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สภาวะการผลิต 

 ภาพรวมการผลิตยางแผนและยางแทงในเดือนพฤศจิกายน 2565 (ขอมูลที่ไดจากการสำรวจผูประกอบการของ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีขอมูลดังนี้ ยางแผนหดตัวรอยละ 

21.89 ยางแทงหดตัวรอยละ 1.67 (ตาราง 1)  

สภาวะการคาและตลาด 

 การจำหนายในประเทศ 

 ภาพรวมปริมาณการจำหนายยางแผนและยางแทงในเดือนพฤศจิกายน 2565 (ขอมูลที่ไดจากการสำรวจ

ผูประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เม่ือเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีขอมูลดังนี้ ยาง

แผนหดตัวรอยละ 38.83 ยางแทงขยายตัวรอยละ 11.09 ตามลำดับ (ตาราง 2) 

 การสงออกและตลาดสงออก         

 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทย

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 อยูท่ี 272,818 ตัน ลดลง

จากเด ือนที ่แล ว ที ่ม ีปร ิมาณการส งออกอยู  ท่ี 

272,818 ตัน หรือรอยละ 10.54 โดยที ่ยางแผน

รมควันสงออกไปจีนเปนสวนใหญ ยางแทงสงออก

ไปจีนเปนสวนใหญ น้ำยางขนสงออกไปที ่ จีน 

มาเลเซีย เปนสวนใหญ ยางคอมพาวดสงออกไป 

อินเดีย และจีน เปนสวนใหญและเมื่อเทียบกับ

ชวงเวลาเดียวกันของปที ่แลว ที่มีปริมาณการ

สงออก 325,726 ตัน พบวาเดือนพฤศจิกายน 

2565 มีปริมาณการสงออกลดลงรอยละ 25.07 

แบงตามรายละเอียดแตละผลิตภัณฑ ดังนี้ ยางแผนรมควันขยายตัวรอยละ 0.46 ยางแทงหดตัวรอยละ 24.44 น้ำยางขน

หดตัวรอยละ 32.36 ยางคอมพาวดหดตัวรอยละ 30.61 และยางอ่ืน ๆ หดตัวรอยละ 60.50 (ตารางท่ี 3)   

 

 

 

อุตสาหกรรมยางธรรมชาติ 

  รายงานสภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพาราของไทย    เดือนพฤศจิกายน 2565 
รายงานนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางและไมยางพารา 

โดย สำนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมกับ สถาบันพลาสติก  

รูปที่ 1 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทย 

เปรียบเทียบป 2564 กับป 2565 (เดือนพฤศจิกายน) 



 

 2 

สำหรับภาพรวมสัดสวนปริมาณการสงออกสะสมชวงเดือน ม.ค. – 

พ.ย. ป 2565 ยางแทงมีสัดสวนสูงสุดรอยละ 48.98 ปริมาณการ

สงออกสะสม 1551,208 ตัน รองลงมาเปนน้ำยางขนสัดสวนรอย

ละ 32.82 ปริมาณการสงออกสะสม 1,039,539 ตัน ท่ีเหลือจะเปน

ยางแผนรมควันรอยละ 13.34 ยางคอมพาวดรอยละ 3.12 และยาง

อ่ืน ๆ รอยละ 1.73 (รูปท่ี 2 และ ตารางท่ี 3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การนำเขาและแหลงนำเขา 

 ปริมาณการนำเขายางธรรมชาติเดือนพฤศจิกายน 2565 มีปริมาณ 1,486 ตัน เมื่อเทียบจากเดือนพฤศจิกายนปท่ี

แลว ท่ีมีปริมาณ 4,839 ตัน ลดลงรอยละ 69.29 (ตาราง 4) 

ราคายาง 

ภาพรวมราคายาง

ธรรมชาติของไทย 

ป ร ะ จ ำ เ ด ื อ น

พฤศจิกายน 2565 

ราคายางฯ ลดลงทุก

ร า ย ก า ร  ( MoM)  

