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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนเมษายน 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2560 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยางแผ่น
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.90 ยางแท่งขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.89 (ตาราง 1) คาดว่าเป็นผลจากการที่ปริมาณน้ าฝน
เหมาะสมต่อการกรีดหลังจากผ่านพ้นช่วงหยุดกรีดเนื่องจากฤดูยางผลัดใบมาแล้ว และครบก าหนดโครงการควบคุมปริมาณ
การส่งออกยาง (AETS) ปี 2561 โดยเป็นข้อตกลงร่วมกัน 3 ประเทศ ระหว่าง ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในนามสภา
ไตรภาคีระหว่างประเทศ (ITRC) เพ่ือควบคุมปริมาณการส่งออกยางระยะสั้น 3 เดือน (เดือนมกราคม – เมษายน 2561) ที่
ผ่านมา ส่งผลให้การผลิตยางธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนเมษายน 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2560 โดยมีข้อมูลดังนี้   
ยางแผ่นขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 52.59 ยางแท่งขยายตัวเพิ่มข้ึงร้อยละ 41.31 ตามล าดับ (ตาราง 2) 
 
 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในเดือน
เมษายน 2561 อยู่ที่ 407,767 ตัน เพ่ิมขึ้นเดือนที่แล้ว ที่มี
ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 280,048 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
45.61 (ข้ อมู ลจากศู นย์ สารสนเทศและการสื่ อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์) (รูปที่ 1)  คาดว่าเป็นผล
จากการครบก าหนดโครงการควบคุมปริมาณการส่งออก
ยาง (AETS) ปี 2561)เพ่ือควบคุมปริมาณการส่งออกยาง
ระยะสั้น 3 เดือน (เดือนมกราคม – เมษายน 2561) ส่งผล
ให้ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติเพ่ิมสูงขึ้น โดยยางแผ่น
รมควันส่วนใหญ่ส่งออกไป จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 
ยางแท่งส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ ยางคอมพาวด์ ส่งออก
ไปจีนเป็นส่วนใหญ่ตามมาด้วย  อินเดีย เนเธอร์แลนด์ ส่วน
น้ ายางข้นส่งออกไปทีจ่ีนและมาเลเซีย เป็นส่วนใหญ่  
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2560 2561 การ ติ  ต       การ ติ  ต       

   มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสติก
       

การ ติ  ต (%)

รูป    1 ปริมาณการส งออกยางธรรมชาติของไ ย 
 ปร ย    ย ป ี2560 ก  ปี 2561 ( ดือ  มษาย ) 

  รายงา สภาวะอุตสาหกรรมผลิตภ ณฑ์ยางและไม้ยาง าราของไ ย     ดือ  มษาย  2561 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ ส าบันพลาสติก  
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และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีปริมาณการส่งออก 278,049 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.65       
แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 43.91 ยางแท่งขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
18.95 น้ ายางข้นขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.82 ยางคอมพาวด์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 103.74 และ ยางอ่ืนๆ ขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1,881.09 (ตารางที่ 3)   

 
   ส าหรับภาพรวมปริมาณการส่งออกสะสม 4 เดือน   

ปี 2561 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที่ 1,219,553 ตัน โดยยางแท่ง
มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 39.25 ปริมาณการส่งออก 478,640 
ตัน รองลงมาเป็นน้ ายางข้นสัดส่วน ร้อยละ 38.11 ปริมาณ
การส่งออกสะสม 464,739 ตัน และที่เหลือจะเป็น ยางแผ่น
รมควันร้อยละ 16.59 ยางคอมพาวด์  ร้อยละ 5.53 และ    
ยางอ่ืนๆ ร้อยละ 0.53 (รูปที่ 2 และ ตารางที่ 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนเมษายน 2561 มีปริมาณ 7,814 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา ที่
มีปริมาณ 6,584 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.88 โดยไทยน าเข้ายางคอมพาวด์จากประเทศโปแลนด์เป็นส่วนใหญ่ ตามมา
ด้วย ญี่ปุ่น อังกฤษ และ จีน น้ ายางข้น ไทยน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย (ข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์) (ตาราง 4)  
   
