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สภาวะการผลติ  

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางแผนและยางแทงในครึ่งปแรกของป 2558 (ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของป 2557 รอยละ 23.20 และ 2.36 ตามลําดับ (ตาราง 1) สาเหตุเนื่องจาก 
การชะลอตัวของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศและเศรษฐกิจฟนตัวชา ทําใหความตองการใชในประเทศปรับลดลง ประกอบกับตลาด
จีนส่ังซื้อลดลงเน่ืองจากระดับสต็อกยางยังมีในระดับสูง สําหรับภาพรวมปริมาณการผลิตยางแผนและยางแทงตลอดทั้งป (จากการ
พยากรณ) ขยายตัวลดลงจากป 2557 เนื่องจากความตองการใชทัง้ในประเทศและตางประเทศยังไมกระเตื้องขึ้นนัก ซึ่งเปนปจจัยฉุดรั้ง
การขยายตัวของภาคการผลิตยางแปรรูปของไทย      

   

สภาวะการคาและตลาด  
 

 การจําหนายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการผลิตยางแผนและยางแทงในครึ่งปแรกของป 2558 (ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวลดลงจากชวงเดยีวกันของป 2557 ถึงรอยละ 25.55 และ 26.64 ตามลําดับ เนื่องจากไดรับผลกระทบ
จากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมรถยนตหลังจากที่กําลังซื้อรถยนตในประเทศถูกใชไปมากในปที่ผานมาจากโครงการรถยนตคันแรก
ของรัฐบาล นอกจากนี้ เศรษฐกิจในประเทศยังไมฟนตัวชัดเจน สงผลใหการใชยางในประเทศไมกระเตื้องขึ้นนัก สําหรับภาพรวม
ปริมาณการจําหนายยางแผนและยางแทงตลอดทั้งป (จากการพยากรณ) ภาพรวมยังคงปรับลดลงจากป 2557 เพราะแนวโนมความ
ตองการใชในประเทศยงัไมขยายตัวมากนักเนื่องจากผูกติดกับอุตสาหกรรมรถยนตที่คาดวายังคงชะลอตัวในครึ่งปหลัง ในขณะเดียวกัน
มาตรการเพิ่มปริมาณการใชยางของภาครัฐที่ภาคสวนที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการนั้น ยังไมเห็นผลชัดเจนนัก รวมถึงภาพรวมเศรษฐกิจ
ปนี้ฟนตัวอยางลาชาและคอนขางเปราะบาง    
 

  การสงออกและตลาดสงออก 
 

        ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทยในครึ่งปแรกของ 
ป 2558 อยูที่ 2,051,177.44 ตัน (มูลคา 2,976.77 ลานดอลลารสหรัฐ) 
ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2557 ที่มีปริมาณ 2,066,545.79 ตัน 
(มูลคา 4,147.76 ลานดอลลารสหรัฐ) หรือขยายตัวลดลง 
รอยละ 0.74 ในขณะที่ดานมูลคาลดลงมากเนื่องจากประสบ 
ปญหาราคายางที่ตกต่ํา การลดลงของปริมาณการสงออกเนื่องจาก
การสงออกยางแผนรมควันและยางคอมพาวดหดตัว โดยลดลง 
รอยละ 19.95 และ 10.11 ตามลําดับ (ตาราง 3 และรูปที่ 1) 
เนื่องจากสต็อกยางจีนยังมี เปนจํ านวนมาก ประกอบกับ
ผูประกอบการหลายรายของจีนชะลอการส่ังซื้อเน่ืองจากคาดวา
ราคายางจะปรับลดลงอีก อีกทั้งผูประกอบการของไทยกําลังอยูใน
ระหวางการปรับตัว และเพิ่มปริมาณการสงออกยางแทงเพื่อทดแทน 

อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา 
โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับ สถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย  

ครึ่งปแรก ป 2558 และคาดการณป 2558 

รูปท่ี 1 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทย 
ตั้งแตป 2551 – 2558 
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ยางคอมพาวดที่ทางการจีนไดออกขอกําหนดสวนผสมยางคอมพาวดใหม
ใหมียางธรรมชาติไมเกินรอยละ 88 และสวนผสมอื่นๆ รอยละ12 
จากเดิมใชยางธรรมชาติเปนสวนผสมถึงรอยละ 99-99.5 โดยจะ
เริ่มใชในเดือนกรกฎาคมปนี้ สําหรับตลาดสําคัญอื่นๆ เชน 
มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย  
 สําหรับภาพรวมปริมาณการสงออกตลอดทั้งป (จากการ
พยากรณ) ขยายตัวลดลงจากป 2557 โดยปรับลดลงมากสําหรับ
ยางแผนรมควัน และยางคอมพาวด หลังจากที่หดตัวในครึ่งปแรก 
และปริมาณการสงออกยางคอมพาวดในชวงครึ่งปหลังคาดวาจะ
ลดลงอีกมากหลังจากที่ทางการจีนไดใชขอกําหนดสัดสวนผสม
ยางคอมพาวดใหม และอาจกระทบผูประกอบการไทยใน 
การปรับการผลิต และรอคําส่ังซื้อจากผูประกอบการจีนที่จะ
ไดรับกระทบจากขอกําหนดใหมนี้ นอกจากนี้ พื้นที่ปลูกยางสําคัญ
ในจีนโดยเฉพาะมณฑลไหหลําและยูนนานก็เริ่มใหผลผลิตมากขึ้น จะทําใหการสงออกยางไปยังจีนในครึ่งปหลังลดลงอีก  
 สําหรับสัดสวนปริมาณการสงออกสูงสุดในระยะ 6 เดือน ยางแทง มีสัดสวนถึงรอยละ 41.73 หรือมีปริมาณ 856,034.36 ตัน 
รองลงมาคือ น้ํายางขน ยางคอมพาวด ยางแผนรมควัน และยางอื่นๆ ตามลําดับ (รูปที่ 2)  

