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สภาวะการผลิต  

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางแผ่นและยางแท่ง ปี 2565 (เดือน ก.ค. – ธ.ค. 65 เป็นข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ยางแผ่นหดตัวร้อยละ 13.60 ส่วนยางแท่งขยายตัวร้อยละ 6.34  (ตาราง 1)  

สภาวะการค้าและตลาด  

 การจ าหน่ายในประเทศ 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่ง ปี 2565 (เดือน ก.ค. – ธ.ค. 65 เป็นข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ยางแผ่นหดตัวร้อยละ 28.81 และยางแท่งขยายตัวร้อยละ 6.19 (ตาราง 2)    

  การส่งออกและตลาดส่งออก 

         ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยปี 2565 
พบว่าทั้งปีมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่  3,417,941 ตัน 
(ข้อมูลเดือน ก.ค.-ธ.ค. 65 จากการประมาณการ) เมื่อเทียบ
กับปี 2564 ที่มีปริมาณส่งออกอยู่ที่ 3,536,690 ตัน หดตัว
ร้อยละ 3.36 (รูปที่ 1 , ตารางที่ 3)  
   
 

 

  
 

อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 
โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ สถาบันพลาสติก  

 คร่ึงปีแรก ปี 2565 และคาดการณปี์ 2565  

รูปที่ 1 ปรมิาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย 
ปี 2559 –  ปี 2565  

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์       
ประมวลผลโดย สถาบันพลาสติก 
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 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติปี 2565 (ข้อมูลเดือน 
ก.ค.-ธ.ค. 65 จากการประมาณการ) มีปริมาณการส่งออก
รวมทั้งหมดอยู่ที่ 3,417,941 ตัน โดยยางแท่งมีสัดส่วน
สูงสุดร้อยละ 48.01 ประมาณการส่งออกอยู่ที่ 1,697,647 
ตัน รองลงมาเป็นน้ ายางข้นสัดส่วนร้อยละ 33.49 
ปริมาณส่งออก 1,138,203 ตัน และที่เหลือจะเป็น ยาง
แผ่นรมควัน ร้อยละ 13.40 ยางคอมพาวด์ ร้อยละ 3.27 
และยางอ่ืนๆ ร้อยละ 1.84 ตามล าดับ (รูปที่ 2) 

  

  

 

 

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

  ภาพรวมปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในครึ่งปีแรกของปี 2565 มีปริมาณ 18,972 ตัน ลดลงจากช่วง

เดียวกันปีก่อนที่มีปริมาณ 19,519 ตัน หรือร้อยละ 2.80 และประมาณการทั้งปี 2565 จะมีการน าเข้ายางธรรมชาติทั้งหมด 

38,051 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.20 (ตารางที่ 4) 

ราคายาง  

 ภาพรวมราคายางธรรมชาติของ

ไทยครึ่งปีแรก 2565 ราคายางฯ 

เพ่ิมขึ้นเกือบทุกรายการเมื่ อ

เ ป รี ย บ เที ยบ กั บ ช่ ว ง เ ว ล า

เดียวกันของปีที่แล้ว ยกเว้นยาง

แผ่ นรมควั นชั้ น  3  โต เกี ยว 

(ตารางที่ 5) 

 

 

 

 

รูปที่ 2 สัดส่วนและปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย 
 ปี 2565 (จากการประมาณการ) 

รูปที่ 3 ราคายางในประเทศไทย ตลาดล่วงหน้าโตเกียวและสิงคโปร์  
ปี 2562 – มิ.ย. 2565  
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แนวโน้มอุตสาหกรรม และราคายาง 

แนวโน้มภาพรวมการผลิตยางธรรมชาติค่อนข้างทรงตัว อาจจะมีแปรผันบ้างตามภูมิอากาศแต่ละพ้ินที่ แต่ราคายาง
และภาคการส่งออกค่อนข้างต้องระวัง เพราะสถานการณ์ต่างประเทศมีเหตุการณ์ความตึงเครียดที่ยังไม่สงบ ไม่ว่าจะเป็น
รัสเซีย ยูเครน สหรัฐฯ จีน ไต้หวัน เป็นต้น รวมถึงความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจอาจะเกิดการถดถอย และเศรษฐกิจจีนที่
อาจจะชะลอและมาตรการที่ทางการจีนรับมือต่อการระบาดโควิดด้วยวิธี zero covid ไล่ปิดเมืองทันที ย่อมกระทบต่อ
ภาพรวมการค้าและการทุนที่แต่ละประเทศพ่ึงพาประเทศจีน โดยแต่ละประเทศจะได้รับผลกระทบหนักเบาตามแต่ว่า
พ่ึงพิงลักษณะใด น าเข้าวัตถุดิบจากจีน หรือ ส่งออกไปยังไปประเทศจีน 

