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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนกรกฎาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยางแผ่น
ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.80 ยางแท่งขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.10 (ตาราง 1) หลายพ้ืนที่ประสบปัญหาภาวะน้ าท่วม น้ าป่า
ไหลหลาก ท าให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ อีกทั้งภาวะฝนตกหนักยังเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยางอีกด้วย  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนกรกฎาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 โดยมีข้อมูล
ดังนี้ ยางแผ่นขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.04 ยางแท่งขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 75.04 ตามล าดับ (ตาราง 2) 
 
 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในเดือน
กรกฎาคม 2561 อยู่ที่ 303,324 ตัน เพ่ิมขึ้นเดือนที่แล้ว ที่มี
ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 286,012  ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
6.05 (รูปที่ 1) คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาทที่อยู่
ในระดับเสถียรภาพ ซึ่งส่งผลดีต่อการส่งออก ประกอบกับ
ความกังวลว่าผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน อาจจะท าให้มีการเร่งส่งออกมากขึ้น  

 โดยยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่ส่งออกไป จีน 
ญี่ปุ่นซึ่งมีปริมาณการส่งออกเพ่ิมข้ึนจากเดือนที่แล้ว และ
ตามมาด้วย สหรัฐอเมริกา แต่ปริมาณส่งออกลดลงจาก
เดือนที่แล้ว ยางแท่งส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ ยางคอม
พาวด์ส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่แต่ปริมาณส่งออกลดลง
เมื่อเที่ ยบกับเดือนที่แล้ว ส่วนน้ ายางข้นส่งออกไปที่
มาเลเซียและจีนเป็นส่วนใหญ่ โดยที่เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วมาเลเซียมีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้น แต่จีนมีปริมาณการส่งออก
ลดลง 

 
และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีปริมาณการส่งออก 285,384 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.29            

แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 15.24 ยางแท่งขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ 
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2560 2561 การ ติ  ต       การ ติ  ต       

   มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก
       

การ ติ  ต (%)

  รายงา สภาวะอุตสาหกรรมผลิตภ ณฑ์ยางและไม้ยาง าราของไ ย     ดือ กรกฎาคม 2561 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ สถาบันพลาสติก  

รูป    1 ปริมาณการส งออกยางธรรมชาติของไ ย 
 ปร ย    ย ป ี2560 ก  ปี 2561 ( ดือ กรกฎาคม) 
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29.34 น้ ายางข้นขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.58 ยางคอมพาวด์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.06 และ ยางอ่ืนๆ ปรับตัวลดลง        
ร้อยละ 46.56 (ตารางที่ 3)   

   ส าหรับภาพรวมปริมาณการส่งออกสะสม         
7 เดือน ปี 2561 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที่ 2,170,577 ตัน 
โดยยางแท่งมีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 40.45 ปริมาณการ
ส่งออก 878,082 ตัน รองลงมาเป็นน้ ายางข้นสัดส่วน    
ร้อยละ 34.50 ปริมาณการส่งออกสะสม 748,884 ตัน และ
ที่ เห ลื อจะ เป็ น  ยางแผ่ น รมควั น ร้ อยละ  15 .51               
ยางคอมพาวด์ ร้อยละ 5.28 และ ยางอ่ืนๆ ร้อยละ 4.25  
(รูปที่ 2 และ ตารางที่ 3)  
 
 
 
 
 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนกรกฎาคม 2561 มีปริมาณ 3,345 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนกรกฎาคม           
ปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณ 1,568 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 113.33 โดยไทยน าเข้ายางคอมพาวด์จากประเทศโปแลนด์เป็นส่วน
ใหญ่ ตามมาด้วย ญี่ปุ่น (ตาราง 4)  
   
ราคายาง 

 ราคายางพาราเฉลี่ยเดือนกรกฎาคม 2561 ราคา
ยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลายปัจจัยกดดัน 
อาทิ ราคายางพาราตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ และตลาด
โตเกียวที่ราคามีแนวโน้มในทิศทางลงมาตลอด แลผู้
ประกอบที่ จะต้องส่งออกไม่ เร่งซื้อวัตถุดิบมากนัก 
เนื่องจากมีการสะสมวัตถุดิบไว้ในสต็อกมาตลอดในช่วงที่
ราคายางพาราตกต่ า (ตารางที่ 5)  
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ห  วย: ต  

