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สภาวะการผลิต  

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในไตรมาสหนึ่งของปี 2565 (ข้อมูลจากการส ารวจผู้ประกอบการของ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , เดือนมีนาคม 65 *ข้อมูลประมาณการ) เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่แล้ว (QoQ) โดยมี
ข้อมูลดังนี้ ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 2.32 และยางแท่งขยายตัวร้อยละ 1.14 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่
แล้ว (YoY) ยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 13.79 ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 7.65 ตามล าดับ (ตาราง 1)  

 
สภาวะการค้าและตลาด  

 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในไตรมาสหนึ่งของปี 2565 (ข้อมูลจากการส ารวจผู้ประกอบการ
ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , เดือนมีนาคม 65 *ข้อมูลประมาณการ)  เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว (QoQ) ยาง
แผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 13.38 ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 3.43 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (YoY) 
ปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นปรับตัวลดลงร้อยละ 23.90 และยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 44.74 (ตาราง 2)    
 

  การส่งออกและตลาดส่งออก 

 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติรวมของไทย           
ไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 อยู่ที ่955,485 ตัน ลดลงจากไตร
มาสที่ผ่านมาที่มีปริมาณที่ 996,578 ตัน หรือลดลง
ร้อยละ 4.12 (QoQ) แบ่งตามรายละเอียดแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ดังนี้ ยางแผ่นรมควันขยายตัวร้อยละ 
14.73 ยางแท่งปรับตัวลดลงร้อยละ 5.22 น้ ายางข้น
ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.65  ยางคอมพาวด์ขยายตัว
ร้อยละ 6.17 และยางอ่ืนๆ ปรับตัวลดลงร้อยละ 
15.33 (รูปที่ 1)  

อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ สถาบันพลาสติก  

ไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 (มกราคม – มีนาคม)  

รูปที่ 1 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย 
รายไตรมาส ปี 2560 – 2565  
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 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มี
ปริมาณการส่งออก902,265 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.90 
(YoY) แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ดังนี้ ยาง
แผ่น รมควันขยายตัวร้อยละ 12.43 ยางแท่งขยายตัว
ร้อยละ 18.45 น้ ายางข้นปรับตัวลดลงร้อยละ 11.73 
ยางคอมพาวด์ปรับตัวลดลงร้อยละ 4.90 และ ยาง
อ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 89.85 (ตารางท่ี 3)   
  สัดส่วนปริมาณการส่งออกในไตรมาสหนึ่งของปี 
2565 ยางแท่งมีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 47.54 ปริมาณ
การส่งออก 454,194 ตัน รองลงมาเป็นน้ ายางข้น 
สัดส่วนร้อยละ 32.39 ปริมาณการส่งออกสะสม 
309,519 ตัน ที่เหลือจะเป็นยางแผ่นรมควันร้อยละ 
14.73 ยางคอมพาวด์ร้อยละ 3.21 และยางอ่ืนๆ ร้อย

ละ 2.13 (รูปที่ 2)  

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

  ภาพรวมปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในไตรมาสหนึ่งของปี 2565 มีปริมาณ 8,211 ตัน ลดลงจากไตรมาสที่
ผ่านมาที่มีปริมาณ 11,309 ตัน หรือร้อยละ 27.39 (QoQ) และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีปริมาณการน าเข้า 
8,245 ตัน ไตรมาสที่สอง ปี 2565 ลดลงร้อยละ 0.41 (YoY) (ตารางที่ 4) 

ราคายาง  

ภาพรวมราคายางพาราไตร

มาสหนึ่ ง  ปี  2565  พบว่า

ราคาเพ่ิมขึ้นทุกรายการทั้ง

เปรียบเทียบรายปี  (YOY) 

และเปรียบเทียบกับไตรมาส

ที่ผ่านมา (QoQ) (ตารางท่ี 5)   

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ราคายางในประเทศไทย ตลาดโตเกียวและสิงคโปร์  
ราคาเฉลี่ยรายไตรมาสในปี 2560 – 2565  

140,778 
14.73%

454,194 
47.54%

309,519 
32.39%

30,654 
3.21%

20,340 
2.13%

                                                            

ยางแผ นรมคว น ยางแ  ง น  ายาง ้น

ยางคอม าวด ยางอ ่น 

หน วย: ต น

รูป ี่ 2 ส ดส วนและปริมาณการส งออกยางธรรมชาติ องไ ย 
ไตรมาสหนึ่ง ป ี2565   
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แนวโน้มอุตสาหกรรม และราคายาง 
 

