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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนมิถุนายน 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยางแผ่น

ปรับตัวลดลงร้อยละ 53.41 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 25.01 (ตาราง 1)  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนมิถุนายน 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 โดยมีข้อมูลดังนี้  

ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 44.27 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 2.88 ตามล าดับ (ตาราง 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในเดือน
มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 167,514 ตัน ลดลงจากเดือนที่แล้ว 
ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่  186,652 ตัน หรือลดลง         
รอ้ยละ 10.25 (รูปที่ 1)  

โดยยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่ส่งออกไป ญี่ปุ่น 
จีน สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ตามล าดับ ยางแท่งส่งออกไป 
จีน และสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย ญี่ปุ่น เกาหลี
ใต้ น้ ายางข้นส่งออกไปที่ มาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ ยางคอม
พาวด์ส่งออกไป จีน และสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ตามล าดับ 

และเม่ือเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 
ที่มีปริมาณการส่งออก 295,105 ตัน พบว่า ปี 2563 มี

ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 43.24 แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 
38.85 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 66.99 น้ ายางข้นปรับขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.70 ยางคอมพาวด์ปรับตัวลดลงร้อยละ 
23.28 และยางอ่ืน ๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 34.85 (ตารางที่ 3)   

อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิ

  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทย    เดือนมิถุนายน 2563 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ สถาบันพลาสติก  
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หน วย: ตัน

2562 2563 การเติ  ต       การเติ  ต       

ท  มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก
       

การเติ  ต (%)

รูปท   1 ปริมาณการส งออกยางธรรมชาติของไทย 
เปร ย เท ย ป ี2562 กั ปี 2563 (เดือนมิถุนายน ) 
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   ส าหรับภาพรวมปริมาณการส่งออกสะสม      

6 เดือน ปี 2563 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที่ 1,379,458 

ตัน โดยน้ ายางข้นมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 42.14 ปริมาณ

การส่งออกสะสม 581,364 ตัน รองลงมาเป็นยางแท่ง 

สัดส่ วนร้อยละ 38.27 ปริมาณการส่งออกสะสม  

527,888 ตัน ที่เหลือจะเป็นยางแผ่นรมควันร้อยละ 

14.92 ยางคอมพาวด์ร้อยละ 3.25 และ ยางอ่ืนๆ ร้อยละ 

1.42 (รูปที่ 2 และ ตารางที่ 3)  
 

 

 
 
 
 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนมิถุนายน 2563 มีปริมาณ 1,775 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ที่มี

ปริมาณ 2,434 ตัน หรือลดลงร้อยละ 27.07 (ตาราง 4) 

 

ราคายาง 

 ภาพรวมราคายางธรรมชาติของไทย

ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ราคายาง ฯ ส่วน

ใหญ่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวปีที่แล้ว  (YoY) 

ปรับตัวลดลง และเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว 

(MoM) ราคายาง ฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นส่วน

ใหญ ่

 

 

      

 

 

 

 

 

205,798 , 
14.92%

527,888 , 
38.27%

581,364 , 
42.14%

44,792 , 3.25% 19,616 , 1.42%

                                                 

หน วย: ตัน

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

(เดือน ม.ค. –มิ.ย. 63) 
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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)

ท  มา: การยางแห่งประเทศไทย                                                          จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 

2562                                                        

หน วย:  าท/กิ ลกรัม

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

 ภาพรวมการผลิตยางธรรมชาติมีแนวโน้มที่ดี โดยได้รับปัจจัยหนุนจากราคาที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น และค่าเงินบาทที่
อ่อนค่าที่ดีต่อการส่งออก แต่พระเอกช่วงนี้คือน้ ายางข้นที่เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตถุงมือยาง เนื่องจากยังเป็นที่ต้องการ
ของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอยู่มากจากสถานการณ์โควิด  
 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) มีแนวโน้มที่จะไปทดสอบ 170 เยน จากการเก็งก าไรของ
นักลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ทั้งตลาดทุนและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และราคาน้ ามันดิบที่ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เป็นปัจจัยหนุนราคา TOCOM 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนมิถุนายน 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ

ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้  ยาง

นอกรถยนต์นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 4.92 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.60 ยางนอก

รถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.93 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.62 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร

ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.22 ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงรอ้ยละ 2.61 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ 1,745 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 

2562 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,743 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.11 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 
 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนมิถุนายน 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี

รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งปรับตัวลดลงละ 42.45 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 56.20       

ยางนอกรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 28.41 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.68 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร

ปรับตัวลดลงร้อยละ 30.44 ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.72 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนมิถุนายน 2563 อยู่ที่ 387 ล้านชิ้น (ประมาณการ

จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ที่

มีปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 252 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 53.68 (ตารางที่ 2)  
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 การส่งออกและตลาดส่งออก 

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย

ในเดือนมิถุนายน 2563 มีมูลค่า 687 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 512 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 34.18 (รูปที่ 4) และเมื่อ

เทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ที่มีมูลค่า 753 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.76 (ตารางที่ 6) 

 โดยยางล้อส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ถุงมือ

ยางส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ท่อยางส่งออกไป

สหรัฐฯ และจีนเป็นส่วนใหญ่ ยางยืดส่งออกไปจีน

เป็นส่วนใหญ่ ถุงยางฯ ส่งออกไป  สหรัฐฯ และจีน

เป็นส่วนใหญ่ สายพานส่งออกไป จีน และสหรัฐ ฯ เป็นส่วนใหญ่ตามล าดับ 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 

6 เดือน ปี 2563 อยู่ที่ 3,926 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดย

ผลิตภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 61.03 

มูลค่า 2,396 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมาคือ ถุงมือ

ยางร้อยละ 19.46 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 7.90 ท่อ

ยางร้อยละ 3.80 ยางยืดร้อยละ 3.49 ถุงยางอนามัย

ร้อยละ 2.80 และสายพานร้อยละ 1.53 ตามล าดับ 

(รูปที่ 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนมิถุนายน 2563 มีมูลค่า 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก

เดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 119 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 24.37 (ตารางที่ 7)  
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หน วย: ล้าน USD

2563 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 ี2562 กั ปี 2563 (เดือนมิถุนายน ) 

2,396 , 
61.03%

764 , 19.46%

149 , 3.80%

137 , 3.49%

110 , 2.80%
60 , 1.53%

310 , 7.90%

ยางล้อ ถุงมือยาง ท อยาง
ยางยืด ถุงยางอนามัย 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.-มิ.ย. 2563 
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แนว น้มอุตสาหกรรม  

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ภาคการผลิตภัณฑ์นั้นยังซบเซาทั้งการผลิตและการส่งออก จะมีแค่ถุงมือยาง

เท่านั้นเพราะยังเป็นที่ต้องการของคนส่วนใหญ่ แต่ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางอ่ืนๆ นั้น เพราะว่าส่งออกไปเพ่ือเป็น

ส่วนประกอบของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะยางล้อและชิ้นส่วนรถยนต์ เนื่องจากยอดขายและยอดการผลิตรถยนต์ตก

ลงอย่างรุนแรง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากสถานการณ์โควิด ซึ่งการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจะเป็นผลดีต่อการ

ภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง แต่แนวโน้มการฟ้ืนตัวนั้นคาดากรณ์ได้ยาก ไม่เหมือนโรคซาร์ หรือ Mers ที่

ผลกระทบยังเป็นวงกว้างทั่วโลก หรือจนกว่าจะผลิตวัคซีนได้ในระดับที่ราคาคนทั่วไปจับต้องได้ โดยแนวโน้มการฟื้นตัวนั้น