ราคายาง 

 ราคายางพาราเฉลี่ยเดือนเมษายน 2561 ราคา
ค่อนข้ างทรงตั ว  มี การเคลื่ อน ไหวในกรอบแคบๆ 
เนื่องจากมีทั้ งปัจจัยสนับสนุน เช่นราคาน้ ามันดิบที่
ปรับตัวเพ่ิมข้ึน การกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ภาคการ
ส่งออกที่เติบโตขึ้น  และปัจจัยกดดัน เช่น ค่าเงินบาทที่
ผันผวน สต็อกยางจีนที่ยังปรับตัวเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ความ
กังวลต่อส านการณ์ต่างประเทศ เป็นต้น (ตารางที่ 5)  
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ห  วย: ต  

   มา: ศูนย์สารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสตกิ
       

รูป    2 ส ดส ว และปริมาณการส งออกยางธรรมชาติของไ ยสะสม 
 ดือ  ม.ค. –  ม.ย. 2561 
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ยางแ  ง  กรุง       F.O.B)    ายางข้   กรุง       F.O.B)

   มา: การยางแห่งประเทศไทย                                                          จัดท าโดย ส าบันพลาสติก 
 

2559

ห  วย:  า /กิ ลกร ม

2560 2561

รูป    3 ราคายาง  ประ  ศไ ย ตลาดล วงห ้า ต ก ยวและสิงค ปร์
ประจ า ดือ  มษาย  
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แ ว  ้มอุตสาหกรรมและราคายาง 
 

ภาพรวมการผลิตยางธรรมชาติอาจจะชะลอตัวในช่วง 2 – 3 เดือนข้างหน้า หากไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว 
เนื่องจากเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยางและคุณภาพน้ ายางฯ แต่อย่างไรก็ดี ภาครัฐยังมีนโยบายทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือ
ชาวสวนยางพารา อย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดภาระและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น  ้าหากราคายางพาราตกต่ า 

 

แนวโน้มราคายางพารายังไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่ ้าหากว่าผลผลิตยางธรรมชาติออกมาน้อยเนื่องจาก
ภาวะฝนตกหนัก อาจจะส่งผลให้ราคายางพาราปรับตัวเพ่ิมขึ้น แต่ยังมีปัจจัยกดดันจากสต็อกยางจีนที่จะเป็นปัจจัยกดดัน
ราคายาง โดย ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 สต็อกยางจีนอยุ่ที่ 446,667 ตัน เพ่ิมขึ้นมาจาก 445,881ตัน ณ วันที่ 13 
เมษายน 2561 และรวม ึงผลกระทบจากราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียวที่ค่อนข้างผันผวน ที่จะเป็นปัจจัยชี้น าราคา
ยางธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย 

 

แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียวเคลื่อนไหวในกรอบ 200 – 185 เยน (แนวต้าน 200 /แนวรับ 180) 
โดยค่าเงินเยนที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จะเป็นปัจจัยกดดันราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว  

 

แน ว โน้ ม ราค าน้ ามั น ดิ บ  WTI ค าด ว่ าร าค าจะ เคลื่ อ น ไห ว ใน กรอบ  66  – 70  เห รี ยญ ต่ อบ าร์ เรล                                               
(แนวต้าน 69.30/ แนวรับ 65.40) โดยประเด็นใหญ่ที่กระบจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับประเทศผู้ผลิตน้ ามันทั้งสิ้น อาทิ ผล
การเลือกตั้งเวเนซูเอล่า ส านการณ์ระหว่างประเทศ ซาอุดิอาระเบียกับอิหร่าน การหารือร่วมกันระหว่างรัสเซียและกลุ่ม
ประเทศ NON-OPEC เป็นต้น 

 
 

 
 

 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนเมษายน 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ
ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้ ยางนอก
ร ยนต์นั่งและร กระบะขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.57 ยางนอกร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.84 
ยางนอกร จักรยานยนต์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.99 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.09 ยางในร บรรทุกและ
ร โดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.52 ยางในร จักรยานยนต์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.31 และยางหล่อดอกปรับตัว
ลดลงร้อยละ 1.82 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิต ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ เดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 1,546 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 
2560 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,241 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.58 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 

 
สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนเมษายน 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียด

อุตสาหกรรมผลติภ ณฑ์ยาง 
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ดังนี้ ยางนอกร ยนต์นั่งและร กระบะขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.11 ยางนอกร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.48 ยางนอกร จักรยานยนต์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.70 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 34.75 ยางในร บรรทุกและร 
โดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.16 ยางในร จักรยานยนต์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.21 และยางหล่อดอกขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 0.90 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่าย ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ เดือนเมษายน 2561 อยู่ที่ 204 ล้านชิ้น (ประมาณการ
จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 ที่มี
ปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 196 ล้านชิ้นหรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.71 (ตารางที่ 2)  