   มา: ศูนย์สารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสตกิ
       

รูป    2 ส ดส ว และปริมาณการส งออกยางธรรมชาติของไ ยสะสม 
 ดือ  ม.ค. – ก.ค. 2561 
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ราคายางแผ  รมคว   ช       ต ก ยว  C&F) ยางแผ  รมคว   ช       สิงค์ ปร์   F.O.B)
ยางแ  ง  กรุง       F.O.B)    ายางข้   กรุง       F.O.B)

   มา: การยางแห่งประเทศไทย                                                          จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 
 

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 กรกฎาคม 
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แ ว  ้มอุตสาหกรรมและราคายาง 

 

แนวโน้มการผลิตยางธรรมชาติอาจจะต้องรอหมดช่วงมรสุม หรือภาวะน้ าท่วมในหลายพ้ืนที่ก่อน ถึงจะเข้าสูภาวะ
ปกติ แต่ภาครัฐอาจจะมีการสนับสนุนมาตรการลดผลผลิตยางพาราเพิ่มเติมเพ่ือลดปริมาณยางพาราโดยการสนับสนุนการ
โค่นต้นยางเพ่ือพยุงราคาซึ่งจะส่งผลต่อการผลิตยางธรรมชาติและราคายางพารา 

  

แนวโน้มราคายางพาราคาดว่าจะมีการปรับตัวลงต่อ เนื่องจากระดับสต็อกยางจีนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่โดยอยู่ที่ 
537,249 ตัน (ณ วันที่ 3 ส.ค. 2561) และแรงกดดันจากราคายางพาราตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้และตลาดโตเกียว อาจจะ
ต้องรอติดตามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางด้วยการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เพาะปลูกนั้นๆ ซึ่งจะส่งผลลดปริมาณอุปทานยางในตลาดได้ส่วนหนึ่ง 

 

แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียวมีความพยายามที่จะไปยืนเหนือราคา 175 เยน ซึ่งถ้าหากว่าสามารถ
ยืนระยะเหนือ 175 เยนได้ในระดับหนึ่งจะมีโอกาสไปทดสอบบริเวณ 180 เยน ได้  

 

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ คาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบ 65 – 70 เหรียญต่อบาร์เรล ช่วง ส.ค. – ก.ย. นี้ก่อนในเบื้องต้น  
 
 

 
 

 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนกรกฎาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี
รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งและรถกระบะปรับตัวลดลงร้อยละ 2.87 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.77 ยางนอกรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.08 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.76      
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.99 ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.85 และ     
ยางหล่อดอกปรับตัวลดลงร้อยละ 18.68 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ 1,545 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2560 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,540 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.32 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 

 
สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนกรกฎาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี
รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งและรถกระบะปรับตัวลดลงร้อยละ 2.90 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 0.65 ยางนอกรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.23 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 33.77 ยางในรถบรรทุก

อุตสาหกรรมผลติภ ณฑ์ยาง 
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และรถโดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 0.20 ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.04 และยางหล่อดอกปรับตัวลดลง    
ร้อยละ 17.27 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนกรกฎาคม 2561 อยู่ที่ 280 ล้านชิ้น (ประมาณการ
จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560   
ที่มีปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 260 ล้านชิ้นหรือขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.69 (ตารางที่ 2)  

 
 การส่งออกและตลาดส่งออก 
 

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย
ในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลค่า 694 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า701 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.00 (รูปที่  4) และเมื่อ
เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 ที่มีมูลค่า 620 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.94 (ตารางที่ 6) โดย
ผลิตภัณฑ์หลักหมวดยางล้อ ตลาดส่งออกส าคัญยังคง
เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ถุงมือยาง ตลาดส่งออกส าคัญ
เป็นประเทศสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ ่

 
 
 

 
 
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 7 เดือน      
ปี 2561 อยู่ที่ 4,649 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์ยาง
ล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 61.97 มูลค่า 2,881 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  รองมาคื อ  ถุ งมื อยางร้อยละ 14.43 
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 10.69 ท่อยางร้อยละ 4.90 ยางยืด
ร้อยละ 3.74 ถุงยางอนามัยร้อยละ 2.17 และ สายพาน
ร้อยละ 2.09 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 สถาบันพลาสติก

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

2,881 , 
61.97%

671 , 14.43%

228 , 4.90%

174 , 3.74%

101 , 2.17%
97 , 2.09% 497 , 

10.69%

ยางล้อ  ุงมือยาง   อยาง ยางยืด

 ุงยางอ าม ย สาย า ผลิตภ ณฑ์อื   

ห  วย: ล้า  USD

   มา  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
จัดท าโดย สถาบันพลาสติก      

