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1.

บทนา

นับตังแต่
้ เดือนมกราคม ปี พ.ศ.2553 เป็ นต้นมา ประเทศอาเซียน 6 ประเทศต้องลดภาษีสินค้าเป็ นศูนย์ภายใต้แผน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint:) ซึง่ เป็ นไปตามข้อตกลงสินค้าอาเซีย น (ASEAN
Trade in Goods Agreement: ATIGA) ยกเว้นสินค้าอ่ อนไหวและอ่ อนไหวสู งทียั่ งคงมีภาษีต่ากว่าร้อยละ 5 และหลังจากนัน้
อีก 5 ปี ข้างหน้าคือสิ้นสุ ดปี 2557 ตังแต่
้ ต้นปี 2558 เป็ นต้นไป ประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวีย ดนาม)
จะต้องลดภาษีเป็ นศูนย์ ขณะเดียวกันอาเซียนเองก็มแี ผนทีจ่ ะทาเขตการค้าเสรีกบั นอกกลุ่มมากขึ้นได้แก่ อาเซีย นบวก 3
(จีน เกาหลีใต้ และญี่ปน)
ุ่ และอาเซียนบวก 6 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และอินเดีย) ทังนี
้ ้ พัฒ นาการใน
ด้านแนวคิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนได้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ในการประชุมสุ ดยอดอาเซียน ครังที
้ ่ 8 เมื่อ วันที่
4 พฤศจิกายน 2545 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยผู้นาประเทศอาเซียนได้เห็นชอบให้มกี ารก าหนดทิศ ทางการ
ดาเนินงานเพือ่ ไปสู่ เป้ าหมายทีช่ ดั เจนในการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น (ASEAN Economic Community : AEC)
และได้ดาเนินการหลายด้านเพือ่ ผลักดันการจัดตัง้ AEC โดยมีแนวทางดาเนินงานหนึง่ ทีส่ าคัญ คือการนาร่ อ งการรวมกลุ่ ม
11 สาขาสาคัญ ได้แก่ ได้แก่ สาขาเกษตร ประมง ผลิต ภัณ ฑ์ ไ ม้ ผลิต ภัณ ฑ์ ย าง สิ่ ง ทอและเครื่อ งนุ่ ง ห่ ม ยานยนต์
อิเลคทรอนิกส์ สุ ขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเทีย่ ว การบิน ต่อมารัฐมนตรีเ ศรษฐกิจ อาเซีย นเห็นชอบให้ เ พิ่ม
สาขาโลจิสติกส์ เป็ นสาขาที่ 12
ประเทศมาเลเซียเป็ นหนึง่ ในประเทศสมาชิกอาเซียน ซึง่ อุ ตสาหกรรมหลักของประเทศ คือ อุ ตสาหกรรมยางพารา
ดังนัน้ ประเทศมาเลเซียจึงได้รบั หน้าทีเ่ ป็ นผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators) ในสาขาผลิต ภัณ ฑ์ ย าง หลัง จาก
ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ ่านมา ประเทศมาเลเซียลดการปลูกยางพารา และหันไปปลูกปาล์มแทน จึงทาให้พ้นื ทีก่ ารปลูกยางใน
ประเทศมาเลเซียลดลงเรือ่ ย ๆ (ดังตารางที่ 1) แต่อย่างไรก็ตามจากการทีร่ าคายางพารามีราคาสู งขึ้นส่ งผลให้ ในปั จจุ บั น
มาเลเซียมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวและกลับไปส่ งเสริมการปลูกยางพาราอีกครังหนึ
้ ง่ อี ก ทัง้ ตัง้ เป้ าหมายในการเป็ น
ศูนย์กลางยางพาราของโลก (World Rubber Centre) ในปี 2020 (พ.ศ.2563) อีกด้ว ย ทัง้ นี้เ พื่อ ขึ้นสู่ การเป็ นผู้ นาตลาด
ยางพารา และเตรียมเป็ นศูนย์กลางการซื้อขายยางของโลก โดยการพัฒนามาเลเซียให้เป็ นศูนย์กลางระดับ โลกของความ
