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สภาวะการผลติ  

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางแผนและยางแทงในครึ่งปแรกของป 2559 (ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2558 ผลจากยางแทงที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.88 (ตาราง 1) 
เนื่องจากตลาดในประเทศปรับตัวดีขึ้น สวนหนึ่งเนื่องจากราคายางปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตเดือนกุมภาพันธจนถึงเดือน
พฤษภาคม จูงใจใหมีการผลิตยางแปรรูปเพิ่มขึ้น สําหรับภาพรวมปริมาณการผลิตยางแผนและยางแทงตลอดทั้งป (จากการพยากรณ) 
ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากป 2558  

   
สภาวะการคาและตลาด  

 

 การจําหนายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการผลิตยางแผนและยางแทงในครึ่งปแรกของป 2559 (ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการของสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2558 ผลจากยางแทงที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 12.57 (ตาราง 1) สําหรับ
ภาพรวมปริมาณการจําหนายยางแผนและยางแทงตลอดทั้งป (จากการพยากรณ) ขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงหนุนของตลาดที่ 
คาดวาจะเติบโตในชวงทายของป โดยเฉพาะแรงขับเคล่ือนสําคัญจากอุปสงคของตลาดรถยนตและภาคการผลิตรถยนตมีโอกาสเติบโต 
มากขึ้นในครึ่งปหลัง ในขณะเดียวกันมาตรการเพิ่มปริมาณการใชยางในประเทศของภาครัฐที่ไดดําเนินการมาระยะหนึ่งแลวนาจะเริ่ม
เห็นผลชัดเจนขึ้น ทําใหความตองการใชในประเทศขยายตัวดีขึ้น 
 

  การสงออกและตลาดสงออก 
 

        ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทยในครึ่งปแรก 

ของป 2559 อยูที่ 1,897,045.67 ตัน (มูลคา 2,251 ลานดอลลารสหรัฐ)

ลดลงจากชวงเดียวกันของป 2558 ที่มีปริมาณ  2,051,177.44 ตัน 

(มูลคา 2,976.77 ลานดอลลารสหรัฐ) หรือขยายตัวลดลงรอยละ 

7.51 ผลจากการลดลงของยางคอมพาวดและยางอื่นๆ โดยเฉพาะ 

ยางคอมพาดวปรับลดลงมากถึงรอยละ 67.36 (ตาราง 3และรูปที่ 1) 

ซึ่งชี้ใหเห็นอยางชัดเจนหลังจากที่ทางการจีนไดออกระเบียบสวนผสม

ยางคอมพาวดใหมใหมียางธรรมชาติไมเกินรอยละ 88 และ

สวนผสมอื่นๆ รอยละ12 จากเดิมใชยางธรรมชาติเปนสวนผสม 

ถึงรอยละ 99-99.5 โดยไดเริ่มใชตั้งแตเดือนกรกฎาคมปที่ผานมา  

ทําใหผูประกอบการยางลอของจีนเรงซื้อยางคอมพาวดในชวง 

ตนป 2558 กอนจะเริ่มใชระเบียบใหม สงผลปริมาณการสงออกยางคอมพาวดลดลงอยางมาก สําหรับตลาดสําคัญอื่นๆ เชน มาเลเซีย

และอินเดีย ขยายตัวดีขึ้น โดยมาเลเซียนําเขาน้ํายางขนเพิ่มขึ้นเพื่อใชในการผลิตถุงมือยางในประเทศ นอกจากนี้ ตลาดอินเดียยัง

เติบโตไดดีเนื่องจากผลผลิตยางในอินเดียมีไมเพียงพอตอความตองการใชในอุตสาหกรรมยางลอ ทําใหนําเขายางจากไทยมากขึ้น 

อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ 

รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา 
โดย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับ สถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย  

ครึ่งปแรก ป 2559 และคาดการณป 2559 

รูปท่ี 1 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทย 
ตั้งแตป 2551 – 2559 
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 สําหรับภาพรวมปริมาณการสงออกตลอดทั้งป (จากการ

พยากรณ) ขยายตัวลดลงจากป 2558 ผลจากการปรับลดลงเกือบ

ทุกรายการ  ( ยก เวนน้ํ า ยางขน )  โดยปริ มาณการส งออก 

ยางคอมพาวดในชวงครึ่งปหลังคาดวาจะลดลงอีก ประกอบกับ 

การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกที่จะสงผลกระทบ

ใหอุปสงคยางชะลอลง นอกจากนี้  ความรวมมือกันกําหนด

มาตรการจํากัดปริมาณยางสงออกของประเทศผูผลิตยางรายใหญ 

ทั้งไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อผลักดันราคายางใหสูงขึ้น 

โดยดําเนินการเปนระยะเวลา 6 เดือน ในชวงระหวางเดือนมีนาคม

จนถึงสิงหาคม จะทําใหปริมาณการสงออกยางในครึ่งปหลังลดลงอีก  

ซึ่งจะสงผลใหภาพรวมการสงออกตลอดทั้งปลดลงจากปกอน 

  สําหรับสัดสวนปริมาณการสงออกสูงสุดในระยะ 6 เดือน ยางแทงมีสัดสวนถึงรอยละ 46.18 หรือมีปริมาณ 876,075.76 ตัน 

รองลงมาคือ น้ํายางขน ยางคอมพาวด ยางแผนรมควัน และยางอื่นๆ ตามลําดับ (รูปที่ 2)   
  

