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สภาวะการผลิต  

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางแผ่นและยางแท่ง ปี 2564 (เดือน ส.ค. – ธ.ค. 64 เป็นข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ยางแผ่นขยายตัวร้อยละ 24.21 ส่วนยางแท่งขยายตัวร้อยละ 3.20  (ตาราง 1)  

 
สภาวะการค้าและตลาด  

 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่ง ปี 2564 (เดือน ส.ค. – ธ.ค. 64 เป็นข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 55.16 ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 16.78 (ตาราง 2)    
 

  การส่งออกและตลาดส่งออก 
 

         ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยปี 2564 
พบว่าทั้งปีมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่  2,997,509 ตัน 
(ข้อมูลเดือน ส.ค.-ธ.ค. 64 จากการประมาณการ) เมื่อเทียบ
กับปี 2563 ที่มีปริมาณส่งออกอยู่ที่  2,768,982 ตัน 
ขยายตัวร้อยละ 8.25 (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 ชาต ิ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ ยางและไม้ยางพารา 
 ดย ส านกังานเ รษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ ส าบันพลาสติก  

 ครึ  ปีแรก ปี 2564 และคาดการณ ปี 2564  

รูป    1 ปริ าณการส    ก า ธรร ชาติ   ไ   
ปี 2555 –  ปี 2564  
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 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติปี 2564 (ข้อมูลเดือน 
ส.ค.-ธ.ค. 64 จากการประมาณการ) มีปริมาณการส่งออก
รวมทั้งหมดอยู่ที่ 2,997,509 ตัน  ดยน้ ายางข้นมีสัดส่วน
สูงสุดร้อยละ 43.85 ประมาณการส่งออกอยู่ที่ 1,117,822 
ตัน รองลงมาเป็นยางแท่งสัดส่วนร้อยละ 37.54 
ปริมาณส่งออก 956,896 ตัน และที่เหลือจะเป็น ยาง
แผ่นรมควัน ร้อยละ 13.15 ยางคอมพาวด  ร้อยละ 3.97 
และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.49 ตามล าดับ (รูปที่ 2) 

  

  

 

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

  ภาพรวมปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในครึ่งปีแรกของปี 2564 มีปริมาณ 19,519 ตัน เพ่ิมขึ้นจากช่วง

เดียวกันปีก่อนที่มีปริมาณ 14,008 ตัน หรือร้อยละ 39.34 และประมาณการทั้งปี 2564 จะมีการน าเข้ายางธรรมชาติทั้งหมด 

40,265 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.48 (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 ส ค    ธ ค 

รูป    2 ส ดส ว และปริ าณการส    ก า ธรร ชาติ   ไ   
 ปี 2564 (จากการประ าณการ) 
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ราคา า   

 ราคายางพารา ดยรวมครึ่งปีแรกของปี 2564 ค่อยๆ 

ปรับตัวเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีจากภาคอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้องกลับมาเริ่มด าเนินการผลิตอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

แ ว  ้  ุตสา กรร  และราคา า  

ภาพรวมการผลิตยางธรรมชาติมีแนว น้มที่ดีขึ้น  ดยได้รับแรงหนุนจากค าสั่งซื้อวัต ุดิบจากต่างประเท ที่เริ่มเปิด
เมืองเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางเ รษฐกิจ หลังจากการกระจายวัคซีนแก่ประชาชนสามาร ขยายผลได้ในวงกว้าง ส่วนการ
ผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเท นั้นอาจจะทรงตัว หากไม่มีผลกระทบด้านภัยพิบัติ อาทิ ภัยแล้ง หรือฝนตกหนักที่ส่งผลต่อการ
กรีดยาง และควรพิจารณามาตรการรับมือของภาครัฐ หากเกิดการระบาด ควิด-19 ระลอกใหม่ หากมาตรการไม่เข้มข้น 
อย่างการ lock down หรือหยุดกิจกรรมต่าง ๆ แต่ให้ใช้ชีวิตตามปกติเพ่ิมการป้องกันส่วนบุคคลมากข้ึน เว้นระยะห่าง ลด
ความแออัด ไม่หยุดกิจกรรมทางเ รษฐกิจ แผนรับมือจะสงผลกระทบทางลบไม่มากนัก หรือแค่ระยะสั้น 