  

  การนําเขาและแหลงนําเขา 
 

  ปริมาณการนําเขายางธรรมชาติและยางคอมพาวดของไทยในครึ่งปแรกของป 2558 อยูที่ 5,949.05 ตัน (มูลคา 19.55 
ลานดอลลารสหรัฐ) ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2557 ที่มีปริมาณ 7,409.14 ตัน (มูลคา 25.91 ลานดอลลารสหรัฐ) หรือขยายตัว
ลดลงรอยละ 19.71 โดยมีการนําเขายางคอมพาวดถึง 4,177.67 ตัน แตลดลงมากถึงรอยละ 21.76 (ตาราง 4) เนื่องจากอุปสงคของ
ตลาดยางคอมพาวดในประเทศหดตัว และไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรมยานยนตที่ยังคงชะลอตัว รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศ
ฟนตัวชา ทําใหความตองการใชยางนําเขาลดลงตามไปดวย ในขณะที่ปริมาณการนําเขาน้ํายางขนเพื่อนํามาผลิตถุงมือยางขยายตัว
เพิ่มขึ้นตามอุปสงคของตลาดในประเทศไทย สําหรับแหลงนําเขายางคอมพาวดสวนใหญเปนการนําเขาจากญี่ปุน สวนน้ํายางขน
เกือบทั้งหมดนําเขาจากมาเลเซีย  
 สําหรับภาพรวมปริมาณการนําเขาตลอดทั้งป ขยายตัวลดลงจากป 2557 เนื่องจากปรับลดลงมากในครึ่งปแรก และคาดวา
อุปสงคของตลาดภายในประเทศในครึ่งปหลังยังไมกระเตื้องขึ้นมากนัก            
  
ราคายาง  

 ราคายางโดยรวมในครึ่งปแรกของป 2558 ทั้งราคายางใน
ประเทศ ราคาสงออก และราคาตลาดตางประเทศลดลงจาก 
ชวงเดียวกันของป 2557 โดยราคาน้ํายางขนลดลงมากที่สุดรอยละ 
21.10 (รูปที่ 3 และตาราง 5) ความเคล่ือนไหวของราคายาง
โดยรวมในครึ่งปแรกของปนี้มีความผันผวนและยังอยูในระดับต่ํา 
แมในเดือนมกราคมและกุมภาพันธขยับขึ้นจากชวงทายของปกอน
เล็กนอย เน่ืองจากอุปทานยางออกสูตลาดนอยลง และผลจากการ
เขาซื้อยางขององคการสวนยางตามโครงการกองทุนมูลภัณฑกันชน 
(Buffer Funds) เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง รวมถึงไดรับผลดีจาก
การฟนตัวของเศรษฐกิจสหภาพยุโรปหลังจากธนาคารกลางยุโรป 
(ECB) ออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจโดยการปรับลดดอกเบี้ย
นโยบายลง ประกอบกับไดรับผลดีจากการออนคาเงินเยน แตราคา

รูปที่ 3 ราคายางในประเทศไทย ตลาดลวงหนาโตเกียวและสิงคโปร  
ในป 2557 และ 2558 (มกราคม – มิถุนายน) 

รูปท่ี 2 สัดสวนและปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทย 
ในครึง่ปแรก ป 2558    
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ยางกลับมาปรับลดลงในเดือนมีนาคมและเมษายนเนื่องจากการชะลอซื้อของจีนเนื่องจากเศรษฐกิจจีนชะลอตัว และความวิตกกังวล
เกี่ยวปญหาวิกฤตหนี้ของกรีซ รวมถึงราคาน้ํามันตลาดโลกปรับลดลงเพราะมีอุปทานน้ํามันเพิ่มขึ้น หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคม
และมิถุนายนราคายางขยับขึ้นเล็กนอย ผลจากอุปทานยางในตลาดยังมีไมมาก และเกษตรกรเปดกรีดยางลาชาเพราะประสบกับ
ปญหาภัยแลงเปนเวลายาวนาน รวมถึงมีปจจัยบวกคาเงินเยนที่ออนคา  
 
แนวโนมอุตสาหกรรม และราคายาง 
 

แนวโนมภาพรวมอุตสาหกรรมในชวงครึ่งปหลังของป 2558 ผลผลิตยางโดยรวมจะเพิ่มขึ้นจากชวงครึ่งปแรกเนื่องจาก 
ตนยางพาราใหปริมาณน้ํายางเพิ่มขึ้น แตจะชะลอลงจากปกอนเนื่องจากการดําเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิตยางของภาครัฐ
เพื่อแกปญหาราคายางตกต่ํา ในขณะที่อุตสาหกรรมยางแปรรูปนาจะทรงตัวจากครึ่งปแรกเพราะแนวโนมเศรษฐกิจไทยนาจะ 
ฟนตัวอยางคอยเปนคอยไปในครึ่งปหลัง เนื่องจากปจจัยลบทั้งจากปญหาการบริโภคและรายไดภาคครัวเรือนยังอยูระดับต่ํา สงผล
ใหอุปสงครถยนตในประเทศยังไมกระเตื้องขึ้นนัก อีกทั้งไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวชาและเปราะบาง ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอภาคการผลิตและสงออกของประเทศในชวงครึ่งปหลัง นอกจากนี้ การปรับสัดสวนปริมาณยางธรรมชาติในยางคอมพาวด 
ตามมาตรฐานใหมของจีนที่จะเริ่มบังคับใชในเดือนกรกฎาคมปนี้ ถือเปนอุปสรรคตอผูประกอบการไทยที่ตองเรงปรับการผลิตเพื่อรักษา
สวนแบงทางการตลาดในจีน   
        แนวโนมราคายางในชวงครึ่งปหลังคาดวายังคงผันผวนและปรับลดลงอีกเล็กนอย เนื่องจากผลผลิตยางทั้งของไทยและของ
โลกจะมีเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล และสต็อกยางจีนที่มีอยูจํานวนมาก อีกทั้งภาวะฟองสบูในตลาดหุนจีนที่อาจกระทบกับเศรษฐกิจของ
จีนใหชะลอตัว อยางไรก็ตาม นโยบายของภาครัฐในการควบคุมปริมาณการผลิตยาง รวมถึงความรวมมือดานการคาสินคาเกษตร
ระหวางไทย-จีน โดยจีนตกลงที่จะรับซื้อยางพาราจากไทยจํานวน 2 แสนตัน และความรวมมือระหวางประเทศไทยและผูผลิตอื่นๆ 
ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคายาง จะยังเปนปจจัยหนุนราคายางไดในระดับหนึ่ง  
 

