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สภาวะการผลิต 
 

      จากข อมู ลปริ ม าณการผ ลิตที่ ไ ด จ ากการ สํ า รวจ 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตยางแผนและยางแทงโดย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในครึง่ปแรกของป 2556 เมื่อ
เทียบกับชวงเดียวกันของป 2555 พบวา ปริมาณการผลิต 
ยางแผนและยางแทงขยายตัวลดลงรอยละ 15.38 และ 2.40 
ตามลําดับ และเมื่อพยากรณปริมาณการผลิตยางแผนและ 
ยางแทงจนถึงส้ินป 2556 พบวา ภาพรวมทั้งปยังคงขยายตัว
ลดลงจากป 2555 รอยละ 17.81 และ 2.43 ตามลําดับ 
(ตาราง (1) (ภาคผนวก))    

      สําหรับการประมาณการผลผลิตยางโดยรวมทั้งประเทศ
ของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรในป 2556 มีปริมาณ 
3,862,996 ตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 6.56 
สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกยาง    
 

สภาวะการคาและตลาด 

 การจําหนายในประเทศ  

      จากขอมูลปริมาณการจําหนายยางแผนและยางแทงใน
ประเทศที่ไดจากการสํารวจผูประกอบการโดยสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในครึ่งปแรกของป 2556 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของป 2555 พบวา ปริมาณการจําหนายยางแผน
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 21.27 สวนยางแทงขยายตัวลดลง

รอยละ 20.35 และเมื่อพยากรณจนถึงส้ินป 2556 พบวา ปริมาณ
การจําหนายยางแผนขยายตัวลดลงเล็กนอยจากครึ่งปแรกแต
ภาพรวมยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 21.64 สวน
ยางแทงปรับตัวลดลงรอยละ 16.16 (ตาราง (2) (ภาคผนวก))  
 

 การสงออกและตลาดสงออก 

      ในครึ่งปแรกของป 2556 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติ
ของไทยมีปริมาณทั้งส้ิน 1,942,858.38 ตัน (มูลคา 156,492.12   
ลานบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2555 รอยละ 
11.32 เปนการปรับเพิ่มขึ้นของการสงออกยางคอมพาวด
(+40.96%) ยางแผนรมควัน (+9.76%) ยางแทง (+7.59%) 
และน้ํายางขน (+5.19%) ในขณะที่ยางอื่นๆปรับตัวลดลง 
(-35.17%)      

      เมื่อพยากรณปริมาณการสงออกจนถึงส้ินป 2556 พบวา 
ภาพรวมการสงออกทั้งปยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2555 
รอยละ 4.12 ซึ่งคาดวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากยางแผนรมควัน 
ยางแทง และยางคอมพาวด ในขณะที่น้ํายางขน และยางอื่นๆ 
ปรับตัวลดลง   

     สําหรับสัดสวนปริมาณการสงออกในครึ่งปแรกของป 2556 
ไดแก ยางแทง (35.31%) น้ํายางขน (23.72%) ยางคอมพาวด 
(20.37%) ยางแผนรมควัน (18.64%) และยางอื่นๆ (1.96%) 
(รูปที่ 1 และตาราง (3) (ภาคผนวก)) 

      

 

สถานการณยางธรรมชาต ิ

 

      

     สถานการณการผลิตและการคาผลิตภัณฑยาง ไมและผลิตภัณฑจากไมของไทยในครึ่งปแรกของป 2556 โดยภาพรวม
การผลิตผลิตภัณฑยางและไมแปรรูปขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน (ยกเวนยางธรรมชาติ) การจําหนายใน
ประเทศซบเซาทั้งยางธรรมชาติ ไมและเครื่องเรือนทําดวยไม ในขณะที่ผลิตภัณฑยางลอขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของ
ตลาดในประเทศ  สวนภาคการสงออกโดยรวมปรับตัวลดลง (ยกเวนยางธรรมชาติ) เนื่องจากอุปสงคในตางประเทศชะลอตัว
ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาสําคัญที่ยังคงเปราะบางโดยเฉพาะสหรัฐฯ กลุมสหภาพยุโรป และจีน รวมถึงประเทศใน
แถบภูมิภาคเอเชีย สําหรับแนวโนมครึ่งปหลัง คาดวาเศรษฐกิจของประเทศคูคาหลักจะทยอยมีภาพที่นิ่งขึ้น รวมถึงคาเงินบาทมี
ทิศทางออนคาขึ้น นาจะสงผลใหภาคการผลิตและการคาปรับตัวดีขึ้น แตปจจัยตนทุนและคาแรงงานที่สูงยังถือเปนอุปสรรค
สําคัญ ดานราคายางยังคงปรับตัวลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดอยางตอเนื่อง และตลาดหลักยังมีสต็อกยางอยูในระดับสูง  

 

รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพาราของไทย 
ครึ่งปแรก ป 2556 และคาดการณ ป 2556 

โดย สถาบันพลาสติก และ ศนูยวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางไทย  
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      ตลาดสงออกสําคัญในครึ่งปแรกของป 2556 คือ จีน มี
สัดสวนการสงออกถึง 54.93% รองลงมาคือ มาเลเซีย ญี่ปุน 
สหรัฐฯ และเกาหลีใต ตามลําดับ ซึ่งในชวงนี้เกือบทุกตลาด 
(ยกเวนจีน) ขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน โดยเฉพาะ
สหรัฐฯ ที่ปรับลดลงถึง 44.76%     
  

 การนําเขาและแหลงนําเขา 

       ในครึ่งปแรกของป 2556 ไทยนําเขายางธรรมชาติมีปริมาณ
ทั้งส้ิน 6,479 ตัน (มูลคา 782 ลานบาท) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของป 2555 เพียงรอยละ 0.50 โดยสินคาที่นําเขา
สวนใหญเปนการนําเขายางคอมพาวดและน้ํายางขน มีปริมาณ
การนําเขา 5,107.27 ตัน และ 1,094.09 ตัน ตามลําดับ ซึ่ง
การนําเขายางคอมพาวดในชวงนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 8.59 
สวนนํ้ายางขนปรับตัวลดลงถึงรอยละ 31.78 สําหรับสัดสวน
ปริมาณการนําเขาในครึ่งปแรกของป 2556 ไดแก ยางคอมพาวด 
(78.83%) นํ้ายางขน (16.89%) ยางแผนรมควัน (3.07%) ยางแทง 
(0.78%) และยางอื่นๆ (0.43%) (ตาราง (4) (ภาคผนวก)) 
 

     เมื่อพยากรณปริมาณการนําเขาจนถึงสิ้นป 2556 พบวา 
ภาพรวมทั้งปจะขยายตัวลดลงจากป 2555 รอยละ 1.61 ซึ่ง
คาดวาจะปรับลดลงจากน้ํายางขนเชนเดียวกับครึ่งปแรก  

    

     แหลงนําเขาสําคัญในครึ่งปแรกของป 2556 คือ ญี่ปุน 
เปนการนําเขายางคอมพาวดเกือบทั้งหมด มีสัดสวนการนําเขา
ถึ ง  33.47% รองลงมาคือ  มาเลเซีย  สหรัฐฯ จีน  และ 
สหราชอาณาจักร ตามลําดับ และในชวงนี้การนําเขาจากญี่ปุน
และมาเลเซียขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของป 2555 

16.12% และ 33.26% ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้น  

 

