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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนกรกฎาคม 2562 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยางแผ่น

ปรับตัวลดลงร้อยละ 45.60 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 29.94 (ตาราง 1)  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

➢ การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนกรกฎาคม 2562 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จาก

การส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีข้อมูล

ดังนี้ ยางแผ่นขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.17 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 13.71 ตามล าดับ (ตาราง 2) 

 

➢ การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยใน
เดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 289,433 ตัน ลดลงจาก
เดือนที่แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 295,105 ตัน 
หรือลดลงรอ้ยละ 1.92 (รูปที่ 1)  

โดยยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่ส่งออกไป ญี่ปุ่น  
สหรัฐฯ จีน บราซิล แคนาดา เป็นส่วนใหญ่ ตามล าดับ 
ยางแท่งส่งออกไป จีน  เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย 
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี ตามล าดับ น้ ายาง
ข้นส่งออกไปที่ มาเลเซีย และ จีน เป็นส่วนใหญ่ ยาง
คอมพาวด์ส่งออกไป อินเดีย จีน เป็นส่วนใหญ่  
ตามล าดับ 
และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ปี 

2561 ที่มีปริมาณการส่งออก 303,324 ตัน พบว่า ปี 2562 มีปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 3.18 แบ่งตามรายละเอียดแต่
ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 13.12 ยางแท่งขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.86 น้ ายางข้นปรับตัวลดลง
ร้อยละ 25.23 ยางคอมพาวด์ปรับตัวลดลงร้อยละ 44.69 และ ยางอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 61.76 (ตารางที่ 3)   
 

อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิ

  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทย    เดือนกรกฎาคม 2562 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ สถาบันพลาสติก  
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หน วย: ตัน

2562 2561 การเติ  ต       การเติ  ต       

ท  มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก
       

การเติ  ต (%)

รูปท   1 ปริมาณการส งออกยางธรรมชาติของไทย 
เปร ย เท ย ป ี2561 กั ปี 2562 (เดือนกรกฎาคม ) 
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   ส าหรับภาพรวมปริมาณการส่งออกสะสม        

7 เดือน ปี 2562 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที่ 2,006,756 ตัน 

โดยยางแท่งมีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 48.56 ปริมาณการ

ส่งออกสะสม 974,542 ตัน รองลงมาเป็นน้ ายางข้น สัดส่วน

ร้อยละ 32.56 ปริมาณการส่งออกสะสม 653,394 ตัน และ

ที่ เหลือจะแบ่งเป็น ยางแผ่นรมควันร้อยละ 14.14                 

ยางคอมพาวด์ ร้อยละ 3.11 และ ยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.63 

(รูปที่ 2 และ ตารางที่ 3)  
 

 

 
 
 
 

➢ การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนกรกฎาคม 2562 มีปริมาณ 3,463 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนกรกฎาคม            

ปีที่ผ่านมา ที่มปีริมาณ 3,345 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.36 (ตาราง 4) 
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653,394 , 
32.56%

62,493 , 3.11%
32,617 , 1.63%

                                                 

หน วย: ตัน

ท  มา: ศูนย์สารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสตกิ
       รูปท   2 สัดส วนและปริมาณการส งออกยางธรรมชาติของไทยสะสม 

เดือน ก.ค. 2562 
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ยางแผ นดิ  ชั น    หาด ห    ยางแผ นรมควัน ชั น    กรุงเทพ    F.O.B)
ราคายางแผ นรมควัน ชั น    ตเก ยว  C&F) ยางแผ นรมควัน ชั น    สิงค์ ปร์   F.O.B)
ยางแท ง  กรุงเทพ    F.O.B) น  ายางข้น  กรุงเทพ    F.O.B)

ท  มา: การยางแห่งประเทศไทย                                                          จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 
 

2559

หน วย:  าท/กิ ลกรัม

2560 2561 2562

รูปท   3 ราคายาง นประเทศไทย ตลาดล วงหน้า ตเก ยวและสิงค ปร์ 
 (ตารางท   5) 

 



 