 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) RSS3 DEC 22  ถึงแม้ว่าแนวโน้มเป็นแกว่งตัวออกข้าง แต่
จากกรอบเดิม 260 – 245 เยน ราคาเริ่มมีย่อลงมากข้ึนในกรอบ 260 – 240 เยน และหากราคาเกิด technical rebound 
เด้งแล้วไม่เกิน 250 เยน แนวโน้มจะกลายเป็น sideway down โดยราคายางตลาดล่วงหน้าได้รับแรงกดดันจากตลาด
เซี่ยงไฮ้ที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง จากการปิดเมืองป้องกันโควิดและความกังวลเศรษฐกิจจีนจะเกิดการชะลอตัว 

 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มยางล้อ ปี 2565 (เดือน ก.ค. – ธ.ค. 65 เป็นข้อมูลประมาณการ) เมื่อเทียบ

กับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 27.28 ยางนอกรถบรรทุก/รถ

โดยสารขยายตัวร้อยละ 8.41 ยางนอกรถจักรยานยนต์หดตัวร้อยละ 3.91 ยางนอกอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 2.32  ยางใน

รถบรรทุกและรถโดยสารหดตัวร้อยละ 18.15 ยางในรถจักรยานยนต์หดตัวร้อยละ 3.62 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ปี 2565 (เดือน ก.ค. – ธ.ค. 65 เป็นข้อมูลประมาณการ) อยู่ที่ 
35,606 ล้านชิ้น เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 32,374 ล้านชิ้น หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
9.98 (ตารางที่ 1) 

สภาวะการค้าและตลาด  

 การจ าหน่ายในประเทศ 

ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มยางล้อ ปี 2565 (เดือน ก.ค. – ธ.ค. 65 เป็นข้อมูลประมาณการ) เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้  ยางนอกรถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 1.69 ยางนอกรถบรรทุก/รถ
โดยสารขยายตัวร้อยละ 7.43 ยางนอกรถจักรยานยนต์หดตัวร้อยละ 5.40 ยางนอกอ่ืน ๆ หดตัวร้อยละ 0.70 ยางในรถบรรทุกและ
รถโดยสารหดตัวร้อยละ 15.22 ยางในรถจักรยานยนต์หดตัวร้อยละ 4.25 (ตาราง 2) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ ปี 2565 (เดือน ก.ค. – ธ.ค. 65 เป็นข้อมูลประมาณ
การ) อยู่ที่ 1,203 ล้านชิ้น ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วที่มีปริมาณการจ าหน่ายที่ 2,486 ล้านชิ้นหรือ      
ร้อยละ 4.25 (ตารางท่ี 2) 
 

อุตสาหกรรมผลติภัณฑ์ยาง 
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 การส่งออกและตลาดส่งออก  
 ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย ปี 

2565 มีมูลค่ารวม 11,694 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  (เดือน ก.ค. 
– ธ.ค. 65 เป็นข้อมูลประมาณการ) ลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2564 ที่มีมูลค่ารวม 11,747 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อย
ละ 0.45 (รูปที่ 4)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
สัดส่วนมูลค่าการส่งออกปี 2565 (เดือน 

ก.ค. – ธ.ค. 65 เป็นข้อมูลประมาณการ) โดย
ผลิตภัณฑย์างล้อมสีัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ 65.35 
มูลค่า 7,498 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือ ถุง
มือยางร้อยละ 15.46 ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ร้อยละ 
11.22 ยางยืดร้อยละ 4.03  ท่อยางร้อยละ 3.57 
ถุงยางอนามัย ร้อยละ 2.34 และสายพานร้อยละ 
1.28 ตามล าดับ (รูปที่ 5)    

 

           

 

 

 

 
 
 
 
 

รูปที่ 4 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย 
ตั้งแต่ ปี 2559 – 2565    

