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จับตาวิกฤติราคายางในทศวรรษหนาเมื่อจีนใชเพื่อนบานเปนฐานปลูกเอง 

ลาสุดเมื่อสัปดาหที่ผานมา วงการประมูลซ้ือขายยางในตลาดกลางยางพาราหาดใหญ อ.
หาดใหญ จ.สงขลา กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากราคายางพาราพุงขึ้นกิโลกรัมละ 93.99 บาท สําหรับอยาง
ดิบ สวนยางแผนรมควันกิโลกรัมละ 99.62 บาท ขณะที่น้ํายางสดกิโลกรัมละ 94 บาท นายสมจิตต ศิขรินมาศ 
ผูอํานวยการสํานักงานตลาดกลางยางพาราหาดใหญ ระบุวา จากการวิเคราะหปจจัยพื้นฐานที่มีผลตอราคายาง
ในระดับพื้นที่อยางนอยมี 3 ปจจัยดวยกัน ปจจัยแรก เกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกเร่ิมฟนตัว โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศจีน ทําใหมีออเดอรยางเพิ่มขึ้น ปจจัยที่สองเกิดจากภาวะธรรมชาติที่มีความ
ผันผวนมีผลมาจากภาวะโลกรอน สงผลใหฝนตกหนัก ผลผลิตยางจึงมีนอย และปจจัยสุดทาย มาจากจีนตอง
ซ้ือยางพาราเพิ่ม เพราะเปนชวงใกลเทศกาลตรุษจีน ซ่ึงจีนจะหยุดงานยาว จึงตองเรงซื้อกอนวันหยุด หาก
ปลอยไปพนตรุษจีนจะเขาสูหนาแลงยางจะเริ่มผลัดใบ ผลผลิตน้ํายางนอยลง ปจจุบันประเทศไทยผลิต
ยางพาราเปนอันดับหนึ่งของโลก มีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 16.74 ลานไร มีผลผลิตกวา 3,000 ลานตัน ลาสุด นาย
ศุภชัย โพธ์ิสุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวภายหลังเปนประธานเปดสัมมนาหัวขอ 
"สวนยาง สรางชุมชนภาคอีสานใหเขมแข็งไดจริงหรือ" ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแกน จ.ขอนแกน วา เดิมโครงการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา 1 ลานไรนั้น จะเพิ่มเปน 4 ลานไร เพราะมี
พื้นที่เหมาะสมที่ปลูก โดยเฉพาะภาคอีสานมีถึง 9 ลานไร อยางไรก็ตาม หากมองปจจัยที่ทําใหราคายางพารา
สูงในชวงนี้ เกิดจากปจจัยหลัก 2 ปจจัยดวยกัน คือ ความตองการของตลาดจีนที่กําลังขยายอุตสาหกรมยาน
ยนต และอีกปจจัยหนึ่งเกิดความขาดแคลนผลผลิตยางพาราเนื่องจากเกิดภัยธรรมชาติ และเปนฤดูกาล
ยางพาราผลัดใบ ทําใหเกษตรกรหยุดการกรีดยางช่ัวคราว ฉะนั้นการที่ราคายางพาราสูงขึ้นในขณะนี้ นาจะ
เปนชวงสั้นๆ เทานั้น แตถึงฤดูกาลที่เกษตรกรกรีดยางพรอมกันอาจทําใหราคาตกต่ําลง ที่นาเปนหวงยิ่งเปน
ปจจัยที่จะทําใหแนวโนมราคายางพาราตกต่ําลงอยางยาวนาน คือ การขยายพื้นที่ปลูกยางพารา ทั้งในประเทศ
ไทยเอง และประเทศคูคารายสําคัญอยางประเทศจีน และประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงปจจุบันจีนปลูกยางพาราใน
มณฑลยูนนาน โดยเฉพาะที่แควนสิบสองปนนามีถึง 6.8 ลานไร กรีดไดแลวราว 4 ลานไร และยังมีการ
สนับสนุนใหประเทศเพื่อนบานอยาง ส.ป.ป.ลาว ที่ปลูกขนาบเสนทางถนนสาย อาร 3 บี ตั้งแตเมืองหวย
ทรายตรงกันขามกับ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ในรัศมี 10 กิโลเมตร ของสองฟากถนน จนถึงเมืองบอเตน จ.
