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อีไอซีวิเคราะห์ อุตสาหกรรมยางพาราไทยปี 2020 รับแรงกดดันจาก
ราคาตลาดโลกที่ทรงตัวต่า และปัญหาเชิงโครงสร้างของไทย
13 มกราคม 2020

• อีไอซีคาดปี 2020 ราคายางพาราในตลาดโลกน่าจะยังทรงตัวอยู่ ในระดับต่าที่ 1.6-1.8 ดอลลาร์
สหรัฐ/กิโลกรัม โดยผลผลิตยางพาราโลก และการใช้ยางพาราโลก มีแนวโน้มขยายตัวในอัตรา
เท่ากันที่ 2% จากปี 2019 ทั้งนี้ประเทศผู้ผลิตหลัก ทั้งไทย อินเดีย จีน และ CLMV มีผลผลิตเพิ่ม
สูงขึ้น ยกเว้นมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ผลผลิตลดลงจากการระบาดของโรคใบร่วง สาหรับการใช้
ยางพาราในอุตสาหกรรมหลักอย่างยางล้อมีแนวโน้มทรงตัว ขณะที่การใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม
อื่น ๆ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างดี
• ราคายางพาราในประเทศจะยังทรงตัวอยู่ ในระดับต่าใกล้เคียงกับปี 2019 โดยนอกจากผลกระทบ
จากราคาโลกที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่าแล้ว ยังได้รับแรงกดดันจากผลผลิตในประเทศที่ทรงตัวอยู่ใน
ระดับสูงอีกด้วย นอกจากนี้ ความต้องการยางพาราจากจีนที่ชะลอลง อีกทั้งค่าเงินบาทที่มีแนวโน้ม
แข็งค่า ซึ่งส่งผลให้ ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคาส่งออก ส่งผลให้อีไอซีคาดว่า
ปริมาณการส่งออกยางพาราไทยในปี 2020 จะอยู่ที่ 3.1 ล้านตัน หดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
• อีไอซีมองว่า อุตสาหกรรมยางพาราไทยยังต้องแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการลด
อุปทาน การเพิ่มการใช้ภายในประเทศ การขยายตลาดส่งออกใหม่ ๆ รวมไปถึงการแปรรูปไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปร
รูป การวิจัยและพัฒนา และการตลาด จากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพารา

คาดปี 2020 ราคายางพาราในตลาดโลกน่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่าที่ 1.6-1.8 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม
โดยผลผลิตยางพาราโลก และการใช้ยางพาราโลก มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเท่ากันที่ 2% จากปี 2019
International Rubber Study Group คาดว่า ผลผลิตยางพาราโลกในปี 2020 น่ าจะแตะระดับ 14.0 ล้านตัน ขยายตัว
2% จากปี 2019 นับว่ายังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องมา 4 ปี แล้ว จากในอดีตทีผ่ ลผลิตอยู่ทป่ี ระมาณ 12 ล้าน
ตัน/ปี โดยคาดว่า ในปี 2020 ประเทศผูผ้ ลิตยางพาราหลักของโลก ทัง้ ไทย อินเดีย จีน และ CLMV จะยังคงมีผลผลิต
เพิม่ สูงขึน้ เนื่องจากได้อตั ราผลผลิต (Yield) ทีด่ ี ยกเว้นมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทีค่ าดว่า ผลผลิตจะลดลงจากปญั หา
การระบาดของโรคใบร่วง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง และส่งผลให้ผลผลิตลดลง
สาหรับการใช้ยางพาราในตลาดโลกนัน้ ส่วนใหญ่คอื ราว 70% ใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อ ซึง่ ในจานวนนี้ ราวครึง่ หนึ่งมา
จากความต้องการใช้ในจีน โดยคาดว่าในปี 2020 การใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมยางล้อในจีนน่ าจะอยู่ท่ี 4.7 ล้านตัน
หดตัว 2% จากปี 2019 สอดคล้องกับภาวะซบเซาของตลาดรถยนต์ในจีน อย่างไรก็ดี ยังมีแรงหนุนจากอินเดีย ทีก่ ารใช้
ยางพาราในอุตสาหกรรมยางล้อน่ าจะขยายตัว 4% จากปี 2019 รวมถึงอียู และสหรัฐอเมริกา ที่การใช้ยางพาราใน
อุตสาหกรรมยางล้อน่ าจะขยายตัวในอัตราเท่ากันที่ 3% จากปี 2019 ซึ่งจะช่วยพยุงให้ภาพรวมการใช้ยางพาราใน
อุตสาหกรรมยางล้อทัวโลกในปี
่
2020 ยังทรงตัวอยู่ท่ี 9.9 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2019
ในส่วนของการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การแพทย์ ก่อสร้าง เป็ นต้น ซึง่ คิดเป็ นอีกประมาณ 30% ของการ
ใช้ยางพาราทัวโลกนั
่
น้ คาดว่าในปี 2020 จะมีการใช้ยางพาราประมาณ 4.1 ล้านตัน ขยายตัว 6% จากปี 2019 โดยมีแรง
หนุ นจากการอุปโภคในประเทศทีม่ ฐี านประชากรขนาดใหญ่ อย่างอินเดีย และจีน รวมถึงการใช้ยางพาราเป็ นวัตถุ ดบิ
เพื่อแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ยางในประเทศทีเ่ ป็ นฐานการผลิตทีส่ าคัญ อย่างมาเลเซีย และไทย ซึง่ แปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์
ยาง ทัง้ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก

