
 

 
1 

 

 

 

 
 
สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนมีนาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยางแผ่น
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.81 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 24.75 (ตาราง 1) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่หลายพ้ืนที่เพาะปลูก
กลับเข้าสู่การกรีดยางอีกครั้ง หลังจากท่ีก่อนหน้านี้มีการปิดกรีดเนื่องจากยางผลัดใบ และผลจากมาตรการควบคุมปริมาณ
การส่งออกยางธรรมชาติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือผยุงราคายางในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนมีนาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยาง
แผ่นขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 9.42 ยางแท่งขยายตัวปรับตัวลดลงร้อยละ 11.29 ตามล าดับ (ตาราง 2) 
 
 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในเดือน
มีนาคม 2561 อยู่ที่ 280,048 ตัน ลดลงจากเดือนที่แล้ว ที่มี
ปริมาณการส่งออกอยู่ที่  430,155 ตัน หรือลดลงร้อยละ 
34.90 (ข้ อมู ลจากศู นย์ สารสน เทศและการสื่ อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์) (รูปที่ 1)  คาดว่าเป็นผล
จากโครงการควบคุมปริมาณการส่งออกยาง (AETS) ปี 
2561 โดยเป็นข้อตกลงร่วมกัน 3 ประเทศ ระหว่าง ไทย 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในนามสภาไตรภาคีระหว่าง
ประเทศ (ITRC) เพ่ือควบคุมปริมาณการส่งออกยางระยะ
สั้น 3 เดือน (เดือนมกราคม – มีนาคม 2561)  ปริมาณ 
350,00 ตัน เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ าโดย
ยางแผ่นรมควันส่ วนใหญ่ ส่ งออกไป จีน ญี่ ปุ่ น  และ
สหรัฐอเมริ กา ยางแท่ งส่ งออกไปจี น เป็ นส่ วนใหญ่            
ยางคอมพาวด์ ส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ตามมาด้วย สหรัฐอเมริกา อินเดีย สเปน ส่วนน้ ายางข้นส่งออกไปที่จีนและมาเลเซีย 
เป็นส่วนใหญ่  

และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีปริมาณการส่งออก 355,395 ตัน หรือลดลงร้อยละ 21.20       
แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 27.66 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 59.50 

อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ 

  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทย    เดือนมีนาคม 2561 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ สถาบันพลาสติก  
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ที มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก
       

การเติ  ต (%)

รูปที  1 ปริมาณการส งออกยางธรรมชาติของไทย 
เปรีย เทีย ป ี2560 กั ปี 2561 (เดือนมีนาคม) 
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น้ ายางข้นขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 30.71 ยางคอมพาวด์ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.15 และ ยางอ่ืนๆ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
213.14 (ตารางที่ 3)   

 
   ส าหรับภาพรวมปริมาณการส่งออกสะสม 3 เดือน   

ปี 2561 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที่ 932,129 ตัน โดยน้ ายางข้น
มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 39.78 ปริมาณการส่งออก 370,786 
ตัน รองลงมาเป็นยางแท่งสัดส่วน ร้อยละ 33.06 ปริมาณการ
ส่งออกสะสม 308,154 ตัน และที่เหลือจะเป็น ยางแผ่นรมควัน
ร้อยละ 15.45 ยางอ่ืนๆ ร้อยละ 6.46 และ ยางคอมพาวด์    
ร้อยละ 5.26 (รูปที่ 2 และ ตารางที่ 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนมีนาคม 2561 มีปริมาณ 1,612 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมา ที่มี
ปริมาณ 2,304 ตัน หรือลดลงร้อยละ 30.03 โดยไทยน าเข้ายางคอมพาวด์จากประเทศโปแลนด์ ญี่ปุ่น อังกฤษ และ จีน    
น้ ายางข้น ไทยน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย (ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ) 
(ตาราง 4)  
   
 
ราคายาง 

 ราคายางพาราในเดือนมีนาคม 2561 ราคาเริ่ม
ปรับตัวในทิศทางที่ ดีขึ้น  ส่วนหนึ่ งเป็นผลจากราคา
น้ ามันดิบที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วงฤดูปิด
กรีดยางที่พ่ึงผ่านมาซึ่งมีผลท าให้ปริมาณยางธรรมชาติ
ออกสู่ตลาดลดลง รวมถึงนโยบายควบคุมปริมาณการ
ส่งออกยางธรรมชาติอีกด้วย  ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมานั้นเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลด้านอุปทานทั้งสิ้น(ตารางที่ 5)  
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หน วย: ตัน

