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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนพฤษภาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยางแผ่น
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 78.07 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 0.54 (ตาราง 1) คาดว่าบางพ้ืนที่เจอภาวะฝนตกหนัก แต่ยังมี
ความต้องการให้ผลผลิตออกสู่ตลาดจากการเร่งเก็บเกี่ยวจากชาวสวนผู้ปลูกยางพาราและความต้องการจากโรงงานแปรรูป
วัตถุดิบขั้นต้น 
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนพฤษภาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 โดยมีข้อมูล
ดังนี้ ยางแผ่นขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 142.52 ยางแท่งขยายตัวเพิ่มข้ึงร้อยละ 43.80 ตามล าดับ (ตาราง 2) 
 
 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในเดือน
พฤษภาคม 2561 อยู่ที่ 318,663 ตัน (ข้อมูลจากการประมาณ
การ) ลดลงเดือนที่แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 407,767 
ตัน หรือลดลงร้อยละ 21.85 (รูปที่  1)  คาดว่าเดือน
เมษายนที่ผ่านมามีการเร่งส่งออกยางเนื่องจากเป็นผลจาก
การครบก าหนดโครงการควบคุมปริมาณการส่งออกยาง 
(AETS) ปี 2561)เพ่ือควบคุมปริมาณการส่งออกยางระยะ
สั้น 3 เดือน (เดือนมกราคม – มีนาคม 2561) ท าให้เกิด 
over supply เดือนที่แล้ว 

 โดยยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่ส่งออกไป จีน ญี่ปุ่น 
และสหรัฐอเมริกา ยางแท่งส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ ยาง
คอมพาวด์ ส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ตามมาด้วย อินเดีย 
เนเธอร์แลนด์ ส่วนน้ ายางข้นส่งออกไปที่จีนและมาเลเซีย 
เป็นส่วนใหญ่  

 
 
และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีปริมาณการส่งออก 277,288ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.92       

แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.86 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 4.77 

 (40)

 (30)

 (20)

 (10)

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

 400,000

 450,000

 500,000

  ค ก      ค        ค  ิ   ก ค ส ค ก   ต ค       ค 

   ว : ต  

2560 2561 การ ติ  ต       การ ติ  ต       

    า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก
*เดือน พ ค       ข้อมูลประมาณการ
       

การ ติ  ต (%)

รูป    1 ปริ าณการส งออก าง รร ชาติของไ   
 ปร        ป ี2560 ก  ปี 2561 ( ดือ  ฤษภาค *) 

อุตสา กรร  าง รร ชาติ 

  รา งา สภาวะอุตสา กรร ผลิตภ ณฑ์ างและไ ้ าง าราของไ       ดือ  ฤษภาค  2561 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ สถาบันพลาสติก  
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น้ ายางข้นขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.69 ยางคอมพาวด์ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 31.99 และ ยางอ่ืนๆ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
375.88 (ตารางที่ 3)   

 
   ส าหรับภาพรวมปริมาณการส่งออกสะสม 5 เดือน   

ปี 2561 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที่ 1,598,389 ตัน โดยยางแท่ง
มีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 37.48 ปริมาณการส่งออก 599,108 
ตัน รองลงมาเป็นน้ ายางข้นสัดส่วน ร้อยละ 38.11 ปริมาณ
การส่งออกสะสม 570,642 ตัน ร้อยละ 35.70 และที่เหลือจะ
เป็น ยางแผ่นรมควันร้อยละ 16.33 ยางอ่ืนๆ ร้อยละ 5.39 
และ ยางคอมพาวด์ ร้อยละ 5.09 (รูปที่ 2 และ ตารางที่ 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนพฤษภาคม 2561 มีปริมาณ 1,979 ตัน (ข้อมูลจากการประมาณการ)        
เมื่อเทียบจากเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณ 1,754 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.83 โดยไทยน าเข้ายางคอมพาวด์
จากประเทศโปแลนด์เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย ญี่ปุ่น อังกฤษ และ จีน น้ ายางข้น ไทยน าเข้าจากประเทศมาเลเซีย 
(ตาราง 4)  
   
