
 
 
 

 
AGRICULTURAL COMMODITY 2020 :  
อีไอซีวิเคราะห์ อุตสาหกรรมยางพาราไทยปี 2020 รับแรงกดดันจาก
ราคาตลาดโลกท่ีทรงตัวต ่า และปัญหาเชิงโครงสร้างของไทย 
13 มกราคม 2020 
 

 

 

• อีไอซีคาดปี 2020 ราคายางพาราในตลาดโลกน่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต ่าท่ี 1.6-1.8 ดอลลาร์
สหรัฐ/กิโลกรัม โดยผลผลิตยางพาราโลก และการใช้ยางพาราโลก มีแนวโน้มขยายตัวในอัตรา
เท่ากันท่ี 2% จากปี 2019 ทั้งน้ีประเทศผู้ผลิตหลัก ทั้งไทย อินเดีย จีน และ CLMV มีผลผลิตเพ่ิม
สูงข้ึน ยกเว้นมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ท่ีผลผลิตลดลงจากการระบาดของโรคใบร่วง ส าหรับการใช้
ยางพาราในอุตสาหกรรมหลักอย่างยางล้อมีแนวโน้มทรงตัว ขณะท่ีการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างดี 
 
• ราคายางพาราในประเทศจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต ่าใกล้เคียงกับปี 2019 โดยนอกจากผลกระทบ
จากราคาโลกท่ียังทรงตัวอยู่ในระดับต ่าแล้ว ยังได้รับแรงกดดันจากผลผลิตในประเทศท่ีทรงตัวอยู่ใน
ระดับสูงอีกด้วย นอกจากนี้ ความต้องการยางพาราจากจีนที่ชะลอลง อีกทั้งค่าเงินบาทที่มีแนวโน้ม
แข็งค่า ซึ่งส่งผลให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคาส่งออก ส่งผลให้อีไอซีคาดว่า 
ปริมาณการส่งออกยางพาราไทยในปี 2020 จะอยู่ท่ี 3.1 ล้านตัน หดตัวต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 
 
• อีไอซีมองว่า อุตสาหกรรมยางพาราไทยยังต้องแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการลด
อุปทาน การเพิ่มการใช้ภายในประเทศ การขยายตลาดส่งออกใหม่ ๆ รวมไปถึงการแปรรูปไปสู่
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การแปร
รูป การวิจัยและพัฒนา และการตลาด จากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพารา 



 
 
 

คาดปี 2020 ราคายางพาราในตลาดโลกน่าจะยังทรงตัวอยู่ในระดับต ่าท่ี 1.6-1.8 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม 

โดยผลผลิตยางพาราโลก และการใช้ยางพาราโลก มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราเท่ากันท่ี 2% จากปี 2019 
International Rubber Study Group คาดว่า ผลผลติยางพาราโลกในปี 2020 น่าจะแตะระดบั 14.0 ลา้นตนั ขยายตวั 
2% จากปี 2019 นับว่ายงัทรงตวัอยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเนื่องมา 4 ปีแลว้ จากในอดตีทีผ่ลผลติอยู่ทีป่ระมาณ 12 ลา้น
ตนั/ปี โดยคาดว่า ในปี 2020 ประเทศผูผ้ลติยางพาราหลกัของโลก ทัง้ไทย อนิเดยี จนี และ CLMV จะยงัคงมผีลผลติ
เพิม่สงูขึน้ เนื่องจากไดอ้ตัราผลผลติ (Yield) ทีด่ ียกเวน้มาเลเซยี และอนิโดนีเซยี ทีค่าดว่า ผลผลติจะลดลงจากปญัหา
การระบาดของโรคใบร่วง ซึง่สง่ผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของตน้ยาง และสง่ผลใหผ้ลผลติลดลง 