รูปที่ 1 : ปริมาณผลผลิตยางพาราโลก

รูปที่ 2 : ปริมาณการใช้ยางพาราทั่วโลก

หน่วย : ล้านตัน

หน่วย : ล้านตัน
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ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ International Rubber Study Group

จากอัตราการขยายตัวของผลผลิตยางพาราโลก ทีอ่ ยู่ในระดับเดียวกับการใช้ยางพารา จึงส่งผลให้สต็อกยางพาราโลกจะ
ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และกดดันราคายางพาราในตลาดโลก อีไอซีคาดว่า ในปี 2020 ราคายางพาราใน
ตลาดโลกน่ าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ าที่ 1.6-1.8 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม ใกล้เคียงกับปี 2019 ซึ่งราคาอยู่ท่ี 1.65
ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม สอดคล้องกับทิศทางราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 ในตลาดซือ้ ขายยางพาราล่วงหน้าในสิงคโปร์
(Singapore Commodity Exchange : SICOM) ที่ย ังไม่ สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ รวมถึงมุ มมองของธนาคารโลก ที่
ประเมินราคายางแผ่นรมควันชัน้ 3 ของมาเลเซีย ว่าน่ าจะอยู่ท่ี 1.7 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม ใกล้เคียงกับปี 2019 ซึ่ง
ราคาอยู่ท่ี 1.65 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม

สาหรับราคายางพาราในประเทศ อีไอซีมองว่า จะยังทรงตัวอยู่ในระดับต ่าใกล้เคียงกับปี 2019 โดย
นอกจากผลกระทบจากราคาโลกที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่าแล้ว ยังได้รับแรงกดดันจากผลผลิตในประเทศ
ที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงอีกด้วย เนื้อทีก่ รีดยางพาราของไทยในปี 2020 มีแนวโน้มขยายตัว โดยเป็ นผลมาจากการ
ขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูกในปี 2013 ซึง่ ช่วงก่อนหน้านัน้ ราคายางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันชัน้ 3 สูงเกินกว่า 100 บาท/
กิโลกรัม โดยปจั จุบนั สามารถเปิ ดกรีดได้ และยังเป็ นช่วงอายุทใ่ี ห้ Yield ดี ผลผลิตทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ดังกล่าว จะยังกดดันให้
ราคายางพาราในประเทศยังทรงตัวอยู่ในระดับต่าอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ง แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น การขยายระยะเวลาโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่ วยงานภาครัฐ
ไปจนถึงเดือนกันยายน 2022 จากเดิมที่โครงการจะสิ้นสุดเมื่อเดือนตุ ลาคม 2019 ที่ผ่านมา โดยพบว่า ในปี 2019
หน่ วยงานภาครัฐต่าง ๆ ใช้น้ ายางสดรวมกัน 129,291 ตัน หรือคิดเป็ น 3% ของผลผลิตยางพาราโดยรวมทัง้ ประเทศ
และสาหรับปี 2020 ภาครัฐกาหนดเป้าหมายการใช้น้ ายางสดในหน่ วยงานต่าง ๆ ลดลงมาอยู่ท่ี 90,356 ตัน อีไอซีจงึ
มองว่า โครงการดังกล่าวน่ าจะมีสว่ นช่วยให้เกิดการใช้ผลผลิตได้บางส่วนเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ราคายางพาราโลกทีจ่ ะยัง
ทรงตัวอยู่ในระดับต่ า และผลผลิตในประเทศที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ยังเป็ นแรงกดดันที่สาคัญต่อราคา
ยางพาราในประเทศในปี 2020 โดยคาดว่า ราคายางแผ่นดิบมีแนวโน้มอยู่ท่ี 43-45 บาท/กิโลกรัม และราคายางแผ่น
รมควันชัน้ 3 มีแนวโน้มอยู่ท่ี 46-48 บาท/กิโลกรัม ทรงตัวอยู่ในระดับต่าใกล้เคียงกับปี 2019

รูปที่ 3 : ปริมาณผลผลิต และราคายางพาราไทย

รูปที่ 4 : ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกยางพาราไทย

หน่วย : ล้านตัน, บาท/กิโลกรัม

หน่วย : ล้านตัน, ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ทีม่ า : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกระทรวงพาณิชย์

อีไอซีมองว่า การส่งออกยางพาราของไทยในปี 2020 จะหดตัวต่อเนื่องจากปี 2019 ตามความ
ต้องการจากจีนที่ชะลอลง อีกทั้งค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ไทยสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาส่งออก การส่งออกยางพาราไทยไปจีนในช่วง 11 เดือนของปี 2019 อยู่ท่ี
1.1 ล้านตัน หดตัว 19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2018 โดยเป็ นผลมาจากหลากหลายปจั จัย ไม่ว่าจะเป็ นภาวะ
เศรษฐกิจจีนที่ชะลอลง ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงจีนนาเข้ายางพาราจาก
ประเทศอื่น ๆ อย่าง CLMV ทดแทนการนาเข้าจากไทย
จากการส่งออกยางพาราไทยที่ยงั พึ่งพาตลาดจีนในสัดส่วนสูงประมาณ 40% ของปริมาณการส่งออกยางพาราไทย
โดยรวม ประกอบกับในปี 2020 ยังไม่มปี จั จัยบวกมาช่วยหนุ นการส่งออกยางพาราไทยไปจีน ขณะทีจ่ นี หันมานาเข้า
ยางพาราจากกลุ่มประเทศ CLMV มากขึน้ อีกทัง้ ค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ

คู่แข่งทีส่ ่งออกไปยังตลาดจีน อย่างเวียดนาม ก็พบว่า ตัง้ แต่ต้นปี 2017 ถึงปลายปี 2019 ค่าเงินบาทเทียบกับค่าเงิน
ดองเวียดนามแข็งค่าขึน้ ถึง 21% ส่งผลให้ไทยน่าจะยิง่ สูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคาส่งออก สถานการณ์
ดังกล่าวส่งผลให้ปริมาณการส่งออกยางพาราไทยในภาพรวมน่ าจะยังไม่สามารถฟื้ นตัวได้ อีไอซีคาดว่า ปริมาณการ
ส่งออกยางพาราไทยในปี 2020 จะอยู่ท่ี 3.1 ล้านตัน หดตัวต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 3 และในส่วนของมูลค่าการส่งออกยางพารา
ไทยในปี 2020 นัน้ นอกจากจะได้รบั ผลกระทบจากราคาส่งออกทีย่ งั มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่าสอดคล้องกับราคา
ยางพาราโลกแล้ว ยังได้รบั ผลกระทบจากค่าเงินบาททีม่ แี นวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเหมือนในระยะหลายปี ทผ่ี ่านมา
อย่างไรก็ดี การส่งออกยางพาราไทยยังได้รบั อานิสงส์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยการที่
สหรัฐอเมริกาปรับขึ้นอัตราภาษีนาเข้ายางล้อจากจีน นับเป็ นการเพิม่ โอกาสในการส่งออกยางล้อของไทยในตลาด
สหรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่า ในระยะที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกานาเข้ายางล้อจากไทยมากขึน้ เพื่อชดเชยการนาเข้าจากจีน
บางส่วน ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกยางล้อไทยไปสหรัฐอเมริกาในช่วง 11 เดือนของปี 2019 ขยายตัวสูงถึง 11% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2018 โดยคาดว่า ผูส้ ่งออกยางล้อไทยไปสหรัฐอเมริกาน่ าจะได้รบั อานิสงส์น้ีต่อเนื่องในปี
2020 เนื่องจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนน่าจะยังคงยืดเยือ้ ต่อไป