ที มา: ศูนย์สารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสตกิ
       

รูปที  2 สัดส วนและปริมาณการส งออกยางธรรมชาติของไทยสะสม 
เดือน ม.ค. – มี.ค. 2561 
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ยางแผ นดิ  ชั น    หาด ห    ยางแผ นรมควัน ชั น    กรุงเทพ    F.O.B)
ราคายางแผ นรมควัน ชั น    ตเกียว  C&F) ยางแผ นรมควัน ชั น    สิงค์ ปร์   F.O.B)
ยางแท ง  กรุงเทพ    F.O.B) น  ายางข้น  กรุงเทพ    F.O.B)

ที มา: การยางแห่งประเทศไทย                                                          จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 
 

2559

หน วย:  าท/กิ ลกรัม

2560 2561

รูปที  3 ราคายาง นประเทศไทย ตลาดล วงหน้า ตเกียวและสิงค ปร์
ประจ าเดือนมีนาคม 
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แนว น้มอุตสาหกรรมและราคายาง 
 

ภาพรวมการผลิตยางธรรมชาติในช่วง 1 – 2 เดือนข้างหน้าคาดว่าจะกลับมาเพ่ิมขึ้นอีกครั้ง หลังจากท่ีครบก าหนด
มาตรการควบคุมปริมาณการส่งออกยางพารา จากความร่วมมือของ 3 ประเทศ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  และหมด
ฤดูปิดกรีดยาง และอาจจะเกิดอุปทานส่วนเกินในระยะยาวได้  

 

แนวโน้มราคายางพาราค่อนข้างทรงตัวในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม แต่ถ้าหากผลผลิตยางธรรมชาติออกสู่
ตลาดมากเกินความต้องการ และตลาดผู้ซื้อรายใหญ่อย่างจีนเกิดผลกระทบจากปัจจัยอ่ืนๆที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจ จะส่งผล
ต้องความต้องการยางจากจีนแน่นอน และราคายางอาจจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันดิบที่ปรับเพ่ิมขึ้น หากสหรัฐฯ 
มีการคว่ าบาตรอิหร่านอีกครั้ง 

 

แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียวเคลื่อนไหวในกรอบ 195 – 180 เยน (แนวต้าน 190 /แนวรับ 178)  
 

แน ว โน้ ม ร าค าน้ า มั น ดิ บ  WTI ค าด ว่ า ร าค าจ ะ เค ลื่ อ น ไห ว ใน ก รอบ  61 – 68 เห รี ยญ ต่ อ บ าร์ เร ล                                                
(แนวต้าน 68.8/ แนวรับ 58.5)  
 
 

 
 

 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนมีนาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ
ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้ ยางนอก
รถยนต์นั่งและรถกระบะปรับตัวลดลงร้อยละ 6.85 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 5.80 ยางนอก
รถจักรยานยนต์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.21 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.30 ยางในรถบรรทุกและรถ
โดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 4.28 ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.50 และยางหล่อดอกปรับตัวลดลงร้อย
ละ 0.94 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ 1,542 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 
2560 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,537 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.33 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 

 
สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนมีนาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียด
ดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งและรถกระบะปรับตัวลดลงร้อยละ 8.67 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 9.17 
ยางนอกรถจักรยานยนต์ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.54 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 55.16 ยางในรถบรรทุกและรถ
โดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 6.92 ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.93 และยางหล่อดอกปรับตัวลดลงร้อยละ 
7.95 (ตารางที่ 2) 

อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ยาง 
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 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนมีนาคม 2561 อยู่ที่ 200 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ที่มี
ปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 224 ล้านชิ้นหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.71 (ตารางที่ 2)  

 
 การส่งออกและตลาดส่งออก 
 

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยใน
เดือนมีนาคม 2561 มีมู ลค่ า 704 ล้ านดอลลาร์สหรัฐ 
เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 622 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.18 (รูปที่ 4) และเมื่อเทียบกับเดือน
มีนาคม 2560 ที่มีมูลค่า 646 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.98 (ตารางที่ 6) โดยผลิตภัณฑ์หลักหมวด
ยางล้อ ตลาดส่งออกส าคัญยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา 
ถุงมือยาง ตลาดส่งออกส าคัญเป็นประเทศสหรัฐฯ และ 
เนเธอร์แลนด์  