ส าหรบัการใชย้างพาราในตลาดโลกนัน้ ส่วนใหญ่คอืราว 70% ใชใ้นอุตสาหกรรมยางลอ้ ซึง่ในจ านวนนี้ ราวครึง่หนึ่งมา
จากความต้องการใชใ้นจนี โดยคาดว่าในปี 2020 การใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมยางล้อในจนีน่าจะอยู่ที ่4.7 ล้านตนั 
หดตวั 2% จากปี 2019 สอดคลอ้งกบัภาวะซบเซาของตลาดรถยนตใ์นจนี อย่างไรกด็ ียงัมแีรงหนุนจากอนิเดยี ทีก่ารใช้
ยางพาราในอุตสาหกรรมยางล้อน่าจะขยายตวั 4% จากปี 2019 รวมถึงอียู และสหรฐัอเมริกา ที่การใช้ยางพาราใน
อุตสาหกรรมยางล้อน่าจะขยายตัวในอตัราเท่ากนัที่ 3% จากปี 2019 ซึ่งจะช่วยพยุงให้ภาพรวมการใช้ยางพาราใน
อุตสาหกรรมยางลอ้ทัว่โลกในปี 2020 ยงัทรงตวัอยู่ที ่9.9 ลา้นตนั ใกลเ้คยีงกบัปี 2019 

ในสว่นของการใชย้างพาราในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การแพทย ์ก่อสรา้ง เป็นตน้ ซึง่คดิเป็นอกีประมาณ 30% ของการ
ใชย้างพาราทัว่โลกนัน้ คาดว่าในปี 2020 จะมกีารใชย้างพาราประมาณ 4.1 ลา้นตนั ขยายตวั 6% จากปี 2019 โดยมแีรง
หนุนจากการอุปโภคในประเทศทีม่ฐีานประชากรขนาดใหญ่ อย่างอนิเดยี และจนี รวมถงึการใชย้างพาราเป็นวตัถุดบิ
เพื่อแปรรูปเป็นผลติภณัฑย์างในประเทศทีเ่ป็นฐานการผลติทีส่ าคญั อย่างมาเลเซยี และไทย ซึง่แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์
ยาง ทัง้เพื่อใชใ้นประเทศและสง่ออก 

รูปท่ี 1 : ปริมาณผลผลิตยางพาราโลก 
หน่วย : ลา้นตนั 

 

รูปท่ี 2 : ปริมาณการใช้ยางพาราท่ัวโลก 
หน่วย : ลา้นตนั 

 
ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ International Rubber Study Group 

จากอตัราการขยายตวัของผลผลติยางพาราโลก ทีอ่ยู่ในระดบัเดยีวกบัการใชย้างพารา จงึสง่ผลใหส้ตอ็กยางพาราโลกจะ
ยงัทรงตวัอยู่ในระดบัสงูอย่างต่อเนื่อง และกดดนัราคายางพาราในตลาดโลก อไีอซคีาดว่า ในปี 2020 ราคายางพาราใน
ตลาดโลกน่าจะยงัทรงตัวอยู่ในระดบัต ่าที่ 1.6-1.8 ดอลลาร์สหรฐั/กิโลกรมั ใกล้เคียงกบัปี 2019 ซึ่งราคาอยู่ที่ 1.65 
ดอลลารส์หรฐั/กโิลกรมั สอดคลอ้งกบัทศิทางราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 ในตลาดซือ้ขายยางพาราล่วงหน้าในสงิคโปร์ 
(Singapore Commodity Exchange : SICOM) ที่ยังไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ รวมถึงมุมมองของธนาคารโลก ที่
ประเมนิราคายางแผ่นรมควนัชัน้ 3 ของมาเลเซยี ว่าน่าจะอยู่ที่ 1.7 ดอลลาร์สหรฐั/กโิลกรมั ใกล้เคยีงกบัปี 2019 ซึ่ง
ราคาอยู่ที ่1.65 ดอลลารส์หรฐั/กโิลกรมั 
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ส าหรับราคายางพาราในประเทศ อีไอซีมองว่า จะยังทรงตัวอยู่ในระดับต ่าใกล้เคียงกับปี 2019 โดย

