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รายงานการศึกษาเชิงลึก 

เรื่อง อนาคตถุงมือยางไทยในตลาดโลก 
 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการใช้ถุงมือยางเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ใช้
ในทางการแพทย์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคสายพันธุ์ใหม่เกิดข้ึน ท าให้อัตราการใช้ถุงมือยางในวงการ
แพทย์มีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากถุงมือทางการแพทย์แล้ว ถุงมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมและถุงมือที่
ใช้ในครัวเรือน ก็มีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากการค านึงถึงสุขภาพอนามัยที่ดี เช่น การใช้
ถุงมือในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูป การใช้ภายในครัวเรือน เป็นต้น ปัจจุบันถึงแม้ไทยจะเป็นผู้ผลิต
และส่งออกยางธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีข้อได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบ แต่อย่างไรก็ตาม กระแส
ความต้องการถุงมือยางสังเคราะห์มีมากขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากประเด็นการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ 
ฉะนั้นในอนาคตสัดส่วนการใช้ถุงมือยางสังเคราะห์อาจมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการใช้น้ ายาง
ธรรมชาติที่ลดลง ดังนั้นในรายงานฉบับนี้จึงท าการศึกษาการแข่งขันระหว่างยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
ในอุตสาหกรรมถุงมือยาง รวมถึงการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมถุงมือยางกับประเทศคู่แข่งของไทย เพ่ือให้
ทราบถึงแนวโน้มรวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยางไทยในอนาคต 

   

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับถุงมอืยาง 

1.1 ประเภทของถุงมือยาง 

ถุงมือยางแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ถุงมือยางที่ใช้ในการแพทย์ 
 ถุงมือยางตรวจโรค ถุงมือนี้จะมีชนิดแบบที่มีแปูง (Powdered) และไม่มีแปูง (Non-

Powdered) ถุงมือชนิดนี้มีความบาง กระชับมือ  ความยาวอยู่แค่ข้อมือ  การผลิตต้อง
ออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน คือสวมใส่ง่าย  และเป็นถุงมือที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพ่ือ
ปูองกันการกระจายของเชื้อโรค  ราคาจะถูกกว่าถุงมือที่ใช้ในงานศัลยกรรม 

 ถุงมือยางศัลยกรรม ถุงมือชนิดนี้จะมีเนื้อบาง แข็งแรง ยาวถึงข้อศอก  ขั้นตอนการผลิตที่
ส าคัญคือกระบวนการฆ่าเชื้อ ซึ่งต้องใช้รังสีแกมมา  ท าให้มีราคาค่อนข้างแพง  การบรรจุ
หีบห่อจะมีความประณีตกว่าถุงมือแบบอ่ืน เนื่องจากต้องปลอดเชื้อ 100% ต้องสะดวก
เวลาแกะใช้  และปกติจะไม่มีการน ากลับมาใช้ใหม่ 

ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน 
ถุงมือชนิดนี้จะมีขนาดใหญ่ แข็งแรงทนทาน เนื้อหนากว่าถุงมือยางที่ใช้ในการแพทย์  เนื่องจากต้อง

สัมผัสกับน้ า ผงซักฟอก หรือน้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ  จะออกแบบให้มีอายุใช้งานได้นาน  และมักมีการ
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ออกแบบให้มีสีสันสวยงาม  สวมใส่สบาย นุ่มมือ  บรรจุหีบห่ออย่างประณีตสวยงาม เพ่ือดึงดูดแม่บ้าน 

เพราะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ต่างจากถุงมือที่ใช้ในการแพทย์ 

ถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
ถุงมือประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่ แข็งแรง ดูเทอะทะ ไม่สวยงาม แต่ต้องมีความทนทานต่อการใช้งาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม  การบรรจุหีบห่อไม่จ าเป็นต้องสวยงาม เนื่องจากไม่ใช่สินค้าส าหรับผู้บริโภค 
 

