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สภาวะการผลิต  

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในครึ่งปีแรกของปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ยางแผ่น
ปรับตัวลดลงร้อยละ 30.17 ส่วนยางแท่งปรับตัวลดลง ร้อยละ 10.10 (ตาราง 1)  

โดยครึ่งปแีรกนั้นได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ 
และจีน ท าให้ความต้องการวัตถุดิบจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้น าเข้ายางพารารายใหญ่ลดลง เนื่องจากมาตรการกีดกันสินค้า
จากสหรัฐที่ตั้งก าแพงภาษีน าเข้าสินค้าจากจีนให้สูงขึ้น ท าให้จีนส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯมีราคาที่แพงขึ้นเนื่องจากบวกภาษี
น าเข้าที่ถูกปรับอัตราใหม่เพ่ิมข้ึนมา หรือความกังวลกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว ด้านภายในประเทศนั้น 
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหรือบางพ้ืนที่ประสบกับภาวะน้ าท่วม ท าให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มที่  ประกอบกับ
มาตรการจ ากัดปริมาณการส่งออกยาง 240,000 ตัน (ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม 2562) ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน
ระหว่าง ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางโลก ซึ่งส่งผลต่อเกษตรกรไทยท าให้ค าสั่งซื้อวัตถุดิบ
จากโรงงานลดลง 

 
สภาวะการค้าและตลาด  

 

➢ การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในครึ่งปีแรก ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา 
ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 18.28 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 4.08 (ตาราง 2)    
 ส่วนหนึ่งเป็นหลาย ๆ ปัจจัยข้างต้นที่กล่าวส่งผลเกี่ยวเนื่องระหว่างการผลิตและการจ าหน่ายภายในประเทศซึ่งมี
ความสัมพันธ์กัน และส่วนใหญ่ยางพาราของไทยยังจ าหน่ายและส่งออกในรูปของวัตถุดิบไปต่างประเทศมากกว่า และ
เกษตรกรชาวสวนยาง ส่วนใหญท่ าสวนยางเป็นขนาดเล็กและกลางเป็นส่วนใหญ่ ท าให้จะแปรรูปยางต้นน้ าเป็นยางก้นถ้วย
มากกว่าจะแปรรูปเป็นยางแผ่นและยางแท่ง ซึ่งยางแผ่นและยางแท่งนั้นจ าเป็นต้องใช้ทั้งแรงงานและเงินทุนเพ่ือผลิตให้มี
คุณภาพตามความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งที่ภาครัฐควรจะเข้ามาช่วยเหลือชาวสวน
ยางพาราและให้การสนับสนุนหาวิธีว่าควรจะท าอย่างไรให้มียางพาราประเภทต่าง ๆ มีปริมาณและคุณภาพที่สม่ าเสมอต่อ
ความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ 
 
 

อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ สถาบันพลาสติก  

 คร่ึงปีแรก ปี 2562 และคาดการณ์ปี 2562  
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 ➢ การส่งออกและตลาดส่งออก 
 

         ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยปี 2562 
พบว่าทั้งปีมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 3,279,120 ตัน (ข้อมูล
จากการประมาณการ) เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีปริมาณ
ส่งออกอยู่ที่ 3,705,144 ตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.50        
(รูปที่ 1)  
 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในครึ่งปีแรก   
ปี 2562 อยู่ที่ 1,717,325 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันกับปีที่แล้ว ปริมาณ 1,867,251 ตัน หรือลดลงร้อย
ละ 8.03 (ตารางท่ี 3 )  
 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรการจ ากัดปริมาณการ
ส่งออกยาง 240 ,000 ตัน (ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
กรกฎาคม 2562) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางโลก 
 โดยยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่ส่งออกไป ญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน เป็นส่วนใหญ่ตามล าดับ ยางแท่งส่งออกไป จีน เป็นส่วน
ใหญ่ ตามมาด้วย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตามล าดับ น้ ายางข้นส่งออกไปที่ มาเลเซีย และจีน เป็นส่วนใหญ่ ยางคอมพาวด์
ส่งออกไป สหรัฐฯ อินเดีย และจีน เป็นส่วนใหญ่ ตามล าดับ 
 