นอกจากผลกระทบจากราคาโลกท่ียังทรงตัวอยู่ในระดับต ่าแล้ว ยังได้รับแรงกดดันจากผลผลิตในประเทศ

ที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงอีกด้วย เนื้อทีก่รดียางพาราของไทยในปี 2020 มแีนวโน้มขยายตวั โดยเป็นผลมาจากการ

ขยายพืน้ทีเ่พาะปลูกในปี 2013 ซึง่ช่วงก่อนหน้านัน้ ราคายางแผ่นดบิ และยางแผ่นรมควนัชัน้ 3 สงูเกนิกว่า 100 บาท/
กโิลกรมั โดยปจัจุบนัสามารถเปิดกรดีได ้และยงัเป็นช่วงอายุทีใ่ห ้Yield ด ีผลผลติทีเ่พิม่สงูขึน้ดงักล่าว จะยงักดดนัให้
ราคายางพาราในประเทศยงัทรงตวัอยู่ในระดบัต ่าอย่างต่อเนื่อง 

อนึ่ง แมจ้ะมมีาตรการช่วยเหลอืจากภาครฐั เช่น การขยายระยะเวลาโครงการส่งเสรมิการใชย้างของหน่วยงานภาครฐั
ไปจนถึงเดือนกนัยายน 2022 จากเดิมที่โครงการจะสิ้นสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา โดยพบว่า ในปี 2019 
หน่วยงานภาครฐัต่าง ๆ ใชน้ ้ายางสดรวมกนั 129,291 ตนั หรอืคดิเป็น 3% ของผลผลติยางพาราโดยรวมทัง้ประเทศ 
และส าหรบัปี 2020 ภาครฐัก าหนดเป้าหมายการใชน้ ้ายางสดในหน่วยงานต่าง ๆ ลดลงมาอยู่ที ่90,356 ตนั อไีอซจีงึ
มองว่า โครงการดงักล่าวน่าจะมสีว่นช่วยใหเ้กดิการใชผ้ลผลติไดบ้างส่วนเท่านัน้ อย่างไรกด็ ีราคายางพาราโลกทีจ่ะยงั
ทรงตวัอยู่ในระดบัต ่า และผลผลติในประเทศที่ทรงตวัอยู่ในระดบัสูงอย่างต่อเนื่อง ยงัเป็นแรงกดดนัที่ส าคญัต่อราคา
ยางพาราในประเทศในปี 2020 โดยคาดว่า ราคายางแผ่นดบิมแีนวโน้มอยู่ที่ 43-45 บาท/กโิลกรมั และราคายางแผ่น
รมควนัชัน้ 3 มแีนวโน้มอยู่ที ่46-48 บาท/กโิลกรมั ทรงตวัอยู่ในระดบัต ่าใกลเ้คยีงกบัปี 2019 

รูปท่ี 3 : ปริมาณผลผลิต และราคายางพาราไทย 
หน่วย : ลา้นตนั, บาท/กโิลกรมั 

 

รูปท่ี 4 : ปริมาณ และมูลค่าการส่งออกยางพาราไทย 
หน่วย : ลา้นตนั, ลา้นดอลลารส์หรฐั 
 

 
ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ 

อีไอซีมองว่า การส่งออกยางพาราของไทยในปี 2020 จะหดตัวต่อเนื ่องจากปี 2019 ตามความ

ต้องการจากจีนที่ชะลอลง อีกทั้งค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ไทยสูญเสีย

ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาส่งออก การส่งออกยางพาราไทยไปจนีในช่วง 11 เดอืนของปี 2019 อยู่ที ่

1.1 ลา้นตนั หดตวั 19% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2018 โดยเป็นผลมาจากหลากหลายปจัจยั ไม่ว่าจะเป็นภาวะ
เศรษฐกิจจีนที่ชะลอลง ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจีน รวมถึงจีนน าเขา้ยางพาราจาก
ประเทศอื่น ๆ อย่าง CLMV ทดแทนการน าเขา้จากไทย 

