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สภาวะการผลิต 
 

      จากข อมู ลปริ ม าณการผ ลิตที่ ไ ด จ ากการ สํ า รวจ 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตยางแผนและยางแทงโดย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในครึง่ปแรกของป 2557 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของป 2556 พบวา ปริมาณการผลิต 
ยางแผนและยางแทงขยายตัวลดลงรอยละ 21.29 และ 3.37
ตามลําดับ และเมื่อพยากรณปริมาณการผลิตยางแผนและ 
ยางแทงจนถึงส้ินป 2557 พบวา ภาพรวมทั้งปยังคงขยายตัว
ลดลงจากป 2556 รอยละ 25.36 และ 5.91 ตามลําดับ 
(ตาราง (1) (ภาคผนวก))    

      สําหรับการประมาณการผลผลิตยางโดยรวมทั้งประเทศ
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในป 2557 มีปริมาณ 
4,027,076 ตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ 4.25 
เน่ืองจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกยางตามภาคตางๆ
ของประเทศสงผลใหผลผลิตเพิ่มขึ้นตามไปดวย   
 

สภาวะการคาและตลาด  

 การจําหนายในประเทศ  

      จากขอมูลปริมาณการจําหนายยางแผนและยางแทงใน
ประเทศที่ไดจากการสํารวจผูประกอบการโดยสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในครึ่งปแรกของป 2557 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2556 พบวา ปริมาณการจําหนายยางแผน

ขยายตัวลดลงรอยละ 21.08 สวนยางแทงขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 5.01 และเมื่อพยากรณจนถึงส้ินป 2557 พบวา ภาพรวม
ปริมาณการจําหนายยางแผนและยางแทงขยายตัวลดลงจาก 
ป 2556 รอยละ 14.11 และ 18.64 ตามลําดับ (ตาราง (2) 
(ภาคผนวก))  
 

 การสงออกและตลาดสงออก 

      ในครึ่งปแรกของป 2557 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติ
ของไทยมีปริมาณทั้งส้ิน 2,066,545.79 ตัน (มูลคา 133,870.45    
ลานบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2556 รอยละ 
6.37 เปนการปรับเพิ่มขึ้นของการสงออกยางแทง (+16.47%) 
ยางอื่นๆ (+15.49%) น้ํายางขน (+5.63%) และยางแผนรมควัน 
(+1.75%) ในขณะที่ยางคอมพาวดปรับลดลง (-6.95%)         

      เมื่อพยากรณปริมาณการสงออกจนถึงส้ินป 2557 พบวา 
ภาพรวมการสงออกทั้งปขยายตัวลดลงจากป 2556 รอยละ 5.44 
ซึ่งคาดวาจะปรับลดลงเกือบทุกรายการทั้งยางแผนรมควัน 
น้ํายางขน ยางคอมพาวด และยางอื่นๆ ในขณะที่ยางแทงปรับ
เพิ่มขึ้น     

     สําหรับสัดสวนปริมาณการสงออกในครึ่งปแรกของป 2557 
ไดแก ยางแทง (38.68%) น้ํายางขน (23.54%) ยางแผนรมควัน 
(17.83%) ยางคอมพาวด (17.82%) และยางอื่นๆ (2.13%) 
(รูปที่ 1 และตาราง (3) (ภาคผนวก))  

      

 

สถานการณยางธรรมชาต ิ

 

      

     สถานการณการผลิตและการคาผลิตภัณฑยาง ไมและผลิตภัณฑจากไมของไทยในครึ่งปแรกของป 2557 โดยภาพรวม
การผลิตผลิตภัณฑยางขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน สวนการคาดานการสงออกยางและผลิตภัณฑยางขยายตัวเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่การจําหนายในประเทศหดตัวลง สําหรับภาพรวมการจําหนายเครื่องเรือนไมฯ ในประเทศหดตัวลง ในขณะที่การสงออก 
กลับมาขยายตัวดีขึ้น ในครึ่งปแรกนี้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง และอุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือนไมฯ ยังคงไดรับแรงดึงจาก
ภาคการสงออกที่ขยายตัวเน่ืองจากอุปสงคตลาดตางประเทศขยายตัวดีขึ้นโดยเห็นภาพชัดเจนจากตลาดจีน ญี่ปุน และตลาด
เอเชียที่เริ่มมีศักยภาพมากขึ้น แมจะหดตัวเล็กนอยในสหรัฐฯ เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว และกลุมสหภาพยุโรปที่คอยๆ ฟนตัว
แตคอนขางเปราะบางในระยะนี้จากปญหาการเมือง สวนตลาดในประเทศยังคงออนแรงเพราะแรงซื้อลดลงโดยเฉพาะอุปสงค
ของตลาดรถยนตที่ซบเซาและปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ ดานราคายางมีความผันผวนและปรับลดลง
เนื่องจากผลผลิตสวนเกินมีเพิ่มขึ้น รวมถึงความผันผวนของคาเงินเยนและราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก  

 

รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพาราของไทย 
ครึ่งปแรก ป 2557 และคาดการณ ป 2557 

โดย สถาบันพลาสติก และ ศนูยวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางไทย  
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      ตลาดสงออกสําคัญในครึ่งปแรกของป 2557 คือ จีน มีสัดสวน
การสงออกถึง 44.45% รองลงมาคือ ญี่ปุน มาเลเซีย เกาหลีใต 
และสหรัฐฯ ตามลําดับ ในชวงนี้ตลาดจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 
ชวงเดียวกันของป  2556 ถึง 51.52% สวนเกาหลีใตและ
สหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 9.26% และ 1.66% ตามลําดับ ในขณะที่
ญี่ปุนและมาเลเซียขยายตัวลดลง 24.68% และ 3.29% ตามลําดับ    
  

 การนําเขาและแหลงนําเขา 

       ในครึ่งปแรกของป 2557 ไทยนําเขายางธรรมชาติมีปริมาณ
ทั้งส้ิน 7,409.14 ตัน (มูลคา 845.20 ลานบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของป 2556 รอยละ 14.36 โดยสินคาที่นําเขา
สวนใหญเปนการนําเขายางคอมพาวดและน้ํายางขน มีปริมาณ
การนําเขา 5,339.78 ตัน และ 1,428.84 ตัน ตามลําดับ ซึ่ง
การนําเขายางคอมพาวดและน้ํายางขนในชวงนี้ปรับเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.55 และ 30.60 ตามลําดับ สําหรับสัดสวนปริมาณ
การนําเขาในครึง่ปแรกของป 2557 ไดแก ยางคอมพาวด (72.07%) 
น้ํายางขน (19.28%) ยางแทง (3.69%) ยางอื่นๆ (3.34%) และ
ยางแผนรมควัน (1.62%)  (ตาราง (4) (ภาคผนวก))  
 

     เมื่อพยากรณปริมาณการนําเขาจนถึงสิ้นป 2557 พบวา 
ภาพรวมทั้งปจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ 7.61 ซึ่ง
คาดวาจะปรับเพิ่มขึ้นจากน้ํายางขน ยางแทง และยางอื่นๆ  

    

     แหลงนําเขาสําคัญในครึ่งปแรกของป 2557 คือ มาเลเซีย 
มีสัดสวนการนําเขา 21.68% รองลงมาคือ ญี่ปุน ไตหวัน 
สหรัฐฯ และจีน  ตามลําดับ ในครึ่งปแรกของปนี้การนําเขาจาก
มาเลเซีย ไตหวัน และสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของปกอน 20.12%, 23.30% และ 33.41% ตามลําดับ ในขณะที่
ญี่ปุนและจีนขยายตัวลดลง 3.77% และ 31.28% ตามลําดับ 