ราคายาง  

     ในครึ่งปแรกของป 2556 ราคายางเฉล่ียโดยรวมปรับตัว
ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2555 โดยราคายางแผนดิบ ชั้น 3  
ณ ตลาดกลางหาดใหญ เฉล่ียอยูที่ 80.71 บาท/กิโลกรัม ปรับตัว
ลดลงรอยละ 22.42 ยางแผนรมควัน ชั้น 3 กรุงเทพฯ (FOB) 
ราคาเฉล่ีย 90.17 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวลดลงรอยละ 23.66 
สําหรับยางแผนรมควัน ชั้น 3 ในตลาดลวงหนาโตเกียวและ
สิงคโปรสงมอบลวงหนา 2 เดือน มีราคาเฉล่ีย 83.51 บาท/
กิโลกรัม และ 87.61 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวลดลงรอยละ 25.49 
และ 24.18 ตามลําดับ สวนยางแทงและน้ํายางขน กรุงเทพฯ 
(FOB) สงมอบลวงหนา 1 เดือน มีราคาเฉล่ีย 81.37 บาท/
กิโลกรัม และ 60.31 บาท/กิโลกรัม ปรับตัวลดลงรอยละ 26.98 
และ 20.44 ตามลําดับ (รูปที่ 2 และตาราง (5) (ภาคผนวก))     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     ราคายางในชวงครึ่งปแรกของป 2556 มีความเคล่ือนไหว
คอนขางผันผวนแตโดยรวมปรับลดลง โดยในเดือนมกราคม 
ปรับเพิ่มขึ้นจากชวงปลายป 2555 ที่มีราคาต่ํามากและคอยๆ 
ปรับลดลงตั้งแตเดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนเมษายน และ
กลับมาขยับขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมกอนที่จะปรับลดลง
ในเดือนมิถุนายน สาเหตุที่ราคายางปรับลดลงเนื่องจากจีนซึ่ง
เปนผูซื้อยางรายใหญชะลอการซื้อเนื่องจากมียางในสต็อกอยูใน
ระดับสูง ราคาน้ํามันดิบผันผวนและลดลงเฉล่ียอยูที่ 104.4 
ดอลลารสหรัฐฯ ตอบาเรล ปรับลดลงรอยละ 6.1 และปญหา
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางและชะลอตัว รวมถึงนักลงทุนมี
ความระมัดระวังในการซื้อขายจากความกังวลวาธนาคารกลาง

รูปที่ 2 ราคายางในประเทศไทย ตลาดลวงหนาโตเกียวและสิงคโปร  
ในป 2555 และ 2556 (มกราคม – มิถุนายน)  

รูปท่ี 1 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทย 
ตั้งแตป 2549 - 2556  
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สหรัฐฯ (เฟด) อาจลดขนาดโครงการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) 
ขณะที่เศรษฐกิจยังคงเปราะบางในปลายปนี้  
 

  แนวโนมการผลิต/การใช และราคายาง 
 

       แนวโนมผลผลิตยางในชวงครึ่งปหลังของป 2556 คาดวา
จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรได
คาดการณผลผลิตยางในชวงนี้มีปริมาณ 2,256,757 ตัน ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากชวงครึ่งปแรกรอยละ 40.49 และคาดวาในป 2557 
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเนื้อที่ เพาะปลูก 
ในขณะที่การใชยางในประเทศนาจะขยายตัวเนื่องจากรัฐบาล
ไดมีแนวทางในการเพิ่มปริมาณการใชยางในประเทศใหมากขึ้น
เพื่อแกปญหาราคายางในระยะยาว จะเปนแรงผลักดันใหมี
การผลิตและใชเพิ่มขึ้นในระยะขางหนา สําหรับอุปสงคของ
ตลาดตางประเทศนาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่
คาดวาจะดีขึ้นชัดเจนในชวงปลายป นอกจากนี้ การยืนยัน
ภารกิจที่จะทําใหเศรษฐกิจจีนเติบโตอยางมีเสถียรภาพของ
ทางการจีนในชวงครึ่งปหลังนาจะชวยหนุนใหการใชยางในจีน
เพิ่มขึ้นไดอีก  
 

       สําหรับแนวโนมราคายางในชวงครึ่งปหลังคาดวาจะปรับตัว
เพิ่มขึ้น เนื่องจากสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ 
กลุมสหภาพยุโรป และจีน ที่เริ่มชัดเจนขึ้นจะสงผลใหปริมาณ
ความตองการใชยางพาราเพิ่มขึ้น แตเนื่องจากปริมาณยางยัง
ออกสูตลาดเพิ่มขึ้น และสต็อกยางจีนยังอยูในระดับสูง รวมถึง
ราคายางสังเคราะหยังต่ํากวาราคายาง ทําใหราคายางปรับ
เพิ่มขึ้นไมมากนัก        
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

สภาวะการผลิต  
 

      จากข อมู ลปริ ม าณการผ ลิตที่ ไ ด จ ากการ สํ า ร วจ 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในกลุมยางลอและ
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใน
ครึ่งปแรกของป 2556 เทียบกับครึ่งปแรกของป 2555 พบวา 
ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑยางในกลุมยางลอเกือบทุกรายการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยยางหลอดอกปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด 
รอยละ 27.74 รองลงมาคือ ยางในรถจักรยานยนตรอยละ 
13.84 สวนยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ ยางในรถบรรทุก
และรถโดยสาร ยางนอกอื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.01, 
5.99, 4.99 ตามลําดับ ในขณะที่ยางนอกรถบรรทุก/โดยสาร  
ยางนอกรถจักรยานยนต ปรับตัวลดลงรอยละ 8.18 และ 
1.46 ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 9.07   

       เมื่อพยากรณปริมาณการผลิตผลิตภัณฑยางจนถึงส้ินป 
2556 พบวา ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑยางกลุมยางลอสวนใหญ
ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2555 ทั้งยางนอกรถยนตนั่ง/ 
รถกระบะ ยางนอกอื่นๆ ยางในรถบรรทุก/รถโดยสาร ยางใน
รถจักรยานยนต และยางหลอดอก  ในขณะที่ยางนอก
รถบรรทุก/รถโดยสาร และยางนอกรถจักรยานยนตขยายตัว
ลดลง สําหรับผลิตภัณฑถุงมือยาง/ถุงมือตรวจคาดวาจะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน (ตาราง (1) (ภาคผนวก)) 
  

       โดยภาพรวมในครึ่งปแรก ป 2556 การผลิตผลิตภัณฑ 
ในกลุมยางลอสวนใหญปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป
กอน โดยเฉพาะยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ เปนผลจากการเรง
สงมอบรถยนตใหกับผูจองซ้ือภายใตนโยบายการคืนภาษี
รถยนตคันแรกที่ส้ินสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมถึง
การขยายตัวของตลาดตางประเทศ ซ่ึงสะทอนจากตัวเลข 
การเติบโตของปริมาณการผลิตและการจําหนายรถยนตใน
ประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2555 รอยละ 
27.65 และ 22.29 ตามลําดับ และมูลคาการสงออกรถยนต

ปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 16            
 
 
 
 
 

สถานการณผลิตภัณฑยาง 

 

สรุป  สถานการณโดยรวมในคร่ึงปแรก ป 2556   

         (เทยีบกับคร่ึงปแรก ป 2555) 

             การผลิตโดยรวม ขยายตัว 
             การจาํหนายในประเทศโดยรวม ขยายตัว   
             การสงออกโดยรวม ขยายตวั 
             การนําเขาโดยรวม ขยายตวั 
             ราคายางโดยรวม 
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สภาวะการคาและตลาด 
 

 การจําหนายในประเทศ 
 

      จากขอมูลปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑยางในกลุมยางลอ
และถุงมือยาง/ถุงมือตรวจที่ไดจากการสํารวจผูประกอบการโดย
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในครึ่งปแรกของป 2556 
เทียบกับครึ่งปแรกของป 2555 พบวา ปริมาณการจําหนาย
ผลิตภัณฑยางในกลุมยางลอเกือบทุกรายการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
โดยยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดรอยละ 
13.53 สวนยางนอกอื่นๆ ยางในรถจักรยานยนต ยางหลอดอก 
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.92, 
7 .66 ,  7 .48 และ  6 .11 ตามลําดับ  ในขณะที่ ยางนอก
รถจักรยานยนต และยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร ปรับตัว
ลดลงรอยละ 2.75 และ 0.60 ตามลําดับ สําหรับผลิตภัณฑ 
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.77  

