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ราคายางสังเคราะห์น่าจะยังคงผันผวนอยู่ต่อไป 

 

 
[คลิกท่ีนี่เพ่ือใส่หัวข้อรอง] 

เนื้อหาสาระข่าว: จากการส มมนาในงาน International Tire Exhibition and Conference ที่จ ด
ขึ้น ณ เมือง Akron ร ฐโอไฮโอ รายงานว่า ที่ผ่านมาราคาของยางส งเคราะห และว ตถ ดิบที่จ าเป็นต่ออ ตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีในตลาดโลกผ นผวนอย่างมากและจะย งคงเป็นเช่นนี้อยู่ต่อไป ปัจจ ยพ้ืนฐานในตลาดยางส งเคราะห ที่
เกี่ยวเนื่องก บพล งงานและเศรษฐกิจค่อนข้างเป็นบวก แต่ก็ย งมีปัจจ ยเสี่ยงอยู่มาก ในขณะที่ราคายางธรรมชาติ
ย งคงอ่อนต วอยู่ เพราะมีสินค้าล้นตลาด และ Ethylene คือปัจจ ยหล กท่ีส่งผลต่อราคาในโลกแห่งปิโตรเคมีและยาง
ส งเคราะห  ซึ่งหลายฝ่ายก็ต่างเห็นพ้องต้องก นในประเด็นเหล่าน ้น ท ้งนี้เนื่องจาก Ethylene เป็นผลิตภ ณฑ ที่มี
ความส าค ญสูงมากในอ ตสาหกรรมปิโตรเคมี 

สหร ฐฯ สามารถผลิต Ethylene ได้ถึง 20-22 ล้านต นต่อปี แต่แถบเอเชียผลิตได้น้อยกว่าจึงท าให้
ราคายาง EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) จากแหล่งผลิตในเอเชียสูงขึ้น เพราะต้นท นการผลิตยาง
ประเภทนี้มีส่วนประกอบของ Ethylene ทีม่ีส ดส่วนอยู่ถึงร้อยละ 65-70 ด งน ้นเมื่อราคาสูงขึ้นจากต นละ 350 เหรียญ
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สหร ฐฯ ไปเป็น 400 เหรียญสหร ฐฯ ราคาของ Ethylene ในเอเชียจึงสูงกว่าถึง 60 เซ็นต ต่อปอนด  บริษ ท Kumho 
Polychem Co. ผู้ผลิตรายใหญ่จากเกาหลีใต้จึงจ าเป็นต้องแบกภาระเอาไว้เพ่ือร กษาตลาดในระยะยาว ในขณะที่ 
บริษ ท Goodyear ต้องปร บลดผลก าไรส าหร บครึ่งปีหล งลงมาด้วยเหต ผลของราคาต้นท นของว ตถ ดิบสูงขึ้นถึง 130 
ล้านเหรียญสหร ฐฯ ในขณะที่บริษ ท Bridgestone Americas Tire Operations บริษ ท Cooper Tire & Rubber และ 
บริษ ทKumho Tire USA Inc. ต้องปร บราคายางหลาย ๆ ร ่นขึ้นร้อยละ 3.5 – 8 เมื่อว นที่ 1 ต ลาคมที่ผ่านมา 
นอกจากนี้บริษ ท BATO ไดป้ร บราคายางรถบรรท กบางรายการต ้งแต่ว นที ่24 ก นยายนที่ผ่านมา ส่วนบริษ ท Alliance 
Tire Americas Inc. และบริษ ท Nexen Tire America Inc. ต่างประกาศขึ้นราคาร้อยละ 4 – 6 ต ้งแต่ว นที่  1 
พฤศจิกายนเป็นต้นไปด้วย ท กฝ่ายจ าเป็นต้องคอยจ บตาราคาน้ าม นและเตรียมมาตรการรองร บการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาว ตถ ดิบที่จ าเป็น เช่น Ethylene และ Butadiene ซึ่งเป็นผลิตภ ณฑ ร่วมของ Ethylene (90% Butadiene ที่
ผลิตขึ้นมาท ่วโลกได้มาจากการผลิต Ethylene) นอกจากว ตถ ดิบแล้วค่าใช้จ่ายด้าน Logistics รวมถึงส่วนการผลิตและ
การกระจายสินค้าสู่ตลาดก็ย งสูงขึ้นด้วย ท ้งเหล็กเส้น ยางส งเคราะห และผงสี Carbon Black ก็ย งราคาผ นผวนอยู่มาก 