และเมื่อเปรียบราย

ป  (YoY) ราคายาง

ป ร ั บ ล ด ล ง ทุ ก

รายการ (ตารางท่ี 5)  

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ราคายางในประเทศไทย ตลาดลวงหนาโตเกียวและสิงคโปร 

 

รูปท่ี 2 สัดสวนและปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทย เดือน ม.ค.- พ.ย. 65 

ท่ีมา ศูนยสารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย จัดทำโดย สถาบันพลาสติก 
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แนวโนมอุตสาหกรรมและราคายาง 

 สถานการณการผลิตยางธรรมชาติปริมาณผลผลิตลดลงจนถึงชวงตนป 2566 เนื่องจากความตองการและคำสั่ง

ซื ้อจากตางประเทศลดลง และชวงปลายเดือนมกราคม 66 จะเขาสูชวงเทศกาลตรุษจีน คาดวาจะสงผลตอความ

ตองการวัตถุดิบและคำสั่งซ้ือจากจีนจะลดลง เพราะเขาสูชวงตรุษจีน long weekend ประมาณ 7 – 14 วัน และถาหา

กวาพื้นที่เพาะปลูกยางของไทยบางพื้นที่หมดหนาวเร็ว อาจจะเขาสูฤดูยางผลัดใบเร็วขึ้น สงผลตอปริมาณผลผลิตที่จะ

ออกสูตลาดลดลงแตไมนาจะสงผลตอราคายางมากนัก เพราะชวงกอนสิ้นปที่ผานมาหลายโรงงานมีการสต็อกยางไว 

รวมถึงจีนเองก็มีการสต็อกยางไวเชนกัน 

 แนวโนมราคายางพาราตลาดลวงหนาโตเกียว (TOCOM) RSS3 Jun 23  หากราคาเบรคแนวตาน 228 เยน ได 

ราคานาจะขึ้นไปทดสอบกรอบบน 230 – 245 เยน แตหากไมสามารถผาน ชวง 225 – 230 เยน ได ราคาจะยอตวัลง

มา แตไมควรหลุดแนวรับ 215 – 220 เยน เพ่ือรักษาแนวโนมขาข้ึน  

 
 

สภาวะการผลิต 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางลอในเดือนพฤศจิกายน เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 (ขอมูลที่ไดจากการ

สำรวจผูประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) แบงตามผลิตภัณฑจะมีรายละเอียดดังนี้ ยางนอกรถยนตนั่ง

หดตัวรอยละ 6.20 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารหดตัวรอยละ 16.35 ยางนอกรถจักรยานยนตหดตัวรอยละ 24.68 

ยางนอกอ่ืนๆ หดตัวรอยละ 31.16 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารหดตัวรอยละ 50.22 ยางในรถจักรยานยนตหดตัว

รอยละ 16.0 (ตารางท่ี 1) 

สำหรับภาพรวมปริมาณการผลิตถุงมือยางทางการแพทย เดือนพฤศจิกายน 2565 อยูท่ี 2,127 ลานชิ้น (ขอมูลท่ีได

จากการสำรวจผูประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) มีปริมาณลดลงเม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 ท่ี

มีปริมาณการผลิตอยูท่ี 2,814 ลานชิ้น หรือรอยละ 24.43  (ตารางท่ี 1) 
 

สภาวะการคาและตลาด 

 การจำหนายในประเทศ  

ภาพรวมการจำหนายยางลอในประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2565 (ขอมูลที่ไดจากการสำรวจผูประกอบการของ

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยแบงตามผลิตภัณฑจะมีรายละเอียดดังนี้ ยางนอก

รถยนตนั่งหดตัวรอยละ 11.33 ยางนอกรถบรรทุกและรถโดยสารหดตัวรอยละ 31.68 ยางนอกรถจักรยานยนตหดตัวรอยละ 

27.23 ยางนอกอื่นๆ หดตัวรอยละ 18.98 ยางในรถบรรทุกและรถโดยสารหดตัวรอยละ 22.65 ยางในรถจักรยานยนตหดตัว