 3 

แนว น้มอุตสาหกรรมและราคายาง 
 

แนวโน้มการผลิตยางธรรมชาติและราคายางพาราคาดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่อาจจะต้องรอติดตามผล
ตอบรับจากนโยบายภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นแผนประกันรายได้ให้แก่ชาวสวนยางพารา โดยจะเป็นการชดเชยรายได้ให้แก่
เกษตรกร รายละไม่เกิน 25 ไร่ ในการประกันราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีที่ราคา 60 บาทต่อกโิลกรัม ส่วนยางประเภทอ่ืน
ราคาจะลดหลั่นลงไปตามประเภทราคาที่ก าหนดไว้ในตลาด และแผนจากกระทรวงคมนาคมที่จะน ายางพารามาพัฒนา
ถนน โดยมีเป้าการใช้ยางอยู่ที่ 2 แสนตัน ซึ่งหากว่าทั้งสองนโยบายสามารถกระตุ้นการใช้ยางภานในประเทศได้ดี และ
สามารถซับอุปทานยางพาราส่วนเกินในตลาดได้ จะสามารถส่งผลดีต่อราคายางพารา และจะสามารถประวิงเวลาเพ่ือรอ
ติดตามผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และ จีน และภาพรวมเศรษฐกิจโลกซบเซาให้เบาบางลงได้  

 
แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียวคาดว่าช่วงนี้ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ 150 - 160 เยน 

 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนกรกฎาคม 2562 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี

รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.36 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้น     

ร้อยละ 3.39 ยางนอกรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.61 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.12 ยางใน

รถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 11.92 ยางในรถจักรยานยนต์ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.38 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 1,698 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่มีปริมาณ

การผลิตอยู่ที่ 1,898 ล้านชิ้น ลดลงร้อยละ 10.51 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 

 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

➢ การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนกรกฎาคม 2562 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี

รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 4.26 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.24        

ยางนอกรถจักรยานยนต์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.25 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.00 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร

ปรับตัวลดลงร้อยละ 27.30 ยางในรถจักรยานยนต์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.06 (ตารางที่ 2) 
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 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนกรกฎาคม 2562 อยู่ที่ 254 ล้านชิ้น (ประมาณการ

จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่

มีปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 228 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.40 (ตารางที่ 2) 

➢ การส่งออกและตลาดส่งออก 

 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของ

ไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่า 780 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 753 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.59 (รูปที่ 4) และเมื่อ

เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่มีมูลค่า 694 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.39 (ตารางที่ 6) โดยยาง

ล้อส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ถุงมือยางส่งออกไป

สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี

ญี่ปุ่น ท่อยางส่งออกไปสหรัฐฯ และ จีน เป็นหลัก ตามมา

ด้วย ญี่ปุ่น อินเดีย และแอฟริกาใต้ เป็นส่วนใหญ่ ยางยืด

ส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ ถุงยางฯส่งออกไป สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง  เป็นส่วนใหญ่ สายพานส่งออกไป สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ 

ตามมาด้วย จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ตามล าดับ 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 7 เดือน 

ปี 2562 อยู่ที ่5,168 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์

ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 64.09 มูลค่า 3,312 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมาคือ ถุงมือยางร้อยละ 13.41 

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 11.20 ท่อยางร้อยละ 4.18 

ยางยืดร้อยละ 3.27 ถุงยางอนามัยร้อยละ 2.30 และ 

สายพานร้อยละ 1.55 ตามล าดับ (รูปที่ 5)  
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หน วย: ล้าน USD

2561 2562 การเติ  ต       การเติ  ต       

การเติ  ต (%)

ท  มา  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก

รูปท   4 มูลค าการส งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย 
เปร ย เท ย ป ี2561 กั ปี 2562 (เดือนกรกฎาคม ) 

3,312 , 
64.09%

693 , 13.41%

216 , 4.18%

169 , 3.27%

119 , 2.30%
80 , 1.55%

579 , 
11.20%

ยางล้อ  ุงมือยาง ท อยาง
ยางยืด  ุงยางอนามัย สายพาน
ผลิตภัณฑ์อื น 

หน วย: ล้าน USD

ท  มา  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
จัดท าโดย สถาบันพลาสติก      

รูปท   5 สัดส วนและมูลค าการส งออกผลิตภัณฑย์างของไทยสะสม 
ช วงเดือน ม.ค.-ก.ค. 2562 
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➢ การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่า 142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น

จากเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 124 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.52 (ตารางที่ 7)  

 

แนว น้มอุตสาหกรรม  

ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบจากสงครามการค้ามากขึ้น อีกทั้งการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้ โดยปรับการ

คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปีนี้จะโตช้าลง  และค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าอยู่ระดับ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่าง

ต่อเนื่อง แต่มีท่าทีว่าธนาคารกลางหลายๆ ประเทศอาจจะปรับลดเบี้ยลงมาในช่วงปลายไตรมาส 3 ซึ่งจะมีผลต่อเม็ดเงินที่

จะหลั่งไหลออกมามากขึ้น แต่ไม่รู้ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นเหมือนช่วง FOMC ท า QE หรอืไม ่

นโยบายประกันรายได้ที่ 60 บาท/กิโลกรัม นั้น ส่งผลดีต่อชาวสวนยางพาราโดยจ ากัดสิทธิ์ไม่เกิน 25 ไร่ต่อราย 

กรอบระยะเวลา 6 เดือน แต่หลังจากนโยบายจบแล้วอาจจะต้องพิจารณาติดตามกันต่อไป 

การจ าหน่ายในประเทศ หลักงจากที่รัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นออกมา คาดว่าวงเงินที่จ ากัด

ท าให้ก าลังซื้อไม่สามารถกระจายสู่ผลิตภัณฑ์ยางได้มากนัก ซึ่งอาจจะต้องรอติดตามมาตรการกระตุ้นอ่ืนๆ เพ่ิมเติมต่อไป 

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบนั้นช่วงนี้อ่อนไหวต่อประเด็นข่าว โดยได้รับปัจจัยกระทบจากข่าวเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อ

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก อาทิ ข่าวเกี่ยวกับสหรัฐฯ และ จีน ระยะสั้นช่วง 1 เดือนข้างหน้า ราคาน้ ามันดิบคาดว่ามีการแกว่ง

ตัวในกรอบแคบ 50-56 เหรียญ sideway เป็นหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนกรกฎาคม 2562 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

48.34 (ตารางที ่1)  

 สภาวะการค้าและตลาด 
 

➢ การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนกรกฎาคม 2562 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
20.06 (ตารางที่ 2) 

 
 

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้
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➢ การส่งออกและตลาดส่งออก  
 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง

เรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของ
ไทยในเดือนกรกฎาคม 2562 มีมูลค่า 208 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบจากเดือนที่แล้วที่มี
มูลค่า 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
12.43 และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2561 ที่
มีมูลค่าการส่งออก 214 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง
ร้อยละ 2.80 (รูปที่ 6 และตารางท่ี 8)  

 
 
 
 

 
ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 7 เดือน ปี 

2562  มีมูลค่าการส่งออก 1,384 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยกลุ่มไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมาก
ที่สุด 1,142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 82.51 
รองลงมาคือ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 12.07 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 3.32 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้
ร้อยละ 2.10 ตามล าดับ  (ตารางที่ 8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

➢ การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนกรกฎาคม 
2562 มีมูลค่า 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง
รอ้ยละ 5.49 (ตาราง 9) 

 (30)
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ม ค ก พ ม  ค เม ย พ ค มิ ย ก ค ส ค ก ย ต ค พ ย ธ ค 

หน วย: ล้าน USD

2561 2562 การเติ  ต       การเติ  ต       

การเติ  ต (%)

ท  มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    จัดท าโดย สถาบันพลาสติก

รูปท   6 มูลค าการส งออกไม้ เครื องเรือนไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย
เปร ย เท ย ปี 2560 กั ปี 2561 (กรกฎาคม )     

1,142 , 
82.51%

167 , 
12.07%

29 , 2.10% 46 , 3.32%

 ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ น 
 เครื องเรือนไม้และชิ นส วน 
 อุปกรณ์ก อสร้างไม้ 
 ผลิตภัณฑ์จากไม้ 

ท  มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จัดท าโดย สถาบันพลาสติก       

 

