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 กำรศึกษำในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำสภำพทัว่ไปตลำดยำงแท่งของประเทศไทย 
และ 2) ศึกษำควำมสำมำรถในแข่งขันกำรส่งออกยำงแท่งของประเทศไทยกับประเทศคู่แข่ง         
คือ ประเทศอินโดนีเซีย ในตลำดประเทศจีน โดยใชด้ชันีควำมไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรำกฏ 
(RCA Index) และ แบบจ ำลองส่วนแบ่งตลำดคงท่ี (CMS Model) 
 
 ผลกำรวิเครำะห์ควำมได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรำกฏ (RCA) พบว่ำยำงแท่งของ
ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2546 – 2557 มีค่ำ RCA มำกกวำ่ 1 ซ่ึงแสดงให้เห็นวำ่
ทั้งประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย มีควำมไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในกำรส่งออกยำงแท่ง 
ไปยงัตลำดประเทศจีน 
 
 ผลกำรวเิครำะห์ส่วนแบ่งตลำดคงท่ี (CMS) โดยวิเครำะห์ขอ้มูล 2 ช่วงเวลำ คือ ช่วงปี 2550 
– 2553 และช่วงปี 2554 – 2557 พบว่ำช่วงปี 2550 – 2553 กำรส่งออกยำงแท่งของประเทศไทย 
มีมูลค่ำเพิ่มข้ึน 730ล้ำนดอลลำร์สหรัฐฯ และประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่ำเพิ่มข้ึน 517.47 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ เป็นผลมำจำกปัจจยัดำ้นกำรขยำยตวักำรส่งออกของโลก ผลจำกกำรกระจำยตลำด 
ผลจำกกำรปรับทิศทำงกำรส่งออก และผลจำกกำรแข่งขนัท่ีแทจ้ริง ตำมล ำดบั ในทั้ง 2 ประเทศ ช่วง
ปี 2554 – 2557 กำรส่งออกยำงแท่งของไทยมีมูลค่ำเพิ่มข้ึน 1,392.42 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ โดยเป็น
ผลมำจำกปัจจยัดำ้นกำรขยำยตวักำรส่งออกของโลก ผลจำกกำรแข่งขนัท่ีแทจ้ริง ผลจำกกำรปรับทิศ
ทำงกำรส่งออก และผลจำกกำรกระจำยตลำด ตำมล ำดบั ประเทศอินโดนีเซียมีมูลค่ำเพิ่มข้ึน 432.02
ลำ้นดอลลำร์สหรัฐฯ มีผลมำจำกปัจจยัดำ้นกำรขยำยตวักำรส่งออกของโลก และผลจำกกำรกระจำย
ตลำด ในขณะท่ีผลจำกกำรผลจำกกำรปรับทิศทำงกำรส่งออก และผลจำกกำรแข่งขนัท่ีแทจ้ริงมีค่ำ
เป็นลบ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำช่วงปี 2554 – 2557 ประเทศไทยมีควำมสำมำรถในกำรส่งออกยำงแท่ง
ไปยงัตลำดประเทศจีนไดม้ำกกวำ่ประเทศคู่แข่ง 

     /  /  
     ลำยมือช่ือนิสิต  ลำยมือช่ืออำจำรยท่ี์ปรึกษำหลกั   



 

 

Tongkham Thiemthatkaew 2015:  Factors Analysis of the Export Competitiveness of 
Thailand’s Block Rubber.  Master of Economics ( Business Economics) . Independent 
Study Advisor: Assistant Professor Wuthiya  Saraithong, Ph.D. 81 pages.   

 
 The objectives of this study were 1) to determine the general economic environments of 
Thailand’s block rubber market; 2)  to compare the competitiveness of Thailand’s block rubber 
and its competitor (Indonesia) in the Chinese market. This was undertaken by using the Revealed 
Comparative Advantage Index (RCA Index) and Constant Market Share Model (CMS Model). 
 
 The results of Revealed Comparative Advantage (RCA)  showed that the RCA values of 
Thailand and Indonesia’s block rubber in 2003 to 2014 were more than 1.This indicates that both 
Thailand and Indonesia have a comparative advantage in block rubber export to the Chinese 
market. 
 
 The constant market share (CMS) analysis of two periods (during the year 2007 to 2010 
and during the years 2 0 1 1  to 20 1 4 )   found that during the former, Thailand’s  block rubber 
exports increased USD 730 million and Indonesia’s block rubber exports increased USD 517.47 
million. These increases were the results of the world export growth effect, the market 
distribution effect, the export orientation effect and the pure competitiveness effect. During the 
year 2 011  to 2014 , Thailand’s block rubber exports increased USD 1 ,392 .42  million, which 
resulted from the world export growth effect, the pure competitiveness effect, the export 
orientation effect and the market distribution effect. Indonesian exports increased USD 432.02 
million, which resulted from the world export growth effect and the market distribution effect, 
while its export orientation effect and pure competitiveness effect values were negative. This 
indicated that during the year 2011 to 2014, Thailand’s block rubber exports had the competitive 
advantage in the Chinese market over Indonesia. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 ผลผลิตยางธรรมชาติของโลกโดยส่วนใหญ่มาจากแหล่งผลิตท่ีอยู่ในทวีปเอเชีย โดยมี
แหล่งผลิตท่ีส าคญั คือ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีการผลิตออกมาในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ยางแผ่นรมควนั  ยางแท่ง น ้ ายางข้น  ยางเครพขาว ยางสกิม เป็นต้น  ปริมาณการผลิตยาง
ธรรมชาติของโลก ปี 2550 – 2554 ขยายตวัเพิ่มเฉล่ียร้อยละ 1.7 ต่อปี (สถาบันวิจยัยาง, 2555)         
ปี 2554 ประเทศผูผ้ลิตยางมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ประเทศไทย มีปริมาณ 3,573 พนัตนั คิดเป็น
ร้อยละ 33.52 ของผลผลิตยางธรรมชาติทั้งหมดของโลก ประเทศอินโดนีเซีย 2,886 พนัตนั คิดเป็น
ร้อยละ 27.01 ของผลผลิตยางธรรมชาติทั้ งหมดของโลก และประเทศ มาเลเซีย 1,024 พันตัน        
คิดเป็นร้อยละ9.61 ของผลผลิตยางธรรมชาติทั้งหมดของโลก รวมทั้ง 3 ประเทศ มีสัดส่วนการผลิต
ยางธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 70.20 ของปริมารการผลิตทั้งหมดของโลก (ตารางท่ี 1.1)  ซ่ึงใน ปี 
2557 ประเทศไทยมีพื้นท่ีท่ีสามารถกรีดยางได้ทั้งส้ิน 17.22 ล้านไร่ และมีปริมาณผลผลิต 4,419 
พนัตนั (จากการพยากรณ์ของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, ธ.ค. 2557)   
 

อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภณัฑ์ยางพารา  ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัในการ
สร้างรายไดใ้ห้กบัเกษตรกรในภาคเกษตรกรรม  โดยในปี 2557 ยางพารามีมูลค่าการส่งออกทั้งส้ิน 
193,754.8 ลา้นบาท จากการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของประเทศไทย ซ่ึงลดลงจากปี  2556 มีมูลค่า
การส่งออกทั้งส้ิน 249,296.4 ลา้นบาท (ตารางท่ี 1.2) เน่ืองจากราคายางปี 2557 ปรับตวัลดลงมาก 
นอกจากน้ียงัเป็นผลจากท่ีประเทศจีนชะลอการน าเขา้ยาง เน่ืองจากมีปริมาณยางในสต็อกอยู่ใน
ระดับสูงประกอบกับในบางช่วงราคายางพาราในประเทศจีนต ่ ากว่าประเทศไทย ท าให ้
ผูป้ระกอบการของประเทศไทยตดัสินใจไม่ขายเป็นจ านวนมากขณะเดียวกันผูน้ าเข้ายางพารา
ประเทศจีนมีการคาดการณ์ว่าราคายางอาจลดลงอีกจากการคาดการณ์การระบายสต็อกยางไทย          
จึงชะลอการซ้ือเพื่อรอราคาท่ีต ่ากวา่ในอนาคต (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558) แต่อยา่งไรก็ตาม
ยางพารายงัเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศ ท่ีมีมูลค่าการส่งออกสูงติดอนัดบั 
1 ใน 10 ของสินคา้ส่งออกทั้งหมด 
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ตำรำงที ่1.1  ปริมาณการผลิตยางธรรมชาติของประเทศต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2550 – 2554 
 

ล าดบั ประเทศ ปริมาณการผลิต (พนัตนั) 
2550 2551 2552 2553 2554 

1 ไทย 3,056 3,090 3,164 3,252 3,573 
2 อินโดนีเซีย 2,755 2,751 2,440 2,736 2,886 
3 มาเลเซีย 1,200 1,072 856 969 1,024 
4 อินเดีย 811 881 820 851 885 
5 เวยีดนาม 606 660 711 755 776 
6 จีน 590 560 644 665 685 
7 โกตดิววัร์ 183 194 203 227 227 
8 ศรีลงักา 118 129 137 153 160 
9 ไลบีเรีย 121 84 60 62 76 
10 ฟิลิปปินส์ 101 103 98 99 101 
11 อ่ืนๆ 349 604 557 662 266 

รวม 9,890 10,128 9,690 10,401 10,659 

อตัรำกำรเปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

0.64 2.41 -4.32 7.34 2.48 

ท่ีมา: International  rubber  Study  Group (2012) 
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ตำรำงที ่1.2  รายการสินคา้ส่งออก 10 อนัดบัแรกของประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2553 - 2557  
 

รายการ มูลค่าการส่งออก (ลา้นบาท) 

    2553 2554 2555 2556 2557 

1 รถยนต ์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 561,108.8 511,503.6 707,712.2 738,113.4 789,234.8 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 596,677.7 513,710.1 588,398.7 537,049.3 588,608.1 
3 น ้ามนัส าเร็จรูป 245,996.2 303,794.8 397,858.7 386,002.8 363,258.4 
4 อญัมณีและเคร่ืองประดบั 366,818.3 371,239.3 408,040.2 305,838.4 324,153.7 
5 เมด็พลาสติก 200,326.0 265,381.6 263,587.2 270,792.0 311,424.3 
6 เคมีภณัฑ ์ 182,464.7 250,053.8 263,027.9 274,939.1 276,712.1 
7 ผลิตภณัฑย์าง 203,428.1 253,054.9 259,768.0 257,204.5 257,337.6 
8 แผงวงจรไฟฟ้า 255,322.1 238,173.4 206,462.1 218,088.0 241,071.9 
9 เคร่ืองจกัรกลและส่วนประกอบของเคร่ืองจกัรกล 154,486.5 184,492.1 192,682.7 205,043.4 231,533.6 
10 ยางพารา 249,262.5 382,903.5 270,153.8 249,296.4 193,754.8 
 รวม 10  รายการ 3,015,891.0 3,274,307.0 3,557,691.4 3,442,367.4 3,577,089.3 
 อ่ืน ๆ 3,097,444.6 3,433,682.5 3,520,728.9 3,467,373.8 3,737,611.0 

  รวมทั้งส้ิน 6,113,335.5 6,707,989.5 7,078,420.2 6,909,741.2 7,314,700.3 

ท่ีมา: กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ (2558) 
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  เม่ือพิจารณามูลค่าการส่งออกยางพาราของประเทศไทย โดยแยกตามประเภทการส่งออก 
ในปี 2557 พบว่ายางแท่งมีสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 43.67 ของมูลค่าการส่งออกยางพารา
ทั้งหมด รองลงมาคือยางแผน่รมควนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.81 และน ้ ายางขน้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 23.69  ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1.3 และเม่ือพิจารณาตลาดส่งออกยางแท่งท่ีส าคญั
พบวา่ท่ีประเทศไทยมีการส่งออกยางแท่งไปประเทศจีนมากท่ีสุด โดยในปี 2557 มีมูลค่าการส่งออก
สูงถึง 1,843.37 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ รองลงมาคือประเทศเกาหลีใต ้มีมูลค่าการส่งออก 255 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ อนัดบัท่ีสามคือประเทศญ่ีปุ่น มีมูลค่าการส่งออก 244.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ        
ดงัแสดงในตารางท่ี 1.4 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ประเทศจีนเป็นประเทศคู่คา้ท่ีส าคญัในการส่งออกยาง
แท่งของประเทศไทย 
 
ตำรำงที ่1.3  มูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติจ าแนกตามประเภทยาง ระหวา่งปี พ.ศ.2552 – 2557 

 
ประเภทยาง มูลค่าการส่งออก (ลา้นบาท) 

 2552 2553 2554 2555 2556 2557 
ยางแผน่รมควนั 42,995.55 67,700.47 115,400.12 68,898.07 69,090.77 48,077.18 

ร้อยละ 29.40 27.16 30.11 25.50 27.72 24.81 
ยางแท่ง 50,146.11 97,737.08 171,762.30 129,912.47 118,513.28 94,301.47 

ร้อยละ 34.28 39.21 44.81 48.09 47.54 48.67 
น ้ายางขน้ 40,638.64 35,143.69 76,632.76 61,506.47 53,886.43 45,892.20 

ร้อยละ 27.78 14.10 19.99 22.77 21.62 23.69 
อ่ืน ๆ 12,483.30 48,681.26 19,523.42 9,836.84 7,798.49 5,478.36 

ร้อยละ 8.53 19.53 5.09 3.64 3.13 2.83 
รวม 146,263.60 249,262.50 383,318.60 270,153.85 249,288.97 193,749.21 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

ท่ีมา:  สถาบนัวจิยัยาง  กรมวิชาการเกษตร (2558) 
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ตำรำงที ่1.4  ตลาดส่งออกยางแท่ง 10 อนัดบัแรกของประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2553 – 2557 
 

ล าดบั ประเทศ 
มูลค่าการส่งออก (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 

2553 2554 2555 2556 2557 
1 จีน 130.41 2,873.24 2,326.69 2,428.96 1,843.37 
2 เกาหลีใต ้ 358.47 639.59 453.01 327.49 255.00 
3 ญ่ีปุ่น 472.67 647.82 414.47 351.13 244.90 
4 สหรัฐอเมริกาฯ 266.04 418.25 253.08 133.11 93.41 
5 บราซิล 143.27 174.12 98.84 117.23 76.16 
6 อินเดีย 51.32 127.72 87.98 53.33 64.30 
7 เยอรมนี 95.73 127.73 76.47 56.40 35.81 
8 เนเธอแลนด ์ 25.96 77.57 51.66 38.68 29.33 
9 อิตาลี 63.46 83.30 47.21 33.81 29.26 
10 ตรุกี 42.50 52.64 45.30 31.04 23.05 
11 อ่ืน ๆ 242.99 474.23 349.39 348.09 235.05 

 รวมทั้งส้ิน 3,066.44 5,696.20 4,204.53 3,919.27 2,929.65 

ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2015) 
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ตำรำงที ่1.5  มูลค่าและสัดส่วนตลาด ของการน าเขา้ยางแท่งของประเทศจีน 
       ระหวา่งปี พ.ศ. 2553 – 2557 
 

ล าดบั ประเทศ 
มูลค่าการน าเขา้ (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 

2553 2554 2555 2556 2557 
1 ไทย 1,574.07 3,103.04 2,437.02 2,284.93 1,988.91 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 36.32 41.70 45.64 47.81 54.00 
2 อินโดนีเซีย 1,247.50 1,994.19 1,311.57 1,095.13 698.29 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 28.79 26.80 24.56 22.91 19.00 
3 มาเลเซีย 1,105.50 1,677.15 951.61 816.48 570.87 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 25.51 22.54 17.82 17.08 15.50 
4 เวยีดนาม 280.02 404.89 500.67 410.09 284.10 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 6.46 5.44 9.38 8.58 7.70 
5 พม่า 18.19 40.91 46.63 64.76 35.47 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 0.42 0.55 0.87 1.36 1.00 
6 กมัพชูา 36.18 50.92 17.80 37.76 24.51 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 0.83 0.68 0.33 0.79 0.70 

7 ลาว 5.17 8.73 24.82 29.83 35.48 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 0.12 0.12 0.46 0.62 1.00 

8 ไอเวอร่ีโคสต ์ 30.38 75.02 16.28 12.54 22.63 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 0.70 1.01 0.30 0.26 0.60 

9 คองโก 0 0 4.89 3.27 6.71 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 0.00 0.00 0.09 0.07 0.20 

10 ปาปัวนิวกินี 0 4.41 3.85 0 3.57 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 0.00 0.06 0.07 0.00 0.10 
11 อ่ืน ๆ 36.78 82.94 24.45 24.49 11.67 

 สดัส่วน (ร้อยละ) 0.85 1.11 0.46 0.51 0.20 
 รวมทั้งส้ิน 4,333.79 7,442.20 5,339.59 4,779.27 3,682.28 
 สดัส่วน (ร้อยละ) 100 100 100 100 100 

ท่ีมา: International Trade Centre, Trade Statistics (2015) 
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จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัประเทศจีน ทั้งในด้านการคา้ การลงทุน 
และการท่องเท่ียว โดยการคา้ระหวา่งไทยกบัจีนไดมี้การขยายตวัเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ยางพาราของ
ประเทศไทยท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีน จากตารางราง 1.4 จะพบว่าประเทศจีนเป็นประเทศท่ีไทย
ส่งออกยางแท่งเป็นอนัดบัหน่ึง ในปี 2557 มีมูลค่าการส่งออก 1,843.37 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
จากปี 2556 ท่ีมีมูลค่า 2,428.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เน่ืองจากราคายางปี 2557 ปรับตวัลดลงมาก 
เม่ือพิจารณาสัดส่วนการน าเขา้ยางแท่งของประเทศจีน ตารางท่ี 1.5 พบว่าประเทศจีนน าเขา้อย่าง
แท่งจากประเทศไทยมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ โดยในปี 2553 มีสัดส่วนร้อยละ 36.32 และเพิ่มข้ึน
เร่ือย ๆ จนถึงปี ปี 2557  ท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 54 เน่ืองจากประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีการผลิตยาง
รถยนตม์ากท่ีสุดในโลก        ท าให้มีความจ าเป็นในการใช้ยางพาราเพื่อเป็นวตัถุดิบในการผลิตยาง
รถยนตใ์นปริมาณท่ีสูงมากท่ีสุดในโลกเช่นกนั อุตสาหกรรมยางรถยนตใ์นจีนเป็นอุตสาหกรรมท่ีมี
การกระจุกตวัสูง ผูผ้ลิตรายใหญ่ 10 รายแรก  มีผลผลิตรวมกนัถึงร้อยละ 77 ของผลผลิตยางรถยนต์
ทั้งหมด ปัจจุบนัจีนอาศยัการน าเขา้ยางพาราจากต่างประเทศในการผลิตยางรถยนต ์โดยร้อยละ 70 
ของยางรถยนต์ท่ีจีนผลิตจะใชย้างพาราต่างจากประเทศ (ส านกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 
ณ เมืองกวางโจว, 2556)  

 
อย่างไรก็ตาม ถึงแมป้ระเทศไทยจะยงัเป็นผู ้ส่งออกอนัดบัหน่ึงในตลาดประเทศจีน เม่ือพิจารณา
มูลค่าการน าเข้า และสัดส่วนตลาด ยางแท่งของประเทศจีน (ตาราง 1.5) จะพบว่าประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นประเทศท่ีจีนน าเขา้ยางแท่งเป็นอนัดบัท่ีสองรองจากประเทศไทย ซ่ึงจากขอ้มูล
ถึงแม้ว่าสัดส่วนการน าเข้ายางแท่งจากประเทศอินโดนีเซียจะยงัคงต ่ากว่าประเทศไทย และมี
แนวโนม้ลดต ่าลง แต่วา่ประเทศอินโดนีเซียยงัมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนการผลิตยาง กล่าวคือ ไม่
มีการเก็บเงินสงเคราะห์หรือค่า CESS เหมือนอยา่งประเทศไทย ตน้ทุนการส่งออกจึงถูกกวา่ ท าให้
สามารถแข่งขนัทางดา้นราคาไดป้ระกอบกบัอินโดนีเซียมีประชากรและก าลงัแรงงานจ านวนมาก 
ส่วนใหญ่เป็น แรงงานท่ีขาดทกัษะ ค่าจา้งในการกรีดยางและค่าจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมยาง 
แปรรูปยงัอยูใ่นระดบัต ่าและถูก กวา่เม่ือเทียบกบัแรงงานประเทศไทย จึงท าใหผ้ลผลิตยางธรรมชาติ
จากประเทศอินโดนีเซียสามารถขายได้ในราคาท่ีถูกกว่าคู่แข่งรายอ่ืนในตลาดโลกได้ไม่ยาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีก าลงัฟ้ืนตวั ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรม ยางลอ้หลาย
บริษทัใหค้วามส าคญักบัตน้ทุนวตัถุดิบท่ีถูกลงภายใตก้ารรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑย์างขั้นสุดทา้ย 
(End products) เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้โดยจะท าการซ้ือยางจากโรงงานท่ีผ่าน
มาตรฐาน กระบวนการผลิตและคุณภาพสินคา้ตามท่ีก าหนด ซ่ึงโรงงานแปรรูปยางในอินโดนีเซีย
หลายแห่งมีศกัยภาพและ สามารถผา่นเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบเหล่าน้ีไดด้งันั้นแนวโนม้การ
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น าเขา้ยางจากประเทศผูผ้ลิตอย่างประเทศไทย หรืออินโดนีเซีย โดยใชร้าคาเปรียบเทียบ (Relative 
price) จึงเป็นขอ้พิจารณาท่ีส าคญั ฉะนั้น จะเห็นไดว้า่ อินโดนีเซียจดัเป็นคู่แข่งทางดา้นการผลิตท่ีน่า
จบัตามองของไทย เน่ืองจากขอ้ ไดเ้ปรียบทางดา้นแรงงาน การมีพื้นท่ีมาก ท าใหมี้โอกาสขยายพื้นท่ี
เพาะปลูกและผลผลิตเพิ่มข้ึน อีกทั้ งมีต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับต ่ า จึงสามารถขายผลผลิต              
ในตลาดโลกไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่ เหล่าน้ีจึงอาจจะเป็นสาเหตุท าใหป้ระเทศไทยถูก แยง่ส่วนแบ่งทาง
การตลาดในอนาคตได ้นอกจากน้ีการเร่งพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ (Yield) ซ่ึงไดรั้บจากการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเน่ือง อาจท าให้ประเทศอินโดนีเซีย
แซงหน้ากลายเป็นประเทศผูผ้ลิต และส่งออกยางพาราเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกไดจึ้งนบัเป็นความ
ทา้ทายอยา่งยิง่ของประเทศไทย 
 

