
สถานการณ์ตลาดไม้ยางพาราของจีน 
 

1. ภาพรวมตลาดไม้ยางพาราในจีน 
ไม้ยางพาราที่จ าหน่ายอยู่ในประเทศจีน มีทั้งที่ปลูกเองในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ แหล่งเพาะปลูกไม้

ยางพาราในจีนส่วนใหญ่อยู่ที่มณฑลยูนนานและมณฑลไหหล า แต่เนื่องผลผลิตจากมณฑลยูนนานมีปริมาณน้อย ส่วนไม้
ยางพาราที่ได้จากมณฑลไหหล าก็ยังไม่ได้คุณภาพที่ต้องการ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวติดทะเลและได้รับอิทธิพลของพายุ
ไต้ฝุ่นอยู่บ่อยครั้ง ผลผลิตในประเทศจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ  

ส าหรับการน าเข้าจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะน าเข้ามาจากไทย มาเลเซีย อินโดนีเซี ย เวียดนาม กัมพูชา พม่า 
และไม้ยางพาราที่จ าหน่ายอยู่ในตลาดนั้น เป็นไม้ยางพาราที่น าเข้ามาจากไทยเป็นหลักและแหล่งน าเข้าหลักของไม้
ยางพาราไทย คือ มณฑลกวางตุ้ง มีสัดส่วนการน าเข้าคิดเป็นร้อยละ 90 ของการน าเข้าไม้ยางพาราทั้งหมด โดยจะน าเข้า
ผ่านอ าเภอซุ่นเต๋อ เมืองฝอซาน เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมและแหล่งกระจาย
สินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ส าคัญของจีน สถิติจีนน าเข้าไม้ยางพาราจากไทยปี 2560 รวมเป็น 4.82 ล้านคิวบิเมตร เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 20.5 

 
 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการไม้ยางพาราในตลาดจีน 

2.1 การพัฒนาและขยายตัวของชุมชนเมืองที่ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว (Urbanization)  
การขยายตัวมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะในเมืองเอกของจีนเท่านั้น เมืองรองระดับสองและสามของจีนหรือแม้กระทั่งใน

ตอนกลางและซีกตะวันตกของจีนปัจจุบันได้รับการพัฒนาเติบโตอย่างเป็นระบบ และเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองในอนาคต รัฐบาลได้เร่งก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่
ดังกล่าว ท าให้พื้นที่เหล่านี้ค่อยๆ พัฒนาและก้าวสู่ความเจริญอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

 
 
 



2.2 การพัฒนาของอสังหาริมทรัพย์จีน 
20 ปีที่ผ่านมา อสังหาริมทรัพย์ของจีนเติบโตรวดเร็ว ส่งผลให้หลายพ้ืนที่ในจีนจะได้รับการพัฒนาให้มีความ

เจริญมากยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรจีนเพ่ือให้มีรายได้ที่มากขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประกอบกับใน
ปัจจุบันคนจีนที่มีรายได้ระดับกลางถึงสูงก็มีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องและคนจีนรุ่นใหม่ก็เริ่มมีรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น
ด้วย กลุ่มคนเหล่านี้กล้าจับจ่ายใช้สอยและให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพสินค้า รูปลักษณ์ของสินค้าที่มีลักษณะเด่น
และมีความสร้างสรรค์ เนื่องจากการเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีมีสไตล์เหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเชิดหน้าชูตาในสังคม ท าให้
อุตสาหกรรมวัตถุก่อสร้างและตกแต่งภายในได้รับการพัฒนามากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันจีนผ่านช่วง peak ของ
อสังหาริมทรัพย์ รัฐบาลได้เพ่ิมกฏเกณฑ์ในการซื้อบ้าน เพ่ือผ่อนปรนภาวะราคาบ้านที่สูงขึ้น เช่น การเพ่ิมเงินดาวน์ใน
การซื้อบ้านหลังที่ 2 จากเดิมขั้นต่ าต้องช าระเงินดาวน์อย่างน้อยร้อยละ 40 เป็นร้อยละร้อยละ 60-70  แต่เนื่องจากไม้
ยางพาราเป็นชนิดไม้ที่มีราคาถูกและคุณภาพดี ท าให้จีนยังคงมีความต้องการน าเข้าไม้ยางพาราอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
อุตสาหกรรมหลักในจีนที่มีความต้องการใช้ไม้ยางพารา ได้แก่ 

 อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์  
การน าเข้าไม้ยางพาราส่วนใหญ่น าเข้ามาเพ่ือผลิตเฟอร์นิเจอร์ส านักงานและตกแต่งครัวเรือนของจีนเพ่ือป้อน

ให้กับผู้บริโภคระดับกลางถึงล่าง จึงมีความต้องการที่มั่นคง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนา และ
เปลี่ยนจาก “Made in China” เป็น “Designed in China”  การออกแบบอย่างสร้างสรรค์ได้กลายเป็นจุดขายให้กับ
สินค้าเพ่ือเจาะกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคที่เน้นสินค้าที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ใส่ใจในรูปลักษณ์
ของสินค้าเพ่ือให้ความรู้สึกที่แตกต่างและเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่นิยมใช้ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ ประกอบกับการยกเลิก
นโยบายลูกคนเดียว ท าให้พ่อแม่ต้องหาซื้อบ้านที่ใหญ่ขึ้นหรือเฟอร์นิเจอร์เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับสมาชิกใหม่ ไม้ยางพาราจึง
ตอบโจทย์ของผู้บริโภคจีนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นไม้ที่มีคุณภาพดี มีต าหนิน้อยและไม่แตกง่าย จึงได้รับความนิยมจาก
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ของจีนเป็นอย่างมาก  

ใน 5 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้รับผลกระทบจากกระแส Internet+Industry  โดยมีบริษัทฯ 
รูปแบบ Customized มากขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็วโดยเป็นยอดการจ าหน่ายอันดับต้นในตลาด ซึ่งบริษัทฯ ใช้ช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ของร้านค้าใน Internet Platform และ Offline Showroom และให้บริการด้านการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ที่ Customized ปัจจุบัน แบรนด์ Customized หลักในตลาดมีการเติบโตประมาณร้อยละ 35 ต่อปี 
มากกว่าการเติบโตของรูปแบบการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตั้งเดิมร้อยละ 20 

 
ร้าน Online ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที ่Customized 



 บริษัทรับตกแต่งบ้าน 
การใช้พ้ืนที่ในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคสมัยใหม่หันมาสนใจมากขึ้น ดังนั้น การตกแต่งบ้าน

โดยออกแบบพ้ืนที่ให้ใช้งานได้หลากหลายเป็นสิ่งที่ก าลังได้รับความนิยม ประกอบกับความชื่นชอบของคนจีนในการ
เลือกใช้วัสดุที่ท าด้วยไม้ในการตกแต่งบ้านเพ่ือเป็นการแสดงถึงฐานะและสิ่งเชิดหน้าชูตาในสังคม ท าให้ความต้องการใช้
ไม้ยังคงมีอยู่  

ไม้ยางพาราของไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดจีน โดยมีแหล่งน าเข้าหลักที่มณฑลกวางตุ้ง เนื่องจากไม้
ยางพาราไทยมีคุณภาพดีและเหมาะสมต่อการน าไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้าน ข้อดีของไม้ยางพาราไทย 
ดังนี้ 

สี 
สีน้ าตาลออกเหลืองและเหลืองทอง เนื้อไม้มีต าหนิน้อย สามารถมองเห็น 
Growth ring (ชั้นของเนื้อไม้ที่เจริญเติบโตในรอบ 1 ปี) ได้ชัดเจน  

ความแข็ง ไม้เนื้อแข็งน้ าหนักเบาทนทานต่อการสึกกร่อนสูง 

ประโยชน์ในการใช้งาน 
บันได พ้ืนไม้ โต๊ะกินข้าว เฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมของตกแต่งบ้าน อุปกรณ์
ตกแต่งผนัง 

