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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนสิงหาคม 2562 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยางแผ่น

ปรับตัวลดลงร้อยละ 27.17 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 78.39 (ตาราง 1)  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

➢ การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนสิงหาคม 2562 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยาง

แผ่นขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 30.0 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 2.29 ตามล าดับ (ตาราง 2) 

 

➢ การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยใน
เดือนสิงหาคม 2562 (ข้อมูลจากการประมาณการ) อยู่ที่ 
264,635 ตัน ลดลงจากเดือนที่แล้วที่มีปริมาณการส่งออก
อยู่ที่ 289,433 ตัน หรือลดลงรอ้ยละ 8.57 (รูปที่ 1)  

โดยยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่ส่งออกไป ญี่ปุ่น  
สหรัฐฯ จีน บราซิล แคนาดา เป็นส่วนใหญ่ ตามล าดับ 
ยางแท่งส่งออกไป จีน  เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย สหรัฐฯ 
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี ตามล าดับ น้ ายางข้นส่งออกไป
ที่ มาเลเซีย และ จีน เป็นส่วนใหญ่ ยางคอมพาวด์ส่งออก
ไป อินเดีย จีน เป็นส่วนใหญ่ ตามล าดับ 
และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ปี 2561 

ที่มีปริมาณการส่งออก 310,770 ตัน พบว่า ปี 2562 มีปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 14.85 แบ่งตามรายละเอียดแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 24.31 ยางแท่งขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.90 น้ ายางข้นปรับตัวลดลงร้อย
ละ 25.06 ยางคอมพาวด์ปรับตัวลดลงร้อยละ 51.47 และ ยางอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 55.26 (ตารางที่ 3)   
 

อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิ

  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทย    เดือนสิงหาคม 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
เดือน ส ค         เป็นการประมาณการ
       

การเติ  ต (%)

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

8 เดือน ปี 2562 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที่ 2,271,394 ตัน 

โดยยางแท่งมีสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 48.56 ปริมาณการ

ส่งออกสะสม 1,102,908 ตัน รองลงมาเป็นน้ ายางข้น 

สัดส่วนร้อยละ 32.55 ปริมาณการส่งออกสะสม 739,259 

ตัน และที่เหลือจะแบ่งเป็น ยางแผ่นรมควันร้อยละ 14.18                 

ยางคอมพาวด์ ร้อยละ 3.11 และ ยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.60 

(รูปที่ 2 และ ตารางที่ 3)  
 

 

 
 
 
 

➢ การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2562 (ข้อมูลจากการประมาณการ)  มีปริมาณ 3,423 ตัน เมื่อเทียบ

จากเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ที่มปีริมาณ 2,438 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40.40 (ตาราง 4) 
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หน วย: ตัน

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

เดือน ส.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) 
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แนว น้มอุตสาหกรรมและราคายาง 
 

แนวโน้มการผลิตยางธรรมชาติและราคายางพารา คาดว่าจะมีการปรับตัวลดลงเนื่องจากค าสั่งซื้อวัตถุดิบจาก
ต่างประเทศลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ถึงแม้ว่าจะมีท่าทีหรือมุมมองที่
เป็นบวกมากขึ้นจากการที่ทั้งสองประเทศยอมลดภาษีน าเข้าสินค้าหลายรายการก็ตาม แต่ประเด็นใหญ่ที่น่าเป็นห่ วงคือ 
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังไม่มีแนวโน้มฟ้ืนตัวซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการยางพาราของตลาดต่างประเทศลดลง อาจจะต้อง
รอติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรว่าหากมีการประกาศออกมาแล้วคาดว่าจะสามารถยกระดับรายได้เกษตรกร
ขึ้นมาได้ 

 
แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียวคาดว่าช่วงนี้ราคาเคลื่อนไหวในกรอบ 160 - 170 เยน แต่คาดว่า

ราคาไม่สามารถผ่านขึ้นไปถึงกรอบ 180 เยน ราคาอาจจะปรับขึ้นสาเหตุมาจากการเก็งก าไรในสินทรัพย์เสี่ยง จึงมี fund 

flow ไฟลเข้ามาสู่ตลาดยางพาราล่วงหน้าโตเกียว ประกอบกับค่าเงินเยนที่แข็งค่าส่งผลให้นักลงทุนบางกลุ่มมองเงินเยน

