สานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจากรุงแคนเบอร์รา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
www.agrithai.org.au

ข้อมูลการนาเข้ายางพาราของออสเตรเลีย
มูลค่าและปริมาณนาเข้ายางพาราของออสเตรเลียระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ แสดงดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑ มูลค่าการนาเข้ายางพาราของออสเตรเลียระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑
มูลค่าพันเหรียญออสเตรเลีย ($AUD‘๐๐๐)
ผู้ส่งออก
๒๕๕๖ – ๕๗ ๒๕๕๗ – ๕๘ ๒๕๕๘ – ๕๙ ๒๕๕๙ – ๖๐
๑. อินโดนีเซีย
๑๕,๑๐๑.๘๓
๘,๖๐๒.๗๓
๗,๒๖๒.๐๒
๘,๔๙๑.๐๕
๒. มาเลเซีย
๑,๔๐๕.๕๘
๒,๐๗๗.๑๖
๓,๖๕๑.๖๑
๒,๗๘๑.๒๕
๓. เวียดนาม
๑,๙๕๐.๕๙
๑,๐๒๙.๐๑
๑,๔๙๕.๐๒
๑,๒๘๒.๖๕
๔. สิงคโปร์
๕๓.๒๑
๐.๐๐
๑๑๒.๐๙
๑๒๒.๗๔
๕. ไทย
๑๓๙.๙๒
๙๖.๒๖
๙๑.๐๒
๘๕.๓๘
อื่น ๆ
๗๗๕.๓๖
๒๒๕.๙๖
๕๖๑.๒๓
๑๘๔.๙๔
รวมทั่วโลก
๑๙,๔๒๖.๔๙ ๑๒,๐๓๑.๑๒ ๑๓,๑๗๒.๙๘ ๑๒,๙๔๘.๐๑

๒๕๖๐ – ๖๑
๙,๖๖๓.๐๘
๓,๑๑๕.๘๐
๑,๑๘๒.๑๓
๑๒๙.๕๔
๓๑๓.๙๕
๔๐๖.๔๗
๑๔,๘๑๐.๙๗

ที่มา: dfat.gov.au

ตารางที่ ๒ ปริมาณการนาเข้ายางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ของออสเตรเลีย ระหว่างปี ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๐
HS
ปริมาณนาเข้า (ตัน)
รูปแบบยางธรรมชาติ
Code
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
๔๐๐๑
ยางธรรมชาติ บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายูล
ชิเคิลและกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน ในลักษณะขั้นปฐม ๗,๕๗๒ ๕,๘๗๒ ๖,๐๘๕ ๗,๒๗๐ ๗,๒๙๕
หรือเป็นแผ่น แผ่นบาง หรือเป็นแถบ
๔๐๐๑๑๐ น้ายางธรรมชาติจะผ่านกรรรมวิธีพรีวัลแคไนซ์เซชัน
๕๐๔ ๔๑๗ ๓๕๙ ๓๒๑ ๒๓๖
หรือไม่ก็ตาม
๔๐๐๑๒๒ ยางธรรมชาติที่กาหนดไว้ในทางเทคนิค (TSNR)
๕,๙๒๔ ๓,๙๕๙ ๔,๑๘๙ ๖,๑๓๑ ๕,๕๔๕
๔๐๐๑๒๙ ยางธรรมชาติ อื่ น ๆ (ไม่ ร วม น้ ายางธรรมชาติ
๑,๑๔๔ ๑,๔๙๖ ๑,๕๓๗ ๘๑๙ ๑,๕๑๓
ยางแผ่นรมควัน ยางธรรมชาติ TSNR )
ที่มา: www.trademap.org
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ตารางที่ ๓ มูลค่าและปริมาณนาเข้ายางพาราจากประเทศไทยของออสเตรเลียระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
HS Code มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ
($US)
(ตัน) ($US)
(ตัน)
($US)
(ตัน)
($US) (ตัน)
($US)
(ตัน)
๔๐๐๑
๘๔,๐๐๐ ๕๐ ๙๘,๐๐๐ ๕๕ ๗๕,๐๐๐ ๕๖ ๖๖,๐๐๐ ๔๐ ๒๓๑,๐๐๐ ๑๓๔
๔๐๐๑๑๐ ๗๗,๐๐๐ ๔๙ ๒๑,๐๐๐ ๑๗ ๔๔,๐๐๐ ๓๓ ๒๕,๐๐๐ ๑๗
๖๐,๐๐๐
๔๙
๔๐๐๑๒๒ ๗,๐๐๐
๑
๔๖,๐๐๐ ๒๔ ๓๑,๐๐๐ ๒๓ ๑๓,๐๐๐
๓
๘,๐๐๐
๒
๔๐๐๑๒๙
๐
๐
๓๑,๐๐๐ ๑๔
๐
๐
๒๘,๐๐๐ ๒๐ ๑๖๓,๐๐๐ ๘๓
ที่มา: www.trademap.org
หมายเหตุ: มูลค่าและปริมาณนาเข้าที่แสดงค่า ๐ ในตาราง หมายถึง สินค้านั้นอาจจะมีการนาเข้า แต่มีปริมาณน้อยมาก
หรือไม่มีนัยสาคัญ

ธุรกิจการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของออสเตรเลีย
ออสเตรเลียมีปริมาณการผลิตไม้ในประเทศกว่า ๓๓.๑ ล้านลู กบาศก์เมตร โดยพื้นที่การปลูกของ
ออสเตรเลียแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. ป่าธรรมชาติ พื้นที่ป่าธรรมชาติ กว่าร้อยละ ๗๕ เป็นไม้ยูคาลิปตัส รองลงมาคือ อะคาเซีย (Acacia
Tree) และต้นเมลาลูก้า (Melaleuca Tree) หรือต้น Tea Tree
๒. ป่าเชิงพาณิช ย์ ประกอบด้วยพื้นที่การปลูกไม้เนื้ออ่อน ๖.๔๘ ล้านไร่ ได้แก่ ต้นสนเรดิเอตา
(Radiata Pine) และไม้เนื้อแข็ง ๕.๖๗ ล้านไร่ ได้แก่ ต้นยูคาลิปตัส โดยพื้นที่การปลูกป่าเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่
อยู่ในรัฐวิกตอเรีย รัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
๓. ป่ารูปแบบอื่นๆ
ตลาดการค้าผลิตภัณฑ์จากไม้ของออสเตรเลียมีมูลค่ารวมกันอยู่ที่ ๘.๗ พันล้านเหรียญออสเตรเลีย
หรือ ๒๒๗,๒๔๔ ล้านบาท (คิดอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ คือ ๑ เหรียญออสเตรเลีย = ๒๖.๑๒
บาท) โดยแบ่งเป็นการนาเข้าประมาณ ๑.๓๙ แสนล้านบาท
และส่งออกประมาณ ๙ หมื่นล้านบาท ผลิตภัณฑ์จากไม้ที่มี
การนาเข้ามากที่สุด ได้แก่ กระดาษและกระดาษแข็งมูลค่า
ประมาณ ๕.๕ หมื่นล้านบาท สาหรับแผ่นไม้ส่วนใหญ่นาเข้า
ในรู ป แผ่ น ไม้ อัด (Wood-based panel) มู ล ค่ า ๑.๔
หมื่ น ล้ า นบาท ซึ่ ง เป็ น การน าเข้ า จากนิ ว ซี แ ลนด์ แ ละ
อินโดนีเซีย ไม้แผ่นแปรรูป (Sawn wood) โดยมากเป็น
Wood-based panel
ไม้เนื้ ออ่อ นมูล ค่า ประมาณ ๑.๔ หมื่น ล้ า นบาท ซึ่ งเป็ น
การนาเข้าจากอินโดนีเซียและนิวซีแลนด์ และผลิตภัณฑ์จากไม้รูปแบบอื่นๆ เช่น ไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างและ
ขึ้นรูปต่างๆ มูลค่า ๓.๑ หมื่นล้านบาท ซึ่งนาเข้ามาจากอินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน นอกจากนี้ยังมีการนาเข้า
เฟอร์นิเจอร์จากไม้มูลค่ากว่า ๕ หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนาเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้จากประเทศจีน
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การนาเข้าผลิตภัณฑ์จากไม้มายังออสเตรเลีย ผู้เกี่ยวข้องจาเป็นจะต้องขอรับใบอนุญาตการนาเข้าและ
สินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของ BICON เพื่อกาจัดสิ่งปนเปื้อนที่ถือเป็นความเสี่ยงทางชีวภาพ อันได้แก่
เชื้อรา แมลงและศัตรูพืช ที่อาจปนเปื้อนมากับสินค้า ทั้งนี้สามารถสืบค้นข้อมูลวิธีการกาจัดสิ่งปนเปื้อนที่ได้รับ
การยอมรั บจาก BICON ได้ที่: http://www.agriculture.gov.au/import/goods/timber/approvedtreatments-timber
ทั้ ง นี้ ออสเตรเลี ย มี ป ริ ม าณความต้ อ งการไม้ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ ม ากพอสมควร โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในออสเตรเลียซึ่งจาเป็นต้องใช้ไม้ในการขึ้นโครงสร้างบ้าน และส่วนประกอบอื่นๆ
ของบ้าน รวมทั้งไม้แผ่นแปรรูป ซึ่งส่วนใหญ่นาเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ไม้เมอแรนติ (Meranti)
ไม้ลออัน (Lauan) และไม้ซีรายา (Seraya) และไม้สนเรดิเอตาจากนิวซีแลนด์ สาหรับสินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์
จากไม้ แม้จะมีการนาเข้าในมูลค่าสูง แต่จากข้อมูลพบว่ามูลค่าดังกล่าวไม่ได้แปรผันตรงกับปริมาณไม้ที่นามาใช้
เป็นส่วนประกอบ หากผู้ประกอบการไทยต้องการที่จะส่งออกไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารามายัง
ออสเตรเลีย จาเป็นจะต้องศึกษาและพัฒ นาคุณสมบัติไม้แปรรูป เพื่อนามาใช้ตามความต้องการของตลาด
ออสเตรเลีย โดยหากเป็นสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ก็จาเป็นต้องศึกษาสไตล์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ที่ผู้บริโภค
ออสเตรเลียนิยม ทั้งนี้ ในปัจจุบันออสเตรเลียมีการจาหน่ายสินค้า ไม้ยางพาราอยู่บ้าง โดยนามาใช้ทาวงกบ
หน้าต่างและเฟอร์นิเจอร์ไม้ แต่ก็เป็นปริมาณที่น้อยมาก ส่วนหนึ่งคาดว่าเนื่องจากออสเตรเลียมีไม้ ชนิดอื่นที่หา
ได้ง่ายกว่า เช่น ไม้ยูคาลิปตัส และไม้สน ที่นาเข้าจากนิวซีแลนด์ ไม้ยางพาราจึงไม่ค่อยได้รับความนิยม
ที่มา: http://www.agriculture.gov.au/abares/publications/display?url=http://
๑๔๓.๑๘๘.๑๗.๒๐/anrdl/DAFFService/display.php?fid=pb_afwpsd๙abfe๒๐๑๘๐๕๒๔.xml
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