เปรียบเทียบกับพันธุ์ไม้อ่ืน เนื้อไม้ไม่ค่อยยืดหยุ่น โค้งงอได้ยาก 

 
3. ทิศทางการค้าไม้ยางพาราในอนาคต  

 นิคมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา  
สมาคมไม้ยางพาราซุ่นเต๋อ(SHUNDE ASSOCIATION OF WOOD INDUSTRY)1 มีแผนที่จะจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมไม้ยางพารา เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมไม้ยางพาราครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นพ้ืนที่น าร่อง
และพ้ืนที่ต้นแบบส าหรับอุตสาหกรรมไม้ยางพาราในจีนที่มีระบบการจัดการเป็นไปตามข้อก าหนดและกฏระเบียบของ
ทางการจีน ตลอดจนมีการระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานของจีน ภายในนิคมฯคาดว่าจะมีการจัดตั้ง
บริษัท/โรงงานประมาณ 7-8 บริษัท/โรงงาน ซึ่งจะประกอบไปด้วยบริษัทที่จัดหาวัตถุดิบ (Sourcing) โรงงานแปรรูปไม้
ยางพาราขั้นต้น (แปรรูปเป็นแผ่นไม้กระดาน ซึ่งจะน าไปใช้ต่อในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์) และโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
นอกจากนี้ วัสดุที่เหลือใช้จากการผลิตในแต่ละขั้นตอนก็สามารถน าไปแปรรูปต่อเป็น wood pallet ที่น าไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ดังนั้นจะเห็นได้ว่า หากนิคมฯดังกล่าวสามารถเกิดข้ึนได้จริง จะท าให้อุตสาหกรรมไม้ยางพารา
ของจีนพัฒนาไปอีกข้ันอย่างยั่งยืน  

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 SHUNDE ASSOCIATION OF WOOD INDUSTRY ก่อตั้งขึน้เมื่อปี 2012 ในฐานผลิตไม้และเฟอรน์ิเจอร์ส าคัญของจนี – เขตซุ่นเต๋อของเมอืงฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ปัจจุบนั
สมาชิกของสมาคมมี 110 บริษัท โดยส่วนมากเป็นผูน้ าเข้า ผู้ผลิตไมแ้ละผลิตภณัฑ์ไม้ โดยกว่ารอ้ยละ 80 เป็นผู้ประกอบการไม้ยางพารา 

ผู้บริโภคจีน 

บริษัทจัดหาวัตถุดิบ โรงงานแปรรูปไม้ขั้นต้น 

ผู้ส่งออกไทย 

โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์/บริษัทตกแต่งภายใน 



 

รูปแบบการผลิตเปลี่ยนเป็น Demand Driven 
 เดิมการน าเข้าไม้ยางพาราของผู้น าเข้าจีนจะเป็นการรับซื้อท้ังหมดจากบริษัทผู้ส่งออกของไทย เนื่องจากปริมาณ
ความต้องการไม้ยางพาราในจีนมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การน าเข้าในรูปแบบนี้จะมีการน าเข้าไม้หลายขนาด (ไซต์) ซึ่ง
ท าให้ยากต่อการควบคุมเรื่องคุณภาพของไม้  
 ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมไม้ยางพาราซุ่นเต๋อจึงได้มีแผนที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมไม้ยางพารา เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการจัดการตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูปและการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวจะเป็น
การผลิตโดยใช้ความต้องการของตลาดเป็นตัวน าการผลิต  

ความต้องการใช้ไม้จากผู้บริโภค จะเป็นตัวก าหนดคุณภาพของไม้ 
ในอนาคตทางสมาคมฯจะประชาสัมพันธ์สินค้าที่ท ามาจากไม้ยางพาราให้กับผู้ซื้อได้รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ก็

จะน าเสนอการใช้ไม้ยางพาราเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมตกแต่งภายใน เพ่ือให้มีการใช้ไม้ยางพาราในการตกแต่งบ้าน  
ส านักงาน ไม่ว่าจะเป็นเพดาน บันได ประตู เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันการใช้ไม้ยางพาราจะถูกน าไปใช้เพ่ือผลิต
เฟอร์นิเจอร์เป็นส่วนมาก ดังนั้นหากผู้บริโภครับรู้การใช้ประโยชน์ที่หลากหลายของไม้ยางพารา ก็จะเป็นโอกาสที่ความ
ต้องการใช้ไม้จะเติบโตขึ้นอย่างมาก  

เมื่อทราบความต้องการใช้ไม้ยางพาราในแต่ละอุตสาหกรรมแล้ว บริษัท/โรงงานที่แปรรูปสินค้าก็จะสามารถวาง
แผนการผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตสินค้าและวางแผนการผลิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