รอยละ 14.92 (ตารางท่ี 2) 

 สำหรับภาพรวมปริมาณการจำหนายถุงมือยางทางการแพทย เดือนพฤศจิกายน 2565 อยูท่ี 198 ลานชิ้น (ขอมูลท่ี

ไดจากการสำรวจผูประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่มีปริมาณการ

จำหนายอยูท่ี 170 ลานชิ้น เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.57 (ตารางท่ี 2)  
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 การสงออกและตลาดสงออก 

   ภาพรวมมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทยใน

เดือนพฤศจิกายน 2565 มีมูลคา 798 ลานดอลลารสหรัฐ 

เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมาที่มีมูลคา 764 ลานดอลลาร

สหรัฐ หรือรอยละ 4.45 (รูปที่ 4) โดยท่ียางลอสงออก

ไปสหรัฐฯ เปนสวนใหญ ถุงมือยางสงออกไปสหรัฐฯ 

สวนใหญ ทอยางสงออกไปสหรัฐฯ เปนสวนใหญ 

ยางยืดสงออกไปจีนเปนสวนใหญ ถุงยางฯ สงออกไป

จีนเปนสวนใหญ สายพานสงออกไปจีน สิงคโปร 

และสหรัฐฯ เปนสวนใหญ และเม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 ท่ีมีมูลคา 907 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงรอยละ 12.02 

(ตารางท่ี 6) 

 สัดสวนมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางสะสม

ชวงเดือน ม.ค. - พ.ย. 65 อยูท่ี 9,741 ลานดอลาร

สหรัฐ โดยผลติภัณฑยางลอมีสัดสวนมากท่ีสุดรอย

ละ 65.45 มูลคา 6,375 ลานดอลลารสหรัฐ รอง

มาคือถุงมือยางรอยละ 14.89 ผลิตภัณฑอื ่นๆ 

รอยละ 8.45 ยางยืดรอยละ 3.68 ทอยางรอยละ 

3.61 ถุงยางอนามัย รอยละ 2.57 และสายพาน

รอยละ 1.37 ตามลำดับ (รูปท่ี 5)  

 

 การนำเขาและแหลงนำเขา 

ภาพรวมมูลคาการนำเขาผลิตภัณฑยางของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีมูลคา 123 ลานดอลลารสหรัฐ 

ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดือนเดียวกันปท่ีแลวท่ีมีมูลคา 131 ลานดอลลารสหรัฐหรือรอยละ 6.11 (ตารางท่ี 7)  

แนวโนมอุตสาหกรรม  

แนวโนมการผลิตและสงออกผลิตภัณฑยางคาดวาจะทรงตัวในชวงตนป แตการสงออกอาจจะไดรับแรงกดดัน

จากคาเงินบาทที่กลับมาแข็งคา บางผลิตภัณฑอาจจะไดรับประโยชนจากการบริโภคภายในประเทศดวยนโยบายคืน

ภาษี ประจำป 2566  

สถานการณน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันดิบปรับเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากคาเงินดอลลารสหรัฐออนคา และการคาดการณ

เศรษฐกิจโลกฟนตัว จีนเปดประเทศ และธนาคารกลางสหรัฐชะลอการขึ้นดอกเบี้ย แตหากปจจัยที่กลาวอางมามีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางตรงกันขามราคาน้ำมันดิบอาจจะปรับลดลงตามปจจัยดังกลาว แตสถานการณที่ตองติดตามคือ 

สถานการณรัสเซีย ยูเครน ท่ียังไมมีทางออก แนวโนมการปรับข้ึนดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหากวาเปาหมายของ

รูปท่ี 5 สัดสวนและมูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทย เดือน ม.ค. – พ.ย. 65 

ท่ีมา ศูนยสารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย จัดทำโดย สถาบันพลาสติก 

 

รูปที่ 4 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทย เปรียบเทยีบป 2564 กับป 2565                            
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ธนาคารสหรัฐคือการลดระดับเงินเฟอใหต่ำกวา 2% เพราะฉะนั้นการปรับข้ึนดอกเบี้ยจะยังคงอยูจนกวาจะถึงเปาหมาย

