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อนาคตยางพารากับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน

แนวโน้มสถานการณ์ราคายาง ปี 2556

พืชผลิตยางธรรมชาติรายใหม่ : วายยูเล่
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วิถีตลาดยางพารา ปี 2555

ตลาดกลางยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

สรุปสถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ.2555 
และแนวโน้มในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2556

เตือนภัยสวนยาง

หน้า

ภาพปก (บนสุด)  :  โมเดลอาคารสำนักงานตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย ตั้ งอยู่ที่สำนักงาน
 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช กำหนดเปิด
 ทำการเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556
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บทบรรณาธิการ

 การผลิตยางธรรมชาติของไทยปี 2555 มีปริมาณทั้งสิ้น 3,776,957 
ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 207,924 ตัน หรือร้อยละ 8.73 ในจำนวน
นี้ส่งออกยางมาตรฐาน 2,556,103 ตัน ลดลงจากปี 2554 จำนวน 56,336 
ตัน หรือร้อยละ 2.16 ส่วนยางผสมสารเคมี 565,218 ตัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2554 จำนวน 225,276 ตัน หรือร้อยละ 66.27 จากอุปทานเพิ่มมากขึ้น
และความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ใช้รายใหญ่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็น
ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ราคายางของไทยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงต้นปี (เดือน
มกราคมจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์) ส่วนการใช้ยางในประเทศมีจำนวน
ประมาณ 504,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 17,255 ตัน หรือ
ร้อยละ 3.54 สัดส่วนการใช้ยางในประเทศคิดเป็นร้อยละ 13.34 ของ
ปริมาณยางทั้งหมดที่ผลิตได้หรือร้อยละ 12.17 ของบัญชีสมดุลยาง
พาราของไทย 
 ในปี 2555 มูลค่าส่งออกทั้งหมดของยางพารา ได้แก่ วัตถุดิบ
พร้อมทำผลิตภัณฑ์ยาง มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพารา
และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราด้วยแล้ว อุตสาหกรรมยางทั้งระบบ
มีมูลค่าการส่งออกรวมกัน 647,906 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 
จำนวน 39,367 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.73 อย่างไรก็ตาม ก็ยัง
สูงกว่าปี 2553 จำนวน 157,777 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.35 จะเห็น
ว่า มูลค่ายางแปรรูปมาตรฐานในปี 2555 มีมูลค่าลดลงจากปี 2554 
ถึง 113,614 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.53 แต่ก็ได้รับการชดเชยรายได้
ที่ เพิ่มขึ้นจากภาคยางผสมสารเคมีและภาคผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่า
เพิ่มขึ้นถึง 10,453 และ 64,140 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.52 และ 
8.37 ตามลำดับ แต่จากค่าพยากรณ์ราคายางในปี พ.ศ. 2556 คาดว่า 
ราคายางแผ่นดิบตลาดกลางยางพาราเฉลี่ยเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง
กิโลกรัมละ 72.80 – 97.43 บาท โดยมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 86.41 บาท 
ราคาปรับตัวลดลงจากราคาเฉลี่ยปี 2555 (เฉลี่ย 93.91 บาท/กก.) 
ร้อยละ 7.87 ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาพื้นฐานที่ควรได้ เฉลี่ย
กิโลกรัมละ 101.90 บาท คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ควรได้ของประเทศ
สูญเสียไปจำนวน 54,740 ล้านบาท ด้วยความสำคัญนี้ สถาบันวิจัยยาง
จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและสถานการณ์ยางพารา” เพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการใช้ยางธรรมชาติ โดยการวิจัยและ
พัฒนาแบบจำลองอุปทานยางธรรมชาติของไทย และศึกษากลไกในการ
วิ เคราะห์สถานการณ์ยางพาราและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
เร่งด่วน บริการข้อมูลให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร

การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจยางต้องเน้นการตลาด
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ชาวสวนยางที่มีความสนใจได้ร่วมกันใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
อันเป็นสิ่งจำเป็นต่อการวางแผนพัฒนายางพาราทั้งระบบ เพื่อสร้าง
ความพร้อมภาคธุรกิจการตลาดและเศรษฐกิจ ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเผยแพร่
แล้วทางสื่ออี เลคโทรนิค www.rubberthai .com เพื่อร่วมบริหาร
ความเสี่ยงของภาคเกษตรกรและเพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคการ
ตลาดของประเทศไทยในระดับสากล
 นอกจากนี้  สถาบันวิ จั ยยางยั งตั้ งหวั งจะให้ประ เทศไทย
เป็นฐานของตลาดยางพาราของประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ ยนใน
อนาคต สถาบันวิ จั ยยางจึ งวางแผนผลักดันตลาด ข้ อตกลงส่ ง
มอบจริงของสำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ให้
มีการซื้ อขายในระดับต่างประเทศ ซึ่ ง เป็นตลาดที่ เปิดโอกาสให้
เกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศทำข้อตกลงกับผู้ซื้อที่
เป็นสมาชิกทั้ งในและต่างประเทศได้ โดยตรง และส่งมอบสินค้า
ทั้งหมดตามข้อตกลงภายใน 10 วันทำการหลังทำสัญญาผ่านระบบ 
“ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริ งของประเทศไทย” การผลักดันตลาด
กลางยางพารานครศรีธรรมราช ให้มีกิจกรรมการซื้ อการขายให้
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้ซื้อทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นผู้ผลิตและใช้ยางจริง  นับเป็นก้าวใหม่ของตลาด
กลางยางพาราไทย ซึ่ งปัจจุบันสถาบันวิจัยยางมีตลาดกลางยาง
พาราเพื่อการวิจัยอยู่ จำนวน 6 ตลาด กระจายอยู่ ใน 6 จั งหวัด 
กล่าวคือ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่(สงขลา) นครศรีธรรมราช 
สุราษฏร์ธานี บุรีรัมย์ หนองคาย และยะลา นับว่าเป็นการพัฒนา ทั้ง
ระบบตลาดกลางของประเทศไทยให้ เข้มแข็งสู่ ระดับสากล โดยมี
เป้าหมายว่า ในปี 2558 ซึ่งประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเชี่ยน (AEC) ภาคยางพารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของหลาย
ประ เทศในกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจอา เชี่ ยนก็ จะมีบทบาทร่ วม
เช่นเดียวกับพืชอื่น และเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ ได้รับความร่วมมือ
เป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาค โดยเฉพาะภาคการตลาด
 สุดท้าย การจัดตั้ง “ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงของประเทศไทย” 
สถาบันวิจัยยางยังหวังว่าจะเป็น “การพัฒนาศักยภาพเกษตรไทยให้
สามารถทำการผลิตและนำผลผลิตสู่ตลาดโลกด้วยตนเอง อันเป็น
การเพิ่มรายได้ เพิ่มอำนาจการต่อรอง ส่งผลให้ราคายางของประเทศ
มีเสถียรภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มกระบวนการค้าภาค
เกษตรกรไม่น้อยกว่า 3 พันล้านบาทต่อปี”

สุจินต์ แม้นเหมือน
บรรณาธิการ
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สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

 ราคายางแผ่นดิบในปี 2555 เฉลี่ย 93.91 

บาท/ก.ก. สืบเนื่องจากความผันผวนภาวะ

เศรษฐกิจโลก เช่น  กรณีวิกฤตสินเชื่ อด้อย

คุณภาพของสหรัฐอเมริกา วิกฤติหนี้สาธารณะ

ของสหภาพยุโรป รวมทั้งการที่เศรษฐกิจของจีน

เริ่มชะลอตัวลงจากที่เคยอยู่ในระดับตัวเลข 2 

หลักมาโดยตลอด เหลือร้อยละ 9.1 ในปี พ.ศ. 

2554 และคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 7.9 ในปี พ.ศ. 

2555 ทั้งนี้จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้ความ

ต้องการใช้ยางลดลง  

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในระยะยาวราคายาง

ธรรมชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ในระยะสั้น

ราคายางอาจมีความผันผวนหรือปรับตัวลดลง

ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยในทางเศรษฐศาสตร์

ราคายางจะเคลื่อนไหวตามวัฏจักรเศรษฐกิจ

ซึ่งมีอยู่  4 ระยะ ได้แก่ ระยะรุ่งเรือง ถดถอย 

ตกต่ำ และฟื้นตัว โดยเฉพาะหากเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจครั้ งใหญ่ที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

จะส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

โลกลดลงอย่างมาก เช่น กรณีวิกฤติแฮมเบอร์

เกอร์ของสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2551 หรือ

วิกฤติหนี้สาธารณะของสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 

2555 ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันราคายางให้ลดลง

ด้วย นอกจากนี้ ราคายางยังอาจได้รับผลกระทบ

จากนโยบายของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศผู้ผลิตหรือผู้ใช้ยางรายใหญ่ เช่น ประเทศ

จีน ได้ควบคุมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

โดยปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(ปี พ.ศ. 2554 - 2558) เหลือเพียงร้อยละ 7.0 

สถานการณ์ราคายางแผ่นดิบ 
ปี 2537 – 2555

 สถานการณ์ราคายางแผ่นดิบ (USS: 

Unsmoked Sheet Rubber) เฉลี่ย 3 แห่ง 

ณ ตลาดกลางยางพาราของประเทศไทย ได้แก่ 

สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา สำนักงาน

ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี และสำนักงาน

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ระหว่างปี 

พ.ศ. 2537 – 2555 ซึ่งเป็นตัวแทนราคายาง

ธรรมชาติในประเทศ มีพื้นฐานความเคลื่อนไหว

ของราคายางที่ผ่านมา มีทิศทางเพิ่มขึ้นเป็น

เส้นตรง (y = 0.4141x+4.9834 ; ภาพที่ 1)  

ตามการเคลื่อนไหวของราคายางในอดีต ซึ่งถือ

เป็นเส้นราคาพื้นฐานที่ควรได้ (basic remu-

nerative price l ine) และเป็นการสะท้อน

มูลค่าเพิ่มของปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ

และของโลกจากภาคการผลิตยางธรรมชาติ  

เมื่อพิจารณาเส้นราคาพื้นฐานที่ควรได้ดังกล่าว 

พบว่า ราคายางแผ่นดิบของตลาดกลางยาง

พาราในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ เพิ่มขึ้นตาม

สมการเส้นราคาพื้นฐานที่ควรได้ แต่จากการ

1 รายงานของคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร, ธันวาคม 2555
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แนวโน้มสถานการณ์ราคายาง ปี 2556

เคลื่ อนไหวของราคายางของประเทศไทย

เ บี่ ย ง เ บ น ไ ป จ า ก ร า ค า พื้ น ฐ า น ที่ ค ว ร ไ ด้  

(remunerative price)  ที่ระดับกิโลกรัมละ 

96.94 บาท ในปี  พ.ศ. 2555 ขณะที่ ราคา

ยางที่ซื้อขายจริงเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 93.80 

บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาพื้นฐานที่ควรได้ กิโลกรัม

ละ 3.14 บาท คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่

ควรได้ของประเทศสูญเสียไปจำนวน 28,111 

ล้านบาท (ภาพที่ 2) 

แนวโน้มราคายางปี พ.ศ. 2556
 สถาบันวิจัยยาง ได้พยากรณ์ราคายาง

แผ่นดิบตลาดกลางยางพาราเฉลี่ยปี 2556 โดย

เปรียบเทียบการพยากรณ์  3 วิธี  ได้แก่  วิธี  

ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Average Model) วิธี Hybrid Forecasting 

ซึ่งเป็นการพยากรณ์ด้วยวิธี  ARIMA ร่วมกับ

วิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Neuron Network) 

และวิธี  Exponent ial  Smoothing ผลการ

พยากรณ์ พบว่า วิธี Hybrid Forecasting เป็น

วิธีที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะมีค่า

ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยมีค่าความ

คลาดเคลื่อนเฉลี่ยกำลังสอง (Root Mean 

Square  E r ro r  :  RMSE)  เท่ ากับ  1 .512  

จึงนำมาใช้ในการพยากรณ์ราคายาง ปรากฏผล

ตามตารางที่ 1 และภาพที่ 3 ภายใต้เงื่อนไข

ของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมโลก

ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจากภาวะปัจจุบัน ซึ่ง

จากภาพที่ 3 คาดการณ์ว่า ราคายางแผ่นดิบ

ต ล า ด ก ล า ง ย า ง พ า ร า ใ น ปี  พ . ศ .  2 5 5 6 

เคลื่อนไหวอยู่ ระหว่างกิโลกรัมละ 72.80 – 

97 .43  บาท โดยมี ราคา เฉลี่ ยกิ โลกรัมละ 

ภาพที่ 1 กราฟแสดงราคายางแผ่นดิบเฉลี่ย 3 ตลาด และเส้นราคาพื้นฐานที่ควรได้ ตั้งแต่ปี 2537 ถึง 2555
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ภาพที่ 2 กราฟแสดงราคายางแผ่นดิบของไทย แนวโน้มราคายางแผ่นดิบไทย มูลค่าที่สูญเสีย และค่าการพยากรณ์ราคา

ยางแผ่นดิบ
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แนวโน้มสถานการณ์ราคายาง ปี 2556

ที่มา :  เอกสารต้นฉบับ, สถาบันวิจัยยาง 

 กรมวิชาการเกษตร, 2556.

ราคาเฉลี่ย
(บาท/กิโลกรัม)

ปี 2556

มกราคม  93.47
กุมภาพันธ์  89.51
มีนาคม  76.46
เมษายน  84.26
พฤษภาคม  84.06
มิถุนายน  72.80
กรกฎาคม  90.30
สิงหาคม  80.10
กันยายน  94.76
ตุลาคม  92.65
พฤศจิกายน  81.15
ธันวาคม  97.43

เฉลี่ย   86.41
สูงสุด   97.43
ต่ำสุด   72.80

ตารางที่ 1 แสดงการพยากรณ์ราคายาง
แผ่นดิบตลาดกลางยางพาราปี 2556 

โดยวิธี Hybrid forecasting

86.41 บาท ราคาปรับตัวลดลงจากราคาเฉลี่ย

ปี 2555 (เฉลี่ย 93.91 บาท/กก) ร้อยละ 7.87 

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาพื้นฐานที่ควร

ได้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 101.90 บาท คิดเป็นมูลค่า

ทางเศรษฐกิจที่ควรได้ของประเทศสูญเสียไป

จำนวน 54,740 ล้านบาท (ภาพที่ 4)

 จากค่าพยากรณ์ ราคายางในปีพ .ศ . 

2556 ต่ำกว่าระดับราคาพื้นฐานที่ควรได้ เนื่อง

จากคาดการณ์ว่า จะมีอุปทานส่วนเกินของ

ยางธรรมชาติทั้งโลกจำนวนประมาณ 496,000 

ตัน และปัญหาหน้าผาทางการคลังของสหรัฐ 

วิกฤติเศรษฐกิจของยุโรป ภาวะอุปทานยางใน

ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ การปรับลดการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ยางรายใหญ่ 

ได้แก่ จีน สหรัฐ ญี่ปุ่น รวมทั้งผลการดำเนิน

การตามมาตรการรักษาเสถียรภาพราคายาง

ของไทยและ สภาความร่วมมือด้านยางระหว่าง

ประเทศ (ITRC)

 ดังนั้น ในปี 2556  รัฐต้องเร่งผลักนโยบาย

หรือมาตรการอย่างจริงจังให้มากขึ้นเพื่อยก

ระดับราคายางให้สูงขึ้น โดยการแสวงหาความ

ร่วมมือลดผลผลิตยางทั้งภูมิภาค (โค่นปลูก

แทน ชะลอการกรีด ประชาสัมพันธ์ให้ผลิต

จำนวนที่พอเพียง) เพิ่มการใช้ยางธรรมชาติใน

ภาครัฐของประเทศ (ถนน ฝาย หมอนรองราง

รถไฟ ส่ง เสริมการใช้ยางรองตีนตะขาบรถ

แทรคเตอร์ทางการเกษตร การใช้ถุงมือยาง

ทางการแพทย์  ส่งเสริมการใช้ยางผลิตลู่วิ่ ง

และออกกำลังกายในสถานศึกษา และอื่นๆ)  

ประชาสัมพันธ์และขยายผลการใช้ยางพารา 

โดยมุ่งเป้าหมายไปยังประเทศที่มีสัดส่วนการ

ใช้ยางสังเคราะห์ลดลง รวมทั้ งการผลักดัน

ตลาดกลางยางพาราให้มีตลาดข้อตกลงส่งมอบ

จริงในระดับสากล เป็นต้น ทั้งนี้  เพื่อผลักดัน

เส้นราคายางจริงให้ใกล้เคียงเส้นราคาพื้นฐาน

ที่ควรได้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 101.90 บาท เพื่อ

ลดการเสียโอกาสทางเศรษฐกิจที่คาดว่า มูลค่า

ทางเศรษฐกิจที่ควรได้ของประเทศจะสูญเสีย

ไปรวม 82,851 ล้านบาท โดยจำแนกเป็น

มูลค่าทางตัวเงินที่ควรได้ในปี 2555 และ 2556 

จำนวน  28,111 ล้านบาท  และ 54,740 ล้านบาท 

ตามลำดับ



ภาพที่ 4 กราฟแสดงราคายางแผ่นดิบของไทย แนวโน้มราคายางแผ่นดิบไทย การพยากรณ์ราคายางแผ่นดิบในปี พ.ศ. 

2556 และมูลค่าการสูญเสีย/ผลได้ส่วนต่าง
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อนาคตยางพารากับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน

ว. ยางพารา 34 (1) : 9-21 (2556)

สุจินต์  แม้นเหมือน1  
สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร

 ยางพารา (Hevea brasiliensis Muell.) 

เป็นพืชอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศไทย

และภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยาง 

18.76 ล้านไร่ เป็นผู้ผลิตและส่งออกยางมาก

ที่สุดของโลก มีปริมาณการผลิต 3.57  ล้านตัน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของปริมาณการผลิต

ยางธรรมชาติของโลก ส่งออก 2.95 ล้านตัน คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของปริมาณการส่งออก

ยางธรรมชาติของโลก ในปี 2554 ประเทศไทย

เป็นผู้ใช้ยางอันดับ 5 ของโลก ด้วยปริมาณ 

486,745 ตัน หรือร้อยละ 13.6  ของปริมาณการ

ผลิตยางในประเทศ การส่งออกยางธรรมชาติ

ของไทย ส่งออกในรูปของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์

ยาง ไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ ทำ

รายได้ให้แก่ประเทศ คิดเป็นมูลค่า 678,942 

ล้านบาท ผลผลิตเฉลี่ย 276 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี 

 ในปี  2558  ซึ่ งประ เทศไทยจะเข้ าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC) ภาคยาง

พารา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของหลายประเทศ

ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนก็จะมีบทบาท

ร่วมเช่นเดียวกับพืชอื่น แต่ยางพาราเป็นพืชที่

ดูแลต่างกระทรวงกันในแต่ละประเทศ ทำให้

การหารือภาคยางทั้งระบบไม่ได้นำมาถกกันอย่าง

จริงจังระหว่างประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ

ของอาเชี่ยน จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเร่งดำเนิน

การยกประเด็นยางพาราให้มีการหารือเป็นกลุ่ม

เฉพาะนอกเหนือการหารือในกลุ่มกระทรวงของ

ประเทศสมาชิกในโอกาสต่อไป เพื่อให้สินค้า

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ได้รับความ

ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาค สถาบันวิจัยยาง 

จึงได้วิ เคราะห์บทบาท สถานการณ์และผล

กระทบ เพื่อการเตรียมการดังนี้

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และการ
ดำเนินการของสถาบันวิจัยยางในการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน
 ปัจจุบันสถาบันวิจัยยางได้ดำเนินการตาม

กรอบยุทธศาสตร์ยางพารา พัฒนายางพารา 

พ.ศ. 2552-2556  ซึ่งการนี้ได้มีการผลักดันความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ 5 ใน

ยุทธศาสตร์พัฒนายางพารา พ.ศ. 2552 – 2556  

กรมวิชาการเกษตร จะผลักดันการทำงานร่วม

ระหว่างสภายางระหว่างสามประเทศ (Inter-

national Tripartite  Rubber Council – ITRC)  

ซึ่งเป็นความร่วมมือไตรภาคียางพารา 3 ประเทศ 

(ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) รวมทั้งการผลักดัน

เพื่อจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพและพยุงราคา

ในช่วงราคายางตกต่ำให้มีความคล่องตัวและ

1 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง: สถาบันวิจัยยาง  กรมวิชาการเกษตร  เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทร 02-579-3667 ต่อ 604 

 E-mail : maenmeun@yahoo.com 
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มีประสิทธิภาพ โดยการประสานงานการรักษา

เสถียรภาพราคายางร่วมกับบริษัทร่วมทุนยาง

ระหว่างประเทศ ( In ternat ional  Rubber 

Consortium Limited- IRCo ) ให้ขยายกรอบ

ความร่วมมือเป็นระดับอาเชี่ยนกับเวียดนาม  

ลาว กัมพูชา และเมียนม่า เพื่อจัดตั้งสภายาง

อาเชี่ยน (Asian  Rubber Council – ARC)  ใน

ระยะต่อไป เพื่อประสานและสร้างความเข้มแข็ง

ของกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางในภูมิภาค ถ้าการ

นี้บรรลุผล กลุ่มสภายางอาเชี่ยนก็จะมีกำลัง

การผลิตมากกว่าร้อยละ 85 ของผลผลิตยาง

ธรรมชาติในโลก และประเทศจีนก็เป็นผู้บริโภค

รายใหญ่ของโลก (รายละเอียดปรากฏในตาราง

ที่ 1 และ 2) นอกจากนี้ ยังสามารถขยายความ

ร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งในการกำหนด

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติร่วมกัน ซึ่งใน

ขณะนี้ ได้ดำ เนินการร่ วมกับมาเล เชียและ

อินโดนีเซียอยู่แล้ว

แนวโน้ม จุดแข็ง จุดอ่อน และ
ความเสี่ยง รวมถึงปัญหาและ

อุปสรรคของอุตสาหกรรม
ยางพาราในการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเชี่ยน
จุดแข็ง  

 (1) ยางพาราเป็นพืชที่มีศักยภาพ มีโอกาส

ใ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม ใ ห้ เ ป็ น

ผลิตภัณฑ์ยางได้หลากหลาย 

 (2) เป็นพืชที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดย

ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 

เป็นพืชที่มีศักยภาพนำไปจัดทำเป็นโครงการ 

Clean Development Mechanism (CDM) หรือ

สามารถขายคาร์บอนเครดิตภายใต้ตลาดแบบ

สมัครใจ (Voluntary market)