ราคา าง 

 ราคายางพาราเฉลี่ยเดือนพฤษภาคม 2561 
ราคามีแนวโน้มปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ โดยได้รับแรง
สนับสนุนจากนโยบายภาครัฐหลายๆ มาตรการท าห
สามารถดูดซับอุปมานยางส่วนเกิน ส่งผลให้ราคายางรับ
ตัวเพ่ิมขึ้น และภาคการส่งออกผลิตยางพาราแปรรูปที่
เติบโตมาก ท าให้มีความต้องการวัตถุดิบเพ่ิมมากขึ้น 
(ตารางที่ 5)  
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   ว : ต  

    า: ศูนย์สารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสตกิ
  เดือน พ ค       เป นข้อมูลประมาณการ 
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ราคา างแผ  ร คว   ช       ต ก  ว  C&F)  างแผ  ร คว   ช       สิงค์ ปร์   F.O.B)
 างแ  ง  กรุง       F.O.B)    า างข้   กรุง       F.O.B)

    า: การยางแห่งประเทศไทย                                                          จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 
 

2559

   ว :  า /กิ ลกร  

2560 2561

รูป    3 ราคา าง  ประ  ศไ   ตลาดล วง  ้า ต ก  วและสิงค ปร์
ประจ า ดือ  ฤษภาค  

 

รูป    2 ส ดส ว และปริ าณการส งออก าง รร ชาติของไ  สะส  
 ดือ   .ค. –  .ค. 2561 
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แ ว  ้ อุตสา กรร และราคา าง 
 

ภาพรวมการผลิตยางธรรมชาติคาดว่าจะชะลอตัวจนกระทั่งพ้นช่วงหน้าฝน เนื่องจากภาวะฝนตกจะเป็นอุปสรรค
ต่อการกรีดยาง แต่บางพ้ืนที่อาจจะเดินหน้ากรีดยางต่อเนื่องหากอยู่ในภาวะที่เหมาะสม ประกอบกับอาจจะรอติดตาม
นโยบายช่วยเหลือจากชาวสวนยางพาราต่อ ว่าจะมีนโยบายใดๆ ที่จะสนับสนุนภาคการผลิตยางพาราได้บ้าง 

  

แนวโน้มราคายางพาราคาดว่าจะปรับเพ่ิมขึ้นในระยะสั้นๆ ช่วง 1 – 2 เดือน กรอบประมาณ 0.30 – 0.50 บาท  
เนื่องจากจะได้รับแรงหนุนจากราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาก่อนหน้านี้ และค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่า อีกครั้ง แต่
อาจจะต้องระวังความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจจะเกิดขึ้น และสต็อกยางจีนที่อยู่ในระดับที่สูงอยู่ อยู่ที่ 470,374 ตัน   
( ณ วันที่ 18 พ.ค. 2561)  

 

แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียวเคลื่อนไหวลงมาบริเวณ 170 เยนก่อนในเบื้องต้น แต่หลังจากนั้นต้อง
พิจารณาอกีครั้งว่าแรงซื้อจะชนะแรงขายเพ่ือให้ราคากลับมาอยู่บริเวณ 175 เยน ได้หรือไม่  

 

แน ว โน้ ม ราค าน้ ามั น ดิ บ  WTI ค าด ว่ า ร าค าจ ะ เค ลื่ อ น ไห ว ใน ก รอบ  66 – 60  เห รี ยญ ต่ อบ าร์ เร ล                                                
โดยต้องจับตาผลการประชุมโอเปค และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง สหรัฐฯ และ จีน ว่าจะลุกลามแค่ไหนและ
จะกระทบกับสินค้าอะไรบ้าง 

 
 

 
 