เป็ นเลิศสาหรับยาง โดยมีแนวทาง คือ (1) เพิม่ ราคายางธรรมชาติ รักษาเพดานราคาให้ ม ีเ สถีย รภาพ (2) เพิ่ม ปริม าณ
ผลผลิตจาก 1.8 ตัน/เฮกตาร์ (288 กิโลกรัม/ไร่) เป็ น 2.2 ตัน/เฮกตาร์ (352 กิโลกรัม/ไร่) (3) วางโครงสร้ า งคณะกรรมการ
โดยกาหนดกรอบการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และการใช้ เ ทคโนโลยีเ ชิง พาณิช ย์ เ พื่อ แปรรู ป ยางพาราเชิง
พาณิชย์เต็มรูปแบบ และ (4) เพิม่ สัดส่ วนการผลิตถุงมือยางให้ได้ร้อยละ 65 ของความต้องการทั ่วโลก เพื่อ ก้ า วเป็ นผู้ นา
อุ ตสาหกรรมผลิตถุงมือยางทีม่ มี ูลค่ากว่า 3 แสนล้านบาท ให้ได้ภายในปี 2020 (พ.ศ.2563)
ในปั จจุบันมาเลเซียเป็ นผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับ 3 ของโลกรองจากไทยและอินโดนีเซีย และยัง ต้ อ งพึ่ง พาการ
นาเข้าน้ ายางข้น โดยมาเลเซียนาเข้าน้ ายางข้นจากไทยสู งสุ ด (ตารางที่ 2) เพือ่ ป้ อนโรงงานผลิตโดยเฉพาะการผลิต ถุ ง มือ
ยาง เหตุผลหนึง่ ทีม่ าเลเซียมีการนาเข้าน้ ายางข้นจากไทยสู ง เนื่อ งจากไทยเป็ นประเทศที่อ ยู่ ต ิด กับ มาเลเซีย ในรัฐ ที่ม ี
อุ ตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางจานวนมาก (เกาะมาลายู) จึงทาให้การขนส่ งมีค วามสะดวกและรวดเร็ว กว่ า การนาเข้ า จาก

เวียดนามหรืออินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามมาเลเซียมีแผนทีจ่ ะขยายพื้นทีป่ ลูกยางในช่วงระยะ 10 ปี ข้างหน้า โดยเป็ นการปลูก
ทดแทน 250,000 ไร่ และปลูกใหม่อีก 81,250 ไร่ รวมถึงมีการวิจยั และพัฒนาพันธุ์ยางทีใ่ ห้ผลผลิตสู งเพือ่ เพิม่ ผลผลิตต่อไร่
ซึง่ จะทาให้ผลผลิตยางธรรมชาติเพิม่ ขึ้นและเพียงพอกับความต้องการของอุ ตสาหกรรมในประเทศ ส าหรับ ในส่ วนของ
อุ ตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางปลายน้ าของมาเลเซียโดยเฉพาะถุงมือยางนัน้ ได้มกี ารสร้างแบรนด์และเครือ ข่ า ยการค้ า ที่ต ิด
ตลาดไปทั ่วโลก นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีเป้ าหมายทีจ่ ะพัฒนายางมาเลเซียให้ย ั ่งยืนเพือ่ เอื้อ ต่ อ การเป็ นภาคการผลิต ที่ม ี
รายได้สูง ตามเป้ าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 10 ทีม่ าเลเซียได้วางวิสัยทัศน์ท จี่ ะมุ่งสู่ การเป็ นประเทศทีมี่ รายได้สูงใน
ปี 2020 (พ.ศ.2563) โดยตังเป้
้ าหมายให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เพิม่ ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 6 ต่อปี
จากนโยบายส่ งเสริมยางพารา และเป้ าหมายการเป็ นศู นย์ ก ลางยางพาราโลก (World Rubber Center) ของ
มาเลเซียในปี 2020 ประกอบกับข้อตกลงภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทีเ่ กีย่ วข้องกับอุ ตสาหกรรมยางพารา จะนามา
ซึง่ การเปลีย่ นแปลงของอุ ตสาหกรรมยางพาราของอาเซียน รวมถึงโลก ทังในการด้
้
านการผลิต การค้ า การลงทุ น ในส่ วน
