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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนกรกฎาคม 2565 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยาง
แผ่นหดตัวร้อยละ 18.92 ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 11.77 (ตาราง 1)  

สภาวะการค้าและตลาด 

 การจ าหน่ายในประเทศ 

 ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนกรกฎาคม 2565 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 โดยมีข้อมูล
ดังนี้ ยางแผ่นหดตัวร้อยละ 18.0 ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 32.06 ตามล าดับ (ตาราง 2) 

 การส่งออกและตลาดส่งออก         

 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทยใน
เดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที ่293,054 ตัน เพ่ิมขึ้นจาก
เดือนที่แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 280,282 
ตัน หรือร้อยละ 4.56 โดยที่ยางแผ่นรมควันส่งออก
ไปญี่ปุ่น สหรัฐ ญี่ปุ่น และจีนเป็นส่วนใหญ่ ยางแท่ง
ส่งออกไปจีน สหรัฐ และเกาหลีใต้เป็นส่วนใหญ่ น้ า
ยางข้นส่งออกไปที่มาเลเซีย และจีนเป็นส่วนใหญ่ 
ยางคอมพาวด์ส่งออกไปอินเดีย และจีนเป็นส่วน
ใหญ ่

และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่
แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออก 257,923 ตัน พบว่า
เดือนกรกฎาคม 2565 มีปริมาณการส่งออกเพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 13.62 แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควันหดตัวร้อยละ 18.99 ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 
21.59 น้ ายางข้นขยายตัวร้อยละ 25.67 ยางคอมพาวด์หดตัวร้อยละ 27.67 และยางอ่ืน ๆ ขยายตัวร้อยละ 6.83 (ตารางที่ 
3)   

อุตสาหกรรมยางธรรมชาต ิ

  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทย    เดือนกรกฎาคม 2565 
รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

โดย ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รว่มกับ สถาบันพลาสติก  

รูปที่ 1 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย 
เปรียบเทียบป ี2564 กับปี 2565 (เดือนกรกฎาคม ) 
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ส าหรับภาพรวมสัดส่วนปริมาณการส่งออกสะสมช่วง
เดือน ม.ค. – ก.ค. ปี 2565 ยางแท่งมีสัดส่วนสูงสุดร้อย
ละ 49.06 ปริมาณการส่งออกสะสม 1,005,802 ตัน 
รองลงมาเป็นน้ ายางข้นสัดส่วนร้อยละ 32.78 ปริมาณ
การส่งออกสะสม 672,008 ตัน ที่เหลือจะเป็นยางแผ่น
รมควันร้อยละ 13.17 ยางคอมพาวด์ร้อยละ 3.18 และ
ยางอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.81 (รูปที่ 2 และ ตารางที่ 3)  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติเดือนกรกฎาคม 2565 มีปริมาณ 2,639 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว 
ที่มปีริมาณ 2,355 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.06 (ตาราง 4) 

ราคายาง 

 ภาพรวมราคายาง
ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ไ ท ย
ประจ าเดือนกรกฎาคม 
2565 ราคายางฯ ลดลง
ทุ ก ร า ย ก า ร เ มื่ อ
เปรียบเทียบรายเดือน 
(MoM) และปรับเพ่ิมขึ้น
เกือบทุกรายการ ยกเว้น 
น้ า ย า ง ข้ น  ก รุ ง เ ท พ 
(FOB) เมื่อเปรียบเทียบ
รายปี (YoY) (ตารางท่ี 5)  

 

 

 

รูปที่ 3 ราคายางในประเทศไทย ตลาดล่วงหน้าโตเกียวและสิงคโปร ์
 

รูปท่ี 2 สัดส่วนและปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย เดือน ม.ค.- ก.ค. 65 
ท่ีมา ศูนยส์ารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 

 

 



 