 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนพฤษภาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี
รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งและรถกระบะปรับตัวลดลงร้อยละ 17.46 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.01 ยางนอกรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 22.58 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.11 
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.67 ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 33.50 และยาง
หล่อดอกปรับตัวลดลงร้อยละ 21.74 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนพฤษภาคม 2561 อยู่ที่ 1,370 ล้านชิ้น (ประมาณการ
จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน
พฤษภาคม 2560 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,355 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.11 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 

 
สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนพฤษภาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี
รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งและรถกระบะปรับตัวลดลงร้อยละ 15.72 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.47 ยางนอกรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.06 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.94 ยางใน

อุตสา กรร ผลติภ ณฑ์ าง 
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รถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.44 ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.65 และยางหล่อดอก
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.00 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนพฤษภาคม 2561 อยู่ที่ 209 ล้านชิ้น (ประมาณการ
จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 
ที่มีปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 206 ล้านชิ้นหรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.46 (ตารางที่ 2)  

 
 การส่งออกและตลาดส่งออก 

 
ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยใน

เดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลค่า 643 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ข้อมูลจากการประมาณการ)  เพ่ิมข้ึนจากเดือนที่ผ่านมาที่มี
มูลค่า 581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.67 
(รูปที่ 4) และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ที่มีมูลค่า 
643 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ตารางที่ 6) 
โดยผลิตภัณฑ์หลักหมวดยางล้อ ตลาดส่งออกส าคัญยังคง
เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ถุงมือยาง ตลาดส่งออกส าคัญ
เป็นประเทศสหรัฐฯ ตามมาด้วย เยอรมนี  ญี่ ปุ่ น และ 
เนเธอร์แลนด์  

 
 
 

 
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 5 เดือน      
ปี 2561 อยู่ที่ 3,194 ล้านดอลาร์สหรัฐ (ข้อมูลจากการ
ประมาณการ)  โดยผลิตภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากท่ีสุดร้อย
ละ 61.77 มูลค่า 1,973 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมาคือ    
ถุงมือยางร้อยละ 14.43 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 8.74 ท่อ
ยางร้อยละ 4.95 ยางยืดร้อยละ 4.01 ถุงยางอนามัยร้อยละ 
3.94 และ สายพานร้อยละ 2.16 ตามล าดับ (รูปที่ 5)  
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   ว : ล้า  USD

2560 2561 การ ติ  ต       การ ติ  ต       

การ ติ  ต (%)

    า  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก
        เดือน พ ค       เป็นการประมาณการ 

1,973 , 
61.77%

461 , 14.43%

158 , 4.95%

128 , 4.01%

126 , 3.94%
69 , 2.16%

279 , 8.74%

 างล้อ  ุง ือ าง   อ าง  าง ืด

 ุง างอ า   สา  า ผลิตภ ณฑ์อื   

   ว : ล้า  USD

    า  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
  เดือน พ ค       เป็นข้อมูลประมาณการ               จัดท าโดย สถาบันพลาสติก      

รูป    5 ส ดส ว และ ูลค าการส งออกผลิตภ ณฑ ์างของไ  สะส  
 ดือ   .ค. –  .ค. 2561 

รูป    4  ูลค าการส งออกผลิตภ ณฑ์ างของไ   
 ปร        ป ี2560 ก  ปี 2561 ( ดือ  ฤษภาค ) 
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 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลค่า 111 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูล
จากการประมาณการ) ลดลงจากเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 122 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 9.02 
โดยมีรายละเอียดตามผลิตภัณฑ์ดังนี้ ยางล้อปรับตัวลดลงร้อยละ 11.63 สายพานปรับตัวลดลงร้อยละ 36.36 ถุงมือยาง
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 33.33 และผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.52 (ตารางที่ 7) โดย ยางล้อน าเข้าจากจีน
เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย ญี่ปุ่น ท่อยางน าเข้าจากญี่ปุ่น เยอรมนี และ จีน ส่วนถุงมือยางน าเข้าจากมาเลเซียเป็นหลัก ตามมา
ด้วยจีน  