รูป    5 ส ดส ว และมูลค าการส งออกผลิตภ ณฑย์างของไ ยสะสม 
 ดือ  ม.ค. – ก.ค. 2561 



 

 
5 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลค่า 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น
จากเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.71 โดยมีรายละเอียดตาม
ผลิตภัณฑ์ดังนี้ ยางล้อขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.08 สายพานขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.67 และผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.98 (ตารางที่ 7) โดย ยางล้อน าเข้าจากจีนเป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย ญี่ปุ่น สายพานน าเข้าจากจีน
และญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ 

 
แ ว  ้มอุตสาหกรรม  
 

 แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางฯ ยังเติบโตได้ เนื่องจากช่วงนี้ได้เปรียบจากต้นทุนของวัตถุดิบที่ราคาถูก 
แต่การขายภายในประเทศอาจจะลดลงบ้างในบางผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น กลุ่มยางล้อเนื่องจากเข้าช่วงหน้าฝน ลูกค้าส่วน
ใหญ่เป็นเกษตกร ท าให้ไม่มีผลผลิตออกมาค้าขาย ส่งผลให้รายได้รับลดลง จึงยังไม่มีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในช่วงนี้ 
 ด้านการส่งออกช่วงนี้อาจจะได้รับอานิสงค์จากค่าเงินบาท แต่ผลกระทบจากสงครามการค้าระวห่างสหรัฐฯ และ 
จีน ยังไม่สิ้นสุด และเริ่มรุกรามมาถึงสหรัฐฯ จะพิจารณาทบทวนการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) 
โดยรอบแรกมุ่งเน้นไปที่ 25 ประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตไม้อบแห้งเดือนกรกฎาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2560 ร้อยละ 0.14 
 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนกรกฎาคม 2561  (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
40.75 (ตารางที ่1)  
 
 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายไม้อบแห้งในเดือนกรกฎาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคมปีทีผ่่านมาร้อยละ 5.43 
ส่วนภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนกรกฎาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จาก

การส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาร้อยละ 28.33 
(ตารางที่ 2) 

 
 
 

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภ ณฑ์จากไม ้
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  

    ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง
เรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยใน
เดือนกรกฎาคม 2561 มีมูลค่า 214 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ลดลงจากเดือนที่แล้วที่มีมูลค่า 237 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือลดลงร้อยละ 9.70 และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2560 ที่มีมูลค่าการส่งออก 270 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 20.74 (รูปที่ 6 และตารางที่ 8) โดยไม้แปรรูปส่วน
ใหญ่ส่งออกไปที่จีนเป็นหลัก ส่วนแผ่นชิ้นไม้อัดส่งไปกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลาง และ เกาหลีใต้ เป็นหลัก 

 
 
 

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 7 เดือน ปี 2561       
มีมูลค่าการส่งออก 1,670 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มไม้
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 1,410 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 84.43 รองลงมาคือ เครื่องเรือนไม้
และชิ้นส่วนร้อยละ 11.02 ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 2.69 
และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 1.86 ตามล าดับ  (ตารางที่ 
8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  

 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนกรกฎาคม 
2561 มีมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 5.88 (ตาราง 9) โดยไทยน าเข้าไม้แปรรูปจากมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนไม้แผ่นน าเข้าจาก จีน และ มาเลเซียเป็น
หลัก  
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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 สถาบันพลาสติก
       

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

1,410 , 
84.43%

184 , 
11.02%

31 , 1.86% 45 , 2.69%

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

   มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จัดท าโดย สถาบันพลาสติก       

 

ห  วย: ล้า  USD

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



 

 
7 

ราคาไม้ยาง 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 0.74 บาทต่อกิโลกรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วขึ้นไป ราคา 
1.91 บาทต่อกิโลกรัม ไม่แยกขนาดไม้ 0.60 บาทต่อกิโลกรัม (ที่มา สกย.อ.เมืองสตูล) (ราคาช่วงวันที่ 16-31 กรกฎาคม 
2561) ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
 
