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1.รายละเอียดการจัดทําบทวิเคราะห 
 

การจัดทําบทวิเคราะหธุรกิจนี้ เปนสวนหนึ่งของ “โครงการกิจกรรมเผยแพรผลวิเคราะหระบบเตือนภัย และ

ระบบฐานขอมูลแกสาธารณะ”   

a.  วัตถุประสงค  : 
1)เพ่ือกําหนดอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios) และอัตราสวนผลิตภาพ (Productivity Ratios) วัดความ

อยูรอดของธุรกิจและประเมินคาอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios) และอัตราสวนผลิตภาพ 

(Productivity Ratios) ที่เหมาะสม พรอมทั้งสรางความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงิน (Financial 

Ratios) และอัตราสวนผลิตภาพ (Productivity Ratios) ที่จะใชในการวิเคราะหประเมินผลความสามารถใน ”

การทํากําไร” และ “การเติบโต”  ของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมนําไปใชเปนขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ และวางแผนธุรกิจในอนาคต 

2) เพ่ือนําขอมูลรายงานผลการวินจิฉัยสถานประกอบการ ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs 

ภายใตแผนงานฟนฟูและเสริมสรางความเช่ือม่ันดานเศรษฐกิจ ของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ซึ่งดําเนินการในปงบประมาณ 2552 มาตอยอดโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจดุออน จุดแข็ง 

โอกาสและอุปสรรค ของธุรกิจที่คัดเลือก ซึ่งไดแก ธุรกิจโรงแรมและรีสอรท  ธุรกิจการผลิตยางแผนและยาง

กอน  และธุรกจิการผลิตน้ําแข็ง  และใหขอเสนอแนะเพื่อใหหนวยงานที่เกีย่วของไดนําไปใชใหเกิดประโยชน

ในวงกวางตอไป 
3)เพ่ือใหหนวยงาน  องคกร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ ใชเปนปจจัยในการสนับสนนุ 

ผูประกอบการ ใหสามารถสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

b.  หนวยงานดําเนินการ : 
งบประมาณโดย         :    สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 
ผูดําเนินงานโครงการ  :   สํานกัพัฒนาหนวยบริการอุตสาหกรรม  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

ผูบริหารงานโครงการ  :   สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 

c.  ระยะเวลาดําเนินการ 
ตุลาคม – ธันวาคม 2553 

d.  วธิีการ : 
1)คัดเลือกอุตสาหกรรมเปาหมายจากกิจการที่เขารวมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEsโครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs ภายใตแผนงานฟนฟูและเสริมสรางความเชื่อม่ันดานเศรษฐกิจ ของ

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 2,500 กิจการ โดยพิจารณาคัดเลือกจาก

ธุรกิจที่มีจํานวนธุรกิจมากลําดับตนๆ และมีความสําคัญที่จะนํามาใชประโยชนตอผูเกี่ยวของตอไป โดยอาศัย

การจําแนกประเภทอุตสาหกรรมตาม TSIC Code 5 Digits 
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2)  ศึกษาขอมูลรายงานผลการวินจิฉัยสถานประกอบการ  ซึ่งเปนผลการวินิจฉยัที่ดําเนินการในป พ.ศ. 2552และ

นําคาอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios) และอัตราสวนผลิตภาพ (Productivity Ratios) ของธุรกิจ

เปาหมาย มาใชวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาในการดําเนินธุรกิจ 

3) ศึกษาขอมูลปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกจากแหลงขอมูลตางๆ เพ่ือช้ีใหเห็นถึงโอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจ

เปาหมาย 

4)จัดทําบทวิเคราะหธุรกิจ และนาํขึ้นเผยแพรในเว็ปไซต ระบบขอมูลสําหรับเตือนภัยดานการทําธุรกิจ : Business 

Warning System” ใหหนวยงาน  องคกร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสนใจ สามารถ

ดาวนโหลดเพ่ือใชประโยชนตอไป 

e.  ธุรกิจเปาหมาย : 
1)  ธุรกิจโรงแรม และรีสอรท             (TSIC Code 55101) 

2)  ธุรกิจโรงงานผลิตน้ําแข็ง                      (TSIC Code 15494)  

3)  ธุรกจิโรงงานผลิตยางแผนและยางกอน (TSIC Code 25191) 

f.  คณะผูจัดทํา :  
1)   นางพนิดา  ละออสุวรรณ     จัดทําบทวิเคราะหธุรกิจโรงแรม และรีสอรท          

2)   นางสาวสุธินี  ภาวสุทธิไพศิฐ     จัดทําบทวิเคราะหธุรกิจโรงงานผลิตน้ําแข็ง 
3)   นายเกรียงไกร  ลอมชวการ        จัดทําบทวิเคราะหธุรกิจผลิตยางแผนและยางกอน 
4)   นายศุภสิทธิ์  ศิริทองถาวร          ออกแบบและจัดทําโปรแกรมเผยแพรฐานขอมูลทางเว็ปไซตฯ 
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2.  บทสรุปผลการวิเคราะหธุรกจิผูผลิตยางแผนและยางกอน 
2.1  ความสําคัญของธุรกิจผูผลิตยางแผนและยางกอนตอระบบเศรษฐกิจไทย และแนวโนมธุรกิจ 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางนับเปนอุตสาหกรรมที่มีความความสําคัญตอประเทศทั้งในแงของการจางงาน

และการสงออก เนื่องจากประเทศไทยมีความพรอมที่สุดในดานวัตถุดิบที่เปนขอไดเปรียบกับประเทศคูแขง ปจจุบันประเทศ

ไทยเปนผูผลิตยางธรรมชาติรายใหญที่สุดของโลก ที่มีสัดสวนการผลิตถึง 34% ในป 2009 ประเทศไทยมีผลผลติยาง

ธรรมชาติทั้งหมด 3,164,000 ตัน และมีแนวโนมที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

มูลคาการสงออกยางพารา คิดเปนอันดับที่ 5 ของสินคาสงออกของประเทศไทย ในป 2553  (ม.ค. – พ.ย.) มีมูลคา

การสงออกรวม 222,408.9 ลานบาท  มีอัตราเพิ่มข้ึน 78.19% เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2552 

โครงสรางของอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยประกอบดวย อุตสาหกรรม 2  สวน คือ  

อุตสาหกรรมตนน้ําซึ่งผลิตวัตถุดิบ ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทงมาตรฐาน และน้ํายางขน และอุตสาหกรรม

ปลายน้ํา ผลิตสนิคาที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นเพ่ือการอุปโภคโดยตรง เชน    ถุงมือยาง    ถุงยางอนามัย ยางรัดของ หรือ 

สนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืน เชน ชิ้นสวนยานยนต สายพาน ทอยาง 

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางขยายตัวอยางตอเนื่อง ต้ังแตตนป 2553 ถึงแมจะชะลอตัวลงเล็กนอยใน

ไตรมาสที่ 2 ป 2553 เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน ฝนทิ้งชวงทําใหปริมาณน้ํายางนอยลง รวมทั้งปญหาทางการเมือง

ทําใหนักลงทุนและผูบริโภคชะลอการลงทุนและการบริโภคออกไป แตเมื่อมองในทั้งป 2553 แลว อุตสาหกรรมยางและ

ผลิตภัณฑยางยังคงขยายตัวไดดีในเกือบทุกกลุมผลิตภัณฑ โดยเฉพาะยางยานพาหนะ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่ม

ขยายตัว ทําใหอุตสาหกรรมรถยนตกลับมาขยายตัวอีกครั้ง สงผลตอผลิตภัณฑยางยานพาหนะขยายตัวตามไปดวย\

สําหรับในสวนของการผลิตถุงมอืยางยังขยายตวัไดดีอยางสม่ําเสมอ เนื่องจากเปนสิ่งจําเปนที่ใชในทางการแพทยและใชใน

อุตสาหกรรมอ่ืนๆ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

แนวโนมในป 2554 คาดวาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางจะขยายตัวไดอยางตอเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจที่

เติบโตขึ้น ประกอบกับกรอบขอตกลง FTA ก็มีสวนชวยผลักดันการสงออกยางพาราและผลิตภัณฑใหขยายตัวเพิ่มข้ึนดวย 

อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ตองระวังคือ ผลของกรอบ FTAนอกจากจะชวยผลักดันการสงออกแลว ยังสงผลใหการนําเขายาง

และผลิตภัณฑยางเพ่ิมข้ึนดวยเชนกัน 

              สําหรับดานราคายางพารา คาดวาจะยังปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากความตองการใชยางพาราใน

ตลาดโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นมาก จากการรายงานของ IRSG (International Rubber Study Group) วา ยางธรรมชาติขาดแคลน

ในชวง 1 ปที่ผานมา (ก.ค. 52 – มิ.ย. 2553) คาดวาความตองการปริมาณยางธรรมชาติยังสูงอยางตอเนื่อง จากปจจัย

อุตสาหกรรมยานยนตยังมีการขยายตัว 

 
2.2  ผลการวิเคราะหสภาพปจจุบันและปญหาของธรุกิจผูผลิตยางแผนและยางกอน 
 
ผลการวิเคราะหดานการบริหาร : ผูประกอบการประสบปญหาในการจัดหาวัตถุดิบสําหรับการผลิต เนื่องมาจากสาเหตุ

ตางๆ ไดแก ปญหาเรื่องการแขงขันในการซื้อน้ํายาง, ราคายางทีแ่กวงตัว ปญหาที่รองลงมาไดแก ปญหาเรื่องการควบคุม

การผลิตพบปญหาตนทุนการผลติสูง 
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จากรายปญหาเร่ืองการจัดหาวัตถุดิบของผูประกอบการพบวา ปญหาสวนนึ่งมาจากที่ สมาชิกของสหกรณขาย

น้ํายางใหกับสหกรณนอยลง รวมถึง สมาชิกบางรายลาออกไปเพื่อต้ังกิจการในการรับซื้อน้ํายางทําใหสงผลในทางลบแก

กิจการถึง 2 เทาเนื่องจากสูญเสียสมาชกิในการสงน้ํายาง และเกิดคูแขงขันในการซื้อน้ํายางเพิ่มมากขึ้น  

ผลการวิเคราะหดานการเงิน :  
อัตราการเติบโตของยอดขาย 

อัตราการเติบโตของยอดขาย ภาพรวมของธุรกจิ ในป 2552 ลดลงจากป 2551 ภาพรวมยอดขายของทั้งกลุม (87 

กิจการ) ในป 2552 มีมูลคา 2,082,882,930 บาท ลดลงจากป 2551 มูลคา 3,261,187,916 บาท มีอัตราลดลงกวา 

36.13%   โดย กิจการที่มียอดขายเติบโตมากกวา 11% มีจํานวนลดลงจาก 25 กิจการ ในป 2551 เหลือเพียง 7 กิจการ ใน

ป 2552 และกลุมที่มีอัตราการเติบโตของยอดขาย 6-10% ในป 2551 มีทั้งหมด 10 กิจการ ในป 2552 ลดลงเหลอืเพียง 7 

กิจการ 

 

ความสามารถในการทํากําไร 
ในป 2552 อุตสาหกรรมมีความสามารถในการทํากําไรลดลง จากป 2550 กิจการที่มีความสามารถในการทํา

กําไรในระดับ 0-3% มี 74 กิจการ(จาก 87 กิจการ) ในป 2551 มี 76 กิจการ และในป 2552 ลดลงเหลือเพียง 41 ราย สวน

หนึ่งประสบปญหาการขาดทุนจากการดําเนินงานอยูในระดับ 0-3% 24 กิจการ  

ในขณะที่สถานประกอบการสวนหนึ่งไดกําไรเพิ่มสูงขึ้นเปน 3-6% จํานวน 13 กจิการ และกิจการที่กําไรมากกวา 

6% จํานวน 2 กจิการ กิจการที่ทาํกําไร มากกวา 3% เปนกิจการที่ดําเนินการอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ราย จังหวัด

สงขลา 10 ราย และ จังหวัดตรัง 1 ราย 

 
สภาพคลองทางการเงิน  

ผูประกอบการสวนใหญ ในอุตสาหกรรมมีอัตราสวนสภาพคลองทางการเงินอยูในเกณฑที่ดี ในป 2552 กิจการที่

มีอัตราสวน Quick Ratio เกินกวา 100% ทั้งหมด 72 รายจากผูประกอบการทั้งหมด 85 ราย เชนเดียวกันกับในป 2550 

และป 2551 ที่มีกิจการที่มีอัตราสวน Quick Ratio เกินกวา 100% ทั้งหมด 71 ราย  

แตปญหาที่จริงปญหาดานการเงินเปนเรื่องกิจการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนําไปซื้อวัตถุดิบ ลกัษณะการ

ซื้อวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสวนใหญ เปนการจัดซื้อแบบเงินสด หรือมี credit เพียง 10-14 วัน ทาํใหจําเปนตองใชเงินทุนใน

การซ้ือน้ํายาง และกิจการจะมีปญหาเมื่อมีความตองการวัตถุดิบในปริมาณมาก ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอการขยาย

กิจการ การรับประกันการสงสินคาใหกับลกูคาที่เปนเอกชน 

 
ผลการวิเคราะหดานการผลิต : 

แนวโนมตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น โดยป 2550 มีตนทุนการผลติตอกิโลกรัม เฉลี่ย 74.8 บาท ใน

ป 2551 ตนทุน 79.34 บาท และป 2552 มีตนทุน 79.03 บาท  ในป 2552 ปจจัยดานการผลิตที่มีผลตอตนทุนไดแก   

1.ตนทุนไมฟนเปนตนทุนสําคัญในกระบวนการแปรรูปจากน้ํายางดิบ ไปเปน ยางแผนรมควัน จากสถานการณที่

มียอดการผลิตสงูขึ้นอยางตอเนื่องทําใหไมฟนที่ผลผลิตผลิตจากธรรมชาติเกิดปญหาการขาดแคลน สงผล

ใหแนวโนมคาใชจายไมฟนตอกิโลกรัม มีคาสูงข้ึน โดยในป 2550 มีคาใชจาย 1.40 บาทตอกิโลกรัม ป 2551 

มีคาใชจาย 1.49 บาทตอกิโลกรัม และป 2552 มีคาใชจาย 1.47 บาทตอกิโลกรัม 
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2. ตนทุนดานพลังไฟฟา มีคาใชจายตอกิโลกรัมที่สงูข้ึนใน ป 2552 โดยมีคาใชจายไฟฟาตอกิโลกรัมเฉลีย่เทากับ 

0.12 บาท ในขณะที่ ป 2550 และ ป 2551 มีคาใชจายไฟฟาตอกิโลกรัมเพียง 0.9 บาท 

3. คาใชจายดานสารเคมี มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากเฉลีย่กิโลกรัมละ 0.28 บาทในป 2550 เปน 0.30 

บาทในป 2551 และเปน 0.40 บาทในป 2552   

 

เมื่อพิจารณาคาใชจายทั้ง 3 ประเภท เปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมพบวาอัตราการเพิ่มข้ึนของ

คาใชจายดานสารเคมีคอนขางสูงคือ จากป 2550-2552 มีอัตราสวนเพิ่มข้ึนรอยละ 0.38 – 0.38 -0.50 ตามลําดับในขณะที่

คาใชจายดานไมฟนมีอัตราสวนคงที่จากป 2550 – 2552 มีอัตราสวนรอยละ 1.88 – 1.88 – 1.86 ตามลําดับ และ 

อัตราสวนคาไฟฟาตอตนทุนการผลิตจากป 2550 – 2552 มีอัตราสวนรอยละ 0.12 - 0.12 – 0.15 ตามลําดับ 

 
 
ผลการวิเคราะหดานการจัดซ้ือน้ํายางดิบ: 

ความสามารถในการจัดซื้อน้ํายางดิบ มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจากป 2550 – 2552 สถานประกอบการมี

คาเฉลี่ยในการหาวัตถุดิบไดเทากับ 983,003.94 - 958,280.99 - 756,298.99 กิโลกรัมตามลําดับปญหาดังกลาวเกิดจาก

การแขงขันในการซื้อน้ํายางที่มากยิ่งขึ้น มีผูประกอบการรายใหมเขาสูธุรกิจการซ้ือขายน้ํายางสด โดยมีจุดแข็งอยูที่การ

จายเงินสด ซ่ึงแตกตางจากสหกรณ ที่มีเครดิตการจัดซ้ืออยูที่ประมาณ 10-14 วัน  

 
2.3   จุดแขง็ จดุออน โอกาสและอุปสรรค 

2.3.1  จุดแข็ง ( Strength ) 
1. ประเทศไทยเปนผูผลิตยางพารารายใหญที่สุดของโลก 

2. กลุมผูประกอบการเปนคนในพ้ืนที ่มีเครือขายที่เขมแข็ง 

3. ตนทุนทางการเงินต่ํา 

2.3.2 จุดออน ( Weakness ) 
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1.มีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบไดนอย 

2.ประสิทธิภาพในการผลิตต่ํา ยังไมสามารถควบคุมกระบวนการผลิตใหมีความสม่ําเสมอ 

3.มีศักยภาพในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนต่ํา 

4.อํานาจตอรงในการซื้อวัตถุดิบ และปจจัยการผลิตมีนอย 

 

2.3.3 โอกาส ( Opportunity ) 
1.ความตองการยางพาราในตลาดโลกมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง 

2.อุตสาหกรรมยานยนตมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง 

2.3.3 อุปสรรค  (Threat ) 
1.คูแขงขันรายใหมสามารถเขามาตั้งกิจการไดงาย 

2.ปจจัยดานราคาน้ํามันสงผลกระทบทั้ง บวก และลบกับกิจการ 

3.การแกวงตัวของราคายางในตลาดโลก 

2.4   ขอเสนอแนะ 
2.4.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบ อาทิต้ังจุดรับซ้ือวัตถุดิบเพ่ิม, การจายคาวัตถุดิบเปนเงินสด 

2.4.2  ควรจัดใหมีการรวมกลุมกัน ในกลุมของผูประกอบการเพื่อเพ่ิมความสามารถในการตอรอง ของวัตถุดิบ 

และปจจัยการผลิต ไดแก ไมฟน และสารเคมีสําหรับการผลิต 

2.4.3 ภาครัฐสงเสริมเรื่อง เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขงขันการจัดหาวัตถุดิบ

และการรับคําสั่งซื้อของลกูคารายใหญ 

2.4.4 ใหความรูเรื่องการควบคุมกระบวนการผลติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

2.4.5 สงเสริมใหเกิดการแปรรูปยางพารา ที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น 
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3.  ปจจัยสภาพแวดลอมของธุรกิจผูผลิตยางแผนและยางกอน 

3.1  อุปสงค  

�3.1.1 การเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต และรถจักรยานยนต 
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตต้ังแตชวงป ค.ศ. 1996 – ป ค.ศ. 2010 (มกราคม – ตุลาคม) มีแนวโนมการเติบโต

สูงถึง 243% (เปรียบเทียบป ค.ศ. 2010 กับปฐาน ป ค.ศ. 1996) ประเทศไทยมียอดการผลิตรถยนตเกินกวา 1,000,000 

คัน ต้ังแต ป ค.ศ. 2005 และมีแนวโนมการขยายตัวตอเนื่องทุกป จนป ค.ศ. 2009 ที่เกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ทาํใหมีผลกระทบตอยอดการผลิตในประเทศไทย ยอดการผลิตในป ค.ศ. 2009 ตกลงเหลือ 999,378 คัน 

ในป ค.ศ. 2010 (มกราคม – ตุลาคม) มียอดการผลิตรวม 1,349,919 คัน มีอัตราเพิ่มข้ึน 76% เมื่อเปรียบเทียบ

กับป ค.ศ. 2009  ในชวงเดียวกัน 

กราฟแนวโนมการผลิตรถยนต ป ค.ศ. 1996 – ป ค.ศ. 2010 
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อุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต มีการขยายตัวตั้งแตป ค.ศ. 1998 มียอดการผลิตที่ 600,497 คันต 

จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 2005  มียอดการผลิตเทากบั 3,548,132  หลังจากป ค.ศ. 2005 แนวโนมยอดการผลิตจักรยานยนต

เริ่มลดลงอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในชวงป ค.ศ. 2009 มียอดการผลิตเหลือเพียง 2,108,367 คัน 

ในป ค.ศ. 2010 (มกราคม – ตุลาคม) มียอดการผลติรวม 2,197,289 คัน มีอัตราเพิ่มข้ึน 27% เมื่อเปรียบเทียบ

กับป ค.ศ. 2009 ในชวงเดียวกัน   

 

 
 หมายเหตุ    ยอดการผลิต CBU + CKD 

 

 
 

สถานการณภาวะอุตสาหกรรมยานยนตในป 2553  
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตในเดือนมกราคม-ตุลาคม ป 2553 มีปริมาณการผลิตรถยนตรวม จํานวน 