 
แ ว  ้ อุตสา กรร   
 

 แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางฯ ยังคงอยู่ในระดับปกติ แต่ด้านส่งออกอาจจะต้องเฝ าระวังในหลาย
ประเด็น ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นสนับสนุนจากภายในประเทศไม่ว่าจะเป็น การคงอัตราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบาย
การเงิน ไว้ที่ ร้อยะล 1.50 ต่อปี ต่อไป และปรับการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ปี 2561 จากร้อย
ละ 3.9 เป็นร้อยละ 4.4 และการส่งออกขยายตัวจาก ร้อยละ 7 เป็น ร้อยละ 9 
 โดยประเด็นที่ต้องเฝ าระวังนั้นเป็นประเด็นกดดันจากต่างประเทศทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเรื่องสงคราม
การค้าระหว่าง สหรัฐฯ และ จีน ที่อาจจะขยายผลลุกลามต่อเนื่อง หรือ ผลการประชุมโอเปคช่วงปลายเดือนมิถุนายนใน
หัวข้อการปรับเพิ่มก าลังการผลิตน้ ามันดิบซึ่งจะส่งผลต่อราคาน้ ามันดิบให้ปรับตัวลงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตไม้อบแห้งเดือนพฤษภาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2560 ร้อยละ 23.66 
 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนพฤษภาคม 2561  (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
89.85 (ตารางที ่1)  
 
 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายไม้อบแห้งในเดือนพฤษภาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากเดือนพฤษภาคมปีทีผ่่านมาร้อยละ 15.72 
ส่วนภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนพฤษภาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จาก

การส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาร้อยละ 
190.62 (ตารางที่ 2) 

 

อุตสา กรร ไ  ้และผลิตภ ณฑ์จากไ  ้
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  

    ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง
เรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยใน
เดือนพฤษภาคม 2561 มีมูลค่า 251 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(ข้อมูลจากการประมาณการ)  เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่แล้วที่มี
มูลค่า 209 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.05 
และเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ที่มีมูลค่าการ
ส่งออก 261 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.07 (รูปที่ 
6 และตารางที่ 8) โดยไม้แปรรูปส่วนใหญ่ส่งออกไปที่จีน
เป็นหลัก  และมาเลเซีย  เวียดนาม อินเดีย บ้ างเป็น
บางส่วน ส่วนแผ่นชิ้นไม้อัดส่งไปกลุ่มประเทศตะวันออก
กลาง และ เกาหลีใต้ เป็นหลัก 

 
 
 

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 5 เดือน ปี 2561       
มีมูลค่าการส่งออก 1,248 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลจาก
การประมาณการ)  โดยกลุ่มไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น
มีสัดส่วนมากที่สุด 1,059 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 84.86 
รองลงมาคือ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 10.98 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 2.48 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อย
ละ 1.68 ตามล าดับ  (ตารางที่ 8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  

 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนพฤษภาคม 
2561 มีมูลค่า 53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 
1.85 โดยไทยน าเข้าไม้แปรรูปจากมาเลเซียเป็นส่วนใหญ ่ส่วนไมแ้ผ่นน าเข้าจาก จีน และ มาเลเซียเป็นหลัก (ตาราง 9)  
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2560 2561 การ ติ  ต       การ ติ  ต       

การ ติ  ต (%)

    า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    จัดท าโดย สถาบันพลาสติก
  เดือน พ ค       ข้อมูลประมาณการ 

รูป    6  ูลค าการส งออกไ ้  ครื อง รือ ไ ้ และผลิตภ ณฑ์ไ ้ของไ  
 ปร        ปี 2560 ก  ปี 2561 ( ฤษภาค )     

1,059 , 
84.86%

137 , 
10.98%

21 , 1.68% 31 , 2.48%

ไ ้แปรรูปและผลิตภ ณฑ์ไ ้แผ   ครื อง รือ ไ ้และชิ  ส ว 
อุปกรณ์ก อสร้างไ ้ ผลิตภ ณฑ์จากไ ้