 
  ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติปี 2562 (ข้อมูลจาก
การประมาณการ) มีปริมาณการส่งออกรวมทั้งหมดอยู่ที่ 
3,279120 ตัน โดยยางแท่งมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 49.23 
ประมาณการส่งออกอยู่ที่ 1,614,455 ตัน รองลงมาเป็น
น้ ายางข้นสัดส่วน ร้อยละ 31.62 ปริมาณส่งออก 
1,036,775 ตัน และที่เหลือจะเป็น ยางแผ่นรมควัน 
ร้อยละ 14.45 ยางคอมพาวด์ ร้อยละ 3.10 และยาง
อ่ืนๆ ร้อยละ 1.60 ตามล าดับ (รูปที่ 2) 
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การ ติ  ต (%)

ยางแผ  รมคว   ยางแ  ง    ายาง ้  
ยางคอม าวด์ อ ่   การ ติ  ต

  ่มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์       ประมวลผลโดย สถาบันพลาสติก 
*ปี 256 ประมาณการ เดือน ส ค  -ธ ค 

ห  วย: ต  

รูป  ่ 1 ปริมาณการส งออกยางธรรมชาติ องไ ย 
ปี 2557 – 2562  

473,712 
14.45%

1,614,455 
49.23%

1,036,775 
31.62%

101,666 
3.10%

52,513 
1.60%

ยางแผ  รมคว  ยางแ  ง    ายาง ้ 

ยางคอม าวด์ ยางอ ่  

ห  วย: ต  

  ่มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จัดท าโดย สถาบันพลาสติก  ปี    2 ประมาณการ เดือน ส ค    ธ ค 

รูป  ่ 2 ส ดส ว และปริมาณการส งออกยางธรรมชาติ องไ ย 
 ปี 2562 (จากการประมาณการ) 
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➢ การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

  ภาพรวมปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในครึ่งปีแรกของปี 2562 มีปริมาณ 16,909 ตัน เพ่ิมขึ้นจากช่วง

เดียวกันปีก่อนที่มีปริมาณ 14,014 ตัน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 20.66 และประมาณการทั้งปี 2562 จะมีการน าเข้ายางธรรมชาติ

ทั้งหมด 33,120 ตัน มากกว่าปีที่แล้ว 30,100 ตัน ร้อยละ 10.03 (ตารางที่ 4) 

  

ราคายาง  

  ราคายางพาราโดยรวมครึ่งปีแรกของปี 2562 

ค่อยๆ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี หลังจากที่ปีที่แล้ว

ราคาฯ ปรับตัวลดลงมาตลอด ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี 

โดยราคาที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นนั้น ได้รับปัจจัยหนุนหลาย

ด้าน อาทิ มาตรการที่จากภาครัฐฯ ที่ช่วยเหลือชาวสวน

ยางหลายๆนโยบาย หรือโครงการควบคุมปริมาณการ

ส่งออกยางธรรมชาติจ านวน 240,000 ตัน ปี 2562 เพ่ือ

รักษาเสถียรภาพด้านราคายาง จากการร่วมมือของ 3 

ประเทศ ไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย เป็นต้น 

 

แ ว  ้มอุตสาหกรรม และราคายาง 
 

แนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรมในครึ่งปีหลังของปี 2562 ภาคการผลิตคาดว่าจะทรงตัว เพราะว่ามีปัจจัยเสี่ยงจาก

ต่างประเทศ เช่น ภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ธนาคารกลางหลายประเทศเริ่มออกนโยบายลดดอกเบี้ยเพ่ือกระตุ้น

เศรษฐกจิประเทศของตนเอง นโยบายกีดกันการทางการค้าของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เริ่มมองหาประเทศที่เกินดุลการค้า

สหรัฐฯ และตอบโต้ด้วยการปรับขึ้นภาษีน าเข้า หรือผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่อพ้ืนที่เพาะปลูก และหลายเปทศที่มีการ

เพาะปลูกยางพาราเริ่มมีการส่งออกยางธรรมชาติเพ่ิมขึ้น แต่ยังมปีัจจัยสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ

ประกันรายได้ชาวสวนยางพารา การกระตุ้นการใช้ยางพาราภายในประเทศ 

 ส่วนภาคการส่งออกคาดว่าจะปรับตัวลดลงเพราะค าสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศลดลง และเนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจโลกท่ีค่อนข้างชะลอตัว จากหลายๆ ปัจจัย อาทิ ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทีถ่ึงแม้ว่า

จะมีการปรับลดก าแพงภาษีที่ตั้งไว้ระหว่างกันลงมา แต่ยังไม่มีท่าทีที่จะจบแบบสวยงามง่าย ๆ หรือสถานการณ์ด้านความ

ไม่สงบระหว่างประเทศแถบตะวันกลาง  

       แนวโน้มราคายางในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น หากโครงการประกันรายได้เกษตรกรของภาครัฐบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะสามารถช่วงพยุงราคายางครึ่งปีหลังได้ หลังจากที่ครึ่งปีแรก มาตรการจ ากัดการส่งออกยางธรรมชาติ 

240,000 ตัน ของ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย สามารถพยุงราคายางธรรมชาติไว้ได้ 
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ยางแผ  ดิ  ช       หาด ห    ยางแผ  รมคว   ช       กรุง       F.O.B)
ราคายางแผ  รมคว   ช       ต ก ยว  C&F) ยางแผ  รมคว   ช       สิงค์ ปร์   F.O.B)
ยางแ  ง  กรุง       F.O.B)    ายาง ้    กรุง       F.O.B)

  ่มา: การยางแห่งประเทสไทย                                                  จัดท าโดย สถาบันพลาสติก  : 

ห  วย:  า  กิ ลกร ม

        

รูป  ่ 3 ราคายาง  ประ  ศไ ย ตลาดล วงห ้า ต ก ยวและสิงค ปร์  
ปี 2561 – 2562  
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 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียวเคลื่อนไหวในกรอบกว้าง 160 – 180 เยน อาจจะเป็นเพราะค่าเงินเยนที่

แข็งค่าเหมาะต่อการพักเงินเป็นหลุมหลบภัย (safe heaven) และการเก็งก าไรในสินทรัพย์เสี่ยง  

 แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ WTI คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 50 – 70 เหรียญต่อบาร์เรล หลังจากที่ราคาผันผวน

อย่างรุนแรงจากโดรนถล่มโรงงานแปรรูปน้ ามันของซาอุดิอาระเบีย ซึ่งท าให้คาดว่าในครึ่งปีหลังนี้ เหตุการณ์แบบนี้อาจจะ

เกิดขึ้นอีก และสหรัฐฯ ยังคงมีมติคว่ าบาตรอิหร่านอยู่ ท าให้อิหร่านไม่สามารถส่งออกน้ ามันดิบซึ่งเป็นสินค้าหลักของตนเองได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้อุปทานน้ ามันดิบโลกยังไม่ตึงตัว แต่ถ้าหากว่าภาพเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟ้ืนตัวในครึ่งปีหลัง 

ความต้องการบริโภคพลังงานคงไม่เพ่ิมขึน้มากนัก จะท าให้ราคาน้ ามันดิบปรับตัวไม่สูงจนเกินไป 

 

 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มยางล้อในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่

ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 2.52 ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร ขยายตัวเพ่ิมขึ้น

ร้อยละ 10.22 ยางนอกรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.32 ยางนอกอ่ืน ๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.61 ยางใน

รถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 1.0 ยางในรถจักรยานยนต์ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.76 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ครึ่งปีแรกของปี 2562 อยู่ที่ 10,467 ล้านชิ้น มีปริมาณเพ่ิมข้ึน 

เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 10,410 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.55 (ตารางที่ 1) 