  การนําเขาและแหลงนําเขา 
 

  ปริมาณการนําเขายางธรรมชาติและยางคอมพาวดของไทยในครึ่งปแรกของป 2559 อยูที่ 11,671.31 ตัน (มูลคา 24.21 
ลานดอลลารสหรัฐ) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2558 ที่มีปริมาณ 5,949.04 ตัน หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 96.19 โดยมีการนําเขา
ยางคอมพาวดถึง 9,520.52 ตัน และน้ํายางขน 1,711.60 ตัน (ตาราง 4) สําหรับแหลงนําเขายางคอมพาวดสวนใหญเปนการนําเขาจาก
เกาหลีใตและญี่ปุน สวนน้ํายางขนเกือบทั้งหมดนําเขาจากมาเลเซีย   
 สําหรับภาพรวมปริมาณการนําเขาตลอดทั้งปขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2558 เนื่องจากการขยายตัวคอนขางมากในชวงครึ่งปแรก 
และคาดวาอุปสงคของตลาดในประเทศในครึ่งปหลังจะปรับดีขึ้นภายหลังจากที่รัฐบาลเรงการใชจายและใชมาตรการตางๆ เพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจและการบริโภคในประเทศมาระยะหนึ่งแลว             
   

ราคายาง  

 ราคายางโดยรวมในครึ่งปแรกของป 2559 ทั้งราคายางใน

ประเทศ ราคาสงออก และราคาตลาดตางประเทศลดลงจาก 

ชวงเดียวกันของป 2558 โดยราคายางแผนดิบปรับลดลงมากที่สุด 

รอยละ 12.28 (รูปที่ 3 และตาราง 5) ซึ่งความเคล่ือนไหวของ

ราคายางโดยรวมในครึ่งปแรกของปนี้คอนขางผันผวน โดยราคายาง

อยู ในระดับต่ํ าในเดือนมกราคมและกลับมาขยับขึ้นตั้ งแต 

เดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนพฤษภาคม กอนที่จะกลับมาลดลงอีกครั้ง

ในเดือนมิถุนายน โดยภาพรวมราคายางที่ปรับลดลงจากปที่ผานมา

สาเหตุสําคัญเนื่องมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว โดยเฉพาะจีนซ่ึง

เปนผูใชยางรายใหญประสบปญหาเศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแตชวงทาย

ของปที่ผานมา อีกทั้งปริมาณยางในตลาดมีเพิ่มขึ้นหลังจากที่

หลายๆ ประเทศหันมาปลูกยางมากขึ้น รวมถึงจีนไดขยายพื้นที่ปลูก

ไปยังประเทศอื่นๆ มากขึ้น ประกอบกับราคาดิบในตลาดโลกผันผวนและปรับลดลง และนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ

เศรษฐกิจโลกที่ยังเปราะบาง ทําใหราคายางโดยรวมในชวงครึ่งปแรกลดลงจากปที่ผานมา ถึงแมวาประเทศผูผลิตรายใหญทั้งไทย 

รูปท่ี 2 สัดสวนและปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทย 
ในครึง่ปแรก ป 2559    

รูปที่ 3 ราคายางในประเทศไทย ตลาดลวงหนาโตเกียวและสิงคโปร  
ในป 2558 และ 2559 (มกราคม – มิถุนายน) 
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อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะรวมกันแกปญหาราคายางตกต่ําโดยการจํากัดปริมาณการสงออกยางปริมาณ 6.15 แสนตัน  

เปนระยะเวลา 6 เดือน รวมถึงรัฐบาลไทยออกมาตรการตางๆ เพื่อดูดซับปริมาณยางในตลาด แตก็ไดผลเพียงระยะส้ันเนื่องจากราคายาง

เปล่ียนแปลงตามกลไกของตลาดโลก และถูกขับเคล่ือนจากตลาดตางประเทศเปนหลัก  

 

แนวโนมอุตสาหกรรม และราคายาง 
 

แนวโนมภาพรวมอุตสาหกรรมในชวงครึ่งปหลังของป 2559 คาดวาภาคสงออกจะยังคงไดรับผลกระทบจากการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง และไทยอาจเผชิญกับการเสียสวนแบงตลาดในจีนเนื่องจากคูแขงอยางกลุม

ประเทศ CLMV ตางเรงพัฒนาการผลิตอยางตอเนื่องและเริ่มมีบทบาทในตลาดจีนมากขึ้น ซึ่งลวนแตเปนอุปสรรคตอการขยายตัว

ของการสงออกยางของไทย ในขณะที่อุปสงคยางในประเทศมีปจจัยหนุนจากตลาดรถยนตในประเทศที่คาดวาจะขยายตัวดีขึ้น

ในชวงทายของป เนื่องจากมีการแขงขันกันจัดแคมเปญของผูประกอบการรถยนตอยางตอเนื่องเพื่อกระตุนตลาด รวมถึงมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ และมาตรการเพิ่มปริมาณการใชยางในประเทศนาจะเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้น ซึ่งจะสงผลใหอุปสงคยาง

ในประเทศขยายตัวดีขึ้น    

        แนวโนมราคายางในชวงครึ่งปหลังคาดวาจะปรับลดลงเล็กนอยเนื่องจากราคาน้ํามันดิบมีแนวโนมปรับลดลงหลังจากผูผลิต

รายใหญสงสัญญาเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อรักษาสวนแบงในตลาดโลก และสต็อกน้ํายางดิบในสหรัฐฯ ยังมีจํานวนมาก นอกจากนี้ 

ปจจัยเชิงโครงสรางทั้งปริมาณยางที่จะออกสูตลาดเพิ่มขึ้น และอุปสงคตางประเทศอาจชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจจีนที่ยังไมฟนตัว 

ไดเร็วในระยะส้ันนี้ ซึ่งจะสงผลลบใหราคายางปรับลดลงอีก  

 

 
สภาวะการผลติ 

ภาพรวมปริมาณการผลิตผลิตภัณฑกลุมยางลอในชวงครึ่งปแรกของป 2559 (ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการของ

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากชวงเดียวกันของป 2558 ผลจากการเพิ่มขึ้นในกลุมยางนอกรถยนตนั่ง/