    า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
  เดือน พ ค       ข้อมูลประมาณการ  จัดท าโดย สถาบันพลาสติก       

 

   ว : ล้า  USD

รูป    7 ส ดส ว และ ูลค าการส งออกไ ้  ครื อง รือ ไ ้ และ 
ผลิตภ ณฑ์ไ ้ของไ  สะส   ดือ   .ค. –  ฤษภาค  2561     
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ราคาไ ้ าง ารา 
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ราคา 2.00 – 2.20 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศของ
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ณ วันที่  8 พฤษภาคม 2561 
(สามารถดูราคาไม้ยางพาราแปรรูปได้ที่ : http://www.tpa-rubberwood.org/price.php)  
 
 ราคาไม้ยางพาราท่อนเส้นผ่าศูนย์กลางต่ ากว่า 6 นิ้ว ราคา 1.70 และ 0.89 บาทต่อกิโลกรัม (ที่มา สกย.อ.สะเดา และ 
สกย.อ.เมืองสตูล ตามล าดับ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วขึ้นไป ราคา 1.60 , 1.75 และ 1.51 บาทต่อกิโลกรัม (ที่มา สกย.อ.ละงู 
สกย.อ.สะเดา และ สกย.อ.เมืองสตูล ตามล าดับ) เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วขึ้นไป ราคา 2.00 และ 1.68 บาทต่อกิโลกรัม (ที่มา 
สกย .อ .ละงู  และ สกย .อ .เมื องสตู ล  ตามล าดั บ ) (ราคาช่ วงวั นที่  16 -31 พฤษภาคม 2561) ประกาศ ณ                            
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
 
แ ว  ้ อุตสา กรร ไ ้ าง ารา  
 

 อุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูปด้านการผลิตคาดว่าน่าจะชะลอตัว เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบจากยางพารายังมี
มากอยู่ ท าให้แรงจูงใจในการโค่นต้นยางมีลดลง โดยความต้องการไม้ยางเพ่ือน าไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบเชื้อเพลิงส าหรับ
โรงไฟฟ าชีวมวล แต่คาดว่าราคารับซื้อไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงมากนัก 
 
 แต่ถ้าหากว่ากระทรวงพลังงานสามารถด าเนินโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ าชีวมวล ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
เร็ว จะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา เนื่องจากมีโรงไฟฟ ามารองรับวัตถุดิบ และสามารถ
คาดการณ์ความต้องการวัตถุดิบส าหรับแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลได้ อีกท้ังยังใกล้และสะดวกอีกด้วย 
 
  
 
  
                                                     .............................................................. 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2560 และปี 2561 (พฤษภาคม) 
 

 
 

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

 

ประเภท 2560
2560 2561 2560 2561 5 เดือน พ.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 122,668      45,604         63,558         9,099          16,203         39.37 78.07
ยางแท่ง (ตัน) 914,069      398,560       364,025       73,809         73,409         -8.66 -0.54
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่/รถกระบะ (เส้น) 31,223,408  12,683,088   12,079,839   2,693,263    2,222,977    -4.76 -17.46
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 3,335,289    1,370,382    1,523,745    303,353       357,991       11.19 18.01
ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 22,985,812  9,341,580 8,470,891    1,937,871    1,500,370    -9.32 -22.58
ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 787,192      374,695       7,065,779    76,137         95,258         1785.74 25.11
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,873,508    801,581       808,698       170,795       189,026       0.89 10.67
ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 39,138,327  15,914,690   15,713,480   3,465,436    2,304,367    -1.26 -33.50
ยางหล่อดอก (เส้น) 167,400      62,957         69,480         14,471         11,325         10.36 -21.74
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านชิ้น) 18,311        7,141          7,573          1,355          1,370          6.05 1.11
ไม้

