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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนตุลาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยางแผ่น
ปรับตัวลดลงร้อยละ 31.14 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 4.76 (ตาราง 1)  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนตุลาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 โดยมีข้อมูลดังนี้    
ยางแผ่นขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 38.96 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 3.62 ตามล าดับ (ตาราง 2) 
 
 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในเดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ 321,883 ตัน ลดลงจากเดือนที่แล้ว ที่มีปริมาณ
การส่งออกอยู่ที่ 310,229 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 13.83 (รูปที่ 1)  

 

                            
 
โดยยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่ส่งออกไปญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน และ อินเดีย เป็นส่วนใหญ่ ยางแท่งส่งออกไปจีน 

เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ และ อินเดีย ยางคอมพาวด์ส่งออกไปจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา 
เป็นส่วนใหญ ่เป็นส่วนใหญ ่ส่วนน้ ายางข้นส่งออกไปที ่มาเลเซีย และ จีน เป็นส่วนใหญ่  
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    า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสติก
       

การ ติ  ต (%)

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

อุตสา กรร  าง รร ชาติ 

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

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ ส าบันพลาสติก  
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และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ปี 2560 ที่มีปริมาณการส่งออก 325,442 ตัน พบว่า ปี 2561 มี
ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 1.09 แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 47.66 
ยางแท่งขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.42 น้ ายางข้นขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.49 ยางคอมพาวด์ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.25 และ 
ยางอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 62.55 (ตารางที่ 3)   

 

   ส าหรับภาพรวมปริมาณการส่งออกสะสม 10 เดือน ปี 2561 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที่ 3,085,998 ตัน โดยยางแท่งมี
สัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 40.89 ปริมาณการส่งออก 1,261,753 ตัน รองลงมาเป็นน้ ายางข้น สัดส่วนร้อยละ 35.31 ปริมาณการส่งออก
สะสม 1,089,525 ตัน และที่เหลือจะเป็น ยางแผ่นรมควันร้อยละ 15.19 ยางคอมพาวด์ ร้อยละ 5.03 และ ยางอ่ืนๆ ร้อยละ 3.59  
(รูปที่ 2 และ ตารางที่ 3)  

 

 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนตุลาคม 2561 มีปริมาณ 3,371 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา ที่มี
ปริมาณ 2,228 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 51.30 (ตาราง 4) 
 ราคา าง 
   

 
 

      
 
 
 
 
 
 

 

468,763 , 
15.19%

1,261,753 , 
40.89%

1,089,525 , 
35.31%

155,222 , 
5.03%

110,735 , 
3.59%

                                                 

   ว : ต  

    า: ศูนย์สารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสตกิ
       

รูป    2 ส ดส ว และปริ าณการส งออก าง รร ชาติของไ  สะส  
 ดือ   .ค. – ต.ค. 2561 
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    า: การยางแห่งประเทศไทย                                                          จัดท าโดย ส าบันพลาสติก 
 

2559

   ว :  า /กิ ลกร  

2560 2561

รูป    3 ราคา าง  ประ  ศไ   ตลาดล วง  ้า ต ก  วและสิงค ปร ์
ประจ า ดือ ตุลาค  (ตาราง    5) 
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แ ว  ้ อุตสา กรร และราคา าง 
 

แนวโน้มการผลิตยางธรรมชาติคาดว่าชะลอตัวต่อเนื่อง เนื่องจากราคายางไม่จูงใจต่อการเก็บเกี่ยวและอีกส่วนเป็น
เพราะการจ้างกรีดเนื่องจากบางพ้ืนที่เพาะปลูกมีการรับจ้างกรีดยางโดยตกลงแบ่งรายได้กันระหว่างเจ้าของสวนและคน
รับจ้างกรีด เมื่อราคายางปรับตัวลงมามากท าให้การจ้างกรีดไม่คุ้มต่อต้นทุนเช่น ค่าปุ๋ย หรือค่าบ ารุงรักษา ท าให้ผลผลิต
ยางธรรมชาติลดลงตามไปด้วย 