ราคายาง 
  

     ในครึ่งปแรกของป 2557 ราคายางเฉล่ียโดยรวมปรับตัว
ลดลงมากจากชวงเดียวกันของป 2556 โดยราคายางแผนดิบ ชั้น 3  
ณ ตลาดกลางหาดใหญ เฉล่ียอยูที่ 64.35 บาท/กิโลกรัม ปรับ
ลดลงรอยละ 20.27 ยางแผนรมควัน ชั้น 3 กรุงเทพฯ (FOB) 
ราคาเฉล่ีย 71.56 บาท/กิโลกรัม ปรับลดลงรอยละ 20.64 
สําหรับยางแผนรมควัน ชั้น 3 ในตลาดลวงหนาโตเกียวและ
สิงคโปรสงมอบลวงหนา 2 เดือน มีราคาเฉล่ีย 69.15 บาท/
กิโลกรัม และ 70.11 บาท/กิโลกรัม ปรับลดลงรอยละ 17.19 
และ 19.97 ตามลําดับ สวนยางแทงและน้ํายางขน กรุงเทพฯ 
(FOB) สงมอบลวงหนา 1 เดือน มีราคาเฉล่ีย 61.43 บาท/
กิโลกรัม และ 48.09 บาท/กิโลกรัม ปรับลดลงรอยละ 24.50 
และ 20.27 ตามลําดับ (รูปที่ 2 และตาราง (5) (ภาคผนวก))     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     การเคล่ือนไหวของราคายางโดยรวมในชวงครึ่งปแรกของ
ป 2557 ทั้งราคายางในประเทศ ราคาสงออก และราคาตลาด
ตางประเทศมีความผันผวนและปรับลดลง โดยราคายาง 
ในเดือนมกราคมลดลงตอเนื่องจากปลายป 2556 จนถึงเดือน
กุมภาพันธกอนที่จะมาขยับขึ้นเล็กนอยในเดือนมีนาคม
หลังจากนั้นกลับมาลดลงอีกครั้งในเดือนเมษายนตอเนื่อง
จนถึงเดือนพฤษภาคม โดยลดลงมากในเดือนหลังกอนที่จะมา
ขยับขึ้นเล็กนอยในเดือนมิถุนายน สาเหตุที่ราคายางโดยรวม
ปรับลดลงเนื่องจากอุปทานยางในตลาดโลกมีเพิ่มขึ้น สต็อกยาง
ของจีนยังอยูในระดับสูง และเศรษฐกิจจีนชะลอตัวในชวง 
ไตรมาสแรกสงผลใหปริมาณการใชยางลดลง ประกอบกับ 
นักลงทุนชะลอการซื้อและมีความระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจาก
ขาดปจจัยชี้นําและมีความกังวลวาผลผลิตจะออกสูตลาด
เพิ่มขึ้น รวมถึงความผันผวนของคาเงินเยนและราคาน้ํามันดิบ  

รูปท่ี 1 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทย 
ตั้งแตป 2550 - 2557  

รูปที่ 2 ราคายางในประเทศไทย ตลาดลวงหนาโตเกียวและสิงคโปร  
ในป 2556 และ 2557 (มกราคม – มิถุนายน)  
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  แนวโนมการผลิต/การใช และราคายาง 
 

       แนวโนมผลผลิตยางในชวงครึ่งปหลังของป 2557 คาดวา
จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได
คาดการณผลผลิตยางในชวงครึ่งปหลังมีปริมาณ 2,373,558 ตัน
ปรับเพิ่มขึ้นจากชวงครึ่งปแรกรอยละ 43.55 แตปญหาราคา
ยางที่ตกต่ําสงผลใหรายไดเกษตรกรชาวสวนยางลดลงมาก
ยังคงเปนปญหาสําคัญและสรางความยากลําบากแกเกษตรกร
ตั้งแตปลายปกอน อยางไรก็ตาม แนวโนมเศรษฐกิจของไทย
คาดวาจะเติบโตไดในชวงครึ่งปหลัง และมาตรการเรงดวน
ระยะส้ันในการแกปญหาราคายาง การเพิ่มปริมาณการใชใน
ประเทศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และความ
ตองการใชในอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศที่คาดวาจะ
ขยายตัวไดในชวงปลายป ประกอบกับการขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีนและประเทศผูใชสําคัญจะเปนปจจัยหนุนการใช
ใหเพิ่มขึ้นได ซึ่งจะสงผลดีตอภาคการผลิตในประเทศให
ขยายตัวขึ้นไดในชวงปลายปนี้  
 

       สําหรับแนวโนมราคายางในชวงครึ่งปหลังคาดวาจะทรงตัว
หรือปรับลดลงอีกเล็กนอย เนื่องจากผลผลิตยางทั้งของไทย
และของ โลกจะมี เพิ่ มขึ้ นตามฤดู กาลให ผลผ ลิตและ 
การขยายตัวของพื้นที่ปลูก และความกังวลเกี่ยวกับสต็อกยาง
โดยรวมของโลกที่มีอยูจํานวนมากรวมถึงการบริหารจัดการ
สต็อกยางของรัฐบาลไทย นอกจากนี้ราคายังคงมีความผันแปร
ตามนํ้ามันดิบตลาดโลกที่ผันผวนและมีแนวโนมปรับตัวลดลง 
และคาเงินเยนที่แข็งคา แตยังมีปจจัยหนุนจากความตองการ
ใชในจีนที่นาจะขยายตัวตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ยานยนตทั้งในจีนและของโลก        
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

สภาวะการผลิต  
 

       จากข อมู ลปริ มาณการผ ลิตที่ ไ ด จ ากการ สํ ารวจ 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในกลุมยางลอและ
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ในครึ่งปแรกของป 2557 เทียบกับครึ่งปแรกของป 2556 พบวา 
ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑยางในกลุมยางลอขยายตัวลดลงทุก
รายการ โดยยางในรถบรรทุกและรถโดยสารปรับลดลงมาก
ที่สุดรอยละ 23.48 รองลงมาคือ ยางนอกรถบรรทุก/โดยสาร 
ยางนอกอื่นๆ ยางในรถจักรยานยนต ยางนอกรถจักรยานยนต 
ยางหลอดอก และยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ โดยปรับตัว
ลดลงรอยละ 12.50, 11.96, 6.33, 4.89, 4.62 และ 1.53
ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ยังคง
ขยายตัวตอเนื่องโดยปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 9.95    

       เมื่อพยากรณปริมาณการผลิตผลิตภัณฑยางจนถึงส้ินป 
2557 พบวา ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑยางกลุมยางลอเกือบทุก
รายการยังคงขยายตัวลดลงจากป 2556 ทั้งยางนอกรถยนตนั่ง/
รถกระบะ ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร ยางนอกรถจักรยานยนต 
ยางในรถบรรทุก/รถโดยสาร ยางในรถจักรยานยนต และ 
ยางหลอดอก ในขณะที่ยางนอกอื่นๆ ปรับเพิ่มขึ้น สําหรับ
ผลิตภัณฑถุงมือยาง/ถุงมือตรวจคาดวาจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น 
(ตาราง (1) (ภาคผนวก)) 
  

       โดยภาพรวมการผลิตผลิตภัณฑยางในครึ่งปแรกของ  
ป 2557 ขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจาก
ความต องการใช ในอุ ตสาหกรรมรถยนต ที่ หดตั วตาม 
อุปสงครถยนตในประเทศ สะทอนจากปริมาณการผลิตและ
จําหน ายรถยนต ในประเทศลดลงจากชวงเดียวกันของ 
ป 2556 รอยละ 40.47 และ 28.91 ตามลําดับ สาเหตุสําคัญ
เนื่องจากฐานที่สูงในปกอนจากนโยบายกระตุนกําลังซื้อใน
โครงการลดภาษีรถยนตคันแรกของรัฐบาล และการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศ ทําใหการใชจ ายของผูบริ โภค 
ออนแรงลง ประกอบกับสถานการณความตึงเครียดทางการเมือง
ที่เริ่มตนตั้งแตชวงปลายปกอนจนถึงกลางปนี้ สงผลใหการลงทุน
ของภาคเอกชะลอลง อยางไรก็ตาม ยังมีแรงดึงสําคัญจากตลาด
ยางลอในตางประเทศที่ขยายตัวดี ทําใหภาคการผลิตไมปรับลดลง
มากนัก      
 

 

สถานการณผลิตภัณฑยาง 

 

สรุป  สถานการณโดยรวมในคร่ึงปแรก ป 2557   

         (เทยีบกับคร่ึงปแรก ป 2556) 

             การผลิตโดยรวม ขยายตัว 
             การจาํหนายในประเทศโดยรวม ขยายตัว   
             การสงออกโดยรวม ขยายตวั 
             การนําเขาโดยรวม ขยายตวั 
             ราคายางโดยรวม 
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สภาวะการคาและตลาด 
 