จากการส่งออกยางพาราไทยที่ยงัพึ่งพาตลาดจนีในสดัส่วนสูงประมาณ 40% ของปรมิาณการส่งออกยางพาราไทย
โดยรวม ประกอบกบัในปี 2020 ยงัไม่มปีจัจยับวกมาช่วยหนุนการส่งออกยางพาราไทยไปจนี ขณะทีจ่นีหนัมาน าเขา้
ยางพาราจากกลุ่มประเทศ CLMV มากขึน้ อกีทัง้ค่าเงนิบาทยงัมแีนวโน้มแขง็ค่าอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
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คู่แข่งทีส่่งออกไปยงัตลาดจนี อย่างเวยีดนาม กพ็บว่า ตัง้แต่ต้นปี 2017 ถงึปลายปี 2019 ค่าเงนิบาทเทยีบกบัค่าเงนิ
ดองเวยีดนามแขง็ค่าขึน้ถงึ 21% สง่ผลใหไ้ทยน่าจะยิง่สญูเสยีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคาสง่ออก สถานการณ์
ดงักล่าวส่งผลให้ปรมิาณการส่งออกยางพาราไทยในภาพรวมน่าจะยงัไม่สามารถฟ้ืนตวัได้ อไีอซคีาดว่า ปรมิาณการ
สง่ออกยางพาราไทยในปี 2020 จะอยู่ที ่3.1 ลา้นตนั หดตวัต่อเนื่องเป็นปีที ่3 และในสว่นของมลูค่าการสง่ออกยางพารา
ไทยในปี 2020 นัน้ นอกจากจะไดร้บัผลกระทบจากราคาส่งออกทีย่งัมแีนวโน้มทรงตวัอยู่ในระดบัต ่าสอดคลอ้งกบัราคา
ยางพาราโลกแลว้ ยงัไดร้บัผลกระทบจากค่าเงนิบาททีม่แีนวโน้มแขง็ค่าอย่างต่อเนื่องเหมอืนในระยะหลายปีทีผ่่านมา 

อย่างไรก็ดี การส่งออกยางพาราไทยยงัได้รบัอานิสงส์จากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมริกาและจีน โดยการที่
สหรฐัอเมริกาปรบัขึ้นอตัราภาษีน าเข้ายางล้อจากจีน นับเป็นการเพิม่โอกาสในการส่งออกยางล้อของไทยในตลาด
สหรฐัอเมรกิา ซึ่งพบว่า ในระยะที่ผ่านมา สหรฐัอเมรกิาน าเขา้ยางล้อจากไทยมากขึน้ เพื่อชดเชยการน าเขา้จากจนี
บางส่วน ส่งผลใหป้รมิาณการส่งออกยางลอ้ไทยไปสหรฐัอเมรกิาในช่วง 11 เดอืนของปี 2019 ขยายตวัสงูถงึ 11% เมื่อ
เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2018 โดยคาดว่า ผูส้่งออกยางลอ้ไทยไปสหรฐัอเมรกิาน่าจะไดร้บัอานิสงสน์ี้ต่อเนื่องในปี 
2020 เนื่องจากสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนีน่าจะยงัคงยดืเยือ้ต่อไป 

ขณะเดียวกันจีนยังมีสัดส่วนการน าเข้ายางพาราจากกลุ่มประเทศ CLMV เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง

นับเป็นความท้าทายในการส่งออกยางพาราไทยในระยะต่อไป ทัง้นี้นักลงทุนจีนได้เข้าไปลงทุนขยายพื้นที่

