อุตสาหกรรมไมยางพาราไทยจะเดินตออยางไร
ภายหลังวิกฤตโควิด 19
ไม ย างพาราเป น ไม เศรษฐกิ จ เพี ย งชนิ ด เดี ย วของไทยในขณะนี้ ที่ ได รั บ อนุ ญ าตให มี ก ารส งออกได
ไมจํากัดปริมาณ ทําใหในแตละปสามารถสรางรายไดเขาประเทศหลายหมื่นลานบาท โดยในชวงระยะเวลา
ตั้งแตป 2553 ถึงป 2560 มูลคาการสงออกไมยางพาราของไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องทําใหดูเหมือนกับวา
อุตสาหกรรมไมยางพาราของไทยนาจะเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความมั่นคง แตหลังจากป 2561 มูลคาการ
สงออกไมยางพาราของไทยเริ่มมีแนวโน มปรับ ลดลง ซึ่งสาเหตุหนึ่ งมาจากป ญหาโครงสรางตลาดสงออกที่
ในช ว งที่ ผ านมาเราพึ่ งพาตลาดหลั ก เพี ย งตลาดเดี ย ว ดั งนั้ น การหาตลาดส งออกเพิ่ ม เติ ม ดู จ ะเป น วิ ธี ก าร
แกปญ หาที่ต รงจุ ดที่สุ ด แต คําถามสํ าคัญ ก็คือแล วตลาดไหนที่มีความน าสนใจและมีโอกาสที่อุต สาหกรรม
ไมยางพาราของไทยจะสามารถเขาไปปกธงได ในบทความนี้เรามีคําตอบ
ปญหาโครงสรางตลาดสงออกของอุตสาหกรรมไมยางพารา
การสงออกไมยางพาราของไทยในป 2553 ถึง 2560 มีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตามความตองการ
ไมยางพาราของตลาดจีนที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพยในหัวเมืองรองรวมถึง
การเติบโตอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในจีน แตหลังจากทีร่ ัฐบาลจีนเริ่มเขมงวดกับการบังคับใช
มาตรการด านสิ่ งแวดล อ มมากขึ้น ทํ าให โรงงานแปรรู ป ไม ย างพาราและโรงงานผลิ ต เฟอร นิ เจอร ที่ ไม ได
มาตรฐานของจีนตองปดตัวลง รวมถึงผลกระทบจากสงครามการคาระวางจีนและสหรัฐฯ และลาสุดกับปญหา
การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ที่สงผลกระทบใหมูลคาการสงออกไมยางพาราของไทยปรับลดลงในป 2561
และป 2562 ต อเนื่ อ งมาถึงไตรมาสที่ 1 ของป 2563 ซึ่งป ญ หาหลั ก ก็ม าจากโครงสร างตลาดส งออกของ
อุตสาหกรรมไมยางพาราไทยที่พึ่งพาตลาดจีนเพียงตลาดเดียว โดยมากกวารอยละ 99 ของไมยางพาราไทยถูก
ส งไปที่ จี น และเมื่ อเกิด ป ญ หาที่ ทํ าให จี น ไม ส ามารถซื้ อ ไม ย างพาราได ก็จ ะส งผลกระทบกั บ อุ ต สาหกรรม
ไมยางพาราของไทยในทันที
มู ล ค่ า การส ่ ง ออกไม้ย างพาราของไทย
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50,000
40,000

10,000

99.35

98.92

99.43

92.73

27,247
21,848

17,024

21,717

21,297

15,786

99.05

99.11

50,819

96.41
40,493

30,000
20,000

98.69

98.53

97.48

30,218

26,848

29,823

50,529

40,228

28,964
28,652

100.00
98.00

39,166
38,793 29,665
29,400

96.00
94.00
92.00

20,939

90.00

0

88.00
2553

2554

2555

มูลค่าการส่งออกทังหมด
(ล ้านบาท)

2556

2557

2558

2559

2560

มูลค่าการส่งออกไปจีน
(ล ้านบาท)

2561

2562

สัดส่วนการส่งออกไปจีน
(ร ้อยละ)