1,349,919 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2552 มีอัตราเพิ่มข้ึนรอยละ 76 ปริมาณการจําหนายรถยนต ใน

ประเทศรวมจํานวน 628,361 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2552 รอยละ 50 ปริมาณการสงออกรถยนต 

จํานวน 745,422 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2552 เพ่ิมข้ึนรอยละ 76 สําหรับตลาดรถจักรยานยนต มีการ

ผลิตรถจกัรยานยนตสําเร็จรูป (CBU) จํานวน 1,690,079 คัน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2552 เพ่ิมข้ึนรอยละ 27 มี
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การจําหนายรถจักรยานยนตในประเทศรวมจํานวน 1,543,771 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2552 เพ่ิมข้ึน

รอยละ 23 ยอดสงออกรถจักรยานยนตรวมทั้ง CBU และCKD มีจํานวนทั้งสิ้น 630,880 คัน เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของป 

2552 รอยละ 40 โดยแบงเปน CBU จํานวน 123,156 คัน และ CKD จํานวน 507,724 ชุด 

สถานการณการสงออกยานยนตและชิ้นสวนยานยนตในเดือนมกราคม-ตุลาคม ป 2553 จากขอมูลของกรม

เจรจาการคาระหวางประเทศ พบวา มีมูลคาการสงออกยานยนตและชิ้นสวนยานยนตรวมทั้งสิ้น 658,578.17 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 52 จําแนกเปนสงออกรถยนตมูลคา 342,444.48 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 72 สงออกรถจักรยานยนตมูลคา 

16,569.49 ลานบาท ลดลงรอยละ3 และสงออกชิ้นสวนยานยนต มูลคา 299,564.20 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 37 โดยการ

สงออกชิ้นสวนยานยนตนั้นจําแนกเปนการสงออกช้ินสวนรถยนตมูลคา 285,441.96 ลานบาท และการสงออกช้ินสวน

รถจักรยานยนต มูลคา 14,122.24 ลานบาท การสงออกช้ินสวนยานยนตที่สงออกโดยผูประกอบรถยนตในเดือนมกราคม-

ตุลาคม ป 2553 ประกอบดวยชิ้นสวนประกอบและอุปกรณ มูลคา 116,779.96 ลานบาท เครื่องยนตมูลคา 17,522.15 

ลานบาท ชิ้นสวนอะไหล มูลคา 11,917.66 ลานบาท แมพิมพและอุปกรณยึดจับชิ้นงาน มูลคา 1,186.79 ลานบาท และ 

ชิ้นสวนยานยนตอ่ืนๆ มูลคา 428.17 ลานบาท รวมมูลคาการสงออกชิ้นสวนยานยนตที่สงออกโดยผูประกอบรถยนตทั้งสิ้น 

147,834.73 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของป 2552 รอยละ 44 

การนําเขายานยนตและช้ินสวนยานยนตในเดือนมกราคม-ตุลาคม ป 2553 จากขอมูลของกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศ มีการนําเขายานยนตและชิ้นสวนยานยนตคิดเปนมูลคา 304,815.78 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 75 โดยเปน

การนําเขารถยนตมูลคา 36,894.39 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 71 นําเขารถจักรยานยนตมูลคา 425.45 ลานบาท เพ่ิมข้ึน

รอยละ 106 และนําเขาชิ้นสวนยานยนตมูลคา 267,495.94 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 76 (แยกเปนนําเขาช้ินสวนรถยนต

มูลคา 255,477.97 ลานบาท และนําเขาชิ้นสวนรถจักรยานยนตมูลคา 12,017.97 ลานบาท) เมื่อคิดมูลคาสวนตางของ

การนําเขาและสงออกของยานยนตและชิ้นสวนยานยนตขางตนแลว มีมูลคาการสงออกมากกวานําเขา 353,762.39 ลาน

บาท เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับป 2552 คิดเปนรอยละ 36 

ที่มา : สถาบันยานยนต 

 

�3.1.2 การเตบิโตของอุตสาหกรรมถุงมือยาง 

� 

 
 

มูลคาสงออกถุงมือยางและถุงยางคุมกําเนิดในชวงครึ่งแรกของป 2553 ขยายตวัสูงถึงรอยละ 53.6 และรอยละ 

13.7 ตามลําดับ มีสาเหตุสําคัญจากการฟนตัวของอุตสาหกรรมที่ตองใชถุงมือยางในกระบวนการผลิต อาทิ อุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส รวมถึงแนวโนมการใหความสําคัญกับการรักษาสุขอนามัยทั้งใน
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ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ขณะที่ความตองการใชถุงยางคุมกําเนิดก็เพ่ิม สูงขึ้น ตามจํานวนประชากรโลก 

ตลอดจนการตื่นตัวในการใหความสําคัญกับการคุมกําเนิด รวมถึงการปองกันโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ 

มีขอนาสังเกตวา แมเศรษฐกิจโลกอยูในภาวะซบเซา แตดวยถุงมือยางจัดเปนของใชจําเปนทางการแพทย ความ

ตองการใชจึงไมผันผวนตามกําลงัซื้อของผูบริโภคมากนัก อีกทั้งการแพรระบาดของโรคระบาดสายพันธุใหม อาทิ ไขหวัด

ใหญสายพันธุใหม 2009 ไขหวัดนกและโรค SARS ทําใหผูบริโภคทั่วโลกตื่นตัวมากขึ้น ตอการปองกันโรคระบาดตางๆ ดัง

จะเห็นไดจากอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงงานถุงมือยางอยูในระดับคอนขางคงที่หรือมีเสถียรภาพสูง แมในป 2552 ที่

เศรษฐกิจตกตํ่าอยางมาก 

 
 

ราคาสงออกเฉลี่ย : ราคาถุงมือยางคอนขางคงที่ ขณะที่ราคาถุงยางคุมกําเนิดมีแนวโนมลดลง  
ราคาสงออกถุงมือยางและถุงยางคุมกําเนิด 

 
ประเด็นที่นาสนใจ : 

• ราคาถุงมือยางในชวงหลายปทีผานมาอยูในระดับคอนขาง 

คงที่หรือเปลี่ยนแปลงนอยมาก 

• ราคาถุงยางคมุกําเนิดมีแนวโนมลดลงมาโดยตลอด 

ที่มา : ฝายวิจัยธุรกิจ EXIM BANK 

3.1.3 การเตบิโตของอุตสาหกรรมรองเทา 
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แนวโนมการผลติรองเทากีฬา มีแนวโนมสูงขึ้นในชวงป ค.ศ. 2000- ป ค.ศ. 2003 โดยมียอดการผลิตเติบโตจาก 

17,174,319 คู ในป ค.ศ. 2000 ไปเปน 23,063,163 คู ในป ค.ศ. 2003 หลังจากนัน้ยอดการผลิตมีแนวโนมตกลงอยาง

ตอเนื่อง ในป ค.ศ. 2009 มียอดการผลิตเพียง 11,912,753 คู 

ยอดการผลิตรองเทากีฬาในชวงป 2010 (มกราคม – ตุลาคม) มียอดการผลิต 8,652,414 คู มี อัตราลดลงจากป 

2009 ในชวงเดียวกัน (10,076,486 คู) 14%  

 
�ที่มา -  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 
สภาวะอุตสาหกรรมการผลิตรองเทา ป 2553 
“กรุงเทพธุรกิจ” สัมภาษณ นายธํารง ธิติประเสริฐ ประธานกลุมอุตสาหกรรมรองเทา สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย (ส.อ.ท.) มองสถานการณสงออกไตรมาส 2 และแนวโนมตลอดทั้งปนี้ 

นายธํารง กลาววา สถานการณการสงออกรองเทาในไตรมาส 2 ป 2553 จะขยายตัวไดดีกวาไตรมาสแรกปนี้ 

เพราะความตองการสินคาในตลาดโลกเริ่มมีเสถียรภาพแลวตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มดีข้ึน และทําใหม่ันใจวาการสงออก

ไตรมาส 2 จะกลับมาเปนบวกได ซ่ึงขณะนี้การใชกําลังการผลติเริ่มดีข้ึนและคาดวาจะดีข้ึนมากในชวงไตรมาส 3-4 ปนี้ โดย

การสงออกป 2553 จะไมกลับไปติดลบเหมือนป 2552 

โดยคาดวา การสงออกรองเทาและช้ินสวนปนี้จะมีมูลคา 32,000-35,000 ลานบาท สูงกวาปที่แลวที่สงออกได 

27,117 ลานบาท ซึ่งผูสงออกรองเทาไทยรูสกึพอใจการแนวโนมการสงออกในปจจุบัน เพราะตางจากปที่แลวที่เศรษฐกิจ

ชะลอตัวลงมาก โดยชวงนั้นผูสงออกไมรูวาการสงออกจะไดรับผลกระทบไปถงึเมื่อใด 

ตลาดสหรัฐและสหภาพยุโรป (อียู) เปนตลาดสาํคัญของไทย โดยมีสัดสวนรวมกนัประมาณ 70% ของการสงออก

รองเทาไทยทั้งหมด ซึ่งที่ผานมาตลาดสหรัฐเคยมีสัดสวน 30% แตปจจุบันลดลงเหลือ 25% โดยตลาดอียูขยายตัวขึ้นมา

ทดแทน ขณะนี้หลายประเทศในอียูนําเขารองเทาจากไทยเพิ่มมากขึ้น เชน เดนมารก ฝรั่งเศส รัสเซีย อิตาล ี

สําหรับปญหาอุปสรรคของการสงออกนั้น ผูสงออกเริ่มกังวลกบัปญหาความขัดแยงทางการเมืองวาจะยืดเยื้อไป

อีกนานเทาใด ซึ่งตั้งแตชุมนุมทางการเมืองตั้งแตเดือน มี.ค.2553 สงผลใหผูนําเขารูสึกตกใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้นและทํา

ใหผูประกอบการไทยกังวลวาผูนําเขา จะไมมาตรวจสอบโรงงานหรือคุณภาพสินคา 
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ที่ผานมามีผูนําเขาบางรายที่แจงยกเลิกการมาเจรจาธุรกิจในไทย เพราะภาพการชุมนุมที่ปรากฏออกมาสงผลให

นักธุรกิจตางประเทศรูสึกไมปลอดภัยโดยการเจรจาธุรกิจในชวงไตรมาส 2 จะเปนการเจรจาซ้ือสินคา ที่จะสงมอบใน

ไตรมาส 3-4 ปนี้ ซ่ึงหวังวาปญหาการเมืองจะยุติโดยเร็วที่สุด 

นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบระหวางปญหาความขัดแยงทางการเมืองกับปญหาเงินบาทแข็งคาแลว เห็นวาปญหา

เงินบาทแข็งคามีผลกระทบมากกวา เพราะลูกคาที่มาเจรจาธุรกิจไมได ยังมีชองทางอื่นในการสื่อสาร แตปญหาเงินบาท

แข็งคา มีทางออกไมมาก เนื่องจากการซื้อประกนัความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนกล็ดผลกระทบไดเพียงระดับหนึ่ง และทําให

ผูประกอบการ ตองแบกรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทีผ่ันผวน ซ่ึงผูสงออกบางรายใชวัตถดุิบนําเขามากขึ้นก็ชวยลด

ผลกระทบลงไดบาง 

ผูสงออกรองเทาหนังในปจจุบัน จะใชวัตถุดิบนําเขาประมาณ 50% ซ่ึงสวนใหญนําเขาจากสหรัฐและอารเจนตินา 

แตผูผลิตรองเทาประเภทอ่ืนก็ยงัใชวัตถุดิบที่ผลติในประเทศเปนสวนใหญ เชน รองเทากีฬา โดยผูผลิตสวนนี้ไดพยายาม

ปรับตัว ลดตนทุนการผลิตใหมากข้ึน 

ผูสงออกเห็นวาภาครัฐควรทําใหคาเงินบาทมีเสถยีรภาพเมื่อเทียบกับประเทศคูแขง เพราะสงผลกระทบตอรายได

ของผูสงออก รวมทั้งผูประกอบการตองพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องใหมีความเขมแขง็อยางยั่งยืน 

อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในภาพรวมแลว ผูผลิตรองเทาของไทย ยังมีขีดความสามารถทางการแขงขันดีกวา

กวาแขง แตเมื่อเงินบาทแข็งคาทําใหเสียเปรียบเวียดนาม ที่มีการลดคาเงินดองลงหลายครั้ง ซึ่งไทยยังไดเปรียบเวียดนาม

ตรงที่มีอุตสาหกรรมตอเนื่องผลิตชิ้นสวนรองเทาจํานวนมาก สงผลใหอุตสาหกรรมรองเทาไทยมีความเขมแข็ง แตคาเงินจะ

ทําใหความเขมแข็งหายไปและขณะนี้คูแขงอยางอินโดนีเซีย มีการสงออกสูงกวาไทยแลว เพราะการเมืองเริ่มมีเสถียรภาพ

สงผลใหนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไดผล และไมมีปญหาอัตราแลกเปลี่ยน 

ที่มา   :  กรุงเทพธุรกิจ 

 

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรองเทาและเครื่องหนังป 2553 และแนวโนมป 2554  

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

การสงออก 

การสงออกสินคารองเทาและเครื่องหนังโดยรวมในป 2553 คาดวาจะเพิ่มข้ึนจากป 2552 รอยละ 10.1 ซ่ึงทุก

สินคามีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน คือ รองเทาและชิ้นสวน, เครื่องใชสําหรบัเดินทาง, หนังและผลติภัณฑหนังฟอกและหนัง

อัด เพ่ิมข้ึนรอยละ 1.2, 21.0 และ 21.6 ตามลําดับ 

รองเทาและช้ินสวน ในป 2553 คาดวามีการสงออกจะเพ่ิมข้ึนจากป 2552 รอยละ 1.2ผลิตภัณฑที่สงออกเพิ่มข้ึน 

คือ รองเทาแตะ รองเทาหนัง รองเทาอ่ืนๆ และ สวนประกอบของรองเทาเพิ่มข้ึนรอยละ 10.1, 41.8, 47.5 และ 11.9 สาํหรับ

ผลิตภัณฑที่สงออกลดลง คือ รองเทากีฬา ลดลงรอยละ 52.7 สําหรับตลาดสงออกที่เพ่ิมข้ึน (ม.ค.-ต.ค. 53) ไดแก 

เดนมารก ฝรั่งเศส และจีน เพ่ิมข้ึนรอยละ 22.5, 12.8 และ 1.1 ตามลําดับ 

เครื่องใชสําหรับเดินทาง ในป 2553 คาดวามีการสงออกจะเพ่ิมข้ึนจากป 2552 รอยละ 21.0 ทุกผลิตภัณฑสงออก

เพ่ิมข้ึน คือ กระเปาเดินทาง กระเปาถือ กระเปาใสเศษสตางค และเครื่องเดินทางอื่นๆ เพ่ิมข้ึนรอยละ 32.8, 11.7, 17.8 

และ 20.3 ตามลาํดับ ตลาดสงออกที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึน (ม.ค.-ต.ค. 53) ไดแก สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และ

สวิตเซอรแลนด ลดลงรอยละ 28.6, 4.9 และ52.4 ตามลําดับ 

หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด ในป 2553 คาดวามีการสงออกจะเพิ่มข้ึนจากป 2552 รอยละ 21.6 

ผลิตภัณฑคาดวามีการสงออกจะเพิ่มข้ึน คือ หนังโคกระบือฟอก, เครื่องแตงกายและเข็มขัด, หนังและผลิตภัณฑหนังอ่ืน ๆ 
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เพ่ิมข้ึน รอยละ 34.3, 7.8 และ 25.5 ตามลําดับ สวนผลิตภัณฑคาดวามีการสงออกลดลง คือ ของเลนสําหรับสัตวเลี้ยง 

และถุงมือหนัง ลดลงรอยละ 34.2และ 2.2 ตามลําดับ ตลาดสงออกที่เพ่ิมข้ึน (ม.ค.-ต.ค. 53) ไดแก ฮองกง เวียดนาม และ

จีน ลดลงรอยละ 61.0, 22.3 และ 23.7 ตามลาํดับ 

การนําเขา 

หนังดิบและหนังฟอก ในป 2553 คาดวาจะมีการนําเขาเพิ่มข้ึนจากป 2552 เพ่ือมาผลิตเปนสินคาปลายน้ํา คือ 

เพ่ิมข้ึนรอยละ 41.4 ตลาดนําเขาที่สําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และอารเจนตินา 

รองเทา ในป 2553 คาดวาจะมีการนําเขาเพิ่มข้ึนจากป 2552 รอยละ 40.1ทกุผลติภัณฑนําเขาเพ่ิมข้ึน คือ 

รองเทากีฬา รองเทาหนัง รองเทาทําดวยยางหรือพลาสติก และรองเทาอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนรอยละ 10.0, 137.2, 15.2 และ 16.2 

ตามลําดับ ตลาดนําเขาที่สําคัญ คือ จีน อินโดนีเซียและเวียดนาม 

กระเปา ในป 2553 คาดวาจะมีการนําเขาเพิ่มข้ึนจากป 2552 รอยละ 28.3 ทุกผลิตภัณฑนําเขาเพิ่มข้ึน คือ 

กระเปาเดินทาง , กระเปาถือและกระเปาอ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนรอยละ 31.7 และ27.0 ตามลําดับ ตลาดนําเขาที่สําคัญ คือ จีน 

ฝร่ังเศส และอิตาล ี

 

4. สรุปและแนวโนม 

ในป 2553 สถานการณการผลิตเมื่อเทียบกับป 2552 คาดวาจะเพิ่มข้ึนในทุกผลติภัณฑคือ ดัชนีผลผลิตการฟอก

และตกแตงหนังฟอก และดัชนีผลผลิตกระเปาเดินทาง กระเปาถอืและสิ่งที่คลายกัน อานมาและเครื่องเทียมลาก เพ่ิมข้ึน

รอยละ 20.6 และ 19.3 ตามลําดับ การผลิตภายในประเทศเพิ่มข้ึน ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันกบัมูลคาการสงออกของ

รองเทาและชิ้นสวนเครื่องใชสําหรับเดินทาง หนังและผลิตภัณฑหนังฟอกและหนังอัด ในป 2553 ที่คาดวาจะเพิ่มข้ึนจากป

2552 รอยละ 1.2, 21.0 และ 21.6 ตามลําดับ อันเปนผลมาจากฐานการผลิตและการสงออกป 2552อยูในระดับตํ่า อีกทั้ง

ประเทศคูคาที่สําคัญเริ่มมีสัญญาณฟนตัวของเศรษฐกิจที่มีเสถยีรภาพมากขึ้น ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อม่ันในการจับจาย

ใชสอยสินคา ซึ่งสอดคลองกับการนําเขาหนังดิบและหนังฟอกเพ่ือมาผลิตเปนสินคาปลายน้ําเพ่ือการสงออกและบริโภค

ภายในประเทศ จะเพ่ิมข้ึนรอยละ 41.4 รวมทั้งการนําเขาสินคากลุมรองเทา และกระเปา คาดวาจะเพิ่มข้ึนเชนเดียวกันคือ 

รอยละ 40.1 และ 28.3ตามลําดบั 

แนวโนมการผลติและมูลคาการสงออกของอุตสาหกรรมรองเทาและเคร่ืองหนังใน ป 2554 เมื่อเทียบกับป 2553 

คาดวาอุตสาหกรรมรองเทาจะเพิ่มข้ึน แตสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑหนังจะทรงตัว ทั้งนี้ปจจัยบวกในปหนาจะมาจาก

การขยายตัวดานการลงทุนที่จะเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้จากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐ คําสั่งซ้ือที่เพ่ิมข้ึน กําลังการผลิตที่

เพ่ิมข้ึน และแนวโนมของเศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลกที่คาดวาจะดีข้ึน ขณะที่ปจจัยลบที่จะกระทบตอ

อุตสาหกรรมไทย จะมาจากอัตราแลกเปลีย่น อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ราคาน้ํามัน สถานการณการเมืองภายในประเทศ 

และปญหาภาวะเศรษฐกิจของยุโรป 

ที่มา --สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม— 
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3.14 แนวโนมราคายางแผนรมควันชั้น 3 
ราคาแผนยางรมควันชั้น 3 มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 และลดลงในชวง

ป พ.ศ. 2552 เนือ่งจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ มีราคาขายลดลง (33.29%) เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2551 และในป 

พ.ศ. 2553 เมื่อภาวะเศรษฐกิจมีการฟนตัวราคายางแผนรมควันชั้น 3 ก็ขยับตัวขึ้นจาก 62 บาทในป 2552 มาเปน 111 

บาทในป 2553  

 
 

ราคาแผนยางรมควันในป พ.ศ. 2553 มีการอัตราสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ต้ังแตเดือนมกราคม 2553 มีราคาขาย

เทากับ 96.31 บาท ในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2553 ราคาแผนยางรมควันชั้น 3 มีราคาขายเทากับ 135.89 บาท 