 แนวโน้มการผลิตยางธรรมชาติคาดว่าจะปรับเพ่ิมขึ้นหลังจากผ่านช่วงฤดูปิดกรีดมาแล้ว ซ่ึงปริมาณท่ีออกสู่ตลาดจะ

ส่งผลท าให้ราคายางฯ ภายในประเทศปรับตัวลดลง ส่วนการส่งออกนั้นถึงแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า

จะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าก็ตาม แต่ตลาดใหญ่ส าหรับยางธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูป

ยางอย่างประเทศจีนนั้น ล่าสุดยังด าเนินมาตรการ zero covid ปิดเมืองอยู่ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการสินค้าให้ลดลงตาม

ไปด้วย 

 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) RSS3 Oct 22  คงมุมมองเป็น sideway up อยู่ไม่

เปลี่ยนแปลง ให้แนวรับที่ 250 เยน แนวต้าน 260 เยน เป้าหมาย 270 /280 เยน 

   

 
สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มยางล้อในไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 (ข้อมูลจากการส ารวจผู้ประกอบการของ

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , เดือนมีนาคม 65 *ข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้ 

ยางนอกรถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 5.15 ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสารขยายตัวร้อยละ 1.60 ยางนอกรถจักรยานยนต์

ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.75 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 6.63 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 2.92 

ยางในรถจักรยานยนต์ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.38 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ ไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 อยู่ที่ 8,516 ล้านชิ้น ลดลงจากไตรมาส

ที่แล้ว 8,524 ล้านชิ้น หรือร้อยละ 0.09 (QoQ) และขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีปริมาณการผลิต 

8,263 ล้านชิ้น หรือร้อยละ 3.06 (YoY) 

 การจ าหน่ายในประเทศ 
 

ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มยางล้อในไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 (ข้อมูลจากการส ารวจผู้ประกอบการ
ของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , เดือนมีนาคม 65 *ข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้ 
ยางนอกรถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 2.75 ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสารขยายตัวร้อยละ 0.29 ยางนอกรถจักรยานยนต์ปรับตัว
ลดลงร้อยละ 11.30 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 0.49 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารปรับตัวลดลงร้อยละ 15.53 ยางใน
รถจักรยานยนต์ขยายตัวรอ้ยละ 0.66  (ตารางที ่2)  
 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ ไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 อยู่ที่  613 ล้านชิ้น                       
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสแล้ว 502 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 22.20 (QoQ) และเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่
มีปริมาณการจ าหน่าย 501 ล้านชิ้น หรือร้อยละ 22.45 (YoY) (ตารางท่ี 2) 

 
 

อุตสาหกรรมผลติภ ณฑ ยาง 
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  
  ภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรวมของ

ไทยไตรมาสหนึ่งปี 2565 มีมูลค่า 2,821 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา 
2,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.21 
(QoQ) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ยางล้อขยายตัวร้อย
ละ 7.09 ถุงมือยางปรับตัวลดลงร้อยละ 16.35 ท่อ
ยางขยายตัวร้อยละ 11.83 ยางยืดขยายตัวร้อยละ 
1.67 ถุงยางอนามัยขยายตัวร้อยละ 3.23 สายพาน
ขยายตัวร้อยละ 2.86 และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ขยายตัว
ร้อยละ 4.61 (รูปที่  4) และเมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันกับปีที่แล้วที่มีมูลค่า 3,196 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.21 (YoY) (ตารางที่ 6)  

 
 สัดส่วน การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางไตรมาส

หนึ่ง      ปี 2565 อยู่ที่ 2,821 ล้านดอลาร์สหรัฐ 
ผลิตภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 64.80 
มูลค่า1,828 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองมาคือถุงมือ
ยางร้อยละ 15.60 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ร้อยละ 8.05 
ยางยืดร้อยละ 4.32 ท่อยางร้อยละ 3.69 ถุงยาง
อนามัยร้อยละ 2.27 และสายพานร้อยละ 1.28 
ตามล าดับ (รูปที่ 5)   
           

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 
ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 มีมูลค่า 375 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจาก    

ไตรมาสที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 371 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.08 โดยไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับ    

ไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ) มีรายละเอียดดังนี้ ยางล้อขยายตัวร้อยละ 13.51 ท่อยางขยายตัวร้อยละ 9.52 สายพานปรับตัวลดลง

รูปที่ 4 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย 
รายไตรมาสในปี 2560 – 2565  