รูปที่ 5 สัดส่วนและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย 
 ปี 2565 (ข้อมูลจากการประมาณการ) 
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 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทย ปี 2565 (เดือน ก.ค. – ธ.ค. 65 เป็นข้อมูลประมาณการ) มีมูลค่า 770 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ทีมี่มูลค่า 772 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.29 (ตาราง
ที่ 7) 

แนวโน้มอุตสาหกรรม 

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรกมีการเติบโตที่ดีทั้งจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ภาพรวมการ

ฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจกาสถานการณ์โควิด แต่ครึ่งปีหลังต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่ง เพราะมีปัจจัยกดดันหลาย

ด้าน อาทิ สถานการณ์ความขัดแย่งทางภูมิรัฐศาสตร์ รัสเซีย ยูเครน สหรัฐ จีน กรณีไต้หวัน หรือความไม่สงบคาบสมุทร

เกาหลี หรือความกดดันจากสถานการณ์เงินเฟ้อของแต่ละประเทศและแนวทางการรับมือด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ของธนาคารกลางแต่ละประเทศ และท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯต่อการรับมืออัตราเงินเฟ้อ เป็นต้น 

แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ WTI มีช่วงแกว่งตัวกรอบ 85 – 95 เหรียญ หากไม่ลงแนวรับ 85 – 80 ลงไป คาดว่าขึ้น
ไปทดสอบแนวต้าน 100 เหรียญ แต่หากหลุดแนว 85 ลงมาได้ คาดว่าลงไปทดสอบแนวรับ 70 เหรียญ โดยปัจจัยที่จะ
ส่งผลต่อราคาน้ ามันดิบ ได้แก่ สต๊อกน้ ามันดิบสหรัฐฯ ภาวะเศรษฐกิจแต่ละประเทศจะชะลอหรือไม่ซึ่งจะมีผลต่ออุปสงค์
การใช้พลังงาน สถานการณ์ความไม่สงบรัสเซีย ยูเครน ผลการประชุมโอเปกพลัสว่าจะยกเลิกมาตรการลดก าลังการผลิต
น้ ามันดิบเพื่อพยุงราคาหรือไม่ การยกเลิกการคว่ าบาตรอิหร่าน และเวเนซูเอล่า เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ ปี 2565 (เดือน ก.ค. – ธ.ค. 65 เป็นข้อมูลประมาณการ) หดตัวร้อยละ 24.94 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ตารางที่ 1)   

สภาวะการค้าและตลาด 

 การจ าหนา่ยในประเทศ  

ภาพรวมการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ ปี 2565 (เดือน ก.ค. – ธ.ค. 65 เป็นข้อมูลประมาณการ) หดตัวร้อยละ 
8.02 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา(ตารางท่ี 2) 

 
 
 
 
 

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้
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 การส่งออกและตลาดส่งออก 
  ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้

แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้าง
ไม้ และผลิตภัณฑ์ไทยของไทย ปี 2565 
(เดือน ก.ค.  – ธ .ค.  65 เป็นข้อมูล
ประมาณการ) มีมูลค่ารวม 3,030 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ  ลดลงเมื่อเทียบกับปี 
2564 ที่มีมูลค่ารวม 3,129 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือร้อยละ 3.16 (รูปที่ 6)  

  
 
 
   

 

 

 

สัดส่วนมูลค่าการส่งออกปี 2565 โดยกลุ่มไม้แปรรูป

และผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากท่ีสุด 2,434 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 83.33 รองลงมาคือ เครื่องเรือน

ไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 14.54 อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 

2.29 และผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 0.51  ตามล าดับ(รูป

ที่ 7) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 7 สัดส่วนและมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป และ อื่น ๆ  
ปี 2565 (ข้อมูลประมาณการ) 

รูปที่ 6 มูลค่าการส่งออกไม้ เครื่องเรือนไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย 
ตั้งแต่ป ี2559 – 2565  



 

 
7 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย ปี 2565 (เดือน ก.ค. – 
ธ.ค. 65 เป็นข้อมูลประมาณการ) มีมูลค่า 720 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่า 775 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
หรือร้อยละ 7.10 (ตาราง 9)  

ราคาไม้ยางพารา   

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ราคา 1.50 – 1.90 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศ

ของสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ) (ราคาประกาศ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 65) 

(สามารถดูราคาไม้ยางพาราแปรรูปได้ท่ี : http://www.tpa-rubberwood.org/price.php)  

 ราคาไม้ยางพาราท่อน (ราคาประกาศรับซื้อ ณ โรงงาน (เฉลี่ยทุกโรงงาน)) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้วขึ้นไป                          

ราคา 1.81 บาทต่อกิ โลกรัม (ที่มา สกย.อ. เมืองสตูล ) (ราคาไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้ งแต่ เดือน ธ.ค.  61)                                        

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย---------------------------------------------------- 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทยในปี 2564 และ 2565  
 

 
 

ตาราง 2 ปรมิาณการจ าหนา่ยยาง ผลิตภณัฑย์าง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทยในป ี2564 และ 2565 
 

 

ประเภท 2564 2565**
2564 2565 ท้ังปี คร่ึงปี

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 213,831         184,749         101,429         89,303          -13.60 -11.96

ยางแท่ง (ตัน) 974,934         1,036,704      467,583         515,982         6.34 10.35

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 43,074,945    54,825,455    27,008,842    27,529,816    27.28 1.93

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 7,015,696      7,606,000      3,467,710      3,673,597      8.41 5.94

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 26,476,858    25,441,985    14,049,765    12,788,460    -3.91 -8.98

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,548,904      1,584,771      830,379         793,289         2.32 -4.47

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,368,618      1,120,216      740,654         592,515         -18.15 -20.00

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 42,965,170    41,409,976    23,107,871    20,555,605    -3.62 -11.05

ถุงมือยางทางการแพทย์ (ล้านช้ิน) 32,374          35,606          15,836          16,756          9.98 5.81

ไม้
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 11,079,242    8,316,578      5,326,292      4,310,399      -24.94 -19.07
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 2565 ประมาณการเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

ประเภท 2564 2565**
2564 2565 ท้ังปี คร่ึงปี

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 14,012 9,975 7,340 5,793 -28.81 -21.08

ยางแท่ง (ตัน) 110,057 116,866 58,066 56,048 6.19 -3.48

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 35,097,199    35,690,385    17,870,854    18,112,205    1.69 1.35

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 3,256,755      3,498,635      1,765,192      1,690,872      7.43 -4.21

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 19,616,771    18,557,412    10,689,203    9,092,729      -5.40 -14.94

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 617,980         613,627         332,245         316,665         -0.70 -4.69

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,112,545      943,196         586,832         462,562         -15.22 -21.18

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 34,504,291    33,551,800    19,485,124    16,255,724    -2.76 -16.57

ถุงมือยางทางการแพทย์ (ล้านช้ิน) 2,486            2,380            1,203            1,215            -4.25 0.98

ไม้
เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,279,625      1,177,006      667,068         578,850         -8.02 -13.22
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 2565 ประมาณการเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.
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ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยในปี 2564 และ 2565

 
 

ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทยในปี 2564 และ 2565 

 
 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดล่วงหนา้ตลาดโตเกียว และสงิคโปร์ในปี 2564 และ 2565 

 

หน่วย: ตัน
2564 2565**

2564 2565 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางแผ่นรมควัน 509,072           427,297           237,896           235,423           -16.06 -1.04
ยางแท่ง 1,658,651        1,697,647        761,517           843,468           2.35 10.76
น้ ายางข้น* 1,187,301        1,138,203        596,477           588,360           -4.14 -1.36
ยางคอมพาวด์** 119,407           109,346           58,443             57,401             -8.43 -1.78
ยางอ่ืนๆ 62,259             45,449             22,102             32,367             -27.00 46.44

รวม 3,536,690     3,417,941     1,676,435     1,757,019     -3.36 4.81
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

**ปี 2565 ประมาณการเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ประเภทยาง % เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

หน่วย: ตัน
2564 2565**

2564 2565 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางแผ่นรมควัน 0.00 0.00 0.00 90.00 n/a n/a
ยางแท่ง 424                 389                 183                 140                 -8.25 -23.50
น้ ายางข้น* 2,053              1,100              1,319              477                 -46.42 -63.84
ยางคอมพาวด์** 34,040             36,562             18,017             18,265             7.41 1.38
ยางอ่ืนๆ 0 0 0.00 0.00 n/a n/a