 
 

ราคายางพารา 

1. สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาภายในประเทศ 

ในชวง 8 เดือนของปนี้  (มกราคม – สิงหาคม  2553)ไทยสงออกยางพาราและยางคอมปาวด  ทั้งสิ้น  1.870  

ลานตัน  มูลคา  187,553  ลานบาท  เพ่ิมข้ึนจาก  1.765  ลานตัน  มูลคา  98,276  ลานบาท  ชวงเดียวกันของปที่แลวรอย
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ละ  5.95  และ  90.84  ตามลําดบั  โดยสงออกในรูปยางแทง  593.52  พันตัน  มูลคา  59,036  ลานบาท  ยางแผนรมควัน  

449.24  พันตัน  มูลคา  45,869  ลานบาท  น้ํายางขน  351.31  พันตัน  มูลคา  36,982  ลานบาท  ยางคอมปาวด  313.68  

พันตัน  มูลคา  30,556  ลานบาท  ยางธรรมชาติอ่ืนๆ  122.11  พันตัน  มูลคา  10,992  ลานบาท  ยางแผนผึ่งแหง  38.63  

พันตัน  มูลคา  3,818  ลานบาท  ยางเครพ  1.21  พันตัน  มูลคา  127  ลานบาท  น้ํายางธรรมชาติ  0.54  พันตัน  มูลคา  

162  ลานบาท  และยางบาลาตา  0.25  พันตัน  มูลคา  9  ลานบาท 

  

ราคาที่เกษตรกรขายไดเฉลีย่ทั้งประเทศ 

1. ยางแผนดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ  99.61  บาท  ลดลงจาก  99.91  บาท ของสัปดาหที่แลว

กิโลกรัมละ  0.30   บาท  หรือรอยละ  0.30 

2. ยางแผนดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ   99.11   บาท  ลดลงจาก  99.41  บาท ของสัปดาหที่แลว

กิโลกรัมละ  0.30  บาท  หรือรอยละ   0.30 

3. ยางแผนดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ  98.61   บาท  ลดลงจาก  98.91   บาท ของสัปดาหที่แลว

กิโลกรัมละ  0.30   บาท หรือรอยละ  0.30 

4. ยางกอนคละ  ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ  48.23  บาท   ลดลงจาก  48.54  ของสัปดาหที่แลวกิโลกรัมละ  0.31  

บาท  หรือรอยละ  0.64 

5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  45.32  บาท  ลดลงจาก  45.78  ของสัปดาหที่แลวกิโลกรัมละ  0.46  

บาท  หรือรอยละ   1.00 

6. น้ํายางขนคละ  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  96.68   บาท   ลดลงจาก  97.50  บาท  ของสัปดาหที่แลวกิโลกรัมละ  

0.82  บาท  หรือรอยละ  0.84 

 

ราคาสงออก เอฟ.โอ.บี.  ซื้อขายลวงหนาสงมอบเดือนตุลาคม  2553 

ณ ทาเรือกรุงเทพ  

1. ยางแผนรมควันช้ัน  1  ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ  109.35  บาท  สูงขึ้นจาก  109.20  บาท  ของสัปดาหที่แลว

กิโลกรัมละ  0.15  บาท  หรือรอยละ  0.14 

2. ยางแผนรมควันช้ัน  3  ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 108.20  บาท  สงูขึ้นจาก  108.05  บาท  ของสัปดาหที่แลว

กิโลกรัมละ  0.15  บาท  หรือรอยละ  0.14 

3. น้ํายางขน  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  70.84 บาท   สูงขึ้นจาก  70.45 บาท  ของสัปดาหที่แลวกิโลกรัมละ  0.39  

บาท  หรือรอยละ  0.55 

 ณ   ทาเรือสงขลา   

1. ยางแผนรมควันช้ัน 1 ราคาเฉลี่ยกโิลกรัมละ   109.10   บาท    สูงขึ้นจาก   108.95   บาท  ของสัปดาหที่แลว

กิโลกรัมละ   0.15    บาท  หรือรอยละ  0.14 

2. ยางแผนรมควันช้ัน 3   ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ   107.95   บาท   สูงข้ึนจาก   107.80  บาท  ของสัปดาหที่แลว

กิโลกรัมละ   0.15   บาท  หรือรอย  0.14 

3. น้ํายางขน  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  70.59   บาท   สูงขึ้นจาก  70.20   บาท  ของสัปดาหที่แลวกโิลกรัมละ   

0.39   หรือรอยละ   0.56 

ที่มา – สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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�3.15 สถานการณการสงออกผลิตภัณฑยาง 
มูลคาการสงออกยางพารา คิดเปนอันดับที่ 5 ของสินคาสงออกของประเทศไทย ในป 2553  (ม.ค. – พ.ย.) มี

มูลคาการสงออกรวม 222,408.9 ลานบาท  มีอัตราเพิ่มข้ึน 78.19% เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2552  

 

สินคาสงออกสําคัญ 10 รายการแรกของไทย ป 2549 - 2553(ม.ค. - พ.ย.) 

 หนวย: ลานบาท 
2549 2550 2552 2550 2551 2552 2553

(ม.ค.-พ.ย.)

เคร่ืองคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ 565,806.93 597,059.91 545,468.74 5.52 1.38 -9.89 11.77

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ 362,374.31 447,109.39 378,348.86 23.38 14.77 -26.27 54.52

อัญมณีและเครื่องประดับ 139,864.58 185,149.57 333,699.44 32.38 48.04 21.75 5.53

แผงวงจรไฟฟา 267,598.31 290,349.51 219,508.67 8.50 -18.04 -7.76 17.40

ยางพารา 205,483.11 194,338.73 146,188.21 -5.42 15.07 -34.63 78.19

น้ํามันสําเร็จรูป 138,785.62 140,716.09 184,620.85 1.39 84.58 -28.92 24.09

ผลิตภัณฑยาง 117,269.50 125,960.69 152,799.52 7.41 19.00 1.94 35.13

เม็ดพลาสติก 171,394.06 179,511.99 151,978.84 4.74 0.92 -16.11 31.64

เคมีภัณฑ 130,475.48 135,072.99 152,208.92 3.52 4.90 7.42 21.13

ขาว 98,179.00 119,215.43 172,207.65 21.43 70.46 -15.26 -5.73

รายการ 2551 2553 2549

547,968.19 19.26

(ม.ค.-พ.ย.)

2 513,154.20 525,042.04 16.78

1 605,313.98

3 274,093.15 339,613.24 8.14

5 223,628.23 222,408.59 38.21

4 237,972.57 233,978.99 12.22

185,594.62 24.63

6 259,739.09 203,998.57 46.10

8 181,158.74 182,010.80 2.07

7 149,894.85

9 141,693.83 165,572.11 23.40

10 203,219.08 147,869.89 5.58  
 
            สรุปภาวะการผลิตการตลาดและราคาในตลาดตางประเทศ 

การซ้ือขายยางพาราลวงหนาของตลาดญี่ปุนมีราคาสูงข้ึนมากซึ่งตรงขามกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่มีการ

ซื้อขายตกลง  เนื่องจากการแข็งคาของเงินดอลลารสหรัฐฯ  และจากการแข็งคาของเงินเยนชวยกระตุนตลาดซ้ือขาย

ยางพาราลวงหนาและมีผลตอราคายางทั่วโลก  จากการแข็งคาของคาเงินนี้ทําใหมีอุปสงคยางเพ่ิมข้ึนแตผลผลิตจาก

ประเทศผูผลิตรายใหญออกมาคอนขางนอยเนื่องจากจะเขาสูชวงฤดูฝน  ผลผลิตยางพาราที่ออกมามีปริมาณไมแนนอน  

ในสวนของผูซ้ือก็รอราคาใหคงที่กอนจะเห็นวาการตลาดและราคาของยางพารามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  ดังนั้นนัก

ลงทุนไมควรซื้อเก็บไวในปริมาณมาก 

 

ราคาตางประเทศซื้อขายลวงหนา  สงมอบเดือน  กรกฏาคม  2549 

ยางแผนรมควันชั้น 1 

•ตลาดสิงคโปรเสนอซ้ือลวงหนา  เฉลีย่กิโลกรัมละ430.50   เซนตสงิคโปร   ( 102.72 บาท)    ลดลงจาก  438.75  

เซนตสิงคโปร  (104.75  บาท)   ในสัปดาหที่แลวกิโลกรัมละ 8.25   เซนสิงคโปร   หรือรอยละ  1.88 

  ยางแผนรมควันชั้น 3 

•ตลาดสิงคโปรเสนอซ้ือลวงหนาเฉลีย่กิโลกรัมละ  267.69    เซนตสหรัฐ ( 102.21 บาท) ลดลงจาก  271.63  เซนต

สหรัฐ (103.90  บาท)  ในสัปดาหที่แลวกิโลกรัมละ   3.94  เซนตสหรัฐ หรือรอยละ   1.45 

•ตลาดลอนดอนเสนอซื้อขายลวงหนาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  224.13  เพนนี  ( 85.58  บาท )  ลดลงจาก 233.13   เพนนี  

(89.17   บาท ) ในสัปดาหที่แลวกิโลกรัมละ  9.00   เพนนี  หรือรอยละ  3.86 

•ตลาดโตเกียวเสนอซื้อขายลวงหนาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 316.20  เยน  (104.45 บาท)  สูงขึ้นจาก  315.50  เยน (104.53  

บาท) ในสัปดาหที่แลวกิโลกรัมละ   0.70  เยน  หรือรอยละ   0.22 
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ที่มา – สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 

          ชาวสวนยางเฮอีก ! ป"54 ตลาดสดใส นักธุรกิจ นกัวิชาการชี้เทรนดยางพาราโลกเพิ่มข้ึนทั้งปริมาณและราคา ความ

ตองการเฉียด 26 ลานตัน ดีมานดประเทศจีนพุงไมหยุด ผงาดเบอรหนึ่งแซงหนาญี่ปุน ยุโรป อเมริกา ดานผูผลิตยาง

รถยนตจีนกวา 400 รายเบนเข็มใชยางสังเคราะหแทนยางธรรมชาติ 

          ผูสื่อขาวรายงานวา การประชุมนานาชาติเรื่อง "ยางยังมีอนาคตสดใสอยางยั่งยืนจริงหรือ " จัดโดยสํานักงานกองทุน

สงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) มีผูเชี่ยวชาญยางพาราระหวางประเทศ พอคา   นักธุรกิจ นกัวิชาการรวมระดมขอมูล

วิเคราะหสถานการณและแนวโนมอุตสาหกรรมยางพาราของโลกเพื่อนําไปวางแผนดานการผลิตและการตลาดตอไป 

          ปจจุบันยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยที่สรางรายไดมหาศาล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ระบุวา ในชวงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2553 ประเทศไทยสามารถสงออกยางพาราทั้งสิ้น 1.792 ลานตัน คิดเปนมูลคา 

156,997 ลานบาท 

          ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไดคาดการณวาในป 2553 ไทยจะสงออกยางพาราไดจํานวน 2.7 

ลานตัน คิดเปนมูลคา 2.3 แสนลานบาท 

          นายสตีเฟน อีเวน เลขาธิการกลุมศึกษาเรื่องยางระหวางประเทศ (International Rubber Study Group : IRSG) 

กลาวถึงความตองการยางของโลกวา ในปนี้ปริมาณการใชยางธรรมชาติและยางสังเคราะหอยูที่ 23.9 ลานตัน โดยแบงเปน

ยางธรรมชาติจํานวน 10.3 ลานตัน เพ่ิมข้ึนจากปที่แลว 9.4% ยางสังเคราะห 13.6 ลานตัน หรือเพ่ิมข้ึน 15.8% สวนในป 

2554 คาดวาความตองการใชยางของโลกจะเพิ่มเปน 25.5 ลานตัน หรือเพ่ิมข้ึน 6.7% ซึ่งขณะนี้จีนกลายเปนประเทศผูใช

ยางพารามากที่สุดแทนญ่ีปุน ยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยความตองการใชยางจะเพิ่มข้ึนตอเนื่องทั้งในอุตสาหกรรมรถยนต

และอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

          "ปหนาราคายางพาราโลกจะสูงขึ้นตอเนื่อง และในป 2563 คาดการณวาความตองการยางโลกจะอยูที่ 31.7 ลานตัน 

มูลคา 13 ลานลานเหรียญสหรัฐ สวนราคาน้ํามันจะอยูที่ 140 ดอลลารสหรัฐ/บารเรล ฉะนั้นราคายางสังเคราะหก็จะสูงดวย 

ทําใหความตองการใชยางธรรมชาติของโลกยังเพ่ิมสูงตอเนื่อง แตผลผลิตกย็ังไมเพียงพอกับอุตสาหกรรมที่โตขึ้น" 

          ดานศาสตราจารยไดโกะ ซาอิด ดามาดจาติ เลขาธิการสมาคมประเทศผูผลิตยางธรรมชาติจากอินโดนีเซีย ระบุวา 

ปจจุบันประเทศไทยยังเปนผูปลูกยางพารามากที่สุดของโลก มีสัดสวนมากถงึ 34.6% รองลงมาคืออินโดนีเซียและมาเลเซีย 

แตผลผลิตยางของโลกยังมีปญหาหลายประการ อาทิ แหลงปลูกมีพ้ืนที่จํากัด การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ ปญหา

คาแรงและตนทุนการเพาะปลูก สภาวะอากาศที่แปรปรวน   ก็เปนตัวแปรที่สําคัญ สําหรับประเทศไทยตั้งแตป 2555-2560 

จะมีปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน 1.8 ลานตัน หรือประมาณ 17% 

          นายเฉิน จินหลง ประธานบริษัท Hangzhou Zhongoe Rubber จํากัด    กลาววา  ต้ังแตป 2552 ประเทศจีน

กลายเปนตลาดรถยนตอันดับ 1 ของโลก สงผลใหความตองการยางรถยนตเพ่ิมมากข้ึน ในชวง 8 เดือนแรกของป 2553 จีน

ผลิตยางรถยนตไดประมาณ 203 ลานเสน เพ่ิมข้ึน 23% ของปที่ผานมา โดยเปนยาง    เสริมใย (ยางเรเดียล) 107 ลานเสน 

เพ่ิมข้ึนจากปที่แลว 27% 

          สวนมูลคาการสงออกยางรถยนตของจีนอยูที่ 3.39 ลานลานหยวน เพ่ิมข้ึน 37.4% อยางไรก็ตาม ราคายางพาราที่

สูงขึ้น ทําใหอุตสาหกรรมยางรถยนตเร่ิมหันมาใชยางสังเคราะหแทนยางธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึนถึง 70% จึงอยากใหองคการ

ยางระหวางประเทศเขามาชวยดูแลราคายางพาราไมใหสูงมากจนเปนอุปสรรคใหผูประกอบการหันไปใชวัสดุอ่ืน เพราะ

ขณะนี้มีผูประกอบการจีนกวา 400 โรงงานหันมาใชยางสังเคราะหแทบทั้งสิ้น สาํหรับพ้ืนที่ปลูกยางพาราในประเทศจีนสวน

ใหญอยูในมณฑลหยุนหนาน และมณฑลไหหนาน 
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          ดานนายหลักชยั กิตติพล นายกสมาคมยางพาราไทย (TRA) กลาววา ต้ังแตป 2534 จนถึงปจจุบันประเทศไทย

สามารถผลิตยางพาราไดเปนอันดับ 1 ของโลก มีพ้ืนที่ปลูกทั่วประเทศกวา 17.25 ลานไร ผลผลิตประมาณ 3 ลานตัน 

อันดับสองคืออินโดนีเซีย 2.5 ลานตัน ขณะที่ปริมาณการใชยางธรรมชาติของโลกตั้งแตป 2548-2552 มีการขยายตัว

ประมาณ 2% ตอป 

          อยางไรกต็าม ในชวง 6 เดือนแรกของ  ป 2554 สถานการณตลาดจะยังมีความผันผวนสูงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

โดยเฉพาะปญหาคาเงินบาทแข็ง และเศรษฐกิจโลก ดังนั้นรัฐบาลควรสงเสริมใหผูประกอบการและเกษตรกรดูแลพ้ืนที่

เพาะปลูกใหมในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น เพ่ือใหผลผลติมีคุณภาพและตรงกับชวงเวลาที่ตลาด

ตองการ ซ่ึงจะชวยใหไทยมีสวนแบงในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น 

          ผูสื่อขาวรายงานเพิ่มเติมวา หลายฝายมคีวามกังวลเกีย่วกับความตองการยางพาราในอนาคต เพราะมีปจจัยเสีย่งที่

ตองระวัง  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องอุปสงคและอุปทานที่ขาดความสมดุล รวมถึงระดับราคาที่ตอง

อางอิงกับราคา น้ํามันโลก สภาพแวดลอม และราคาทองคําซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนั้นยังตองการให

ราคาเปนไปตามสภาพจริงของตลาด โดยปราศจากการแทรกแซง แตนักธุรกิจประเมินวาแนวโนมราคายางพาราในปหนา

จะไมนอยกวา 100 บาทตอกิโลกรัม 

ที่มา - ประชาชาติธุรกิจฉบับวันที ่9 - 12 ธ.ค. 2553 

 

อินเดยีไดเลื่อนฐานะมาเปนประเทศผูมีความตองการใชยางมากเปนอันดับ  2 ของโลก แทนสหรัฐอเมริกาโดย ป 

2552  อินเดียมีความตองการใชยาง  905,000  ตัน  เพ่ิมจาก  881,000  ตัน  ของป 2551  รอยละ  2.7  ขณะที่

สหรัฐอเมริกามีความตองการใชยาง687,000 ตัน  ลดลงจาก  1.04  ลานตันของป  2551  รอยละ  34  เนื่องจากเกิด

วิกฤตการณการเงิน   และจีนเปนประเทศผูใชยางมากที่สุดของโลก 

ในป  2552  มีความตองการใชยาง  3.46  ลานตนั  เพ่ิมข้ึนจาก  2.94  ลานตัน ของป  2551  รอยละ  18  

อยางไรก็ตามความตองการใชยางของโลก  ป 2552    9.39  ลานตัน  ลดลงจาก  10.17  ลานตัน ของปที่แลวรอยละ  7.7

การเติบโตของความตองการใชยางของอินเดียเปนไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต โดยในป 

2552  มีอัตราการขยายตัวรอยละ 13.4  ขณะที่ปที่แลวมีการขยายตัวเพียงรอยละ 2.5 มีจํานวนยอดขายยานพาหนะ 

12,292,770  คัน เพ่ิมจาก 9,724,243 คัน  ชวงเดียวกันของปกอนรอยละ  26  ซึง่ในป 2552  มีการผลิตยางรถบรรทุกและ

รถบัสเพิ่มข้ึนรอยละ  2.5  และรถยนตนั่งเพิ่มรอยละ  21 

 

ราคาตางประเทศซื้อขายลวงหนาสงมอบเดือนสิงหาคม   2553 

ยางแผนรมควันช้ัน 3  ราคาซื้อขายลวงหนาตลาดสิงคโปรเฉลี่ยกโิลกรัมละ 329.50 เซนตสหรัฐ (105.82 บาท) 

ลดลงจาก 340.00 เซนตสหรัฐ(109.48 บาท) ในสัปดาหที่แลวกิโลกรัมละ 10.50 เซนตสหรัฐหรือรอยละ 3.09   ราคาซื้อ

ขายลวงหนาตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 345.40 เยน (124.24 บาท) ลดลงจาก 345.93 เยน(126.48 บาท) ในสัปดาห

ที่แลวกิโลกรัมละ 0.53 เยน หรือรอยละ 0.15 

ที่มา :  สํานกัขาวอินโฟเควสท (วันที่ 22 กรกฎาคม 2553), สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

 

 
3.2  อุปทาน 

�3.2.1  สถานการณการปลูกยางในประเทศไทย 
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เนื้อที่ยืนตนยางพาราทั้งประเทศ :  

จากการสํารวจ พบวา ปจจุบันประเทศไทยมีการขยายพ้ืนที่ปลูกยางกระจัดกระจายไปในจังหวัดตางๆ ถึง 64 

จังหวัด แบงเปน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ภาคเหนือ จํานวน 17 จังหวัด ภาคกลาง จาํนวน 7 จังหวัด ภาค

ตะวันออก จํานวน 7 จังหวัด และ ภาคใต จาํนวน 14 จังหวัด มีเนื้อที่ยืนตนยางพาราที่เปนยางพารากอนเปดกรีด ประมาณ

อายุ ต้ังแต 1-6 ป จํานวน 5,116,622 ไร เปนยางเปดกรีดแลว 11,773,064 ไร รวมทั้งประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 16,889,686 

ไร  

 

 
 

เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อแยก

เปนรายจังหวัดพบวา ที่เปนยางพารากอนเปดกรีดประมาณอายุ ต้ังแต 1 – 6 ป มีจํานวนรวม 2,056,511 ไร เปนยางเปด