สภาวะการค้าและตลาด  
 

➢ การจ าหน่ายในประเทศ 
 

ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มยางล้อในครึ่งปีแรกของปี 2562 เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมา
โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 5.58 ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร ขยายตวั
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.56 ยางนอกรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.35 ยางนอกอ่ืน ๆ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.20 ยางใน
รถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 8.91 ยางในรถจักรยานยนต์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.55  (ตาราง 2) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ครึ่งปีแรกของปี 2562 อยู่ที่ 1,557 ล้านชิ้น เมื่อเทียบ
กับช่ วง เวลาเดียวกันของปี ก่อนที่ มีปริมาณการจ าหน่ายอยู่ ที่  1,872  ล้ านชิ้น  พบว่าลดลงร้อยละ 16.81  
(ตารางท่ี 2) 
 

อุตสาหกรรมผลติภ ณฑ์ยาง 
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➢ การส่งออกและตลาดส่งออก  
ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย ปี 

2562 มีมูลค่ารวม 9,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  (ข้อมูลจาก
การประมาณการ) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีมูลค่า
รวม 8,177 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.68 
(รูปที่ 4)  

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรวมของไทย
ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 มีมูลค่า 4,387 ล้านดอลลาร์
สหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 
3,955 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะพบว่าขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
10.92 โดยยางล้อส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ถุงมือยาง
ส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย เนเธอร์แลนด์ 
ญี่ปุ่น ท่อยางส่งออกไปสหรัฐฯ และ จีน เป็นส่วนใหญ่            
ยางยืดส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ ถุงยางฯ ส่งออกไป สหรัฐฯ มาเลเซีย จีน ฮ่องกง เป็นส่วนใหญ่ สายพานส่งออกไป สหรัฐฯ 
จีน สิงคโปร์ เป็นส่วนใหญ่ตามล าดับ (ตารางที่ 6) 
 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกปี 2562 (ข้อมูลจากการ
ประมาณการ) โดยผลิตภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุด 
ร้อยละ 64.66 มูลค่า 5,852 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา
คือ ถุงมือยางร้อยละ13.80 ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ร้อยละ 9.88 
ท่อยาง ร้อยละ 4.22  ยางยืดร้อยละ 3.33 ถุงยางอนามัย 
ร้อยละ 2.33 และสายพานร้อยละ 1.78 ตามล าดับ           
(รูปที่ 5)    

 

           

 

 

 

 

➢ การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 มีมูลค่า 766 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 701 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.27 และประมาณการทั้งปีจะมีมูลค่า
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ห  วย  ล้า USD

ยางล้อ ถุงมือยาง ยางยืด ท่อยาง 
สายพาน ถุงยางอนามัย อ่ืนๆ การเติบโต    

  ่มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดย สถาบันพลาสติก 
*ปี 2562 ประมาณการ เดือน ส ค  -ธ ค 

การ ติ  ต (%)

รูป  ่ 4 มูลค าการส งออกผลิตภ ณฑ์ยาง องไ ย 
ต  งแต  ปี 2551 – 2562    

5,852 , 
64.66%

1,249 , 
13.80%

382 , 4.22%

301 , 3.33%

211 , 2.33%

161 , 1.78%
894 , 9.88%

                           

                                

ห  วย: ล้า  USD

  ่มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์                    
*ปี      ประมาณการ เดือน ส ค  ธ ค จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 

รูป  ่ 5 ส ดส ว และมูลค าการส งออกผลิตภ ณฑ์ยาง องไ ย 
 ปี 2562 ( ้อมูลจากการประมาณการ) 
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การน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางอยู่ที่ 1,553 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ที่มีมูลค่าการน าเข้าอยู่ที่ 1,445 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ พบว่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.47  (ตารางที่ 7) 
 

แ ว  ้มอุตสาหกรรม 
 

        แนวโน้มภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ยางช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 ภาคการผลิตและจ าหน่าย

ภายในประเทศอาจจะเติบโตเป็นรายผลิตภัณฑ์ เนื่องจากบางผลิตภัณฑ์นั้นฐานก าลังซื้อหลักภายในประเทศคือเกษตรกร 

แตช่่วงปีนี้ ภาคเกษตรกรรมประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ ภัยแล้ง น้ าท่วม หรือผลผลิตสินค้าเกษตรมีราคาตกต่ า ซึ่งท าให้

การบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยสินค้าบางประเภทหดตัว แต่หากว่าภาครัฐสามารถออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ หรือ 

มาตรการอ่ืนที่จะท าให้เศรษฐกิจไทยคึกคัก คาดว่าจะส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน 

 ภาคการส่งออกนั้น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางยังเติบโตได้ดีเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จ าพวก ยางล้อ          

ถุงมือยาง และผลิตภัณฑ์ยางบางประเภทนั้น ภาคการส่งออกยังไปได้ดี เนื่องจากสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด

ต่างประเทศ แตอ่าจจะมีปัจจัยต้องเฝ้าระวังหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากค่าเงินบาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งค่าในครึ่งปี

หลัง หรือเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟ้ืนตัวจาก สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ความผันผวนของราคาน้ ามันดิบจาก

เหตุการณ์ไม่สงบของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ประเทศญี่ปุ่นปรับขึ้นภาษี vat เป็น 10%  สถานการณ์ Brexit ที่มีทาง

ออกแบบแย่ที่สุด คือ No deal Brexit ซึ่งยังไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้อย่างแน่นอนว่าจะเกิดผลเสียแบบไหน อย่างไร 

และจะกระทบวงกว้างแค่ไหน หรือเริ่มมีการประมาณการเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนที่อาจจะหดตัว เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในครึ่งปีแรกของปี 2562 ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.85 เมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันของปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 1)   
 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

➢ การจ าหนา่ยในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.90 
(ตารางท่ี 2) 

 

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภ ณฑ์จากไม ้
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➢ การส่งออกและตลาดส่งออก 
  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง

เรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไทยของ
ไทย ปี 2562 มีมูลค่ารวม 2,388 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  
(ข้อมูลจากการประมาณการ) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2561 ที่มีมูลค่ารวม 2,581 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ
เพลดลงร้อยละ 7.48 (รูปที่ 6)  

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรวม
ของไทยช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 มีมูลค่า 1,173 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาที่มีมูลค่า 1,455 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะพบว่า
ปรับตัวลดลงร้อยละ 19.38 โดยไม้แปรรูปส่วนใหญ่
จะส่งออกไปจีนเป็นหลัก (ตารางที ่8 )  
 
 
   

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกปี 2562 มีมูลค่าการส่งออก 

2,388 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ข้อมูลประมาณการ) โดย

กลุ่มไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 

1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 84.77 รองลงมาคือ 

เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 11.04 ผลิตภัณฑ์จาก

ไม้ร้อยละ 2.59 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 2.29 

ตามล าดับ(รูปที่ 7) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1996.00
83.58%

269.00 
11.26%

48.00 
2.01%

75.00 
3.14%

 ไม้แปรรูปและผลิตภ ณฑ์ไม้แผ     คร ่อง ร อ ไม้และชิ  ส ว  

 อุปกรณ์ก อสร้างไม้  ผลิตภ ณฑ์จากไม้ 

  ่มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จัดท าโดย สถาบันพลาสติก ปี      ประมาณการ เดือน ส ค  ธ ค 

ห  วย: ล้า  USD

รูป  ่ 7 ส ดส ว และมูลค าการส งออกไม้แปรรูป และ อ ่     
ปี 2562 ( ้อมูลประมาณการ) 
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ห  วย  ล้า USD

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้

ไม้แปรรูปและไม้แผ่น การเติบโต    
  ่มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประมวลผลโดย สถาบันพลาสติก
*ปี 256  ประมาณการ เดือน ส ค  -ธ ค 

การ ติ  ต (%)

รูป  ่ 6 มูลค าการส งออกไม้  คร ่อง ร อ ไม้ และผลิตภ ณฑ์ไม้ องไ ย 
ต  งแต ป ี2551 – 2562  
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➢ การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 
 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยในครึ่งปีแรกของปี 2562 
มีมูลค่า 318 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากช่วงครึ่งปีแรกของปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลงร้อยละ 
7.83 โดยไทยน าเข้าไม้แปรรูปจากมาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนไม้แผ่นน าเข้าจาก จีน และ มาเลเซียเป็นหลัก  (ตาราง 9)  
 