1.2 กระบวนการผลิต 

กระบวนการผลิตถุงมือยางใช้เทคนิคการจุ่มโดยใช้สารช่วยน้ ายางจับตัว (coagulant dipping) ซึ่งมี

หลักการทั่วไป คือ จุ่มแบบหรือแม่พิมพ์ (former) ลงในสารช่วยจับตัวก่อน แล้วจึงจุ่มแบบที่มีสารดังกล่าว

เคลือบผิวแล้วลงในน้ ายางคอมพาวด์ จนเกิดการฟอร์มเจลยางแบบบางๆ บนผิวแบบ แล้วจึงยกแบบขึ้นจาก

น้ ายางคอมพาวด์เพ่ือผ่านไปที่กระบวนการขั้นต่อไป 

โดยทั่วไปถุงมือมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีแปูง (powdered gloves) และชนิดไม่มีแปูง (powder-free 

gloves) โดยถุงมือชนิดที่มีแปูงจะสวมใส่ได้ง่ายเพราะแปูงในถุงมือนอกจากจะท าหน้าที่หล่อลื่นแล้ว ยังดูด

ซับความชื้นขณะที่เราสวมใส่ถุงมือด้วย อย่างไรก็ตามส าหรับผู้ที่แพ้แปูงก็สามารถเลือกใช้ถุงมือชนิดที่ไม่มี

แปูงได้ 
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2 ภาพรวมอุตสาหกรรมถุงมือยางไทย 

 

 

 

   
                    

 

 

รูปที่ 1 ภาพรวมอุตสาหกรรมถุงมือยางไทย 2014 

จ ำนวนโรงงำนรวม 

65 โรงงำน  

 

ขนาดของผู้ประกอบการ (กวา่ร้อยละ 58 เป็น SME) 

การผลติ  ประมาณ 15,110 ล้านคู ่

การน าเข้า  529 ล้านคู ่(38 Million USD) 

  

การสง่ออก  14,810 ล้านคู ่(1,105 Million USD) 

 

98% 

 

ถงุมือยางทางการแพทย์ 

90% 

 

ถงุมือยางที่ใช้ในงานบ้าน 

และอตุสาหกรรม 10% 

 

กระบวนการผลติ  Dipping 

 

ชว่ง 2009-2014

สง่ออกเตบิโตเฉล่ีย

สะสมประมาณ  

11% 
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 จากรูปที่ 1 ภาพรวมอุตสาหกรรมถุงมือยางไทย สามารถอธิบายรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังนี้ 
 

2.1 ผู้ประกอบการ 

จากการส ารวจข้อมูลผู้ประกอบการถุงมือยาง ปี 2557 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล   

เชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา โดยเริ่มจากการรวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการฯ จากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย มี

ผู้ประกอบการถุงมือยางที่ส ารวจได้ทั้งสิ้น 65 ราย เมื่อแบ่งขนาดของผู้ประกอบการตามทุนจดทะเบียน 

พบว่ากว่าร้อยละ 58 ของผู้ประกอบการถุงมือยางเป็น SME โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ใน

ภาคกลางและภาคใต้เป็นหลักที่ร้อยละ 40 และ 36 ตามล าดับ รองลงมาคือภาคตะวันออกที่ร้อยละ 20 

ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนที่เท่ากันคือร้อยละ 2 ขณะที่จ านวนแรงงานส่วนใหญ่

กระจายตัวอยู่ในภาคใต้ และภาคตะวันออก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 และ 32 ตามล าดับ รองลงมาคือ 

ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ที่ร้อยละ 24  2 และ 0.4 ตามล าดับ สาเหตุที่ท าให้มี

จ านวนแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออกเป็นหลัก เนื่องจากใกล้แหล่งวัตถุดิบ คือยาง

ธรรมชาติ อีกทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกมีสัดส่วนจ านวนผู้ประกอบการขนาดใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 46 และ 

38 ตามล าดับ  ขณะทีภ่าคกลางมีจ านวนผู้ประกอบการทีเ่ป็นโรงงานขนาดใหญ่เพียงร้อยละ 23  