รวม 36,517         38,051         19,519         18,972         4.20 -2.80
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขมา่ด า // REMark : n/a: not available เนื่องจากไมส่ามารถค านวณหาค่าได้
**ปี 2565 ประมาณการเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ประเภทยาง % เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

                   หน่วย : บาทต่อกิโลกรัม

ประเภทยาง 2564 %เปล่ียนแปลง

 (เฉล่ียท้ังปี) 2564 2565 คร่ึงปี
ยางแผ่นดิบช้ัน 3 หาดใหญ่ 55.90 59.68 62.03 3.94
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 65.54 69.04 73.70 6.75
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 66.34 70.10 67.21 -4.12
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงค์โปร์ (F.O.B) 65.44 69.07 69.72 0.94
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 53.71 51.44 58.38 13.49
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 43.80 45.91 50.83 10.72
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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ตาราง 6  มูลค่าการส่งออกผลติภัณฑ์ยางของไทยในปี 2564 และ 2565  

 

 
 
 
ตาราง 7  มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในปี 2564 และ 2565  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลิตภัณฑ์ 2564 2565**

2564 2565 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางล้อ 6,544          7,498          3,191          3,665          14.58 14.85
ถุงมือยาง 3,128          2,157          1,937          867            -31.04 -55.24
ท่อยาง 383             398            198            200            3.92 1.01
ยางยืด 446             413            216            226            -7.40 4.63
ถุงยางอนามัย 231             263            112            131            13.85 16.96
สายพาน 151             152            79              72              0.66 -8.86
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 864             813            444            447            -5.90 0.68

รวม 11,747     11,694     6,177       5,608       -0.45 -9.21
ทีม่า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

**ปี 2565 ประมาณการเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.

       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผลิตภัณฑ์ 2564 2565**

2564 2565 ท้ังปี คร่ึงปี
ยางล้อ 532             547            290            269            2.82 -7.24
ท่อยาง 184             178            96              89              -3.26 -7.29
สายพาน 89              79              44              41              -11.24 -6.82
ปะเก็น/ซีลยาง 67              65              33              33              -2.99 -
ถุงมือยาง 155             72              68              40              -53.55 -41.18
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 570             482            241            298            -15.44 23.65

รวม 1,597       1,423       772         770         -10.90 -0.26
ทีม่า: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

**ปี 2565 ประมาณการเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast
       ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

% เปล่ียนแปลงม.ค.-มิ.ย.
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ตาราง 8  มูลค่าการส่งออกไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทยในปี 2564 และ 2565 

 
 

 
 
ตาราง 9  มูลค่าการน าเข้าไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนของไทยในปี 2564 และ 2565  
 

 

 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท 2564 2565**
2564 2565 ท้ังปี คร่ึงปี

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,539       2,413       1,207       1,295       -4.96 7.29

  - ไม้แปรรูป 1,071       1,065       516         550         -0.56 6.59

  - ไม้แผ่น 1,468       1,348       691         745         -8.17 7.81

      - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 103             91              42              61              -11.65 45.24

      - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 1,365          1,257          649            684            -7.91 5.39

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 465         505         249         226         8.60 -9.24

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 55           57          27          25          3.64 -7.41

ผลิตภัณฑ์ไม้ 70           55          32          8            -21.43 -75.00

รวม 3,129       3,030       1,515       1,554       -3.16 2.57
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

**ปี 2565 ประมาณการเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ม.ค.-มิ.ย. % เปล่ียนแปลง

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท 2564 2565**
2564 2565 ท้ังปี คร่ึงปี

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 485 437 221 266 -9.90 20.36

  - ไม้แปรรูป 179 155 77 98 -13.41 27.27

  - ไม้แผ่น 306 282 144 168 -7.84 16.67

      - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 287 262 133 158 -8.71 18.80

      - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 19 20 11 10 5.26 -9.09

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 223 218 106 70 -2.24 -33.96

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 26 27 14 12 3.85 -14.29

ผลิตภัณฑ์ไม้ 41 38 20 22 -7.32 10.00

รวม 775 720 361 370 -7.10 2.49
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

**ปี 2565 ประมาณการเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม  โดยวิธี forecast

ม.ค.-มิ.ย. % เปล่ียนแปลง