 การจําหนายในประเทศ 
 

      จากขอมูลปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑยางในกลุมยางลอ
และถุงมือยาง/ถุงมือตรวจที่ไดจากการสํารวจผูประกอบการโดย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในครึ่งปแรกของป 2557 
เทียบกับครึ่งปแรกของป 2556 พบวา ปริมาณการจําหนาย
ผลิตภัณฑยางในกลุมยางลอทุกรายการขยายตัวลดลง โดย 
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร ปรับตัวลดลงมากที่สุดรอยละ 
19.39 รองลงมาคือ ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร ยางหลอดอก 
ยางนอกรถยนตนั่ ง/รถกระบะ ยางนอกรถจักรยานยนต  
ยางนอกอื่นๆ และยางในรถจักรยานยนต ปรับตัวลดลงรอยละ 19, 
18.21, 10.76, 6.13, 4.37 และ 2.15 ตามลําดับ สําหรับ
ผลิตภัณฑถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
10.80   

       เมื ่อพยากรณปริมาณการจําหนายจนถึงส้ินป 2557 
พบวา ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑยางในกลุมยางลอเกือบทุก
รายการคาดวายังคงขยายตัวลดลงตอเนื่องจากครึ่งปแรก สงผล
ให ภาพรวมขยายตั วลดลงจากป  2556 ยกเว นยางใน
รถจักรยานยนตที่ยังทรงตัว สําหรับผลิตภัณฑถุงมือยาง/ 
ถุงมือตรวจ คาดวายังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นตอเนื่องแตชะลอลง
เล็กนอย (ตาราง (2) (ภาคผนวก)) 
   

 การสงออกและตลาดสงออก 
 

      ในครึ่งปแรกของป 2557 ไทยสงออกผลิตภัณฑยางมี
มูลคาทั้งส้ิน 102,240.79 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวง
เดียวกันของป 2556 รอยละ 11.35 เปนการปรับเพิ่มขึ้นจาก 
ทอยาง (+29.86%) ยางลอ(+13.72%) ถุงมือยาง (+8.89%) 
และผลิตภัณฑอื ่นๆ (+9.49%) ในขณะที ่ผลิตภัณฑที ่ปรับ
ลดลง ไดแก ยางยืด (-8.32%) และสายพาน (-3.80%)    

      เมื่อพยากรณมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางจนถึงส้ินป 
2557 พบวา ภาพรวมยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2556 โดย
เพิ่มขึ้นรอยละ 8.37 ซึ่งคาดวาปรับเพิ่มขึ้นทั้งยางลอ ถุงมือยาง 
และทอยาง ในขณะที่ยางยืดและสายพานปรับลดลง (รูปที่ 3 
และตาราง (6) (ภาคผนวก)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สําหรับสัดสวนมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางในครึ่งป
แรกของป 2557 ไดแก ยางลอ (58.28%) ถุงมือยาง (16.79%) 
ทอยาง (4.39%) ยางยืด (4.24%) สายพาน (1.99%) และ 
ผลิตภัณฑอื่นๆ (14.31%)    

      ตลาดสงออกสําคัญของผลิตภัณฑยางหลักของไทยใน 
ครึ่งปแรกของป 2557 คือ สหรัฐฯ รองลงมาคือ ญี่ปุน จีน 
ออสเตรเลีย และเวียดนาม ตามลําดับ ในชวงนี้ภาพรวมการ
สงออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของ  
ป 2556 เล็กนอย โดยลดลง 0.60% สวนใหญเปนผลจากการ
ปรับลดลงจากสายพานและยางยืด 19.78% และ 6.49% 
ตามลําดับ ในขณะที่ตลาดญี่ปุน จีน และออสเตรเลีย เติบโตขึ้น
โดยขยายตัวเพิ่มขึ้น 11.19%, 5.28% และ 5.20% ตามลําดับ 
ซึ่งภาพรวมขยายตัวจากจากยางลอ ถุงมือยาง และทอยาง โดย 
ทอยางเติบโตในญี่ปุนและจีนมากถึง 46.04% และ 44.38% 
ตามลําดับ นอกจากนี้ ตลาดสําคัญอื่นๆ เชน มาเลเซีย เยอรมนี 
ซาอุดิอาระเบีย เนเธอรแลนด ฝรั ่งเศส อียิปต และไตหวัน 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน    

      โดยภาพรวมการสงออกผลิตภัณฑยางโดยรวมของไทย
ในชวงครึ่งปแรกของป 2557 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน
ของป 2556 โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นในชวง 3 เดือนแรกและเรงตัว
มากในเดือนพฤษภาคม ผลจากยางลอ ถุงมือยาง และทอยางที่
ขยายตัวดี เนื่องจากอุปสงคของตลาดหลักและตลาดใหม
แข็งแรงขึ้นทั้งกลุมสหภาพยุโรป จีน ญี่ปุน และประเทศอื่นๆ ใน
เอเชีย ผลจากเศรษฐกิจฟนตัวชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการฟนตัว
ของเศรษฐกจิกลุมยูโรโซนทีผ่อนคลายจากปญหาวิกฤตการเงนิที ่
สงผลกระทบไปทั่วโลกเมื่อปกอน นอกจากนี้ ผูประกอบการไทย
ตางอาศัยจังหวะการฟนตัวของเศรษฐกิจในตลาดหลักเพื่อ

รูปท่ี 3 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทย 
ต้ังแตป 2550 – 2557  
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ชดเชยตลาดในประเทศที่หดตัวทั้งปจจัยดานอุปสงคและ
ปญหาความขัดแยงทางการเมือง  

   การนําเขาและแหลงนําเขา 
 

       ในครึ่งปแรกของป 2557 ไทยนําเขาผลิตภัณฑยางมี
มูลคาการนําเขาทั้งส้ิน 19,638.03 ลานบาท ขยายตัวลดลงจาก
ชวงเดียวกันของป 2556 รอยละ 3.90 เปนการปรับลดลงจาก
ทอยาง (-11.87%) ยางลอ (-9.48%) และปะเก็น/ซีลยาง (-7.61%) 
ในขณะที่ผลิตภัณฑที่ปรับเพิ่มขึ้น ไดแก ถุงมือยาง (+26.01%) 
สายพาน (+4.81%) และผลิตภัณฑอื่นๆ (+2.06%)  

      เมื่อพยากรณมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑยางจนถึงส้ินป 
2557 พบวา ภาพรวมขยายตัวลดลงจากป 2556 รอยละ 2.15 
ซึ่งคาดวาจะปรับลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑทั้งยางลอ ทอยางและ 
ปะเก็น/ซีลยาง ในขณะที่สายพานและถุงมือยางปรับเพิ่มขึ้น
เล็กนอย (ตาราง (7) (ภาคผนวก))  

      สําหรับสัดสวนมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑยางในครึ่งปแรก
ของป 2556 ไดแก ยางลอ (32.53%) ทอยาง (15.91%) สายพาน 
(5.89%) ถุ งมือยาง (3.15%) ปะเก็น/ซีลยาง (2.82%) และ
ผลิตภัณฑอื่นๆ (39.70%)     

      แหลงนําเขาผลิตภัณฑยางหลักที่สําคัญของไทยในครึ่งปแรก
ของป 2557 คือ ญี่ปุน รองลงมาคือ จีน มาเลเซีย สหรัฐฯ และ
เกาหลีใต ตามลําดับ ในชวงนี้ภาพรวมการนําเขาจากประเทศ
ตางๆ ขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของป 2556 ซึ่งสวนใหญ
เปนการปรับลดลงจากการนําเขายางลอ ทอยาง และสายพาน 
นอกจากนี้  การนําเขาจากแหลงนําเขาสําคัญอื่นๆ เชน 
เยอรมนี อินโดนีเซีย สิงคโปร และเวียดนาม ขยายตัวลดลง
เชนเดียวกัน         
  

