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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผ่นและยางแท่งในเดือนตุลาคม 2565 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ

ผู้ประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 โดยมีข้อมูลดังนี้ ยางแผ่น

หดตัวร้อยละ 8.65 ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 12.87 (ตาราง 1)  

สภาวะการค้าและตลาด 

 การจำหน่ายในประเทศ 

 ภาพรวมปริมาณการจำหน่ายยางแผ่นและยางแท่งในเดือนตุลาคม 2565 (ประมาณการจากข้อมูลท่ีได้จากการ

สำรวจผู้ประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 โดยมีข้อมูลดังนี้ 

ยางแผ่นหดตัวร้อยละ 24.40 ยางแท่งขยายตัวร้อยละ 7.83 ตามลำดับ (ตาราง 2) 

 การส่งออกและตลาดส่งออก         

 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย

ในเดือนตุลาคม 2565 อยู่ท่ี 272,81 ตัน ลดลงจาก

เดือนที่แล้ว ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ท่ี 298,027 

ตัน หรือร้อยละ 8.46 โดยท่ียางแผ่นรมควันส่งออก

ไปจีน สหรัฐ และญี่ปุ ่นเป�นส่วนใหญ่ ยางแท่ง

ส่งออกไปจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ ่น สหรัฐฯ เป�นส่วน

ใหญ่ น้ำยางข้นส่งออกไปที่ จีน มาเลเซีย เป�นส่วน

ใหญ่ ยางคอมพาวด์ส่งออกไปจีน อินเดีย และ

สเปนเป�นส่วนใหญ่ 

และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของป�

ท่ีแล้ว ท่ีมีปริมาณการส่งออก 338,382 ตัน พบว่า

เดือนตุลาคม 2565 มีปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 19.38 แบ่งตามรายละเอียดแต่ละผลิตภัณฑ์ ดังนี้ ยางแผ่นรมควัน

หดตัวร้อยละ 18.84 ยางแท่งหดตัวร้อยละ 21.86 น้ำยางข้นหดตัวร้อยละ 12.06 ยางคอมพาวด์หดตัวร้อยละ 31.55 และ

ยางอ่ืน ๆ หดตัวร้อยละ 55.34 (ตารางท่ี 3)   

อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ 

  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพาราของไทย    เดือนตุลาคม 2565 
รายงานนี้เป�นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา 

โดย สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก  

รูปที่ 1 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย 

เปรียบเทียบป� 2564 กับป� 2565 (เดือนตุลาคม) 
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สำหรับภาพรวมสัดส่วนปริมาณการส่งออกสะสมช่วง

เดือน ม.ค. – ต.ค. ป� 2565 ยางแท่งมีสัดส่วนสูงสุดร้อย

ละ 48.98 ปริมาณการส่งออกสะสม 1,431,811 ตัน 

รองลงมาเป�นน้ำยางข้นสัดส่วนร้อยละ 33.0 ปริมาณการ

ส่งออกสะสม 964,538 ตัน ท่ีเหลือจะเป�นยางแผ่น

รมควันร้อยละ 13.06 ยางคอมพาวด์ร้อยละ 3.19 และ

ยางอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.77 (รูปท่ี 2 และ ตารางท่ี 3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 การนำเข้าและแหล่งนำเข้า 

 ปริมาณการนำเข้ายางธรรมชาติเดือนตุลาคม 2565 มีปริมาณ 1,472 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนตุลาคมป�ท่ีแล้ว ที่มี

ปริมาณ 2,078 ตัน ลดลงร้อยละ 29.09 (ตาราง 4) 

