
 

 
เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย โดยการฟื้นตัวในครึ่งหลังในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID-19 และมาตรการปิดเมือง ปิดการเดินทางท้ังภายในและระหว่างประเทศ หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 
ในบางประเทศกลับมาเพิ่มสูงขึ้น โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) คาดการณ์เพิ่มเติมในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของโลกจะหดตัวลดลงร้อยละ 4.4 จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัวร้อยละ 4.9 และคาดการณ์ของประเทศคู่ค้าที่
สำคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซน อยู่ที่ -4.3, -5.3 และ -8.3 ยกเว้นจีนที่มีโอกาสขยายตัวอยู่ที่ 1.9 ในขณะที่ 
IMF คาดการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.1 จากเดิมที่คาดการณ์อยู่ 7.7 ซึ่งราคายางในไตรมาส 
3/2563 ปรับตัวตามอุปสงค์ของผู้ประกอบการภายในประเทศ ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากแรงงานไม่สามารถ
กลับเข้าสู่ประเทศได้ และมีมาตรการการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดขึ้น รวมทั้งทิศทางราคายางตลาดล่วงหน้า
ต่างประเทศกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงขาขึ้น และอุปสงค์ถุงมือยางปรับตัว เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูง ภาคโรงงานผลิต
รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์เริ ่มกับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตแบบฟ้ืนตัว โดยเฉพาะจีนซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐบาล ในขณะที่ค่าเงินบาทและค่าเงินในภูมิภาคแข็งค่าเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยกดดันราคายางก่อน
ฟ้ืนตัวในช่วงกลางไตรมาส 

 

สถานการณ์ยางพาราไตรมาสที่ 3/2563 

 
ภาพที่ 1 ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นท้องถิ่น น้ำยางสด และเศษยางรายไตรมาส 
ข้อมูล : ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

 

สรุปสถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 3/2563 และแนวโน้มไตรมาส 4/2563 

RAOT กองวิจัยเศรษฐกิจยาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแหง่ประเทศไทย  

  
1 



จากสถานการณ์ราคายางไตรมาสที่ 3/2563 โดยภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ย ณ ตลาด

กลางยางพาราอยู่ที่ 47.42 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.45 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 24.90 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3  

อยู่ที่ 50.35 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.57 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 23.48 และราคายางแผ่นดิบท้องถิ่น อยู่ที่ 44.88 บาท/กก. 

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 9.06 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 25.30 ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 43.87 บาท/กก. ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 3.32 บาท/กก. 

คิดเป็นร้อยละ 8.18 และราคาเศษยางอยู่ที ่ 34.09 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.52 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 19.32  

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น และมี Volume เข้าซื้อในเดือนแรก ดังนี้  

1) ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์  

ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 3/2563 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 173.92 เซนต์สหรัฐฯ/กก. 

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 36.71 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 10.64 คิดเป็นเงินบาทโดยเฉลี่ยจะอยู ่ที ่ 54.49 บาท/กก.  

ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 10.64 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 24.27 และราคายางแท่ง STR 20 อยู่ที่ 128.28 เซนต์สหรัฐฯ/กก. ปรับตัว

เพิ่มขึ้น 17.69 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 16.00 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 40.19 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น  

บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 13.70  

2) ตลาดล่วงหน้าโตเกียว   
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 3/2563 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 176.58 เยน/กก. ปรับตัว

เพิ่มขึ้น 37.65 เยน/กก. คิดเป็นร้อยละ 27.10 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 52.18 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.84 บาท/กก. 
คิดเป็นร้อยละ 26.24  

3) ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้  
ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 3/2563 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 11,113.46 หยวน/กก. 

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,177.80 หยวน/กก. คิดเป็นร้อยละ 11.85 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 50.40 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 

5.61 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 12.52  

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางในไตรมาสที่ 3/2563 ประกอบด้วย 

1. มาตรการร ักษาเสถียรภาพราคายางจากหน่วยงานภาคร ัฐ และการดำเน ินโครงการอย่างต ่อเน ื ่อง  

เพื่อแก้ปัญหายางพาราทั้งระบบ จากการเร่งดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ควบคู่กับมาตรการ

ระยะยาว ขยายเวลาดำเนินการ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง, โครงการ

สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง), โครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน

แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง และโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ  รวมทั้งมาตรการจากช่วยเหลือ
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และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ในการขยายเวลาส่งใช้เงินกู้ยืม งดการคิดอัตราดอกเบี้ย ตามมาตรา 49 (3) 

และผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้กู้ ตามมาตรา 49 (5) รวมทั้งมาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 

ในการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกร สวนยาง และแรงงานกรีดยางได้รับเงิน 5,000 บาท  

2. ปริมาณยางออกสู่ตลาดมากขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเปิดกรีด ทำให้ยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันที่เข้า

สู่ตลาดกลางฯ โดยภาพรวมทั้ง 6 ตลาด ในไตรมาสที่ 3/2563 มีทั้งสิ้น 15,244.90 ตัน เพ่ิมขึ้น 12,432.93 ตัน คิดเป็นร้อย

