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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนสิงหาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีข้อมูลดังนี้                  

ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 65.78 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 16.94 (ตาราง 1)  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนสิงหาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีข้อมูลดังนี้  

ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 38.71 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 24.85 ตามล าดับ (ตาราง 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยใน
เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที ่206,573 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ที่แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 173,770 ตัน หรือ
เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 18.88 (รูปที่ 1)  

โดยยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่ส่งออกไป ญี่ปุ่น 
จีน และสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ตามล าดับ ยางแท่ง
ส่งออกไป จีน เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย ญี่ปุ่น เกาหลี
ใต้ และสหรัฐฯ  น้ ายางข้นส่งออกไปที่ มาเลเซีย และจีน
เป็นส่วนใหญ่ ยางคอมพาวด์ส่งออกไป  จีน อินเดีย และ
สหรัฐฯเป็นส่วนใหญ่ ตามล าดับ 

และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 
ที่มีปริมาณการส่งออก 256,203 ตัน พบว่า ปี 2563 มี

ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 19.37 แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 
49.06 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 29.24 น้ ายางข้นขยายตัวร้อยละ 3.22 ยางคอมพาวด์ขยายตัวร้อยละ 17.73 และยางอ่ืน 
ๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 51.23 (ตารางที่ 3)   

อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิ

  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทย    เดือนสิงหาคม 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 (เดือนสิงหาคม ) 
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   ส าหรับภาพรวมปริมาณการส่งออกสะสม      

8 เดือน ปี 2563 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที ่1,759,801 ตัน 

โดยน้ ายางข้นมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 43.47 ปริมาณการ

ส่งออกสะสม 765,071 ตัน รองลงมาเป็นยางแท่ง สัดส่วน

ร้อยละ 37.48 ปริมาณการส่งออกสะสม 659,551 ตัน     

ที่เหลือจะเป็นยางแผ่นรมควันร้อยละ 13.97 ยางคอม

พาวด์ร้อยละ 3.67 และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.40 (รูปที่ 2 

และ ตารางที่ 3)  
 

 

 
 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนสิงหาคม 2563 มีปริมาณ 1,571 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ที่มี

ปริมาณ 3,463 ตัน หรือลดลงร้อยละ 54.63 (ตาราง 4) 

 

ราคายาง 

 ภาพรวมราคายางธรรมชาติของไทย

ประจ าเดือนสิงหาคม 2563 ราคายางฯ มี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกรายการ และเทียบกับช่วง

เดียวปีที่แล้ว (YoY)  และเมื่อเทียบกับเดือนที่

แล้ว (MoM) ราคายาง ฯ ขยายตัว 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

245,873 , 
13.97%

659,551 , 
37.48%

765,071 , 
43.47%

64,646 , 3.67% 24,660 , 1.40%

                                                 

หน วย: ตัน

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

(เดือน ม.ค. –ส.ค. 63) 
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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 
 

 ภาพรวมการผลิตยางธรรมชาติลดลง เนื่องจากหลายพ้ืนที่ประสบปัญหาภาวะน้ าท่วม ส่งผลต่อการเก็บเกี่ยวและ
คุณภาพของผลผลิต ซึ่งจากผลผลิตที่ลดลงส่งให้ราคายางธรรมชาติส่วนใหญ่ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) ปรับตัวเพ่ิมขึ้นผ่าน 180 เยนขึ้นมาได้ ยังมีแนวต้าน
บริเวณ 187 – 195 เยน รอให้ทดสอบอยู่ หากว่าราคาย่อไม่หลุด 180 เยน ราคา TOCOM ยังมีแนวโน้มที่จะไปทดสอบ 
190 เยน 
 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนสิงหาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ

ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้ ยางนอก

รถยนต์นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 33.54 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 18.61 ยางนอก

รถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 18.48 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 31.77 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร

ปรับตัวลดลงร้อยละ 36.75 ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.63 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ 2,291 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 

2562 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,800 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.30 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 
 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนสิงหาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียด

ดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่ งปรับตัวลดลงละ 32.73 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 14.96                       

ยางนอกรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.46 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.01 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร

ปรับตัวลดลงร้อยละ 40.39 ยางในรถจักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 0.74 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ 293 ล้านชิ้น (ประมาณการ

จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ที่

มีปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 254 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.09 (ตารางที่ 2)  
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 การส่งออกและตลาดส่งออก 

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย

ในเดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่า 892 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 813 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 9.72 (รูปที่ 4) และเมื่อ

เทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ที่มีมูลค่า 781 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.21 (ตารางที่ 6) 

 โดยยางล้อส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ถุงมือ

ยางส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ท่อยางส่งออกไป

สหรัฐฯ และจีนเป็นส่วนใหญ่ ยางยืดส่งออกไปจีน

เป็นส่วนใหญ่ ถุงยางฯ ส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ 

สายพานส่งออกไป ออสเตรเลีย และจีน เป็นส่วนใหญ่ตามล าดับ 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 8 

เดือน  ปี 2563 อยู่ที่  5,631 ล้านดอลาร์สหรัฐ  โดย

ผลิตภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 60.93 มูลค่า 

3,431 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมาคือถุงมือยางร้อยละ 

21.13 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 7.19 ท่อยางร้อยละ 3.48 

ยางยืดร้อยละ 3.30 ถุงยางอนามัยร้อยละ 2.56 และ

สายพานร้อยละ 1.40 ตามล าดับ (รูปที่ 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่า 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก

เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 133 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 19.55 (ตารางที่ 7)  
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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 (เดือนสิงหาคม ) 

3,431 , 
60.93%

1,190 , 
21.13%

196 , 3.48%

186 , 3.30%

144 , 2.56%
79 , 1.40%

405 , 7.19%

ยางล้อ  ุงมือยาง ท อยาง
ยางยืด  ุงยางอนามัย 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.-ส.ค. 2563 
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แนว น้มอุตสาหกรรม  

ภาพรวมการส่งออกทั้งผลผลิตยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์แปรรูปยางอยู่ในแนวโน้มที่ฟ้ืนตัวและมาจากค าสั่งซื้อ

วัตถุดิบจากต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน เพ่ือเร่งก าลังการผลิตทดแทนในช่วงที่หยุดการในผลิตจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา 

แต่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังอยู่ภาวะเปราะบาง หลายอุตสาหกรรมยังไม่ฟ้ืนตัว เช่นการท่องเที่ยวส่งผลต่อให้

อุตสาหกรรมการบินยังไม่ฟ้ืนตัวเช่นกัน และก าลังซื้อของประชาชนภายในประเทศยังไม่ฟ้ืนตัว ยังต้องพ่ึงพามาตรการ

กระตุ้นจากภาครัฐ ท าให้อุตสาหกรรมการผลิตและยอดขายรถยนต์ยังไม่ฟ้ืนตัว แต่การเปลี่ยนล้อยางเพ่ือทดแทนหรือ

ชิ้นส่วนอ่ืนยังอยู่ในภาวะปกติ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์หรือสถานการณ์โควิด เช่นถุงมือยางยังเติบโต

ต่อเนื่อง   

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ (WTI)  

หลังจากท่ีราคาน้ ามันย่อตัวลงมาแถว 37 เหรียญต่อบาร์เรล และกลับขึ้นไปที่ 40 เหรียญต่อบาร์เรล ส่งผลให้แนวโน้ม
ราคาน้ ามันดิบเปลี่ยนไป คาดว่าจะแกว่งตัวกรอบแคบออกด้านข้าง อยู่ในกรอบ 35 – 42 เหรียญ ไปก่อน จนกว่าจะมี
ปัจจัยใหม่ที่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานน้ ามันดิบ ซึ่งจะท าให้แนวโน้มของราคาน้ ามันดิบเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนสิงหาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 15.36 

(ตารางที ่1)  
 

 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนสิงหาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมาร้อยละ 10.11 (ตาราง
ที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  
 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง

เรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของ
ไทยในเดือนสิงหาคม 2563 มีมูลค่า 216 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบจากเดือนที่แล้ว 
(MoM) ที่มีมูลค่า 207 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 4.35 และเม่ือเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 
(YoY) ที่มีมูลค่าการส่งออก 208 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.95 (รูปที่ 6 และตารางท่ี 8)  

 
 

 
 
ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 8 เดือน ปี 2563  

มีมูลค่าการส่งออก 1,563 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่ม
ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 
1,245 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 79.65 รองลงมาคือ 
เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 16.06 ผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ร้อยละ 2.30 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 1.98 
ตามล าดับ  (ตารางที่ 8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