 

 
 

รูปที่ 2 ขนาดของผู้ประกอบการถุงมือยางแบ่งตามทุนจดทะเบียน 
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รูปที่ 3 การกระจายตัวของผู้ประกอบการถุงมือยางในประเทศไทย 
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รูปที่ 4 จ านวนแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมถุงมือยาง 
 

2.2 สภาวะการผลิตและการค้า 

ประเทศไทยมีการผลิตถุงมือยางทั้ง 3 ประเภทคือ ที่ใช้ในทางการแพทย์ ถุงมือยางที่ใช้ในงานบ้าน 
และถุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดยในปี 2014 ไทยมีการผลิตถุงมือยางดังกล่าวทั้งหมดประมาณ 15,110 
ล้านคู่ โดยผลผลิตถุงมือยางของไทยประมาณร้อยละ 98 ผลิตเพ่ือการส่งออก (ประมาณ 14,810 ล้านคู่) 
และใช้ในประเทศเพียงร้อยละ 2 (ประมาณ 300 ล้านคู่) โดยประเภทถุงมือยางที่ไทยมีการผลิตและส่งออก
ส่วนใหญ่เป็นถุงมือที่ใช้ในการแพทย์ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของถุงมือยางทั้งหมด  

 การส่งออกและตลาดส่งออก 

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกถุงมือยางเป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย การส่งออกถุงมือยาง
ของประเทศไทย แสดงดัง รูปที่ 17-5 โดยในปี 2014 พบว่ามีการส่งออกสูงถึง 1,105 ล้านเหรียญสหรัฐ 
และเมื่อพิจารณาในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา พบว่าการส่งออกถุงมือยางของไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม
ประมาณร้อยละ 11 ถุงมือยางส่วนใหญ่ถูกส่งออกไปยังประเทศสหรัฐฯ เนื่องจากการตื่นตัวของการปูองกัน
โรคระบาด รักษาสุขอนามัย และการขยายตัวของสาธารณสุข โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 547 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของการส่งออกถุงมือยางทั้งหมดของไทย รองลงมาคือเยอรมัน และญี่ปุุน ที่
ร้อยละ 8 และ 6 ตามล าดับ 
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หมายเหตุ: ถุงมือผ่าตัด (Hs code 401511), ถุงมืออ่ืนๆ (Hs code 401519): หมายรวมถึงถุงมือตรวจโรค 
ถุงมือที่ใช้ในงานบ้าน และถุงมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
ที่มา: Global trade atlas 

รูปที่ 5 มูลค่าการส่งออกถุงมือยางของไทย ปี 2009-2014 

 
 

ที่มา: Global trade atlas 
รูปที่ 6 สัดส่วนการส่งออกถุงมือยางของไทย (เหรียญสหรัฐ) ปี 2014 

 การน าเขา้และแหล่งน าเข้า 

ส าหรับการน าเข้าถุงมือยางของไทยในปี 2014 มีมูลค่าการน าเข้าประมาณ 38 ล้านเหรียญสหรัฐ 
โดยเมื่อสังเกตภาพรวมในช่วงปี 2009-2014 พบว่าประเทศไทยมีแนวโน้มการน าเข้าถุงมือยางที่สูงขึ้น 
ประมาณ 21% โดยมีการน าเข้าถุงมือยางจากประเทศมาเลเซียมากสุด ทั้งถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยาง
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มลูคา่การสง่ออกถงุมอืยางของไทย 

ถงุมอืผา่ตดั ถงุมอือืน่ๆ 

การเตบิโต_ถงุมอืผา่ตดั(%) การเตบิโต_ถงุมอือืน่ๆ(%) 