ของประเทศไทย อุ ตสาหกรรมยางพาราเป็ นอุ ตสาหกรรมทีส่ าคัญของประเทศ สร้างรายได้เข้าประเทศจานวนมาก และไทย
เป็ นผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึง่ ของโลก จึงเป็ นการสาคัญยิง่ ทีป่ ระเทศไทยจะต้องทาการศึกษา วิเคราะห์ อุ ตสาหกรรม
ยางพาราของมาเลเซียให้เข้าใจทังในด้
้ านโครงสร้างและการเชือ่ มโยงของอุ ตสาหกรรมยางพารา เพือ่ เป็ นข้อมูลนาไปสู่ การ
วิเคราะห์ทศิ ทางการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึ้นกับอุ ตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียในอนาคต รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับไทยจากการเปลีย่ นแปลงดัง กล่ า ว เพื่อ ที่จ ะได้ เ ป็ นข้ อ มู ล ให้ ภ าครัฐ ฯ ประกอบในการก าหนดทิศ ทาง
อุ ตสาหกรรมยางพาราของประเทศ และเป็ นข้อมูลให้ภาคเอกชนในการวางแผนธุรกิจยางพาราต่อไป
2. ผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียและของไทย
-

เปรียบเทียบห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียและของไทย ตังแต่
้ ต้นน้า กลางน้ า และ
ปลายน้า

การศึกษาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าอุ ตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยในงานนี้ พบว่า อุ ตสาหกรรมต้ น
น้ า กลางน้ า และปลายน้ า ของไทยยังไม่มคี วามเข้มแข็งเพียงพอ ไม่สามารถวางแผนการผลิตและการใช้วตั ถุดบิ ต่อเนือ่ งกัน
ไปในทางทีจ่ ะเพิม่ มูลค่าภายในอุ ตสาหกรรมแต่ละขันได้
้ อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ปั ญหาภายในเศรษฐกิจ ต้ นน้ า คือ ด้ า น
ประสิทธิภาพการผลิต เนือ่ งจากมีการปลูกยางพาราเพิม่ ขึ้น แต่ผลผลิตเฉลีย่ ต่อไร่ยงั คงไม่ได้รบั การยกระดับตามเป้ า หมาย
ของแผนยุทธศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้อง และเมือ่ ศึกษาถึงมูลค่าการผลิตปี 2553 มูลค่ารวมทีไ่ ด้คอื 9.63 ล้านบาท โดยเศรษฐกิจต้น
น้ าสามารถสร้างมูลค่าผลผลิตรวมได้ประมาณ 2.93 แสนล้านบาท อุ ตสาหกรรมกลางน้ าสร้างมูลค่าผลผลิต รวม 3.44 แสน
ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่ คอื ร้อยละ 86.21 ได้จากการส่ งออกไปยังตลาดต่า งประเทศ นั ่นคือ ได้ ไ ปสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ม ให้ ก ับ
ผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้ าของประเทศคู่ค้า ผลผลิตเพียงร้อยละ 13.79 ของอุ ตสาหกรรมกลางน้ าเท่ า นัน้ ที่นาไปสร้ า ง
มูลค่าเพิม่ ต่อในประเทศ ทาให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราปลายน้ าไทยมีมูลค่าผลผลิตรวมประมาณ 3.26 แสนล้ า นบาท ถือ ได้ ว่ า
เป็ นการลดมูลค่าภายในห่วงโซ่อุปทานลงอย่างน่าเสียดาย
สาหรับในส่ วนของการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าอุ ตสาหกรรมยางพาราของประเทศมาเลเซีย พบว่า มี