 
 การส่งออกและตลาดส่งออก 

 
ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยใน

เดือนเมษายน 2561 มีมูลค่า 581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 704 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือลดลงร้อยละ 17.47 (รูปที่ 4) และเมื่อเทียบกับเดือน
เมษายน 2560 ที่มีมูลค่า 507 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.60 (ตารางที่  6) โดยผลิตภัณฑ์หลัก
หมวดยางล้อ ตลาดส่งออกส าคัญยังคงเป็นประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ุงมือยาง ตลาดส่งออกส าคัญเป็นประเทศ
สหรัฐฯ ตามมาด้วย เยอรมนี ญี่ปุ่น และ เนเธอร์แลนด์  

 
 
 

 
 
 
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 4 เดือน      
ปี 2561 อยู่ที่ 2,552 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์   
ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 61.68 มูลค่า 1,574 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมาคือ  ุงมือยางร้อยละ 14.46 
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 10.66 ท่อยางร้อยละ 4.94 ยาง
ยืดร้อยละ 4.04 สายพานร้อยละ 2.16 และ  ุงยาง
อนามัยร้อยละ 2.08  ตามล าดับ (รูปที่ 5)  
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ห  วย: ล้า  USD

2560 2561 การ ติ  ต       การ ติ  ต       

การ ติ  ต (%)

   มา  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสติก
       

รูป    4 มูลค าการส งออกผลิตภ ณฑ์ยางของไ ย 
 ปร ย    ย ป ี2560 ก  ปี 2561 ( ดือ  มษาย ) 

1,574 , 
61.68%

369 , 14.46%

126 , 4.94%

103 , 4.04%

53 , 2.08%
55 , 2.16% 272 , 

10.66%

ยางล้อ  ุงมือยาง   อยาง ยางยืด

 ุงยางอ าม ย สาย า ผลิตภ ณฑ์อื   

ห  วย: ล้า  USD

   มา  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
จัดท าโดย ส าบันพลาสติก      

รูป    5 ส ดส ว และมูลค าการส งออกผลิตภ ณฑย์างของไ ยสะสม 
 ดือ  ม.ค. –  ม.ย. 2561 
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 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนเมษายน 2561 มีมูลค่า 115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น
จากเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.56 โดยมีรายละเอียดตามผลิตภัณฑ์
ดังนี้ ยางล้อขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.29 ท่อยางขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 41.67 สายพานปรับตัวลดลงร้อยละ 16.67      
ปะเก็น/ซีลยางขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.33  ุงมือยางขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.67 และผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ ขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.79 (ตารางที่ 7) โดย ยางล้อน าเข้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย ญี่ปุ่น ท่อยางน าเข้าจากญี่ปุ่น เยอรมนี 
และ จีน และ ุงมือยางน าเข้าจากมาเลเซียเป็นหลัก ตามมาด้วยจีน  

 
แ ว  ้มอุตสาหกรรม  
 

 แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางฯ ยังเติบโตตามปกติ แต่ภาคการส่งออกอาจจะต้องรอติดตามผลการ
ประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในประเด็นการปรับขึ้นดอกเบี้ย ช่วงเดือนมิ ุนายนที่จะ ึงนี้ และท่าทีของประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ในมุมองเรื่องการจัดเก็บภาษีร ยนต์ และผลกระทบจากกฎหมายสิ่งแวดล้อมจีน ที่มีนโยบายสั่งปิดโรงงานที่จีนที่
ไม่ผ่านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และส านการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลายๆแห่ง เช่น คาบสมุทรเกาหลี ซีเรีย 
และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 
 ภาพรวมอุตสาหกรรมฯ อาจจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ ามันดิบที่ เริ่มปรับตัวลดลง แต่ด้านการผลิต
อุตสาหกรรมร ยนต์ภายในประเทศยังสดใสอยู่ในทิศทางที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตไม้อบแห้งเดือนเมษายน 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 11.20 
 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนเมษายน 2561  (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
30.06 (ตารางที ่1)  
 