 
สภาวะการผลติ 

ภาพรวมปริมาณการผลิตผลิตภัณฑกลุมยางลอในชวงครึ่งปแรกของป 2558 (ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการของ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2557 ผลจากการเพิ่มขึ้นทุกรายการ และขยายตัวมากใน
กลุมยางในรถจักรยานยนตเนื่องจากขยายตัวเรงใน 3 เดือนแรกของป (มกราคม-มีนาคม) โดยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 26.11 แตการผลิต
ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ และยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 5.32 และ 0.44 ตามลําดับ (ตาราง 1) 
เนื่องจากการชะลอตัวของตลาดรถยนตในประเทศหลังจากที่เรงในปกอนจากโครงการลดภาษีรถยนตคันแรกของรัฐบาล และ
ตลาดในประเทศถูกกดดันจากปจจัยลบตางๆ เชน ภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบาง และหนี้สินภาคครัวเรือนอยูในระดับสูง รายได 
ภาคการเกษตรที่ลดลง จึงสงผลใหอุปสงครถยนตลดลง  

สําหรับภาพรวมปริมาณการผลิตทั้งป (จากการพยากรณ) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอย ผลจากแรงดึงของยาง
นอกและยางในรถจักรยานยนตในครึ่งปแรกและคาดวาจะยังคงเพิ่มขึ้น ในขณะที่การผลิตกลุมยางยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ 
และยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร เพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากชวงทายของปเปนชวงแหงการขายรถยนตซึ่งจะกระตุนการผลิตยางลอ
ไดมากขึ้น แตการชะลอตัวจากครึ่งปแรกเพราะอุตสาหกรรมรถยนตยังไมมีปจจัยบวกชัดเจนในครึ่งปหลัง 

สําหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ในครึ่งปแรกขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 14.75 
เนื่องจากการหดตัวของตลาดตางประเทศ และยังตองเผชิญกับการแขงขันจากถุงมือยางไนไตรลในชวงที่ราคาน้ํามันดิบลดลง  
อีกทั้งผูผลิตยังมีสต็อกสินคาคอนขางมาก สําหรับภาพรวมปริมาณการผลิตทั้งป (จากการพยากรณ) ยังคงปรับลดลงจากป 2557  

 
 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 



 

 4 

สภาวะการคาและตลาด  
 

 การจําหนายในประเทศ 
 

ภาพรวมปริมาณการจําหนายยางลอในครึ่งปแรกของป 2558 (ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2557 ผลจากการเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ โดยขยายตัวเรงในกลุมยางรถจักรยานยนต
เนื่องจากตลาดรถจักรยานยนตขยายตัว สะทอนจากยอดจําหนายประเทศและยอดสงออกเติบโตจากชวงเดียวกันของปกอน 
รอยละ 3 และ 14 ตามลําดับ (ขอมูลจากสถาบันยานยนต) สวนยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร 
ขยายตัวเพียงเล็กนอย (ตาราง 2) สาเหตุจากการชะลอตัวของตลาดรถยนตในประเทศ สําหรับภาพรวมปริมาณการจําหนายทั้งป 
(จากการพยากรณ) จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากเปนชวงแหงการขายรถยนตในชวงปลายปที่จะมีการเปดตัวรถรุนใหม  
และกลยุทธการตลาดของบริษัทรถยนตตางๆ ออกมาในชวงส้ินป ซึ่งจะเปนปจจัยหนุนอุปสงคยางลอใหขยายตัวดีขึ้นในครึ่งปหลัง       
  สําหรับภาพรวมปริมาณการจําหนายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ขยายตัวเรงขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนถึงรอยละ 48.91  
เนื่องจากการตระหนักถึงความสําคัญและความปลอดภัยดานสุขอนามัยและการปองกันโรคทั้งในสถานพยาบาลตางๆ โรงงาน สถานที่
ทํางาน และบานเรือน โดยเฉพาะกระแสขาวการแพรระบาดของเชื้อไวรัสในตางประเทศอยางตอเนื่องทั้งเชื้อไวรัสอีโบลา และไวรัส
เมอรส สงผลกระตุนใหความตองการถงุมือยางขยายตวัเพิ่มขึน้ และอุปสงคถุงมือยางไมไดผูกติดกับภาวะเศรษฐกิจเนื่องจากจดัเปน
สินคาจําเปน ในขณะที่ภาพรวมในป 2558 (จากการพยากรณ) ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากจากปกอน ผลจากที่ขยายตัวเรงในครึ่งปแรก   
 

 การสงออกและตลาดสงออก 
 
 

ภาพรวมมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทยใน 

ชวงครึ่งปแรกของป 2558 มีมูลคา 3,071.89 ลานดอลลารสหรัฐ 

ลดลงจากช วง เดี ยวกันของป ก อนที่ มี มู ลค า  3 ,170 .35  

ลานดอลลารสหรัฐ หรือลดลงรอยละ 3.11 เปนผลจากการปรับ

ลดลงเกือบทุกรายการ (ยกเวนทอยางและถุงยางอนามัย)  