การผลิตและการใช้วตั ถุดบิ อย่างต่อเนือ่ งจากขันต้
้ นน้ าไปจนถึงปลายน้ าเพือ่ เพิม่ มูลค่าการผลิตภายในประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในการใช้วตั ถุดบิ ในขันกลางน
้
้ าของมาเลเซียเพือ่ นาไปผลิตเป็ นสินค้าขันปลายน
้
้ านัน้ มีสัดส่ วนการนาไปใช้โดยรวม

ร้อยละ 33.70 โดยใช้น้ ายางข้นมากทีส่ ุ ด ร้อยละ 85.72 รองลงมา คือ ยางแผ่นรมควัน ร้อยละ 77.77 ส่ วนยางแท่ง และยาง
อื่นๆ มีสัดส่ วนการนาไปใช้ ร้อยละ 16.76 และ 24.35 ตามลาดับ
อีกทังยั
้ งมีมูลค่าการผลิตในขันกลางน
้
้ าเพิม่ ขึ้นสู งมากเมื่อ เทีย บกับ มู ล ค่ า ขัน้ ต้ นน้ า โดยมีมู ล ค่ า ที่เ พิ่ม ขึ้นถึง
147,375 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้นคิด เป็ นร้ อ ยละ 421.9 เมื่อ เทีย บกับ มู ล ค่ า ในขัน้ ต้ นน้ า อย่ า งไรก็ต าม ผลผลิต ที่ไ ด้
ภายในประเทศยังคงไม่สามารถตอบสนองอุ ปสงค์ภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุ ปสงค์ใ นสิ นค้ า น้ า
ยางข้นทีเ่ ป็ นวัตถุดบิ สาคัญในการผลิตถุงมือยาง ซึง่ เป็ นสินค้าส่ งออกทีส่ าคัญของประเทศ ดังนัน้ ผู้ประกอบการในมาเลเซีย
จึงจาเป็ นต้องนาเข้าวัตถุดบิ ขันกลางน
้
้ าจากต่างประเทศเข้ามาเพิม่ เพือ่ ผลิตเป็ นสินค้าขันปลายน
้
้ า ซึง่ มู ล ค่ า การใช้ ว ัต ถุ ด ิบ
ขันกลางน
้
้ าทีม่ ภี ายในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศเพือ่ ผลิตสินค้าขันปลายน
้
้ า รวมทังสิ
้ ้ นประมาณ 61,438 ล้ า นบาท
สามารถผลิตเป็ นสินค้าขันปลายน
้
้ าได้มูลค่ารวม 132,166 ล้านบาท โดยมีมูลค่าทีเ่ พิม่ ขึ้นเท่ า กับ 70,728 ล้ า นบาท หรือ
เพิม่ ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 115.12 เมือ่ เทียบกับมูลค่าในขันกลางน
้
้ า แสดงให้เห็นว่าประเทศมาเลเซียสามารถเชื่อ มโยงการใช้
วัตถุดบิ ภายในประเทศในแต่ละส่ วนเพือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั แต่ละส่ วนของอุ ตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศได้ค่อนข้างดี
-

เปรียบเทียบนโยบายของมาเลเซียและของไทย รวมถึงข้อตกลงภายใต้ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย น ที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียและของไทย

เมือ่ วิเคราะห์ถงึ แนวทางการพัฒนาอุ ตสาหกรรมยางพาราของไทยทีผ่ ่านมา กล่าวได้ว่ายังไม่มแี ผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาใดทีป่ ระสบผลสาเร็จอย่างแท้จริง ทังนี
้ ้เพราะรัฐยังขาดความจริงจังในการดาเนินงาน ขาดความต่อเนือ่ งในการพัฒนา
ในด้านต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในแผนฯ การใช้งบประมาณเพื่อ นาแผนไปสู่ การปฏิ บั ต ิ ไ ม่ เ ป็ นไปตามที่ก าหนด แม้ แต่
ยุทธศาสตร์ยางพารา (2552-2556) ทีก่ าลังดาเนินการอยู่ในปั จจุบัน ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาของอุ ตสาหกรรมยางพาราได้