 ดงันั้นจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ ในการศึกษาวา่ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
การน าเข้ายางแท่งของประเทศไทยในตลาดประเทศจีนโดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งคือ
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายหรือเพิ่มศกัยภาพการผลิตและส่งออก
ยางแท่งของประเทศไทย เพื่อให้สามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดยางแท่งในตลาดคู่คา้ และเพิ่มขีด
ความสามารถแข่งขนัในตลาดการส่งออกยางแท่งต่อไปในอนาคต 
  

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาดยางแท่งของประเทศไทยในตลาดประเทศจีน 
 
 2. เพื่อศึกษาความสามารถในแข่งขันการส่งออกยางแท่งของประเทศไทยไปยงัตลาด
ประเทศจีนโดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่ง คือ ประเทศอินโดนีเซีย 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 

 ผลของการศึกษาสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจการพฒันาศกัยภาพการ
ผลิตยางแท่ง ให้สามารถแข่งขนัการส่งออกเพื่อคงรักษาส่วนแบ่ง และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของ
ยางแท่งในตลาดการคา้ระหวา่งประเทศได ้
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี มีขอบเขตจ ากดัการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 
 1. สินคา้ยางพาราท่ีใชใ้นการศึกษาท าการศึกษาเฉพาะยางแท่งเท่านั้น และใชข้อ้มูลจากเลข
รหัสสินคา้ตามระบบการแบ่งรหัสสินคา้ HS (Harmonized  Commodity  Description  and  Coding  
System) ของกรมศุลกากร (HS 2007) คือรหัส 4001.22 หมายถึง ยางพาราท่ีก าหนดไวท้างเทคนิค
ในชั้นต่าง ๆ (Technically  Specified  Natural  Rubber) หรือยางแท่ง (Block  Rubber) 
 
 2. ขอบเขตของประเทศคู่แข่งของประเทศไทย คือ ประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจากเป็น
ประเทศผูส่้งออกยางแท่งรายใหญ่ท่ีรองจากประเทศไทย 
 
 3. ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาตั้งแต่ปี 2546 – 2557 จ านวน 12 ปี  
 

นิยำมศัพท์ 
 
 ยางแท่ง (Block  Rubber) หมายถึง ยางพาราท่ีผ่านการแปรรูปขั้นปฐม ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
แท่ง โดยมีการควบคุมคุณภาพใหไ้ดม้าตรฐาน มีการระบุคุณภาพยางดิบท่ีผลิตไดแ้น่นอน 
 
 ยางกน้ถว้ย (Cup  Lump) หมายถึงน ้ ายางท่ีแข็งตวัภายในถว้ยรองน ้ ายาง ยางชนิดน้ีมีความ
สะอาดละมีความอ่อนตวั มีความสกปรกนอ้ยสามารถน าไปผลิตเป็นยางแท่งท่ีมีคุณภาพดี 
 
 เอสทีอาร์ (Standard  Thailand  Rubber: STR) หมายถึง มาตรฐานยางแท่งของประเทศไทย 
โดยการผลิตมีอยู่ 6 ชั้น ไดแ้ก่ ยางแท่งชั้น 5L, 5, 10, 20, 50 และยาง CV (Constant  Viscocity) ซ่ึง
ยางแท่งชั้น 20 ประเทศไทยมีการผลิตและส่งออกมากท่ีสุดในประเภทยางแท่ง เน่ืองจากน าไปใชใ้น
การผลิตยางรถยนต ์
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วธีิกำรศึกษำ 
 
1. วธีิการเก็บขอ้มูล 
 
 รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลสภาพทัว่ไปดา้นการผลิต การตลาด ปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกยางแท่งของประเทศไทยและประเทศคู่แข่ง คือ ประเทศอินโดนีเซีย ปริมาณ
การน าเข้ายางแท่ง และสภาพตลาดยางแท่งของประเทศจีน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ไดแ้ก่ สถาบนัวิจยัยาง สมาคมยางพาราไทย ขอ้มูลสถิติยาง
ขององค์กรการศึกษาเร่ืองยางระหว่างประเทศ (International  Rubber  Study  Group: IRSG)        
สถิติการคา้ส าหรับการพฒันาธุรกิจระหวา่งประเทศ  (International  Trade  Centre: ITC) ขอ้มูลสถิติ
ของกระทรวงพาณิชย ์รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 
 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณา  
 
  เป็นการน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าจดัเรียง และสรุป เพื่อวิเคราะห์และอธิบายผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาในส่วนของสภาพการผลิต และการตลาดยางแท่ง โอกาสและอุปสรรคของประเททศไทย
ในการส่งออกยางแท่งไปยงัตลาดประเทศจีน เพื่อดูความสามารถในการแข่งขนัจากปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั รวมทั้งศึกษานโยบายการผลิตและการส่งออกยางพาราของประเทศไทย
และประเทศคู่แข่ง 
 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ 
 
  การวิเคราะห์ความสามารถในแข่งขนัการส่งออกยางแท่งของประเทศไทยไปยงัตลาด
ประเทศจีน ซ่ึงใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลารายปี ตั้งแต่ปี 2546 – 2557 โดยใช้ดชันีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed  Comparative  Advantage Index: RCA) และ แบบจ าลองส่วนแบ่ง
ตลาดคงท่ี (Constant  Market  Share  Model: CMS)   
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บทที ่2 
 

โครงร่างทฤษฎแีละวธิีการศึกษา 
 

โครงร่างทฤษฏี 
 
การตรวจเอกสาร 
 

การศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการแข่งขนัการส่งออกยางแท่งของประเทศไทย        
ผูศึ้กษาไดต้รวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
1. พรเทพ  เอ้ือวิเศษวงศ ์(2548) ไดศึ้กษา เร่ือง วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพการแข่งขนั

การส่งออกยางพาราของประเทศไทยกบัอินโดนีเซีย โดยมีวตัถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษา
สภาวะการผลิตและการส่งออกยางพาราของไทย และอินโดนีเซียในตลาดโลก ศึกษานโยบาย      
การผลิตและการส่งออกยางพาราของไทยและอินโดนีเซีย และวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงส่วนแบ่ง
การตลาดและปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของยางพาราไทยและอินโดนีเซีย ในตลาด
ผูน้ าเข้าท่ีส าคัญ ซ่ึงได้แก่ ตลาดอเมริกา ตลาดญ่ีปุ่น ตลาดจีน และตลาดโลก ผลการวิเคราะห์       
การเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งการตลาดของไทยกบัอินโดนีเซีย ในตลาดสหรัฐอเมริกา พบว่าไทยมี
ความไดเ้ปรียบอินโดนีเซียโดยมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ขณะท่ีอินโดนีเซียสูญเสียส่วน
แบ่งการตลาดไปร้อยละ 8 รวมทั้งไทยยงัได้เปรียบในด้านขนาดของตลาด การแข่งขนั และการ
กระจายตลาด ผลการวิเคราะห์การนเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งการตลาดของไทยกบัอินโดนีเซียใน
ตลาดญ่ีปุ่น พบว่า ไทยเสียบเปรียบอินโดนีเซียในดา้นส่วนแบ่งการตลาดท่ีลดลงร้อยละ 7 ขณะท่ี
อินโดนีเซียไดป้ระโยชน์จากส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 โดยไทยเสียเปรียบในดา้นการ
แข่งขนัและการกระจายตลาดเม่ือเทียบกบัอินโดนีเซีย และผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดของ
ไทยกับอินโดนีเซียในตลาดประเทศจีน พบว่าไทยเสียบเปรียบอินโดนีเซียในด้านส่วนแบ่ง
การตลาดท่ีลดลงร้อยละ 11 ขณะท่ีอินโดนีเซียลดลงน้อยกว่า หรือลดลงร้อยละ 2 โดยท่ีไทย
ไดเ้ปรียบอินโดนีเซียในดา้นขนาดของตลาด แต่เสียเปรียบในดา้นการแข่งขนัและการกระจายตลาด 
ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งการตลาดของไทยกบัอินโดนีเซียในทั้ง 3 ตลาด รวมกนั
พบว่าไทยเสียเปรียบอินโดนีเซียในดา้นส่วนแบ่งการตลาดท่ีลดลงร้อยละ 5.53 ขณะท่ีอินโดนีเซีย
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ไดป้ระโยชน์จากส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 0.44 โดยมีผลมาจากการท่ีไทยเสียเปรียบใน
ด้านการแข่งขนัเม่ือเทียบกับอินโดนีเซีย ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดของการ
ส่งออกยางแผ่นของไทย ได้แก่ อตัราส่วนของราคาส่งออกยางแผ่นระหว่างไทยกบัอินโดนีเซีย 
อตัราการพึ่งพาการน าเขา้ยางแผน่ของตลาดโลก มีค่าความยืดหยุน่ไดค้  านวณเท่ากบั -1.6381 และ -
9.2822 ตามล าดบั ซ่ึงแสดงถึงอตัราส่วนทดแทนการส่งออกท่ีสูงของยางพาราไทยในตลาดโลก 

 
2. อรณิชา  เหมวิเชียร (2549) ศึกษา เร่ือง ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของประเทศไทยใน

การส่งออกยางแท่ง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัในการส่งออกยางแท่ง
ของประเทศไทย โดยใช้ทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของประเทศหรือระบบเพชรของ ไมเคิ้ล  
อี พอร์เตอร์ เป็นกรอบในการวเิคราะห์ และใชข้อ้มูลปฐมภูมิจากการสอบถามผูป้ระกอบการจ านวน 
15 โรงงาน และข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผลการวิจยัพบว่า เม่ือพิจารณา       
ส่วนแบ่งการตลาดน าเขา้ยางแท่งของโลก ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา และจีน ท่ีมาจากไทยเปรียบเทียบกบั
ท่ีมาจากมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในปัจจุบนัไทยยงัมีส่วนแบ่งการตลาดน าเขา้ยางแท่งในตลาด
เหล่าน้ีเป็นรองอินโดนีเซีย และมาเลเซีย เน่ืองจากไทยยงัไม่สามารถปรับแผนการผลิตยางแท่งได้
ตามความต้องการท่ีสูงข้ึนได้ทันท่วงที แต่เม่ือพิจารณาถึงแนวโน้มความได้เปรียบเชิงแข่งขัน          
ในอนาคตตามกรอบแนวคิดความได้เปรียบเชิงแข่งขนัของประเทศ พบว่าแมก้ารส่งออกยางแท่ง
ของไทยยงัเสียเปรียบประเทศคู่แข่งขนั คือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เน่ืองจากไทยเผชิญกบัปัญหา
การขาดแคลนวตัถุดิบท่ีเหมาะสมในการผลิตยางแท่ง คือ ยางกน้ถว้ย ซ่ึงนบัเป็นปัจจยัหลกัท่ีส าคญั
ในระบบเพชรโดยสมบูรณ์ หรือเป็นตวัก าหนดความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัในการส่งออกยางแท่ง
เพราะเกษตรกรไทยยงัยึดติดกบัการผลิตยางธรรมชาติตามวธีิปฏิบติัแบบดั้งเดิม นัน่คือ การผลิตยาง
แผ่นดิบเพื่อป้อนโรงงานยางแผ่นรมควนั จึงส่งผลต่อการผลิตยางก้นถ้วยท่ีไม่เพียงพอกบัความ
ตอ้งการผลิตยางแท่ง แต่ในอนาคตไทยจะมีแนวโน้มความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัในการส่งออกยาง
แท่งมากข้ึนเน่ืองจากไทยยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีช่วยเสริมสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัในการส่งออก
ยางแท่งอีกหลายประการ โดยเฉพาะภาครัฐบาลและเอกชนท่ีมีการให้ความส าคญัอยา่งจริงจงัโดยมี
นโยบายปฏิรูประบบยางพาราทั้งระบบ รวมถึงการส่งเสริมการผลิตยางกน้ถว้ยให้มีปริมาณมากข้ึน
อีกทั้งโครงสร้างตลาดในประเทศไทยมีลกัษณะท่ีมีการแข่งขนัสูง ซ่ึงเป็นแรงกดดนัในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผูซ้ื้อมากข้ึน ซ่ึงเป็นส่วนช่วยท าให้อนาคตของ
ประเทศไทยสามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งขนัทั้ง 2 ประเทศไดม้ากข้ึน  
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3. วชัรินทร์  กือเย็น (2551) ศึกษา เร่ือง การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดคงท่ีของการ
ส่งออกยางพาราไทย โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตและการส่งออก
ยางพาราของไทย โดยใช้ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative 
Advantage : RCA) และส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share : CMS) โดยผลการวิเคราะห์
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage : RCA) ของการ
ส่งออกยางพาราช่วงปี 2542 – 2549 แยกตามสินคา้ท่ีส่งออก คือ ยางแผน่รมควนั น ้ายางขน้ และยาง
แท่ง พบวา่ในสินคา้ยางแผน่รมควนัประเทศไทยและอินโดนีเซีย มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในทุก ๆ ปี ส่วนน ้ ายางขน้ประเทศไทยและมาเลเซีย มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทุก ๆ ปี 
เช่นกนั ส าหรับผลการวิเคราะห์ ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share : CMS) ท าการศึกษา
เปรียบเทียบช่วงปี 2542 – 2545 และช่วงปี 2546 – 2549 จากผลการวิเคราะห์พบว่า การส่งออก
ยางพาราของไทยช่วงปี 2542 – 2545 มีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน เป็นผลมาจากการขยายตวัของ
ตลาดโลกมากท่ีสุด รองลงมาคือมาจากกการกระจายตลาด ส าหรับในช่วงปี 2546 – 2549 พบว่า 
การขยายตวัเพิ่มข้ึนเป็นผลมาจากการกระจายตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือจากการขยายตวัของ
ตลาดโลก ส่วนการวิเคราะห์รายสินคา้ พบวา่ ช่วงปี 2546 – 2549 การส่งออกยางแผ่นรมควนัของ
ไทยมีการขยายตวัเพิ่มข้ึน เป็นผลมาจากการขยายตวัของตลาดโลก แต่ความสามารถในการแข่งขนั
ลดลงเม่ือเทียบกบัช่วงปี 2542 – 2545 ในขณะท่ีการส่งออกน ้ ายางขน้มีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนทั้ง 
2 ช่วงปีท่ีท าการศึกษา โดยมีผลมาจากการขยายตัวของการกระจายตลาด ส าหรับการส่งออก       
ยางแท่งทั้ง 2 ช่วงปี มีการขยายตวัโดยเป็นผลมาจากทั้งการขยายตวัของตลาดโลกและการขยายตวั
ของการกระจายตลาด ซ่ึงจากผลการศึกษา สรุปไดว้า่ประเทศไทยยงัมีความสามารถในการแข่งขนั
ด้านส่งออกยางพาราในระดับสูง โดยยงัคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดไวไ้ด้มากท่ีสุดในโลก แต่
อยา่งไรก็ตามอตัราการขยายตวัส่งออกมีแนวโน้มลดลง อนัเป็นผลมาจากราคายางพาราในประเทศ
สูงกว่าประเทศคู่แข่ง ดงันั้นประเทศไทยควรเสริมสร้างศกัยภาพของเทคโนโลยีการผลิต เพื่อลด
ตน้ทุนการผลผติ ซ่ึงจะท าใหส้ามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัในระดบัสูงไวไ้ด ้

 

4. สุวฒันะ  สมคัรพงศ์ (2554) ศึกษาเร่ือง ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของประเทศไทยใน
การส่งออกยางธรรมชาติ โดยมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั
ในการส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปยงัประเทศจีน ตลอดจนศึกษาปัญหา และอุปสรรคใน
การส่งออกยางธรรมชาติของไทยไปยงัประเทศจีน การวิเคราะห์อุปสงค์ใช้ขอ้มูลทุติยภูมิรายไตร
มาส ตั้ งแต่ไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2541 ถึงไตรมาสท่ี 4 ของปี พ.ศ. 2551 โดยใช้แบบจ าลอง
สมการถดถอยพหุคูณ ส่วนการวเิคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกใชแ้บบจ าลองเพชร



14 

 

ของความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัระหว่างประเทศของพอร์ทเตอร์ ผลการวิเคราะห์อุปสงค์พบว่า 
ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่ออุปสงค์การน าเขา้ยางธรรมชาติ ของประเทศจีนจากประเทศไทย คือ ราคา
น าเข้ายางธรรมชาติจากประเทศไทย ซ่ึงมีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคามากและราคายาง
ธรรมชาติจากประเทศคู่แข่ง ซ่ึงพบวา่เป็นสินคา้ท่ีสามารถใชท้ดแทนยางธรรมชาติของประเทศไทย
ได้ดี ส าหรับการวิเคราะห์ Porter’s Daimond of national comparative advantage  แสดงให้เห็นว่า
ปัจจุบนัประเทศไทยยงัคงมีความได้เปรียบประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศ
มาเลเซีย แมว้่ายางธรรมชาติของประเทศไทยมีราคาสูงกว่าประเทศเวียดนามก็ตาม ดงันั้นภาครัฐ
ควรมีนโยบายส่งเสริมการพฒันาเทคโนโลยีในการผลิตยางธรรมชาติในประเทศไทยใหมี้ตน้ทุนต ่า
เพื่อใหผู้ส่้งออกสามารถแข่งขนัในดา้นราคาได ้
 
 จากการตรวจเอกสาร พบวา่การศึกษาท่ีผ่านมา จะเลือกศึกษาประเภทยางธรรมชาติท่ีเป็น
ภาพรวม โดยท าการศึกษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดส่งออกหลักของประเทศไทย       
โดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งขันท่ีส าคัญ คือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศมาเลเซีย แต่การศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกยางแท่งของ
ประเทศไทยในตลาดจีน โดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนัท่ีส าคญั คือ ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึง
เป็นประเทศท่ีมีส่วนแบ่งตลาดในการส่งออกยางแท่ง เป็นอนัดับสองรองจากประเทศไทย เพื่อ
น ามาใช้พิจารณาถึงความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทย การรักษาส่วนแบ่งตลาดท่ีมีอยู่
เดิม และใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง หรือเพิ่มศกัยภาพการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ 
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แนวคิดและทฤษฎี 

 
การศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการแข่งขนัการส่งออกยางแท่งของประเทศไทย        

ใชแ้นวคิดและทฤษฎี ดงัน้ี 
 
 1. ทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) 
 
  ตามทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ การจดัสรรทรัพยากรธรรมชาติภายใตร้ะบบเศรษฐกิจ
แบบเสรีจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือการผลิตและการคา้ระหว่างประเทศตั้งอยู่บน
พื้นฐานความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของระบบเศรษฐกิจนั้น (กรกฤษ, 2546) 
 
  ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ หมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศหน่ึงใน
การผลิตสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ประเทศอ่ืนๆ และประเทศทั้งสองจะ
ท าการคา้ขายกนั เม่ือประเทศหน่ึงสามารถผลิตสินคา้ชนิดนั้นอยา่งมีประสิทธิภาพสูงกวา่เม่ือเทียบ
กบัการผลิตสินคา้ชนิดนั้นในอีกประเทศหน่ึง ซ่ึงลกัษณะความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบน้ีสามารถ
อธิบายเก่ียวกบัการผลิตและการคา้ระหวา่งประเทศต่างๆ ได ้
 