 
 
 

 
 
 
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 3 เดือน      
ปี 2561 อยู่ที่ 1,971 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์   
ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 61.75 มูลค่า 1,217 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  รองมาคื อ  ถุ งมื อยางร้อยละ 14.14 
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 10.60 ท่อยางร้อยละ 4.92 ยางยืด
ร้อยละ 4.11 สายพานร้อยละ 2.13 และ ถุงยางอนามัย
ร้อยละ 2.08  ตามล าดับ (รูปที่ 5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (15)

 (10)

 (5)

 -

 5

 10

 15

 20

 25

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

ม ค ก พ มี ค เม ย พ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย ต ค พ ย ธ ค 

หน วย: ล้าน USD

2560 2561 การเติ  ต       การเติ  ต       

การเติ  ต (%)

ที มา  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก
       

รูปที  4 มูลค าการส งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย 
เปรีย เทีย ป ี2560 กั ปี 2561 (เดือนมีนาคม) 

1,217 , 
61.75%

284 , 14.41%

97 , 4.92%

81 , 4.11%

41 , 2.08%
42 , 2.13% 209 , 

10.60%

ยางล้อ  ุงมือยาง ท อยาง ยางยืด

 ุงยางอนามัย สายพาน ผลิตภัณฑ์อื น 

หน วย: ล้าน USD

ที มา  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
จัดท าโดย สถาบันพลาสติก      

รูปที  5 สัดส วนและมูลค าการส งออกผลิตภัณฑย์างของไทยสะสม 
เดือน ม.ค. – มี.ค. 2561 
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 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนมีนาคม 2561 มีมูลค่า 116 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น
จากเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.75 โดยมีรายละเอียดตามผลิตภัณฑ์
ดังนี้ ยางล้อขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.69 ท่อยางขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.38 สายพานปรับตัวลดลงร้อยละ 33.33      
ปะเก็น/ซีลยางปรับตัวลดลงร้อยละ 20 ถุงมือยางขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.33 และผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 7) โดย ยางล้อน าเข้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่ และอินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ท่อยางน าเข้าจากญี่ปุ่น 
เยอรมนี และ จีน และถุงมือยางน าเข้าจากมาเลเซียเป็นหลัก  

 
แนว น้มอุตสาหกรรม  
 

 แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางด้านการส่งออกยังเติบโตได้ดี แต่ถ้าหากดัชนีเศรษฐกิจส าคัญ เช่น PMI 
ภาคการผลิต จีน หรือ สหรัฐฯ ประกาศออกมาต่ ากว่าที่คาดการณ์ น่าจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกได้ เนื่องจากทั้ง
คู่เป็นประเทศคู่ค้าส าคัญของไทย และก่อนหน้านี้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับ Trade war ระหว่างสหรัฐฯ และ จีน แต่
สถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างผ่อนคลาย ท าให้คาดการณ์ว่าการกีดกันการค้าคงไม่ลุกลามเพ่ิมขึ้น 
 แต่ปัจจัยที่น่าติดตามคือสถานการณ์ความไม่สงบในซีเรีย และความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะส่งผลใน
สหรัฐฯคว่ าบาตรอิหร่านอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามันดิบ ท าให้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตไม้อบแห้งเดือนมีนาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 7.81  
 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนมีนาคม 2561  (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.77 (ตาราง
ที่ 1)  
 
 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายไม้อบแห้งในเดือนมีนาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนมีนาคมปีทีผ่่านมาร้อยละ 44.56 
ส่วนภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนมีนาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาร้อยละ 28.02 
(ตารางที่ 2) 

 
 

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  

    ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่องเรือน
ไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยในเดือน
มีนาคม 2561 มีมูลค่า 283 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจาก
เดือนที่แล้วที่มีมูลค่า 241 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 17.43 และเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2560 ที่มี
มูลค่าการส่งออก 248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
14.11 (รูปที่ 6 และตารางที่  8) โดยไม้แปรรูปส่วนใหญ่
ส่งออกไปที่จีนเป็นหลัก และมาเลเซียบ้าง ส่วนแผ่นชิ้นไม้
อัดส่งไปกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นหลัก 

 
 
 
 