ราคายาง 

 ภ า พ ร ว ม

ราคายางธรรมชาติ

ข อ ง ไ ท ย 

ประจำเดือนตุลาคม 

2565 ราคายางฯ 

เพ ิ ่มข ึ ้น เก ื อบทุก

รายการ (MoM) จะ

ม ี แ ค ่ ย า ง แ ผ่ น

ร ม ค ว ั น  ช ั ้ น  3 

โ ต เ ก ี ย ว ท ี ่ ร าคา

ล ด ล ง  แ ล ะ เ ม่ื อ

เปรียบรายป� (YoY) ราคายางปรับลดลงทุกรายการ (ตารางท่ี 5)  

 

 

 

รูปที่ 3 ราคายางในประเทศไทย ตลาดล่วงหน้าโตเกียวและสิงคโปร์(ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย) 

 

รูปท่ี 2 สัดส่วนและปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย เดือน ม.ค.- ต.ค. 65 

ท่ีมา ศูนยส์ารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโดย สถาบันพลาสติก 
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แนวโน้มอุตสาหกรรมและราคายาง 

 สถานการณ์การผลิตยางธรรมชาติคาดว่าชะลอตัวจากภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูก ประกอบ

กับผลผลิตจากประเทศคู่แข่งออกสู่ตลาดประกอบกับนโยบาย zero covid ของจีนทำให้ความต้องการวัตถุดิบลดลง

เพราะการป�ดเมือง ทำให้คำสั่งซื้อของผู้ประกอบการไทยจากต่างประเทศลดลง และแนวโน้มผลผลิตและคำสั่งซื้อจาก

ต่างประเทศจะลดลงเนื่องจากเข้าสู่ช่วงสิ้นป� 

 แนวโน้มราคายางพาราตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) RSS3 Mar 23  เปลี่ยนมุมมองเป�น sideway down 

กรอบ 225 – 205 เยน หากแนวร ับบร ิ เ วณ 200 – 205 ร ับ ไม ่ ได ้ ค าดว ่ า ร าคาลง ได ้ อ ี ก  20 เยน 

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางล ้อในเดือนตุลาคม 2565 (ประมาณการจากข้อมูลที ่ ได ้จากการสำรวจ

ผู ้ประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื ่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 แบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี

รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งหดตัวร้อยละ 0.95 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารขยายตัวร้อยละ 1.23 ยาง

นอกรถจักรยานยนต์หดตัวร้อยละ 9.36 ยางนอกอ่ืนๆ หดตัวร้อยละ 5.38 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารหดตัวร้อยละ 

6.09 ยางในรถจักรยานยนต์หดตัวร้อยละ 4.81 (ตารางท่ี 1) 

สำหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ เดือนตุลาคม 2565 อยู่ที่ 1,824 ล้านชิ้น (ประมาณการ

จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจผู้ประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับเดือน

ตุลาคม 2564 ท่ีมีปริมาณการผลิตอยู่ท่ี 2,809 ล้านชิ้น หรือร้อยละ 35.08 (จากการประมาณการ) (ตารางท่ี 1) 
 

สภาวะการค้าและตลาด 

 การจำหน่ายในประเทศ  

ภาพรวมการจำหน่ายยางล้อในประเทศในเดือนตุลาคม 2565 (ประมาณการจากข้อมูลที ่ได้จากการสำรวจ

ผู ้ประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื ่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์จะมี

รายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนต์นั่งขยายตัวร้อยละ 0.24 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารหดตัวร้อยละ 0.88 ยางนอก

รถจักรยานยนต์หดตัวร้อยละ 20.05 ยางนอกอ่ืนๆ ขยายตัวร้อยละ 5.50 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารหดตัวร้อยละ 29.19 

ยางในรถจักรยานยนต์หดตัวร้อยละ 5.13 (ตารางท่ี 2) 

 สำหรับภาพรวมปริมาณการจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย ์เดือนตุลาคม 2565 อยู่ท่ี 186 ล้านชิ้น (ประมาณการ

จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจผู้ประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 ที่มี

ปริมาณการจำหน่ายอยู่ท่ี 170 ล้านชิ้น เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.46 (ตารางท่ี 2)  
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 การส่งออกและตลาดส่งออก 

   ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทยใน

เดือนตุลาคม 2565 มีมูลค่า 764 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ลดลงจากเดือนที่ผ่านมาที่มีมูลค่า 832 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ หรือร้อยละ 8.17 (รูปที่ 4) โดยท่ียางล้อส่งออก

ไปสหรัฐฯ เป�นส่วนใหญ่ ถุงมือยางส่งออกไปสหรัฐฯ 

ส่วนใหญ่ ท่อยางส่งออกไปสหรัฐฯ เป�นส่วนใหญ่ 

ยางยืดส่งออกไปจีนเป�นส่วนใหญ่ ถุงยางฯ ส่งออกไป

จีน สหรัฐ ไนจีเรีย ปากีสถานเป�นส่วนใหญ่ สายพาน

ส่งออกไปจีน และสิงคโปร์เป�นส่วนใหญ่ และเม่ือเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 ท่ีมีมูลค่า 913 ล้านดอลลารส์หรัฐ ลดลงร้อย

ละ 16.32 (ตารางท่ี 6) 

 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสะสม

ช่วงเดือน ม.ค. - ต.ค. 65 อยู่ท่ี 8,943 ล้านดอลาร์

สหรัฐ โดยผลติภัณฑ์ยางล้อมีสัดส่วนมากท่ีสุดร้อย

ละ 65.50 มูลค่า 5,858 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รอง

มาคือถุงมือยางร้อยละ 14.99 ผลิตภัณฑ์อื ่นๆ 

ร้อยละ 8.32 ยางยืดร้อยละ 3.71 ท่อยางร้อยละ 

3.57 ถุงยางอนามัย ร้อยละ 2.53 และสายพาน

ร้อยละ 1.38 ตามลำดับ (รูปท่ี 5)  

 

 การนำเขา้และแหล่งนำเข้า 

ภาพรวมมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทยในเดือนตุลาคม 2565 มีมูลค่า 119 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เม่ือ

เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดือนเดียวกันป�ท่ีแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ตารางท่ี 7)  

แนวโน้มอุตสาหกรรม  

การผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางมีแนวโน้มเติบโตบางผลิตภัณฑ์ แต่คาดว่าจะเริ่มชะลอตัวเม่ือเข้าสู่เดือน

สุดท้ายของป� และบางผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจจีนอาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายป�ดเมืองจากการ

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ถึงแม้ว่าทางการจีนจะผ่อนคลายความเข้มงวดจาก zero-covid แล้วก็ตาม การบริโภค

ภายในประเทศคาดว่าผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว logistic และ transportation จะเติบโตได้ดี 

สถานการณ์น้ำมันดิบ ราคาได้รับผลกระทบจากท้ังฝ��งอุปสงค์ อุปทาน ไม่ว่าจะเป�นความกังวลต่อภาวะ

เศรษฐกิจจีนชะลอตัวจากการระบาดใหม่ของโควิด-19 และความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวจากอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีธนาคารกลางสหรัฐปรับเพ่ิมข้ึนเพ่ือยับยั้งระดับเงินเฟ้อ 

รูปท่ี 5 สัดส่วนและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เดือน ม.ค. – ต.ค. 65 

ท่ีมา ศูนยส์ารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโดย สถาบันพลาสติก 

 

รูปที่ 4 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย เปรียบเทยีบป� 2564 กับป� 2565                            
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แนวโน้มราคาน้ำมันดิบ WTI มีแนวโน้มเกิดสัญญาณ Technical rebound คาดว่าทดสอบบริเวณ 85 – 87 

เหรียญ หากไม่สามารถยืนเหนือ 90 เหรียญได้ราคาจะย่อกลับมาบริเวณ 80 – 85 เหรียญแต่ถ้าหากราคาหลุด 80 ลงมา 

