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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนตุลาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 โดยมีข้อมลูดังนี้                 ยาง

แผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 13.32 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 12.36 (ตาราง 1)  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนตุลาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 โดยมีข้อมูลดังนี้  ยาง

แผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 31.04 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 16.31 ตามล าดับ (ตาราง 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยใน
เดือนตุลาคม 2563 (ประมาณการ) อยู่ที่ 194,947 ตัน 
ลดลงจากเดือนที่แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่  
210,033 ตัน หรือรอ้ยละ 7.18 (รูปที่ 1)  

 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออก 246,512 ตัน พบว่า เดือน
ตุลาคม ปี 2563 มีปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 
20.92 แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยาง
แผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 39.73 ยางแท่ง
ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.22 น้ ายางข้นปรับตัวลดลงร้อย
ละ 15.37 ยางคอมพาวด์ปรับตัวลดลงร้อยละ 20.55 
และยางอ่ืน ๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 50.78 (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 ชาติ 

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

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ ส าบันพลาสติก  

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

10 เดือน ปี 2563 (ประมาณการเดือนตุลาคม) โดยมี

ปริมาณสะสมอยู่ที่ 2,164,740 ตัน โดยน้ ายางข้นมี

สัดส่วนสูงสุดร้อยละ 43.72 ปริมาณการส่งออกสะสม 

946,501 ตัน รองลงมาเป็นยางแท่ง สัดส่วนร้อยละ 

37.48 ปริมาณการส่งออกสะสม 811,368 ตัน     ทีเ่หลือ

จะเป็นยางแผ่นรมควันร้อยละ 13.48 ยางคอมพาวด์ร้อย

ละ 3.86 และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.46 (รูปที่ 2 และ 

ตารางที่ 3)  
 

 

 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนตุลาคม 2563 (ประมาณการ) มีปริมาณ 2,903 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนตุลาคม

ปีทีแ่ล้ว ที่มปีริมาณ 3,314 ตัน หรือลดลงร้อยละ 12.43 (ตาราง 4) 

 

ราคา าง 

 ภาพรวมราคายางธรรมชาติของไทย

ประจ าเดือนตุลาคม 2563  ราคายางฯ มี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกรายการ เปรียบเทียบ

ทั้ งรายเดือนและรายปี  (MoM , YoY) 

(ตารางท่ี 5) 
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 างแผ  ดิ  ช        าด       างแผ  ร คว   ช       กรุง       F.O.B)

ราคา างแผ  ร คว   ช       ต ก  ว  C&F)  างแผ  ร คว   ช       สิงค์ ปร์   F.O.B)

    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) 

 

291,850 , 
13.48%

811,368 , 
37.48%

946,501 , 
43.72%

83,514 , 3.86% 31,508 , 1.46%

                                                 

   ว : ต  

    า: ศูนย์สารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสตกิ
       

รูป    2 ส ดส ว และปริ าณการส งออก าง รร ชาติของไ  สะส  
( ดือ   .ค. –ต.ค. 63) 
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แ ว  ้ อุตสา กรร และราคา าง 
 

 ภาพรวมการผลิตยางธรรมชาติอาจจะลดลงในบางพ้ืนที่ ที่ที่มีร่องมรสุมผัดผ่านซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง 
ภาพรวมราคายางฯ ยังปรับตัวเพ่ิมขึ้น จากความต้องการวัต ุดิบภายในประเทศเพ่ือน ามาแปรรูป และค าสั่งซ้ือจาก
ต่างประเทศ  
 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) มีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ให้น้ าหนักกับการย่อตัวทาง
เทคนิค โดยไม่ควรหลุดระดับ 180 – 200 เยน เพ่ือรักษาแนวโน้มขาข้ึน 
 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนตุลาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ

ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้                 

ยางนอกร ยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 5.03 ยางนอกร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวร้อยละ 16.46 ยางนอก

ร จักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 7.63 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.71 ยางในร บรรทุกและร โดยสารปรับตัว