  ส าหรับแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ        
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
  1.1 เดวิด ริคาร์โด (David Ricardo, 1821) ไดแ้สดงแนวความคิดในเร่ืองการคา้ระหว่าง
ประเทศเพิ่มเติมจาก อดมั สมิท (Adam Smith, 1776) แนวคิดทฤษฎีความไดเ้ปรียบโดยสมบูรณ์ ซ่ึง
อธิบายการคา้ท่ีเกิดข้ึนจากการไดเ้ปรียบอยา่งสมบูรณ์นั้น คือ ประเทศใดประเทศหน่ึงจะผลิตเฉพาะ
สินคา้ท่ีมีความช านาญแลว้น ามาแลกเปล่ียนกบัสินคา้ของอีกประเทศหน่ึง ท าให้ประเทศทั้งสองมี
สินคา้บริโภคมากข้ึน โดยเดวิด ริคาร์โด ได้ให้แนวความคิดเพิ่มเติมว่าประเทศ 2 ประเทศจะท า
การคา้ขายกนั เม่ือประเทศหน่ึงสามารถผลิตสินคา้ชนิดนั้นอยา่งมีประสิทธิภาพสูงกวา่เม่ือเทียบกบั
การผลิตสินคา้ชนิดนั้นในอีกประเทศหน่ึง โดยเน้นการคา้ขายภายใตร้ะบบเสรีแต่ละประเทศจะมี
ความช านาญเฉพาะอยา่งยิ่งในการผลิตสินคา้ท่ีตนสามารถผลิตไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่ โดยประเทศ
นั้นจะส่งออกสินคา้ท่ีผลิตดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่และน าเขา้สินคา้ท่ีประเทศตนมีการผลิตดว้ยตน้ทุนท่ี
สูงกว่าประเทศอ่ืน ต่อมาทฤษฎีการค้าดังกล่าวได้พัฒนาโดย เฮคเชอร์ - โอห์ลิน (Heckscher - 
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Ohlin) ซ่ึงแนวคิดน้ีเป็นการอธิบายภายใตแ้บบจ าลองท่ีมีปัจจยัการผลิตเพียงชนิดเดียว คือ แรงงาน
ซ่ึงไม่สามารถเคล่ือนยา้ยระหวา่งประเทศไดแ้ละแรงงานการผลิตแต่ละประเทศมีประสิทธิภาพใน
การผลิตต่างกนั 
 
  1.2 เฮคเชอร์ - โอห์ ลิน  (Heckscher - Ohlin, 1919) ซ่ึ งอธิบายว่าประเทศจะได้รับ
ประโยชน์จากการผลิตและการค้าสินค้าท่ีใช้ปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่มากภายในประเทศ ภายใต้
แบบจ าลองท่ีมีปัจจยัการผลิต 2 ประเภท คือ แรงงานและทุน โดยมีข้อสมมติว่าปัจจยัการผลิต
สามารถเคล่ือนย้ายได้อย่างเสรีภายในประเทศแต่เคล่ือนย้ายระหว่างประเทศไม่ได้ ท  าให้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการผลิตและผลผลิต (Production Function) ในแต่ละประเทศเหมือนกนั 
จากแนวความคิดน้ีประเทศท่ีมีปัจจยัแรงงานมากกวา่ปัจจยัทุนจะส่งออกสินคา้ท่ีใช้แรงงานมากใน
การผลิต (Labor Intensive Commodities) จะเห็นได้ว่าทฤษฎีของเฮคเชอร์ - โอห์ลิน ท าให้การ
วิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบมีความเหมาะสมในการใช้เป็นนโยบายการค้าและ
อุตสาหกรรมของประเทศมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากเป็นแนวคิดท่ีอธิบายอย่างชดัเจนว่าประเทศควรจะ
ผลิตและส่งออกสินคา้อะไร โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีมีอยูม่ากในประเทศ 
 
  1.3 พอล เอ แซมมวลสัน (Pual A. Samuelson, 1941) ไดป้รับปรุงแนวคิดของเฮคเชอร์ - 
โอห์ลิน จนเป็นแนวคิดท่ีเรียกวา่แบบจ าลองเฮคเชอร์ - โอห์ลิน - แซมมวลสัน (Heckscher - Ohlin - 
Samuelson Model) ซ่ึงอธิบายว่าประเทศต่างๆ มีปัจจยัการผลิตแต่ละชนิดมากน้อยต่างกนั (Factor 
Endownments) และประเทศหน่ึงจะมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตและจะส่งออก
สินคา้ท่ีมีการผลิตเหมาะสมกบัปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูม่ากในประเทศนั้น 
 
 ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในทางทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศนั้น เป็นการวิเคราะห์
ภายใตร้ะบบการคา้เสรี (Free Trade) แต่ในความเป็นจริงประเทศต่างๆ พยายามพฒันาการผลิตและ
การส่งออก โดยก าหนดมาตรการต่างๆ ท่ี เป็นการส่งเสริมและการคุ้มครองการผลิตของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ไดแ้ก่ มาตรการกีดกนัทางการคา้ เช่น ก าหนดอตัราภาษีศุลกากรน า 
เข้า ค่าธรรมเนียมพิเศษโควตา เป็นต้น ซ่ึงมาตรการต่างๆ เหล่าน้ีมีผลต่อความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบของอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศ ซ่ึงท าให้ไม่สามารถสะทอ้นถึงความได้เปรียบท่ี
แทจ้ริงของแต่ละประเทศตามแนวคิดทางทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ (กรกฤษ, 2546) 
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 2. ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: 
RCA) 
 
  เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ เรียกว่าดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) ( Balassa,1989) ภายใตข้อ้สมมติ
ท่ีว่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบจะเป็นตวัก าหนดรูปแบบการค้าระหว่างประเทศ กล่าวคือ        
การเปรียบเทียบส่วนแบ่งของการส่งออกสินคา้ชนิดหน่ึงในการส่งออกทั้งหมดของประเทศนั้น          
กบัส่วนแบ่งของการส่งออกสินคา้ชนิดดงักล่าวในการส่งออกรวมของโลก ซ่ึงมีสูตรในการค านวณ
ดงัน้ี 
 
  RCA = (Xij / Xi) / (Xwj / Xw) 
 
โดยท่ี  RCA คือ ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคา้ j ของประเทศ i 
    ในประเทศ w 
  Xij คือ มูลค่าการส่งออกสินคา้ j ของประเทศ i ไปยงัประเทศ w 
  Xi คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศ i ไปยงัประเทศ w 
  Xwj คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ j ของประเทศ w 
  Xw คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของประเทศ w 
 
ในท่ีน้ี  j คือ ประเภทสินคา้ท่ีส่งออก 
  i คือ ประเทศผูส่้งออกสินคา้แต่ละชนิด 
  w คือ ประเทศผูน้ าเขา้สินคา้แต่ละชนิด 
 
  จากแนวคิด RCA อาศยัหลกัการท่ีว่า ถ้าประเทศใดผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึงได้ใน
ตน้ทุนท่ีต ่ากว่าประเทศอ่ืน ๆ ประเทศนั้นก็ควรจะส่งออกสินคา้นั้น ๆ ในสัดส่วนท่ีสูงกวา่สัดส่วน
การส่งออกเฉล่ียของโลก ซ่ึงค่า RCA ท่ีไดจ้ะน ามาเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของโลกซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1 
ดงันั้นหลกัเกณฑใ์นการพิจารณา RCA คือ 
 
  ถา้ RCA > 1 แสดงวา่ ประเทศ i มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ j 
ไปยงัตลาด w 



18 

 

 
  ถา้ RCA < 1 แสดงวา่ ประเทศ i ไม่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสินคา้ 
j ไปยงัตลาด w 
 
 โดยทัว่ไปนอกจากพิจารณาค่า RCA ท่ีมากกว่า 1 แลว้ยงัตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่า 
RCA กบัประเทศคู่แข่งขนัท่ีส่งออกไปในตลาดเดียวกนัด้วย กล่าวคือถ้าค่า RCA ของประเทศผู ้
ส่งออกเปรียบเทียบกบัอีกประเทศหน่ึงแลว้มีค่าสูงกวา่ แสดงวา่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบใน
สินคา้ชนิดนั้น ๆ ในตลาดน าเขา้ท่ีก าลงัพิจารณา และควรพิจารณาค่า RCA ร่วมกบัส่วนแบ่งตลาด 
(Market Share) เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศผูส่้งออกรายอ่ืน ๆ จะช่วยให้ทราบถึงความสามารถใน
การแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งขนัในการส่งออกไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 ดงันั้นจึงสามารถท่ีจะใชแ้นวคิดวิธีการวดัค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ
เพื่อใช้วดัความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของสินคา้ส่งออกของประเทศไทยกบัประเทศคู่แข่งขนั 
ซ่ึงจะบ่งบอกถึงความสามารถในการผลิต และการส่งออกสินคา้ของประเทศไทยในแต่ละสินคา้วา่
เป็นอย่างไรในช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษา หากค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ
ของสินคา้ชนิดใดมีค่าสูงข้ึนเป็นล าดบั ยอ่มช้ีให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตและการส่งออกใน
สินค้านั้น ๆ ของประเทศไทยจะมีอนาคตท่ีดีและมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบกับประเทศ           
คู่แข่งขนัในอนาคต ในทางตรงขา้มหากค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของสินคา้
ใดมีค่าลดลงเป็นล าดับ ย่อมช้ีให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตและการส่งออกสินค้านั้ น ๆ           
ของประเทศไทยจะเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งในอนาคต 
 
 3. แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model: CMS) 
 
  การวิเคราะห์การขยายตวัของการส่งออก สามารถวิเคราะห์ได้โดยใช้แบบจ าลองส่วน
แ บ่ ง ต ล าด ค ง ท่ี  (Constant Market Share Model: CMS) (Laemer and Stem, 1 9 7 0 )  ซ่ึ ง เป็ น
แบบจ าลองในการวิเคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราการขยายตวัของการ
ส่งออกในสินค้าต้องการท าการศึกษา แบบจ าลอง CMS จะช่วยอธิบายถึงสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงการส่งออกในแต่ละสินค้าว่าเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการกระจายตัวของตลาด 
ความสามารถในการแข่งขนั ผลจากส่วนประกอบสินคา้ส่งออก หรือการขยายตวัของตลาดโลก 
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 แบบจ าลอง CMS มีพื้นฐานการวิเคราะห์ตั้งอยู่บนสมมติฐานทัว่ไปท่ีวา่ การส่งออกสินคา้
ชนิดใดชนิดหน่ึงจะถูกก าหนดโดยปัจจยั 2 ดา้น คือ อุปสงค์และอุปทาน โดยอุปสงคส่์วนใหญ่จะ
ข้ึนอยู่กับสภาพการณ์ของประเทศผูน้ าเข้า และอุปทานส่วนใหญ่จะข้ึนอยู่กับสภาพการณ์ของ
ประเทศผูส่้งออก และมีขอ้สมมติท่ีวา่ส่วนแบ่งตลาดของประเทศผูส่้งออกท่ีส่งสินคา้เขา้ไปขายใน
ตลาดเดียวกนั คงอยูใ่นระดบัเดิมไม่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการส่งออกของประเทศใดประเทศหน่ึง
อาจไม่สามารถขยายตวัไดร้วดเร็วเท่ากบัการขยายตวัของการส่งออกเฉล่ียของโลก เน่ืองจากเหตุผล 
3 ประการ คือ 
 
 (1) การส่งออกอาจจะกระจุกตวัอยูเ่ฉพาะสินคา้ท่ีความตอ้งการมีอตัราการขยายตวัต ่า 
 
 (2) การส่งออกอาจมุ่งเนน้ไปยงัตลาดท่ีซบเซาหรือมีอตัราการขยายตวัต ่า 
 
 (3) ประเทศท่ีส่งออกอาจไม่สามารถหรือไม่ตอ้งการแข่งขนักบัผูส่้งออกจากประเทศอ่ืน 
 
 แบบจ าลอง CMS มีหลกัการวิเคราะห์ โดยพิจารณาถึงผลของการส่งออกของประเทศใด
ประเทศหน่ึง เม่ือสมมติว่าประเทศดังกล่าวพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาด (Market Share)                            
ในตลาดโลกไวใ้ห้ไดเ้ท่าเดิม ความแตกต่างระหวา่งขนาดของการขยายตวัของการส่งออกท่ีเป็นจริง
กบัขนาดการขยายตวัของการส่งออกในกรณีท่ีส่วนแบ่งตลาดของประเทศในตลาดโลกท่ีก าหนดให้
คงท่ี สามารถแยกไดว้า่การเปล่ียนแปลงเป็นผลมาจากการแข่งขนั ผลจากส่วนประกอบของสินคา้ 
และผลจากการกระจายตวัของตลาด 
 
 ท่ีมาของแบบจ าลองโดยทัว่ไป ส่วนแบ่งตลาดของประเทศผูส่้งออกแสดงไดด้งัน้ี 
 

  S = 
Q

q  

   = 
wp

pf )(         (1) 

ก าหนดให้ 
 
 S คือ ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 q คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
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 Q คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของโลก 
 p คือ ราคาสินคา้ส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 pw คือ ราคาสินคา้ส่งออกของประเทศอ่ืนๆในโลก นอกเหนือจากประเทศท่ี 
   ก าลงัพิจารณา 
 
จากสมการ (1) จดัรูปไดเ้ป็น 
 
 q = SQ        (2) 
 
น าสมการ (2) มาท าอนุพนัธ์ทั้งหมด (Total Differentiation) เท่ากบั 
 
 dq = SdQ + QdS      (3) 
 
 
สมการ (3) เป็นสมการเอกลกัษณ์ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ การเปล่ียนแปลงของมูลค่าการส่งออกสินคา้ของ
ประเทศใดประเทศหน่ึงเป็นผลมาจากปัจจยั 2 ประการ คือ 
 
 1. การเปล่ียนแปลงในอุปสงค์ของโลก (SdQ) โดยก าหนดให้ส่วนแบ่งตลาดของประเทศท่ี
ก าลงัพิจารณาในการส่งออกน้ีมีค่าคงท่ี เรียกปัจจยัน้ีวา่เป็นผลจากการขยายตวัของการส่งออกรวม
ของโลก (World Growth Effect) ส่วนใหญ่เป็นผลเน่ืองมาจากอิทธิพลภายนอก 
 
 2. การเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการส่งออกของประเทศท่ีก าลังพิจารณา (QdS) ภายใต้
เง่ือนไขท่ีว่าความตอ้งการหรืออุปสงค์รวมของโลกต่อสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณามีปริมาณหรือมูลค่า
คงท่ี เรียกปัจจยัน้ีวา่เป็นผลจากความสามารถในการแข่งขนัอยา่งแทจ้ริง (Pure Competitive Effect) 
ส่วนใหญ่เป็นผลเน่ืองมาจากสภาพการณ์ภายในประเทศผูส่้งออก เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ
ในตลาดโลก 
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วธีิการศึกษา 
 

วธีิการเก็บขอ้มูล 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการศึกษาจะใช้ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อ
ศึกษาสภาพการผลิต การตลาด ตลอดจนมาตรการและนโยบายต่าง ๆ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสารรายงานการศึกษา บทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสถิติท่ีเก็บโดยหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
เช่น กระทรวงพาณิชย ์กรมส่งเสริมการส่งออก ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร Intertionnal Trade 
Centre  เป็นตน้ 
 
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 จะท าการศึกษาสภาพทัว่ไปของตลาดยางแท่งประเทศ
ไทยในตลาดประเทศจีน ได้แก่ ศึกษาข้อมูลการส่งออกยางแท่ง ส่วนแบ่งตลาดในประเทศจีน 
(Market Share) คู่แข่งท่ีส าคญั รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีมีต่อการส่งออกยางแท่งของ
ประเทศไทย ทั้งน้ีจะท าการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Desscriptive Analysis) โดยใช้สถิติพรรณนา 
ไดแ้ก่ ร้อยละและค่าเฉล่ีย ประกอบการอธิบาย 
 
 เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 จะท าการวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกยางแท่ง
ของประเทศไทยไปยงัประเทศจีน โดยพิจารณาจากดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
(Revealed Comparative Advantage : RCA) เพื่อจะได้ทราบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบในสินคา้ท่ีท าการศึกษาหรือไม่ ส าหรับการแข่งขนัในตลาดประเทศจีน ซ่ึงมีสูตรในการ
ค านวณ ดงัน้ี 
 
 RCA = (Xij / Xi) / (Xwj / Xw) 
 
โดยท่ี RCA คือ ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของยางแท่งของ 
    ประเทศไทย (i) ในประเทศจีน (w) 
 Xij คือ มูลค่าการส่งออกยางแท่ง (j) ของประเทศไทย (i) 
    ไปประเทศจีน (w) 
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 Xi คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทย (i) ไปประเทศจีน (w) 
 Xwj คือ มูลค่าการน าเขา้ยางแท่ง (j) ของประเทศจีน (w) 
 Xw คือ มูลค่าการน าเขา้สินคา้ทั้งหมดของประเทศจีน (w) 
 
 ค่า RCA ท่ีไดจ้ะน ามาเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของโลกซ่ึงเท่ากบั 1 ดงันั้นหลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณา RCA คือ 
 
 ถา้ RCA มากกว่า 1 แสดงว่า ประเทศนั้นมีความสามารถในการผลิตตามความเช่ียวชาญ
เฉพาะในสินคา้ชนิดนั้นดีข้ึน หรือมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบทางการผลิตเพิ่มข้ึน 
 
 ถา้ RCA น้อยกว่า 1 แสดงว่า ประเทศนั้นมีความสามารถในการผลิตตามความเช่ียวชาญ
เฉพาะในสินคา้ชนิดนั้นลดลง หรือสูญเสียความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบทางการผลิต 
 
 โดยทัว่ไปนอกจากจะพิจารณาค่า RCA มากกว่า 1 แลว้ยงัตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบกบัค่า 
RCA ของประเทศคู่แข่งขันท่ีส่งออกยางแท่งในตลาดประเทศจีนด้วย ประเทศคู่แข่งขันท่ี
ท าการศึกษา คือ ประเทศอินโดนีเซีย ถ้าหากประเทศอินโดนีเซียมีค่า RCA มากกว่า 1 แสดงว่า
ประเทศอินโดนีเซีย ก็มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตและส่งยางแท่งไปในตลาด
ประเทศจีนเช่นเดียวกับประเทศไทย และจะพิจารณาค่า RCA ร่วมกับส่วนแบ่งตลาด (Market 
Share) โดยจะใช้การวดัค่า CMS มาพิจารณาความสามารถในการแข่งขันเพื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่แข่งขนั ซ่ึงจะช่วยให้ทราบถึงความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยกบัประเทศ       
คู่แข่งขนัในการส่งออกไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model : CMS) เร่ิมจากพิจารณา
ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศหน่ึงเป็นความสัมพนัธ์ของความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศนั้น ท่ีมาของแบบจ าลองโดยทัว่ไป ส่วนแบ่งตลาดของประเทศผูส่้งออกจะก าหนดไดด้งัน้ี 
 

  S = 
Q

q  

   = 
wp

pf )(         (1) 
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โดยท่ี S คือ ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 q คือ มูลค่าการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 Q คือ มูลค่าการส่งออกทั้งหมดของโลก 
 p คือ ราคาสินคา้ส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
 pw คือ ราคาสินคา้ส่งออกของประเทศอ่ืนๆในโลก นอกเหนือจากประเทศท่ี 
   ก าลงัพิจารณา 
 
 จากความสัมพนัธ์น้ีจะพบวา่ ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา ข้ึนอยู่
กับราคาเปรียบเทียบ กล่าวคือถ้าหากสัดส่วน p / pw เปล่ียนแปลง ก็จะท าให้ส่วนแบ่งตลาด
เปล่ียนแปลงไปดว้ย 
 
จากสมการ (1) จดัรูปไดเ้ป็น 
 
 q = SQ        (2) 
 
น าสมการ (2) มาท าอนุพนัธ์ทั้งหมด (Total Differentiation) เท่ากบั 
 
 dq = SdQ + QdS      (3) 
 
  
 สมการ (3) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของมูลค่าการส่งออกสินคา้ของประเทศใด
ประเทศหน่ึง เป็นผลมาจากปัจจยั 2 ประการ คือ 
 
 ประการแรก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงในอุปสงค์ของโลก (SdQ) โดยก าหนดให้ส่วนแบ่ง
ตลาดของประเทศท่ีก าลงัพิจารณาในการส่งออกน้ีมีค่าคงท่ี เรียกปัจจยัน้ีวา่เป็นผลจากการขยายตวั
ของการส่งออกรวมของโลก (World Growth Effect) ส่วนใหญ่เป็นผลเน่ืองมาจากอิทธิพลภายนอก 
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 ประการท่ีสอง ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงในสัดส่วนการส่งออกของประเทศท่ีก าลงัพิจารณา 
(QdS) ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ความตอ้งการหรืออุปสงคร์วมของโลกต่อสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณามีปริมาณ
หรือมูลค่าคงท่ี  เรียกปัจจัยน้ีว่าเป็นผลจากความสามารถในการแข่งขันอย่างแท้จริง (Pure 
Competitive Effect) ส่วนใหญ่เป็นผลเน่ืองมาจากสภาพการณ์ภายในประเทศผู ้ส่งออก เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน ๆ ในตลาดโลก 
 
 ท่ีกล่าวมาข้างต้น เป็นแบบจ าลอง CMS อย่างง่าย ซ่ึงในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
จ าเป็นตอ้งท าการเปรียบเทียบการส่งออกของ 2 ช่วงเวลา ซ่ึงเรียกว่าปีฐาน (Base year : 0) และปี
สุดทา้ย (Final year : 1)  
 
 ในการค านวณการเปล่ียนแปลงการส่งออกของประเทศ (dq1) อาจใช้โครงสร้างส่วนแบ่ง
ตลาดส่งออกของประเทศในปีฐาน (S0) และใชก้ารส่งออกทั้งหมดของโลกในปีสุดทา้ย (Q1) 
 