 แนว น้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้า ตเกียว (TOCOM) RSS3 Feb 22 คาดว่า sideway 200 – 220 เยน ราคา
ผันผวนตามค่ า เ งิน เยนและราคาน้ ามันดิบ เป็นส่ วนใหญ่  

 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ กลุ่มยางล้อ ปี 2564 (เดือน ส.ค. – ธ.ค. 64 เป็นข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้ ยางนอกร ยนต นั่งปรับตัวลดลงร้อยละ 4.76 ยางนอกร บรรทุก/ร 

 ดยสารขยายตัวร้อยละ 28.21 ยางนอกร จักรยานยนต ขยายตัวร้อยละ 11.67 ยางนอกอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 19.86  

ยางในร บรรทุกและร  ดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 0.05 ยางในร จักรยานยนต ขยายตัวร้อยละ 2.70 (ตารางท่ี 1) 

 ุตสา กรร ผลติภ ณฑ  า  
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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 2563 – ส.ค. 2564  
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ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิต ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ ปี 2564 (เดือน ส.ค. – ธ.ค. 64 เป็นข้อมูลประมาณการ) อยู่ที่ 

29,805 ล้านชิ้น เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 26,111 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 

14.14 (ตารางที่ 1) 

สภาวะการค้าและตลาด  
 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ กลุ่มยางล้อ ปี 2564 (เดือน ส.ค. – ธ.ค. 64 เป็นข้อมูลประมาณการ) เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้  ยางนอกร ยนต นั่งขยายตัวร้อยละ 17.35 ยางนอกร บรรทุก/ร 
 ดยสารขยายตัวร้อยละ 28.65 ยางนอกร จักรยานยนต ขยายตัวร้อยละ 2.15 ยางนอกอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 67.54 ยางใน
ร บรรทุกและร  ดยสารขยายตัวร้อยละ 0.95 ยางในร จักรยานยนต ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.82  (ตาราง 2) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่าย ุงมือยาง/ ุงมือตรวจ ปี 2564 (เดือน ส.ค. – ธ.ค. 64 เป็นข้อมูลประมาณ
การ) อยู่ที่ 2,610 ล้านชิ้น ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วที่มีปริมาณการจ าหน่ายที่ 3,166 ล้านชิ้นหรือ      
ร้อยละ 17.57 (ตารางท่ี 2) 
 
 การส่งออกและตลาดส่งออก  

 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ ยางของไทย ปี 
2564 มีมูลค่ารวม 11,810 ล้านดอลลาร สหรัฐ  (เดือน ส.ค. 
– ธ.ค. 64 เป็นข้อมูลประมาณการ) เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 
2563 ทีม่ีมูลค่ารวม 9,411 ล้านดอลลาร สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 23.47 (รูปที่ 4)  
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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 256  ประมาณการ เดือน ส ค  -ธ ค 

การ ติ  ต (%)

รูป    4  ูลค าการส    กผลิตภ ณฑ  า    ไ   
ต   แต  ปี 2555 – 2564    
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สัดส่วนมูลค่าการส่งออกปี 2564 (เดือน ส.ค. – 

ธ.ค. 64 เป็นข้อมูลประมาณการ)  ดยผลิตภัณฑ ยางล้อ
มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 54.64 มูลค่า 6,453 ล้าน
ดอลลาร สหรัฐ รองลงมาคือ  ุงมือยางร้อยละ28.82 
ผลิตภัณฑ อ่ืน ๆ  ร้อยละ 6.41 ท่อยางร้อยละ 3.32  ยาง
ยืดร้อยละ 3.56  ุงยางอนามัย ร้อยละ 2.0 และ
สายพานร้อยละ 1.25 ตามล าดับ (รูปที่ 5)    

 

           

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ ยางของไทย ปี 2564 (เดือน ส.ค. – ธ.ค. 64 เป็นข้อมูลประมาณการ) มี