กรีดแลวรวม 789,030 ไร รวมทัง้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนทั้งสิ้น 2,845,541 ไร  
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ยางอายุ 1-6 ป
ยางอายุมากกวา

 6 ปขึ้นไป รวม
เลย 343,122 39,375 382,497
หนองบัวลําภู 86,526 7,762 94,288
อุดรธานี 243,000 51,999 294,999
หนองคาย 337,153 300,671 637,824
สกลนคร 131,380 40,285 171,665
นครพนม 98,973 41,544 140,517
มุกดาหาร 84,367 25,633 110,000
ยโสธร 34,688 14,969 49,657
อํานาจเจริญ 37,783 4,635 42,418
อุบลราชธานี 160,712 54,144 214,856
ศรีสะเกษ 126,934 49,162 176,096
สุรินทร 58,108 32,578 90,686
บุรีรัมย 102,375 75,956 178,331
มหาสารคาม 1,810 2,071 3,881
รอยเอ็ด 16,575 8,082 24,657
กาฬสินธุ 117,560 19,838 137,398
ขอนแกน 30,171 8,336 38,507
ชัยภูมิ 24,419 7,012 31,431
นครราชสีมา 20,855 4,978 25,833
รวมทุกจังหวดั 2,056,511 789,030 2,845,541

เปนรายจังหวัด
จากขอมูลดาวเทียม Spot 5 ป 2551

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร)

 
 

เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคเหนือ : เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคเหนือ เมื่อแยกเปนรายจังหวัด พบวา ที่เปน

ยางพารากอนเปดกรีดประมาณอายุต้ังแต 1- 6 ป มีจํานวนรวม 585,737 ไร เปนยางเปดกรีดแลวรวม 14,841 ไร รวมทั้ง

ภาคเหนือมีทั้งสิ้น 600,578 ไร  
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ยางอายุ 1-6 ป
มากกวา 6 ป
ขึ้นไป รวม

เชียงราย* 91,763 1,088 92,851
พะเยา* 78,495 2,978 81,473
กําแพงเพชร* 31,059 1,725 32,784
พิษณุโลก* 142,653 2,675 145,328
อุทัยธานี* 19,453 2,425 21,878
เพชรบูรณ* 23,608 961 24,569
ลําปาง** 25,836 30 25,866
ลําพูน** 8,865 - 8865
เชียงใหม** 32,857 70 32,927
แมฮองสอน** 2,286 - 2,286
ตาก** 18,508 70 18,578
สุโขทัย** 19,906 - 19,906
แพร** 17,636 - 17,636
นาน** 45,134 2,594 47,728
อุตรดิตถ** 17,995 30 18,025
พิจิตร** 1,896 - 1,896
นครสวรรค** 7,787 195 7,892
รวมทุกจังหวดั 585,737 14,841 600,578

ตารางที่ 3 : เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคเหนือแยกเปนราย
จังหวัด

จากขอมูลดาวเทียม Spot 5 ป 2551

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร)

 
 

เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคกลาง : เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคกลาง เมื่อแยกเปนรายจังหวัด พบวา ที่เปน

ยางพารากอนเปดกรีด ประมาณอายุ ต้ังแต 1 – 6 ป มีจํานวนรวม 178,688 ไร เปนยางเปดกรีดแลว รวม 124,564 ไร 

รวมทั้งภาคกลาง มีจํานวนทั้งสิ้น 303,252 ไร   

 

ยางอายุ 1-6
 ป

ยางอายุ
มากกวา 6 รวม

กาญจนบุรี* 63,430 33,776 97,206
ราชบุรี* 12,442 1,635 14,077
เพชรบุรี* 7,098 202 14,077
* 93,678 88,721 182,399
สระบุรี** 508 170 678
ลพบุรี** 352 40 392
สุพรรณบุรี** 1,180 20 1,200
รวมทุกจังหวดั 178,688 124,564 303,252

รายจังหวัด
จากขอมูลดาวเทียม Spot 5 ป 2551

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร)

 
 
* ไดจัดทําแผนที่เนื้อที่ยืนตนยางประกอบ ตัวเลขที่ปรากฏในตาราง ไดจากการวดัคํานวณจากแผนที่ ยกเวนยางอายุตํ่ากวา 

4 ป ตัวเลขที่ปรากฏ เปนการบูรณาการขอมูลเชิงตัวเลขจากการสํารวจภาคพื้นดินระกวางกรมสงเสริมการเกษตรสํานักงาน

สงเคราะหการทําสวนยาง 
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**ไมสามารถจัดทําแผนที่ประกอบ เพราะไมสามารถสํารวจโดยขอมูลดาวเทียม SPOT เนื่องจากเปนยางออนเกินไป ไม

สามารถแยกออกจากพืชไร หรือ นาดอนได ตัวเลขที่ปรากฏในตารางเปนการบูรณาการขอมูลเชิงตัวเลขจากการสํารวจ

ภาคพ้ืนดินระหวางกรมสงเสริมการเกษตร และ สาํนักงานสงเคราะหการทําสวนยาง   

 
เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคตะวันออก : เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคตะวันออก เมื่อแยกเปนรายจังหวัด พบวา ที่เปน

ยางพารากอนเปดกรีดประมาณอายุ ต้ังแต 1-6 ป มีจํานวนรวม 470,204 ไร เปนยางเปดกรีดแลวรวม 1,332,452 ไร 

รวมทั้งภาคตะวันออกมีจํานวนทั้งสิ้น 1,800,656 ไร  

 

 

ยางอายุ 1-6 ป

ยางอายุ
มากกวา 6 ป
ขึ้นไป รวม

ปราจีนบุรี 7,654 3,885 11,539
ฉะเชิงเทรา 41,609 75,287 116,896
สระแกว 2,120 16,391 18,511
จันทบุรี 149,031 314,768 463,799
ตราด 56,535 231,248 287,783
ระยอง 169,119 547,252 716,371
ชลบุรี 44,136 141,621 185,757
รวมทุกจังหวดั 470,204 1,330,452 1,800,656

ตารางที่ 5 : เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคตะวันออกแยกเปนรายจังหวัด
จากขอมูลดาวเทียม Spot 5 ป 2551

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร)

 
 

* ไดจัดทําแผนที่เนื้อที่ยืนตนยางประกอบ ตัวเลขที่ปรากฏในตาราง ไดจากการวดัคํานวณจากแผนที่ ยกเวนยางอายุตํ่ากวา 

4 ป ตัวเลขที่ปรากฏ เปนการบูรณาการขอมูลเชิงตัวเลขจากการสํารวจภาคพื้นดินระกวางกรมสงเสริมการเกษตรสํานักงาน

สงเคราะหการทําสวนยาง  

 

เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคใต : เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคใต เมื่อแยกเปนรายจังหวัด พบวา ที่เปนยางพารากอน

เปดกรีดประมาณอายุต้ังแต 1-6 ป มีจํานวรวม 1,825,482 ไร เปนยางเปดกรีดแลวรวม 9,514,176 ไร รวมทั้งภาคใตมี

จํานวนทั้งสิ้น 11,339,658 ไร 
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ยางอายุ 1-6 ป

ยางอายุ
มากกวา  6 ป
ขึ้นไป รวม

ชุมพร 72,731 391,891 464,622
ระนอง 49,862 100,667 150,529
สุราษฎรธานี 197,640 1,674,267 1,871,907
พังงา 215,588 541,437 757,025
ภูเก็ต 7,370 84,417 91,787
กระบ่ี 108,733 516,498 625,231
ตรัง 201,010 1,109,178 1,310,188
นครศรีธรรมราช 311,453 1,136,190 1,447,643
พัทลุง 68,277 470,200 538,477
สงขลา 222,183 1,222,119 1,444,302
สตูล 66,587 223,432 290,019
ปตตานี 39,827 2,255,358 295,185
ยะลา 154,379 892,493 1,046,872
นราธิวาส 109,842 896,029 1,005,871
รวมทุกจังหวดั 1,825,482 9,514,176 11,339,658

จังหวัด

เนื้อที่ (ไร)
ตารางที่ 6 : เนื้อที่ยืนตนยางพาราของภาคใต ป 2551

 
 

*โครงการนี้ไมไดมีการสํารวจใหมและไมไดจัดทําแผนที่ เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางไมมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก จึงใชขอมูล

เชิงพ้ืนที่สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 
ปญหาอุทกภยั กับพืน้ที่การปลูกสวนยาง  
          นายสมชาย ชาญณรงคกุล อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปดเผยวา จากปญหาภัยธรรมชาติครั้งใหญทั้งอุทกภัยและ

วาตภัยทําใหเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรและสมาชิกสหกรณชาวสวนยางไดรับความเสียหายเปนจํานวนมาก 

          โดยมีพ้ืนที่สวนยางพาราที่ประสบอุทกภัยและวาตภัยรวมทั่วประเทศจํานวน 2.1 แสนไร แยกเปนอุทกภัยจํานวน 

114,522 ไร และวาตภัยจํานวน 97,551 ไร ทั้งนีก้ารปลกูยางพาราเปนอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ภาคใตรวมทั้งยังมี

การปลกูมากในเขตภาคอีสาน โดยยางพาราถือเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดจํานวนมาก 

          สวนการชวยเหลือเกษตรกรผูปลกูยางมีอยูดวยกัน 4 ลกัษณะ คือ รายอยูในสวนสงเคราะหมีทั้งเปดกรีดยางและยัง

ไมเปดกรีดยาง และในรายที่อยูนอกการสงเคราะหที่มีทั้งเปดกรีดยางและไมยังไมเปดกรีดยาง ทัง้นี้ กระทรวงเกษตรฯ ได

ชวยเหลือผูปลกูยางพาราที่ไดรับความเสียหายจากวาตภัย อุทกภัย จํานวน 1.7 หมื่นบาทตอไร 

          ในสวนของกรมสงเสริมสหกรณจะเขาไปดูแลสมาชิกสหกรณที่เปนสหกรณกองทุนชาวสวนยาง และจะรวมกับ

กองทุนสงเคราะหสวนยาง เนื่องจากมีสมาชิกสวนหนึ่งที่ขอรับเงินกองทุนสงเคราะหได โดยสวนยางพาราตองใชเวลาใน

การปลกูนานมาก ซึ่งแตกตางจากการปลูกขาว เพราะกวาจะเปดกรีดไดตองใชเวลากวา 7 ป โดยขาวนั้นหากมีความ

เสียหายกส็ามารถปลกูขึ้นมาใหมและเก็บเกีย่วไดในเวลาไมนาน แตยางพาราไมสามารถกรีดยางไดเร็วขนาดนั้น อีกสวน

หนึ่งคือการชดเชยความเสียหาย ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหนโยบายและใหใชหลักการเดียวกับ

หุนสวนทั่วไป คือครึ่งหนึ่งของตนทุน แตคงมีมาตรการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยางอยางตอเนื่อง ซึ่งคงจะมีการหารือกัน

ตอไป 

 

          ที่มา: http://www.komchadluek.net 

 

� 
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3.2.2  ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย 
IRSG (International Rubber Study Group) รายงานวา ปริมาณการใชยางทั่วโลกในรอบ 1 ป จะสูงถึง 23.1 

ลานตัน เมื่อสิ้นเดือน มิถุนายน 2553 (ก.ค. 2552 – มิ.ย. 2553) ซึ่งสูงกวาชวงเวลาเดียวกันของป 2552 (ก.ค. 2551 – ม.ิย. 

2552) รอยละ 11.2 ทั้งนี้เปนผลมาจากความตองการของอุตสาหกรรมรถยนต และยางลอที่กลับมาเพิ่มข้ึนอีกในชวงครึ่งป

แรกหลังจากที่ซบเซาดวยพิษเศรษฐกิจ 

IRSG ระบุวาปริมาณการใชยางธรรมชาติเพ่ิมข้ึน 0.3 ลานตันในชวงไตรมาสที่ 2 ของป 2553 ปริมาณการใชยาง

ในชวง 1 ป เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2553 เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.9 เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2553 ซึ่งเทากับรอยละ 1.8 ในขณะ

ที่ปริมาณความตองการใชยางสังเคราะหก็ยังคงต่ํากวาปริมาณการใชยางรวมในป 2551  

จากที่คาดการณกันวาผลผลิตยางรวมทั่วโลกในรอบ 1 ป จะสูงถึง 23 ลานตัน ในเดือนมิถุนายน 2553 เพ่ิมข้ึน

รอยละ 8.9 เมื่อเทียบกับ 21.2 ลานตัน ในเดือนมิถุนายน 2552 ผลผลิตยางสังเคราะหทั่วโลกเมื่อสินเดือนมิถุนายน 2553 

สูงกวาผลผลิตยางสังเคราะหในชวงเวลาเดียวกนัของป 2552 รอยละ 13.3 ในขณะที่ผลผลิตยางธรรมชาติทั่วโลก เมื่อสิ้น

ไตรมาสที่ 2 ของป 2553 ลดลงจากรอยละ 4.9 เปนรอยละ 3.5 

จากขอมูลแสดงใหเห็นวา ยางธรรมชาติขาดแคลนในชวง 1 ปที่ผานมา (ก.ค. 52 – มิ.ย. 2553) ขณะที่สต็อกยาง

ธรรมชาติยังคงมีเพียงประมาณ 1.3 ลานตัน 

การสงออกยางธรรมชาติเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งในชางไตรมาสที่ 1 ของป 2553 เนื่องจากมีความตองการกลับ

เขามามากขึ้น และยังคงตอเนื่องไปจนถึงไตรมาสท่ี 2 ในขณะที่การสงออกยางสังเคราะหก็กลบัมาเติบโตเต็มที่ในชวงกลาง

ปเชนกัน 

ในชวง 3 เดือนที่ผานมา (มิ.ย. – ส.ค. 53) ราคาน้าํมันดิบชนิดไลทอยูในชวง 71-82 ดอลลารสหรัฐตอบารเรล การ

เคลื่อนไหวของราคายางบิวทาไดอีนจะเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิภาค โดยในเอชีย จะยังคงมีราคาลดลงอยางตอเนื่อง ขณะที่

ในอเมริกาเหนือ และยุโรปมีราคาสูงขึ้นรูปแบบการเปลี่ยนแปลง และความรุนแรงของการแขงขันในตลาดวัตถุดิบต้ังตน

ข้ึนอยูโดยตรงกับตลาดการผลิตผลิตภัณฑ 

ขอมูลลาสุดของปริมาณการสงออกผลิตภัณฑจากน้ํายางของผูสงออกชั้น 5 ราย แสดงใหเห็นวามีแนวโนมที่จะ

เปนบวกในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของป 2553 

IRSG คาดวาในป 2553 ความตองการใชยางรวมทั้งหมดจะสูงถึง 23.9 ลานตัน และในป 2554 จะสูงถึง 25.5 

ลานตันโดยแบงเปนความตองการยางธรรมชาติประมาณ 13.3 ลานตันในป 2553 ซึ่งสูงขึ้น 114,000 ตัน เมื่อเทียบกับการ

คาดการณครั้งกอน ผลผลิตยางธรรมชาติทั่วโลกคาดวาจะเพิ่มข้ึนรอยละ 6.1 คิดเปนปริมาณ 10.25 ตันในป 2553 และจะ

เพ่ิมข้ึนรอยละ 7.3 หรือเทากับ 11.0 ลานตัน ในป 2554 

ปริมาณความตองการใชยางของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกจนถึงกลางป 2553 เทากับรอยละ 14.3 เมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกนัของปกอนซ่ึงยังคงเติบโตอยางสูงในภูมิภาคนี้ในชวงไตรมาสที่ 2 โดยมีอัตราการขยายตัวสูงถึงรอยละ 

12.8 ในกลุมประเทศที่ไมใชยุโรป รอยละ 10.8 ในละตินอเมริกา รอยละ 7.7 ในยุโรป และรอยละ 5.0 ในอเมริกาเหนือ 

 ที่มา – ศูนยวิจยั และพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย 
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ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยป 2543 -2552 
แนวโนมผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยยังคง เติบโตอยางตอเนื่อง ในป 2552 ปริมาณผลผลิตยาง

ธรรมชาติของไทย เทากับ 3,164,379 เมตริกตัน เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 ที่มียอดการผลิต 3,089,751 ตัน มีอัตรา

เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.42 ในป 2552 ผลผลิตยางธรรมชาติสวนใหญสงออกไปตางประเทศ รอยละ 86.2 และใชภายในประเทศ

รอยละ 12.6 

 
 

สัดสวนผลผลิตยางธรรมชาติในป 2553 แบงออกเปน ยางแผนรมควันรอยละ 27, ยากแทงรอยละ 33, น้ํายางขน

รอยละ 22, ยางผสมรอยละ 15 และอ่ืนๆ รอยละ 3 
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ผลผลิตยางธรรมชาติ แยกตามประเภทตั้งแตชวงป 2542 ถึงป 2552 พบวาในชวงป 2542 – 2547 ผลผลิตยาง

แผนรมควันมีสัดสวนในการผลติมากที่สุด รองลงมาไดแกยางแทง น้ํายางขน และยางผสม แตหลังจากชวงป 2548- 2552 

พบวาผลผลิตสวนใหญเปน ยางแทง รอยละ 33(ขอมูลป 53) รองลงมาไดแก ยางแผนรมควัน รอยละ 27, ยางขน รอยละ 

22 และยางผสมรอยละ 15 

ในชวงป 2552 ผลผลิตยางแทง และยางแผนรมควันมีแนวโนมที่ลดลง อัตรารอยละ 14 และ รอยละ 17.3 

ตามลําดับ ในขณะที่ น้ํายางขนมีอัตราการเพิ่มที่รอยละ 19.9 และยางผสมมีอัตราเพิ่มที่รอยละ 15.3 

 

 
� 

นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยวา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน

หลักการโครงการปลูกยางพาราในที่แหงใหม ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553-2555 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยาง พ.ศ. 2503 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2530 มาตรา 21 

ทวิ โดยมีพ้ืนที่เปาหมาย 800,000 ไร แบงเปนภาคเหนือ 150,000 ไร ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 500,000 ไร ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก และภาคใต 150,000 ไร  

ทั้งนี้ สามารถปรบัเปลี่ยนเปาหมายของโครงการไดตามความตองการของเกษตรกรในแตละภาค พรอมทั้ง

มอบหมายใหกรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานจัดการควบคุมมาตรฐานพันธุยางที่จะใชในการสงเสริม และใหเขมงวดใน

เรื่องมาตรฐานปุยสําหรับสวนยาง สวนสํานกังานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง หรือ สกย. จะเปนหนวยงานเจาของ

เรื่องในการขอรับการสนับสนุนคารบอนเครดิต  

โครงการปลูกยางพาราในที่แหงใหม นอกจากจะมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมเกษตรกรรายยอยที่ไมเคยมี

สวนยางมากอน ไดปลกูยางพาราเพื่อเพ่ิมรายไดแลว ยังเปดโอกาสใหเกษตรกรในพ้ืนที่แหงใหมที่มีศักยภาพในการปลกู

ยางพารา มีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่ม่ันคงและมีรายไดเพ่ิมข้ึน รวมทั้งชวยสงเสริมการสรางงานในทองถิ่น ลดการ

เคลื่อนยายแรงงานจากชนบทเขาสูเมือง ตลอดจนเปนการสงเสรมิพ้ืนที่การปลูกปา และชวยฟนฟูรักษาสภาพแวดลอมและ

ระบบนิเวศที่ดีดวย  
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และคาดวาจะมีเกษตรกรเขารวมโครงการประมาณ 80,000-160,000 ราย (เฉลีย่ระหวางรายละ 5-10 ไร) มี

รายไดคิดเปน มูลคา 112,000-224,000 บาท/ราย/ป กอใหเกิดการสรางงานในทองถิ่น โดยมีแรงงานภาคการเกษตรไม

นอยกวา 100,000 คน และผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศเพิ่มข้ึน นับจากป 2560 เปนตนไป จํานวน 222,400 ตันตอป 

มูลคาประมาณ 22,240 ลานบาทตอป 

ที่มา – เดลินิวส, สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

 

3.2.3  แนวโนมราคาน้ํายางธรรมชาติ 
ราคาน้ํายางสด  มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ต้ังแตป พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 และลดลงในชวงป พ.ศ. 

2552 เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ มีราคาขายลดลง (24.46%) เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2551 และในป พ.ศ. 

