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เติมความรู้
ปิติ กันตังกุล1

 ยางพาราเป็นผลผลิตที่มี

ความสำาคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะ

ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นจาก 11.21 ล้าน

ไร่ ในปี 2536 เป็น 15.36 ล้านไร่ในปี 

2551 และในช่วงเวลาเดียวกันปริมาณ

การผลิตยางธรรมชาติเพิ่มขึ้นในอัตรา

เฉลี่ยร้อยละ 4.79 ต่อปี จากประมาณ 

1.6 ล้านตัน เป็น 3.1 ล้านตัน ทำาให้

ประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิต

ยางพารามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก 

ซึ่งการผลิตส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อ

การส่งออก ในช่วงปี 2536 – 2551 

ปริมาณการส่งออกยางพารารวมทุก

ประเภทของไทยเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย

ร้อยละ 4.62 ต่อปี  จากประมาณ 

1.4 ล้านตัน เป็น 2.7 ล้านตัน และมี

มูลค่าการส่งออกยางพาราประมาณ 

การวิเคราะห์ความผันผวน
ของราคายางพารา

223,628 ล้านบาท ในปี 2551 คิด

เป็นร้อยละ 33.77 ของมูลค่าการส่ง

ออกสินค้าภาคการเกษตรของไทย โดย

ประเภทของยางพาราที่มีการส่งออก

ทั้งหมดแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก

คือ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และน้ำายาง

ข้น 

 เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านราคา

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางแท่ง และ

น้ำายางข้น ณ ตลาด กรุงเทพ ในช่วงปี 

2551 ซึ่งช่วงไตรมาสสุดท้ายเกิดวิกฤต

เศรษฐกิจ พบว่า ราคายางแผ่นรมควัน

ชั้น 3 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิดเป็น

ร้อยละ 3.75 ในเดือนกุมภาพันธ์ และ
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เป็นร้อยละ 9.9 ในเดือนมิถุนายน ก่อน

จะปรับตัวลดลง คิดเป็นร้อยละ -29.22 

ในเดือนตุลาคม ราคายางแท่ง มีการ

เปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกัน โดย

เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.57 ในเดือน

กุมภาพันธ์ และลดลงเป็นร้อยละ -3.38 

ในเดือนมีนาคม และมีการปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.42 ในเดือน

มถินุายน กอ่นทีร่าคาจะเปลีย่นแปลงลด

ลงอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ -29.11 

ในเดือนตุลาคม และราคาน้ำายางข้นก็

เช่นเดียวกัน มีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น คิด

เป็นร้อยละ 5.89 ในเดือนกุมภาพันธ์ 

และลดลงเป็นร้อยละ -4.6 ในเดือน

มนีาคม และมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้คดิเปน็

ร้อยละ 12.91 ในเดือนมิถุนายน ก่อน

ที่ปรับตัวลดลง คิดเป็นร้อยละ -25.15 

ในเดือนตุลาคม จะสังเกตได้ว่า ราคา

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ยางแท่ง และ

น้ำายางข้น มีทิศทางการเปลี่ยนแปลง

ไม่แน่นอน เนื่องจากราคาเกิดจากการ

ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในตลาด 

ไม่สามารถอยู่คงที่ได้นาน แต่มีการ

เคลื่อนไหวตลอดเวลา โดยเปลี่ยนแปลง

ไปตามอิทธิพลของอุปสงค์และอุปทาน

ในตลาดโลก ราคาเป็นเครื่องมือที่สำาคัญ

ทั้งในการผลิตและการตลาดไม่ว่าจะ

เป็นในระยะสั้นหรือระยะยาว ความ

ผันผวนของราคาจึงกลายเป็นอุปสรรค

อย่างยิ่งต่อการวางแผนทั้งการผลิต

และการตลาด ประกอบกับสถานการณ์

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีการค้าเสรี

มากขึ้น ราคาสินค้าภายในประเทศกับ

ราคาสินค้าในตลาดโลกจึงมีอิทธิพล

ต่อกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรผู้

ปลูกยางพาราไม่มีความมั่นใจในราคา

ที่ตนเองจะได้รับ การที่ราคายางพารา

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงส่งผล

ทำาให้รายได้ของเกษตรกรชาวสวนยาง

ไม่แน่นอน เป็นปัญหาต่อการพัฒนา

ภาคการเกษตร และรัฐบาลต้องใช้เงิน

งบประมาณแผน่ดนิมาแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิ

ขึ้น 

 จากปัญหาความผันผวนของ

ราคายางพาราที่เกิดขึ้น จึงจำาเป็นต้อง

ทำาความเข้าใจถึงความผันผวนของราคา

ยางพาราที่เกษตรกรได้รับรวมถึงการ

ศึกษาถึงการเคลื่อนไหวและพฤติกรรม

การเคลื่อน ไหวของราคายางพารา เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการ

ผลิตและการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูก

ยางพารา และหน่วยงานของภาครัฐและ

เอกชนสามารถนำาข้อมูลนี้ไปใช้ในการ

กำาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการ

ผลิตและการตลาดยางพาราในอนาคต

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์หลักของรายงาน

นี้ ได้แก่การนำาเสนอผลวิเคราะห์รูป

แบบของการเปลีย่นแปลงราคายางพารา 

และระบุถึ งปัจจัยที่ เป็นสาเหตุของ

ความผันผวนของราคายางพารา โดย

มีขอบเขตของการศึกษาที่ เน้นการ

วิเคราะห์ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 และ

ราคาน้ำายางสดที่เกษตรกรได้รับเป็น

สำาคัญ โดยใช้ราคาเฉลี่ยรายเดือน ปี 

2542 – 2551 และราคาเฉลี่ยเดือนปี 

2552 ระหว่าง มกราคม – ตุลาคม 

 ทฤษฎีการเคลื่ อนไหวของ

ราคาผลิตผลเกษตรโดยทั่วไป ชี้ให้เห็น

ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคา เกิดจาก

อุปสงค์และอุปทานซึ่งถูกกระทบโดย

ปัจจัยหลายประการ เมื่อปัจจัยเหล่านี้

เปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลให้อุปสงค์และ

อุปทานเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในที่สุดแล้ว

ราคาก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน 

การเปลี่ยนแปลงราคาผลผลิตเกษตร

ตามเวลา มีอยู่ 6 ชนิดด้วยกันคือ
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 1. การเปลี่ยนแปลงของราคา

ในระยะสั้น (Short Time Fluctuations)

 2. การเปลี่ยนแปลงของราคา

ตามฤดูกาล (Seasonal Variation)

 3. การเปลี่ยนแปลงของราคา

ตามปี (Annual Variation)

 4. การเปลี่ยนแปลงของราคา

วัฏจักร (Cyclical Movement)

 5. การเปลี่ยนแปลงของราคา

ในระยะยาวหรือแนวโน้มระยะยาว 

(Long Time Trend) และ

 6. การเปลี่ยนแปลงของราคา

ที่ผิดปกติ (Irregular Fluctuations)

 รายงานนี้เน้นการศึกษาความ

ผันผวนของราคาตามปีโดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์ความผันผวนของราคาในอดีต 

(Historical Volatility Method) โดยวิธี

การวิเคราะห์ดังกล่าวในกรณีที่ใช้ราคา

ที่ซื้อขายจริงเฉลี่ยรายเดือน จะเป็นการ

คำานวณหาค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รายปี (Annualized Standard Devia-

tion) ของค่าความแตกต่างในค่าสัดส่วน

ที่เป็นค่า Logarithm ของราคาที่ซื้อขาย

จริงเฉลี่ยในช่วงเวลาเดือนหนึ่งๆ กับ

ราคาที่ซื้อขายจริงเฉลี่ยในช่วงเดือนที่

ผ่านมา 

 ทั้งนี้ถ้าราคาเฉลี่ยรายเดือน

เท่ากันทุกเดือน หรือไม่มีการเคลื่อนไหว

ของราคาในแตล่ะเดอืน คา่ความผนัผวน

ที่คำานวณได้จะมีค่าเท่ากับศูนย์ ถ้าราคา

เฉลี่ยรายเดือนในแต่ละเดือนมีความ

แตกต่างกันมาก ค่าความผันผวนที่

คำานวณได้จะมีค่าสูง

 ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจัย

ที่เป็นสาเหตุของความผันผวนของราคา 

ใช้การสร้างรูป กราฟ และโดยการ

วิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) ซึ่ง

เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

2 ตัว ในรูปข้อมูลเชิงปริมาณที่เก็บมา

เป็นคู่ ค่าสหสัมพันธ์ที่ได้เรียกว่า “ค่า

สัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเปียร์สัน” 

 ข้อมูลที่ ใช้ในการศึกษาเป็น

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

เป็นข้อมูลอนุกรมเวลาของราคาราย

เดือนของยางพารา ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล

ทางสถิติจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรม

ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงพาณิช 

สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร 

สำานักงานกองทุนสงเคราะห์การทำาสวน

ยาง และสมาคมยางพาราไทย นอกจาก

นี้ยังได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิจัย ได้แก่บทความทางวิชาการ เอกสาร

งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่ เกี่ยวข้อง 

เป็นต้น

ค ว า ม ผั น ผ ว น ข อ ง ร า ค า
ยางพาราและปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความผันผ่วน
 ค่ าความผันผวนของราคา

เฉลี่ยรายเดือนยางแผ่นดิบชั้น 3 และ

น้ำายางสด ในช่วงปี 2542 – 2552 พบ

ว่าทั้งยางแผ่นดิบชั้น 3 และน้ำายางสดมี

ทิศทางความผันผวนไปในทางเดียวกัน

ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยในปี 2551 

ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 (กราฟแท่งสีฟ้า) 

และน้ำายางสด (กราฟแทง่สแีดง) มคีวาม

ผันผวนสูงมากอันเป็นผลมาจากวิกฤต

เศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ส่ง

ผลต่อสภาพเศรษฐกิจของโลกด้วย

 ส่วนในช่วงปีอื่นๆ ปี 2542 

และ 2549 มีความผันผวนของราคา

ยางพาราคอ่นขา้งสงู โดยในชว่งป ี2549 

ราคายางพารามีการปรับตัวสูงขึ้นมาก

แล้วปรับตัวลดลงตามอุปสงค์ของตลาด

โลก ในช่วงระยะเวลา 6 ปี จากปี 2543 
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– 2548 ราคายางพารามีความผันผวน

อยู่ ในระดับปกติโดยราคาเฉลี่ยราย

เดือนค่อยๆ ปรับตัวขึ้นลงจากประมาณ 

20 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 50 บาทต่อ

กิโลกรัม

 สำาหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ความผันผวนของราคายางพารานั้น 

ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยในตลาดต่าง

ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดผู้ใช้

ยางพาราหลักที่สำาคัญได้แก่ประเทศ

สหรัฐอเมริกาและจีน ดังนั้นสภาวะ

เศรษฐกิจใน 2 ประเทศนี้จะมีอิทธิพล

เป็นอย่างมากต่อความผันผวนของราคา

ยางพาราในตลาดโลก ซึ่งย่อมจะส่ง

ผลมาถึงราคายางพาราในประเทศไทย

ด้วยเนื่อง จากประมาณร้อยละ 90 ของ

ผลผลิตยางพาราของประเทศไทยถูก

ส่งออกขายยังตลาดโลก และเนื่องจาก

ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ที่ได้จากน้ำามัน

ดิบเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทดแทน

กันได้กับยางธรรมชาติ ความเคลื่อนไหว

ของราคาน้ำามันดิบจึงมีอิทธิพลต่อราคา

ยางพารา ประกอบกับราคาน้ำ ามัน

ดิบเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อน ถึงสภาวะ

ทางเศรษฐกิจของโลก เมื่อสภาวะทาง

เศรษฐกิจของโลกดี ราคาน้ำามันดิบก็จะ

สูงขึ้นและอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ยางพารา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ก็จะเพิ่มสูงขึ้น ราคายางพาราก็จะ

สูงขึ้นตามไปด้วย ภาพที่ 2 แสดงผลการ

วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

ราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรได้

ภาพที่ 1 ค่าความผันผ่วนของราคาเฉลี่ยรายเดือนยางแผ่นดิบชั้น 3 และน้ำา
ยางสด ในช่วงปี 2542 – 2552
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รับ กับราคาส่งออกยางแผ่นรมควันชั้น 

3 ราคาล่วงหน้าในตลาดโลกของยาง

แผ่นรมควันชั้น 3 และราคาน้ำามันดิบใน

ตลาดโลก ผลการศึกษาพบว่าราคายาง

แผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรได้รับมีความ

สัมพันธ์อย่างสูงกับการเปลี่ยนของราคา

น้ำามันดิบในตลาดโลก

การคาดการ ความเปลี่ยนแปลง
ของราคายางพาราในปี 2553
 ร า ค า ย า ง พ า ร า มี ก า ร