ปัจจ บ นมูลค่า GDP ของสหร ฐฯ มีการขยายต วขึ้นอย่างม ่นคง แต่ผู้ประกอบการเหล่านี้มีความก งวล
ต่ออนาคตในช่วงปี 2020-2021 เนื่องจากอ ปสงค ตามฤดูกาลในตลาดน้ าม นที่แข็งแกร่งมาก ปริมาณน้ าม นดิบในคล ง
ของสหร ฐฯ ที่ค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ การคว่ าบาตรประเทศอิหร่าย และความเสี่ยงด้านอ ปทานก บประเทศเวเนซูเอล่า
จะเป็นปัจจ ยส่งเสริมให้ราคาน้ าม นดิบในตลาดโลกสูงขึ้นในช่วงปี 2018-2019 นี้ แต่ในที่ส ดแล้วการขยายต วของ
อ ปทานของสหร ฐฯ จะมีผลท าให้ลดแรงกดด นต่อราคาน้ าม นลงได้ 

ส าหร บ Ethylene แล้ว ปริมาณการผลิตจากสหร ฐฯ ก าล งค่อย ๆ ขยายต ว มีผู้ผลิตรายใหม่ 8 ราย
ที่เริ่มการผลิตเมื่อปีที่แล้วไปจนถึง 2022 โดยมีก าล งการผลิต 10 ล้านต น และอีก 11 รายที่มีก าล งผลิตกว่า 14 ล้าน
ต นก าล งก่อสร้างอยู่ รวมถึงผู้ผลิตอีก 3 รายที่ก าล งจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต แม้ว่าสหร ฐฯ จะส าค ญต่อวงการปิโตรเคมีมาก
ก็ตาม แต่จีนกล บเป็นผู้ที่ข บเคลื่อนตลาดโลกที่แท้จริง จีนมีส่วนแบ่งของก าล งผลิตที่เพ่ิมขึ้นท ่วโลกร้อยละ 66 ในช่วงปี 
2017-2022 ซึ่งก าล งมีผู้ผลิตเกิดใหม่อีก 11 รายที่ก าล งก่อต ้ง ซึ่งตรงนี้เองที่จะเป็นกลไกผล กด นราคาที่ใหญ่ที่ส ดที่
เดียว ปริมาณการน าเข้า Butadiene จะลดลงและส่วนต่างของราคาระหว่างภูมิภาคก็จะค่อย ๆ ลดลงตามไปด้วย 
โดยเฉพาะต ้งแต่ปี 2021 เป็นต้นไป ราคา Butadiene น่าจะคงที่ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้านี้ แต่ต วแปรส าค ญก็คือ การ
ก าหนดราคาจะขึ้นอยู่ก บราคาของน้ าม นดิบ ส่วน Styrene ซึ่งเป็นว ตถ ดิบส าค ญอีกชนิดหนึ่ง เกิดขาดตลาดกะท นห น
ในช่วงสองปีที่ผ่านมาจึงเป็นปัจจ ยส าค ญที่ท าให้ราคาพ ่งสูงขึ้น อีกท ้งปริมาณ Styrene ส ารองท ่วโลกก็ลดลงมาเรื่อย 
ๆ ท าให้ระด บอ ปทานและราคาน ้นผ นผวนยิ่งขึ้น 
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ความแตกต่างของยางธรรมชาติ – ยางธรรมชาติย งคงเป็นว ตถ ดิบที่ส าค ญอย่างยิ่งในการผลิตยาง
