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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีข้อมูลดังนี้                  

ยางแผ่นขยายตัวร้อยละ 4.90 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 13.50 (ตาราง 1)  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จาก

การส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีข้อมูล

ดังนี้  ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 26.77 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 12.43 ตามล าดับ (ตาราง 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 292,049 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก
เดือนที่แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 249,444 ตัน 
หรือรอ้ยละ 17.08 (รูปที่ 1)  โดยที่ ยางแผ่นรมควันส่วน
ใหญ่ส่งออกไป ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ยางแท่ง
ส่งออกไป จีนเป็นส่วนใหญ่ น้ ายางข้นส่งออกไปที่  
มาเลเซีย เป็นส่วนใหญ่ ยางคอมพาวด์ส่งออกไป สหรัฐฯ 
และจีนเป็นส่วนใหญ ่

 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 
ที่มีปริมาณการส่งออก 287,355 ตัน พบว่า เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 มีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

1.63 แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันปรับตัวลดลงร้อยละ 13.32 ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 4.94 
น้ ายางข้นขยายตัวร้อยละ 3.95 ยางคอมพาวด์ขยายตัวร้อยละ 19.39 และยางอ่ืน ๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 29.85 (ตารางที่ 3)   

อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิ

  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทย    เดือนกุมภาพันธ์ 2564 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ สถาบันพลาสติก  
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หน วย: ตัน

2564 2563 การเติ  ต       การเติ  ต       

ท  มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก
       

การเติ  ต (%)

รูปท   1 ปริมาณการส งออกยางธรรมชาติของไทย 
เปร ย เท ย ป ี2563 กั ปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ ) 
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 ส าหรับภาพรวมสัดส่วนปริมาณการส่งออกสะสม 2 

เดือน ปี 2564 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ที่ 541,493 ตัน 

โดยยางแท่งมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 42.12 ปริมาณการ

ส่งออกสะสม 228,072 ตัน รองลงมาเป็นน้ ายางข้น 

สัดส่วนร้อยละ 39.48 ปริมาณการส่งออกสะสม 213,806 

ตัน ที่เหลือจะเป็นยางแผ่นรมควันร้อยละ 13.45 ยาง

คอมพาวด์ร้อยละ 3.86 และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.08 (รูปที่ 

2 และ ตารางที่ 3)  
 

 

 
 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติเดือนกุมภาพันธ์ 2564  มีปริมาณ 4,535 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนกุมภาพันธ์ปีทีแ่ล้ว ที่

มีปริมาณ 2,391 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 89.67 (ตาราง 4) 

 

ราคายาง 

 ภาพรวมราคายางธรรมชาติของ

ไทยประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ราคา

ยางฯ เพ่ิมขึ้นทุกรายการ ทั้งปรียบเทียบ

รายปี  (YoY) และเปรียบเทียบรายเดือน 

(MoM) (ตารางท่ี 5) 
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ท  มา: การยางแห่งประเทศไทย                                                          จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 

                                                                                                             

หน วย:  าท/กิ ลกรัม
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228,072 , 
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213,806 , 
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20,890 , 
3.86% 5,869 , 1.08%

                                                 

หน วย: ตัน

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

(เดือน ก.พ. 64) 

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

 ภาพรวมการผลิตยางธรรมชาติคาดว่าปรับลดลง เนื่องจากการปิดกรีดยางในบางพ้ืนที่และบางพ้ืนที่อาจจะประสบ
ภาวะขาดแคลนน้ า คาดว่าจะส่งผลให้ราคายางปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) สัญญาเดือนส.ค. แนวรับที่ 250 เยน แนวต้านที่ 270 
เยน แกว่งตัวกรอบแคบ 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี

รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 13.39 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวร้อยละ 20.52 

ยางนอกรถจักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 11.81 ยางนอกอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.07 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร

ขยายตัวร้อยละ 23.57 ยางในรถจักรยานยนต์ขยายตัวรอ้ยละ 5.86 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 2,642 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 

2563 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,807 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.20 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 
 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี

รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 2.84 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวร้อยละ 23.93       

ยางนอกรถจักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 19.91 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 37.48 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัว

ลดลงร้อยละ 10.30 ยางในรถจักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 7.65 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 149 ล้านชิ้น (ประมาณการ

จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่

มีปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 358 ล้านชิ้น หรือลดลงร้อยละ 58.45 (ตารางที่ 2)  
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 การส่งออกและตลาดส่งออก 

   ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยใน

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่า 1,018 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 947 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 7.50 (รูปที่ 4) โดยยางล้อ

ส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ถุงมือยางส่งออกไป

สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ท่อยางส่งออกไปสหรัฐฯ และจีน

เป็นส่วนใหญ่ ยางยืดส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ ถุงยาง

ฯ ส่งออกไป  จีน สหรัฐฯ ฮ่องกง และเวียดนามเป็นส่วน

ใหญ่ สายพานส่งออกไป สิงคโปร์ ออสเตเลีย สหรัฐฯ 

และอินโดนีเซีย เป็นส่วนใหญ่ และเมื่อเทียบกับเดือน

กุมภาพันธ์ 2563 ที่มีมูลค่า 748 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.10 (ตารางที่ 6) 

 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 2 

เดือน ปี 2564 อยู่ที่ 1,964 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดย

ผลิตภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 50.15 

มูลค่า 985 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมาคือถุงมือยาง

ร้อยละ 33.15 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 7.38 ท่อยาง

ร้อยละ 3.21 ยางยืดร้อยละ 3.16 ถุงยางอนามัย

ร้อยละ 1.68 และสายพานร้อยละ 1.27 ตามล าดับ 

(รูปที่ 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่า 121 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น

จากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว มีมูลค่า 98 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 23.47 (ตารางที่ 7)  

รูปท   4 มูลค าการส งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย 
เปร ย เท ย ป ี2563 กั ปี 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ ) 
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ท  มา  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก
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หน วย: ล้าน USD

ท  มา  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
จัดท าโดย สถาบันพลาสติก      

รูปท   5 สัดส วนและมูลค าการส งออกผลิตภัณฑย์างของไทยสะสม 
ช วงเดือน ก.พ. 2564 
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แนว น้มอุตสาหกรรม  

ผลิตภัณฑ์ยางฯ แตกต่างกันตามผลิตภัณฑ์ โดยอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับยานยนต์มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ส่วน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ยังเติบโตได้ดีจนกว่าวัคซีนจะได้รับการแจกจ่ายสู่วงกว้างและมีการเปิดประเทศเพ่ือ

เดินทาง และมีกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึน 

ราคาน้ ามันดิบยังทรงตัวแปรผันตามปัจจัยด้านข่าวการประชุมลดปริมาณการผลิตน้ ามันดิบของกลุ่มโอเปกพลัส

และผลกระทบจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ความหวังของการฟ้ืนตัวนั้นขึ้นอยู่กับภาวะโควิด -19 ว่าจะสามารถควบคุมการ

แพร่กระจายและวัคซีนได้ผลดีแค่ไหน และการฟ้ืนตัวของจีน และการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่อาจจะส่งผลให้เกิด 

money flow เข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้ง 

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ WTI แนวรับ 55 เหรียญ แนวต้าน 58 – 60 เหรียญ มีแนวโน้มที่จะย่อตัวลงมาที่แนวรับสูง ต้อง
รอพิจารณาว่าจะมีการ rebound กลับที่บริเวณแนวรับได้หรือไม่ หากไม่ได้ แนวรับถัดไปที่ 50 เหรียญ  
 
 
 
 
 

 

 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ขยายตัวร้อยละ 35.73 

(ตารางที ่1)  
 

 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 24.53 (ตารางที่ 
2) 

 
 
 
 
 
 
 

 

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  
 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้

ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 มีมูลค่า 233 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อ
เปรียบเทียบจากเดือนที่ผ่านมา (MoM) ที่มีมูลค่า 177 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.64 และเมื่อเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 (YoY) ที่มีมูลค่าการส่งออก 178 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30.90 (รูปที่ 6 และ
ตารางที่ 8)  

 
 
 