หน วย: ล้าน USD

รูปท   7 สัดส วนและมูลค าการส งออกไม้ เครื องเรือนไม้ และ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยสะสม เดือน ม.ค. – ก.ค. 2562   
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ราคาไม้ยางพารา 
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ราคา 1.60 – 1.75 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศของ
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ) (ราคาประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 
(สามารถดูราคาไม้ยางพาราแปรรูปได้ที่ : http://www.tpa-rubberwood.org/price.php)  
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อน (ราคาประกาศรับซื้อ ณ โรงงาน (เฉลี่ยทุกโรงงาน)) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วขึ้นไป                          
ราคา 1.81 บาทต่อกิ โลกรัม (ที่มา สกย.อ.เมืองสตูล ) (ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้ งแต่ เดือน พ.ย. 2561)                                        
ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
 
                                                     .............................................................. 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทยในปี 2561 และปี 2562 (กรกฎาคม ) 

 
 
 
 

ตาราง 2 ปริมาณการจ าหน่ายยาง ผลิตภณัฑย์าง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทยในป ี2561 และปี 2562 (กรกฎาคม ) 
 

 

 

ประเภท 2561
2561 2562 2561 2562 7 เดือน ก.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 309,300      188,335       127,134       28,371         15,434         -32.50 -45.60

ยางแท่ง (ตัน) 1,142,107    659,323       573,329       97,916         68,597         -13.04 -29.94

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 56,851,586  33,392,282   32,740,426   4,856,732    4,922,996    -1.95 1.36

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 6,597,556    3,708,207    4,082,578    552,594       604,507       10.10 9.39

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 21,064,848  15,102,939 14,640,414   2,252,533    2,216,310    -3.06 -1.61

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,675,150    976,677       915,745       145,305       139,312       -6.24 -4.12

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,842,201    1,053,933    1,025,460    164,461       144,850       -2.70 -11.92

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 40,320,145  26,635,753   27,433,109   3,837,304    4,005,464    2.99 4.38

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 21,517        12,309         12,165         1,898          1,698          -1.17 -10.51

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 9,873,845    5,551,520    5,997,791    632,915       938,892       8.04 48.34

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

% เปล่ียนแปลง

*เดือนกรกฎาคม 2562 ประมาณการโดยวิธี forecast

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ม.ค.-ก.ค.* ก.ค.*

ประเภท 2561
2561 2562 2561 2562 7 เดือน ก.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 50,804        32,887         28,119         4,883          5,233          -14.50 7.17

ยางแท่ง (ตัน) 105,945      63,451         59,932         9,678          8,351          -5.55 -13.71

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 37,693,440  22,200,655   21,006,048   3,299,567    3,159,092    -5.38 -4.26

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,911,834    1,691,830    1,712,489    239,928       252,508       1.22 5.24

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 16,217,955  10,704,870   10,584,321   1,510,828    1,514,582    -1.13 0.25

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 601,474      347,680       348,553       63,322         60,792         0.25 -4.00

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,453,191    833,300       736,973       119,900       87,169         -11.56 -27.30

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 32,170,760  19,647,882   21,734,388   2,786,086    3,094,136    10.62 11.06

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,534         2,101       1,811          228             254             -13.80 11.40

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,527,389    873,747    957,590    121,790    146,226    9.60 20.06

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

% เปล่ียนแปลง

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ก.ค.*

*เดือนกรกฎาคม 2562 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-ก.ค.*
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 ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2561 และปี 2562 (กรกฎาคม ) 

 
 

 ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2561 และปี 2562 (กรกฎาคม ) 

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2561 และปี 2562 (กรกฎาคม ) 

 

2561 2562 2561 2562 7 เดือน ก.ค.
ยางแผ่นรมควัน 558,320           336,683           283,710             45,325 39,380      -15.73 -13.12

ยางแท่ง 1,529,128        878,082           974,542             127,116    158,712    10.99 24.86

น้ ายางข้น* 1,298,743        748,884           653,394             105,975    79,239      -12.75 -25.23

ยางคอมพาวด์** 180,370           114,706           62,493               15,103      8,353        -45.52 -44.69

ยางอ่ืนๆ 138,583           92,222             32,617               9,805        3,749        -64.63 -61.76

รวม 3,705,144     2,170,577     2,006,756       303,324  289,433  -7.55 -4.58
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน

ก.ค. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2561 ม.ค.-ก.ค.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

2561 2562 2561 2562 7 เดือน ก.ค.
ยางแผ่นรมควัน 20                   0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a