มูลค่า 1,563 ล้านดอลลาร สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 1,313 ล้านดอลลาร สหรัฐ เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 19.04 (ตารางที่ 7) 
 

แ ว  ้  ุตสา กรร  
การส่งออกอยู่ในทิ ทางที่ดี ได้รับปัจจัยหนุนหลายด้าน อาทิ ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า หรือความต้องการผลิตภัณฑ 

จากต่างประเท มีเพ่ิมมากขึ้น แต่ละเป็นบางประเภทเท่านั้น กลับกันช่วงที่ ควิดระบาด ความต้องการอุปกรณ ป้องกัน

ทางการแพทย มีเพ่ิมสูงขึ้นมากอย่างเป็นประวัติการณ  แต่เมื่อกิจกรรมต่างๆ เข้าสู่ภาวะปกติ ผู้คนเริ่มใช้ชีวิตประจ าวัน

ตามปกติ การจับจ่ายใช้สอยก็กลับมาตามปกติ เช่นกัน ด้านการจ าหน่ายในประเท อยู่ในระดับทรงตัว ขึ้นอยู่กับมาตรการร

กะตุ้นเ รษฐกิจจากภาครัฐช่วงปลายปีนี้ว่า จะสามาร กระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตและจับจ่ ายใช้สอยเพ่ือกระตุ้น

และฟ้ืนฟูเ รษฐกิจได้หรือไม่  ดยต้องพิจารณาแผนรับมือหากเกิดการระบาดของ ควิด-19 ระลออกใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจาก

ภาครัฐ เพื่อประกอบการตัดสินใจด้วย 

แนว น้มราคาน้ ามันดิบ WTI มีช่วงแนวรับบริเวณ 67 – 70 เหรียญ แนวต้าน 74 เหรียญ คาดว่าราคาจะเคลื่อน
ตัวแบบ side way up รอปัจจัยใหม่ที่จะส่งผลต่อราคา อาทิ ผลการประชุม อเปกพลัส หรือการเปลี่ยนแปลงขงอปริมาณ
สต็อกน้ ามันดิบคงคลังสหรัฐฯ เป็นต้น 
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148 , 1.25%
757 , 6.41%

                           

                                

   ว : ล้า  USD

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

รูป    5 ส ดส ว และ ูลค าการส    กผลิตภ ณฑ  า    ไ   
 ปี 2564 ( ้  ูลจากการประ าณการ) 
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สภาวะการผลิต 

ภาพรวมการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ ปี 2564 (เดือน ส.ค. – ธ.ค. 64 เป็นข้อมูลประมาณการ) ขยายตัวร้อยละ 

16.41 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 1)   
 

สภาวะการค้าและตลาด 
 

 การจ าหนา่ยในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ ปี 2564 (เดือน ส.ค. – ธ.ค. 64 เป็นข้อมูลประมาณการ) ปรับตัวลดลง
ร้อยละ 5.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา(ตารางท่ี 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก 
  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป เครื่อง

เรือนไม้ฯ อุปกรณ ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ ไทยของ
ไทย ปี 2564 (เดือน ส.ค. – ธ.ค. 64 เป็นข้อมูล
ประมาณการ) มีมูลค่ารวม 3,051 ล้านดอลลาร 
สหรัฐ  เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีมูลค่ารวม 
2,476 ล้านดอลลาร สหรัฐ หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.22 
(รูปที่ 6)  

  
 
 
   
 

 

 

 

 ุตสา กรร ไ  ้และผลิตภ ณฑ จากไ  ้

รูป    6  ูลค าการส    กไ ้  คร     ร   ไ ้ และผลิตภ ณฑ ไ ้   ไ   
ต   แต ป ี2555 – 2564  
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สัดส่วนมูลค่าการส่งออกปี 2564  ดยกลุ่มไม้แปรรูป

และผลิตภัณฑ ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 2,434 ล้าน

ดอลลาร สหรัฐ ร้อยละ 79.78 รองลงมาคือ เครื่องเรือน

ไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 16.55 อุปกรณ ก่อสร้างไม้ร้อยละ 