2553 เมื่อภาวะเศรษฐกิจมีการฟนตัวราคาน้ํายางสดก็ขยับตัวขึ้นจาก 57 บาทในป 2552 มาเปน 104 บาทในป 2553  

 

 
ราคาน้ํายางสดในป พ.ศ. 2553 มีการอัตราสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ต้ังแตเดือนมกราคม 2553 มีราคาขายเทากับ 

96.31 บาท ในเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2553 ราคาแผนยางรมควันชั้น 3 มีราคาขายเทากับ 135.89 บาท 
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เมื่อเปรียบเทียบราคาน้ํายางสด ตอราคายางแผนรมควันชั้น 3 อยูในสัดสวนรอยละ 95.4 ในป 2553 แนวโนม

อัตราสวนราคาน้ํายางสดตอราคายางแผนรมควันชั้น 3 มีแนวโนมสูงขึ้นโดยเฉพาะในชวงป 2552 และป 2553 สัดสวนอยู

ระหวางรอยละ 96.9 และ รอยละ 95.4 ตามลําดับ 
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3.3  สภาพการแขงขันและแรงผลักดันที่มีตอการแขงขนั 

�3.3.1  โครงสรางอุตสาหกรรมธุรกิจยางแผนและยางกอน 
            โครงสรางของอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยประกอบดวย  อุตสาหกรรม 2  สวน คือ  

อุตสาหกรรมตนน้ําซึ่งผลิตวัตถุดิบ ไดแก ยางแผนรมควัน ยางแทงมาตรฐานและนํ้ายางขน (อุตสาหกรรมยางดบิ 

อุตสาหกรรมนํ้ายางขน) และอุตสาหกรรมปลายนํ้า ผลิตผลิตภัณฑยางที่มีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง) 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางผลิตผลิตภัณฑเพ่ือการอุปโภคโดยตรง   เชน    ถุงมือยาง    ถุงยางอนามัยยางรัดของ หรือ 

สนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืน เชน ชิ้นสวนยานยนต สายพาน ทอยาง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง มีความเชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมอ่ืนในประเทศ ดังแสดงในรูปที่ 1  และสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑตางๆ ไดดังรูปที่ 2  รวมทั้งการแสดงการ

สรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ดังรูปที่ 3 

สําหรับอุตสาหกรรมตนนํ้า        นอกเหนือจากความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมยางดิบและอุตสาหกรรม น้ํายางขน

แลว อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ยังมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมปโตรเคมี ซึ่งผลิตยางสังเคราะห (SBR และ BR) 

อุตสาหกรรมเคมีซึ่งผลิตสารเคมียาง และอุตสาหกรรมเสนใยและสิ่งทอ ซึ่งผลิตวสัดุเสริมแรงสําหรับผลิตภัณฑยาง (สตีล

คอรด ผาใบ) อุตสาหกรรมในประเทศที่เปนผูอุปโภคผลิตภัณฑยางที่สําคัญ   ไดแก  อุตสาหกรรมยานยนต   (รถยนต

รถบรรทุก รถจกัรยานยนตและรถจักรยาน)   ซึ่งมีแนวโนม จะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ  (ประเทศไทยจะเปน Detroit แหงเอเชีย) 

อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็คทรอนิกสและอุตสาหกรรมกอสราง (ยางรองคอสะพาน ทาง

ดวน ยางกันชน ทอยาง ฯลฯ) 

 
รูปที่ 1 : ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางกับอุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศไทย  
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โครงสรางของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในประเทศไทย 
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รูปที่ 2 : การนํายางธรรมชาติไปใชประโยชนเปนผลิตภัณฑ 
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รูปที่ 3 : การสรางมูลคาเพิ่มในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
             (คิดจากสัดสวนยางธรรมชาติที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑ) 

 

 
ที่มา- โครงการจัดทําแผนแมบทอุตสาหกรรมรายสาขา (สาขาผลิตภัณฑยาง), สํานักนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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3.3.2  การแขงขันระหวางผูผลิตยางแผนและยางกอน 
•การแขงขันระหวางผูผลิตและสงออกภายในประเทศ  

จากสภาวะอุตสาหกรรมยางที่มีการปรับตัวดีข้ึนอยางตอเนื่อง ผูผลิตและสงออกตองหันเขามาแขงขันทางดาน

การสรรหาวัตถดิุบเพ่ิมมากข้ึน โดยระดับราคารับซ้ือวัตถุดิบในทองถิ่นจะเปนปจจัยหลกัตอแผนการสรรหาวัตถุดิบตามดวย

ระบบเครือขายที่ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือใหมีปริมาณวัตถุดิบยางธรรมชาติเพียงพอและอยางตอเนื่องตอสายการผลิตของตน 

การแขงขันระหวางผูผลิตยางแผน และยางกอนภายในประเทศเปนการแขงขันเรื่องการซ้ือวัตถุดิบน้ํายางสด 

ปจจุบันมีคูแขงขันรายใหมเขามาในอุตสาหกรรมมากขึ้นเนื่องจาก เทคโนโลยีในการผลิตไมซับซอน ปจจัยสําคัญที่มีผลตอ

การแขงขันในการจัดซ้ือ คือความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ ที่จะรองรับ

ผลกระทบจากสภาวะอุตสาหกรรมยางที่เปลี่ยนแปลงอยางมากทางดานราคายางที่ไดปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องสงผลตอ

ตนทุนวัตถุดิบ และปริมาณการใชเงินทุนหมุนเวียนเนื่องจากมีคูแขงขันเปนจํานวนมากทําใหผูขายน้ํายางสด สามารถขาย

เปนเงินสดได  

การแขงขันดานตนทุนที่ใชในการผลิต ไดแก ตนทุนคาแรง, ตนทุนคาพลังงาน, ตนทุนคาสารเคมี และตนทุนใน

การขนสงยังเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบ ตอผลการดําเนินงานของธุรกิจ การแขงขันในดานอื่นๆ ทั่วไปยังคงเปนเรื่อง

คุณภาพสินคา  ระยะเวลาการสงมอบ ระดับราคาเปนไปตามตลาดโลก  

  

�3.3.3  โอกาสของผูประกอบรายใหมท่ีเขาสูธุรกิจผลิตยางแผนและยางกอน 

�การเขามาแขงขันของผูประกอบการรายใหม มีปจจัยสําคัญ 2 ประการไดแก ศักยภาพการทางเงิน และ

เครือขายในการจัดหาน้ํายาง ปจจุบันการเขามาของกลุมผูประกอบการใหม แบงออกเปน 2 กลุมไดแก 

กลุมอุตสาหกรรมที่มีความตองการในการใชยางแผน และยางกอนเปนวัตถุดิบ ผูประกอบการกลุมนี้ จะเปนกลุม

ที่มีศักยภาพทางการเงินสูง มีความสามารถในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน การเขามาจะติดตอผานเครือขายในพื้นที่ใหการ

สนบัสนุนทางดานการเงิน และใชความสัมพันธของคนในพื้นที่ในการหาซื้อวัตถุดิบ  

กลุมผูเปนชาวสวนยางเดิม ตองการขยายกิจการเนื่องจากเห็นโอกาสสวนตางดานราคาขาย และราคาจัดซื้อ 

ผูประกอบการกลุมนี้จะเปนกลุมที่มีเครือขายที่ดี เปนเจาของพื้นที่ มีคนรูจักเปนจํานวนมากทําใหมีโอกาสในการเจรจาขอ

ซื้อน้ํายางไดงาย ในกลุมนี้จะเปนกลุมที่มีปญหาทางดานการจัดหาเงินทุนหมุนเวียน หากไมสามารถบริหารเงินทุน

หมุนเวียนไดดีเพียงพอ จะสงผลใหกิจการขาดสภาพคลอง  

หากผูประกอบการรายใหมทั้ง 2 กลุมรวมตัวกันจะทําใหการเขามาแขงขัน เปนไปไดงายขึ้น เนื่องจากแตละฝายมี

จุดแข็งที่สามารถใชรวมกันไดเพียงแตจําเปนตองตกลงเรื่องราคาขาย และราคาจัดซ้ือที่ชัดเจนเนื่องจากราคายางมีการ

แกวงตัวสูงทําใหราคาซื้อขายในแตละวันไมเทากัน 

การปองกันการเขามาของคูแขงขันรายใหม มักใชระบบความสัมพันธที่มีการซื้อขายกันมานาน หรือระบบสมาชิก

ในกลุมของสหกรณจะชวยใหสามารถรักษาความสามารถในการแขงขันดานการจัดหาวัตถุดิบไว รวมถึงผลประโยชนตอบ

แทนแกสมาชิกในรูปแบบตางๆ อาทิเชน ปนผล, สวนตางราคาที่ใหกับสมาชิกมากวาราคาตลาด 
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3.3.4  การทดแทนจากสนิคาอื่นๆ 
สินคาทดแทนยางธรรมชาติไดแก ยางสังเคราะห ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ปจจุบันกลุมลูกคาผูใชยาง

ธรรมชาติ มีแนวความคิดในการเพ่ิมอัตราสวนในการใชยางสังเคราะหทดแทนยางธรรมชาติ แตเนื่องจากยางสังเคราะห

เปนผลิตภัณฑจากปโตรเลียม ซึง่เปนวัตถุดิบจากธรรมชาติทําใหมีแนวโนมที่จะมีราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในกลุม

อุตสาหกรรมผูใชยางจึงจําเปนตอง บริหารสัดสวนยางสังเคราะห และยางธรรมชาติที่เหมาะสมเพ่ือลดตนทุนที่ตํ่าที่สุด 

IRSG คาดวาในป 2554 ความตองการใชยางรวมจจะสูงถึง 25.5 ลานตันโดยแบงเปนความตองการยาง

ธรรมชาติประมาณ 13.3 ลานตนั เปนความตองการใชยางสังเคราะห 12.2 ลานตัน คิดเปนอัตราสวนการใชยางสังเคราะห 

ตอยางธรรมชาติอยูที่   1:1.1  

 

�3.3.5  อํานาจตอรองของ Supplier ในธุรกิจผลิตยางแผนและยางกอน  
ดานปจจัยในการผลิตแบงออกเปน 2 สวนไดแกวัตถุดิบหลัก (น้าํยางสด) และปจจัยในการผลิต ไดแก ไมฟน, 

ไฟฟา, สารเคมีที่ใชสําหรับการผลิต  ดานวัตถุดิบกลุมผูขายวัตถดิุบสามารถเลือกขายวัตถุดิบใหแกกลุมผูซื้อขายใดก็ได 

โดยมักจะเลือกจากราคา และเครดิตทางการเงิน บางครั้งแมมีการจายเงินลวงหนาก็อาจเลือกที่ไมขายวัตถุดิบใหก็ได ดาน

ราคามักใชราคากลางของตลาดกลาง หาดใหญ จ.สงขลา เปนราคาอางอิงหลัก และอาจอางอิงราคาจากแหลงอ่ืนไดแก 

บริษัทเอกชนที่เขาไปรับซ้ือ หรือตลาดซื้อขายในทองถิ่น 

ดานปจจัยในการผลิตไดแก ไมฟนเปนสินคาที่ไดจากธรรมชาติมีจํานวนจํากัด ทาํใหราคาของไมฟนสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่องผูประกอบการรายยอยยังจําเปนตองพ่ึงพลังงานความรอนจากการเผาไมฟนทําใหตนทุนคาใชจายไมฟนสูงข้ึน

อยางตอเนื่อง สวนสารเคมีที่จําเปนตองใชในการผลิตยางแผนรมควันนั้น ผูประกอบการมักรวมตัวกันในการจัดซื้อสารเคมี

เพ่ือใหไดอํานาจการตอรองในการซื้อสารเคมีที่สูงขึ้น 

 
3.4 ปจจัยที่มีผลกระทบตอธุรกิจผูผลิตยางแผนและยางกอน 

�3.4.1 บทบาทของหนวยงานสนับสนุนจากภาครัฐ และนโยบายการสงเสริมอุตสาหกรรม
ยางพารา 

�1.บทบาทของหนวยงานสนับสนุนจากภาครัฐ  

1)  สถาบันวิจัยยาง 
บทบาทหนาที่  

รับผิดชอบในงานวิชาการดานยางพาราทั้งการคนควาวิจัยและพัฒนาดานการผลิต  ดานเศรษฐกิจและ

การตลาด ดานอุตสาหกรรมแปรรูปและผลิตภัณฑยาง การถายทอดเทคโนโลยีที่เปนผลงานวจิัยใหสํานักงาน

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และนําไปเผยแพรสูเกษตรกร มีหองปฏิบัติการวิเคราะหและทดสอบผลิตภัณฑ

ยาง ใช พรบ.ควบคุมยาง พ.ศ.2542 กํากับดูแลการนําเขาและสงออกตนยาง การนําเขาและสงออกยาง การทํายาง 

การคายาง การบรรจุหีบหอเพ่ือการสงออก มาตรฐานยาง และประสานความรวมมือดานยางกับองคการระหวาง

ประเทศ 

           http://it.doa.go.th/rrit/web/ 
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2) สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย 
วัตถุประสงค 

• เพ่ือเปนศูนยกลางการพบปะ หารือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น ความรู ขอมูล ขาวสาร และปญหาอุปสรรคในการ

ประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมไมยางพารา  

• เพ่ือเปนตัวแทนผูประกอบการธรุกิจอุตสาหกรรมไมยางพาราในการประสานนโยบาย และดําเนินงานรวมกัน

ระหวางรัฐและเอกชน  

• เพ่ือศึกษาและหาแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมไมยางพารา  

• เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย วิเคราะห อบรม เผยแพรวิชาการและเทคโนโลยีใหกับสมาชิก  

พันธกิจ 

1. เสริมสรางความรวมมือ การมีสวนรวมกับภาครัฐและภาคเอกชน  

2. สงเสริม สนับสนนุการพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไมยางพาราทั้งระบบ  

3. ผลกัดัน นําเสนอในการแกไขปญหา อุปสรรคตาง ๆ ในการประกอบการดานอุตสาหรรมไมยางพาราและธุรกิจ

ตอเนื่อง  

4. เปนศูนยกลางของผูประกอบการ และเปนศูนยกลางขอมูลและความรูทางวิชาการแกผูประกอบการ

อุตสาหกรรมไมยางพารา  

5. เสริมสรางขีดความสามารถ และความเขมแข็งขององคกร  

 

3)  สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
บทบาทหนาที่ 

1. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกยางพันธุดีหรือไมยืนตนทดแทนยางเกา และสงเสริมใหเกษตรกร ที่ไมมียางมากอน ได

ปลูกสรางสวนยางพันธุดี โดยใหทุนสงเคราะหรวมทั้งคําแนะนําทางวิชาการ เพ่ือใหมีผลผลิตและรายเพิ่มข้ึน 

2. พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหเปนที่ยอมรับของตลาด โดยใชเทคโนโลยีเหมาะสม 

3. พัฒนาระบบ และกลไกตลาด ใหเกษตรกรชาวสวนยาง ไดรับ ความเปนธรรม ในดานราคา 

4. จัดตั้ง และ พัฒนาองคเกษตรกรชาวสวนยาง ใหเขมแข็ง มีศักยภาพ ในการพัฒนา และอํานาจตอรองที่สูงขึ้น 

 

4)  องคการอุตสาหกรรมปาไม 
บทบาทหนาที่ 

1.  อํานวยบรกิารแกรัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมปาไม 

2.  ประกอบธุรกจิเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปาไม เชน เกีย่วกับการทาํไมและเก็บหาของปา แปรรูปไม  ทําไมอัด อบไม 

อัดน้ํายาไม กลัน่ไม และประดิษฐ หรือผลิตวัตถุหรือสิ่งของจากไม และของปา และธุรกิจที่ตอเนื่องคลายคลึงกนั 

รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวดวยไมหรือของปา 

3.  ปลกูสรางสวนปา คุมครองรักษาปาไม และบูรณะปาไมเพ่ือประโยชนแกการปาไม ไมวาจะเปนการดําเนินการ

เองหรือเปนการดําเนินการเพื่อชวยเหลือรัฐ 

4.  วิจัย คนควา และทดลองเกี่ยวกับผลิตผล และผลติภัณฑในดานอุตสาหกรรมปาไม 
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5.  ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพรความรู การปลูกฝงทัศนคติ และความสํานกึในการคุมครองดูแลรักษาบูรณะ 

และพัฒนาทรัพยากรปาไม รวมทั้งการจัดหาที่พัก การอํานวยความสะดวก หรือการใหบริการในกิจการที่

เกี่ยวกับการทัศนาจรหรือกิจการอื่นใดเพื่อประโยชนแกการดําเนินการดังกลาว 

6.  ดําเนินธุรกิจ หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง หรือเพ่ือประโยชนแกกิจการของ อ.อ.ป. 

 

5)   สํานักวิชาการปาไม กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
บทบาทหนาที่ 

ปาไมและสัตวปาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ตองมีการบริหารและจัดการใหสามารถสนองความตองการของมนุษย 

ทั้งดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชวีภาพ และระบบนิเวศให คงอยูอยางยั่งยืน และทางดาน

การใชประโยชนจากทรัพยากรที่ขณะนี้มีอยูอยางจํากัด เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ดังนั้น จําเปนจะตองมีการศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เกีย่วของทุกสาขาใหกาวหนาและทันตอเหตุการณ เพ่ือนําไป

พัฒนาและแกไขปญหา กรมปาไมจึงไดจัดตั้งสํานักวิชาการปาไม และมอบอํานาจภารกิจทางดานนี้ใหสํานักวิชาการปาไม

เปนผูดําเนินการ โดยใหมีอาศัยอํานาจและหนาที่ดังนี้ 

(1) ศึกษา คนควา วิจัย ทดลอง และพัฒนาวิชาการ ดานการปาไมและสัตวปาและวิชาการดานอ่ืนที่เกี่ยวของ  

(2) ถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการทางวชิาการแกหนวยงานที่เกี่ยวของ  

(3) ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

 

สํานักวิชาการปาไม  แบงสวนราชการออกเปน  

1. ฝายบริหารทัว่ไป มีหนาที่ 

(1) ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป 

(2) ปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี พัสดุ คุรุภัณฑ และยานพาหนะ 

(3) จัดทําแผนปฏิบัติงาน และควบคมุ กํากับ ดูแล (การปฏิบัติงานตามแผน) 

(4) ดําเนินงานดานทะเบียนวิจัย 

 

2. สวนวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมปาไม มีหนาที่ 

(1) ศึกษา คนควา วิจัยทางสิ่งแวดลอมปาไม 

(2) ศึกษาคนควา วิจัยในการจัดการลุมน้ํา เพ่ือพัฒนาลุมน้ําทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

(3) ศึกษา วิจัยดานชีววิทยาและนิเวศนวิทยาของแมลงศัตรูปาไม 

(4) สํารวจ วิจัยและสงเสริมเผยแพรความรู ดานโรควิทยาปาไม และดานจุลชีววิทยาปาไม 

3. สวนวนวัฒนวิจัย มีหนาที ่

(1) ศึกษา คนควาวิจัยและพัฒนาเทคนิคและวิชาการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปูและบํารุงปาไม 

(2) ศึกษา คนควา วิจัยและจัดการเมล็ดพันธุไมปา 

4. สวนวิจัยและพัฒนาผลิตผลปาไม มีหนาที่ 

(1) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาคุณสมบัติไม ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมไม และของปา 

(2) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาการใชประโยชนไม และของปาตลอดจนวัสดุทดแทนไม 

(3) ศึกษา คนควา วิจัย และพัฒนาพลังงานปาไมและวัสดุเหลือใช 
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5. สวนวิจัยสัตวปา มีหนาที่ 

(1) สํารวจชนิดพันธุสัตวปาสํารวจความหนาแนนสัตวปา 

(2) ศึกษาคนควาวิจัยระบบนิเวศวิทยา ชีววิทยา พฤติกรรมของสัตวปา 

(3) วิเคราะหซากและผลิตภัณฑของสัตวปา 

(4) ศึกษาวธิีการอพยพเคลื่อนยายสัตวปา 

(5) ศึกษาวธิีการขยายพันธุสัตวปาที่หายากและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

( 6 ) ศึกษาวิจยัการเพาะเลี้ยงสตัวปา 

หมายเหตุ : ปจจุบัน กรมปาไมไดตัดโอนสวนวิจัยสัตวปา จากสาํนักวิชาการปาไม ไปเปน สวนวจิัยอุทยาน

แหงชาติและสัตวปา สํานกัอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

6. สวนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการปาไม มีหนาที่ 

(1) ศึกษา ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับปาชายเลน และปาพรุ 

(2) ศึกษา วิเคราะห เศรษฐกิจปาไม 

(3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการปาไม และปาสาธิต 

7. สวนพฤกษศาสตรปาไม มีหนาที่ 

(1) สํารวจ คนควาและวิจัยพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย 

(2) สํารวจ ศกึษา และวิจัย ไมปาที่มีคาทางเศรษฐกิจ 

(3) สํารวจและวิจัยเขตการกระจายพันธุของพรรณไม ทั้งภายใน และนอกประเทศ 

(4) แลกเปลีย่นพันธุไมและเอกสารทางวิชาการดานพฤกษศาสตร กับสถาบันพฤกษศาสตรทั้งในและนอก