ยางแท่ง 224                 134 505                   25 0 276.87 -100.00

น้ ายางข้น* 1,323              779 1,042                 89 481          33.76 440.45

ยางคอมพาวด์** 28,533             16,445             18,242               3,231        2,501        10.93 -22.59

ยางอ่ืนๆ -                  0.00 583 0.00 481 n/a n/a

รวม 30,100         17,358         20,372           3,345     3,463     17.36 3.53
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ตัน

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2561 ม.ค.-ก.ค. ก.ค.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

2561 2562 2561 2562 7 เดือน ก.ค.
ยางแผ่นรมควัน 20                   0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a

ยางแท่ง 224                 134 505                   25 0 276.87 -100.00

น้ ายางข้น* 1,323              779 1,042                 89 481          33.76 440.45

ยางคอมพาวด์** 28,533             16,445             18,242               3,231        2,501        10.93 -22.59

ยางอ่ืนๆ -                  0.00 583 0.00 481 n/a n/a

รวม 30,100         17,358         20,372           3,345     3,463     17.36 3.53
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ตัน

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2561 ม.ค.-ก.ค. ก.ค.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
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 ตาราง 6 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2561 และปี 2562 (กรกฎาคม ) 

 

 
  
 
 ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2561 และปี 2562 (กรกฎาคม ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2561 2562 2561 2562 7 เดือน ก.ค.
ยางล้อ 5,110      2,881          3,312          434             514             14.96 18.43

ถุงมือยาง 1,189      671             693             102             106             3.28 3.92

ท่อยาง 390        228             216             33               32               -5.26 -3.03

ยางยืด 288        174             169             22               27               -2.87 22.73

ถุงยางอนามัย 179        101             119             14               16               17.82 14.29

สายพาน 158        97               80               14               16               -17.53 14.29

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 863        497             579             75               69               16.50 -8.00

รวม 8,177      4,649       5,168       694         780         11.16 12.39
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง ม.ค.-ก.ค.2561 ก.ค.

2561 2562 2561 2562 6 เดือน ก.ค.
ยางล้อ 541           298             327             48               52               9.73 8.33

ท่อยาง 185           110             108             15               20               -1.82 33.33

สายพาน 80             44               48               7                10               9.09 42.86

ปะเก็น/ซีลยาง 47             27               32               4                5                18.52 25.00

ถุงมือยาง 48          30               24               4                3                -20.00 -25.00

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 544           315             369             46               52               17.14 13.04

รวม 1,445      824         908         124         142         10.19 14.52
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ม.ค.-ก.ค.ประเภทยาง 2561 ก.ค. % เปล่ียนแปลง
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ตาราง 8  มลูค่าการส่งออกไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2561 และปี 2562 (กรกฎาคม ) 

 
 

 
 

ตาราง 9  มลูค่าการน าเข้าไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2561 และปี 2562 (กรกฎาคม ) 

 
 

ประเภท
2561 2562 2561 2562 6 เดือน ก.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,143      1,410     1,142     179       173       -19.01 -3.35

    - ไม้แปรรูป 1,128     799       588       91         90         -26.41 -1.10

    - ไม้แผ่น 1,015      611       554       88         83         -9.33 -5.68

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 60         45            20            3              3              -55.56 0.00

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 955        566          534          85            80            -5.65 -5.88

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 309        184       167       23         25         -9.24 8.70

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 51         31         29         5           4           -6.45 -20.00

ผลิตภัณฑ์ไม้ 78         45         46         7           6           2.22 -14.29

รวม 2,581      1,670     1,384     214       208       -17.13 -2.80
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ก.ค.2561 ก.ค.

ประเภท
2561 2562 2561 2562 6 เดือน ก.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 483        270       259       37         40         -4.07 8.11

    - ไม้แปรรูป 244        131       135       20         19         3.05 -5.00

    - ไม้แผ่น 239        139       124       17         21         -10.79 23.53

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 217        127          111          16            19            -12.60 18.75

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 22         12            13            1              2              8.33 100.00

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 151        82         76         12         14         -7.32 16.67
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 30         15         15         2           2           0.00 0.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 50         34         29         3           3           -14.71 0.00

รวม 714        401       379       54         59         -5.49 9.26
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก.ค. % เปล่ียนแปลง2561 ม.ค.-ก.ค.


