลือกแตง ขยายตัวไดดี ถึงรอยละ 74.5 และ 42.7 กลุมสินคายางและ

ของทาดวยยาง หดตัวอยางตอเนื่อง รอยละ 29.47 และ 55.99 ตามลําดับ และกลุมสินคาพืชผักรวมทั้งราก

และหัวบางชนิดที่บริโภคได ขยายตัวไดรอยละ 13.06 และหดตัวรอยละ 4.48  

โดยขอมูลจากสมาคมไมยางพาราไทย  ณ พฤศจิกายน 2561  ไมยางพาราที่จําหนายอยูในประเทศจีน 

มีท้ังที่ปลูกเองในประเทศและนําเขาจากตางประเทศ แหลงเพาะปลูกไม ยางพาราในจีนสวนใหญอยูที่มณฑล

ยูนนานและมณฑลไหหลํา แตเนื่องผลผลิตจากมณฑลยูนนานมีปริมาณนอย สวนไม ยางพาราที่ไดจากมณฑล

ไหหลําก็ยังไมไดคุณภาพที่ตองการ เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวติดทะเลและไดรับอิทธิพลของพาย ุไตฝุนอยูบอยครั้ง 

ผลผลิตในประเทศจึงไมเพียงพอตอความตองการใชในประเทศ สําหรับการนําเขาจากตางประเทศ สวนใหญจะ

นําเขามาจากไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม กัมพูชา พมา และไมยางพาราที่จําหนายอยูในตลาดนั้น เปน

ไมยางพาราท่ีนําเขามาจากไทยเปนหลักและแหลงนําเขาหลักของไม ยางพาราไทย คือ มณฑลกวางตุง มี

สัดสวนการนําเขาคิดเปนรอยละ 90 ของการนําเขาไมยางพาราทั้งหมด โดยจะนําเขา ผาน        อําเภอซุนเตอ 

เมืองฝอซาน เนื่องจากเปนแหลงผลิตเฟอรนิเจอรไมอีกทั้งยังเปนแหลงรวบรวมและแหลงกระจาย สินคา

เฟอรนิเจอรที่สําคัญของจีน สถิติจีนน าเขาไมยางพาราจากไทยป 2560 รวมเปน 4.82 ลานคิวบคิเมตร เพ่ิมข้ึน

รอย ละ 20.5 

ในป 2017 ภาพรวมการนําเขาไม (HS Code 44 Wood) ของจีนนั้นมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้น โดยมูลคาการนําเขา

ไมของจีนนั้นอยูที่ 23,408.232 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนจากป กอนหนารอยละ 19.48 โดยจีนนําเขาไม

จากรัสเซียมูลคามากที่สุดโดยในป 2017 มูลคาการนําเขาอยูที่ 4,471.659 ลานเหรียญสหรัฐ จีนนําเขาไม

จากไทยสูงเปนอับดับที่ 4 โดย มูลคาการนําเขาไมจากไทยนั้นอยูที่ 1,719.391 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน

จากปกอนหนารอยละ 11.70 โดยปริมาณและมูลคาการนําเขาไมดังนี้  



 
ที่มา:สมาคมไมยางพาราไทย 

โดยสถานการณการนําเขาไมยางพารา (HS44079990) ของจีนในประเทศตางๆ พบวาการนําเขาของ

จีนทั้งหมดลดลงมากในป 2018 ในชวงไตรมาสแรกถึงรอยละ 72.85 ในดานมูลคา(ดอลลาร สรอ.) และลดลงใน

ดานปริมาณถึงรอยละ 78.62 สวนการนําเขาจากไทยในชวงไตรมาสแรกในดานมูลคาลดลงรอยละ 92.28 และ

ในดานปริมาณลดลงรอยละ 93.26 และในภาพรวมของตลาดการนําเขาไมทั้งหมดหดตัวในทุกประเทศ 

ที่มา:สมาคมไมยางพาราไทย 

จากขอมูล นายวิถี สุพิทักษ อุปนายกสมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย ณะนี้สถานการณราคาไมยางพาราที่ทยอย

ลดลงอยางตอเนื่องมาตั้งแตชวงไตรมาส 4 ป 2560 จนถึงปจจุบันยังไมมีทิศทางวาราคาจะดีขึ้น ลาสุดขายเฉลี่ย

อยูที่ประมาณ 20,000-40,000 บาทตอไร ลดลงเกือบเทาตัวเมื่อเทียบกับชวงท่ีราคาดีเคยขึ้นไปประมาณ 

50,000-60,000 บาทตอไร โดยปจจัยสําคัญมาจากการโคนตนยางจํานวนมาก บางปมีปริมาณการโคนตนยาง

พุงขึ้นไปสูงถึงประมาณ 400,000-500,000 ไร เพ่ือหันไปปลูกปาลมน้ํามัน ทุเรียน ฯลฯ ทั้งที่นโยบายการยาง

แหงประเทศไทย (กยท.) มีเปาหมายโคนประมาณ 300,000-350,000 ไรตอป สงผลใหไมยางพาราลนตลาด  



ดังนั้นทางสมาคมจึงอยากใหรัฐบาลสนับสนุนการใชไมยางพาราภายในหนวยงานภาครัฐ เชน สถาบันการศึกษา 

ฯลฯ ในการทําโตะ เกาอ้ี ฯลฯ นอกจากนี้รัฐบาลตองใหความชัดเจนเรื่องนโยบายพลังงานทดแทน เชน 

โรงไฟฟาชีวมวล รวมถึงการอํานวยความสะดวกในเรื่องมาตรฐานตาง ๆ และการรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) จากภาครัฐ เพ่ือเปนทางออกใหโรงงานแปรรูปและเกษตรกรผูปลูกยางพารา   