รถกระบะ ยางนอกรถจักรยานยนต และยางในรถจักรยานยนต โดยยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้น

รอยละ 5.23 (ตาราง 1)  

สําหรับภาพรวมปริมาณการผลิตทั้งป (จากการพยากรณ) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาเล็กนอย ผลจากแรงดึงของ 

ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะในครึ่งปแรกและคาดวาจะยังคงเพิ่มขึ้นในครึ่งปหลัง  

สําหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ในครึ่งปแรกขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.10  

เนื่องจากตลาดตางประเทศหดตัว และตลาดสวนหนึ่งหันไปใชถุงมือที่ผลิตจากยางสังเคราะหเพิ่มขึ้น รวมถึงตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

หลังจากราคาน้ํายางขนปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแตตนป ทําใหผูผลิตบางรายปรับลดการผลิตลง สําหรับภาพรวมปริมาณการผลิตทั้งป (จาก

การพยากรณ) ยังคงปรับลดลงจากป 2558 เชนเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 
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สภาวะการคาและตลาด  
 

 การจําหนายในประเทศ 
 

ภาพรวมปริมาณการจําหนายยางลอในครึ่งปแรกของป 2559 (ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการของสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2558 ผลจากการเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ (ยกเวนยางนอกอื่นๆ และยางในรถบรรทุก

และรถโดยสาร) โดยเฉพาะยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ ซึ่งมีมูลคาทางการตลาดสูงขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 6.84 (ตาราง 2) เนื่องจาก

ไดรับผลดีจากตลาดรถยนตในตางประเทศขยายตัวดีขึ้น โดยเฉพาะกลุมรถกระบะ รถกระบะดัดแปลงหรือรถยนต SUV และ

รถยนตพาณิชย และผลจากคายรถยนตตางๆ ตางแขงขันกันจัดแคมเปญเพื่อกระตุนยอดขาย ผลักดันใหมีความตองการใช 

ยางลอเพิ่มขึ้นตามไปดวย สําหรับภาพรวมปริมาณการจําหนายทั้งป (จากการพยากรณ) จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจาก

ตลาดรถยนตจะขยายตัวดีขึ้น เพราะเปนชวงแหงการขายรถยนตในชวงปลายปที่จะมีการเปดตัวรถรุนใหม และกลยุทธการตลาด

ของบริษัทรถยนตตางๆ ออกมาในชวงส้ินป รวมถึงกําลังซื้อของผูบริโภคมีเพิ่มขึ้นจากราคาพืชผลทางการเกษตรปรับเพิ่มขึ้น  

เปนปจจัยหนุนอุปสงคยางลอใหขยายตัวดีขึ้นในครึ่งปหลัง  

  สําหรับภาพรวมปริมาณการจําหนายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ 7.41  

เนื่องจากการตระหนักถึงความสําคัญและความปลอดภัยดานสุขอนามัยและการปองกันโรคทั้งในสถานพยาบาลตางๆ  สถานที่ทํางาน 

และบานเรือน อีกทั้งความตองการใชในอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ รวมทั้งอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคสขยายตัวเพิ่มขึ้น สงผล

กระตุนใหความตองการถุงมือยางขยายตัวเพิ่มขึ้น และสงผลใหภาพรวมในป 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนเชนเดียวกัน 
 

 การสงออกและตลาดสงออก 
 
 

ภาพรวมมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทยใน 

ชวงครึ่งปแรกของป 2559 มีมูลคา 2,935.39 ลานดอลลารสหรัฐ 

ลดลงจากช วง เดี ยวกั นของป ก อนที่ มี มู ลค า  3 ,071 .89   

ลานดอลลารสหรัฐ หรือลดลงรอยละ 4.44 เปนผลจากการปรับ

ลดลงของผลิตภัณฑยางหลักเกือบทุกรายการ (ยกเวนสายพาน)  

โดยถุงมือยางปรับลดลงมากที่ สุดรอยละ 7.59 สวนยางลอ 

ถุงยางอนามัย ยางยืด และทอยาง ลดลงรอยละ 5.61, 5.16, 3.81 

และ 0.34 ตามลําดับ (รูปที่ 4 และตาราง 6) ภาพรวมการสงออกที่

ปรับลดลงเนื่องจากตลาดยางลอสําคัญๆ เชน จีน ญี่ปุน 

มาเลเซีย ออสเตรเลีย ซาอุดิอาระเบีย อีกทั้งหลายประเทศใน

สหภาพยุโรป เชน เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด และเบลเยียม 

ตางหดตัว โดยเฉพาะจีนและญี่ปุนหดตัวคอนขางมาก เนื่องจากจีนยังคงประสบปญหาภาคการผลิตและการบริโภคในประเทศที่

ชะลอตัว บวกกับระดับหนี้สินในประเทศมีในระดับสูง ทําใหอุปสงคผลิตภัณฑยางโดยรวมของจีนยังคงปรับลดลง สวนญี่ปุนก็ไดรับ

ผลการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชนและภาคการสงออกยังคงออนแอ อีกทั้งยังประสบปญหาภัยธรรมชาติในประเทศจนทํา

ใหบริษัทรถยนตหลายแหงชะลอการผลิต สําหรับประเทศอื่นๆก็ตางไดรับกระทบจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวตั้งแตปลายปที่ผานมา

สงผลตอเนื่องถึงกลางป 2559  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศแถบเอเชียที่ตองพึ่งพาภาคการสงออกเปนหลัก และยังประสบปญหา

รายไดจากภาคเกษตรตกต่ําและราคาน้ํามันที่ผันผวน ทําใหอุปสงคประเทศแถบเอเชียยังคงออนแอ นอกจากนี้ ตลาดสหภาพยุโรป

ปรับลดลงเน่ืองจากเศรษฐกิจยังเปราะบาง ตลอดจนไทยไดรับผลกระทบจากการยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเปนการทั่วไป 