       เมื ่อพยากรณปริมาณการจําหนายจนถึงส้ินป 2556 
พบวา ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑยางในกลุมยางลอสวนใหญ
ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2555 ทั้งยางนอกรถยนตนั่ง/ 
รถกระบะ ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร ยางในรถจักรยานยนต 
และยางหลอดอก ในขณะที่ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร 
ยางนอกรถจั ก รยานยนต  และยางนอกอื่ นๆปรั บตั ว
ลดลง สําหรับผลิตภัณฑถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
(ตาราง (2) (ภาคผนวก)) 
   

 การสงออกและตลาดสงออก 
 

      ในครึ่งปแรกของป 2556 ไทยสงออกผลิตภัณฑยางมี
มูลคาทั้งส้ิน 91,821.48 ลานบาท ขยายตัวลดลงจากชวง
เดียวกันของป 2555 รอยละ 5.87 เปนการปรับลดลงจาก 
การสงออกผลิตภัณฑเกือบทุกรายการทั้งยางยืด (-12.20%) 
ถุงมือยาง (-11.23%) ยางลอ (-5.23%) ทอยาง (-3.63%) และ
ผลิตภัณฑอื่นๆ (-1.70%) ในขณะที่สายพานปรับตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 9.20   

      เมื่อพยากรณมูลคาการสงออกจนถึงส้ินป 2556 พบวา 
โดยรวมยังคงขยายตัวลดลงจากป 2555 รอยละ 4.87 ซึ่ง
คาดวาผลิตภัณฑยางหลักจะปรับลดลงเกือบทุกรายการทั้ง
ยางลอ ถุงมือยาง ยางยืด ทอยาง ในขณะที่สายพานปรับตัว
เพิ่มขึ้น (รูปที่ 3 และตาราง (6) (ภาคผนวก))    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สําหรับสัดสวนมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางในครึ่งป
แรกของป 2556 ไดแก ยางลอ (57.06%) ถุงมือยาง (17.17%) 
ยางยืด (5.15%) ทอยาง (3.77%) สายพาน (2.31%) และ 
ผลิตภัณฑอื่นๆ (14.54%)    

      ตลาดสงออกสําคัญของผลิตภัณฑยางหลักของไทยในครึ่ง
ปแรกของป 2556 คือ สหรัฐฯ รองลงมาคือ ญี่ปุน เวียดนาม 
ออสเตรเลีย และมาเลเซีย ตามลําดับ และในชวงนี้ตลาดสหรัฐฯ 
และญี่ปุน มีการขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่ง
สวนใหญเปนผลจากการปรับลดลงจากยางลอ ในขณะที่ตลาด
มาเลเซียมีการเติบโตขึ้นมาก โดยเฉพาะถุงมือยางและยางยืดที่
ขยายตัวมากถึง 49.64% และ 24.07% ตามลําดับ นอกจากนี้ 
ตลาดสําคัญอื่นๆ เชน เยอรมนี ฝรั่งเศส และอินโดนีเซียมี
การขยายตัวเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน     

      สําหรับความตองการผลิตภัณฑยางหลักของตลาดโลกใน
ครึ่งปแรกของป 2556 เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย
พิจารณาจากมูลคาการนําเขาของตลาดหลักและประเทศที่มี
การปรับปรุงขอมูลการนําเขาจนถึงเดือนมิถุนายน พบวา 
สหรัฐฯ ซึ่งเปนตลาดหลักของโลกขยายตัวลดลงเกือบทุก
ผลิตภัณฑ เชนเดียวกับตลาดสําคัญอื่นๆ เชน เยอรมนี 
แคนาดา ออสเตรเลีย รัสเซีย และญี่ปุน สวนใหญเปนผลจาก
การปรับลดลงของการนําเขายางลอ ในขณะที่บราซิล จีน และ
เกาหลีใต ขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย        

      โดยภาพรวมการสงออกผลิตภัณฑยางโดยรวมของไทย
ในชวงครึ่งปแรกของป 2556 ขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกัน
ของป 2555 เนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซบเซา และ

รูปท่ี 3 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทย 
ต้ังแตป 2549 – 2556  
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วิกฤตเศรษฐกิจของกลุมยูโรโซนที่สงผลกระทบไปทั่วโลก รวมถึง
เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวและสงผลชัดเจนในไตรมาสสอง ทําให
อุปสงคของผลิตภัณฑยางออนไหวและเปราะบาง สําหรับ 
การสงออกผลิตภัณฑยางลอที่หดตัว สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องจากมี
การจําหนายในประเทศเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ยานยนตในประเทศ เนื่องจากผูผลิตรถยนตตองเรงผลิตเพื่อ 
สงมอบรถยนตแกผูซื้อที่ยังคางจองจากปลายปที่แลวอีกเปน
จํานวนมาก ในขณะเดียวกันไดมีการนําเขายางลอจาก
ตางประเทศเพิ่มขึ้นดวย   
 

   การนําเขาและแหลงนําเขา 
 

       ในครึ่งปแรกของป 2556 ไทยนําเขาผลิตภัณฑยางมี
มูลคาการนําเขาทั้งส้ิน 20,435.07 ลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากชวงเดียวกนัของป  2555 รอยละ 1.20 เปนการปรับเพิม่ขึน้
จากการนําเขายางลอ (+8.80%) ทอยาง (+3.65%)  และถุงมือยาง 
(+1.41%) ในขณะที่ผลิตภัณฑที่ปรับลดลง ไดแก สายพาน 
(-20.72%) และผลิตภัณฑอื่นๆ (-2.25%)      

      เมื่อพยากรณมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑยางจนถึงส้ินป 
2556 พบวา ขยายตัวลดลงจากป 2555 รอยละ 6.65 ซึ่งคาดวา
จะปรับลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑทั้งยางลอ สายพาน ปะเก็น/ 
ซีลยาง ในขณะที่ทอยางและถุงมือยางปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย 
(ตาราง (7) (ภาคผนวก))  

      สําหรับ สัดสวนมูลคาการนํ า เข าผ ลิตภัณฑยางใน 
ครึ่ งปแรกของป  2556 ไดแก  ยางลอ  (34.54%) ทอยาง 
(17.35%) สายพาน (5.40%) ปะเก็น/ซีลยาง (2.94%) ถุงมือยาง 
(2.40%) และผลิตภัณฑอื่นๆ (37.37%)     

      แหลงนําเขาผลิตภัณฑยางหลักที่สําคัญของไทยในครึ่งปแรก
ของป 2556 คือ ญี่ปุน รองลงมาคือ จีน มาเลเซีย เกาหลีใต และ
สหรัฐฯ ตามลําดับ ในชวงนี้การนําเขาจากประเทศตางๆ 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งสวนใหญเปน
การขยายตัวจากการนําเขายางลอ       
  

แนวโนมการผลิตและการใช  

      แนวโนมการผลิตและการใชในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
ในชวงครึ่งปหลังของป 2556 คาดวาอุปสงคของตลาดในประเทศ
นาจะออนตัวตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนตซึ่ง
ผูผลิตไดทยอยสงมอบรถยนตในโครงการรถคันแรกใหกับ
ลูกคาไปเกือบหมดแลว แตแนวทางของภาครัฐในการขยาย

การผลิตผลิตภัณฑยางเพื่อเพิ่มปริมาณการใชยางในประเทศ
ใหมากขึ้นเพื่อแกปญหาราคายางในระยะยาว นาจะสงผลให
การผลิตและการใชในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นได นอกจากนี้
อุปสงคของตลาดในตางประเทศนาจะมีแนวโนมดีขึ้นเนื่องจาก
เศรษฐกิจทยอยมีภาพที่นิ่งขึ้นทั้งสหรัฐฯ กลุมยูโรโซน และจีน 
และสวนหนึ่งจะชวยใหคาเงินบาทเคล่ือนไหวในกรอบที่มี
เสถียรภาพมากขึ้นด วย  ซ่ึ งจะส งผลในทิศทางบวกตอ 
ภาคการสงออกของผลิตภัณฑยางของไทย  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

