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Highlight 

  อุตสาหกรรมยางพาราของไทยกา้วเขา้สู่ปี 2017 พรอ้มกบัการเปลีย่นแปลงส าคญั 3 ดา้น 
คอื 1) อุตสาหกรรมได้ผ่านจุดต ่าสุดแล้วภายหลงัราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (RSS3) เริม่
ฟ้ืนตัวตามราคาน ้ามนัดิบที่เพิ่มขึ้น 2) บทบาทของไทยในฐานะ supplier หลกัในตลาด
ยางพาราโลกจะลดความส าคญัลง ในขณะที่บทบาทของกลุ่มประเทศ CLMV จะเพิ่มขึ้น 
และ 3) อ านาจการต่อรองของ rubber manufacturer เมื่อเทยีบกบัผูผ้ลติยางลอ้จะเพิม่ขึน้  

 อไีอซมีองว่าไทยมโีอกาสทีจ่ะหนัมาเพิม่การผลติผลติภณัฑย์างเพื่อเพิม่มลูค่าในการสง่ออก 
เช่น ถุงมอืยาง โดยภาครฐัและเอกชนควรร่วมมอืกนัวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์นอกจากนี้ 
ผูป้ระกอบการไทยมโีอกาสในการร่วมทุนกบับรษิทัต่างชาตทิีม่คีวามต้องการเขา้มาลงทุน
ในอุตสาหกรรมถุงมอืยางของไทย 

 

 

ตั้งแต่ปี 2014-2016 อุตสาหกรรมยางพาราเข้าสู่ภาวะตกต ่าจากราคาที ลดลง ในปีนี้อุตสาหกรรมเข้าสู่
ช่วงที สดใสข้ึน โดยมีการเปลี ยนแปลงหลัก 3 ด้าน ด้านแรก ราคายางพาราเพิ มข้ึนจากราคาน้่ามันดิบที 
เริ มฟื้นตัวและการลดลงของผลผลิตยางพาราไทยจากน้่าท่วมในภาคใต้ ซึ งแสดงให้เห็นสัญญาณของ
อุตสาหกรรมยางพาราที ผ่านจุดต ่าสุดแล้ว ภายหลงัจากทีร่าคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 (RSS3) เคยลดลงในระดบัราคา
เฉลีย่ 55-57 บาทต่อกโิลกรมั ในปี 2014 -2016 และกลบัมาอยู่เหนือระดบั 60 บาทต่อกโิลกรมัอกีครัง้ในปีนี้ จากราคาน ้ามนัดบิ
ทีเ่ริม่ฟ้ืนเขา้สู่กรอบ 50-55 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รล หลงัจากทีล่ดลงเหลือเพยีง 37 ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อบารเ์รลในช่วงต้นปี 
2016 ( รูปที่ 1) โดยการเพิ่มขึ้นของราคาน ้ามนัดบิดงักล่าวเป็นผลมาจากการลดก าลงัการผลิตน ้ามนัของกลุ่ม OPEC และ
เศรษฐกจิโลกทีเ่ริม่ฟ้ืนตวัขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่เศรษฐกจิสหรฐัฯ ประกอบกบัน ้าท่วมในพืน้ทีภ่าคใตข้องไทยในช่วงปลายเดอืน
ธนัวาคม 2016 จนถงึเดอืนมกราคม 2017 ท าใหผ้ลผลติยางพาราของไทยลดลง โดยอไีอซมีองว่าปีนี้ไทยจะมผีลผลติยางพารา
เพยีง 4.3 ลา้นตนัซึง่ลดลงจากปีทีผ่่านมาราว 3% และเมื่อรวมกบัผลผลติในช่วง 2 ปีทีผ่่านมาทีล่ดลงจากสภาพอากาศทีไ่ม่เอือ้
ต่อการผลติยางพารา ส่งผลให้สตอ็กของยางพาราของโลกในปีนี้จะเหลอืเพยีง 2.6 ล้านตนั ( รูปที่ 2) หรอืลดลง 7.1% จากปี 
2016 ทัง้นี้ ดว้ยปจัจยัดงักล่าวสง่ผลใหร้าคายางพาราสงูขึน้ ถอืไดว้่าปจัจุบนัอุตสาหกรรมยางพาราไดผ้่านจุดต ่าสดุแลว้ ทัง้นี้ อี
ไอซคีาดว่าราคาเฉลี่ยทัง้ปี 2017 อยู่ที่ 72.5-77.5 บาทต่อกโิลกรมั และจะค่อยๆ ลดลงในช่วงครึง่ปีหลงั หลงัจากผ่านช่วงต้น
ยางพาราผลดัใบและผลผลติยางพาราของไทยเขา้สูภ่าวะปกต ิ