ที ่ธนาคารกลางสหรัฐวางไว และผลการประชุมการปรับกำลังการผลิตน้ำมันดิบของกลุ มโอเปกพลัสวาจะมีการ

เปลี่ยนแปลงหรือไม  

แนวโนมราคาน้ำมันดิบ WTI คาดวาแกวงตัวออกขางกรอบ 75 – 80 เหรียญ หากไมยืนเหนือ 80 – 82 เหรียญ 

เพ่ือทดสอบแนวตนบริเวณ 90 เหรียญ ราคาจะไมสามารถปรับแนวโนมเปนขาข้ึนไดในชวงนี้ แตหากวาราคาหลุดกรอบ

ลาง 72 เหรียญลงไปมีโอกาสทดสอบถึง 65 เหรียญ  

 

สภาวะการผลิต  

 ภาพรวมปริมาณการผลิตเครื่องเร ือนทำดวยไม เดือนพฤศจิกายน 2565 (ขอมูลที ่ไดจากการสำรวจ

ผูประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) เม่ือเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2564 หดตัวรอยละ 40.63 (ตาราง

ท่ี 1)  

 สภาวะการคาและตลาด 

 การจำหนายในประเทศ   

ภาพรวมปริมาณการจำหนายเครื ่องเรือนทำดวยไมในเดือนพฤศจิกายน 2565 (ขอมูลที ่ไดจากการสำรวจ

ผูประกอบการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) ลดลงจากเดือนเดียวกันปท่ีแลว รอยละ 6.94 (ตารางท่ี 2) 

 

 การสงออกและตลาดสงออก  

   ภาพรวมม ูลค าการส งออกไม แปรรูป 

เครื่องเรือนไมฯ อุปกรณกอสรางไม และผลิตภัณฑ

ไมของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2565 มีมูลคา 224 

ลานดอลลารสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบจากเดือนท่ี

ผานมา (MoM) ที่มีมูลคา 215 ลานดอลลารสหรัฐ 

เพิ ่มขึ ้นรอยละ 4.19 และเมื ่อเทียบกับเดือน

พฤศจิกายน 2564 (YoY) ที่มีมูลคาการสงออก 

281 ลานดอลลารสหรัฐ ลดลงรอยละ 20.28 (รูป

ท่ี 6 และตารางท่ี 8)  

 

 
 

อุตสาหกรรมไม และผลิตภัณฑจากไม 

รูปที่ 6 มูลคาการสงออกไม เคร่ืองเรือนไม และผลิตภัณฑไมของไทย

เปรียบเทียบป 2564 กับป 2565   
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 สัดสวนมูลคาการสงออกสะสมชวงเดือน 

ม.ค. -  พ.ย. 65 มีมูลคาการสงออก 2,697 ลาน

ดอลลาร  สหร ั ฐ โดยกล ุ  มไม  แปรร ู ปและ

ผลิตภัณฑไมแผนมีสัดสวนมากท่ีสุด 2,165 ลาน

ดอลลารสหรัฐ รอยละ 80.27 รองลงมาคือ 

เคร ื ่องเร ือนไมและช ิ ้นส วนร อยละ 15.24 

ผลิตภัณฑจากไมร อยละ 2.93 และอุปกรณ

กอสรางไมรอยละ 1.56 ตามลำดับ (ตารางที่ 8 

และ รูปท่ี 7)  
 

 

 การนำเขาและแหลงนำเขา  
 

 ภาพรวมการนำเขาไมแปรรูป เครื ่องเรือนไมฯ ผลิตภัณฑไม และอุปกรณกอสรางไมของไทยในเดือน

พฤศจิกายน 2565 มีมูลคา 59 ลานดอลลารสหรัฐ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปที่ผานมา มูลคา 63 ลานดอลลารสหรัฐ 

ลดลงรอยละ 6.35 (ตาราง 9)  