ราคาไม้ยาง ารา   
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ราคา 1.60 – 1.75 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศ

ของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ) (ราคาประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562) 

(สามารถดูราคาไม้ยางพาราแปรรูปได้ท่ี : http://www.tpa-rubberwood.org/price.php)  

 

 ราคาไม้ยางพาราท่อน (ราคาประกาศรับซื้อ ณ โรงงาน (เฉลี่ยทุกโรงงาน)) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วขึ้นไป                          

ราคา 1.81 บาทต่อกิโลกรัม (ที่ มา สกย.อ.เมืองสตูล) (ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้ งแต่ เดือน พ.ย. 2561)                                        

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 

 
---------------------------------------------------- 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทยในปี 2561 และ 2562  
 

 
 

ตาราง 2 ปรมิาณการจ าหนา่ยยาง ผลิตภณัฑย์าง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในป ี2561 และ 2562  
 

 

ประเภท 2561 2562**
2561 2562 ท้ังปี คร่ึงปี

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 309,300         240,255         159,964         111,700         -22.32 -30.17

ยางแท่ง (ตัน) 1,142,107      964,780         561,406         504,732         -15.53 -10.10

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 56,851,586    56,414,376    28,535,550    27,817,430    -0.77 -2.52

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 6,597,556      7,241,372      3,155,613      3,478,071      9.76 10.22

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 21,064,848    25,689,438    12,850,406    12,424,104    21.95 -3.32

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,675,150      1,623,570      831,372         776,433         -3.08 -6.61

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,842,201      1,681,488      889,472         880,610         -8.72 -1.00

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 40,320,145    48,372,680    22,798,449    23,427,645    19.97 2.76

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 21,517          20,156          10,410          10,467          -6.33 0.55

ไม้
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 9,873,845      10,390,285    4,918,605      5,058,899      5.23 2.85
ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  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
**ปี 2562 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

ประเภท 2561 2562**
2561 2562 ท้ังปี คร่ึงปี

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 50,804 47,790 28,004 22,886 -5.93 -18.28

ยางแท่ง (ตัน) 105,945 101,461 53,773 51,581 -4.23 -4.08

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 37,693,440    38,354,487    18,901,088    17,846,956    1.75 -5.58

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,911,834      2,920,158      1,451,902      1,459,981      0.29 0.56

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 16,217,955    18,134,869    9,194,042      9,069,739      11.82 -1.35

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 601,474         626,145         284,358         287,761         4.10 1.20

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,453,191      1,287,965      713,400         649,804         -11.37 -8.91

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 32,170,760    37,696,275    16,861,796    18,640,252    17.18 10.55

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,534            3,025            1,872            1,557            -14.40 -16.81

ไม้
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,527,389      1,667,306      751,957         811,364         9.16 7.90
ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  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
**ปี 2562 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.
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ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2561 และ 2562  

 
 

ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2561 และ 2562  

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดล่วงหนา้ตลาดโตเกียว และสงิคโปร์ในปี 2561 และ 2562  

 

หน่วย: ตัน
2561 2562***

2561 2562 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางแผ่นรมควัน 558,320           473,712           291,357           244,330           -15.15 -16.14
ยางแท่ง 1,529,128        1,614,455        750,966           815,830           5.58 8.64
น้ ายางข้น* 1,298,743        1,036,775        642,909           574,156           -20.17 -10.69
ยางคอมพาวด์** 180,370           101,666           99,603             54,141             -43.63 -45.64
ยางอ่ืนๆ 138,583           52,513             82,416             28,868             -62.11 -64.97

รวม 3,705,144     3,279,120     1,867,251     1,717,325     -11.50 -8.03
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

**ปี 2562 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ประเภทยาง % เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

หน่วย: ตัน
2561 2562***

2561 2562 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางแผ่นรมควัน 20                   0.00 0.00 0.00 -100.00 n/a
ยางแท่ง 224                 320                 109                 505                 42.86 363.30
น้ ายางข้น* 1,323              1,200              690                 561                 -9.30 -18.70
ยางคอมพาวด์** 28,533             31,400             13,215             15,741             10.05 19.11
ยางอ่ืนๆ 0.00 200 0.00 102.00 n/a n/a