อย่างไรกต็าม แมร้าคาน ้ามนัดบิที่เริม่ฟ้ืนตวัไดส้่งผลต่อราคายางพาราในปีนี้ แต่ในระยะกลางราคายางพาราจะไม่เพิม่มากนัก 
เน่ืองจากราคาน ้ามนัดบิจะมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างจ ากดั เพราะเมื่อราคาน ้ามนัดบิเพิม่ขึน้จะส่งผลให้ผูผ้ลติ Shale Oil/Tight 
Oil ในสหรฐัฯ พรอ้มจะกลบัมาขดุเจาะอกีครัง้ โดยอไีอซมีองว่าในระยะกลางราคาน ้ามนัดบิจะเคลื่อนไหวในช่วง 60-70 ดอลลาร์
สหรฐัฯ ต่อบารเ์รล  นอกจากนี้ ผลผลติยางพาราทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้และสตอ็กยางพาราโลกทีจ่ะเริม่สะสมตวัในปี 2018 (รปูที ่2) 
จะยงัเป็นปจัจยักดดนัราคายางพาราในระยะกลางอกีดว้ย 
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 3 การเปลี ยนแปลงของอุตสาหกรรมยางพาราที มาพร้อมกับโอกาส 
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การเปลี ยนแปลงด้านที สองคือบทบาทของไทยในฐานะ supplier หลักในตลาดยางพาราโลกจะลด
ความส่าคัญลง ในขณะที บทบาทของกลุ่มประเทศ CLMV จะเพิ มข้ึน การเร่งขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพาราของ
กลุ่มประเทศ CLMV ในช่วงปี 2006-2018 จะท าให้ผลผลติยางพาราในกลุ่มประเทศดงักล่าวเพิม่ขึน้ในช่วงปี 2013-2025 โดย 
IRSG คาดว่าผลผลติยางพาราของกลุ่มประเทศ CLMV จะเพิม่ขึน้จาก 1.4 ล้านตนัในปี 2015 เป็น 3.2 ล้านตนัในปี 2025 ซึ่ง
ผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว จะท าใหก้ลุ่มประเทศ CLMV มสี่วนแบ่งปรมิาณผลผลติยางพาราในโลกเพิม่ขึน้จาก 11% ในปี 2015 
เป็น 18% ในปี 2025 ในขณะทีไ่ทยจะมสีว่นแบ่งปรมิาณผลผลติในโลกลดลง จาก 34% ในปี 2015 เป็น 25% ในปี 2025 (รปูที ่
3) จากการทีเ่กษตรกรหนัไปปลูกพชืชนิดอื่น เช่น ปาลม์น ้ามนัทีใ่หผ้ลตอบแทนสงูกว่า นอกจากนี้ ไทยอาจเสยีความสามารถใน
การแขง่ขนัในธุรกจิการผลติวตัถุดบิยางพาราใหก้บักลุ่มประเทศ CLMV ซึง่มตีน้ทุนแรงงานต ่ากว่า 

ด้านสุดท้ายอ่านาจในการต่อรองของ rubber manufacturer ต่อผู้ผลิตยางล้อจะเพิ มข้ึนหลังจากมีการ
ควบรวม rubber manufacturer หลายบริษัทในช่วงที ผ่านมาท่าให้ยอดขายกระจุกตัวในผู้ เล่นรายใหญ่ 
การที่ Sinochem ซึง่เป็น rubber manufacturer รายใหญ่ของจนีไดเ้ขา้ซื้อ rubber manufacturer หลายบรษิทัในช่วงทีผ่่านมา 
ท าใหก้จิการมกี าลงัการผลติและยอดขายรวมสงูมาก และเมื่อรวมกบัความสามารถในการควบคุมอุตสาหกรรมตัง้แต่ตน้น ้าจนถงึ
ปลายน ้า รวมถงึการมเีครอืขา่ยในการจ าหน่ายและการขนสง่สนิคา้ครอบคลุมทัง้อาเซยีน จนี แอฟรกิาใต้ สหรฐัฯ และยุโรป ยิง่
ท าให้อ านาจการต่อรองกบัผูผ้ลติยางลอ้มมีากขึน้ นอกจากนี้ การควบรวมดงักล่าวท าใหภ้าพของอุตสาหกรรมเปลีย่นไปโดยเป็น
การลด rubber manufacturer ขนาดค่อนข้างเล็กซึ่งเคยมอียู่มากลง ส่งผลให้ยอดขายกระจุกตัวมากขึ้น และอ านาจการต่อรองของ
ผูผ้ลติยางพาราเพิม่ขึน้ โดยผูผ้ลติยางพารา 6 รายใหญ่มยีอดขาย 5.94 ลา้นตนั ในขณะทีผู่ผ้ลติยางลอ้รายใหญ่ตอ้งใชย้างทัง้สิน้ 3.95 
ลา้นตนั คาดว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวช่วยเพิม่อ านาจการต่อรองของผูผ้ลติยางพาราต่อผูผ้ลติยางลอ้ 