แ ว  ้มอุตสาหกรรมไม้ยาง ารา  
 

 อุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูปด้านการผลิตยังคงทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่อาจจะได้ผลกระทบด้าน
ความชื้นจากบางพ้ืนที่ทีเ่จอมรสุมฝนตกหนัก ด้านการแปรรปูเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล อาจจะได้รบัผลกระทบในประเด็นเรื่อง
ของค่ารบัซ้ือไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ ที่ซื้อจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และเรื่องใบอนุญาตโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 ด้านการส่งออกนั้นยังได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศจีนใช้มาตรการสิ่งแวดล้อมเข้มงวดที่จะสั่งปิดโรงงานที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ ท าให้ความต้องการไม้แปรรูปลดลง และภาคอสังหาฯ ในจีนเริ่มชะลอตัวคลายความร้อนแรงลง ท าให้ความ
ต้องการเฟอรน์ิเจอรจ์ากไทยลดลงด้วย  
  
                                                     .............................................................. 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2560 และปี 2561 (กรกฎาคม) 
 

 
 

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

 

ประเภท 2560
2560 2561 2560 2561 7 เดือน ก.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 122,668      63,993         69,067         10,493         9,150          7.93 -12.80
ยางแท่ง (ตัน) 914,069      533,028       510,605       65,892         73,204         -4.21 11.10
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่/รถกระบะ (เส้น) 31,223,408  18,020,077   17,928,823   2,649,586    2,573,578    -0.51 -2.87
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 3,335,289    1,949,529    2,043,052    276,077       278,206       4.80 0.77
ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 22,985,812  13,341,706 12,352,528   2,043,589    1,878,563    -7.41 -8.08
ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 787,192      420,161       491,374       67,878         55,141         16.95 -18.76
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,873,508    1,113,424    1,107,230    154,671       167,022       -0.56 7.99
ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 39,138,327  22,886,106   23,935,145   3,515,359    3,204,258    4.58 -8.85
ยางหล่อดอก (เส้น) 167,400      92,271         104,582       15,607         12,691         13.34 -18.68
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านชิ้น) 18,311        10,118         10,885         1,540          1,545          7.58 0.32
ไม้

ไม้อบแห้ง (แผ่น) 48,568,910  29,033,631   33,484,381   4,109,187    4,114,797    15.33 0.14
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ชิ้น) 3,871,486    2,206,009    2,372,802    253,203       356,374       7.56 40.75

  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

*เดือนกรกฎาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Everage

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ม.ค.-ก.ค.* ก.ค.*

ประเภท 2560
2560 2561 2560 2561 7 เดือน ก.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 25,096        15,171          16,045          2,224          2,692          5.76 21.04
ยางแท่ง (ตัน) 53,893        28,338          33,859          2,580          4,516          19.48 75.04
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่/รถกระบะ (เส้น) 21,162,831  12,394,834    11,945,987    1,796,462    1,744,359    -3.62 -2.90
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,771,817    1,627,323      1,679,340      231,043       232,543       3.20 0.65
ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 18,370,391  10,647,166    9,643,389      1,623,840    1,457,643    -9.43 -10.23
ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 131,743      69,306          189,969        13,312         8,816          174.10 -33.77
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,614,642    964,759        915,193        137,364       137,089       -5.14 -0.20
ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 29,643,196  16,457,757    18,333,485    2,487,748    2,362,462    11.40 -5.04
ยางหล่อดอก (เส้น) 109,634      62,178          65,397          10,108         8,362          5.18 -17.27
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านชิ้น) 3,145         1,498        2,207            260             280             47.33 7.69
ไม้

ไม้อบแห้ง (แผ่น) 26,120,277  13,752,169 15,828,908 2,259,521  2,136,824  15.10 -5.43
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ชิ้น) 591,574      320,338     389,621     46,563      59,752      21.63 28.33

  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 

ก.ค.*

*เดือนกรกฎาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Everage

ม.ค.-ก.ค.*
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ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2560 และปี 2561 (กรกฎาคม) 
 

 
 

ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2560 และปี 2561 (กรกฎาคม) 
 

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดล่วงหน้าตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2560 และปี 2561 (กรกฎาคม) 
 

 

2560 2561 2560 2561 7 เดือน ก.ค.
ยางแผ่นรมควัน 708,901           356,173           336,683             53,472 45,325      -5.47 -15.24
ยางแท่ง 1,583,534        963,734           878,082             98,278      127,116    -8.89 29.34
น้ ายางข้น* 1,185,942        644,045           748,884             103,306    105,975    16.28 2.58
ยางคอมพาวด์** 151,311           83,855             114,706             11,981      15,103      36.79 26.06
ยางอ่ืนๆ 182,589           44,153             92,222               18,347      9,805        108.87 -46.56