หรือ GSP ของสหภาพยุโรป ทําใหกลับมาเสียภาษีในอัตราปรกติ (MFN) ปริมาณการสงออกถุงมือยางและยางลอไปยังสหภาพยุโรปจึง

ลดลง นอกจากนี้ ตลาดถุงมือยางในสหรัฐฯ หดตัวหลังจากตลาดเริ่มนิยมถุงมือยางไนไตรลมากขึ้น และยังประสบปญหาการแขงขัน

รูปท่ี 4 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทย 
ตั้งแตป 2551 – 2559  
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จากผูผลิตและสงออกรายใหญอยางมาเลเซียที่ไดเปรียบดานตนทุน เทคโนโลยีการผลิต และกําลังการผลิต ทําใหการสงออกถุงมือ

ยางหดตัวมากในตลาดสหรัฐฯ แตอยางไรก็ตาม ตลาดยางลอสหรัฐฯ ยังขยายตัวดีขึ้นตามการขยายตัวของตลาดรถยนตในสหรัฐฯ 

ประกอบกับการบริโภคในประเทศและภาคแรงงานสหรัฐฯ ยังแข็งแกรง ทําใหตลาดสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวไดดี นอกจากนี้ ความตองการ

ยางลออินเดียปรับเพิ่มขึ้นเพราะอุตสาหกรรมยางลออินเดียประสบปญหาวัตถุดิบยางในประเทศขาดแคลน ซึ่งการขยายตัวดีขึ้น 

ทั้งในสหรัฐฯ และอินเดียทําใหการสงออกผลิตภัณฑยางในภาพรวมของไทยไมหดตัวมากนัก  

สําหรับภาพรวมมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางตลอดทั้งป 
(จากการพยากรณ) ลดลงจากปกอน ผลจากยางลอ ถุงมือยาง ยางยืด 
และถุงยางอนามัย โดยหดตัวในตลาดจีน ญี่ปุน และอีกหลาย
ประเทศในแถบเอเชีย เนื่องจากเศรษฐกิจของคูคายังคงชะลอตัว 
และยังตองอาศัยอาศัยเวลาในการฟนตัว โดยเฉพาะจีนที่ตองอาศัย
เวลาในการกระตุนเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มอุปสงคในประเทศ และ
แกปญหาภาระหนี้สิน  

สัดสวนมูลคาการสงออกในครึ่งปแรกของป 2559 ยางลอ

ยังคงมีสัดสวนมากที่สุดถึงรอยละ 59.15 หรือมีมูลคา 1,736.14 

ลานดอลลารสหรัฐ รองลงมาคือ ถุงมือยาง ทอยาง ยางยืด ถุงยาง

อนามัย และสายพาน ตามลําดับ (รูปที่ 5) 
 

 การนําเขาและแหลงนําเขา 
 

ภาพรวมมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑยางของไทยในชวงครึ่งปแรกของป 2559 มีมูลคา 602.56 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลง
จากชวงเดียวกันของปกอนที่มีมูลคา 615.63 ลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัวลดลงรอยละ 2.12 เปนผลจากการปรับลดลงของ 
ทอยาง สายพาน ถุงมือยาง และผลิตภัณฑยางอื่นๆ (ตาราง 7) โดยแหลงนําเขาผลิตภัณฑยางสวนใหญยังคงมีการนําเขาจากญี่ปุน 
มาเลเซีย จีน เกาหลีใต เยอรมนี สหรัฐฯ และอินโดนีเซีย แตการนําเขาจากจีน อินโดนีเซีย และเกาหลีใต ลดลง ในขณะที่ตลาด
อื่นๆ เพิ่มขึ้นเล็กนอย สําหรับภาพรวมมูลคาการนําเขาผลิตภัณฑยางตลอดทั้งป (จากการพยากรณ) เพิ่มขึ้นเล็กนอย     

 
แนวโนมอุตสาหกรรม 

        ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑยางในครึ่งปหลังของ ป 2559 คาดวาอุปสงคโดยรวมในประเทศจะปรับดีขึ้นเนื่องจาก

การดําเนินมาตรการตางๆ ที่เอื้อตออุตสาหกรรม เชน มาตรการเพิ่มการใชจายของภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง  

การหนุนการลงทุนในกลุม SMEs และมาตรการสงเสริมการใชยางในประเทศใหมากขึ้น นอกจากนี้ การจัดแคมเปญและการใช 

กลยุทธกระตุนการขายในรูปแบบตางๆ ของผูประกอบการรถยนตในชวงแหงการขายทายป และการเปดตัวรถยนตรุนใหมที่จะชวย

กระตุนตลาด อีกทั้งในชวงทายของปจะส้ินสุดการถือครองรถคันแรกที่กําหนดไว 5 ป ทําใหแนวโนมยอดขายจะปรับดีขึ้นจาก 

ชวงตนป ซ่ึงจะชวยกระตุนภาคการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางใหปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่ภาคสงออกยังคงมีปจจัยเส่ียง 

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคาที่ชะลอตัว เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทําใหอุปสงคโดยรวมยังคงออนแอ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจจีนที่รากฐานยังไมแข็งแกรงพอที่จะทําใหกลับมาฟนตัวไดเร็วในระยะนี้ นอกจากนี้ ญี่ปุนและประเทศ

แถบเอเชียก็ยังเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะผลจากภาคการสงออกที่ยังขยายตัวต่ํา รวมถึงเศรษฐกิจสหภาพยุโรป

ยังคงเปราะบาง และยังมีความเส่ียงจากกรณีสหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ที่อาจสงผลตอเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ และประเทศคูคาอื่นๆ โดยเฉพาะคาเงินที่อาจผันผวนซ่ึงมีโอกาสที่จะสงผลกระทบตอภาคการคาที่อาจชะลอลงใน 