 (3) การปลูกสร้างสวนยางได้ผลผลิตไม้

ยางพารา สามารถใช้ทดแทนไม้จากป่าธรรมชาติ 

เสริมสร้างความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมไม้

ว. ยางพารา 34 (1), 2556

หน่วย : ล้านตัน  

รายการ
2552 2553 2554

 ผลิต 9.690 12.415 10.410 14.207 10.695 14.622

 ใช้ 9.329 12.162 10.788 14.067 10.858 14.504

 สมดุล 0.361 0.253 -0.377 0.140 0.087 0.118

 สต็อก 1.880 3.309 1.503 3.449 1.395 na

ที่มา : รายงานประจำปี 2554  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (กุมภาพันธ์, 2555) 

ยาง
ธรรมชาติ

ยาง
ธรรมชาติ

ยาง
ธรรมชาติ

ยาง
สังเคราะห์

ยาง
สังเคราะห์

ยาง
สังเคราะห์

ตารางที่ 1  ปริมาณการผลิต การใช้ยางของโลก ปี 2552-2554
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แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ไม้

 ( 4 )  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย มี ส ภ า พ พื้ น ที่ แ ล ะ

ภูมิอากาศที่ เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา

จำนวนมาก มีเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่

ก้าวหน้า สามารถเพิ่มผลผลิตได้ทั้งโดยเพิ่มพื้นที่

ปลูกและเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ 

 (5) เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ใน

ภาคใต้และภาคตะวันออกมีภูมิปัญญาและ

ประสบการณ์ในการทำสวนยางมายาวนาน

 (6) มีความหลากหลายของการแปรรูป

ยางดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

 (7) มีกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการส่งเสริมการปลูก การวิจัยและพัฒนา

ยางโดยเฉพาะ และมีเงินทุนสนับสนุนในการ

ปลูกและการวิจัยยางอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน

 (1) ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการอุตสาห-

กรรม มีความต้องการใช้ยางพาราเป็นความ

ต้องการต่อเนื่อง ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศ

อนาคตยางพารากับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน

หน่วย : ล้านตัน  

รายการ
ปริมาณ ในปี พ.ศ. 2554

อุปทาน – SUPPLY (S)      

       สต็อกต้นปี 0.227 0.081 0.142 0.067 0.001 0.144

       ผลผลิตในปี 3.569 3.029 0.996 0.812 0.051 0.727

      นำเข้า 0.004 0.016 0.667 0.155 0.000 2.848

      รวม 3.800 3.126 1.805 1.034 0.052 3.719

อุปสงค์  - DEMAND (D)      

      ส่งออก 2.952 2.571 1.257 0.731 0.045 0.009

       ใช้ภายใน  0.488 0.471 0.419 0.120 0.000 3.602

       สต็อกปลายปี 0.361 0.143 0.143 0.122 0.007 0.095

      รวม 3.800 3.185 1.819 0.974 0.052 3.706

รวมสมดุล (S-D) 0 -0.059 -0.014 0.006 0 0.013 

1  อุปสงค์ของมาเลเซียรวมส่วนที่แปรรูปเป็นยางผสม 0.311 ล้านตัน ในปีเดียวกัน 
2  อุปทานของจีนรวมส่วนที่นำเข้ายางผสมอีก 0.854 ล้านตันในปีเดียวกัน

ที่มา :  ANRPC, Natural Rubber Trends & Statistics. Vol 4, No 12 , December 2012.

ไทย มาเลเซีย1 กัมพูชาอินโดนีเซีย เวียดนาม จีน2

ตารางที่ 2 อุปสงค์และอุปทานยางพาราของประเทศกลุ่มประชาคมอาเชี่ยนสำคัญ

บางประเทศและจีน ปี 2554
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และเศรษฐกิจโลก

 (2) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร

รายย่อย การผลิตจึงเป็นการผลิตแบบครอบครัว 

ใช้ระบบกรีดถี่ มีจำนวนวันกรีดมาก ทำให้ผล

ผลิตต่อครั้งกรีดน้อยกว่าระบบกรีดห่างของสวน

ยางขนาดใหญ่ ส่งผลให้ต้นทุนต่อกิโลกรัมจะ

สูงขึ้น กำไรที่เกษตรกรควรจะได้รับจากผลผลิตจึง

ลดลงด้วย

 (3) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์

ยางของไทยเป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

ยังมีข้อจำกัดด้านเงินทุนและเทคโนโลยีการผลิต 

 (4) การพัฒนายางพาราทั้งระบบยังมี

อุปสรรค เนื่องจากยางพารามีผู้ที่เกี่ยวข้องหลาย

ภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 

และภาคแรงงาน ทำให้การเชื่อมโยงการพัฒนา

ทั้งระบบไม่คล่องตัว

 (5) ยางธรรมชาติที่ส่งออกเป็นยางที่อยู่

ในรูปวัตถุดิบหรือยางแปรรูปเป็นส่วนใหญ่  จึง

ต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศเป็นหลัก ทำให้

มีความเสี่ยงในด้านราคาและเสียโอกาสในการ

สร้างมูลค่าเพิ่ม

 (6) บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาง

พารายังมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะนักวิจัยด้าน

อุตสาหกรรมยาง 

โอกาส   

 (1) การขยายตัวของประชากรโลกเพิ่ม

ขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

ด้วย และความต้องการใช้ยางธรรมชาติของ

โลกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว แม้ว่า

ในช่วงที่ เกิดวิกฤติ เศรษฐกิจ ความต้องการ

ใช้ยางก็ยังมีอยู่

 (2) ยางธรรมชาติมีสมบัติที่ยางสังเคราะห์

ไม่สามารถทดแทนได้  จำเป็นจะต้องใช้ยาง

ธรรมชาติในการผลิตล้อยานพาหนะ ซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมสำคัญที่ใช้ยางสูงกว่าผลิตภัณฑ์

ยางอื่น ๆ

 (3) การรวมตัวของประเทศผู้ผลิตยาง

ธรรมชาติรายใหญ่ของโลก สร้างอำนาจต่อรอง 

และความเป็นธรรมในด้านเสถียรภาพราคายาง 

ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านรายได้ 

 (4) นอกจากยางพาราจะนำไปผลิตเป็น

ยางล้อเป็นหลักแล้ว แต่ยางพารายังมีโอกาส

สร้างอุปสงค์ได้อีกหลากหลายสาขา ทั้งการใช้

งานในกิจกรรมการขนส่ง สุขอนามัย การบริการ

สาธารณะ และการใช้งานเฉพาะส่วนบุคคล

ข้อจำกัด

 (1) ความผันผวนของราคายางธรรมชาติ

ในตลาดโลกมีผลกระทบอุตสาหกรรมยางทั้ง

ระบบ หากยางธรรมชาติมีราคาสูงมาก ประเทศ

อุตสาหกรรมต่างๆ จะเพิ่มความพยายามในการ

พัฒนาวัตถุดิบอื่น เพื่อใช้ทดแทนยางธรรมชาติ 

ในขณะเดียวกันเมื่อราคายางธรรมชาติสูงมาก

นั้น เป็นสิ่งจูงใจให้เกษตรกรในประเทศต่างๆ 

ขยายพื้นที่ปลูกยางมากขึ้น จนอาจส่งผลให้

ปริมาณเกินความต้องการเมื่อพื้นที่ปลูกให้

ผลผลิต เกิดปัญหายางล้นตลาดและราคาตกต่ำ 

มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ทำให้รัฐบาล

ต้องช่วยเหลือด้านรายได้ เป็นวงจรที่ท้าทายให้

รัฐบาลของประเทศผู้ปลูกยางที่พยายามทำให้

เกิดเสถียรภาพทั้งด้านราคาและปริมาณ

 (2) การขยายพื้นที่ปลูกยางของประเทศ

ต่างๆ ที่ เพิ่มขึ้น  จะทำให้ผลผลิตล้นตลาด 

ราคายางตกต่ำ มีผลกระทบต่อเกษตรกรชาว

สวนยางและเศรษฐกิจโดยรวมของไทย

ว. ยางพารา 34 (1), 2556
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 (3) ต้นทุนการผลิตยางแปรรูปของไทย

สู งกว่ า เมื่ อ เทียบกับประ เทศผู้ ผลิตยางอื่ น 

เนื่องจากค่าแรงงานและต้นทุนพลังงานของไทย

สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค ยกเว้นมาเลเซีย

ซึ่งมีค่าแรงสูงกว่าไทยแต่ต้นทุนพลังงานถูกกว่า 

 (4) การขยายการผลิตยางล้อในประเทศ

เป็นไปได้ในปริมาณที่น้อยมาก เนื่องจากเมื่อ

ผลิตเป็นยางล้อแล้วจะมีปริมาตรใหญ่ขึ้นมาก 

ทำให้เสียค่าขนส่งไปยังตลาดปลายทางสูง ผู้ผลิต

จึ งมักมีและขยายฐานการผลิตยางล้อที่ ใน

ประเทศผู้ใช้ยางล้อเป็นหลัก หรือเป็นประเทศ

ที่มีค่าแรงงานและการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม

สูงกว่าไทย ในขณะที่ปัจจัยข้อได้เปรียบการ

อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบคือยางดิบนั้นเป็นประเด็น

รอง

ผลกระทบต่อโครงสร้างของ
อุตสาหกรรมยางพาราในประเทศ

ผลกระทบต่อการผลิตของเกษตรกร

 ผลผลิตที่ ได้จากการกรีดต้นยางพารา  

ได้แก่  น้ำยางสด (Field Latex) และเศษยาง

หรือยางก้นถ้วย (Cup Lump) เกษตรกรจะ

นำผลผลิตน้ำยางสดที่ได้ส่วนใหญ่มาทำเป็น

ยางแผ่นดิบเพื่อจำหน่ายต่อให้กับโรงงาน สินค้า

วัตถุดิบที่เกษตรกรจำหน่ายให้กับโรงงานจึงมี 3 

ประเภท คือ ยางแผ่นดิบ น้ำยางสด รวมทั้งยาง

ก้อนและเศษยาง โดยมีสัดส่วนของปริมาณ

ผลิตเท่ากับ 80%, 15% และ 5% ตามลำดับ  กรณี

ที่กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ชาวสวนยางรวมตัว

กันดี ก็จะผลิตยางแผ่นรมควันไม่อัดเบล และ

ยางแผ่นผึ่งแห้ง จำหน่ายในตลาดกลางหรือ

โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางด้วย แต่

ปริมาณผลิตจากการรวมกลุ่มดังกล่าวยังมี

จำนวนไม่มากนัก สถาบันวิจัยยางเห็นว่าการ

ผลิตของภาคเกษตรกร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม

ต้นน้ำของภาคยางจะไม่มีผลกระทบ

การแปรรูปและการผลิตยางดิบ

 ภาคอุตสาหกรรมซึ่งหมายถึงการแปรรูป

และการผลิตยางดิบของผู้ประกอบการต่อเนื่อง

จากภาคการผลิตของเกษตรกร ดังนั้น สินค้า

ยางสำเร็จของเกษตรกรจึงเป็นวัตถุดิบตั้งต้น 

(Raw materials) ของโรงงานอุตสาหกรรม

แปรรูปยางตามมาตรฐานสากล ที่ยอมรับเป็น

มาตรฐานกันทั่วโลก รอยต่อระหว่างภาคการ

ผลิตและภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นรอยต่อที่สำคัญ

ยิ่งของคุณภาพและต้นทุน ซึ่งส่งผลต่อการตลาด

และเศรษฐกิจมหภาคของประเทศโดยภาพรวม 

ผลผลิตยางแผ่นรมควันของไทยยังคงสูงรอง

จากยางแท่งอื่น เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยาง

นิยมแปรรูปน้ำยางสดเป็นยางแผ่นดิบ เนื่องจาก

ยางแผ่นเก็บรักษาได้นานกว่าน้ำยางสด ผลผลิต

ยางแท่งประเทศไทยผลิตร้อยละ 41.17 ของ

ยางแปรรูปมาตรฐานสากลที่ส่งออกทั้งหมด รอง

ลงมา คือ ยางแผ่นรมควัน และน้ำยางข้น ซึ่ง

ในปี 2554 มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 30.08  

และ 25.08 ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น

จากปี 2537 มาพอสมควร เนื่องจากในช่วง ปี 

2537 – 2543 ไทยได้เพิ่มการผลิตยางแท่งและ

น้ำยางข้นอย่างรวดเร็ว เพื่อสนองตอบความ

ต้องการในต่างประเทศ โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ย

ร้อยละ 16 และ 10 ต่อปี ใช้เวลาถึง 10 ปี ใน

การพัฒนา จึงล้ำหน้ายางแผ่นรมควันในปี 2547 

 ผลกระทบภาคเศรษฐกิจมหภาคของ

ประเทศเกิดจากมูลค่าที่ ได้จากยางแปรรูป

มาตรฐานเป็นรายใหญ่ ซึ่งมีมูลค่าถึงร้อยละ 

อนาคตยางพารากับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน
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56.46 ของรายได้ทั้งหมด และมูลค่าส่วนนี้ก็

ขึ้นกับราคายางในตลาดโลกเป็นหลัก ราคา

เฉลี่ยในตลาดโลกปี 2554 สูงกว่าปี 2553 เฉลี่ย

ราคายางแผ่นรมควันราคา 148.27 บาท และ 

115.54 บาทตามลำดับ หรือเพิ่มร้อยละ 28.33 

ในยางแผ่นรมควัน ร้อยละ 29.21 ในยางแท่ง 

STR 5L  ร้อยละ 29.71 21 ในยางแท่ง STR 20 

และร้อยละ 25.11 ในน้ำยางข้น เป็นต้น

 ในภาพรวมเกษตรกรแปรรูปผลผลิต

ในสวนตนเองเบื้องต้น แล้วส่งจำหน่ายให้กับ

โรงงานเพื่อแปรรูปเป็นยางมาตรฐานสากล จึงมี 

3 ประเภท คือ ยางแผ่นดิบ น้ำยางสด และ

เศษยาง ผลผลิตยางขั้นต้นหรือยางดิบได้จาก

การนำวัตถุดิบจากเกษตรกรไปผ่านการแปรรูป

ให้อยู่ในลักษณะตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ 

มีคุณภาพดีและสะดวกต่อการนำไปใช้ของ

ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ ปัจจุบัน

มีการแปรรูปน้ำยางสด เศษยาง และยางแผ่นดิบ 

เป็นผลิตภัณฑ์ยางขั้นต้น 2 ประเภทใหญ่ๆ 

คือ ยางแห้ง (Dried Rubber) ได้แก่ ยางแผ่น

รมควัน ยางแท่ง ยางเครพ ยางแผ่นอบแห้ง 

ยางสกิม และยางชนิดพิเศษต่างๆ เป็นต้น และ

อีกประเภท คือ น้ำยางซึ่งรวมถึง น้ำยางข้น  

(Concentrate latex) และน้ำยางสด เมื่อโรงงาน

แปรรูปได้วัตถุดิบแล้วก็จะผลิตสินค้ายางพารา

แปรรูปมาตรฐานส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ 

และใช้ในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ 

จะเห็นว่าเมื่อประเทศไทยเข้าร่วมในประชาคม

เศรษฐกิจอาเชี่ยน โครงสร้างการผลิตและ

แปรรูปยางดิบยังไม่เปลี่ยนแปลง ไทยยังคง

รักษาความเป็นหนึ่งในการผลิตยางแผ่นรมควัน

ออกสู่ตลาดโลก ยังคงส่งน้ำยางข้นให้ประเทศ

ผู้บริโภค เช่น มาเลเชีย อยู่เช่นเดิม ส่วนการ

แปรรูปและส่งออกยางผสมสารเคมี  ซึ่งเป็น

ยางกึ่งสำเร็จรูปมีแนวโน้มมากขึ้น ปี 2554 

 ดังนั้น แม้ประเทศไทยจะเข้าร่วมการ

เป็นสมาชิกเศรษฐกิจอาเชี่ยนซึ่งมีประเทศผู้

ผลิตยางพาราที่ เป็นคู่แข่งอยู่ถึงสามประเทศ 

(อินโดนีเชีย มาเลเซีย และเวียดนาม) ก็ไม่น่า

จะกระทบต่ออุตสาหกรรมภาคนี้  เนื่องจาก

ประเทศไทยก็มีจุดเด่น ทั้งในเรื่องชนิดยางดิบ

มาตรฐานส่งออกที่เป็นที่ยอมรับกว้างขวางใน

ตลาดโลก ทั้งในเรื่องคุณภาพและปริมาณการ

ผลิต  เช่น  ยางแท่ งมาตรฐานประเทศไทย 

(Standard Thai Rubber: STR) ยางแผ่น

รมควัน (Rib Smoked  Sheet : RSS) ยางผสม

สารเคมี (Compound Rubber) และน้ำยางข้น 

(Concentrate Latex)

การแปรรูปและการผลิตภาคผลิตภัณฑ์ยาง

 ยางธรรมชาติ เมื่ อนำมาแปรรูป เป็น

ผลิตภัณฑ์ยางแล้ว สามารถจำหน่ายได้ราคาสูง 

สร้างมูลค่าเพิ่มได้มาก ดังนั้น หากสามารถ

พัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของไทย

ให้มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพและมาตรฐานสูงกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

ก็จะสามารถเพิ่มตลาดผลิตภัณฑ์ยางทั้งที่ใช้เอง

ในประเทศ และขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ

ได้ อีกทั้งเป็นการลดการส่งออกวัตถุดิบ (ยางดิบ) 

อีกด้วย 

 ผลิตภัณฑ์ยางที่ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

ในประเทศปี 2554 ใช้ยางในประเทศจำนวน 

486,745 ตัน หรือร้อยละ 12.81 ของอุปสงค์ยาง

พาราทั้งระบบ (ซึ่งรวมสต็อกปลายปี 361,557 

ตัน อยู่ด้วย) หรือร้อยละ 13.64 ของผลผลิตใน

ปี (ผลผลิต ในปี 2554 จำนวน 3,569,003 ตัน) 

ว. ยางพารา 34 (1), 2556
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เพิ่ มขึ้ นจากปี  2553  ซึ่ ง ใช้ยางในประเทศ  

458,637 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 23,522 ตัน หรือ

ร้อยละ 5.13

 การเข้าร่วมการเป็นสมาชิกเศรษฐกิจ

อาเชี่ยนซึ่ งมีประเทศแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง

ที่ เป็นคู่แข่งอยู่ถึงสามประเทศ (อินโดนี เชีย 

มาเลเซีย และเวียดนาม) แต่ประเทศไทยก็มี

จุด เด่น  ทั้ งในเรื่ องชนิดยางดิบมาตรฐานที่

ประเทศไทยผลิตที่ เป็นที่ยอมรับกว้างขวาง

ในตลาดโลกรวมทั้งผู้ใช้ยางในประเทศ ทั้งใน

เ รื่ อ ง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ป ริ ม า ณ ก า ร ผ ลิ ต  แ ล ะ

อุตสาหกรรมยางในประเทศ อาจจะมีปัญหา

ในเรื่องราคา โดยผลผลิตจากประเทศเวียดนาม

อาจจะแข่งขันกับยางในประเทศได้ เนื่องจาก

มีการขนส่งทางบกได้ง่ายและใช้เวลาสั้นกว่า

ในการบริ โภค เพื่ อการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

ขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่ประเทศไทย

ก็มีกฏหมายและระบบเงิน Cess ที่สามารถ

บริหารจัดการให้ผู้บริ โภคในประเทศใช้ยาง

พาราในประเทศในราคาต่ำกว่าตลาดโลกและ

คู่ แข่ งจากต่ างประเทศได้  โดยการบริหาร

จั ด ก า ร ร ะ บ บ ต ล า ด ข้ อ ต ก ล ง ส่ ง ม อ บ จ ริ ง

ประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการ

ใช้ยางในประเทศไม่ต้องจ่ายเงิน Cess จาก

การจัดหาวัตถุดิบคุณภาพจากตลาดในประเทศ 

(จ่ายต่อเมื่อส่งออกยางธรรมชาติออกนอก

ประเทศเท่านั้น) ดังนั้น ผลกระทบเรื่องนี้คงไม่

มากนัก แต่ต้องอาศัยนโยบายภาครัฐสนับ

สนุนในโอกาสต่อไป

การผลิตและแปรรูปไม้ยางพารา

 ในปัจจุบันผู้ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม

ไม้ยาง เริ่มจากเกษตรกรที่โค่นยางเพื่อขอทุน

ปลูกแทน การโค่นไม้ยางในสวน การเลื่อยไม้

ยางจากสวนเป็นไม้ท่อน การขนส่ง การชักลาก

ไม้จากสวน ในปี 2550 จำนวนโรงงานแปรรูป 

521 โรงงาน ผลิตไม้แปรรูปได้  3.07 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ในอุตสาหกรรมขั้นกลาง เริ่ม

จากการใช้ไม้ยางพาราท่อน (ไม้บ้อง) มาแปรรูป

เป็นไม้แผ่น นำไม้ขนาดเล็ก ปีกไม้ ขี้เลื่อยให้

เป็นไม้แผ่นปาร์ติเกิล และไม้อัดความหนาแน่น

ปานกลาง มีจำนวนโรงอบไม้ 300 โรง และ

อุตสาหกรรมขั้นปลาย คือ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และ

ชิ้นส่วน ที่ใช้ไม้ยางจากอุตสาหกรรมขั้นกลาง 

นำไม้ยางพาราแปรรูปมาทำเครื่องเรือน ของ

เด็กเล่น พื้นไม้ปาร์เก้ ไม้พาเลท และทำเป็น

ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ รวมทั้งหมด 2,458 

โรงงาน ลักษณะของโรงงานบางส่วนเป็นการ

รวมกลุ่มแบบคลัสเตอร์ๆ ละ 10-20 โรงงาน 

สภาพการผลิตไม้ยางแปรรูปของโรงงานของ

ไทยในช่วงที่ผ่านมาไม่เต็มศักยภาพ การผลิต

ไม้ยางพาราแปรรูป โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่นอก

คลัสเตอร์ หยุดดำเนินการเนื่องจากขาดวัตถุดิบ 

ไม้ยางแพงขึ้น ในปี 2554 ความต้องการไม้ยาง

ของโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราและอบแห้ง

ของโรงงานใช้ไม้ยางสูงกว่าปริมาณไม้ที่ผลิตได้ 

1 .27  ล้ านลูกบาศก์ เมตร  การ โค่นยาง  5 

แสนไร่ จะได้ไม้แปรรูป 4 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ซึ่งใกล้เคียงกับความต้องการใช้ไม้ยางพาราใน

