
ยางพาราอินโดนีเซีย 
ช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปี ค.ศ. 1956 อินโดนีเซียปลูกและผลิตยางธรรมชาติอันดับ 1 ของโลก 

มีการผลิต RSS (Ribbed Smoke Sheet) และ Brown Crepe  หลังจากนั้นมาเลเซียก้าวข้ึนมาเป็นผู้ผลิตอันดับ 1 
เนื่องจากมีคุณภาพที่เหนือกว่าและมีการออกมาตรฐานยางมาเลเซียโดยก าหนดคุณสมบัติด้านเทคนิคของยาง
ธรรมชาติที่เหมาะกับอุตสาหกรรมยางล้อ 

ปี ค.ศ.1967 รัฐบาลอินโดนีเซียออกระเบียบห้ามส่งออกยางคุณภาพต่ า (Low quality rubber Bark 
Crepe) ซึ่งเป็นสินค้าที่เมื่อผ่านกระบวนการทางเทคนิคแล้วจะมีมูลค่าเพิ่ม และจูงให้ให้ผู้ผลิตยางในอินโดนีเซียหัน
มาผลิตยางที่มี Technical Specification  จึงมีการหันมาผลิต Crumb Rubber ที่มี Technical Specification 
ด้วยเครื่องจักรจากยุโรปแทนยางพื้นฐาน  Crumb Rubber เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางล้อ 

ปี ค.ศ.1971 โรงงานผลิตยางพื้นฐานได้หันมาผลิต Crumb Rubber มากขึ้น และมีการออกมาตรฐาน 
Standard Indonesian Rubber (SIR) ท าให้สินค้ายางพาราเป็นสินค้าที่ส าคัญของอินโดนีเซียเป็นต้นมา 

ปี ค.ศ. 2001 อินโดนีเซียได้ร่วมกับไทยและมาเลเซีย ลงนามในแถลงการร่วมบาหลีระดับรัฐมนตรี ( Joint 
Ministerial Declaration 2001: Bali Declaration 2001) จัดต้ังองค์การความร่วมมือไตรภาคีด้านยางพารา 
(International Tripartite Rubber Council: ITRC) เพื่อก ากับดูแลมาตรการและกลไกต่างๆ ให้ราคายาง
ธรรมชาติในตลาดโลกมีการยกระดับอย่างยั่งยืน 
 
สถานการณ์การปลูกและการค้าในปัจจุบัน 

พื้นที่ปลูกยางพาราในอินโดนีเซียจะอยู่บนเกาะสุมาตรา รองลงมาคือเกาะกลิมันตัน  มีการเพิ่มพื้นที่
เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ค.ศ.2013 มีพื้นที่ปลูกยางทั้งสิ้น 4.49 ล้านเฮกตาร์ ให้ผลผลิตน้ ายางประมาณ 
3.11 ล้านตัน/ปี ซึ่งเป็นรองจากประเทศไทย การถือครองพื้นที่ปลูกยางแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ สวนยางรายย่อย 
(Smallholder’s plantation) ร้อยละ 84.8% บริษัทเอกชน ร้อยละ 7.8% และรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7. 4% พื้นที่
เพาะปลูกยางพาราของรัฐวิสาหกิจจะอยู่บนเกาะสุมาตรา ชวา กลิมันตัน และสุราเวสี ตามล าดับ แต่ประสิทธิภาพ
การผลิตน้ ายางของรายย่อยยังด้อยกว่าการผลิตโดยบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ  ผลผลิตน้ ายางของสวนยางราย
ย่อยเฉลี่ย 1.003 ตัน/เฮกตาร์ ในขณะที่บริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจผลิตได้ 1.882 ตัน/เฮกตาร์ และ 1.385 ตัน/
เฮกตาร์ 

บริษัทที่ด าเนินการเกี่ยวกับยางธรรมชาติมีมากกว่า 160 บริษัท โดยบริษัทส่วนใหญ่จะมีการผลิต
ผสมผสานพืชชนิดอื่นๆ เช่น ปาล์มน้ ามัน โกโก้ ชา ผลไม้ และเครื่องเทศ โดยมีบริษัทผู้ผลิตยางข้ามชาติด้วย เช่น 
PT. Bridgestone Kalimantan Plantation PT.Goodyear Sumatra Plantation และ PT.Goodyear 
Sumatra เป็นต้น 

อุตสาหกรรมภายในประเทศอินโดนีเซียที่ใช้ยางธรรมชาติมีความต้องการประมาณปีละ 400,000 – 
500,000 ตัน โดยน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณดังกล่าวน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมยางล้อ ที่เหลือใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต Mechanical Rubber Goods (MRG) ถุงมือยาง และอื่น  ๆ

อินโดนีเซียยังมีการน าเข้าและยางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่ยางที่มีคุณลักษณะพิเศษ แหล่ง
น าเข้าหลัก ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย  อินโดนีเซียส่งออกยางธรรมชาติเกือบทั้งหมดที่ผลิตได้ โดยตลาด
ส่งออกหลัก ได้แก่ อเมริกา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และอินเดีย ตามล าดับ 
 
ตลาดโลกสินค้ายางธรรมชาต ิ



ผู้ผลิตและผู้ส่งออกยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก 3 อันดับอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย 
และมาเลเซีย ซึ่งมีผลผลิตรวมกันประมาณ 2/3 ของผลผลิตโลก ในขณะที่ปริมาณการค้าคิดเป็นร้อยละ 75 ของ
การค้ายางโลก นอกจากนี้ประเทศผู้ผลิตอื่นในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า และกัมพูชา เป็น
ผู้ผลิตยางพารารายส าคัญใน 20 อันดับแรกของโลก  ในขณะที่ราคายางธรรมชาติภายในประเทศผู้ผลิตข้ึนกับราคา
ตลาดโลก ผู้น าเข้ายางธรรมชาติรายใหญ่ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ 