 3 

แนวโน้มอุตสาหกรรมและราคายาง 

 แนวโน้มภาพรวมการผลิตยางธรรมชาติค่อนข้างทรงตัว อาจจะมีแปรผันบ้างตามภูมิอากาศแต่ละพ้ินที่ แต่ราคา
ยางและภาคการส่งออกค่อนข้างต้องระวัง เพราะสถานการณ์ต่างประเทศมีเหตุการณ์ความตึงเครียดที่ยังไม่สงบ ไม่ว่า
จะเป็นรัสเซีย ยูเครน สหรัฐฯ จีน ไต้หวัน เป็นต้น รวมถึงความกังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจอาจะเกิดการถดถอย และ
เศรษฐกิจจีนที่อาจจะชะลอตัว และมาตรการที่ทางการจีนรับมือต่อการระบาดโควิดด้วยวิธี zero covid ไล่ปิดเมือง
ทันทีย่อมกระทบต่อภาพรวมการค้าและการทุนที่แต่ละประเทศพ่ึงพาประเทศจีน โดยแต่ละประเทศจะได้รับผลกระทบ
หนักเบาตามแต่ว่าพึ่งพิงลักษณะใด น าเข้าวัตถุดิบจากจีน หรือส่งออกไปยังไปประเทศจีน 

 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) RSS3 Feb 23  ให้มุมอง sideway up แนวต้าน 240 
/ 260 เยน แนวรับ 220 เยน ราคาเคลื่อนไหวตามการเก็งก าไรตลาดยางเซี่ยงไฮ้ และตลาดสิงคโปร์ อาจจะผันผวน
รุนแรงตาม fundflow 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล้อในเดือนกรกฎาคม 2565 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี
รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 7.05 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวร้อยละ 17.68 
ยางนอกรถจักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 22.39 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 27.39 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร
ขยายตัวร้อยละ 2.96 ยางในรถจักรยานยนต์ขยายตัวรอ้ยละ 23.34 (ตารางท่ี 1) 

ส าหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยางทางการแพทย ์เดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 3,179 ล้านชิ้น (ประมาณการ
จากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2564 ที่มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 2,605 ล้านชิ้น หรือร้อยละ 22.04 (จากการประมาณการ) (ตารางที่ 1) 

 

สภาวะการค้าและตลาด 

 การจ าหน่ายในประเทศ  
ภาพรวมการจ าหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนกรกฎาคม 2565 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

ผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี
รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 0.20 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวร้อยละ 33.95 ยางนอก
รถจักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 32.52 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 73.61 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวร้อยละ 
6.74 ยางในรถจักรยานยนต์ขยายตัวร้อยละ 32.93 (ตารางที่ 2) 

 ส าหรับภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ เดือนกรกฎาคม 2565 อยู่ที่ 193 ล้านชิ้น (ประมาณ
การจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 ที่
มีปริมาณการจ าหน่ายอยู่ที่ 237 ล้านชิ้น ลดลงร้อยละ 18.34 (ตารางที่ 2)  
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 การส่งออกและตลาดส่งออก 

   ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยใน
เดือนกรกฎาคม 2565 มีมูลค่า 862 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 937 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ หรือร้อยละ 8.0 (รูปที่ 4) โดยที่ยางล้อส่งออก
ไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ถุงมือยางส่งออกไปสหรัฐฯ 
ส่วนใหญ่ ท่อยางส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ 
ยางยืดส่งออกไปจีนเป็นส่วนใหญ่ ถุงยางฯ ส่งออก
ไปจีน สหรัฐ และเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ สายพาน
ส่งออกไปจีน สหรัฐฯ และสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่ 
และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 ที่มีมูลค่า 957 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.93 (ตารางที่ 6) 

 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม
ช่วงเดือน ม.ค. - ก.ค. 65 อยู่ที่ 6,470 ล้านดอลาร์
สหรัฐ โดยผลิตภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากที่สุดร้อย
ละ 65.64 มูลค่า 4,247 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รอง
มาคือถุงมือยางร้อยละ 15.24 ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 
ร้อยละ 8.05 ยางยืดร้อยละ 3.91 ท่อยางร้อยละ 
3.49 ถุงยางอนามัย ร้อยละ 2.36 และสายพาน
ร้อยละ 1.30 ตามล าดับ (รูปที่ 5)  

 

 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนกรกฎาคม 2565 มีมูลค่า 127 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง
จากเดือนเดียวกันปีที่แล้วมูลค่า 138 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือร้อยละ 7.97 (ตารางที่ 7)  