ปัจจุบัน ส่วนมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้

ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยในปี 2554 การส่งออก

เฟอร์นิเจอร์ไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.61 เทียบกับ

ปี 2553 มูลค่าการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.56 ชะลอตัวเล็กน้อย ส่วน

ในปี 2555 ช่วง 2 เดือนแรก มูลค่าการส่งออก

เฟอร์นิเจอร์ไม้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 141.53 

อนาคตยางพารากับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน
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จากช่วงเดียวกันของปี 2554 และการขยายตัว

ของมูลค่าไม้แปรรูปส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.4 

จากปีก่อน

 ปัญหาการส่งออกไม้ยางพาราส่วนใหญ่

เป็นปัญหาจากการกีดกันทางการค้า โดยอาศัย

ปัจจัยทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าไม้

ของประเทศในกลุ่มยุโรปและอเมริกา ดังนั้น 

การรวมตัวเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน

จะเป็นแนวทางหนึ่งในการร่วมกันต่อรองกับ

กลุ่มประเทศที่มีมาตรการกีดกันทางการค้า

ในอนาคต

มาตรการทางการค้า
มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non – Tariff  

Barriers : NTB) ในการส่งออกสินค้ายางพารา

ไปยั งประเทศสมาชิกสมาคมเศรษฐกิจ

อาเชี่ยน

 ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป็ น ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ

คุณภาพยางพาราเป็นที่เชื่อถือในระดับสากล 

จึ งยั ง ไม่พบมาตรการที่ กี ดกันผลผลิตจาก

ประเทศไทยโดยตรงในการส่งออกสินค้ายาง

พาราไปยังประเทศสมาชิกสมาคมเศรษฐกิจ

อาเชี่ยน

มาตรการทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non – Tariff  

Barriers : NTB) เพื่อควบคุมการนำเข้า

สินค้ายางพารามาจากประเทศสมาชิกสมาคม

เศรษฐกิจอาเชี่ยน

 ประเทศไทยมีกฎหมายเพื่อการนี้อยู่แล้ว 

คือ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2535 

ก็ยังเอื้อต่อการควบคุมกำกับการนำเข้ายางพารา

ที่ไม่มีมาตรฐาน เช่น ยางก้อน เศษยาง และยาง

ไม่มีมาตรฐานที่อาจเป็นแหล่งหรือพาหะนำ

โรคและแมลงเข้าสู่ประเทศในลักษณะสิ่งต้อง

ห้ามและสิ่งกำจัดอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเร่ง

ดำเนินการกำหนดมาตรการเพิ่มเติมอีก

แนวทางการปรับตัวและเตรียม
ความพร้อมของผู้มีส่วนได้เสีย 

ในอุตสาหกรรมยางพารา
ภาคการผลิตยาง

 เพิ่มศักยภาพการผลิตต่อพื้นที่ การเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตต่อพื้นที่เป็นแนวทางหนึ่งใน

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการผลิต ผลผลิตยาง

ของไทย มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงกว่าประเทศ

ผู้ผลิตอื่นในภูมิภาคอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย เวียดนาม และจีน ทั้งนี้  ส่วนหนึ่ง

มาจากผลงานวิจัยและพัฒนายางของสถาบัน

วิจั ยยางนานกว่ า  40  ปี  อย่ างไรก็ดี  หาก

เปรียบเทียบกับผลงานวิจัยและพัฒนายางที่

ได้แล้ว ไทยยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตของเกษตรกร และเพิ่มผลผลิตของประเทศ

ได้อีกหลายแนวทาง อาทิ 

 (1) ด้วยการพัฒนาศักยภาพการผลิต

ยางให้เปิดกรีดได้เร็ว และให้ผลผลิตสูง โดย

การเลือกใช้พันธุ์ยาง และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับพื้นที่  การจัดการสวนยาง รวมถึงการเขต

กรรม การจัดการโรคและศัตรูยาง การจัดการ

ธาตุอาหารพืช และการจัดการระบบกรีดที่ทำ

ให้สามารถเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ และลด

ต้นทุนการผลิต 

 (2) จูงใจให้เกษตรกรเร่งรัดการโค่นปลูก

แทนยางที่มีผลผลิตต่ำ หน้ากรีดเสียหาย หรือ

มีอายุกรีดมากกว่า 25 ปี โดยสถาบันวิจัยยาง 

ประสานภาคเอกชนและส่วนราชการ ผลิตพันธุ์
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ยาง สวย 251 และ พันธุ์เฉลิมพระเกียรติ 984 

(สวย 408) สนับสนุนโครงการในการปลูกแทน 

และเป็นแกนในการกระตุ้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากไม้ยางพารา รวมถึงการจัดการระบบประมูล

โดยระบบตลาดกลางไม้ยางพาราจากผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งระบบ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและการ

ใช้ยางเข้าสู่สมดุลได้อีกครั้ง

 (3) เปลี่ยนพันธุ์ยางดั้งเดิมที่ให้ผลผลิต

เฉลี่ยประมาณ 274 กิโลกรัม/ไร่/ปี มาเป็นยาง

พันธุ์ดี เช่น พันธุ์  สวย 251 ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 

462 กิโลกรัม/ไร่ /ปี ได้เร็วขึ้น ทำให้มีรายได้

เพิ่มเท่ากับ 11,280 ล้านบาท/ปี ผลสัมฤทธิ์

ที่ เกิดขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ต่อหน่วยพื้นที่ที่สูงขึ้น โดยการปลูกแทนด้วย

ยางพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูง (เช่น RRIT 251 

และ RRIT 408) รวมถึงการลดความเสี่ยงจาก

การระบาดของโรคในยางพันธุ์เดิม คือ RRIM 

600 นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดการอุปสงค์และ

อุปทานยาง จะทำให้ผู้ใช้ยางและอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวข้องมีความมั่นใจในอุปทานที่จะมีอย่าง

สม่ำเสมอ ทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น 

 รัฐต้องสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรไทยสู่

ตลาดโลก 

 (1) การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร

จ ะ ต้ อ ง พั ฒ น า ร ะ บ บ ม า ต ร ฐ า น พื้ น ฐ า น ใ ห้

เกษตรกรนำไปปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

กลุ่มเกษตรกร ด้วยความสำคัญนี้  สถาบัน

วิจัยยางจึ งได้จัดทำระบบควบคุมคุณภาพ

การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนของสถาบัน

เกษตรกรให้มีมาตรฐานที่สามารถให้การขอ

รับรองกระบวนการผลิตตามระบบคุณภาพ

โรงงานที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับตาม

มาตรฐาน GMP ของสถาบันวิจัยยางเป็น

การเบื้องต้น และพัฒนาเป็นมาตรฐานระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป ทั้งนี้ เพื่อ

แสดงให้โลกรับรู้ว่า เกษตรกรไทยก็สามารถ

พัฒนาตนเองเข้าสู่ ระบบมาตรฐานสากลได้

อย่างไม่ยากเย็น และเชื่อถือในระบบคุณภาพ

ที่ เกษตรกรปฏิบัติอย่างกว้างขวาง ปัจจุบัน 

สถาบันวิจัยยางได้รับรองกระบวนผลิตยาง

แผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP; Good 

M a n u f a c t u r a l  P r a c t i c e .  ข อ ง ส ห ก ร ณ์

ก อ ง ทุ น ส ว น ย า ง จั น ดี  แ ล ะ ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ์

จังหวัดตรัง  ซึ่ ง เป็นโรงงานของเกษตรกรว่า

มีกระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือ สามารถตรวจ

สอบได้  จึ งน่าจะส่ ง เสริมให้สินค้ายางของ

สหกรณ์เป็นที่เผยแพร่อย่างกว้างขวางในระดับ

สากล ทั้ งนี้  เพื่ อ เป็นที่ แสดงศักยภาพของ

เกษตรกรไทย ทั้งเปิดโอกาสให้มาตรฐานยาง

แผ่นรมควันของไทยเป็นที่เชื่อถือในตลาดโลก

อยู่ต่อไป นอกจากสร้างความเข้มแข็งภาค

เ ก ษ ต ร ก ร แ ล้ ว  สุ ด ท้ า ย ยั ง เ ป็ น ก า ร รั ก ษ า

เสถียรภาพราคายางของประเทศโดยภาพรวม

อีกด้วย

 (2) ยางก้อนถ้วยคุณภาพดี เป็นยางดิบ

ประเภทหนึ่งที่มีศักยภาพ ในปัจจุบันเกษตรกร

ส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผลิตอย่าง

กว้างขวาง แต่เกษตรกรมักเสียเปรียบในเรื่อง

การขายวัตถุดิบคุณภาพดี โดยเฉพาะการคิด

ปริมาณเนื้อยางแห้ง ซึ่งเกษตรกรจะขายยาง

ก้อนถ้วยได้ต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้น การ

ผลิตยางเครพจากยางก้อนถ้วยคุณภาพดี จึง

เป็นแนวทางหนึ่ งในการแก้ปัญหาดังกล่าว 

และยังเป็นการแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพาราให้

เกษตรกรอีกแนวทางหนึ่ ง  สถาบันวิจัยยาง 

จึงได้จัดทำคำแนะนำการผลิตยางเครพจาก

อนาคตยางพารากับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน
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ยางก้อนถ้วยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนำมา

ใ ช้ แ ป ร รู ป เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ เ ริ่ ม ต้ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต

ผลิตภัณฑ์ยางพาราโดยตรง หรือนำมาใช้ผสม

กั บ ย า ง ดิ บ ช นิ ด อื่ น เ พื่ อ ล ด ต้ น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต

ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่สำคัญยังสามารถนำ

มาใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นในการผลิตยางแท่ง

มาตรฐานอีกด้วย ถ้าการผลิตยางเครพจาก

ยางก้อนถ้วยคุณภาพดีสามารถจำแนกชั้น

มาตรฐานตามคุณภาพยางก้อนถ้วยที่ ใช้ใน

การผลิตและผู้ ใช้ประโยชน์ทั่ วไปยอมรับ ก็

สามารถนำเข้าสู่ระบบซื้อขายผ่านตลาดกลาง

ยางพารา โดยเฉพาะตลาดกลางยางพาราของ

สถาบันวิจัยยาง ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดหนองคาย

และบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายใน

แหล่งผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดีของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

 ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง ใ น ด้ า น ก า ร ล ง ทุ น

อุตสาหกรรมไม้ยางภาคเกษตรกร ภาคการผลิต

ของเกษตรกรสุดท้ายไปสิ้นสุดที่ไม้ยาง ไม้ยาง

ในอนาคตมิใช่เป็นผลพลอยได้จากสวนยางอีก

ต่อไป แต่เป็นส่วนหนึ่งของภาคการผลิตหลัก

ของชาวสวนที่จะต้องมุ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตไม้

ยางพาราจากสวนเป็นผลผลิตสุดท้ายหลังจาก

เก็บเกี่ยวผลผลิตในรูปน้ำยางมาระยะเวลาหนึ่ง 

อนาคตเกษตรกรจะต้องเรียนรู้ว่าการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตน้ำยางโดยให้ผลตอบแทนสุดท้ายใน

รูปไม้ยางให้สูงสุดได้อย่างไร ดังนั้น เกษตรกร

และผู้ที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีแรงจูงใจในการลงทุน 

การวิ จั ยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ  ด้ าน

ไม้ยางตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำและปลาย

น้ำ เพิ่มความมั่นคงในอาชีพของชาวสวนยาง

ประมาณ 5 ล้านครัวเรือน การนี้ ในระยะเวลา

อันใกล้ หากรัฐเร่งรัดโค่นปลูกแทน เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตต่อพื้นที่และเกษตรกรได้รับ

การดูแลและสนับสนุนของภาครัฐแบบครบวงจร 

คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมยาง

พาราได้อีก 30,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 

5 ปี โดยเฉพาะจากส่วนของอุตสาหกรรมไม้

ภาคเศรษฐกิจและการตลาดยาง

 สร้างความเข้มแข็งระบบตลาดกลาง

สู่สากล เพื่อความเข้มแข็งภาคการตลาดของ

ประเทศไทยในระดับสากลและเป็นฐานของ

ตลาดยางพาราของประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน  

สถาบันวิจัยยางจึงวางแผนผลักดันตลาดข้อ

ตกลงส่งมอบจริงของสำนักงานตลาดกลาง

ยางพารานครศรีธรรมราช ให้มีการซื้อขายใน

ระดับสากล  ซึ่ ง เป็นตลาดที่ เปิ ด โอกาสให้

เกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศทำ

ข้อตกลงกับผู้ซื้อในระดับสากลที่ เสนอราคา 

แต่สามารถยืดการส่งมอบสินค้าทั้งหมด ตาม

ข้อตกลงภายใน 10 วันทำการหลังทำสัญญา

ผ่านระบบ “ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงของ

ประเทศไทย “

 แต่เดิม สินค้ายางพาราที่เกษตรกรและ

ผู้ซื้อทำสัญญาภายใต้ตลาดข้อตกลงส่งมอบ

จริงเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 ไม่อัดก้อนที่ได้

รับการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานตลาด

กลางยางพารานครศรีธรรมราช จะต้องส่ง

มอบภายใน 7 วันทำการ ภายใต้ เงื่อนไขที่

สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช

กำหนด เพื่อการวิจัยและพัฒนาตลาดกลาง

ยางพารา การนี้สำนักงานตลาดกลางยางพารา

ได้ทดสอบและวิจัยเงื่อนไขต่างๆ และได้ปรับปรุง

จนเป็นที่ยอมรับจากสมาชิกทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

มากกว่า  200 ราย และเปิดทำการทุกวัน
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ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์  จากความสำเร็จ

ดังกล่าว สถาบันวิจัยยางจึงวางแผนผลักดัน

งานวิจัยชิ้นนี้ ให้ขยายขอบเขตของตลาดข้อ

ตกลงส่งมอบจริงสู่ระดับสากล โดยเพิ่มการ

บริการระดับอินเตอร์ เปิดโอกาสให้ผู้ค้าและ

สถาบันเกษตรกรภายในประเทศสามารถเสนอ

สินค้ายางพาราสู่ตลาดโลกโดยตรง ให้ผู้ซื้อ

และผู้ขายสามารถเสนอคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย

ผ่านระบบตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงภายใต้ชื่อ

“ ต ล า ด ข้ อ ต ก ล ง ส่ ง ม อ บ จ ริ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 

(RUBBER THAI PHYSICAL FORWARD 

CENTRAL MARKET : Rubber Thai PFCM) 

โดยสินค้าที่สามารถซื้อขายผ่านตลาดนี้เป็นยาง

แท่งมาตรฐานประเทศไทย ชั้น 20 (Standard 

Thai Rubber  : STR 20) และยางแผ่นรมควัน

ชั้น 3 (Rib Smoked Sheet :RSS 3) อัดก้อน

มาตรฐาน (bale) ที่ผ่านการรับรองกระบวน

การผลิตจากสถาบันวิจัยยาง หรือบริษัทที่เป็น

สมาชิกสมาคมยางพาราไทย ทั้งนี้เพื่อประกัน

คุณภาพและความน่าเชื่อถือของสมาชิกผู้ผลิต 

สำหรับผู้ซื้อสถาบันวิจัยยางจะเปิดให้ผู้ส่งออก

ทั้งในและต่างประเทศ ที่สามารถปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดและได้รับการรับรองความน่าเชื่อถือ

จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้  ผู้ซื้อและผู้ขายจะ

ต้องส่งและรับมอบยางจริงภายใน 10 วัน หลัง

จากที่ทำสัญญาซื้อขายผ่านระบบของ “ตลาด

ข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย”

 การผลักดันตลาดกลางยางพารานครศรี-

ธรรมราช ให้มีกิจกรรมการซื้อการขายให้เป็น

ที่ยอมรับในระดับสากล โดยผู้ผลิต ผู้ขาย และ

ผู้ซื้อ ทั้งในและต่างประเทศเป็นผู้ผลิตและใช้

ยางจริง นับเป็นก้าวใหม่ของตลาดกลางยาง

พาราไทย ซึ่งปัจจุบันสถาบันวิจัยยางมีตลาด

กลางยางพาราเพื่อการวิจัยอยู่จำนวน 6 ตลาด 

กระจายอยู่ใน 6 จังหวัด กล่าวคือ ตลาดกลาง

ยางพาราหาดใหญ่ นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี 

บุรีรัมย์ หนองคาย และยะลา นับว่าเป็นการ

พัฒนาทั้งระบบตลาดกลางของประเทศไทยให้

เข้มแข็งสู่ระดับสากล นอกจากนี้  ยังเป็นการ

พัฒนาศักยภาพเกษตรไทยให้สามารถทำการ

ผลิตและนำผลผลิตสู่ตลาดโลกด้วยตนเอง 

อันเป็นการเพิ่มรายได้ เพิ่มอำนาจการต่อรอง

ส่งผลให้ราคายางของประเทศมีเสถียรภาพ

และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเพิ่มกระบวนการค้า

ภาคเกษตรกรไม่น้อยกว่า 3 พันล้านบาทต่อปี 

และตลาดนี้ถ้าสามารถพัฒนาผ่านความร่วมมือ

ของประเทศกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC ; Asian Economic Community) ด้วย

แล้ว ผลประโยชน์และอำนาจการต่อรองราคา

ในระดับโลกก็จะสะท้อนปริมาณการผลิตและ

ความต้องการใช้ยางพาราจริงของโลกมากขึ้น  

 สร้างระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจยางให้เป็น

เอกภาพ สถาบันวิจัยยางได้จัดตั้ง “ศูนย์วิเคราะห์

เศรษฐกิจและสถานการณ์ยางพารา” เพื่ อ

วิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการใช้ยาง

ธรรมชาติ วิจัยและพัฒนาแบบจำลองอุปทาน

ยางธรรมชาติของไทย และศึกษากลไกในการ

วิเคราะห์สถานการณ์ยางพาราและช่องทาง

ในการเผยแพร่ข้อมูลเร่งด่วน บริการข้อมูล

ให้แก่หน่ วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และ

เกษตรกรชาวสวนยางที่มีความสนใจได้ร่วมกัน

ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นสิ่ง

จำเป็นต่อการวางแผนพัฒนายางพาราทั้ ง

ระบบ เพื่อสร้างความพร้อมภาคธุรกิจการ

ต ล า ด แ ล ะ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก่ อ น เ ข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม

เศรษฐกิจอาเชี่ยนต่อไป

อนาคตยางพารากับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน
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ภาคอุตสาหกรรมยาง

 พัฒนาระบบมาตรฐานให้สอดคล้องกับ

ความต้องการในตลาดโลก มาตรฐานยาง คือ

ความสำคัญทางอุตสาหกรรมยาง นอกจากนี้ 

มาตรฐานก็เป็นปัจจัยหลักที่ระบบตลาดใช้เป็น

ที่ตัดสินว่าคุณภาพสินค้าเป็นที่เชื่อถือและราคา

ที่ใช้ในการซื้อขายมีความยุติธรรม โปร่งใสกับ

ทุกฝ่ายหรือไม่ มาตรฐานจึงเป็นสิ่งที่สถาบัน

วิ จั ยยาง เห็นความสำคัญและผลักดันให้ผู้

เกี่ยวข้องทั้งระบบให้ความสำคัญโดยเฉพาะ

ผู้ผลิตวัตถุดิบเริ่มต้นทางการอุตสาหกรรมยาง 

เฉกเช่นเกษตรกรจะต้องสร้างความน่าเชื่อถือ

และรักษาคุณภาพตามมาตรฐานที่ผู้ใช้ให้การ

ยอมรับ  ไม่ ใช้สาร เคมีหรือผลิตผลอื่ นใดที่

กระทบต่อกระบวนการผลิต การนี้มาตรฐาน

ก็จะเป็นแกนกลางให้ผู้ เกี่ยวข้องร่วมมือกัน

ได้ทั้งระบบภายใต้ความเชื่อถือ ความยุติธรรม 

ความโปร่งใสกับทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อความเข้มแข็ง 

แข่งขันได้และชี้นำอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ

ของประเทศ และเป็นแนวทางหลักในการ

ปรับตั วของภาคอุตสาหกรรมสู่ ป ระชาคม

เศรษฐกิจอาเชี่ยน

 เ ร่ ง รั ด ผ ลั ก ดั น ง า น วิ จั ย พั ฒ น า ท า ง

อุตสาหกรรมเพิ่มอุปสงค์ยางพาราสาขาใหม่ๆ

   (1) การใช้ยางธรรมชาติในงานทางโดย

การผสมยางพารากับยางมะตอย เพื่อใช้ใน

การราดถนน เป็นแนวทางหนึ่ งสามารถใช้

ปรับปรุงสมบัติของยางมะตอยให้ดีขึ้น โดย

อาศัยสมบัติบางประการที่ เป็นข้อดีของยาง

ธรรมชาติ  เช่น  ความคงตัวสู ง  (S tab l i ty ) 

ความยืดหยุ่นดี  (Elast ici ty) และทนความ

ล้าดี (Fatigue resistance) มาเป็นตัวเสริม

สมบัติของยางมะตอย ทำให้สามารถยืดอายุ

การใช้งานของถนน ซึ่งเป็นการช่วยประหยัด

งบประมาณในการซ่อมบำรุงถนนด้วย อีกทั้ง

ถ้าใช้ยางพาราผสมยางมะตอยราดถนนจะ

เป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายใน

ประเทศอีกทางหนึ่งด้วย  

 ในปี 2543 สถาบันวิจัยยาง  ได้ดำเนินการ

ทดลองผสมยางพารากับยางมะตอยชนิด 

AC 60/70 ในอัตราต่างๆ กัน และเก็บข้อมูล

สมบัติของยางมะตอยผสมยางพารา พบว่า 

การใช้งานยางแผ่นรมควันผสมยางมะตอย

อั ต ร า  6 %  ท ำ ใ ห้ ส ม บั ติ ข อ ง จุ ด อ่ อ น ตั ว 

(Sof tening point )  ของยางมะตอยสูงขึ้น 

ค่ า เพนิ เทรชัน  (Pene t ra t i on )  ต่ ำลง  คื อ 

ยางมะตอยมีความแข็งขึ้น และค่าการคืนตัว

กลับ (Torsional Recovery) สูงกว่ายางมะตอย

ปกติ ซึ่งน่าเป็นเหตุผลที่ทำให้ถนนที่ราดด้วย

ยางมะตอยผสมยางพาราผสมร้อน (Hot Mix) 