รูปที่ 1 : มูลคาการสงออกไมยางพาราของไทย

หากเปรียบเทียบโครงสรางตลาดสงออกไมยางพาราของไทยกับคูแขงในอุตสาหกรรมอยางมาเลเซีย
และอินโดนีเซียจะพบวา ขณะที่ไทยพึ่งพาตลาดจีนในการสงออกเปนหลักคูแขงอยางมาเลเซียและอินโดนีเซีย
กลับมีการกระจายการสงออกไปยังตลาดตางๆ ที่มากกวา โดยเฉพาะมาเลเซียนั้นมีตลาดสงออกไมยางพารา
มากกวา 10 ประเทศ ขณะที่อินโดนีเซียมีตลาดสงออกหลักใน 3 ประเทศ ไดแก จีน ญี่ปุน และสหรัฐฯ ทําให
เมื่อเกิดปญหากับตลาดใดตลาดหนึ่ง มาเลเซียและอินโดนีเซียยังสามารถพึ่งพาตลาดอื่นสงออกทดแทนได โดย
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ปญหาโครงสรางตลาดสงออกดังกลาวเปนปญหาหลักที่ฉุดอุตสาหกรรมไมยางพาราของไทยไมใหมีการเติบโต
อยางที่ควรจะเปน ดังนั้นภาครัฐและผูประกอบการควรมองหาตลาดสงออกเพิ่มเติม ซึ่งหนึ่งในทางเลือกที่มี
ความเปนไปไดมากที่สุดก็คือ อินเดีย
Other, 0.89

China,
99.11

Singapore,
3.32

Taiwan,
4.03

Other, 21.75

Japan, 4.87
Sri Lanka,
5.14
United Arab
Emirates,
5.82

Other,
13.07

United
States, 4.70

China,
16.58

Yemen, 6.34
Philippines,
8.45

India, 10.65

Japan,
27.00

China,
55.24

Thailand,
13.04

รูปที่ 2 : โครงสรางตลาดสงออกไมยางพาราของไทย เปรียบเทียบกับ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

อินเดีย ตลาดไมยางพาราที่ไทยไมควรมองขาม
ปฏิเสธไมไดวาจีนยังคงเปน ตลาดปลายทางที่มีขนาดใหญที่สุดของการสงออกไมยางพารา แต เมื่อ
พิจารณาในอันดับรองลงมาแลว “อินเดีย” ก็นับวาเปนตลาดที่มีความนาสนใจทั้งจากจํานวนประชากรที่มี
มากกวาหนึ่งพันลานคนซึ่งมากเปนอันดับสองรองจากจีน ขนาดของเศรษฐกิจที่ใหญเปนอันดับ 7 ของโลก
รวมถึงแนวโนมการนําเขาไมยางพาราของอินเดียที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 5 ปที่ผานมา ซึ่งเปนผลจาก
การพัฒ นาภาคอุตสาหกรรมภายใตนโยบาย Make in India และ Buy in India ที่สงผลใหความตองการใช
ไมย างพาราของอิน เดี ยเพิ่มสู งขึ้น ทั้งทางตรงจากอุต สาหกรรมกอสรางและอุต สาหกรรมเฟอรนิ เจอร และ
ทางออมจากอุตสาหกรรมขนสง โดยระหวางไทยกับอินเดียยังมีความตกลงการคารวมกันถึง 2 ฉบับ คือ FTA
ไทย-อินเดีย และ FTA อาเซียน-อินเดีย ทําใหสินคาจากไทยหลายรายการรวมถึงไมยางพาราที่สงออกไปยัง
อินเดียไดรับการยกเวนภาษีนําเขา
แนวโน้มการนําเข้าไม้ยางพาราของอินเดีย
600,000
500,000
400,000
300,000

399,995
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279,753

438,158 485,869

8,000.00
4,000.00

100,000
2558

2559

2560
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2562

ปริมาณ
279,75 293,51 399,99 438,15 485,86
(ลูกบาศก์เมตร)
มูลค่า
(ล ้านบาท)

16,000.00
12,000.00

200,000
-

20,000.00

6,103.

6,236.

8,009.

7,691.

7,345.