จากสมการ (3) จดัรูปไดเ้ป็น 
 
 dqi = SidQi +     QidSi      (4) 
 
และเม่ือหาผลรวมของการเจริญเติบโตของการส่งออกรวม จะไดเ้ท่ากบั 
 
 dq =  SidQi +  QidSi    (5) 
 
น าสมการ (5) มาขยายใหเ้ห็นถึงผลต่างๆ จะไดเ้ท่ากบั 
 
 dq = SdQi +     [ SidQi     -     SdQi ] +      QidSi  (6) 
 
 

 เม่ือ 0 และ 1 แทนช่วงเวลาปีฐานและปีสุดทา้ยท่ีเก็บขอ้มูลตามล าดบั ท าใหส้ามารถเขียน
สมการ (6) ใหม่ไดเ้ป็น 

 
dq = S0dQi +     [ S0

idQi     -     S0dQi ] +      Q1
idS1  (7) 
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โดยท่ี S0 คือ ส่วนแบ่งการส่งออกยางแท่งของประเทศไทยในตลาดโลก  
    ในช่วงเวลาท่ีเร่ิมตน้พิจารณา (period 0) (q0 / Q0) 
 S0

i คือ ส่วนแบ่งการส่งออกยางแท่งของประเทศไทยไปประเทศจีน 
    ในช่วงเวลาท่ีเร่ิมตน้พิจารณา (period 0) (q0

i / Q0
i) 

 S1
i คือ ส่วนแบ่งการส่งออกยางแท่งของประเทศไทยไปประเทศจีน 

    ในช่วงเวลาต่อมา (period 1) (q1
i / Q1

i) 
 q0

i คือ การส่งออกยางแท่งของประเทศไทยไปประเทศจีน 
    ในช่วงเวลาท่ีเร่ิมตน้พิจารณา (period 0) 
 q1

i คือ การส่งออกยางแท่งของประเทศไทยไปประเทศจีน 
    ในช่วงเวลาต่อมา (period 1) 
 Q0

i คือ การส่งออกยางแท่งของทุกประเทศไปประเทศจีน 
    ในช่วงเวลาท่ีเร่ิมตน้พิจารณา (period 0) 
 Q1

i คือ การส่งออกยางแท่งของทุกประเทศไปประเทศจีน 
    ในช่วงเวลาต่อมา (period 1) 
 
 แบบจ าลอง CMS ท่ีประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะห์ จะมีขอ้สมมติพื้นฐานดงัน้ี 
 
 1. ก าหนดให้ลักษณะอุปสงค์ของประเทศผูน้ าเข้าเป็นตวัแปรภายนอก และไม่สามารถ
ควบคุมไดโ้ดยประเทศส่งออก 
 
 2. ส่วนแบ่งตลาดการส่งออกของประเทศผูส่้งออกท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นตลาดใดตลาดหน่ึงจะ
ก าหนดให้มีค่าคงท่ี ตราบเท่าท่ีประเทศส่งออกดงักล่าวสามารถปรับตวัตามการเปล่ียนแปลงของ    
อุปสงค์ในตลาดน้ี หมายความว่าการเปล่ียนแปลงส่วนแบ่งตลาดของประเทศดงักล่าวในตลาด        
ใดตลาดหน่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสามารถในการแข่งขนัของประเทศนั้น เม่ือเปรียบเทียบ
กับประเทศคู่แข่งอ่ืน  ๆ ซ่ึงในทางอ้อมหมายถึงความสามารถในการแข่งขันจะข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการปรับตวัดา้นอุปทานภายในประเทศผูส่้งออกดงักล่าว 
  
 3. ความยืดหยุ่นของอุปทานการส่งออกมีค่าอนันต์ (Infinite) นั่นคือประเทศผูส่้งออก
สามารถขยายการผลิตสินคา้ เพื่อตอบสนองตลาดโลกท่ีขยายตวัไดเ้สมอ 
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 4. สินคา้ท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตจากประเทศต่าง ๆ มีลกัษณะและคุณภาพเหมือนกนัหรือใกลเ้คียง
กนัจนไม่ก่อใหเ้กิดความแตกต่างในแง่ของผูบ้ริโภค 
 
 5. ไม่มีการร่วมมือกนัระหวา่งประเทศผูส่้งออกในตลาดโลก 
 
จากสมการ (7) สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 
 dq คือ การขยายตวัของการส่งออกท่ีแทจ้ริง เป็นการเปล่ียนแปลงทั้งหมดของการส่งออก
จากช่วงเวลาปีฐานถึงปีสุดทา้ย หมายถึง ความแตกต่างระหวา่งผลรวมของการส่งออกยางแท่งของ
ประเทศไทยไปประเทศญ่ีปุ่นในระหวา่งสองช่วงเวลา 
 
  S0dQi คือ ผลจากอัตราการขยายตัวของตลาดโลก (World Growth Effect) แสดงถึง
แนวโน้มการค้าโลก ซ่ึงวดัการขยายตวัในการส่งออกรวมของโลก ถ้าการส่งออกยางแท่งของ
ประเทศไทยขยายตวัในอตัราเดียวกนักบัอตัราการขยายตวัของการส่งออกรวมของโลก ส่วนแบ่ง
ตลาดของประเทศไทยในตลาดโลกจะคงท่ี 
 
  S0

idQi - S0dQi คือ ผลจากการกระจายตัวของตลาด (Market Distribution Effect) จะ
ช้ีให้เห็นว่าประเทศไทยส่งออกสินคา้แต่ละชนิดส่วนใหญ่ไปยงัประเทศท่ีมีการขยายตวัของตลาด
สูงหรือต ่ากว่าอัตราเฉล่ียของโลก ถ้าผลจากการกระจายตัวของตลาดมีค่าเป็นบวก ก็แสดงว่า
ประเทศไทยมีการส่งออกสินคา้ส่วนใหญ่ไปยงัตลาดท่ีมีอตัราการขยายตวัสูงกว่าอตัราเฉล่ียของ
โลก ซ่ึงจะมีผลท าให้อตัราการขยายตวัของการส่งออกของประเทศสูงกว่าอตัราเฉล่ียของโลก
เช่นเดียวกนั และถา้ผลจากการกระจายตวัของตลาดมีค่าเป็นลบก็จะใหผ้ลตรงกนัขา้ม 
 
  Q1

idS1 คือ ผลจากความสามารถในการแข่งขันท่ีแท้จริง (Pure Competitiveness 
Effect)  เป็นผลต่างระหว่างการขยายตัวของการส่งออกจริงกับการขยายตัวของการส่งออก             
ท่ีเพียงพอเพื่อให้ประเทศสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดในตลาดโลกไวเ้ท่าเดิมในแต่ละสินคา้แต่ละ
ตลาด ผลต่างน้ีมีผลท าให้ส่วนแบ่งในตลาดโลกของประเทศผูส่้งออกเพิ่มข้ึนหรือลดลง ซ่ึงสะทอ้น
ถึงความสามารถในการแข่งขนักบัผูส่้งออกจากประเทศอ่ืน ๆ ในตลาดโลก 
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ส าหรับแบบจ าลองส่วนแบ่งการตลาดคงท่ี (Constant  Market  Share  Model  :  CMS) ซ่ึงน ามา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการส่งออกยางแท่งของ
ประเทศไทยในตลาดประเทศจีน โดยเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง คือ ประเทศอินโดนีเซีย        
เขียนสูตรพีชคณิตไดด้งัน้ี 
 

 ∑j X1
 ijk  -  ∑j X0

 ijk  = [Gk ∑j X0
 ijk  -  ∑j X0

 ijk ] + [∑j(Gjk X0
 ijk  ) - Gk ∑j X0

 ijk  ] 

     + [∑j(G*jk X1
 ijk  ) - ∑j X0

 ijk ] + [{∑j X1
 ijk - ∑j(Gjk X0

 ijk  )} 

     - {∑j(G*jk X1
 ijk  ) - ∑j X0

 ijk}] 

 

โดยท่ี 

 

∑j X1
 ijk  -  ∑j X0

 ijk  =  การเปล่ียนแปลงท่ีแทจ้ริง ของการส่งออกยางแท่ง 

 

Gk ∑j X0
 ijk  -  ∑j X0

 ijk  =  ผลจากการขยายตวั ของการส่งออกยางแท่งทั้งหมดของโลก 

 

  ∑j(Gjk X0
 ijk  ) - Gk ∑j X0

 ijk   =  ผลจากการกระจายตลาด ของประเทศผูส่้งออกยางแท่งใน 

         ตลาดท่ีน าเขา้ท่ีส าคญั 

 

∑j(G*jk X1
 ijk  ) - ∑j X0

 ijk  =  ผลจากการแข่งขนั ของประเทศผูส่้งออกยางแท่งในตลาดท่ี 

         ส าคญั 

 

[{∑j X1
 ijk - ∑j(Gjk X0

 ijk  )} - {∑j(G*jk X1
 ijk  ) - ∑j X0

 ijk}] 

     =  ผลจากการปรับทิศทางการส่งออกของประเทศผูส่้งออก 

         ยางแท่ง 
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    Gk =  ∑i∑j X1
 ijk  / ∑i∑j X0

 ijk   

     =  สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกยางแท่งทั้งหมดในตลาดในช่วง 

         ปีท่ีพิจารณา 

    Gjk =  ∑i X1
 ijk  / ∑i X0

 ijk   

     =  สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกยางแท่งทั้งหมดท่ีส่งไปยงัตลาด 

         หลกัในช่วงปีท่ีพิจารณา กบัช่วงปีท่ีเปรียบเทียบ 

    G*jk =  1/Gjk 

     =  ∑i X0
 ijk  / ∑i X1

 ijk   

     =  ส่วนกลบัของ สัดส่วนของมูลค่าการส่งออกยางแท่งทั้งหมดท่ี 

         ส่งไปยงัตลาดหลกัในช่วงปีท่ีพิจารณา กบัช่วงปีท่ีเปรียบเทียบ 

    X =  มูลค่าการส่งออกยางแท่ง 

    i =  ประเทศผูส่้งออก ไดแ้ก่ ประเทศไทย และ ประเทศคู่แข่ง คือ 

         ประเทศอินโดนีเซีย 

    j =  ตลาดน าเขา้ท่ีศึกษา คือ ประเทศจีน 

    k  =  ยางแท่ง 

    1 =  ปีท่ีก าลงัพิจารณา 

    0 =  ปีตั้งตน้ท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ 

 

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือใชแ้บบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (CMS) 
 
 1.  ท าให้ทราบถึงความสามารถในการแข่งขนัของประเทศท่ีพิจารณาในตลาดเป้าหมาย วา่
มีความสามารถในการแข่งขนัมากนอ้ยเพียงไร 
 
 2.  ท าให้ทราบวา่การเปล่ียนแปลงการขยายตวัของการส่งออกของสินคา้ท่ีพิจารณาวา่เป็น
ผลมาจากปัจจยัประเภทใด 
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 3.  ท าให้ทราบว่าแนวทางในการวางนโยบายท่ีก าหนดไวเ้ดิม ถูกหรือผิดทิศทางอย่างใด
และควรแกไ้ขหรือปรับปรุงอยา่งไร 
 
 4.  ท าให้ทราบถึงลกัษณะตลาดน าเขา้ท่ีประเทศพิจารณาส่งสินคา้ไปขายว่าเป็นลกัษณะ
ตลาดท่ีซบเซา เป็นตลาดท่ีมีอตัราการขยายตวัต ่า หรือเป็นตลาดน าเขา้ท่ีมีอตัราการขยายตวัสูง 
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บทที ่3 
 

สภาพทัว่ไป 
 

ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัยางพาราประเทศไทย 
 

ยางพาราเป็นพืชยืนตน้ใช้เวลาในการปลูกประมาณ 6 ปี จึงจะสามารถกรีดน ้ ายางไดป้กติ 
ผลผลิตยางพาราจะออกสู่ตลาดเกือบทั้งปี โดยจะออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายปีต่อเน่ืองจนถึงตน้ปี 
เน่ืองจากเป็นช่วงปลายฤดูฝน ดินมีความชุ่มช้ืน หลงัจากนั้นผลผลิตจะลดลงในช่วงเดือนมีนาคม
และเมษายน ซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝนท่ีตน้ยางผลดัใบจะได้น ้ ายางน้อยกว่าปกติ เน่ืองจากสภาพอากาศ
ก่อใหเ้กิดความกระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโตของตน้ยาง ชาวสวนจึงหยดุกรีดยางและผลผลิต
จะกลับมาเพิ่มข้ึนอีกคร้ังในช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน จนกระทั่งในช่วงเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน ซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝน การกรีดยางก็จะท าใหย้ากล าบาก ประกอบกบัน ้าฝนท าใหน้ ้ายางท่ีได้
มีคุณภาพต ่า ดังนั้นชาวสวนยางจึงไม่นิยมกรีดยางในช่วงดังกล่าว ดังนั้นในปีหน่ึง ๆ ชาวสวน        
จะกรีดยางไดเ้ฉล่ียประมาณ 120-180 วนั 

 
น ้ ายางท่ีกรีดไดป้ระมาณร้อยละ 90 ถูกผลิตเป็นยางแผ่นดิบ เพื่อน าไปแปรรูปเป็นยางแผ่น

รมควนั ยางแท่ง ยางเครฟ และท่ีเหลือร้อยละ 10 จะถูกน าไปแปรรูปเป็นน ้ายางขน้ ซ่ึงอุตสาหกรรม
การแปรรูปยางพาราเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมท่ี
ก่อให้เกิดการจา้งงานและการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศอยา่งมาก โดยอุตสาหกรรมยางพาราของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน้ท่ีน าเอายางพาราสดมาแปรรูปให้อยูใ่นสภาพ
ท่ีเหมาะสมและสะดวกในการน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑย์างพาราต่อไป  
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อุตสาหกรรมแปรรูปยาง 
  
  อุตสาหกรรมการแปรรูปยางเพื่อผลิตเป็นวตัถุดิบของอุตสาหกรรม แยกไดเ้ป็น  2 ประเภท
หลกั คือ การผลิตน ้ายางขน้ และการผลิตยางแหง้  
 

 
 
ภาพท่ี 3.1  การใชป้ระโยชน์จากยางพารา 
ท่ีมา: สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร 
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ผลผลิตยางพาราจะถูกน าไปแปรรูปเป็นผลิตภณัฑข์ั้นพื้นฐานหลกั ๆ ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ น ้ ายาง
ขน้  ยางแผน่รมควนั ยางแท่ง และยางอ่ืนๆ ก่อนส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ หรือส่งต่อไปใชใ้น
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายในประเทศ 
 

 
ภาพท่ี 3.2  การผลิตยางพารา 
 
 

 
ภาพท่ี 3.3  การบริโภคยางพารา 
ท่ีมา: สถาบนัวจิยัยาง กรมวชิาการเกษตร 
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 อุตสาหกรรมยางพารา เป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัของประเทศไทย  เป็นสินคา้เกษตรท่ี มี
มูลค่าการส่งออกเป็นอนัดับหน่ึง โดยในปี 2556 ไทยส่งออกยางพารามูลค่า 477,930 ล้านบาท 
(สถาบนัวจิยัยาง, 2557) อุตสาหกรรมยางพารา เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน้ท่ีน าเอาน ้ายางสดมา
แปรรูปให้อยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสม และสะดวกในการน าไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลผลิตผลิตภณัฑ์
ยาง ยางพาราขั้นตน้ท่ีผลิตไดใ้นประเทศไทย แบ่งเป็น 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
 
 1.  ยางแผน่รมควนั 
 2.  ยางแท่ง 
 3.  ยางเครพ 
 4.  ยางแผน่ผึ่งแหง้ 
 5.  น ้ายางขน้ 
 

โดยยางพาราขั้นตน้เหล่าน้ี จะน าไปใช้เป็นวตัถุดิบตั้งตน้ของการผลิตผลิตภณัฑ์ยางพารา
ส าเร็จรูป เช่น ยางลอ้รถ ถุงมือยาง ถุงยางอนามยั และยางรัดของ เป็นตน้ 
 

ประเทศท่ีเป็นผูผ้ลิตและส่งออกยางพาราท่ีส าคญัของโลก ไดแ้ก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย ปี 2556 ทั้ง 3 ประเทศมีพื้นท่ีผลิตรวมกนัมากกวา่ร้อยละ 60 ของพื้นท่ีปลูกยางพารา
โลก และมีมูลค่าการส่งออกรวม 17,375 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ของมูลค่า
การส่งออกยางพาราในตลาดโลก ในขณะท่ีประเทศไทยมีส่วนแบ่งการตลาดยางพาราคิดเป็น      
ร้อยละ 35 ของมูลค่าการส่งออกยางพาราในตลาดโลก ผลิตภณัฑ์ท่ีประเทศไทยส่งออกเป็นอนัดบั
หน่ึง คือ ยางแท่ง มีปริมาณ  1,392,262 เมตริกตนั (สถาบนัวิจยัยาง, 2557)  นอกจากยางแท่งจะเป็น
ผลิตภณัฑ์ยางพาราท่ีไทยส่งออกเป็นอนัดบัหน่ึงของประเทศแล้ว ประเทศไทยยงัเป็นประเทศท่ี
ส่งออกยางแท่งท่ีส าคัญ โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 24.1 ของมูลค่าการส่งออกยางแท่งใน
ตลาดโลก (International Trade Centre, 2015)  
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การผลิตยางแท่ง 
 

ยางแท่ง (Block rubber) หรือ มาตรฐานยางแท่ง ท่ีเรียกวา่ Standard Thai Rubber (STR) คือ 
ยางแท่ง STR ท่ีผลิตจากวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเป็นน ้ ายางสด และ ยางแห้ง ซ่ึงวตัถุดิบยางท่ีมี
คุณภาพดี จะผลิตได ้ยางแท่ง ท่ีมีเกรดสูง และสมบติัทางกายภาพท่ีดี โดยเฉพาะค่า Po, PRI และ       
ค่าความหนืด ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีผูใ้ชต้อ้งการ และเป็นตวัก าหนดในการซ้ือขาย  

 
ยางแท่ง STR ท่ีผลิตจากน ้ายางสด  

 
เป็นยางแท่งท่ีมีสมบติัทางกายภาพสูง มีความสะอาด ความยืดหยุน่และความหนืดสูง จึงมกั

น าไปผลิต เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง เช่น ลอ้ยางเคร่ืองบิน ลอ้ยางรถยนต ์ลอ้ยางเรเดียลทุกชนิด 
อีกทั้งยางแท่งท่ีผลิตจากน ้ ายางสด ยงัมีสีใสสวย เหมาะส าหรับ การผลิตผลิตภณัฑ์ยางท่ีมีสีสันต่าง ๆ 
เช่น ยางรัดของ ยางรัดผม และอุปกรณ์กีฬาชนิดต่างๆ รวมทั้ง เป็นส่วนประกอบของปากกา แปรงสี
ฟัน และสินค้าอ่ืนๆ อีกมากมาย  น ้ ายางสด ท่ีน ามาผลิตยางแท่ง จะต้องมีการควบคุมคุณภาพ           
ทุกขั้นตอนเป็นอยา่งดีซ่ึง ยางแท่งท่ีผลิตจากน ้ ายางสด มี 4 เกรด ซ่ึงมีสมบติัทางกายภาพ ท่ีโดดเด่น 
คือ ปริมาณส่ิงสกปรกต ่า ความอ่อนตวัเร่ิมแรก (หรือ ท่ีเรียกวา่ ค่า Po ; Initial Plasticity) สูง ค่าดชันี
ความอ่อนตวั (Plasticity Retention Index, PRI) สูง แต่จะแตกต่างกัน ในเร่ืองปริมาณส่ิงสกปรก
และค่าสี (ค่าสีจะระบุเฉพาะยางแท่ง STR XL และ STR 5L เท่านั้น) ไดแ้ก่ 
 

1. ยางแท่ง STR  XL จะจ ากัดปริมาณส่ิงสกปรก ไม่ เกิน 0.02% และ มีค่าสี  ไม่ เกิน               
4  หน่วยโลวบิอนด ์

 
2. ยางแท่ง STR  5L จะจ ากัดปริมาณส่ิงสกปรก ไม่ เกิน 0.04% และ มีค่าสี  ไม่ เกิน                

6 หน่วยโลวบิอนด ์
 
3. ยางแท่ง STR 5 จะจ ากัดปริมาณส่ิงสกปรก ไม่เกิน 0.04% (ไม่จ  ากัดค่าสี จึงสามารถ

น าไปใชก้บั ผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูง ท่ีไม่เนน้สีสันมากนกั) 
 
4. ยางแท่ง STR  5CV จะจ ากดัปริมาณส่ิงสกปรก ไม่เกิน 0.04% (ไม่จ  ากดัค่าสี จึงสามารถ

น าไปใชก้บั ผลิตภณัฑคุ์ณภาพสูง ท่ีไม่เนน้สีสันมากนกั) 
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ยางแท่ง STR ท่ีผลิตจากยางแหง้ 
 