อย่างเป็ นรูปธรรม โดยเฉพาะปั ญหาของอุ ตสาหกรรมต้นน้ า สังเกตได้ชดั จากผลการดาเนินงานทีไ่ ม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย
ซึง่ การแทรกแซงราคายางของรัฐบาลเป็ นระยะๆ ตามการเรียกร้องนัน้ ทางเศรษฐศาสตร์ถอื ว่าเป็ นการบิดเบือนกลไกตลาด
และรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณสู ง อีกทังเกษตรกรอาจเคยชิ
้
นกับระบบประชานิยมทีร่ ฐั บาลหยิบยืน่ ให้ โดยไม่สนใจที่จ ะ
ปรับตัวให้ทนั ต่อกระแสการเปลีย่ นแปลงของโลก
ดังนันการสนั
้
บสนุนงานวิจยั และพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ยางพาราเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน ผลัก ดัน
ให้เกิดการขับเคลือ่ นอุ ตสาหกรรมยางแบบครบวงจร และมุ่งสู่ การเป็ นศูนย์กลางยางพาราในภูม ิภ าคอาเซีย น จึง ควรเน้ น
การบู รณาการเพือ่ นาไปสู่ การใช้งานได้จริง ควรมีการทบทวนว่าวิธกี ารจัดเก็บและการใช้ เ งินสงเคราะห์ ก ารท าสวนยาง
(CESS) ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่ และการเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้างขององค์ ก ร/หน่ ว ยงานที่ดู แล
ด้านยางพาราให้เป็ นหน่วยงานเดียวภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารยาง จะทาให้การทางานด้านยางพาราเกิดความเป็ นเอกภาพ
และมีทศิ ทางเดียวกัน ซึง่ จะส่ งผลดีต่อทิศทางการพัฒนาอุ ตสาหกรรมยางพาราของไทย
ในขณะทีป่ ระเทศมาเลเซีย ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาอุ ตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศเป็ นอย่ า งมาก
โดยได้กาหนดเป้ าหมายและการดาเนินการพัฒนาอุ ตสาหกรรมยางพาราตังแต่
้ ต้นน้ าจนถึงขันปลายน
้
้ าด้ ว ยการสอดแทรก
สาระสาคัญตามแผนและนโยบายต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย ซึง่ อุ ตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียกาลังจะก้ า วไปสู่ การ
เป็ นส่ วนหนึง่ ทีม่ คี วามสาคัญมากในภาคเศรษฐกิจของมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีอ่ ุ ตสาหกรรมยางพาราได้ถูกจัดให้
เป็ น 1 ใน 12 สาขาเป้ าหมายเศรษฐกิจแห่งชาติ (12 National Key Economic Areas : NKEAs) ดังนัน้ คณะกรรมการยาง
มาเลเซีย (Malaysian Rubber Board: MRB) จึงได้เสนอโครงการเป้ าหมายในการขับเคลือ่ นอุ ตสาหกรรมยางมาเลเซียเพื่อ
การเป็ นสาขาเป้ าหมายเศรษฐกิจแห่งชาติ หรือทีเ่ รียกว่ า Entry Point Projects (EPP’s) ครอบคลุ ม 3 ประเด็นที่ส าคัญ
ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นน้ า การเติบโตของผลิตภัณฑ์ขนกลางน
ั้
้ า และการเติบโตของผลิตภัณ ฑ์ ใ หม่ ใ นขัน้ ปลายน้ า

เพือ่ เพิม่ การผลิต การจ้างงาน และรายได้ในทุกส่ วนอุ ตสาหกรรมยางพาราของมาเลเซียตังแต่
้ ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ทังนี
้ ้ เ พื่อ