เพาะปลูกยางพาราในกลุ่มประเทศ CLMV ตัง้แต่ปี 2006 เพื่อรองรบัความต้องการใช้ยางพาราที่เพิ่มสูงขึ้นในจีน 
เน่ืองจากต้นทุนการเพาะปลูกในกลุ่มประเทศดงักล่าวอยู่ในระดบัต ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าแรง อกีทัง้จนียงั
ต้องการกระจายการพึ่งพาแหล่งวตัถุดบิไปในหลากหลายประเทศ นอกเหนือจากไทย โดยการขยายพื้นที่เพาะปลูก
ยางพาราในกลุ่มประเทศ CLMV ส่งผลใหจ้นีค่อย ๆ มสีดัส่วนการน าเขา้ยางแผ่นรมควนัจากไทยลดลง จากในปี 2013 
ทีน่ าเขา้ 82% ของปรมิาณการน าเขา้โดยรวม ลดลงมาอยู่ที ่48% ในปี 2019 สวนทางกบัการน าเขา้ยางแผ่นรมควนัจาก
กลุ่มประเทศ CLMV ทีเ่พิม่สงูขึน้ จาก 13% ในปี 2013 มาอยู่ที ่47% ในปี 2019 

ยิง่ไปกว่านัน้ ยงัต้องจบัตาแนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรม
ยางพาราของนักลงทุนจีนในกลุ่มประเทศ CLMV อย่าง
ต่อเนื่อง ตัง้แต่การขยายพื้นที่เพาะปลูก ไปจนถึงการเขา้ซื้อ
และก่อตัง้โรงงานแปรรูปยางพาราในกลุ่มประเทศดงักล่าว ซึง่
สะทอ้นถงึกลยุทธข์องจนีทีต่้องการจะควบรวมธุรกจิยางพารา
ตลอดห่วงโซ่อุปทานตัง้แต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้ า กอปรกับ
ความสามารถในการวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งมูลค่าเพิม่ให้กบั
ผลติภณัฑป์ลายน ้า อาจสง่ผลใหจ้นีกา้วขึน้มาเป็นผูผ้ลติและผู้
ส่งออกยางพาราและผลติภณัฑท์ี่ส าคญัของโลกในอนาคตอนั
ใกล้ โดยใช้กลุ่มประเทศ CLMV เป็นฐานการผลิตได้ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อความยัง่ยนืของอุตสาหกรรมยางพาราไทยใน
อนาคตอย่างหลกีเลีย่งมไิด ้

รูปท่ี 5 : ปริมาณการน าเข้ายางแผ่นรมควันของจีน 
 หน่วย : พนัตนั 

 
 

ทีม่า : การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Trade Map 
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แม้ในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐจะด าเนินมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพารา และแก้ปัญหาราคายางพาราตกต ่าอย่างต่อเนื่อง แต่อีไอซีมองว่า อุตสาหกรรมยางพารา

ไทยยังต้องอาศัยการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง โดยปจัจุบนัมมีาตรการภาครฐัช่วยเหลอืเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการไทย เช่น โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 1 โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวยีนใหก้บัผู้ประกอบการยางแห้ง2 และสถาบนัเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง3 โครงการสนับสนุนสนิเชื่อใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการแปรรปูผลติภณัฑย์างขัน้ปลายน ้าเพื่อขยายหรอืปรบัเปลีย่นเครื่องจกัรการผลติ4 โครงการสง่เสรมิการ
ใชย้างของหน่วยงานภาครฐั5 เป็นตน้ ซึง่ช่วยเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหเ้กษตรกร และช่วยใหเ้กดิการใชผ้ลผลติ
ยางพาราในเบือ้งตน้ 

อย่างไรกด็ ีอไีอซมีองว่า ความทา้ทายทีอุ่ตสาหกรรมยางพาราไทยก าลงัเผชญิ ทัง้ราคาในประเทศยงัทรงตวัอยู่ใน
ระดบัต ่า รวมถึงการส่งออกทีย่งัพึง่พาตลาดจนีในสดัส่วนสูง ยงัต้องอาศยัการแก้ปญัหาในเชงิโครงสร้าง ไม่ว่าจะ
เป็นการลดอุปทานยางพาราที่จะออกสู่ตลาด การเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ การขยายตลาดส่งออก
ยางพาราใหม่ ๆ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดจนี รวมถึงการวิจยัและพฒันาเพื่อแปรรูปยางพาราไปสู่ผลิตภณัฑ์ที่มี
มลูค่าเพิม่สงูขึน้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) สร้างความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราอื่น ๆ ในการลดอุปทานที่จะออกสู่ตลาด เพ่ือ

