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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนธันวาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 โดยมีข้อมูลดังนี้                  

ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 9.74 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 27.81 (ตาราง 1)  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนธันวาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 โดยมีข้อมูลดังนี้  

ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 12.19 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 15.60 ตามล าดับ (ตาราง 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยใน
เดือนธันวาคม 2563 อยู่ที ่271,686 ตัน ลดลงจากเดือนที่
แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 273,054 ตัน หรือร้อย
ละ 0.50 (รูปที่ 1)  โดยที่ ยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่
ส่งออกไป ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ยางแท่ ง
ส่งออกไป จีน เป็นส่วนใหญ่ น้ ายางข้นส่งออกไปที่ 
มาเลเซีย และจีนเป็นส่วนใหญ่ ยางคอมพาวด์ส่งออกไป 
จีน และสหรัฐฯเป็นส่วนใหญ่ ตามล าดับ 

 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 
ที่มีปริมาณการส่งออก 267,077 ตัน พบว่า เดือน
ธันวาคม ปี 2563 มีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

1.73 แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 17.71 ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 8.74 
น้ ายางข้นขยายตัวร้อยละ 14.62 ยางคอมพาวด์ปรับตัวลดลงร้อยละ 5.23 และยางอ่ืน ๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 76.81 (ตารางที่ 
3)   

อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิ

  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทย    เดือนธันวาคม 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 (เดือนธันวาคม ) 
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   ส าหรับภาพรวมปริมาณการส่งออกสะสม      

12 เดือน ปี 2563 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที่ 2,768982 

ตัน โดยน้ ายางข้นมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 41.48 ปริมาณ

การส่งออกสะสม 1,148,558 ตัน รองลงมาเป็นยางแท่ง 

สัดส่ วนร้อยละ 39.46 ปริมาณการส่ งออกสะสม 

1,029,650 ตัน ที่เหลือจะเป็นยางแผ่นรมควันร้อยละ 

13.70 ยางคอมพาวด์ร้อยละ 3.80 และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 

1.56 (รูปที่ 2 และ ตารางที่ 3)  
 

 

 
 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติในเดือนธันวาคม 2563  มีปริมาณ 2,819 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ที่มี

ปริมาณ 2,685 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.99 (ตาราง 4) 

 

ราคายาง 

 ภาพรวมราคายางธรรมชาติของไทย

ประจ าเดือนธันวาคม 2563  ราคายางฯ 

เพ่ิมขึ้นทุกรายการ เมื่อเปรียบเทียบรายปี  

(YoY) (ตารางท่ี 5) 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

379,330 , 
13.70%

1,092,650 , 
39.46%

1,148,558 , 
41.48%

105,247 , 
3.80% 43,197 , 1.56%

                                                 

หน วย: ตัน

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

(เดือน ม.ค. –ธ.ค. 63) 
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ยางแผ นดิ  ชั น    หาด ห    ยางแผ นรมควัน ชั น    กรุงเทพ    F.O.B)

ราคายางแผ นรมควัน ชั น    ตเก ยว  C&F) ยางแผ นรมควัน ชั น    สิงค์ ปร์   F.O.B)

ท  มา: การยางแห่งประเทศไทย                                                          จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 

           

หน วย:  าท/กิ ลกรัม

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

 ยางธรรมชาติการผลิต จ าหน่าย และส่งออกยังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบยังมีม าก ถึงแม้จะมี
แรงกดดันจากค่าเงินบาทและความขาดแคลนตู้สินค้าส าหรับขนส่งทางเรือ แต่คาดว่าแนวโน้มจะลดลงช่วงตรุษจีน
เนื่องจากประเทศจีนจะเข้าสู่ long weekend และปัจจัยกดดันอีกด้านคือไวรัสโควิด-19 หากว่าหลายๆประเทศได้รับ
วัคซีนได้เร็วและผลการตอบรับการใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและยอมรับได้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ของประเทศนั้นๆ จะเริ่ม
ได้เร็ว แต่หากไทยยังไม่สามารถใช้วัคซีนได้อย่างทันท่วงที ไทยเราจะโดนโดดเดี่ยวจากประเทศอ่ืนๆ 
 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) แนวรับที่ 220 – 200 เยน แนวต้านที่ 230 – 240 เยน 
ความผันผวนมีมากขึ้น คาดว่ามีการเก็งก าไรในสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าการส่งมอบสินค้าจริง 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนธันวาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ

ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้ ยางนอก

รถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 21.03 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวร้อยละ 32.69 ยางนอกรถจักรยานยนต์

ขยายตัวร้อยละ 28.83 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 7.83 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 11.98 

ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงรอ้ยละ 0.06 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ 2,124 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 

2562 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,828 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.17 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 
 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนธันวาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียด

ดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 14.02 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวร้อยละ 23.77 ยางนอก

รถจักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 10.59 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 10.15 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวลดลง    

ร้อยละ 6.28 ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 21.08 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ 164 ล้านชิ้น (ประมาณการ

จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 ที่มี

ปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 208 ล้านชิ้น หรือลดลงร้อยละ 21.08 (ตารางที่ 2)  
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 การส่งออกและตลาดส่งออก 

  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยใน

เดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่า 948 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 940 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ หรือร้อยละ 0.85 (รูปที่ 4) ยางล้อส่งออกไป

สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ถุงมือยางส่งออกไปสหรัฐฯ เป็น

ส่วนใหญ่ ท่อยางส่งออกไปสหรัฐฯ และจีนเป็นส่วน

ใหญ่ ยางยืดส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ ถุงยางฯ ส่งออก

ไป สหรัฐฯ ฮ่องกง ไนจีเรีย และจีนเป็นส่วนใหญ่ 

สายพานส่งออกไป พม่า สหรัฐฯ สิงคโปร์ และ จีน เป็น

ส่วนใหญ่และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 ที่มี

มูลค่า 730 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 29.86 (ตารางที่ 6) 

 

 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง

สะสม 12 เดือน ปี 2563 อยู่ที่ 9,502 ล้านดอลาร์

สหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อย

ละ 57.18 มูลค่า 5,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมา

คือถุงมือยางร้อยละ 24.67 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 

8.07 ท่อยางร้อยละ 3.35 ยางยืดร้อยละ 3.17 

ถุงยางอนามัยร้อยละ 2.29 และสายพานร้อยละ 

1.27 ตามล าดับ (รูปที่ 5)  
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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 (เดือนธันวาคม ) 

5,433 , 
57.18%

2,344 , 
24.67%

318 , 3.35%

301 , 3.17%

218 , 2.29%
121 , 1.27%

767 , 8.07%

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.-ธ.ค. 2563 
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 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่า 119 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น

จากเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 107 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 11.21 (ตารางที่ 7)  
 

แนว น้มอุตสาหกรรม  

ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ นายโจ ไบเดน ที่ท่าทีที่จะลดภาวะโลกร้อน หลังจากมีนโยบายจะเข้าร่วมสนธิสัญญา

ปารีสอีกครั้ง และจุดกระแสด้วยการให้รถยนต์ของหน่วยงานรัฐบาลเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า บ่อมหมายถึงอุตสาหกรรม

ยานยนต์สันดาป และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องย้อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย ซึ่งหลายๆ ประเทศนั้นมีแผนยกเลิกการใช้รถ

สันดาปภายใน 10 – 20 ปี ข้างหน้า 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ยังมีแนวโน้มที่ดีเมื่อสถานการณ์ไวรัสยังแพร่ระบาด และรอติดตามกรณี

สหรัฐฯ ตัดสิทธิ GSP และใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) สถาการณ์การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางจะ

เปลี่ยนแปลงแค่ไหน 

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ (WTI)  

มีแนวต้านที่ 55 และ 65 เหรียญ แนวรับที่ 43 - 45 เหรียญ  
 
 
 
 
 

 

 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนธันวาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 ขยายตัวร้อยละ 6.09 (ตารางที ่1)  
 

 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนธันวาคม 2563 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมาร้อยละ 16.13 (ตาราง
ที่ 2) 

 
 

 
 
 
 
 