ประเทศ 

(5) ดําเนินการวจิัยและจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับพืช 

(6) ดําเนินการและดูแลหอพรรณไม กรมปาไม 

(7) ดําเนินการและดูแลหองสมุดพฤกษศาสตรของหอพรรณไม กรมปาไม 

(8) อนุรักษทรัพยากรพรรณไม 

 

8. สวนวิเคราะหทรัพยากรปาไม มีหนาที่ 

(1) สํารวจ วิเคราะห แปล ตีความขอมูลจากดาวเทียม ภาพถายทางอากาศ เพ่ือหาขอมูลทรัพยากรปาไมและการใช

ประโยชนที่ดินปาไมทุกประเภท 

(2) จัดทําแผนที่แสดงรายละเอียดและสภาพภูมิประเทศจากภาพถายทางอากาศ ดวยเครื่องสเตอริโอพลอตเตอร 

(3) จัดทําและผลิตแผนที่ชนิดตาง ๆ ที่ใชในกิจการปาไม 

(4) บริการขอมูลแผนที่ทางดานปาไมแกหนวยงานตาง ๆ 

(5) รวมมือกับสถาบันภายในประเทศ และตางประเทศตามโครงการตาง ๆ ในการสํารวจหาขอมูลปาไม 

9. สวนจัดการปาชายเลน ปาพรุ และพ้ืนที่ชุมน้ํา มีหนาที่ 

(1) ศึกษา คนควา วิจัย เพ่ือพัฒนาวิชาการดานปาชายเลน ปาพรุ พ้ืนที่ชุมน้ํา และสิ่งแวดลอม 

(2) ถายทอดเทคโนโลยี และใหบริการทางวิชาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

(3) กําหนดแผนงาน มาตรการ ควบคุมดูแลการจัดการ การปองกัน ฟนฟูและพัฒนาปาชายเลน ปาพรุและพ้ืนที่ชุม

น้ํา ภายใตกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่กําหนด 
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หมายเหตุ : เปนสวนใหม ที่กรมปาไมไดตัดโอนมาจาก กลุมวิจยัการพัฒนาปาชายเลนและปาพรุ 

 สวนวิจยัเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการปาไม   สํานกัวิชาการปาไม 

 
ยุทธศาสตรพัฒนายางพารา พ.ศ. 2552-2556 (มติ ครม. เห็นชอบ เม่ือ  4  พ.ค. 53) 
การผลิตยางพารา ป 2549-2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบตนทุนการผลิตกับราคายางแผนดิบช้ัน3 ที่เกษตรกรขายได ป 2549-53  
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ยุทธศาสตรยางพารา 

ทิศทาง 

1.มีความสามารถในการแขงขันเพิ่มข้ึน 

2.สามารถเพิ่มประสิทธิภาพตอหนวยพ้ืนที่ 

3.ลดสัดสวนการสงออกยางที่เปนวัตถุดิบ 

4.สงเสริมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม 

5.สามารถขยายตลาดผลิตภัณฑยางทั้งในและตางประเทศ 

 

เปาหมาย 

1) เพ่ิมผลผลิตตอไรจาก 278 กก. ในป 51 เปน 306 กก. ในป 56  ทําให ผลผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 3.09 ลานตันในป 

2551 เปน 3.40 ลานตันในป 56 

2) เพ่ิมการใชยางธรรมชาติในประเทศจาก  397,495 ตัน ในป 51 เปน  580,000 ตัน ในป 56 หรอืเพ่ิมข้ึน 46%  

3) เพ่ิมมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางและไมจาก 178,935 ลานบาท ป 51 เปน 230,000 ลานบาท ป 56 

4) เกษตรกรมีรายไดไมตํ่ากวา 15,000 บาท/ไร และที่ปลกูใหมมีรายไดจากการขายเครดิตคารบอน 

5) เกษตรกรชาวสวนยางหรือคนกรีดยางมีสวสัดิการสังคม  

 

แนวทาง/มาตรการดําเนินการ  8  กลยุทธ 

1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติและคุณภาพยางที่เปนวัตถุดิบ 

 - พัฒนาการผลติยางของเกษตรกรโดยใชเทคโนโลยีเหมาะสม เชน พันธุยางที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ การเปด

กรีดยางและการวิเคราะหดิน 

 - พัฒนาคุณภาพยางโดยสนับสนุนใหแปรรูปผลผลิตเบื้องตนดวยวิธกีารที่ถกูตอง 

 - พัฒนาระบบและกระบวนการถายทอดเทคโนโลย ี

2) การพัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและตางประเทศ  

3) การพัฒนาดานอุตสาหกรรมแปรรูปยาง ผลิตภัณฑยาง และไมยางพารา  

4) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ  

5) ผลักดันความรวมมือระหวางประเทศเพื่อสนับสนุนประชาคม    เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

 - ศึกษาผลกระทบ การปรับตัวและการใชประโยชนจาก AEC  

 - ผลักดันการทํางานรวมระหวาง ITRC กับ เวยีดนาม  

 - แสวงหาและรวมงานวิจัยและพัฒนาจากองคกรระหวางประเทศผาน AEC  

6) การสนับสนุนการวิจัย  

7) เสริมรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง  

8) การพัฒนาบุคลากร 
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การสงเสริมการผลิตยางพารา 
สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.)  

1.กําลังดําเนินการสงเสริมการผลิตยางพาราตามโครงการปลูกยางพาราในจังหวัดชายแดนภาคใต ประมาณ 1 แสนไร   (ป 

2553-2554)  

2.อยูระหวางการขออนุมัติโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา  ในที่แหงใหมที่วางเปลา จํานวน 8 แสนไร (ป 2553-2555) 

 

3.4.2 สถานการณการแขงขันในตางประเทศ 
 

ประเทศจีนเปนประเทศที่มีสถิติการใชยางธรรมชาติสูงที่สุด และมีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ในป ค.ศ. 2009 

ประเทศจีนมีความตองในการใชยางธรรมชาติ 3,466,000 ตัน ประเทศอันดับสองที่มีสถิติการใชยางสูงไดแกประเทศอินเดีย

มีสถิติการใชยางสูงขึ้นอยางชาๆ ในป ค.ศ. 2009 ประเทศอินเดียมีความตองการในการใชยางธรรมชาติ 904,7000 ตัน 

 
 

แมวาในปจจุบันประเทศไทยยังคงมีปริมาณการผลิตยางเปนอันดับหนึ่งของโลก ป 2009 มีปริมาณการสงออก 

3,164,000 ตัน แตปริมาณการผลิตยางของไทย มีอัตราการขยายตัวในอัตราที่คอนขางต่ํา เมื่อเทียบกับอินโดนีเซีย ซึ่งเปน

ประเทศผูผลิตยางมากเปนอันดับสองของโลกรองจากไทย ทําใหปริมาณผลผลิตยางของอินโดนีเซียเร่ิมขยับเขาใกลไทย

มากขึ้น 

ประเทศผูผลิตทีน่าจับตามองคือ เวียดนาม แมวาผลผลิตยางของเวียดนามยังมีปริมาณนอยมาก เมื่อเทียบกับ

ประเทศผูผลิตยางรายใหญอยางไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซยี แตผลผลิตยางของเวียดนามมีอัตราการเพิ่มข้ึนมากที่สุด 

ในบรรดาประเทศผูผลิตยางทั้งหมด โดยเพ่ิมข้ึนทั้งในลักษณะของผลผลิตเฉลี่ยตอไรและเนื้อที่ปลูกยาง  

 



บทวิเคราะหธุรกิจผูผลิตยางแผนและยางกอน ป 2553                                                                                       41 

 

 
 

 

แนวโนมในอนาคต 

แนวโนมที่นาสนใจในการขยายปริมาณการผลิตยางในอนาคต คือ การที่ประเทศผูผลิตยางหันไปลงทุนปลูกยาง

ในประเทศอ่ืน โดยกลุมการศึกษายางระหวางประเทศ (International Rubber Study Group: IRSG) พบวา ทั้งจีน 

เวียดนาม ไทยและมาเลเซีย ลวนสนใจปลูกยางในประเทศอื่น เพราะที่ดินในประเทศไมเพียงพอ ซ่ึงขอมูลจากกลุม

การศึกษายางระหวางประเทศบงชี้วา การลงทนุใหมๆ ในดานการเพาะปลูกยางจะชวยเพิ่มผลผลิตไดอีก 1 ลานตันในอีก 

10 ปขางหนา 

ผูผลิตในประเทศไทยจะสงออกผลิตภัณฑยางแทง และยางแผนรมควันเปนหลัก ในขณะที่ผูผลิตในประเทศ

มาเลเซียและอินโดนีเซียจะมุงเนนยางแทง กลุมประเทศผูซ้ือยางสามารถแยกออกไปตามลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจที่

มีมากันชานาน อาทิเชน ผลผลติจากประเทศอินโดนีเซียจะเนนหนักที่กลุมผูใชในประเทศอเมริกา ในขณะที่ผลผลิตของ

ประเทศมาเลเซียจะสงออกไปยงักลุมประเทศยุโรปเปนหลัก สวนผลผลิตของไทยจะสงออกไปยงัประเทศญี่ปุน และจีน 

ตามดวยอเมริกา และยุโรป ตามลําดับ  

ระดบัราคาผลิตภัณฑยางธรรมชาติจะไดรับอิทธิพลจากประเทศประเทศอินโดนีเซีย  เนื่องจากมีตนทุนที่ต่ําที่สุด

ซึ่งบางชวงขณะมีความผันผวนคอนขางมาก อยางไรก็ตามประเทศไทยยังคงดํารงฐานะผูผลิตรายใหญสุดของโลกสงผลให

ผูประกอบการไทยยังไมไดรับแรงกดดันดานการแขงขันจากประเทศอินโดนีเซียมากนัก ขณะเดียวกันประเทศไทยมี

อุตสาหกรรมตอเนื่องที่รองรับคือ อุตสาหกรรมยางยืดและอุตสาหกรรมถุงมือยางใชในทางการแพทยมีฐานการผลติอยูใน

ประเทศบริเวณภาคใตของไทย 

ขอมูลอางอิง- ศูนยวจิัยกสกิรไทย และ สถาบันวจิัยยาง 
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เวียดนามเผยมลูคาการสงออกยางพุงเกือบสองเทาในปนี้ (28/12/2553) 

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามคาดวา เวียดนามจะมีรายไดจากการสงออกยางในป 2553 ที่

ระดับ 2.32 พันลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งพุงขึ้นถึง 89% เมื่อเทียบกับปที่แลว โดยในปนี้ เวียดนามสงออกยางประมาณ 

773,000 ตัน เพ่ิมข้ึน 6% จากชวงเวลาเดียวกันของปกอน เฉพาะเดือนธันวาคมเพียงเดือนเดียว เวียดนามสงออกยาง 

91,000 ตัน คิดเปนมูลคา 330 ลานดอลลารสหรัฐ ขณะที่รายงานจากสมาคมยางเวียดนามระบุวา มูลคาการสงออกยางที่

ทะยานขึ้นนั้น มีสาเหตุมาจากราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาสงออกยางเฉลี่ยของเวียดนามในปนี้อยูที่ 2,923 

ดอลลาร/ตัน พุงขึ้น 82% เมื่อเทียบเปนรายป นอกจากนี้ อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมูลคาการสงออกยางของเวียดนามปรับตัว

สูงขึ้นมากนั้น เปนเพราะประเทศนําเขายางรายใหญเริ่มกลับมาฟนตัวทางเศรษฐกิจ สงผลใหความตองการยางเพิ่มสูงขึ้น

เพ่ือรองรับการขยายตัวของการผลิตภาคอุคสาหกรรม อินเดียเปนประเทศที่นําเขายางจากเวียดนามมากที่สุดในปนี้ ทั้งใน

แงของปริมาณและมูลคา โดยอินเดียนําเขายางจากเวียดนามในปริมาณเพิ่มข้ึนเกือบ 3 เทา และคิดเปนมูลคาทะยานข้ึน

ถึง 7 เทา เมื่อเทียบกับปที่แลว สาํนักขาวซินหัวรายงาน 

ที่มา :  สํานกัขาวอินโฟเควสท, สถาบันวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร 

 

การลงทุนจากจนี 

ไทยเนื้อหอมทัพธุรกิจจีนแหลงทุนรับป 54  ใชเปนฐานผลิตรุกตลาดอาเซียน   สภาธุรกิจโชวขอมูลบริษัทยักษ

ใหญแดนมังกรเขามาปกฐานแลวทั้งดานเกษตร อุตสาหกรรม สื่อสาร เล็งรถยนตเปนตัวตอไป   บีโอไอเผย 10 เดือนแรกขอ

สงเสริมเหยยีบหมื่นลานบาท ลาสุดจีดีเอกรุปทุมกวา 7,800 ลานบาทตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราที่อุดร  

      ขณะที่นักธุรกิจและผูประกอบการจํานวนมากกําลังฝนกลางวันกับโครงการรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลไทย

ประชาสัมพันธวามีแผนจะรวมลงทุนกับจีนกอสราง 3 เสนทาง  คือกรุงเทพฯ-หนองคาย  กรุงเทพฯ-ปาดังเบซา และ

กรุงเทพฯ-ระยอง  แตไมรูวาจะเริ่มเมื่อไหรแนชัดนั้น  บัดนี้มีสัญญาณบวกวาแมรถไฟความเร็วสูงยังไมมาแตเงินทุนจากจีน

เริ่มไหลเขาสูไทยแลวในรูปของการลงทุนดานตางๆ 

 

แผนมังกรผงาด 

      นายไพรัช บูรพชัยศรี  เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-จีน  เปดเผยกบั "ฐานเศรษฐกจิ"  วา จากการที่ประเทศไทย มีที่ต้ังอยู

ศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรืออาเซียน อีกทั้งอาเซียน10 ประเทศ ซ่ึงรวมทั้งไทยยังมีความตกลงเขต

การคาเสรี หรือเอฟทีเอกับจีน ซึ่งขณะนี้ภาษีสินคานําเขาระหวางกันไดลดลงเปน 0% แลวเปนสวนใหญ  รัฐบาลจีนจึงมี

นโยบายสงเสริมใหบริษัทเอกชน และรัฐวิสาหกิจของจีนไปลงทุนในตางประเทศมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงคสําคญั  4 

ประการคือ 

       1.เพ่ือแสวงหาแหลงวัตถุดิบ และพลังงานปอนประเทศ 2. เพ่ือเปนชองทางในการระบายสินคาจีนไปยังตลาด

ตางประเทศ 3. เพ่ือเรียนรูเทคโนโลยีตางประเทศและยกระดับคุณภาพสินคาจีน และ4. เพ่ือลดแรงกดดันคาเงินหยวนที่ถกู

สหรัฐฯบีบใหแข็งคามากข้ึน เปาหมายเพื่อลดการขาดดุลการคากับจีน จากเหตผุลทั้ง 4 ประการ สงผลใหนักลงทุนจีนไดให

ความสนใจที่จะเขามาลงทุนใชไทยเปนฐานการผลิตสินคาเพื่อเจาะตลาดอาเซียน รวมถึงเพื่อสงกลับไปยังตลาดจีนเพ่ิมข้ึน

ตามลําดับ โดยเปาหมายธุรกิจทีจ่ะเขามาลงทุนมีทั้งธุรกิจดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  สื่อสาร รวมทั้งลงทุนเรื่อง

รถไฟฟาความเร็วสูง ที่จีนมีความเช่ียวชาญ 
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ยักษใหญพาเหรดเขาไทย 

       นายไพรัชกลาวตอวาเพ่ือเสริมศักยภาพการแขงขันของนักธุรกิจจีนในไทย ลาสุดในปลายป 2552 ธนาคาร ICBC ของ

จีน ไดเขามาเทกโอเวอร ธนาคารสินเอเซียของไทย เพ่ือเสริมสภาพคลองใหกับนักลงทุนจีน ขณะที่ปจจุบันบริษัทจีนไดเขา

มาลงทุนในไทยแลวอยางตอเนื่อง  โดยมีเปาหมายรุกตลาดในไทยและทําตลาดในกลุมอาเซียน อาทิ   ไฮเออร (Haier 

Group) ผูผลิตเครื่องใชไฟฟาราคาประหยัด  "เลอโนโว"  ยกัษใหญคอมพิวเตอรผูนําตลาดประเทศจีน    "ทีซีแอล" ผูผลิต

เคร่ืองใชไฟฟารายใหญโดยเฉพาะโทรทัศนที่ใหญเปนอันดับ 2 ของจีน บริษัท เสฉวน ฉางฮง อิเล็กทรกิ จํากัด หรือฉางฮง 

บริษัทยักษใหญดานอุตสาหกรรมไฟฟา และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส    

         "เบยีรชิงเตา"เบียรอันดับ 1 ในจีน ก็มุงเจาะตลาดเบียรไทยเต็มพิกัด เพราะเห็นศักยภาพตลาดการบริโภคเบียรในไทย

ขยายตัวตอเนื่อง โดยมีพันธมิตรหลักคือ กลุมของนายเทพรักษ เหลืองสุวรรณ ในนาม บริษัท ชิงเตา มารเก็ตติ้ง (ไทย

แลนด) จํากัด โดยวางเปาเปนเบียรพรีเมียม  "หวัเหวย"ผูผลิตอุปกรณสื่อสารเบอร 1 ของจีน ไดรวมกับ บริษัท แอดวานซ 

อินโฟร เซอรวิสฯ หรือเอไอเอส และจะมีสวนชวยผลักดันใหการสื่อสารของไทยเขาสูยุค 3 G ชัดเจนมาก โดยหัวเหวยมีแผน

จะเขาประมูลงานของรัฐบาลไทย หลายโครงการ      

 

หวังเจาเศรษฐกิจโลก 

        นอกจากทีก่ลาวมาแลวยังมี "วูหลิง" ราชาปกอัพจีนที่ใชกลยุทธราคาเปนหลักในการชวงชิงความไดเปรียบ วูหลิง 

บริหารโดยรัฐบาลทองถิ่นเซี่ยงไฮ ผูผลิตรถยนตรายใหญ 1 ใน 3 ของจีน ซึ่งขณะนี้วูหลิงไดรวมทุนกับบริษัทพีวีเอ มอเตอร 

2056 จํากัด เพ่ือจาํหนายรถปกอัพจากจีน  เชนเดียวกับ "หลี่หนิง" สินคากีฬาชื่อดังของจีน ที่มีการพัฒนาสูความเปนมือ

อาชีพทั้งเสื้อผา รองเทา และผลติภัณฑสวนประกอบกีฬาหลายประเภทอีกมากมายที่กาวขึ้นสูระดับ 3 ในจีน รองจากไนกี้ 

และอาดิดาส  และที่กําลังมาแรงอยางเงียบๆคือ "รถยนตเฌอรี่"ที่เขามาทําตลาดในไทยแลว และมีแผนจะลงทุนตั้ง

โรงงานผลิตเพ่ือรุกตลาดในไทยและในอาเซียนในลําดับถัดไป 

      "อีกหนึ่งในเหตุผลสําคัญทําใหจีนมาทําตลาดในไทย เพราะญี่ปุนไดนํารองโครงการกอนหนานั้นแลว จึงทําใหจีนไมตอง

ศึกษามากนกั  ประกอบกับจีนและญ่ีปุนเปนประเทศที่เปนคูแขงขันกันอยูแลว  ดังนั้นการมาบุกตลาดไทย จึงถือเปนความ

ทาทายของประเทศจีน โดยเฉพาะในขณะนี้เศรษฐกิจจีนไดแซงหนาญี่ปุนรั้งอันดับ 2  ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งการ

มาบุกตลาดใหญในอาเซียนจะทําใหจีนมีโอกาสที่จะแซงหนาสหรัฐอเมริกาขึ้นเปนมหาอํานาจเศรษฐกจิอันดับ 1 ของโลก

ได" 

 

ลุยตั้งโรงงานแปรรูปยาง 

      ดานนายอู   กุงยโจว ผูอํานวยการฝายเศรษฐกิจตางประเทศของ บริษัท Guangdong Agribusiness กรุป จาํกัด  หรือ

จีดีเอ หนึ่งในรัฐวิสาหกิจจีนจากมณฑลกวางตุง ดําเนินธุรกิจยางพาราและออย  เปดเผยวา บริษทัมีแผนจะเขามาทําธุรกิจ

อุตสาหกรรมยางพาราครบวงจรในไทย ทั้งการผลิตและการแปรรูป โดยกอนหนานี้ไดมาเปดโรงงานรับซื้อและแปรรูปเปน

ยางแผนรมควันในไทยแลว 2 แหง คือ ที่จังหวัดสตูล มีกําลังการผลิต 95,000 ตนั/ป และอีกแหงที่จังหวัดตรัง มีกําลังการ

ผลิต 55,000 ตนั/ป    

      ลาสุดบริษัทไดมีแผนขยายการลงทุนโดยจะสรางโรงงานแปรรูปยางพาราที่จังหวัดอุดรธานี มูลคาการลงทุนประมาณ 

