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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนเมษายน 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2563 โดยมีข้อมูลดังนี้                  

ยางแผ่นขยายตัวร้อยละ 102.23 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 30.0 (ตาราง 1)  
   

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนเมษายน 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน 2563 โดยมีข้อมูลดังนี้  

ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 58.22 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 35.17 ตามล าดับ (ตาราง 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก         

ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยใน
เดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ 288,956 ตัน ลดลงจากเดือนที่
แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 360,772 ตัน หรือร้อย
ละ 19.91 (รูปที่ 1)  โดยที่ยางแผ่นรมควันส่งออกไป 
ญี่ปุ่น  สหรัฐฯ จีน เป็นส่วนใหญ่ ยางแท่งส่งออกไป จีน 
เป็นส่วนใหญ่ น้ ายางข้นส่งออกไปที่ มาเลเซีย จีน เป็น
ส่วนใหญ่ ยางคอมพาวด์ส่งออกไป จีน อินเดีย และ
สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่  และเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออก 214,170 
ตัน พบว่า เดือนเมษายน 2564 มีปริมาณการส่งออก
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.92 แบ่งตามรายละเอียดแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันขยายตัวร้อยละ 17.22 

ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 75.07 น้ ายางข้นขยายตัวร้อยละ 8.21 ยางคอมพาวด์ขยายตัวร้อยละ 42.08 และยางอ่ืน ๆ ขยายตัว
ร้อยละ 36.29 (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   ษา   2564 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ ส าบันพลาสติก  

รูป    1 ปริ าณการส งออก าง รร ชาติของไ   
 ปร        ป ี2563 ก  ปี 2564 ( ดือ   ษา   ) 
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 ส าหรับภาพรวมสัดส่วนปริมาณการส่งออกสะสม 4 

เดือน ปี 2564 โดยมีปริมาณสะสมอยู่ 1,191,222 ตัน 

โดยยางแท่งมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 43.46 ปริมาณการ

ส่งออกสะสม 517,719 ตัน รองลงมาเป็นน้ ายางข้น 

สัดส่วนร้อยละ 38.29 ปริมาณการส่งออกสะสม 456,100 

ตัน ที่เหลือจะเป็นยางแผ่นรมควันร้อยละ 13.48 ยาง

คอมพาวด์ร้อยละ 3.59 และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.18 (รูปที่ 

2 และ ตารางที่ 3)  
 

 

 
 
 
 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติเดือนเมษายน 2564  มีปริมาณ 2,683 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนเมษายนปีที่แล้ว ที่มี

ปริมาณ 2,463 ตัน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.93 (ตาราง 4) 

 

ราคา าง 

 ภาพรวมราคายางธรรมชาติของ

ไทยประจ าเดือนเมษายน 2564 ราคายาง

ฯ เพ่ิมข้ึนทุกรายการ ทั้งปรียบเทียบรายปี  

(YoY) แต่ เมื่ อ เปรียบเทียบรายเดือน 

(MoM) ปรับลดลงทุกรายการ (ตารางที่ 

5) 
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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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456,100 , 
38.29%

42,797 , 
3.59%

14,023 , 
1.18%

                                                 

   ว : ต  

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

ช วง ดือ   .ค. –   . . 64 
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แ ว  ้ อุตสา กรร และราคา าง 
 

 ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติทรงตัว บางพ้ืนที่อาจจะประสบปัญหาฝนตกหนักและการขาดแคลนแรงงานกรีดยาง  
ท าให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย และค าสั่งซื้อวัต ุดิบจากต่างประเทศลดลง ประกอบกับราคายางตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้และ
โตเกียวลดลง และราคายางธรรมชาติที่ลดลง ท าให้เป็นปัจจัยกดดันปริมาณผลผลิต 
 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) RSS3 Nov 21 มีแนวโน้มย่อตัวระยะสั้น sideway 
down แนวรับที่ 230 - 220 เยน 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนเมษายน 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการ

ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียดดังนี้ ยางนอก

ร ยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 46.22 ยางนอกร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวร้อยละ 103.94 ยางนอกร จักรยานยนต์

ขยายตัวร้อยละ 91.54 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 61.63 ยางในร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวร้อยละ 57.05 ยาง

ในร จักรยานยนต์ขยายตัวรอ้ยละ 29.75 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิต ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ เดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ 3,058 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 

