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รายงานสถานการณภ์าพรวมสนิค้ายางธรรมชาต ิในประเทศอนิเดยี 

1. ภาพรวมสถานการณ ์

1.1 สถานการณ์ตลาดและแนวโนม้การบรโิภคยางธรรมชาต ิ 

 ข้อมูลจากคณะกรรมการการยางของอินเดีย (Indian Rubber Board) ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ 
และอุตสาหกรรมของอินเดีย ระบุว่าอินเดียมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติ (Natural Rubber: NR) มากเป็น
อันดับ 2 ของโลกรองจากจีน โดยการบริโภคในปี 2560-61 (เม.ย.-มี.ค.) อยู่ที่ 1,112,210 ตัน และในปี   
2561-62 เพ่ิมเป็น 1,211,940 ตัน ขยายตัว 8.97% จากปีก่อนหน้า โดยคาดว่าในปี 2562-63 แนวโน้มการ
บริโภคจะเพ่ิมเป็น 1,270,000 ตัน ซึ่งเป็นผลจากความต้องการน ายางธรรมชาติไปผลิตเป็นยางล้อรองรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดีย ประกอบกับภาษีอากรน าเข้ายางล้อที่สูงขึ้น 
และค่าเงินรูปีที่อ่อนตัว ท าให้อินเดียพยายามเพ่ิมการผลิตยางล้อภายในประเทศ 

 68% ของการใช้ยางธรรมชาติในอินเดียจะน าไปผลิตยางล้อส าหรับยานยนต์ รวมถึงรถบรรทุก 
และคาดว่าความต้องการใช้ยางธรรมชาติในอินเดียจะขยายตัวในช่วง 2019-2023 ที่ประมาณ 7-9% ต่อปี1   
ขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์และการลงทุนของหลายบริษัทในรัฐต่างๆ โดยมีโรงงานผลิต
ยางล้อมากกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงบริษัทของต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในรัฐเคเรละและทมิลนาดู รวมถึง              
รัฐคุชราตและมัธยประเทศ อาทิ Maxxis ของไต้หวัน และ Bridgestone ของญี่ปุ่น นอกเหนือจากนั้น ยาง
ธรรมชาติในอินเดียน าไปใช้ท ารองเท้า (10%) สายยาง (5%) และวัสดุก่อสร้าง รวมถึงยุทโธปกรณ์ อาทิ ท่อ 
สายพาน และแผ่นยางรองสระน้ า 

 

 

 

 

 
 

1.2 สถานการณ์การผลติภายในประเทศ ความต้องการน าเข้า 

 Indian Rubber Board ระบุว่าอินเดียมีพ้ืนที่ปลูกยางประมาณ 4.15 ล้านไร่ 75% ปลูกในรัฐ 
ทางภาคใต้ ได้แก่ เคเรละและทมิลนาดู รวมถึงบางส่วนของรัฐกรณาฏกะและรัฐมหาราชฏระ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ 
ฝนตกชุก โดยต้นยางส่วนใหญ่ในรัฐทางตอนใต้มีอายุมากแล้ว ประกอบกับอุทักภัยในรัฐเคเรละ ท าให้ในปี 
2561-62 ผลิตยางได้เพียง 642,000 ตัน ต่ ากว่าปีก่อนหน้า 7.5% สวนทางกับปริมาณการใช้ยางที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง 
                                                           
1 ข้อมูลจาก Investment Information and Credit Rating Agency of India Limited (ICRA) 
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 คาดว่าพ้ืนที่ปลูกยางที่จะเพ่ิมจาก 640,000 เฮคเตอร์ในช่วงปี 2561-62 เป็น 665,000 เฮคเตอร์ 
ในปี 2562-63 สืบเนื่องจากมาตรการส่งเสริมให้เพ่ิมการเพาะปลูกยางในรัฐเคเรละ (Rubber Production 
Incentive Scheme) ที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว2 ส่งผลให้การผลิตยางมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 10% อยู่ที่
ประมาณ 750,000 ตัน คิดเป็น 52% ของปริมาณความต้องการใช้ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของสมาคม
ผู้ผลิตยางล้อ (Automotive Tyre Manufactures Association: ATMA) ที่คาดว่าอินเดียจะผลิตยางธรรมชาติ
ได้ไม่เกิน 60% ของความต้องการ     

 การน าเข้าในปี 2561-62 มีปริมาณ 582,351 ตัน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้ 24% มีแหล่งน าเข้าหลัก  
ได้แก่ อินโดนีเซีย 45.4% เวียดนาม 17% ไทย 13.4% และมาเลเซีย 8.2% โดย 81% ของการน าเข้าอยู่ในรูป
ของยางอัดแท่ง และจากแนวโน้มการผลิตและการบริโภคข้างต้น คาดว่าในปี 2562-63 จะมีช่องว่างที่ต้อง
น าเข้าไม่ต่ ากว่า 500,000 ตัน  