สภาวะการผลิต 
 

      จากข อมู ลปริ ม าณการผ ลิตที่ ไ ด จ ากการ สํ า รวจ 
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมไมอบแหงและเครื่องเรือนทํา
ดวยไมโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในชวงครึ่งปแรก 
ป 2556 พบวา ปริมาณการผลิตไมอบแหงขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
ชวงเดียวกันของป 2555 รอยละ 4.86 สวนเครื่องเรือนทํา
ดวยไมขยายตัวลดลงรอยละ 15.38 และเมื่อพยากรณปริมาณ
การผลิตจนถึงส้ินป 2556 พบวา ปริมาณการผลิตในครึ่งปหลัง
ยังคงขยายตวัแตชะลอลงจากตนป แตเนื่องจากปริมาณการผลิต
ที่ต่ําในปกอนทําใหภาพรวมตลอดทั้งปขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 
2555 รอยละ 7.27 สวนเครื่องเรือนทําดวยไมขยายตัวลดลง
รอยละ 15 (ตาราง (1) (ภาคผนวก))     

      โดยภาพรวมการผลิตในอุตสาหกรรมไมอบแหงใน 
ครึ่งปแรกของป 2556 แมจะขยายตัวแตชะลอลงตั้งแตไตรมาสแรก
ตอเนื่องจนถึงไตรมาสสอง สวนเครื่องเรือนไมขยายตัวลดลง
ตั้งแตชวงตนของไตรมาสสอง เนื่องจากความตองการของตลาด
ในประเทศหดตัวลงเพราะไมมีปจจัยกระตุนใหเกิดการซื้อ
เหมือนปกอน ประกอบกับธุรกิจอสังหารมิทรพัยชะลอตัว ตาม
การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและปญหาคาครองชีพ

สถานการณไมยางพาราและผลิตภัณฑจากไม 

 

สรุป  สถานการณโดยรวมในคร่ึงปแรก ป 2556   

         (เทยีบกับคร่ึงปแรก ป 2555)  

 

              การผลิตโดยรวม ขยายตัว 
              การจําหนายในประเทศโดยรวม ขยายตัว 
              การสงออกโดยรวม ขยายตวั 
              การนําเขาโดยรวม ขยายตวั 
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ของภาคครัวเรือนที่สูงขึ้น จึงมีความระมัดระวังในการใชจาย
มากขึ้น นอกจากนี้ความตองการของตลาดสําคัญและตลาดรอง
ในภูมิภาคเอเชียอยางญี่ปุน อิหราน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
เวียดนาม หดตัวลงจากชวงเดียวกันของปกอน สะทอนจาก
มูลคาการสงออกที่ปรับลดลง ในขณะที่ตลาดหลักอยางสหรัฐฯ 
ขยายตัวเพียงเล็กนอย นอกจากนี้ตนทุนวัตถุดิบปรับเพิ่มขึ้น 
ทุกหมวด รวมถึงคาแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ลวนเปนอุปสรรค
สําคัญที่สงผลกระทบตอภาคการผลิตและความสามารถใน 
การแขงขันของผลิตภัณฑไมฯ ของไทย  
 

สภาวะการคาและตลาด 

 

 การจําหนายในประเทศ  

       จากขอมูลปริมาณการจําหนายไมอบแหงและเครื่องเรือนไม
ที่ไดจากการสํารวจผูประกอบการโดยสํานักงานเศรษฐกิจ
อุ ตสาหกรรมในครึ่ งป แรกของป  2556 พบว า  ปริ มาณ 
การจําหนายไมอบแหงและเครื่องเรือนทําดวยไมขยายตัวลดลง
จากชวงเดียวกันของป 2555 รอยละ 12.33 และ 8.90 ตามลําดับ 
และเมื่อพยากรณจนถึงส้ินป 2556 พบวา การจําหนายไมอบแหง
และเครื่องเรือนไมยังคงปรับตัวลดลงจากชวงตนป จึงสงผลให
ภาพรวมขยายตัวลดลงจากป 2555 รอยละ 12.23 
     

 การสงออกและตลาดสงออก  
 

       ในครึ่งปแรกของป 2556 ไทยสงออกไมแปรรูป ผลิตภัณฑ
จากไม เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนมีมูลคาการสงออกทั้งส้ิน 
32,250.57 ลานบาท ขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของป 
2555 รอยละ 1.83 โดยสินคาในกลุมเครื่องเรือนไมและช้ินสวน
ขยายตัวลดลงมากที่สุดรอยละ 11.52 จากการปรับลดลงของ
เฟอรนิเจอร (-13.29%) สวนสินคาในกลุมผลิตภัณฑไมขยายตัว
ลดลงรอยละ 9.59 ในขณะที่ สินคาในกลุมไมแปรรูปและ
ผลิตภัณฑไมแผนขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.68 จากการปรับ
เพิ่มขึ้นของไมยางพาราแปรรูป (+13.77%) 

       เมื่อพยากรณมูลคาการสงออกไมแปรรูป ผลิตภัณฑจากไม 
เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนจนถึงส้ินป 2556 พบวา โดยรวม
นาจะปรับตัวลดลงจากป 2555 รอยละ 0.33 ซึ่งเปนผลจาก 
การขยายตัวลดลงของสินคาในกลุ มเครื ่องเร ือนไม และ
ชิ้นสวน และสินคาในกลุมผลิตภัณฑจากไม ในขณะที่สินคา
ในกลุมไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผนขยายตัวเพิ่มขึ้น (รูปที่ 4 
และตาราง (8) (ภาคผนวก))   

     สําหรับสัดสวนมูลคาการสงออกในครึ่งปแรกของป 2556 
ไดแก ไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน (69.96%) รองลงมาคือ 
เครื่องเรือนไมและชิ้นสวน (21.06%) และผลิตภัณฑจากไม 
(8.98%) (รูปที่ 4)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ตลาดสงออกหลักไมยางพาราแปรรูปในครึ่งปแรก ป 2556 
คือ จีน มีสัดสวนมูลคาการสงออกถึง 99.04% สวนสหรัฐฯ เปน
ตลาดสงออกหลักผลิตภัณฑเครื่องเรือนไมและชิ้นสวน และ
ผลิตภัณฑจากไม สําหรับเกาหลีใตเปนตลาดสงออกหลัก
ผลิตภัณฑไมแผน การสงออกไปยังตลาดจีน สหรัฐฯ และเกาหลีใต
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน สวนตลาดสําคัญ
อื่นๆ อยางซาอุดิอาระเบีย อินเดีย และพมา ยังคงเปนตลาดที่มี
ศักยภาพและเติบโตสูงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 74.22%, 
27.34% และ 22.56% ตามลําดับ ในขณะที่ญี่ปุน อิหราน 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม หดตัวลงมากในชวงนี้   
  

 การนําเขาและแหลงนําเขา 
 

      ในครึ่งปแรกของป 2556 ไทยนําเขาไมแปรรูป ผลิตภัณฑ
จากไม เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนมีมูลคาการนําเขาทั้งส้ิน 
10,452.57 ลานบาท ขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของป 2555 
รอยละ 6.39 ซึ่งเปนขยายตัวลดลงของสินคาในกลุมไมแปรรูป
และผลิตภัณฑไมแผนรอยละ 8.39 จากการปรับลดลงของ 
ไมแปรรูป (-13.85%) ในขณะที่สินคาในกลุมผลิตภัณฑจากไม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 3.66 และสินคาในกลุมเครื่องเรือนไม
และชิ้นสวนขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.40 จากการปรับ
เพิ่มขึ้นของชิ้นสวนเฟอรนิเจอร (+10.42%)  

รูปที่ 4 สัดสวนมูลคาการสงออกไมแปรรูป ผลิตภัณฑจากไม  
เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนของไทยในครึ่งปแรก ป 2556  
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       เมื่อพยากรณมูลคาการนําเขาไมแปรรูป ผลิตภัณฑจากไม 
เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนจนถึงส้ินป 2556 พบวา มูลคา 
การนําเขาโดยรวมยังคงขยายตัวลดลงจากป 2555 รอยละ 11.08 
ซึ่งเปนผลจากการขยายตัวลดลงของสินคาในกลุมไมแปรรูปและ
ผลิตภัณฑไมแผน และสินคาในกลุมเครื่องเรือนไมและชิ้นสวน 
(ตาราง (9) (ภาคผนวก))  