แนวโนมการผลิตและการใช  

      แนวโนมการผลิตและการใชในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
ในชวงครึ่งปหลังของป 2557 คาดวาอุปสงคของตลาดในประเทศ
นาจะขยายตัวไดจากชวงครึ่งปแรก เนื่องจากอุตสาหกรรม
รถยนตมีทิศทางดีขึ้นแมกําลังซื้อในประเทศยังไมปรับตัวดีขึ้น
มากนัก แตนาจะไดรับผลดีจากจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
และบอรดบีโอไอเริ่มอนุมัติโครงการตางๆ ที่คางอยูหลังจาก
สถานการณทางการเมืองที่คล่ีคลาย ประกอบกับชวงทายของป
เปนชวงแหงการขายหรือไฮซีซั่น คาดวาตลาดรถยนตจะ
กลับมาคึกคักมากขึ้น และมาตรการของภาครัฐในการขยาย
การผลิตผลิตภัณฑยางเพื่อเพิ่มปริมาณการใชยางในประเทศ
ใหมากขึ้นเพื่อแกปญหาราคายางในระยะยาว นาจะสงผลให

การผล ิตปร ับต ัวด ีขึ ้น ได  นอกจากนี้อ ุปสงค ของตลาด 
ในตางประเทศคาดวาจะมีแนวโนมดีขึ้นตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจแตอาจชะลอลงบางในกลุมสหภาพยุโรปเนื่องจาก
ปญหาความขัดแยงระหวางยูเครนและรัสเซียที่ยังไมส้ินสุด 
อยางไรก็ตาม อาจไดรับผลดีจากคําส่ังซื้อจากสหภาพยุโรปที่
คาดวาจะปรับดีขึ้นจากการเรงนําเขาสินคากอนที่สินคาหลาย
รายการของไทยจะถูกตัดสิทธิ GSP ซึ่งจะเริ่มในชวงตนป 2558  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

สภาวะการผลิต 
 

      จากข อมู ลปริ ม าณการผ ลิตที่ ไ ด จ ากการ สํ า รวจ 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมไมอบแหงและเครื่องเรือนทํา
ดวยไมโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในชวงครึ่งปแรก 
ป 2557 พบวา ปริมาณการผลิตไมอบแหงขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของป 2556 รอยละ 13.79 สวนเครื่องเรือน
ทําดวยไมขยายตัวลดลงรอยละ 8.42 และเมื่อพยากรณปริมาณ
การผลิตจนถึงส้ินป 2557 พบวา ปริมาณการผลิตไมขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ 10.59 สวนเครื่องเรือนทําดวยไม
ขยายตัวลดลงรอยละ 13.33 (ตาราง (1) (ภาคผนวก))   
   

สภาวะการคาและตลาด 

 

 การจําหนายในประเทศ 
  

       จากขอมูลปริมาณการจําหนายไมอบแหงและเครื่องเรือนไม
ที่ไดจากการสํารวจผูประกอบการโดยสํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ตสาหกรรมในครึ่ งป แรกของป  2557 พบว า  ปริ มาณ 
การจําหนายไมอบแหงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 
2556 รอยละ 12.32 ในขณะที่เครื่องเรือนทําดวยไมขยายตัว
ลดลงรอยละ 21.33 และเมื่อพยากรณจนถึงส้ินป 2557 พบวา 
การจําหนายไมอบแหงยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวงตนปแต
ชะลอตัวเล็กนอย สงผลใหภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก 

สถานการณไมยางพาราและผลิตภัณฑจากไม 

 

สรุป  สถานการณโดยรวมในคร่ึงปแรก ป 2557   

         (เทยีบกับคร่ึงปแรก ป 2556)  

 

              การผลิตโดยรวม ขยายตัว 
              การจําหนายในประเทศโดยรวม ขยายตัว 
              การสงออกโดยรวม ขยายตวั 
              การนําเขาโดยรวม ขยายตวั 
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ป 2556 รอยละ 6.70 สวนเครื่องเรือนทําดวยไมขยายตัวลดลง
รอยละ 22.20 
     

 การสงออกและตลาดสงออก  
 

       ในครึ่งปแรกของป 2557 ไทยสงออกไมแปรรูป ผลิตภัณฑ
จากไม เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนมีมูลคาการสงออกทั้งส้ิน 
38,401.82 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 
2556 รอยละ 19.07 ผลจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของการสงออก
สินคาทุกกลุม โดยสินคาในกลุมไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน
ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 21.64 จากการปรับเพิ่มขึ้น
ของไมแปรรูป (+14.86%) และไมแผน (+29.82%) รองลงมาคือ 
สินคาในกลุมผลิตภัณฑไมขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 16.26  สวน
สินคาในกลุมเครื่องเรือนไมและชิ้นสวนขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 
11.74 จากการปรับเพิ่มขึ้นของเฟอรนิเจอร (+12.70%) และ
ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร (+4.44%)   

       เมื่อพยากรณมูลคาการสงออกไมแปรรูป ผลิตภัณฑจากไม 
เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนจนถึงส้ินป 2557 พบวา ภาพรวม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2556 รอยละ 8.72 ซึ่งคาดวาเปนผล
จากการขยายตัวเพิ ่มขึ ้นของสินคาในกลุมไมแปรรูปและ
ผลิตภัณฑไมแผน และสินคาในกลุมผลิตภัณฑจากไม (รูปที่ 4 
และตาราง (8) (ภาคผนวก))   

     สําหรับสัดสวนมูลคาการสงออกในครึ่งปแรกของป 2557 
ไดแก ไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน (71.47%) รองลงมาคือ 
เครื่องเรือนไมและชิ้นสวน (19.76%) และผลิตภัณฑจากไม 
(8.77%) (รูปที่ 4)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ตลาดสงออกหลักไมยางพาราแปรรูปของไทยในครึ่งปแรก 
ป 2557 คือ จีน มีสัดสวนถึง 99.24% สวนสหรัฐฯ เปนตลาด
สงออกสูงสุดสําหรับผลิตภัณฑจากไม ญี่ปุนเปนตลาดสงออกหลัก
สินคาในกลุมเครื่องเรือนไมและชิ้นสวน และเกาหลีใตเปน
ตลาดสงออกหลักสําหรับผลิตภัณฑไมแผน ภาพรวมการสงออก
ไปยังเกาหลีใตขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2556 ถึง 
54.83% สวนตลาดญี่ปุนและจีนขยายตัวเพิ่มขึ้น 7.68% และ 
5.58% ตามลําดับ ในขณะที่สหรัฐฯ หดตัว 4.28% นอกจากนี้
ตลาดเครื่องเรือนไมและช้ินสวนที่สําคัญในยุโรปและภูมิภาค
อื่นๆ เชน เยอรมนี สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา 
อิตาลี รัสเซีย และฮองกง ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยรัสเซียขยายตัว
เพิ่มขึ้นมากถึง  67.71% สําหรับตลาดไมแผนสําคัญอื่นๆ ในเอเชีย
อยางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส อิหราน ซาอุดิอาระเบีย และ
มาเลเซีย ยังคงเปนตลาดที่มีศักยภาพและเติบโตสูงมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นถึง 126.03%, 91.76%, 12.96%, 7.36% ตามลําดับ 
ในขณะที่อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม หดตัวลง โดยอินเดีย
หดตัวลงถึง 36.80%     
  

 การนําเขาและแหลงนําเขา 
 

      ในครึ่งปแรกของป 2557 ไทยนําเขาไมแปรรูป ผลิตภัณฑ
จากไม เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนมีมูลคาการนําเขาทั้งส้ิน 
10,199.08 ลานบาท ขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของป 2556 
รอยละ 2.43 ผลจากการขยายตัวลดลงของสินคาในกลุมไมแปรรูป
และผลิตภัณฑไมแผนรอยละ 8.03 จากการปรับลดลงของ 
ไมแปรรูป (-17.38%) ในขณะที่สินคาในกลุมเครื่องเรือนไม
และชิ้นสวนขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 27.83 จากการปรับเพิ่มขึ้น
ของช้ินสวนเฟอรนิเจอร (+32.58%) และชิ้นสวนเฟอรนิเจอร 
(+7.26%)  

       เมื่อพยากรณมูลคาการนําเขาไมแปรรูป ผลิตภัณฑจากไม 
เครื่องเรือนไมและช้ินสวนจนถึงส้ินป 2557 พบวา มูลคาการนําเขา
โดยรวมขยายตัวลดลงจากป 2556 รอยละ 2.59 ซึ่งเปนผลจาก
การขยายตัวลดลงของสินคาในกลุมไมแปรรูปและผลิตภัณฑ 
ไมแผน (ตาราง (9) (ภาคผนวก))  

