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สภาวะการผลิต  

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางแผ่นและยางแท่ง ปี 2563 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 63 เป็นข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 29.58 ส่วนยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 13.16  (ตาราง 1)  

 
สภาวะการค้าและตลาด  

 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่ง ปี 2563 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 63 เป็นข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 31.26 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 12.74 (ตาราง 2)    
 

  การส่งออกและตลาดส่งออก 
 

         ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยปี 2563 
พบว่าทั้งปีมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่  2,548,992 ตัน 
(ข้อมูลเดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 จากการประมาณการ) เมื่อเทียบ
กับปี 2562 ที่มีปริมาณส่งออกอยู่ที่  3,259,262 ตัน 
ปรับตัวลดลงร้อยละ 21.79 (รูปที่ 1 , ตารางที่ 3)  
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การ ติ  ต (%)

 า แผ  ร คว    า แ      า า  ้  

 า ค   าวด       การ ติ  ต

    า:  ูนย สารสนเท และการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย        ประมวลผล ดย ส าบันพลาสติก 
*ปี 256 ประมาณการ เดือน ส ค  -ธ ค 

   ว : ต  

 ุตสา กรร  า ธรร ชาติ 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ ยางและไม้ยางพารา 
 ดย ส านกังานเ รษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ ส าบันพลาสติก  

 ครึ  ปีแรก ปี 2563 และคาดการณ ปี 2563  

รูป    1 ปริ าณการส    ก า ธรร ชาติ   ไ   
ปี 2555 –  ปี 2563  
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  ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติปี 2563 (ข้อมูล
เดือน ต.ค.-ธ.ค. 63 จากการประมาณการ) มีปริมาณการ
ส่งออกรวมทั้งหมดอยู่ที่ 2,548,992 ตัน  ดยน้ ายางข้นมี
สัดส่วนสูงสุดร้อยละ 43.85 ประมาณการส่งออกอยู่ที่ 
1,117,822 ตัน รองลงมาเป็นยางแท่งสัดส่วนร้อยละ 
37.54 ปริมาณส่งออก 956,896 ตัน และที่เหลือจะ
เป็น ยางแผ่นรมควัน ร้อยละ 13.15 ยางคอมพาวด  
ร้อยละ 3.97 และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.49 ตามล าดับ 
(รูปที่ 2) 

  

  

 

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

  ภาพรวมปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในครึ่งปีแรกของปี 2563 มีปริมาณ 14,008  ตัน ลดลงจากช่วง

เดียวกันปีก่อนที่มีปริมาณ 16,909 ตัน หรือลดลงร้อยละ 17.16 และประมาณการทั้งปี 2563 จะมีการน าเข้ายางธรรมชาติ

ทั้งหมด 31,030 ตัน น้อยกว่าปีที่แล้ว 36,610 ตัน หรือร้อยละ 15.24 (ตารางที่ 4) 
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 า แผ  ร คว   า แ      า า  ้ 

 า ค   าวด  า      

   ว : ต  

    า:  ูนย สารสนเท และการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
จัดท า ดย ส าบันพลาสติก  ปี      ประมาณการ เดือน ต ค    ธ ค 

รูป    2 ส ดส ว และปริ าณการส    ก า ธรร ชาติ   ไ   
 ปี 2563 (จากการประ าณการ) 
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ราคา า   

  ราคายางพารา ดยรวมครึ่งปีแรกของปี 2563 

ค่อยๆ ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี หลังจากที่ปีที่แล้ว

ราคาฯ ปรับตัวลดลงมาตลอด  ือว่าเป็นสัญญาณที่ดี 

หลังจากผ่านช่วงครึ่งปีแรกราคายางฯ เริ่มปรับตัว

ต่อเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกลับมาเริ่ม

ด าเนินการผลิตอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

แ ว  ้  ุตสา กรร  และราคา า  
 

 

