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Highlight 

  ธุรกจิการส่งออกไม้ยางพาราเป็นธุรกจิที่ค่อนข้างสดใส เนื่องจากปรมิาณไม้ยางพาราที่
เพิม่ขึน้ และความตอ้งการไมย้างพาราของจนีทีเ่พิม่ขึน้จากตลาดเฟอรน์ิเจอร์ไมใ้นประเทศ
และการส่งออกไปยงัประเทศอื่นๆ รวมถงึความสามารถในการแข่งขนัของไมย้างพาราทัง้
ในแง่คุณภาพและราคา  

 อไีอซมีองว่าไทยมศีกัยภาพที่จะหนัมาเพิม่สดัส่วนการผลติเฟอร์นิเจอร์และสนิคา้จากไม้
ยางพาราเพื่อเพิม่มลูค่าในการสง่ออก โดยภาครฐัและเอกชนควรร่วมมอืกนัวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑ ์อกีทัง้ผูป้ระกอบการไทยควรใหค้วามส าคญักบัการออกแบบและสรา้งแบรนด์
มากขึน้ 

 

 

ราคายางพาราที่เพิ่มขึ้นในอดีตท าให้มีการปลูกยางพารามากข้ึน และส่งผลให้ปริมาณไม้ยางพาราของไทย
โตข้ึนอย่างมาก อไีอซคีาดว่าในระยะกลางปรมิาณไม้ยางพาราในประเทศจะเตบิโตขึน้ราว 3% จาก 20 ลา้นตนัในปี 2016 
เป็นราว 23 ลา้นตนัในปี 2020 (รูปที1่) โดยมสีาเหตุมาจากการปลูกยางพาราทีเ่พิม่ขึน้ในช่วงปี 1991-1995 ทัง้นี้ ยางพารามี
อายุประมาณ 25 ปี หลงัจากนัน้จะใหผ้ลผลติน ้ายางน้อยลงมากจงึท าใหเ้กษตรกรต้องโค่นต้นยางพาราเพื่อปลูกใหม่ทดแทน 
ส าหรบัในระยะยาวนัน้คาดว่าปรมิาณไมย้างพาราจะเพิม่ขึน้อกีกว่าราว 5% ต่อปี หรอืคดิเป็น 35 ลา้นตนัในปี 2030 จากการ
ปลกูยางพาราใหม่ในช่วงปี 2000-2005 แมว้่าราคายางพาราไดเ้ริม่ลดลงตัง้แต่ปี 2011 แต่การปลูกยางพาราใหม่ในแต่ละปีกย็งั
ค่อนขา้งคงที ่เน่ืองจากผลตอบแทนจากการปลกูยางยงัสงูกว่าพชืเกษตรชนิดอื่น  

ไม้ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยม โดยไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ ซึ่งคิดเป็นกว่า 65% ของ
ปริมาณไม้ยางพาราที่ผลิตได้ ไมย้างพาราของไทยมคีวามสามารถในการแข่งขนัทัง้ในแง่คุณภาพและราคาเมื่อเทยีบกบั
ไมเ้ศรษฐกจิอื่น  เน่ืองจากเป็นไมเ้น้ือแขง็ทีส่ามารถแปรรปูไดง้่าย อกีทัง้ระดบัราคาทีไ่ม่แพงนักและใกลเ้คยีงกบัไมช้นิดอื่น (รูป
ที ่7) จงึมคีวามเหมาะสมกบัการน าไปใชท้ าเฟอรน์ิเจอร ์และวสัดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง นอกจากนี้ ไมย้างพารายงัเป็นไมท้ีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อม เนื่องจากเป็นไม้ที่ได้จากสวนยางไม่ได้เป็นการตดัไม้ในธรรมชาติ ทัง้นี้ คุณสมบตัิดงักล่าวเป็นสิง่ที่ผู้บรโิภคให้
ความส าคญัในปจัจุบนั อย่างไรกด็ ีส าหรบัอนิโดนีเซยีและมาเลเซยีซึง่เป็นประเทศทีม่ปีรมิาณไมย้างจ านวนมากนัน้ไม่ไดเ้ป็น
คู่แขง่กบัไทย เน่ืองจากทัง้สองประเทศไม่ไดส้ง่ออกไมย้างพารา แต่น าไมไ้ปใชท้ าเฟอรน์ิเจอรเ์พื่อสง่ออกแทน 