เป็นที่พักเงินระยะสั้น (safe heaven) 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนสิงหาคม 2562 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ

ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้ ยางนอก

รถยนต์นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 0.19 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.74 ยางนอก

รถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.95 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.28 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร

ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.19 ยางในรถจักรยานยนต์ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10.20 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ 1,485 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ที่มีปริมาณ

การผลิตอยู่ที่ 2,275 ล้านชิ้น ลดลงร้อยละ 34.73  (ตารางที่ 1) 

 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

➢ การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนสิงหาคม 2562 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียด

ดังนี้ ยางนอกรถยนต์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.88 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.03 ยางนอก
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รถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.54 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.50 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัว

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.48 ยางในรถจักรยานยนต์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.55 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ 240 ล้านชิ้น (ประมาณการ

จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ที่มี

ปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 260 ล้านชิ้น หรือลดลงร้อยละ 7.55 (ตารางที่ 2) 

 

➢ การส่งออกและตลาดส่งออก 

 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของ

ไทยในเดือนสิงหาคม 2562 (ข้อมูลจากการประมาณ

การ) มีมูลค่า 782 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่

ผ่านมาที่มีมูลค่า 780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 0.26 (รูปที่ 4) และเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 

ที่มีมูลค่า 722 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.31 

(ตารางที่ 6) โดยยางล้อส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ถุง

มือยางส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย 

เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุ่น ท่อยางส่งออกไปสหรัฐฯ 

และ จีน เป็นหลัก ตามมาด้วย ญี่ปุ่น อินเดีย และ

แอฟริกาใต้ เป็นส่วนใหญ่ ยางยืดส่งออกไปจีนเป็นส่วน

ใหญ่ ถุงยางฯส่งออกไป สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง  เป็นส่วนใหญ่ สายพานส่งออกไป สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย จีน สิงคโปร์ 

ญี่ปุ่น ตามล าดับ 
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2561 2562 การเติ  ต       การเติ  ต       
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ท  มา  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก
เดือน ส ค         เป็นการประมาณการ

รูปท   4 มูลค าการส งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย 
เปร ย เท ย ป ี2561 กั ปี 2562 (เดือนสิงหาคม ) 
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สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 8 เดือน ปี 

2562 อยู่ที่ 5,951 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์ยาง

ล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 64.29 มูลค่า 3,826 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ รองมาคือ ถุงมือยางร้อยละ 13.53 

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 10.80 ท่อยางร้อยละ 4.18 ยาง

ยืดร้อยละ 3.28 ถุงยางอนามัยร้อยละ 2.30 และ 

สายพานร้อยละ 1.61 ตามล าดับ (รูปที่ 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนสิงหาคม 2562 (ข้อมูลจากการประมาณการ) มีมูลค่า 125 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 10.71            

(ตารางที่ 7)  
 

แนว น้มอุตสาหกรรม  

ภาคการส่งออกยังมีทิศทางที่ดี ส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยางส่วนใหญ่ของไทยเป็น

สินค้าส่งออกที่ส าคัญ ที่เป็นที่ต้องการจากต่างประเทศ ถึงแม้ว่าแรกเริ่มจะได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐฯ และจีน แต่หลังจากที่มีความยืดเยื้อ ท าให้ผู้ผลิตสินค้าหลายประเทศที่มีฐานการผลิตที่จีนเริ่มมีการย้ายฐานการ

ผลิตมาท่ีแถบเอเชียมากข้ึน โดยเฉพาะที ่ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย  

รอติดตามผลการประชุมธนาคารสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการด าเนินมาตรการ QE อีกครั้งหรืออาจจะมีการ

ลดดอกเบี้ยลงมาและธนาคารกลางประเทศอ่ืน ๆ อาจจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน ซึ่งผล

ของมาตรการนี้จะส่งผลให้เกิดเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดเงินและตลาดทุนประเทศเหล่านั้นมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลต่ออัตรา

แลกเปลี่ยน และราคาของสินทรัพย์เสี่ยงผันผวนมากขึ้น 

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ หลังจากท่ีราคามีความผันผวนอย่างรุนแรง ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากประเด็นข่าวที่

