
 

 1 

 

 

 

 
 
สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนกรกฎาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยางแผ่น

ปรับตัวลดลงร้อยละ 71.18 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 18.17 (ตาราง 1)  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนกรกฎาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จาก

การส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมีข้อมูล

ดังนี้  ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 18.11 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 11.61 ตามล าดับ (ตาราง 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในเดือน
กรกฎาคม 2563 อยู่ที่ 173,770 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่
แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่  167,514 ตัน หรือ
เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 3.73 (รูปที่ 1)  

โดยยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่ส่งออกไป สหรัฐฯ 
ญี่ปุ่น และจีนเป็นส่วนใหญ่ ตามล าดับ ยางแท่งส่งออกไป 
จีน เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย สหรัฐฯ และเกาหลีใต้  น้ า
ยางข้นส่งออกไปที่ มาเลเซียเป็นส่วนใหญ่ ยางคอมพาวด์
ส่ งออกไป สหรัฐฯ จีน และอินเดียเป็นส่ วนใหญ่  
ตามล าดับ 

และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 
ที่มีปริมาณการส่งออก 289,443 ตัน พบว่า ปี 2563 มี

ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 39.96 แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 
51.15 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 64.74 น้ ายางข้นขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.90 ยางคอมพาวด์ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
27.37 และยางอ่ืน ๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 34.89 (ตารางที่ 3)   
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2562 2563 การ ติ  ต       การ ติ  ต       

    า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสติก
       

การ ติ  ต (%)

อุตสา กรร  าง รร ชาต ิ

  รา งา สภาวะอุตสา กรร ผลิตภ ณฑ์ างและไ ้ าง าราของไ       ดือ กรกฎาค  2563 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ ส าบันพลาสติก  

รูป    1 ปริ าณการส งออก าง รร ชาติของไ   
 ปร        ป ี2562 ก  ปี 2563 ( ดือ กรกฎาค  ) 
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   ส าหรับภาพรวมปริมาณการส่งออกสะสม      

7 เดือน ปี 2563 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที ่1,559,229 ตัน 

โดยน้ ายางข้นมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 42.93 ปริมาณการ

ส่งออกสะสม 666,860 ตัน รองลงมาเป็นยางแท่ง สัดส่วน

ร้อยละ 37.59 ปริมาณการส่งออกสะสม  583,848 ตัน ที่

เหลือจะเป็นยางแผ่นรมควันร้อยละ 14.49 ยางคอมพาวด์

ร้อยละ 3.57 และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.42 (รูปที่ 2 และ 

ตารางที่ 3)  
 

 

 
 
 
 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนกรกฎาคม 2563 มีปริมาณ 1,571 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว 

ที่มปีริมาณ 3,463 ตัน หรือลดลงร้อยละ 54.63 (ตาราง 4) 

 

ราคา าง 

 ภาพรวมราคายางธรรมชาติของไทย

ประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 ราคายาง ฯ 

ส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวปีที่แล้ว (YoY) 

ปรับตัวลดลง และเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว 

(MoM) ราคายาง ฯ ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นส่วน

ใหญ ่

 

 

      

 

 

 

 

 

225,034 , 
14.49%

583,848 , 
37.59%

666,860 , 
42.93%

55,431 , 3.57% 22,056 , 1.42%

                                                 

   ว : ต  

    า: ศูนย์สารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสตกิ
       รูป    2 ส ดส ว และปริ าณการส งออก าง รร ชาติของไ  สะส  

( ดือ   .ค. –ก.ค. 63) 
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    า: การยางแห่งประเทศไทย                                                          จัดท าโดย ส าบันพลาสติก 

2562                                                        

   ว :  า /กิ ลกร  

รูป    3 ราคา าง  ประ  ศไ   ตลาดล วง  ้า ต ก  วและสิงค ปร์ 
 (ตาราง    5) 
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แ ว  ้ อุตสา กรร และราคา าง 
 