รูปที่ 3: แนวโนมการนําเขาไมยางพาราของอินเดีย

-

แหล่งนําเข้าไม้ยางพาราทีสําค ัญของอินเดีย
10 อ ันด ับ (มูลค่าล้านบาท)
GABON
SOUTH SUDAN
SINGAPORE
UNITED KINGDOM
TANZANIA
BRAZIL
BENIN
INDONESIA
MYANMAR
MALAYSIA

190.35
206.05
280.28
370.67
591.38
628.18
634.92
680.29
862.19
1,789.65
-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

รูปที่ 4: แหลงนําเขาไมยางพาราที่สําคัญของอินเดีย
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ถึงแม ว าอิ น เดี ย จะมี พื้ น ที่ ป ลู ก ยางพาราเกือ บ 5 ล านไร และสามารถผลิ ต ไม ย างพาราได เอง แต
ไมยางพาราที่ผลิตไดนั้นเปนไมยางพาราที่มีคุณภาพไมสูงมาก สวนใหญจึงถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมการผลิต
ขั้ น ปฐมภู มิ (Primary Processed Rubber Wood Products) อย า งอุ ต สาหกรรมขนส ง ที่ ใช ไม ย างพารา
ประกอบเปนลังบรรจุสินคา และใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแผนไมทดแทนไมธรรมชาติ เชน ไมอัด
ไฟเบอร บ อร ด ปารติ เกิ้ล บอรด แต ในอุต สาหกรรมที่ ต องใช ไมย างพาราที่ มีคุณ ภาพสู งอย างอุต สาหกรรม
เฟอร นิ เจอร ซึ่งเป น อุต สาหกรรมการผลิ ต ขั้ น สู ง (Secondary Processed Rubber Wood Products) นั้ น
จําเปนที่จะตองนําเขาจากตางประเทศ โดยเมื่อพิจารณาตัวเลขการนําเขาไมยางพาราของอินเดียในป 2562
พบวา อินเดียมีการนําเขาไมยางพาราในพิกัด 440729 และ 440799 สูงถึง 7,345.20 ลานบาท โดยนําเขา
จากมาเลเซียมากเปนอันดับหนึ่งที่มูลคาประมาณ 1,789.65 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.36 ของ
ทั้ ง หมด รองลงมาเป น การนํ าเข า จากเมี ย นมาและอิ น โดนี เซี ย ในส ว นของไทยนั้ น อิ น เดี ย มี มู ล ค านํ าเข า
ไมย างพาราตามพิกัด ดั งกล าวเพีย ง 64.80 ล านบาท ซึ่งถือได ว าน อยมากหากเปรี ย บเที ย บกับ ประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกันทั้งที่คุณภาพของไมยางพาราแทบไมแตกตางกัน ดังนั้นไทยเองก็นาจะมีโอกาสที่จะสามารถ
เพิ่มสวนแบงตลาดในอินเดียไดไมยาก ซึ่งจากการนํารองของภาครัฐดวยการเดินทางเยือนอินเดียถึงสองครั้ง
ในชวงระยะเวลาเพียง 6 เดือน ณ เมืองเศรษฐกิจสําคัญอยาง มุมไบ เจนไน บังกาลอร และไฮเดอราบัด เพื่อเปน
สักขีพยานในการลงนามบัน ทึกความเขาใจระหวางสมาคมธุรกิจ ไมยางพาราไทยกับ สมาคมผูผลิ ตและผูคา
เฟอรนิเจอรแหงอินเดีย และการหารือในความรวมมือดานไมยางพาราที่สามารถสรางยอดขายไดทันทีในครั้งแรก
กวา 130 ลานบาท ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนที่ดีของการบุกตลาดอินเดียอยางจริงจังของอุตสาหกรรมไมยางพาราไทย
ทําใหเห็นไดวาไมยางพาราของไทยก็เปนที่ตองการและนาจะสามารถปกธงไดในตลาดอินเดีย
Make in India & Buy in India โอกาสของอุตสาหกรรมไมยางพาราไทย
Make in India คือ นโยบายที่ รัฐ บาลอิน เดี ย กําหนดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคในการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศดวย
การสงเสริมใหบริษัทตางๆ เขามาตั้งฐานการผลิตหรือรวมทุนกับ
ภาคเอกชนของอินเดียรวมถึงการลดขั้นตอนในระบบราชการที่มี