มีความทดทานมากขึ้น แต่เมื่อทำการผสมจริง

ก่อนนำไปราดถนนแบบผสมร้อน พบว่า มี

ปัญหาอุปสรรคในการผสมยางพารา เนื่องจาก

ถ้าใช้ยางพาราที่เป็นยางแผ่นรมควันหรือเป็น

ประเภทยางแห้ง จะต้องใช้เครื่องผสมที่มีแรง

เฉียนสูง เพราะยางพาราที่เป็นยางแห้งละลาย

ในยางมะตอยยาง หรือถ้าใช้อุณหภูมิที่มีการ

ผสมสูงเกินไป ทำให้ยางมะตอยเสื่อมสภาพ

หรือสมบัติบางส่วนเสียไป แต่ถ้าใช้ยางพารา

ประเภทน้ำยาง ซึ่งได้แก่ย้ำยางข้นหรือน้ำยาง

สดก็จะเกิดปัญหาเรื่องฟองและแรงดันเกิดขึ้น

ในขณะผสม อย่างไรก็ตาม ในปี 2544 และ 

2545 ได้ทดลองผสมน้ำยางข้นอัตราร้อยละ 5 

กับยางมะตอยชนิด AC 60/70 ในโรงงานผสม

และนำไปราดถนนแบบผสมร้อน 

 การนำยางพาราไปเป็นวัตถุดิบผสมร่วม

ว. ยางพารา 34 (1), 2556
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กับแอลฟัลต์ในการก่อสร้างถนนเป็นแนวทาง

หนึ่งในการเพิ่มอุปสงค์ยางพาราในประเทศ

และสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่ งส่งผลในราคายางมี

เสถียรภาพมากขึ้น และเกษตรกรได้ประโยชน์

ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร ต ล า ด จ า ก ย า ง พ า ร า 

การนี้  สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

จึงได้ดำเนินโครงการวิจัย การใช้ยางธรรมชาติ

ผสมยางมะตอย (Asphalt) ในการสร้างถนน

ทั้งจากน้ำยางข้นและยางแห้ง ในพื้นที่ของส่วน

ราชการ กรมวิชาการเกษตร และถนนสาธารณะ 

ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มาตั้งแต่ ปี 

2545  ต่อมาในปี 2554-2555 ได้ร่วมมือกับ

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก 

จังหวัดบุรีรัมย์  ทดสอบราดยางในถนนส่วน

ท้องถิ่นอีก 3 กิโลเมตร และองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา อีก 2.5 กิ โลเมตร เพิ่ม

อุปสงค์ยางพาราในประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ซึ่งส่งผลในราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น และ

เกษตรกรได้ประโยชน์ในการผลิตและการตลาด

จากยางพารา นอกจากนี้  สถาบันวิจัยยาง 

กรมวิชาการเกษตรจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงาน

ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ท ด ส อ บ เ พื่ อ ยื น ยั น ก า ร ใ ช้ ถ น น

สาธารณะในระยะทาง ประมาณ 20 กิโลเมตร

เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางและ

ประชาชนที่ เกี่ยวข้องให้ได้รับประโยชน์อย่าง

กว้างขวาง ทั้ งในประเทศและประเทศกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนในโอกาสต่อไป

 (2)  สถาบันวิจัยยางจึงได้ เร่ งรัดและ

ผลักดันงานวิจัยแล้วแปรรูปเป็นคำแนะนำที่

ค า ด ว่ า เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ ผู้

ประกอบการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุน

การผลิต  อาทิ เช่น  ยางรองตีนตะขาบ รถ

แทรคเตอร์ ถาดปลูกข้าว เขื่อนยาง  ยางปูพื้น

สนามกีฬาและลู่วิ่ ง  ยางปูพื้นสนามเด็กเล่น 

และอื่นๆ

สรุป
 การที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมการเป็น

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนในปี 2558 

สถาบันวิจัยยางเห็นว่า  ประเทศไทยจะได้

ประโยชน์จากภาคยางมากขึ้น  โดยเฉพาะ

ภาคการตลาดและภาคอุตสาหกรรม โดย

ไม่กระทบต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต

ภาคยางทั้งระบบ เนื่องจากความเข้มแข็งใน

อุตสาหกรรมยางพาราไทยค่อนข้างครบวงจร 

ซึ่งรวมทั้งการผลิตของเกษตรกรในภาคต้นน้ำ 

ความเข้มแข็งด้านคุณภาพยางจากพื้นฐานการ

ผลิตยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง

มาตรฐานออกสู่ตลาดโลกในภาคกลางน้ำ 

นอกจากนี้  ประ เทศไทยยั งมี โอกาสเร่ ง รัด

แนวทางการเพิ่มอุปสงค์ของยางพาราในประเทศ

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน โดยเฉพาะ

การใช้ยางธรรมชาติในงานทางโดยใช้ยางพารา

กับยางมะตอยราดถนน เพื่อปรับปรุงสมบัติ

ของยางมะตอยให้ดีขึ้นโดยอาศัยสมบัติบาง

ประการที่ เป็นข้อดีของยางธรรมชาติ  ก็ เป็น

โอกาสที่ไทยจะเป็นผู้นำประเทศในกลุ่มนี้หันมา

บริโภคยางของกลุ่มฯมากขึ้นของภาคปลายน้ำ

ในโอกาสต่อไป

อนาคตยางพารากับประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน



สถานการณ์ยางของโลก
 ปี 2555 เศรษฐกิจโลกยังเผชิญกับความ

ไม่แน่นอนในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งอัตรา

การว่างงานของสหรัฐที่ยังอยู่ในระดับสูง ปัญหา

หนี้สาธารณะของประเทศกลุ่มสหภาพยุโรปที่ยัง

คงยืดเยื้อ และมีแนวโน้มขยายตัวออกไปยัง

หลายประเทศ เช่น สเปน อิตาลี ลักเซมเบิร์ก 

ประกอบกับช่วงไตรมาสที่  2  ของปี  2555 

(เมษายน-มิถุนายน) ตัวเลขการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ ได้แก่ 

จีน สหรัฐ อินเดีย ชะลอตัวลง ส่งผลให้ความ

ต้องการใช้ยางลดลงด้วย อย่างไรก็ดี  การ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ ทั้งใน

ภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ ยังเป็น

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของโลกไม่ลดลงมากนัก โดยเฉพาะความ

ต้องการใช้ยางของจีนและอินเดียยังมีอยู่อย่าง

ต่อเนื่องตามการขยายตัวของปริมาณการผลิต

รถยนต์ โดยจีนเป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์มาก

ที่สุดในโลกติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2552 ขณะที่

อินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตยางอันดับสี่ของโลกประสบ

ปัญหาขาดแคลนวัตถุ ดิ บ ในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ต้องนำเข้ายางเกือบสองแสนตัน เป็น

ผลให้มีคำสั่งซื้อยางธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

เพิ่มขึ้นด้วย อย่างไรก็ดี สถานการณ์การผลิต

ยางของผู้ผลิตยางธรรมชาติในปีนี้  ปริมาณ

การผลิตรวมของโลกเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 

2.39 ในขณะที่ปริมาณการใช้ของกลุ่มประเทศ

ผู้ใช้ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.28 อย่างไร

ก็ตาม ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตมีฤดูกาลทาง

ธรรมชาติผันผวน ได้แก่ ฝนตกต้นฤดูการผลิต 

ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่กลุ่มประเทศ

ผู้ปลูกยางรายใหม่ กลับมีผลผลิตมากขึ้น เช่น 

เวียดนาม ลาว เป็นต้น

สถานการณ์การผลิตและการใช้ยางของโลก

 ปี 2555 รายงานข่าวจากวารสารยาง

พารา Rubber Bulletin (LMC International 

Ltd., December, 2012) ได้คาดการณ์ปริมาณ

การผลิตยางทั้งหมดของโลกว่ามีจำนวน 26.60 

ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 25.32 

ล้านตัน ร้อยละ 5.06 ส่วนปริมาณการใช้ยาง

ทั้งหมดของโลกมีจำนวน 24.98 ล้านตัน ลดลง

จากปี 2554 ซึ่งมีปริมาณการใช้ 25.36 ล้านตัน 

ร้อยละ 1.50 โดยมีอุปทานส่วนเกินจากการผลิต

ยางสังเคราะห์คิดเป็นปริมาณ 0.081 ล้านตัน  

เมื่ อแยกพิจารณายางแต่ละประเภทพบว่า

ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของโลกมีจำนวน 

10.95 ล้านตัน (ตารางที่ 1) เพิ่มขึ้นจากปี 2554 

ร้อยละ 2.39 สาเหตุจากราคาในช่วงที่ผ่านมา

อยู่ในเกณฑ์สูง จูงใจให้เกษตรกรผลิต หรือยืด

อ า ยุ ก า ร โ ค่ น ย า ง  โ ด ย ป ร ะ เ ท ศ ผู้ ผ ลิ ต ย า ง

ธรรมชาติ  ส่ วนใหญ่มีการผลิตยางเพิ่มขึ้ น 

ประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดของโลก 

วิถีตลาดยางพารา ปี 2555

ว. ยางพารา 34 (1) : 22-31 (2556)

เอนก กุณาละสิริ, มณิสร อนันต๊ะ และ ทินกร  เพชรสูงเนิน
กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจยาง  สถาบันวิจัยยาง
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5 อันดับแรกได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย 

มาเลเซีย และเวียดนาม (ตารางที่ 2) ในจำนวนนี้

ปริมาณการผลิตยางของ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย 

อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีสัดส่วนถึงร้อยละ 66 

ของการผลิตยางทั้งหมดของโลก

 การใช้ยางธรรมชาติของโลกปี  2555 

มีจำนวน 10.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2554 

ร้อยละ 2.28 ประเทศผู้ใช้ยางธรรมชาติมาก

ที่สุดของโลก 5 อันดับแรกได้แก่ จีน อินเดีย 

สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และไทย (ตารางที่  3) 

สัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 

65.85 ของการใช้ยางทั้งหมดของโลก

สถานการณ์ราคายางในตลาดโลก

 ราคายางในตลาดโลกปี 2555 โดยภาพ

รวมปรับตัวลดลงจากปี 2554 ค่อนข้างมาก 

ถึงแม้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการ

ขยายตัวของยอดขายรถยนต์ในหลายประเทศ

ทั้งสหรัฐ จีน ญี่ปุ่น ยุโรป แต่อุปทานยางมี

จำกัดไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของปริมาณการ

ผลิต และจากประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ  

โดยเฉพาะไทยและมาเลเซีย เกิดฝนตกชุก

และแหล่งผลิตยางบางส่วนได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัยที่ เกิดขึ้นหลายครั้ ง  อย่างไรก็ดี  

ราคาน้ำมันดิบเคลื่อนไหวปรับตัวลดลงเล็กน้อย

โดยราคาน้ำมัน Nymex ปี 2555 เฉลี่ย 94.15 

เหรียญสหรัฐต่อบาเรลล์  ต่ำกว่าปี 2554 ซึ่ง

มีราคาเฉลี่ย 95.17 เหรียญสหรัฐต่อบาเรลล์ 

ร้อยละ 1.07 นอกจากนี้ ปัญหาหนี้สาธารณะ

ของบางประเทศในสหภาพยุโรป ได้แก่ กรีซ 

สเปน โปรตุเกส ฮังการี และไอร์แลนด์ ทำให้

นักลงทุนยังคงวิตกถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

โลกที่ยังไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการลดลงของราคา

ยางในบางช่วงเวลา โดยราคายางแผ่นรมควัน

ชั้น 3 ตลาดโตเกียว เฉลี่ยปี 2555 กิโลกรัมละ 

265.16 เยน ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 30.48 

ส่วนราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาดสิงคโปร์

เฉลี่ยปี 2555 กิโลกรัมละ 338.11 เซนต์สหรัฐ 

ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 29.93 และราคา

ยางแท่งชั้น 20 ตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 

หน่วย : พันตัน

รายการ
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555

 ผลิต 10,401 14,207 24,608 10,695 14,622 25,317 10,951 14,452 25,403

 ใช้ 10,778 14,067 24,845 10,858 14,504 25,362 10,610 14,371 24,981

 สมดุล     -377   140     -237 -163 118 -45 341 81 422

 สต็อก   1,503 3,449 4,952 1,395 na na 1,830 na na

ที่มา : Rubber Bulletin (LMC International), December 2012 

ยาง
ธรรมชาติ
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ยาง
สังเคราะห์

ยาง
สังเคราะห์

รวม รวม รวม

ตารางที่ 1 ปริมาณการผลิต การใช้ และสต็อกยางของโลก ปี 2553-2555

วิถีตลาดยางพารา ปี 2555
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315.98 เซนต์สหรัฐ ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 

30.02 (ตารางที่ 4)

สถานการณ์ยางในประเทศ
สถานการณ์การผลิต การใช้ และการส่งออก

ยางของไทย

 การผลิตยางธรรมชาติของไทยปี 2555 มี

ปริมาณทั้งสิ้น 3,776,957 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 

2554 ร้อยละ 8.73 ในจำนวนนี้ส่งออกยาง

มาตรฐาน 2,556,103 ตัน ลดลงจากปี 2554 

ร้อยละ 2.16 ส่วนยางผสมสารเคมี 565,218 

ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 66.27 จาก

อุปทานเพิ่มมากขึ้นและความต้องการใช้ยาง

ของประเทศผู้ใช้รายใหญ่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็น

ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ราคายางของไทยปรับตัว

สูงขึ้นในช่วงต้นปี (เดือนมกราคมจนถึงกลาง

เดือนกุมภาพันธ์) ส่วนการใช้ยางในประเทศ

มีจำนวนประมาณ 504,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 

2554 ร้อยละ 3.54 สัดส่วนการใช้ยางใน

ประเทศคิดเป็นร้อยละ 13.34 ของปริมาณยาง

ทั้งหมดที่ผลิตได้ หรือร้อยละ 12.17 ของบัญชี

สมดุลยางพาราของไทย ในปี 2555  (ตารางที่ 5)

 มูลค่าส่งออกยางแปรรูปมาตรฐานของ

ไทยลดลงเหลือ 269,704 ล้านบาท โดยลดลง

จากปี 2554 ร้อยละ 29.64 ของมูลค่ายางปี 

2554 (ปี  2554 มูลค่ าส่ งออกยางแปรรูป

ประเทศ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
% เพิ่ม/ลด

ปี 2554 ปี 2555

หน่วย : พันตัน

ไทย 3,252 3,569 3,778 9.75 5.86
อินโดนีเซีย 2,736 2,886 2,746 5.48 -4.85
มาเลเซีย 939 1,024 910 9.05 -11.13
อินเดีย 851 885 928 4.00 4.86
เวียดนาม 755 776 873 2.78 12.50
จีน  665 685 747 3.01 9.05
โกตดิวัวร์ 227 227 249 0.00 9.69
ศรีลังกา 153 160 159 4.58 -0.63
ลิเบีย 74 76 77 2.70 1.32
อื่นๆ 749 407 484 -45.66 18.92

รวม 10,401 10,695 10,951 2.83 2.39

ที่มา : 1. Rubber Bulletin (LMC International), December 2012        

   2. สถิติยางประเทศไทย  สถาบันวิจัยยาง , 2555

ตารางที่ 2 ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของประเทศต่างๆ ปี 2553-2555

ว. ยางพารา 34 (1), 2556
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มาตรฐาน 383,318 ล้านบาท) ส่วนยางผสม

สารเคมีเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 10,453 

ล้านบาท และผลิตภัณฑ์ยางมีมูลค่าส่งออก

เพิ่มขึ้น 109,017 ล้านบาท ส่งผลให้ยางพารา

ยังเป็นสินค้าเกษตรที่ทำรายได้เป็นอันดับหนึ่ง

ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด และ

เป็นอันดับที่ 5 ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด

ของประเทศรองจาก รถยนต์  (อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบ) เครื่องคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์

และส่วนประกอบ) อัญมณีและเครื่องประดับ 

และน้ำมันสำเร็จรูป  

 ดังนั้น หากรวมมูลค่าส่งออกทั้งหมดของ

ยางพารา ได้แก่ วัตถุดิบพร้อมทำผลิตภัณฑ์ยาง 

มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยางพาราและ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราด้วยแล้ว อุตสาหกรรม

ยางทั้งระบบมีมูลค่าการส่งออกรวมกัน 647,906 

ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 39,367 

ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 5.73  อย่างไรก็ตาม 

ก็ยังสูงกว่า ปี 2553 จำนวน 157,777 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 24.35 (ตารางที่  6) จากตาราง

จะเห็นว่า มูลค่ายางแปรรูปมาตรฐานในปี 2555 

มีมูลค่าลดลงจากปี 2554 ถึง 113,614 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 16.53 แต่ก็ได้รับการชดเชยรายได้

ที่ เพิ่มขึ้นจากภาคยางผสมสารเคมีและภาค

ประเทศ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555
% เพิ่ม/ลด

ปี 2554 ปี 2555

หน่วย : พันตัน

จีน  3,646 3,610 3,833 -0.99 6.18
สหรัฐอเมริกา 926 991 934 7.02 -5.75
อินเดีย 944 962 985 1.91 2.39
ญี่ปุ่น 750 783 731 4.40 -6.64
ไทย 459 488 504 6. 32 3.28
อินโดนีเซีย 421 428 502 1.66 17.29
มาเลเซีย 458 423 452 -7.64 6.86
เกาหลีใต้ 384 405 408 5.47 0.74
บราซิล 374 369 333 -1.34 -9.76
เยอรมัน 291 307 271 5.50 -11.73
อื่นๆ 2,125 2,092 1,657 -15.52 -20.79

รวม 10,778 10,858 10,610 0.74 -2.28

ที่มา :  1. Rubber Bulletin (LMC International), December 2012

 2. สถิติยางประเทศไทย  สถาบันวิจัยยาง , 2555

ตารางที่ 3 ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของประเทศต่างๆ ปี 2553-2555

วิถีตลาดยางพารา ปี 2555
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ผลิตภัณฑ์ยางที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 10,453 และ 

64,140 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.52 และ 8.37 

ตามลำดับ ส่วนประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ 5 

ลำดับแรกได้แก่ จีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

และสหรัฐอเมริกา (ตารางที่ 7) มีสัดส่วนการ

ส่งออก ประมาณร้อยละ 52.21 , 11.33 , 8.63 , 

5.81 และร้อยละ 5.53 ของปริมาณการส่งออก

ทั้งหมดตามลำดับ ปริมาณการส่งออกไป 5 

ประเทศคิดเป็นร้อยละ 83.51 ที่เหลือร้อยละ 

16.49 ส่งออกไปยุโรปและประเทศอื่นๆ

สถานการณ์ราคายางของไทย

 ปี 2555 ราคายางของไทยเคลื่อนไหวใน

ทิศทางเดียวกับราคายางต่างประเทศ โดยราคา

ยาง F.O.B. กรุงเทพฯ ล่วงหน้า 1 เดือน ราคา

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 106.37 

บาท ราคายางแท่งชั้น 5L เฉลี่ยกิโลกรัมละ 

103.11 บาท ราคายางแท่งชั้น 20 เฉลี่ยกิโลกรัม

ละ 100.11 บาท และราคาน้ำยางข้นเฉลี่ย

กิโลกรัมละ 68.92 บาท (ตารางที่ 8 และภาพที่ 1)

 ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 (มกราคม-

เดือน
สิงคโปร์ (เซนต์สหรัฐ/กิโลกรัม)โตเกียว (เยน/กิโลกรัม)

RSS 3RSS 3 TSR 20

มกราคม 279.20 366.75 354.65
กุมภาพันธ์ 310.63 400.24 377.79
มีนาคม 317.42 393.04 378.16
เมษายน 300.87 384.75 366.75
พฤษภาคม 277.45 374.21 338.35
มิถุนายน 246.42 319.58 286.49
กรกฎาคม 234.15 307.84 289.30
สิงหาคม 213.78 279.32 259.34
กันยายน 241.44 303.85 276.30
ตุลาคม 254.28 320.10 295.23
พฤศจิกายน 241.45 297.21 279.85
ธันวาคม 264.84 310.47 289.60

เฉลี่ยปี 2555 265.16 338.11 315.98
เฉลี่ยปี 2554 381.42 482.54 451.55
% เพิ่ม/ลด -30.48 -29.93 -30.02

ที่มา : เอกสารต้นฉบับ กลุ่มเศรษฐกิจยาง  สถาบันวิจัยยาง , 2555

ตารางที่ 4 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS 3) และยางแท่งชั้น 20 (TSR 20)

ตลาดล่วงหน้าโตเกียวและสิงคโปร์ ปี 2555

ว. ยางพารา 34 (1), 2556
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มีนาคม) ราคายางโดยรวมยังคงปรับตัวสูงขึ้น

จากช่วงไตรมาสที่  4 ของปี 2554 (ตุลาคม-

ธันวาคม) และทำสถิติสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ 

โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการใช้ยางจากผู้ซื้อ

รายใหญ่ได้แก่ จีน สหรัฐ ญี่ปุ่น ยังมีอยู่อย่าง

ต่อเนื่องตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ยานยนต์ทั่ ว โลก และได้ รับปัจจัยบวกจาก

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหนือระดับ

เฉลี่ย 103.03 เหรียญสหรัฐต่อบาเรลล์ ขณะที่

อุปทานยางยังมีจำกัด เนื่องจากประเทศผู้ผลิต

ยางธรรมชาติส่วนใหญ่เริ่มเข้าสู่ฤดูยางผลัดใบ 

ประกอบกับภาคใต้ของไทยและมาเลเซียมี

ฝนตกเป็นระยะ โดยราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 

F.O.B. กรุงเทพฯ เฉลี่ยมกราคม-มีนาคม 2555 

กิโลกรัมละ 121.05 บาท ปรับตัวสูงขึ้นจาก

ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัม

ละ 113.46 บาท ร้อยละ 6.70 เช่นเดียวกับราคา

ยางแท่งชั้น 20 ที่มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 115.64 

บาท ปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2554 ซึ่ง

มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 112.71 บาท ร้อยละ 

2.60 ด้านราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาด

กลางยางพาราสงขลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 103.92 

บาท สูงขึ้นจากไตรมาสที่  4 ปี  2554 ซึ่ งมี

ราคาเฉลี่ย 93.94 บาท ร้อยละ 10.62 อย่างไร

ก็ตาม ราคายางยังมีความผันผวนตามการเก็ง

กำไรของนักลงทุนในตลาดซื้อขายล่วงหน้า อัน

เนื่องมาจากความกังวลกับปัญหาหน้าผาทาง

การคลัง (Fiscall Cliff) ของสหรัฐ ซึ่งทำให้มี

หน่วย : เมตริกตัน

รายการ
ปริมาณ สัดส่วน (%)