(รูปที่ 4 และตาราง 6) โดยเฉพาะอยางยิ่งถุงมือยางและยางยืด

ปรับลดลงมากที่ สุดรอยละ 10.58 และ 8.40 ตามลําดับ 

เนื่องจากตลาดหลักหดตัวทั้ ง เยอรมนี  ญี่ปุน เวียดนาม 

ออสเตรเลีย และมาเลเซีย ในขณะที่การสงออกยางลอหดตัว

เล็กนอยในตลาดรอง เชน ออสเตรเลีย เยอรมนี และหลาย

ประเทศในเอ เชีย  ได แก  เ วี ยดนาม  ฟ ลิปปนส  ไตหวัน  

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อินโดนีเซีย และกัมพูชา สาเหตุเนื่องจากเศรษฐกิจของหลายประเทศชะลอตัวจากปญหารายไดจากการสงออก

ลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งไดรับผลกระทบจากปญหาราคาน้ํามันและสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกยังคงอยูในระดับต่ํา ในขณะที่

ตลาดสหรัฐ จีน และญี่ปุนขยายตัวดีขึ้น 

สําหรับภาพรวมมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางตลอดทั้งป (จากการพยากรณ)  ยังคงลดลงเชนเดียวกับครึ่งปแรก ซึ่งฉุดรั้ง
จากการหดตัวของการสงออกถุงมือยางมากที่สุด เนื่องจากการหดตัวมากของตลาดสหรัฐฯ ในครึ่งปแรก ในขณะที่มูลคาการ
สงออกยางลอกระเตื้องขึ้นเล็กนอย เพราะแนวโนมจะยังขยายตัวเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เนื่องจากอุปสงครถยนต
ยังขยายตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการรถสปอรตอเนกประสงค หรือเอสยูวี และรถกระบะที่ยังเพิ่มขึ้น และไดรับปจจัยหนุน
จากสินเชื่อรถยนตของสหรัฐฯ ที่มีอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ํา รวมถึงคาเงินยูโรที่ออนคาตอเนื่อง และการใชมาตรการการเงินที่ผอนคลาย
ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งจะเปนปจจัยกระตุนตลาดรถยนตที่สําคัญ แมจะมีปจจัยเส่ียงอยูบางสําหรับกลุมสหภาพยุโรป
จากปญหาวิกฤตหนี้สินของกรีซแตคาดวาไมกระทบมากนักเนื่องจากมีขนาด GDP ในกลุมสหภาพยุโรปที่ต่ํา  

รูปท่ี 4 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทย 
ตั้งแตป 2551 – 2558  
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สัดสวนมูลคาการสงออกในครึ่งปแรกของป 2558 ยางลอ

ยังคงมีสัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ 59.88 หรือมีมูลคา 1,839.33  

ลานดอลลารสหรัฐ รองลงมาคือ ถุงมือยาง ทอยาง ยางยืด ถุงยาง

อนามัย และสายพาน ตามลําดับ (รูปที่ 5) 
 

 การนําเขาและแหลงนําเขา 
 

ภาพรวมมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑยางของไทยในชวงครึ่ง
ปแรกของป 2558 มีมูลคา 615.63 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกันของปกอนที่มีมูลคา 602.10 ลานดอลลารสหรัฐ 
หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.25 เปนผลจากการปรับเพิ่มขึ้นของ
ยางลอและปะเก็น/ซีลยาง ในขณะที่การนําเขาผลิตภัณฑยางหลัก
อื่นๆ ลดลง (ตาราง 7) โดยแหลงนําเขาผลิตภัณฑยางสวนใหญ
ยังคงมีการนําเขายางลอ ทอยาง สายพาน และปะเก็น/ซีลยาง จากญี่ปุน มาเลเซีย จีน เกาหลีใต เยอรมนี สหรัฐฯ และอินโดนีเซีย 
แตการนําเขาจากญี่ปุนและจีนในชวงครึ่งปแรกลดลง สวนตลาดอื่นๆ เพิ่มขึ้นเล็กนอย สําหรับภาพรวมมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑ
ยางตลอดทั้งป (จากการพยากรณ) เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศยังฟนตัวคอยเปนคอยไป และการชะลอตัว
ของอุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวน    

 
แนวโนมอุตสาหกรรม 

        ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑยางในครึ่งปหลังของ ป 2558 แนวโนมนาจะขยายตัวเพียงเล็กนอยเนื่องจากอุปสงค

โดยรวมในประเทศยังไมขยายตัวมากนัก โดยเฉพาะสาเหตุจากอุปสงครถยนตในประเทศที่ยังถูกกดดันจากปจจัยลบตางๆ เชน 

ภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบาง และหนี้สินภาคครัวเรือนอยูในระดับสูง รายไดภาคการเกษตรที่ลดลง แตอยางไรก็ตาม ยังมีปจจัยบวก

จากการปรับโครงสรางภาษีสรรพสามิตใหมที่จะเริ่มตนใชในป 2559 ซึ่งจะทําใหรถยนตบางรุนปรับราคา และคาดวาจะมีลูกคา

บางสวนที่รีบตัดสินใจซื้อรถยนตภายในส้ินปนี้ อีกทั้งการจัดแคมเปญและการใชกลยุทธกระตุนการขายในรูปแบบตางๆ ของ

ผูประกอบการรถยนตในชวงแหงการขายทายป รวมถึงมีปจจัยเอื้อจากการปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน (กนง.) เหลือรอยละ 1.05 ตั้งแตเดือนเมษายนที่ผานมา ซึ่งนาจะกระตุนยอดขายใหกลับมาดีขึ้นได ในขณะที่ภาคสงออก

นาจะขยายตัวไดเล็กนอยจากการขยายตัวของตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ อยูในเกณฑดี และตลาดรถยนตในสหรัฐฯ 

ยังคงขยายตัว นอกจากนี้ การตออายุการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ของสหรัฐฯ ที่ใหกับไทยและประเทศอื่นๆ ออกไป