 ภาพรวมการผลิตยางธรรมชาติและราคายางมีแนวโน้มที่ดี โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการวัต ุดิบเพ่ือผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เพ่ือรับมือกับส านการณ์โควิด แต่ผลผลิตอ่ืนๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์นั้นเริ่มมีทิศทางการหดตัวที่
ลดลง ตามค าสั่งซื้อจากต่างประเทศท่ีเริ่มดีขึ้นหรือทยอยสั่งเข้ามาจากการที่จีนไม่สามาร ผลิตหรือส่งมอบสินค้าได้ทันจาก
กรณีปิดเมือง แต่ทว่าเมื่อจีนเริ่มเปิดเมืองและเดินเครื่องกิจกรรมทางการผลิต ส านการณ์ด้านการผลิตและส่งออกยาง
ธรรมชาติของไทยอาจจะปรับตัวลดลงอีกครั้ง  
 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) หลังจากที่เคยคาดการณ์ไว้เดือนที่แล้วว่าราคาจะขึ้นไป
ทดสอบช่วง 170 เยน เดือนนี้ราคาได้ขึ้นไปทดสอบแล้ว ช่วงนี้คาดว่าจะแกว่งตัวในกรอบ 170 – 180 เยน (+/- 5 เยน) 
ก่อนแล้วรอปัจจัยใหม่ๆทางการเงินหรือส านการณ์ราคาน้ ามันดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงที่พอจะส่งผลต่อราคา TOCOM 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนกรกฎาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี

รายละเอียดดังนี้ ยางนอกร ยนต์นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 33.91 ยางนอกร บรรทุกและร โดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 

48.45 ยางนอกร จักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 33.62 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 32.35 ยางในร บรรทุก

และร โดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 30.67 ยางในร จักรยานยนต์ปรับตัวลดลงรอ้ยละ 18.88 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิต ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ เดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ 2,255 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 

2562 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,653 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.44 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 
 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนกรกฎาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี

รายละเอียดดังนี้ ยางนอกร ยนต์นั่งปรับตัวลดลงละ 48.61 ยางนอกร บรรทุกและร โดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 37.09       

ยางนอกร จักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 19.48 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.49 ยางในร บรรทุกและร 

โดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 22.22 ยางในร จักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.46 (ตารางที่ 2) 
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 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่าย ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ เดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่ 291 ล้านชิ้น (ประมาณการ

จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ที่

มีปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 237 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.77 (ตารางที่ 2)  
 

 การส่งออกและตลาดส่งออก 

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย

ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า 813 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 687 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 18.34 (รูปที่ 4) และเมื่อ

เทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ที่มีมูลค่า 780 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.23 (ตารางที่ 6) 

 โดยยางล้อส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่  ุงมือ

ยางส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ท่อยางส่งออกไป

สหรัฐฯ และจีนเป็นส่วนใหญ่ ยางยืดส่งออกไปจีน

เป็นส่วนใหญ่  ุงยางฯ ส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ 

สายพานส่งออกไป จีน และสหรัฐ ฯ เป็นส่วนใหญ่ตามล าดับ 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง

สะสม 7 เดือน ปี 2563 อยู่ที่ 4,739 ล้านดอลาร์

สหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อย

ละ 61.15 มูลค่า 2,898 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมา

คือ ุงมือยางร้อยละ 20.24 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 

7.47 ท่อยางร้อยละ 3.61 ยางยืดร้อยละ 3.36 

 ุงยางอนามัยร้อยละ 2.72 และสายพานร้อยละ 

1.46 ตามล าดับ (รูปที่ 5)  
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   ว : ล้า  USD

2563 2562 การ ติ  ต       การ ติ  ต       

การ ติ  ต (%)

    า  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสติก
       

รูป    4  ูลค าการส งออกผลิตภ ณฑ์ างของไ   
 ปร        ป ี2562 ก  ปี 2563 ( ดือ กรกฎาค  ) 