เป็นยางแท่งท่ีผลิตจากยางแห้ง หรือว ัตถุ ดิบยางท่ีจับตัวกันแล้ว เช่น ยางแผ่นดิบ                
ยางก้อนถ้วย ยางก้นถ้วย ยางแผ่นรมควนั และเศษยางชนิดต่าง ๆ จะมีคุณสมบัติทางกายภาพ         
ไม่สม ่าเสมอ และมกัแปรปรวนตามความหลากหลายของวตัถุดิบ ยางแท่งท่ีผลิตจากยางแห้งแบ่ง
ออกเป็น 4 เกรด ซ่ึงยางแท่งทุกชั้น จะระบุค่าปริมาณส่ิงสกปรก ความอ่อนตวัเร่ิมแรก ดชันีความ
อ่อนตวั ปริมาณเถา้ ปริมาณส่ิงระเหย และปริมาณไนโตรเจน  ไดแ้ก่ 

 
1. ยางแท่ง STR 10  มีค่าปริมาณส่ิงสกปรกไม่เกิน 0.08% ส าหรับค่า Po และ PRI ไม่เกิน 

30 และ 50 ตามล าดบั ไดม้าจากการน ายางกอ้นถว้ย และยางแผน่ดิบคุณภาพดี มาผลิต ท าให้สมบติั
ดา้น Po, PRI และปริมาณส่ิงสกปรกดีกวา่ ยางแท่ง STR 20 

 
2. ยางแท่ง STR 10 CV 
 
3. ยางแท่ง STR 20  เป็นยางแท่งท่ีได้จากการใช้วตัถุดิบท่ีเป็นเศษยางเป็นส่วนใหญ่ ผสม

กบัยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย หรือ ยางแผ่นรมควนั จะจ ากัดค่าปริมาณส่ิงสกปรกไม่เกิน 0.16% 
ส าหรับค่า Po และ PRI ไม่เกิน 30 และ 40 ตามล าดบั 

 
4. ยางแท่ง STR 20 CV 
 
ยางแท่ง CV (Constant Viscosity) นับเป็นยางแท่งท่ีมีความหนืดคงท่ี ด้วยการเติมสาร

ควบคุมความหนืด ท าให้ยางแท่งมีความหนืดอยูใ่นระดบัท่ีควบคุมได ้เช่น ยางแท่ง CV60 ยางจะมี
ค่าความหนืดอยู่ท่ี 55-67 หน่วย เป็นตน้ ซ่ึงการควบคุมความหนืดน่ีเอง ท่ีจะช่วยลดพลงังานใน
ขั้นตอนการบด ผสม ยาง กบัสารเคมี ในกระบวนการผลิตเป็นผลิตภณัฑ ์
 
 ส าหรับประเทศไทยเร่ิมมีการส่งเสริมให้มีการผลิตยางแท่งตั้ งแต่ปี 2511 เป็นต้นมา       
โดยโรงงานยางแท่งแห่งแรกตั้งอยู่ในภาคใตท่ี้จงัหวดัภูเก็ต และจงัหวดันราธิวาส ในระยะเร่ิมตน้
ยางแท่งมีช่ือเรียกทางการว่า TTR  ซ่ึงย่อมาจากค าว่า Thai Tested Rubber ในปี 2539 ได้มีการ
เปล่ียนช่ือเรียกเป็น STR หรือย่อมาจากค าว่า Standard Thai Rubber ประเทศไทยได้ก าหนด
มาตรฐานยางแท่งเป็น STR จ าแนกออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่ STR XL, STR 5L, STR 5, STR 10, 
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STR 20, STR CV โดยยางแท่ง STR 20 เป็นประเภทยางแท่งท่ีมีปริมาณส่งออกมากท่ีสุดของไทย 
ทั้งน้ียางแท่งส่วนใหญ่น าไปใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตยางยานพาหนะ และปัจจุบนัประเทศผูซ้ื้อ    
มีแนวโนม้เปล่ียนมาใชย้างแท่งทดแทนยางแผน่รมควนัมากข้ึน เพราะยางแท่งมีการก าหนดคุณภาพ
เป็นมาตรฐานดีกว่ายางแผ่นรมควนั ท าให้ได้ผลผลิตท่ีดีข้ึน น าไปแปรรูปได้ง่ายกว่าและขนส่ง
เคล่ือนยา้ยโดยเคร่ืองจกัรไดส้ะดวกกวา่ยางแผน่ท่ีตอ้งระมดัระวงัมิให้ฉีกขาด อีกทั้งราคาโดยเฉล่ีย
ยงัถูกกวา่ยางแผน่รมควนั โดยมีขั้นตอนและวธีิการผลิต ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนการผลิตยางแท่ง 

 
วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตยางแท่ง มี 2 อยา่ง คือ ผลิตจากน ้ ายางสดและจากยางแหง้ (ยางแผน่

ดิบและข้ียาง) ถ้าผลิตจากน ้ ายางสดจะได้ยางแท่งท่ีมีคุณภาพดี ส่วนการผลิตจากยางแห้งจะได ้        
ยางแท่งท่ีมีคุณสมบัติของวตัถุดิบท่ีใช้ ซ่ึงยางแท่งจะถูกแบ่งเป็นชั้น ๆ ตามระดับของคุณภาพ       
ไดท้ั้งหมด 5 ระดบั การผลิตยางแท่งของไทย ส่วนใหญ่ใชย้างดิบเป็นวตัถุดิบ โดยมีขั้นตอนจากการ
ตดัยางดิบให้เป็นช้ินเล็ก ๆ ลา้ง อบแห้ง และอดัเป็นแท่งท่ีส่ีเหล่ียมให้ไดข้นาดตามท่ีมาตรฐานได้
ก าหนดไว ้
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ภาพท่ี 3.4  ขั้นตอนการผลิตยางแท่ง 
ท่ีมา: สถาบนัวจิยัยาง 
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มาตรฐานยางแท่ง 
 

Technically Specified Rubber หรือ TSR เป็นช่ือเรียกของยางแท่งโดยทั่วไป ซ่ึงมีการ
ก าหนดมาตรฐานเป็นสากลใช้ร่วมกันทุกประเทศ โดยแบ่งเกรดของยางแท่งแต่ละชั้นไปตาม
พารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น ปริมาณส่ิงสกปรก ปริมาณเถา้ ปริมาณส่ิงระเหย สี และความหนืด เป็นตน้
ส าหรับแต่ละประเทศท่ีเป็นผู ้ผลิตรายใหญ่จะมีการก าหนดมาตรฐานของตนเอง โดย STR 
(Standard Thai Rubber) เป็ น ช่ือย่อตามมาตรฐานของไทย SIR (Standard Indonesia Rubber)       
ของประเทศอินโดนีเซีย และ SMR (Standard Malaysia Rubber) ของประเทศมาเลเซีย โดยประเทศ
ไทยมีมาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองการก าหนด
มาตรฐานยางและวิธีการมดัยางและการบรรจุหีบห่อยางเพื่อการส่งออก ลงวนัท่ี 27 กนัยายน 2548 
ดงัน้ี 
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ตารางที ่3.1  มาตรฐานยางแท่งประเทศไทย วธีิการมดั และการบรรจุหีบห่อเพื่อส่งออก 
 

เกรดและวตัถุดิบ STR XL STR5 STR5 CV STR10 STR10 CV STR20 STR20 CV 
คุณสมบติั น ้ายาง น ้ายาง / ยางแผน่ ยางกอ้น / ยางแผน่ 
ปริมาณส่ิงสกปรกไม่เกิน (%) 0.02 0.04 0.04 0.08 0.08 0.16 0.16 
ปริมาณเถา้ไม่เกิน (%) 0.40 0.60 0.60 0.60 0.60 0.80 0.80 
ปริมาณไนโตรเจนไม่เกิน (%) 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
ปริมาณส่ิงระเหยไม่เกิน*  (%) 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 
ความอ่อนตวัเร่ิมแรกไม่ต ่ากวา่ 35.00 30.00 - 30.00 - 30.00 - 
ดชันีความอ่อนตวัไม่ต ่ากวา่ 60.00 60.00 60.00 50.00 50.00 40.00 40.00 
สี (วดัดว้ยโลวบิอนด)์ ไม่เกิน 4.00 - - - - - - 
ความหนืด ML (1’ + 4’) 100 C - - ** - ** - ** 
แถบสี ฟ้า เขียว

อ่อน 
ตวัอกัษรขาว
บนพ้ืนเขียว 

น ้าตาล ตวัอกัษรขาว
บนพ้ืน
น ้ าตาล 

แดง ตวัอกัษรขาว
บนพ้ืนแดง 

ท่ีมา: ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้แห่งประเทศไทย  
* ขีดจ ากดัของผูผ้ลิต 
** ขีดจ ากดัของผูผ้ลิต คือ  
STR5 CV มีค่าความหนืด 70 (+7, -5), 60 (+7, -5) และ 40 (+7, -5) 
STR10 CV มีค่าความหนืด 60 (+7, -5) 
STR20 CV มีค่าความหนืด 65 (+7, -5) 
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ประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบดา้นอุตสาหกรรมยาง เน่ืองจากเป็นประเทศผูผ้ลิตยางอนัดบั
หน่ึงของโลกจึงมีโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการพฒันาประเทศให้เป็นศูนยก์ลางการผลิตและ
ส่งออกผลิตภณัฑ์แปรรูปเบ้ืองตน้ให้มีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด ้รวมทั้งพฒันาการ
ผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ยางในชั้นปลาย ทั้งน้ีหน่วยงานภาครัฐไดส้นบัสนุนให้มีการใชย้างธรรมชาติใน
ประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยให้มีการเพิ่มการผลิตยางท่ีมีศกัยภาพ พฒันาผลิตภณัฑ์ยาง สร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางให้มากข้ึนโดยมีเป้าหมายเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศเป็นร้อยละ 20 
จากเดิมท่ีมีการใช้เพียงร้อยละ 11 ของผลผลิตทั้ งหมด หรือประมาณ 3.2 – 3.4 แสนตันต่อปี 
เน่ืองจากประเทศผูใ้ชย้างส่วนใหญ่ เช่น จีน ญ่ีปุ่น มีการขยายฐานการผลิตในไทยมากข้ึน 

 
อุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยางเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจไทย 

เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรม พื้นฐานท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศปีละหลายแสนล้านบาท อีกทั้งมี
แนวโนม้การขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองทั้งในดา้นการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก เน่ืองจากยงั
มีความตอ้งการใช้ผลิตภณัฑ์จากอุตสาหกรรมยางและผลิตภณัฑ์ยางในปริมาณท่ีสูง ปัจจยัดงักล่าว
ขา้งตน้ ลว้นส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมยาง และผลิตภณัฑย์าง ยงัคงเป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศท่ี
รัฐบาลควรให้ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีศกัยภาพท่ีสามารถแข่งขนักบัต่างประเทศในเวที
การคา้โลกไดอ้ยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 

 
ตลาดยางพาราประเทศไทย 
 

ตลาดยางของประเทศไทย มี 3 ลกัษณะ คือ ตลาดทอ้งถ่ิน ตลาดกลางยางพารา และตลาด
ซ้ือขายล่วงหน้า ตลาดยางท่ีซ้ือขายโดยมีการส่งมอบยาง (physical market) ภายในประเทศแยก
ออกเป็นตลาดทอ้งถ่ิน และซ้ือขายผา่นตลาดกลางยางพารา 
 

1. ตลาดยางทอ้งถ่ิน  เป็นตลาดท่ีซ้ือขายโดยมีการส่งมอบยางจริงภายในประเทศ ส่วนใหญ่       
อยู่ในภาคใต้และภาคตะวนัออกซ่ึงเป็นแหล่งปลูกยางเดิม มีการซ้ือขายตามชนิดและคุณภาพ         
ของยาง ชาวสวนยางส่วนใหญ่นิยมขายยางผ่านตลาดทอ้งถ่ิน จะเห็นได้จากประมาณร้อยละ 94     
ของปริมาณยางทั้งประเทศ ซ้ือขายผ่านตลาดทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย ร้านคา้ยาง ซ่ึงมีกระจายอยู่ใน  
55 จงัหวดัทัว่ประเทศ ตลาดยางทอ้งถ่ินจะประกอบดว้ยพ่อคา้รับซ้ือยางหลายระดบั เร่ิมตั้งแต่ระดบั
หมู่บา้น ต าบล ระดบัอ าเภอ และระดบัจงัหวดั โรงงานแปรรูปยาง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผูส่้งออกยาง
ดว้ยโดยทัว่ไปจะรับซ้ือยางจากพ่อคา้รายใหญ่ระดบัอ าเภอหรือจงัหวดั ไม่นิยมท่ีจะรับซ้ือยางจาก
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เกษตรกรรายย่อยทัว่ไป เน่ืองจากจะเป็นการยุ่งยากในการจดัการ นอกจากเกษตรกรจะขายยาง         
โดยตนเองแลว้ ในบางจงัหวดั เฉพาะอยา่งยิง่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการรวมกลุ่มขายยางอยู่
เป็นจ านวนมาก และมีการผลิตยางแผ่นรมควนัในรูปของสหกรณ์กองทุนสวนยางในบางจงัหวดั
ทางภาคใต ้ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่การด าเนินการในลกัษณะดงักล่าว      
ยงัไม่แพร่หลายมากนกัเม่ือเทียบกบัการท่ีเกษตรกรผลิตและขายยางโดยล าพงั  

 
2. ตลาดกลางยางพารา  เป็นตลาดท่ีซ้ือขายโดยมีการส่งมอบยางจริง เช่นเดียวกบัตลาด

ทอ้งถ่ินทัว่ไป เร่ิมเกิดข้ึนในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. 2534 ตลาดกลางยางพาราแห่งแรก จดัตั้งท่ีอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ต่อมาใน พ.ศ. 2542 ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานีไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการ 
และใน พ.ศ. 2544 ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชได้ให้บริการซ้ือขายยาง นอกจากการ
ให้บริการซ้ือขายยางประเภทต่าง ๆ เช่น ยางแผน่ดิบ ยางแผน่รมควนั ยางแผน่ผึ่งแห้ง ยางกอ้นถว้ย
และน ้ ายางสดแลว้ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ยงัให้บริการซ้ือขายยางผา่นห้องคา้ยาง ตลาดกลาง
ยางพาราทั้ ง 3 แห่ง มีคลังสินค้าขนาดความจุประมาณ 16 ,000 ตัน ให้บริการเก็บฝากยางแก่
เกษตรกร เอกชน และการเก็บฝากยางตามโครงการแทรกแซงตลาดยางพาราของรัฐบาลดว้ย และ
การให้บริการสนเทศขอ้มูลดา้นยางก็เป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการของตลาดกลางยางพาราทั้ง     
3 แห่ง บทบาทของตลาดกลางยางพาราต่อการซ้ือขายยางภายในประเทศทวีความส าคัญข้ึน        
เร่ือย ๆ ท าใหเ้กษตรกรมีทางเลือกในการขายผลผลิต ผูซ้ื้อมีความมัน่ใจในคุณภาพของยางท่ีประมูล
ผา่นตลาดกลาง และตลาดยางทอ้งถ่ินใชเ้ป็นราคาอา้งอิง ช่วยใหก้ารซ้ือขายมีความเป็นธรรมมากข้ึน 
 

3. ตลาดซ้ือขายล่วงหน้า ตลาดสินคา้เกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (The Agricultural 
Future Exchange of Thailand: AFET หรือ ต.ส.ล.) จดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัการซ้ือขายสินคา้
เกษตรล่วงหนา้ พ.ศ. 2542 ไดเ้ปิดด าเนินการซ้ือขายยางแผน่รมควนัชั้น 3 (RSS 3) คร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ซ้ือขายสัญญาล่วงหน้าระยะเวลา 1-7 เดือน ในระยะแรกท่ีตลาดสินคา้
เกษตรล่วงหน้าเปิดด าเนินการ ปริมาณสัญญาซ้ือขายยางยงัมีจ านวนไม่มากนกั แต่ปัจจุบนัปริมาณ
การซ้ือขายยางไดเ้พิ่มมากข้ึนในอนาคตบทบาทของตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ต่อการคา้และราคา
ยางจะมีเพิ่มมากยิง่ข้ึน 
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คูค้า้ยางพาราของประเทศไทย 
 
 1. ประเทศจีน เป็นตลาดส่งออกหลกัของไทยท่ีมีความตอ้งการน าเขา้ยางพาราจ านวนมาก 
เน่ืองจากปริมาณ ผลผลิตในประเทศยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช ้โดยจีนน าเขา้ยางพาราจาก
ไทยเฉล่ีย 8-9 แสนตนั ต่อปี ทั้งน้ี ในระยะหลงัจีนเร่ิมน าเขา้ยางคอมปาวด์ (ยางพาราผสมสารเคมี) 
ในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนแทน ยางแผน่รมควนัและยางแท่ง เน่ืองจากจีนเรียกเก็บภาษีน าเขา้ยางพาราใน
อตัราร้อยละ 20 ขณะท่ีเก็บภาษียางคอมปาวดใ์นอตัราร้อยละ 0 ภายใตข้อ้ตกลงการเปิดเสรี ACFTA 

 
2. ประเทศอินเดีย  เป็นตลาดส่งออกใหม่ท่ีมีศกัยภาพสูง เน่ืองจากอุตสาหกรรมยานยนตใ์น

อินเดียมีแนวโนม้ ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ขณะท่ีปริมาณผลผลิตยางพาราของอินเดียยงัขยายตวัไม่ทนั
ต่อความตอ้งการใช ้

 
 3. ประเทศมาเลเซีย  แนวโนม้การน าเขา้น ้ ายางขน้ของมาเลเซียยงัคงขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง
ตามการขยายก าลงั การผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์ยาง โดยเฉพาะถุงมือยางและถุงยางคุมก าเนิด 
ซ่ึงมาเลเซียเป็น ผูส่้งออกอนัดบั 1 ของโลก ทั้งน้ีปัจจุบนัมาเลเซียให้ความส าคญักบัการส่งออก
ผลิตภณัฑย์างมากกวา่ การส่งออกยางธรรมชาติ 
 
มาตรการคู่คา้หลกั 
 
 ประเทศจีน มีมาตรการดา้นภาษี โดยก าหนดอตัราภาษีน าเขา้ ยางแผน่รมควนัและยางแท่ง
ในอตัราร้อยละ 20 น ายางข้นร้อยละ 7.5 ขณะท่ียางคอมปาวด์ เสียภาษีน าเข้าในอตัราร้อยละ 0 
ภายใตข้อ้ตกลง ACFTA นอกจากน้ียาง ธรรมชาติทุกประเภทตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 17 และ        
ไม่จ  ากดัปริมาณน าเขา้ แต่ตอ้งขออนุญาตก่อน และตอ้งเป็นบริษทัท่ีรัฐบาลจีน อนุญาตให้น าเขา้ได้
เท่านั้น 
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ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัการผลติและการบริโภคยางของประเทศจีน 
 
 ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีผลิตยางล้อรถมากท่ีสุดในโลก และเป็นประเทศท่ีใช้ยางพารา      
มากท่ีสุดในโลก คิดเป็นร้อยละ 30 ของการบริโภคยางทั่วโลก ท่ีผ่านมาประเทศจีนมีปริมาณ
ยางพาราไม่เพียงพอส าหรับใช้ในประเทศ จึงตอ้งอาศัยการน าเขา้ ปัจจุบนัยางลอ้รถกว่าร้อยละ 70 
ผลิตโดยยางพาราจากต่างประเทศ  ในปี 2556 จีนมีปริมาณการผลิตยางพาราธรรมชาติประมาณ 
8.56 แสนตนั ในขณะเดียวกนัพื้นท่ีปลูกยางพาราในประเทศจีนก็มีปริมาณเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมรถยนต์เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยแหล่งผลิตของจีน คือ มณฑลไห่หนาน และมณฑล
หยุนหนาน นอกจากน้ีจีนก าลงัเร่งลงทุนเพาะปลูกยางพาราในประเทศเพื่อนบา้นของประเทศไทย 
เช่น ประเทศลาว กมัพูชา และเวยีดนาม โดยผลผลิตยางพาราท่ีจีนลงทุนเพาะปลูกในตอนเหนือของ
ประเทศลาว ไดเ้ร่ิมออกสู่ตลาดและส่งออกไปยงัจีนแลว้ 
 
 ปี 2556 ประเทศจีนมีปริมาณการบริโภคยางธรรมชาติประมาณ 8.3 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 
13.7 ในจ านวนน้ีเป็นยางธรรมชาติประมาณ 4.2 ล้านตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.7 ยางสังเคราะห์ 4.1   
ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.49 ในปี 2557 คาดว่าจะมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 หรือประมาณ      
9  ลา้นตนั และมีแนวโนม้ความตอ้งการบริโภคยางธรรมชาติมากข้ึน เน่ืองจากอุตสาหกรรมผลิตยาง
รถยนตมี์การพฒันาและเติบโตอยา่งมาก ดงันั้นจึงมีการคาดการณ์วา่ยางพาราไทย ยงัคงเป็นสินคา้ท่ี
มีศกัยภาพในตลาดจีนต่อไป (ส านกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ณ เมืองกวางโจว, 2557) 
 