เปนเวลาอีก 4 ป 5 เดือน ซึ่งจะมีผลบังคับใชปลายเดือนกรกฎาคมนี้ นอกจากนี้ อุปสงครถยนตในสหภาพยุโรปนาจะเพิ่มขึ้นอีก

เพราะทศิทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น ซึ่งนาจะหนุนใหการสงออกผลิตภัณฑยางของไทยขยายตัวไดอีกในครึ่งปหลัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 5 สัดสวนและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทย 
ในครึง่ปแรก ป 2558    
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สภาวะการผลติ 

 ภาพรวมปริมาณการผลิตไมอบแหงในครึ่งปแรกของป 2558 (ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม) ขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของป 2557 รอยละ 2.74 ในขณะที่ภาพรวมการปริมาณการผลิตที่ประมาณการทั้งป
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.92 (ตาราง 1) เน่ืองจากมีปริมาณไมยางพาราเปนจํานวนมากและราคาถูกลงหลังจากการดําเนินโครงการ
ควบคุมปริมาณการผลิตยางเพื่อแกปญหาราคายางตกต่ําของภาครัฐโดยการโคนตนยาง 4 แสนไร โดยเฉพาะชวงทายของปที่จะมี
การทยอยโคนตนยางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ตลาดมีความตองการมากขึ้นเพื่อสต็อกวัตถุดิบไมแปรรูปในชวงที่ไมทอนราคาถูก  
 สําหรับปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทําดวยไมในครึ่งปแรกขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2557 รอยละ 12.93 และ
ภาพรวมปริมาณการผลิตที่ประมาณการทั้งปยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนเนื่องจากปจจัยหนุนดานราคาไมที่ถูกลงและปริมาณ
ไมแปรรูปในตลาดที่มีจํานวนมาก  
  
สภาวะการคาและตลาด 
 

 การจาํหนายในประเทศ  
 

ภาพรวมปริมาณการจําหนายไมอบแหงในครึ่งปแรกของป 2558 (ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการของสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2557 รอยละ 26.97 ผลจากการดําเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิตยางเพื่อ
แกปญหาราคายางตกต่ําของภาครัฐทําใหราคาไมถูกลงและกระตุนการซื้อขายในตลาดมากขึ้น และภาพรวมปริมาณการจําหนายที่
ประมาณการทั้งปเพิ่มขึ้นจากป 2557 (ตาราง 2)  

 สําหรับภาพรวมการจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไมลดลงจากชวงเดียวกันของป 2557 รอยละ 21.40 และภาพรวมปริมาณ
การจําหนายที่ประมาณการทั้งปขยายตัวลดลงจากป 2557 รอยละ 19.52 (ตาราง 2) ผลจากการลดลงมากในครึ่งปแรก และแนวโนม
อุปสงคของตลาดในประเทศยังไมกระเตื้องขึ้นนัก   

 

  การสงออกและตลาดสงออก  
   

ภาพรวมมูลคาการสงออกไมแปรรูป เครื่องเรือนไมฯ 
อุปกรณกอสรางไม และผลิตภัณฑจากไมของไทยในครึ่งปแรกของ
ป  2558 มี มู ลค า  1,169.06 ล านดอลลาร สหรั ฐ  ลดลงจาก 
ชวงเดียวกันของป 2557 ที่มีมูลคา 1,191.01 ลานดอลลารสหรัฐ 
หรือขยายตัวลดลงรอยละ 1.84 ผลจากสินคาในกลุมเครื่องเรือนไม
และชิ้นสวน และสินคาในกลุมผลิตภัณฑไม โดยลดลงรอยละ 8.73 
และ 19.71 ตามลําดับ สวนสินคาในกลุมไมแปรรูปและผลิตภัณฑ
ไมแผนเพิ่มขึ้นรอยละ 1.75 ผลจากไมแผน ในขณะที่ไมแปรรูป
ลดลงรอยละ 0.44 (ตาราง 8 และรูปที่ 6) การลดลงของมูลคา 
การสงออกยังคงไดรับผลจากการหดตัวของตลาดสินคาใน 
กลุมเครื่องเรือนไมฯ ที่ปรับลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งหดตัวมากใน
ตลาดญี่ปุน สาเหตุหน่ึงเน่ืองจากผูประกอบการไทยไดใชกลยุทธ
รุกตลาดญี่ปุนในปกอนคอนขางมากจนทําใหการสงออกไปยัง
ญี่ปุนขยายตัวเรงมาก อีกทั้งสินคากลุมนี้ตองเผชิญกับสถานการณ 

อุตสาหกรรมไม และผลิตภัณฑจากไม 

รูปท่ี 6 มูลคาการสงออกไม เคร่ืองเรือนไม และผลิตภัณฑไมของไทย 
ตั้งแตป 2551 – 2558   



 

 7 

การแขงขันจากจีนซึ่งเปนผูผลิตและจําหนายรายใหญของโลกที่มี

ความสามารถในการผลิต และตลาด รวมถึงไดประโยชนจากราคา

วัตถุดิบที่ถูกลง สําหรับตลาดสหรัฐฯ ยังขยายตัวดีทั้งในสินคา

กลุมเครื่องเรือนไมฯ และผลิตภัณฑไม แมประสบปญหาสภาพ

อากาศที่หนาวจัดและประสบปญหาเศรษฐกิจชะลอตัวในชวงตนป 

แตมากระเตื้องขึ้นในไตรมาสสองของป สําหรับตลาดกลุมไมแผน

เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของตลาดสําคัญ คือ มาเลเซีย เกาหลีใต 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อิหราน เวียดนาม และเมียนมาร  

สําหรับสัดสวนการสงออกในครึ่งปแรกของปนี้ สินคาใน

กลุมไมแปรรูปและไมแผนมีมูลคาการสงออกถึงรอยละ 73.62 หรือ

มีมูลคา 860.70 ลานดอลลารสหรัฐ รองลงมาคือ เครื่องเรือนไมและ

ชิ้นสวน ผลิตภัณฑไม และอุปกรณกอสรางไม ตามลําดับ (รูปที่ 7)  