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 3 เดือน ปี 2561       
มีมูลค่าการส่งออก 785 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มไม้แปร
รูปและผลิ ตภั ณ ฑ์ ไม้ แผ่ นมี สั ดส่ วนมากที่ สุ ด  666          
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 84.84 รองลงมาคือ เครื่องเรือน
ไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 10.96 ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 2.55 
และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 1.66 ตามล าดับ  (ตารางที่ 
8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  

 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนมีนาคม 
2561 มีมูลค่า 46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 9.52 โดยไทยน าเข้าไม้แปรรูปจากมาเลเซียเป็นหลัก (ตาราง 9)  
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หน วย: ล้าน USD

2560 2561 การเติ  ต       การเติ  ต       

การเติ  ต (%)

ที มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    จัดท าโดย สถาบันพลาสติก

รูปที  6 มูลค าการส งออกไม้ เครื องเรือนไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย
เปรีย เทีย ปี 2560 กั ปี 2561 (มีนาคม)     

666 , 
84.84%

86 , 10.96%

13 , 1.66% 20 , 2.55%

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ น เครื องเรือนไม้และชิ นส วน
อุปกรณ์ก อสร้างไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้

ที มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จัดท าโดย สถาบันพลาสติก       

 

หน วย: ล้าน USD

รูปที  7 สัดส วนและมูลค าการส งออกไม้ เครื องเรือนไม้ และ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยสะสม เดือน ม.ค. – มี.ค.  2561     
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ราคาไม้ยางพารา 
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ราคา 2.20 – 2.40 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศของ
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ณ วันที่  24 เมษายน 2561 
(สามารถดูราคาไม้ยางพาราแปรรูปได้ที่ : http://www.tpa-rubberwood.org/price.php)  
 
 ราคาไม้ยางพาราท่อนเส้นผ่าศูนย์กลางต่ ากว่า 6 นิ้ ว ราคา 2.10 บาทต่อกิ โลกรัม (ที่ มา สกย.อ.สะเดา ) 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วขึ้นไป ราคา 2.15 บาทต่อกิโลกรัม (ที่มา สกย.อ.สะเดา ) (ราคาช่วงวันที่ 16-30 มีนาคม 2561)
ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2561 ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
 
แนว น้มอุตสาหกรรมไม้ยางพารา  
 

 อุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูปยังเติบโตได้ดีโดยเฉพาะภาคการส่งออกการแปรรูปท าเชื้อเพลิงชีวมวล เนื่องจากราคา
น้ ามันดิบยังปรับตัวเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความต้องการพลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น ส่วนไม้แปรรูปอ่ืนๆ ภาพรวมยังเป็น
แนวโน้มที่ดี แต่ตลาดไม่ควรกระจุกตัวอยู่ท่ีจีน ซึ่งอาจจะเกิดความเสี่ยงที่จะพ่ึงพาแต่จีนเพียงอย่างเดียว   
 ด้านการผลิตและภายในประเทศยังทรงตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากความต้องการไม้แปรรูปส าหรับ
เป็นวัตถุดิบท าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนยังมีอยู่ และราคาไม้ยางน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน 
 
 
 
  
 
  
                                                     .............................................................. 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2560 และปี 2561 (มีนาคม) 
 

 
 

ตาราง 2 ปริมาณการจ าหน่ายยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทยในป ี2560 และปี 2561 (มีนาคม) 
 

 

ประเภท 2560
2560 2561 2560 2561 3 เดือน มี.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 122,668      28,739         38,211         8,390          9,297          32.96 10.81
ยางแท่ง (ตัน) 914,069      256,343       217,115       97,259         73,187         -15.30 -24.75
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่/รถกระบะ (เส้น) 31,223,408  7,867,533    7,538,824    2,760,078    2,571,125    -4.18 -6.85
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 3,335,289    808,315       865,907       293,579       276,557       7.12 -5.80
ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 22,985,812  5,863,149 5,451,109    1,871,692    1,894,277    -7.03 1.21
ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 787,192      145,648       187,398       36,478         53,002         28.67 45.30
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,873,508    515,787       477,957       175,521       168,017       -7.33 -4.28
ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 39,138,327  9,614,581    9,962,593    3,547,127    3,174,629    3.62 -10.50
ยางหล่อดอก (เส้น) 167,400      35,752         43,167         12,536         12,418         20.74 -0.94
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านชิ้น) 18,311        4,551          4,621          1,537          1,542          1.54 0.33
ไม้

ไม้อบแห้ง (แผ่น) 48,568,910  12,670,872   13,031,121   4,352,170    4,012,385    2.84 -7.81
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ชิ้น) 3,871,486    1,058,997    991,602       363,938       357,510       -6.36 -1.77