       แหลงนําเขาไมยางพาราแปรรูปในครึ่งปแรกของป 2556
เปนการนําเขาจากลาวถึง 91.09% สําหรับจีนเปนแหลง
นําเขาหลักทั้งผลิตภัณฑเครื่องเรือนไมและชิ้นสวน ผลิตภัณฑ
จากไม และไมแผน การนําเขาจากจีนในเดือนนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 
เชนเดียวกับมาเลเซีย เวียดนาม และสหรัฐฯ ในขณะที่ประเทศ 
คูคาสําคัญอื่นๆ เชน พมา อินโดนีเซีย และญี่ปุน ขยายตัวลดลง   
    

ราคาไมยางพารา   

      ในครึ่งปแรกของป 2556 ราคาไมยางพาราทอนที่
ประกาศรับซื้อ ณ โรงงาน จากสํานักงานกองทุนสงเคราะห 
การทําสวนยางสาขา จํานวน 10 แหง มีราคาเฉล่ียโดยรวมปรับ
ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2555 โดยราคาไมขนาดต่ํากวา 
6 นิ้ว ปรับลดลงมากในชวงนี้   
   

แนวโนมการผลิต/การใช และราคาไมยางพารา 

     แนวโนมการผลิตในอุตสาหกรรมไมฯ ในครึ่งปหลังของ 
ป 2556 คาดวานาจะยังทรงตัว เนื่องจากตลาดในประเทศ
ยังคงระมัดระวังการใชจาย เนื่องจากภาระคาใชจายตางๆ 
ของภาคครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงความตองการในตลาด
สําคัญในภูมิภาคเอเชียหดตัวเนื่องจากอุปสงคในประเทศและ
การสงออกชะลอตัว อยางไรก็ตาม สัญญาณการฟนตัวของ
เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลุมสหภาพยุโรป และจีน ที่เริ่มชัดเจนขึ้น
นาจะเปนแรงกระตุนอุตสาหกรรมไมฯ ใหกลับมาดีขึ้นในชวง 
ทายป 2556 สําหรับราคาไมยางพาราคาดวานาจะยังทรงตัว
เน่ืองจากโรงงานยังมีสต็อกวัตถุดิบเพียงพอและอุปสงคของ
ตลาดที่คาดวาจะทรงตัว   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กสอ.ชู 4 กลยุทธสรางมูลคาเพิ่มจากยางพาราเพิ่ม 
ขีดความสามารถการแขงขัน  

     กรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
จัดทําแผนเรงพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางใน 
ป 2556 โดยนํา 4 กลยุทธมาใชในการสงเสริมอุตสาหกรรม
เพื่อชวยให ผูประกอบการสามารถพัฒนาศักยภาพเพื่อ 
การแขงขันไดในตลาดโลก โดย  

     1. การสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑยาง เปนกิจกรรมที่ชวย
สงเสริมใหผูประกอบการไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่ม มี
นวัตกรรมผลิตภัณฑยาง เข า สู ตลาดมากขึ้ น  เพื่ อ เพิ่ ม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมยางและ
ผลิตภัณฑยางของไทยในกลุมประเทศอาเซียน  

      2. การจัดการรวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมยางเพื่อให
ผูประกอบการไดแลกเปล่ียนขอมูลและประสบการณเพื่อ
นํามาพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเอง ทั้งในดานการบริหาร
จัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต 

      3. การพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบ ERP และ IT ใน
อุตสาหกรรม โดยระบบ ERP เปนระบบการจัดการขอมูล
สารสน เทศที่ มี ค ว าม เชื่ อ ม โย งกั น ในองค ก ร  เพื่ อ ใ ห 
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงขอมูลไดโดยตรง 
ซึ่งระบบดังกลาวจะเนนใชในอุตสาหกรรม SMEs  

      4. การพัฒนาส่ิงแวดลอมในอุตสาหกรรม โดย กสอ. จะ
ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูประกอบการในการพัฒนาส่ิงแวดลอม
ใหถูกตองตามมาตรฐาน และปองกันปญหาดานส่ิงแวดลอมที่
จะเกิดขึ้น รวมถึงการลดตนทุนการผลิต  

 (ที่มา: สรุปสาระสําคัญจากหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 
ประจําวันที่ 26 สิงหาคม 2556)   

2.  ครม.เห็นชอบมาตรการแกปญหาราคายาง หนุนเงินกู  
2 หม่ืนลานบาท-จายเงินใหเกษตรกรซื้อปจจัยการผลิต ไรละ 
1,260 บาท คนละไมเกิน 10 ไร   
 

       ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 และ 9 กันยายน 2556 
มีมติ เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบาย 
ยางธรรมชาติ (กนย.) ในการแกไขปญหาราคายาง ดังนี้ 
  

      1. การอนุมัติใหดําเนินการรวมกับสถาบันเกษตรกรหรือ
สหกรณที่เกษตรมีการรวมกลุมกันเพื่อลงทุนในการดําเนินการ
จัดสรางหรือจัดหาโครงงานเพื่อแปรรูปวัตถุดิบใหมีมูลคาที่

นโยบาย/มาตรการท่ีเก่ียวของ 

 

สรุป   สถานการณโดยรวมในคร่ึงปแรก ป 2556  

          (เทียบกับคร่ึงปแรก ป 2555) 
                การผลิตโดยรวม ขยายตวั 

                การจําหนายในประเทศโดยรวม ขยายตัว 
            การสงออกโดยรวม ขยายตวั 
                การนําเขาโดยรวม ขยายตวั 
                ราคาไมยางพาราโดยรวม 
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สูงขึ้น ในกรอบวงเงิน 5,000 ลานบาท โดยใหธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนหนวยงานหลัก 
และกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่มีการผอนปรน 
   

     2. การดําเนินการในสวนของภาคอุตสาหกรรมที่ตองการ
ปรับเปล่ียนเครื่องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิตในการผลิต
ผลิตภัณฑยางตางๆ ซึ่งกําหนดกรอบวงเงิน 15,000 ลานบาท 
โดยใหธนาคารออมสินเปนหนวยงานหลักในการพิจารณา 
และกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่มีการผอนปรน 
  

     3. การใหเงินชวยเหลือปจจัยการผลิตสําหรับเกษตรกรผู
ปลูกยางพารา ไรละ 2,520 บาท ซึ่งเปนการชวยเหลือราคา
ยางพาราในอัตรากิโลกรัมละ 12 บาท ในระยะเวลา 7 เดือน 
(ก.ย.2556 - มี.ค.2557) โดยจํากัดปริมาณใหการชวยเหลือ
รายละไมเกิน 25 ไร 
 

(ที่มา: สรุปสาระสําคัญจาก http://www.dailynews.co.th,  
9 และ 10/09/2556) 
  

 

 
 

ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมยางโลก 

1. ทวีปอเมริกา 

        Trelleborg เปดตัวยางลอใหม SugarCane  
 

         TRELLEBORG เปดตัวยางลอใหม 710/70R38 TM800 
SugarCane ที่ไดรับการออกแบบมาสําหรับใชงานในไรออย 
โดยเฉพาะ โดย Lorenzo Ciferri ผูจัดการฝายการตลาดของ 
Trelleborg Wheel Systems ระบุวา ยางลอ รุน TM800 
SugarCane เปนผลงานวิจัยที่ออกแบบมาเพื่อใหมีแรงบิดสูง
และสามารถกระจายน้ําหนักไดดีระหวางวิ่งในไรออย มีความมน
และเรียบมากขึ้นเมื่อเทียบกับยางลอรถแทรกเตอรทั่วไป มี
ความกวางของขอบลวด (bead width) เพิ่มขึ้นรอยละ 12 
สามารถทนตอแรงเคนจากการใชงานในไรที่มีสภาวะที่รุนแรงได 
และดอกบั้งยังชวยใหดอกยางมีความทนทานเพิ่มขึ้น (ที่มา: สรุป
สาระสําคัญจาก http://rubberjournalasia.com, 5/08/2013) 