แนวโน้มราคายางธรรมชาติ ราคาปรับตัวต่ าลงมาใกล้เคียง ปี 2559 ซึ่งยังไม่สามาร คาดเดาแนวดน้มได้ชัดเจนว่า
ราคาจะปรับตัวลงต่แหรือไม่ เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาแต่ยังไม่สามาร สรุปผลได้ง่าย อาทิ การกรีด
กันการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ราคาน้ ามันดิบที่ลดลง ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีค่อนข้างจะชะลอตัว เป็นต้น  

 

แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียวเคลื่อนไหวในกรอบ 150 – 160 เยน   
 

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ คาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบ 51-55 เหรียญต่อบาร์เรล หากราคาปรับตัวต่ ากว่า 50 เหรียญ
ต่อบาร์เรลมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงไป ึง 40 เหรียญต่อบาร์เรล 

 
 

 
 

 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนตุลาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ
ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้        
ยางนอกร ยนต์นั่งและร กระบะปรับตัวลดลงร้อยละ 3.76 ยางนอกร บรรทุกและร โดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 1.64 
ยางนอกร จักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.83 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 27.70 ยางในร บรรทุกและร 
โดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.78 ยางในร จักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 8.21 และ ยางหล่อดอกปรับตัวลดลง
ร้อยละ 15.31 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิต ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ เดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ 1,573 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 
2560 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,659 ล้านชิ้น หรือลดลงร้อยละ 5.18 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 

 
สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนตุลาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียด
ดังนี้ ยางนอกร ยนต์นั่งและร กระบะขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.15 ยางนอกร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
9.03 ยางนอกร จักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.28 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 29.00 ยางในร บรรทุกและร 
โดยสารขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.85 ยางในร จักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.07 และยางหล่อดอกขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 17.16 (ตารางที่ 2) 

อุตสา กรร ผลติภ ณฑ์ าง 
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 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่าย ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ เดือนตุลาคม 2561 อยู่ที่ 217 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก
ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ที่มี
ปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 335 ล้านชิ้น หรือปรับตัวลดลงร้อยละ 35.22 (ตารางที่ 2)  

 
 
 การส่งออกและตลาดส่งออก 
ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนตุลาคม 2561 มีมูลค่า 719 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจาก

เดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 686ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.81 (รูปที่ 4) และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ที่มี
มูลค่า 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.13 (ตารางที่ 6) โดยผลิตภัณฑ์หลักหมวดยางล้อ ตลาดส่งออกส าคัญยังคง
เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา  ุงมือยาง ตลาดส่งออกส าคัญเป็นประเทศสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ 

 

 
 

 
 

 
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 10 เดือน      
ปี 2561 อยู่ที่ 6,777 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์ยาง
ล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 62.18 มูลค่า 4,214       ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  รองมาคื อ   ุ งมื อยางร้อยละ 14.55 
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 10.64 ท่อยางร้อยละ 4.85     ยาง
ยืดร้อยละ 3.60  ุงยางอนามัยร้อยละ 2.18 และ สายพาน
ร้อยละ 1.99 ตามล าดับ (รูปที่ 5)  
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การ ติ  ต (%)

    า  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสติก
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 างล้อ  ุง ือ าง   อ าง  าง ืด

 ุง างอ า   สา  า ผลิตภ ณฑ์อื   

   ว : ล้า  USD

    า  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
จัดท าโดย ส าบันพลาสติก      

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

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

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนตุลาคม 2561 มีมูลค่า 83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก
เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 20.95 โดยมีรายละเอียดตามผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
ยางล้อขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ42.86 ท่อยางขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.29 ปะเก็น/ซีลยางขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.0 
และผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 97.62 (ตารางที่ 7)  

