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ทิศทางพัฒนายางพาราไทยสูความเปน"สดุยอดยางโลก" 

แมปจจุบันประเทศไทยนับเปนประเทศที่ยังคงครองความเปนหนึ่งในการผลิตยางพาราไดมากที่สุดในโลก
ถึงปละ 3.3 ลานตัน และเปนผูสงออกยางพาราไปยังตลาดโลกรายใหญมาอันดับหนึ่งเชนกันถึงปละ 2.8 ลานตน 
หรือ 1 ใน 3 ท่ีสงออกยางพาราไปตลาดโลกจากทั้งหมดเกือบ 9 ลานตันแตกระนั้นหากมองถึงประเทศคูคาสําคัญ
ของไทยอยางประเทศจีนที่ไทยสงออกมากที่สุดถึง 33% จากปริมาณที่สงออกทั้งหมด กลับเขาใจวา ยางพารา
ทั้งหมดที่จีนนําเขาเปนของประเทศมาเลเซีย เทากับวาชาวโลกและประเทศคูคายังไมรูจักยางพาราไทยดีพอ
เหมือนกับคนไทยที่มีความภูมิใจในความเปนหนึ่งในการผลิตและสงออก ที่สําคัญการสงออกยางพาราไทย สวน
ใหญยังเปนการสงออกในรูปแบบของวัตถุดิบถึง 90% มีการแปรรูปภายในประเทศเพียง 10% ซ่ึงแตเปนการแปรรูป
โดยบริษัทตางชาติที่มาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะผูประกอบการยางรถยนต ดวยเหตุนี้  ทางสมาคม
ส่ือมวลชนเกษตรแหงประเทศไทย ชุมนุมสหกรณชาวสวนยางแหงประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึง
เล็งเห็นไปในทางเดียวกันวา ถึงเวลาแลวที่คนไทยจากทุกสวนที่เกี่ยวของควรหาแนวทางยกระดับยางพาราไทยให
เปนที่รูจักของชาวโลกวา ยางไทยนั้นครองความเปนหนึ่งหรือสุดยอดของยางโลกอยางแทจริง  จึงรวมจัดการเสวนา
เร่ือง “ยางไทย...สุดยอดยางโลก” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน เมื่อเร็วๆ นี้  ซ่ึงหลายฝายที่เกี่ยวของตางมอง
วา  ถึงเวลาแลวที่ประเทศตองยกฐานะของยางพาราไทยสูความเปนเลิศในทุกๆ ดาน ทั้งปริมาณการผลิต 
คุณภาพ  การสงออก และการแปรรูปอยางแทจริงใหสมศักดิ์ศรีในฐานะที่ประเทศผลิตยางพารามากที่สุดของ
โลก นายเพิก เลิศวังพง ประธานชุมชุมสหกรณชาวสวนยางแหงประเทศไทย กลาววา ทุกวันนี้เกษตรกรชาวสวน
ยางไทยมีความแข็งแกรง และไมดอยกวาเกษตรกรสาขาอื่นจะเห็นไดวา  ปจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางกวา 2 แสน
ครอบครัว และมีผูที่เกี่ยวของกับการทําสวนยางพารา 6 ลานคน ผลิตยางพาราเปน 1 ใน 3 ของโลก คือมีพื้นที่ปลูก
กวา 17 ลานไร กรีดแลวกวา 11 ลานไร ใหผลผลิตปละ 3.3 ลานตัน  ขณะที่อินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูก 20 ลานไร มี
ผลผลิตเพียง 2.7 ลานตัน แมวาเกษตรกรชาวสวนยางไทยมีการพัฒนาไปในระดับหนึ่งแลว แตในความเปนจริงไทย
มีศักยภาพอีกมาก เนื่องจากพบวามีพันธุยางพาราบางพันธุสามารถใหผลผลิตถึงไรละ 500 กก./ป ดังนั้นในอนาคต
การผลิตยางพาราของไทยนาจะไปไดไกลกวานี้ หากเกษตรกรเปลี่ยนแปลงพันธุยางที่ใหผลผลิตสูง ซ่ึงสอดคลอง
กับที่จะใหยางพาราไทยสูความเปนหนึ่งของโลกนั้น การพัฒนาพันธุถือเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะปจจุบันกวา  80% 
เกษตรกรยังคงใชพันธุเดิมคือพันธุอารอารไอเอ็ม 600 (RRIM 600) มีผลผลิตไรละ  270 กก./ป  และพันธุอ่ืนบาง
ประปลาย อาทิพันธุอารไอที 251 (RIT 251) ทั้งที่ความเปนจริง งานวิจัยพันธุยางพาราของสถาบันวิจัยยาง กรม
วิชาการเกษตร  ไดมีการพัฒนาวิจัยพันธุยางเปนจํานวนมาก บางพันธุไดมีการรับรองพันธุไปแลววานาจะสามารถ
ปลูกได หากไมกลาทําตลาดก็ควรขายลิขสิทธิ์ใหเอกชนดําเนินการตอไป เพราะจะสงผลดีตอภาพรวมของประเทศ
ไทย  ดานนายสุจินต แมนเหมือน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร  กลาวถึงทิศทางของการพัฒนา
พันธุยางพาราไทย วา สถาบันวิจัยยางเปนราชการเต็มตัวเปนหนวยงานที่ทําตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ทํา
หมดทุกเรื่องตั้งแตการวิจัยวาปลูกอยางไร สถานที่ไหน แปรรูปอยางไร อุตสาหกรรมเบื้องตนเปนอยางไร  รวมทั้ง
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ผลิตภัณฑตอไปเมื่อเปนไมยางวาจะทําอะไร สําหรับผลงานเดนคือเร่ืองพันธุยาง ปจจุบันมีพันธุยางชั้น 1 หลักๆ อยู 