       แหลงนําเขาไมยางพาราแปรรูปในครึ่งปแรกของป 2557
เปนการนําเขาจากลาวเกือบทั้งหมด แตขยายตัวลดลงจากชวง
เดียวกันของป 2556 ถึง 85.92% สําหรับจีนเปนแหลงนําเขา
สูงสุดสําหรับผลิตภัณฑเครื่องเรือนไมและชิ้นสวน ผลิตภัณฑ
จากไม และไมแผน การนําเขาจากจีนในชวงนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
1.03% สวนการนําเขาจากแหลงนําเขาสําคัญอื่นๆ เชน 

รูปที่ 4 สัดสวนมูลคาการสงออกไมแปรรูป ผลิตภัณฑจากไม  
เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนของไทยในครึ่งปแรก ป 2557  
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เวียดนาม และอินโดนีเซีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน ในขณะที่
มาเลเซียและพมาขยายตัวลดลง   
 

      โดยภาพรวมภาคการคาดานการสงออกไมแปรรูป 
ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนในครึ่งปแรก
ของป 2557 ขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 
เนื่องจากการขยายตัวของตลาดหลักแมจะหดตัวเล็กนอยใน
ตลาดสหรัฐฯ เน่ืองจากการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย
ในชวงตนปแตยังมีแรงดึงจากตลาดเกาหลีใต ญี่ปุน สหภาพ
ยุโรป และหลายๆประเทศในเอเชียที่เติบโตขึ้นมาก ผลจาก
การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ตลาด 
เครื่องเรือนไมในประเทศยังคงซบเซาตอเนื่องจากปลายปกอน
เนื่องจากรายไดลดลงและภาระหนี้สินภาคครัวเรือนสูงขึ้น 
ทําใหกําลังซ้ือลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว 
และปญหาความขัดแยงทางการเมือง สงผลใหภาคการผลิต
และภาคอสังหาริมทรัพยในประเทศชะลอตัวตามไปดวย 
    

ราคาไมยางพารา   
 

      ในครึ่งปแรกของป 2557 ราคาไมยางพาราทอนที่
ประกาศรับซื้อ ณ โรงงาน จากสํานักงานกองทุนสงเคราะห 
การทําสวนยางสาขา จํานวน 8 แหง พบวา ราคาไมยางพารา
ทอนขนาด 10 นิ้วขึ้นไป และขนาด 8 นิ้วขึ้นไป ปรับเพิ่มขึ้น
เ ล็กน อย ในขณะที่ ราคาไม ยางพาราท อนขนาด 6 นิ้ ว 
ขึ้นไป และขนาดต่ํากวา 6 นิ้ว ปรับลดลงเล็กนอย   
   

แนวโนมการผลิต/การใช และราคาไมยางพารา 

     แนวโนมการผลิตในอุตสาหกรรมไมฯ ในครึ่งปหลังของ 
ป 2557 คาดวานาจะขยายตัวดีขึ้นเนื่องจากแนวโนมเศรษฐกิจ
ไทยนาจะคอยๆ ฟนตัวดีขึ้นครึ่งปหลัง ผลจากปจจัยขับ
เคล่ือนที่สําคัญทั้งการบริโภค การลงทุนภาครัฐ การลงทุน
ภาคเอกชนภายหลังจากปญหาความขัดแยงทางการเมือง 
ที่คล่ีคลาย และการเรงกระตุนตลาดในประเทศของผูประกอบการ
ในชวงของการขายปลายป นอกจากนี้การกลับมาขยายตัวของ
ภาคการทองเที่ยวและโรงแรมในชวงทายของป นาจะเปนแรงเรง
ใหเกิดความตองการไดมากขึ้น นอกจากนี้ความตองการในตลาด
ตางประเทศที่ขยายตัว และถึงกลยุทธการเจาะตลาดใหมที่มี
ศักยภาพของผูประกอบการที่นาจะเรงขึ้นอีก รวมถึงการขยาย
ตลาดในกลุมเพื่อรองรับการเปด AEC ในปลายป 2558 นาจะ
กระตุนใหภาคการผลิตขยายตัวขึ้นได สําหรับภาพรวมราคา 
ไมยางพาราคาดวาจะปรับเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของตลาด 
แตผลจากราคายางที่ตกต่ําอาจมีการตัดโคนตนยางเพิ่มขึ้นทํา
ใหราคาไมยางพาราไมปรับเพิ่มมากนัก    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สกย. ดําเนินนโยบายลดผลผลิตยางภายในประเทศ    
 

  ในเดือนกันยายน 2557 สํานักงานกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยาง (สกย.) ออกมาตรการเพื่อลดปริมาณผลผลิตยาง
ภายในประเทศ โดยตั้งเปายุทธศาสตร 7 ป โคนยางพาราหนุน
ใหเกษตรกรหนัมาปลูกปาลมแทนเนื่องจากใหผลตอบแทนดีกวา 
โดยในปงบประมาณ 2558 ไดวางแผนเพิ่มพื้นที่ปลูกแทน
เปาหมาย 4 แสนไร จากปกติเพียง 3 แสนไร โดยเฉพาะในพื้นที่
นอกเขตโซนนิ่งของ ก.กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งจะใหอัตราเงิน
สงเคราะหเพื่อปลูกปาลมน้ํามันสูงถึง 2.6 หมื่นบาทตอไร 
ในขณะที่ปลูกยางพาราจะไดรับเงินสงเคราะหเพียง 1.6  
หมื่นบาทตอไร (ที่มา: สรุปสาระสําคัญจากรายงานสภาวะตลาด
และราคายางธรรมชาติ เดือนกรกฎาคม 2557)   

 

2.  คสช. เรงสงเสริมการใชยางพาราภายในประเทศ 
 

      ที่ประชุม คสช. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ไดอนุมัติ
ดําเนินการตามแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบผาน  
2 มาตรการที่เสนอโดย ก.เกษตรฯ ประกอบดวยมาตรการระยะ
เรงดวนและมาตรการพัฒนายางอยางยั่งยืน โดยมาตรการระยะ
เรงดวนป 2557 คสช. ไดอนุมัติกรอบวงเงิน 5,938 ลานบาท 
ระยะเวลา 10 ป เพื่อดําเนินการใน 3 แนวทาง ไดแก 1) สนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกร จํานวน 350 ลานบาท  
2) การเพิ่มมูลคาและคุณภาพการผลิตจํานวน 1,088.25 ลานบาท 
และ 3) การสนับสนุนสินเชื่อใหผูประกอบการจํานวน 4,500 ลาน
บาท สวนมาตรการแกปญหาระยะยาวมีวง 30,000 ลานบาท 
แบงเปนการเพิ่มสภาพคลองดานการตลาด การรวบรวมยางพารา
ประมาณ 10,000 ลานบาท การเพิ่มมูลคาและคุณภาพผลผลิตยาง 
5,000 ลานบาท และสนับสนุนผูประกอบการผลิตภัณฑยางตางๆ 
ประมาณ 15,000 ลานบาท (ที่มา: สรุปสาระสําคัญจาก 
http://thainews.prd.go.th ประจําวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และ 
http://www.rubbernongkhai.com ประจําวันที่ 3 กันยายน 2557)     

นโยบาย/มาตรการท่ีเก่ียวของ 

 

สรุป   สถานการณโดยรวมในคร่ึงปแรก ป 2557  
          (เทียบกับคร่ึงปแรก ป 2556) 
                การผลิต  
                  ไมอบแหง      เคร่ืองเรือนทําดวยไม 

                การจําหนายในประเทศ 
                  ไมอบแหง      เคร่ืองเรือนทําดวยไม 

            การสงออกโดยรวม ขยายตวั 
                การนําเขาโดยรวม ขยายตวั 
                ราคาไมยางพาราโดยรวม ทรงตัว 
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ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมยางโลก 