 
แ ว  ้ อุตสา กรร   
 

 แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางฯ คาดว่าจะชะลอตัวเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายปี เนื่องจากความต้องการสินค้า
จากต่างประเทศน่าจะชะลอตัวตามธรรมชาติเนื่องจากเข้าใกล้เทศกาลหยุดยาวช่วงปีใหม่ 
 การส่งออกคาดว่าจะปรับตัวลดลง เนื่องจากเข้าใกล้เทศกาลปีใหม่ และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก และ 
กลาง trade war ระหว่างสหรัฐฯและจีน 
 ราคาน้ ามันดิบปรับตัวลดลงและค่อนข้างผันผวน เนื่องจากระดับอุปทานน้ ามันดิบรวมอยู่ในระดับสูง และยังมี
ปริมาณการผลิตจาก shale oil ที่จะส่งผลเมื่อราคาน้ ามันดิบเริ่มปรับตัวสูงขึ้นจน ึงจุดคุ้มทุนของการกลันน้ ามันดิบจาก
ชั้นหินดินดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตไม้อบแห้ งเดือนตุลาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 17.50 
 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนตุลาคม 2561  (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.27 (ตารางที ่
1)  
 
 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายไม้อบแห้งในเดือนตุลาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนตุลาคมปีทีผ่่านมาร้อยละ 14.86 
ส่วนภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนตุลาคม 2561 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาร้อยละ 27.75 (ตาราง
ที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุตสา กรร ไ  ้และผลิตภ ณฑ์จากไ  ้
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  
 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ 

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยในเดือนตุลาคม 
2561 มีมูลค่า 196 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนที่แล้ว
ที่มีมูลค่า 201 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 2.49 
และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2560 ที่มีมูลค่าการส่งออก 
269 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 27.14 (รูปที่ 6 และ
ตารางที่ 8)  

 
 
 
 
 
 

 

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 10 เดือน ปี 2561       
มีมูลค่าการส่งออก 2,309 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มไม้แปร
รูปและผลิตภัณฑ์ ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด  1,939 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 83.98 รองลงมาคือ เครื่องเรือนไม้และ
ชิ้นส่วนร้อยละ 11.26 ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 2.90 และ
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 1.86 ตามล าดับ  (ตารางที่ 8 และ 
รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนตุลาคม 
2561 มีมูลค่า 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึน้จากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 48.94 (ตาราง 9)  
 
 
 
 
 

รูป    7 ส ดส ว และ ูลค าการส งออกไ ้  ครื อง รือ ไ ้ และ 
ผลิตภ ณฑ์ไ ้ของไ  สะส   ดือ   .ค. – ส.ค. 2561     
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   ว : ล้า  USD

2560 2561 การ ติ  ต       การ ติ  ต       

การ ติ  ต (%)

    า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    จัดท าโดย ส าบันพลาสติก
       รูป    6  ูลค าการส งออกไ ้  ครื อง รือ ไ ้ และผลิตภ ณฑ์ไ ้ของไ  

 ปร        ปี 2560 ก  ปี 2561 (ตุลาค )     

1,939 , 
83.98%

260 , 
11.26%

43 , 1.86% 67 , 2.90%

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

    า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จัดท าโดย ส าบันพลาสติก       

 

   ว : ล้า  USD
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ราคาไ ้ าง ารา 
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ราคา 1.90 – 2.10 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศของ
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 
(สามาร ดูราคาไมย้างพาราแปรรูปได้ที่ : http://www.tpa-rubberwood.org/price.php)  
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อน (ราคาประกาศรับซื้อ ณ โรงงาน (เฉลี่ยทุกโรงงาน)) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ วขึ้นไป              
ร า ค า  1 .8 1  บ าท ต่ อ กิ โล ก รั ม  (ที่ ม า  ส ก ย .อ .เมื อ งส ตู ล ) (ร า ค าช่ ว ง วั น ที่  1 6 -3 1  ตุ ล า ค ม  2 5 6 1 )                                             
ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
 
แ ว  ้ อุตสา กรร ไ ้ าง ารา  
 

 อุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูปด้านการผลิตไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่อาจจะมีประเด็นเรื่องราคารับซื้อไม้ และ
มาตรฐาน FSC และ CoC ที่จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกไม้แปรูปไปต่างประเทศที่บางประเทศต้องการการรับรอง
มาตรฐานเหล่านี้ 
  
                                                     .............................................................. 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2560 และปี 2561 (ตุลาคม) 
 

 
 

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

 