เคลื่อนไหวตามราคาน้ำามันดิบและมี

แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้น

ปี 2552 จนถึงต้นปี 2553 ที่ราคาน้ำา

ยางสดมาอยู่ที่ระดับ 80 – 90 บาท

ต่อกิโลกรัม แม้ว่าราคาจะลดลงหลัง

จากประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศ

เก็บภาษีนำาเข้าจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น

ในช่วงกลางปี 2552 ทั้งนี้แนวโน้ม

สถานการณ์ยางพาราโลกในปี 2553 

คาดว่าทั่วโลกจะมีพื้นที่ปลูกยางพารา

เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 3 ขณะ

ที่ผลผลิตยางพาราจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 

จากประเทศผู้ผลิตยางพารารายใหม่ 

เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในส่วน

ความต้องการใช้ยางพาราของโลกคาด

ว่า จะเพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจโลก

ที่ฟื้นตัว ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี 

โดยประเทศที่มีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น

มาก ได้แก่ จีน อินเดียและเกาหลีใต้ 

สำาหรับราคายางพาราในตลาดโลกคาด

ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการใช้

ยางพาราโลกที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าปริมาณ

การผลิตโลกจะเพิ่มขึ้น

 ปี  2 5 5 3  ใ น ส่ ว น ข อ ง

ประเทศไทยจะมีพื้นที่กรีดยางประมาณ 

11.9 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.22 จาก

ปี 2552 ผลผลิตยางพาราประมาณ 3.3 

ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เนื่องจาก

ในหลายพื้นที่มีต้นยางพาราที่อยู่ ใน

ช่วงให้ผลผลิตสูงเพิ่มมากขึ้น สำาหรับ

การส่งออก คาดว่าไทยจะส่งออกได้

ประมาณ 2.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 

2.7 ล้านตันในปี 2552 หรือร้อยละ 5.5 

ทั้งนี้เนื่องจากจีนมีการนำาเข้ายางพารา

จากไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในรูปยาง

คอมปาวด์ ที่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไทย

สามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64 

ต่อปี ในช่วงปี 2553 นี้ ถ้าราคาน้ำามัน

ภาพที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของราคายางแผ่นดิบชั้น 3 กับราคาน้ำามัน
ดิบในตลาดโลก
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ดิบในตลาดโลกยังมีแนวโน้มทรงตัวหรือ

ปรับตัวสูงขึ้น ราคาน้ำายางสดก็น่าจะอยู่

ที่ระดับสูงกว่า 85 บาทต่อกิโลกรัม 

สรุปและข้อเสนอแนะ
 ผลการศึ กษาพบว่ าความ

ไม่แน่นอนด้านราคายางพาราเป็น

เรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ ได้และในบางปี

ที่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจมีความ

ผันผวน หรือเกิดความไม่สงบหรือ

สงครามในแหล่งผลิตน้ำามันดิบ ความ

ผั น ผ วน ข อ ง ร า ค า ย า งพ า ร า ก็ จ ะ

เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงตามราคา

น้ำามันดิบในตลาดโลก

 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในทุก

ระดับทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีความ

ตื้นตัว และติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยว

กับยางพาราและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การเปลี่ยนแปลงของราคายางพารา

อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งมีการบริหาร

จัดการที่ดีในทุกระดับ ทั้งในเชิงธุรกิจ 

และนโยบายรัฐ

 รัฐบาลต้องหลีกเลี่ยงการใช้

เงินงบประมาณเข้าไปแทรกแซงตลาด

ที่ราคายางพารามีการเปลี่ยนแปลงทั้ง

เพิม่ขึน้และลดลง ควรใหก้ลไกตลาดเปน็

ตวักำาหนด ถา้จะดำาเนนิการกค็วรกระทำา

ใน กรณีที่จำาเป็นเท่านั้น 

 รัฐบาลควรสร้างกลไกเชิงรุก 

เช่น ภาคี 3 ประเทศผู้ผลิตยางพารา

ที่สำาคัญและวางยุทธศาสตร์การผลิต

ยางพาราในระยะยาวร่วมกัน รวม

ทั้งร่วมมือกันแก้ปัญหาในกรณีราคา

ยางพาราตกต่ำาอย่างรุนแรง และรัฐบาล

ควรดำาเนินมาตรการบริหารความเสี่ยง

ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางโดยมอบ

หมายให้สำานักงานกองทุนสงเคราะห์

การทำาสวนยางพาราจัดตั้งกองทุนย่อย

ที่มีจุดมุ่ งหมายสร้างความมั่นคงใน

ลักษณะเดียวกันกับกองทุน กบข. โดย

ดำาเนินการในช่วงที่ราคามีแนวโน้มเพิ่ม

สูงขึ้นและให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้า

ร่วมตามความสมัครใจโดยรัฐสมทบเงิน

ส่วนหนึ่งเข้ากองทุนด้วย 
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