 
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสะสม 2 เดือน ปี 2564 

มีมูลค่าการส่งออก 413 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่ม
ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 
313 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 75.79 รองลงมาคือ 
เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 19.61 ผลิตภัณฑ์
จากไม้ร้อยละ 2.66 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 
1.94 ตามล าดับ (ตารางที่ 8 และ รูปที่ 7)  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564 มีมูลค่า 58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 
71.13 (ตาราง 9)  
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หน วย: ล้าน USD

2563 2564 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 2563 กั ปี 2564 (กุมภาพันธ์ )     

313 , 
75.79%

81 , 

19.61%

8 , 1.94% 11 , 2.66%

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 ก.พ.  2564   



 

 7 

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 2563 และปี 2564 (กุมภาพันธ์ ) 

 
 

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

 
 
 
 
 

ประเภท 2563
2563 2564 2563 2564 2 เดือน ก.พ.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 174,382       46,059         43,969         20,864        21,886        -4.54 4.90

ยางแท่ง (ตัน) 868,703       182,079       160,869       93,183        80,605        -11.65 -13.50

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 45,716,201   8,662,372     7,388,454     4,345,581    3,763,867    -14.71 -13.39

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 5,415,069     916,911       1,112,752     462,034      556,856      21.36 20.52

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 24,001,953   3,986,166     4,494,183     1,984,431    2,218,855    12.74 11.81

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,317,664     265,595       248,949       127,497      124,854      -6.27 -2.07

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,252,997     231,499       275,071       111,611      137,920      18.82 23.57

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 44,955,077   7,318,720     7,896,525     3,646,806    3,860,409    7.89 5.86

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 26,111         3,577           5,274           1,807          2,642          47.43 46.20

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 8,977,196     1,318,044     1,798,635     654,840      888,821      36.46 35.73

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                       // *เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประมาณการโดยวิธี forecast 

ม.ค.-ก.พ.* ก.พ.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

% เปล่ียนแปลง

ประเภท 2563
2563 2564 2563 2564 2 เดือน ก.พ.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 31,454           5,896          3,223          2,842          2,081          -45.34 -26.77

ยางแท่ง (ตัน) 98,100           19,115         17,641         10,382         9,091          -7.71 -12.43

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 30,425,363     5,874,229    5,876,322    3,035,352    2,946,874    0.04 -2.91

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,419,819       426,748       526,800       212,473       263,314       23.45 23.93

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 17,415,421     2,710,144    3,198,372    1,327,042    1,591,233    18.01 19.91

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 602,544          124,105       177,787       55,656         76,515         43.26 37.48

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,066,079       169,281       179,594       89,409         80,197         6.09 -10.30

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 35,661,292     5,736,810    6,709,324    2,975,316    3,203,036    16.95 7.65

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,166             617             295             358             149             -52.15 -58.45

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,358,180       247,370       207,659       137,841       104,033       -16.05 -24.53

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                       // *เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประมาณการโดยวิธี forecast 

% เปล่ียนแปลงก.พ.*ม.ค.-ก.พ.*

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

 

ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2563 และปี 2564 (กุมภาพันธ์ ) 

 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2563 และปี 2564 (กุมภาพนัธ์ ) 

 
 
 

2563 2564 2563 2564 2 เดือน ก.พ.
ยางแผ่นรมควัน 379,330           94,379             72,856               45,280 39,248      -22.80 -13.32

ยางแท่ง 1,092,650        240,816           228,072             114,857    120,527    -5.29 4.94

น้ ายางข้น* 1,148,558        229,474           213,806             114,588    119,115    -6.83 3.95

ยางคอมพาวด์** 105,247           16,755             20,890               8,730        10,423      24.68 19.39

ยางอ่ืนๆ 43,197             10,304             5,869                 3,900        2,736        -43.04 -29.85

รวม 2,768,982     591,728       541,493         287,355  292,049  -8.49 1.63
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน

ก.พ. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2563 ม.ค.-ก.พ.