  ข้อมูลจากการส ารวจผู้ผลิตประกอบด้วย ยางแผ่น 12 ราย ยางแท่ง 24 ราย ยางนอกรถยนต์นั่ง/รถกระบะ 6 ราย ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร 7 ราย 
  ยางนอกรถจักรยานยนต์  8 ราย ยางนอกอ่ืนๆ 5 ราย ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร  6 ราย ยางในรถจักรยานยนต์ 8 ราย ยางหล่อดอก 4 ราย 
  ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ 13 ราย ไม้อบแห้ง 7 ราย และเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ 32 ราย

% เปล่ียนแปลง

*เดือนมีนาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Everage

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ม.ค.-มี.ค.* มี.ค.*

ประเภท 2560
2560 2561 2560 2561 3 เดือน มี.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 25,096        6,376          7,648          2,515          2,752          19.95 9.42
ยางแท่ง (ตัน) 53,893        14,245         13,470         5,023          4,456          -5.44 -11.29
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่/รถกระบะ (เส้น) 21,162,831  5,397,000    5,060,594    1,912,500    1,746,719    -6.23 -8.67
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,771,817    718,811       717,939       255,148       231,742       -0.12 -9.17
ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 18,370,391  4,801,182    4,344,746    1,434,787    1,471,282    -9.51 2.54
ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 131,743      10,285         52,451         3,992          6,194          409.98 55.16
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,614,642    451,849       383,847       147,757       137,525       -15.05 -6.92
ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 29,643,196  6,687,701    7,308,092    2,442,555    2,322,064    9.28 -4.93
ยางหล่อดอก (เส้น) 109,634      24,336         27,272         8,954          8,242          12.06 -7.95
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านชิ้น) 3,145         578         744             224             200             28.72 -10.71
ไม้

ไม้อบแห้ง (แผ่น) 26,120,277  4,792,341  6,227,710  1,459,469  2,109,801  29.95 44.56
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ชิ้น) 591,574      143,185    181,018    47,282      60,531      26.42 28.02

  ข้อมูลจากการส ารวจผู้ผลิตประกอบด้วย ยางแผ่น 12 ราย ยางแท่ง 24 ราย ยางนอกรถยนต์นั่ง/รถกระบะ 6 ราย ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร 7 ราย 
  ยางนอกรถจักรยานยนต์  8 ราย ยางนอกอ่ืนๆ 5 ราย ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร  6 ราย ยางในรถจักรยานยนต์ 8 ราย ยางหล่อดอก 4 ราย 
  ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ 13 ราย ไม้อบแห้ง 7 ราย และเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ 32 ราย

% เปล่ียนแปลง

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

มี.ค.*

*เดือนมีนาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Everage

ม.ค.-มี.ค.*
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ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2560 และปี 2561 (มีนาคม) 
 

 
 
ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2560 และปี 2561 (มีนาคม) 
 

 
 

 
ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดล่วงหน้าตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2560 และปี 2561 (มีนาคม) 
 

 

2560 2561 2560 2561 3 เดือน มี.ค.
ยางแผ่นรมควัน 708,901           165,143           143,976             56,671 40,998      -12.82 -27.66
ยางแท่ง 1,583,534        473,232           308,154             175,056    70,895      -34.88 -59.50
น้ ายางข้น* 1,185,942        298,029           370,786             105,403    137,769    24.41 30.71
ยางคอมพาวด์** 151,311           42,592             49,041               14,111      17,378      15.14 23.15
ยางอ่ืนๆ 182,589           10,989             60,172               4,154        13,008      447.57 213.14

รวม 3,812,277     989,985       932,129         355,395  280,048  -5.84 -21.20
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน
มี.ค. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2560 ม.ค.-มี.ค.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

2560 2561 2560 2561 3 เดือน มี.ค.
ยางแผ่นรมควัน 40                   0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a
ยางแท่ง 361                 20                   40                     0.00 0.00 100.00 n/a
น้ ายางข้น* 2,258              370                 427                   159          61            15.41 -61.64
ยางคอมพาวด์** 20,253             4,531              4,925                 2,145        1,551        8.70 -27.69
ยางอ่ืนๆ 2                    2                    0.00 0.00 0.00 -100.00 n/a

รวม 22,914         4,923          5,392            2,304.00 1,612     9.53 -30.03
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ตัน
% เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2560 ม.ค.-มี.ค. มี.ค.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
ประเภทยาง 2560 2560