แนวโน้มอุตสาหกรรม  

ผลิตภัณฑ์ยางฯ ภาพรวมคาดว่าจะชะลอตัวตามความกังวลว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากอัตราเงินเฟ่อ 
และการคาดการณ์เศรฐกิจจีนจะได้รับผลกระทบจากภาวะฟองสบู่ของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่งผลต่อค าส่งซื้อจาก
ต่างประเทศลดลงตามไปด้วย ตลาดภายในประเทศอยู่ในภาวะทรงตัว โดยระดับการผลิตและการค้าของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นอยู่กับความจ าเป็นที่ต้องการใช้ชีวิตประจ าวันของคนในประเทศ ถึงแม้ว่าราคาน้ ามันจะปรับตัวลงมา
บ้างแล้ว แต่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงโดยมีมาตราการช่วยเหลือจากภาครัฐเข้ามาช่วยเยียวยาภาระส่วนนี้ได้บ้าง  

สถานการณ์น้ ามันดิบ ราคาปรับตัวย่อลงมาบริเวณ 85 เหรียญ จากความกังวลต่ออุปสงค์พลังงานจะลดลงจาก
ภาวะเศรษฐถดถอย ประกอบแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง 

รูปที่ 4 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เปรียบเทยีบปี 2564 กบัป ี2565                            

รูปท่ี 5 สัดส่วนและมูลคา่การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ม.ค. - ก.ค. 65 
ท่ีมา ศูนยส์ารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 
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แนวโน้มราคาน้ ามันดิบ WTI มีช่วงแกว่งตัวกรอบ 85 – 95 เหรียญ หากไม่ลงแนวรับ 85 – 80  คาดว่าขึ้นไป
ทดสอบแนวต้าน  95 / 100 เหรียญ และแนวรับส าคัญคือช่วงบริเวณ 80 หากว่าหลุดลงไปได้แนวรับถัดไปจะลึกที่ 70 
และ 60 เหรียญ 

 
สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนท าด้วยไม้ เดือนกรกฎาคม 2565 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2564 หดตัวร้อยละ 36.87 
(ตารางที ่1)  

 สภาวะการค้าและตลาด 

 การจ าหน่ายในประเทศ   
ภาพรวมปริมาณการจ าหน่ายเครื่องเรือนท าด้วยไม้ในเดือนกรกฎาคม 2565 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

ส ารวจผู้ประกอบการของส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ลลดงจากเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ร้อยละ 4.46 (ตารางที่ 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก  
   ภาพรวมมูลค่าการส่งออกไม้แปรรูป 

เครื่องเรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์
ไม้ของไทยในเดือนกรกฎาคม 2565 มีมูลค่า 230 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบจากเดือนที่
ผ่านมา (MoM) ที่มีมูลค่า 254 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 9.45 และเมื่อเทียบกับเดือน
กรกฎาคม 2564 (YoY) ที่มีมูลค่าการส่งออก 
277 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.97 (รูป
ที่ 6 และตารางท่ี 8)  

 
 
 

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้

รูปที่ 6 มูลค่าการส่งออกไม้ เครื่องเรือนไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย
เปรียบเทียบปี 2564 กับปี 2565   
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 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสะสมช่วงเดือน ม.ค. 
-  ก.ค. 65 มีมูลค่าการส่งออก 1,804 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ โดยกลุ่มไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่นมี
สัดส่วนมากที่สุด 1,477 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 
81.87 รองลงมาคือ เครื่องเรือนไม้และชิ้นส่วนร้อย
ละ 14.41 ผลิตภัณฑ์จากไม้ร้อยละ 2.16 และ
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 1.55 ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 8 และ รูปที่ 7)  

 
 

 

 การน าเข้าและแหล่งน าเข้า  
 

 ภาพรวมการน าเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนกรกฎาคม 
2565 มีมูลค่า 59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่ผ่านมา มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 
1.67 (ตาราง 9)  
 
ราคาไม้ยางพารา 
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วขึ้นไป ราคา 1.50 – 1.90 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศของ
สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ) (ราคาประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 65) 
(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 ) (ราคาไม่มีการเปลี่ ยนแปลงตั้ งแต่ เดือน ธ.ค. 61)                                        
ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
 
                                                     .............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7 สัดส่วนและมูลคา่การส่งออกไม้ เคร่ืองเรือนไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยเดือน
ม.ค. -  ก.ค.  65  ท่ีมา ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์ จัดท าโดย สถาบันพลาสติก 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไม้ของไทย 

 
 
 
 