1.87 และผลิตภัณฑ จากไม้ร้อยละ 1.80  ตามล าดับ(รูป

ที่ 7) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 
 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ อุปกรณ ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ ไม้ของไทย ปี 2564 (เดือน ส.ค. – 
ธ.ค. 64 เป็นข้อมูลประมาณการ) มีมูลค่า 720 ล้านดอลลาร สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 646 ล้านดอลลาร สหรัฐ 
หรือร้อยละ 11.46 (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. . 2563) 

(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 
---------------------------------------------------- 

 
 

2434
79.78%

505
16.55%

57
1.87%

55
1.80%

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 ส ค  ธ ค 

   ว : ล้า  USD

รูป    7 ส ดส ว และ ูลค าการส    กไ ้แปรรูป และ         
ปี 2564 ( ้  ูลประ าณการ) 
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ตารา  1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2563 และ 2564  
 

 
 
ตารา  2 ปรมิาณการจ าหนา่ยยาง ผลิตภณัฑ ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทยในป ี2563 และ 2564 

 

ประเภท 2563 2564**
2563 2564 ท้ังปี คร่ึงปี

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 174,382         216,592         84,223          101,429         24.21 20.43

ยางแท่ง (ตัน) 868,703         936,294         453,074         467,583         7.78 3.20

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 45,716,201    43,542,382    20,243,184    21,982,538    -4.76 8.59

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 5,415,069      6,942,882      2,190,190      3,467,710      28.21 58.33

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 24,001,953    26,802,272    10,234,241    14,049,765    11.67 37.28

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,317,664      1,579,382      633,919         830,379         19.86 30.99

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,252,997      1,252,336      572,323         740,654         -0.05 29.41

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 44,955,077    46,170,663    20,700,008    23,107,871    2.70 11.63

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 26,111          29,805          12,327          15,360          14.14 24.60

ไม้
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 8,977,196      10,450,211    3,911,549      5,326,292      16.41 36.17
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 2564 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

ประเภท 2563 2564**
2563 2564 ท้ังปี คร่ึงปี

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 31,454 12,598 16,371 7,340 -59.95 -55.16

ยางแท่ง (ตัน) 98,100 113,088 49,721 58,066 15.28 16.78

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 30,425,363    35,704,954    13,150,342    17,802,186    17.35 35.37

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 2,419,819      3,113,021      1,028,610      1,765,192      28.65 71.61

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 17,415,421    17,789,626    7,529,575      10,689,203    2.15 41.96

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 602,544         1,009,483      300,962         827,245         67.54 174.87

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,066,079      1,076,164      478,780         586,832         0.95 22.57

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 35,661,292    33,229,999    16,715,259    19,485,124    -6.82 16.57

ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ (ล้านช้ิน) 3,166            2,610            2,093            1,203            -17.57 -42.52

ไม้
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,358,180      1,287,542      717,460         667,068         -5.20 -7.02
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 2564 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.
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ตารา  3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2563 และ 2564  

 
 

ตารา  4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2563 และ 2564 

 
 

ตารา  5 ราคายางธรรมชาติในประเท ไทยและตลาดล่วงหนา้ตลาด ตเกียว และสงิค ปร ในปี 2563 และ 2564 

 

หน่วย: ตัน
2563 2564**

2563 2564 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางแผ่นรมควัน 379,330           431,498           205,798           237,896           13.75 15.60
ยางแท่ง 1,092,650        1,416,436        527,888           761,517           29.63 44.26
น้ ายางข้น* 1,148,558        988,739           581,364           596,477           -13.91 2.60
ยางคอมพาวด์** 105,247           113,693           44,792             58,443             8.03 30.48
ยางอ่ืนๆ 43,197             47,143             19,616             22,102             9.13 12.67

รวม 2,768,982     2,997,509     1,379,458     1,676,435     8.25 21.53
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

**ปี 2564 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ประเภทยาง % เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