มีการคาดการณ์หลายแบบ ทั้ง V W L J กลับข้าง หรือแบบไนกี้ แต่ทว่าจากการ lock down และ WFH จะส่งผลให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไป ภาคการผลิตหรือแรงงานเริ่มทดแทนแรงคนด้วยเครื่องจักรมากขึ้น 

หรือการตัดวงจรตัวเองจากจีนที่เป็นห่วงโซ่อุปทานรายใหญ่ มาย้ายฐานการผลิตกลับประเทศหรือย้ายไปประเทศอ่ืนที่มี

ต้นทุนที่ถูกกว่า หรือได้รับผลประโยชน์มากกว่า 

 แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ (WTI)  

ช่วงนี้ราคาน้ ามันดิบเคลื่อนไหวตามข่าวสต็อกน้ ามัน และประเด็นการลดก าลังการผลิตของกลุ่มโอเปคพลัส แต่

สุดท้ายราคาอาจจะปรับตามการเก็งก าไรในตลาดล่วงหน้าและความต้องการใช้พลังงาน แต่อุตสาหกรรมการบินยังไม่ฟ้ืน

ตัวกลับมา ภาคอุตสาหกรรมปีนี้อาจจะใช้ก าลังการผลิตได้ไม่เต็มที่ แนวโน้มการฟ้ืนตัวของอุปสงค์น้ ามันนั้นอาจจะยังไม่

สดใสราคาน้ ามันดิบปรับตัวบวกอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากแรงหนุนการลดก าลังการผลิตของกลุ่มโอเปคพลัส และค่าเงิน

ดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ปัจจุบันอยุ่ในช่วง 40 เหรียญ คาดว่าจะมีการปรับตัวแบบซิกแซกไปทดสอบ 45 / 50 แต่อาจจะ

เป็นขึ้นไปและพักตัวเพื่อขึ้น แต่ต้องพิจารณาบริเวณกรอบ 50 เหรียญ อีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนมิถุนายน 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.01  

(ตารางที ่1)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้
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 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนมิถุนายน 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาร้อยละ 26.70 (ตาราง
ที่ 2) 

 การส่งออกและตลาดส่งออก  
 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง

เรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของ
ไทยในเดือนมิถุนายน 2563 มีมูลค่า 203 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบจากเดือนที่แล้ว 
(MoM) ที่มีมูลค่า 187 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 8.56 และเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 
2562  (YoY) ที่มีมูลค่ าการส่ งออก  185  ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.73 (รูปที่ 6 และ
ตารางที่ 8)  

 
 
 

 
 
ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 6 เดือน ปี 2563  

มีมูลค่าการส่งออก 938 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มไม้
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 920 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 80.70 รองลงมาคือ เครื่อง
เรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 15.0 ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อย
ละ 2.37 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 1.93 ตามล าดับ  
(ตารางที่ 8 และ รูปที่ 7)  
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หน วย: ล้าน USD

2563 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 2562 กั ปี 2563 (มิถุนายน )     

920 , 
80.70%

171 , 
15.00%

22 , 1.93% 27 , 2.37%

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. – มิ.ย. 2563   
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 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนมิถุนายน 
2563 มีมูลค่า 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึน
รอ้ยละ 18.75 (ตาราง 9)  
 
ราคาไม้ยางพารา 
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ราคา 1.60 – 1.75 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศของ
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ) (ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 62) 
(สามารถดูราคาไม้ยางพาราแปรรูปได้ที่ : http://www.tpa-rubberwood.org/price.php)  
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อน (ราคาประกาศรับซื้อ ณ โรงงาน (เฉลี่ยทุกโรงงาน)) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วขึ้นไป                          
ราคา  1.81 บาทต่อกิ โลกรัม (ที่ มา สกย.อ. เมืองสตูล ) (ราคาไม่มี การเปลี่ ยนแปลงตั้ งแต่ เดื อน พ.ย.  61)                                        
ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
 
                                                     .............................................................. 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2562 และปี 2563 (มิถุนายน ) 

 
 

