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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนมกราคม 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2563 โดยมีข้อมูลดังนี้                  

ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 20.99 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 14.08 (ตาราง 1)  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนมกราคม 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2563 โดยมีข้อมูลดังนี้  

ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 20.69 ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 9.29 ตามล าดับ (ตาราง 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยใน
เดือนมกราคม 2564 อยู่ที ่249,444 ตัน ลดลงจากเดือนที่
แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 271,686 ตัน หรือร้อย
ละ 8.19 (รูปที่ 1)  โดยที่ ยางแผ่นรมควันส่วนใหญ่
ส่งออกไป ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ยางแท่ ง
ส่งออกไป จีน เป็นส่วนใหญ่ น้ ายางข้นส่งออกไปที่ 
มาเลเซีย เป็นส่วนใหญ่ ยางคอมพาวด์ส่งออกไป สหรัฐฯ 
และจีนเป็นส่วนใหญ ่

 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 
ที่มีปริมาณการส่งออก 304,373 ตัน พบว่า เดือน
มกราคม 2564 มีปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 18.05 

แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 31.55 ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 14.62 น้ า
ยางข้นปรับตัวลดลงร้อยละ 17.58 ยางคอมพาวด์ขยายตัวร้อยละ 30.41 และยางอ่ืน ๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 51.07 (ตารางที่ 
3)   
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2564 2563 การ ติ  ต       การ ติ  ต       

    า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสติก
       

การ ติ  ต (%)

อุตสา กรร  าง รร ชาต ิ

  รา งา สภาวะอุตสา กรร ผลิตภ ณฑ์ างและไ ้ าง าราของไ       ดือ  กราค  2564 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ ส าบันพลาสติก  

รูป    1 ปริ าณการส งออก าง รร ชาติของไ   
 ปร        ป ี2563 ก  ปี 2564 ( ดือ  กราค  ) 
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 ส าหรับภาพรวมสัดส่วนปริมาณการส่งออกสะสม 1 

เดือน ปี 2564 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที่ 249,444 ตัน 

โดยยางแท่งมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 43.11 ปริมาณการ

ส่งออกสะสม 107,545 ตัน รองลงมาเป็นน้ ายางข้น 

สัดส่วนร้อยละ 37.96 ปริมาณการส่งออกสะสม 94,691 

ตัน ที่เหลือจะเป็นยางแผ่นรมควันร้อยละ 13.47 ยาง

คอมพาวด์ร้อยละ 4.20 และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.26 (รูปที่ 

2 และ ตารางที่ 3)  
 

 

 
 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติเดือนมกราคม 2564  มีปริมาณ 3,160 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนมกราคมปีที่แล้ว ที่มี

ปริมาณ 2,382 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.66 (ตาราง 4) 

 

ราคา าง 

 ภาพรวมราคายางธรรมชาติของไทย

ประจ าเดือนมกราคม 2564 ราคายางฯ 

เพ่ิมขึ้นทุกรายการ เมื่อเปรียบเทียบรายปี  

(YoY) แต่หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่าน

มา พบว่ามียางแผ่นรมควัน ชั้น 3 โตเกียว 

ที่ปรับตัวเพ่ิมข้ึน (MoM) (ตารางท่ี 5) 
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   ว : ต  

    า: ศูนย์สารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสตกิ
       รูป    2 ส ดส ว และปริ าณการส งออก าง รร ชาติของไ  สะส  

( ดือ   .ค. 64) 
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    า: การยางแห่งประเทศไทย                                                          จัดท าโดย ส าบันพลาสติก 

                                                                                                             

   ว :  า /กิ ลกร  

รูป    3 ราคา าง  ประ  ศไ   ตลาดล วง  ้า ต ก  วและสิงค ปร์ 
 (ตาราง    5) 
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แ ว  ้ อุตสา กรร และราคา าง 
 

 ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากใกล้เข้าฤดูปิดกรีด และส านการณ์โรคใบยางร่วง ซึ่งจะ
ส่งผลให้ราคาผลผลิตปรับตัวสูงขึ้น การส่งออกวัต ุดิบมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยส าคัญหากว่าการฉัดวัคซีนฯ ให้ผลบวก
และตอบสนองในสัดส่วนที่สูง  ึงแม้ว่าภาคการส่งออกทางเรือยังตกอยู่ในส านการณ์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ก็ตาม 
 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) แนวรับที่ 230 - 250 เยน แนวต้านที่ 270 – 280 เยน 
ความผันผวนมีมากขึ้น คาดว่ามีการเก็งก าไรในสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเป็นผลจากกระแส fund flow และค่าเงินเยนที่แข็งค่า
ขึ้น  

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนมกราคม 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ

ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้ ยางนอก

ร ยนต์นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 0.03 ยางนอกร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวร้อยละ 13.75 ยางนอกร จักรยานยนต์

ขยายตัวร้อยละ 22.13 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.14 ยางในร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวร้อยละ 10.19 

ยางในร จักรยานยนต์ขยายตัวรอ้ยละ 6.59 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิต ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ เดือนมกราคม 2564 อยู่ที่ 2,312 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 

2563 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,770 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.63 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 
 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนมกราคม 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียด

ดังนี้ ยางนอกร ยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 3.84 ยางนอกร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวร้อยละ 0.44 ยางนอกร จักรยานยนต์

ขยายตัวร้อยละ 15.06 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 33.73 ยางในร บรรทุกและร โดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 12.06 

ยางในร จักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 14.55 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่าย ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ เดือนมกราคม 2564 อยู่ที่ 144 ล้านชิ้น (ประมาณการ

จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ที่มี

ปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 260 ล้านชิ้น หรือลดลงร้อยละ 44.62 (ตารางที่ 2)  
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 การส่งออกและตลาดส่งออก 

  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยใน

เดือนมกราคม 2564 มีมูลค่า 947 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 948 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ หรือร้อยละ 0.11 (รูปที่ 4) โดยยางล้อส่งออกไป

สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่  ุงมือยางส่งออกไปสหรัฐฯ เป็น

ส่วนใหญ่ ท่อยางส่งออกไปสหรัฐฯ และจีนเป็นส่วนใหญ่ 

ยางยืดส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่  ุงยางฯ ส่งออกไป  

จีน สหรัฐฯ ฮ่องกง และเวียดนามเป็นส่วนใหญ่  

สายพานส่งออกไป สิงคโปร์ ออสเตเลีย สหรัฐฯ และ

อินโดนี เซีย เป็นส่วนใหญ่  และเมื่อเทียบกับเดือน

มกราคม 2563 ที่มีมูลค่า 703 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.71 (ตารางที่ 6) 

 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 1 

เดือน ปี 2564 อยู่ที่ 947 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดย

ผลิตภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 51.0 

มูลค่า 483 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมาคือ ุงมือยาง

ร้อยละ 32.42 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 7.71 ท่อยาง

ร้อยละ 3.27 ยางยืดร้อยละ 3.06  ุงยางอนามัย

ร้อยละ 1.48 และสายพานร้อยละ 1.06 ตามล าดับ 

(รูปที่ 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนมกราคม 2564 มีมูลค่า 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก

เดือนเดียวกันปีที่แล้ว มีมูลค่า 127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 1.57 (ตารางที่ 7)  
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    า  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสติก
       

รูป    4  ูลค าการส งออกผลิตภ ณฑ์ างของไ   
 ปร        ป ี2563 ก  ปี 2564 ( ดือ  กราค  ) 
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   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. 2564 
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แ ว  ้ อุตสา กรร   

ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศมีแนวโน้มฟ้ืนตัวดีขึ้น หลังจากที่ปรับตัวรับมือกับส านการณ์โควิด-19 ได้ดี และ ้า

หากว่าการฉีควัคซีนได้รับการตอบสนองเป็นวงกว้างแล้ว ย่อมส่งสัญญาณที่ดีต่อการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยและ

กระตุ้นการฟ้ืนตัวภาคการผลิตด้วยเช่นกัน แต่จะให้ฟ้ืนตัวเท่ากับก่อนเกิดโควิด-19 ระบาดนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากช่วง

วิกฤตินั้นมีหลายธุรกิจที่ต้องปิดตัวลงและคนตกงานมากมาย ตัวอย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยวและการบินคงไม่สามาร ฟ้ืนตัว

ได้ในเร็ววันนี้แน่นอน เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายด้าน  

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ (WTI) หากไม่ผ่านแนวต้าน 65 เหรียญ คาดว่าราคาจะย่อลงมาลึก ึงช่วง 48 - 50 

เหรียญ 
 
 
 
 
 

 

 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนมกราคม 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2563 ขยายตัวร้อยละ 28.44 (ตารางที่ 

1)  
 

 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนมกราคม 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 10.23 (ตารางที่ 
2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุตสา กรร ไ  ้และผลิตภ ณฑ์จากไ  ้
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  
 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้

ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยในเดือน
มกราคม 2564 มีมูลค่า 177 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อ
เปรียบเทียบจากเดือนที่ผ่านมา (MoM) ที่มีมูลค่า 219 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 19.18 และเมื่อเทียบกับ
เดือนมกราคม 2563 (YoY) ที่มีมูลค่าการส่งออก 189 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.35 (รูปที่ 6 และตาราง
ที่ 8)  

 
 
 

 
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสะสม 1 เดือน ปี 2564 

มีมูลค่าการส่งออก 177 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่ม
ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 
129 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 72.88 รองลงมาคือ 
เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 21.47 ผลิตภัณฑ์
จากไม้ร้อยละ 2.82 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 
2.82 ตามล าดับ (ตารางที่ 8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนมกราคม 
2564 มีมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 
15.23 (ตาราง 9)  
 

 (30)

 (25)

 (20)

 (15)

 (10)

 (5)

 -

 5

 10

 15

 -

 50

 100

 150

 200

 250

  ค ก      ค        ค   ิ  ก ค ส ค ก   ต ค       ค 

   ว : ล้า  USD

2563 2564 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 2563 ก  ปี 2564 ( กราค  )     

129 , 
72.88%

38 , 
21.47%

5 , 2.82% 5 , 2.82%

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.  2564   
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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 ธ.ค.  61)                                        
ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
 
                                                     .............................................................. 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2563 และปี 2564 (มกราคม ) 

 
 

ตาราง 2 ปริมาณการจ าหน่ายยาง ผลิตภณัฑย์าง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทยในป ี2563 และปี 2564 (มกราคม ) 

 

ประเภท 2563 %
2563 2564 การเปล่ียนแปลง

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 174,382       25,195         19,907         -20.99

ยางแท่ง (ตัน) 868,703       88,895         76,380         -14.08

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 45,716,201   4,316,791     4,315,537     -0.03

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 5,415,069     454,877       517,405       13.75

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 24,001,953   2,001,735     2,444,715     22.13

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,317,664     138,098       121,329       -12.14

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,252,997     119,888       132,110       10.19

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 44,955,077   3,671,914     3,913,978     6.59

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 26,111         1,770           2,312           30.63

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 8,977,196     663,204       851,796       28.44

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
*เดือนมกราคม 2564 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

ประเภท 2563 %
2563 2564 การเปล่ียนแปลง

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 31,454           3,054          2,422          -20.69

ยางแท่ง (ตัน) 98,100           8,733          9,544          9.29

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 30,425,363     2,838,877    2,948,004    3.84

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,419,819       214,275       215,228       0.44

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 17,415,421     1,383,102    1,591,414    15.06

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 602,544          68,449         45,363         -33.73

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,066,079       79,872         70,243         -12.06

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 35,661,292     2,761,494    3,163,277    14.55

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,166             260             144             -44.62

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,358,180       109,529       98,329         -10.23