ลดลงร้อยละ 28.95 ยางในร จักรยานยนต์ปรับตัวลดลงรอ้ยละ 8.87 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิต ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ เดือนตุลาคม 2563 อยู่ที่ 2,277 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 

2562 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,907 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.41 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 
 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนตุลาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียด

ดังนี้ ยางนอกร ยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 4.51 ยางนอกร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวร้อยละ 5.14 ยางนอกร จักรยานยนต์

ขยายตัวร้อยละ 5.41 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 29.13 ยางในร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวร้อยละ 5.56 ยางใน

ร จักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 4.30 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่าย ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ เดือนตุลาคม 2563 อยู่ที่ 237 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 ที่มี

ปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 259 ล้านชิ้น หรือลดลงร้อยละ 9.11 (ตารางที่ 2)  
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 การส่งออกและตลาดส่งออก 

 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย

ในเดือนตุลาคม 2563 (ประมาณการ) มีมูลค่า 924 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มี

มูลค่า 918 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 0.65 

(รูปที่ 4) และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 ที่มี

มูลค่า 766 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.60 

(ตารางที่ 6) 

  

 

 

 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง

สะสม 10 เดือน ปี 2563 (ประมาณการเดือนตุลาคม) 

อยู่ที ่7,472 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์ยางล้อมี

สัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 59.86 มูลค่า 4,473 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ รองมาคือ ุงมือยางร้อยละ 22.68 

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 7.12 ท่อยางร้อยละ 3.45 

ยางยืดร้อยละ 3.19  ุงยางอนามัยร้อยละ 2.40 และ

สายพานร้อยละ 1.30 ตามล าดับ (รูปที่ 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 152 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมข้ึนจาก

เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 39.35 (ตารางที่ 7)  
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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 ตุลาค  ) 

4,473 , 
59.86%

1,695 , 
22.68%

258 , 3.45%

238 , 3.18%

180 , 2.41%
97 , 1.30%

532 , 7.12%

 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.-ต.ค. 2563 
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แ ว  ้ อุตสา กรร   

ภาพรวมการส่งออกทั้งผลผลิตยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีแนวโน้มขยายตัวบางหลายรายการ เช่นกลุ่ม

ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ น้ ายางข้น และ ุงมือยาง แต่กลุ่มยางล้อที่การส่งออกขยายตัวนั้นคาดว่า

เป็นการเร่งส่งออกก่อนที่จะโดนสหรัฐจัดเก็บภาษีเพ่ิม จากกรณี Anti-drumping ในช่วงต้นปี 64 และผลิตภัณฑ์แปรรูป

ยางบางหลายการจะได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐตัดสิทธิ GSP ช่วงเดือนธันวาคมที่จะ ึงนี้ 

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ (WTI)  

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

 

 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนตุลาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.68 (ตารางที ่1)  
 

 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนตุลาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.15 (ตารางที่ 2) 
 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก  
 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง

เรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของ
ไทยในเดือนตุลาคม 2563 มีมูลค่า 217 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบจากเดือนที่แล้ว (MoM) ที่มี
มูลค่า 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง  ร้อยละ 2.25 
และเมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2562 (YoY) ที่มี
มูลค่าการส่งออก 198 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 9.44 (รูปที่ 6 และตารางท่ี 8)  

 
 

อุตสา กรร ไ  ้และผลิตภ ณฑ์จากไ  ้
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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    6  ูลค าการส งออกไ ้  ครื อง รือ ไ ้ และผลิตภ ณฑ์ไ ้ของไ  
 ปร        ปี 2562 ก  ปี 2563 (ตุลาค  )     
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ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 10 เดือน ปี 

2563 (ประมาณการเดือนตุลาคม) มีมูลค่าการส่งออก 
2,005 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มไม้แปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 1,578 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 78.71 รองลงมาคือ เครื่องเรือน
ไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 16.91 ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 
2.28 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 2.10 ตามล าดับ 
(ตารางที่ 8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนตุลาคม 
2563 มีมูลค่า 56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือลดลง
ร้อยละ 5.76 (ตาราง 9)  
 
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 
 
                                                     .............................................................. 
 