ระยะถัดไป  

 
 
 

รูปท่ี 5 สัดสวนและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทย 
ในครึง่ปแรก ป 25589   
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สภาวะการผลติ 

 ภาพรวมปริมาณการผลิตไมอบแหงในครึ่งปแรกของป 2559 (ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการของสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2558 รอยละ 4.16 ในขณะที่ภาพรวมปริมาณการผลิตที่ประมาณการทั้งปขยายตัว

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.47 (ตาราง 1) เนื่องจากมีปจจัยหนุนดานอุปสงคไมแปรรูปในตางประเทศที่ยังขยายตัวไดดี สําหรับปริมาณการผลิต

เครื่องเรือนทําดวยไมในครึ่งปแรกขยายตัวลดลงจากชวงเดียวกันของป 2558 รอยละ 8.50 และภาพรวมปริมาณการผลิตที่

ประมาณการตลอดปยังคงลดลงจากปกอน 

  

สภาวะการคาและตลาด 
 

 การจาํหนายในประเทศ  
 

ภาพรวมปริมาณการจําหนายไมอบแหงในครึ่งปแรกของป 2559 (ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบการของสํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป 2558 รอยละ 9.28 แตชะลอลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่เติบโตถึงรอยละ 

26.97 เนื่องจากปที่ผานมาไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิตยางเพื่อแกปญหาราคายางตกต่ําของ

ภาครัฐ สําหรับภาพรวมปริมาณการจําหนายที่ประมาณการทั้งปลดลงจากป 2558 เล็กนอย   

 สําหรับภาพรวมการจําหนายเครื่องเรือนทําดวยไมลดลงจากชวงเดียวกันของป 2558 รอยละ 26.28 และภาพรวมปริมาณ

การจําหนายที่ประมาณการทั้งปขยายตัวลดลงจากป 2558 รอยละ 28.59 (ตาราง 2) ผลจากการลดลงมากในครึ่งปแรก และอุปสงค

ตลาดเฟอรนิเจอรในประเทศครึ่งปหลังยังไมมีสัญญาณบวกชัดเจนที่จะสงผลใหตลาดกลับมาฟนตัวไดเร็วนัก  

 
  การสงออกและตลาดสงออก    
   

ภาพรวมมูลคาการสงออกไมแปรรูป เครื่องเรือนไมฯ 
อุปกรณกอสรางไม และผลิตภัณฑจากไมของไทยในครึ่งปแรกของ 
ป 2559 มี มู ลค า  1,194.12 ล านดอลลาร สหรั ฐ  เพิ่ มขึ้ นจาก 
ชวงเดียวกันของป 2558 ที่มีมูลคา 1,169.06 ลานดอลลารสหรัฐ 
หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.14 ผลจากไมแปรรูปและอุปกรณ
กอสรางไมที่เพิ่มขึ้นรอยละ 16.50 และ 10.80 ตามลําดับ ในขณะที่
สินคาในกลุมเครื่องเรือนไมและชิ้นสวน และผลิตภัณฑไมลดลง 
รอยละ 9.05 และ 4.34 ตามลําดับ (ตาราง 8 และรูปที่  6) ซึ่ง 
การสงออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากอุปสงคไมแปรรูปในจีน
ปรับตัวดีขึ้น แตอุปสงคไมแผนกลับลดลงในตลาดสําคัญในเอเชีย เชน 
อิหราน ซาอุดิอาระเบีย ไตหวัน อินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ทํา
ใหภาพรวมการสงออกสินคาในกลุมนี้ขยายตัวไมมากนัก นอกจากนี้ 
แรงฉุดจากอุปสงคเฟอรนิเจอรในญี่ปุนหดตัวคอนขางมาก เนื่องจาก
ญี่ปุนประสบปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ประกอบกับผูประกอบการไทย 

อุตสาหกรรมไม และผลิตภัณฑจากไม 

รูปท่ี 6 มูลคาการสงออกไม เคร่ืองเรือนไม และผลิตภัณฑไมของไทย 
ตั้งแตป 2551 – 2559   
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ตองประสบปญหาการแขงขันในตลาดญี่ปุน และเสียเปรียบคูแขง
รายใหญอยางจีนที่มีความสามารถในการผลิตและสงออกสินคา
ตอบสนองตลาด mass product ไดดีกวา อีกทั้งยังประสบกับ
ปญหาคาเงินบาทที่ผันผวน สงผลใหการสงออกเฟอรนิเจอรไปยัง
ญี่ปุนหดตัวตอเนื่อง สําหรับตลาดสหรัฐฯ ผลิตภัณฑไมอื่นๆ 
ขยายตัวไดดีแตหดตัวในกลุมเฟอรนิเจอร เนื่องจากตลาดมีความ
ตองการสินคาที่เนนดานการออกแบบและการดีไซนมากขึ้น 
ซ่ึงยังเปนขอจํากัดสําหรับเฟอรนิเจอรของไทยที่สงออกไปยัง
ตลาดสหรัฐฯ  

สําหรับสัดสวนมูลคาการสงออกในครึ่งปแรกของปนี้ สินคา

ในกลุมไมแปรรูปและไมแผนมีสัดสวนถึงรอยละ 75.85 มีมูลคา 

905.69 ลานดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา

ที่มีสัดสวนรอยละ 73.62 รองลงมาคือ เครื่องเรือนไมและชิ้นสวน 

ผลิตภัณฑไม และอุปกรณกอสรางไม ตามลําดับ (รูปที่ 7) สําหรับภาพรวมมูลคาการสงออกทั้งป (จากการพยากรณ) เพิ่มขึ้นจากป 

ที่ผานมา ผลจากสินคาในกลุมไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน และสินคากลุมอุปกรณกอสรางไมปรับเพิ่มขึ้น 
          