1,828.00 , 
64.80%

440.00 , 
15.60%

104.00 , 
3.69%

122.00 , 4.32%

64.00 , 2.27%

36.00 , 1.28%
227.00 , 
8.05%

ยางล้อ  ุงม อยาง   อยาง ยางย ด

 ุงยางอนาม ย สาย าน ผลิตภ ณฑ อ ่น 

หน วย: ล้าน USD

 ี่มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 

รูป ี่ 5 ส ดส วนและมูลค าการส งออกผลิตภ ณฑ ยาง องไ ย 
ไตรมาสหนึ่ง ป ี2565    
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ร้อยละ 9.09 ปะเก็น/ซีลยาง ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ถุงมือยางปรับตัวลดลงร้อยละ 53.06 และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 

9.92 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 395 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.06 (ตารางที่ 7)   

 
แนวโน้มอุตสาหกรรม 
 

ผลิตภัณฑ์ยางฯ ทั้งการผลิตและการส่งออกจะมีรายผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มที่ดีและแย่ บางผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอานิ
สงค์จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 แนวโน้มจะกลับสู่ภาวะปกติก่อนหน้าการระบาด อุตสาหกรรมบางประเภทอาจจะมี
การเร่งการส่งออกก่อนการอุธรณ์สิทธิ GSP สหรัฐฯ หรือผลกระทบจากการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ ค่าระวางเรืออยู่
ในระดับสูง ประกอบกับราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงเช่นกัน แรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเป็นผลมาจากค่าเงิน
สกุลดอลาร์สหรัฐที่แข็งค่า คาดว่าจะมีความผันผวนจากผลการประชุม FOMC ในรอบต่อๆ ไป หากมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปรับขึ้นอัตราดกเบี้ยเชิงนโยบาย 

การบริโภคภายในประเทศคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ราคาพลังงานที่
จ าเป็นทั้งเชื้อเพลิงและไฟฟ้า และการปรับขึ้นราคาสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ า ซึ่งเป็นปัญหา
เชิงนโยบายที่ส่งกระทบทุกภาคส่วน และภาครัฐต้องรับมือและหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

สถานการณ์น้ ามันดิบ ระยะสั้นราคาแปรผันตามข่าวการแบนน าเข้าน้ ามันจากรัสเซีย รอติดตามสถานการณ์
รสัเซีย ยูเครน และผลการประชุมการปรับเพิ่มก าลังการผลิตน้ ามันดิบของกลุ่มโอเปกพลัสว่าจะออกมาในทิศทางใด 

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ WTI คาดแกว่งตัวออกด้านข้าง กรอบ 115 – 105 เหรียญต่อบาร์เรล เฝ้าระวังแนวรับ 
100 เหรียญ หากหลุกแนวรับนี้ อาจจะลงไปทดสอบแนว 90 /80 เหรียญต่อไป 

 
 

สภาวะการผลิต 

  ภาพรวมการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 (ข้อมูลจากการส ารวจผู้ประกอบการของ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , เดือนมีนาคม 65 *ข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วปรับตัวลดลงร้อยละ 9.15 
(QoQ) และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาขยายตัวร้อยละ 2.01 (YoY)  (ตารางที่ 1)   

สภาวะการค้าและตลาด 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
 

ภาพรวมการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในไตรมาสหนึ่ง ปี 2565 (ข้อมูลจากการส ารวจผู้ประกอบการของ
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม , เดือนมีนาคม 65 *ข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วปรับตัวลดลงร้อยละ 
8.61 (QoQ) และเม่ือเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลงร้อยละ 17.39 (YoY) (ตารางท่ี 2) 

 

 

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภ ณฑ จากไม ้
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 การส่งออกและตลาดส่งออก   
   

 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป 

เครื่องเรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และ

ผลิตภัณฑ์จากไม้ของไทยไตรมาสหนึ่งปี 2565 

มีมูลค่า 824 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นจากไตร

มาสที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 818 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

หรือร้อยละ 0.73 (รูปที่ 6) และเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันกับปีที่แล้ว ที่มีมูลค่า 723 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 13.97 (ตาราง 8)  

 

  

 

 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกในไตรมาสหนึ่งปี 2565 โดย

กลุ่มไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 

674 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 81.80 รองลงมาคือ 

เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 14.93 ผลิตภัณฑ์จาก

ไม้ร้อยละ 1.82 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 1.46 

ตามล าดับ (รูปที่ 7)  

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ของไทยในไตรมาสหนึ่งของปี 
2565 มีมูลค่า 186 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากไตรมาสก่อนที่มีมูลค่า 223 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 16.59 และเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 168 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.71 (ตาราง 9)  
 