ผลักดันให้ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ ้น ปจัจุบนั ภาครฐัก าหนดแผนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (ปี 

2017–2036) โดยตัง้เป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางพาราลงจาก 23.3 ล้านไร่ ในปี 2016 ให้เหลือ 18.4 ล้านไร่ในปี 
2036 นอกจากนี้  ไทยยังมีความร่วมมือกับมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในฐานะประเทศสมาชิกสภาไตรภาคี
ยางพารา (International Tripartite Rubber Council : ITRC) แต่กเ็ป็นเพยีงความร่วมมอืด าเนินมาตรการลดการ
ส่งออกยางพารา (Agreed Export Tonnage Scheme : AETS) ขณะทีผ่ลผลติจากทัง้ 3 ประเทศรวมกนัยงัคงเพิม่
สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง จงึยงัไม่สามารถผลกัดนัใหร้าคายางพาราปรบัเพิม่สงูขึน้ได้เท่าที่ควร  ซึง่อไีอซ ีมองว่า ITRC 
จ าเป็นต้องยกระดบัความร่วมมอืไปสู่การลดพื้นทีเ่พาะปลูกและผลผลติทีจ่ะออกสู่ตลาด อกีทัง้ยงัต้องสร้างความ
ร่วมมอืกบัประเทศผูผ้ลติอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV ทีผ่ลผลติยางพารามแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง 

2) เพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปจัจุบนั ภาครฐั
ก าหนดเป้าหมายการใชน้ ้ายางสดในหน่วยงานต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่เป็นการน าไปใชท้ าถนน และอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภยัทางจราจร ซึง่น่าจะมสี่วนช่วยสนับสนุนใหเ้กดิการใชผ้ลผลติยางพาราไดบ้างส่วน อย่างไรกด็ ีอไีอซมีองว่า 
ควรส่งเสรมิให้น ายางพาราไปใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสร้างทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนอย่างหลากหลายมากขึน้ เช่น 
งานวศิวกรรม แผ่นยางปพูืน้ ยางแนวกนักระแทก แผ่นยางรองรถไฟ ลานอเนกประสงค ์เป็นตน้ ซึง่น่าจะช่วยระบาย
ผลผลิตยางพาราออกจากตลาดได้มาก อีกทัง้จ าเป็นต้องส่งเสริมให้มีการจดัท ามาตรฐานการก่อสร้างโดยใช้
ผลติภณัฑก์ลุ่มดงักล่าว เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในการน ายางพาราไปใชใ้นอุตสาหกรรมก่อสรา้งต่อไป 

 

                                                           
1 ประกนัรายได้ในยาง 3 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นดบิคุณภาพดี ราคา 60 บาท/กโิลกรมั น ้ายางสด DRC 100% ราคา 57 บาท/กโิลกรมั และยางกอ้นถ้วย DRC 50% ราคา 23 บาท/

กโิลกรมั ทัง้นี้แบ่งสดัส่วนรายได้เจา้ของสวน 60% และคนกรดียาง 40% รวมถงึก าหนดผลผลติยางทีจ่ะประกนัรายได้ไวท้ี่ 240 กโิลกรมั/ไร่/ปี หรอื 20 กโิลกรมั/ไร่/เดอืน โดย
ระยะที ่1 ก าหนดระยะเวลาประกนัรายไดไ้วท้ี ่6 เดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2019 ถงึเดอืนมนีาคม 2020  