ภาพรวมมูลคาการสงออกทั้งป (จากการพยากรณ) ลดลง

จากปกอน ผลจากสินคาในกลุมเครื่องเรือนไมฯ และไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน เนื่องจากตลาดในครึ่งปหลังจะยังชะลอตัว

โดยเฉพาะจีนและญี่ปุน และบางประเทศในกลุมสหภาพยุโรป  
          
  การนําเขาและแหลงนําเขา  
 

 ภาพรวมการนําเขาไมแปรรูป เครื่องเรือนไมฯ อุปกรณกอสรางไม และผลิตภัณฑจากไมและของไทยในครึ่งปแรกของ 

ป 2558 มีมูลคา 320.35 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีมูลคา 312.79 ลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัว

เพิ่มขึ้นรอยละ 2.42 (ตาราง 9) ผลจากการเพิ่มขึ้นของสินคาเกือบทุกกลุม (ยกเวนสินคาในกลุมเครื่องเรือนไมฯ) โดยสินคาใน 

กลุมอุปกรณกอสรางไมเพิ่มขึ้นมากที่สุด รอยละ 11.73 การนําเขากลุมตางๆ สวนใหญกระเตื้องขึ้นในชวงไตรมาสสองของป แตยัง

ขยายตัวไมมากนักเนื่องจากตลาดในประเทศคอนขางซบเซาโดยเฉพาะตลาดเฟอรนิเจอรฯ รวมถึงภาคอสังหาริมทรัพยชะลอตัว

และยังตองอาศัยเวลาฟนตัว สําหรับแหลงนําเขาสําคัญและมีสัดสวนการนําเขาสูงสุดสําหรับสินคาเกือบทุกกลุม (ไมรวมไมแปรรูป) 

คือ จีน สวนการนําเขาไมแปรรูปสวนใหญนําเขาจากลาว สําหรับภาพรวมมูลคาการนําเขาทั้งป (จากการพยากรณ) ลดลงจากปกอน

เล็กนอย ผลจากการลดลงของสินคาเกือบทุกกลุม (ยกเวนอุปกรณกอสรางไม)   

    
ราคาไมยางพารา   
 

 ในครึ่งปแรกของป 2558 ราคาไมยางพาราทอนที่ประกาศรับซื้อ ณ โรงงาน จากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา 

สวนยางสาขา จํานวน 4 แหง เนื่องจากมีปริมาณไมในตลาดเพิ่มขึ้น ผลจากการดําเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิตยางเพื่อ 

ลดอุปทานยางในตลาดของภาครัฐเพื่อแกปญหาราคายางตกต่ําดวยการโคนยางเกาที่ใหผลผลิตไมคุมคา    

  
 แนวโนมอุตสาหกรรม และราคาไมยางพารา 
  

 แนวโนมอุตสาหกรรมในครึ่งปหลัง คาดวาการผลิตไมแปรรูปจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปริมาณไมในตลาดมากขึ้น 

โดยเฉพาะในชวงทายของปจะมีการทยอยโคนตนยางพาราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สวนความตองการของตลาดจีนอาจชะลอลงเล็กนอย

เนื่องจากส่ังซื้อกอนหนานี้เปนจํานวนมาก ประกอบกับตลาดเฟอรนิเจอรของจีนอยูในภาวะชะลอตัว สวนการผลิตเครื่องเรือนไมฯ 

ยังไมมีปจจัยบวกที่ชัดเจนในระยะส้ันนี้เนื่องจากตลาดในประเทศยังอยูในภาวะซบเซา ถึงแมวาผูผลิตจะไดรับประโยชนจากราคา

ไมที่ถูกลงก็ตาม นอกจากนี้ความเขมงวดในการใหสินเช่ือเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารพาณิชยยังคงเปนปจจัยลบตอตลาด

รูปท่ี 7 สัดสวนและมูลคาการสงออกไม เคร่ืองเรือนไม และ 
ผลิตภัณฑไมของไทยในคร่ึงปแรกของป 2558   
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อสังหาริมทรัพย ประกอบกับตลาดตางประเทศนาจะกระเตื้องขึ้นเพียงเล็กนอยเพราะเศรษฐกิจโดยรวมของคูคาหลักอยางญี่ปุนยัง

ชะลอตัว  และตองเผชิญกับการแขงขันกับประเทศคูแขงที่สามารถผลิตไดเปนจํานวนมากอยางจีน แตอยางไรก็ตาม การใชกลยุทธ

กระตุนตลาดจากการจัดงานแสดงสินคาของผูประกอบการอยางตอเนื่อง การพัฒนาและการออกผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ การเพิ่ม

ชองทางจําหนายในประเทศ และการเจาะตลาดในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเริ่มเขาสู AEC ในปลายปนี้ นาจะ

ชวยผลักดันการผลิตและการสงออกไดมากขึ้น สําหรับภาพรวมราคาไมยางพาราคาดวาจะลดลงอีกเนื่องจากอุปทานไมในตลาด

เพิ่มขึ้น     

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

 
ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑยาง ไมอบแหงและเครือ่งเรือนไมของไทยในป 2557 และ 2558  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 2557 2558*

2557 2558 ทั้งป ครึ่งป 

ยางธรรมชาติ

ยางแผน (ตัน) 125,545            102,439            66,739              51,253              -18.40 -23.20

ยางแทง (ตัน) 865,598            865,049            450,330            439,705            -0.06 -2.36

ผลิตภัณฑยาง

ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ (เสน) 28,592,411        29,321,185        13,905,352        14,644,482        2.55 5.32

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เสน) 3,267,036         3,380,376         1,674,249         1,681,549         3.47 0.44

ยางนอกรถจักรยานยนต (เสน) 22,163,331        22,424,518        10,715,398        11,202,276        1.18 4.54