1. ทวีปอเมริกา 

        Michelin เปดตัวยางลอชนิดใหมสําหรับใชงานทาเรือ   
 

         บริษัท Michelin North America เปดตัวยางลอชนิด
ใหม ชื่ อ ว า  Michelin X-Straddle 2 สํ าห รั บ ใ ช ง านด าน 
การขนสงตูคอนเทนเนอรบริเวณทาเรือ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถดานการขนสง เพิ่มความเร็ว
สูงสุด และสามารถรับน้ําหนักไดเพิ่มขึ้น ยางชนิดนี้ใชดอกยาง
และโครงยางเชิงวิศวกรรมแบบใหมที่มีทั้ งการออกแบบ 
คอมพาวดสวนหนายางและระบบระบายความรอนที่เหมาะสม
ทั้งบนดอกยางและไหลยาง และดอกยางมีการใชยางเพิ่มขึ้นกวา 
รอยละ 4 ยางชนิดนี้มีลักษณะเดนตรงที่มีดอกยางละเอียดและ
แคบ ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงจากการทิ่มแทงดอกยางของวัตถุ  
และมีเข็มขัดปองกันบนแกมยางซึ่งจะชวยตานทานตอการ
กระแทกและการครูด สามารถหลอดอกยางใหมได และยังชวย
ยืดอายุการใชงานยางลอได (ที่มา: สรุปสาระสําคัญจาก 
http://www.tirereview.com, 08/08/2014) 

      มูลคาตลาดยาง SBR ทั่วโลกจะสูงถึง 23 พันลาน
ดอลลารสหรัฐ ภายในป 2563  

Grand View Research ระบุวา มูลคาตลาดยาง SBR 
ทั่วโลกจะสูงถึง 23 พันลานดอลลารสหรัฐภายในป 2563 
เ น่ืองจากไดรับแรงขับเคล่ือนจากความตองการใช ใน
อุตสาหกรรมยางลอรถยนตที่เติบโตขึ้น และไดรับผลดีจากการ
แกวงตัวของยางธรรมชาติ นอกจากนี้ขอกําหนดในการติด
ฉลากยางลอรถยนตในสหภาพยุโรป ญี่ปุน และเกาหลี จะเพิ่ม
ความตองการใชยาง SBR มากขึ้น โดยในป 2556 มีสัดสวน
การใชถึงรอยละ 73.5 ของการใชทั่วโลก และคาดวาจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นเฉล่ียรอยละ 6.1 ในระหวางป 2557-2563 ภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟค มีสัดสวนการใชมากที่สุดรอยละ 46 รองลงมา
คือ สหภาพยุโรป และมีผูผลิตชั้นนําของโลก 10 บริษัท (ที่มา: 
ส รุ ป ส า ร ะ สํ า คั ญ จ า ก  http://www.rubbernews.com, 
21/08/2014)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ทวีปยุโรป  

       Mesnac วางแผนขยายธุรกิจคร้ังสําคัญในประเทศ

สโลวาเกีย   
 

 ศูนยเทคนิคและวิจัยยุโรปของบริษัท Mesnac หรือ 
MERTC จะขยายการดําเนินงานในประเทศสโลวาเกียโดย 
การสรางศูนยการผลิตและวิจัยแหงใหมบนเนื้อที่ประมาณ 
32,000 ตารางฟุต เพื่อดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนา 
การผลิต รวมถึงการประกอบชิ้นสวนตางๆ โดยมุงเนนไปที่
เครื่องจักรผลิตยางลอรถยนต นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
สนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาของบริษัทแมและการเปน
ศูนยการบริการลูกคาในทวีปยุโรปของ Mesnac (ที่มา: สรุป
สาระสําคัญจาก http://www.rubbernews.com, 27/08/2014) 

 

       Nairit สามารถตอบสนองความตองการยางคลอโรพรีน 

ของตลาดรัสเซียไดถึงรอยละ 50   
 

นาย Vazgen Safaryan ประธานสหภาพผูผลิตสินคา
โภคภัณฑในประเทศ ประเทศอารเมเนีย กลาววา โรงงาน 
Nairit chemical ของอารเมเนียสามารถผลิตยางคลอโรพรีน 
เพื่อตอบสนองความตองใชของตลาดรัสเซียไดถึงรอยละ 50 
นาย Safaryan กลาววา "รัสเซียอาจจะยุติการนําเขาดังกลาว 
ซึ่งอารเมเนียควรตองเริ่มเจรจากับรัสเซียและเรงปรับเปล่ียน
และจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยในโรงงาน Narit เพื่อผลิตและ
สงออกยางคลอโรพรีนไปยังตลาดรัสเซีย" นาย Safaryan ขอให
ผูที่มีอํานาจของบริษัทจัดการกับสต็อกสินคาภายในทั้งหมด
เพื่อระบุรายการสินคาที่อารเมเนียสามารถจําหนายในรัสเซีย
ไดในชวงสถานการณปญหาความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้
ระหวางกรุงมอสโคกับชาติตะวันตก (ที่มา: สรุปสาระสําคัญ
จาก http://rubberjournalasia.com, 03/09/2014) 

 

3. ทวีปเอเชียและอื่นๆ  

      ตลาดถุงมือยางไนไตรลมีแนวโนมขยายตัวเน่ืองจาก 

การเพิ่มขึ้นของการดูแลสุขภาพทั่วโลก 
 

 นาย Kuan Kam Hon ประธานกรรมการบริหารของ
บริษัท Hartalega Holdings กลาววา แนวโนมความตองการ
ใชถุงมือยางไนไตรลจะเพิ่มขึ้นตอเนื่องและแข็งแกรงเนื่องจาก
การตระหนักและการปฏิรูปดานการดูแลสุขภาพทั่วโลก โดย
ในป 2556 การสงออกถุงมือยางไนไตรลของมาเลเซียไปยัง
สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 30.3 นอกจากนี้ คอมเพล็กซ

ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยาง 
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การผลิตถุงมือแบบบูรณาการรุนตอไปของ Hartalega จะสามารถ
ผลิตถุงมือไดกวา 42 พันลานชิ้นตอป และบริษัทจะสรางโรงงาน  
6 แหง พรอมสายการผลิตที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 72 สาย และ
คาดวาผลิตภาพการผลิตจะเพิ่มขึ้นกวารอยละ 70 ขณะนี้บริษัท
กําลังสรางสายการผลิตแรกและสรางโรงงานแหงที่ 1 และ 2 
(ที่มา: สรุปสาระสําคัญจาก http://rubberjournalasia.com, 
19/08/2014) 

 

       คายรถตางชาติหวนคืนอินเดียรับเศรษฐกิจฟน    
 

        สํานักขาวเอเอฟพีรายงานวา คายรถยนตตางๆ เริ่มหวน
กลับเขาสูตลาดอินเดียหลังจากเห็นสัญญาณการฟนตัวของ
เศรษฐกิจ ซึ่งยอดขายรถยนตในเดือนสิงหาคมขยายตัว
ติดตอกันเปนเดือนที่ 4 และอินเดียเริ่มเปดเสรีตลาดรถยนต
มากขึ้น ขณะที่ชนชั้นกลางของประเทศที่สามารถเปนเจาของ
รถยนตมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น แตอินเดียยังขาดแคลนตัวแทน
จําหนาย การบริการหลังการขาย และสภาพถนนในประเทศ
ยังไมดีพอที่จะรองรับรถยนตปริมาณมาก ซึ่งยังคงเปน
อุปสรรคในการทําตลาดของคายรถยนตตางชาติหลายแหง 
(ที่มา: สรุปสาระสําคัญจากขาวสารสถาบันยานยนต ประจํา
วันที่ 4 กันยายน 2557)   
 

ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมยางไทย 

        คสช. สัง่การ ก.เกษตรฯ จัดทําขอมูลยางพาราเพื่อ

แกไขปญหายางพาราอยางยั่งยืน  
 

  ในการประชุม คสช. เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2557 
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติมีขอส่ังการในประเด็น
เศรษฐกิจเพื่อแกไขปญหายางพาราอยางยั่งยืน โดยให ก.เกษตรฯ 
และ ก.พาณิชย จัดทําขอมูลสถานการณยางพาราในประเทศทั้ง
ดานผลผลิต สต็อกยางพารา ความตองการใช และการสงออก 
รวมทั้งหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินมาตรการที่มี
อยูใหเปนรูปธรรม เชน การสงเสริมการแปรรูปยางพารา  
การใชยางพาราผสมยางมะตอยในการทําพื้นถนน รวมถึง 
การเตรียมการภายใตกรอบความรวมมือระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะการเจรจากับประเทศมาเลเซีย 
ในโครงการ Rubber Corridor (ที่มา: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
ประจําวันที่ 5 สิงหาคม 2557)  