รูปที่ 6 มูลค่าการส่งออกไม้ เคร่ืองเรือนไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย 
รายไตรมาสในปี 2560 – 2565  

674
81.80%

123
14.93%

12
1.46%

15
1.82%

ไม้แปรรูปและผลิตภ ณฑ ไม้แผ น  คร ่อง ร อนไม้และชิ นส วน

อุปกรณ ก อสร้างไม้ ผลิตภ ณฑ จากไม้

 ี่มา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 

หน วย: ล้าน USD

รูป ี่ 7 ส ดส วนและมูลค าการส งออกไม้  คร ่อง ร อนไม้ และ 
ผลิตภ ณฑ ไม้ องไ ยไตรมาสหนึ่ง ปี 2565   
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ราคาไม้ยาง ารา   
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ราคา 1.60 – 1.90 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศ
ของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ) (ราคาประกาศ ณ วันที่ 21 ส.ค. 64) 
(สามารถดูราคาไม้ยางพาราแปรรูปได้ท่ี : 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) (ราคาไ ม่มี การเปลี่ ยนแปลงตั้ งแต่ เดื อน ธ.ค.  61)                                        
ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทย 

 
 

ตาราง 2 ปรมิาณการจ าหนา่ยยาง ผลิตภณัฑย์าง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทย 

 
 

ประเภท 2564 2565
ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1  YOY ( %) QOQ (%)

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 213,831         60,843          53,701          52,453          -13.79 -2.32

ยางแท่ง (ตัน) 974,934         250,396         266,513         269,544         7.65 1.14

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 43,074,945    13,782,445    12,889,603    13,553,720    -1.66 5.15

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 7,015,696      1,739,438      1,799,421      1,828,247      5.11 1.60

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 26,476,858    7,273,266      6,990,423      6,728,432      -7.49 -3.75

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,548,904      407,142         394,608         420,771         3.35 6.63

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,368,618      428,901         323,674         314,210         -26.74 -2.92

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 42,965,170    11,632,937    10,520,449    10,480,550    -9.91 -0.38

ถุงมือยางทางการแพทย์ (ล้านชิ้น) 32,374          8,263            8,524            8,516            3.06 -0.09

ไม้
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ชิ้น) 11,079,242    2,799,549      3,143,398      2,855,704      2.01 -9.15

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                       // *เดือนมีนาคม 2565 ประมาณการโดยวิธี forecast 

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

% เปล่ียนแปลง2564

ประเภท 2564 2565
ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1  YOY ( %) QOQ (%)

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 14,012 3,365 2,957 2,561 -23.90 -13.38

ยางแท่ง (ตัน) 110,057 28,943 25,030 25,888 -10.56 3.43

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 35,097,199    9,095,324      8,936,609      9,182,705      0.96 2.75

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 3,256,755      987,136         789,268         791,536         -19.81 0.29

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 19,616,771    6,006,799      5,026,968      4,458,786      -25.77 -11.30

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 617,980         162,710         171,391         172,232         5.85 0.49

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,112,545      312,301         273,784         231,268         -25.95 -15.53

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 34,504,291    10,470,229    7,972,379      8,025,066      -23.35 0.66

ถุงมือยางทางการแพทย์ (ล้านชิ้น) 2,486            501               502               613               22.45 22.20

ไม้
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ชิ้น) 1,279,625      346,257         312,996         286,045         -17.39 -8.61

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                       // *เดือนมีนาคม 2565 ประมาณการโดยวิธี forecast 

% เปล่ียนแปลง

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

2564
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ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย 

 
 

ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทย 

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดล่วงหนา้ตลาดโตเกียวและสิงคโปร ์ 

 

หน่วย: ตัน
2564 2565

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1  YOY ( %) QOQ (%)
ยางแผ่นรมควัน 509,072        125,214 139,850 140,778 12.43 0.66

ยางแท่ง 1,658,651      383,442 479,220 454,194 18.45 -5.22

น้ ายางข้น* 1,187,301      350,660 324,612 309,519 -11.73 -4.65

ยางคอมพาวด์** 119,407        32,235 28,872 30,654 -4.90 6.17

ยางอ่ืนๆ 62,259         10,714 24,024 20,340 89.85 -15.33

รวม 3,536,690     902,265       996,578 955,485       5.90 -4.12
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขมา่ด า