ยางนอกอื่นๆ (เสน) 560,158            608,945            275,633            308,292            8.71 11.85

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เสน) 2,277,124         2,543,217         1,086,673         1,288,052         11.69 18.53

ยางในรถจักรยานยนต (เสน) 31,733,825        37,367,864        14,831,283        18,703,993        17.75 26.11

ยางหลอดอก (เสน) 133,282            139,001            66,858              69,780              4.29 4.37

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ลานชิ้น) 22,908              19,130              11,307              9,639               -16.49 -14.75

ไม

ไมอบแหง (แผน) 47,596,534        48,986,359        22,968,062        22,338,631        2.92 -2.74

เครี่องเรือนทําดวยไม (ชิ้น) 4,448,701         4,976,047         2,195,224         2,479,046         11.85 12.93

        ขอมูลจากการสํารวจผูผลิตประกอบดวย ยางแผน  11 ราย ยางแทง 20 ราย ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ 10 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 2558 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลง

ที่มา:  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ม.ค.-ม.ิย.
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ตาราง 2 ปริมาณการจําหนายยาง ผลิตภัณฑยาง ไมอบแหงและเครื่องเรือนไมของไทยในป 2557 และ 2558  
 

 
 

ตาราง 3 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาตขิองไทยในป 2557 และ 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 2557 2558*

2557 2558 ทั้งป ครึ่งป 

ยางธรรมชาติ

ยางแผน (ตัน) 48,076 41,470              27,509              20,481              -13.74 -25.55

ยางแทง (ตัน) 64,692 50,939              36,406              26,709              -21.26 -26.64

ผลิตภัณฑยาง

ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ (เสน) 19,353,044        19,920,740        9,363,781         9,997,885         2.93 6.77

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เสน) 2,617,942         2,819,357         1,321,995         1,404,090         7.69 6.21

ยางนอกรถจักรยานยนต (เสน) 16,482,104        16,874,694        7,886,846         8,442,459         2.38 7.04

ยางนอกอื่นๆ (เสน) 28,874              31,105              15,412              15,397              7.73 -0.10

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เสน) 1,616,989         1,829,483         775,661            896,376            13.14 15.56

ยางในรถจักรยานยนต (เสน) 22,088,656        26,431,230        10,465,054        13,229,392        19.66 26.41

ยางหลอดอก (เสน) 82,138              84,138              41,114              41,751              2.43 1.55

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ลานชิ้น) 1,377               2,080               689                  1,026               51.05 48.91

ไม

ไมอบแหง (แผน) 19,482,320        21,543,700        8,532,119         10,833,206        10.58 26.97

เครี่องเรือนทําดวยไม (ชิ้น) 1,169,528         941,244            601,819            473,013            -19.52 -21.40

        ขอมูลจากการสํารวจผูผลิตประกอบดวย ยางแผน  11 ราย ยางแทง 20 ราย ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ 10 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 2558 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลง

ที่มา:  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ม.ค.-ม.ิย.

หนวย: ตัน

2558*** สัดสวน (%)

2557 2558 ทั้งป ครึ่งป ม.ค.-ม.ิย.58

ยางแผนรมควัน 716,631.36         578,980.85         368,564.20         295,028.30         -19.21 -19.95 14.38

ยางแทง 1,529,008.95       1,686,683.65       799,095.71         856,034.36         10.31 7.13 41.73

น้ํายางขน* 1,057,520.40       1,022,246.77       486,508.92         515,772.65         -3.34 6.02 25.15

ยางคอมพาวด** 811,201.15         673,556.77         368,290.49         331,052.89         -16.97 -10.11 16.14

ยางอื่นๆ 106,147.63         103,638.90         44,086.47           53,289.24           -2.36 20.87 2.60

รวม 4,220,509.49   4,065,106.94   2,066,545.79   2,051,177.44   -3.68 -0.74 100.00

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* เปนน้ําหนักของน้ํายางขน
** เปนน้ําหนักของยางธรรมชาติผสมเขมาดํา
*** ป 2558 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

ประเภทยาง 2557 % เปลี่ยนแปลงม.ค.-ม.ิย.
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ตาราง 4 ปริมาณการนําเขายางธรรมชาตขิองไทยในป 2557 และ 2558  

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาตใินประเทศไทยและตลาดลวงหนาตลาดโตเกียว และสิงคโปรในป 2557 และ 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย: ตัน

2558*** สัดสวน (%)

2557 2558 ทั้งป ครึ่งป ม.ค.-ม.ิย.58

ยางแผนรมควัน 285.51               86.75                 120.04               38.35                 -69.62 -68.05 0.64            

ยางแทง 323.63               140.27               273.28               60.12                 -56.66 -78.00 1.01            

น้ํายางขน* 3,245.84             3,184.95             1,428.84             1,649.01             -1.88 15.41 27.72          

ยางคอมพาวด** 8,667.41             8,428.19             5,339.78             4,177.67             -2.76 -21.76 70.22          

ยางอื่นๆ 253.21               47.21                 247.20               23.90                 -81.36 -90.33 0.41            

รวม 12,775.60       11,887.37       7,409.14         5,949.05         -6.95 -19.71 100.00     
ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* เปนน้ําหนักของน้ํายางขนยังไมไดคํานวณเปนน้ําหนักเนื้อยางแหง
** เปนน้ําหนักของยางบวกสารเคมี
*** ป 2557 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

ประเภทยาง 2557 % เปลี่ยนแปลงม.ค.-ม.ิย.