 (เฉล่ียท้ังปี) มี.ค. ก.พ. มี.ค. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 หาดใหญ่ 60.65 72.38 45.01 45.85 -36.65 1.87
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 กรุงเทพ (F.O.B) 69.44 84.31 53.87 54.47 -35.39 1.11
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 โตเกียว (C&F) 69.47 82.82 53.22 53.27 -35.68 0.09
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 67.56 81.41 53.67 54.48 -33.08 1.51
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 59.79 73.99 46.51 46.38 -37.32 -0.28
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 45.62 58.47 35.7 37.88 -35.21 6.11
ท่ีมา: การยางแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: ยางแผ่นรมควันชัน้ 3 (F.O.B) ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน
             ยางแทง่ กรุงเทพฯ (F.O.B) และน้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน

% เปล่ียนแปลง

 ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

2561
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ตาราง 6 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2560 และปี 2561 (มีนาคม) 
 

 
 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2560 และปี 2561 (มีนาคม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2560 2561 3 เดือน มี.ค.
ยางล้อ 4,585      1,055          1,217          388             434             15.36 11.86
ถุงมือยาง 1,056      251             284             91               100             13.15 9.89
ท่อยาง 350        81               97               31               36               19.75 16.13
ยางยืด 294        75               81               29               29               8.00 0.00
ถุงยางอนามยั 160        35               41               13               15               17.14 15.38
สายพาน 160        38               42               13               17               10.53 30.77
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 804        212             209             81               73               -1.42 -9.88

รวม 7,409      1,747       1,971       646         704         12.82 8.98
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
% เปล่ียนแปลงประเภทยาง ม.ค.-มี.ค.

2560
มี.ค.

2560 2561 2560 2561 3 เดือน มี.ค.
ยางล้อ 428           94               115             39               42               22.34 7.69
ท่อยาง 165           37               45               13               15               21.62 15.38
สายพาน 91             19               19               9                6                0.00 -33.33
ปะเก็น/ซีลยาง 46             12               11               5                4                -8.33 -20.00
ถุงมือยาง 41          9                12               3                4                33.33 33.33
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 504           119             134             45               45               12.61 0.00

รวม 1,275      290         336         114         116         15.86 1.75
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ม.ค.-มี.ค.ประเภทยาง 2560 มี.ค. % เปล่ียนแปลง
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ตาราง 8  มูลค่าการส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทยในปี 2560 และปี 2561 (มีนาคม) 

 
 

 
 
 
ตาราง 9  มูลค่าการน าเข้าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทยในปี 2560 และปี 2561 (มีนาคม) 

 

 
 

ประเภท
2560 2561 2560 2561 3 เดือน มี.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,471      528       666       209       242       26.14 15.79
    - ไม้แปรรูป 1,505     310       401       134       147       29.35 9.70
        - ไม้ยางพาราแปรรูป 3           3              0.00 0.00 0.00 -100.00 n/a
        - ไม้แปรรูปอ่ืนๆ 1,502        307          401          134          147          30.62 9.70
    - ไม้แผ่น 966        218       265       75         95         21.56 26.67
        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 35         22            33            18            3              50.00 -83.33
        - แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 931        196          232          57            92            18.37 61.40
เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 321        73         86         26         29         17.81 11.54
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 48         10         13         4           5           30.00 25.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 90         21         20         9           7           -4.76 -22.22

รวม 2,930      632       785       248       283       24.21 14.11
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
% เปล่ียนแปลงม.ค.-มี.ค.2560 มี.ค.

ประเภท
2560 2561 2560 2561 3 เดือน มี.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 418        82         123       31         33         50.00 6.45
    - ไม้แปรรูป 248        55         56         20         21         1.82 5.00
        - ไม้ยางพาราแปรรูป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a
        - ไม้แปรรูปอ่ืนๆ 248           55            56            20            21            1.82 5.00
    - ไม้แผ่น 170        27         67         11         12         148.15 9.09
        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 152        23            62            10            11            169.57 10.00
        - แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 18         4              5              1              1              25.00 0.00
เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 115        20         34         8           9           70.00 12.50
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 27         6           6           2           2           0.00 0.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 28         3           8           1           2           166.67 100.00

รวม 588        111       171       42         46         54.05 9.52
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มี.ค. % เปล่ียนแปลง2560 ม.ค.-มี.ค.