ครึ่งปีนี้ทั่ว ลกได้รับผลกระทบจากการระบาดไวรัส ควิด-19 การระบาดนั้นเริ่มต้นที่ประเท จีนท าให้เกิดความกังวล
ต่อเ รษฐกิจ ลกเริ่มก่อตัวขึ้น เนื่องจากจีนเป็นประเท ผู้บริ ภครายใหญ่และเป็นหนึ่งในห่วง ซ่อุปทานรายใหญ่อาจจะท า
ให้จีนอาจจะต้องปิดประเท และการผลิตการบริ ภคต้องชะงักงัน เนื่องจากจีนสั่งปิดเมืองเพ่ือควบคุมการระบาดไปหลาย
เมืองแล้ว แต่ปรากฏว่าการแพร่ระบาดไปได้ไกลกว่าที่คิดหลายๆประเท ทั่ว ลกพบผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การบริ ภค
และการท่องเที่ยวชะลอตัว คนเริ่มมีความกังวลต่อส านการณ ที่ไม่แน่นอน จึงเริ่มลดการจับจ่ายใช้สอยและการออก
ท่องเที่ยวนอกส านที่มากขึ้น หลังจากที่ไม่สามาร ควบคุมการระบาดได้ หลายประเท มีมาตรการ Lock down ระงับ
การเดินทางระหว่างประเท  ปิดเมือง เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส ควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเ รษฐกิจหยุด
ด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ อาทิ การขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากา  รวม ึงภาคอุตสาหกรรมบางประเภทต้องหยุด
ชั่วคราว  

ภาพรวมอุตสาหกรรมครึ่งปีหลังของปี 2563 เริ่มกลับมาฟ้ืนตัวแต่ยังฟ้ืนตัวเหมือนกับช่วงก่อน ควิด-19 ระบาด 
หลายประเท เริ่มทยอยเปิดเมือง เพ่ือให้กิจกรรมทางเ รษฐกิจด าเนินต่อไปได้ หลังจากที่ปิดเมืองหยุดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
ควบคุมการระบาดของ รค แต่ทว่าเงินช่วยเหลือหรือเยียวยานั้นเป็นงบประมาณที่สูงเกินไป หากว่าจะต้องปิดมืองจน ึง
ควบคุมการระบาดให้เป็น ูนย หรือรอจนวัคซีนคิดค้นส าเร็จและสามาร กระจายให้กับประชาชนได้ในวงกว้าง 
        

 20.00

 30.00

 40.00

 50.00

 60.00

 70.00

 80.00

  ค    ค   ค ก ค ก         ค    ค   ค ก ค ก   
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ราคา า แผ  ร คว   ช       ต ก  ว  C&F)  า แผ  ร คว   ช       สิ ค  ปร    F.O.B)

 า แ     กรุ        F.O.B)    า า  ้    กรุ        F.O.B)

    า: การยางแห่งประเทสไทย                                                  จัดท า ดย ส าบันพลาสติก  : 

   ว :  า  กิ ลกร  

   2    3

รูป    3 ราคา า   ประ  ศไ   ตลาดล ว   ้า ต ก  วและสิ ค ปร   
ปี 2562 – 2563  
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 แนว น้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้า ตเกียว (TOCOM) มีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ให้น้ าหนักกับการย่อตัวทางเทคนิค 

 ดยไม่ควรหลุดระดับ 180 – 200 เยน เพ่ือรักษาแนว น้มขาขึ้น 

 แนว น้มราคาน้ ามันดิบ WTI หากราคาสามาร ผ่านกรอบ 45 เหรียญได้ มีอากสที่จะปรับตัวเพ่ิมขึ้น ึงระดับ 60 

เหรียญ แต่หากจะแกว่งตัวออกด้านข้างไม่ควรจะหลุดกรอบ 35 เหรียญต่อบาร เรล 

 

 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ กลุ่มยางล้อ ปี 2563 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 63 เป็นข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้ ยางนอกร ยนต นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 15.19 ยางนอกร บรรทุก/

ร  ดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 15.89 ยางนอกร จักรยานยนต ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.40 ยางนอกอ่ืน ๆ ปรับตัวลดลง

ร้อยละ 15.06 ยางในร บรรทุกและร  ดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 29.66 ยางในร จักรยานยนต ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.0 

(ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิต ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ ปี 2563 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 63 เป็นข้อมูลประมาณการ) อยู่ที่ 