2563 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 2,248 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.03 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 
 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนเมษายน 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมีรายละเอียด

ดังนี้ ยางนอกร ยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 95.18 ยางนอกร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวร้อยละ 106.16 ยางนอก

ร จักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 87.34 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 94.78 ยางในร บรรทุกและร โดยสารขยายตัวร้อยละ 

24.62 ยางในร จักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 54.29 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่าย ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ เดือนเมษายน 2564 อยู่ที่ 208 ล้านชิ้น (ประมาณการจาก

ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 ที่มี

ปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 433 ล้านชิ้น หรือลดลงร้อยละ 51.91 (ตารางที่ 2)  
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 การส่งออกและตลาดส่งออก 

   ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยใน

เดือนเมษายน 2564 มีมูลค่า 980 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 1,229 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ หรือร้อยละ 20.73 (รูปที่ 4) ยางล้อส่งออกไป

สหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่  ุงมือยางส่งออกไปสหรัฐฯ เป็น

ส่วนใหญ่ ท่อยางส่งออกไปสหรัฐฯ และจีนเป็นส่วนใหญ่ 

ยางยืดส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่  ุงยางฯ ส่งออกไป 

สหรัฐฯ จีน ฮ่องกง เป็นส่วนใหญ่ สายพานส่งออกไป 

จีน สหรัฐฯ เวียดนามเป็นส่วนใหญ่ และเมื่อเทียบกับ

เดือนเมษายน 2563 ที่มีมูลค่า 728 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.62 (ตารางที่ 6) 

 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม 4 

เดือน ปี 2564 อยู่ที่ 4,172 ล้านดอลาร์สหรัฐ โดย

ผลิตภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 50.36 

มูลค่า 2,101 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมาคือ ุงมือ

ยางร้อยละ 33.05 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 7.17 

ยางยืดร้อยละ 3.28 ท่อยางร้อยละ 3.19  ุงยาง

อนามัยร้อยละ 1.77 และสายพานร้อยละ 1.17 

ตามล าดับ (รูปที่ 5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนเมษายน 2564 มีมูลค่า 136 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น

จากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว มีมูลค่า 109 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 24.77 (ตารางที่ 7)  

2,101 , 
50.36%

1,379 , 
33.05%

133 , 3.19%

137 , 3.28%

74 , 1.77%
49 , 1.17%

299 , 7.17%

 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. -   . . 2564 
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การ ติ  ต (%)

    า  ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย ส าบันพลาสติก
       

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

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางฯ มีแนวโน้มซึมเซาทั้งการผลิตและการส่งออก การบริโภคภายในประเทศหดตัว 
ประชาชนเริ่มค านึงการเก็บเงินสดมากกว่าจับจ่ายใช้สอยสินค้าคงทนจะใช้เมื่อจ าเป็น เพราะว่าคาดความมั่นใจต่อ
เศรษฐกิจภายภาคหน้า ค าสังซื้อจากต่างประเทศลดลงอาจจะรอดูตลาดสหรัฐและยุโรปว่าสามาร เปิดประเทศได้แล้ว
หรือไม่  

ราคาน้ ามันดิบยังทรงตัวช่วง 60 เหรียญ ได้ปัจจัยหนุนจากการลดปริมาณการผลิตน้ ามันดิบกลุ่มโอเปกพลัส แต่มี
แรงกดดันจากปริมาณสต็อคน้ ามันดิบสหรัฐฯ 
 แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ WTI แกว่งตัวกรอบ 60 – 66 เหรียญ ราคาเคลื่อนไหวตามปัจจัยข่าวและประด็นที่
อ่อนไหวต่อราคา อาทิ สต็อกน้ ามัน ความขัดแย้งระหว่างภูมิรัฐศาสตร์ การปลดแบนนิวเคลียร์อิหร่าน เป็นต้น  
 
 
 
 
 

 

 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนเมษายน 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 ขยายตัวร้อยละ 53.81 (ตารางที่ 

1)  
 

 สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนเมษายน 2564 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ปรับตัวลดลงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 33.25 (ตารางที่ 
2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุตสา กรร ไ  ้และผลิตภ ณฑ์จากไ  ้
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  
 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ 