 

 

        กนอ. เดินหนาศึกษาแนวทางต้ังนิคมฯ เมืองยางเฟส 

3 คาด 8 เดือนแลวเสร็จ   
 

  นายวีรพงศ ไชยเพิ่ม ผูวาการการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย (กนอ.) กลาววา กนอ. กําลังศึกษาและออกแบบ
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเมืองยาง เฟส 3 ที่ อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา บนเนื้อที่  750 ไร เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับ
อุตสาหกรรมยางทั้งการสรางมูลคาเพิ่มและการเพิ่มอุปสงค
ภายในประเทศ ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายใน 8 เดือน และเปด
ดําเนินการไดภายในป 2560 และสามารถรองรับผูประกอบการ
ที่ตองการเขามาลงทุนได 800 ราย นอกจากนี้ยังรวมกับบีโอไอ
เดินทางชี้แจงและใหขอมูลนักลงทุนที่ญี่ปุนเพื่อเจรจาธุรกิจและ
ขยายฐานนักลงทุนญี่ปุนในไทยใหมากขึ้น (ที่มา: สรุป
สาระสําคัญจากผูจัดการออนไลน ประจําวันที่ 6 สิงหาคม 
2557) 

      ทช .ขยายผลถนนยางพาราผสมแอสฟลต สรางชั้น

ทาง 5-10 ซม. ยืดอายุอกี 1 ป  
 

 นายชาติชาย ทิพยสุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
(ทช.) เปดเผยวา ขณะนี้  ทช. กําลังทําการวิจัยทดสอบ 
การผสมยางธรรมชาติเพื่อสรางถนนในช้ันผิวแอสฟลตคอนกรีต
ในสัดสวนยางประมาณ 5% หนาประมาณ 5-10 ซม. หรือใช
ยางธรรมชาติในสัดสวน 0.48 กก.ตอ ตร.ม. ซึ่งจะเพิ่มขึ้น
ประมาณ 10 เทาจากการฉาบผิวแบบเดิม มีคุณสมบัติยืดหยุน
สูง ยืดอายุใชงานได 1 ป แตมีตนทุนสูงกวาชั้นผิวแอสฟลต
กวารอยละ 20 และยังไมคุมคาในเชิงเศรษฐกิจ จึงตองเลือกใช
กับถนนที่มีปริมาณรถมากๆ และยังไมสามารถชวยแกปญหา
ราคายางพาราไดเนื่องจากใชยางไมมากนักและใชไดเพียงบาง
เสนทาง ดังนั้นแอสฟลตคอนกรีตผสมยางธรรมชาติจึงเปน
เพียงทางเลือกหนึ่งที่จะชวยเพิ่มอุปสงคการใชยางธรรมชาติได
สวนหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการแกปญหายางพาราของ 
คสช. (ที่มา: สรุปสาระสําคัญจากผูจัดการออนไลน ประจํา
วันที่ 13 สิงหาคม 2557) 
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ภาคผนวก  
 

ตาราง (1) ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑยาง ไมอบแหงและเคร่ืองเรือนของไทยในป 2556 และ 2557 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ตาราง (2) ปริมาณการจําหนายยาง ผลิตภัณฑยาง ไมอบแหงและเคร่ืองเรือนของไทยในป 2556 และ 2557 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประเภท 2556 2557* 2556 2557

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป 57

ยางธรรมชาติ

ยางแผน (ตัน) 171,065         127,687         84,795          66,739          -25.36 -21.29

ยางแทง (ตัน) 937,681         882,220         466,014         450,330         -5.91 -3.37

ผลิตภัณฑยาง

ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ (เสน) 28,716,874    28,369,082    14,121,162    13,905,352    -1.21 -1.53

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เสน) 4,418,291      3,844,418      2,187,844      1,914,405      -12.99 -12.50

ยางนอกรถจักรยานยนต (เสน) 22,815,901    21,959,110    11,266,148    10,715,398    -3.76 -4.89

ยางนอกอื่นๆ (เสน) 564,559         573,851         313,087         275,633         1.65 -11.96

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เสน) 2,713,621      2,189,572      1,420,107      1,086,673      -19.31 -23.48

ยางในรถจักรยานยนต (เสน) 31,125,817    30,363,904    15,833,891    14,831,283    -2.45 -6.33

ยางหลอดอก (เสน) 140,825         135,129         70,098          66,858          -4.04 -4.62

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ลานชิ้น) 21,151          22,825          10,283          11,307          7.92 9.95

ไม

ไมอบแหง (แผน) 41,539,051    45,937,421    19,945,788    22,696,155    10.59 13.79

เครี่องเรือนทําดวยไม (ชิ้น) 4,962,590      4,300,985      2,395,124      2,193,343      -13.33 -8.42

        ขอมูลจากการสํารวจผูผลิตประกอบดวย ยางแผน  11 ราย ยางแทง 20 ราย ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ 5 ราย ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร 9 ราย 
        ยางนอกรถจักรยานยนต  8 ราย ยางนอกอื่นๆ 5 ราย ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร  7 ราย ยางในรถจักรยานยนต 7 ราย ยางหลอดอก 5 ราย 
        ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ 13 ราย ไมอบแหง 7 ราย และเครื่องเรือนทําดวยไม 32 ราย
* ป 2557 พยากรณเดือนสิงหาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลง

ที่มา:  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประเภท 2556 2557* 2556 2557

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป 57

ยางธรรมชาติ

ยางแผน (ตัน) 63,056 54,156 34,856 27,509 -14.11 -21.08

ยางแทง (ตัน) 83,718 68,117 34,669 36,406 -18.64 5.01

ผลิตภัณฑยาง

ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ (เสน) 20,795,211    19,070,219    10,493,113    9,363,781      -8.30 -10.76

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เสน) 3,157,790      2,726,972      1,676,967      1,351,745      -13.64 -19.39

ยางนอกรถจักรยานยนต (เสน) 16,902,246    16,054,137    8,402,276      7,886,846      -5.02 -6.13

ยางนอกอื่นๆ (เสน) 32,294          30,856          16,116          15,412          -4.45 -4.37

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เสน) 1,859,666      1,548,582      957,582         775,661         -16.73 -19.00

ยางในรถจักรยานยนต (เสน) 21,247,911    21,452,114    10,695,122    10,465,054    0.96          -2.15

ยางหลอดอก (เสน) 96,363          82,738          50,269          41,114          -14.14 -18.21

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ลานชิ้น) 1,228            1,348            622               689               9.69          10.80

ไม

ไมอบแหง (แผน) 16,111,091    17,189,778    7,596,069      8,532,119      6.70 12.32

เครี่องเรือนทําดวยไม (ชิ้น) 1,465,035      1,139,762      753,701         592,968         -22.20 -21.33

        ขอมูลจากการสํารวจผูผลิตประกอบดวย ยางแผน  11 ราย ยางแทง 20 ราย ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ 5 ราย ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร 9 ราย 
        ยางนอกรถจักรยานยนต  8 ราย ยางนอกอื่นๆ 5 ราย ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร  7 ราย ยางในรถจักรยานยนต 7 ราย ยางหลอดอก 5 ราย 
        ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ 13 ราย ไมอบแหง 7 ราย และเครื่องเรือนทําดวยไม 32 ราย
* ป 2557 พยากรณเดือนสิงหาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลง

ที่มา:  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ตาราง (3) ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทยในป 2556 และ 2557   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง (4) ปริมาณการนําเขายางธรรมชาติของไทยในป 2556 และ 2557   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตาราง (5) ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลวงหนาตลาดโตเกียว และสงิคโปรในป 2556 และ 2557   
             (มกราคม - มิถุนายน)         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย: ตัน

2557*** 2556 2557 สัดสวน (%)

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป ครึ่งป 57

ยางแผนรมควัน 809,054.38         683,302.93         362,213.07         368,564.20         -15.54 1.75 17.83