26,069 ล้านชิ้น เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 21,324 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

22.25 (ตารางที่ 1) 

สภาวะการค้าและตลาด  
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ กลุ่มยางล้อ ปี 2563 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 63 เป็นข้อมูลประมาณการ) เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้ ยางนอกร ยนต นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 14.53 ยางนอกร บรรทุก/
ร  ดยสาร ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.70 ยางนอกร จักรยานยนต ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.01 ยางนอกอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 8.85 
ยางในร บรรทุกและร  ดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 14.21 ยางในร จักรยานยนต ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.50  (ตาราง 2) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่าย ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ ปี 2563 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 63 เป็นข้อมูลประมาณ
การ) อยู่ที่ 3,442 ล้านชิ้น เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วที่มีปริมาณการจ าหน่ายที่ 3,113 ล้านชิ้น         
หรือร้อยละ 10.57 (ตารางท่ี 2) 
 

 
 
 
 
 
 

 ุตสา กรร ผลติภ ณฑ  า  
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  
 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ ยางของไทย ปี 

2563 มีมูลค่ารวม 9,565 ล้านดอลลาร สหรัฐ  (เดือน ต.ค. – 
ธ.ค. 63 เป็นข้อมูลประมาณการ) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2562 ที่มีมูลค่ารวม 8,899 ล้านดอลลาร สหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 7.48 (รูปที่ 4)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกปี 2563 (เดือน ต.ค. – 
ธ.ค. 63 เป็นข้อมูลประมาณการ)  ดยผลิตภัณฑ ยางล้อ
มีสัดส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 57.80 มูลค่า 5,529 ล้าน
ดอลลาร สหรัฐ รองลงมาคือ  ุงมือยางร้อยละ23.06 
ผลิตภัณฑ อ่ืน ๆ  ร้อยละ 9.25 ท่อยางร้อยละ 3.35  ยาง
ยืดร้อยละ 3.03  ุงยางอนามัย ร้อยละ 2.30 และ
สายพานร้อยละ 1.20 ตามล าดับ (รูปที่ 5)    

 

           

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ ยางของไทย ปี 2563 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 63 เป็นข้อมูลประมาณการ) มีมูลค่า 645 

ล้านดอลลาร สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 766 ล้านดอลลาร สหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.41 

(ตารางที่ 7) 
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   ว   ล้า USD

ยางล้อ  ุงมือยาง ยางยืด ท่อยาง 
สายพาน  ุงยางอนามัย อ่ืนๆ การเติบ ต    

    า:  ูนย สารสนเท และการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย ประมวลผล ดย ส าบันพลาสติก 
*ปี 2562 ประมาณการ เดือน ส ค  -ธ ค 

การ ติ  ต (%)

รูป    4  ูลค าการส    กผลิตภ ณฑ  า    ไ   
ต   แต  ปี 2555 – 2563    

5,529 , 
57.80%

2,206 , 
23.06%

320 , 3.35%

290 , 3.03%

220 , 2.30%

115 , 1.20% 885 , 9.25%

                           

                                

   ว : ล้า  USD

    า:  ูนย สารสนเท และการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย                     
*ปี      ประมาณการ เดือน ต ค  ธ ค จัดท า ดย ส าบันพลาสติก 

รูป    5 ส ดส ว และ ูลค าการส    กผลิตภ ณฑ  า    ไ   
 ปี 2563 ( ้  ูลจากการประ าณการ) 
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แ ว  ้  ุตสา กรร  
ภาพรวมการส่งออกท้ังผลผลิตยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ แปรรูปมีแนว น้มขยายตัวบางหลายรายการ เช่นกลุ่มที่

เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ ทางการแพทย  อาทิ น้ ายางข้น และ ุงมือยาง แต่กลุ่มยางล้อที่การส่งออกขยายตัวนั้นคาดว่าเป็น

การเร่งส่งออกก่อนที่จะ ดนสหรัฐจัดเก็บภาษีเพ่ิม จากกรณี Anti-drumping ในช่วงต้นปี 64 และผลิตภัณฑ แปรรูปยาง