รถยนต  โดยเฉพาะยางส าหร บรถบรรท ก ซึ่งจีนคือผู้บริโภครายใหญ่ที่ส ด ระด บอ ปสงค ของยางธรรมชาติจะขึ้นอยู่ก บ
สภาวะเศรษฐกิจ ท ้งนี้เพราะการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรท กมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ยางธรรมชาติที่มีผลผลิตล้นตลาด
ย งคงเป็นปัญหาส าค ญของธ รกิจนี้ต่อไป ท ้งนี้ก็เพราะผู้ผลิตเป็นเกษตรกรรายย่อย ๆ เมื่อราคาตกลงมา พวกเขาก็ผลิต
เพ่ิมเพ่ือให้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ น้ าม นปาล มซึ่งเป็นทางเลือกของเกษตรกรเหล่านี้ ก็ก าล งประสบปัญหาราคาตกต่ า 
ร ฐบาลของบรรดาประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติต่างพยายามที่จะจ ดต ้งสหภาพในล กษณะเดียวก นก บกล ่ม OPEC เพ่ือ
ควบค มการผลิตก นอยู่ แต่ก็ย งไม่ประสบความส าเร็จ ท ้งนี้ก็เพราะไม่อาจควบค มระด บของอ ปทานได้ มีคนในวงการ
ยางที่ไม่ต้องการเปิดเผยตนเองให้ท ศนะว่า สหภาพแบบ OPEC น ้นไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะไม่มีผู้ประกอบการราย
ใหญ่หรือหน่วยงานร ฐฯ ที่ควบค มอย่างเบ็ดเสร็จ แล้วผลก าไรในธ รกิจนี้ก็ไม่มากพอด้วย ท ้งนี้ค าแนะน าจากสมาคมยาง
แห่งอินโดนีเซีย (GAPKINDO) ที่ก าล งผล กด นให้จ าก ดปริมาณส ญญาขายล่วงหน้า (Long-term Forward Contract 
or LTC) แล้วห นไปขายในตลาดซื้อขายท นที (Spot Market) แทน เพราะหากมีส ดส่วนการขายล่วงหน้าสูงมากก็จะ 
ท าให้ตลาดนิ่งและไม่อาจสะท้อนถึงปัจจ ยพื้นฐานของตลาดที่เป็นอยู่จริงได้ ราคาที่อ่อนต วลงจะท าให้มีผลผลิตลดลง
ไปอีกมากกว่าร้อยละ 5 ในปี 2018 แล้วก็จะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกในปี 2019 หากราคาย งคงตกต่ าอยู่เช่นนี้ การซื้อขาย
ส่วนใหญ่ควรเกิดขึ้นในตลาดซื้อขายท นที ส ญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ควรยาวเกินกว่าสามเดือน หากลดลงได้ส กร้อยละ 
10 ก็จะลดปริมาณยางที่ซื้อขายก นได้ถึง 300,000 ต น 

