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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนกันยายน 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2562 โดยมีข้อมูลดังนี้                  

ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 35.13 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 9.95 (ตาราง 1)  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนกันยายน 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน 2562 โดยมีข้อมูลดังนี้  

ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 35.92 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 25.06 ตามล าดับ (ตาราง 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยใน
เดือนกันยายน 2563 อยู่ที ่210,033 ตัน เพ่ิมขึ้นจากเดือน
ที่แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 206,573 ตัน หรือ
เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 1.67 (รูปที่ 1)  

โดยยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่ส่งออกไป ญี่ปุ่น 
จีน ไต้หวัน บราซิล และสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ตามล าดับ 
ยางแท่งส่งออกไป จีน เป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วย เกาหลี
ใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ  น้ ายางข้นส่งออกไปที่ มาเลเซีย 
และจีนเป็นส่วนใหญ่ ยางคอมพาวด์ส่งออกไป  จีน 
อินเดีย และสหรัฐฯเป็นส่วนใหญ่ ตามล าดับ 

และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 
ที่มีปริมาณการส่งออก 224,972 ตัน พบว่า ปี 2563 มี

ปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 6.64 แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 30.68 
ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 18.36 น้ ายางข้นขยายตัวร้อยละ 13.16 ยางคอมพาวด์ขยายตัวร้อยละ 39.83 และยางอ่ืน ๆ 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 21.39 (ตารางที่ 3)   

อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิ

  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทย    เดือนกันยายน 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 (เดือนกันยายน ) 
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   ส าหรับภาพรวมปริมาณการส่งออกสะสม      

9 เดือน ปี 2563 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที่ 1,970,088 

ตัน โดยน้ ายางข้นมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 43.69 ปริมาณ

การส่งออกสะสม 860,645 ตัน รองลงมาเป็นยางแท่ง 

สัดส่วนร้อยละ 37.41 ปริมาณการส่งออกสะสม 736,974 

ตัน     ที่เหลือจะเป็นยางแผ่นรมควันร้อยละ 13.68 ยาง

คอมพาวด์ร้อยละ 3.78 และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.44 (รูปที่ 

2 และ ตารางที่ 3)  
 

 

 
 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนกันยายน 2563 มีปริมาณ 3,617 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนกันยายนปีที่แล้ว ที่มี

ปริมาณ 4,114 ตัน หรือลดลงร้อยละ 12.08 (ตาราง 4) 

 

ราคายาง 

 ภาพรวมราคายางธรรมชาติของไทย

ประจ าเดือนกันยายน 2563 ราคายางฯ มี

แนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกรายการ  
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ท  มา: การยางแห่งประเทศไทย                                                          จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 

2562                            

หน วย:  าท/กิ ลกรัม

269,549 , 
13.68%

736,974 , 
37.41%

860,645 , 
43.69%

74,465 , 3.78% 28,455 , 1.44%

                                                 

หน วย: ตัน

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

(เดือน ม.ค. –ก.ย. 63) 

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

 ภาพรวมการผลิตยางธรรมชาติเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยหนุนด้านราคายางที่เพ่ิมขึ้น จากราคา 
TOCOM และความต้องการวัตถุดิบจากต่างประเทศ 
 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) มีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ให้น้ าหนักกับการย่อตัวทาง
เทคนิค โดยไม่ควรหลุดระดับ 180 – 200 เยน เพ่ือรักษาแนวโน้มขาข้ึน 
 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนกันยายน 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ

ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้                 

ยางนอกรถยนต์นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 21.89 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวร้อยละ 3.34 ยางนอก

รถจักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 2.45 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 23.07 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัว

ลดลงร้อยละ 35.68 ยางในรถจักรยานยนต์ขยายตัวรอ้ยละ 1.05 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 2,322 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 

2562 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,827 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.09 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 
 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนกันยายน 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี

รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งปรับตัวลดลงละ 12.80 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวร้อยละ 0.74                       

ยางนอกรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.67 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.72 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร

ขยายตัวร้อยละ 11.55 ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.67 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 227 ล้านชิ้น (ประมาณการ

จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ที่

มีปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 310ล้านชิ้น หรือลดลงร้อยละ 26.84 (ตารางที่ 2)  
 

 การส่งออกและตลาดส่งออก 
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 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย

ในเดือนกันยายน 2563 มีมูลค่า 918 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 892 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 2.91 (รูปที่ 4) และเมื่อ

เทียบกับเดือนกันยายน 2562 ที่มีมูลค่า 732 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 25.41 (ตารางที่ 6) 

 โดยยางล้อส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ถุงมือ

ยางส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ท่อยางส่งออกไป

สหรัฐฯ และจีนเป็นส่วนใหญ่ ยางยืดส่งออกไปจีน

เป็นส่วนใหญ่ ถุงยางฯ ส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ 

สายพานส่งออกไป จีน สิงคโปร์ และสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ตามล าดับ 

 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 

9 เดือน ปี 2563 อยู่ที่ 6,549 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดย

ผลิตภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 60.31 

มูลค่า 3,950 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมาคือถุงมือยาง

ร้อยละ 22.02 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 7.15 ท่อยาง

ร้อยละ 3.47 ยางยืดร้อยละ 3.24 ถุงยางอนามัยร้อย

ละ 2.47 และสายพานร้อยละ 1.34 ตามล าดับ (รูปที่ 

5)  

 

 

 

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนกันยายน 2563 มีมูลค่า 168 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น

จากเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 132 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 27.27 (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 (เดือนกันยายน ) 

3,950 , 
60.31%

1,442 , 
22.02%

227 , 3.47%

212 , 3.24%

162 , 2.47%
88 , 1.34%

468 , 7.15%

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.-ก.ย. 2563 
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แนว น้มอุตสาหกรรม  

ภาพรวมการส่งออกทั้งผลผลิตยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์แปรรูปยางฟ้ืนตัวต่อเนื่อง แต่ภาพรวมเศรษฐกิจโลก

ยังอยู่ภาวะเปราะบางสถานการณ์โควิดเริ่มกลับมาระบาดอีกครั้ง หากต้อง lock down อีกครั้ง สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

อาจเข้าข้ันย่ าแย ่

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ (WTI)  

ให้มุมมองเหมือนเดิม คาดว่าจะแกว่งตัวกรอบแคบออกด้านข้าง อยู่ในกรอบ 35 – 42 เหรียญ ไปก่อน จนกว่าจะ
มีปัจจัยใหม่ที่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานน้ ามันดิบ ซึ่งจะท าให้แนวโน้มของราคาน้ ามันดิบเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 
 
 
 
 
 

 

 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนกันยายน 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.02 (ตาราง

ที ่1)  
 

 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนกันยายน 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.14 (ตารางที่ 
2) 

 
 
 
 
 
 
 

 การส่งออกและตลาดส่งออก  

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้
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 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง
เรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของ
ไทยในเดือนกันยายน 2563 มีมูลค่า 222 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบจากเดือนที่แล้ว (MoM) ที่มี
มูลค่า 216 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.78 
และเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2562 (YoY) ที่มี
มูลค่าการส่งออก 194 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 14.43 (รูปที่ 6 และตารางท่ี 8)  

 
 

 
 

 
ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 9 เดือน ปี 

2563  มีมูลค่าการส่งออก 1,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยกลุ่มไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมาก
ที่สุด 1,414 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 79.04 
รองลงมาคือ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 16.60 
ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 2.29 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้
ร้อยละ 2.07 ตามล าดับ (ตารางที่ 8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนกันยายน 
2563 มีมูลค่า 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง
รอ้ยละ 5.45 (ตาราง 9)  
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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 สถาบันพลาสติก

รูปท   6 มูลค าการส งออกไม้ เครื องเรือนไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย
เปร ย เท ย ปี 2562 กั ปี 2563 (กันยายน )     

1,414 , 
79.04%

297 , 
16.60%

37 , 2.07% 41 , 2.29%

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. – ก.ย. 2563   
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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 ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทยในปี 2562 และปี 2563 (กันยายน ) 
 

 
 

ตาราง 2 ปริมาณการจ าหน่ายยาง ผลิตภณัฑย์าง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในป ี2562 และปี 2563 (กนัยายน ) 

 

ประเภท 2562
2562 2563 2562 2563 9 เดือน ก.ย.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 229,476       171,920      112,525      16,257        10,546        -34.55 -35.13

ยางแท่ง (ตัน) 995,052       728,183      650,987      75,151        67,673        -10.60 -9.95

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 53,968,035   42,019,582  31,648,142  4,485,300    3,503,313    -24.68 -21.89

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 6,500,457     5,131,304    3,749,792    540,179      558,201      -26.92 3.34

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 25,534,444   19,263,378 16,938,019  2,220,955    2,275,342    -12.07 2.45

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,549,832     1,177,481    933,422      129,952      99,967        -20.73 -23.07

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,712,564     1,303,888    890,135      150,792      96,994        -31.73 -35.68

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 47,540,007   35,817,582  32,795,297  3,801,110    3,840,952    -8.44 1.05

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 21,324         15,747        19,266        1,827          2,322          22.35 27.09

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 10,193,435   7,590,791    6,195,891    802,353      745,992      -18.38 -7.02

  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

*เดือนกันยายน 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-ก.ย.* ก.ย.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ประเภท 2562
2562 2563 2562 2563 9 เดือน ก.ย.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 46,937           35,925         23,692         4,003          2,565          -34.05 -35.92

ยางแท่ง (ตัน) 105,629          77,617         70,427         9,576          7,176          -9.26 -25.06

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 35,682,536     27,323,333   21,078,870   2,883,338    2,514,226    -22.85 -12.80

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,829,605       2,178,735    1,715,892    238,190       239,946       -21.24 0.74

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 17,855,662     13,649,233   12,175,975   1,522,407    1,420,843    -10.79 -6.67

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 558,078          425,720       436,025       46,298         45,039         2.42 -2.72

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,204,655       929,996       749,826       81,285         90,674         -19.37 11.55

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 36,771,659     13,649,233   12,175,975   1,522,407    1,420,843    -10.79 -6.67

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,113             2,358          2,735          310             227             15.98 -26.84