2563 2564 2563 2564 2 เดือน ก.พ.
ยางแผ่นรมควัน 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a

ยางแท่ง 273                 80                   82                     0 82 2.50 n/a

น้ ายางข้น* 1,914              413                 260                   331          138          -37.05 -58.31

ยางคอมพาวด์** 30,918             4,282              28,403               2,060        4,315        563.31 109.47

ยางอ่ืนๆ -                  0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! n/a

รวม 33,145         4,775          28,745           2,391     4,535     501.99 89.67
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

ประเภทยาง 2563 ม.ค.-ก.พ. ก.พ.

หน่วย: ตัน

% เปล่ียนแปลง

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
2563 2563

 (เฉล่ียท้ังปี) ก.พ. ม.ค. ก.พ. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ช้ัน 3 หาดใหญ่ 46.50 41.15 55.83 57.16 38.91 2.38
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 54.71 49.14 65.36 67.52 37.40 3.30
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 52.48 50.42 70.06 70.71 40.24 0.93
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 53.44 49.72 68.21 69.44 39.66 1.80
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 43.04 43.1 47.53 49.68 15.27 4.52
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 37.03 34.67 40.61 42.97 23.94 5.81
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
2564
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ตาราง 6 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2563 และปี 2564 (กุมภาพันธ์ ) 

 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2563 และปี 2564 (กุมภาพันธ์ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2563 2564 2563 2564 2 เดือน ก.พ.
ยางล้อ 5,433      961             985             497             502             2.50 1.01

ถุงมือยาง 2,344      212             651             109             344             207.08 215.60

ท่อยาง 318        59               63               30               32               6.78 6.67

ยางยืด 301        44               62               19               33               40.91 73.68

ถุงยางอนามัย 218        32               33               18               19               3.13 5.56

สายพาน 121        19               25               11               14               31.58 27.27

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 676        123             145             64               74               17.89 15.63

รวม 9,411      1,450       1,964       748         1,018       35.45 36.10
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง ม.ค.-ก.พ.2563 ก.พ.

2563 2564 2563 2564 2 เดือน ก.พ.
ยางล้อ 487           82               79               37               38               -3.66 2.70

ท่อยาง 141           29               32               12               16               10.34 33.33

สายพาน 85             14               12               5                6                -14.29 20.00

ปะเก็น/ซีลยาง 56             8                11               3                6                37.50 100.00

ถุงมือยาง 57          9                17               3                8                88.89 166.67

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 487           87               95               38               47               9.20 23.68

รวม 1,313      229         246         98           121         7.42 23.47
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ก.พ.ประเภทยาง 2563 ก.พ.
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ตาราง 8  มลูค่าการส่งออกไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2563 และปี 2564 (กุมภาพันธ์ ) 

 
 

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

 

ประเภท
2563 2564 2563 2564 2 เดือน ก.พ.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 1,944      294         313         140       182       6.46 30.00

    - ไม้แปรรูป 933        134         125         54         79         -6.72 46.30

    - ไม้แผ่น 1,011      160         188         86         103       17.50 19.77

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 61         9                12               4              5              33.33 25.00

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 950        151             176             82            98            16.56 19.51

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 422        58           81           30         42         39.66 40.00

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 51         7             8             3           3           14.29 0.00

ผลิตภัณฑ์ไม้ 60         10           11           5           6           10.00 20.00

รวม 2,477      369         413         178       233       11.92 30.90
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์     โดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

ม.ค.-ก.พ.2563 ก.พ. % เปล่ียนแปลง

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท
2563 2564 2563 2564 2 เดือน ก.พ.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 409        72           68           22         33         -5.56 50.00

    - ไม้แปรรูป 168        30           22           10         10         -26.67 0.00

    - ไม้แผ่น 241        42           46           12         23         9.52 91.67

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 220        38               41               11            20            7.89 81.82

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 21         4                5                1              3              25.00 200.00

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 170        25           37           8           18         48.00 125.00
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 33         6             6             2           3           0.00 59.20
ผลิตภัณฑ์ไม้ 34         6             7             2           4           16.67 100.00

รวม 646        109         118         34         58         8.26 71.13
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์     โดยสถาบันพลาสติก 
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

2563 ม.ค.-ก.พ. % เปล่ียนแปลง

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก.พ.