% Million USD 

United States,  
547,655,437 , 

50% 

Germany,  
83,121,060 , 8% 

Japan,  
66,569,991 , 6% 

Italy,  
44,174,905 , 4% 

Belgium,  
38,460,928 , 3% 

Australia,  
25,784,651 , 2% 

Others,  
299,352,344 , 

27% 

สดัสว่นการสง่ออกถงุมอืยางของ
ไทย 2014 (USD) 
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สังเคราะห์ ส่วนใหญ่น าเข้ามาเพ่ือส่งออก เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ถูกกว่าและผลิตไม่ทันกับความ
ต้องการของลูกค้า โดยไทยสามารถน าเข้าถุงมือยางจากประเทศมาเลเซียคู่ละประมาณ 0.07 เหรียญสหรัฐ 
และส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา หรือเยอรมนีคู่ละประมาณ 0.08 เหรียญสหรัฐ ซึ่งได้ก าไรส่วนต่างคู่ละ 0.01 
เหรียญสหรัฐโดยประมาณ ในปี 2014 มีการน าเข้าถุงมือยางจากมาเลเซียทั้งสิ้น 31 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 81 ของการน าเข้าถุงมือยางทั้งหมดของไทย  
 

 
 

หมายเหตุ: ถุงมือผ่าตัด (Hs code 401511), ถุงมืออ่ืนๆ (Hs code 401519): หมายรวมถึงถุงมือตรวจโรค 
ถุงมือที่ใช้ในงานบ้าน และถุงมือที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม 
ที่มา: กรมศุลกากร  

รูปที่ 7 มูลค่าการน าเข้าถุงมือยางของไทย ปี 2009-2014 

 
ที่มา: Global trade atlas 

รูปที่ 8 สัดส่วนการน าเข้าถุงมือยางของไทย (เหรียญสหรัฐ) ปี 2014 
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มลูคา่การน าเขา้ถงุมอืยางของไทย 

ถงุมอืผา่ตดั ถงุมอือืน่ๆ 

การเตบิโต_ถงุมอืผา่ตดั(%) การเตบิโต_ถงุมอือืน่ๆ(%) 

% Million USD 

Malaysia,  
31,163,136 , 

81% 

Thailand,  
3,322,660 , 9% China,  

2,112,133 , 5% 

Sri Lanka,  
454,928 , 1% Indonesia,  

237,570 , 1% 

United States,  
208,896 , 1% 

Others,  
977,845 , 2% 

สดัสว่นการน าเขา้ถงุมอืยางของ
ไทย 2014 (USD) 
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3 การแข่งขันระหว่างยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมถุงมือยาง 
 

3.1 คุณภาพ 
 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตถุงมือยางแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ จากยางธรรมชาติ (NR) ซึ่งก็คือ 
น้ ายางข้น และจากยางสังเคราะห์ โดยยางสังเคราะห์ที่ใช้ในการผลิตถุงมือยาง คือ ยางอะครีโลไนไทรล์บิว
ทาไดอีน (NBR) หรือที่เรียกกันว่าถุงมือยางไนไตร ดังนั้นในหัวข้อนี้จะท าการเปรียบเทียบคุณสมบัติของถุง
มือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ตารางที ่1  ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางไนไตร ในด้านต่างๆ 

คุณสมบัติ ยางธรรมชาติ (NR) ยางไนไตร (NBR) 

ความทนทานต่อการฉีกขาด   เทียบเท่า  เทียบเท่า

ความทนทานต่อแรงดึงและความยืดหยุ่น     

ไม่เกิดการแพ้โปรตีน  



 
ความสะดวกสบายในการส่วมใส่     

การสัมผัส     

ความทนน้ ามันและสารเคมี    

การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม     

หมายเหตุ:  คือ คุณสมบัติที่ดีกว่า 
 ความทนทานต่อการฉีกขาด เนื่องจากยางธรรมชาติสามารถตกผลึกได้เมื่อถูกดึงยืด 

ดังนั้น ยางธรรมชาติจึงมีความทนทานต่อการฉีกขาดสูงทั้งที่อุณหภูมิห้องและที่
อุณหภูมิสูง การเติมสารตัวเติมเสริมแรง ท าให้ค่าความทนทานต่อการฉีกขาดของยาง
เพ่ิมขึ้น ขณะที่ยางไนไตรบิวทาไดอีนมี Carboxylic acid ผสมอยู่ จึงท าให้ถุงมือไน
ไตรมีคุณสมบัติ ทนทาน แข็งแรง จึงทนต่อการฉีกขาดได้ดีเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรจึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันในด้าน
ความทนทานต่อการฉีกขาด 