โดรนลึกลับบุกถล่มโรงงานแปรรูปน้ ามันของซาอุฯ ท าให้มีความกังวลว่าอุปทานน้ ามันอาจจะลดลงเนื่องจากประเทศ

ซาอุดิอาระเบียมีก าลังการผลิตน้ ามันดิบมากที่สุดในกลุ่มประเทศโอเปคซึ่งหากว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องปิดซ่อมบ ารุงนาน

จะส่งผลให้อุปทานน้ ามันโลกลดลงอย่างแน่นอน แต่ไม่กี่วันผ่านมาประเทศซาอุฯ ประกาศว่าก าลังการผลิตสามารถฟ้ืน

3,826 , 
64.29%

805 , 13.53%

249 , 4.18%

195 , 3.28%

137 , 2.30%
96 , 1.61%

643 , 
10.80%

ยางล้อ  ุงมือยาง ท อยาง
ยางยืด  ุงยางอนามัย สายพาน
ผลิตภัณฑ์อื น 

หน วย: ล้าน USD

ท  มา  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
จัดท าโดย สถาบันพลาสติก                         เดือน ส ค         เป็นการปะมาณการ

รูปท   5 สัดส วนและมูลค าการส งออกผลิตภัณฑย์างของไทยสะสม 
ช วงเดือน ม.ค.-ส.ค. 2562 
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กลับคืนมาได้ 40% และสามารถกลับสู่ระดับ 100% ได้ในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบปรับตัวลงอย่าง

รวดเร็ว ช่วงนี้ราคาน้ ามันดิบอาจจะมีความผันผวนอย่างมากท าให้อาจจะต้องติดตามประเด็นข่าวหรือปัจจัยที่มีผลต่อ

ราคาน้ ามันดิบอย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนสิงหาคม 2562 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.45 

(ตารางที ่1)  

 สภาวะการค้าและตลาด 
 

➢ การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนสิงหาคม 2562 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2561 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.18 
(ตารางที่ 2) 

 
 

➢ การส่งออกและตลาดส่งออก  
 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง

เรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของ
ไทยในเดือนสิงหาคม 2562 (ข้อมูลจากการประมาณ
การ) มีมู ลค่ า  198  ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐ  เมื่ อ
เปรียบเทียบจากเดือนที่แล้วที่มีมูลค่า 208 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.81 และเมื่อเทียบ
กับเดือนสิงหาคม 2561 ที่มีมูลค่าการส่งออก 243 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.52 (รูปที่ 6 
และตารางท่ี 8)  

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้
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หน วย: ล้าน USD

2561 2562 การเติ  ต       การเติ  ต       

การเติ  ต (%)

ท  มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    จัดท าโดย สถาบันพลาสติก
เดือน ส ค         เป็นการประมาณการ

รูปท   6 มูลค าการส งออกไม้ เครื องเรือนไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย
เปร ย เท ย ปี 2560 กั ปี 2561 (สิงหาคม )     
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ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 8 เดือน ปี 2562  

มีมูลค่าการส่งออก 1,581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่ม
ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 
1,312 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 82.99 รองลงมาคือ 
เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 11.64 ผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ร้อยละ 3.29 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 2.09 
ตามล าดับ  (ตารางที่ 8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

➢ การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนสิงหาคม 
2562 (ข้อมูลจากการประมาณการ) มีมูลค่า 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 67 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงรอ้ยละ 14.93 (ตาราง 9) 
 
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 
 
                                                     .............................................................. 
 

1,312 , 
82.99%

184 , 
11.64%

33 , 2.09% 52 , 3.29%

 ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ น 
 เครื องเรือนไม้และชิ นส วน 
 อุปกรณ์ก อสร้างไม้ 
 ผลิตภัณฑ์จากไม้ 

ท  มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จัดท าโดย สถาบันพลาสติก    เดือน ส ค         เป็นการประมาณการ   

 

หน วย: ล้าน USD

รูปท   7 สัดส วนและมูลค าการส งออกไม้ เครื องเรือนไม้ และ 
ผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยสะสม เดือน ม.ค. – ส.ค. 2562   
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทยในปี 2561 และป ี2562 (สิงหาคม ) 
 