ประเภทยาง % เปล่ียนแปลง

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

2564

หน่วย: ตัน
2564 2565

ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1  YOY ( %) QOQ (%)
ยางแผ่นรมควัน -              40.00 0.00 66.00 65.0      n/a
ยางแท่ง 424             143             50              50              -65.03 0.00
น้ ายางข้น* 2,053           697             369             248             -64.42 -32.79
ยางคอมพาวด์** 34,040         10,011         8,139           10,357         3.46 27.25
ยางอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a

รวม 36,517         10,891         8,558          10,721         -1.56 25.27
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขมา่ด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

ประเภทยาง % เปล่ียนแปลง2564

                   หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม

ประเภทยาง 2564 2565

 (เฉล่ียท้ังปี) ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1  YOY ( %) QOQ (%)
ยางแผ่นดิบชั้น 3 หาดใหญ่ 55.90 58.29 53.51 59.73 2.47 11.62
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 กรุงเทพ (F.O.B) 65.54 68.18 63.57 69.97 2.63 10.07
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 โตเกียว (C&F) 66.34 70.87 63.63 68.01 -4.04 6.88
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 สิงค์โปร์ (F.O.B) 65.44 69.97 63.12 67.77 -3.14 7.37
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 53.71 50.38 57.62 59.00 17.11 2.40
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 43.80 44.65 43.12 49.00 9.74 13.64
ท่ีมา: การยางแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: ยางแผ่นรมควันชัน้ 3 (F.O.B) ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน
             ยางแทง่ กรุงเทพฯ (F.O.B) และน้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน

% เปล่ียนแปลง

 ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

2564
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ตาราง 6  มูลค่าการส่งออกผลติภัณฑ์ยางของไทย  

 

 

 
ตาราง 7  มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผลิตภัณฑ์ 2564 2565

 (เฉล่ียท้ังปี) ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1  YOY ( %) QOQ (%)
ยางล้อ 6,544          1,594          1,707          1,828          14.68 7.09
ถุงมือยาง 3,128          1,069          526            440            -58.84 -16.35
ท่อยาง 383             102            93              104            1.96 11.83
ยางยืด 446             104            120            122            17.31 1.67
ถุงยางอนามัย 231             56              62              64              14.29 3.23
สายพาน 151             38              35              36              -5.26 2.86
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 864             233 217            227            -2.58 4.61

รวม 11,747     3,196       2,760       2,821       -11.73 2.21
ทีม่า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

% เปล่ียนแปลง

 ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

2564

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลิตภัณฑ์ 2564 2565

 (เฉล่ียท้ังปี) ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1  YOY ( %) QOQ (%)
ยางล้อ 532             131            111            126            -3.82 13.51
ท่อยาง 184             47              42              46              -2.13 9.52
สายพาน 89              21              22              20              -4.76 -9.09
ปะเก็น/ซีลยาง 67              17              16              16              -5.88 0.00
ถุงมือยาง 155             28              49              23              -17.86 -53.06
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 570             151            131            144            -4.64 9.92

รวม 1,597       395         371         375         -5.06 1.08
ทีม่า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลง2564
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ตาราง 8  มูลค่าการส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทย  
 

 
 
 
ตาราง 9  มูลค่าการน าเข้าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทย  

 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท 2564 2565

 (เฉล่ียท้ังปี) ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1  YOY ( %) QOQ (%)
ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,539       567         656         674         18.87 2.74

  - ไม้แปรรูป 1,071       244         247         306         25.41 23.89

  - ไม้แผ่น 1,468       323         409         368         13.93 -10.02

      - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 103             18              36              28              55.56 -22.22

      - แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 1,365          305            373            340            11.48 -8.85

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 495         127         129         123         -3.15 -4.65

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 55           13          13          12          -7.69 -7.69

ผลิตภัณฑ์ไม้ 70           16          20          15          -6.25 -25.00

รวม 3,159       723         818         824         13.97 0.73
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลง2564

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ประเภท 2564 2565

 (เฉล่ียท้ังปี) ไตรมาส 1 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1  YOY ( %) QOQ (%)
ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 485         100         142         130         30.00 -8.45

  - ไม้แปรรูป 179         37          51          49          32.43 -3.92

  - ไม้แผ่น 306         63          91          81          28.57 -10.99

      - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 287             57              86              76              33.33 -11.63

      - แผ่นชิ้นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 19              6                5                5                -16.67 0.00

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 223         51          65          39          -23.53 -40.00

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 26           8            6            6            -25.00 0.00

ผลิตภัณฑ์ไม้ 41           9            10          11          22.22 10.00

รวม 775         168         223         186         10.71 -16.59
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลง2564