      Toyo Tire จะขยายการผลิตในอเมริกาเหนือ 

Toyo ในอเมริกาเหนือใชระบบการผลิตยางลอแบบ
อัตโนมัติคุณภาพสูงที่เรียกวา Advanced Tire Operation 
Module (ATOM) เพื่อใหยางลอที่ผลิตมีคุณภาพสม่ําเสมอสูง 
โดยตั้งเปาการผลิตไวที่ 6.5 ลานเสนตอป และจะขยายกําลัง
การผลิตยางลอเปนครั้งที่ 4 เพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มขึ้น

ในตลาดยางลอของภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดยใชงบลงทุน 
20,000 ลานเยน สามารถเพิ่มกําลังการผลิตได 1.5 เทา 
สําหรับการติดตั้งอุปกรณใหมนี้จะเพิ่มกําลังการผลิตไดอีก 
0.5 เทาของกําลังการผลิตเดิม ทําใหมีกําลังการผลิตยางลอ
เพิ่มขึ้น 2 .5 ลานเสนตอป  (ที่มา: สรุปสาระสําคัญจาก 
http://rubberjournalasia.com, 24/08/2013)  

 
 
 
 
 

      โตโยตาเล็งเพิ่มสวนแบงตลาดละติน 

นายมารก โฮแกน กรรมการบริหารโตโยตา มอเตอร คอรป 
แถลงวา บริษัทไดวางแผนผลักดันเพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดใน
ลาตินอเมริกาภายหลังผลสวนแบงตลาดในบราซิลและเม็กซิโก
ต่ํากวาที่ตั้งเปาไว ทั้งๆ ที่โตโยตาถือเปนแบรนดที่แข็งแกรง
อยางมากในบราซิล แตกลับมีสวนแบงตลาดเพียง 5% เทานั้น 
และเผยตอวาบริษัทจะการขยายธุรกิจในลาตินอเมริกา โดย
เพิ่มกําลังผลิตทั้งในบราซิลและเม็กซิโก ซึ่งตอนนี้อยูระหวาง
การสรางโรงงานแหงที่ 3 ในบราซิล และไดจับมือเปนพันธมิตร
กับมาสดาเพื่อเปดโรงงานประกอบรถยนตแหงใหมในรัฐซันลุยส
โปโตซี ของเม็กซิโก ในป 2557 (ที่มา: สรุปสาระสําคัญจาก
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ประจําวันที่ 30 สิงหาคม 2556) 

 

2. ทวีปเอเชียและอื่นๆ  

      Lankem Ceylon เผยแผนการเพาะปลูกยางในกัมพูชา 
 

 A. Rajaratnam ประธานของ Lankem Ceylon Plc. 
เปดเผยวา Kotagala Plantation ซึ่งเปนบริษัทลูกไดวางแผน
เพาะปลูกยางประมาณ 15,000 เฮกตารในกัมพูชา เนื่องจาก
พื้นที่เพาะปลูกในกัมพูชามีขนาดใหญเกือบ 4 เทาของพื้นที่
เพาะปลูกของบริษัทในศรีลังกา ซ่ึงจะชวยเพิ่มรายไดของ
บริษัทในอนาคต และในเว็บไซตของ Kotagala ระบุวา บริษัท
มีหนวยผลิตยาง“Padukka” ที่สามารถผลิตยาง Pale Crepe 
และ Sole Crepe ที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก และไดรับการรับรอง
ตามมาตรฐาน ISO 9002 และไดรับการพิจารณาใหเปนหนึ่ง
ในหนวยงานการผลิตยางที่ดีที่สุดบนเกาะศรีลังกา (ที่มา: สรุป
สาระสําคัญจาก http://rubberjournalasia.com, 19/8/2013) 

 

       Sumitomo เปดตัวยางลอ Dunlop ที่ไมมีสวนผสม

ที่ไดจากนํ้ามันปโตรเลียม 100%  
 

        Sumitomo Rubber Industries จ ะ เ ป ด ตั ว ย า ง ล อ 
Dunlop ที่ไมมีสวนผสมที่ไดจากน้ํามันปโตรเลียม 100% ใน
งาน Tokyo Motor Show ครั้งที่ 43 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 
พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม ปนี้ พรอมทั้งวางจําหนายยางลอ

ความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมยาง 
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ดังกลาวในงานดวย ซึ่งยางลอรุนนี้เปนการพัฒนาตอมาจาก
ยางล อ รุ น  Enasave ขณะ น้ียางล อต นแบบดั งกล า วมี 
ความพรอมที่จะนําไปผลิตในเชิงพาณิชยแลว (ที่มา: สรุป
สาระสําคัญจาก http://buybigtires.com, 20/8/2013)  
 

       เวยีดนามจะกําหนดมาตรฐานยางธรรมชาติปราศจาก

โปรตีน  
 

         นักวิทยาศาสตรของเวียดนามและญี่ปุนไดนําเสนอ
ผลงานวิจัยรวมกันในการประชุมโครงการกําหนดมาตรฐาน
ยางธรรมชาติปราศจากโปรตีน TCVN -ISO ครั้งที่ 2 ณ เมือง
โฮจิมินหซิตี้ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการ “Establishment 
of Carbon-Cycle-System with Natural Rubber” (JST – 
JICA ESCANBER) โดยความรวมมือระหวางนักวิจัยญี่ปุนกับ
เวียดนาม มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต เม.ย. 2554 ถึง มี.ค. 2559 
ทั้งนี้ Prof. Masao Fukuda ผูจัดการโครงการระบุวา โครงการนี้มี
วัตถุประสงค เพื่อชวยให เวียดนามใชยางธรรมชาติแทนที ่
ยางสังเคราะหที่ผลิตจากน้ํามันปโตรเลียม ซึ่งจะชวยลด 
การเกิดภาวะเรือนกระจก (ที่มา:  สรุปสาระสําคัญจาก 
http://rubberjournalasia.com, 26/08/2013)  
 

ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมยางไทย 

        มิตซูฯ ชี้ยอดขายรถในไทยรวงเตรียมสงออกอาเซยีน

ชดเชย  
 

  นายคุโรอิ คุโรอิ ผูบริหารของมิตซูบิชิมอเตอรส กลาววา 
ยอดขายของบริษัทฯ ในไทยซึ่งเปนตลาดรถยนตที่ใหญที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ดิ่งลง 24% ในไตรมาสเดือน เม.ย.-
มิ.ย. เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปกอน โดยรวงลง 
20,800 คัน ขณะที่ปที่แลวน้ันมียอดขายที่แข็งแกรง ซึ่งเปน
ผลจากการหมดโครงการรถคันแรก สงผลใหอุปสงคในตลาดลด 
แตบริษัทตองการจะชดเชยอุปสงคที่ลดลงในไทยดวย 
การสงออกรถยนตไปยังออสเตรเลียและประเทศอื่นๆ ใน
อาเซียนซึ่งเปนตลาดที่แข็งแกรง (ที่มา: สรุปสาระสําคัญจาก 
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ประจําวันที่ 1 สิงหาคม 2556) 

        บริดจสโตนประกาศต้ังฐานผลิตสายพานลําเลียง

แหงแรกในไทยทุมทุน 900 ลานบาท   
 

  บริดจสโตน คอรปอเรชั่น ประกาศแผนการลงทุนมูลคา
ถึง 3,000 ลานเยน (900 ลานบาท) โดยใหบริษัทในเครืออยาง 
บริดจสโตน เอ็นซีอาร (BSNCR) เปนฐานการผลิตสายพาน
ลําเลียง (Conveyor Belt) แหงแรกในประเทศไทย โดยบริษัทฯ 
คาดวาจะสามารถเริ่มเดินสายการผลิตไดในชวงครึ่งแรกของ 
ป 2558 เนื่องจากคาดการณวาแนวโนมความตองการ
สายพานลํา เ ลียงจะเพิ่ มขึ้ นอย างตอ เนื่ อง  อันเปนผล

เนื่องมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเหมืองแรทั่วโลก 
(ที่มา: สรุปสาระสําคัญจากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ประจํา
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556) 