รอทดสอบแนวรับถัดไปท่ี 75 เหรียญ 

 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเรือนทำด้วยไม้ เดือนตุลาคม 2565 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

สำรวจผู้ประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2564 หดตัวร้อยละ 26.28 

(ตารางท่ี 1)  

 สภาวะการค้าและตลาด 

 การจำหน่ายในประเทศ   

ภาพรวมปริมาณการจำหน่ายเครื่องเรือนทำด้วยไม้ในเดือนตุลาคม 2565 (ประมาณการจากข้อมูลที่ได้จากการ

สำรวจผู้ประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เพ่ิมข้ึนจากเดือนเดียวกันป�ท่ีแล้ว ร้อยละ 5.60 (ตารางท่ี 2) 

 

 การส่งออกและตลาดส่งออก  

   ภาพรวมม ูลค ่าการส ่งออกไม ้แปรรูป 

เครื่องเรือนไม้ฯ อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ และผลิตภัณฑ์

ไม้ของไทยในเดือนตุลาคม 2565 มีมูลค่า 215 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบจากเดือนท่ีผ่านมา 

(MoM) ที่มีมูลค่า 238 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง

ร้อยละ 9.66 และเมื ่อเทียบกับเดือนตุลาคม 

2564 (YoY) ที ่ม ีม ูลค่าการส่งออก 247 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.96 (รูปท่ี 6 และ

ตารางท่ี 8)  

 

 
 

อุตสาหกรรมไม ้และผลิตภัณฑ์จากไม ้

รูปที่ 6 มูลค่าการส่งออกไม้ เคร่ืองเรือนไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทย

เปรียบเทียบป� 2564 กับป� 2565   
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 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสะสมช่วงเดือน 

ม.ค. -  ต.ค. 65 มีมูลค่าการส่งออก 2,474 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ โดยกลุ่มไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์

ไม้แผ่นมีสัดส่วนมากที่สุด 1,990 ล้านดอลลาร์

สหรัฐ ร้อยละ 80.44 รองลงมาคือ เครื่องเรือน

ไม้และชิ้นส่วนร้อยละ 15.16 ผลิตภัณฑ์จากไม้

ร้อยละ 2.83 และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ร้อยละ 

1.58 ตามลำดับ (ตารางท่ี 8 และ รูปท่ี 7)  
 

 

 การนำเขา้และแหล่งนำเขา้  
 

 ภาพรวมการนำเข้าไม้แปรรูป เครื่องเรือนไม้ฯ ผลิตภัณฑ์ไม้ และอุปกรณ์ก่อสร้างไม้ของไทยในเดือนตุลาคม 

2565 มีมูลค่า 54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันป�ที่ผ่านมา มูลค่า 66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 

18.18 (ตาราง 9)  

 

ราคาไม้ยางพารา 
 

 ราคาไม้ยางพาราท่อนรวม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้วข้ึนไป ราคา 1.50 – 1.90 บาทต่อกิโลกรัม ตามประกาศของ

สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย ) (ราคาประกาศ ณ วันท่ี 7 ต.ค. 65) 

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

 ราคาไม้ยางพาราท่อน (ราคาประกาศรับซื ้อ ณ โรงงาน (เฉลี ่ยทุกโรงงาน)) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ ้วขึ ้นไป                          

ราคา 1.81 บาทต ่อก ิโลกร ัม (ท ี ่มา สกย.อ.เม ืองสต ูล) (ราคาไม ่ม ีการเปล ี ่ยนแปลงต ั ้ งแต ่ เด ือน ธ.ค. 61)                                        

ท่ีมา : การยางแห่งประเทศไทย 

 

                                                     .............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 สัดส่วนและมูลค่าการส่งออกไม้ เคร่ืองเรือนไม้ และ ผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยเดือน

ม.ค. -  ต.ค.  65  ท่ีมา ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์ จัดทำโดย สถาบันพลาสติก 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้อบแห้งและเคร่ืองเรือนไม้ของไทย 