สถานการณ์เรื่องภาษีน าเข้า – ปัจจ ยใหม่ที่อาจส่งผลร นแรงต่อท ้งราคาของว ตถ ดิบและผลิตภ ณฑ 
ยางคือ การก าหนดอ ตราภาษีน าเข้ารอบใหม่โดยสหร ฐฯ และจีน ร ฐบาลสหร ฐฯ ประกาศอ ตราภาษีน าเข้าใหม่ในว นที่ 
17 ก นยายน 2561 โดยก าหนดให้เพ่ิมภาษีน าเข้าขึ้นอีกร้อยละ 25 ต ้งแต่ว นที่ 1 มกราคม 2561 ส าหร บสินค้าน าเข้า
จากจีนซึ่งมีมูลค่าถึง 2 แสนล้านเหรียญฯ น บรวมเอาผลิตภ ณฑ ยางแทบท กชนิด ชิ้นส่วนประกอบรถยนต ที่
ประกอบด้วยยางมากมายหลายชนิด เคมีภ ณฑ ที่เกี่ยวก บยางมากมาย รวมถึงยางส งเคราะห และยางธรรมชาติอีก
มากมายหลายเกรดไว้ด้วย และจีนตอบโต้แทบจะท นทีด้วยการเพ่ิมภาษีน าเข้าสินค้าจากสหร ฐฯ มูลค่า 6 หมื่นล้าน
เหรียญฯ ซึ่งมีผลใช้บ งค บต ้งแต่ 24 ก นยายน 2561 โดยจ ดเก็บภาษีน าเข้าส าหร บยางรถยนต  ยางส งเคราะห และ 
Butadiene เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตยางเพ่ือส่งออกของสหร ฐฯ โดยเฉพาะก บยางประเภท Butyl 
และ Polybutadiene อย่างแน่นอน สหร ฐฯ ไม่ใช่แหล่งส่งออกยาง SBR (Styrene-Butadiene Rubber) ไปย งจีนจึง
คงไม่มีผลกระทบมาก แต่ภาษีน าเข้าของจีนน่าจะท าให้ราคาของ Butadiene ลดลงรวดเร็วกว่าที่คิด  
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ส่วนยางธรรมชาติน ้น สหร ฐฯ ไม่ได้น าเข้ามาจากจีน จึงไม่น่าจะประสบปัญหาโดยตรง แต่สารเคมี
แทบจะท กชนิดที่เป็นองค ประกอบในราคาของยางธรรมชาติจะต้องเสียภาษีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25 แม้จะใช้สารเคมีเหล่านี้
เพียงเล็กน้อย แต่ก็น่าจะส่งผลต่อผลก าไรของผู้ประกอบการในธ รกิจนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียว 

บทวิเคราะห์: ราคาในตลาดโลกของสาร Ethylene และ Butadiene ซึ่งเป็นสารเคมีส าค ญที่ใช้ใน
การผลิตยางน ้นมีความผ นผวนไปตามระด บอ ปสงค และอ ปทานของน้ าม นดิบในตลาดโลก ซึ่งมีปัจจ ยทางเศรษฐกิจ
หลาย ๆ อย่างที่ท าให้ราคาของการท าธ รกิจและขนส่ง รวมถึงว ตถ ดิบหล กท ้งสองขย บขึ้นจนผู้ผลิตยางในสหร ฐฯ 
จ าเป็นต้องปร บราคาขายและร บภาระเอาไว้เองจนมีผลให้ผลก าไรลดลง นอกจากนี้การที่สาร Styrene ขาดตลาดก็
ย งส่งผลกระทบต่อต้นท นการผลิตยางส งเคราะห อีกด้วย การที่ GDP ของสหร ฐฯ มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นน ้นอาจ
ส่งผลดีต่อตลาดยางธรรมชาติ ซึ่งใช้ส าหร บผลิตยางรถบรรท กน ้นน่าจะมีระด บอ ปสงค ที่เพ่ิมสูงขึ้ นตามการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ มาตรการทางภาษีน าเข้าระหว่างสหร ฐฯ และจีนน่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องก บ
ยางส งเคราะห ในท ้งสองประเทศมากพอควร เพราะมีแรงกดด นจากภาษีน าเข้ายางแทบท กชนิดและสาร 
Butadiene ที่จะน าเข้ามาจากสหร ฐฯ มีสินค้าจีนมากมายหลายชนิดที่มียางเป็นส่วนประกอบซึ่งส่งออกไปย ง
สหร ฐฯ จะได้ร บผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการในจีนต้องมองหาพ นธมิตรและฐานผลิตใน
ต่างประเทศเพ่ือร กษาตลาดเดิมในสหร ฐเอาไว้ ประเทศไทยที่มีแหล่งผลิตยางธรรมชาติมากมายน่าจะเป็นที่สนใจใน
ฐานะฐานผลิตสินค้าท่ีมียางเป็นส่วนประกอบเพ่ือส่งออกไปสหร ฐฯ ภาพโดยรวม ในปี 2017 จีนน าเข้ายางธรรมชาติ
มูลค่าสูงที่ส ดถึง 4.9 พ นล้านเหรียญฯ (28.4% ของยอดน าเข้าท ่วโลก) โดยน าเข้าจากไทยเป็นอ นด บ 1 ถึง 2.9 
พ นล้านเหรียญฯ ส่วนสหร ฐฯ น ้นเป็นผู้น าเข้ายางธรรมชาติอ นด บที่สองด้วยมูลค่า 2 พ นล้านเหรียญฯ (11.4% ของ
ยอดน าเข้าท ่วโลก) โดยน าเข้าจากอินโดนีเซียมากเป็นอ นด บ 1 ถึง 1.2 พ นล้านเหรียญฯ และไทยเป็นอ นด บที่ 2 มี
มูลค่า 378.9 ล้านเหรียญฯ  