2 วงเงนิสนิเชือ่ 20,000 ลา้นบาท และขยายระยะเวลาด าเนนิโครงการออกไปอกี 2 ปี คอื ตัง้แต่มกราคม 2020 ถงึธนัวาคม 2021 
3 วงเงนิสนิเชือ่ 10,000 ลา้นบาท และขยายระยะเวลาด าเนนิโครงการออกไปอกี 4 ปี คอื ตัง้แต่ 1 เมษายน 2020 ถงึ 31 มนีาคม 2024  
4 ขยายวงเงนิสนิเชือ่จาก 15,000 ลา้นบาท เป็น 25,000 ลา้นบาท ระยะเวลาด าเนินโครงการปี 2020-2026 
5 ขยายระยะเวลาโครงการสง่เสรมิการใชย้างของหน่วยงานภาครฐัไปจนถงึเดอืนกนัยายน 2022 จากทีจ่ะสิน้สดุเมือ่เดอืนตุลาคม 2019 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81


 
 
 

3) ขยายตลาดส่งออกยางพาราไปยังประเทศที่มีศักยภาพใหม่ ๆ เพ่ือลดการพ่ึงพาตลาดจีนเป็นหลัก 
โดยนอกจากในปี 2020 ผูส้่งออกยางลอ้ไทยจะไดร้บัอานิสงส์จากสงครามการค้าระหว่างสหรฐัอเมรกิาและจนี ทีช่่วย
หนุนการส่งออกยางล้อไทยไปสหรฐัอเมรกิาแล้ว อไีอซมีองว่า อกีหนึ่งตลาดส่งออกที่มศีกัยภาพและน่าสนใจ ได้แก่ 
ตุรก ีซึ่งน าเขา้ยางพาราจากประเทศต่าง ๆ  แตะระดบั 200,000 ตนั/ปี แม้ตุรกจีะยงัไม่ใช่ประเทศผู้น าเขา้ยางพาราที่
ส าคญัของโลก โดยมสีดัส่วนการน าเขา้ยางพาราประมาณ 2% ของปรมิาณการน าเขา้ยางพาราโดยรวมของโลก แต่ก็
พบว่า ตุรกนี าเขา้ยางพาราเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยอตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่ของ
ปรมิาณการน าเขา้ยางพาราของตุรกตีัง้แต่ปี 2014–2018 อยู่ที ่7%/ปี ซึง่เป็นการน าเขา้จากอนิโดนีเซยีมากที่สุด คดิ
เป็นสดัส่วน 47% ของปรมิาณการน าเขา้ยางพาราของตุรกโีดยรวม รองลงมาเป็นการน าเขา้จากไทย คดิเป็นสดัส่วน 
27% ของปรมิาณการน าเขา้ยางพาราของตุรกโีดยรวม 

ทัง้นี้การส่งออกยางพาราไทยไปตุรกีอยู่ที่ประมาณ 60,000 ตัน/ปี แม้จะถือว่าอยู่ในระดบัที่ไม่สูงเมื่อเทียบกบัการ
ส่งออกไปจนีซึง่สงูกว่า 1.5 ลา้นตนั/ปี และการขยายการส่งออกยางพาราไทยไปตลาดตุรกกีย็งัไม่สามารถชดเชยการ
ส่งออกยางพาราไทยไปจนีทีล่ดลงได้ แต่กพ็บว่า การส่งออกยางพาราไทยไปตุรกมีแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง 
โดยอตัราการเตบิโตโดยเฉลีย่ของปรมิาณการส่งออกยางพาราไทยไปตุรกตีัง้แต่ปี 2014–2018 อยู่ที ่9%/ปี การขยาย
ตลาดสง่ออกยางพาราไปยงัตุรกจีงึน่าจะช่วยระบายสตอ็กยางพาราในประเทศไดส้ว่นหนึ่ง 