 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายไม้อบแห้งในเดือนเมษายน 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนเมษายนปีทีผ่่านมาร้อยละ 35.33 
ส่วนภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนเมษายน 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาร้อยละ 47.51 
(ตารางที่ 2) 

 

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภ ณฑ์จากไม ้
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  

    ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่องเรือน
ไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยในเดือน
เมษายน 2561 มีมูลค่า 209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก
เดือนที่แล้วที่มีมูลค่า 283 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อย
ละ 26.15 และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2560 ที่มีมูลค่า
การส่งออก 209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีการเปลี่ยน(รูปที่ 6 
และตารางที่ 8) โดยไม้แปรรูปส่วนใหญ่ส่งออกไปที่จีนเป็น
หลัก และมาเลเซีย เวียดนาม อินเดีย บ้างเป็นบางส่วน 
ส่วนแผ่นชิ้นไม้อัดส่งไปกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และ 
เกาหลีใต้ เป็นหลัก 

 
 
 

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม  4 เดือน ปี  2561       
มีมูลค่าการส่งออก 993 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มไม้แปร
รูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 843 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ร้อยละ 64.75 รองลงมาคือ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วน
ร้อยละ 24.65 ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 6.91 และอุปกรณ์
ก่อสร้างไมร้้อยละ 3.69 ตามล าดับ  (ตารางที่ 8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  

 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนเมษายน 
2561 มีมูลค่า 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 6.82 โดยไทยน าเข้าไม้แปรรูปจากมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนไม้แผ่นน าเข้าจาก จีน และ มาเลเซียเป็นหลัก (ตาราง 
9)  
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ห  วย: ล้า  USD

2560 2561 การ ติ  ต       การ ติ  ต       

การ ติ  ต (%)

   มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    จัดท าโดย ส าบันพลาสติก

รูป    6 มูลค าการส งออกไม้  ครื อง รือ ไม้ และผลิตภ ณฑ์ไม้ของไ ย
 ปร ย    ย ปี 2560 ก  ปี 2561 ( มษาย )     

843 , 
64.75%

321 , 
24.65%

48 , 3.69%
90 , 6.91%

ไม้แปรรูปและผลิตภ ณฑ์ไม้แผ   ครื อง รือ ไม้และชิ  ส ว 
อุปกรณ์ก อสร้างไม้ ผลิตภ ณฑ์จากไม้

   มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จัดท าโดย ส าบันพลาสติก       

 

ห  วย: ล้า  USD

รูป    7 ส ดส ว และมูลค าการส งออกไม้  ครื อง รือ ไม้ และ 
ผลิตภ ณฑ์ไม้ของไ ยสะสม  ดือ  ม.ค. –  มษาย  2561     
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ราคาไม้ยาง ารา 
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ราคา 2.00 – 2.20 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศของ
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ณ วันที่  8 พฤษภาคม 2561 
(สามาร ดูราคาไม้ยางพาราแปรรูปได้ที่ : http://www.tpa-rubberwood.org/price.php)  
 
 ราคาไม้ยางพาราท่อนเส้นผ่าศูนย์กลางต่ ากว่า 6 นิ้ว ราคา 1.00 และ 0.35 บาทต่อกิโลกรัม (ที่มา สกย.อ.ละงู และ 
สกย.อ.เมืองสตูล ตามล าดับ ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วขึ้นไป ราคา 2.10 , 2.20 และ 2.25 บาทต่อกิโลกรัม (ที่มา สกย.อ.
สะเดา สกย.อ.ละงู และ สกย.อ.เมืองสตูล ตามล าดับ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วขึ้นไป ราคา 2.50 บาทต่อกิโลกรัม (ที่มา สกย.อ.
ละง)ู (ราคาช่วงวันที่ 16-30 เมษายน 2561) ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
 
แ ว  ้มอุตสาหกรรมไม้ยาง ารา  
 

 อุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูปด้านการผลิตคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนซึ่งมีผลต่อการผลิตไม้
แปรรูป และค่าความชื้นของไม้ ท าให้การผลิตอาจจะปรับลดลงในระยะสั้นช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้น ส่วนด้านการส่งออกนั้น 
อุตสาหกรรมไม้แปรรูปได้รับผลกระทบพอสมควรจากการที่จีนเข้มงวดเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดย ้าหากว่าโรงงาน
ไหนไม่ผ่านเกณฑ์ จะมีการสั่งปิดเพ่ือปรับปรุง และหากว่าปรับปรุงไม่ผ่านจะโดนปิดทันที ท าให้การส่งออกไปจีนนั้นเริ่มจะ
ลดลง แต่ทว่าการส่งออกไม้แปรรูปไปเกาหลีใต้เริ่มดีขึ้น คาดว่าจะเป็นการส่งออกไม้แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
  