2,898 , 
61.15%

959 , 20.24%

171 , 3.61%

159 , 3.36%

129 , 2.72%
69 , 1.46%

354 , 7.47%

 างล้อ  ุง ือ าง   อ าง
 าง ืด  ุง างอ า   สา  า 
ผลิตภ ณฑ์อื   

   ว : ล้า  USD

    า  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
จัดท าโดย ส าบันพลาสติก      

รูป    5 ส ดส ว และ ูลค าการส งออกผลิตภ ณฑ ์างของไ  สะส  
ช วง ดือ   .ค.-ก.ค. 2563 
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 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า 92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก

เดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 142 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 35.21 (ตารางที่ 7)  
 

แ ว  ้ อุตสา กรร   

แนวโน้มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง ทั้งการผลิตและส่งออกเริ่มชะลอตัวจากส านการณ์โควิดและภาพรวม

เศรษฐกิจทั่วโลกที่มีการคาดการณ์ว่ปีนี้ไม่น่าจะฟ้ืนตัว และค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะกลับมาแข็งค่าอีกครั้ง แต่อาจจะมี

การเร่งส่งออกยางล้อในช่วงปลายปี เนื่องจากต้นปีหน้า การส่งออกยางล้อของไทยจะโดนมาตรการ Anti dumping จาก

สหรัฐฯ จากกรณีบริษัทเอกชนจีนที่มีฐานการผลิตในไทยใช้กลยุทธด้านราคาส่งออกไปสหรัฐฯ ท าให้ปีนี้อาจจะรีบเร่ง

ส่งออกยางล้อให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะได้รับผลกระทบห้ามการส่งออกในสหรัฐฯในปี 2564 

 แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ (WTI)  

คาดว่าจะมีแกว่งตัวในกรอบ 40 -45 เหรียญ หากว่าแกว่งตัวแล้วไม่หลุด 40 หรือหลุดไม่เกิน 35 เหรียญ ราคามีโอกาส
เด้งกลับขึ้นไปทดสอบแนว 55 – 60 เหรียญ แนวโน้มราคาน้ ามันดิบไม่น่าจะเพ่ิมขึ้นมากนัก เนื่องจากอุปทานน้ ามันยังมี
อยู่มาก และส านการณ์โควิดที่ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อราคา เนื่องจากส านการณ์โควิดพร้อมระบาดได้ทุกเมื่อย่อมส่งผล
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ซ่ึงกระทบต่อภาคการผลิต ภาคการเดินทาง ขนส่งและท่องเที่ยวอีกด้วย 

 
 
 
 
 

 

 
 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนกรกฎาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 

19.50 (ตารางที ่1)  
 

 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนกรกฎาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.40 
(ตารางที่ 2) 

อุตสา กรร ไ  ้และผลิตภ ณฑ์จากไ  ้
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  
 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง

เรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของ
ไทยในเดือนกรกฎาคม 2563 มีมูลค่า 207 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบจากเดือนที่แล้ว 
(MoM) ที่มีมูลค่า 203 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 1.97 และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 
2562  (YoY) ที่ มี มู ลค่ าการส่ งออก  208  ล้ าน
ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.48 (รูปที่ 6 และ
ตารางที่ 8)  

 
 

 
 
ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 7 เดือน ปี 2563  

มีมูลค่าการส่งออก 1,346 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่ม
ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 1,077 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 80.01 รองลงมาคือ เครื่อง
เรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 15.68 ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อย
ละ 2.38 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 1.93 ตามล าดับ  
(ตารางที่ 8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนกรกฎาคม 
2563 มีมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึน
รอ้ยละ 1.69 (ตาราง 9)  

 (30)
 (25)
 (20)
 (15)
 (10)
 (5)
 -
 5
 10
 15
 20
 25
 30

 -

 50

 100

 150

 200

 250

  ค ก      ค        ค  ิ   ก ค ส ค ก   ต ค       ค 

   ว : ล้า  USD

2563 2562 การ ติ  ต       การ ติ  ต       

การ ติ  ต (%)

    า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    จัดท าโดย ส าบันพลาสติก

รูป    6  ูลค าการส งออกไ ้  ครื อง รือ ไ ้ และผลิตภ ณฑ์ไ ้ของไ  
 ปร        ปี 2562 ก  ปี 2563 (กรกฎาค  )     