ประเภท 2560
2560 2561 2560 2561 10 เดือน ต.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 122,668      87,960         96,215         12,981         8,939          9.38 -31.14
ยางแท่ง (ตัน) 914,069      678,290       735,586       75,249         71,670         8.45 -4.76
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่/รถกระบะ (เส้น) 31,223,408  23,456,590   25,922,566   2,619,529    2,520,925    10.51 -3.76
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 3,335,289    2,515,091    2,936,811    277,532       272,983       16.77 -1.64
ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 22,985,812  17,481,474 17,706,874   1,968,880    1,834,308    1.29 -6.83
ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 787,192      571,820       725,900       76,137         55,047         26.95 -27.70
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,873,508    1,415,433    1,573,205    137,654       163,503       11.15 18.78
ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 39,138,327  29,327,072   34,007,704   3,429,805    3,148,344    15.96 -8.21
ยางหล่อดอก (เส้น) 167,400      123,121       153,176       15,172         12,849         24.41 -15.31
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านชิ้น) 18,311        13,349         16,818         1,659          1,573          25.99 -5.18
ไม้

ไม้อบแห้ง (แผ่น) 48,568,910  36,851,352   47,919,143   3,540,719    4,160,240    30.03 17.50
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ชิ้น) 3,871,486    2,865,849    3,253,682    353,220       352,282       13.53 -0.27

  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

*เดือนตุลาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Everage

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ม.ค.-ต.ค.* ต.ค.*

ประเภท 2560
2560 2561 2560 2561 10 เดือน ต.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 25,096        19,705          23,163          1,884          2,618          17.55 38.96
ยางแท่ง (ตัน) 53,893        38,297          48,463          4,610          4,443          26.55 -3.62
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่/รถกระบะ (เส้น) 21,162,831  16,009,615    17,158,858    1,703,879    1,706,363    7.18 0.15
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,771,817    2,097,208      2,381,966      208,684       227,530       13.58 9.03
ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 18,370,391  13,937,521    13,644,251    1,583,534    1,420,776    -2.10 -10.28
ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 131,743      92,651          312,819        14,357         10,193         237.63 -29.00
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,614,642    1,239,399      1,259,074      118,161       133,344       1.59 12.85
ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 29,643,196  21,882,170    26,228,792    2,645,601    2,326,241    19.86 -12.07
ยางหล่อดอก (เส้น) 109,634      81,686          97,898          8,972          10,512         19.85 17.16
ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านชิ้น) 3,145         2,210        2,934            335             217             32.76 -35.22
ไม้

ไม้อบแห้ง (แผ่น) 26,120,277  18,472,271 21,325,229 2,486,307  2,116,951  15.44 -14.86
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ชิ้น) 591,574      423,502     532,973     46,163      58,971      25.85 27.75

  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

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ต.ค.*

*เดือนตุลาคม 2561 ประมาณการโดยวิธี Moving Everage

ม.ค.-ต.ค.*
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ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2560 และปี 2561 (ตุลาคม) 

 

 
ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2560 และปี 2561 (ตุลาคม) 

 

 
ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดล่วงหน้าตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2560 และปี 2561 (ตุลาคม) 

 
 

2560 2561 2560 2561 10 เดือน ต.ค.
ยางแผ่นรมควัน 708,901           565,775           468,763             70,198 36,743      -17.15 -47.66
ยางแท่ง 1,583,534        1,308,405        1,261,753           118,545    149,867    -3.57 26.42
น้ ายางข้น* 1,185,942        965,230           1,089,525           108,979    118,232    12.88 8.49
ยางคอมพาวด์** 151,311           119,934           155,222             11,045      10,797      29.42 -2.25
ยางอ่ืนๆ 182,589           94,886             110,735             16,675      6,244        16.70 -62.55

รวม 3,812,277     3,054,230     3,085,998       325,442  321,883  1.04 -1.09
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

ต.ค. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2560 ม.ค.-ต.ค.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

หน่วย: ตัน

2560 2561 2560 2561 10 เดือน ต.ค.
ยางแผ่นรมควัน 40                   40              20                     -           -           -50.00 n/a
ยางแท่ง 361                 134                 224                   43            30            67.16 -30.23
น้ ายางข้น* 2,258              1,861          1,099                 262          101          -40.95 -61.45
ยางคอมพาวด์** 20,253             16,402             23,942               1,923        3,240        45.97 68.49
ยางอ่ืนๆ 2                    2                    -                    -           -           -100.00 n/a