ตาราง 2 ปริมาณการจ าหน่ายยาง ผลิตภณัฑย์าง ไม้อบแห้งและเครื่องเรือนไมข้องไทย  

 

 
 
 

ประเภท 2564
2564 2565 2564 2565 7 เดือน ก.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 213,831       121,159       105,300       19,730        15,996        -13.09 -18.92

ยางแท่ง (ตัน) 974,934       544,661       602,132       77,078        86,150        10.55 11.77

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 43,074,945   31,266,189   32,087,472   4,257,347    4,557,656    2.63 7.05

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 7,015,696     4,018,271     4,321,474     550,561      647,877      7.55 17.68

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 26,476,858   15,838,028   14,977,094   1,788,263    2,188,634    -5.44 22.39

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 1,548,904     932,758       923,709       102,379      130,420      -0.97 27.39

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,368,618     828,605       683,069       87,951        90,554        -17.56 2.96

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 42,965,170   26,056,814   24,192,955   2,948,943    3,637,350    -7.15 23.34

ถุงมือยางทางการแพทย์ (ล้านช้ิน) 32,374         18,441         19,935         2,605          3,179          8.10 22.04

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 11,079,242   6,151,366     4,831,255     825,074      520,855      -21.46 -36.87

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                       // *เดือนกรกฎาคม 2565 ประมาณการโดยวิธี forecast 

ม.ค.-ก.ค.* ก.ค.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

% เปล่ียนแปลง

ประเภท 2564
2564 2565 2564 2565 6 เดือน ก.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 14,012           8,293          6,574          952             781             -20.73 -18.00

ยางแท่ง (ตัน) 110,057          65,661         66,078         7,595          10,030         0.64 32.06

ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นัง่ (เส้น) 35,097,199     20,766,951   21,014,129   2,896,097    2,901,924    1.19 0.20

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 3,256,755       1,989,427    1,991,232    224,235       300,360       0.09 33.95

ยางนอกรถจักรยานยนต์ (เส้น) 19,616,771     11,880,035   10,670,766   1,190,832    1,578,037    -10.18 32.52

ยางนอกอ่ืนๆ (เส้น) 617,980          359,939       364,744       27,694         48,079         1.33 73.61

ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,112,545       669,263       550,548       82,431         87,986         -17.74 6.74

ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 34,504,291     21,639,018   19,118,840   2,153,894    2,863,116    -11.65 32.93

ถุงมือยางทางการแพทย์ (ล้านช้ิน) 2,486             1,440          1,408          237             193             -2.21 -18.34

ไม้

เคร่ีองเรือนท าด้วยไม้ (ช้ิน) 1,279,625       771,225       678,364       104,157       99,514         -12.04 -4.46

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                       // *เดือนกรกฎาคม 2565 ประมาณการโดยวิธี forecast 

% เปล่ียนแปลงก.ค.*ม.ค.-ก.ค.*

ท่ีมา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย 

 

 
 
ตาราง 4 ปริมาณการน าเข้ายางธรรมชาติของไทย 

 

 
ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร ์

 

2564 2565 2564 2565 7 เดือน ก.ค.
ยางแผ่นรมควัน 509,072           280,557           269,980             42,660 34,557      -3.77 -18.99

ยางแท่ง 1,658,651        895,029           1,005,802           133,512    162,333    12.38 21.59

น้ ายางข้น* 1,187,301        663,039           672,008             66,562      83,648      1.35 25.67

ยางคอมพาวด์** 119,407           69,199             65,180               10,755      7,779        -5.81 -27.67

ยางอ่ืนๆ 62,259             26,536             37,104               4,434        4,737        39.83 6.83

รวม 3,536,690     1,934,360     2,050,074       257,923  293,054  5.98 13.62
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า

หน่วย: ตัน

ก.ค. % เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2564 ม.ค.-ก.ค.

2564 2565 2564 2565 7 เดือน ก.ค.
ยางแผ่นรมควัน 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 n/a n/a

ยางแท่ง 424                 254                 140                   71 0 -44.88 -100.00

น้ ายางข้น* 2,053              1,423              574                   104          97            -59.66 -6.73

ยางคอมพาวด์** 34,040             20,197             20,807               2,180        2,542        3.02 16.61

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

รวม 36,517         21,874         21,611           2,355     2,639     -1.20 12.06
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นน้ าหนักของเนื้อยางแห้ง ** เป็นน้ าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าด า
REMark : n/a: not available เนื่องจากไม่สามารถค านวณหาค่าได้

หน่วย: ตัน

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง 2564 ม.ค.-ก.ค. ก.ค.