อุปทาน        

 - สต็อกต้นปี 251,721 293,659 227,252 361,557 5.98 8.73

 - ผลผลิตในปี 3,164,379 3,252,135 3,569,033 3,776,957 93.91 91.19

 - นำเข้า 3,167 6,542 4,398 3,491 0.12 0.08

  รวมอุปทาน 3,419,267 3,552,336 3,800,683 4,142,005 100.00 100.00

อุปสงค์      

 - ส่งออกยางมาตรฐาน 2,308,694 2,438,786 2,612,439 2,556,103 68.74 61.71

 - ส่งออกยางผสมสารเคมี 417,499 427,661 339,942 565,218 8.94 13.65

 - ผลิตภัณฑ์ในประเทศ 399,415 458,637 486,745 504,000 12.81 12.17

  รวม 3,125,608 3,325,084 3,439,126 3,625,321 90.49 87.53

   - สต็อกปลายปี 293,659 227,252 361,557 516,684  9.51 12.47

  รวมอุปสงค์ 3,419,267 3,552,336 3,800,683 4,142,005 100.00 100.00

ที่มา : สถิติยางประเทศไทย  สถาบันวิจัยยาง , 2555

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2554ปี 2555 ปี 2555

ตารางที่ 5 บัญชีสมดุลยางพาราของไทย ช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2555

วิถีตลาดยางพารา ปี 2555
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การเทขายสัญญาในตลาดล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยง

ความเสี่ยงจากการถดถอยทางเศรษฐกิจเป็น

ระยะ

 ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 (เมษายน-

มิถุนายน) ราคายางโดยรวมปรับตัวลดลงจาก

ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2555 โดยราคายางแผ่น

รมควันชั้น 3 F.O.B.กรุงเทพฯ เฉลี่ยเมษายน-

มิถุนายน 2555 กิโลกรัมละ 115.07 บาท ปรับตัว

ลดลงจากไตรมาสที่ 1 ปี 2555 ร้อยละ 4.94 

เช่นเดียวกับราคายางแท่งชั้น 20 ที่มีราคาเฉลี่ย 

กิโลกรัมละ 107.65 บาท ปรับตัวลดลงจาก

ไตรมาส 1 ปี 2555 ร้อยละ 7.42 ด้านราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดกลางยางพารา

สงขลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 98.30 บาท ลดลง

จากราคาเฉลี่ยไตรมาสที่  1 ปี 2555 ร้อยละ 

5.41 เนื่องจากความต้องการใช้ยางจากผู้ซื้อ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ
มูลค่า สัดส่วน (%)

1. ยางแปรรูปมาตรฐาน          

 - ยางแผ่นรมควัน 42,996 67,701 115,400 70,409 16.79 10.87

 - ยางแท่ง 50,146 97,737 171,762 129,912 24.99 20.05

 - น้ำยางข้น 40,638 35,144 76,633 61,507 11.15 9.49

 - อื่น ๆ 12,483 48,681 19,523 7,876 2.84 1.22

  รวม 146,263 249,263 383,318 269,704 55.77 41.63

2. ยางผสมสารเคมี 50,122 28,796 47,118 57,571 6.86 8.89

3. ผลิตภัณฑ์ยาง      

 - ยางยานพาหนะ 64,280 84,766 114,301 107,696 16.63 16.62

 - ยางยืด 1,892 9,746 11,056 10,733 1.61 1.66

 - ถุงมือยาง 22,272 30,446 34,382 36,284 5.00 5.60

 - ยางวัลคาไนท์ na na na 11,881 na 1.83

 - อื่น ๆ 60,823 31,353 35,674 93,229 5.19 14.39

  รวม 149,267 156,311 159,413 259,832 28.43 40.10

  รวมภาคยาง 345,652 434,370 625,849 587,107 91.06 90.62

4. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 41,015 55,751 61,424 60,799 8.94 9.38

 รวมทั้งหมด 386,667 490,120 687,273 647,906 100.00 100.00

ที่มา : สถิติยางประเทศไทย  สถาบันวิจัยยาง , 2555

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (30 ม.ค.2556)

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2554ปี 2555 ปี 2555

ตารางที่ 6 บัญชีสมดุลมูลค่ายางพาราของไทย ช่วงปี พ.ศ. 2552 - 2555

ว. ยางพารา 34 (1), 2556



ประเทศ

เดือน

ปี 2553

RSS 3

ปี 2554

STR 5 L

ปี 2555

STR 20 น้ำยางข้น

หน่วย : ตัน 

หน่วย : บาท/กิโลกรัม

 จีน  1,128,553 1,274,188  1,629,792
 มาเลเซีย 443,000   344,589  353,500
 ญี่ปุ่น  346,302 333,669  269,274
 สหรัฐอเมริกา 117,859 205,410  172,578
 เกาหลีใต้ 171,530 186,635  181,403
 อื่นๆ  659,203 607,890  514,785

  รวม 2,866,447 2,952,381 3,121,332

มกราคม 115.10 114.81 111.81 71.78
กุมภาพันธ์ 125.38 121.36 118.36 80.74
มีนาคม 122.67 119.74 116.74 80.10
เมษายน 119.95 118.53 115.53 78.51
พฤษภาคม 117.63 113.40 110.40 74.72
มิถุนายน 107.63 100.04 97.04 70.20
กรกฎาคม 99.54 96.07 93.07 66.85
สิงหาคม 89.13 87.50 84.45 60.88
กันยายน 93.63 89.67 86.67 61.41
ตุลาคม 98.57 94.92 91.92 64.13
พฤศจิกายน 91.99 89.58 86.58 58.20
ธันวาคม 95.17 91.76 88.76 59.57

เฉลี่ยปี 2555 106.37 103.11 100.11 68.92
เฉลี่ยปี 2554 148.27 144.55 141.22 93.76
% เพิ่ม/ลด -28.26 -26.99 -29.11 -26.49

ที่มา : สถิติยางประเทศไทย  สถาบันวิจัยยาง , 2555

ที่มา : เอกสารต้นฉบับ กลุ่มเศรษฐกิจยาง  สถาบันวิจัยยาง , 2555

ตารางที่ 7 ปริมาณการส่งออกยางของไทยไปประเทศต่างๆ 5 อันดับแรก ปี 2553-2555

ตารางที่ 8 ราคา F.O.B. กรุงเทพฯ ล่วงหน้า 1 เดือนของยางประเภทต่างๆ ปี 2555
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รายใหญ่ โดยเฉพาะญี่ปุ่น ชะลอตัวลงจาก

ผลกระทบภัยธรรมชาติที่ส่งผลต่อเนื่องไปยัง

กระบวนการผลิตรถยนต์ที่ขาดแคลนชิ้นส่วน 

จนผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ อาทิ โตโยต้า ฮอนด้า 

นิสสัน ต้องประกาศลดกำลังการผลิตทั้งโรงงาน

ในญี่ปุ่นและโรงงานที่ตั้ งอยู่นอกญี่ปุ่น  เช่น 

อเมริกาใต้ ซึ่งภาวะขาดแคลนชิ้นส่วนส่งผล

อย่างชัดเจนต่อยอดจำหน่ายรถยนต์  ทั้ งใน

ญี่ปุ่นและจีนช่วงเมษายน-พฤษภาคม 2554 

ประกอบกับนักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

สหรัฐที่ยังเปราะบาง ตัวเลขหนี้สิน และการ

ว่างงานของสหรัฐยังอยู่ ในอัตราสูง  รวมทั้ ง

ปัญหาหนี้สาธารณะของกรีซที่ยังไม่คลี่คลาย 

กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน นอกจาก

นี้  ยั งได้ รับปัจจัยลบจากราคาน้ำมันดิบใน

ตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงต่อ เนื่ องจนอยู่ ใน

ระดับต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐต่อบาเรลล์  

โดยราคาเฉลี่ยไตรมาสที่สอง อยู่ที่  93.35 

เหรียญสหรัฐต่อบาเรลล์ 

 ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 (กรกฎาคม-

กันยายน)  ราคายางโดยรวมยั งคงปรับตัว

ลดลงจากช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 เนื่อง

จากนักลงทุนยังกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลก 

หลังจากตัวเลขการว่างงานของสหรัฐยังอยู่ใน

ระดับสูง สะท้อนการจ้างงานที่ไม่เพิ่มขึ้นมาก

นัก ประกอบกับการผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นยัง

คงไม่ เต็มที่หลังจากได้รับผลกระทบจากภัย

ธรรมชาติ  รวมทั้ งบริษัทจัดอันดับความน่า

เชื่ อถื อทางการ เงินสแตนดาร์ดแอนด์พั ว ร์

ได้ปรับลดอันดับความน่า เชื่ อถือของสหรัฐ 

นอกจากนี้  นักวิเคราะห์จากโกลด์แมนแซคส์

และเจพีมอร์แกนด์ ซึ่งเป็นธนาคารรายใหญ่

ของสหรัฐได้ปรับลดคาดการณ์การเจริญเติบโต

ของเศรษฐกิจโลกด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ ใช้

ว. ยางพารา 34 (1), 2556

ภาพที่ 1 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) F.O.B. กรุงเทพฯ ราคายางแผ่นดิบ (USS) ตลาดกลางยางพาราสงขลาและ

ตลาดท้องถิ่น ปี 2554-2555

ปี/เดือน
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ยางจากจีนยังคงมีคำสั่งซื้อยางอย่างต่อเนื่อง 

ประกอบกับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคา

ยางของไทยและสามประเทศยัง เป็นปัจจัย

ทางจิตวิทยาที่ส่งผลในเชิงบวกต่อราคายาง 

ช่วยพยุงราคายางไม่ให้ลดลงมากนัก โดย

ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 F.O.B. กรุงเทพฯ 

เฉลี่ยกรกฎาคม-กันยายน 2555 กิโลกรัมละ 

94.10 บาท ปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ 2 ปี 

2555 ร้อยละ 18.22 เช่นเดียวกับราคายาง

แท่งชั้น 20 ที่มีราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 88.06 

บาท ปรับตัวลดลงจากไตรมาส 2 ปี  2555 

ร้อยละ 18.20  ด้านราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 

3 ตลาดกลางยางพาราสงขลา เฉลี่ยกิโลกรัม

ละ 90.35 บาท ลดลงจากราคาเฉลี่ยไตรมาส

ที่ 2 ปี 2555 ร้อยละ 8.09  

 ไตรมาสที่  4  ของปี  2555 (ตุลาคม-

ธันวาคม) แม้ว่าช่วงไตรมาสนี้อุปทานยางมี

จำกัด เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย

ต่อการผลิต โดยภาคใต้ของไทยและมาเลเซีย

เกิดฝนตกเป็นระยะๆ แต่ราคายางยังคงปรับ

ตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 3 เนื่อง

จากจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางรายใหญ่ที่สุดของโลก

ชะลอการซื้อ เพื่อรอให้ราคายางลดลง โดย

ค า ด ว่ า  อุ ป ท า น ย า ง จ ะ อ อ ก สู่ ต ล า ด ม า ก

ประกอบกับมี รายงานว่าจีนยั งมีสต็อกยาง

เพียงพอต่อการใช้  รวมทั้ งนักลงทุนมีความ

กังวลต่อปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศกลุ่ม

สหภาพยุโรปที่ยังไม่คลี่คลาย โดยราคายาง

แผ่นรมควันชั้น  3 เฉลี่ยกิ โลกรัมละ 95.25 

บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่  3 ร้อยละ 1.22  

เช่นเดียวกับราคายางแท่งชั้น 20 ที่เคลื่อนไหว

ไปในทิศทางเดียวกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 

โดยมีราคาไตรมาส 4 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 89.09 

บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 1.17 ด้าน

ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดกลางยาง

พาราสงขลา เฉลี่ยกิโลกรัมละ 79.79 บาท ลดลง

จากราคาเฉลี่ยไตรมาสที่ 3 ถึงร้อยละ 11.69  

วิถีตลาดยางพารา ปี 2555



 สถาบันวิจัยยางได้วิจัยและพัฒนาระบบ

ตลาดกลางยางพารามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 

2534 โดยได้จัดตั้งตลาดกลางยางพาราครั้งแรก

ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จนถึงปัจจุบัน

มีตลาดอยู่ภายใต้ความดูแลของสถาบันวิจัยยาง 

6 แห่ง คือ ตลาดกลางยางพาราสงขลา สุราษฎร์-

ธานี นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ หนองคาย และ

ยะลา ครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางส่วนใหญ่ของ

ประเทศ และได้พัฒนารูปแบบการซื้อขายจาก

เดิมที่มีเพียงการซื้อขายวันต่อวัน โดยขยายการ

ให้บริการไปสู่ตลาดซื้อขายยางแบบข้อตกลง

ส่งมอบจริง (Physical Forward Market) ซึ่ง

เป็นการตกลงซื้อขายแล้วส่งมอบภายใน 7 วัน 

และในอนาคตอันใกล้สถาบันวิจัยยางจะยกระดับ

ตลาดซื้อขายยางแบบข้อตกลงส่งมอบจริงเข้า

สู่มาตรฐานสากล โดยพัฒนาทั้งรูปแบบการ

ซื้อขายที่ให้ผู้ซื้อผู้ขายกำหนดได้ทั้งราคาและ

ปริมาณที่ต้องการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

เพิ่มชนิดสินค้ายางเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 

ไม่อัดก้อน ยางแผ่นรมควันชั้น 3 อัดก้อน และ

ยางแท่ง STR 20 และขยายการให้บริการให้

ครอบคลุมผู้ซื้อผู้ขายทั้งภายในและต่างประเทศ 

ภายใต้ชื่อ “ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศ

ไทย (Rubberthai Physical Forward Central 

Market : Rubberthai PFCM )”

ก้าวแรกของการพัฒนาระบบ
ตลาดกลางยางพาราไทย

 ในปี 2553 สถาบันวิจัยยางได้มอบหมาย

ให้สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรม-

ราช ดำเนินงานวิจัยทางการตลาดโดยเปิดให้

บริการตลาดซื้อขายยางแบบข้อตกลงส่งมอบจริง 

(Forward Market) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 

มีเป้าหมายเพื่อเป็นช่องทางให้เกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงที่ เกิด

จากความผันผวนของราคา และให้เกษตรกร

รู้จักการวางแผนทางการตลาด รูปแบบการ

ซื้อขายเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 ไม่อัดก้อน 

รอบการซื้อขาย 60 ตันต่อรอบ และระยะเวลา

ส่งมอบภายใน 7 วัน โดยให้ผู้ซื้อเสนอราคา

ที่ต้องการซื้อในลักษณะของการประมูล ตั้งแต่

เวลา 13.00 – 14.00 น. แล้วผู้ขายจึงเสนอ

ปริมาณที่ต้องการขายตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. 

ซึ่งการเสนอขายจะอยู่บนพื้นฐานของการทราบ

ต้นทุนการผลิตแล้ว เนื่องจากในกระบวนการ

ผลิตยางแผ่นรมควันตั้งแต่การรับน้ำยางจนถึง

การ Cutting ใช้เวลาประมาณ 5-6 วัน 

 ผลจากการเปิดให้บริการถึงปัจจุบันมี

ตลาดกลางยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก

ว. ยางพารา 34 (1) : 32-40 (2556)

อธิวีณ์  แดงกนิษฐ์  อัญญาณี  มั่นคง  และ สุวิทย์  รัตนพงศ์   
สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช1

1 ม.2 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250 โทร. 075-486-309  www.ruberthaiauction.com  

 และ E-mail: nakhonrubber@hotmail.com
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เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเข้ามาใช้บริการ

ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงเพิ่มมากขึ้นอย่าง

รวดเร็ว จากปีแรกที่มีสมาชิกผู้ขายเพียง 38 ราย 

ปัจจุบันมีสมาชิกผู้ขาย 84 ราย โดยเฉพาะ

เกษตรกรที่มีโรงรมส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นจากปีแรก

ที่เปิดดำเนินการมี 21 ราย เป็น 55 ราย ใน

ปีปัจจุบัน (ตารางที่ 1) และผลการซื้อขายยาง

ใ น ต ล า ด ข้ อ ต ก ล ง ส่ ง ม อ บ จ ริ ง มี มู ล ค่ า ถึ ง 

706,636,195 บาท ในช่วง  3  ปีที่ ผ่ านมา 

(ตารางที่  2) โดยพฤติกรรมการขายยางของ

เกษตรกรในแต่ละรอบการซื้อขาย หากราคา

มีแนวโน้มลดลงหรือ เป็นช่ วงราคาผันผวน

ปริมาณการเสนอขายจะเต็มจำนวนในแต่ละรอบ 

แต่หากในช่วงที่ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

ปริมาณการเสนอขายจะน้อยไม่ครบ 60 ตัน 

เนื่ อ งจากในช่ วงที่ ร าคาลดลงหรื อผันผวน 

ระยะเวลา

(ปีงบประมาณ)

ระยะเวลา

(ปีงบประมาณ)

ราคายาง

เฉลี่ย

(บาท/กก.)

ปริมาณยาง

ตกลงซื้อ-ขาย

(กก.)

มูลค่ายาง

(บาท)

จำนวนสมาชิกผู้ประมูล
จำนวนสมาชิกผู้ขาย

การดำเนินงาน

 2553 4 21 17 38

 2554 6 46 30 76

 2555 7 55 29 84

 2553 50 315 103.28 1,368,512 142,996,816

 2554 500 672 140.77 2,407,003 334,772,378

 2555 700 693 103.11 2,316,835 228,867,001

 รวม 1,250 1,680 115.72 6,092,350 706,636,195

ที่มา : รายงานผลการดำเนินงานตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 
 (กุมภาพันธ์, 2556)

ที่มา :  รายงานผลการดำเนินงานตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 
 (กุมภาพันธ์, 2556)

เกษตรกร รวมสถาบันเกษตรกร

เป้าหมาย
(สัญญา)

จำนวนซื้อ-ขาย 
(สัญญา)

ตารางที่ 1  จำนวนสมาชิกตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง

ตารางที่ 2 ผลการซื้อขายยางตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง

ตลาดกลางยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
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เกษตรกรจะแบ่งสัดส่วนในการขายในตลาด

ข้อตกลงส่ งมอบจริ งมากกว่าขายในตลาด

ปัจจุบันเพื่ อประกันความเสี่ยงและป้องกัน

การขาดทุน แต่ในช่วงที่ราคาสูงขึ้นเกษตรกรจะ

แบ่งสัดส่วนในการขายในตลาดปัจจุบันมากกว่า

เพื่อสร้างโอกาสในการหากำไร จึงแสดงให้

เห็นว่าเกษตรกรตัดสินใจเสนอขายภายใต้การ

วิเคราะห์ต้นทุน มีการบริหารความเสี่ยงที่เกิด

จากความผันผวนของราคา และการขายยาง

ผ่านตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงเป็นช่องทาง

ที่ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง จนปัจจุบัน

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีเกษตรกร

ที่ มี โ ร งรมส่ วนตั วมากที่ สุ ดในประ เทศไทย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอด สถาบันวิจัย

ยางจึงพัฒนาตลาดซื้อขายยางแบบข้อตกลง

ส่งมอบจริง ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช

ไปเป็น “ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย” 

โดยพัฒนารูปแบบการซื้อขายให้เป็นสากล เป็น

การซื้อขายผ่านระบบ Internet ให้ผู้ซื้อและ

ผู้ขายเสนอทั้งราคาและปริมาณที่ต้องการซื้อขาย 

เพิ่มชนิดสินค้าเป็น ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิด

ไม่อัดก้อน ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดอัดก้อน 

และยางแท่ง STR 20 

ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง
ประเทศไทย ก้าวที่สำคัญสู่ตลาดโลก
 “ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย 

(Rubberthai Physical Forward Central

Market : Rubberthai PFCM )” กลไกสำคัญ

ที่จะทำให้ราคายางของประเทศไทยมีบทบาท

และและใช้ในการกำหนดราคาในตลาดโลก 

เพราะถึงแม้ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศ

ผู้ ผลิตรายใหญ่ของโลก แต่ ในการกำหนด

ราคาซื้อขายในแต่ละวันยังคงต้องอ้างอิงราคา

จากตลาดล่ ว งหน้ าทั้ งตลาด  S ingapo re 

Exchange : SGX หรือ SICOM ในอดีต ตลาด 

TOCOM และตลาดเซี่ยงไฮ้ ซึ่งผู้ที่เข้าไปซื้อขาย

ในตลาดล่วงหน้ามีทั้งผู้ประกันความเสี่ยงและ

นักเก็งกำไร ทำให้ราคาที่ เกิดขึ้นบางครั้งเกิด

จากการเข้าไปซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้น 

ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของ real demand, real 

supply หรือต้นทุนการผลิตที่แท้จริง ดังนั้น

ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย จึงกำหนด

ให้ทุกสัญญาที่เกิดขึ้นต้องส่งมอบและรับมอบ

สินค้าจริง และต้องถือสัญญาตั้งแต่วันทำสัญญา

จนถึงวันรับมอบและส่งมอบสินค้า ไม่สามารถ

เปลี่ยนมือได้  ชนิดยางที่ เข้ามาซื้อขายในข้อ

ตกลงส่งมอบจริง ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 

ชนิดไม่อัดก้อน ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิด

อัดก้อน และยางแท่ง STR 20 โดยยางแผ่น

รมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัดก้อน ผู้ขายเป็นสถาบัน

เกษตรกรหรือเกษตรกรที่มี โรงรม ผู้ซื้ อ เป็น

ผู้ประกอบการค้ายาง โรงงานยางหรือสถาบัน

เกษตรกรที่มีโรงอัดก้อนเป็นของตนเอง ระยะ

เวลาการส่งมอบ 7 วัน ยางแผ่นรมควันอัดก้อน 

และยางแท่ง STR 20 ผู้ขายเป็นโรงงานยาง 

ผู้ส่งออกยาง หรือเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 

ที่มีใบรับรองมาตรฐาน GMP จากสถาบันวิจัย

ยาง ผู้ซื้อ เป็นบริษัทผู้ผลิตภัณฑ์ยางทั้งในและ

ต่างประเทศ โรงงานยาง ผู้ส่งออกยาง และ

สถาบันเกษตรกร รอบการซื้ อขาย 10 วัน

ทำการ ดังนั้น เพื่อสามารถให้งานวิจัยชิ้นนี้เป็น

ประโยชน์ต่อระบบตลาดกลางยางพาราของ

ประเทศ สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร

จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อการวิจัยในระยะ

ต่อไป ดังนี้

ว. ยางพารา 34 (1), 2556



35

รูปแบบการซื้อขาย 

 จะเป็นการซื้อขายผ่านระบบซื้อขายยาง

อิ เล็กทรอนิกส์  โดยผู้ ซื้ อผู้ ขายเป็น เจ้ าของ 

username และ password เปิดการเสนอ

ซื้อขายในเวลา 13.00 – 15.00 น. ของทุกวัน

ทำการ การรับมอบส่งมอบ ณ โกดังของตลาด

ข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย ซึ่ งอยู่  ณ 

สำนักงานตลาดกลางยางพาราในพื้นที่หรือ

สถานที่ที่คณะกรรมการตลาดกลางข้อตกลง

ส่งมอบจริงประเทศไทยกำหนด โดยผู้ขายได้

รับเงินค่ายางเมื่อส่งมอบยางครบตามกำหนด

ในสัญญา ผู้ซื้อจ่ายเงินค่ายางเมื่อได้รับยางครบ

ตามกำหนดในสัญญา และถือเป็นการสิ้นสุด

สัญญา

ข้อกำหนดในการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 

ชนิดไม่อัดก้อน

 1. การซื้อขายทั้งระบบต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดข้อตกลง