 
  
                                                     .............................................................. 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2560 และปี 2561 (เมษายน) 
 

 
 

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

 

 

ประเภท 2560
2560 2561 2560 2561 4 เดือน เม.ย.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 122,668      35,886         49,773         7,146          9,354          38.70 30.90
ยางแท่ง (ตัน) 914,069      326,288       297,517       69,945         73,367         -8.82 4.89
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่/รถกระบะ (เส้น) 31,223,408  10,002,899   10,252,712   2,135,366    2,574,694    2.50 20.57
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 3,335,289    1,073,299    1,192,864    264,984       277,817       11.14 4.84
ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 22,985,812  7,403,209 7,336,843    1,540,060    1,894,063    -0.90 22.99
ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 787,192      198,091       261,839       52,443         53,538         32.18 2.09
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,873,508    631,103       637,532       115,316       167,806       1.02 45.52
ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 39,138,327  12,449,254   13,491,652   2,834,673    3,183,490    8.37 12.31
ยางหล่อดอก (เส้น) 167,400      48,486         58,946         12,734         12,502         21.57 -1.82
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านชิ้น) 18,311        5,792          6,289          1,241          1,546          8.58 24.58
ไม้

ไม้อบแห้ง (แผ่น) 48,568,910  16,301,677   18,046,928   3,630,805    4,037,470    10.71 11.20
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ชิ้น) 3,871,486    1,333,169    1,312,212    274,172       356,588       -1.57 30.06

  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

*เดือนเมษายน 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Everage

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ม.ค.-เม.ย.* เม.ย.*

ประเภท 2560
2560 2561 2560 2561 4 เดือน เม.ย.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 25,096        8,169          9,745          1,793          2,736          19.29 52.59
ยางแท่ง (ตัน) 53,893        17,398         17,883         3,153          4,456          2.79 41.31
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่/รถกระบะ (เส้น) 21,162,831  6,985,146    6,886,224    1,588,146    1,748,692    -1.42 10.11
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,771,817    939,034       971,364       220,223       232,284       3.44 5.48
ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 18,370,391  6,000,264    5,817,920    1,199,082    1,471,329    -3.04 22.70
ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 131,743      20,595         79,955         10,310         6,727          288.23 -34.75
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,614,642    566,961       506,888       115,112       137,163       -10.60 19.16
ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 29,643,196  8,883,817    10,046,761   2,196,116    2,332,479    13.09 6.21
ยางหล่อดอก (เส้น) 109,634      32,550         37,352         8,214          8,288          14.75 0.90
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านชิ้น) 3,145         774         1,103          196             204             42.51 4.08
ไม้

ไม้อบแห้ง (แผ่น) 26,120,277  6,363,987  9,019,773  1,571,646  2,126,857  41.73 35.33
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ชิ้น) 591,574      184,110    235,022    40,925      60,368      27.65 47.51

  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 

เม.ย.*ม.ค.-เม.ย.*
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ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2560 และปี 2561 (เมษายน) 
 

 
 
ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2560 และปี 2561 (เมษายน) 
 

 
 

 
ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดล่วงหน้าตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2560 และปี 2561 (เมษายน) 
 

 

2560 2561 2560 2561 4 เดือน เม.ย.
ยางแผ่นรมควัน 708,901           205,663           202,285             40,519 58,309      -1.64 43.91
ยางแท่ง 1,583,534        616,555           478,640             143,323    170,486    -22.37 18.95
น้ ายางข้น* 1,185,942        379,853           464,739             81,824      93,953      22.35 14.82
ยางคอมพาวด์** 151,311           51,611             67,417               9,019        18,375      30.63 103.74
ยางอ่ืนๆ 182,589           14,353             6,472                 3,364        66,644      -54.91 1881.09

รวม 3,812,277     1,268,035     1,219,553       278,049  407,767  -3.82 46.65
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน
เม.ย. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2560 ม.ค.-เม.ย.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