การส่งออกไม้ยางพาราของไทยไปยังจีนคาดว่าจะยังเติบโตข้ึนในอนาคตจากทั้งการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอสังหาริมทรัพย์ในจีน รวมถึงการส่งออก  จนียงัคงมคีวามต้องการน าเขา้ไม้
ยางพาราเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2015 มกีารน าเขา้กว่า 1 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ เตบิโตขึน้กว่า 15% (รูปที ่3) ส าหรบั
ในระยะกลาง ความตอ้งการใชไ้มย้างพาราของจนีคาดว่าจะเพิม่ขึน้อกี เหน็ไดจ้ากยอดขายบา้นทีเ่พิม่ขึน้ราว 14% ต่อปีในช่วง 5 
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ไม้ยางพารา…อุตสาหกรรมดาวรุ่งดวงใหม่ของไทย 
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ปีทีผ่่านมา (รูปที่ 4) คดิเป็นราว 9.6 ลา้นลา้นหยวนในปี 2016 ซึง่จากยอดขายบา้นทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าวคาดว่าจะสร้างความ
ตอ้งการไมย้างพาราเพื่อน าไปใชเ้ป็นเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้และอุปกรณ์ต่างๆ ในบา้น นอกจากนี้ ดว้ยรายไดต่้อหวัของคนจนีทีเ่พิม่ขึน้ 
รวมทัง้การขยายตวัของหวัเมอืงรองชัน้ 3 และ 4 จะเป็นปจัจยัในการสนบัสนุนการซือ้เฟอรน์ิเจอรไ์ม ้และอุปกรณ์ทีท่ าดว้ยไมใ้น
อนาคต ในขณะเดยีวกนัการสง่ออกเฟอรน์ิเจอร์ไมจ้ากจนีไปยงัประเทศต่างๆ ยงัคงเตบิโตไดด้ ีโดยทีผ่่านมา มูลค่าการส่งออก
ดงักล่าวเพิม่ขึน้ราว 13 % ต่อปี โดยในปี 2015 อยู่ทีร่าว 4.5 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัฯ (รปูที ่5) และในอนาคตคาดว่าจะยงัเตบิโต
ขึน้ เน่ืองจากความตอ้งการเฟอรน์ิเจอรไ์มจ้ากสหรฐัฯ ซึง่เป็นผูน้ าเขา้หลกัของจนี (รปูที ่6) จะยงัเพิม่ขึน้จากสภาพเศรษฐกจิของ
สหรฐัฯ ทีค่าดว่าจะค่อยๆ ฟ้ืนตวั 

ไทยควรยกระดับการเพิ่มมูลค่าการส่งออกด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และสินค้าจากไม้ยาง
แทนการส่งออกไม้ยาง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทีผ่่านมาไทยมกีารส่งออกในรูปวตัถุดบิ
ไม้ยางพาราไปยงัประเทศอื่น แต่การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ยงัมีสดัส่วนที่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อเทียบกบัมาเลเซยี ทัง้นี้ 
มาเลเซยีได้เริม่พฒันาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอรม์าตัง้แต่ปี 1990 จนปจัจุบนัสดัส่วนการส่งออกผลติภณัฑจ์ากไมก้ว่า 30% เป็น
เฟอรน์ิเจอรไ์ม ้ในขณะทีก่ารสง่ออกในรปูของท่อนไมเ้หลอืเพยีงราว 10% เท่านัน้ ซึง่แตกต่างจากในอดตี ทัง้นี้ การพฒันาดงักล่าวท า
ใหม้าเลเซยีมมีลูค่าการสง่ออกเพิม่ขึน้ ซึง่การส่งออกเฟอรน์ิเจอรจ์ะสรา้งมูลค่ามากกว่าการส่งออกไมย้างพารากว่า 10.7 เท่า (รูปที ่8) 
อกีทัง้เกดิการสรา้งงานในอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรถ์งึ 6 หมื่นต าแหน่ง  

Implication   

 

 

 

อีไอซีแนะผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเน้นการออกแบบเพื่อให้
สามารถแข่งขันกับมาเลเซียและจีนได้ ผู้ประกอบการควรท าความเข้าใจทางด้านเทรนด ์
รวมถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค และพฒันาความสามารถในการออกแบบ เพื่อต่อยอดสู่ผลติภณัฑ์
ทีม่มีลูค่าสงู รวมถงึสรา้งตราสนิคา้เฟอรน์ิเจอร ์(branding) เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์

   ภาครัฐควรสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้ยางพาราอย่างเป็นระบบและครบวงจร ภาครฐั
ควรส่งเสริมอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา ตัง้แต่การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพของไม้
ยางพารา สนับสนุนด้านการออกแบบผลติภณัฑ์ เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิผลติภณัฑท์ี่มคีุณภาพสูง เช่น 
การสรา้งโครงการจบัคู่นักออกแบบกบัผูป้ระกอบการ รวมถงึส่งเสรมิผู้ประกอบการไทยเขา้สู่ตลาด
เฟอรน์ิเจอรโ์ลก โดยการจดังานแสดงผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอร ์หรอืสนบัสนุนใหม้กีารน าสนิคา้ไปแสดง
ในงานแสดงผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในต่างประเทศ และสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น 
อุตสาหกรรมเหลก็ ผา้ หนงั และกระจก โดยเฉพาะสว่นทีน่ ามาเป็นวสัดุในการผลติเฟอรน์ิเจอร ์
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รปูที ่1: คาดการณ์ปรมิาณไมย้างพารา 
 

 
 

 

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ FAO 

รปูที ่2: มลูค่าและปรมิาณการสง่ออกไมย้างพาราของไทย              รปูที ่3: ประเทศผูน้ าเขา้ไมย้างพาราของไทย             
 

                           
                   

ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Trademap และ BOT                            ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Trademap 
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รปูที ่4: ยอดขายบา้นของจนี 

 
ทีม่า: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ CEIC 

 
รปูที ่5: มลูค่าและปรมิาณการสง่ออกเฟอรน์ิเจอรข์องจนี      รปูที ่6: ประเทศผูน้ าเขา้เฟอรน์ิเจอรไ์มจ้ากจนี             
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รปูที ่7: เปรยีบเทยีบราคาไมน้ าเขา้ของจนี                               รปูที ่8: ราคาสง่ออกเฉลีย่ไมย้างพาราและเฟอรน์ิเจอรไ์ม ้
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