ขณะเดียวกันเพ่ือใหเกิดเสถียรภาพวงการไมยางพารา ผูประกอบการจําเปนตองปรับเปลี่ยนพัฒนาคนควา

นวัตกรรมการแปรรูปไมยางพาราออกมาเปนผลิตภัณฑรูปแบบตาง ๆ ข้ึนมาเอง  รวมถึงตองแกไขจุดออนของ

ไมยางพาราซึ่งไมทนทานตอน้ํา แสงแดด รวมถึงแมลงพวกปลวกและมอดชอบกิน ดังนั้นผูประกอบการจึง

จําเปนตองใชเทคโนโลยีและเครื่องจักรมาพัฒนาแกไข แตตองใชตนทุนสูง ตองอบดวยความรอนสูงประมาณ 

200-250 องศา เพ่ือทําใหเนื้อไมแข็ง ทนทานตอแสงแดดและฝน ทั้งนี้หากตนทุนไมยางพาราต่ําจะเปนที่สนใจ

ของตลาดมากขึ้น   

“ในอดีตภาพรวมธุรกิจไมยางพาราแปรรูปมีเงินหมุนเวียนสะพัดประมาณ 50,000 ลานบาท/ป ยังไมนับไม

ยางพาราที่แปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ แตพอชวงปลายป 2560 เปนตนมามีหลายปจจัยสงผลตอราคาลดลง 

โดยเฉพาะการที่ไทยไปผูกกับตลาดจีนตลาดเดียว เมื่อจีนมีมาตรการเขมงวดเรื่องสิ่งแวดลอม และมีการเขมงวด

เรื่องการนําเขา 

สงผลใหโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราของจีนที่ไมไดมาตรฐานตองปดตัวไปหลายโรง ซึ่ง

กระทบมาถึงการสงออกไมยางแปรรูปของไทย แตสวนทางกับความตองการในตลาดโลกและตลาดจีน ซึ่งมีการ

ขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพยสูงข้ึน ดังนั้นทางสมาคมมีความพยายามหาตลาดใหม ๆ เชน ประเทศอินเดีย 

แตไมสามารถตกลงกันได เพราะไมยางพาราของไทยมีราคาคอนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอยางกลุม

ประเทศยโุรปและอเมริกา ซึ่งมีความไดเปรียบในเรื่องขนาดลําตนใหญและยาวกวาของไทย แมเทียบเนื้อไมแลว

ของไทยจะดีกวา” 

นายเสนห ทองศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัท ทองศักดิ์ กรุป จํากัด ผูประกอบการนําเขา 

สงออก ไมยางแปรรูป ต.เขากอบ อ.หวยยอด จ.ตรัง เปดเผยวา ที่ผานมาอุตสาหกรรมแปรรูปไมยางพาราของ

ประเทศไทยสงออกไปยังประเทศจีน 90% เหลือใชภายในประเทศเพียงประมาณ 10% โดยแตละปไทยสงออก

ไมยางพาราแปรรูปไปประเทศจีนประมาณ 1 แสนลานบาท เดิมโรงงานในจังหวัดตรังมีอยูประมาณ 30 โรง 

สงออกไดเดือนละประมาณ 3,000-4,000 ตูคอนเทนเนอร หรือปละประมาณ 6-8 หมื่นลานบาท แตผลจากที่

หลายโรงงานในจีนตองปดตัวลง มีการยกเลิกออรเดอรตามมาและสวนที่เหลือไดชะลอการสั่งซื้อดังกลาว ทําให

ธุรกิจตองปดกิจการชั่วคราวไปแลวประมาณ 50% ปดถาวร เพราะขาดทุน 3 โรง สวนที่เหลือลดกําลังการผลิต

ลงเหลือประมาณ 40-50% หรือเหลือเพียงเดือนละประมาณ 1,000 กวาตู และยังอาจทยอยปดอีกหลาย

โรงงาน 



นอกจากนี้โรงงานที่ทําสัญญาซื้อขายไมยางพารากับเจาของสวนยางไวลวงหนาตองยอมใหเจาของสวน

ยึดเงินมัดจํา เพราะซื้อมาทําไมได ไมมีตลาด ถือวาปญหาอุตสาหกรรมไมยางพาราแปรรูปวกิฤตหนัก ขณะนี้สูญ

เงินเขามาพัฒนาจังหวัดตรังมหาศาล ทําเสียดุลการคา และยังสงผลตอภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด

ตรังดวย จึงอยากเรียกรองใหรัฐบาลเรงสงเสริมการใชอุตสาหกรรมไมในประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือลดการสงออก 

 “เฉพาะในกลุมคลัสเตอรไมยาง ซึ่งมีจํานวน 15 โรงในจังหวัดตรัง ผลิตและสงออกไดเดือนละประมาณ 

500-600 ลานบาท แตขณะนี้เหลือประมาณ 250-300 ลานบาทตอเดือนเทานั้น เชนเดียวกับของตัวเองผลิตได

เดือนละประมาณ 300 ตู ขณะนี้เหลือเพียงเดือนละประมาณ 180 ตู มีสินคาคางสตอกอยูอีกประมาณ 100 ตู 

หรือประมาณ 50-60 ลานบาท และยังสงผลเปนลูกโซไปยังลานเท ที่รับซื้อไมยางปอนโรงงาน ขณะเดียวกัน

กระทบกับเกษตรกรเจาของไมยางที่ราคาตกต่ํา จากเดิมไรละประมาณ 70,000-100,000 บาท เหลือเพียงไรละ 

30,000-40,000 บาท”  

 

ผูจัดทํา นายปริญญา เลื่อนชิด   

สวนติดตามและวิเคราะหสถานการณฯ 

ฝายวิเคราะหสถานการณและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ 

 