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ: ตลาดในสหร ฐฯ น่าจะเปิดกว้างขึ้นส าหร บผู้ประกอบการไทยที่ผลิต
ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต  อ ปกรณ อิเล็กทรอนิกส และสินค้าอ่ืน ๆ อีกมากมายหลายชนิดที่ต้องใช้ยางเป็น
ส่วนประกอบ เพราะผู้ประกอบการในสหร ฐฯ จ าเป็นต้องหาแหล่งผลิตใหม่ ๆ แทนประเทศจีนเพ่ือส่งออกมาย ง
สหร ฐฯและหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการปร บขึ้นของอ ตราภาษีน าเข้าจากจีน ผู้ประกอบการไทยควรเร่งศึกษา ถึง
ความเป็นไปได้ที่จะผลิตสินค้าต่าง ๆ เหล่าน ้นในประเทศไทยเพ่ือส่งออกไปสหร ฐฯ เพราะด้วยเหต ที่ไทยมีผลผลิต
ยางมากอยู่แล้วหากการผลิตสินค้าเหล่าน ้น ท าในประเทศไทยเอง การเลือกใช้ยางธรรมชาติย่อมเป็นทางเลือกที่
ม ่นคงกว่าใช้ยางส งเคราะห  อีกท ้งต้นท นของยางธรรมชาติย งต่ าลงกว่าการผลิตในประเทศอ่ืน ๆ เพราะสามารถ
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ประหย ดค่าขนส่งลงไปอีกด้วย นอกจากนี้การผลิตสินค้าต่าง ๆ ด งกล่าวในประเทศไทยเอง ย งเป็นการเพ่ิม
มูลค่าเพ่ิมให้ก บว ตถ ดิบนานาชนิดที่ผลิตได้เองในไทยได้สูงกว่าการขายว ตถ ดิบไปให้ผลิตในต่างประเทศอีกด้วย 

อนึ่ง ผู้ประกอบการท ่วโลกในแทบท กประเภทธ รกิจน ้นม กก งวลต่อความผ นผวน โดยเฉพาะสิ่งที่ไม่
สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ การที่ประเทศไทยจะน่าสนใจถูกเลือกใช้เป็นฐานการผลิตด งกล่าวไว้เบื้องต้นน ้น ย่อม
จะต้องมีการบริหารจ ดการและควบค มการผลิตยางธรรมชาติให้มีความม ่นคงยิ่งขึ้น แนวคิดของอินโดนีเซียที่เสนอให้
ลดการซื้อขายในตลาดล่วงหน้าน ้นน่าจะเป็นแนวคิดที่ดี และหากสามารถสน บสน นให้ผู้ประกอบการยางและผู้ผลิตที่
ต้องใช้ยางวางแผนการผลิตร่วมก นน่าจะมีส่วนช่วยให้มีความม ่นคงในการควบค มแหล่งว ตถ ดิบในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น
ได้ด้วย 
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