ละ 442.14 

3. ดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศคู่ค้า ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซน ฟื้นตัวเหนือกว่าระดับ 50 

โดยดัชนี PMI ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 54.20, 56.00 และ 55.40 ตามลำดับ และยูโรโซน อยู่ที่ 51.80, 51.70 และ 53.70 

ตามลำดับ รวมทั้งจีน มีดัชนี PMI มีการขยายตัวอยู่ที่ 51.10, 51.00 และ 51.50 ยกเว้นดัชนี PMI ของญี่ปุ่น อยู่ที่ 

45.20, 47.20 และ 47.70 ตามลำดับ ซ่ึงอยู่ระดับต่ำกว่า 50 แสดงถึงภาวะภาคการผลิตหดตัว 

4. ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกได้ปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงกว่า

ร้อยละ 80 เนื่องจากความกังวลจากผลกระทบของพายุเฮอร์ริเคน และที่ประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) 

และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิต ในขณะที่อุปสงค์น้ำมันฟื้นตัว

หลังจากภาคอุตสาหกรรมกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง 

5. ค่าเงินบาท และค่าเงินเยนแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบ

กับสกุลเงินหลักๆ และธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงอัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ระดับร้อยละ 0.00 – 0.25 และยังคงถือ

ครองพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ซึ่งเฟดจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ วงเงิน 8 หมื่นล้าน

ดอลลาร์/เดือน และซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนอง (MBS) ในวงเงิน 4 หมื่นล้าน

ดอลลาร์/เดือน เพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงิน รวมทั้งธนาคารกลางแห่งประเทศไทย ยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่

ร้อยละ 0.50 และผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจให้สอดคล้องกับกระแส

รายได้และความสามารถในการชำระหนี้ในบริบทใหม่ หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง รวมถึงเร่งรัดการให้

สินเชื่อผ่านโครงการต่าง ๆ โดยค่าเงินบาทไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 31.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้น 0.62 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐหรือร้อยละ 1.94 
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สถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 4/2563 

 

ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ 
ข้อมูล : ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

 

จากสถานการณ์ราคายางในไตรมาสที่ 3/2563 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้า

ต่างประเทศ และยังอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง จึงคาดว่าในไตรมาสที่ 4/2563 ราคายางมีมีโอกาสปรับตัว

สูงขึ้น เนื่องจากมีอุปสงค์ของผู้ประกอบการภายในประเทศ ปริมาณฝนมากจากผลกระทบพายุโซนร้อน และจากปัจจัย

ต่างๆ ดังนี้  
 

1. จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไตรมาส 4/2563 เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว 

ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุกโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและ

ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย และเดือนธันวาคมอาจมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาใกล้ประเทศไทยโดยเฉพาะ

บริเวณภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกผลผลิตยางพารา รวมทั้งยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

ใบร่วงในยางพารา  

2. ปริมาณสต็อกยางปรับตัวเพิ่มขึ้น  โดยสต็อกยางตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 มีจำนวน 

245.770 พันตัน ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ระดับ 6.621 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 2.77 แต่ลดลงร้อยละ 46.02 เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งสต็อกยางตลาดล่วงหน้าโตเกียว ณ เดือนกันยายน 2563 มีจำนวน 8.976 พันตัน เพ่ิมขึ้น

จากไตรมาสก่อนที่ระดับ 3.062 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 51.78 แต่ลดลงร้อยละ 26.86 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
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3. ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผันผวนเมื ่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื ่องจากความเสี ่ยงทางการเมืองทั ้งภายใน  

และภายนอกประเทศโดยเฉพาะก่อนมีการเลือกตั้งสหรัฐฯ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน อาจส่งผลให้เกิดแรงเท

ขายสินทรัพย์เสี่ยงในตลาดเกิดใหม่ หันไปถือครองดอลลาร์แทนได้ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินกรอบการเคลื่อนไหว 

ในปลายปีนี้ อยู่ที่ 30.50 – 31.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  

4. ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มผันผวน แต่ก็มีโอกาสปรับตัวสูงขึ ้น เนื ่องจากที ่ประชุมกลุ ่มประเทศผู ้ส่งออก

น้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ปฏิบัติตามข้อตกลงปรับลดการผลิต จากมติที่ประชุมให้ปรับลดการผลิต

อยู่ที ่7.7 ล้านบาร์เรล/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลก  

5. มาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมในวันท่ี 12 กันยายน 2563 กับทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับยางพารา มีข้อสรุปดังนี ้

1) ตรวจสอบสต็อกยางท่ีกำหนดให้ผู้ค้าต้องแจ้งปริมาณตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

(กกร.) โดยจัดตั้งคณะกรรมการทำงานร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยการยาง

แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพื ่อจัดทีมงานตรวจสอบปริมาณยางคงเหลือในสต๊อกของ