1.3 การสง่ออกยางธรรมชาตจิากไทยไปอนิเดยี 

 อินเดียน าเข้ายางธรรมชาติจากไทยในปี 2561 มีมูลค่า 172.26 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึน 
26.13% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่การส่งออกยางไปอินเดียในช่วง ม.ค. – พ.ค. 2562 ลดลง 36.02% เทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เป็นผลจากต้นทุนและราคายางของไทยที่สูงกว่าเวียดนาม และการตรวจสอบ
คุณภาพยางอัดยางแท่งของไทยยังไม่ได้มาตรฐานตามระบบทีอิ่นเดียก าหนด  
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: สสบ.สค. 

 การส่งออกของไทยต้องประสบกับภาษีน าเข้าที่สูงถึง 25% ซึ่งสูงกว่าประเทศผู้น าเข้ายาง
ธรรมชาติอ่ืนๆ นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้น าเข้าผ่านท่าเรือในเมืองมุมไบและเชนไนเท่านั้น ท าให้มี
ต้นทุนการขนส่งสูงด้วย ทั้งนี้ ผู้น าเข้าและผู้ผลิตยางล้อในอินเดียพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลลดอากรการน าเข้า  
ให้เหลือ ไม่เกิน 10% และอนุญาตให้น าเข้าผ่านท่าเรืออ่ืนๆ ด้วย เนื่องจากผู้ผลิตยางล้อเองขาดแคลนวัตถุดิบ 
และได้รับแรงกดดันจากเงื่อนไขการน าเข้าที่ต้องเร่งน ายางไปแปรรูปเพ่ือส่งออกให้ได้ภายในก าหนดเวลาคือ             
6 เดือน ซึ่งลดจากเดิมท่ีก าหนดไว้ที่ 18 เดือน ซึ่งเป็นการยากท่ีผู้ผลิตยางล้อจะหาวัตถุดิบได้ทัน  

 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังไม่ได้ตอบสนองข้อเรียกร้องของผู้น าเข้าเนื่องจากกังวลว่าสมาคม            
ผู้ปลูกยางพาราจะไม่พอใจ โดยเฉพาะในช่วงก่อนเลือกตั้งเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา ท าให้ผู้ผลิตยาล้อยังมีต้นทุน
สูงกว่าคู่แข่งโดยเฉพาะจีน ทั้งนี้ ภายหลังการเลือกตั้ง รัฐบาลอาจตอบสนองข้อเรียกร้องของผู้น าเข้าได้มากขึ้น 

                                                           
2 commerce.gov.in/writereaddata/uploadedfile/MOC_636871123490373426_National%20Rubber%20Policy%202019.pdf 
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2. โอกาสและความทา้ทาย  

2.1 ภายหลังจากการประกาศนโยบายและมาตรการใหม่ของรัฐบาลอินเดียในเดือน ก.ค. 2562 มีความ 
เป็นไปได้ว่าอินเดียอาจลดอากรน าเข้าวัตถุดิบประเภทยางที่ยังไม่มีการผลิตในอินเดีย อาทิ ยางบิวไทล์ (Butyl 
Rubber) ยางสไตรีบิวตาไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber) ยาง EPDM (Ethylene-propylene Diene 
Rubber) และ Polyester Tyre Cord รวมถึงยางผสมที่ใช้เทคโนโลยีซิลิก้าที่จะช่วยประหยัดพลังงานและ
มลพิษ ซึ่งเป็นโอกาสและความท้าทายที่ไทยจะพัฒนาสินค้าและเข้าไปเติมเต็มตลาดยางเหล่านี้ 

2.2 ATMA คาดว่าอุตสาหกรรมยางล้อในอินเดียมีศักยภาพที่จะเติบโตจาก 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  
เป็น 3 พันล้านเหรียญสหรัฐภายใน 4 ปี อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตยางล้อในอินเดียมีแนวโน้มจะขาดแคลนวัตถุดิบ
อย่างต่อเนื่องไปอีก 2-3 ปี ในช่วงที่รัฐบาลก าลังเร่งเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกในรัฐทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในช่วงนี้จึงเป็นโอกาสของไทย ที่จะส่งออกวัตถุดิบแปรรูปส าหรับต่อยอดการผลิตเป็นยางล้อ อาทิ การเติม 
Carbon Black เข้าไปในกระบวนการแปรรูปยาง เพ่ือให้กลายเป็นวัสดุที่พร้อมส าหรับผลิตยางล้อได้ในทันที 
ทั้งนี้ อาจจูงใจและชักชวนผู้ผลิตยางล้อในอินเดียมาร่วมลงทุนผลิตสินค้าข้ันกลางดังกล่าวในประเทศไทย  