ไม้อบแห้ง (แผ่น) 48,568,910  24,813,034   25,043,455   5,368,425    4,098,018    0.93 -23.66
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ชิ้น) 3,871,486    1,665,833    1,884,151    331,618       629,569       13.11 89.85

  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

*เดือนพฤษภาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Everage

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ม.ค.-พ.ค.* พ.ค.*

ประเภท 2560
2560 2561 2560 2561 5 เดือน พ.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 25,096        10,514         13,757          2,133          5,173          30.84 142.52
ยางแท่ง (ตัน) 53,893        21,334         24,278          3,799          5,463          13.80 43.80
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่/รถกระบะ (เส้น) 21,162,831  8,799,597    8,147,360     1,810,527    1,525,913    -7.41 -15.72
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,771,817    1,166,376    1,214,211     228,091       254,252       4.10 11.47
ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 18,370,391  7,531,763    6,595,806     1,531,499    1,484,618    -12.43 -3.06
ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 131,743      42,102         107,772        22,956         25,009         155.98 8.94
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,614,642    688,330       657,445        121,369       152,247       -4.49 25.44
ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 29,643,196  15,914,690   15,713,480    3,465,436    3,304,367    -1.26 -4.65
ยางหล่อดอก (เส้น) 109,634      42,357         47,257          9,807          9,905          11.57 1.00
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านชิ้น) 3,145         978         1,312           206             209             34.15 1.46
ไม้

ไม้อบแห้ง (แผ่น) 26,120,277  7,211,445  10,328,821 2,237,482  2,589,103  43.23 15.72
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ชิ้น) 591,574      227,856    338,502     42,166      122,542    48.56 190.62

  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 

พ.ค.*

*เดือนพฤษภาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Everage

ม.ค.-พ.ค.*
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ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2560 และปี 2561 (พฤษภาคม) 

 
 

ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2560 และปี 2561 (พฤษภาคม) 

 
 

 
ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดล่วงหน้าตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2560 และปี 2561 (พฤษภาคม) 
 

 

2560 2561 2560 2561 5 เดือน พ.ค.
ยางแผ่นรมควัน 708,901           256,850           261,078             51,187 58,794      1.65 14.86
ยางแท่ง 1,583,534        743,063           599,108             126,507    120,468    -19.37 -4.77
น้ ายางข้น* 1,185,942        464,782           570,642             84,930      105,902    22.78 24.69
ยางคอมพาวด์** 151,311           62,163             81,343               10,551      13,926      30.85 31.99
ยางอ่ืนๆ 182,589           18,466             86,218               4,113        19,573      366.90 375.88

รวม 3,812,277     1,545,324     1,598,389       277,288  318,663  3.43 14.92
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน
พ.ค.*** % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2560 ม.ค.-พ.ค.***

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

***เดือนพฤษภาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Average

2560 2561 2560 2561 5 เดือน พ.ค.
ยางแผ่นรมควัน 40                   20 0.00 0.00 0.00 n/a n/a
ยางแท่ง 361                 40 40                     20 0.00 0.00 n/a
น้ ายางข้น* 2,258              796 666                   182          178          -16.33 -2.20
ยางคอมพาวด์** 20,253             7,480              9,087                 1,552        1,801        21.48 16.04
ยางอ่ืนๆ 2                    2                    0.00 0.00 0.00 -100.00 n/a

รวม 22,914         8,338          9,793            1,754.00 1,979     17.45 12.83
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

ประเภทยาง 2560 ม.ค.-พ.ค.*** พ.ค.***

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

หน่วย: ตัน

***เดือนพฤษภาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Everage

% เปล่ียนแปลง

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
ประเภทยาง 2560 2560

 (เฉล่ียท้ังปี) พ.ค. เม.ย. พ.ค. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 หาดใหญ่ 60.65 69.78 47.19 48.76 -30.12 3.33
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 กรุงเทพ (F.O.B) 69.44 75.99 54.27 56.06 -26.23 3.30
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 โตเกียว (C&F) 69.47 73.27 52.22 53.62 -26.82 2.68
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 67.56 71.5 53.96 53.80 -24.76 -0.30
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 59.79 59.87 44.63 46.35 -22.58 3.85
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 45.62 48.43 37.02 39.36 -18.73 6.32
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 (พฤษภาคม) 
 