      ชาวสวนยางใตลุยแน 19 ส.ค. ราคาไมกระเต้ือง  
 

 นายทวี  ขวัญศรี สุทธิ์  ประธานเครือขายสวนยาง
นครศรีธรรมราช เปดเผยวา จากปญหาราคายางพาราตกต่ํา 
จึงไดมีการชุมนุมและยื่นหนังสือเมื่อ 17 ก.ค. โดยมีขอเรียกรอง
ใหรัฐบาลกําหนดราคายางพาราขั้นต่ําและเรงบริหารจัดการยาง
ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายางในสต็อกจํานวน 2 แสนตัน ใหเร็วที่สุด 
แตยังคงไมมีการตอบรับใดๆ จากรัฐบาล ซึ่งเครือขายฯ จะรอ
คําตอบจนถึง 19 ส.ค.นี้ หากไมมีคําตอบหรือไมมีมาตรการ
ใดๆ เครือขายฯ จะเคล่ือนไหวพรอมกันครั้งใหญเร็วๆนี้ (ที่มา: 
สรุปสาระสําคัญจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ประจําวันที่ 11 
สิงหาคม 2556) 

       กสิกรไทยปลอยกูผลิตยางชั้นนํา เฟสแรก 1,200 
ลานบาท 
 

  นายบัณฑูร ลํ่าซํา ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย 
และนายหวัง เฟง ประธานกรรมการ บจก. ซานตงหลิงหลงไทร 
ลงนามในสัญญาใหการสนับสนุนทางการเงิน จํานวน 1,200 
ลานบาท ณ โรงแรมคอนราด เพื่อลงทุนกอสรางโรงงานผลิต
ยางรถยนตที่นิคมฯ เหมราช ภายใตการดูแลทั้งดานการเงิน
และองคความรูทางธุรกิจแบบครบวงจร โดยซานตงฯ ถือเปน
ผูนําในกลุมอุตสาหกรรมยางรถยนตที่ใหญเปนอันดับ 3 ของ
จีนที่ เข ามาลงทุนในไทย  (ที่ มา :  สรุปสาระสําคัญจาก 
หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ประจําวันที่ 22 สิงหาคม 2556) 

  

        ไฟเขียวเวนเก็บเงินเซส 4 เดือน ชวยยางพารา 
 

 นายยุคล ล้ิมแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.
เกษตรและสหกรณ เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (กสย.) มีมติเห็นชอบยกเวน
การเก็บเงินคาธรรมเนียมการสงเคราะหยาง (เงินเซส) เปน
ระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต 2 ก.ย. จนถึงส้ินเดือน ธ.ค. 
2556 ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูประกอบการสงออกยางไดเพิ่มขึ้น 
สามารถเพิ่มการรับซ้ือยางจากเกษตรกร และราคายางจะ
สูงขึ้น นอกจากนี้ นโยบายที่จะใชยางในสต็อก 2 แสนตัน เพื่อ
การบริโภคภายในประเทศดานการคมนาคมและซอมแซมถนน
ตองรอขอมูลจากกรมทางหลวงถึงความเปนไปไดในการทําถนน
ยางพารา สวนขอเรียกรองของเกษตรกรที่ใหชวยเหลือปจจัย
การผลิตจาก 10 ไรเปน 25 ไร รวมถึงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไม
มีเอกสารสิทธิ์นั้น จะรีบเสนอคณะกรรมการนโยบายยาง
แหงชาติ พิจารณาโดยเรงดวน (ที่มา: สรุปสาระสําคัญจาก
หนังสือพิมพโพสตทูเดย ประจําวันที่ 30 สิงหาคม 2556) 
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ภาคผนวก  
 

ตาราง (1) ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑยาง ไมอบแหงและเคร่ืองเรือนของไทยในป 2555 และ 2556 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตาราง (2) ปริมาณการจําหนายยาง ผลิตภัณฑยาง ไมอบแหงและเคร่ืองเรือนของไทยในป 2555 และ 2556 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเภท 2555 2556* 2555 2556

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป 56

ยางธรรมชาติ

ยางแผน (ตัน) 54,734 66,577 28,743 34,856 21.64         21.27

ยางแทง (ตัน) 83,067 69,645 43,525 34,669 -16.16 -20.35

ผลิตภัณฑยาง

ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ (เสน) 19,492,001    21,046,703    9,242,780      10,493,113    7.98          13.53

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เสน) 3,400,018      3,359,716      1,687,074      1,676,967      -1.19 -0.60

ยางนอกรถจักรยานยนต (เสน) 17,031,016    16,882,432    8,639,875      8,402,276      -0.87 -2.75

ยางนอกอื่นๆ (เสน) 37,779          32,589          14,933          16,116          -13.74 7.92

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เสน) 1,843,984      1,913,474      902,403         957,582         3.77          6.11

ยางในรถจักรยานยนต (เสน) 20,489,819    21,431,972    9,934,131      10,695,122    4.60          7.66

ยางหลอดอก (เสน) 94,697          99,988          46,772          50,269          5.59          7.48

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ลานชิ้น) 1,174            1,218            599               622               3.71          3.77

ไม

ไมอบแหง (แผน) 15,386,378    14,943,011    8,664,473      7,596,069      -2.88 -12.33

เครี่องเรือนทําดวยไม (ชิ้น) 1,694,332      1,487,050      827,318         753,701         -12.23 -8.90

        ขอมูลจากการสํารวจผูผลิตประกอบดวย ยางแผน  11 ราย ยางแทง 20 ราย ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ 5 ราย ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร 8 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 2556 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลง

ที่มา:  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประเภท 2555 2556* 2555 2556

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป 56

ยางธรรมชาติ

ยางแผน (ตัน) 180,600         148,440         100,208         84,795          -17.81 -15.38

ยางแทง (ตัน) 944,499         921,592         477,464         466,014         -2.43 -2.40

ผลิตภัณฑยาง

ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ (เสน) 26,513,449    28,429,309    13,195,688    14,121,162    7.23 7.01

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เสน) 4,806,959      4,362,223      2,382,845      2,187,844      -9.25 -8.18

ยางนอกรถจักรยานยนต (เสน) 22,781,429    22,640,807    11,432,936    11,266,148    -0.62 -1.46

ยางนอกอื่นๆ (เสน) 588,385         619,629         298,208         313,087         5.31 4.99

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เสน) 2,744,506      2,865,035      1,339,792      1,420,107      4.39 5.99

ยางในรถจักรยานยนต (เสน) 29,229,171    31,782,488    13,908,478    15,833,891    8.74 13.84

ยางหลอดอก (เสน) 117,986         139,945         54,876          70,098          18.61 27.74

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ลานชิ้น) 19,802          20,618          9,428            10,283          4.12 9.07

ไม

ไมอบแหง (แผน) 37,339,014    40,053,024    19,021,410    19,945,788    7.27 4.86

เครี่องเรือนทําดวยไม (ชิ้น) 5,634,524      4,789,438      2,830,389      2,395,124      -15.00 -15.38

        ขอมูลจากการสํารวจผูผลิตประกอบดวย ยางแผน  11 ราย ยางแทง 20 ราย ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ 5 ราย ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร 8 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 2556 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลง

ที่มา:  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ตาราง (3) ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทยในป 2555 และ 2556  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง (4) ปริมาณการนําเขายางธรรมชาติของไทยในป 2555 และ 2556  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ตาราง (5) ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลวงหนาตลาดโตเกียว และสงิคโปรในป 2555 และ 2556  
             (มกราคม - มิถุนายน)         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย: ตัน

2556*** 2555 2556 สัดสวน (%)

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป ครึ่งป 56

ยางแผนรมควัน 660,661.63      692,251.78      330,003.83      362,213.07      4.78 9.76 18.64

ยางแทง 1,286,913.72   1,348,066.34   637,680.35      686,105.10      4.75 7.59 35.31

น้ํายางขน* 949,102.99      897,439.50      437,852.25      460,566.41      -5.44 5.19 23.72
ยางคอมพาวด** 649,209.91      786,822.68      280,796.25      395,801.47      21.20 40.96 20.37