260 ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือประมาณ 7,800 ลานบาท(คํานวณที่ 30 บาท/ดอลลารสหรัฐฯ)ตั้งเปากําลังการผลติ 40,000 

ตัน/ป หรือเฉลี่ยวันละ 200 ตัน ขณะนี้ไดรับอนุมัติสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(บีโอไอ)แลว คาด



บทวิเคราะหธุรกิจผูผลิตยางแผนและยางกอน ป 2553                                                                                       44 

 

โรงงานจะแลวเสร็จประมาณไตรมาสที่ 3 ของปหนา โดยยางแผนที่ผลิตไดจะสงปอนใหกับโรงงานผลิตยางรถยนตในจีน 

นอกจากนี้ทางจีดีเอ กรุป ยังมีแผนที่จะลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราเพิ่มอีกหนึ่งแหงในอนาคตที่จังหวัดหนองคาย   

      "สาเหตุที่เราสนใจมาลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราในไทยโดยเลือกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะรัฐบาลไทยมี

โครงการปลูกยาง 2 ลานไรในภาคนี้ ซึ่งขณะนี้ใหผลผลิตแลวประมาณ 1.3 แสนตัน/ป อีก 5-6 ปขางหนาจะมีไมตํ่ากวา 4-5 

แสนตัน/ป อีกทั้งคุณภาพของวัตถุดิบที่ดี ระยะทางการขนสงไปจีนไมไกล เมื่อเทียบกับมาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย ประกอบ

กับจีนผลิตยางพาราไดเพียงปละ 5-6 แสนตัน ไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ ทีมี่สูงถึงปละประมาณ 2.3 

ลานตัน สวนใหญปอนใหกับโรงงานผลิตลอยางรถยนต อยางไรก็ดีจากราคายางพาราที่ปรับตัวสูงข้ึนมากในชวงนี้มองวา

จะเปนผลดีกับเกษตรกรไทย ซึ่งทางโรงงานก็ยินดีจะรับซ้ือ และไปบวกตอที่ปลายทาง ถือวา วิน-วิน ดวยกันทั้งคู ไมมีใคร

ไดเปรียบเสียเปรียบ" 

 

ธุรกิจไทยไมหวัน่ 

      นายหลกัชัย  กิตติพล นายกสมาคมยางพาราไทย กลาววา การเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราของจีนในไทย

ทางผูประกอบการของไทยยินดีตอนรับ ซ่ึงผูที่เขามาใหมคงตองเผชิญการแขงขันที่รุนแรง เนื่องดวยเวลานี้มีผูประกอบการ

โรงงานยางพาราในประเทศอยู 60-70  ราย ซึ่งอนาคตใครจะอยูใครจะไปข้ึนกับความชํานาญ และความสามารถเฉพาะตัว 

อยางไรก็ตามการเขาทําธุรกิจของจีนในไทยในชวง 20 ปที่ผานมาบางสวนใชเวลาเพียง 3-4 ปก็ตองมวนเสื่อกลับบาน 

เพราะนอกจากธุรกิจมีการแขงขันสูง ผูบริหารขาดความเชี่ยวชาญแลว ยังมีปญหาการโกงกันเองดวย 

 

ทุนจีนแหขอบีโอไอ 

      แหลงขาวจากบีโอไอ เปดเผยขอมูลการลงทุนของจีนในไทยชวง 10 เดือนแรกของป 2553 (ม.ค.-ต.ค.) มีโครงการลงทุน

จากจีนขอรับการสงเสริมจากบีโอไอรวม 23 โครงการ เม็ดเงินลงทุนรวม 9,681 ลานบาท โดยจํานวนโครงการเทียบกับชวง

เดียวกันของปที่แลวเพิ่มข้ึน 43.7% สวนเม็ดเงินลงทุนลดลง 4.8%  โดยมีโครงการขนาดใหญยื่นขอสงเสริมในกิจการผลิต

พลังงานไฟฟา และกิจการผลิตผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติประกอบดวย โครงการผลิตพลังงานไฟฟา ของบริษัท นวนคร

การไฟฟา จํากัด( บจก.) เม็ดเงินลงทุน 6,121 ลานบาท โครงการผลิตพลังงานไฟฟา ของ บจก. โรจนะเพาเวอร เม็ดเงิน

ลงทุน 2,110 ลานบาท  โครงการผลิต Seamless Steel Pipe ของบจก. ดับบลิวเอสพี ไพพ เม็ดเงินลงทุน 1,750 ลานบาท 

และโครงการผลิตผลิตภัณฑยางธรรมชาติของบจก.กวางเข่ิน รับเบอร(แมน้ําโขง) เม็ดเงินลงทุน 1,020 ลานบาท 

 

ผงาดคูคาอันดับหนึ่ง 

      ดานดร.ไพจิตร  วิบูลยธนสาร ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน กลาววา ปจจุบันหากไมนับตลาดอาเซียน(9 ประเทศ) แลว ในแงตลาดเดียวจีนไดกลายเปนตลาดสงออก

อันดับ 1 ของไทยแลว โดยตัวเลขการสงออกของไทยไปจีนชวง 10 เดือนแรกของป 2553 คิดเปนสัดสวน 10.9% ของการ

สงออกในภาพรวม โดยมีมูลคาการสงออก 17,391 ลานดอลลารสหรัฐฯ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปที่แลว 38% 

สวนการนําเขาสนิคาของไทยจากจีนชวงเดียวกนัมีมูลคา 19,745 ลานดอลลารสหรัฐฯ ขยายตัว 45% โดยไทยเปนฝายขาด

ดุลการคาจีน 2,354 ลานดอลลารสหรัฐฯ 

ที่มา -หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจฉบบัที่ 2,586 25-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 

 

 



บทวิเคราะหธุรกิจผูผลิตยางแผนและยางกอน ป 2553                                                                                       45 

 

�3.4.3  ความเสี่ยงของธุรกจิผูผลิตยางแผนและยางกอน 
ธุรกิจผลิตยางแผนและยางกอนมีปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานสําคัญ 2 เรื่องไดแกราคาซื้อน้ํายา

สด และราคาขายสินคา ซึ่งปจจยัในการกําหนดราคาซื้อ และขายสินคานั้นเปนปจจัยที่เกิดจากภายนอกซึ่ง เจาของกิจการ

ไมสามารถควบคุมได ดังนั้นเจาของกิจการจึงจําเปนติดตามรายละเอียดขอมูลขาวสารที่สงผลกระทบตอราคาซื้อ และราคา

ขายสินคา แบงออกเปน 2 ดานไดแก ปจจัยดานอุปทาน และปจจัยดานอุปสงค 

ปจจัยดานอุปทาน ไดแก 

1.นโยบายการสนบัสนุนการผลิตยางพารา 

2.ฤดูกาล 

3.สภาพภูมิอากาศ 

ปจจัยดานอุปสงค ไดแก 

1.การขยายตัวของอุตสาหกรรมปลายน้ํา ไดแก อุตสาหกรรมรถยนต, ถุงมือยาง และรองเทา 

2.อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ 

3.ราคาน้ํามัน เนื่องจากสินคาทดแทนของยางพาราคือยางสังเคราะห ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยไดมา

จากการกลั่นน้ํามันดิบ ทําใหราคายางพารามีการปรับตัวขึ้นลง ตามราคาของน้ํามันในตลาดโลก 

4.การใชยางสังเคราะหทดแทน ยางจากธรรมชาต ิ
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4.  การวิเคราะหสภาพปจจุบันของธุรกิจผูผลิตยางแผนและยางกอน ป 2552 
4.1   การบรหิารท่ัวไป 

การวิเคราะหธุรกิจยางแผน ครั้งนี้ทั้งหมดเปนสหกรณกองทุนสวนยางทั้งหมด 88 แหงมาจาก 5 จังหวัดทาง

ภาคใต ไดแก จ.ตรัง 14 แหง, จ.นครศรีธรรมราช 30 แหง, จ. สงขลา 28 แหง, จ.กระบี่ 12 แหง และจังหวัดพัทลุง 3 แหง 

โดยสหกรณที่มีสมาชิกมากทีส่ดุอยูที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสมาชิก 2,232 คน และสหกรณที่มีสมาชิกนอยที่สุดอยูที่ จ.

สงขลา มีสมาชิก 20 คน  

ขนาดของสหกรณ แบงตามจํานวนสมาชิกออก ไดเปนสหกรณ ขนาดเล็กมีสมาชิก 1-50คน จํานวน 1 แหง, 

สหกรณขนาดกลาง จํานวน 51-200 คน จํานวน 69 แหง และสหกรณขนาดใหญที่มีสมาชิกมากกวา 200 คน มีจํานวน 

ทั้งสิ้น 16 แหง 

 

สูงสุด ตํ่าสุด 1‐50 คน 51‐200 คน 201 คนข้ึนไป
ตรัง 14 1030 76 0 8 5
นครศรีธรรมราช 30 2232 66 0 24 6
สงขลา 28 340 20 1 23 4
กระบี่ 12 254 75 0 11 1
พัทลุง 3 185 115 0 3 0
รวม 87 2232 20 1 69 16

ขนาดของธุรกิจจํานวนสมาชิก
จังหวัด จํานวนกิจการ

ที่สํารวจ

 
 

ลักษณะการบริหารงานของสหกรณ จะมีการจัดการโครงสรางออกเปน 2 สวนไดแก โครงสรางการบริหารสหกรณ 

และโครงสรางการบริหารจัดการ  

1.โครงสรางการบริหารสหกรณ ดูแลรับผิดชอบในสวนนโยบาย การประเมินผลการทํางานของสหกรณ  

แบงหนาที่ เปน ประธานกรรมการ, รองประธาน, กรรมการ, ผูตรวจสอบกิจการ, เหรัญญิก และ

เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
  

รองประธาน 

เลขานุการ 
  

กรรมการ 

เหรัญญิก 
  

ผูตรวจสอบกิจการ 

ท่ีปรึกษา 
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2.โครงสรางการบริหารจัดการสหกรณ รับผิดชอบดานการดําเนินกิจการ แบงหนาที่ เปน ผูจัดการ, 

เจาหนาที่การเงิน, เจาหนาที่บัญชี, เจาหนาที่การตลาด, เจาหนาที่ธุรการ และพนักงานผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินปญหาของผูประกอบการ 

จากผลการประเมินปญหา ในมุมมองของผูประกอบการพบวา สถานประกอบการสวนใหญประสบปญหา ดาน

การจัดหาวัตถุดิบ ไดแก ปญหาเรื่องคูแขงขันซื้อน้ํายาง, วัตถุดิบลดลง, ราคายางแกวงตัว, สมาชกิสงน้ํายางลดลง และ

ปริมาณการผลิตต่ํา รวมทั้งหมด 33 ครั้งจากปญหาที่ผูประกอบการระบุทั้ง 83 ครั้ง ปญหารองลงมาที่สถานประกอบการ

สวนมากพบคือ ปญหาเรื่องการผลิต ไดแก ตนทุนการผลิตสูง และปญหาเรื่องเปอรเซ็นยางฟองสูง ทั้งหมด 21 ครั้ง  

 

ปญหา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา รวม
คูแขงซื้อน้ํายาง 2 7 2 2 2 15
วัตุถดิบลดลง 3 3 3 0 3 12
ตนทุนไมฟน 3 2 1 0 5 11
ตนทุนสารเคมี 0 0 0 0 3 3
ราคายางแกวงตัว 0 2 0 0 1 3
สมาชิกสงนํ้ายางลดลง 0 1 0 0 1 2
ตนทุนสูง 4 4 1 0 9 18
ปริมาณการผลิตตํ่า 0 1 0 0 0 1
สมาชิกลาออก 0 0 0 0 1 1
ราคายางแผนรมควันตํ่า 1 0 1 0 0 2
ยางฟอง 0 0 0 0 3 3
ขาดเงินทุนหมุนเวียน 2 0 0 1 0 3
อ่ืน 1 3 4 0 1 9  
 

จากรายปญหาเร่ืองการจัดหาวัตถุดิบของผูประกอบการพบวา ปญหาสวนใหญมาจาการที่มีคูแขงขันในการซื้อ

น้ํายางมากขึ้น และคูแขงในการซื้อน้ํายางมีขอไดเปรียบในการจัดซื้อ เนื่องจากจัดซื้อเปนเงินสด ในขณะที่สหกรณมักจะ

เครดิต ประมาณ 10-14 วัน สมาชิกบางรายลาออกไปเพื่อต้ังกิจการในการรับซ้ือน้ํายางทําใหสงผลในทางลบแกกิจการถึง 

2 เทาเนื่องจากสูญเสียสมาชิกในการสงน้ํายาง และเกิดคูแขงขันในการซื้อน้ํายางเพ่ิมมากขึ้น ปญหาเรื่องการแขงขันการ

 ผูจัดการ 

เจาหนาท่ี 
การตลาด 

เจาหนาท่ี 
การเงิน 

เจาหนาท่ีบัญชี เจาหนาท่ี
ธุรการ 

พนกังานผลิต  
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จัดซื้อน้ํายางสวนหนึ่งมีผลมาจากสหกรณขาดเงินทุนหมุนเวียน เมื่อจําเปนตองซื้อน้ํายางเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม

ระบบสมาชิกของสหกรณที่ไดใหผลตอบแทน รวมถึงสวัสดิการแกสมาชิก ยังมีผลตอการรักษาจํานวนสมาชิกไวกับสหกรณ 

4.2   ผลการวิเคราะหทางการเงิน 
อัตราการเตบิโตของยอดขาย 

อัตราการเติบโตของยอดขาย ภาพรวมของธุรกิจ ในป 2552 ลดลงจากป 2551 โดย กลุมที่มียอดขายเติบโต

มากกวา 11% มีจํานวนลดลงจาก 25 กิจการ เหลือเพียง 7 กิจการ และกลุมที่มีอัตราการเติบโตของยอดขาย 6-10% ในป 

2551 มีทั้งหมด 10 กิจการ ในป 2552 ลดลงเหลอืเพียง 7 กิจการ 

กลุมกิจการทีย่อดขายลดลงมากกวา 6 % ในป 2551 มีทั้งหมด 28 กิจการ ในป 2552 มีกิจการทีมี่ยอดขายลดลง

มากกวา 6% ถึง 61 ราย โดยสวนใหญ มาจากผูประกอบการในจังหวัดสงขลา  ผูประกอบการในจังหวัดสงขลา ในป 2251 

มีกิจการที่มีอัตราการลดลงของยอดขายมากกวา 6% ทั้งหมด 7 ราย แตในป 2552 กิจการที่มีอัตราการลดลงของยอดขาย

มากกวา 6% สูงถึง 24 ราย 

 
1. อตัราการเติบโต

ของยอดขาย

 =ยอดขายปกอนหนา

   /ยอดขายปปจจุบัน

ไมดี 

(ลดลง

ต่ํากวา 

5% )

ไมคอยดี 

(ลดลง 

0-5%)

พอใช 

(เพ่ิมข้ึน 

0-5%)

ดี (เพ่ิมข้ึน

 6-10%)

ดีมาก 

(เพิ่มขึ้น 

11% ข้ึน

ไป)

ไมดี 

(ลดลง

ต่ํากวา 

5% )

ไมคอยดี 

(ลดลง 

0-5%)

พอใช 

(เพิ่มขึ้น 

0-5%)

ดี (เพิ่มขึ้น

 6-10%)

ดีมาก 

(เพ่ิมข้ึน 

11% ข้ึน

ไป)

กระบ่ี 5 2 3 0 2 9 1 1 1 0
นครศรีธรรมราช 14 2 3 5 5 16 5 0 5 3
ตรัง 2 2 2 2 4 9 1 0 0 3
พัทลุง 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0
สงขลา 7 2 4 2 13 24 1 1 1 1
รวม 28 9 12 10 25 61 8 2 7 7

ป 2551 ป 2552

 
 
ความสามารถในการทํากาํไร 

กิจการสวนใหญมีความสามารถในการทํากําไรอยูในระดับ 0-3% ในป 2550 มี 74 กิจการ ในป 2551 มี 76 

กิจการ และในป 2552 กิจการทีท่ํากําไรอยูในระดับ 0-3% ลดลงเหลือเพียง 41 ราย สวนนึ่งประสบปญหาการขาดทุนจาก

การดําเนินงานอยูในระดับ 0-3% 24 กิจการ และ ไดกําไรเพ่ิมสูงข้ึนเปน 3-6% จํานวน 13 กิจการ และกิจการทีก่ําไร

มากกวา 6% จํานวน 2 กิจการ 

ในป 2552 กิจการที่ทํากําไร มากกวา 3% สวนใหญเปนกิจการที่ดําเนินการอยูในจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ราย 

และจังหวัดสงขลา 10 ราย ขณะเดียวกันทั้ง 2 จังหวัดไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลาก็มีกิจการที่ขาดทุน

ในระดับ 0-3 % เพ่ิมสูงข้ึน โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีกิจการที่ขาดทุน 0-3% ในป 2552 ทั้งหมด 8 ราย จากป 2551 

จํานวน 6 ราย  และจังหวัดสงขลา  มีกิจการที่ขาดทุน 0-3% ในป 2552 ทั้งหมด 8 ราย จากป 2551 จํานวน 2ราย 

จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางดานยางพารา โดยมีตลาดประมูลยางพาราอยูที่ อ.หาดใหญ และ 

แมวาจะเปนจังหวัดที่มี อัตราการเติบโตของยอดขายต่ําที่สุด (ตํ่ากวา 5% จํานวน 24 รายในป 2552) แตเปนจังหวัดที่มี

ความสามารถในการทํากําไรสูงที่สุดดวยเชนกัน 
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2. อัตรากําไรกอนหักภาษีตอ

ยอดขาย

 =กําไรกอนหักภาษี

   /ยอดขาย กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา รวม

ขาดทุนมากกวา 3% 0 0 0 0 0 0

ขาดทุน 0-3% 1 4 2 0 4 11

กําไร 0-3% 11 25 11 3 24 74

กําไร 3-6% 0 0 0 0 0 0

กําไร มากกวา 6% 0 0 0 0 0 0

ขาดทุนมากกวา 3% 0 0 0 0 0 0

ขาดทุน 0-3% 1 6 1 0 2 10

กําไร 0-3% 11 24 12 3 26 76

กําไร 3-6% 0 0 0 0 0 0

กําไร มากกวา 6% 0 0 0 0 0 0

ขาดทุนมากกวา 3% 1 3 1 0 1 6

ขาดทุน 0-3% 4 8 1 3 8 24

กําไร 0-3% 7 15 10 0 9 41

กําไร 3-6% 0 4 0 0 9 13

กําไร มากกวา 6% 0 0 1 0 1 2

ป 2550

ป 2551

ป 2552  
 
 
สภาพคลองทางการเงิน 

ผูประกอบการสวนใหญ ในอุตสาหกรรมมีอัตราสวนสภาพคลองทางการเงินอยูในเกณฑที่ดี ในป 2552 กิจการที่

มีอัตราสวน Quick Ratio เกินกวา 100% ทั้งหมด 72 รายจากผูประกอบการทั้งหมด 85 ราย เชนเดียวกันกับในป 2550 

และป 2551 ที่มีกิจการที่มีอัตราสวน Quick Ratio เกินกวา 100% ทั้งหมด 71 ราย  

สาเหตุที่ผูประกอบการสวนใหญมีอัตราสวน Quick ratio เกินกวา 100% เนื่องมาจาก ลักษณะการซื้อวัตถุดิบใน

อุตสาหกรรมการจัดซื้อวัตถุดิบสวนใหญ เปนการจัดซื้อแบบเงินสด หรือมี credit เพียง 10-14 วัน ทําใหกิจการสวนใหญมี

อัตราสวนสภาพคลองทางการเงินอยูในเกณฑที่ดี 

แตปญหาที่จริงปญหาดานการเงินเปนเรื่องกิจการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนําไปซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากใน

อุตสาหกรรมจําเปนตองใชเงินสดในการซื้อวัตถุดิบทําใหจําเปนตองใชเงินทุนในการซื้อน้ํายาง และกิจการจะมีปญหาเมื่อมี

ความตองการวัตถุดิบในปริมาณมาก ปญหาดังกลาวสงผลกระทบตอการขยายกิจการ การรับประกันการสงสนิคาใหกับ

ลูกคาที่เปนเอกชน อีกทั้งลักษณะของกิจการสวนใหญเปนลักษณะของสหกรณทําใหมีขอจํากัดในการจัดหาเงินทุน