 การส่งออกและตลาดส่งออก  

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้
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 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง
เรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย
ในเดือนธันวาคม 2563 มีมูลค่า 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เมื่อเปรียบเทียบจากเดือนที่แล้ว (MoM) ที่มีมูลค่า 214 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.34 และเม่ือเทียบ
กับเดือนธันวาคม 2562 (YoY) ที่มีมูลค่าการส่งออก 
193 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.47 (รูปที่ 
6 และตารางท่ี 8)  

 
 
 
 

 
ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 12 เดือน 

ปี 2563 มีมูลค่าการส่งออก 2,476 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยกลุ่มไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมี
สัดส่วนมากที่สุด 1,944 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 
78.51 รองลงมาคือ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อย
ละ 17.04 ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 2.42 และ
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 2.02 ตามล าดับ (ตารางที่ 
8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนธันวาคม 
2563 มีมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 
14.17 (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 (ธันวาคม )     

1,944 , 
78.51%

422 , 
17.04%

50 , 2.02% 60 , 2.42%

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. – ธ.ค. 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 ธ.ค.  61)                                        
ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
 
                                                     .............................................................. 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2562 และปี 2563 (ธันวาคม ) 
 

 
 

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

 

ประเภท 2562
2562 2563 2562 2563 12 เดือน ธ.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 229,476       229,476      174,138      21,794        19,671        -24.11 -9.74

ยางแท่ง (ตัน) 995,052       995,052      864,333      99,472        71,811        -13.14 -27.81

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 53,968,035   53,968,035  45,785,142  3,641,066    4,406,927    -15.16 21.03

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 6,500,457     6,500,457    5,465,066    425,546      564,653      -15.93 32.69

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 25,534,444   25,534,444 24,121,688  1,864,636    2,402,120    -5.53 28.83

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,549,832     1,549,832    1,318,645    112,691      121,515      -14.92 7.83

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,712,564     1,712,564    1,236,988    119,117      104,842      -27.77 -11.98

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 47,540,007   47,540,007  44,330,299  3,425,191    3,422,999    -6.75 -0.06

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 21,324         21,324        25,933        1,828          2,124          21.61 16.17

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 10,193,435   10,193,435  8,991,490    823,018      873,175      -11.79 6.09

  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

*เดือนธันวาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-ธ.ค.* ธ.ค.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ประเภท 2562
2562 2563 2562 2563 12 เดือน ธ.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 46,937           46,937         32,345         3,030          2,660          -31.09 -12.19

ยางแท่ง (ตัน) 105,629          105,629       94,452         9,279          7,831          -10.58 -15.60

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 35,682,536     35,682,536   30,582,453   2,680,115    3,055,784    -14.29 14.02

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,829,605       2,829,605    2,441,646    191,712       237,289       -13.71 23.77

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 17,855,662     17,855,662   17,194,561   1,389,996    1,537,254    -3.70 10.59

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 558,078          558,078       606,696       44,272         48,764         8.71 10.15

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,204,655       1,204,655    1,051,633    91,942         86,168         -12.70 -6.28

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 36,771,659     36,771,659   34,744,732   2,860,557    2,547,004    -5.51 -10.96

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,113             3,113          3,228          208             164             3.68 -21.08

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,596,394       1,596,394    1,370,846    131,645       110,416       -14.13 -16.13

  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

% เปล่ียนแปลงธ.ค.*

*เดือนธันวาคม 2563 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.-ธ.ค.*

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

 
 

ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2562 และปี 2563 (ธันวาคม ) 

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2562 และปี 2563 (ธันวาคม ) 

 
 
 

2562 2563 2562 2563 12 เดือน ธ.ค.
ยางแผ่นรมควัน 476,778           476,778           379,330             43,319 35,646      -20.44 -17.71

ยางแท่ง 1,478,261        1,478,261        1,092,650           112,971    122,847    -26.09 8.74

น้ ายางข้น* 1,122,117        1,122,117        1,148,558           87,489      100,276    2.36 14.62

ยางคอมพาวด์** 109,761           109,761           105,247             10,497      9,948        -4.11 -5.23

ยางอ่ืนๆ 72,345             72,345             43,197               12,801      2,969        -40.29 -76.81

รวม 3,259,262     3,259,262     2,768,982       267,077  271,686  -15.04 1.73
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน

ธ.ค. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2562 ม.ค.-ธ.ค.