 ปัจจุบนัจีนมีโรงงานผลิตยางรถยนต์ประมาณ 300 ราย  ร้อยละ 70 เป็นโรงงานขนาดเล็ก   
ท่ีผลิตยางรถยนตไ์ดเ้ฉล่ีย  ปีละ 400,000 เส้น โดยมีโรงงานขนาดใหญ่เพียง 45 ราย  ท่ีสามารถผลิต
ยางรถยนต์ไดเ้กินกว่าปีละ 1 ลา้นเส้น และมีโรงงานท่ีผลิตยางรถยนต์ได้เกินกว่าปีละ 3 ล้านเส้น  
จ านวนเพียง 3 ราย ในปี 2556 ช่วงคร่ึงปีแรกปริมาณการผลิตรถยนต์ของจีนรวม 5.3 ร้อยลา้นตนั 
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 6.4  เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมา ทั้งน้ีอุตสาหกรรมยางรถยนตใ์น
จีน เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการกระจุกตัวสูง (Concentration)  โดยผู ้ผลิตรายใหญ่ 10 รายเเรก                  
มีผลผลิตรวมกนัถึงร้อยละ 77 ของผลผลิตยางรถยนตร้์อยละ 70 ท่ีผลิตในจีนผลิตโดยบริษทัต่างชาติ 
ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นการกระตุน้การน าเขา้ยางธรรมชาติ เพื่อจะน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมยางรถยนตเ์ป็น
หลกั รวมไปถึงราคายางธรรมชาติท่ีปรับตวัลดลง ยิ่งส่งผลท าให้ผูผ้ลิตยางรถยนต์มีก าไรเพิ่มข้ึน        
จึงมีการผลิตมากข้ึนเช่นกนั พร้อมทั้งกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการน าเขา้มากข้ึนตามไปดว้ย 
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ระหวา่งเดือนมกราคม – มิถุนายน 2557  ประเทศจีนมีการส่งออกยางรถยนตไ์ปยงัหลาย
ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ เมก็ซิโก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ออสเตรเลีย ตามล าดบั โดย
จีนส่งออกยางพาราทั้งหมด 2.66 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.2 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ี
ผา่นมา คิดเป็นมูลค่า 8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.34 จากช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีผา่นมา 
โดยส่งออกไปสหรัฐฯเป็นอนัดบั 1 มีปริมาณ 6.33 แสนตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.63 คิดเป็นมูลค่า 1.92 
พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 6.35 ดงัตารางท่ี 3.1  

 

ตารางที ่3.2 ส่งออกยางรถยนต ์(HS 4011) ของประเทศจีนไปต่างประเทศ 5 อนัดบัแรก 
       ระหวา่งเดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 

ประเทศ ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
2556 ม.ค-มิ.ย

2556 
ม.ค-มิ.ย
2557 

ร้อยละ 2556 ม.ค-มิ.ย
2556 

ม.ค-มิ.ย
2557 

ร้อยละ 

สหรัฐอเมริกา 1,154,252 533,646 633,044 18.63 3,781.50 1,809.21 1,924.09 6.35 
องักฤษ 196,545 86,031 105,875 23.07 667.50 301.51 334.59 10.97 
เมก็ซิโก 156,487 73,223 100,405 37.12 597.43 244.05 296.65 21.56 
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ 

187,052 87,955 105,978 20.49 590.02 265.04 281.00 6.02 

ออสเตรเลีย 161,885 81,385 81,478 0.12 546.47 306.40 268.59 -12.34 
รวม 4,993,586 2,296,837 2,668,921 16.2 16,154.56 7,667.43 8,000.29 4.34 

ท่ีมา :  ส านกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ณ เมืองกวางโจว (2557) 
 
การน าเขา้ยางพาราของประเทศจีน 
 
 เน่ืองจากประเทศจีนผลิตยางพาราได้น้อยมาก ยางพาราส่วนใหญ่จึงเป็นการผลิตเพื่อ
บริโภคในประเทศเท่านั้น จีนมีการน าเขา้ยางธรรมชาติเพื่อผลิตเป็นยางรถยนตเ์พื่อการส่งออกไปยงั
ตลาดโลก  ดงันั้นจีนยงัคงตอ้งพึ่งพาการน าเขา้ยางพาราในปริมาณมาก เน่ืองจากการผลิตในประเทศ
ไม่เพียงพอ ซ่ึงคู่ค้าท่ีส าคัญท่ีสุดของประเทศจีน คือ ประเทศไทย โดยจีนน าเข้ายางของไทย       
ส่วนใหญ่จะไปข้ึนท่าเรือเซ่ียงไฮ ้และชิงเต่า ซ่ึงเมืองชิงเต่าถือเป็นเมืองศูนยก์ลางเศรษฐกิจของ
มณฑลซานตงมีการน าเขา้ยางพารามากท่ีสุดในจีน เน่ืองจากเป็นเขตท่าเรือสินคา้ทณัฑบ์นยางพารา 
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ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 2557 ประเทศจีนน าเข้ายางพาราจากทัว่โลก 3.06               
ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.09 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัในปีท่ีแลว้ คิดเป็นมูลค่า 9.17 พนัล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีท่ีแลว้ร้อยละ 9.83 โดยน าเขา้จากไทย 1.31 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.79 
คิดเป็นมูลค่า 2.90 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.58 ดงัตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที ่3.3  การน าเขา้ยางธรรมชาติ (HS 4001) ของประเทศจีนจากต่างประเทศ ระหวา่งเดือน 

       มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2557 
 

ประเทศ ปริมาณ (ตนั) มูลค่า (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
2556 ม.ค-มิ.ย

2556 
ม.ค-มิ.ย
2557 

ร้อยละ 2556 ม.ค-มิ.ย
2556 

ม.ค-มิ.ย
2557 

ร้อยละ 

ไทย 1,437,896 719,660 913,237 26.9 3,648.41 1,993.23 1,902.67 -4.54 
อินโดนีเซีย 416,980 202,130 219,126 8.41 1,116.34 587.10 471.17 -19.75 
มาเลเซีย 320,401 144,770 188,643 30.3 857.60 423.98 400.66 -5.5 
เวยีดนาม 181,405 60,923 64,761 6.3 459.01 171.38 144.30 -15.8 
พม่า 43,958 12,411 10,060 -19 121.59 37.68 20.11 -46.63 
รวม 2,473,970 1,165,874 1,420,031 21.8 6,396.65 3,287.31 2,988.27 -9.1 

ท่ีมา :  ส านกังานส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ ณ เมืองกวางโจว (2557) 
 
นโยบายการส่งเสริมการปลูกยางพาราของประเทศจีน 
 
 ประเทศจีนเป็นผูบ้ริโภคยางพาราอนัดบั 1 ของโลก โดยเกือบร้อยละ 80 เป็นการน าเขา้จาก
ตลาดโลก การขยายตัวอย่างร้อนแรงของเศรษฐกิจจีนในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ส่งผลให้ความ
ตอ้งการบริโภคยางพาราของจีนปรับตวัเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ท าให้ในแต่ละปี ประเทศจีนต้อง
น าเขา้ยางพาราเป็นจ านวนมาก โดยในปี 2555 ประเทศจีนมีการน าเขา้ยางพารา 2.5 ลา้นตนั หรือ
ประมาณ ร้อยละ 32 ของการคา้ยางพาราทัว่โลก   ความสามารถในการพึ่งพาผลผลิตในประเทศ        
ท่ีอยู่ในระดบัต ่า ส่งผลให้ประเทศจีนมีนโยบายลงทุนขยายสวนยางพาราทั้งในและต่างประเทศ  
เพื่อสร้างความมัน่คงด้านอุปทานให้อุตสาหกรรมของประเทศ โดยรัฐบาลจีนตระหนักถึงความ
เสียหายท่ีจะเกิดข้ึนหากขาดแคลนยางพาราในประเทศ จึงได้ส่งเสริมให้ขยายพื้นท่ีเพาะปลูก
ยางพาราในประเทศอยา่งต่อเน่ือง 
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 นอกจากนั้ น ยงัส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการในประเทศออกไปลงทุนต่างประเทศผ่าน
ยุทธศาสตร์  “Going Global” เพื่อสร้างหลักประกันต่อการจดัหายางพาราให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการบริโภคในประเทศ  
 
 ในช่วงท่ีผ่านมา การขยายพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราในประเทศของจีนท าได้ไม่มากนัก 
เพราะแม้ว่าจีนจะมีพื้นท่ีกวา้งใหญ่ แต่พื้นท่ีท่ีมีสภาพอากาศเหมาะสมกับการปลูกยางพารา             
มีค่อนขา้งจ ากดั ท าให้ผลผลิตยางพาราท่ีคาดวา่จะออกมาในช่วง 10 ปีขา้งหนา้ จะยงัคงไม่เพียงพอ
ต่อความตอ้งการบริโภคในประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึนประมาณร้อยละ 7 ยิ่งไปกว่านั้น เม่ือรวมผลผลิต
ยางพาราของกลุ่มประเทศกัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) กับประเทศจีนเอง             
ก็จะพบว่าผลผลิตท่ีได้ยงัคงไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประเทศจีนอีกเช่นเดียวกัน       
คาดวา่ประเทศจีนจะมีความตอ้งการน าเขา้ยางพาราจากตลาดโลกประมาณ 3 ลา้นตนัในปี 2565 ซ่ึง
มากกว่าปี 2555 ท่ีมีความต้องการน าเข้าเพียง 2 ล้านตัน ดังนั้ น จึงกล่าวได้ว่า การขยายพื้นท่ี
เพาะปลูกยางพาราของจีนและกลุ่มประเทศ CLMV จะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางพาราของ
ประเทศไทยไปประเทศจีนในช่วง 10 ปีข้างหน้า แต่บทบาทของไทยในฐานะซัพพลายเออร์ 
(supplier) หลกัในตลาดยางพาราโลกจะลดความส าคญัลง ขณะท่ีบทบาทของกลุ่มประเทศ CLMV 
จะมีมากข้ึน 
 
 แม้ว่าการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกยางพาราของประเทศจีนและกลุ่มประเทศ CLMV จะไม่
ส่งผลกระทบต่อการส่งออกยางพาราของไทย แต่การเร่งขยายพื้นท่ีเพาะปลูกของกลุ่มประเทศ 
CLMV ในช่วงปี 2549 - 2555 จะท าให้ผลผลิตยางพาราในกลุ่มประเทศดงักล่าวเพิ่มข้ึน ในช่วงปี 
2556 – 2562 จะท าให้กลุ่ม CLMV มีส่วนแบ่งปริมาณผลผลิตยางพาราในโลกเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 9 
ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17 ในปี 2565 ในขณะท่ีไทยจะมีส่วนแบ่งปริมาณผลผลิตในตลาดโลกลดลง 
จากร้อยละ 31  ในปี 2055 เป็นร้อยละ 24 ในปี 2565 ส่งผลให้ราคายางพาราในตลาดโลกจะไม่
สามารถปรับตวัสูงข้ึนไดม้ากเหมือนในอดีต อีกทั้งยงัท าให้ภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน ้ามนัดิบมี
อิทธิพลต่อราคายางพาราเพิ่มข้ึน (ศูนยว์จิยัเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2556) 
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ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัการผลติและการบริโภคยางของประเทศอินโดนีเซีย 
 
 ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีพื้นท่ีปลูกยางมากเป็นอนัดบั 1 ของโลก ในปี 2556 
อินโดนีเซียมีพื้นท่ีปลูกยางประมาณ 22 ล้านไร่ ปริมาณการผลิตยางของประเทศอินโดนีเซียอยู่ท่ี 
3.18 ลา้นตนั โดยอินโดนีเซียตั้งเป้าจะ เพิ่มผลผลิตยางพาราเป็น 3.5 ลา้นตนัในปี 2558  10 ปีท่ีแลว้
การท าสวนยางพาราในอินโดนีเซียยงัไม่มีความเช่ียวชาญเป็นมืออาชีพ และผลผลิตต่อไร่ค่อนขา้ง
ต ่า แต่ปัจจุบันการท าสวนยางในอินโดนีเซียได้เปล่ียนไป และยิ่งรัฐบาลประกาศหนุนให้เป็น
ศูนยก์ลางยางพาราท่ีเกาะสุมาตรา ยิ่งท าให้พฒันามากข้ึน และท าเป็นระบบมากข้ึน ท่ีส าคญัยงัเปิด
โอกาสให้ต่างชาติเขา้ไปลงทุนท าสวนยางพารา และประกอบกิจการแปรรูปยางพาราดว้ย ปัจจุบนัมี
ทั้งนกัลงทุนชาวมาเลเซียเขา้ไปลงทุนสวนยางพาราและมีนกัลงทุนชาวจีนเขา้ไปลงทุนตั้งโรงงาน
แปรรูปเป็นผลิตยางพารา อาทิโรงงานผลิตยาง รถยนต ์เป็นตน้  
 
 เน่ืองจากผูผ้ลิตส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย (Smallholders) การปลูกจึงมีลกัษณะแบบ
สวนป่า กลา้ ยางท่ีใชย้งัเป็นพนัธ์ุเก่า ท าใหมี้ผลิตภาพการผลิต (productivity) ค่อนขา้งต ่า จากขอ้มูล
ของสมาคมยางพารา อินโดนีเซีย (GAPKINDO) อินโดนีเซียมีผลผลิตเฉล่ียประมาณ 880-1,000 
กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ เน่ืองจากขาดการลงทุนปลูกทดแทนตน้ยางเก่าท่ี เส่ือมสภาพซ่ึงให้น ้ ายางนอ้ย
และขาดการพฒันาสายพนัธ์ุท าให้ผลผลิตยางธรรมชาติท่ีไดจึ้งมีน้อยและคุณภาพต ่า เกษตรกรตอ้ง
ยอมขายผลผลิตในราคาท่ีต ่าตามไปดว้ย 
 
 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลอินโดนีเซียไดต้ระหนักถึงจุดอ่อนของยางพาราท่ีเกิดข้ึนเป็นอย่างดี 
ตั้งแต่ปี 2550 กระทรวงเกษตรได้มีโครงการให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้จ  านวน 40 ล้านรูเปียะ           
ต่อเฮกตาร์แก่เกษตรรายยอ่ยเพื่อ ใชใ้นการปลูกยางใหม่ โดยตั้งเป้าหมายขยายพื้นท่ีเพาะปลูกให้ถึง 
1.3 ลา้นเฮกตาร์ภายในปี 2553 และต่อมา ภาครัฐไดข้ยายโครงการออกไปจนถึงปี 2557 โดยหวงัจะ
ให้พื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึนอีก 4 แสนเฮกตาร์รวมทั้งยงั ส่งเสริมการให้ความรู้ดา้นการเพาะปลูกและ
เทคโนโลยีการกรีดเพื่อเพิ่มน ้ ายางแก่เกษตรกร ซ่ึงล่าสุดปี 2555 รัฐบาลวางแผนใช้งบประมาณ         
5 ล้านล้านรูเปียะ หรือประมาณ 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการพฒันาพื้นท่ีปลูก ยางของรัฐ     
โดยลงทุนปลูกยางใหม่เพื่อหวงัจะเพิ่มผลิตภาพการผลิต ให้ไดถึ้ง 1,300 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ภายใน
ปี 2557 
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 การน าเขา้ ในปี 2556 ประเทศอินโดนีเซีย มีการน าเขา้ยางธรรมชาติปริมาณมากกวา่  
24,586 ตนั โดยน าเขา้จากประเทศมาเลเซียเป็นหลกั รองลงมาคือประเทศเวยีดนามและประเทศไทย 
เน่ืองจากท าเลประเทศท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนัของ ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ท าใหค้่าใชจ่้ายในการ
ขนส่งนั้นถูกกวา่ท่ีจะน าเขา้จากประเทศอ่ืน ประกอบ กบันกัลงทุนของมาเลเซียเขา้ไปลงทุนใน
อินโดนีเซียเป็นจ านวนมาก จึงท าใหมี้การน าเขา้จากประเทศมาเลเซีย มากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ   
 
 ดา้นการส่งออก ประเทศอินโดนีเซียเป็นผูผ้ลิตและส่งออกยางพารามากเป็นอนัดบั 2 ของ 
โลกรองจากประเทศไทย โดยในปี 2556 มีปริมาณการส่งออกมากกว่า 2.71 ล้านตนั โดยมีการ
ส่งออกยางแท่งมากสุด ปริมาณ 2.62 ล้านตนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97 รองลงมาคือยางแผ่น
รมควนั คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3  และส่งออกผลิตภณัฑ์ยางทั้งส้ิน 2,020 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยมี
การส่งออกยางลอ้มาก ท่ีสุด คือ 1,705 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 รองลงมา
คือถุงมือยาง สายพาน และหลอด และท่อ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 113 และ 1 ตามล าดบั  โดยผลผลิต
ประมาณ ร้อยละ 90 จะถูกน าไปแปรรูปเป็นยางแท่งเพื่อส่งออกไปยงัตลาดส่งออกหลกั ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา จีน และญ่ีปุ่น 
 
 นโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมยางของประเทศอินโดนีเซีย คือการวางแผนเติบโตทาง
เศรษฐกิจมาตั้ งแต่ปลายปี 2554 โดยมีนโยบายในเร่ืองของยางพารา คือ วางแผนให้ใช้พื้นท่ี        
เกาะสุมาตราพฒันาเป็นศูนยก์ลางการผลิตและแปรรูปปาลม์ น ้ามนัและยางพารา 
 
 นอกจากการดูแลอย่างต่อเน่ืองของภาครัฐ ประเทศอินโดนีเซียยงัมีขอ้ได้เปรียบในด้าน
ตน้ทุนการผลิตยาง กล่าวคือ ไม่มีการเก็บเงินสงเคราะห์หรือค่า CESS เหมือนอย่างประเทศไทย 
ต้นทุนการส่งออกจึงถูกกว่า ท าให้สามารถแข่งขันทางด้านราคาได้ประกอบกับอินโดนีเซียมี
ประชากรและก าลงัแรงงานจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็น แรงงานท่ีขาดทกัษะ ค่าจา้งในการกรีดยาง
และค่าจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมยางแปรรูปยงัอยู่ในระดบัต ่าและถูก กว่าเม่ือเทียบกบัแรงงาน
ประเทศไทย จึงท าให้ผลผลิตยางธรรมชาติจากประเทศอินโดนีเซียสามารถขายไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่
คู่แข่ง รายอ่ืนในตลาดโลกไดไ้ม่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีก าลงัฟ้ืนตวั 
ผูผ้ลิตในอุตสาหกรรม ยางลอ้หลายบริษทัให้ความส าคญักบัตน้ทุนวตัถุดิบท่ีถูกลงภายใตก้ารรักษา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางขั้นสุดท้าย (End products) เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได ้       
โดยจะท าการซ้ือยางจากโรงงานท่ีผา่นมาตรฐาน กระบวนการผลิตและคุณภาพสินคา้ตามท่ีก าหนด 
ซ่ึงโรงงานแปรรูปยางในอินโดนีเซียหลายแห่งมีศกัยภาพและ สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
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ตรวจสอบเหล่าน้ีได้ดังนั้ นแนวโน้มการน าเข้ายางจากประเทศผูผ้ลิตอย่างประเทศไทย หรือ
อินโดนีเซีย ราคาเปรียบเทียบ (Relative price) จึงเป็นข้อพิจารณาท่ีส าคัญ ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า 
อินโดนีเซียจดัเป็นคู่แข่งทางดา้นการผลิตท่ีน่าจบัตามองของไทย เน่ืองจากขอ้ ไดเ้ปรียบทางดา้น
แรงงาน การมีพื้นท่ีมาก ท าให้มีโอกาสขยายพื้นท่ีเพาะปลูกและผลผลิตเพิ่มข้ึน อีกทั้งมีต้นทุน         
การผลิตอยูใ่นระดบัต ่า จึงสามารถขายผลผลิตในตลาดโลกไดใ้นราคาท่ีถูกกวา่ เหล่าน้ีจึงเป็นสาเหตุ
ท าให้ประเทศไทยถูก  แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไป นอกจากน้ีการเร่งพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ (Yield) ซ่ึงได้รับจากการสนับสนุนจากภาครัฐ       
อยา่งต่อเน่ือง อาจท าให้ประเทศอินโดนีเซียแซงหนา้กลายเป็นประเทศผูผ้ลิต และส่งออกยางพารา
เป็นอนัดบัหน่ึงของโลกไดจึ้งนบัเป็นความทา้ทายอยา่งยิง่ของประเทศไทย 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 
การวเิคราะห์การส่งออกยางแท่งของประเทศไทย แบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 
 ส่วนท่ี 1  การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative 
Advantage : RCA) ของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย เพื่อดูความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในการส่งออกยางแท่ง 
  
 ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share : CMS) เพื่อวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการส่งออกยางแท่ง เปรียบเทียบกบัประเทศอินโดนีเซีย 
 
ผลการวเิคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบทีป่รากฏ (Revealed Comparative Advantage: 
RCA) 
 
 การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) น้ีเป็นการวิเคราะห์ความ
ไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของการส่งออกยางแท่งของประเทศไทย และประเทศคู่แข่ง คือ ประเทศ
อินโดนีเซีย ในตลาดประเทศจีน เพื่อดูระดบัความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศอินโดนีเซียใน
ตลาดประเทศจีน ว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด โดยใช้ขอ้มูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลารายปีระหวา่งปี 
2546 – 2557 ซ่ึงหากค่า RCA ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกวา่ 1 แสดงวา่ประเทศนั้นมีความไดเ้ปรียบโดย
เปรียบเทียบในการส่งออกในช่วงเวลาดังกล่าว แต่ถ้าหากค่า RCA ท่ีค  านวณได้มีค่าน้อยกว่า 1 
แสดงวา่ประเทศนั้นไม่มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกในช่วงเวลาดงักล่าว  
 