ตอบสนองต่อการเป็ นประเทศทีม่ รี ายได้มากทีส่ ุ ดในปี พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ ประเทศมาเลเซียยังมีหน่วยงานภาครัฐทีด่ ูแล
และสนับสนุนด้านยางพาราในประเทศหลายหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานมีบ ทบาทหน้ า ที่อ ย่ า งชัด เจนในการพัฒ นา
อุ ตสาหกรรมยางพาราภายในประเทศ ส่ วนใหญ่ จะเน้นช่วยเหลือภาคเกษตรกรรายเล็กในประเทศ อี ก ทัง้ ยัง มีห น่ ว ยงาน
ภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องและดาเนินกิจการด้านยางพาราอีกหลายหน่วยงาน
ส่ วนการศึกษาและวิเคราะห์ถงึ โครงสร้างการค้ายางพาราของไทย และมาเลเซีย รวมถึง ศึก ษาการเชื่อ มโยงทาง
การค้าระหว่างไทยและมาเลเซีย โดยจัด กลุ่ ม สิ นค้ า ยางพาราจากพิก ัด ศุ ล กากรระบบฮาร์ โ มไนซ์ (Harmonize code)
ออกเป็ นต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า พบว่ายางพาราเป็ นสินค้าส่ งออกทีส่ าคัญของไทยอันดับที่ 3 และคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อ ย
ละ 9.69 ของมูลค่าการส่ งออกรวมของไทย ในขณะทีย่ างพาราเป็ นสินค้าส่ งออกทีส่ าคัญอันดับที่ 5 และคิดเป็ นสัดส่ วนร้อย
ละ 4.55 ของมูลค่าการส่ งออกรวมของมาเลเซีย ทังนี
้ ้พบว่าไทยเป็ นผู้นาด้านการส่ งออกยางพาราของโลก โดยไทยมีส่ วน
แบ่ งการส่ งออกร้อยละ 11.35 ในตลาดโลก รองลงไปคือ จีน เยอรมัน อินโดนีเซีย ญี่ปนุ่ สหรัฐฯ และมาเลเซียซึง่ มีส่ว นแบ่ ง
ตลาดอยู่ในดันดับที่ 7 ในปี 2554 ตามลาดับ
ไทย และ มาเลเซีย ต่างมีภาพลักษณ์เป็ นผู้ส่งออกยางพาราทีส่ าคัญของโลก อย่างไรก็ตามในปั จจุ บั นไทยมีก าร
ส่ งออกยางพารามากกว่ามาเลเซีย 2.05 เท่า และมีการนาเข้ายางพาราน้อยกว่ามาเลเซีย 0.37 เท่า ในภาพรวมทัง้ ไทยและ
มาเลเซียต่างได้ดุลทางการค้าในส่ วนของสินค้ายางพารา ไทยส่ งออกยางพาราส่ วนใหญ่ ในรูปของสินค้ากลางน้ า ส่ วนสินค้า
ทีม่ าเลเซียส่ งออกส่ วนใหญ่ มกี ารปรับเปลีย่ นโครงสร้างจากอดีตทีเ่ คยส่ งออกสินค้าปลายน้ าเป็ นส่ วนใหญ่ เป็ นการส่ งออก
สินค้ากลางน้ าเช่นเดียวกับไทย และสินค้ากลางน้ าทีส่ าคัญในการส่ งออกของทังสองประเทศในปั
้
จจุบันคือยางแท่ง ด้านการ
นาเข้าไทยมีการนาเข้าสินค้าปลายน้ า ในขณะทีม่ าเลเซียนาเข้าสินค้ากลางน้ าเป็ นสาคัญ
มาเลเซียเป็ นตลาดส่ งออกทีส่ าคัญของไทยโดยไทยส่ งออกไปมาเลเซียเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 9.21 ของการส่ งออก
ยางพารารวมของไทย สินค้าส่ งออกทีไ่ ทยส่ งออกส่ วนใหญ่ ร้อยละ 85.9 เป็ นการส่ งออกสินค้ากลางน้ า โดยเฉพาะน้ ายางข้น
ในทางกลับกันมาเลเซียส่ งออกมาไทยน้อยมากเพียงร้อยละ 0.88 ของมูลค่าการส่ งออกยางพารารวมของมาเลเซีย โดย
สินค้าทีส่ ่ งออกมาไทยส่ วนใหญ่ เป็ นสินค้าปลายน้ าร้อยละ 93.33 ซึง่ ส่ วนใหญ่ คอื ยางล้อยานพาหนะ และถุงมือยาง
3. แนวโน้ มและผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางพาราของไทย ในปี พ.ศ. 2563 จากแผนการเป็ นศู นย์ ก ลาง