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

 -

 50

 100

 150

 200

 250

ม ค ก พ ม  ค เม ย พ ค ม ิย ก ค ส ค ก ย ต ค พ ย ธ ค 

หน วย: ล้าน USD

2563 2562 การเติ  ต       การเติ  ต       

การเติ  ต (%)

ท  มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์    จัดท าโดย สถาบันพลาสติกรูปท   6 มูลค าการส งออกไม้ เครื องเรือนไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย
เปร ย เท ย ปี 2562 กั ปี 2563 (สิงหาคม )     

1,245 , 
79.65%

251 , 
16.06%

31 , 1.98% 36 , 2.30%

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. – ส.ค. 2563   
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 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนสิงหาคม 
2563 มีมูลค่า 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง
รอ้ยละ 9.52 (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 
 
                                                     .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2562 และปี 2563 (สิงหาคม ) 
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ตาราง 2 ปริมาณการจ าหน่ายยาง ผลิตภณัฑย์าง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทยในป ี2562 และปี 2563 (สิงหาคม ) 
 

 

ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2562 และปี 2563 (สิงหาคม ) 

ประเภท 2562
2562 2563 2562 2563 8 เดือน ส.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 229,476       155,663      98,566        21,997        7,527          -36.68 -65.78

ยางแท่ง (ตัน) 995,052       653,032      575,762      74,096        61,544        -11.83 -16.94

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 53,968,035   37,534,282  27,192,182  4,929,470    3,276,154    -27.55 -33.54

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 6,500,457     4,591,125    3,084,841    551,273      448,698      -32.81 -18.61

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 25,534,444   17,042,423 14,269,567  2,310,387    1,883,347    -16.27 -18.48

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,549,832     1,047,529    822,199      138,678      94,618        -21.51 -31.77

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,712,564     1,153,096    768,245      145,469      92,011        -33.38 -36.75

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 47,540,007   32,016,472  28,341,967  4,288,684    3,661,318    -11.48 -14.63

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 21,324         13,919        16,901        1,800          2,291          21.42 27.30

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 10,193,435   6,788,438    5,396,909    879,948      744,831      -20.50 -15.36

  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

*เดือนสิงหาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-ส.ค.* ส.ค.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ประเภท 2562
2562 2563 2562 2563 8 เดือน ส.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 46,937           31,921         21,716         4,356          2,670          -31.97 -38.71

ยางแท่ง (ตัน) 105,629          68,041         61,776         8,505          6,392          -9.21 -24.85

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 35,682,536     24,439,995   17,908,259   3,228,152    2,171,526    -26.73 -32.73

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,829,605       1,940,545    1,442,399    243,081       206,719       -25.67 -14.96

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 17,855,662     12,126,826   10,568,112   1,554,125    1,438,170    -12.85 -7.46

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 558,078          379,422       393,320       51,195         46,584         3.66 -9.01

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,204,655       848,711       617,053       100,417       59,863         -27.30 -40.39

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 36,771,659     25,240,557   23,257,967   3,317,067    3,341,747    -7.85 0.74

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,113             2,048          2,641          254             293             28.93 15.09

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,596,394       1,071,100    945,335       128,592       115,588       -11.74 -10.11

  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

% เปล่ียนแปลงส.ค.*

*เดือนสิงหาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-ส.ค.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2562 และปี 2563 (สิงหาคม ) 

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2562 และปี 2563 (สิงหาคม ) 

 

ตาราง 6 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2562 และปี 2563 (สิงหาคม ) 

2562 2563 2562 2563 8 เดือน ส.ค.
ยางแผ่นรมควัน 476,778           324,618           245,873             40,908 20,839      -24.26 -49.06

ยางแท่ง 1,478,261        1,081,525        659,551             106,983    75,704      -39.02 -29.24

น้ ายางข้น* 1,122,117        748,541           765,071             95,147      98,211      2.21 3.22

ยางคอมพาวด์** 109,761           70,321             64,646               7,828        9,216        -8.07 17.73

ยางอ่ืนๆ 72,345             37,953             24,660               5,337        2,603        -35.02 -51.23

รวม 3,259,262     2,262,958     1,759,801       256,203  206,573  -22.23 -19.37
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน

ส.ค. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2562 ม.ค.-ส.ค.