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยในเดือนเมษายน 
2564 มีมูลค่า 264 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบจาก
เดือนที่ผ่านมา (MoM) ที่มีมูลค่า 312 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 15.38 และเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2563 
(YoY) ที่มีมูลค่าการส่งออก 185 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 42.70 (รูปที่ 6 และตารางท่ี 8)  

 
 
 
 
 

 
 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสะสม 4 เดือน ปี 

2564 มีมูลค่าการส่งออก 987 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยกลุ่มไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วน
มากที่สุด 783 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 79.33 
รองลงมาคือ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 
16.82 ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 2.13 และอุปกรณ์
ก่อสร้างไม้ร้อยละ 1.72 ตามล าดับ (ตารางที่ 8 และ 
รูปที่ 7)  
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   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 (  ษา   )     

783 , 
79.33%

166 , 
16.82%

17 , 1.72% 21 , 2.13%

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  ช วง ดือ   .ค. –   . . 64   
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 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนเมษายน 
2564 มีมูลค่า 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 
11.76 (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 ธ.ค.  61)                                        
ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
 
                                                     .............................................................. 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2563 และปี 2564 (เมษายน ) 
 

 
 

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

 

 
 
 

ประเภท 2563
2563 2564 2563 2564 4 เดือน เม.ย.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 174,382       71,681         79,590         9,270          18,746        11.03 102.23

ยางแท่ง (ตัน) 868,703       333,177       333,033       64,467        83,809        -0.04 30.00

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 45,716,201   15,684,835   14,872,638   2,569,015    3,756,435    -5.18 46.22

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 5,415,069     1,726,116     2,335,823     292,438      596,385      35.32 103.94

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 24,001,953   7,170,861     9,756,630     1,296,549    2,483,364    36.06 91.54

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,317,664     471,014       546,586       85,344        137,943      16.04 61.63

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,252,997     449,212       569,368       89,970        141,297      26.75 57.05

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 44,955,077   13,944,371   15,450,194   2,942,086    3,817,257    10.80 29.75

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 26,111         7,705           11,209         2,248          3,058          45.48 36.03

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 8,977,196     2,548,066     3,741,731     614,744      945,565      46.85 53.81

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                       // *เดือนเมษายน 2564 ประมาณการโดยวิธี forecast 

ม.ค.-เม.ย.* เม.ย.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

% เปล่ียนแปลง

ประเภท 2563
2563 2564 2563 2564 4 เดือน เม.ย.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 31,454           11,806         4,481          2,669          1,115          -62.05 -58.22

ยางแท่ง (ตัน) 98,100           36,764         38,397         7,163          9,683          4.44 35.17

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 30,425,363     10,202,569   12,135,926   1,578,347    3,080,690    18.95 95.18

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,419,819       774,900       1,265,120    134,837       277,984       63.26 106.16

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 17,415,421     4,998,008    7,814,957    965,157       1,808,158    56.36 87.34

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 602,544          218,732       739,108       41,790         81,398         237.91 94.78

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,066,079       347,635       412,162       80,850         100,756       18.56 24.62

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 35,661,292     10,579,998   13,681,408   2,081,217    3,211,179    29.31 54.29

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,166             1,470          710             433             208             -51.70 -51.91

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,358,180       485,856       469,832       95,553         127,324       -3.30 33.25

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                       // *เดือนเมษายน 2564 ประมาณการโดยวิธี forecast 

% เปล่ียนแปลงเม.ย.*ม.ค.-เม.ย.*

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

 

 
ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2563 และปี 2564 (เมษายน ) 

 

 
ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ในปี 2563 และปี 2564 (เมษายน ) 

 

2563 2564 2563 2564 4 เดือน เม.ย.
ยางแผ่นรมควัน 379,330           163,267           160,583             30,172 35,369      -1.64 17.22

ยางแท่ง 1,092,650        403,849           517,719             76,699      134,277    28.20 75.07

น้ ายางข้น* 1,148,558        410,268           456,100             97,438      105,440    11.17 8.21

ยางคอมพาวด์** 105,247           32,446             42,797               7,433        10,561      31.90 42.08

ยางอ่ืนๆ 43,197             15,461             14,023               2,428        3,309        -9.30 36.29

รวม 2,768,982     1,025,291     1,191,222       214,170  288,956  16.18 34.92
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน

เม.ย. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2563 ม.ค.-เม.ย.