ไทยมีโอกาสในการยกระดับการเพิ มมูลค่าการส่งออกด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยางและสินค้า
จากยางพาราแทนการส่งออกเป็นวัตถุดิบ เพื อเพิ มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทีผ่่านมา ไทยมี
การส่งออกในรูปของวตัถุดิบยางพาราไปยงัประเทศอื่น แต่การส่งออกสนิค้ามูลค่าเพิ่ม เช่น ถุงมือยางยังมีสดัส่วนที่น้อย
โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อเทยีบกบัมาเลเซยี โดยมาเลเซยีไดม้กีารพฒันาถุงมอืยางอย่างต่อเนื่องและครบวงจร ท าใหอุ้ตสาหกรรม
ถุงมอืยางของประเทศเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูลของ Malaysian Rubber Board พบว่าการผลิตถุงมอืยางของ
มาเลเซยีเพิม่ขึน้จาก 1.2 หมื่นลา้นคู่ในปี 2000 มาเป็น 3.4 หมื่นลา้นคู่ในปี 2015 หรอืเติบโตเฉลีย่ราว 7.5% ในช่วง 15 ปีที่
ผ่านมา นอกจากนี้ อุตสาหกรรมดงักล่าวยงัมแีนวโน้มสดใสในอนาคตจากการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพและอตัราส่วน
ผูส้งูอายุต่อประชากรรวม รวมถงึการพฒันามาตรฐานคุณภาพระบบสาธารณสขุในประเทศก าลงัพฒันา ทัง้นี้ อุตสาหกรรมถุงมอื
ยางสรา้งมูลค่าการส่งออกใหแ้ก่มาเลเซยีถึง 2.9 พนัล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 2015 ซึ่งการส่งออกถุงมอืยางสรา้งมูลค่ามากกว่าการ
ส่งออกยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 กว่า 6.4 เท่า (รูปที่ 4) นอกจากนี้ การส่งออกในรูปถุงมอืยางยงัลดความเสีย่งจากการผนัผวนของ
ราคายางพาราต่อการสง่ออก เน่ืองจากราคาสง่ออกถุงมอืยางมคีวามผนัผวนน้อยกว่าราคาสง่ออกยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 

Implication   

 

 

 

อีไอซีแนะผู้ประกอบการลงทุนในอุตสาหกรรมถุงมือยาง เน่ืองจากเป็นธุรกจิที่
คาดว่าจะเตบิโตในอนาคตและไทยมคีวามไดเ้ปรยีบ เน่ืองจากเป็นผูผ้ลติยางพาราซึง่เป็น
วตัถุดบิหลกั นอกจากนี้ ยงัเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยหนึ่งในผู้น าตลาด
ของถุงมือยางมี ROA เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังสูงถึง 17.5% โดยการลงทุนอาจต้องสร้าง
โรงงานทีม่ขีนาดค่อนขา้งใหญ่เพื่อสรา้ง economy of scale และคุม้กบัการน าเทคโนโลยี
มาใช ้นอกจากนี้ การร่วมลงทุนกบัผู้เล่นมาเลเซยีที่เขา้มาขยายธุรกจิถุงมอืยางในไทยก็
เป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจ เน่ืองจากจะไดล้ดความเสีย่ง เพราะผูผ้ลติถุงมอืยางจากมาเลเซยี
มคีวามเขา้ใจในธุรกจิ ความตอ้งการของตลาด และมปีระสบการณ์มาอย่างยาวนาน 
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   ภาครัฐควรสนับสนุนอุตสาหกรรมถุงมือยางอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
ภาครฐัควรส่งเสรมิอุตสาหกรรมถุงมอืยางตัง้แต่การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพของสนิค้า เช่น 
ถุงมือยางพาราที่มีโอกาสก่อให้เกดิการแพ้ต ่า สนับสนุนการพฒันาทางด้านการออกแบบ
ผลติภณัฑแ์ละแบรนดเ์พื่อสรา้งตลาดใหแ้ก่ผลติภณัฑ ์เช่น การลดภาษีดว้ยการนับค่าใชจ้่าย
ในการออกแบบและพฒันาแบรนด์เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีผลติภัณฑ์ที่มี
คุณภาพสงู  

 
รปูที ่1: ราคายางพาราทีเ่พิม่ขึน้ในปี 2017 จากราคาน ้ามนัดบิทีเ่ริม่ฟ้ืนตวั 
หน่วย:บาท/กโิลกรมั,ดอลลารส์หรฐัฯ/บารเ์รล 

 
 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Bloomberg 

 
รปูที ่2: สตอ็กยางพาราของโลกทีค่าดว่าจะค่อยๆ เพิม่ขึน้จะกดดนัราคายางพาราในอนาคต 
หน่วย:ลา้นตนั 

 
 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ International Rubber Study Group 



 

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or 
representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective 
affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in 
whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change 
without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us 
and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein. 

 
รปูที ่3: ในอนาคตบทบาทของไทยในฐานะ supplier หลกัในตลาดยางพาราโลกจะลดความส าคญัลง ในขณะทีบ่ทบาทของกลุ่ม      
ประเทศ CLMV จะเพิม่ขึน้ 
หน่วย: % 

 
 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ International Rubber Study Group 

 
รปูที ่4: การสง่ออกถุงมอืยางสรา้งมลูค่ามากกว่าการสง่ออกยางพารารมควนัชัน้ 3 กว่า 6.4 เท่า         
หน่วย:ดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตนั 

 
                                                                                                                           

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ MOC 
 
โดย:     ภราดร หมีมุเดน็ (pharadon.heemmuden@scb.co.th) 
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