บางหลายการจะได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐตัดสิทธิ GSP ช่วงเดือนธันวาคมที่จะ ึงนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม ้ปี 2563 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 63 เป็นข้อมูลประมาณการ) ปรับตัวลดลงร้อยละ 

12.99 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 1)   
 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหนา่ยในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ ปี 2563 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 63 เป็นข้อมูลประมาณการ) ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 11.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา(ตารางท่ี 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก 
  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง

เรือนไม้ฯ อุปกรณ ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ ไทย
ของไทย ปี 2563 (เดือน ต.ค. – ธ.ค. 63 เป็นข้อมูล
ประมาณการ) มีมูลค่ารวม 2,437 ล้านดอลลาร 
สหรัฐ  เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีมูลค่ารวม 
2,353 ล้านดอลลาร สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.57 
(รูปที่ 6)  

  
 
 
   
 

 

 

 

 ุตสา กรร ไ  ้และผลิตภ ณฑ จากไ  ้

2554

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

   ว   ล้า USD

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน อุปกรณ ก่อสร้างไม้ ผลิตภัณฑ ไม้

ไม้แปรรูปและไม้แผ่น การเติบ ต    
    า:  ูนย สารสนเท และการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  ประมวลผล ดย ส าบันพลาสติก
*ปี 256  ประมาณการ เดือน ส ค  -ธ ค 

การ ติ  ต (%)

รูป    6  ูลค าการส    กไ ้  คร     ร   ไ ้ และผลิตภ ณฑ ไ ้   ไ   
ต   แต ป ี2555 – 2563  
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สัดส่วนมูลค่าการส่งออกปี 2563 มีมูลค่าการส่งออก 

2,437 ล้านดอลลาร สหรัฐ (ข้อมูลประมาณการ)  ดย

กลุ่มไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 

1,908 ล้านดอลลาร สหรัฐ ร้อยละ 78.29 รองลงมาคือ 

เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 17.36 ผลิตภัณฑ จาก

ไม้ร้อยละ 2.22 และอุปกรณ ก่อสร้างไม้ร้อยละ 2.13 

ตามล าดับ(รูปที่ 7) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 
 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ อุปกรณ ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ ไม้ของไทย ปี 2563 (เดือน ต.ค. – 
ธ.ค. 63 เป็นข้อมูลประมาณการ) มีมูลค่า 297 ล้านดอลลาร สหรัฐ ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 318 ล้านดอลลาร สหรัฐ 
หรือลดลงร้อยละ 3.60 (ตาราง 9)  
 
ราคาไ ้ า  ารา   
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่า ูนย กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ราคา 1.60 – 1.75 บาทต่อกิ ลกรัม ตามประกา 

ของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ) (ราคาประกา  ณ วันที่ 16 มีนาคม พ. . 2562) 

(สามาร ดูราคาไม้ยางพาราแปรรูปได้ท่ี : http://www.tpa-rubberwood.org/price.php)  

 ราคาไม้ยางพาราท่อน (ราคาประกา รับซื้อ ณ  รงงาน (เฉลี่ยทุก รงงาน)) เส้นผ่า ูนย กลาง 6 นิ้วขึ้นไป                          

ราคา 1.81 บาทต่อกิ ลกรัม (ที่มา สกย.อ.เมืองสตูล) (ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้ งแต่ เดือน พ.ย. 2561)                                        

ที่มา : การยางแห่งประเท ไทย 
---------------------------------------------------- 

1908.00
78.29%

423.00 
17.36%

52.00 
2.13%

54.00 
2.22%

ไ ้แปรรูปและผลิตภ ณฑ ไ ้แผ   คร     ร   ไ ้และชิ  ส ว 

 ุปกรณ ก  สร้า ไ ้ ผลิตภ ณฑ จากไ ้

    า:  ูนย สารสนเท และการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย 
จัดท า ดย ส าบันพลาสติก ปี      ประมาณการ เดือน ต ค  ธ ค 

   ว : ล้า  USD

รูป    7 ส ดส ว และ ูลค าการส    กไ ้แปรรูป และ         
ปี 2563 ( ้  ูลประ าณการ) 