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
*เดือนมกราคม 2564 ประมาณการโดยวิธี forecast

ม.ค.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2563 และปี 2564 (มกราคม ) 

 

ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2563 และปี 2564 (มกราคม ) 

 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2563 และปี 2564 (มกราคม ) 

 

2563 2564
ยางแผ่นรมควัน 379,330           49,099 33,608      -31.55

ยางแท่ง 1,092,650        125,959    107,545    -14.62

น้ ายางข้น* 1,148,558        114,886    94,691      -17.58

ยางคอมพาวด์** 105,247           8,026        10,467      30.41

ยางอ่ืนๆ 43,197             6,403        3,133        -51.07

รวม 2,768,982     304,373  249,444  -18.05
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน

ม.ค. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2563

2563 2564
ยางแผ่นรมควัน 40.00 0.00 0.00 n/a

ยางแท่ง 273                 80 0 n/a

น้ ายางข้น* 1,914              81            122          50.62

ยางคอมพาวด์** 30,918             2,221        3,038        36.79

ยางอ่ืนๆ -                  0.00 0.00 n/a

รวม 33,145         2,382     3,160     32.66
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ตัน

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2563 ม.ค.

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
2563 2564

 (เฉล่ียท้ังปี) ม.ค. ธ.ค. ม.ค. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ช้ัน 3 หาดใหญ่ 46.50 40.46 60.75 55.83 37.99 -8.10
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 54.71 49.05 69.92 65.36 33.25 -6.52
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 52.48 50.76 69.30 70.06 38.02 1.10
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 53.44 50.73 69.42 68.21 34.46 -1.74
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 43.04 44.77 48.21 47.53 6.16 -1.41
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 37.03 33.64 43.01 40.61 20.72 -5.58
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

ประเภทยาง
2563
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ตาราง 6 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2563 และปี 2564 (มกราคม ) 

 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2563 และปี 2564 (มกราคม ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2563 2564
ยางล้อ 5,433      464             483             4.09

ถุงมือยาง 2,344      102             307             200.98

ท่อยาง 318        29               31               6.90

ยางยืด 301        24               29               20.83

ถุงยางอนามัย 218        13               14               7.69

สายพาน 121        8                10               25.00

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 676        63               73               15.87

รวม 9,411      703         947         34.71
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

ประเภทยาง 2563 ม.ค.

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลง

2563 2564
ยางล้อ 487           45               40               -11.11

ท่อยาง 141           16               16               0.00

สายพาน 85             7                6                -14.29

ปะเก็น/ซีลยาง 56             5                5                0.00

ถุงมือยาง 57          5                9                80.00

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 487           49               49               0.00

รวม 1,313      127         125         -1.57
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2563 ม.ค.

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
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ตาราง 8  มลูค่าการส่งออกไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2563 และปี 2564 (มกราคม ) 

 
 

 
ตาราง 9  มลูค่าการน าเข้าไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2563 และปี 2564 (มกราคม ) 

 

ประเภท % เปล่ียนแปลง
2563 2564

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 1,944      153       129       -15.69

    - ไม้แปรรูป 933        80         45         -43.75

    - ไม้แผ่น 1,011      73         84         15.07

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 61         4              6              50.00

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 950        69            78            13.04

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 422        28         38         35.71

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 51         3           5           66.67

ผลิตภัณฑ์ไม้ 60         5           5           0.00

รวม 2,477      189       177       -6.35
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์     โดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

2563 ม.ค.

ประเภท % เปล่ียนแปลง
2563 2564

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 409        46         36         -21.74

    - ไม้แปรรูป 168        18         13         -27.78

    - ไม้แผ่น 241        28         23         -17.86

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 220        26            21            -19.23

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 21         2              2              0.00

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 170        17         18         5.88
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 33         4           3           -20.40
ผลิตภัณฑ์ไม้ 34         4           3           -25.00

รวม 646        71         60         -15.23
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์     โดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ม.ค.2563