 

ราคาไมยางพารา 
 

 ราคาไมยางพาราทอนรวม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 นิ้วข้ึนไป ราคา 1.50 – 1.90 บาทตอกิโลกรัม ตามประกาศของ

สมาคมธุรกิจไมยางพาราไทย ) (ราคาประกาศ ณ วันท่ี 15 ธ.ค. 65) 

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

 ราคาไมยางพาราทอน (ราคาประกาศรับซื ้อ ณ โรงงาน (เฉลี ่ยทุกโรงงาน)) เสนผาศูนยกลาง 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 : การยางแหงประเทศไทย 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 สัดสวนและมูลคาการสงออกไม เคร่ืองเรือนไม และ ผลิตภัณฑไมของไทยเดือน

ม.ค. -  พ.ย.  65  ท่ีมา ศูนยสารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย จัดทำโดย สถาบันพลาสติก 
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ตาราง 1 ปริมาณผลผลิตยาง ผลิตภัณฑยาง ไมอบแหงและเคร่ืองเรือนไมของไทย 

 
 

 

 

ตาราง 2 ปริมาณการจำหนายยาง ผลิตภัณฑยาง ไมอบแหงและเคร่ืองเรือนไมของไทย  

 

 

 

 

ประเภท 2564
2564 2565 2564 2565 11 เดือน พ.ย.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 213,831       195,191       167,938       17,259        13,481        -13.96 -21.89
ยางแท่ง (ตัน) 974,934       878,162       961,911       91,672        90,137        9.54 -1.67
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นั�ง (เส้น) 43,074,945  48,515,140  48,747,376  4,410,678   4,137,189   0.48 -6.20
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 7,015,696    6,459,640    6,650,287    624,611      522,494      2.95 -16.35
ยางนอกรถจักรยานยนต ์(เส้น) 26,476,858  24,121,059  22,594,032  2,460,294   1,853,106   -6.33 -24.68
ยางนอกอื�นๆ (เส้น) 1,548,904    1,418,567    1,330,712    140,152      96,474        -6.19 -31.16
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,368,618    1,253,772    1,013,229    109,220      54,370        -19.19 -50.22
ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 42,965,170  39,375,313  36,226,383  3,519,066   2,955,913   -8.00 -16.00
ถุงมือยางทางการแพทย ์(ล้านชิ�น) 32,374         29,474         29,474         2,814          2,127          0.00 -24.43
ไม้
เครี�องเรือนทําด้วยไม ้(ชิ�น) 11,079,242  10,042,790  7,455,854    1,003,844   595,960      -25.76 -40.63

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                      

ม.ค.-พ.ย. พ.ย.

ที�มา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

% เปลี�ยนแปลง

ประเภท 2564
2564 2565 2564 2565 11 เดือน พ.ย.

ยางธรรมชาติ
ยางแผ่น (ตัน) 14,012           13,017        9,497          904             553             -27.04 -38.83
ยางแท่ง (ตัน) 110,057         101,334      95,570        8,004          7,116          -5.69 -11.09
ผลิตภัณฑ์ยาง
ยางนอกรถยนต์นั�ง (เส้น) 35,097,199    32,300,334 32,285,231 3,095,704   2,744,979   -0.05 -11.33
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เส้น) 3,256,755      3,016,865   2,895,763   271,367      185,404      -4.01 -31.68
ยางนอกรถจักรยานยนต ์(เส้น) 19,616,771    17,989,582 16,093,080 1,759,154   1,280,167   -10.54 -27.23
ยางนอกอื�นๆ (เส้น) 617,980         557,160      583,206      57,230        46,367        4.67 -18.98
ยางในรถบรรทุกและรถโดยสาร (เส้น) 1,112,545      1,013,122   784,465      90,374        69,901        -22.57 -22.65
ยางในรถจักรยานยนต์ (เส้น) 34,504,291    31,699,835 28,555,387 2,604,082   2,215,485   -9.92 -14.92
ถุงมือยางทางการแพทย ์(ล้านชิ�น) 2,486             2,324          2,185          170             198             -5.95 16.57
ไม้
เครี�องเรือนทําด้วยไม ้(ชิ�น) 1,279,625      1,166,229   1,054,610   103,893      96,679        -9.57 -6.94

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                      

% เปลี�ยนแปลงพ.ย.ม.ค.-พ.ย.