รวม 22,914         18,439         25,285           2,228     3,371     37.13 51.30
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

ประเภทยาง 2560 ม.ค.-ต.ค. ต.ค.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

% เปล่ียนแปลง
หน่วย: ตัน

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
ประเภทยาง 2560 2560

 (เฉล่ียท้ังปี) ต.ค. ก.ย. ต.ค. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 หาดใหญ่ 60.65 47.52 41.19 40.42 -14.94 -1.87
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 กรุงเทพ (F.O.B) 69.44 55.82 47.49 47.19 -15.46 -0.63
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 โตเกียว (C&F) 69.47 57.55 45.2 45.52 -20.90 0.71
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 67.56 54.29 46.64 46.3 -14.72 -0.73
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 59.79 49.3 44.59 44.22 -10.30 -0.83
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 45.62 37.26 33.98 33.79 -9.31 -0.56
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 (ตุลาคม) 
 

 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2560 และปี 2561 (ตุลาคม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2560 2561 10 เดือน ต.ค.
ยางล้อ 4,585      3,776          4,214          390             458             11.60 17.44
ถุงมือยาง 1,056      866             986             88               106             13.86 20.45
ท่อยาง 350        287             329             30               33               14.63 10.00
ยางยืด 294        243             244             26               22               0.41 -15.38
ถุงยางอนามยั 160        130             148             15               15               13.85 0.00
สายพาน 160        130             135             13               11               3.85 -15.38
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 804        669             721             68               74               7.77 8.82

รวม 7,409      6,101       6,777       630         719         11.08 14.13
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

ประเภทยาง ม.ค.-ต.ค.
2560

ต.ค.
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลง

2560 2561 2560 2561 10 เดือน ต.ค.
ยางล้อ 428           358             449             35               50               25.42 42.86
ท่อยาง 165           137             157             14               16               14.60 14.29
สายพาน 91             75               66               7                7                -12.00 0.00
ปะเก็น/ซีลยาง 46             39               39               4                5                0.00 25.00
ถุงมือยาง 41          33               41               3                4                24.24 33.33
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 504           419             335             42               1                -20.05 -97.62

รวม 1,275      1,061       1,087       105         83           2.45 -20.95
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ต.ค.ประเภทยาง 2560 ต.ค.
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ตาราง 8  มูลค่าการส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทยในปี 2560 และปี 2561 (ตุลาคม) 

 

 

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

 

 

ประเภท
2560 2561 2560 2561 10 เดือน ต.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,471      2,050     1,939     228       158       -5.41 -30.70
    - ไม้แปรรูป 1,505     1,251     1,073     139       81         -14.23 -41.73
        - ไม้ยางพาราแปรรูป 3           3              0.00 0.00 0.00 -100.00 n/a
        - ไม้แปรรูปอ่ืนๆ 1,502        1,248        1,073        139          81            -14.02 -41.73
    - ไม้แผ่น 966        799       866       89         77         8.39 -13.48
        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 35         33            54            2              3              63.64 50.00
        - แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 931        766          812          87            74            6.01 -14.94
เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 321        264       260       30         26         -1.52 -13.33
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 48         40         43         4           4           7.50 0.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 90         77         67         7           8           -12.99 14.29

รวม 2,930      2,431     2,309     269       196       -5.02 -27.14
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

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

ประเภท
2560 2561 2560 2561 10 เดือน ต.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 418        339       400       32         46         17.99 43.75
    - ไม้แปรรูป 248        208       205       20         27         -1.44 35.00
        - ไม้ยางพาราแปรรูป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a
        - ไม้แปรรูปอ่ืนๆ 248           208          205          20            27            -1.44 35.00
    - ไม้แผ่น 170        131       195       12         19         48.85 58.33
        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 152        116          177          10            17            52.59 70.00
        - แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 18         15            18            2              2              20.00 0.00
เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 115        89         126       10         17         41.57 70.00
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 27         22         23         2           3           4.55 50.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 28         21         44         3           4           109.52 33.33

รวม 588        471       593       47         70         25.90 48.94
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

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

ต.ค. % เปล่ียนแปลง