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,596,394       1,199,497    1,067,751    128,397       120,516       -10.98 -6.14

  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.ย.*

*เดือนกันยายน 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-ก.ย.*

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

 
 

ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2562 และปี 2563 (กันยายน ) 

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2562 และปี 2563 (กนัยายน ) 

 

2562 2563 2562 2563 9 เดือน ก.ย.
ยางแผ่นรมควัน 476,778           358,771           269,549             34,153 23,676      -24.87 -30.68

ยางแท่ง 1,478,261        1,176,358        736,974             94,833      77,422      -37.35 -18.36

น้ ายางข้น* 1,122,117        832,999           860,645             84,458      95,574      3.32 13.16

ยางคอมพาวด์** 109,761           77,344             74,465               7,022        9,819        -3.72 39.83

ยางอ่ืนๆ 72,345             42,459             28,455               4,506        3,542        -32.98 -21.39

รวม 3,259,262     2,487,931     1,970,088       224,972  210,033  -20.81 -6.64
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน

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

2562 2563 2562 2563 9 เดือน ก.ย.
ยางแผ่นรมควัน -                  0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a

ยางแท่ง 596                 566                 131                   20 20.00 -76.86 -84.73

น้ ายางข้น* 1,469              1,221              1,217                 61            103          -0.33 -94.99

ยางคอมพาวด์** 33,843             25,770             20,907               4,033        3,494        -18.87 -80.71

ยางอ่ืนๆ 702                 702.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 n/a

รวม 36,610         28,259         22,255           4,114     3,617     -21.25 -12.08
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

ประเภทยาง 2562 ม.ค.-ก.ย. ก.ย.

หน่วย: ตัน

% เปล่ียนแปลง

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
2562 2562

 (เฉล่ียท้ังปี) ก.ย. ส.ค. ก.ย. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ช้ัน 3 หาดใหญ่ 47.98 39.58 47.02 53.96 36.33 14.76
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 55.76 46.9 54.56 61.61 31.36 12.92
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 55.91 46.58 50.12 58.21 24.97 16.14
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 54.63 45.48 52.71 57.81 27.11 9.68
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 49.07 42.27 42.42 45.11 6.72 6.34
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 38.48 33.05 35.67 37.99 14.95 6.50
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 (กันยายน ) 

 
 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2562 และปี 2563 (กันยายน ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2562 2563 9 เดือน ก.ย.
ยางล้อ 5,773      4,317          3,950          486             519             -8.50 6.79

ถุงมือยาง 1,203      894             1,442          99               252             61.30 154.55

ท่อยาง 375        277             227             29               31               -18.05 6.90

ยางยืด 294        217             212             23               26               -2.30 13.04

ถุงยางอนามยั 218        159             162             21               18               1.89 -14.29

สายพาน 132        101             88               10               9                -12.87 -10.00

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 904        715             468             64               63               -34.55 -1.56

รวม 8,899      6,680       6,549       732         918         -1.96 25.41
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

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

2562 2563 2562 2563 9 เดือน ก.ย.
ยางล้อ 553           434             361             55               49               -16.82 -10.91

ท่อยาง 186           141             101             16               11               -28.37 -31.25

สายพาน 83             67               62               8                6                -7.46 -25.00

ปะเก็น/ซีลยาง 53             40               39               4                5                -2.50 25.00

ถุงมือยาง 43          31               40               4                3                29.03 -25.00

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 590           460             407             45               94               -11.52 108.89

รวม 1,508      1,173       1,010       132         168         -13.90 27.27
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ม.ค.-ก.ย.ประเภทยาง 2562 ก.ย. % เปล่ียนแปลง
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ตาราง 8  มลูค่าการส่งออกไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2562 และปี 2563 (กันยายน ) 

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

 

ประเภท
2562 2563 2562 2563 9 เดือน ก.ย.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 1,919      1,444     1,414     144       169       -2.08 17.36

    - ไม้แปรรูป 957        727       690       64         89         -5.09 39.06

    - ไม้แผ่น 962        717       724       80         80         0.98 0.00

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 36         24            43            2              6              79.17 200.00

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 926        693          681          78            74            -1.73 -5.13

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 310        267       297       39         42         11.24 7.69

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 49         37         37         4           6           0.00 50.00

ผลิตภัณฑ์ไม้ 75         59         41         7           5           -30.51 -28.57

รวม 2,353      1,807     1,789     194       222       -1.00 14.43
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ก.ย.2562 ก.ย.

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท
2562 2563 2562 2563 9 เดือน ก.ย.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 449        338       306       37         36         -9.47 -2.70

    - ไม้แปรรูป 222        174       130       18         16         -25.29 -11.11

    - ไม้แผ่น 227        164       176       19         20         7.32 5.26

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 204        146          161          17            18            10.27 5.88

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 23         18            15            2              2              -16.67 0.00

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 144        104       115       13         15         10.58 15.38
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 30         20         25         2           4           25.00 100.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 44         35         25         3           3           -28.57 0.00

รวม 667        497       471       55         58         -5.23 5.45
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

2562 ม.ค.-ก.ย.

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก.ย. % เปล่ียนแปลง