 

 
8 

ตารา  1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2562 และ 2563  

 

 

 
ตารา  2 ปรมิาณการจ าหนา่ยยาง ผลิตภณัฑ ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทยในป ี2562 และ 2563 

 

ประเภท 2562 2563**
2562 2563 ท้ังปี คร่ึงปี

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 229,476         161,596         111,700         84,223          -29.58 -24.60

ยางแท่ง (ตัน) 995,052         864,084         504,732         453,074         -13.16 -10.23

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 53,968,035    45,772,977    27,817,430    20,243,184    -15.19 -27.23

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 6,500,457      5,467,588      3,478,071      2,190,190      -15.89 -37.03

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 25,534,444    24,156,666    12,424,104    10,234,241    -5.40 -17.63

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,549,832      1,316,413      776,433         633,919         -15.06 -18.35

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,712,564      1,204,610      880,610         572,323         -29.66 -35.01

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 47,540,007    44,689,378    23,427,645    20,700,008    -6.00 -11.64

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 21,324          26,069          10,467          12,327          22.25 17.78

ไม้
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 10,193,435    8,869,266      5,058,899      3,911,549      -12.99 -22.68
ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ข้อมูลจากการส ารวจผู้ผลิตประกอบด้วย ยางแผ่น 12 ราย ยางแท่ง 24 ราย ยางนอกรถยนต์นั่ง 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
**ปี 2563 ประมาณการเดือนตุลาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

ประเภท 2562 2563**
2562 2563 ท้ังปี คร่ึงปี

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 46,937 32,267 22,886 16,371 -31.26 -28.47

ยางแท่ง (ตัน) 105,629 92,175 51,581 49,721 -12.74 -3.61

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 35,682,536    30,496,887    17,846,956    13,150,342    -14.53 -26.32

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,829,605      2,470,374      1,459,981      1,028,610      -12.70 -29.55

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 17,855,662    16,783,178    9,069,739      7,529,575      -6.01 -16.98

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 558,078         607,455         287,761         300,962         8.85 4.59

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,204,655      1,033,436      649,804         478,780         -14.21 -26.32

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 36,771,659    35,852,100    18,640,252    16,715,259    -2.50 -10.33

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,113            3,442            1,557            2,093            10.57 34.43

ไม้
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,596,394      1,411,029      811,364         717,460         -11.61 -11.57
ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
  ข้อมูลจากการส ารวจผู้ผลิตประกอบด้วย ยางแผ่น 12 ราย ยางแท่ง 24 ราย ยางนอกรถยนต์นั่ง 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
**ปี 2563 ประมาณการเดือนตุลาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.
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ตารา  3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2562 และ 2563  

 
 

ตารา  4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2562 และ 2563 

 
 

ตารา  5 ราคายางธรรมชาติในประเท ไทยและตลาดล่วงหนา้ตลาด ตเกียว และสงิค ปร ในปี 2562 และ 2563 

 

หน่วย: ตัน
2562 2563**

2562 2563 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางแผ่นรมควัน 476,778           335,126           244,330           205,798           -29.71 -15.77
ยางแท่ง 1,478,261        956,896           815,830           527,888           -35.27 -35.29
น้ ายางข้น* 1,122,117        1,117,822        574,156           581,364           -0.38 1.26
ยางคอมพาวด์** 109,761           101,112           54,141             44,792             -7.88 -17.27
ยางอ่ืนๆ 72,345             38,036             28,868             19,616             -47.42 -32.05

รวม 3,259,262     2,548,992     1,717,325     1,379,458     -21.79 -19.67
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

**ปี 2563 ประมาณการเดือนตุลาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ประเภทยาง % เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

หน่วย: ตัน
2562 2563**

2562 2563 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางแผ่นรมควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a
ยางแท่ง 596                 211                 505                 110                 -64.60 -78.22
น้ ายางข้น* 1,469              1,490              561                 996                 1.43 77.54
ยางคอมพาวด์** 33,843             29,329             15,741             12,902             -13.34 -18.04
ยางอ่ืนๆ 702 0 102.00 0.00 n/a n/a