 
 
 

ตาราง 2 ปริมาณการจ าหน่ายยาง ผลิตภณัฑย์าง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในป ี2561 และปี 2562 (สิงหาคม ) 
 

 

 

ประเภท 2561
2561 2562 2561 2562 8 เดือน ส.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 309,300      217,211       153,497       28,876         21,030         -29.33 -27.17

ยางแท่ง (ตัน) 1,142,107    756,657       599,967       97,334         21,030         -20.71 -78.39

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 56,851,586  38,139,236   37,342,864   4,746,954    4,738,052    -2.09 -0.19

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 6,597,556    4,290,444    4,655,506    582,237       615,654       8.51 5.74

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 21,064,848  17,512,916 16,757,522   2,409,977    2,025,486    -4.31 -15.95

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,675,150    1,147,460    1,048,409    170,783       139,558       -8.63 -18.28

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,842,201    1,215,384    1,144,554    161,451       136,927       -5.83 -15.19

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 40,320,145  30,353,128   31,824,398   3,717,375    4,096,610    4.85 10.20

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 21,517        14,584         13,605         2,275          1,485          -6.72 -34.73

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 9,873,845    6,392,273    6,764,263    840,753       886,558       5.82 5.45

  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

*เดือนสิงหาคม 2562 ประมาณการโดยวิธี forecast

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ม.ค.-ส.ค.* ส.ค.*

ประเภท 2561
2561 2562 2561 2562 8 เดือน ส.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 50,804        36,511         32,276         3,624          4,711          -11.60 30.00

ยางแท่ง (ตัน) 105,945      71,872         67,764         8,421          8,228          -5.72 -2.29

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 37,693,440  25,303,645   24,559,377   3,102,990    3,347,534    -2.94 7.88

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,911,834    1,932,974    1,941,082    241,144       243,618       0.42 1.03

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 16,217,955  12,412,742   12,083,550   1,707,872    1,510,849    -2.65 -11.54

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 601,474      408,436       384,425       60,756         56,198         -5.88 -7.50

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,453,191    933,469       848,939       100,169       100,645       -9.06 0.48

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 32,170,760  22,497,114   25,044,898   2,849,232    3,121,408    11.32 9.55

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,534         2,361       2,034          260             240             -13.85 -7.55

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,527,389    1,001,430  1,088,931  127,683    141,954    8.74 11.18

  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 

ส.ค.*

*เดือนสิงหาคม 2562 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-ส.ค.*
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 ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2561 และปี 2562 (สิงหาคม ) 

 
 

 ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2561 และปี 2562 (สิงหาคม ) 

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2561 และปี 2562 (สิงหาคม ) 

 

2561 2562 2561 2562 8 เดือน ส.ค.
ยางแผ่นรมควัน 558,320           387,447           322,137             50,765 38,426      -16.86 -24.31

ยางแท่ง 1,529,128        998,161           1,102,908           120,079    128,365    10.49 6.90

น้ ายางข้น* 1,298,743        863,464           739,259             114,579    85,864      -14.38 -25.06

ยางคอมพาวด์** 180,370           131,560           70,673               16,854      8,180        -46.28 -51.47

ยางอ่ืนๆ 138,583           100,715           36,417               8,493        3,800        -63.84 -55.26

รวม 3,705,144     2,481,347     2,271,394       310,770  264,635  -8.46 -14.85
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

ส.ค. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2561 ม.ค.-ส.ค.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

หน่วย: ตัน

2561 2562 2561 2562 8 เดือน ส.ค.
ยางแผ่นรมควัน 20                   60.00 0.00 60.00 0.00 n/a n/a

ยางแท่ง 224                 154 505                   20 0 227.92 -100.00

น้ ายางข้น* 1,323              901 1,520                 122 478          68.70 291.80

ยางคอมพาวด์** 28,533             18,681             20,816               2,236        2,574        11.43 15.12

ยางอ่ืนๆ -                  0.00 872 0.00 371 n/a n/a

รวม 30,100         19,796         23,713           2,438     3,423     19.79 40.40
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

ประเภทยาง 2561 ม.ค.-ส.ค. ส.ค.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