 
 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2560 และปี 2561 (พฤษภาคม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2560 2561 5 เดือน พ.ค.
ยางล้อ 4,585      1,770          1,973          402             399             11.47 -0.75
ถุงมือยาง 1,056      412             461             89               92               11.89 3.37
ท่อยาง 350        137             158             32               33               15.33 3.13
ยางยืด 294        117             128             24               25               9.40 4.17
ถุงยางอนามยั 160        59               126             13               23               113.56 76.92
สายพาน 160        64               69               15               16               7.81 6.67
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 804        338             279             68               55               -17.46 -19.12

รวม 7,409      2,897       3,194       643         643         10.25 0.00
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
% เปล่ียนแปลงประเภทยาง ม.ค.-พ.ค.*

2560
พ.ค.*

*เดือนพฤษภาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Average

2560 2561 2560 2561 5 เดือน พ.ค.
ยางล้อ 428           171             193             43               38               12.87 -11.63
ท่อยาง 165           65               77               15               15               18.46 0.00
สายพาน 91             36               32               11               7                -11.11 -36.36
ปะเก็น/ซีลยาง 46             19               19               4                4                0.00 0.00
ถุงมือยาง 41          15               20               3                4                33.33 33.33
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 504           202             221             46               43               9.41 -6.52

รวม 1,275      508         562         122         111         10.63 -9.02
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ม.ค.-พ.ค.*ประเภทยาง

2560
พ.ค.* % เปล่ียนแปลง

*เดือนพฤษภาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Average
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ตาราง 8  มูลค่าการส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทยในปี 2560 และปี 2561 (พฤษภาคม) 

 

 

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

 

 
 

ประเภท
2560 2561 2560 2561 5 เดือน พ.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,471      932       1,059     221       214       13.63 -3.17
    - ไม้แปรรูป 1,505     552       641       129       132       16.12 2.33
        - ไม้ยางพาราแปรรูป 3           3              0.00 0.00 0.00 -100.00 n/a
        - ไม้แปรรูปอ่ืนๆ 1,502        549          641          129          132          16.76 2.33
    - ไม้แผ่น 966        380       418       92         82         10.00 -10.87
        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 35         25            40            2              4              60.00 100.00
        - แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 931        355          378          90            78            6.48 -13.33
เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 321        120       137       27         28         14.17 3.70
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 48         19         21         5           4           10.53 -20.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 90         35         31         8           7           -11.43 -12.50

รวม 2,930      1,106     1,248     261       253       12.84 -3.07
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

% เปล่ียนแปลงม.ค.-พ.ค.2560 พ.ค.

*เดือนพฤษภาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Average

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท
2560 2561 2560 2561 5 เดือน พ.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 418        153       191       40         37         24.84 -7.50
    - ไม้แปรรูป 248        99         92         23         20         -7.07 -13.04
        - ไม้ยางพาราแปรรูป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a
        - ไม้แปรรูปอ่ืนๆ 248           99            92            23            20            -7.07 -13.04
    - ไม้แผ่น 170        54         99         17         17         83.33 0.00
        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 152        49            90            16            15            83.67 -6.25
        - แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 18         5              9              1              2              80.00 100.00
เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 115        38         57         10         11         50.00 10.00
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 27         11         10         3           2           -9.09 -33.33
ผลิตภัณฑ์ไม้ 28         6           13         1           3           116.67 200.00

รวม 588        208       271       54         53         30.29 -1.85
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้
*เดือนพฤษภาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Average

2560 ม.ค.-พ.ค.
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พ.ค. % เปล่ียนแปลง