ส่งมอบจริงประเทศไทย 

 2. ผู้ขาย/ผู้ซื้อ ต้องสมัครเป็นสมาชิก

ซื้อขายยางตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง โดยมี

สัญญากำกับแยกเป็นสำนักงานตลาดกลาง

ยางพาราในพื้นที่ของสถาบันวิจัยยาง กรม

วิชาการเกษตร โดยทุกรายต้องผ่านการประเมิน

ศักยภาพด้านการผลิตและคุณภาพยางจากคณะ

กรรมการตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย

 3. การลงทะเบียนสมาชิก

  3.1 เอกสารและคุณสมบัติของผู้ขาย

   (1) ต้องเป็นสถาบันเกษตรกร 

หรือ เกษตรกรที่มีโรงรม โดยต้องเป็นสมาชิก

ผู้ ขายยางแผ่นรมควันของสำนักงานตลาด

กลางยางพาราในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

   (2) เอกสารประกอบการยื่นลง

ทะเบียน

    -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

    - กรณีสถาบันเกษตรกรเป็น

นิติบุคคล ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและผู้รับ

มอบอำนาจ

    - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่

สำนักงานตลาดกลางยางพารานั้นๆ กำหนด

  3.2 เอกสารและคุณสมบัติของผู้ซื้อ 

   (1) เป็นผู้ประกอบการค้ายาง 

โรงงานยาง ซึ่ งต้องมีคุณสมบัติ เป็นสมาชิก

ของสมาคมยางพาราไทย หรือสถาบันเกษตรกร

ที่มี โรงงานอัดก้อนเป็นของตนเอง โดยต้อง

เป็นสมาชิกของสำนักงานตลาดกลางยางพารา

   (2) กรณีสมาชิกนอกเหนือจาก

ข้อ 3.2 (1) ผู้สมัครเป็นสมาชิกผู้ซื้อต้องได้รับ

การรับรองจากสมาชิกผู้ซื้อรายเดิมอย่างน้อย 

1 ราย

   (3) เอกสารประกอบการยื่นลง

ทะเบียน

    - สำเนาใบสำคัญแสดงการ

จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน พร้อมหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    - สำเนาใบอนุญาตค้ายาง 

    - หนังสือมอบอำนาจพร้อม

ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

    - ส ำ เ น า ท ะ เ บี ย น บ้ า น แ ล ะ

สำ เนาบัตรประจำ ตั วประชาชนของผู้ มอบ

อำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

    - หนังสือรับรองการประกอบ

ธุรกิจยางจากสมาคมยางพาราไทย หรือจาก

ตลาดกลางยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก



36

สมาชิกผู้ซื้อในสำนักงานตลาดกลางยางพารา

นั้นๆ

    - ใบรับรองฐานะทางการเงิน

ของธนาคารพาณิชย์ย้อนหลัง 6 เดือน

    - กรณีที่ ไม่มีหนังสือรับรอง

การประกอบธุรกิจยางจากสมาคมยางพาราไทย 

หรือจากสมาชิกผู้ซื้อในสำนักงานตลาดกลาง

ยางพารานั้นๆ ต้องมีหนังสือรับรองค้ำประกัน

จากธนาคาร วงเงินไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท และ

หนังสือรับรองค้ำประกันจากธนาคารใช้เฉพาะ

สำนักงานตลาดกลางยางพาราที่สมัครเป็น

สมาชิกเท่านั้น 

 4. สินค้ายางที่จะทำการซื้อขาย 

  (1) ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดไม่อัด

ก้อนซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากเจ้าหน้าที่

คัดคุณภาพของสำนักงานตลาดกลางยางพารา

ในพื้นที่ 

  (2) การคัดคุณภาพใช้มาตรฐานที่

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร กำหนด

  (3) เจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดกลาง

ยางพาราเป็นผู้คัดคุณภาพยาง กรณีตรวจพบ

สิ่งปลอมปนในแผ่นยาง จะห้ามมิให้นำยาง

เข้ามาขายสำนักงานตลาดกลางยางพารา หรือ

แล้วแต่กรณีขึ้นอยู่กับเจตนาและความถี่ที่ตรวจ

พบสิ่ งปลอมปน ทั้ งนี้สำนักงานตลาดกลาง

ยางพาราจะพิจารณาสถานภาพการเป็นสมาชิก

ซึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตลาดข้อตกลง

ส่งมอบจริงแห่งประเทศไทยกำหนด

  (4) ปริมาณการซื้อขาย เป็นหน่วยการ

ซื้อขาย หน่วยละ 1 ตัน

  (5) การนำยางเข้าตลาด ต้องนำเข้า

เป็นจำนวนหน่วยการซื้อขาย และปริมาณรวม 

บวก/ลบ ไม่เกิน 100 กิโลกรัม

  (6) ปริมาณการเสนอขายรวมไม่เกิน 

80% ของกำลังการผลิตรวมของผู้ขายในรอบ 

7 วัน

  (7) กรณีที่มีปัญหาหรือข้อพิพาทเรื่อง

คุณภาพยางให้ถือการตัดสินของผู้อำนวยการ

สำนักงานตลาดกลางยางพาราเป็นที่สิ้นสุด

 5. การซื้อขาย

  (1) ทำการซื้อขายผ่านระบบซื้อขาย

ยางอิเล็กทรอนิกส์โดยผู้ซื้อและผู้ขายเป็นเจ้าของ

ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) 

ต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น

แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่ากรณีใดหากไม่ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในสัญญาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตาม

กฎหมายต่อไป

  (2) การซื้อขายจะต้องทำสัญญาซื้อขาย

ตามที่คณะกรรมการตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง

ประเทศไทยกำหนด

   (3) รอบการซื้อขาย 7 วัน

   (4) การเสนอซื้อเสนอขาย เริ่มในเวลา 

13.00 – 15.00 น.

   (5) ใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาด

ปัจจุบัน (Spot Market) ณ วันที่ทำการซื้อขาย 

เป็นราคากลางในการเสนอซื้อ/เสนอขาย และ

ทำการหยุดตลาด 30 นาที หากราคาเสนอซื้อ/

เสนอขายบวกหรือลบต่างจากราคากลาง 3 บาท

 6. การจ่ายเงินค่ายาง

   (1) ผู้ขายได้รับเงินค่ายางเมื่อส่งมอบ

ยางครบตามสัญญา โดยโอนเข้าบัญชีผู้ขายผ่าน

ธนาคารที่สำนักงานตลาดกลางยางพาราในพื้นที่

กำหนด

   (2) ผู้ซื้อจ่ายเงินค่ายางให้สำนักงาน

ตลาดกลางยางพารา เมื่อรับมอบยางครบตาม

สัญญาเข้าบัญชีสำนักงานตลาดกลางยางพารา

ว. ยางพารา 34 (1), 2556
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ในพื้นที่กำหนด

 7. การรับมอบ/ส่งมอบ 

   (1) ผู้ขายและผู้ซื้อ ส่งมอบและรับมอบ

สินค้า ณ โกดังที่ทำการของสำนักงานตลาด

กลางยางพาราในพื้นที่  หรือสถานที่ที่คณะ

กรรมการตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย

กำหนด

   (2) ผู้ซื้อต้องรับมอบสินค้าทันทีเมื่อ

ได้รับมอบสินค้าครบตามสัญญา 

 8. การสิ้นสุดสัญญา

   (1) ผู้ขาย สิ้นสุดสัญญาเมื่อส่งมอบ

ยางให้แก่สำนักงานตลาดกลางยางพาราใน

พื้นที่ครบตามจำนวนในสัญญา 

   (2) ผู้ซื้อ สิ้นสุดสัญญาเมื่อได้รับมอบ

ยางครบ และจ่ายเงินค่ายางครบตามจำนวน

ในสัญญา

ข้อกำหนดในการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 

อัดก้อน และยางแท่ง STR 20

 1. การซื้อขายทั้งระบบต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตลาดข้อตกลง

ส่งมอบจริงประเทศไทย 

 2. ผู้ขาย/ผู้ซื้อ ต้องสมัครเป็นสมาชิก

ซื้อขายยางตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง โดยมี

สัญญากำกับแยกเป็นสำนักงานตลาดกลาง

ยางพาราในพื้นที่ของสถาบันวิจัยยาง กรม

วิชาการเกษตร โดยทุกรายต้องผ่านการประเมิน

ศักยภาพด้านการผลิตและคุณภาพยางจากคณะ

กรรมการตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย

 3. การลงทะเบียนสมาชิก

  3.1 เอกสารและคุณสมบัติของผู้ขาย

   (1) เป็นโรงงานยาง ผู้ส่งออกยาง 

และต้องเป็นสมาชิกของสมาคมยางพาราไทย  

   (2) กรณีเป็นสถาบันเกษตรกร 

หรือเกษตรกรที่มีโรงอัดก้อน และโรงงานยาง 

มีใบรับรองมาตรฐาน GMP ของสถาบันวิจัยยาง

   (3) เอกสารประกอบการยื่นลง

ทะเบียน

    -  หนังสือรับรองความเป็น

สมาชิกสมาคมยางพาราไทยอายุไม่มากกว่า 

3 เดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน GMP 

จากสถาบันวิจัยยาง 

    -  ส ำ เ น า บั ต ร ป ร ะ จ ำ ตั ว

ประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และผู้มอบอำนาจ

    - กรณีสถาบันเกษตรกรเป็น

นิติบุคคล ให้ทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครและผู้รับ

มอบอำนาจ

    - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาที่สำนักงาน

ตลาดกลางยางพารานั้นๆ กำหนด

  3.2 เอกสารและคุณสมบัติของผู้ซื้อ 

   (1)  เป็นโรงงานยาง ผู้ส่งออกยาง 

และต้องเป็นสมาชิกของสมาคมยางพาราไทย  

   (2 )  เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ยาง 

โรงงานยาง ผู้ส่งออก ที่ไม่เป็นสมาชิกสมาคม

ยางพาราไทย หรือสถาบันเกษตรกร หรือ 

เกษตรกรที่ มี โ รงอัดก้อนที่ มีหนั งสือรับรอง

ค้ำประกันจากธนาคาร วงเงินไม่น้อยกว่า 2 

ล้านบาท และหนังสือรับรองค้ำประกันจาก

ธนาคารใช้เฉพาะสำนักงานตลาดกลางยางพารา

ที่สมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น

   (3) โรงงานยาง ผู้ส่งออกยางที่

ไม่ได้ เป็นสมาชิกสมาคมยางพาราไทย หรือ

สถาบันเกษตรกร ต้องได้รับการรับรองจาก

สมาชิกผู้ซื้อรายเดิมอย่างน้อย 2 ราย

ตลาดกลางยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
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   (4 )  เป็นบริษัทผลิตภัณฑ์ยาง

ต่างประเทศที่มีความเชื่อถือและมีประวัติที่

สามารถตรวจสอบได้ ต้องมีหนังสือรับรองค้ำ

ประกันจากธนาคารในประ เทศไทย  หรื อ

ธนาคารต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย 

วงเงินไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และหนังสือ

รับรองจากบริษัทที่เป็นคู่ค้าในประเทศไทยที่มี

อายุไม่เกิน 6 เดือน อย่างน้อย 2 บริษัท หรือ

หนังสือรับรองการทำธุรกรรมทางยางพาราจาก

สมาคมยางพาราไทย หนังสือรับรองค้ำประกัน

จากธนาคาร และเอกสารอื่น  ให้ใช้ เฉพาะ

สำนักงานตลาดกลางยางพาราที่สมัครเป็น

สมาชิกเท่านั้น

   (5) เอกสารประกอบการยื่นลง

ทะเบียน

    -  หนังสือรับรองความเป็น

สมาชิกสมาคมยางพาราไทยอายุไม่มากกว่า 

3  เดื อนหรื อหนั งสื อรับรองค้ ำประกันจาก

ธนาคาร วงเงินไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท

    - สำเนาใบสำคัญแสดงการ

จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน พร้อมหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

    - สำเนาใบอนุญาตค้ายาง 

หรือใบประกอบธุรกิจยาง

    -  สำเนาทะเบียนบ้านและ

สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและ

ผู้รับมอบอำนาจ

    - หนังสือมอบอำนาจพร้อม

ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

    - ใบรับรองฐานะทางการเงิน

ของธนาคารพาณิชย์ย้อนหลัง 6 เดือน

    -  เอกสารอื่นที่ตลาดกลาง

ยางพารานั้นๆ พิจารณาเห็นว่าจำเป็นและต้อง

เรียกหาเพิ่มเติม เพื่อยืนยันความมั่นคงและ

ความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อ

 4. สินค้าที่ทำการซื้อขาย 

  (1) ประเภทของสินค้า

   - ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดอัด

ก้อน น้ำหนัก 111.11 กิโลกรัม/ก้อน พร้อม 

M a r k i n g  คุ ณ ภ า พ แ ล ะ แ ห ล่ ง ผ ลิ ต  ต า ม

มาตรฐาน GMP หรือยางของโรงงานที่ เป็น

สมาชิกสมาคมยางพาราไทย

   -  ยางแผ่นรมควันชั้น  3 ชนิด

อัดก้อน น้ำหนัก  35 กิ โลกรัม/ก้อน พร้อม 

M a r k i n g  คุ ณ ภ า พ แ ล ะ แ ห ล่ ง ผ ลิ ต ต า ม

มาตรฐาน GMP หรือยางของโรงงานที่ เป็น

สมาชิกสมาคมยางพาราไทย

   -  ยางแท่ง STR 20 พร้อมใบ

รับรองคุณภาพ

  (2) ปริมาณการซื้อขาย เป็นหน่วยการ

ซื้อขาย หน่วยละ 5 ตัน

  (3) ปริมาณการเสนอขายรวมไม่เกิน 

80% ของกำลังการผลิตรวมของผู้ขายในรอบ 

15 วัน

  (4) สินค้ายางที่มีปัญหาคุณภาพหรือ

สิ่งปลอมปน เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย

  (5) กรณีที่มีปัญหาหรือข้อพิพาทเรื่อง

คุณภาพยางให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการ

ตลาดข้อตกลงส่งมอบจริงประเทศไทย

 5. การซื้อขาย

  (1) ทำการซื้อขายผ่านระบบซื้อขาย

ยางอิ เล็ กทรอนิกส์ โดยผู้ ซื้ อและผู้ ขายเป็น

เจ้าของชื่อผู้ ใช้  (username) และรหัสผ่าน 

(password) ต้องรับผิดชอบในกรณีที่มีความ

ผิดพลาดเกิดขึ้นแต่เพียงผู้ เดียวไม่ว่ากรณีใด 

หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจะต้อง

ว. ยางพารา 34 (1), 2556
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ชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมายต่อไป

  (2)  การซื้ อขายจะต้องทำสัญญา

ซื้อขายตามที่คณะกรรมการตลาดข้อตกลง

ส่งมอบจริงประเทศไทยกำหนด

  (3) รอบการซื้อขาย 10 วันทำการ

  (4) การเสนอราคาซื้อขาย เริ่มในเวลา 

13.00 – 15.00 น. ของวันทำการที่สำนักงาน

ตลาดกลางยางพารากำหนด

  (5) ราคากลางในการเสนอซื้อ/เสนอ

ขาย และทำการหยุดตลาด 30 นาที หากราคา

เสนอซื้อ/เสนอขาย บวกหรือลบต่างจากราคา

กลางที่คณะกรรมการกำหนด

  (6) ผู้ซื้อ /ผู้ขายต้องมีการวางหลัก

ประกันสัญญา 10% โดย

   - ผู้ซื้อวางเงินมัดจำ 10% ของ

มูลค่ายาง และให้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าสินค้า

ยางเพื่อการรับมอบยางเบื้องต้น ในกรณีที่

ไม่สามารถรับมอบยางได้  ผู้ซื้อยินดีให้ เป็น

ค่าทำขวัญแก่ผู้ขายเต็มจำนวนที่วางเงินมัดจำ

   - ผู้ขาย วางเงินมัดจำหรือยาง

แผ่นรมควันชั้น 3 ชนิดอัดก้อน 10% ของมูลค่า

ยาง กรณีหลักประกันสัญญาเป็นยางแผ่น

รมควันชั้น 3 ชนิดอัดก้อน หลักประกันจะถูก

นำไปรวมกับปริมาณยางที่ต้องส่งมอบให้ครบ

ตามสัญญาและให้ถือว่าเป็นการขายสินค้า

ยางที่ ได้ส่งมอบสินค้าเบื้องต้น ในกรณีที่ ไม่

สามารถส่งมอบยางได้ ผู้ขายยินดีให้เป็นค่า

ทำขวัญแก่ผู้ซื้อเต็มจำนวนที่วางสินค้ายางหรือ

เงินมัดจำเต็มจำนวน

  (7) กรณีผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถ

วางเงินมัดจำเป็นเงินไทย ผู้ทำธุรกรรมต้อง

วางเงินมัดจำและจ่ายเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยนคิด ณ วันตกลงซื้อขาย

 6. การจ่ายเงินค่ายาง

  (1) สมาชิกผู้ขายยางได้รับเงินค่า

ยางเมื่อส่งมอบยางครบตามสัญญา โดยโอน

เข้าบัญชีผู้ขายผ่านธนาคารที่สำนักงานตลาด

กลางยางพาราในพื้นที่กำหนด

  (2) ผู้ซื้อจ่ายเงินค่ายางให้สำนักงาน

ตลาดกลางยางพาราเมื่อรับมอบยางครบตาม

สัญญา เข้าบัญชีสำนักงานตลาดกลางยางพารา

ในพื้นที่กำหนด

  (3) การจ่ายเงินมัดจำ สมาชิกผู้ซื้อและ

ขายยางต้องโอนเงินเข้าบัญชีสำนักงานตลาด

กลางยางพาราในพื้นที่กำหนด

 7. การรับมอบ/ส่งมอบ 

  (1) ผู้ขายและผู้ซื้อ ส่งมอบและรับมอบ

สินค้า ณ โกดังที่ทำการของสำนักงานตลาด

กลางยางพาราในพื้นที่  หรือสถานที่ที่คณะ

ก ร ร ม ก า ร ต ล า ด ข้ อ ต ก ล ง ส่ ง ม อ บ จ ริ ง แ ห่ ง

ประเทศไทยกำหนด

  (2) ผู้ซื้อในประเทศจะต้องแต่งตั้ ง

ตัวแทนรับมอบจากผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 

และต้องรับมอบสินค้าทันที เมื่อครบกำหนด

ตามสัญญา 

  (3) ผู้ซื้อต่างประเทศจะต้องมอบหมาย

บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือเอกชน

ที่ได้รับมอบอำนาจ ที่มีสถานที่ที่ตั้งหรือที่อยู่

ในประเทศไทย ผู้รับมอบ ณ ที่ทำการที่สำนักงาน

ตลาดกลางยางพารากำหนด โดยทำเป็นเอกสาร

ยืนยันประกอบการทำสัญญาทุกครั้ง และให้

ถือว่าเอกสารยืนยันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

 8. สิ้นสุดสัญญา

  (1) ผู้ขาย สิ้นสุดสัญญาเมื่อส่งมอบ

ยางให้แก่สำนักงานตลาดกลางยางพาราใน

พื้นที่ครบตามจำนวนในสัญญา 

ตลาดกลางยางพาราไทย ก้าวไกลสู่ตลาดโลก
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  (2) ผู้ซื้อ สิ้นสุดสัญญาเมื่อได้รับมอบ

ยางครบ และจ่ายเงินค่ายางครบตามจำนวน

ในสัญญา

สรุป
 จากรูปแบบตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง

ประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น จะทำให้สามารถขยาย

การให้บริการตลาดได้กว้างขึ้น ผู้ซื้อผู้ขายมี

ความหลากหลายตั้ งแต่ เกษตรกร โรงงาน 

ผู้ส่ งออก จนถึงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ทั้ งใน

และต่างประเทศ ผู้ซื้อผู้ขายสามารถส่งมอบ

และรับมอบสินค้าได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ 

ช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนทางการตลาด สร้าง

โอกาสให้เกษตรกรมีการพัฒนาจากการผลิตยาง

แผ่นดิบเป็นยางแผ่นรมควันหรือรวมกลุ่มเป็น

ผู้ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน สร้างโอกาส

ในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ และมีราคา

ที่มีเสถียรภาพซึ่งเกิดจากความต้องการที่แท้จริง

เพื่อใช้อ้างอิงในการซื้อขายยาง ทั้งในระดับ

ประเทศและระดับโลก
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สรุปสถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ.2555 
และแนวโน้มในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2556

ว. ยางพารา 34 (1) : 41-45 (2556)

เยี่ยม ถาวโรฤทธิ์
บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด 

1. สถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดยรวม
ไตรมาสที่ 4 และแนวโน้มในไตรมาสที่ 1 
ของปี พ.ศ. 2556
 จากรายงานล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มกราคมนี้

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) ได้

พยากรณ์ว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

โลกในปีนี้  จะสูงกว่าในปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

ปัญหาเศรษฐกิจของโลกโดยรวมจะลดลงจาก

ปีที่ผ่านมา โดยอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ

โลกจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.2 ต่อปี ในปี พ.ศ. 