รวม 3,812,277     2,091,960     2,170,577       285,384  303,324  3.76 6.29
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

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

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

2560 2561 2560 2561 7 เดือน ก.ค.
ยางแผ่นรมควัน 40                   40              -                    20            -           n/a -100.00
ยางแท่ง 361                 82                   134                   41            25            63.41 -39.02
น้ ายางข้น* 2,258              1,235          779                   262          89            -36.92 -66.03
ยางคอมพาวด์** 20,253             10,312             16,445               1,245        3,231        59.47 159.52
ยางอ่ืนๆ 2                    2                    -                    -           -           -100.00 n/a

รวม 22,914         11,671         17,358           1,568     3,345     48.73 113.33
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

ประเภทยาง 2560 ม.ค.-ก.ค. ก.ค.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

หน่วย: ตัน
% เปล่ียนแปลง

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
ประเภทยาง 2560 2560

 (เฉล่ียท้ังปี) ก.ค. มิ.ย. ก.ค. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 หาดใหญ่ 60.65 51.47 45.64 43.53 -15.43 -4.62
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 กรุงเทพ (F.O.B) 69.44 59.47 52.46 50.14 -15.69 -4.42
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 โตเกียว (C&F) 69.47 59.49 50.54 49.28 -17.16 -2.49
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 67.56 58.76 50.49 48.44 -17.56 -4.06
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 59.79 52.43 46.93 44.93 -14.30 -4.26
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 45.62 40.3 37.49 35.75 -11.29 -4.64
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 (กรกฎาคม) 
 

 
 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2560 และปี 2561 (กรกฎาคม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2560 2561 7 เดือน ก.ค.
ยางล้อ 4,585      2,587          2,881          394             434             11.36 10.15
ถุงมือยาง 1,056      591             671             89               102             13.54 14.61
ท่อยาง 350        194             228             28               33               17.53 17.86
ยางยืด 294        163             174             21               22               6.75 4.76
ถุงยางอนามยั 160        85               101             12               14               18.82 16.67
สายพาน 160        90               97               13               14               7.78 7.69
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 804        468             497             63               75               6.20 19.05

รวม 7,409      4,178       4,649       620         694         11.27 11.94
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

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

2560
ก.ค.

2560 2561 2560 2561 7 เดือน ก.ค.
ยางล้อ 428           251             298             39               48               18.73 23.08
ท่อยาง 165           95               110             15               15               15.79 0.00
สายพาน 91             50               44               6                7                -12.00 16.67
ปะเก็น/ซีลยาง 46             27               27               4                4                0.00 0.00
ถุงมือยาง 41          23               30               4                4                30.43 0.00
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 504           287             315             43               46               9.76 6.98

รวม 1,275      733         824         111         124         12.41 11.71
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

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

 

 

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

 

   
 

ประเภท
2560 2561 2560 2561 7 เดือน ก.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,471      1,364     1,410     231       179       3.37 -22.51
    - ไม้แปรรูป 1,505     811       799       142       91         -1.48 -35.92
        - ไม้ยางพาราแปรรูป 3           3              0.00 0.00 0.00 -100.00 n/a
        - ไม้แปรรูปอ่ืนๆ 1,502        808          799          142          91            -1.11 -35.92
    - ไม้แผ่น 966        553       611       89         88         10.49 -1.12
        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 35         28            45            2              3              60.71 50.00
        - แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 931        525          566          87            85            7.81 -2.30
เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 321        174       184       26         23         5.75 -11.54
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 48         28         31         5           5           10.71 0.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 90         52         45         8           7           -13.46 -12.50

รวม 2,930      1,618     1,670     270       214       3.21 -20.74
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

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

ประเภท
2560 2561 2560 2561 7 เดือน ก.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 418        227       270       37         37         18.94 0.00
    - ไม้แปรรูป 248        143       131       23         20         -8.39 -13.04
        - ไม้ยางพาราแปรรูป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a
        - ไม้แปรรูปอ่ืนๆ 248           143          131          23            20            -8.39 -13.04
    - ไม้แผ่น 170        84         139       14         17         65.48 21.43
        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 152        74            127          12            16            71.62 33.33
        - แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 18         10            12            2              1              20.00 -50.00
เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 115        57         82         9           12         43.86 33.33
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 27         16         15         2           2           -6.25 0.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 28         12         34         3           3           183.33 0.00

รวม 588        312       401       51         54         28.53 5.88
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

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

ก.ค. % เปล่ียนแปลง