2 พันธุ คือพันธุอารอารไอที 251 และอารอารไอที 226 คือพิจารณาตัวเลขของพันธุ 251 ผลิตเปนน้ํายางคอนขางดี
เคยมีตัวเลขสูงถึงไรละ 600 กก./ป ไดทําการทดสอบเกิน 15 ปมาแลว  แตคาเฉลี่ยทั้งประเทศตกอยูที่ไรละ 276 กก./
ป  "ในป 2551 ประเทศไทยมีรายไดจากการสงออกยางพารา 3.4 แสนลานบาท ในป 2552 มีรายได 3.3 แสนลาน
บาท แตเปนสงออกยางรมควันและยางแทง ทั้งที่ยางพารายังทําอะไรไดอีกมากอยางลอยาง แตเราติดปญหาดาน
การตลาด กอนหนาเคยมีโครงการนํายางมาเปนสวนผสมในการทําถนน หากเราใชยางพาราเพียง 20% ของถนนใน
ประเทศไทย ก็จะชวยใหเกิดการใชยางพาราอยางมหาศาลครับ" นานยสุจินตกลาว  สวนนางประนาถ พิพิธกุล 
เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กลาววา ในป 2553 มีการใชยางพาราภายในประเทศเพิ่ม
จากอดีตที่เคยใชราว 3 แสนตัน มาเปน 4 แสนตัน  สวนการสงออกป 2553 คาดวาจํานวน 2.8 ลานตน โดยจีนเปน
อันดับ 1 คิดเปน 33% ตามดวยมาเลเซีย ญ่ีปุน  สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปอีก 24 ประเทศ อีก 10 ปขางหนา 
แนวโนมความตองการยางพาราของตลาดโลกเติบราว 2.86% และในป 2555 คาดวาโลกจะมีความตองการยาง
ธรรมชาติถึง 10 ลานตน โดยตลาดญี่ปุนขยายตัวสูงถึง 22% ซ่ึงหันนําเขายางพาราจากอินโดนีเซียที่มีราคาถูกกวา 
ฉะนั้นอนาคตตลาดยางของไทยฝากกับจีน รัสเซีย และอินเดีย แตนาเปนหวงคือตามแนวประเทศเพื่อนบานของจีน
มีพื้นที่กวา 30 ลานไร หากจีนมีการสัมปทานปลูกยางพาราก็นาวิตก ดังนั้น การที่จะใหประเทศไทยมีความยิ่งใหญ
ในเรื่องยางพาราตอไป ควรใชมาตรฐานแนวทางมาตรการแกปญหาใหยางในรูปแบบของผลิตภัณฑ  ขณะที่  ดร.
พูนพิภพ เกษมทรัพย หัวหนาภาควิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กลาววา ตอไปหากไดมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑหรือแปรรูปยางพาราขึ้นมา ก็จะเปนการเพิ่มมูลคาใหกับประเทศไทยมากขึ้นตามดวย เพราะจะตอง
ยอมรับวามูลคาเพิ่มจากยางพาราในปจจุบันตองตกอยูในมือของชาวตางชาติ มาลงทุนในประเทศไทย ทั้งบริษัท
ผลิตยางรถยนต ยางมอรเตอรไซค เปนตน อนาคตประเทศไทยควรนําเอาองคความรูมาพัฒนาเองเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาการสรางมูลคาขึ้นมา จากเดิมที่ไทยแปรรูปยางพาราเพียง 10-12% เทานั้น หากแปรรูปเพิ่มเปน 20% เงินก็จะ
เขากลับสูประเทศไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะแปรรูปทําเปนผลิตภัณฑลอยาง ถุงมือยาง หรือถุงยาง เปนตน  นายบุญ
หาญ อูอุดมยิ่ง อดีตประธานกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง สภาอุตสาหกรรมยางพาราแหงประเทศไทย กลาวถึง
การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราไทย วา อุตสาหกรรมยางพาราในประเทศไทยมีความแขงแกรงระดับหนึ่ง มี
ผูประกอบการที่เปนคนไทยผลิตลอยางที่เปนแบรนดที่เปนคนไทย ที่เหลือเปนผลิตภัณฑถุงมือยางและผลิตภัณฑ
ยางที่ใชในงานวิศวกรรม ผูประกอบการอีกสวนหนึ่งเปนผูประกอบการตางชาติ ซ่ึงตางชาตินั้นมีเทคโนโลยี แตไม
มีวัตถุดิบ ตองเขามาประเทศไทย อยางไรก็ตาม ในอนาคตไทยยังมีโอกาสทําเงินไดมากกวานี้หลายเทาตัว เนื่องจาก
ไทยมีวัตถุดิบมากมาย ฉะนั้นอุตสาหกรรมยางพาราไทยยังมีโอกาส เนื่องจากขณะนี้ทางคณะรับมนตรี ไดมีการ
อนุมัติจัดตั้งสถาบันวิจัย วิเคราะหเกี่ยวกับเรื่องยาง ซ่ึงขึ้นอยูกับกระทรวงอุตสาหกรรม ตอไปอุตสาหกรรมยางจะ
เจริญเติบโตอยางแนนอน  ทั้งหมดนั้นเปนมุมมอง แมวาแตละทานจะมีความรูจากแตละสาขา แตพอสรุปไดโอกาส
ที่จะทําใหวงการยางพาราไทยมาสูความเปนหนึ่งของโลกนั้น ถึงเวลาแลวที่ประเทศไทยตองสังคายนาวงการ
ยางพาราไทยตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํานั่นเอง 
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