เมื่อบริษัท/โรงงานที่ใช้วัตถุดิบสามารถวางแผนความต้องการใช้ไม้ได้แล้ว บริษัทผู้น าเข้าไม้ยางพาราของจีนก็จะ
แสวงหาวัตถุดิบให้ตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของไม้ ขนาดไม้ สเปกต่างๆของไม้ เพ่ือให้เป็นไปตามความ
ต้องการของบริษัท/โรงงาน การหาวัตถุดิบโดยยึดความต้องการของผู้ซื้อเป็นหลักเช่นนี้ ก็จะท าให้บริษัทที่แสวงหา
วัตถุดิบสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากที่ผ่านมาบริษัทผู้น าเข้าอาจจะรับซื้อวัตถุดิบไว้หลากหลาย  เพ่ือให้
สามารถจ าหน่ายได้หลายกลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งในบางครั้งอาจท าให้เกิดต้นทุนจมในกรณีที่ผู้ซื้อลดก าลังการผลิตและส่งผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้าท่ีอาจจะเข้มงวดมากขึ้น 

ดังนั้น การเกิดขึ้นของนิคมฯ จะท าให้เกิดมาตรฐานในอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ซึ่งความเป็นมาตรฐานนี้จะ
สามารถน าไปใช้กับการค้าในรูปแบบ E-commerce ได ้มาตรฐานสินค้าจ าเป็นต้องเกิดขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ
ที่ตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และให้ทั้งสองฝ่ายได้รับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกันเพ่ือเป็น
การหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  

 E-commerce  
ในระยะห้าปีที่ผ่านมา ธุรกิจ E-commerce ของจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นการ 

ขยายตัว คือ Smart Phone และจ านวนผู้ใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น ผนวกกับระบบการช าระค่าสินค้าที่รวดเร็วและการขนส่งที่
ตรวจสอบได้จาก Application บนมือถือ ส่งผลให้ผู้ประกอบการสนใจท าธุรกิจผ่าน E-commerce   ไม่เว้นแม้แต่การค้า
ไม้ยางพารา 
 จากแนวโน้มดังกล่าว สมาคมไม้ยางพาราซุ่นเต๋อจึงเล็งเห็นว่า อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยังมีโอกาสขยายตัว 
โดยเฉพาะถ้าเกาะติดกระแส E-commerce ตามแนวคิด Internet+Wood Industry จึงได้จัดตั้งบริษัท ewood ขึ้น 



เพ่ือสร้างระบบค้าไม้ในรูปแบบ E-commerce เสมือน alibaba.com ของอุตสาหกรรมค้าไม้ ซึ่งได้เปิดทดลองใช้เวบไซต์ 
www.ewood.cn เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ในรูปแบบของ B2B มีบริการข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข่าวสารการค้าไม้ ตั้งแต่ต้นน้ า
จนถึงปลายน้ า การบริการทางด้านโลจิสติกส์ การเงิน การน าเข้าส่งออก โกดังสินค้า รวมไปถึงการตรวจสอบสินค้าไม้
ออนไลน์ ที่ผู้ซื้อสามารถเห็นทุกมิติของสินค้า สี ลักษณะเนื้อไม้ด้านในและด้านนอก ซึ่งประโยชน์ของการขยายช่องทาง
การค้าไม้ยางพาราผ่าน E-commerce นอกจากการเพิ่มโอกาสการเข้าสู่ตลาด ยังเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาใน
การเดินทางเพ่ือมาตรวจสอบสินค้า หากการด าเนินงานประสบความส าเร็จด้วยดี เวบไซต์นี้ก็จะเหมือนเป็นการสร้างเวที
การค้าส าหรับผู้ซื้อผู้ขายทั่วโลกได้พบปะกัน ทั้งนี้ ผู้ส่งออกไม้ยางพาราที่สนใจสามารถใช้เวบไซต์นี้เป็นช่องทางเข้าสู่ตลาด
จีนได้ นอกเหนือจากสืบค้นข้อมูลและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงแผนส่งออกให้ทันต่อ
สถานการณ์ ช่วยกระตุ้นความตื่นตัวในการพัฒนาระบบการผลิตและแสวงหาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้า น าไปสู่ผลก าไรทางธุรกิจ 
 
4. โอกาสและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย 

 ปี 2561 ผู้แปรรูปไม้ของจีนเผชิญกับสภาวะหลายประการ ส่งผลกระทบให้มีการน าเข้าไม้ยางพาราน้อยลง เช่น 
นโยบายการปรับปรุงมลพิษจากการผลิตของจีน ท าให้โรงงงานแปรรูปขนาดเล็กถูกปิดและต้องปรับปรุงการผลิต 
ประกอบกับ Tradewar ระหว่างจีนและอเมริกา ส่งผลกระทบให้ราคาไม้ยางพารามีการปรับตัวลดลง แต่คาดว่าไม่เป็น
ปัจจัยที่กระทบการเติบโตของการน าเข้าไม้ยางพาราไทยในระยะยาว จากปัจจัยต่างๆ ที่แนะน าข้างต้น แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการใช้ไม้ยางพาราในจีนยังคงมีอยู่นั้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้การใช้ไม้ยางพาราใน
จีนยังคงมีความแพร่หลายและมีแนวโน้มการใช้งานที่มากขึ้น เช่น 

 การขาดความรู้ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากไม้ยางพาราของผู้ประกอบการจีน 
ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการจีนในอุตสาหกรรมไม้และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไม้ยังขาดความรู้ในเรื่อง 

การใช้ประโยชน์จากไม้ยางพารา โดยส่วนมากน าเข้ามาเพ่ือผลิตเป็นไม้ Plate-Plank  เพ่ือจ าหน่ายในตลาดค้าส่งไม้ ซึ่ง
ทุกส่วนของไม้ยางพารานั้นสามารถน ามาแปรรูปเป็นสินค้าได้ อีกมากมาย จึงเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาด 
ซึ่งหากปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข ผู้ประกอบการจีนจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้
ยางพาราเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด อาจท าให้ความต้องการไม้ยางพารายังคงเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

�  Plate-Plank 
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�   Plate-Plank      

สัดส่วนการแปรรูปของไม้ยางพาราน าเข้าในจีน 



 

 ทรัพยากรไม้ยางพาราของไทยที่เพียงพอท าให้ผู้น าเข้าจีนให้ความไว้วางใจในการน าเข้า 
แม้จะมีการน าไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจมากมาย แต่ไม้ยางพาราของไทยเป็นพืชที่ต้องมีการ 

ปลูกทดแทน ประกอบกับระยะเวลาเพาะปลูกของไม้ยางพาราไม่นานมากนักและระบบการบริหารการปลูกไม้ยางพารา
ของไทยมีความสมบูรณ์ จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการจีนไว้วางใจในการน าเข้าไม้ยางพาราที่มีคุณภาพและ
ปริมาณที่เพียงพอจากประเทศไทย 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ทราบว่าตลาดไม้ยางพาราในจีนยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป ไม่ว่าจะ
เป็นเทรนด์ของผู้บริโภค นโยบายต่างๆของภาครัฐ การปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการจ าหน่าย ตลอดจนโครงการจัดตั้ง
นิคม เหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงว่าตลาดจีนมีการปรับตัวและพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้
ยางพาราจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการไม่หยุดพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว 
 ดังนั้น ผู้ส่งออกไม้ยางพาราไทยก็ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาธุรกิจของตน เพ่ือยกระดับการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเน้นผลิตด้านปริมาณและส่งออกอาจจะไม่ใช่แนวทางการท าธุรกิจอีกต่อไป แต่ผู้ส่งออกควร
หันมาให้ความส าคัญกับความต้องการของตลาดผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดความต้องการของตลาดและจะเป็นสิ่งที่
น ามาใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการผลิต การหาเทคนิคการผลิตเพ่ือพัฒนาคุณภาพของสินค้าและเพ่ือให้
ได้ผลผลิตสูงสุดภายใต้ต้นทุนที่ต่ าลง ซึ่งจะเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจ และสิ่งส าคัญอีกอย่าง
หนึ่งที่ผู้ส่งออกไทยไม่ควรละเลย นั่นคือ การมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับผู้น าเข้าจีน ความสนิทสนมและความ
ไว้วางใจจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายจับมือกัน ร่วมกันศึกษาความเคลื่อนไหวของตลาด เพ่ือผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค และธุรกิจของทั้งสองฝ่ายก็จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างยั่งยืน 
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