 2.3 นอกจากนี้ มีแนวโน้มว่ารัฐบาลอินเดียมีแผนจะน าน้ ายางจ านวนมากไปใช้ในการก่อสร้างถนนใน
อินเดีย ซึ่งเป็นความท้าทายของไทยทีอ่าจมีการเจรจาแบบ G to G เพ่ือส่งออกน้ ายางข้น ทั้งนี้อาจแลกเปลี่ยน
กันน าเข้าสินค้า โดยเฉพาะสินค้าศักยภาพของอินเดียที่มีราคาถูกและไทยมีความต้องการใช้ อาทิ ยา วัคซีน
และเวชภัณฑ์ รวมถึงยุทโธปกรณ์เพ่ือลดต้นทุนการน าเข้าจากประเทศอ่ืน ทั้งนี้ อาจศึกษาแนวทางเจรจา
แลกเปลี่ยนการค้า (Counter-trade) ซ่ึงมาเลเซียและอินโดนีเซียมักใช้ในการระบายสินค้าที่ล้นตลาด 

3. ข้อเสนอแนะกลยุทธเ์จาะตลาดและแผนการผลกัดนัการสง่ออก 

3.1 การผลักดันการส่งออกในระยะสั้นอาจพิจารณาส่งเสริมตลาดยางผสมที่มีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ยางธรรมชาติแล้ว รวมทั้งพิจารณาชักชวนให้ผู้ผลิตยางล้อในอินเดียเข้ามาร่วมลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงการผลิตวัสดุ
ที่พร้อมส าหรับการผลิตยางล้อ (Supply Chain Partnership) ทั้งนี้ อาจปรับใช้รูปแบบความร่วมมือใน
ลักษณะ ASEAN Industrial Cooperation Scheme นอกจากนี้ อาจมีการเจรจาแลกเปลี่ยนกันน าเข้าสินค้า 
อาทิ การน าเข้ายาและเวชภัณฑ์ที่องค์การเภสัชกรรมต้องการน าเข้าจากอินเดีย โดยแลกกับการน าเข้ายาง
ธรรมชาติบางชนิดจากไทยที่อินเดียยังไมส่ามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการ  

3.2 ในระยะยาว เมื่ออินเดียสามารถปลูกยางได้เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ ไทยอาจต้องใช้อินเดีย
เป็นแหล่งวัตถุดิบในการลงทุนผลิตสินค้าจากยางพารา รวมถึงน าไม้ยางพาราจากไทยไปแปรรูปในอินเดียด้วย 
รองรับโอกาสในตลาดเฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน อุปกรณ์ก่อสร้าง และวัสดุ/บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์
ยางอ่ืนๆ ทั้งนี้ จ าเป็นต้องหาพันธมิตรและสานสัมพันธ์กับสมาคมต่างๆ อาทิ Indian Rubber Manufacturers 
Research Association และ Association of Latex Products   
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4. ประเด็นทีต่้องเฝา้ระวงั: การแทรกซึมของจนีในการผลติและสง่ออกยางจาก CLMV 

ตลาดยางธรรมชาติต้องพ่ึงพาการส่งออกค่อนข้างมาก โดยสินค้ามีความแตกต่างในตลาดน้อย ท าให้มี
ความผันแปรและต้องเผชิญกับการแข่งขันสูง โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน ซึ่งมีผลผลิต
ยางพาราส่วนเกินสูงเช่นเดียวกับไทย  

 
 
 
 
 

 

Source: Trademap, MOC, Krungsri Research 

--------------------------------------------------------------- 

สคต.อินเดีย กรกฎาคม 2562   

นอกจากนี้ ตลาดส่งออกของไทยมีการกระจุกตัว                
ท าให้มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะการส่งออกยางแท่งและ            
ยางคอมปาวด์ทีก่ระจุกตัวในตลาดจีน ในขณะที่ ผู้ประกอบการ
ชาวจีนก าลังเข้าไปลงทุนขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราใน CLMV 
ตั้งแต่ประมาณปี 2549-2555 ท าให้มีความพร้อมที่จะส่งออก
มายังประเทศที่ไทยครองตลาดอยู่ ในไม่กี่ปีข้างหน้า ยาง
ธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางของไทยจึงอาจถูกท้าทายจาก            
ผู้ส่งออกจีนที่เข้ามาลงทุนใน CLMV มากขึ้นเป็นล าดับ 
 