  การนําเขาและแหลงนําเขา  
 

 ภาพรวมการนําเขาไมแปรรูป เครื่องเรือนไมฯ อุปกรณกอสรางไม และผลิตภัณฑจากไมและของไทยในครึ่งปแรกของ 

ป 2559 มีมูลคา 296.71 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนที่มีมูลคา 320.35 ลานดอลลารสหรัฐ หรือขยายตัว

ลดลงรอยละ 7.38 (ตาราง 9) ผลจากการลดลงของสินคาเกือบทุกกลุม (ยกเวนสินคาในกลุมเครื่องเรือนไมฯ) โดยสินคาใน 

กลุมผลิตภัณฑไมลดลงมากที่สุด รอยละ 13.78 ซึ่งการนําเขาไมแปรรูปจากมาเลเซีย ลาว และสหรัฐฯ ลดลงคอนขางมาก 

เชนเดียวกับการนําเขาไมแผนจากจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ปรับลดลงมากเชนเดียวกัน       

 

ราคาไมยางพารา   
 

 ในครึ่งปแรกของป 2559 ราคาไมยางพาราทอนที่ประกาศรับซื้อ ณ โรงงาน จากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา 

สวนยางสาขา จํานวน 5 แหง เพิ่มขึ้นจากครึ่งปแรกของปที่ผานมา เนื่องจากอุปสงคไมในตลาดจีนขยายตัวไดดี ประกอบกับในปที่

ผานมามีปริมาณไมในตลาดจํานวนมากหลังจากภาครัฐไดดําเนินโครงการควบคุมปริมาณการผลิตยางเพื่อลดอุปทานยางในตลาด

เพื่อแกปญหาราคายางตกต่ําโดยการโคนยางเกาที่ใหผลผลิตไมคุมคา สงผลใหราคาไมในปที่ผานมาลดลงอยางมาก   

  

แนวโนมอุตสาหกรรม และราคาไมยางพารา  
  

 แนวโนมอุตสาหกรรมในครึ่งปหลัง คาดวาการผลิตไมแปรรูปจะยังคงขยายตัวเล็กนอยเพราะมีปจจัยบวกจากอุปสงคตลาด

จีนที่ยังขยายตัว แตอาจชะลอลงเนื่องจากส่ังซื้อในชวงกอนหนานี้เปนจํานวนมาก สวนการผลิตเครื่องเรือนไมฯ มีปจจัยบวกจาก

มาตรการลดหยอนภาษีรายไดเหลือรอยละ 10 แกผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) และมาตรการสนับสนุนผูประกอบการ

วงเงิน 1 แสนลานบาท ซึ่งจะเอื้อใหผูประกอบการ SMEs เขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น นอกจากนี้ การใชกลยุทธกระตุนตลาดจาก

การจัดงานแสดงสินคาของผูประกอบการอยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาและการออกผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ และการเพิ่ม

ชองทางจําหนายในประเทศ นาจะชวยเพิ่มอุปสงคเฟอรนิเจอรในประเทศไดมากขึ้น ในขณะที่อุปสงคตลาดเฟอรนิเจอรใน

ตางประเทศยังมีปจจัยลบจากปญหาเศรษฐกิจคูคาหลักอยางญี่ปุนที่กําลังเผชิญกับปญหาการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัวและ 

รูปท่ี 7 สัดสวนและมูลคาการสงออกไม เคร่ืองเรือนไม และ 
ผลิตภัณฑไมของไทยในคร่ึงปแรกของป 2559   
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การสงออกหดตัว ทําใหอุปสงคในญี่ปุนยังขยายตัวต่ํา รวมถึงผูประกอบการไทยตองเผชิญกับการแขงขันกับประเทศคูแขงที่

สามารถผลิตไดเปนจํานวนมากอยางจีน ซึ่งปจจัยเหลานี้จะสงผลลบตอการขยายตัวในการสงออกเฟอรนิเจอรของไทย สําหรับ

ภาพรวมราคาไมยางพาราคาดวาจะลดลงเล็กนอยตามภาวะตลาดที่ชะลอตัว   

 
 

---------------------------------------------------- 
 
ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑยาง ไมอบแหงและเครือ่งเรือนไมของไทยในป 2558 และ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 2558 2559**

2558 2559 ทั้งป ครึ่งป 

ยางธรรมชาติ

ยางแผน (ตัน) 102,536            91,126              51,253              46,840              -11.13 -8.61

ยางแทง (ตัน) 861,151            928,593            439,705            465,558            7.83 5.88

ผลิตภัณฑยาง

ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ (เสน) 30,309,690        30,770,985        14,644,482        15,410,435        1.52 5.23

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เสน) 3,318,468         3,298,271         1,681,549         1,668,415         -0.61 -0.78

ยางนอกรถจักรยานยนต (เสน) 22,342,818        23,041,615        11,202,276        11,569,925        3.13 3.28

ยางนอกอื่นๆ (เสน) 542,871            504,267            308,292            277,419            -7.11 -10.01

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เสน) 2,331,238         1,857,142         1,288,052         937,954            -20.34 -27.18

ยางในรถจักรยานยนต (เสน) 37,102,233        38,697,258        18,703,993        19,188,278        4.30 2.59

ยางหลอดอก (เสน) 133,321            133,747            69,780              70,053              0.32 0.39

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ลานชิ้น) 18,928              17,945              9,639               8,955               -5.19 -7.10

ไม

ไมอบแหง (แผน) 45,956,424        46,632,361        22,338,631        23,267,526        1.47 4.16

เครี่องเรือนทําดวยไม (ชิ้น) 4,970,393         4,282,947         2,479,046         2,268,204         -13.83 -8.50

        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
* ประมาณการเดือนมิถุนายน 2559
** ป 2559 พยากรณเดือนมิถุนายน - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลง

ที่มา:  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ม.ค.-ม.ิย.*
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ตาราง 2 ปริมาณการจําหนายยาง ผลิตภัณฑยาง ไมอบแหงและเครื่องเรือนไมของไทยในป 2558 และ 2559 

 
 

ตาราง 3 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาตขิองไทยในป 2558 และ 2559  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท 2558 2559**

2558 2559 ทั้งป ครึ่งป 

ยางธรรมชาติ

ยางแผน (ตัน) 37,442              39,197              20,481              20,462              4.69 -0.09

ยางแทง (ตัน) 53,008              60,607              26,709              30,066              14.33 12.57

ผลิตภัณฑยาง

ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ (เสน) 20,406,991        21,461,629        9,997,885         10,681,407        5.17 6.84

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เสน) 2,756,262      2,831,932         1,404,090         1,427,528         2.75 1.67

ยางนอกรถจักรยานยนต (เสน) 17,130,133        17,675,827        8,442,459         8,889,085         3.19 5.29

ยางนอกอื่นๆ (เสน) 29,066              29,246              15,397              14,456              0.62 -6.11

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เสน) 1,739,145         1,662,051         896,376            837,619            -4.43 -6.55

ยางในรถจักรยานยนต (เสน) 26,772,166        28,436,080        13,229,392        14,053,464        6.22 6.23

ยางหลอดอก (เสน) 85,500              90,051              41,751              46,825              5.32 12.15

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ลานชิ้น) 1,869               2,197               1,026               1,102               17.54 7.41

ไม

ไมอบแหง (แผน) 24,385,248        23,823,122        10,833,206        11,838,145        -2.31 9.28

เครี่องเรือนทําดวยไม (ชิ้น) 973,848            695,405            473,013            348,684            -28.59 -26.28

        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

* ประมาณการเดือนมิถุนายน 2559

** ป 2559 พยากรณเดือนมิถุนายน - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

% เปลี่ยนแปลง

ที่มา:  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ม.ค.-ม.ิย.*

หนวย: ตัน

2559**** สัดสวน (%)

2558 2559 ทั้งป ครึ่งป ม.ค.-ม.ิย.59

ยางแผนรมควัน 660,131.37         610,421.92         295,028.30         308,974.89         -7.53 4.73 16.29

ยางแทง 1,822,219.85       1,751,947.24       856,034.36         876,075.76         -3.86 2.34 46.18

น้ํายางขน* 1,072,709.62       1,151,281.20       515,772.65         578,339.18         7.32 12.13 30.49

ยางคอมพาวด** 438,188.99         216,176.02         331,052.89         108,049.28         -50.67 -67.36 5.69

ยางอื่นๆ 96,958.07           48,227.75           53,289.24           25,606.56           -50.26 -51.95 1.35

รวม 4,090,207.90   3,778,054.13   2,051,177.44   1,897,045.67   -7.63 -7.51 100.00

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* เปนน้ําหนักของน้ํายางขน ** เปนน้ําหนักของยางธรรมชาติผสมเขมาดํา
*** ประมาณการเดือนมิถุนายน 2559
**** ป 2559 พยากรณเดือนมิถุนายน - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

ประเภทยาง 2558 % เปลี่ยนแปลงม.ค.-ม.ิย.***
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ตาราง 4 ปริมาณการนําเขายางธรรมชาตขิองไทยในป 2558 และ 2559  

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาตใินประเทศไทยและตลาดลวงหนาตลาดโตเกียว และสิงคโปรในป 2558 และ 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย: ตัน

2559**** สัดสวน (%)

2558 2559 ทั้งป ครึ่งป ม.ค.-ม.ิย.59

ยางแผนรมควัน 117.38               280.14               38.34                 121.80               138.66 217.68 1.04            

ยางแทง 1,429.04             488.71               60.12                 225.67               -65.80 275.37 1.93            

น้ํายางขน* 3,565.35             3,383.78             1,649.01             1,711.60             -5.09 3.80 14.67          

ยางคอมพาวด** 11,252.29           20,418.80           4,177.67             9,520.52             81.46 127.89 81.57          

ยางอื่นๆ 466.47               126.23               23.90                 91.72                 -72.94 283.77 0.79            

รวม 16,830.53       24,697.66       5,949.04         11,671.31       46.74 96.19 100.00     
ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* เปนน้ําหนักของน้ํายางขนยังไมไดคํานวณเปนน้ําหนักเนื้อยางแหง ** เปนน้ําหนักของยางบวกสารเคมี
*** ประมาณการเดือนมิถุนายน 2559
**** ป 2559 พยากรณเดือนมิถุนายน - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

ประเภทยาง 2558 % เปลี่ยนแปลงม.ค.-ม.ิย.***

                   หนวย: บาทตอกิโลกรัม

ประเภทยาง 2558 % เปลี่ยนแปลง

 (เฉลี่ยทั้งป) 2558 2559 ครึ่งป 

ยางแผนดิบ ชั้น 3 หาดใหญ 49.00 54.95 48.20 -12.28

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 กรุงเทพ (F.O.B) 54.37 59.34 53.01 -10.67

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 โตเกียว (C&F) 53.20 57.44 51.00 -11.21

ยางแผนรมควัน ชั้น 3 สิงคโปร (F.O.B) 53.13 57.73 51.48 -10.83

ยางแทง กรุงเทพฯ (F.O.B) 47.57 49.62 49.09 -1.07

น้ํายางขน กรุงเทพฯ (F.O.B) 35.68 37.94 35.33 -6.88

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.  (เฉลี่ย)
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ตาราง 6  มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทยในป 2558 และ 2559  
 

 
 

ตาราง 7  มูลคาการนําเขาผลิตภัณฑยางของไทยในป 2558 และ 2559  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ

2559** สัดสวน (%)