                   หนวย: บาทตอกิโลกรัม

ประเภทยาง 2557 % เปลี่ยนแปลง

 (เฉลี่ยทั้งป) 2557 2558 ครึ่งป 57

ยางแผนดิบ ชั้น 3 หาดใหญ 57.87 64.35 54.95 -14.61

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 กรุงเทพ (F.O.B) 64.11 71.56 59.34 -17.08

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 โตเกียว (C&F) 62.62 69.15 57.44 -16.94

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 สิงคโปร (F.O.B) 62.95 70.11 57.73 -17.66

ยางแทง กรุงเทพฯ (F.O.B) 56.18 61.43 49.62 -19.23

น้ํายางขน กรุงเทพฯ (F.O.B) 44.61 48.09 37.94 -21.10

ที่มา: สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย

หมายเหต:ุ ยางแผนรมควันชั้น 3 (F.O.B) สงมอบลวงหนา 2 เดือน
             ยางแทง กรุงเทพฯ (F.O.B) และน้ํายางขน กรุงเทพฯ (F.O.B) สงมอบลวงหนา 1 เดือน

ม.ค.-ม.ิย.
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ตาราง 6  มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทยในป 2557 และ 2558  

 
 
ตาราง 7  มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑยางของไทยในป 2557 และ 2558  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ

2558* สัดสวน (%)

2557 2558 ทั้งป ครึ่งป ม.ค.-ม.ิย.58

ยางลอ 3,701.66         3,714.13         1,847.55       1,839.33       0.34 -0.44 59.88

ถุงมือยาง 1,116.32         967.72           532.34         476.03         -13.31 -10.58 15.49

ยางยืด 272.52           254.85           134.33         123.04         -6.48 -8.40 4.01

ทอยาง 290.09           287.66           139.34         142.49         -0.84 2.26 4.64

ถุงยางอนามัย 143.84 154.52        72.99           75.99           7.42 4.11 2.47

สายพาน 129.62           125.26           63.17           61.24           -3.36 -3.06 1.99

ผลิตภัณฑอื่นๆ 759.28           710.11           380.63         353.77         -6.48 -7.06 11.52

รวม 6,413.33     6,214.25     3,170.35    3,071.89    -3.10 -3.11 100.00

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* ป 2558 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

ผลิตภัณฑ 2557 ม.ค.-ม.ิย. % เปลี่ยนแปลง

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ

2558* สัดสวน (%)

2557 2558 ทั้งป ครึ่งป ม.ค.-ม.ิย.58

ยางลอ 407.34           442.05           195.90         207.88         8.52 6.12 33.77

ทอยาง 189.01           173.88           95.76           87.71           -8.00 -8.41 14.25

สายพาน 74.00             70.42             35.48           34.84           -4.84 -1.80 5.66

ปะเก็น/ซีลยาง 35.80             39.24             17.00           19.52           9.61 14.82 3.17

ถุงมือยาง 38.45         37.55         18.98           18.60           -2.34 -2.00 3.02

ผลิตภัณฑอื่นๆ 484.45           495.17           238.98         247.08         2.21 3.39 40.13

รวม 1,229.05     1,258.31     602.10      615.63      2.38 2.25 100.00

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* ป 2558 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

2557ผลิตภัณฑ ม.ค.-ม.ิย. % เปลี่ยนแปลง
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ตาราง 8  มูลคาการสงออกไม ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนของไทยในป 2557 และ 2558   
 

 
 

ตาราง 9  มูลคาการนําเขาไม ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนของไทยในป 2557 และ 2558   
 

 

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ

ผลิตภัณฑ 2558* สัดสวน (%)

2557 2558 ทั้งป ครึ่งป ม.ค.-ม.ิย.58

ไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน 1,786.08     1,735.82     845.88      860.70      -2.81 1.75

    - ไมแปรรูป 940.33        887.21        439.24      437.30      -5.65 -0.44

      - ไมยางพาราแปรรูป 929.11           871.52           434.32         429.66         -6.20 -1.07

      - ไมแปรรูปอื่นๆ 11.22             15.69             4.92             7.64             39.84 55.28

    - ไมแผน 845.75        848.61        406.64      423.40      0.34 4.12

      - ไมอัด ไมวีเนียร และไมแผนอื่นๆ 31.09             22.78             9.61             11.47           -26.73 19.35

      - แผนชิ้นไมอัดและแผนใยไมอัด 814.66           825.83           397.03         411.93         1.37 3.75

เครื่องเรือนไมและชิ้นสวน 484.53        429.49        235.30      214.77      -11.36 -8.73 18.37

อุปกรณกอสรางไม 45.37         48.20         22.67        23.61        6.24 4.15 2.02

ผลิตภัณฑไม 168.74        141.33        87.16        69.98        -16.24 -19.71 5.99

รวม 2,484.72     2,354.84     1,191.01    1,169.06    -5.23 -1.84 100.00

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* ป 2558 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

2557 ม.ค.-ม.ิย. % เปลี่ยนแปลง

73.62

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ

ผลิตภัณฑ 2558* สัดสวน (%)

2557 2558 ทั้งป ครึ่งป ม.ค.-ม.ิย.58

ไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน 481.00        477.06        225.87      234.99      -0.82 4.04

    - ไมแปรรูป 280.82        285.97        130.25      137.90      1.83 5.87

      - ไมยางพาราแปรรูป 0.99               1.29               0.39             0.60             30.30 53.85

      - ไมแปรรูปอื่นๆ 279.83           284.68           129.86         137.30         1.73 5.73

    - ไมแผน 200.18        191.09        95.62        97.09        -4.54 1.54

      - ไมอัด ไมวีเนียร และไมแผนอื่นๆ 172.24           166.62           82.98           84.83           -3.26 2.23

      - แผนชิ้นไมอัดและแผนใยไมอัด 27.94             24.47             12.64           12.26           -12.42 -3.01

เครื่องเรือนไมและชิ้นสวน 120.08        105.67        56.60        51.86        -12.00 -8.37 16.19

อุปกรณกอสรางไม 20.80         23.26         10.06        11.24        11.83 11.73 3.51

ผลิตภัณฑไม 43.58         44.55         20.26        22.26        2.23 9.86 6.95

รวม 665.46        650.54        312.79      320.35      -2.24 2.42 100.00

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* ป 2558 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

73.35

2557 ม.ค.-ม.ิย. % เปลี่ยนแปลง