ผู้ประกอบการทั่วประเทศ โดยจะตรวจสต็อกยางของผู้ประกอบการที่จะร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของภาครัฐด้วย ซึ่งจะ

ตรวจสอบท่ัวประเทศภายในสิ้นเดือนกันยายน 2563  

2) ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เร่งรัดโครงการโค่นยางและปลูกพืชทดแทน โดยให้หามาตรการจูงใจเพิ่มให้

เกษตรกรท่ีหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นแทนยาง เพื่อลดพื้นท่ีปลูกยางให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว 

3) ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พิจารณาปรับปรุงเงื่อนไข รูปแบบการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำท่ี

ภาครัฐให้การสนับสนุนแก่สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก ในวงเงิน 65,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นการซื้อขายยาง

ในระบบ ให้การดูดซับปริมาณยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4) กระทรวงพาณิชย์จะขยายตลาดส่งออก โดยกำหนดเจรจาธุรกิจทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อซื้อขายยางพารา

และผลิตภัณฑ์ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 1 ตุลาคม 2563 และในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 กระทรวงพาณิชย์จะ

ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด Thailand Rubber Expo” เพื่อกระตุ้นการซื้อขายยาง 

รวมทั้งผลิตภัณฑ์ และสินค้านวัตกรรม ที่สามารถนำไปมอบเป็นของขวัญ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ได้ โดยเป็นการจัดงาน

วิถีใหม่ ที่มีการจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า และการเจรจาธุรกิจซื้อขาย ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์ อย่างไรก็ตามหาก

พบว่ามีการกดราคา หรือมีพฤติกรรมเป็นการเอาเปรียบทางการค้า ซึ่งกรมการค้าภายในจะประสานสำนักงานคณะกรรมการ

แข่งขันทางการค้าดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ท้ังนี้สามารถแจ้งได้ท่ีสายด่วน 1569  

ทั้งนี้จากการสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย และส่งผลกระทบต่ออุปทานยางน้อย ในขณะท่ี

ผู้ประกอบการมีอุปสงค์ยางเพิ่มขึ้น ทำใหร้าคายางในประเทศปรับตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้น และผันผวนแรงในช่วงประเทศผู้ซื้อหยุด
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ทำการในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทยจึงมีรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยเฝ้าระวังสถานการณ์ราคายาง  

ที่มีความผันผวนผิดปกติตามโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางแผ่นรมควันและนโยบายชะลอการขายยาง เพื่อรักษาเสถียรภาพ

ราคายาง และไม่ให้เกิดความผันผวนรุนแรง รวมท้ังเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายยางพาราได้ในราคาท่ีเป็นธรรม 

6. จากการวิเคราะห์สถานการณ์ราคายางในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศทางเทคนิคทั้ง 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดล่วงหน้า

โตเกียว เซี่ยงไฮ้ และสิงคโปร์ ราคายางในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางขาขึ้นระยะกลาง และราคายาง 

ในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศเดือนแรกสูงกว่าเดือนวอลุ่ม แสดงถึงความต้องการยาง ทำให้ราคายางในตลาดจริงมีแนวโน้ม

ปรับตัวสูงขึ้นด้วย แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ียังคงลุกลามไปทั่วโลก 

รอบสอง ถึงแม้ว่าจะมีทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ในหลายประเทศ ทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยง 

ต่อราคายางในช่วงนี ้

7. อุปสงค์ถุงมือยางเพิ่มขึ้น โดยบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) จำกัด ราคาหุ้นทำนิวไฮรอบ 3 เดือน และความ

ต้องการท่ีเพิ่มขึ้นจากผลกระทบโควิด-19 ทำให้บริษัทมีคำสั่งซื้อถึงกลางปี 2021 บ่งชี้ว่าอุปสงค์น้ำยางสดยังคงขยายตัว ในขณะ

ท่ีสมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) เผยยอดขายรถยนต์ขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนท่ี 5 นับต้ังแต่เดือนพฤษภาคม โดยรัฐบาล

จีนออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนให้บริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้กับ

บริษัทท่ีลงทุนในท้ังในและต่างประเทศ  

8.   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้   

(มกราคม - กันยายน 2563) ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปได้ 521,457 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 36.49 คิดเป็น

มูลค่าการส่งออก 288,219 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 31.85 ส่วนการผลิตรถยนต์ในช่วง 9 เดือนแรก  

มีจำนวนทั้งสิ้น 963,066 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 38.76 โดยปีนี้คาดการณ์ว่ายังคงผลิตรถยนต์ได้ตาม

เป้าหมายที่ 1.4 ล้านคัน ส่วนยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในช่วง 9 เดือนแรก มียอดขายรถยนต์ในประเทศ 534,219 คัน 

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.1 ท้ังนี้คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศปีนี้ จะทะลุเป้าหมายจำนวน 7 

แสนคัน 

 

RAOT กองวิจัยเศรษฐกิจยาง ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจยาง การยางแหง่ประเทศไทย  

  
6 