2555 เป็นร้อยละ 3.5 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2556 และ

จะขยายตัวเป็นร้อยละ 4.1 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2557

 สำหรับอัตราการขยายตัวของประเทศกลุ่ม

เศรษฐกิจพัฒนาแล้ ว  โดยเฉพาะประเทศ

สหรัฐอเมริกา อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

จะลดลงจากร้อยละ 2.3 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2555 

เป็นร้อยละ 2.0 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2556 เนื่องจาก

นโยบายการปรับลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มภาษีของ

รัฐบาลกลาง อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับ

สูง (ร้อยละ 7.9 ในเดือนมกราคม) และปัญหา

การขาดดุลการค้าที่ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง 

 ประเทศจีนมีอัตราการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจชะลอตัวลงจากร้อยละ 9.3 ต่อปี  

ในปี  พ.ศ. 2554 มาอยู่ที่ ร้อยละ 7.8 ต่อปี  

ในปี พ.ศ. 2555 เนื่องจากการส่งออกและการ

บริโภคภายในประเทศที่ลดลงจากผลกระทบ

ของเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย และคาดว่า ในปี 

พ.ศ.  2556 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 

8.2 ต่อปี เนื่องจากรัฐบาลกลางมีนโยบายกระตุ้น

เศรษฐกิจในประเทศ และคาดว่าเศรษฐกิจ

ของโลกจะฟื้นตัวขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ

เศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว ทำให้ความต้องการสินค้า

และบริการจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น

 ในส่วนของกลุ่มยูโร (17 ประเทศ) มี

แนวโน้มว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นในปี พ.ศ. 

2556 เพราะความร่วมมือของประเทศในกลุ่ม

ที่ จะระดมเงินช่ วย เหลือประ เทศสมาชิกที่

ประสบปัญหาหนี้สาธารณะที่อยู่ในระดับสูง เช่น 

กรีซ สเปน โปรตุเกส และอิตาลี เป็นต้น โดย

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะหดตัวลดลง

จากร้อยละ 0.4 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2555 เป็น

หดตัวร้อยละ 0 .2  ต่อปี  ในปี  พ.ศ.  2556 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาอัตราการว่างงานที่ยัง

สูงอยู่ของประเทศในกลุ่มยูโรยังเป็นอุปสรรคที่

สำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

 สำหรับประเทศญี่ปุ่นซึ่ งประสบภาวะ
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เงินฝืดและปัญหาค่าเงินเยนที่แข็งค่า จนเป็น

อุปสรรคต่อการส่ งออกของประเทศในปีที่

ผ่านมา แต่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจยัง

ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.0 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2555 

ส่วนในปี พ.ศ. 2556 IMF พยากรณ์ว่าอัตรา

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะขยาย

ตัวลดลงเหลือร้อยละ 1.2 ต่อปี อย่างไรก็ตาม 

ปรากฏว่าค่าเงินเยนได้อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน หากค่าเงินเยนยังอ่อนตัวในปี พ.ศ. 

2556 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศญี่ปุ่นอาจจะสูงกว่าที่ IMF พยากรณ์ไว้

 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติได้รายงานว่า ประเทศไทยมีอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 6.4 ต่อปี ในปี 

พ.ศ. 2555 เนื่องจากรัฐบาลใช้นโยบายกระตุ้น

การบริโภคภายในประเทศ เช่น โครงการคืน

ภาษีรถคันแรก โครงการลดภาษีบ้านหลังแรก 

โครงการจำนำข้าว และโครงการประกันราคา

ยางพารา เป็นต้น ในขณะที่การส่งออกยังได้

ดุลการค้า ส่วนในปี พ.ศ. 2556 คาดว่า อัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจะอยู่

ที่ ร้ อยละ 4.5  –  5 .5  ต่อปี  ทั้ งนี้  ขึ้ นอยู่ กับ

รายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการโดยรวม

ของประเทศ หากการส่งออกไม่เพิ่มขึ้นจะส่ง

ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล การ

จ้างงาน และหนี้ภาคครัว เรือนที่จะนำไปสู่

ปัญหาทางด้านสังคมได้ 

 ดังนั้น จึงคาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

โดยรวมของโลกในปีพ.ศ. 2556 จะเป็นผลดี

ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และราคายางพารา

ด้วย

ภาพที่ 1 ราคายางพาราไทยปี พ.ศ.2554-2556

ที่มา: บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด

ว. ยางพารา 34 (1), 2556



43

2. สถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาส
ที่ 4 ของปี พ.ศ. 2555
 ราคายางพาราเฉลี่ยภายในประเทศ

ไตรมาสที่  4 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่  3 (ราย

ละเอียดตามตารางที่  1) โดยราคายางพารา

ภายในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือน

เมษายนถึงเดือนกันยายน เนื่องจากเศรษฐกิจ

โลกชะลอตัวลง และนักลงทุนมีความกังวล

เกี่ยวกับปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศ

ยู โ รที่ ยืด เยื้ อ  ทำให้สภาไตรภาคียางพารา 

(International Tripartite Rubber Council: 

ITRC) ตกลงกำหนดเป้าหมายลดการส่งออก

ยางพาราปริมาณ 300,000 ตัน ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 

เนื่องจากราคายางพาราในตลาดโลกปรับตัว

ลดลงอย่างรุนแรงเหลือเพียง 2.54 เหรียญ

สหรัฐ/กก. (ประมาณ 76.20 บาท/กก.) ในเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2555

 จากการดำเนินมาตรการลดการส่งออก

ข้ า ง ต้ น  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ร า ค า ย า ง พ า ร า ใ น เ ดื อ น

กันยายนถึ งตุลาคมปรับตั วสู งขึ้ นก่อนที่ จะ

ปรับตัวลดลงในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจาก

รายงานตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของจีนลดลงในไตรมาสที่ 3 จากไตรมาสที่ 2 

ข่าวความขัดแย้งระหว่างประเทศจีนกับญี่ปุ่น

ในเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะ

เซ็งกะกุในประเทศญี่ปุ่น หรือหมู่เกาะเตียวหยู

ในประเทศจีน และความกังวลเกี่ยวกับปัญหา

หนี้สาธารณะของประเทศอิตาลี สเปน และ

กรีซ

 ราคายางพาราได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง จากกลางเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2555 เนื่องจากการอ่อนค่า

ของเงิน เยน นายบาราค โอบามา ได้ เป็น

ประธานาธิบดีสมัยที่สอง ทำให้นโยบายแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจมีความต่อเนื่อง การแต่งตั้ง

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์คนใหม่ของประเทศ

จีนเป็นไปอย่างเรียบร้อย และปัจจัยพื้นฐาน

ของยางพาราอยู่ในภาวะที่ปกติ 

3. สถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาส
ที่ 1 ของปี พ.ศ. 2556
 ราคายางพาราได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องจากกลางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 

จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 เนื่องจาก

เงินเยนยังอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง แต่ราคา

ยางพารากลับปรับตัวลดลงอีกครั้ งในเดือน

กุมภาพันธ์  เนื่ อ งจากข่ าวสต็อกยางพารา

และยางสังเคราะห์ที่ เมืองชิงเต่า ประเทศจีน 

เพิ่มขึ้นจากระดับ 281,000 ตันเป็น 330,600 

ตัน วันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนระหว่าง 11 – 

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ข่าวตัวเลขอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 

2555 ของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ

ยู โร  ญี่ปุ่นหดตัวลง และข่าวธนาคารกลาง

ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะยุติมาตรการ

อัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบก่อนครบกำหนด 

 ราคายางพาราในเดือนมีนาคมยังคง

ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ 

แม้ว่าเงินเยนญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัว

ลงและมี เสถียรภาพ เนื่องจากนักลงทุนยัง

กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่สะท้อน

ผ่านความผันผวนของตลาดหุ้นทั่ ว โลก ใน

ขณะเดียวกัน นักเก็งกำไรในตลาดซื้อขายสินค้า

โภคภัณฑ์ล่วงหน้า รวมทั้งยางพารามีการเทขาย

สัญญาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความเชื่อมั่น

สรุปสถานการณ์ราคายางพารา
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ว่าราคาจะปรับตัวลงไปอีก แม้ว่าปริมาณผล

ผลิตยางพาราลดลงเพราะต้นยางผลัดใบอย่าง

เต็มที่ และยอดจำหน่ายรถยนต์ในตลาดที่สำคัญ

ของโลก ได้แก่ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ยังคง

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นกลุ่มประเทศ

ยุโรป และญี่ปุ่น

 ดังนั้น คาดว่าราคายางพาราเฉลี่ยใน

ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2556 จะใกล้เคียงกับราคา

ยางพาราเฉลี่ยในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2555

สรุปสถานการณ์ราคายางพารา



พืชผลิตยางธรรมชาติรายใหม่ : วายยูเล่

ว. ยางพารา 34 (1) : 46-55 (2556)

อารักษ์ จันทุมา 
กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร

 พืชมากกว่า 1,200 ชนิด ที่สามารถให้

น้ำยางได้ แต่ชนิดที่ปลูกเป็นการค้าทั่วโลก มี

กำลังผลิต 10 ล้านตันต่อปี คือ ต้นยางพารา 

(Hevea  brasiliensis) เป็นไม้ยืนต้นเขตร้อนชื้น

อายุยืนนับร้อยปี อยู่ในวงศ์  Euphorbiaceae 

พันธุ์ปลูกเป็นการค้า มีความสูง 25 – 32 เมตร 

ผลผลิตน้ำยางได้จากต้นไม้ชนิดนี้ถือว่าเป็น

กุญแจสำคัญในการผลิตพลาสติกยางธรรมชาติ 

(Natural rubber plastic) ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ

ผลิตยางล้อ รองเท้า กาว ถุงมือผ่าตัด และ

ถุงยางอนามัย ปัจจุบันทั่วโลกต้องนำเข้ายาง

ธรรมชาติจากประเทศผู้ปลูกยางรายใหญ่

ระดับโลก คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และ

เวียดนาม เนื่องจากยางธรรมชาติมีปริมาณใช้

มากขึ้นตามกำลังผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ 

ดังนั้น เพื่อลดการผูกขาดยางธรรมชาติจากผู้ผลิต

รายใหญ่ของโลกในเอเชีย ผู้ใช้ยางกลุ่มประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว จึงพยายามผลิตยางธรรมชาติ

จากพืชชนิดใหม่หรือโดยวิธีอื่นๆ ให้เป็นการค้า

เพื่อลดความเสี่ยงขาดแคลนยาง ดังข่าวสาร

ยางโลก ที่ลงใน GlobalTireNews.com วันที่ 16 

สิงหาคม 2555  กล่าวว่า สามประเทศผู้ผลิตยาง

มากที่สุดได้ร่วมกันตัดลดการส่งออกยาง สี่แสน

ห้าหมื่นตัน เพื่อยกระดับราคายางธรรมชาติ 

เตือนภัยสวนยาง

พืชชนิดใหม่ที่กำลังวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้น 

มีแนวโน้มมากชนิดแรก คือ วายยูเล่ (Guayule, 

Parthenium  argentatum) และรัสเซีย แดนดิ

ไลออน (Russian Dandelion, Taraxacum kok-

saghyz) พืชทั้งสองชนิดนี้  จัดอยู่ในวงศ์พวก

ดอกทานตะวัน (Asteraceae) มีน้ำยาง สูตร

โครงสร้างเคมีคล้ายน้ำยางจากต้นยางพารา จัด

เป็น cis isoprene เหมือนกัน แต่องค์ประกอบ

ในน้ำยางแตกต่างไปบ้าง สามารถทำผลิตภัณฑ์

ยางได้ทุกชนิดเหมือนน้ำยางจากต้นยางพารา 

และยังไม่มีรายงานสารก่อเกิดอาการแพ้ รวมทั้ง

ปรับปรุงพื้นที่ทะเลทรายให้เป็นพื้นที่ปลูกพืช 

ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบการค้าที่ไม่ใช่ภาษีในแง่

การเก็บเกี่ยวก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 

Gas Reduction, Carbon Sequestration)

ความเป็นไปได้ ในการพัฒนาผลิตพืช
ให้น้ำยางชนิดใหม่

 ต้นยางวายยู เล่  เป็นพืชพื้นเมืองแถบ

ทะเลทรายตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกและ

ตอนใต้ของรัฐเท็กซัสสหรัฐเมริกา เป็นพืชเขต

กึ่งแห้งแล้ง (semi-arid) ปริมาณน้ำฝน 230-

400 มิลลิเมตรต่อปี เป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 60 

เซนติเมตร ระบบรากลึก 6 เมตร มีอายุ 30-40 ปี  
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พืชอีกชนิดหนึ่งที่มีพัฒนาการสามารถปลูกได้ดี

ในกลุ่มประเทศยุโรปเหนือ และยุโรปตะวันออก 

คือ รัสเซีย แดนดิไลออน มีถิ่นกำเนิดในหุบเขา

เทียนซาน รัสเซียตอนใต้ ประเทศคาซัสถาน 

ติดต่อกับธิเบต  เขตปกครองประเทศจีน พื้นที่

มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาพืชยางธรรมชาติ

ชนิดใหม่ในเขตกึ่งแห้งแล้งทะเลทรายทั้งหมด

ของโลก เช่น โมรอกโค เขตทะเลทรายซาฮาลา  

อัฟริกาเหนือ  เอเซียตะวันออกกลาง  เขตเมดิเตอร์

เรเนียน ตอนใต้ประเทศฝรั่งเศสและสเปน เขต

ทะเลทรายในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก ตอนใต้

ประเทศออสเตรเลีย ยุโปตะวันออก ตอนใต้

ประเทศรัสเซีย ประเทศคาซัสถาน พืชเหล่านี้

ทนอุณหภูมิสูง และทนอุณหภูมิต่ำได้ถึง -8.1 

องศาเซลเซียส สามารถทนอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์

องศาเซลเซียสในฤดูหนาวได้ถึง 53 วัน พื้นที่

เหล่านี้ มีปริมาณน้ำฝน 250-600 มิลลิเมตร/ปี 

ลักษณะพฤกษศาสตร์ ความแตกต่าง 
ต้นยางวายยูเล่  และต้นยางพารา

 ต้นยางวายยูเล่ (Guayule) ไม่มีท่อน้ำยาง 

แต่น้ำยางจะอยู่ในผนังส่วนนอกของเซลล์แต่ละ

เซลล์ มีมากในส่วนที่เกิดใหม่ ส่วนที่เป็นเซลล์เก่า 

มักทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ ผลผลิตน้ำยาง 2 ใน 3 

ได้จากส่วนของลำต้นและแขนง ส่วนที่เหลืออยู่

ในราก แต่ในใบและดอกไม่มีน้ำยาง (ภาพที่ 1) 

กระบวนการผลิตจะนำส่วนต้นและแขนงมา

ตัดแล้วบด แล้วสกัดแยกน้ำยางออกจากกาก 

ส่วนต้นยางพารา (Hevea) (ภาพที่ 2) น้ำยาง

จะอยู่ในท่อน้ำยาง ผลผลิตน้ำยางได้จากการ

ภาพที่ 1  ลักษณะเซลล์ต้นยางวายยูเล่  (ดัดแปลงจาก Sfeir, N.,  2012 ภาพจาก Pour la Science,2010)

เตือนภัยสวนยาง
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กรีดตัดท่อน้ำยางในเปลือกยาง ทำให้น้ำยาง

ที่มีอยู่ในท่อน้ำยางไหลทะลักออกมาชั่วระยะ

หนึ่งแล้วหยุด

การขยายพันธุ์ ปลูก เก็บเกี่ยว 
และสกัดน้ำยางวายยูเล่  

การขยายพันธุ์และการปลูก  

 ใช้เมล็ด ซึ่งเป็นเมล็ดพืชน้ำมันขนาดเล็ก

มาก ขยายพันธุ์ปลูก 2 แบบคือ เพาะเมล็ดใน

เรือนเพาะชำแล้วย้ายต้นกล้าอายุ 2-3 เดือน

ปลูกลงแปลง อีกวิธีคือ ปลูกเมล็ดลงแปลง

โดยตรง ทั้ งสองวิธี  ต้องให้น้ำหลังปลูก แต่

ไม่ให้มีน้ำขัง เพื่อให้มีต้นปลูกรอดตายสำเร็จ

สูงสุด

การเก็บเกี่ยว 

 มี  2 วิธี  คือ เก็บทั้งรากและลำต้นส่ง

โรงงานโดยเร็ว อีกวิธีคือ ตัดลำต้นเหนือพื้นดิน 

5 เซนติเมตร เหลือตอไว้ ให้แตกขึ้นมาใหม่เก็บ

เกี่ยวรอบต่อไป อายุเก็บเกี่ยวโดยทั่วไป 4 ปี 

(ภาพที่ 3, A-K และภาพที่ 4, A-L) การเก็บ

เกี่ยวต้องส่งเข้าโรงงานให้เร็วที่สุด  อย่างช้าไม่เกิน 

10 วัน ยังไม่มีผลเสียต่อน้ำยางในต้นสด โรงงาน

ควรมีกำลั ง รับการนำเข้ าวัตถุดิบ  17 ,000 

กิโลกรัมมวลชีวภาพต้นแห้งต่อวัน เป็นเวลา 

4 เดือนต่อปี  และต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย 

ต้ อ ง มี พื้ น ที่ ป ลู ก เ พื่ อ ก า ร น ำ เ ข้ า วั ต ถุ ดิ บ ใ ห้

เพียงพอ ต้องมีแรงงานและระบบขนส่ง ยังไม่

รวมถึงอาคารสิ่งก่อสร้าง วัตถุอุปกรณ์ ต้นทุน

คงที่อื่นๆ

การสกัดให้ได้น้ำยางวายยูเล่  

 มี 2 ขั้นตอน ขั้นแรก (ภาพที่ 5) นำมวล

ชีวภาพสด มาตัดบดละเอียดผสมเป็นเนื้อเดียว

ภาพที่ 2  ลักษณะเซลล์ต้นยางพารา (ภาพดัดแปลงจาก สถาบันวิจัยยาง)

ว. ยางพารา 34 (1), 2556
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เตือนภัยสวนยาง

ภาพที่ 3  วายยูเล่ (Parrthenium argentatum) พืชให้น้ำยางชนิดใหม่ (A-B : เมล็ดและต้นกล้า, C-D : ลักษณะลำต้น

และราก, E-G : ให้น้ำแปลงปลูก, H-I : เก็บเกี่ยวโดยใช้รถเก็บเกี่ยว, J : น้ำยางจากต้น, K : ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำยาง

ของต้นวายยูเล่)

A C DB

E

H

F

I

G

J K

กัน แล้วแยกออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนผสมบด

ละเอียดที่มีน้ำยาง และกากที่ยังมีน้ำยางกับสาร

เรซินติดอยู่ นำส่วนผสมที่บดละเอียดเป็นเนื้อ

เดียวกันปั่นแยก ได้น้ำยางสด และสารอื่นๆ 
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ภาพที่ 4  รัสเซีย แดนดิไลออน (Taraxacum kok-saghyz) (A : เมล็ด, B : ลักษณะต้น, C : ลักษณะราก, D-F : แปลงปลูก, 

G-I : ลักษณะน้ำยางภายในราก, J : การเก็บเกี่ยว, K : การสกัดเอาน้ำยาง, L : ผลิตภัณฑ์จากต้นแดนดิไลออน)

A B C

D E F

G H I

J K L

ขั้นที่สอง (ภาพที่ 6) นำกากที่ยังมีน้ำยางกับสาร

เรซินติดอยู่  ผสมกับตัวทำละลายสกัดอีกจะ

ได้ยางดิบ สารเรซิน สารอื่นๆ และกากสุดท้าย  

     

การเขตกรรมปลูก ต้นทุนผลิต
มวลชีวภาพ ต้นยางวายยูเล่ 

 ผลงานวิจัย  10  ปี  สายพันธุ์ ต้นยาง

วายยู เล่  การปลูกผลิตแถบเมดิ เตอเรเนียน 

ตอนใต้ประเทศฝรั่งเศส ที่มองเปอริเย เฉลี่ย

อุณหภูมิฤดูหนาว 5-7 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน 

21 -24 องศาเซลเซียส น้ำฝน 776 มิลลิเมตร/ปี 

ช่วงแล้ง 3 เดือน  และที่คาเทจินา ตอนใต้ประเทศ

สเปน เฉลี่ยอุณหภูมิฤดูหนาว 10-12 องศา

เซลเซียส ฤดูร้อน 22-28 องศาเซลเซียส น้ำฝน 

ว. ยางพารา 34 (1), 2556



ภาพที่ 6  กรรมวิธีสกัดน้ำยาง ขั้นที่ 2 : สกัดด้วยสารละลาย

ภาพที่ 5 กรรมวิธีสกัดน้ำยาง ขั้นที่ 1 : สกัดน้ำยางแล้วปั่นแยก

น้ำยางสด

ตัด/บด

ไปขั้นที่ 2

ปั่นหมุนเหวี่ยง

ได้ 1 ใน 4 ของยางแห้ง

2-3 ครั้ง

บดละเอียด รวมเนื้อเดียวกันกากยังมีน้ำยาง

สารเรซินติดอยู่

สารละลายที่เหลือ

นำไปหมุนเวียน

ต้นวายยูเล่สด

ตัวทำละลายสารอินทรีย์

สารเรซิน ใช้เคลือบผิว

สารกาวติดแน่น ผสมสี

สารเภสัชกรรม

ยางดิบ คล้ายยางดิบ

จากต้นยางพารา

กากสุดท้าย 

ใช้ทำแผ่นเยื่อไม้อัด 

วัสดุปรับปรุงดิน 

วัสดุก่อสร้าง

กากยังมีน้ำยาง สารเรซินติดอยู่

ตัวทำละลาย

ใช้แล้วหมุนเวียน



การผลิต ต้นทุนคงที่และผันแปร

รายการนำเข้าวัตถุดิบ

รายการแปรรูป ได้ผลผลิตออกมา

บาท/กิโลกรัม มวลชีวภาพแห้ง

 ต้นทุน/มวลชีวภาพแห้ง

บาท/กิโลกรัม

 ต้นทุน/มวลชีวภาพแห้ง

บาท/กิโลกรัม

ให้น้ำ 256
ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี 

เก็บเกี่ยว
ทุก 1 ปี

ปุ๋ย NPK 
กิโลกรัม/ไร่/ปี 

เก็บเกี่ยว
ทุก 2 ปี

ที่มา : ดัดแปลงจาก Snoeck,  D. (2012)