ที�มา:  ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ตาราง 3 ปริมาณการสงออกยางธรรมชาติของไทย 

 
 

 

ตาราง 4 ปริมาณการนำเขายางธรรมชาติของไทย 

 
 

 

ตาราง 5 ราคายางธรรมชาติในประเทศไทยและตลาดลวงหนาตลาดโตเกียว และสิงคโปร 

 

2564 2565 2564 2565 11 เดือน พ.ย.
ยางแผ่นรมควัน 509,072            457,335          422,643             40,636 40,823     -7.59 0.46
ยางแท่ง 1,658,651         1,497,000       1,551,208          158,026   119,397   3.62 -24.44
นํ�ายางข้น* 1,187,301         1,085,695       1,039,539          110,888   75,001     -4.25 -32.36
ยางคอมพาวด*์* 119,407            108,982          98,925               8,198       5,689       -9.23 -30.61
ยางอื�นๆ 62,259              55,209            54,865               7,978       3,151       -0.62 -60.50

รวม 3,536,690         3,204,221       3,167,180          325,726   244,061   -1.16 -25.07
ที�มา: ศูนย์สารสนเทศและการสื�อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นนํ�าหนักของเนื�อยางแห้ง ** เป็นนํ�าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าดํา

หน่วย: ตัน
พ.ย. % เปลี�ยนแปลงประเภทยาง

2564
ม.ค.-พ.ย.

2564 2565 2564 2565 11 เดือน พ.ย.
ยางแผ่นรมควัน 0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 n/a n/a
ยางแท่ง 424                   383                 208                    234 0 -45.69 -100.00
นํ�ายางข้น* 2,053                1,930              985                    307          124          -48.96 -59.61
ยางคอมพาวด*์* 34,040              31,111            26,078               4,298       1,362       -16.18 -68.31
ยางอื�นๆ -                   0.00 0.00 0.00 0.00 n/a n/a

รวม 36,517              33,424            27,361               4,839       1,486       -18.14 -69.29
ที�มา: ศูนย์สารสนเทศและการสื�อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก
* เป็นนํ�าหนักของเนื�อยางแห้ง ** เป็นนํ�าหนักของยางธรรมชาติผสมเขม่าดํา

ประเภทยาง
2564

ม.ค.-พ.ย. พ.ย.
หน่วย: ตัน

% เปลี�ยนแปลง

                   หน่วย: บาทต่อกิโลกรัม
2564 2564

 (เฉลี�ยทั�งปี) พ.ย. ต.ค. พ.ย. YOY (%) MOM (%) 

ยางแผ่นดิบ ชั�น 3 หาดใหญ่ 55.90 53.38 48.35 45.16 -15.40 -6.60

ยางแผ่นรมควัน ชั�น 3 กรุงเทพ (F.O.B) 65.54 64.19 61.37 56.86 -11.42 -7.35

ยางแผ่นรมควัน ชั�น 3 โตเกียว (C&F) 66.34 63.47 56.93 54.02 -14.89 -5.11

ยางแผ่นรมควัน ชั�น 3 สิงคโปร ์(F.O.B) 65.44 63.3 56.52 51.77 -18.21 -8.40

ยางแท่ง กรุงเทพฯ (F.O.B) 53.71 57.9 51.06 47.59 -17.81 -6.80

นํ�ายางข้น กรุงเทพฯ (F.O.B) 43.80 43.97 39.11 37.21 -15.37 -4.86
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 มูลคาการสงออกผลิตภัณฑยางของไทย 

 
 

 

 