***เดือนสิงหาคม  ประมาณการโดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลง

หน่วย: ตัน

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
ประเภทยาง 2561 2561

 (เฉล่ียท้ังปี) ส.ค. ก.ค. ส.ค. YOY (%) MOM (%) 

ยางแผ่นดิบ ช้ัน 3 หาดใหญ่ 43.60 43.05 48.68 39.44 -8.39 -18.98
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 51.12 49.29 56.3 46.96 -4.73 -16.59
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 50.03 48.98 60.03 48.63 -0.71 -18.99

ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 50.14 48.37 53.05 45.63 -5.66 -13.99
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 45.09 45.07 46.42 41.49 -7.94 -10.62
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 35.41 34.79 37.56 32.81 -5.69 -12.65

ท่ีมา: การยางแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: ยางแผ่นรมควันช้ัน 3 (F.O.B) ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน
             ยางแทง่ กรุงเทพฯ (F.O.B) และน้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน

% เปล่ียนแปลง

 ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

2562
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 ตาราง 6 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2561 และปี 2562 (สิงหาคม ) 

 

 
  
 
 ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2561 และปี 2562 (สิงหาคม ) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

2561 2562 2561 2562 8 เดือน ส.ค.
ยางล้อ 5,110      3,327          3,826          446             513             15.00 15.02

ถุงมือยาง 1,189      776             805             105             112             3.74 6.67

ท่อยาง 390        265             249             37               33               -6.04 -10.81

ยางยืด 288        200             195             25               26               -2.50 4.00

ถุงยางอนามัย 179        117             137             16               18               17.09 12.50

สายพาน 158        111             96               14               16               -13.51 14.29

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 863        575             643             79               64               11.83 -18.99

รวม 8,177      5,371       5,951       722         782         10.80 8.31
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง ม.ค.-ส.ค.2561 ส.ค.

***เดือนสิงหาคม  ประมาณการโดยวิธี forecast

2561 2562 2561 2562 8 เดือน ส.ค.
ยางล้อ 541           356             381             58               53               7.02 -8.62

ท่อยาง 185           125             124             16               16               -0.80 0.00

สายพาน 80             53               56               9                8                5.66 -11.11

ปะเก็น/ซีลยาง 47             31               36               4                4                16.13 0.00

ถุงมือยาง 48          33               28               4                4                -15.15 0.00

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 544           366             409             49               40               11.75 -18.37

รวม 1,445      964         1,034       140         125         7.26 -10.71
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
***เดือนสิงหาคม  ประมาณการโดยวิธี forecast

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ส.ค.ประเภทยาง 2561 ส.ค.
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ตาราง 8  มลูค่าการส่งออกไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2561 และปี 2562 (สิงหาคม ) 

 
 

 
 

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

 

 

ประเภท
2561 2562 2561 2562 8 เดือน ส.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,143      1,613     1,312     204       171       -18.66 -16.18

    - ไม้แปรรูป 1,128     903       674       105       87         -25.36 -17.14

    - ไม้แผ่น 1,015      710       638       99         84         -10.14 -15.15

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 60         48            23            3              3              -52.08 0.00

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 955        662          615          96            81            -7.10 -15.63

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 309        212       184       28         17         -13.21 -39.29

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 51         35         33         4           4           -5.71 0.00

ผลิตภัณฑ์ไม้ 78         53         52         7           6           -1.89 -14.29

รวม 2,581      1,913     1,581     243       198       -17.35 -18.52
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ส.ค.2561 ส.ค.

***เดือนสิงหาคม  ประมาณการโดยวิธี forecast

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท
2561 2562 2561 2562 8 เดือน ส.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 483        314       296       46         39         -5.73 -15.22

    - ไม้แปรรูป 244        156       155       26         21         -0.64 -19.23

    - ไม้แผ่น 239        158       141       20         18         -10.76 -10.00

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 217        144          127          18            16            -11.81 -11.11

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 22         14            14            2              2              0.00 0.00

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 151        96         88         15         12         -8.33 -20.00
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 30         17         18         2           2           5.88 0.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 50         38         33         4           4           -13.16 0.00

รวม 714        465       435       67         57         -6.45 -14.93
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
***เดือนสิงหาคม  ประมาณการโดยวิธี forecast

2561 ม.ค.-ส.ค.

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส.ค. % เปล่ียนแปลง