ทัง้นี้ไทยอาจอาศยัจงัหวะที่ผลผลติยางพาราของอนิโดนีเซยีมแีนวโน้มลดลง เนื่องจากเกดิการระบาดของโรคใบร่วง 
เร่งสง่ออกยางพาราไปตุรก ีควบคู่ไปกบัการเร่งสง่ออกผลติภณัฑย์างพาราปลายน ้าอื่น ๆ  เพื่อขยายตลาดผลติภณัฑ์
ยางพาราไทยในตุรกต่ีอไป และส าหรบัในระยะต่อไป ผูส้่งออกยางพาราไทยน่าจะไดอ้านิสงสจ์ากการเร่งผลกัดนัให้
การเจรจาจดัท าความตกลงการคา้เสร ี(FTA) ไทย–ตุรก ีใหเ้สรจ็ภายในปี 2020 อกีดว้ย 

4) แปรรูปยางพาราไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคา

จากการจ าหน่ายสินค้าในรูปแบบโภคภัณฑ์ทางการเกษตร (Agriculture Commodity) ทัง้น้ีปจัจุบนัไทย

เป็นผูผ้ลติและส่งออกยางพาราในรูปแบบสนิคา้กลางน ้า ไดแ้ก่ ยางแผ่น ยางแท่ง และน ้ายางขน้ ขณะทีก่ารแปรรปู
ไปสูผ่ลติภณัฑป์ลายน ้า ยงัไม่มคีวามหลากหลายเท่าทีค่วร โดยสว่นใหญ่เป็นการน าไปผลติยางลอ้ ซึง่ตอ้งเผชญิกบั
ความทา้ทายจากทศิทางอุตสาหกรรมยานยนต์โลกทีเ่ริม่มแีนวโน้มเตบิโตอย่างชะลอตวัลง รองลงมาเป็นการน าน ้า
ยางขน้ไปแปรรูปเป็นถุงมอืยางทางการแพทย์ ซึ่งทศิทางตลาดยงัมแีนวโน้มสดใสสอดคล้องกบัการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการแพทย ์

นอกจากนี้ ยงัมกีารน าน ้ายางขน้ไปแปรรปูเป็นสนิคา้อุปโภคต่าง ๆ เช่น ทีน่อน หมอน เบาะรองนัง่ รองเทา้ เป็นตน้ 
เพื่อจ าหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยงัตลาดจนีเป็นหลกั ทัง้นี้อไีอซมีองว่า การวจิยัและพฒันาเพื่อยกระดบัการ
ผลติสนิค้าอุปโภคกลุ่มดงักล่าวให้ตอบโจทย์เทรนด์ของผู้บรโิภค เช่น สนิค้าเพื่อสุขภาพ สนิค้าส าหรบัผู้สูงอายุ 
สนิค้าที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม เป็นต้น จะเป็นการแปรรูปยางพาราไปสู่ผลิตภณัฑ์ที่มมีูลค่าเพิ่มสูงขึน้ รวมถึง
สามารถขยายตลาดสง่ออกใหม่ ๆ นอกเหนือจากจนี เช่น ยุโรป สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ เป็นตน้ ซึง่เป็นตลาดทีม่กี าลงั
ซือ้ และเป็นตลาดทีผู่บ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัการจบัจ่ายสนิคา้ที่สามารถตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องตนเอง 

ทัง้นี้อไีอซมีองว่า การแกป้ญัหาเชงิโครงสรา้งดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการลดอุปทานยางพาราทีจ่ะออกสูต่ลาด การเพิม่
การใชย้างพาราภายในประเทศ การขยายตลาดส่งออกยางพาราใหม่ ๆ เพื่อลดการพึง่พาตลาดจนี รวมถงึการวจิยั
และพฒันาเพื่อแปรรปูยางพาราไปสูผ่ลติภณัฑท์ีม่มีลูค่าเพิม่สงูขึน้ ยงัตอ้งอาศยัการบรูณาการการท างาน ตัง้แต่การ



 
 
 

วางแผนการผลติ การแปรรปู การวจิยัและพฒันาเพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ และการตลาด ซึง่จ าเป็นตอ้งสรา้งความร่วมมอื
จากทุกภาคสว่นในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพารา ทัง้ภาครฐั เกษตรกร และภาคเอกชน 
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