ยางพาราโลกของมาเลเซีย
การวิเคราะห์แนวโน้มและผลกระทบต่ออุ ตสาหกรรมยางพาราของไทย ในปี พ.ศ. 2563 จากแผนการเป็ น
ศูนย์กลางยางพาราโลกของมาเลเซีย โดยใช้แบบจาลองสมการหลายชัน้ (Simultaneous Equation Models) เพื่อ จ าลอง
สถานการณ์อุตสาหกรรมยางพาราของโลก ทัง้ นี้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ ไทยและมาเลเซีย โดยท าการคาดการณ์ ท ิศ ทาง
อุ ตสาหกรรมยางพาราไทย และมาเลเซีย กรณีภายใต้สถานการณ์ท ั ่วไป เปรียบเทียบกับกรณีทมี่ าเลเซียบรรลุเป้ าหมายการ
เป็ นศูนย์กลางยางพาราโลก เพือ่ วิเคราะห์ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น พบว่าหากมาเลเซียเพิม่ การผลิตยางพาราเป็ น 2 ,000 พันตัน
และครองตลาดส่ งออกถุงมือยางโลกร้อยละ 65.00 บรรลุเป้ าหมายทีต่ งไว้
ั ้ จะส่ งผลให้ ในปี พ.ศ. 2563 ไทยจะมีก ารผลิต
ยางพาราลดลง 298 พันตัน โดยไทยจะผลิตยางพารา 4,494 พันตัน จากทีไ่ ทยควรจะผลิตได้ถงึ 4,792 พันตัน นอกจากนี้
ไทยจะมีการใช้น้ ายางข้นภายในประเทศเพียง 59 พันตัน จากทีค่ วรจะใช้ 138 พันตัน หรือ ลดลง 79 พันตัน เนือ่ งจากไทย
สู ญเสียส่ วนแบ่ งตลาดถุงมือยาง ดังนันจึ
้ งมีความต้องการใช้น้ ายางข้นในประเทศลดลง ขณะเดียวกันการส่ งออกน้ ายางข้ น
ของไทยไปมาเลเซียจะลดลง 27 พันตัน โดยคาดว่าไทยจะสามารถส่ งออกน้ ายางข้นไปมาเลเซียได้เพียง 514 พันตัน จากที่

ควรจะส่ งได้ 540 พันตัน ด้านการผลิตถุงมือยางของไทยจะกระทบมาก ส่ งผลให้การผลิตถุงมือยางลดลง 2,531,441 พันคู่
โดยไทยจะผลิตเพียง 5,485,704 พันคู่ จากทีค่ วรจะผลิต 8,017,145 พันคู่
อย่างไรก็ตามหากมาเลเซียบรรลุเป้ าหมายนโยบายการเป็ นศูนย์กลางยางพาราโลก (World Rubber Center) ในปี
2563 จริง คาดว่าจะกระทบต่อการผลิตถุงมือยางของไทยมาก โดยการผลิตถุงมือยางจะลดลงร้อยละ 31.50 กระทบด้ า น
การผลิตยางพาราของไทยร้อยละ 6.22 โดยในปี 2563 ไทยจะผลิตยางพาราเพียง 4,494 พันตัน จากทีไ่ ทยควรจะผลิตได้ถ ึง
4,792 พันตัน ทังนี
้ ้จะกระทบต่อ การบริโภคน้ ายางข้นภายในประเทศของไทยร้อยละ 57.30 โดยไทยจะมีบริโภคน้ า ยางข้ น
เพียง 59 พันตัน จากทีค่ วรจะบริโภค 138 พันตัน นอกจากนี้การส่ งออกน้ ายางข้นของไทยไปมาเลเซียจะลดลงร้อยละ 4.92
โดยคาดว่าจะไทยจะสามารถส่ งออกน้ ายางข้นไปมาเลเซียได้พยี ง 514 พันตัน จาก ทีค่ วรจะส่ งได้ 540 พันตัน
4. สรุปข้อเสนอแนะ/แนวทางการเตรียมความพร้อมจากแผนการเป็ นศูนย์กลางยางพาราโลกของมาเลเซีย
และเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
จากปั ญหาอุ ปสรรคของอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทย ทาให้เกิดประเด็นข้อเสนอแนะ/แนวทางการเตรียม
ความพร้อมจากแผนการเป็ นศูนย์กลางยางพาราโลกของมาเลเซีย และเพื่อ รองรับ การเกิด ขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ดังนี้