ขณะเดียวกันจีนยังมีสัดส่วนการนาเข้ายางพาราจากกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
นับเป็นความท้าทายในการส่งออกยางพาราไทยในระยะต่อไป ทัง้ นี้นักลงทุนจีนได้เข้าไปลงทุนขยายพื้นที่
เพาะปลูกยางพาราในกลุ่มประเทศ CLMV ตัง้ แต่ ปี 2006 เพื่อรองรับความต้องการใช้ยางพาราที่เพิ่ม สูงขึ้นในจีน
เนื่องจากต้นทุนการเพาะปลูกในกลุ่มประเทศดังกล่าวอยู่ในระดับต่ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าแรง อีกทัง้ จีนยัง
ต้องการกระจายการพึ่งพาแหล่งวัตถุดบิ ไปในหลากหลายประเทศ นอกเหนือจากไทย โดยการขยายพื้นที่เพาะปลูก
ยางพาราในกลุ่มประเทศ CLMV ส่งผลให้จนี ค่อย ๆ มีสดั ส่วนการนาเข้ายางแผ่นรมควันจากไทยลดลง จากในปี 2013
ทีน่ าเข้า 82% ของปริมาณการนาเข้าโดยรวม ลดลงมาอยู่ท่ี 48% ในปี 2019 สวนทางกับการนาเข้ายางแผ่นรมควันจาก
กลุ่มประเทศ CLMV ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จาก 13% ในปี 2013 มาอยู่ท่ี 47% ในปี 2019
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังต้องจับตาแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรม รูปที่ 5 : ปริมาณการนาเข้ายางแผ่นรมควันของจีน
ยางพาราของนั ก ลงทุ น จี น ในกลุ่ ม ประเทศ CLMV อย่ า ง หน่วย : พันตัน
ต่อเนื่อง ตัง้ แต่ การขยายพื้นที่เพาะปลูก ไปจนถึงการเข้าซื้อ
และก่อตัง้ โรงงานแปรรูปยางพาราในกลุ่มประเทศดังกล่าว ซึง่
สะท้อนถึงกลยุทธ์ของจีนทีต่ ้องการจะควบรวมธุรกิจยางพารา
ตลอดห่ วงโซ่ อุ ปทานตัง้ แต่ ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า กอปรกับ
ความสามารถในการวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
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แม้ในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐจะดาเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา และแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่าอย่างต่อเนื่อง แต่อีไอซีมองว่า อุตสาหกรรมยางพารา
ไทยยังต้องอาศัยการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง โดยปจั จุบนั มีมาตรการภาครัฐช่วยเหลือเกษตรกรและ
ผู้ป ระกอบการไทย เช่ น โครงการประกัน รายได้เ กษตรกรผู้ป ลูก ยางพารา 1 โครงการสิน เชื่อ เพื่อ เป็ น เงิน ทุ น
หมุนเวียนให้กบั ผู้ประกอบการยางแห้ง2 และสถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง3 โครงการสนับสนุ นสินเชื่อให้แก่
ผูป้ ระกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขัน้ ปลายน้าเพื่อขยายหรือปรับเปลีย่ นเครื่องจักรการผลิต4 โครงการส่งเสริมการ
ใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ5 เป็ นต้น ซึง่ ช่วยเพิม่ สภาพคล่องทางการเงินให้เกษตรกร และช่วยให้เกิดการใช้ผลผลิต
ยางพาราในเบือ้ งต้น
อย่างไรก็ดี อีไอซีมองว่า ความท้าทายทีอ่ ุตสาหกรรมยางพาราไทยกาลังเผชิญ ทัง้ ราคาในประเทศยังทรงตัวอยู่ใน
ระดับต่ า รวมถึงการส่งออกทีย่ งั พึง่ พาตลาดจีนในสัดส่วนสูง ยังต้องอาศัยการแก้ปญั หาในเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะ
เป็ นการลดอุปทานยางพาราที่จะออกสู่ตลาด การเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ การขยายตลาดส่งออก
ยางพาราใหม่ ๆ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีน รวมถึง การวิจยั และพัฒนาเพื่อ แปรรูปยางพาราไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่มี ี
มูลค่าเพิม่ สูงขึน้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) สร้างความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราอื่น ๆ ในการลดอุปทานที่จะออกสู่ตลาด เพื่อ
ผลักดันให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้น ปจั จุบนั ภาครัฐกาหนดแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (ปี
2017–2036) โดยตัง้ เป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางพาราลงจาก 23.3 ล้านไร่ ในปี 2016 ให้เหลือ 18.4 ล้านไร่ในปี
2036 นอกจากนี้ ไทยยัง มีค วามร่ ว มมือ กับ มาเลเซีย และอิน โดนี เ ซีย ในฐานะประเทศสมาชิก สภาไตรภาคี
ยางพารา (International Tripartite Rubber Council : ITRC) แต่กเ็ ป็ นเพียงความร่วมมือ ดาเนินมาตรการลดการ
ส่งออกยางพารา (Agreed Export Tonnage Scheme : AETS) ขณะทีผ่ ลผลิตจากทัง้ 3 ประเทศรวมกันยังคงเพิม่
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถผลักดันให้ราคายางพาราปรับเพิม่ สูงขึน้ ได้เท่าที่ควร ซึง่ อีไอซี มองว่า ITRC
จาเป็ นต้องยกระดับความร่วมมือไปสู่การลดพื้นทีเ่ พาะปลูกและผลผลิตทีจ่ ะออกสู่ตลาด อีกทัง้ ยังต้องสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศผูผ้ ลิตอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ทีผ่ ลผลิตยางพารามีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง

2) เพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปจั จุบนั ภาครัฐ
กาหนดเป้าหมายการใช้น้ ายางสดในหน่ วยงานต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็ นการนาไปใช้ทาถนน และอุปกรณ์อานวยความ
ปลอดภัยทางจราจร ซึง่ น่ าจะมีส่วนช่วยสนับสนุ นให้เกิดการใช้ผลผลิตยางพาราได้บางส่วน อย่างไรก็ดี อีไอซีมองว่า
ควรส่งเสริมให้นายางพาราไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างหลากหลายมากขึน้ เช่น
งานวิศวกรรม แผ่นยางปูพน้ื ยางแนวกันกระแทก แผ่นยางรองรถไฟ ลานอเนกประสงค์ เป็ นต้น ซึง่ น่าจะช่วยระบาย
ผลผลิต ยางพาราออกจากตลาดได้มาก อีก ทัง้ จ าเป็ น ต้อ งส่ง เสริมให้มีการจัด ทามาตรฐานการก่ อ สร้างโดยใช้
ผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมันในการน
่
ายางพาราไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป

1

ประกันรายได้ในยาง 3 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาท/กิโลกรัม น้ ายางสด DRC 100% ราคา 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย DRC 50% ราคา 23 บาท/
กิโลกรัม ทัง้ นี้แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวน 60% และคนกรีดยาง 40% รวมถึงกาหนดผลผลิตยางทีจ่ ะประกันรายได้ไว้ท ี่ 240 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือ 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน โดย
ระยะที่ 1 กาหนดระยะเวลาประกันรายได้ไว้ท ี่ 6 เดือน เริม่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2019 ถึงเดือนมีนาคม 2020
2 วงเงินสินเชือ่ 20,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาดาเนินโครงการออกไปอีก 2 ปี คือ ตัง้ แต่มกราคม 2020 ถึงธันวาคม 2021
3 วงเงินสินเชือ่ 10,000 ล้านบาท และขยายระยะเวลาดาเนินโครงการออกไปอีก 4 ปี คือ ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2020 ถึง 31 มีนาคม 2024
4 ขยายวงเงินสินเชือ่ จาก 15,000 ล้านบาท เป็ น 25,000 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนินโครงการปี 2020-2026
5 ขยายระยะเวลาโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ไปจนถึงเดือนกันยายน 2022 จากทีจ่ ะสิน
้ สุดเมือ่ เดือนตุลาคม 2019

3) ขยายตลาดส่งออกยางพาราไปยังประเทศที่มีศักยภาพใหม่ ๆ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีนเป็นหลัก
โดยนอกจากในปี 2020 ผูส้ ่งออกยางล้อไทยจะได้รบั อานิสงส์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ทีช่ ่วย
หนุ นการส่งออกยางล้อไทยไปสหรัฐอเมริกาแล้ว อีไอซีมองว่า อีกหนึ่งตลาดส่งออกที่มศี กั ยภาพและน่ าสนใจ ได้แก่
ตุรกี ซึ่งนาเข้ายางพาราจากประเทศต่าง ๆ แตะระดับ 200,000 ตัน/ปี แม้ตุรกีจะยังไม่ใช่ประเทศผู้นาเข้ายางพาราที่
สาคัญของโลก โดยมีสดั ส่วนการนาเข้ายางพาราประมาณ 2% ของปริมาณการนาเข้ายางพาราโดยรวมของโลก แต่ก็
พบว่า ตุรกีนาเข้ายางพาราเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยอัตราการเติบโตโดยเฉลีย่ ของ
ปริมาณการนาเข้ายางพาราของตุรกีตงั ้ แต่ปี 2014–2018 อยู่ท่ี 7%/ปี ซึง่ เป็ นการนาเข้าจากอินโดนีเซียมากที่สุด คิด
เป็ นสัดส่วน 47% ของปริมาณการนาเข้ายางพาราของตุรกีโดยรวม รองลงมาเป็ นการนาเข้าจากไทย คิดเป็ นสัดส่วน
27% ของปริมาณการนาเข้ายางพาราของตุรกีโดยรวม
ทัง้ นี้การส่งออกยางพาราไทยไปตุ รกีอยู่ท่ปี ระมาณ 60,000 ตัน/ปี แม้จะถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับการ
ส่งออกไปจีนซึง่ สูงกว่า 1.5 ล้านตัน/ปี และการขยายการส่งออกยางพาราไทยไปตลาดตุรกีกย็ งั ไม่สามารถชดเชยการ
ส่งออกยางพาราไทยไปจีนทีล่ ดลงได้ แต่กพ็ บว่า การส่งออกยางพาราไทยไปตุรกีมแี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
โดยอัตราการเติบโตโดยเฉลีย่ ของปริมาณการส่งออกยางพาราไทยไปตุรกีตงั ้ แต่ปี 2014–2018 อยู่ท่ี 9%/ปี การขยาย
ตลาดส่งออกยางพาราไปยังตุรกีจงึ น่าจะช่วยระบายสต็อกยางพาราในประเทศได้สว่ นหนึ่ง
ทัง้ นี้ไทยอาจอาศัยจังหวะที่ผลผลิตยางพาราของอินโดนีเซียมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคใบร่วง
เร่งส่งออกยางพาราไปตุรกี ควบคู่ไปกับการเร่งส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้าอื่น ๆ เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์
ยางพาราไทยในตุรกีต่อไป และสาหรับในระยะต่อไป ผูส้ ่งออกยางพาราไทยน่ าจะได้อานิสงส์จากการเร่ง ผลักดันให้
การเจรจาจัดทาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย–ตุรกี ให้เสร็จภายในปี 2020 อีกด้วย

4) แปรรูปยางพาราไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา
จากการจาหน่ายสินค้าในรูปแบบโภคภัณฑ์ทางการเกษตร (Agriculture Commodity) ทัง้ นี้ปจั จุบนั ไทย
เป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกยางพาราในรูปแบบสินค้ากลางน้ า ได้แก่ ยางแผ่น ยางแท่ง และน้ ายางข้น ขณะทีก่ ารแปรรูป
ไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ปลายน้า ยังไม่มคี วามหลากหลายเท่าทีค่ วร โดยส่วนใหญ่เป็ นการนาไปผลิตยางล้อ ซึง่ ต้องเผชิญกับ
ความท้าทายจากทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์โลกทีเ่ ริม่ มีแนวโน้มเติบโตอย่างชะลอตัวลง รองลงมาเป็ นการนาน้า
ยางข้นไปแปรรูปเป็ นถุงมือยางทางการแพทย์ ซึ่งทิศทางตลาดยังมีแนวโน้มสดใสสอดคล้องกับการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการแพทย์
นอกจากนี้ ยังมีการนาน้ายางข้นไปแปรรูปเป็ นสินค้าอุปโภคต่าง ๆ เช่น ทีน่ อน หมอน เบาะรองนัง่ รองเท้า เป็ นต้น
เพื่อจาหน่ ายในประเทศ และส่งออกไปยังตลาดจีนเป็ นหลัก ทัง้ นี้ อไี อซีมองว่า การวิจยั และพัฒนาเพื่อยกระดับการ
ผลิตสินค้าอุปโภคกลุ่มดังกล่าวให้ตอบโจทย์เทรนด์ของผู้บริโภค เช่น สินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าสาหรับผู้สูง อายุ
สินค้าที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น จะเป็ นการแปรรูปยางพาราไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่มี มี ูลค่าเพิ่มสูง ขึน้ รวมถึง
สามารถขยายตลาดส่งออกใหม่ ๆ นอกเหนือจากจีน เช่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ่ เป็ นต้น ซึง่ เป็ นตลาดทีม่ กี าลัง
ซือ้ และเป็ นตลาดทีผ่ บู้ ริโภคให้ความสาคัญกับการจับจ่ายสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตนเอง
ทัง้ นี้อไี อซีมองว่า การแก้ปญั หาเชิงโครงสร้างดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็ นการลดอุปทานยางพาราทีจ่ ะออกสูต่ ลาด การเพิม่
การใช้ยางพาราภายในประเทศ การขยายตลาดส่งออกยางพาราใหม่ ๆ เพื่อลดการพึง่ พาตลาดจีน รวมถึงการวิจยั
และพัฒนาเพื่อแปรรูปยางพาราไปสูผ่ ลิตภัณฑ์ทม่ี มี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ ยังต้องอาศัยการบูรณาการการทางาน ตัง้ แต่การ

วางแผนการผลิต การแปรรูป การวิจยั และพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ และการตลาด ซึง่ จาเป็ นต้องสร้างความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพารา ทัง้ ภาครัฐ เกษตรกร และภาคเอกชน
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