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
2564 2564

 (เฉล่ียท้ังปี) ก.ค. มิ.ย. ก.ค. YOY (%) MOM (%) 
ยางแผ่นดิบ ช้ัน 3 หาดใหญ่ 55.90 50.53 65.50 57.55 13.89 -12.14
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 กรุงเทพ (F.O.B) 65.54 59.9 76.88 68.07 13.64 -11.46
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 โตเกียว (C&F) 66.34 63.05 65.90 65.75 4.28 -0.23
ยางแผ่นรมควัน ช้ัน 3 สิงคโปร์ (F.O.B) 65.44 60.43 73.79 64.5 6.74 -12.59
ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 53.71 52.43 58.12 57.71 10.07 -0.71
น้ ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 43.80 68.62 53.00 42.99 -37.35 -18.89
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
2565
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ตาราง 6 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย 

 
 
 
 
ตาราง 7 มูลค่าการน าเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2564 2565 2564 2565 7 เดือน ก.ค.
ยางล้อ 6,544      3,740          4,247          550             582             13.56 5.82

ถุงมือยาง 3,128      2,173          986             237             119             -54.62 -49.79

ท่อยาง 383        230             226             31               26               -1.74 -16.13

ยางยืด 446        252             253             36               27               0.40 -25.00

ถุงยางอนามัย 231        132             153             20               22               15.91 10.00

สายพาน 151        90               84               10               12               -6.67 20.00

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 864        517             521             73               74               0.77 1.37

รวม 11,747    7,134       6,470       957         862         -9.31 -9.93
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงประเภทยาง ม.ค.-ก.ค.2564 ก.ค.

2564 2565 2564 2565 7 เดือน ก.ค.
ยางล้อ 532           336             313             46               44               -6.85 -4.35

ท่อยาง 184           110             102             14               13               -7.27 -7.14

สายพาน 89             52               47               8                7                -9.62 -12.50

ปะเก็น/ซีลยาง 67             39               38               6                6                -2.56 0.00

ถุงมือยาง 155        83               47               15               1                -43.37 -93.33

ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 570           345             351             49               56               1.74 14.29

รวม 1,597      965         898         138         127         -6.94 -7.97
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

% เปล่ียนแปลงม.ค.-ก.ค.ประเภทยาง 2564 ก.ค.



 

 10 

ตาราง 8  มลูค่าการส่งออกไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทย  

 
 
 
 
ตาราง 9  มลูค่าการน าเข้าไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เครื่องเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทย  

 

ประเภท
2564 2565 2564 2565 7 เดือน ก.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,539      1,432       1,477       225       182       3.14 -19.11

    - ไม้แปรรูป 1,071     612         628         96         78         2.61 -18.75

    - ไม้แผ่น 1,468      820         849         129       104       3.54 -19.38

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 103        50               71               8              11            42.00 37.50

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 1,365      770             778             121          93            1.04 -23.14

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 495        292         260         42         34         -10.96 -19.05

อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 55         32           28           5           3           -12.50 -40.00

ผลิตภัณฑ์ไม้ 70         37           39           5           11         5.41 120.00

รวม 3,159      1,793       1,804       277       230       0.61 -16.97
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์     โดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ม.ค.-ก.ค.2564 ก.ค. % เปล่ียนแปลง

ประเภท
2564 2565 2564 2565 7 เดือน ก.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 485        261         308         39         42         18.01 7.69

    - ไม้แปรรูป 179        91           113         14         15         24.18 7.14

    - ไม้แผ่น 306        170         195         25         27         14.71 8.00

        - ไม้อัด ไม้วีเนยีร์ และไม้แผ่นอ่ืนๆ 287        158             183             24            26            15.82 8.33

        - แผ่นช้ินไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 19         12               12               1              1              0.00 0.00

เคร่ืองเรือนไม้และช้ินส่วน 223        123         80           17         10         -34.96 -41.18
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 26         15           14           1           2           -6.67 100.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 41         23           26           3           5           13.04 66.67

รวม 775        422         428         60         59         1.42 -1.67
ท่ีมา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์     โดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ก.ค.2563 ม.ค.-ก.ค. % เปล่ียนแปลง