2562 2563 2562 2563 12 เดือน ธ.ค.
ยางแผ่นรมควัน 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 n/a n/a

ยางแท่ง 596                 596                 273                   0 39 -54.19 n/a

น้ ายางข้น* 1,469              1,469              1,914                 49            226          30.29 361.22

ยางคอมพาวด์** 33,843             33,843             30,918               2,636        2,514        -8.64 -4.63

ยางอ่ืนๆ 702                 702.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 n/a

รวม 36,610         36,610         33,145           2,685     2,819     -9.46 4.99
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ตัน

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2562 ม.ค.-ธ.ค. ธ.ค.

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
2562 2562

 (เฉล่ียท้ังปี) ธ.ค. พ.ย. ธ.ค. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ช้ัน 3 หาดใหญ่ 47.98 40.16 61.95 60.75 51.27 -1.94
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 55.76 48.49 69.97 69.92 44.19 -0.07
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 55.91 48.47 66.55 69.3 42.98 4.13
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 54.63 49.63 70.05 69.42 39.88 -0.90
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 49.07 44.51 48.11 48.21 8.31 0.21
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 38.48 32.96 43.50 43.01 30.49 -1.13
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 (ธันวาคม ) 

 
 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2562 และปี 2563 (ธันวาคม ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2562 2563 2562 2563 12 เดือน ธ.ค.
ยางล้อ 5,773      5,773          5,433          467             454             -5.89 -2.78

ถุงมือยาง 1,203      1,203          2,344          102             237             94.85 132.35

ท่อยาง 375        375             318             37               33               -15.20 -10.81

ยางยืด 294        294             301             26               28               2.38 7.69

ถุงยางอนามยั 218        218             218             24               19               0.00 -20.83

สายพาน 132        132             121             11               10               -8.33 -9.09

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 904        905             767             63               167             -15.25 165.08

รวม 8,899      8,900       9,502       730         948         6.76 29.86
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

ประเภทยาง ม.ค.-ธ.ค.2562 ธ.ค.

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลง

2562 2563 2562 2563 12 เดือน ธ.ค.
ยางล้อ 553           553             487             39               40               -11.93 2.56

ท่อยาง 186           186             141             13               14               -24.19 7.69

สายพาน 83             83               85               5                6                2.41 20.00

ปะเก็น/ซีลยาง 53             53               56               4                7                5.66 75.00

ถุงมือยาง 43          43               57               4                5                32.56 25.00

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 590           590             487             42               47               -17.46 11.90

รวม 1,508      1,508       1,313       107         119         -12.93 11.21
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ธ.ค.ประเภทยาง 2562 ธ.ค.

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

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

 

ประเภท
2562 2563 2562 2563 12 เดือน ธ.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 1,919      1,919     1,944     155       169       1.30 9.03

    - ไม้แปรรูป 957        957       933       75         72         -2.51 -4.00

    - ไม้แผ่น 962        962       1,011     80         97         5.09 21.25

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 36         36            61            4              7              69.44 75.00

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 926        926          950          76            90            2.59 18.42

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 310        310       422       30         41         36.13 36.67

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 49         49         50         4           3           2.04 -25.00

ผลิตภัณฑ์ไม้ 75         75         60         4           6           -20.00 50.00

รวม 2,353      2,353     2,476     193       219       5.23 13.47
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ธ.ค.2562 ธ.ค.

ประเภท
2562 2563 2562 2563 12 เดือน ธ.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 449        449       409       34         38         -8.91 12.71

    - ไม้แปรรูป 222        222       168       13         13         -24.32 0.00

    - ไม้แผ่น 227        227       241       21         25         6.17 20.68

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 204        204          220          19            23            7.84 21.05

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 23         23            21            2              2              -8.70 16.56

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 144        144       169       14         16         17.36 14.29
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 30         30         33         3           3           10.00 6.13
ผลิตภัณฑ์ไม้ 44         44         34         2           3           -22.73 50.00

รวม 667        667       645       53         60         -3.30 14.17
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธ.ค. % เปล่ียนแปลง2562 ม.ค.-ธ.ค.