รวม 36,610         31,030         16,909         14,008         -15.24 -17.16
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

**ปี 2563 ประมาณการเดือนตุลาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ประเภทยาง % เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

                   หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม

ประเภทยาง 2562 %เปล่ียนแปลง

 (เฉล่ียท้ังปี) 2562 2563 คร่ึงปี
ยางแผ่นดิบช้ัน 3 หาดใหญ่ 47.98 49.01 39.23 -19.95
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 55.76 55.73 47.22 -15.28
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 55.91 55.20 45.78 -17.07
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงค์โปร์ (F.O.B) 54.63 54.33 46.25 -14.87
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 49.07 48.41 40.48 -16.38
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 38.48 38.15 33.98 -10.93
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

ม.ค.-มิ.ย. (เฉล่ีย)

 ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
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ตารา  6  มูลค่าการส่งออกผลติภัณฑ ยางของไทยในปี 2562 และ 2562  
 

 
 
 
ตารา  7  มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ ยางของไทยในปี 2562 และ 2562  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลิตภัณฑ์ 2562 2563**

2562 2563 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางล้อ 5,773          5,529          2,798          2,396          -4.23 -14.37
ถุงมือยาง 1,203          2,206          587            764            83.37 30.15
ท่อยาง 375             320            183            149            -14.67 -18.58
ยางยืด 294             290            143            137            -1.36 -4.20
ถุงยางอนามัย 218             220            103            110            0.92 6.80
สายพาน 132             115            64              60              -12.88 -6.25
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 904             885            509            310            -2.10 -39.10

รวม 8,899       9,565       4,387       3,926       7.48 -10.51
ทีม่า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

**ปี 2563 ประมาณการเดือนตุลาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลิตภัณฑ์ 2562 2563**

2562 2563 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางล้อ 553             515            275            233            -6.87 -15.27
ท่อยาง 186             135            88              72              -27.42 -18.18
สายพาน 83              82              38              40              -1.20 5.26
ปะเก็น/ซีลยาง 53              52              27              27              -1.89 -
ถุงมือยาง 43              53              21              27              23.26 28.57
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 590             499            317            246            -15.42 -22.40

รวม 1,508       1,336       766         645         -11.41 -15.80
ทีม่า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

**ปี 2563 ประมาณการเดือนตุลาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.
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ตารา  8  มูลค่าการส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทยในปี 2562 และ 2562  
 

 

 
 
ตารา  9  มูลค่าการน าเข้าไม้ ผลิตภัณฑ จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทยในปี 2562 และ 2562  

 

 

 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท 2562 2563**
2562 2563 ท้ังปี คร่ึงปี

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 1,919       1,908       967         920         -0.57 -4.86

  - ไม้แปรรูป 957         939         498         439         -1.88 -11.85

  - ไม้แผ่น 962         969         469         481         0.73 2.56

      - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 36              58              16              27              61.11 68.75

      - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 926             911            453            454            -1.62 0.22

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 310         423         142         171         36.45 20.42

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 49           52          25          22          6.12 -12.00

ผลิตภัณฑ์ไม้ 75           54          39          27          -28.00 -30.77

รวม 2,353       2,437       1,173       1,140       3.57 -2.81
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

**ปี 2563 ประมาณการเดือนตุลาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ม.ค.-มิ.ย. % เปล่ียนแปลง

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท 2562 2563**
2562 2563 ท้ังปี คร่ึงปี

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 449 412 218 198 -8.24 -9.17

  - ไม้แปรรูป 222 177 115 81 -20.27 -29.57

  - ไม้แผ่น 227 235 103 117 3.52 13.59

      - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 204 214 92 108 4.90 17.39

      - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 23 21 11 9 -8.70 -18.18

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 144 162 62 67 12.50 8.06

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 30 35 13 15 16.67 15.38

ผลิตภัณฑ์ไม้ 44 34 25 17 -22.73 -32.00

รวม 667 643 318 297 -3.60 -6.60
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

**ปี 2563 ประมาณการเดือนตุลาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ม.ค.-มิ.ย. % เปล่ียนแปลง