2560 2561 2560 2561 4 เดือน เม.ย.
ยางแผ่นรมควัน 40                   20 0.00 20 0.00 n/a n/a
ยางแท่ง 361                 20                   40                     0.00 0.00 100.00 n/a
น้ ายางข้น* 2,258              614 488                   244          61            -20.52 -75.00
ยางคอมพาวด์** 20,253             5,928              7,286                 1,397        2,362        22.91 69.08
ยางอ่ืนๆ 2                    2                    0.00 0.00 0.00 -100.00 n/a

รวม 22,914         6,584          7,814            1,661.00 2,423     18.68 45.88
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ตัน
% เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2560 ม.ค.-เม.ย. เม.ย.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
ประเภทยาง 2560 2560

 (เฉล่ียท้ังปี) เม.ย. มี.ค. เม.ย. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 หาดใหญ่ 60.65 69.44 45.85 47.19 -32.04 2.92
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 กรุงเทพ (F.O.B) 69.44 78.24 54.47 54.27 -30.64 -0.37
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 โตเกียว (C&F) 69.47 73.63 53.27 52.22 -29.08 -1.97
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 67.56 75.36 54.48 53.96 -28.40 -0.95
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 59.79 64.66 46.38 44.63 -30.98 -3.77
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 45.62 51.06 37.88 37.02 -27.50 -2.27
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 (เมษายน) 
 

 
 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2560 และปี 2561 (เมษายน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2560 2561 4 เดือน เม.ย.
ยางล้อ 4,585      1,368          1,574          313             357             15.06 14.06
ถุงมือยาง 1,056      323             369             72               85               14.24 18.06
ท่อยาง 350        105             126             24               28               20.00 16.67
ยางยืด 294        93               103             19               22               10.75 15.79
ถุงยางอนามยั 160        46               53               11               12               15.22 9.09
สายพาน 160        49               55               11               13               12.24 18.18
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 804        270             272             57               64               0.74 12.28

รวม 7,409      2,254       2,552       507         581         13.22 14.60
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
% เปล่ียนแปลงประเภทยาง ม.ค.-เม.ย.

2560
เม.ย.

2560 2561 2560 2561 4 เดือน เม.ย.
ยางล้อ 428           128             155             35               40               21.09 14.29
ท่อยาง 165           49               62               12               17               26.53 41.67
สายพาน 91             26               25               6                5                -3.85 -16.67
ปะเก็น/ซีลยาง 46             15               15               3                4                0.00 33.33
ถุงมือยาง 41          12               16               3                5                33.33 66.67
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 504           156             178             38               44               14.10 15.79

รวม 1,275      386         451         97           115         16.84 18.56
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

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

 

 

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

 

 
 

ประเภท
2560 2561 2560 2561 4 เดือน เม.ย.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,471      711       843       180       178       18.57 -1.11
    - ไม้แปรรูป 1,505     423       508       113       107       20.09 -5.31
        - ไม้ยางพาราแปรรูป 3           3              0.00 0.00 0.00 -100.00 n/a
        - ไม้แปรรูปอ่ืนๆ 1,502        420          508          113          107          20.95 -5.31
    - ไม้แผ่น 966        288       335       67         71         16.32 5.97
        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 35         23            35            2              2              52.17 0.00
        - แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 931        265          300          65            69            13.21 6.15
เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 321        93         109       20         23         17.20 15.00
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 48         13         17         3           4           30.77 33.33
ผลิตภัณฑ์ไม้ 90         27         24         6           4           -11.11 -33.33

รวม 2,930      844       993       209       209       17.65 0.00
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
% เปล่ียนแปลงม.ค.-เม.ย.2560 เม.ย.

ประเภท
2560 2561 2560 2561 4 เดือน เม.ย.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 418        115       154       33         31         33.91 -6.06
    - ไม้แปรรูป 248        77         72         22         16         -6.49 -27.27
        - ไม้ยางพาราแปรรูป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a
        - ไม้แปรรูปอ่ืนๆ 248           77            72            22            16            -6.49 -27.27
    - ไม้แผ่น 170        38         82         11         15         115.79 36.36
        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 152        33            75            10            13            127.27 30.00
        - แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 18         5              7              1              2              40.00 100.00
เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 115        28         46         8           12         64.29 50.00
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 27         8           8           2           2           0.00 0.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 28         5           10         1           2           100.00 100.00

รวม 588        156       218       44         47         39.74 6.82
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เม.ย. % เปล่ียนแปลง2560 ม.ค.-เม.ย.