 
 

 

 

 

ตาราง 2 ปริมาณการจำหนา่ยยาง ผลิตภัณฑย์าง ไม้อบแห้งและเคร่ืองเรือนไม้ของไทย  

 

 

 

 

 

 

ประเภท 2564
2564 2565 2564 2565 10 เดือน ต.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 213,831       177,932       155,665       17,802        16,373        -12.51 -8.03
ยางแท่ง (ตัน) 974,934       786,490       869,217       78,069        88,117        10.52 12.87
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นั�ง (เส้น) 43,074,945  44,104,462  44,712,748  4,293,373   4,252,595   1.38 -0.95
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 7,015,696    5,835,029    6,178,560    618,754      626,341      5.89 1.23
ยางนอกรถจักรยานยนต ์(เส้น) 26,476,858  21,660,765  20,891,402  2,174,330   1,970,750   -3.55 -9.36
ยางนอกอื�นๆ (เส้น) 1,548,904    1,278,415    1,255,142    124,119      117,447      -1.82 -5.38
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,368,618    1,144,552    979,389       99,608        93,543        -14.43 -6.09
ยางในรถจักรยานยนต ์(เส้น) 42,965,170  35,856,247  33,644,718  3,411,526   3,247,415   -6.17 -4.81
ถุงมือยางทางการแพทย์ (ล้านชิ�น) 32,374         26,660         25,030         2,809          1,824          -6.11 -35.08
ไม้
เครี�องเรือนทําด้วยไม้ (ชิ�น) 11,079,242  9,038,946    7,054,535    1,103,102   813,244      -21.95 -26.28

ข้อมูลจากการสํารวจผู้ผลิตประกอบด้วย ยางแผ่น 12 ราย ยางแท่ง 24 ราย ยางนอกรถยนต์นั�ง /รถกระบะ 6 ราย ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร 7 ราย

 ยางนอกรถจักรยานยนต์   8 ราย ยางนอกอื�นๆ 5 ราย ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร   6 ราย ยางในรถจักรยานยนต์  8 ราย

 ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ 13 ราย และเครื�องเรือนทําด้วยไม้ 32 ราย                       // *เดือนตุลาคม 2565 ประมาณการโดยวิธี forecast 

ม.ค.-ต.ค.* ต.ค.*

ที�มา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

% เปลี�ยนแปลง

ประเภท 2564
2564 2565 2564 2565 10 เดือน ต.ค.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 14,012           12,113        9,136          1,057          799             -24.58 -24.40
ยางแท่ง (ตัน) 110,057         93,330        90,308        8,303          8,937          -3.24 7.63
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นั�ง (เส้น) 35,097,199    29,204,630 29,707,868 2,918,902   2,925,874   1.72 0.24
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 3,256,755      2,745,498   2,776,137   278,011      275,562      1.12 -0.88
ยางนอกรถจักรยานยนต ์(เส้น) 19,616,771    16,230,428 14,811,252 1,640,625   1,311,602   -8.74 -20.05
ยางนอกอื�นๆ (เส้น) 617,980         499,930      541,385      53,341        56,277        8.29 5.50
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,112,545      922,748      719,829      83,987        59,473        -21.99 -29.19
ยางในรถจักรยานยนต ์(เส้น) 34,504,291    29,095,753 26,479,617 2,563,841   2,432,398   -8.99 -5.13
ถุงมือยางทางการแพทย์ (ล้านชิ�น) 2,486             2,154          1,989          170             186             -7.65 9.46
ไม้
เครี�องเรือนทําด้วยไม้ (ชิ�น) 1,279,625      1,062,336   986,840      95,707        101,067      -7.11 5.60

ข้อมูลจากการสํารวจผู้ผลิตประกอบด้วย ยางแผ่น 12 ราย ยางแท่ง 24 ราย ยางนอกรถยนต์นั�ง /รถกระบะ 6 ราย ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร 7 ราย