หน่วย: ตัน
2563 2564**

2563 2564 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางแผ่นรมควัน 40.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a
ยางแท่ง 273                 454                 110                 183                 66.30 66.36
น้ ายางข้น* 1,914              2,372              996                 1,319              23.93 32.43
ยางคอมพาวด์** 30,918             37,439             12,902             18,017             21.09 39.65
ยางอ่ืนๆ 0 0 0.00 0.00 n/a n/a

รวม 33,145         40,265         14,008         19,519         21.48 39.34
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

**ปี 2564 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ประเภทยาง % เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

                   หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม

ประเภทยาง 2563 %เปล่ียนแปลง

 (เฉล่ียท้ังปี) 2563 2564 คร่ึงปี
ยางแผ่นดิบช้ัน 3 หาดใหญ่ 46.50 39.23 59.69 52.15
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 54.71 47.22 69.05 46.23
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 52.48 45.78 70.10 53.12
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงค์โปร์ (F.O.B) 53.44 46.25 69.08 49.36
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 43.04 40.48 51.44 27.08
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 37.03 33.98 45.91 35.11
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 2563 และ 2564  

 

 
 
 
ตารา  7  มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ ยางของไทยในปี 2563 และ 2564  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลิตภัณฑ์ 2563 2564**

2563 2564 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางล้อ 5,433          6,453          2,396          3,191          18.77 33.18
ถุงมือยาง 2,344          3,404          764            1,937          45.22 153.53
ท่อยาง 318             392            149            198            23.27 32.89
ยางยืด 301             420            137            216            39.53 57.66
ถุงยางอนามัย 218             236            110            112            8.26 1.82
สายพาน 121             148            60              79              22.31 31.67
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 676             757            310            444            11.98 43.23

รวม 9,411       11,810     3,926       6,177       25.49 57.34
ทีม่า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

**ปี 2564 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลิตภัณฑ์ 2563 2564**

2563 2564 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางล้อ 487             584            233            290            19.92 24.46
ท่อยาง 141             184            72              96              30.50 33.33
สายพาน 85              87              40              44              2.35 10.00
ปะเก็น/ซีลยาง 56              68              27              33              21.43 22.22
ถุงมือยาง 57              158            27              68              177.19 151.85
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 487             482            246            241            -1.03 -2.03

รวม 1,313       1,563       645         772         19.04 19.69
ทีม่า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

**ปี 2564 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.
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ตารา  8  มูลค่าการส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทยในปี 2563 และ 2564 

 
 

 
 
ตารา  9  มูลค่าการน าเข้าไม้ ผลิตภัณฑ จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทยในปี 2563 และ 2564  

 
 

 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท 2563 2564**
2563 2564 ท้ังปี คร่ึงปี

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 1,944       2,434       920         1,207       25.21 31.20

  - ไม้แปรรูป 933         1,086       439         516         16.40 17.54

  - ไม้แผ่น 1,011       1,348       481         691         33.33 43.66

      - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 61              91              27              42              49.18 55.56

      - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 950             1,257          454            649            32.32 42.95

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 422         505         171         249         19.67 45.61

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 51           57          22          27          11.76 22.73

ผลิตภัณฑ์ไม้ 60           55          27          32          -8.33 18.52

รวม 2,477       3,051       1,140       1,515       23.17 32.89
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

**ปี 2564 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ม.ค.-มิ.ย. % เปล่ียนแปลง

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท 2563 2564**
2563 2564 ท้ังปี คร่ึงปี

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 409 437 198 221 6.85 11.62

  - ไม้แปรรูป 168 155 81 77 -7.74 -4.94

  - ไม้แผ่น 241 282 117 144 17.01 23.08

      - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 220 262 108 133 19.09 23.15

      - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 21 20 9 11 -4.76 22.22

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 170 218 67 106 28.24 58.21

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 33 27 15 14 -18.18 -6.67

ผลิตภัณฑ์ไม้ 34 38 17 20 11.76 17.65

รวม 646 720 297 361 11.46 21.55
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

**ปี 2564 ประมาณการเดือนสิงหาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ม.ค.-มิ.ย. % เปล่ียนแปลง