ตาราง 2 ปริมาณการจ าหน่ายยาง ผลิตภณัฑย์าง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทยในป ี2562 และปี 2563 (มิถนุายน ) 

 
 
 
 
 

ประเภท 2562
2562 2563 2562 2563 6 เดือน มิ.ย.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 229,476       111,700      86,571        15,151        8,069          -22.50 -46.75

ยางแท่ง (ตัน) 995,052       504,732      455,083      67,539        61,601        -9.84 -8.79

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 53,968,035   27,817,430  19,559,753  4,752,642    1,933,158    -29.69 -59.32

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 6,500,457     3,478,071    2,084,118    607,779      180,633      -40.08 -70.28

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 25,534,444   12,424,104 9,874,975    2,211,506    1,439,674    -20.52 -34.90

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,549,832     776,433      645,770      140,443      94,645        -16.83 -32.61

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,712,564     880,610      587,841      144,833      95,093        -33.25 -34.34

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 47,540,007   23,427,645  19,915,879  4,227,788    2,979,779    -14.99 -29.52

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 21,324         10,467        12,250        1,748          2,207          17.03 26.27

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 10,193,435   5,058,899    3,871,927    1,008,185    660,161      -23.46 -34.52

  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 
  ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ 13 ราย และเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ 32 ราย

% เปล่ียนแปลง

*เดือนมิถุนายน 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-มิ.ย.* มิ.ย.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ประเภท 2562
2562 2563 2562 2563 6 เดือน มิ.ย.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 46,937           22,886         16,489         4,152          2,314          -27.95 -44.27

ยางแท่ง (ตัน) 105,629          51,581         51,530         8,118          7,884          -0.10 -2.88

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 35,682,536     17,846,956   13,304,851   3,117,960    1,794,522    -25.45 -42.45

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,829,605       1,459,981    982,615       236,828       103,736       -32.70 -56.20

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 17,855,662     9,069,739    7,178,488    1,547,030    1,107,509    -20.85 -28.41

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 558,078          287,761       293,044       46,216         37,581         1.84 -18.68

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,204,655       649,804       479,202       112,039       77,936         -26.25 -30.44

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 36,771,659     18,640,252   16,075,222   3,362,749    2,834,073    -13.76 -15.72

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,113             1,557          2,226          252             387             42.92 53.68

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,596,394       811,364       715,301       158,275       116,017       -11.84 -26.70

  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 
  ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ 13 ราย และเคร่ืองเรือนท าด้วยไม้ 32 ราย

% เปล่ียนแปลงมิ.ย.*

*เดือนมิถุนายน 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-มิ.ย.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2562 และปี 2563 (มิถุนายน ) 

 
 

ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2562 และปี 2563 (มิถุนายน ) 

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2562 และปี 2563 (มิถนุายน ) 

 

2562 2563 2562 2563 6 เดือน มิ.ย.
ยางแผ่นรมควัน 476,778           244,330           205,798             31,503 19,263      -15.77 -38.85

ยางแท่ง 1,478,261        815,830           527,888             179,076    59,105      -35.29 -66.99

น้ ายางข้น* 1,122,117        574,156           581,364             72,630      80,403      1.26 10.70

ยางคอมพาวด์** 109,761           54,141             44,792               8,579        6,582        -17.27 -23.28

ยางอ่ืนๆ 72,345             28,868             19,616               3,317        2,161        -32.05 -34.85

รวม 3,259,262     1,717,325     1,379,458       295,105  167,514  -19.67 -43.24
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน

มิ.ย. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2562 ม.ค.-มิ.ย.

2562 2563 2562 2563 6 เดือน มิ.ย.
ยางแผ่นรมควัน -                  0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a

ยางแท่ง 596                 505                 110                   0 0.00 -78.22 n/a

น้ ายางข้น* 1,469              561                 996                   61            102          77.54 67.21

ยางคอมพาวด์** 33,843             15,741             12,902               2,275        1,673        -18.04 -26.46

ยางอ่ืนๆ 702                 102.00 0.00 98.00 0.00 -100.00 -100.00

รวม 36,610         16,909         14,008           2,434     1,775     -17.16 -27.07
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ตัน

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2562 ม.ค.-มิ.ย. มิ.ย.