ที่มา : ดัดแปลงจาก Sfeir,  N.  (2012)

ตารางที่ 1 สรุปผลวิจัย 10 ปี การผลิตและเก็บเกี่ยว ต้นทุน ต้นยางวายยูเล่ 

แถบเมดิเตอเรเนียน ภาคใต้ยุโรป

ตารางที่ 2 ต้นทุนนำวัตถุดิบเข้ามาทำการสกัดแยกน้ำยางออกจากมวลชีวภาพ 

(บาท/กิโลกรัมมวลชีวภาพแห้ง) ต้นทุนแปรรูปสกัดแยกได้ ผลผลิต ยางดิบ สารเรซิน 

กากสุดท้าย (บาท/กิโลกรัมมวลชีวภาพแห้ง)

1)  100 % 38.4  5.88 7.76

2)   100 % 19.2  5.68 7.52

         ผลผลิตเฉลี่ยมวลชีวภาพแห้ง 10 ปี (กิโลกรัม/ไร่/ปี) 1,920  1,440 

1) วัตถุดิบ (มวลชีวภาพแห้ง)  12.00

2) การสกัดขั้นตอนที่ 1    6.84

3) การสกัดขั้นตอนที่ 2   3.16

 รวม  22.00

1) เนื้อยางแห้งทั้งหมดร้อยละ 9 ของมวลชีวภาพแห้ง

   - ขั้นตอนที่ 1 ได้น้ำยาง 1 ใน 4 ของยางแห้งทั้งหมด 5.40

   - ขั้นตอนที่ 2 ได้ยางดิบ 2 ใน 3 ของยางแห้งทั้งหมด 8.44

2) สารเรซิน ร้อยละ 9 ของมวลชีวภาพแห้ง 10.80

3) กากพืช 3 ใน 4  ของมวลชีวภาพแห้ง  3.00

 รวม  27.64
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300 มิลลิเมตร/ปี ช่วงแล้ง 7 เดือน เฉลี่ยทุก

สายพันธุ์ ได้เนื้อยางร้อยละ 7.4 ของน้ำหนัก

มวลชีวภาพแห้งทั้งหมด เฉลี่ยได้สารเรซินร้อยละ 

7.9 ของน้ำหนักมวลชีวภาพแห้งทั้งหมด ปีที่

ได้ผลผลิตดีที่สุด 4,000 กิโลกรัม (มวลชีวภาพ

แห้งทั้งหมด)/ไร่/ปี มีต้นตายน้อยกว่าร้อยละ 

1 ได้เนื้อยางแห้ง 296 กิโลกรัม/ไร่/ปี ในปีที่

ผลผลิตไม่ดีได้ 1,280 กิโลกรัม (น้ำหนักแห้ง)/

ไร่/ปี ได้เนื้อยางแห้ง 48 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลงาน

วิจัย ต้นยางวายยูเล่ไม่ตอบสนองต่อการให้

ปุ๋ยเคมี การให้น้ำมีผลต่อความสำเร็จต้นรอดตาย

หลังปลูก

 การเขตกรรม จากการปลูกให้น้ำให้ปุ๋ย 

ผลผลิตสายพันธุ์ คัด เลือก  ต้นยางวายยู เล่

สามารถสกัดเนื้อยางแห้งได้ร้อยละ 9 ของ

น้ำหนักมวลชีวภาพต้นแห้ง สามารถปลูกใน

ภาคใต้ของยุโรป ตารางที่  1 ผลผลิตน้ำหนัก

มวลชีวภาพต้นแห้งเฉลี่ย 1,680 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

หรือมีศักยภาพให้ผลผลิตเนื้อยางวายยูเล่แห้ง 

268 กิโลกรัม/ไร่/ปี อัตราปลูกต้นกล้าวายยูเล่ 

8,000 ต้น/ไร่ ต้นทุนผลิตมวลชีวภาพต้นแห้ง 

9,600-12,800 บาท/ไร่ /ปี  หรือคำนวณเป็น

ต้นทุนผลิตมวลชีวภาพแห้งต้นยางวายยู เล่  

6-8 บาท/กิโลกรัม ดังนั้น ถ้าจะให้มีกำไรหนึ่ง

ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต้องขาย 12-16 บาท/กิโลกรัม 

มวลชีวภาพต้นแห้ง (ค่าเงิน1ยูโร = 40 บาทไทย)

ต้นทุน การผลิต สกัดน้ำยางวายยูเล่  
แปรรูปยางดิบ

 การคำนวณต้นทุนสกัดน้ำยางวายยูเล่ 

เริ่มจากขนส่งนำเข้า ซื้อวัตถุดิบ ต้นพืชวายยูเล่

จากแปลง คิดในราคา 12 บาท/กิโลกรัมน้ำหนัก

แห้ง (ตารางที่ 2) ต่อจากนั้นเป็นกระบวนการ 

สกัด บด ปั่นแยก ขั้นตอนที่ 1 และสกัดโดยใช้

สารละลาย ในขั้นตอนที่ 2 หลังจากได้ผลผลิต

เบื้องต้นมาแล้ว เป็นกระบวนการแปรรูปที่ทำให้

สะอาดบริสุทธิ์ขึ้น

 จากนั้นแยกสารทั้ งหลายออกจากกัน

ให้หมด จนได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นของเหลือใช้ 

และกากซากต้นพืช ซึ่งจะต้องบำบัดหรือนำไป

ใช้ประโยชน์  เช่น ปรับปรุงดิน ทำแผ่นเยื่อ

ไม้อัด วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งต้นทุนแปรรูป

ออกมาได้ผลผลิตแต่ละอย่างสุดท้ายรวม 27.64 

บาท/กิโลกรัมมวลชีวภาพแห้ง จะเห็นว่า การ

ผลิตยางวายยู เล่  เริ่มต้นจากนำเข้าวัตถุดิบ

ขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อสกัดยาง ต้นทุนนำเข้า 

22.00 บาท หลังจากนั้น แปรรูปแยกยางออกมา

ในผลผลิต ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เป็น

ค่าใช้สอย 5.40 และ 8.44 บาท รวมเป็นต้นทุน

เฉพาะการผลิตยาง เท่ากับ 35.84 บาท โดย

ได้ผลผลิตยางแห้งร้อยละ 9 ของมวลชีวภาพ

หนึ่งกิโลกรัม (90 กรัม ยางแห้งต่อกิโลกรัม

ม ว ล ชี ว ภ า พ )  ห รื อ ผ ลิ ต ย า ง ว า ย ยู เ ล่ แ ห้ ง 

หนึ่งกิโลกรัม ใช้เงินทุน 398.22 บาท รวมต้นทุน

คงที่โรงงาน เครื่องมือบำบัดน้ำเสีย สาธารณูป-

โภค เก็บเกี่ยว ขนส่ง ยังไม่รวมต้นทุนการผลิต 

สารผลพลอยได้สารเรซินและกากของเหลือ

จากการผลิต

ทางเลือกในการผลิตพลาสติก
ยางธรรมชาติจากพืชชนิดอื่น

 จะเห็นว่า การผลิตพลาสติกยางธรรมชาติ

จากวายยูเล่ ต้นทุนการผลิตยังสูงอยู่มาก ถึง

แม้ว่าจะได้ยางที่มีคุณภาพดีมาก ก็ใช้ได้เฉพาะ

กับผลิตภัณฑ์บางอย่างโดยเฉพาะเท่านั้น ถ้าผลิต

มวลชีวภาพเพื่อผลิตเอาน้ำยางอย่างเดียว จะ

เตือนภัยสวนยาง
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มีการสูญเสียมาก จะต้องมีการสกัดโดยสาร

ละลายอินทรีย์ ต้องหาทางใช้ผลพลอยได้สาร

และกากเศษซากที่ เหลือ รวมทั้ งต้นทุนทาง

สิ่งแวดล้อมที่ต้องบำบัดมลภาวะ 

 สำหรับพืช รัสเซีย แดนดิไลออน เป็น

วัชพืชอายุยืนหลายปี สูง 0.3 เมตร ออกดอก

ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน และ

เมล็ดสุก มิถุนายน-กรกฎาคม เป็นดอกสมบูรณ์

เพศ มีทั้งสองเพศในต้นเดียวกัน สามารถเจริญ

เติบโตได้ในสภาพดินที่มีความเป็นด่างมาก pH  

ระหว่าง 55 – 8.5 ชอบดินที่มีความชื้น และร่ม 

การเจริญเติบโตระยะต้นกล้า แตกยอดช้ามาก 

จนกระทั่งรากมีการพัฒนาก็จะเจริญเติบโตเป็น

ปกติ คล้ายกับพืชหัวไชเท้า ผักกาดหอม หรือ

ต้น โสม  รากของแดนดิ ไลออน ให้น้ ำยาง

คุณภาพสู ง  มีน้ ำหนักยางแห้ ง ร้ อยละ  20 

ผลผลิตมวลชีวภาพ 24-80 กิ โลกรัม/ไร่ /ปี  

เก็บเกี่ยวรากในฤดูใบไม้ร่วงก่อนน้ำค้างแข็งจะ

ลง ซึ่งทำลายคุณภาพน้ำยาง เก็บเกี่ยวโดยถอน

ราก สกัดได้น้ำยาง และสารแป้งน้ำตาลเชิงซ้อน

กลุ่มอินนูลิน (inulin) ใช้เป็นอาหาร และสาร

เภสัชกรรม เป็นสารเริ่มต้นในการผลิตเอทานอล 

แปลงเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และใช้ เป็น

เชื้อเพลิงในอดีตสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 

เคยผลิตสารเหล่านี้เป็นยุทธปัจจัย แต่ปัจจุบัน

ยังไม่ค้นพบว่า มีการผลิตเป็นยางธรรมชาติ

เชิงการค้า นอกจากเป็นอาหารเสริมสุขภาพ 

สมุนไพร พวกใบชา ใบสลัด ยาชูกำลังตับ 

และขับปัสสาวะ เป็นต้น

 เมื่อเปรียบเทียบงานวิจัยยางพาราในเขต

ร้อนชื้น ผลผลิตยาง กิโลกรัม/ไร่/ปี  ปี พ.ศ.2534  

พันธุ์ยางมาเลเซีย 320 ต้นยางวายยูเล่ 160 ปี 

พ.ศ.2555 พันธุ์ยางไทย 480 พันธุ์ยางวายยูเล่ 

บริษัทแพนเอริดัส (Fraley, M. 2012) รายงาน

ได้ผลผลิตยางแห้ง 320 กิโลกรัม/ไร่/ปี และ

เสนอว่าจะนำต้นยางวายยู เล่  สายพันธุ์คัด

ได้แล้วมากมาย เช่น AZ 2,3,5, R1100, N575 

และอื่นๆ พัฒนาเป็นการค้าตามสภาพแวดล้อม

ต่อไป

สรุปและวิจารณ์
 ถึงแม้ว่า งานวิจัยยางวายยูเล่ ด้านการ

ผลิตมีพัฒนาการมาก สามารถผลิตยางธรรมชาติ 

ในสภาพพื้นที่แห้งแล้งของทะเลทรายได้ และ

ผลผลิตเริ่มมีแนวทางที่จะอาจขึ้นมาแข่งขัน

หรือเป็นกระบวนการสำรองประกันความเสี่ยง 

แต่ต้ นทุนสกัดน้ ำยางยั ง ราคาสู งมาก  แต่

ประเทศผู้ใช้เหล่านั้น เขาก็ยังเป็นผู้เลือกว่าจะ

ใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้า มีฉลากการค้าที่เป็น

ที่นิยมของผู้บริโภค และเทคโนโลยีการผลิตก็

เปลี่ยนไป จากผลิตแบบเดิม เจริญ (2523) เคย

รายงานไว้  ซึ่งทางเราคงทราบได้ยากว่าเขา

พัฒนาเทคนิคการสกัดไปก้าวหน้าขนาดไหน 

สำหรับราคามวลชีวภาพต้นวายยูเล่ในประเทศ

พัฒนาแล้ว มีราคาสูงถึง 12 บาทต่อกิโลกรัม

เพราะเขตกึ่งทะเลทราย หามวลชีวภาพได้ยาก 

ปกติต้นทุนแรงงานค่าครองชีพในประเทศ

เหล่านั้น สูงกว่าในประเทศเราหกถึงแปดเท่า 

เมื่อเทียบกับราคาไม้ฟืนในประเทศ เช่น ไม้ฟืน

ทั่วไป ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ก็มีราคาไม้อยู่

ป ระมาณหนึ่ งถึ งสองบาทต่ อกิ โลกรั ม  ใน

ประเทศไทยไม่มีการปลูกพืชเหล่านี้ และยังไม่มี

นโยบายทดลองปลูก

คำนิยม 

 ผู้ เ รี ยบเรียง  ขอขอบคุณ นางพิศมัย 

ว. ยางพารา 34 (1), 2556
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บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
 นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า ได้รับบรรจุ

แต่งตั้ ง เข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการ

เกษตรปฏิบัติการ ฝ่ายบริการตลาดยางดิบ 

สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี 

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ตามคำสั่ง

กรมวิชาการ ที่ 56/2556 ลงวันที่ 14 มกราคม 

2556

 นางสาวศิรักษ์ แก้วประดับ ได้รับบรรจุ

แต่งตั้ ง เข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการ

เกษตรปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยเสถียรภาพราคา

ยาง สำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรี-

ธรรมราช สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่  301/2556 

ลงวันที่ 7 มกราคม 2556

รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือน
 สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

ไ ด้ รั บ โ อ น ย้ า ย ข้ า ร า ช ก า ร  น า ง ลั ด ด า วั ล ย์  

ท อ ง ร า ช  เ จ้ า พ นั ก ง า น ก า ร เ งิ น แ ล ะ บั ญ ชี

ปฏิบัติงาน จากกลุ่มพัฒนาระบบการคุ้มครอง

แรงงาน สำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานมาประจำปฏิบัติ งาน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบัน

วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ตามคำสั่งกรม

วิชาการเกษตร ที่  137 /2556 ลงวันที่  30 

มกราคม 2556

ข่าวสถาบันวิจัยยาง

ย้ายข้าราชการ
 นายอารักษ์ จันทุมา นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ ย้ายมา

ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถาบัน

วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ตามคำสั่งกรม

วิชาการเกษตร ที่  108 /2556 ลงวันที่  25 

มกราคม 2556

 นายพิเชฏฐ์ พร้อมมูล นักวิชาการเกษตร

ชำนาญการพิ เศษ กลุ่ มวิ ชาการ  มาดำรง

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจ สถาบัน

วิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ตามคำสั่งกรม

วิชาการเกษตร ที่  108 /2556 ลงวันที่  25 

มกราคม 2556

 นางสาวปฏิมาภรณ์ สังข์น้อย นักวิทยา-

ศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยสารพิษตกค้าง 

กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สำนักวิจัยและ

พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร มาประจำ

ปฏิบัติงานกลุ่มวิจัยการแปรรูปและทดสอบยาง 

ศูนย์วิจัยยางสงขลา สถาบันวิจัยยาง กรม

วิชาการเกษตร ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร 

ที่ 213/2556 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556

ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ
 นายสมมาตร แสงประดับ เศรษฐกร

ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยเสถียรภาพราคา

ยาง สำนักงานตลาดกลางยางพาราสงขลา ช่วย

ปฏิบัติราชการที่สำนักงานตลาดกลางยางพารา

ว. ยางพารา 34 (1) : 56-59 (2556)
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สุราษฎร์ธานี สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร 

ตามคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 16/2556 ลง

วันที่ 4 มกราคม 2556

ให้ยืมตัวข้าราชการ
 ตามหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0100/984 ลงวันที่ 

5  กุมภาพันธ์  2556  ขอยืมตั วข้ า ราชการ 

นายจุมพฏ สุข เกื้ อ  เศรษฐกรชำนาญการ

พิเศษ สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

ช่ ว ย ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ใ น ส่ ว น ข อ ง ที่ ป รึ ก ษ า

รั ฐ ม น ต รี ช่ ว ย ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ

สหกรณ์  (นายอำนวย ปะติ เส) ลงวันที่  12 

กุมภาพันธ์ 2556

ประชุม IRRDB
 นายสุจินต์  แม้นเหมือน ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยยาง หัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย 

และคณะ รวม 50 คน เข้าร่วมสัมมนาด้านการ

แลกเปลี่ยนพันธุ์ยางของสภาวิจัยและพัฒนา

ยางระหว่างประเทศ (IRRDB) ระหว่างวันที่  

4 – 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดหนองคาย

ประชุมของบริษัท ร่วมทุนยางพารา
ระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo)
 การประชุมนัดพิ เศษคณะกรรมการ

ประสานกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการตลาด 

(Committee on Strategic Market Operation - 

CSMO) เพื่อประเมินผลการดำเนินมาตรการ

ลดการส่งออกของประเทศไทย อินโดนี เซีย 

และมาเลเซีย ครั้งที่ 1 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 

2556 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีน ปาร์ค กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย [8 January 2013 - the 1st Special 

Committee on Strategic Market Operation 

(CSMO)  Mee t i ng  t o  Eva lua te  AETS 

Implementations at the Imperial Queen’s 

Park Hotel, Bangkok, Thailand]

 กา ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะก ร ร ม ก าร ป ร ะส าน

ข่าวสถาบันวิจัยยาง
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กลยุทธ์การดำเนินงานด้านการตลาด ครั้งที่ 53 

ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ 

โรงแรมอิมพีเรียล ควีน ปาร์ค กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย [9 – 10 January 2013 -  the 53rd 

Meeting of Committee on Strategic Market 

Operation (CSMO) at the Imperial Queen’s 

Park Hotel, Bangkok, Thailand]

 การประชุมคณะกรรมการบริหารของ

บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด 

ครั้งที่ 39 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  ณ 

โรงแรมอิมพีเรียล ควีน ปาร์ค กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย [7 February 2013 – the 39th Meeting 

of IRCo’s Board of Directors (BoDs) at the 

Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, 

Thailand]

 การประชุมคณะกรรมการติดตามและ

ตรวจสอบการดำเนินมาตรการลดการส่งออก

ของประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2556 ณ โรงแรมโบโรบูดัวร์ จาการ์ต้า ประเทศ

อินโดนีเซีย [27 – 28 February 2013 - the 2nd 

Meeting of Monitoring and Surveillance 

Committee (MSC) at the Hotel Borobudur 

Jakarta, Jakarta, Indonesia]

 กา ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะก ร ร ม ก าร ป ร ะส าน

กลยุทธ์การดำเนินงานด้านการตลาด ครั้งที่ 54 

ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ 

โรงแรมอิมพีเรียล ควีน ปาร์ค กรุงเทพฯ ประเทศ

ไทย [11 – 13 March 2013 - the 54th Meeting 

of Committee on Strategic Market Operation 

(CSMO) at the Imperial Queen’s Park 

Hotel, Bangkok, Thailand]

จัดประชุมวิชาการ
 สถาบันวิจัยยางจัดประชุมวิชาการสถาบัน

วิจัยยาง ครั้งที่ 1 เพื่อให้นักวิจัยได้รายงานผล

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารงาน

ของสถาบันวิจัยยาง ประจำปี 2555 ให้ผู้เข้า

ร่วมประชุมได้ทราบถึงยุทธศาสตร์การบริหาร

งานของสถาบันวิจัยยาง ประจำปี 2556 ให้ผู้เข้า

ร่วมประชุมได้ทราบถึง “ยุทธศาสตร์แห่งการ

วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ย า ง พ า ร า ไ ท ย ”  ภ า ย ใ ต้

ว. ยางพารา 34 (1), 2556



59

พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

และให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้

ประสบการณ์ ตลอดจนความรู้ที่เป็นประโยชน์

ต่อการพัฒนางานวิจัย ระหว่างวันที่ 17 – 22 

กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ 

รีสอร์ท เชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 200 คน

จัดฝึกอบรม
 สถาบันวิจัยยาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร 

การแปรรูปยาง รุ่นที่ 1 ให้แก่พนักงานกองทุน

สงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อให้ผู้ เข้าอบรม

มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตยางแผ่นดิบ

คุณภาพดี  และการผลิตยางก้อนถ้วยตาม

มาตรฐานที่สถาบันวิจัยยางกำหนด ระหว่าง

วันที่ 15 – 18 มกราคม 2556 ณ โรงแรมรอยัล 

แม่โขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้า

ร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 40 คน

 สถาบันวิจัยยาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร 

“การปลูกพืชคลุม พืชร่วม และพืชแซมยาง” 

ให้แก่พนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 

เพื่อให้พนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชคลุม พืชร่วม

ยาง และพืชแซมยาง และนำไปขยายผลให้

เกษตรกร เพื่อให้พนักงานกองทุนสงเคราะห์

การทำสวนยางมีความรู้ ที่ ถู กต้อง เกี่ ยวกับ

การปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ซีรู เลียมสำหรับ

ใช้ในสวนยางและผลิตในเชิงการค้า ระหว่าง

วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2556  ณ โรงแรม

ลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้

เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 40 คน

 สถาบันวิจัยยาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร 

การแปรรูปยางพารารุ่นที่  2 ให้แก่พนักงาน

กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เพื่อให้ผู้เข้า

อบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิต

ยางแผ่นดิบคุณภาพดีและการผลิตยางก้อน

ถ้วยตามมาตรฐานที่สถาบันวิจัยยางกำหนด 

ระหว่างวันที่  28 – 31 มกราคม 2556  ณ 

ข่าวสถาบันวิจัยยาง
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โรงแรม บี. พี. แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา มีผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมทั้ งหมด 

40 คน

 สถาบันวิจัยยาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร 

การปลูกพืชคลุม พืชร่วม และพืชแซมยาง 

ให้แก่ เจ้ าหน้ าที่ ของสถาบันวิจั ยยาง  และ

เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ

ยางพารา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

พืชคลุม พืชร่วม และพืชแซมยาง มีความรู้ที่

ถูกต้องเกี่ยวกับการปลูก และการผลิตเมล็ด

พันธุ์ซีรูเลียม และนำไปขยายผลให้แก่เกษตรกร

ผลิตใช้ในสวนยางและผลิตในเชิงการค้า ระหว่าง

วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2556  ณ โรงแรมลายทอง 

อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
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