 ยางนอกรถจักรยานยนต์   8 ราย ยางนอกอื�นๆ 5 ราย ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร   6 ราย ยางในรถจักรยานยนต์  8 ราย

 ถุงมือยาง/ถุงมือตรวจ 13 ราย และเครื�องเรือนทําด้วยไม้ 32 ราย                       // *เดือนตุลาคม 2565 ประมาณการโดยวิธี forecast 

% เปลี�ยนแปลงต.ค.*ม.ค.-ต.ค.*

ที�มา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ตาราง 3 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย 

 
 

 

ตาราง 4 ปริมาณการนำเข้ายางธรรมชาติของไทย 

 
 

 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลว่งหนา้ตลาดโตเกียว และสิงคโปร์ 

 
 

2564 2565 2564 2565 10 เดือน ต.ค.
ยางแผ่นรมควัน 509,072            416,699           381,820             47,477 38,531     -8.37 -18.84
ยางแท่ง 1,658,651         1,338,974        1,431,811          159,543   124,663   6.93 -21.86
นํ�ายางข้น* 1,187,301         974,807           964,538             112,118   98,592     -1.05 -12.06
ยางคอมพาวด*์* 119,407            100,784           93,236               10,249     7,015       -7.49 -31.55
ยางอื�นๆ 62,259              47,230             51,714               8,995       4,017       9.49 -55.34

รวม 3,536,690         2,878,494        2,923,119          338,382   272,818   1.55 -19.38
ที�มา: ศูนย์สารสนเทศและการสื�อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นนํ�าหนักของเนื�อยางแห้ง ** เป็นนํ�าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าดํา

หน่วย: ตัน
ต.ค. % เปลี�ยนแปลงประเภทยาง

2564
ม.ค.-ต.ค.

2564 2565 2564 2565 10 เดือน ต.ค.
ยางแผ่นรมควัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a
ยางแท่ง 424                   383                  208                    10 50 -45.69 400.00
นํ�ายางข้น* 2,053                1,807               861                    123          124          -52.35 0.81
ยางคอมพาวด*์* 34,040              27,844             24,716               1,943       1,298       -11.23 -33.20
ยางอื�นๆ -                    0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a

รวม 36,517              30,034             25,785               2,076       1,472       -14.15 -29.09
ที�มา: ศูนย์สารสนเทศและการสื�อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นนํ�าหนักของเนื�อยางแห้ง ** เป็นนํ�าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าดํา
REMark : n/a: not available เนื�องจากไม่สามารถคํานวณหาค่าได้

หน่วย: ตัน
% เปลี�ยนแปลงประเภทยาง

2564
ม.ค.-ต.ค. ต.ค.

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
2564 2564

 (เฉลี�ยทั�งป)ี ต.ค. ก.ย. ต.ค. YOY (%) MOM (%) 

ยางแผ่นดิบ ชั�น 3 หาดใหญ่ 55.90 52.14 45.81 48.35 -7.27 5.54

ยางแผ่นรมควัน ชั�น 3 กรุงเทพ (F.O.B) 65.54 62.06 58.20 61.37 -1.11 5.45

ยางแผ่นรมควัน ชั�น 3 โตเกียว (C&F) 66.34 62.74 57.35 56.93 -9.26 -0.73

ยางแผ่นรมควัน ชั�น 3 สิงคโปร ์(F.O.B) 65.44 62.09 54.42 56.52 -8.97 3.86

ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 53.71 57.73 49.94 51.06 -11.55 2.24

นํ�ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 43.80 43.14 38.44 39.11 -9.34 1.74
ที�มา: การยางแห่งประเทศไทย
หมายเหต:ุ ยางแผ่นรมควันชั�น 3 (F.O.B) ส่งมอบล่วงหน้า 2 เดือน
             ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) และนํ�ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) ส่งมอบล่วงหน้า 1 เดือน