1,077 , 
80.01%

211 , 
15.68%

26 , 1.93% 32 , 2.38%

ไ ้แปรรูปและผลิตภ ณฑ์ไ ้แผ   ครื อง รือ ไ ้และชิ  ส ว 

อุปกรณ์ก อสร้างไ ้ ผลิตภ ณฑ์จากไ ้

    า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จัดท าโดย ส าบันพลาสติก       

 

   ว : ล้า  USD

รูป    7 ส ดส ว และ ูลค าการส งออกไ ้  ครื อง รือ ไ ้ และ 
ผลิตภ ณฑ์ไ ้ของไ  สะส   ดือ   .ค. – ก.ค. 2563   
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ราคาไ ้ าง ารา 
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ราคา 1.60 – 1.75 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศของ
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ) (ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 62) 
(สามาร ดูราคาไม้ยางพาราแปรรูปได้ที่ : 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 (กรกฎาคม ) 
 

 
 

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

 

ประเภท 2562
2562 2563 2562 2563 7 เดือน ก.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 229,476       133,666      90,576        21,967        6,353          -32.24 -71.08

ยางแท่ง (ตัน) 995,052       578,936      514,246      74,204        60,724        -11.17 -18.17

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 53,968,035   32,604,812  23,407,181  4,787,382    3,163,997    -28.21 -33.91

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 6,500,457     4,039,852    2,479,780    561,781      289,590      -38.62 -48.45

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 25,534,444   14,732,036 11,596,930  2,307,932    1,531,896    -21.28 -33.62

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,549,832     908,851      723,501      132,418      89,582        -20.39 -32.35

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,712,564     1,007,627    653,571      127,017      88,061        -35.14 -30.67

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 47,540,007   27,727,788  23,974,986  4,300,143    3,488,417    -13.53 -18.88

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 21,324         12,119        14,582        1,653          2,255          20.32 36.44

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 10,193,435   5,908,490    4,595,219    849,591      683,953      -22.23 -19.50

  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

*เดือนกรกฎาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-ก.ค.* ก.ค.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ประเภท 2562
2562 2563 2562 2563 7 เดือน ก.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 46,937           27,565         20,202         4,679          3,831          -26.71 -18.11

ยางแท่ง (ตัน) 105,629          59,536         56,752         7,955          7,031          -4.68 -11.61

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 35,682,536     21,211,843   14,879,458   3,364,887    1,729,116    -29.85 -48.61

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,829,605       1,697,464    1,178,002    237,483       149,392       -30.60 -37.09

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 17,855,662     10,572,701   8,600,724    1,502,962    1,210,240    -18.65 -19.48

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 558,078          328,227       347,290       40,466         46,328         5.81 14.49

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,204,655       748,294       548,292       98,490         76,607         -26.73 -22.22

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 36,771,659     21,923,490   19,422,811   3,283,238    2,906,896    -11.41 -11.46

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,113             1,794          2,384          237             291             32.89 22.77

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,596,394       942,508       834,524       131,144       117,503       -11.46 -10.40

  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

% เปล่ียนแปลงก.ค.*

*เดือนกรกฎาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-ก.ค.*

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

 
 

ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2562 และปี 2563 (กรกฎาคม ) 

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2562 และปี 2563 (กรกฎาคม ) 

 

2562 2563 2562 2563 7 เดือน ก.ค.
ยางแผ่นรมควัน 476,778           283,710           225,034             39,380 19,236      -20.68 -51.15

ยางแท่ง 1,478,261        974,542           583,848             158,712    55,959      -40.09 -64.74

น้ ายางข้น* 1,122,117        653,394           666,860             79,239      85,495      2.06 7.90

ยางคอมพาวด์** 109,761           62,493             55,431               8,353        10,639      -11.30 27.37

ยางอ่ืนๆ 72,345             32,617             22,056               3,749        2,441        -32.38 -34.89

รวม 3,259,262     2,006,756     1,553,229       289,433  173,770  -22.60 -39.96
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน

ก.ค. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2562 ม.ค.-ก.ค.