1. ปรับ เปลี่ย นสั ด ส่ วนการใช้ ย างธรรมชาติภ ายในประเทศให้ ม ากขึ้น เนื่อ งจากการใช้ ย างธรรมชาติ
ภายในประเทศเพียงแค่ประมาณ 13% ของการผลิตทังหมด
้
อีกประมาณ 87% เป็ นการส่ งออก เพื่อ เป็ น World Rubber
Hub ต้องควบคุมโซนการเพาะปลูก เพือ่ แก้ไขการใช้นโยบายแทรกแซงซ้ าซาก
2. ผลกระทบหลังเปิ ด AEC คือ ปริมาณอุ ปทานยางพาราทีเ่ พิม่ มากขึ้น และจะมีผลต่อการตกต่าของราคา ควร
คิดหายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์มาสนับสนุนการผลิตกลางน้ า ปลายน้ า และควบคุมต้นน้ า เพือ่ ไม่ให้ผลผลิตต้นน้ ามากเกินไป
พร้อมกับหันมาส่ งเสริมเรือ่ งคุณภาพน้ ายางพารา
3. ส่ งเสริมการรวมกลุ่ม (Cluster) ยางทังต้
้ นน้ า-กลางน้ า และปลายน้ า เพือ่ เสริมกิจการซึง่ กันและกันอย่ า งครบ
วงจรซึง่ จะทาให้ราคายางมีเสถียรภาพขณะเดียวกันทาให้เกิดอุ ตสาหกรรมต่อเนือ่ งจากการแปรรูปน้ ายาง
4. ส่ งเสริมด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสายพันธุ์ และสารเคมี เพือ่ จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภ าพ มี
การนาเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต
5. การสนับสนุ นการเชื่อ มโยงกับ อุ ตสาหกรรมสนับ สนุ นต่ างๆ รวมทัง้ ธุ ร กิจ ให้ บ ริก าร สมาคมการค้ า
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั พัฒนา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อ ง เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่ ง ขันที่
ยั ่งยืน
6. เสริมสร้างนวัตกรรมร่วมกันในกลุ่มอุ ตสาหกรรม
7. แสวงหาตลาดและลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายใหม่ ควบคู่ไปกับการติดตามสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงของคู่ แข่ ง
และคู่ค้าอย่างสม่าเสมอ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มรี ูปแบบทีห่ ลากหลาย
8. ภาครัฐและ BOI จะต้องส่ งเสริมการลงทุนในอุ ตสาหกรรมปลายน้ า ทีม่ กี ารใช้น้ ายางเป็ นวัตถุดบิ ปริม าณมาก
โดยเฉพาะล้อยาง และถุงมือยาง

9. ค้นคว้าวิจยั ผลิตภัณฑ์ปลายน้ าสาหรับอุ ตสาหกรรมยาง และการมีงบประมาณสนับสนุนการวิจ ัย และพัฒ นา
แปรรูปน้ ายางไปสู่ อุตสาหกรรมใหม่
10. บริหารจัดการเงินสะสมกองทุนส่ งออกยางพารา (CESS) อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ การวิจ ัย ด้ านการพัฒ นา
ยางให้เหมาะสมจากผลิตภัณฑ์ทมี่ ี เช่น ล้อยาง ถุงมือยาง และการพัฒนาคุณภาพของอุ ตสาหกรรม
11. ไทยควรผลักดันให้มกี ารกาหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ เพือ่ ปกป้ องการถูก NTB หรือการถูกแย่ ง ตลาดใน
อนาคต
12. ควบคุมราคายางให้เหมาะสมเพือ่ จูงใจให้เกิดการแปรรูปยางข้นไปสู่ อุตสาหกรรมแปรรูปและผลิต ภัณ ฑ์ ย าง
เพราะหากราคายางกลางน้ าสู งเกินไป ผู้ผลิตปลายน้ าอาจไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้