 การค านวณค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) นั้น ใช้ขอ้มูลในการ
ส่งออกสินคา้ทั้งหมด (ตาราง 4.1) ขอ้มูลการส่งออกยางแท่งระหว่างปี 2546 – 2557 (ตาราง 4.2)  
ขอ้มูลค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) (ตาราง 4.3)  ซ่ึงจากขอ้มูลสามารถ
น ามาค านวณหาค่า RCA และอตัราการเปล่ียนแปลง RCA ไดด้งัน้ี 
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 1.  การค านวณค่า RCA ประเทศไทยในปี 2546 ค านวณได ้ดงัน้ี 
    
   RCA ไทย  =  (Xij / Xi) / (Xwj / Xw) 
     = (209.65 / 8,826.84) / (538.28 / 412,759.80) 
     = 0.0238 / 0.0013 
     = 18.21 
 
 2.  การค านวณค่า RCA ประเทศอินโดนีเซียในปี 2546 ค านวณได ้ดงัน้ี 
 
   RCA อินโดนีเซีย  =  (Xij / Xi) / (Xwj / Xw) 
     = (105.24 / 5,746.97) / (538.28 / 412,759.80) 
     = 0.0183 / 0.0013 
     = 17.04 
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ตารางที ่4.1  มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดไปประเทศจีน ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 – 2557 
 

ปี มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมด (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ไทย อินโดนีเซีย อ่ืน ๆ รวม 

2546 8,826.84 5,746.97 398,185.98 412,759.80 
2547 11,540.51 7,215.67 542,472.57 561,228.75 
2548 13,991.89 8,436.96 637,523.92 659,952.76 
2549 17,962.43 9,605.74 763,892.70 791,460.87 
2550 22,665.75 12,464.21 920,985.49 956,115.45 
2551 25,656.74 14,322.94 1,092,582.53 1,132,562.20 
2552 24,896.94 13,663.78 966,994.48 1,005,555.20 
2553 33,193.37 20,795.19 1,342,013.05 1,396,001.60 
2554 39,039.80 31,337.08 1,673,018.02 1,743,394.90 
2555 38,551.21 31,935.99 1,747,712.01 1,818,199.20 
2556 38,522.68 31,424.28 1,880,045.36 1,949,992.32 
2557 38,391.40 24,523.79 1,899,170.80 1,962,085.99 

ท่ีมา: International Trade Centre (2015) 
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ตารางที ่4.2  มูลค่าการส่งออกยางแท่งไปประเทศจีน ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 – 2557 
 

ปี มูลค่าการส่งออกยางแท่ง (ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ไทย อินโดนีเซีย อ่ืน ๆ รวม 

2546 209.65 105.24 223.40 538.28 
2547 280.81 221.87 361.67 864.35 
2548 331.80 338.43 582.15 1,252.38 
2549 501.98 635.67 930.36 2,068.01 
2550 765.70 628.57 1,018.17 2,412.44 
2551 1,166.44 885.71 1,090.83 3,142.97 
2552 738.01 609.32 607.34 1,954.68 
2553 1,574.07 1,247.50 1,512.22 4,333.79 
2554 3,103.04 1,994.19 2,344.97 7,442.20 
2555 2,437.02 1,311.57 1,591.00 5,339.59 
2556 2,284.93 1,095.13 1,399.21 4,779.27 
2557 1,988.91 698.29 995.08 3,682.28 

ท่ีมา: International Trade Centre (2015) 
 
 ซ่ึงจากตาราง 4.1 และ ตาราง 4.2  สามารถค านวณดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ี
ปรากฏ (RCA) ของประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ไดด้งัน้ี 
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ตารางที ่4.3  ค่าดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) ของยางแท่งของประเทศไทย 
          และประเทศอินโดนีเซีย ในตลาดประเทศจีน ระหวา่งปี พ.ศ. 2546 – 2557 
 

ปี ค่าค านวณดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (RCA) 
 RCA ไทย RCA อินโดนีเซีย 

2546 18.21 14.04 
2547 15.80 19.97 
2548 12.50 21.14 
2549 10.70 25.33 
2550 13.39 19.99 
2551 16.38 22.28 
2552 15.25 22.94 
2553 15.28 19.32 
2554 18.62 14.91 
2555 21.53 13.98 
2556 24.20 14.22 
2557 27.60 15.17 
เฉล่ีย 17.45 18.61 

ท่ีมา :  จากการค านวณ 
 
 ผลจากการค านวณค่า RCA ยางแท่งของประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย จากตาราง       
ท่ี 4.3 พบว่าประเทศไทย มีค่า RCA ในปี 2546 เท่ากบั 15.80  และปี 2557 มีค่า RCA เพิ่มข้ึนเป็น 
27.60 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 17.45 ส่วนประเทศอินโดนีเซียมีค่า RCA ในปี 2546 เท่ากับ 14.04 และ       
ปี 2557 มีค่า RCA เพิ่มข้ึนเป็น 15.17มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.6  ตามผลการการค านวณค่า RCA ยางแท่ง
ของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ต่างก็มีค่า RCA มากกว่า 1 อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2546 – 
2557 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ทั้งประเทศไทยและและเทศอินโดนีเซีย มีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในการส่งออกยางแท่งไปยงัประเทศจีน (ภาพท่ี 4.1) 
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ภาพที ่4.1  ผลการวเิคราะห์ความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏในการส่งออกยางแท่งของ 
                  ประเทศไทยและคู่แข่ง ปี พ.ศ. 2546 – 2557 
ท่ีมา :  จากการค านวณ 
 
ผลการวเิคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงที ่(Constant Market Share: CMS)  
 
 การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดยางแท่งของประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซียในตลาด
ประเทศจีน โดยใช้แบบจ าลองส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share: CMS) ท าให้ทราบว่า 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกยางแท่งของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ท่ีส่งออกไปยงั
ประเทศจีน มีมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง มีผลมาจากปัจจยัใดบา้งเป็นส าคญั จากปัจจยั  4  ปัจจยั คือ 
การขยายตวัของการส่งออกโลก  การกระจายตลาดของประเทศคู่ค้า  การแข่งขนัท่ีแท้จริงของ
ประเทศผูส่้งออก และการส่งเสริมการส่งออกหรือการปรับการส่งออกท่ีถูกหรือผิดทิศทางของ
ประเทศผูส่้งออก โดยใชข้อ้มูลการส่งออกยางแท่งของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย เฉล่ีย 2 
ช่วง คือ พิจารณาช่วงปี 2550 – 2553 ใช้ช่วงปี 2546 – 2549 เป็นปีฐานหรือปีตั้งตน้ และพิจารณา
ช่วงปี 2554 – 2557 โดยใชช่้วงปี 2550 – 2553 เป็นปีฐานหรือปีตั้งตน้ ซ่ึงไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
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ผลจากการขยายตวัของการส่งออกของโลกทั้งหมด 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าอตัราการขยายตวัการส่งออกรวมของโลกในช่วงปี ปี 2550 – 2553 
เทียบกับช่วงปี 2546 – 2549 คิดเป็นร้อยละ 0.4606 และในช่วงปี 2554 – 2557 เทียบกับช่วงปี        
2550 – 2553 มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 0.2707 ซ่ึงขยายตวัลดลงจากช่วงปี 2550 – 2553 แต่อยา่งไร
ก็ตามยงัคงถือวา่อตัราการขยายตวัทั้ง 2 ช่วงดงักล่าวมีค่าเป็นบวก ซ่ึงแสดงวา่การขยายตวัของตลาด
ส่งออกรวมของโลกยงัคงเพิ่มข้ึน 
 
 อตัราการการขยายตวัของการส่งออกยางแท่งของโลก (ตารางท่ี 4.4) ในช่วงปี 2550 - 2553 
เทียบกับช่วงปี 2546 – 2549 คิดเป็นร้อยละ 0.9466 และในช่วงปี 2554 – 2557 เทียบกับช่วงปี         
2550 – 2553 มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 0.7400 ขยายตวัลดลงจากช่วงปี 2550 – 2553 แต่ทั้ง 2 ช่วง
ยงัคงมีอตัราการขยายตวัเป็นค่าบวก แสดงวา่ การส่งออกยางแท่งของตลาดโลกยงัเพิ่มข้ึนตามการ
ส่งออกสินคา้ทุกชนิดในตลาดโลกท่ีขยายตวั 
 
 การขยายตัวของการส่งออกยางแท่งไปยงัตลาดประเทศจีน (ตารางท่ี 4.4) ในช่วงปี            
2550 – 2553 เทียบกบัช่วงปี 2546 – 2549 คิดเป็นร้อยละ 1.5077 และในช่วงปี 2554 – 2557 เทียบ
กบัช่วงปี 2550 – 2553 มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 0.7936 ขยายตวัลดลงจากช่วงปี 2550 – 2553 แต่
ยงัคงมีการขยายตวัเป็นค่าบวกทั้ง 2 ช่วง แสดงวา่การส่งออกยางแท่งไปยงัตลาดประเทศจีนเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงเป็นไปตามการขยายตวัของการส่งออกรวมของโลก และการส่งออกยางแท่งของโลก 
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ตารางที ่4.4  อตัราการขยายตวัของการส่งออกของโลกรวมของโลก อตัราการขยายตวัของการ 
        ส่งออกยางแท่งของโลก และอตัราการขยายตวัของการส่งออกยางแท่งในตลาด 
         ประเทศจีน ในช่วงปี 2550 – 2553 โดยปี 2546 -2549 เป็นปีฐาน และ  
        ช่วงปี 2554 – 2557 โดยปี 2550 – 2553 เป็นปีฐาน 

 
หน่วย : ร้อยละ 

อตัราการขยายตวั ช่วงปี 2550 – 2553 ช่วงปี 2554 – 2557 
ปี 2546 -2549 เป็นปีฐาน ปี 2550 – 2553 เป็นปีฐาน 

อตัราการขยายตวัการส่งออกรวมของโลก 0.4606 0.2707 
อตัราการขยายตวัของการส่งออกยางแท่ง
ของโลก 

0.9466 0.7400 

อตัราการขยายตวัของการส่งออกยางแท่ง
ในตลาดประเทศจีน 

1.5077 0.7936 

ท่ีมา :  จากการค านวณ 
 
 
ตารางที ่4.5   การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (CMS) ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกยางแท่ง 
                      ของประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงปี 2550 – 2553 โดยปี 2546 -2549 
                      เป็นปีฐานหรือปีตั้งตน้ 
 

หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง ช่วงปี 2550 – 2553 โดยใชปี้ 2546 -2549 เป็นปีฐาน 

ไทย อินโดนีเซีย 
ผลจากการขยายตวัของการส่งออกของโลกทั้งหมด 313.37 307.93 
ผลจากการกระจายตลาด 185.76 182.53 
ผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง 92.06 10.77 
ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก 138.80 16.24 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออก 730.00 517.47 

ท่ีมา :  จากการค านวณ 
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ประเทศไทย 
  
 ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกยางแท่งของประเทศไทย ในช่วงในช่วง
ปี 2550 - 2553 โดยปี 2546 -2549 เป็นปีฐาน  (ตารางท่ี  4.5) ประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากับ 730         
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีสาเหตุมาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 1.  ผลจากการขยายตวัการส่งออกทั้งหมดของโลก มีมูลค่าเท่ากับ 313.37 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ซ่ึงมีค่าเป็นบวก เป็นผลท าใหก้ารส่งออกของประเทศไทยขยายตวั 
 
 2.  ผลจากการกระจายตลาด เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าการส่งออกยาง
แท่งของประเทศไทย เท่ากบั 185.76 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ จากการท่ีประเทศไทยมีการส่งออกยาง
แท่งไปยงัตลาดประเทศจีนท่ีมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 1.5077 (ตารางท่ี 4.4) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีอตัรา
การขยายตวัสูง และมีค่าเป็นบวก เป็นสาเหตุท่ีท าให้ผลการกระจายตลาดมีค่าเป็นบวก นัน่แสดงวา่
ประเทศไทยมีการส่งออกยางแท่งไปยงัประเทศท่ีมีการขยายตวัของตลาดสูง ซ่ึงเป็นผลดีต่อการ
ส่งออกของประเทศไทยตามไปดว้ย 
 
 3.  ผลจากการแข่งขนั มีมูลค่า 92.06 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ผลดงักล่าวมีค่าเป็นบวก แสดงวา่
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกยางแท่ง กบัประเทศคู่แข่งในตาดประเทศจีน 
 
 4.  ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก มีมูลค่าเท่ากบั 138.80 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงมีค่า
เป็นบวก แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยมีการส่งเสริมหรือขยายการส่งออกไปยงัตลาดท่ีก าลงัขยายตวั 
  
 ดงันั้น การส่งออกยางแท่งของประเทศไทยไปยงัตลาดประเทศจีน ในช่วงในช่วงปี 2550 -  
2553  ท่ีเพิ่มข้ึน 730 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นผลมาจาก การขยายตวัการส่งออกของโลกมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ผลจากการกระจายตลาด  ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก และผลจากการแข่งขนั
ท่ีแทจ้ริง ตามล าดบั 
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ประเทศอินโดนีเซีย 
 
 จากตารางท่ี 4.5 การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกยางแท่งของประเทศอินโดนีเซีย ในช่วง
ปี 2550 - 2553 โดยปี 2546 -2549 เป็นปีฐานหรือปีตั้ งต้น มีมูลค่าเท่ากับ 517.47  ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ โดยมีสาเหตุมาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 1.  ผลจากการขยายตวัการส่งออกทั้งหมดของโลก มีมูลค่าเท่ากับ 307.93 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ซ่ึงมีค่าเป็นบวก เป็นผลท าใหก้ารส่งออกยางแท่งของประเทศอินโดนีเซียขยายตวั 
 
 2.  ผลจากการกระจายตลาด ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าการส่งออกยางแท่ง       
ของประเทศอินโดนีเซีย เท่ากบั 182.53 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นไปตามผลจากการท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย การส่งออกยางแท่งไปยงัตลาดประเทศจีนท่ีมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 1.5077  (ตาราง
ท่ี 4.4) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีอตัราการขยายตวัสูง และมีค่าเป็นบวก เป็นสาเหตุท่ีท าให้ผลการกระจาย
ตลาดมีค่าเป็นบวก นั่นแสดงว่าประเทศอินโดนีเซียมีการส่งออกยางแท่งไปยงัประเทศท่ีมีการ
ขยายตวัของตลาดสูง 
 
 3.  ผลจากการแข่งขนั มีมูลค่า 10.77 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ผลดงักล่าวมีค่าเป็นบวก แสดงวา่
ประเทศอินโดนีเซีย มีความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกยางแท่ง กบัประเทศคู่แข่งในตาด
ประเทศจีน 
 
 4.  ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก มีมูลค่าเท่ากบั 16.24 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงมีค่า
เป็นบวก แสดงให้เห็นวา่ประเทศอินโดนีเซียมีการส่งเสริมหรือขยายการส่งออกไปยงัตลาดท่ีก าลงั 
ขยายตวัสูง 
  
 ดงันั้น การส่งออกยางแท่งของประเทศอินโดนีเซีย ไปยงัตลาดประเทศจีน ในช่วงปี 2550 - 
2553  ท่ีเพิ่มข้ึน 517.47 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลมาจาก การขยายตวัการส่งออกของโลกมากท่ีสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ผลจากการกระจายตลาด  ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก และผลจากการแข่งขนั
ท่ีแทจ้ริง ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6   การวิเคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (CMS) ในการเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกยางแท่ง 
                      ของประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงปี 2554 - 2557 โดยปี 2550 - 2553 
                      เป็นปีฐานหรือปีตั้งตน้ 
 

หน่วย : ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลง ช่วงปี 2554 - 2557 โดยใชปี้ 25450– 2553 เป็นปีฐาน 

ไทย อินโดนีเซีย 
ผลจากการขยายตวัของการส่งออกของโลกทั้งหมด 785.22 623.68 
ผลจากการกระจายตลาด 56.85 45.15 
ผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง 306.84 -132.03 
ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก 243.51 -104.78 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออก 1,392.42 432.02 

ท่ีมา :  จากการค านวณ 
 
ประเทศไทย 
  
 ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกยางแท่งของประเทศไทย ในช่วงในช่วง
ปี 2554 - 2557 โดยปี 2550 – 2553 เป็นปีฐานหรือปีตั้งตน้ (ตารางท่ี 4.6) ประเทศไทยมีมูลค่าเท่ากบั 
1,392.42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีสาเหตุมาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 1.  ผลจากการขยายตวัการส่งออกทั้งหมดของโลก มีมูลค่าเท่ากบั 785.22 ลา้นดอลลาร์
สหรัฐฯ ซ่ึงมีค่าเป็นบวก เป็นผลท าใหก้ารส่งออกของประเทศไทยขยายตวั 
 
 2.  ผลจากการกระจายตลาด เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าการส่งออกยาง
แท่งของประเทศไทย เท่ากบั 56.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ จากการท่ีประเทศไทยมีการส่งออกยาง
แท่งไปยงัตลาดประเทศจีนท่ีมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 0.7936 (ตารางท่ี 4.4) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีอตัรา
การขยายตวั และมีค่าเป็นบวก เป็นสาเหตุท่ีท าให้ผลการกระจายตลาดมีค่าเป็นบวก นั่นแสดงว่า
ประเทศไทยมีการส่งออกยางแท่งไปยงัประเทศท่ีมีการขยายตวัของตลาด ซ่ึงเป็นผลดีต่อการส่งออก
ของประเทศไทยตามไปดว้ย 
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 3.  ผลจากการแข่งขัน มีมูลค่า 306.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ผลดังกล่าวมีค่าเป็นบวก    
แสดงว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกยางแท่ง กับประเทศคู่แข่งในตาด
ประเทศจีน 
 
 4.  ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก มีมูลค่าเท่ากบั 243.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงมีค่า
เป็นบวก แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยมีการส่งเสริมหรือขยายการส่งออกไปยงัตลาดท่ีก าลงั ขยายตวั 
  
 ดงันั้น การส่งออกยางแท่งของประเทศไทยไปยงัตลาดประเทศจีน ในช่วงในช่วงปี 2554 – 
2557  ท่ีเพิ่มข้ึน 1,392.42 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นผลมาจาก การขยายตวัการส่งออกของโลกมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง  ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก และผลจาก
การกระจายตลาด ตามล าดบั 
 
ประเทศอินโดนีเซีย 
 
 จากตารางท่ี 4.6 การเปล่ียนแปลงมูลค่าการส่งออกยางแท่งของประเทศอินโดนีเซีย ในช่วง
2554 - 2557 โดยปี 2550 – 2553 เป็นปีฐาน มีมูลค่าเท่ากับ 432.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมี
สาเหตุมาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
 1.  ผลจากการขยายตวัการส่งออกทั้งหมดของโลก มีมูลค่าเท่ากบั 623.68 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ซ่ึงมีค่าเป็นบวก เป็นผลท าใหก้ารส่งออกยางแท่งของประเทศอินโดนีเซียขยายตวั 
 
 2.  ผลจากการกระจายตลาด ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าการส่งออกยางแท่งของ
ประเทศอินโดนีเซีย เท่ากบั 45.15 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นไปตามท่ีประเทศอินโดนีเซียส่งออก
ยางแท่งไปยงัตลาดประเทศจีนท่ีมีอตัราการขยายตวัร้อยละ 0.7936 (ตารางท่ี 4.4) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมี
อตัราการขยายตวั และมีค่าเป็นบวก เป็นสาเหตุท่ีท าให้ผลการกระจายตลาดมีค่าเป็นบวก นัน่แสดง
วา่ประเทศอินโดนีเซียมีการส่งออกยางแท่งไปยงัประเทศท่ีมีการขยายตวัของตลาด 
 
 3.  ผลจากการแข่งขนั มีมูลค่า 132.03 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ผลดงักล่าวมีค่าเป็นลบ แสดงวา่
ประเทศอินโดนีเซีย มีความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกยางแท่งนอ้ยกวา่ประเทศคู่แข่งในตาด
ประเทศจีน  
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 4.  ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก มีมูลค่าเท่ากบั 104.78  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงมีค่า
เป็นลบ แสดงให้เห็นว่าประเทศอินโดนีเซียลดการส่งเสริมหรือลดการส่งออกไปยงัตลาด ท่ีก าลงั
ขยายตวั 
  
 ดงันั้น การส่งออกยางแท่งของประเทศอินโดนีเซีย ไปยงัตลาดประเทศจีน ในช่วงปี 2554 – 
2557  ท่ีเพิ่มข้ึน 432.02 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นผลมาจาก การขยายตวัการส่งออกของโลกมาก
ท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ ผลจากการกระจายตลาด  ในขณะท่ีผลจากการแข่งขนัท่ีแทจ้ริง และผลจาก
การปรับทิศทางการส่งออก มีค่าเป็นลบ ซ่ึงไม่มีผลต่อการเพิ่มข้ึนของการส่งออกยางแท่งของ
ประเทศอินโดนีเซีย 
 
 



63 

 

บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 
 ยางพารา ถือเป็นสินคา้ทางการเกษตรท่ีมีความส าคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไทย 

โดยยางพาราท่ีผลิตไดใ้นประเทศไทยจะถูกส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ มากกวา่ร้อยละ 80

ของการผลิตทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือจะเป็นการใช้ภายในประเทศ ในปี 2557 ยางพารามีมูลค่าการ