% เปลี�ยนแปลง

 ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก

ประเภทยาง
2565
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ตาราง 6 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย 

 
 

 

 

ตาราง 7 มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2564 2565 2564 2565 10 เดือน ต.ค.
ยางล้อ 6,544        5,408          5,858          571             491             8.32 -14.01
ถุงมือยาง 3,128        2,778          1,341          177             109             -51.73 -38.42
ท่อยาง 383           319             319             30               30               0.00 0.00
ยางยืด 446           364             332             37               27               -8.79 -27.03
ถุงยางอนามัย 231           186             226             17               23               21.51 35.29
สายพาน 151           128             123             12               12               -3.91 0.00
ผลิตภัณฑ์อื�นๆ 864           725             744             69               72               2.62 4.35

รวม 11,747      9,908          8,943          913             764             -9.74 -16.32
ที�มา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
% เปลี�ยนแปลงประเภทยาง ม.ค.-ต.ค.

2564
ต.ค.

2564 2565 2564 2565 10 เดือน ต.ค.
ยางล้อ 532           454             455             33               38               0.22 15.15
ท่อยาง 184           157             143             14               12               -8.92 -14.29
สายพาน 89             75               75               9                 9                 0.00 0.00
ปะเก็น/ซีลยาง 67             57               57               6                 6                 0.00 0.00
ถุงมือยาง 155           117             86               10               5                 -26.50 -50.00
ผลิตภัณฑ์อื�นๆ 570           497             486             47               49               -2.21 4.26

รวม 1,597        1,357          1,302          119             119             -4.05 0.00
ที�มา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
% เปลี�ยนแปลงม.ค.-ต.ค.ประเภทยาง

2564
ต.ค.
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ตาราง 8  มลูค่าการส่งออกไม้ ผลติภัณฑจ์ากไม ้เคร่ืองเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทย  

 
 

 

 

ตาราง 9  มลูค่าการนำเข้าไม ้ผลติภัณฑจ์ากไม ้เคร่ืองเรือนไมแ้ละชิ้นส่วนของไทย  

 

ประเภท
2564 2565 2564 2565 10 เดือน ต.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,539        2,076          1,990          195           168           -4.14 -13.85
    - ไม้แปรรูป 1,071        909             874             86             75             -3.85 -12.79
    - ไม้แผ่น 1,468        1,167          1,116          109           93             -4.37 -14.68
        - ไม้อัด ไม้วีเนียร ์และไม้แผ่นอื�นๆ 103           77               91               10             5               18.18 -50.00
        - แผ่นชิ�นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 1,365        1,090          1,025          99             88             -5.96 -11.11
เครื�องเรือนไม้และชิ�นส่วน 495           406             375             40             35             -7.64 -12.50
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 55             47               39               5               3               -17.02 -40.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 70             57               70               7               9               22.81 28.57

รวม 3,159        2,586          2,474          247           215           -4.33 -12.96
ที�มา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์     โดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ม.ค.-ต.ค.

2564
ต.ค. % เปลี�ยนแปลง

ประเภท
2564 2565 2564 2565 10 เดือน ต.ค.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 485           384             431             41             40             12.24 -2.44
    - ไม้แปรรูป 179           144             169             16             18             17.36 12.50
    - ไม้แผ่น 306           240             262             25             22             9.17 -12.00
        - ไม้อัด ไม้วีเนียร ์และไม้แผ่นอื�นๆ 287           224             247             24             20             10.27 -16.67
        - แผ่นชิ�นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 19             16               15               1               2               -6.25 100.00
เครื�องเรือนไม้และชิ�นส่วน 223           177             109             20             9               -38.42 -55.00
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 26             22               19               2               1               -13.64 -50.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 41             34               41               3               4               20.59 33.33

รวม 775           617             600             66             54             -2.76 -18.18
ที�มา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์     โดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ต.ค.

2563
ม.ค.-ต.ค. % เปลี�ยนแปลง