 

1,578 , 
78.72%

339 , 
16.91%

42 , 2.10% 46 , 2.28%

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. – ต.ค. 2563   
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2562 และปี 2563 (ตุลาคม ) 
 

 
 

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

 
 

 

ประเภท 2562
2562 2563 2562 2563 10 เดือน ต.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 229,476       189,106      131,756      17,186        14,896        -30.33 -13.32

ยางแท่ง (ตัน) 995,052       808,003      722,877      79,820        69,955        -10.54 -12.36

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 53,968,035   46,221,154  36,982,688  4,201,572    4,412,983    -19.99 5.03

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 6,500,457     5,618,707    4,324,050    487,403      567,614      -23.04 16.46

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 25,534,444   21,468,885 19,411,218  2,205,507    2,373,884    -9.58 7.63

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,549,832     1,299,881    1,073,188    122,400      120,303      -17.44 -1.71

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,712,564     1,448,564    1,002,629    144,676      102,796      -30.78 -28.95

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 47,540,007   40,074,840  36,901,131  4,257,258    3,879,574    -7.92 -8.87

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 21,324         17,653        21,488        1,907          2,277          21.72 19.41

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 10,193,435   8,412,152    7,185,769    821,361      835,194      -14.58 1.68

  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

*เดือนตุลาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-ต.ค.* ต.ค.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ประเภท 2562
2562 2563 2562 2563 10 เดือน ต.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 46,937           39,824         26,912         3,899          2,689          -32.42 -31.04

ยางแท่ง (ตัน) 105,629          86,232         77,616         8,615          7,210          -9.99 -16.31

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 35,682,536     30,170,503   24,501,052   2,847,170    2,975,632    -18.79 4.51

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,829,605       2,415,310    1,973,719    236,575       248,747       -18.28 5.14

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 17,855,662     15,043,931   13,847,946   1,394,698    1,470,100    -7.95 5.41

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 558,078          466,887       498,806       41,167         53,158         6.84 29.13

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,204,655       1,019,045    848,193       89,049         93,998         -16.77 5.56

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 36,771,659     31,089,441   29,477,136   3,043,877    3,174,736    -5.19 4.30

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,113             2,617          2,965          259             235             13.27 -9.11

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,596,394       1,332,271    1,173,481    132,774       117,968       -11.92 -11.15

  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

% เปล่ียนแปลงต.ค.*

*เดือนตุลาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-ต.ค.*

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

 
 

ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2562 และปี 2563 (ตุลาคม ) 

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2562 และปี 2563 (ตุลาคม ) 

 

2562 2563 2562 2563 10 เดือน ต.ค.
ยางแผ่นรมควัน 476,778           395,774           291,850             37,003 22,301      -26.26 -39.73

ยางแท่ง 1,478,261        1,266,225        811,368             89,867      74,394      -35.92 -17.22

น้ ายางข้น* 1,122,117        934,451           946,501             101,452    85,856      1.29 -15.37

ยางคอมพาวด์** 109,761           88,733             83,514               11,390      9,049        -5.88 -20.55

ยางอ่ืนๆ 72,345             49,259             31,508               6,800        3,347        -36.04 -50.78

รวม 3,259,262     2,734,443     2,164,740       246,512  194,947  -20.83 -20.92
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า *เดือนตุลาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast 

หน่วย: ตัน

ต.ค.* % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2562 ม.ค.-ต.ค.*

2562 2563 2562 2563 10 เดือน ต.ค.
ยางแผ่นรมควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a

ยางแท่ง 596                 596                 158                   31 27 -73.55 -80.59

น้ ายางข้น* 1,469              1,343              1,310                 122          94            -2.43 -90.69

ยางคอมพาวด์** 33,843             28,932             23,688               3,162        2,781        -18.12 -86.65

ยางอ่ืนๆ 702                 702.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 n/a

รวม 36,610         31,573         25,156           3,314     2,903     -20.32 -12.43
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า *เดือนตุลาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

ประเภทยาง 2562 ม.ค.-ต.ค. ต.ค.