ยางแทง 1,470,762.46       1,521,977.79       686,105.10         799,095.71         3.48 16.47 38.68

น้ํายางขน* 1,038,421.05       976,165.26         460,566.41         486,508.92         -6.00 5.63 23.54

ยางคอมพาวด** 809,775.94         748,103.82         395,801.47         368,290.49         -7.62 -6.95 17.82

ยางอื่นๆ 118,739.04         86,132.12           38,172.33           44,086.47           -27.46 15.49 2.13

รวม 4,246,752.87   4,015,681.92   1,942,858.38   2,066,545.79   -5.44 6.37 100.00

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* เปนน้ําหนักของน้ํายางขนยังไมไดคํานวณเปนน้ําหนักเนื้อยางแหง
** เปนน้ําหนักของยางบวกสารเคมี
*** ป 2557 พยากรณเดือนสิงหาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

2556 % เปลี่ยนแปลงประเภทยาง

หนวย: ตัน

2557*** 2556 2557 สัดสวน (%)

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป ครึ่งป 57

ยางแผนรมควัน 199.01               162.03               199.00               120.04               -18.58 -39.68 1.62            

ยางแทง 271.02               491.54               50.30                 273.28               81.37 443.30 3.69            

น้ํายางขน* 2,079.31             2,988.79             1,094.09             1,428.84             43.74 30.60 19.28          

ยางคอมพาวด** 10,878.95           10,588.42           5,107.27             5,339.78             -2.67 4.55 72.07          

ยางอื่นๆ 57.22                 281.38               28.34                 247.20               391.75 772.27 3.34            

รวม 13,485.51       14,512.16       6,479.00         7,409.14         7.61 14.36 100.00     
ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* เปนน้ําหนักของน้ํายางขนยังไมไดคํานวณเปนน้ําหนักเนื้อยางแหง
** เปนน้ําหนักของยางบวกสารเคมี
*** ป 2557 พยากรณเดือนสิงหาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลงประเภทยาง 2556

                   หนวย: บาทตอกิโลกรัม

ประเภทยาง 2556 2556 2557 % เปลี่ยนแปลง

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ครึ่งป 57

ยางแผนดิบชั้น 3 หาดใหญ 77.22 80.71 64.35 -20.27

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 กรุงเทพ (FOB) 85.80 90.17 71.56 -20.64

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 โตเกียว (CIF) 82.18 83.51 69.15 -17.19

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 สิงคโปร (FOB) 84.12 87.61 70.11 -19.97

ยางแทง กรุงเทพฯ (FOB) 77.47 81.37 61.43 -24.50

น้ํายางขน กรุงเทพฯ (FOB) 56.28 60.31 48.09 -20.27

ที่มา: สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย

หมายเหต:ุ ยางแผนรมควันชั้น 3 (FOB) สงมอบลวงหนา 2 เดือน
              ยางแทง กรุงเทพฯ (FOB) และน้ํายางขน กรุงเทพฯ (FOB) สงมอบลวงหนา 1 เดือน
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ตาราง (6)  มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทยในป 2556 และ 2557    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ตาราง (7)  มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑยางของไทยในป 2556 และ 2557          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย: ลานบาท

ผลิตภัณฑ 2557* 2556 2557 สัดสวน (%)

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป ครึ่งป 57

ยางลอ 109,572.46      120,526.41 52,397.11      59,587.70      10.00 13.72 58.28          

ถุงมือยาง 32,214.86        34,864.71 15,763.08      17,164.88      8.23 8.89 16.79          

ยางยืด 9,776.65          8,952.81 4,725.41        4,332.09        -8.43 -8.32 4.24            

ทอยาง 7,716.20          9,201.22          3,459.67        4,492.57        19.25 29.86 4.39            

สายพาน 4,192.36          4,190.81          2,117.16        2,036.75        -0.04 -3.80 1.99            

ผลิตภัณฑอื่นๆ 27,587.52        29,324.88        13,359.05      14,626.80      6.30 9.49 14.31          

รวม 191,060.05   207,060.84   91,821.48   102,240.79  8.37 11.35 100.00     
ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* ป 2557 พยากรณเดือนสิงหาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลง2556

หนวย: ลานบาท

ผลิตภัณฑ 2557* 2556 2557 สัดสวน (%)

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป ครึ่งป 57

ยางลอ 14,190.53        13,192.99 7,057.48        6,388.18        -7.03 -9.48 32.53          

ทอยาง 6,948.72          6,342.45          3,544.66        3,124.05        -8.72 -11.87 15.91          

สายพาน 2,172.73          2,311.87          1,104.24        1,157.39        6.40 4.81 5.89            

ปะเก็น/ซีลยาง 1,144.45          1,131.23          600.25           554.60           -1.16 -7.61 2.82            

ถุงมือยาง 1,084.86          1,215.63 491.15           618.90           12.05 26.01 3.15            

ผลิตภัณฑอื่นๆ 15,242.23        15,714.07        7,637.29        7,794.91        3.10 2.06 39.70          

รวม 40,783.52     39,908.24 20,435.07 19,638.03 -2.15 -3.90 100.00     
ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* ป 2557 พยากรณเดือนสิงหาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลง2556
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 ตาราง (8)  มูลคาการสงออกไม ผลิตภัณฑจากไม เคร่ืองเรือนไมและชิ้นสวนของไทยในป 2556 และ 2557   
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตาราง (9)  มูลคาการนําเขาไม ผลิตภัณฑจากไม เคร่ืองเรือนไมและชิ้นสวนของไทยในป 2556 และ 2557   
               

 
 

หนวย: ลานบาท

ประเภท 2556 2557** 2556 2557

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป 57

ไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน 49,664.65    55,568.51    22,562.96    27,445.97    11.89 21.64

    - ไมแปรรูป 27,247.56       28,624.55       12,330.58       14,162.63       5.05 14.86

        - ไมยางพาราแปรรูป 26,825.74       28,288.40       12,069.93       14,003.46       5.45 16.02

        - ไมแปรรูปอื่นๆ 421.82           336.15           260.65           159.17           -20.31 -38.93

    - ไมแผน 22,417.09       26,943.96       10,232.38       13,283.34       20.19 29.82

เครื่องเรือนไมและชิ้นสวน 15,539.99    15,326.84    6,790.83      7,587.91      -1.37 11.74

    - เฟอรนิเจอร 13,777.76       13,668.38       6,001.99         6,764.04         -0.79 12.70

    - ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร* 1,762.23         1,658.46         788.84           823.87           -5.89 4.44

ผลิตภัณฑจากไม 6,249.17      6,788.16      2,896.78      3,367.94      8.62 16.26

รวม 71,453.81 77,683.51 32,250.57 38,401.82 8.72 19.07
ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

 ** ป 2557 พยากรณเดือนสิงหาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
       * ชิ้นสวนเฟอรนิเจอรเฉพาะ  HS 9403.90.90

% เปลี่ยนแปลง

หนวย: ลานบาท

ประเภท 2556 2557** 2556 2557

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป 57

ไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน 16,235.81    15,494.47    8,171.17      7,515.04      -4.57 -8.03

    - ไมแปรรูป 9,741.48         8,808.03         5,139.92         4,246.74         -9.58 -17.38

        - ไมยางพาราแปรรูป 129.03 40.09 90.85 12.71 -68.93 -86.01

        - ไมแปรรูปอื่นๆ 9,612.45         8,767.94         5,049.07         4,234.03         -8.79 -16.14

    - ไมแผน 6,494.33         6,686.44         3,031.25         3,268.30         2.96 7.82

เครื่องเรือนไมและชิ้นสวน 3,494.70      3,672.48      1,444.27      1,846.15      5.09 27.83

    - เฟอรนิเจอร 2,898.77         3,094.78         1,173.07         1,555.27         6.76 32.58

    - ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร* 595.93           577.70           271.20           290.88           -3.06 7.26

ผลิตภัณฑจากไม 1,648.24      1,658.15      837.13 837.89 0.60 0.09

รวม 21,378.75 20,825.10 10,452.57 10,199.08 -2.59 -2.43

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

       * ชิ้นสวนเฟอรนิเจอรเฉพาะ  HS 9403.90.90

 ** ป 2557 พยากรณเดือนสิงหาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย

% เปลี่ยนแปลง