2562 2563 2562 2563 8 เดือน ส.ค.
ยางแผ่นรมควัน -                  0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a

ยางแท่ง 596                 546                 110                   40 0.00 -79.85 n/a

น้ ายางข้น* 1,469              1,160              1,113                 118          41            -4.05 -65.25

ยางคอมพาวด์** 33,843             21,737             17,413               3,495        3,017        -19.89 -13.68

ยางอ่ืนๆ 702                 702.00 0.00 200.00 0.00 -100.00 -100.00

รวม 36,610         24,145         18,636           3,853     3,058     -22.82 -20.63
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ตัน

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2562 ม.ค.-ส.ค. ส.ค.

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
2562 2562

 (เฉล่ียท้ังปี) ส.ค. ก.ค. ส.ค. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ช้ัน 3 หาดใหญ่ 47.98 39.44 40.30 47.02 19.22 16.67
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 55.76 46.96 48.38 54.56 16.18 12.77
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 55.91 48.63 43.90 50.12 3.06 14.17
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 54.63 45.63 46.42 52.71 15.52 13.55
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 49.07 41.49 40.55 42.42 2.24 4.61
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 38.48 32.81 35.58 35.67 8.72 0.25
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 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2562 และปี 2563 (สิงหาคม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 8  มลูค่าการส่งออกไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2562 และปี 2563 (สิงหาคม ) 

2562 2563 2562 2563 8 เดือน ส.ค.
ยางล้อ 5,773      3,831          3,431          518             533             -10.44 2.90

ถุงมือยาง 1,203      795             1,190          102             231             49.69 126.47

ท่อยาง 375        248             196             32               24               -20.97 -25.00

ยางยืด 294        195             186             25               27               -4.62 8.00

ถุงยางอนามยั 218        137             144             19               15               5.11 -21.05

สายพาน 132        91               79               11               10               -13.19 -9.09

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 904        651             405             74               52               -37.79 -29.73

รวม 8,899      5,948       5,631       781         892         -5.33 14.21
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

ประเภทยาง ม.ค.-ส.ค.2562 ส.ค.

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลง

2562 2563 2562 2563 8 เดือน ส.ค.
ยางล้อ 553           379             312             52               44               -17.68 -15.38

ท่อยาง 186           124             90               16               10               -27.42 -37.50

สายพาน 83             59               57               11               11               -3.39 0.00

ปะเก็น/ซีลยาง 53             36               34               5                4                -5.56 -20.00

ถุงมือยาง 43          27               37               3                5                37.04 66.67

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 590           417             313             46               33               -24.94 -28.26

รวม 1,508      1,042       843         133         107         -19.10 -19.55
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ส.ค.ประเภทยาง 2562 ส.ค.

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ตาราง 9  มลูค่าการน าเข้าไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2562 และปี 2563 (สิงหาคม ) 

 

ประเภท
2562 2563 2562 2563 8 เดือน ส.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 1,919      1,301     1,245     159       168       -4.30 5.66

    - ไม้แปรรูป 957        663       601       75         82         -9.35 9.33

    - ไม้แผ่น 962        638       644       84         86         0.94 2.38

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 36         22            37            2              5              68.18 150.00

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 926        616          607          82            81            -1.46 -1.22

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 310        192       251       25         40         30.73 60.00

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 49         33         31         4           4           -6.06 0.00

ผลิตภัณฑ์ไม้ 75         52         36         7           4           -30.77 -42.86

รวม 2,353      1,578     1,563     195       216       -0.95 10.77
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ส.ค.2562 ส.ค.

ประเภท
2562 2563 2562 2563 8 เดือน ส.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 449        300       270       41         35         -10.00 -14.63

    - ไม้แปรรูป 222        156       114       21         16         -26.92 -23.81

    - ไม้แผ่น 227        144       156       20         19         8.33 -5.00

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 204        129          143          18            17            10.85 -5.56

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 23         15            13            2              2              -13.33 0.00

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 144        90         100       15         16         11.11 6.67
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 30         18         21         3           3           16.67 0.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 44         32         22         4           3           -31.25 -25.00

รวม 667        440       413       63         57         -6.14 -9.52
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส.ค. % เปล่ียนแปลง2562 ม.ค.-ส.ค.