2558 2559 ทั้งป ครึ่งป ม.ค.-ม.ิย.59

ยางลอ 403.75           447.47           207.88         219.05         10.83 5.37 36.35

ทอยาง 168.31           161.07           87.71           80.41           -4.30 -8.32 13.34

สายพาน 69.60             63.40             34.84           31.29           -8.91 -10.19 5.19

ปะเก็น/ซีลยาง 37.06             44.37             19.52           22.17           19.72 13.59 3.69

ถุงมือยาง 36.01         36.09         18.60           17.92           0.22 -3.66 2.97

ผลิตภัณฑอื่นๆ 480.55           461.07           247.08         231.72         -4.05 -6.22 38.46

รวม 1,195.28     1,213.47     615.63      602.56      1.52 -2.12 100.00

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* ประมาณการเดือนมิถุนายน 2559
** ป 2559 พยากรณเดือนมิถุนายน - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

2558ผลิตภัณฑ ม.ค.-ม.ิย.* % เปลี่ยนแปลง

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ

2559** สัดสวน (%)

2558 2559 ทั้งป ครึ่งป ม.ค.-ม.ิย.59

ยางลอ 3,637.97         3,524.69         1,839.33       1,736.14       -3.11 -5.61 59.15

ถุงมือยาง 971.37           884.44           476.03         439.89         -8.95 -7.59 14.99

ยางยืด 294.67           241.40           123.04         118.35         -18.08 -3.81 4.03

ทอยาง 245.88           287.06           142.49         142.00         16.75 -0.34 4.83

ถุงยางอนามัย 152.69           145.10        75.99           72.07           -4.97 -5.16 2.46

สายพาน 127.08           138.10           61.24           68.41           8.67 11.71 2.33

ผลิตภัณฑอื่นๆ 700.72           713.59           353.77         358.53         1.84 1.35 12.21

รวม 6,130.38     5,934.38     3,071.89    2,935.39    -3.20 -4.44 100.00

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* ประมาณการเดือนมิถุนายน 2559
** ป 2559 พยากรณเดือนมิถุนายน - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

ผลิตภัณฑ 2558 ม.ค.-ม.ิย.* % เปลี่ยนแปลง



 

 12 

ตาราง 8  มูลคาการสงออกไม ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนของไทยในป 2558 และ 2559   

 
 

ตาราง 9  มูลคาการนําเขาไม ผลิตภัณฑจากไม เครื่องเรือนไมและชิ้นสวนของไทยในป 2558 และ 2559   

 

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ

ผลิตภัณฑ 2559** สัดสวน (%)

2558 2559 ทั้งป ครึ่งป ม.ค.-ม.ิย.59

ไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน 1,670.49     1,836.37     860.70      905.69      9.93 5.23

  - ไมแปรรูป 859.22        1,037.38     437.30      509.46      20.74 16.50

      - ไมยางพาราแปรรูป 845.01           1,030.49         429.66         506.21         21.95 17.82

      - ไมแปรรูปอื่นๆ 14.21             6.89               7.64             3.25             -51.51 -57.46

  - ไมแผน 811.27        798.99        423.40      396.23      -1.51 -6.42

      - ไมอัด ไมวีเนียร และไมแผนอื่นๆ 20.89             17.73             11.47           8.80             -15.13 -23.28

      - แผนชิ้นไมอัดและแผนใยไมอัด 790.38           781.26           411.93         387.43         -1.15 -5.95

เครื่องเรือนไมและชิ้นสวน 411.28        390.14        214.77      195.33      -5.14 -9.05 16.35

อุปกรณกอสรางไม 50.20         53.18         23.61        26.16        5.94 10.80 2.19

ผลิตภัณฑไม 144.07        134.95        69.98        66.94        -6.33 -4.34 5.61

รวม 2,276.04     2,414.64     1,169.06    1,194.12    6.09 2.14 100.00

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* ประมาณการเดือนมิถุนายน 2559
** ป 2559 พยากรณเดือนมิถุนายน - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

2558 ม.ค.-ม.ิย.* % เปลี่ยนแปลง

75.85

หนวย: ลานดอลลารสหรัฐ

ผลิตภัณฑ 2559** สัดสวน (%)

2558 2559 ทั้งป ครึ่งป ม.ค.-ม.ิย.59

ไมแปรรูปและผลิตภัณฑไมแผน 441.76        418.15        234.99      209.93      -5.34 -10.66

  - ไมแปรรูป 249.68        225.40        137.90      114.37      -9.72 -17.06

      - ไมยางพาราแปรรูป 1.11               0.47               0.60             0.21             -57.66 -65.00

      - ไมแปรรูปอื่นๆ 248.57           224.93           137.30         114.16         -9.51 -16.85

  - ไมแผน 192.08        192.75        97.09        95.56        0.35 -1.58

      - ไมอัด ไมวีเนียร และไมแผนอื่นๆ 166.17           168.68           84.83           83.55           1.51 -1.51

      - แผนชิ้นไมอัดและแผนใยไมอัด 25.91             24.07             12.26           12.01           -7.10 -2.04

เครื่องเรือนไมและชิ้นสวน 114.68        113.16        51.86        56.86        -1.33 9.64 19.16

อุปกรณกอสรางไม 20.84         22.29         11.24        10.73        6.96 -4.54 3.62

ผลิตภัณฑไม 46.00         37.54         22.26        19.19        -18.39 -13.78 6.47

รวม 623.28        591.14        320.35      296.71      -5.16 -7.38 100.00

ที่มา: ศูนยสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก และ ศูนยวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย
* ประมาณการเดือนมิถุนายน 2559
** ป 2559 พยากรณเดือนมิถุนายน - ธันวาคม โดยวิธี  Moving Average

70.75

2558 ม.ค.-ม.ิย.* % เปลี่ยนแปลง