หลวงน้ําทา ติดชายแดนระยะทางกวา 250 กิโลเมตร ประมาณการวาลาวปลูกยางพาราถึงหลักลานไร โดยจีน
จะเปนผูรับซื้อทั้งหมด นายเพอเอิน แซฉือ ผูจัดการบริษัท หมอนไหม ชิน เหมียน จํากัด ซ่ึงดําเนินธุรกิจแปร
รูปยางพาราในรูปแบบยางแทน ที่เมืองหลา แควนสิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาชนจีน กลาวระวางที่ นาย
เพิก เลิศวังพง ประธานชุมนุมสหกรณชาวสวนยางแหงประเทศไทย นําคณะที่เปนสมาชิกชุมนุมสหกรณ
ชาวสวนยาง จ.จันทบุรี-ตราด กวา 80 คน ไปศึกษาดูงานดานการปลูกและการแปรรูปยางพารา ที่แควนสิบ
สองปนนา ระหวางวันที่ 10-14 มกราคม 2553 ที่ผานมา วา ปจจุบันจีนปลูกยางพาราทั้งหมด 6.8 ลานไร อีก



สวนหนึ่งเปนปลูกใหมที่ยังไมกรีด มีโรงงานทั้งที่เปนของรัฐบาลและเอกชน 11 แหง อยางโรงงานของ
บริษัท หมอนไหม ชิน เหมียน ถือเปนของเอกชนรายใหญ มีกําลังผลิตยางแทนวันละ 20 ตัน และกําลังขยาย
ใหมีความสามารถผลิตไดวันละ 50 ตัน "ตอนนี้จีนจะไมขยายการปลูกยางพาราอีก เพราะตนยางพาราดูดน้ํา
ในปริมาณที่มาก สงผลใหน้ําใตดินลดลง และการปลูกยางพาราทําใหปริมาณน้ําฝนนอยดวย หากเทียบกับปา
ธรรมชาติ จะเห็นไดวา ปจจุบันปริมาณน้ําในแมน้ําโขงลดลงเปนอยางมาก แตจีนจะสนับสนุนประเทศเพื่อน
บานอยางลาว โดยจีนจะเปนผูรับซื้อ" นายเพอเอิน กลาว นายเผิก กลาววา การพาผูนําเกษตรกรภาค
ตะวันออกมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เนื่องจากตองการใหเกษตรกรเห็นถึงกระบวนการปลูกยางพาราและแปร
รูปยางพาราของจีนวาไดพัฒนาไปถึงไหน เพราะแมวันนี้ไทยจะเปนผูผลิตและสงออกยางพาราอันดับหนึ่ง
ของโลก แตอยาลืมวาปจจุบันยังมีประเทศใกลเคียงอยางประเทศจีน ก็ปลูกยางพาราจํานวนมาก และอีก 5 ป
ขางหนา ทั้งจีน ส.ป.ป.ลาว จะมีโอกาสขายยางแผน ขี้ยาง เหมือนกับประเทศไทย ดังนั้นเกษตรกรไทยถึง
เวลาแลวที่จะตองพัฒนาระบบตางๆ ใหดีขึ้น "เทาที่ไปดูงานดานการปลูกและแปรรูปยางพารา ของจีนดีกวา
ของไทยในเรื่องการดูแลรักษาตนยางคอนขางมีความเขมงวด มีระเบียบ มีกฎเกณฑที่จะกรีดยาง เชน เมื่อไรมี
อากาศรอนเกินไป อากาศหนาวเกินไป เกษตรกรชาวจีนจะหยุดกรีดยางทันที เมื่อมีโรคระบาดรัฐบาลจีนจะ
เขามาดูแลทันที แตถาในพื้นที่การปลูกไมนาหวง เพราะจีนมีพื้นที่มีจํากัด แตเร่ืองผลผลิตตางหากที่นากลัว
มากกวา จีนอาสาพัฒนาสายพันธุที่ดีมีผลผลิตสูง ขณะที่รัฐบาลของเราเนนในเรื่องการปลูก โดยไมมีอะไร
รองรับวา อีก 5 ป หรือ 7 ป ยางพาราที่ปลูกจะนําไปแปรรูปทําอะไรบาง เมื่อจีนกรีดยางไดหมด พรอมลาว
ดวย ในอนาคตราคายางพาราอาจมีปญหาลนตลาด ยิ่งหากรายอื่นหรือประเทศที่ปลูกยางจับมือรวมกันอะไร
จะเกิดขึ้น ถาไทยไมปรับตัวตั้งแตวันนี้ อีก 5 ปขางหนาผลผลิตยางที่กําลังออกมาในโลกกวา 20 ประเทศ ก็จะ
สรางปญหาใหแกเกษตรกรไทยอยางแนนอน" นายเผิก กลาว ดาน นายนิพนธ เลาหกิติกูล เหรัญญิกชุมนุม
สหกรณกองทุนสวนยาง จ.จันทบุรี กลาววา เทาที่ฟงขอมูลแลว จีนไมใชคูแขงในการปลูกยางของไทย เพราะ
มีพื้นที่จํากัด แตจีนเปนปจจัยสําคัญที่จะใหราคายางพาราของไทยตกต่ํา เพราะตลาดหลักของยางไทยนั้น จีน
ถือเปนแหลงสําคัญอีกแหงหนึ่ง เมื่อจีนปลูกเอง และสนับสนุนประเทศเพื่อนบานอยางลาว และพมา แนนอน
จีนจะซื้อยางพาราจากประเทศเหลานี้กอน ถึงเวลานั้นจะสงผลกระทบตอตลาดสงออกของไทยอยางแนนอน 
สวนการแปรรูปนั้น ตอนนี้ของไทยทันสมัยกวา แตอยาลืมวาจีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีเร็วมาก และโรงงาน
บางแหงที่เปนของรัฐบาลอาจทันสมัยกวาของไทยก็ได ดังนั้นหากประเมินแลว ในอีก 5 ป หรืออีก 1 
ทศวรรษขางหนา จีนถือเปนประเทศที่นากลัวที่จะใหราคายางพาราในตลาดโลกผันผวนได หากไทยไมรีบ
ปรับตัวแตเนินๆ ปญหาเกิดขึ้นแนนอน  
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