ตลาดซื้อขายยางธรรมชาติที่ช้ีน าราคายางในตลาดโลก ได้แก่ ตลาดโตเกียว และตลาดสิงคโปร์ ส าหรับ
สินค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ส าหรับสินค้าคุณภาพพิเศษจะมีการซื้อขายโดยตรงท าให้ราคาไม่มีการ
เปิดเผย  การเปลี่ยนแปลงของราคายางขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยด้านเทคนิค โดยปัจจัยพื้นฐานหรือการผลิต
และความต้องการของตลาด ประกอบไปด้วย ฤดูกาล การผลัดใบ ภัยธรรมชาติ โรคระบาดและศัตรูพืช การเติบโต
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ยาง และการบริโภคของประชากรโลก  ส าหรับปัจจัยด้านเทคนิค ประกอบด้วย การเก็งก าไร 
ปริมาณการซื้อขาย สัญญาและปริมาณค้างรับมอบในตลาดล่วงหน้า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ราคาน้ ามันและ
ราคายางสังเคราะห์ เป็นต้น1 

สินค้าจากยางธรรมชาติ ประกอบไปด้วย ยางล้อ ถุงมือยาง ยางยืด ถุงยางอนามัย รองเท้า กาว สายพาน 
เครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องนอน และลูกโป่ง เป็นต้น  โดยความต้องการสินค้าแต่ละชนิดในตลาดโลกจะเป็นสิ่ง
ช้ีถึงทิศทางราคาผลิตภัณฑ์น้ ายาง ยางแผ่น และ Crumb Rubber 
 เพื่อประโยชน์ด้านคุณภาพสินค้า (End product) ที่ต้องการรูปทรงที่คงทน บางสินค้าต้องการความ
ยืดหยุ่นในสภาพการใช้ที่แตกต่างกันไป  ในขณะที่คุณสมบัติยางธรรมชาติมีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลง
ลักษณะไปตามอุณหภูมิ  ท าให้ผลิตภัณฑ์หลายชนิดจ าเป็นต้องใช้ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ร่วมกัน และใน
บางผลิตภัณฑ์สามารถใช้ทดแทนกัน ข้ึนอยู่กับการออกแบบสูตรการผสมยางเพื่อผลิตสินค้าแต่ละชนิดเพื่อให้ได้
คุณภาพและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งาน   ยางสังเคราะห์ผลิตจากน้ ามันปิโตรเลียม ซึ่งการผลิตใช้เงิน
ลงทุนสูง สามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ได้ โดยผู้ผลิตหลัก ได้แก่ จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น 
รัสเซีย และเกาหลีใต้ เป็นต้น   
 
ทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซีย  

จากกรอบแผนการผลิตปี 2007 – 2020 ของ ITRC ซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก  อินโดนีเซีย
มีการขยายการผลิตต่ ากว่าปริมาณที่ได้รับการจัดสรร  รัฐบาลอินโดนีเซียได้ส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูก
ยางพาราและใช้พันธ์ุที่มีผลผลิตสูง ให้เงินอุดหนุนค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคแมลงส าหรับพื้นที่ 
300,000 เฮกตาร์ และการจัดหาปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และการดูแลรักษาอื่นๆ กว่า 50,000 เฮกตาร์ อย่างไรก็ดี คาดว่า
อินโดนีเซียจะมีการขยายการผลิตสูงกว่าปริมาณที่ได้รับการจัดสรรจาก ITRC เนื่องจากมีการประเมินว่าในปี ค.ศ.
2019 อินโดนีเซียจะมีพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด 3.09 ล้านเฮกตาร์ และคาดว่าจะให้ผลผลิตน้ ายางเพิ่มข้ึนเป็น 3.62 
ล้านตัน ซึ่งอินโดนีเซียคาดว่าจะสามารถเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก 

จากแผนการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา และเพิ่มปริมาณน้ ายางธรรมชาติ อินโดนีเซียมีแผนการเพิ่มการใข้
ยางธรรมชาติในประเทศ  โดยจะมีการน ายางธรรมชาติไปใช้ในโครงการภาครัฐ เช่น สร้างถนน เข่ือนยาง ประตู
ชลประทาน อุปกรณ์กันกระแทกท่าเรือ และไม้หมอนรถไฟ  ส าหรับการใช้ยางพาราสร้างถนนเป็นการผสมยาง
ธรรมชาติใน Asphalt เป็น Asphalt Rubber Mix ซึ่งได้มีการด าเนินการแล้วในหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ 
มาเลเซีย เวียดนาม และไทย  แต่อินโดนีเซียยังไม่เคยสร้างถนนด้วยวัสดุเช่นน้ีและจ าเป็นต้องรอการตัดสินใจเชิง
นโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนยางธรรมชาติที่จะใช้ผสม  นอกจากนี้ มีการประเมินว่าอินโดนีเซียมีแผนขยาย
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อุตสาหกรรมที่ใช้น้ ายาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมยางล้อผ่านการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทผู้ผลิตยางข้าม
ชาติ  และอาจมีการขยายอุตสาหกรรมเครื่องนอนยางพาราเพื่อลดการน าเข้าสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศ 

เป็นที่น่าจับตา หากคุณภาพสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่ง รัฐบาลอินโดนีเซีย
อาจมีการออกมาตรการเพื่อปกป้องการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  รวมไปถึง
แผนการจูงใจบริษัทข้ามชาติให้ลงทุนผลิตยางล้อในอินโดนีเซียเพิ่มข้ึน  อาจกระทบกับการค้าและการลงทุนสินค้า
ดังกล่าวและสินค้าต่อเนื่องในประเทศไทย 

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