ส่งออกทั้งส้ิน 193,754.8 ลา้นบาท จากการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของประเทศไทย ซ่ึงลดลงจากปี  

2556 มีมูลค่าการส่งออกทั้งส้ิน 249,296.4 ลา้นบาท เน่ืองจากราคายางปี 2557 ปรับตวัลดลงมาก ซ่ึง

เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกขยายตวัในอตัราชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะเศรษฐกิจ

ประเทศกลุ่ม G3 ประกอบกบัเศรษฐกิจประเทศจีนซ่ึงเป็นผูบ้ริโภคยางอนัดบั 1 ของโลก เร่ิมชะลอ

ตวัลง ส่งผลให้ความตอ้งการใช้ยางของโลกอยูใ่นระดบัต ่า ในขณะท่ีผลผลิตยางของโลกขยายตวั

เพิ่มข้ึน  

 ประเทศไทยส่งออกยางพาราหลายประเภท ได้แก่  ยางแผ่นรมควนั ยางแท่ง น ้ ายางข้น  
เป็นตน้ แต่ประเภทท่ีมีมูลค่าส่งออกสูงสุด คือ ยางแท่ง ซ่ึงมีสัดส่วนการส่งออกในปี 2557 คิดเป็น
ร้อยละ 43.67 ของการส่งออกยางพาราทุกประเภท โดยมีตลาดส่งออกหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ประเทศ
จีน ประเทศเกาหลีใต ้และประเทศญ่ีปุ่น เป็นต้น โดยเฉพาะตลาดประเทศจีน นบัเป็นตลาดอนัดบั
หน่ึงของการส่งออกยางแท่งของประเทศไทย เพราะมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 54 ของการ
น าเขา้ยางแท่งทั้งหมดในตลาดประเทศจีน ส่วนประเทศคู่แข่งท่ีส าคญั คือ ประเทศอินโดนีเซีย  
 
 ในส่วนของตลาดส่งออกยางแท่งของประเทศไทย คือตลาดประเทศจีน พบวา่การส่งออก
ทั้งหมดของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2546 – 2557 มีมูลค่าการส่งออกเฉล่ีย 1,281.86  ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และในปี 2557 มีมูลค่าการส่งออก 1,843.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงจากปี 2556 ท่ีมี
มูลค่า 2,428.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เน่ืองมาจากราคายาง ปี 2557 ปรับตัวลดลงมากสาเหตุ       
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจประเทศจีนท่ีชะลอตวั เป็นผลใหค้วามตอ้งการใชย้างยูใ่นระดบัต ่า 
ประกอบกบัประเทศจีนยงัสต็อกยางไทยอยู่ในระดบัสูงในขณะท่ีผูน้ าเข้าจากประเทศจีนมีการ
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คาดการณ์ว่าราคายางอาจจะปรับตัวลดลงจึงชะลอการสั่งซ้ือ เพื่อรอราคาท่ีต ่ากว่าในอนาคต  
อยา่งไรก็ตามถึงแมป้ระเทศไทยจะยงัเป็นผูส่้งออกอนัดบัหน่ึงแลว้ยงัมีประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงเป็น
ประเทศท่ีประเทศจีนน าเขา้ยางแท่งเป็นอนัดบัท่ีสองรองจากประเทศไทย ซ่ึงถึงแมว้า่สัดส่วนการ
น าเขา้ยางแท่งจากประเทศอินโดนีเซียจะยงัคงต ่ากว่าประเทศไทย แต่ว่าในอนาคตหากเศรษฐกิจ
ของประเทศจีนมีแนวโน้มขยายตวัข้ึนโดยเฉพาะตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ ซ่ึงจะส่งผลต่อความ
ตอ้งการใชย้างแท่งเพื่อผลิตยางลอ้รถยนตม์ากข้ึน ดงันั้นประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงถือวา่เป็นประเทศท่ี
มีความโดดเด่นในการผลิตยางแท่ง เน่ืองจากมีวตัถุดิบท่ีเหมาะสมกบัการผลิตยางแท่ง และมีขอ้
ไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุนวตัถุดิบท่ีต ่ากว่า อาจจะหันมาส่งเสริมการส่งออกไปยงัตลาดประเทศจีน
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงอาจจะส่งกระทบกบัต่อส่วนแบ่งยางแท่งของประเทศไทยในตลาดในประเทศจีนได ้
ดงันั้น ในการศึกษาวา่ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการน าเขา้ยางแท่งของประเทศไทย
ในตลาดประเทศจี โดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งคือประเทศอินโดนีเซีย พอสรุปผลการศึกษาได้
ดงัน้ี 
 
 จากการศึกษาการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการแข่งขนัการส่งออกยางแท่งของประเทศไทย 
และประเทศคู่แข่ง คือ ประเทศอินโดนีเซีย ในตลาดประเทศจีน ในช่วงเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี 2546 – 
2557 โดยแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 
 ส่วนท่ี 1  การวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ (Revealed Comparative 
Advantage : RCA) ของประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย เพื่อดูความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในการส่งออกยางแท่ง ในตลาดประเทศจีน ในช่วงเวลา 12 ปี ตั้งแต่ปี 2546 – 2557 พบวา่  
 
 ประเทศไทย มีค่า RCA 2545 เท่ากบั 18.21,  15.80,  12.50,  10.70,  13.39,  16.38,  15.25,  
15.28,  18.62,  21.53,  24.20,  และ 27.60 ตามล าดับ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 17.45 ส่วนแบ่งการตลาด       
อ ยู่ ท่ี ร้ อ ยล ะ  38 .9 ,  32.5,  26.5,  24.3,  31.7,  37.1,  37.8,  36.3,  41.7,  45.6,  47.8 และ  54.0 
ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียร้อยละ 37.9 
 
 ประเทศอินโดนีเซีย มีค่า RCA เท่ากบั 14.04,  19.97,  21.14,  25.33,  19.99,  22.28,  22.94,  
19.32,  14.91,  13.98,  14.22 และ 15.17  ตามล าดบั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 18.61 ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ท่ี
ร้อยละ 19.6,  25.7,  27.0,  30.7,  26.1,  28.2,  31.2,  28.8,  26.8,  24.6,  22.9 และ 19.0 ตามล าดับ
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 25.9  



65 

 

 
 จากการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบท่ีปรากฏ ค่า RCA ของประเทศไทยและ
ประเทศอินโดนีเซีย ในทุก ๆ ปี มีค่ามากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่าทั้ งประเทศไทยและประเทศ
อินโดนีเซีย ต่างมีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกยางแท่งทั้งคู่  ในขณะท่ีประเทศไทย
มีส่วนแบ่งการตลาดโดยเฉล่ียมากกว่า ซ่ึงสะทอ้นไดว้่าว่ายางแท่งของไทยสามารถครองตลาดได้
มากกวา่ ยอ่มส่งผลดีต่อภาคการส่งออกของประเทศท่ีสามารถท ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศ 
 
 ส่วนท่ี 2  การวิเคราะห์ ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี (Constant Market Share : CMS) เพื่อวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของการส่งออกยางแท่ง เปรียบเทียบกบัประเทศอินโดนีเซีย จากปัจจยั  
4  ปัจจยั คือ การขยายตวัของการส่งออกโลก  การกระจายตลาดของประเทศคู่คา้  การแข่งขนัท่ี
แทจ้ริงของประเทศผูส่้งออก และการส่งเสริมการส่งออกหรือการปรับการส่งออกท่ีถูกหรือผิด
ทิศทางของประเทศผูส่้งออก โดยใช้ข้อมูลการส่งออกยางแท่งของประเทศไทยและประเทศ
อินโดนีเซีย เฉล่ีย 2 ช่วง คือ พิจารณาช่วงปี 2540 – 2553 ใชช่้วงปี 2546 – 2549 เป็นปีฐานหรือปีตั้ง
ตน้ และพิจารณาช่วงปี 2554 – 2557 โดยใชช่้วงปี 2550 – 2553 เป็นปีฐานหรือปีตั้งตน้ พบวา่ 
 
 ช่วงท่ี 1 ช่วงปี 2540 – 2553 ใช้ช่วงปี 2546 – 2549 เป็นปีฐานหรือปีตั้งตน้ ประเทศไทย      
มีผลจากการขยายตวัการส่งออกทั้ งหมดของโลก มีมูลค่าเท่ากับ 313.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าเท่ากบั 307.93 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงมีค่าเป็นบวกทั้งคู่ ผล
จากการกระจายตลาด เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าการส่งออกยางแท่ง ประเทศ
ไทย        มีมูลค่า เท่ากบั 185.76 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าเท่ากบั 182.53 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ นัน่แสดงวา่ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย มีการส่งออกยางแท่งไปยงั
ประเทศท่ีมีการขยายตวัของตลาดสูง ซ่ึงเป็นผลดีต่อการส่งออกของทั้งสองประเทศ  ผลจากการ
แข่งขนั ประเทศไทย มีมูลค่า 92.06 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่า 10.77 ลา้น
ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงผลดังกล่าวมีค่าเป็นบวก แต่พบว่าประเทศไทยมีมูลค่ามากกว่าประเทศ
อินโดนีเซีย ซ่ึงแสดงว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัการส่งออกยางแท่งมากกว่า
ประเทศคู่แข่งในตาดประเทศจีน ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก ประเทศไทย มีมูลค่าเท่ากบั 
138.80  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าเท่ากบั 16.24  ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงมี
ค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าทั้ งสองประเทศมีการส่งเสริมหรือขยายการส่งออกไปยงัตลาดท่ี
ก าลงัขยายตวั 
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 ช่วงท่ี 2 ปี 2554 – 2557 โดยใช้ช่วงปี 2550 – 2553 เป็นปีฐานหรือปีตั้งตน้ ประเทศไทย        
มีผลจากการขยายตวัการส่งออกทั้ งหมดของโลก มีมูลค่าเท่ากับ 785.22 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ในขณะท่ีประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าเท่ากับ 623.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงมีค่าเป็นบวกทั้งคู่       
ผลจากการกระจายตลาด เป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในมูลค่าการส่งออกยางแท่ง 
ประเทศไทย มีมูลค่า เท่ากบั 56.85 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าเท่ากบั 45.15 
ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  นัน่แสดงวา่ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย มีการส่งออกยางแท่งไปยงั
ประเทศท่ีมีการขยายตวัของตลาด  ซ่ึงเป็นผลดีต่อการส่งออกของทั้งสองประเทศ ผลจากการ
แข่งขนั ประเทศไทย มีมูลค่า 306.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเป็นบวก แต่ในขณะท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย มีมูลค่า 132.03 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  มีค่าเป็นลบ แสดงให้เห็นวา่ประเทศอินโดนีเซีย
ไม่มีความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศไทย  ผลจากการปรับทิศทางการส่งออก ประเทศไทย 
มีมูลค่าเท่ากบั 243.51 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ  มีค่าเป็นบวก  แต่ประเทศอินโดนีเซีย มีมูลค่าเท่ากบั 
104.78 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ มีค่าเป็นลบ  แสดงให้เห็นว่าประเทศอินโดนีเซียลดการส่งเสริมหรือ
ลดการส่งออกไปยงัตลาดท่ีก าลงัขยายตวั  
 
ข้อเสนอแนะ 
  
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
 
  1. ผลการศึกษาส่วนแบ่งตลาดคงท่ีของประเทศไทย พบว่า โดยส่วนใหญ่การ

เพิ่มข้ึนของมูลค่าการส่งออกยางแท่งของประเทศไทยยงัคงพึ่งพิงจากการขยายตวัของเศรษฐกิจโลก 

และเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้มากกว่าศกัยภาพด้านการแข่งขนัการส่งออกท่ีแทจ้ริง เน่ืองจากยงั

ประสบปัญหาในหลายเร่ือง เช่น ตน้ทุนการผลิต  ฤดูการผลิต เทคนิคการผลิต และราคา  ฉะนั้น 

หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหารจดัการด้าน 

Supply การให้ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรในการผลิตวตัถุดิบคุณภาพดีป้อนโรงงานผลิตยางแท่ง  

การร่วมมือกบับริษทัผูผ้ลิตยางแท่งในการปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตให้ทนัสมยั การ

พฒันาบุคลากรท่ีท างานในอุตสาหกรรมยางแท่งให้สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และ

การปรับปรุงระบบขนส่งต่างๆ เพื่อช่วยลดตน้ทุนการส่งออก  เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัประเทศ

คู่แข่งได ้
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2. ผลการศึกษาส่วนแบ่งตลาดคงท่ี ช่วงปี 2554 – 2557 ผลจากการการแข่งขนัท่ี 
แทจ้ริงและผลจากการปรับทิศทางการส่งออก ของประเทศอินโดนีเซีย ให้ค่าติดลบสะทอ้นให้เห็น
ถึงการด าเนินนโยบายของประเทศอินโดนีเซีย ลดการส่งเสริมการส่งออกไปยงัตลาดท่ีขยายตวั 
ดงันั้นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกยางแท่ง เป็นอนัดบั 1 ในตลาดส่งออกท่ีส าคญั ควรเนน้การ
ผลิตวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีต้องการของตลาด เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว ้และใน
ขณะเดียวกนั ภาครัฐควรปรับเปล่ียนนโยบายการส่งออก รวมถึงมองหาตลาดส่งออกใหม่ ๆ เพื่อ
เป็นการขยายตลาดต่างประเทศใหก้วา้งมากข้ึน  

 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 
1. การศึกษาคร้ังน้ีพิจารณาความสามารถในการส่งออกยางแท่งของประเทศไทย 

ไปยงัตลาดประเทศจีน โดยเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งส าคญั คือ อินโดนีเซีย ดงันั้นในการศึกษา
คร้ังต่อไปควรท าการเปรียบเทียบประเทศคู่แข่งรายอ่ืนดว้ย เช่น มาเลเซีย  เวียดนาม ซ่ึงเป็นแหล่ง
น าเขา้ท่ีส าคญัรองลงมาของตลาดประเทศจีน 

 
2. การศึกษาคร้ังน้ีพิจารณาเฉพาะตลาดประเทศจีน ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาตลาดใหม่ท่ีน่าสนใจเพิ่มเติม เน่ืองจากหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนในตลาดหลกั เช่น 
การชะลอตวัทางเศรษฐกิจ หรือการใชม้าตรการกีดกนัทางการคา้ต่าง ๆ ประเทศไทยจะยงัคงมีตลาด
ใหม่รองรับสินคา้ เพื่อช่วยลดความเส่ียงดา้นการส่งออก 
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ภาคผนวก ก. 
 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ดชันีความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ 
(Revealed  Comparative  Advantage: RCA) 
ของประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย 
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ตารางผนวกที ่ก 1  แสดงมูลค่าการส่งออกยางแท่ง รหสัสินคา้ HS 4001.22  ของประเทศไทย 

                 ไปตลาดประเทศจีน ปี พ.ศ. 2546 – 2557  
 
                                                                                           หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

ปี (พ.ศ.) มูลค่าการส่งออกยางแท่งของไทย 
ไปตลาดจีน 

2546 209.65 
2547 280.81 
2548 331.80 
2549 501.98 
2550 765.70 
2551 1,166.44 
2552 738.01 
2553 1,574.07 
2554 3,103.04 
2555 2,437.02 
2556 2,284.93 
2557 1,988.91 

ท่ีมา: International Trade Centre (2015) 
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ตารางผนวกที ่ก 2  แสดงมูลค่าการส่งออกยางแท่ง รหสัสินคา้ HS 4001.22  ของประเทศ 

                 อินโดนีเซีย ไปตลาดประเทศจีน ปี พ.ศ. 2546 – 2557  
 
                                                                                           หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
ปี (พ.ศ.) มูลค่าการส่งออกยางแท่งของอินโดนีเซีย 

ไปตลาดจีน 
2546 105.24 
2547 221.87 
2548 338.43 
2549 635.67 
2550 628.57 
2551 885.71 
2552 609.32 
2553 1,247.50 
2554 1,994.19 
2555 1,311.57 
2556 1,095.13 
2557 698.29 

ท่ีมา: International Trade Centre (2015) 
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ตารางผนวกที ่ก 3  แสดงมูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของประเทศไทยไปตลาดประเทศจีน  
                 ปี พ.ศ. 2546 – 2557  
 
                                                                                                 หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

ปี (พ.ศ.) มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของไทย 
ไปตลาดจีน 

2546 8,826.84 
2547 11,540.51 
2548 13,991.89 
2549 17,962.43 
2550 22,665.75 
2551 25,656.74 
2552 24,896.94 
2553 33,193.37 
2554 39,039.80 
2555 38,551.21 
2556 38,522.68 
2557 38,391.40 

ท่ีมา: International Trade Centre (2015) 
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ตารางผนวกที ่ก 4  แสดงมูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซีย 
                              ไปตลาดประเทศจีน ปี พ.ศ. 2546 – 2557  

 
                                                                                              หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 

ปี (พ.ศ.) มูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมดของ
อินโดนีเซียไปตลาดจีน 

2546 5,746.97 
2547 7,215.67 
2548 8,436.96 
2549 9,605.74 
2550 12,464.21 
2551 14,322.94 
2552 13,663.78 
2553 20,795.19 
2554 31,337.08 
2555 31,935.99 
2556 31,424.28 
2557 24,523.79 

ท่ีมา: International Trade Centre (2015) 
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ภาคผนวก ข. 
 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ส่วนแบ่งตลาดคงท่ี 
(Constant Market Share: CMS) 

ของประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย 
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ตารางผนวกที ่ข 1  แสดงมูลค่าการส่งออกสินคา้ทั้งหมด และการส่งออกยางแท่งทั้งหมด  
                 ไปตลาดโลก  ปี พ.ศ. 2546 – 2557  
 

                                                                         หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
ปี (พ.ศ.) การส่งออกสินคา้ทั้งหมด 

ไปตลาดโลก 
การส่งออกยางแท่งทั้งหมด 

ไปตลาดโลก 
2546 7,678,356.21 3,264.22 
2547 9,377,673.61 4,635.76 
2548 10,610,548.23 5,456.34 
2549 12,239,366.14 8,007.08 

เฉล่ียปี 2546 - 2549 9,946,486.05 5,340.85 
2550 14,090,086.67 8,633.28 
2551 16,327,839.00 11,614.33 
2552 12,584,107.19 6,748.38 
2553 15,286,355.73 14,589.56 

เฉล่ียปี 2550 – 2553 14,572,097.15 10,396.39 
2554 18,270,543.69 25,938.65 
2555 18,274,654.38 18,957.96 
2556 18,702,567.70 15,381.25 
2557 18,790,832.35 12,082.56 

เฉล่ียปี 2554 - 2557 18,509,649.53 18,090.10 

ท่ีมา: International Trade Centre (2015) 
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ตารางผนวกที ่ข 2  แสดงมูลค่าการส่งออกยางแท่งทั้งหมด ไปตลาดประเทศจีน   
                              ปี พ.ศ. 2546 – 2557  

 
                                                      หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
ปี (พ.ศ.) การส่งออกยางแท่งทั้งหมด 

ไปตลาดประเทศจีน 
2546 538.28 
2547 864.35 
2548 1,252.38 
2549 2,068.01 

เฉล่ียปี 2546 - 2549 1,180.76 
2550 2,412.44 
2551 3,142.97 
2552 1,954.68 
2553 4,333.79 

เฉล่ียปี 2550 – 2553 2,960.97 
2554 7,442.20 
2555 5,339.59 
2556 4,779.27 
2557 3,682.28 

เฉล่ียปี 2554 - 2557 5,310.83 

ท่ีมา: International Trade Centre (2015) 
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ตารางผนวกที ่ข 3  แสดงมูลค่าการส่งออกยางแท่งทั้งหมดของประเทศไทย ไปตลาดประเทศจีน  
                 ปี พ.ศ. 2546 – 2557  
 

                                                      หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
ปี (พ.ศ.) การส่งออกยางแท่งทั้งหมดของไทย 

ไปตลาดประเทศจีน 
2546 209.65 
2547 280.81 
2548 331.80 
2549 501.98 

เฉล่ียปี 2546 - 2549 331.06 
2550 765.70 
2551 1,166.44 
2552 738.01 
2553 1,574.07 

เฉล่ียปี 2550 – 2553 1,061.06 
2554 3,103.04 
2555 2,437.02 
2556 2,284.93 
2557 1,988.91 

เฉล่ียปี 2554 - 2557 2,453.47 

ท่ีมา: International Trade Centre (2015) 
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ตารางผนวกที ่ข 4  แสดงมูลค่าการส่งออกยางแท่งทั้งหมดของประเทศอินโดนีเซีย  
                              ไปตลาดประเทศจีน ปี พ.ศ. 2546 – 2557  

 
                                                      หน่วย: ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ 
ปี (พ.ศ.) การส่งออกยางแท่งทั้งหมดของอินโดนีเซีย 

ไปตลาดประเทศจีน 
2546 105.24 
2547 221.87 
2548 338.43 
2549 635.67 

เฉล่ียปี 2546 - 2549 325.30 
2550 628.57 
2551 885.71 
2552 609.32 
2553 1,247.50 

เฉล่ียปี 2550 – 2553 842.77 
2554 1,994.19 
2555 1,311.57 
2556 1,095.13 
2557 698.29 

เฉล่ียปี 2554 - 2557 1,274.80 

ท่ีมา: International Trade Centre (2015) 
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