หน่วย: ตัน

% เปล่ียนแปลง

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
2562 2562

 (เฉล่ียท้ังปี) ต.ค. ก.ย. ต.ค. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ช้ัน 3 หาดใหญ่ 47.98 37.59 53.96 58.60 55.89 8.60
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 55.76 44.18 61.61 68.81 55.75 11.69
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 55.91 43.24 58.21 67.05 55.06 15.19
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 54.63 43.2 57.81 67.37 55.95 16.54
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 49.07 39.79 45.11 49.12 23.45 8.89
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 38.48 31.25 37.99 44.72 43.10 17.72
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 (ตุลาคม ) 

 
 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2562 และปี 2563 (ตุลาคม ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2562 2563 10 เดือน ต.ค.
ยางล้อ 5,773      4,821          4,473          504             523             -7.21 3.64

ถุงมือยาง 1,203      1,001          1,695          107             253             69.34 136.01

ท่อยาง 375        311             258             34               31               -17.11 -8.31

ยางยืด 294        244             238             26               26               -2.28 -1.26

ถุงยางอนามยั 218        176             180             17               18               2.14 1.77

สายพาน 132        111             97               10               9                -12.83 -7.58

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 904        781             532             67               64               -31.88 -4.48

รวม 8,899      7,444       7,472       766         924         0.38 20.60
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
*เดือนตุลาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง ม.ค.-ต.ค.*2562 ต.ค.*

2562 2563 2562 2563 10 เดือน ต.ค.
ยางล้อ 553           467             408             33               46               -12.78 40.81

ท่อยาง 186           157             112             17               11               -28.51 -33.81

สายพาน 83             72               69               5                6                -4.99 20.74

ปะเก็น/ซีลยาง 53             45               43               4                4                -3.32 -1.73

ถุงมือยาง 43          35               44               4                4                25.85 6.79

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 590           508             487             46               80               -4.13 73.91

รวม 1,508      1,285       1,163       109         152         -9.46 39.35
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
*เดือนตุลาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ต.ค.*ประเภทยาง 2562 ต.ค.*
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ตาราง 8  มลูค่าการส่งออกไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2562 และปี 2563 (ตุลาคม ) 

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

 

ประเภท
2562 2563 2562 2563 10 เดือน ต.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 1,919      1,602     1,578     158       165       -1.49 4.47

    - ไม้แปรรูป 957        801       774       74         83         -3.37 13.44

    - ไม้แผ่น 962        802       805       84         82         0.38 -3.35

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 36         27            48            3              5              74.44 50.27

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 926        774          757          81            76            -2.23 -5.58

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 310        249       339       30         42         36.33 42.42

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 49         41         42         4           5           3.32 26.35

ผลิตภัณฑ์ไม้ 75         66         46         7           5           -30.34 -30.10

รวม 2,353      1,957     2,005     198       217       2.45 9.44
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
*เดือนตุลาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast 

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ต.ค.*2562 ต.ค.*

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท
2562 2563 2562 2563 10 เดือน ต.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 449        378       341       41         35         -9.86 -14.08

    - ไม้แปรรูป 222        194       146       20         16         -24.72 -20.67

    - ไม้แผ่น 227        184       195       21         19         5.76 -7.83

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 204        165          178          19            18            7.90 -9.04

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 23         19            17            2              2              -12.64 5.87

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 144        116       134       12         14         16.25 17.63
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 30         23         28         3           3           23.31 24.99
ผลิตภัณฑ์ไม้ 44         39         27         4           3           -29.68 -10.18

รวม 667        556       531       59         56         -4.45 -5.76
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
*เดือนตุลาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

2562 ม.ค.-ต.ค.*

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ต.ค.* % เปล่ียนแปลง