ยางอื่นๆ 102,107.64      73,894.15        58,883.75        38,172.33        -27.63 -35.17 1.96

รวม 3,647,995.88 3,798,474.45 1,745,216.43 1,942,858.38 4.12 11.32 100.00

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* เปนน้ําหนักของน้ํายางขนยังไมไดคํานวณเปนน้ําหนักเนื้อยางแหง
** เปนน้ําหนักของยางบวกสารเคมี

*** ป 2556 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

2555 % เปลี่ยนแปลงประเภทยาง

                   หนวย: บาทตอกิโลกรัม

ประเภทยาง 2555 2555 2556 % เปลี่ยนแปลง

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ครึ่งป 56

ยางแผนดิบชั้น 3 หาดใหญ 93.82 104.03 80.71 -22.42

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 กรุงเทพ (FOB) 106.43 118.11 90.17 -23.66

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 โตเกียว (CIF) 102.68 112.07 83.51 -25.49

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 สิงคโปร (FOB) 104.63 115.55 87.61 -24.18

ยางแทง กรุงเทพฯ (FOB) 99.96 111.43 81.37 -26.98

น้ํายางขน กรุงเทพฯ (FOB) 68.70 75.81 60.31 -20.44

ที่มา: สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย

หมายเหต:ุ ยางแผนรมควันชั้น 3 (FOB) สงมอบลวงหนา 2 เดือน
              ยางแทง กรุงเทพฯ (FOB) และน้ํายางขน กรุงเทพฯ (FOB) สงมอบลวงหนา 1 เดือน

หนวย: ตัน

2556*** 2555 2556 สัดสวน (%)

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป ครึ่งป 56

ยางแผนรมควัน 100.00               310.17               100.00               199.00               210.17 99.00 3.07            

ยางแทง 59.59                 170.84               29.76                 50.30                 186.69 69.02 0.78            

น้ํายางขน* 3,023.63             2,072.23             1,603.65             1,094.09             -31.47 -31.78 16.89          

ยางคอมพาวด** 9,908.80             10,294.56           4,703.43             5,107.27             3.89 8.59 78.83          

ยางอื่นๆ 26.92                 59.50                 9.98                   28.34                 121.03 184.08 0.43            

รวม 13,118.94       12,907.30       6,446.82         6,479.00         -1.61 0.50 100.00     
ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* เปนน้ําหนักของน้ํายางขนยังไมไดคํานวณเปนน้ําหนักเนื้อยางแหง
** เปนน้ําหนักของยางบวกสารเคมี

*** ป 2556 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลงประเภทยาง 2555
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ตาราง (6)  มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทยในป 2555 และ 2556   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ตาราง (7)  มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑยางของไทยในป 2555 และ 2556         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย: ลานบาท

ผลิตภัณฑ 2556* 2555 2556 สัดสวน (%)

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป ครึ่งป 56

ยางลอ 107,695.82   105,885.60 55,287.40    52,397.11    -1.68 -5.23 57.06       

ถุงมือยาง 36,284.08     30,898.33 17,757.04    15,763.08    -14.84 -11.23 17.17       

ยางยืด 10,733.15     9,309.84 5,381.91     4,725.41     -13.26 -12.20 5.15         

ทอยาง 7,173.48       7,046.93       3,589.97     3,459.67     -1.76 -3.63 3.77         

สายพาน 3,964.68       4,368.05       1,938.73     2,117.16     10.17 9.20 2.31         

ผลิตภัณฑอื่นๆ 27,599.75     26,529.30     13,590.24    13,359.05    -3.88 -1.70 14.54       

รวม 193,450.96 184,038.05 97,545.29 91,821.48 -4.87 -5.87 100.00   
ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย

 * ป 2556 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลง2555

หนวย: ลานบาท

ผลิตภัณฑ 2556* 2555 2556 สัดสวน (%)

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป ครึ่งป 56

ยางลอ 15,357.29        14,307.54 6,486.54        7,057.48        -6.84 8.80 34.54          

ทอยาง 7,358.74          7,415.57          3,419.72        3,544.66        0.77 3.65 17.35          

สายพาน 2,810.16          2,127.75          1,392.89        1,104.24        -24.28 -20.72 5.40            

ปะเก็น/ซีลยาง 1,234.74          1,218.68          595.70           600.25           -1.30 0.76 2.94            

ถุงมือยาง 974.31            991.38 484.33           491.15           1.75 1.41 2.40            

ผลิตภัณฑอื่นๆ 16,304.28        15,050.47        7,813.44        7,637.29        -7.69 -2.25 37.37          

รวม 44,039.52     41,111.39 20,192.62 20,435.07 -6.65 1.20 100.00     
ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย

 * ป 2556 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลง2555
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 ตาราง (8)  มูลคาการสงออกไม ผลิตภัณฑจากไม เคร่ืองเรือนไมและชิ้นสวนของไทยในป 2555 และ 2556  
                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตาราง (9)  มูลคาการนําเขาไม ผลิตภัณฑจากไม เคร่ืองเรือนไมและชิ้นสวนของไทยในป 2555 และ 2556  
               

 
 

หนวย: ลานบาท

ประเภท 2555 2556** 2555 2556

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป 56

ไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน 17,946.34    15,660.48    8,919.51      8,171.17      -12.74 -8.39

    - ไมแปรรูป 11,918.21       9,774.81         5,966.34         5,139.92         -17.98 -13.85

        - ไมยางพาราแปรรูป 119.78 167.24 109.24 90.85 39.62 -16.83

        - ไมแปรรูปอื่นๆ 11,798.43       9,607.57         5,857.10         5,049.07         -18.57 -13.80

    - ไมแผน 6,028.13         5,885.67         2,953.17         3,031.25         -2.36 2.64

เครื่องเรือนไมและชิ้นสวน 3,064.12      2,817.19      1,438.54      1,444.27      -8.06 0.40

    - เฟอรนิเจอร 2,539.37         2,312.93         1,192.93         1,173.07         -8.92 -1.66

    - ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร* 524.75           504.26           245.61           271.20           -3.90 10.42

ผลิตภัณฑจากไม 1,661.78      1,683.14      807.61 837.13 1.29 3.66

รวม 22,672.24 20,160.81 11,165.66 10,452.57 -11.08 -6.39

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

       * ชิ้นสวนเฟอรนิเจอรเฉพาะ  HS 9403.90.90

 ** ป 2556 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย

% เปลี่ยนแปลง

หนวย: ลานบาท

ประเภท 2555 2556** 2555 2556

ม.ค.-ม.ิย. ม.ค.-ม.ิย. ทั้งป ครึ่งป 56

ไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน 43,679.23    45,998.69    21,974.69    22,562.96    5.31 2.68

    - ไมแปรรูป 21,722.24       25,138.86       10,900.71       12,330.58       15.73 13.12

        - ไมยางพาราแปรรูป 21,138.38       24,611.00 10,608.84       12,069.93       16.43 13.77

        - ไมแปรรูปอื่นๆ 583.86           527.86           291.87           260.65           -9.59 -10.70

    - ไมแผน 21,956.99       20,859.83       11,073.98       10,232.38       -5.00 -7.60

เครื่องเรือนไมและชิ้นสวน 15,792.12    14,079.76    7,674.73      6,790.83      -10.84 -11.52

    - เฟอรนิเจอร 14,291.79       12,477.40       6,921.71         6,001.99         -12.70 -13.29

    - ชิ้นสวนเฟอรนิเจอร* 1,500.33         1,602.36         753.03           788.84           6.80 4.76

ผลิตภัณฑจากไม 6,733.33      5,906.42      3,203.93      2,896.78      -12.28 -9.59

รวม 66,204.68 65,984.87 32,853.35 32,250.57 -0.33 -1.83
ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย

 ** ป 2556 พยากรณเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
       * ชิ้นสวนเฟอรนิเจอรเฉพาะ  HS 9403.90.90

% เปลี่ยนแปลง