รวม 30,100         33,120         14,014         16,909         10.03 20.66
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

**ปี 2562 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ประเภทยาง % เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

                   หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม

ประเภทยาง 2561 %เปล่ียนแปลง

 (เฉล่ียท้ังปี) 2561 2562 คร่ึงปี
ยางแผ่นดิบช้ัน 3 หาดใหญ่ 43.60 46.19 49.01 6.10
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 51.12 54.22 55.73 2.80
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 50.03 53.41 55.20 3.35
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงค์โปร์ (F.O.B) 50.14 53.49 54.33 1.57
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 45.09 46.50 48.41 4.11
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 35.41 37.23 38.15 2.47
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

ม.ค.-มิ.ย. (เฉล่ีย)

 ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
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ตาราง 6  มูลค่าการส่งออกผลติภัณฑ์ยางของไทยในปี 2561 และ 2562  
 

 
 
 
ตาราง 7  มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2561 และ 2562  

 

 
 
 
 
 
 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลิตภัณฑ์ 2562**

2561 2562 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางล้อ 5,110          5,852          2,447          2,798          14.52 14.34
ถุงมือยาง 1,189          1,249          568            587            5.05 3.35
ท่อยาง 390             382            195            183            -2.05 -6.15
ยางยืด 288             301            152            143            4.51 -5.92
ถุงยางอนามัย 179             211            87              103            17.88 18.39
สายพาน 158             161            83              64              1.90 -22.89
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 863             894            423            509            3.59 20.33

รวม 8,177       9,050       3,955       4,387       10.68 10.92
ทีม่า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

**ปี 2562 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลง2561 ม.ค.-มิ.ย.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลิตภัณฑ์ 2562**

2561 2562 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางล้อ 541             615            249            275            13.68 10.44
ท่อยาง 185             189            95              88              2.16 -7.37
สายพาน 80              87              36              38              8.75 5.56
ปะเก็น/ซีลยาง 47              53              23              27              12.77 17.39
ถุงมือยาง 48              44              26              21              -8.33 -19.23
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 544             565            272            317            3.86 16.54

รวม 1,445       1,553       701         766         7.47 9.27
ทีม่า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

**ปี 2562 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลง2561 ม.ค.-มิ.ย.
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ตาราง 8  มูลค่าการส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทยในปี 2561 และ 2562  
 

 

 
 
ตาราง 9  มูลค่าการน าเข้าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทยในปี 2561 และ 2562  

 

 

 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท 2561 2562*

2561 2562 ท้ังปี คร่ึงปี
ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,143       1,996       1,230       967         -6.86 -21.38

  - ไม้แปรรูป 1,128       1,018       707         498         -9.75 -29.56

  - ไม้แผ่น 1,015       978         523         469         -3.65 -10.33

      - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 60              36              41              16              -40.00 -60.98

      - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 955             942            482            453            -1.36 -6.02

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 309         269         160         142         -12.94 -11.25

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 51           48          26          25          -5.88 -3.85

ผลิตภัณฑ์ไม้ 78           75          39          39          -3.85 0.00

รวม 2,581       2,388       1,455       1,173       -7.48 -19.38
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

**ปี 2562 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ม.ค.-มิ.ย. % เปล่ียนแปลง

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท 2561 2562*

2561 2562 ท้ังปี คร่ึงปี
ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 483 461 232 218 -4.55 -6.03

  - ไม้แปรรูป 244 249 111 115 2.05 3.60

  - ไม้แผ่น 239 212 121 103 -11.30 -14.88

      - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 217 191 110 92 -11.98 -16.36

      - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 22 21 11 11 -4.55 0.00

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 151 137 70 62 -9.27 -11.43

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 30 28 12 13 -6.67 8.33

ผลิตภัณฑ์ไม้ 50 48 31 25 -4.00 -19.35

รวม 714 674 345 318 -5.60 -7.83
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

**ปี 2562 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ม.ค.-มิ.ย. % เปล่ียนแปลง