หมุนเวียน 
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3. สภาพคลองทาง

การเงิน quick ratio กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา รวม

ตํ่ากวา 70% 0 1 2 0 0 3

70%-80% 0 0 0 0 0 0

80%-90% 0 1 0 0 0 1

90%-100% 0 0 0 0 1 1

มากกวา 100% 11 23 9 3 25 71

ตํ่ากวา 70% 0 2 1 0 0 3

70%-80% 1 0 0 0 1 2

80%-90% 0 1 0 0 0 1

90%-100% 0 1 0 0 0 1

มากกวา 100% 10 24 10 3 24 71

ตํ่ากวา 70% 0 2 2 0 1 5

70%-80% 1 0 0 0 0 1

80%-90% 0 1 0 0 0 1

90%-100% 0 1 0 0 0 1

มากกวา 100% 11 25 9 3 24 72

ป 2550

ป 2551

ป 2552  
 
 
4.3   ผลการวิเคราะหดานการผลิต 
 

แนวโนมตนทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้น โดยป 2550 มีตนทุนการผลติตอกิโลกรัม เฉลี่ย 74.8 บาท ใน

ป 2551 ตนทุน 79.34 บาท และป 2552 มีตนทุน 79.03 บาท  ในป 2552 จังหวัดที่ตนทุนเฉลี่ยสงูที่สุดไดแกจังหวัดพัทลุง 

มีตนทุนในการผลิต 84.38 บาทตอกิโลกรัม ในขณะที่กิจการที่มีตนทุนที่สูงที่สุดอยูในจังหวัดกระบี่ มีตนทุนสูงสดุเทากบั 

111.15 บาทตอกิโลกรัม  

 
ป 2550  ป 2551  ป 2552 

จังหวัด 
ตนทุน

การผลิต

ตอกก.  สูงสุด  ตํ่าสุด 

ตนทุน

การผลิต

ตอกก.  สูงสุด  ตํ่าสุด 

ตนทุน

การผลิต

ตอกก.  สูงสุด  ตํ่าสุด 

กระบี่ 
        
73.03  

        
81.30  

        
67.83  

        
82.80  

     
109.73 

        
74.27  

        
78.92  

     
111.15  

        
69.40  

นครศรีธรรมราช 
        
78.44  

     
122.73  

        
68.84  

        
80.42  

        
98.94  

        
72.26  

        
78.26  

     
104.91  

        
67.16  

ตรัง 
        
72.16  

        
88.72  

        
63.50  

        
78.72  

        
88.81  

        
70.53  

        
75.57  

        
82.49  

        
69.06  

พัทลุง 
        
76.19  

        
76.77  

        
75.16  

        
79.63  

        
85.45  

        
75.25  

        
84.38  

        
85.81  

        
82.53  

สงขลา 
        
71.60  

        
78.08  

        
58.47  

        
75.11  

        
90.73  

        
69.82  

        
78.00  

        
97.63  

        
61.57  

รวม 
        
74.28  

     
122.73  

        
58.47  

        
79.34  

     
109.73 

        
69.82  

        
79.03  

     
111.15  

        
61.57  
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ตนทุนไมฟนเปนตนทุนสําคัญในกระบวนการแปรรูปจากน้ํายางดิบ ไปเปน ยางแผนรมควัน จากสถานการณที่มี

ยอดการผลิตสูงขึ้นอยางตอเนื่องทําใหไมฟนที่ผลผลิตผลิตจากธรรมชาติเกิดปญหาการขาดแคลน สงผลใหแนวโนม

คาใชจายไมฟนตอกิโลกรัม มีคาสูงขึ้น โดยในป 2550 มีคาใชจาย 1.40 บาทตอกิโลกรัม ป 2551 มีคาใชจาย 1.49 บาทตอ

กิโลกรัม และป 2552 มีคาใชจาย 1.47 บาทตอกิโลกรัม  

ในป 2552 พ้ืนที่ที่มีคาใชจายดานไมฟนมากที่สุดไดแก พ้ืนที่ในจังหวัดสงขลา มีคาใชจายไมฟน ตอกิโลกรัม 

เทากับ 1.63 บาท และพ้ืนที่ที่มีคาใชจายต่ําที่สุดไดแก จังหวัดกระบี่ มีคาใชจาย เทากับ 1.13 บาท 
ป 2550  ป 2551  ป 2552 

จังหวัด 
ตนทุน

พลังงาน

ไมฟน  สูงสุด  ต่ําสุด 

ตนทุน

พลังงาน

ไมฟน  สูงสุด  ตํ่าสุด 

ตนทุน

พลังงาน

ไมฟน  สูงสุด  ตํ่าสุด 

กระบี่ 
          
1.05  

          
1.52  

          
0.55  

          
1.08  

          
1.78  

          
0.59  

          
1.13  

          
1.97  

          
0.73  

นครศรีธรรมราช 
          
1.39  

          
2.13  

          
0.15  

          
1.55  

          
2.72  

          
0.76  

          
1.47  

          
2.90  

          
0.59  

ตรัง 
          
1.48  

          
2.12  

          
0.43  

          
1.73  

          
3.17  

          
0.74  

          
1.48  

          
2.30  

          
0.64  

พัทลุง 
          
1.57  

          
1.83  

          
1.31  

          
1.55  

          
2.00  

          
1.30  

          
1.62  

          
2.44  

          
0.26  

สงขลา 
          
1.50  

          
2.62  

          
0.93  

          
1.55  

          
2.64  

          
0.76  

          
1.63  

          
2.71  

          
1.06  

รวม 
          
1.40  

          
2.62  

          
0.15  

          
1.49  

          
3.17  

          
0.59  

          
1.47  

          
2.90  

          
0.26  

 
ตนทุนดานพลังไฟฟา มีคาใชจายตอกิโลกรัมที่สงูขึ้นใน ป 2552 โดยมีคาใชจายไฟฟาตอกิโลกรัมเฉลีย่เทากับ 

0.12 บาท ในขณะที่ ป 2550 และ ป 2551 มีคาใชจายไฟฟาตอกิโลกรัมเพียง 0.9 บาทพ้ืนที่ที่มีการบริหารคาไฟดีที่สุด

ไดแกจังหวัดสงขลา มีคาไฟฟาตอกิโลกรัม เฉลี่ย เพียง 0.8 บาท ขณะที่พ้ืนที่จังหวดัพัทลุงใชคาไฟฟา ถึง 1.7 บาทตอ

กิโลกรัม 
ป 2550  ป 2551  ป 2552 

จังหวัด 
ตนทุน

พลังงาน

ไฟฟา  สูงสุด  ตํ่าสุด 

ตนทุน

พลังงาน

ไฟฟา  สูงสุด  ตํ่าสุด 

ตนทุน

พลังงาน

ไฟฟา  สูงสุด  ตํ่าสุด 

กระบี่ 
          
0.08  

          
0.14  

          
0.05  

          
0.10  

          
0.28  

          
0.05  

          
0.10  

          
0.20  

          
0.06  

นครศรีธรรมราช 
          
0.11  

          
0.25  

          
0.03  

          
0.11  

          
0.27  

          
0.03  

          
0.12  

          
0.29  

          
0.04  

ตรัง 
          
0.08  

          
0.15  

          
0.03  

          
0.09  

          
0.17  

          
0.05  

          
0.11  

          
0.20  

          
0.04  

พัทลุง 
          
0.11  

          
0.14  

          
0.06  

          
0.09  

          
0.12  

          
0.06  

          
0.17  

          
0.26  

          
0.12  

สงขลา 
          
0.07  

          
0.15  

          
0.02  

          
0.07  

          
0.20  

          
0.01  

          
0.08  

          
0.15  

          
0.02  

รวม 
          
0.09  

          
0.25  

          
0.02  

          
0.09  

          
0.28  

          
0.01  

          
0.12  

          
0.29  

          
0.02  
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คาใชจายดานสารเคมี มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จากเฉลีย่กิโลกรัมละ 0.28 บาทในป 2550 เปน 0.30 บาท

ในป 2551 และเปน 0.40 บาทในป 2552 พ้ืนที่ที่มีคาใชจายดานสารเคมีมากที่สุดอยูในพ้ืนที่ จังหวัดกระบี่ มีตนทุนคา

สารเคมีเฉลี่ย กิโลกรัมละ 0.48 บาท ในป 2542 อยางไรก็ตามคาเฉลีย่ในการใชสารเคมีตอกิโลกรัมเพ่ิมสูงข้ึนในทุกพ้ืนที่

การผลิต ขณะเดยีวกันไดมีสถานประกอบการมีแผนการในการลดคาใชจายดานสารเคมีโดยการรวมกลุมกันในการจัดซื้อ

สารเคมีเพ่ือไดอํานาจในการตอรองมากยิ่งขึ้น  

 
ป 2550  ป 2551  ป 2552 

จังหวัด 
ตนทุน

คา

สารเคมี  สูงสุด  ตํ่าสุด 

ตนทุน

คา

สารเคมี สูงสุด  ต่ําสุด 

ตนทุน

คา

สารเคมี  สูงสุด  ตํ่าสุด 

กระบี่ 
          
0.30  

          
0.37  

          
0.21  

          
0.34  

          
0.48  

          
0.23  

          
0.48  

          
0.62  

          
0.33  

นครศรีธรรมราช 
          
0.28  

          
0.48  

          
0.20  

          
0.30  

          
0.40  

          
0.23  

          
0.39  

          
0.63  

          
0.25  

ตรัง 
          
0.32  

          
0.52  

          
0.20  

          
0.36  

          
0.56  

          
0.20  

          
0.46  

          
0.78  

          
0.28  

พัทลุง 
          
0.22  

          
0.33  

          
0.07  

          
0.22  

          
0.32  

          
0.10  

          
0.31  

          
0.40  

          
0.18  

สงขลา 
          
0.28  

          
0.50  

          
0.18  

          
0.29  

          
0.51  

          
0.22  

          
0.34  

          
0.49  

          
0.23  

รวม 
          
0.28  

          
0.52  

          
0.07  

          
0.30  

          
0.56  

          
0.10  

          
0.40  

          
0.78  

          
0.18  

 
สรุปแนวโนมคาใชจายของปจจัยการผลิต  

คาใชจายดานปจจัยการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้นหลักๆ ไดแกคาใชจายดานสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต ที่มีอัตราการ

เพ่ิมสูงขึ้นจาก 0.28 – 0.30 – 0.40 บาทตอกิโลกรัมตามลําดับ ลําดับตอมาเปนตนทุนคาไมฟนที่คาดวานาจะมีสวนทําให

ตนทุนสูงขึ้นนั้น ยังมีแนวโนมคอนขางคงที่ จากป 2550-2552 มีคาใชจายเทากับ 1.4 - 1.49 - 1.47 บาทตอกโิลกรัม

ตามลําดับ ในขณะที่คาใชจายดาน ไฟฟาซึ่งในป 2552 มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นจาก 0.9 บาทตอกิโลกรัม เปน 0.12 บาทตอ

กิโลกรัม  

เมื่อพิจารณาคาใชจายเปรียบเทยีบกับตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมพบวาอัตราการเพิ่มข้ึนของคาใชจายดาน

สารเคมีคอนขางสูงคือ จากป 2550-2552 มีอัตราสวนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.38 – 0.38 -0.50 ตามลําดับในขณะที่คาใชจายดาน

ไมฟนมีอัตราสวนคงที่จากป 2550 – 2552 มีอัตราสวนรอยละ 1.88 – 1.88 – 1.86 ตามลําดับ และ อัตราสวนคาไฟฟาตอ

ตนทุนการผลิตจากป 2550 – 2552 มีอัตราสวนรอยละ 0.12 - 0.12 – 0.15 ตามลําดับ 
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กราฟแสดงสัดสวนคาใชจายเปรยีบเทยีบกับตนทนุการผลิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทวิเคราะหธุรกิจผูผลิตยางแผนและยางกอน ป 2553                                                                                       54 

 

ประสิทธิภาพดานการผลิต 
กิจการมีอัตราสวนดาน %ยางฟองสูงขึ้น จากป 2550-2552 สูงขึ้นจากรอยละ 0.1 – 0.2 – 0.2 ตามลําดับ โดย

จังหวัดที่มี %ยางฟองสูงที่สุดไดแกจังหวัดตรัง มี% ยางฟองสูงสุดที่ รอยละ 0.17 และพ้ืนที่ที่ทําไดดีที่สุดไดแกจังหวัด

นครศรีธรรมราช มี % ยางฟองต่ําสุดที่ 0% 

 
ป 2550  ป 2551  ป 2552 

จังหวัด 

%ยางฟอง  สูงสุด  ตํ่าสุด

%ยาง

ฟอง  สูงสุด  ตํ่าสุด 
%ยาง

ฟอง  สูงสุด  ตํ่าสุด

กระบี่ 
                     
0.03  

          
0.10  

          
0.01  

          
0.04  

                    
0.27  

             
‐    

            
0.04  

            
0.20  

          
0.00  

นครศรีธรรมราช 
                     
0.06  

          
0.22  

          
0.00  

          
0.05  

                    
0.19  

            
0.01  

            
0.04  

            
0.15  

          
0.00  

ตรัง 
                     
0.04  

          
0.14  

          
0.00  

          
0.05  

                    
0.13  

            
0.01  

            
0.04  

            
0.17  

          
0.00  

พัทลุง 
                     
0.01  

          
0.02  

          
0.00  

          
0.02  

                    
0.04  

            
0.01  

            
0.04  

            
0.08  

          
0.01  

สงขลา 
                     
0.02  

          
0.09  

            
‐    

          
0.02  

                    
0.07  

             
‐    

            
0.02  

            
0.10  

            
‐    

รวม 
                     
0.01  

          
0.02  

            
‐    

          
0.02  

                    
0.04  

             
‐    

            
0.02  

            
0.08  

            
‐    

 
 
4.4   ผลการวิเคราะหดานการจัดซ้ือน้ํายางดิบ 

ความสามารถในการจัดซื้อน้ํายางดิบ มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องจากป 2550 – 2552 สถานประกอบการมี

คาเฉลี่ยในการหาวัตถุดิบไดเทากับ 983,003.94 - 958,280.99 - 756,298.99 กิโลกรัมตามลําดับปญหา

ดังกลาวเกิดจาการแขงขันในการซื้อน้ํายางที่มากยิ่งขึ้น มีผูประกอบการรายใหมเขาสูธุรกิจการซื้อขายน้ํา

ยางสด โดยมีจุดแข็งอยูที่การจายเงินสด ซึง่แตกตางจากสหกรณ ที่มีเครดิตการจดัซื้ออยูที่ประมาณ 10-14 

วัน  

ขณะเดียวกันในขณะที่สหกรณดําเนนิการซื้อน้ํายางกับเฉพาะสมาชิก แตสมาชิกของสหกรณ

สามารถเลือกขายน้ํายางใหกับคูคารายอ่ืนได รวมถึงในบางกรณทีี่สมาชิกของสหกรณ ตัง้กิจการในการเปน

ผูคาน้ํายางดวยตนเอง 
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ตารางแสดงการจัดหาวัตถุดิบน้ํายาง 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 จังหวัด 
การจัดซื้อน้ํา
ยางดิบ 

สูงสุด ต่ําสุด การจัดซื้อน้ํา
ยางดิบ 

สูงสุด ต่ําสุด การจัดซื้อ
น้ํายางดิบ 

สูงสุด ต่ําสุด 

กระบี ่        
598,224.26  

   
1,059,973.00  

   
277,403.00  

       
557,852.08  

   
1,001,219.50  

   
220,447.00  

   
556,102.77  

       
978,168.00  

   
198,282.00  

นครศรีธรรมราช    
1,144,593.89  

   
2,457,084.00  

   
106,023.50  

   
1,011,972.96  

   
2,405,282.00  

     
85,245.50  

   
930,678.86  

   
2,155,204.00  

     
59,287.40  

ตรัง    
1,123,959.70  

   
2,999,997.00  

   
291,871.70  

   
1,071,655.00  

   
2,410,868.00  

   
338,879.50  

   
849,283.68  

   
2,947,877.00  

     
75,524.70  

พัทลุง    
1,030,174.53  

   
1,173,275.00  

   
884,280.50  

   
1,075,389.00  

   
1,160,290.00  

   
968,061.00  

   
669,183.60  

       
760,127.00  

   
499,071.00  

สงขลา    
1,018,067.33  

   
2,986,129.70  

   
250,017.20  

   
1,074,535.90  

   
3,999,778.10  

   
168,383.30  

   
776,246.02  

   
5,273,978.80  

   
123,750.10  

สรุป        
983,003.94  

   
2,999,997.00  

   
106,023.50  

       
958,280.99  

   
3,999,778.10  

     
85,245.50  

   
756,298.99  

   
5,273,978.80  

     
59,287.40  
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4.5   สภาพปญหาของธรุกิจผูผลิตยางแผนและยางกอน 
ผลการวิเคราะหกิจการพบปญหาในการดาํเนินการของ สถานประกอบการเรียงตามลําดับไดแก 

ปญหาดานการผลติ, ปญหาดานการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ, ปญหาดานการบรหิาร, ปญหาดานการขาย และ

ปญหาดานการเงนิ โดยปญหาอันดบัหนึ่งไดแก ปญหาดานการผลิต  

สวนใหญปญหาที่พบเปนปญหาที่เกี่ยวของกับตนทนุการผลิต เชน ตนทนุการจัดสงที่สูงขึ้น, 

ตนทนุสารเคมสีูง และตนทนุไมฟนสูง แตยังมีปญหาที่เก่ียวของกับการจัดซื้อวัตถุดิบ ไดแกปญหาเรือ่งการ

ใชกําลังการผลิตต่ํา รวมถึงกิจการยังมีปญหาในดานประสทิธิภาพการผลิตไดแก % ยางฟอง และ % 

ยางคัตติ้งสูง 
 

ดาน คะแนน ปญหา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลงุ สงขลา รวม
ตนทุนการจัดสงสูงขึน้ 0 0 1 0 0 1
ตนทุนสารเคมี 1 8 5 1 8 23
ตนทุนสูง 1 0 0 0 1 2
ผลติยางดตี่าํ 2 0 0 0 0 2
กาํลงัการผลติต่าํ 2 4 0 0 1 7
ตนทุนไมฟนสูง 0 5 2 2 12 21
%ยางฟองสูง 2 5 1 0 6 14
%ยางคตัติง้สูง 1 2 0 0 2 5

การจัดซื้อ 10 ซื้อนํ้ายางไมพอกบัความตองการ 4 4 1 0 1 10
การบริการจัดการ 1 1 0 0 0 2
กาํไรลดลง 0 1 0 0 2 3
ขาดทุน 0 0 1 0 1 2
สมาชิกในพื้นที่นอย 0 0 1 0 1 2
ยอดขายต่าํ 0 1 2 0 0 3
ราคาขายต่าํ 0 1 0 0 0 1

การเงิน 2 ขาดเงินทุนหมุนเวยีน 0 0 1 0 1 2

การผลติ

การบริหาร

การขาย

75

9

4
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5.  การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค 
 

Strength 
4.ประเทศไทยเปนผูผลิตยางพารารายใหญที่สุดของโลก 

5.กลุมผูประกอบการเปนคนในพื้นที่ มีเครือขายที่เขมแข็ง 

6.ตนทุนทางการเงินต่ํา 

 

Weakness 
5.มีความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบไดนอย 

6.ประสิทธิภาพในการผลิตต่ํา ยังไมสามารถควบคุม

กระบวนการผลติใหมีความสม่ําเสมอ 

7.มีศักยภาพในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนต่ํา 

8.อํานาจตอรองในการซื้อวัตถุดิบ และปจจัยในการผลิตมี

นอย 

Opportunity 
3.ความตองการยางพาราในตลาดโลกมีอัตราการเติบโต

อยางตอเนื่อง 

4.อุตสาหกรรมยานยนตมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง 

 

Threat 
4.การแกวงตัวของราคายางในตลาดโลก 

5.ปจจัยดานราคาน้ํามันสงผลกระทบทั้ง บวก และลบกับ

กิจการ 

6.คูแขงขันรายใหมสามารถเขามาต้ังกิจการไดงาย 

 
 
 
 
 



บทวิเคราะหธุรกิจผูผลิตยางแผนและยางกอน ป 2553                                                                                       58 

 

 
6.  ขอเสนอแนะ 

6.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดซื้อวัตถุดิบ อาทิต้ังจุดรับซื้อวัตถุดิบเพ่ิม, การจายคาวัตถุดิบเปนเงินสด 

6.2  ควรจัดใหมีการรวมกลุมกัน ในกลุมของผูประกอบการเพื่อเพ่ิมความสามารถในการตอรอง ของวัตถุดิบ และ

ปจจัยการผลิต ไดแก ไมฟน และสารเคมีสําหรับการผลิต 

6.3 ภาครัฐสงเสริมเรื่อง เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันการจัดหาวัตถุดิบ

และการรับคําสั่งซื้อของลูกคารายใหญ 

6.4 ใหความรูเรื่องการควบคุมกระบวนการผลิต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

6.5 สงเสริมใหเกิดการแปรรูปยางพารา ที่มีมูลคาเพิ่มสูงข้ึน 

 
 