ตาราง 7 มูลคาการนำเขาผลิตภัณฑยางของไทย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2564 2565 2564 2565 11 เดือน พ.ย.
ยางล้อ 6,544        5,962          6,375          553             517             6.93 -6.51
ถุงมือยาง 3,128        2,954          1,450          176             109             -50.91 -38.07
ท่อยาง 383           350             352             30               33               0.57 10.00
ยางยืด 446           405             358             40               27               -11.60 -32.50
ถุงยางอนามัย 231           210             250             23               23               19.05 0.00
สายพาน 151           140             133             12               10               -5.00 -16.67
ผลิตภัณฑ์อื�นๆ 864           796             823             73               79               3.39 8.22

รวม 11,747      10,817        9,741          907             798             -9.95 -12.02
ที�มา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
% เปลี�ยนแปลงประเภทยาง ม.ค.-พ.ย.

2564
พ.ย.

2564 2565 2564 2565 11 เดือน พ.ย.
ยางล้อ 532           492             493             38               38               0.20 0.00
ท่อยาง 184           171             157             14               14               -8.19 0.00
สายพาน 89             81               83               6                 8                 2.47 33.33
ปะเก็น/ซีลยาง 67             62               63               6                 6                 1.61 0.00
ถุงมือยาง 155           147             89               30               3                 -39.46 -90.00
ผลิตภัณฑ์อื�นๆ 570           534             540             37               54               1.12 45.95

รวม 1,597        1,487          1,425          131             123             -4.17 -6.11
ที�มา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์        ประมวลผลโดยสถาบันพลาสติก 

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
% เปลี�ยนแปลงม.ค.-พ.ย.ประเภทยาง

2564
พ.ย.
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ตาราง 8  มูลคาการสงออกไม ผลิตภัณฑจากไม เคร่ืองเรือนไมและชิ้นสวนของไทย  

 
 

 

 

ตาราง 9  มูลคาการนำเขาไม ผลิตภัณฑจากไม เคร่ืองเรือนไมและชิ้นสวนของไทย  

 

ประเภท
2564 2565 2564 2565 11 เดือน พ.ย.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 2,539        2,303          2,165          228          176          -5.99 -22.81
    - ไม้แปรรูป 1,071        997             953             88            79            -4.41 -10.23
    - ไม้แผ่น 1,468        1,306          1,212          140          97            -7.20 -30.71
        - ไม้อัด ไม้วีเนียร์ และไม้แผ่นอื�นๆ 103           88               97               11            7              10.23 -36.36
        - แผ่นชิ�นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 1,365        1,218          1,115          129          90            -8.46 -30.23
เครื�องเรือนไม้และชิ�นส่วน 495           449             411             44            36            -8.46 -18.18
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 55             51               42               4              3              -17.65 -25.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 70             62               79               5              9              27.42 80.00

รวม 3,159        2,865          2,697          281          224          -5.86 -20.28
ที�มา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์     โดยสถาบันพลาสติก 

ม.ค.-พ.ย.
2564

พ.ย. % เปลี�ยนแปลง
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ประเภท
2564 2565 2564 2565 11 เดือน พ.ย.

ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้แผ่น 485           430             473             36            41            10.00 13.89
    - ไม้แปรรูป 179           160             185             16            16            15.63 0.00
    - ไม้แผ่น 306           270             288             20            25            6.67 25.00
        - ไม้อัด ไม้วีเนียร์ และไม้แผ่นอื�นๆ 287           252             271             18            24            7.54 33.33
        - แผ่นชิ�นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัด 19             18               17               2              1              -5.56 -50.00
เครื�องเรือนไม้และชิ�นส่วน 223           199             121             22            12            -39.20 -45.45
อุปกรณ์ก่อสร้างไม้ 26             24               20               2              1              -16.67 -50.00
ผลิตภัณฑ์ไม้ 41             37               47               3              5              27.03 66.67

รวม 775           690             661             63            59            -4.20 -6.35
ที�มา: ศูนย์สารสนเทศฯ กระทรวงพาณิชย์     โดยสถาบันพลาสติก 

2563
ม.ค.-พ.ย. % เปลี�ยนแปลง

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ
พ.ย.