2563 2564 2563 2564 4 เดือน เม.ย.
ยางแผ่นรมควัน 40.00 0 0.00 0.00 0.00 n/a n/a

ยางแท่ง 273                 110                 143                   0 0 30.00 n/a

น้ ายางข้น* 1,914              752                 850                   142          187          13.03 31.69

ยางคอมพาวด์** 30,918             9,486              12,998               2,321        2,496        37.02 7.54

ยางอ่ืนๆ -                  0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a

รวม 33,145         10,348         13,991           2,463     2,683     35.20 8.93
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

ประเภทยาง 2563 ม.ค.-เม.ย. เม.ย.

หน่วย: ตัน

% เปล่ียนแปลง

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
2563 2563

 (เฉล่ียท้ังปี) เม.ย. มี.ค. เม.ย. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ช้ัน 3 หาดใหญ่ 46.50 37.17 61.89 60.13 61.77 -2.84
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 54.71 44.72 71.50 68.81 53.87 -3.76
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 52.48 42.62 71.85 66.73 56.57 -7.13
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 53.44 43.13 72.25 67.17 55.74 -7.03
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 43.04 37.33 53.94 52.22 39.89 -3.19
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 37.03 32.33 50.37 48.70 50.63 -3.32
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 (เมษายน ) 

 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2563 และปี 2564 (เมษายน ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2563 2564 2563 2564 4 เดือน เม.ย.
ยางล้อ 5,433      1,721          2,101          463             507             22.08 9.50

ถุงมือยาง 2,344      449             1,379          112             310             207.13 176.79

ท่อยาง 318        112             133             30               31               18.75 3.33

ยางยืด 301        91               137             24               33               50.55 37.50

ถุงยางอนามัย 218        73               74               20               18               1.37 -10.00

สายพาน 121        40               49               14               11               22.50 -21.43

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 676        241             299             65               70               24.07 7.69

รวม 9,411      2,727       4,172       728         980         52.99 34.62
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง ม.ค.-เม.ย.2563 เม.ย.

2563 2564 2563 2564 4 เดือน เม.ย.
ยางล้อ 487           171             180             39               49               5.26 25.64

ท่อยาง 141           54               66               12               19               22.22 58.33

สายพาน 85             28               29               8                8                3.57 0.00

ปะเก็น/ซีลยาง 56             19               22               4                5                15.79 25.00

ถุงมือยาง 57          18               43               5                15               138.89 200.00

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 487           176             190             41               40               7.95 -2.44

รวม 1,313      466         530         109         136         13.73 24.77
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงม.ค.-เม.ย.ประเภทยาง 2563 เม.ย.
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ตาราง 8  มลูค่าการส่งออกไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทยในปี 2563 และปี 2564 (เมษายน ) 

 
 

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

 

ประเภท
2563 2564 2563 2564 4 เดือน เม.ย.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 1,944      609         783         153       216       28.57 41.18

    - ไม้แปรรูป 933        289         330         87         85         14.19 -2.30

    - ไม้แผ่น 1,011      320         453         66         131       41.56 98.48

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 61         17               25               4              8              47.06 100.00

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 950        303             428             62            123          41.25 98.39

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 422        109         166         25         39         52.29 56.00

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 51         13           17           3           4           30.77 33.33

ผลิตภัณฑ์ไม้ 60         19           21           4           5           10.53 25.00

รวม 2,477      750         987         185       264       31.60 42.70
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์     โดยสถาบันพลาสติก 

ม.ค.-เม.ย.2563 เม.ย. % เปล่ียนแปลง

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท
2563 2564 2563 2564 4 เดือน เม.ย.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 409        131         135         31         35         3.05 12.90

    - ไม้แปรรูป 168        53           50           14         13         -5.66 -7.14

    - ไม้แผ่น 241        78           85           17         22         8.97 29.41

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 220        71               77               16            20            8.45 25.00

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 21         7                8                1              2              14.29 100.00

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 170        44           69           15         17         56.82 13.33
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 33         9             10           2           2           11.11 0.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 34         11           13           3           3           18.18 0.00

รวม 646        195         227         51         57         16.41 11.76
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์     โดยสถาบันพลาสติก 

2563 ม.ค.-เม.ย. % เปล่ียนแปลง

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เม.ย.