2562 2563 2562 2563 7 เดือน ก.ค.
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              1,042              1,073                 481          77            2.98 -83.99

ยางคอมพาวด์** 33,843             18,242             14,396               2,501        1,494        -21.08 -40.26

ยางอ่ืนๆ 702                 583.00 0.00 481.00 0.00 -100.00 -100.00

รวม 36,610         20,372         15,579           3,463     1,571     -23.53 -54.63
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ตัน

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2562 ม.ค.-ก.ค. ก.ค.

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
2562 2562

 (เฉล่ียท้ังปี) ก.ค. มิ.ย. ก.ค. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ช้ัน 3 หาดใหญ่ 47.98 48.68 39.01 40.30 -17.21 3.31
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 55.76 56.3 47.3 48.38 -14.07 2.28
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 55.91 60.03 41.64 43.90 -26.87 5.43
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 54.63 53.05 43.36 46.42 -12.50 7.06
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 49.07 46.42 39.89 40.55 -12.65 1.65
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 38.48 37.56 36.34 35.58 -5.27 -2.09
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 (กรกฎาคม ) 

 
 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2562 และปี 2563 (กรกฎาคม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2562 2563 7 เดือน ก.ค.
ยางล้อ 5,773      3,312          2,898          514             502             -12.50 -2.33

ถุงมือยาง 1,203      693             959             106             195             38.38 83.96

ท่อยาง 375        216             171             32               22               -20.83 -31.25

ยางยืด 294        169             159             27               23               -5.92 -14.81

ถุงยางอนามยั 218        119             129             16               19               8.40 18.75

สายพาน 132        80               69               16               9                -13.75 -43.75

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 904        579             354             69               43               -38.86 -37.68

รวม 8,899      5,168       4,739       780         813         -8.30 4.23
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

ประเภทยาง ม.ค.-ก.ค.2562 ก.ค.

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลง

2562 2563 2562 2563 7 เดือน ก.ค.
ยางล้อ 553           327             268             52               36               -18.04 -30.77

ท่อยาง 186           108             81               20               9                -25.00 -55.00

สายพาน 83             48               46               10               5                -4.17 -50.00

ปะเก็น/ซีลยาง 53             32               30               5                3                -6.25 -40.00

ถุงมือยาง 43          24               33               3                6                37.50 100.00

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 590           369             279             52               33               -24.39 -36.54

รวม 1,508      908         737         142         92           -18.83 -35.21
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ก.ค.ประเภทยาง 2562 ก.ค.

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

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

 

ประเภท
2562 2563 2562 2563 7 เดือน ก.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 1,919      1,142     1,077     173       158       -5.69 -8.67

    - ไม้แปรรูป 957        588       519       90         80         -11.73 -11.11

    - ไม้แผ่น 962        554       558       83         78         0.72 -6.02

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 36         20            32            3              5              60.00 66.67

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 926        534          526          80            73            -1.50 -8.75

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 310        167       211       25         40         26.35 60.00

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 49         29         26         4           4           -10.34 0.00

ผลิตภัณฑ์ไม้ 75         46         32         6           5           -30.43 -16.67

รวม 2,353      1,384     1,346     208       207       -2.75 -0.48
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ก.ค.2562 ก.ค.

ประเภท
2562 2563 2562 2563 7 เดือน ก.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 449        259       237       40         39         -8.49 -2.50

    - ไม้แปรรูป 222        135       98         19         18         -27.41 -5.26

    - ไม้แผ่น 227        124       139       21         21         12.10 0.00

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 204        111          127          19            19            14.41 0.00

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 23         13            12            2              2              -7.69 0.00

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 144        76         84         14         17         10.53 21.43
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 30         15         18         2           2           20.00 0.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 44         29         19         3           2           -34.48 -33.33

รวม 667        379       358       59         60         -5.54 1.69
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก.ค. % เปล่ียนแปลง2562 ม.ค.-ก.ค.