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
2562 2562

 (เฉล่ียท้ังปี) มิ.ย. พ.ค. มิ.ย. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ช้ัน 3 หาดใหญ่ 47.98 55.77 37.36 39.01 -30.05 4.42
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 55.76 63.01 44.86 47.3 -24.93 5.44
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 55.91 63.39 43.05 41.64 -34.31 -3.28
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 54.63 60.4 42.86 43.36 -28.21 1.17
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 49.07 51.35 37.31 39.89 -22.32 6.92
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 38.48 40.92 33.83 36.34 -11.19 7.42
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

2563
ประเภทยาง
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ตาราง 6 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2562 และปี 2563 (มิถุนายน ) 

 
 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2562 และปี 2563 (มิถุนายน ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2562 2563 6 เดือน มิ.ย.
ยางล้อ 5,773      2,798          2,396          507             395             -14.37 -22.09

ถุงมือยาง 1,203      587             764             97               181             30.15 86.60

ท่อยาง 375        183             149             30               20               -18.58 -33.33

ยางยืด 294        143             137             23               25               -4.20 8.70

ถุงยางอนามยั 218        103             110             19               19               6.80 0.00

สายพาน 132        64               60               13               11               -6.25 -15.38

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 904        509             310             64               36               -39.10 -43.75

รวม 8,899      4,387       3,926       753         687         -10.51 -8.76
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

ประเภทยาง ม.ค.-มิ.ย.2562 มิ.ย.

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลง

2562 2563 2562 2563 6 เดือน มิ.ย.
ยางล้อ 553           275             233             54               32               -15.27 -40.74

ท่อยาง 186           88               72               13               8                -18.18 -38.46

สายพาน 83             38               40               7                6                5.26 -14.29

ปะเก็น/ซีลยาง 53             27               27               5                4                0.00 -20.00

ถุงมือยาง 43          21               27               3                4                28.57 33.33

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 590           317             246             37               36               -22.40 -2.70

รวม 1,508      766         645         119         90           -15.80 -24.37
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.ประเภทยาง 2562 มิ.ย.

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ตาราง 8  มลูค่าการส่งออกไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2562 และปี 2563 (มิถุนายน ) 

 
 
 
ตาราง 9  มลูค่าการน าเข้าไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2562 และปี 2563 (มิถุนายน ) 

 

ประเภท
2562 2563 2562 2563 6 เดือน มิ.ย.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 1,919      967       920       155       159       -4.86 2.58

    - ไม้แปรรูป 957        498       439       76         77         -11.85 1.32

    - ไม้แผ่น 962        469       481       79         82         2.56 3.80

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 36         16            27            3              5              68.75 66.67

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 926        453          454          76            77            0.22 1.32

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 310        142       171       20         35         20.42 75.00

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 49         25         22         4           4           -12.00 0.00

ผลิตภัณฑ์ไม้ 75         39         27         6           5           -30.77 -16.67

รวม 2,353      1,173     1,140     185       203       -2.81 9.73
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.2562 มิ.ย.

ประเภท
2562 2563 2562 2563 6 เดือน มิ.ย.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 449        218       198       34         38         -9.17 11.76

    - ไม้แปรรูป 222        115       81         17         19         -29.57 11.76

    - ไม้แผ่น 227        103       117       17         19         13.59 11.76

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 204        92            108          15            17            17.39 13.33

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 23         11            9              2              2              -18.18 0.00

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 144        62         67         9           14         8.06 55.56
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 30         13         15         2           2           15.38 0.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 44         25         17         3           3           -32.00 0.00

รวม 667        318       297       48         57         -6.60 18.75
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มิ.ย. % เปล่ียนแปลง2562 ม.ค.-มิ.ย.