ความยุงยากซับ ซอนลง เพื่อพัฒ นาให อินเดีย เป น ศูน ยกลางการ
ผลิตของโลก (Manufacturing Hub) และมี Buy in India เปนนโยบายที่จะชวยผลักดันใหเกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้นดวยการกําหนดเงื่อนไขใหหนวยงานภาครัฐจะตองจัดซื้อหรือประมูลสินคาที่มีมูลคาอยางต่ํา 2 ลาน
ลานรูป หรือประมาณ 8.4 แสนลานบาทตอป จากผูผลิตที่ใชวัตถุดิบในประเทศมากกวารอยละ 50 และตองซื้อ
จากผูประกอบการทองถิ่นเทานั้ นสําหรับสินคาหรือบริการที่มีมูลคาตั้งแต 5 แสน ถึง 5 ลานรูป โดยสิน คา
หลักๆ ที่ภาครัฐจะตองจัดซื้อภายใตเงื่อนไขดังกลาวจะครอบคลุมถึงเฟอรนิเจอรเครื่องใชในสํานักงาน และวัสดุ
กอสรางที่จะใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศดวย
โดยทั้ง Make in India และ Buy in India นาจะสงผลดีกับอุตสาหกรรมไมยางพาราไทยในแงของ
การสราง Demand หรือความตองการใชไมยางพาราใหเกิดขึ้นในอินเดียไมวาจะเปนในอุตสาหกรรมกอสราง
สําหรับการกอสรางโครงสรางพื้นฐานและโครงการขนาดใหญของรัฐที่กําลังเกิดขึ้น หรือในอุตสาหกรรมขนสง
ที่น าจะเติ บ โตควบคูกับ การเติ บ โตของภาคอุต สาหกรรมในประเทศ และที่ สํ าคัญ ที่สุ ด ที่ส งผลโดยตรงกั บ
อุตสาหกรรมไมยางพาราไทยก็คือ การเติบโตของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรในอินเดียที่ไดรับประโยชนโดยตรง
จากการที่ภาครัฐจะตองจัดซื้อเฟอรนิเจอรเครื่องใชสํานักงานจากผูผลิตภายในประเทศ
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จากที่กลาวมาทั้งหมดทุกทานคงจะเห็นไดวา วิกฤตตางๆ ที่เกิดขึ้นในจีนตั้งแตการบังคับใชกฎหมาย
ดานสิ่งแวดลอมในภาคอุตสาหกรรม สงครามทางการคา และลาสุดกับวิกฤตโควิด 19 เปนกระจกที่สะทอนใหเรา
เห็ น ถึงสภาพป ญ หาที่ มีอยู ของอุต สาหกรรมไมย างพาราไทยได อย างชั ด เจน โดยเฉพาะอย างยิ่ งกับ ป ญ หา
โครงสรางตลาดสงออกของตัวอุตสาหกรรมเองที่ไมหลากหลายตองพึ่งพาจีนเปนหลัก ทําใหเมื่อเกิดปญหา
ที่สงผลใหจีนไมสามารถรับซื้อไมยางพาราได อุตสาหกรรมไมยางพารารวมถึงอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องของไทย
ก็จะไดรับผลกระทบในทันที ดังนั้นวิธีการแกไขปญหาที่ตรงจุดที่สุดก็คือจะตองขยายตลาดสงออกไปยังตลาด
ใหมที่มีศักยภาพ โดยอินเดียถือไดวาเปนตลาดมีความนาสนใจและอุตสาหกรรมไมยางพาราของไทยมีโอกาส
ที่จะเขาไปปกธงไดมากที่สุด สาเหตุนั้นก็มาจากการทีไ่ มยางพาราของไทยไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีจาก
ความตกลงการคารวมถึงการที่อินเดียอยูระหวางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศที่สงผลใหเกิดความ
ต อ งการใช ไม ย างพาราเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทั้ งนี้ ถ า หากผู ป ระกอบการสามารถใช ช ว งเวลานี้ ข ยายตลาดส งออก
ไมยางพาราไปยังอินเดียได อุตสาหกรรมไมยางพาราของไทยก็นาจะมีโอกาสกลับมาเปนอุตสาหกรรมที่มีการ
เติบโตเปนบวกอีกครั้ง

-----------------------------------------------

นายพิชิตพล แกวงาม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2
.
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