 ความทนทานต่อแรงดึงและความยืดหยุ่น เนื่องจากโมเลกุลของยางธรรมชาติมีความ
เป็นระเบียบสูง จึงท าให้ยางธรรมชาติสามารถตกผลึกได้ง่ายเมื่อถูกดึงยืด ซึ่งผลึกที่
เกิดขึ้น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับยาง ดังนั้น ยางธรรมชาติจึงมีความทนทานต่อ
แรงดึงสูงมากโดยที่ไม่ต้องใช้สารตัวเติมเสริมแรงเข้าช่วย หากมีการเติมสารตัวเติม
เสริมแรงลงไป ส่งผลให้ความทนทานต่อแรงดึงมีค่าเพ่ิมขึ้น และสมบัติความยืดหยุ่น
เป็นลักษณะเด่นของยางธรรมชาติที่คงรูปแล้ว ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูง เมื่อแรงภายนอก
ที่มากระท ากับยางหมดไป ท าให้ยางกลับคืนสู่รูปร่างและขนาดเดิม ได้อย่างรวดเร็ว 
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวถุงมือยางธรรมชาติจึงมีคุณสมบัติที่ดีกว่าถุงมือยางไนไตรในด้าน
ความทนทานต่อแรงดึงและความยืดหยุ่น 

 การแพ้โปรตีน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ ายางธรรมชาติ สามารถท าให้เกิดการ
แพ้ต่อผู้ใช้ เช่นการแพ้สารเคมีหรือโปรตีนที่ตกค้างอยู่ในผลิตภัณฑ์ การแพ้ที่ได้รับการ
พูดถึงมากที่สุด คือ การแพ้โปรตีนที่มีอยู่ในน้ ายางธรรมชาติ แต่ถุงมือไนไตรไม่มี
โปรตีนผสม ผู้ที่มีอาการแพ้โปรตีนจากยางธรรมชาติจึงสามารถใส่ท างานได้ ด้วย
เหตุผลดังกล่าวถุงมือยางไนไตรจึงมีคุณสมบัติที่ดีกว่าถุงมือยางธรรมชาติในด้านการแพ้
โปรตีน 

 ความสะดวกสบายในการสวมใส่ เนื่องจากถุงมือไนไตรมีความแข็งมากกว่า เวลาใส่
ท างานจะรู้สึกเมื่อยมือ เมื่อยนิ้วมากกว่า ด้วยเหตุผลดังกล่าวถุงมือยางธรรมชาติจึงมี
คุณสมบัติที่ดีกว่าถุงมือยางไนไตรในด้านความสะดวกสบายในการสวมใส่ 

 การสัมผัส เนื่องจากถุงมือไนไตรจะยืดหยุ่นน้อยกว่า เวลาสวมใส่จะไม่ค่อยกระชับมือ
เท่ากับถุงยางธรรมชาติ มักจะหลุดมือบ่อย ขณะที่ถุงมือยางธรรมชาติ สวมใส่สบาย 
พอดี และมีความสามารถในการจับฉวยสิ่งต่างๆได้ดี ไวต่อการสัมผัส ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวถุงมือยางธรรมชาติจึงมีคุณสมบัติที่ดีกว่าถุงมือยางไนไตรในด้านการสัมผัส 

 ความทนน ้ามันและสารเคมี เนื่องจากยางไนไตรเป็นโคพอลิเมอร์ของ อะไครโลไน
ไตร์ล และบิวตาไดอีน ยางชนิดนี้มีความเป็นขั้วสูง ยางชนิดนี้จึงมีคุณสมบัติเด่นคือทน
ต่อน้ ามันปิโตรเลียม และตัวท าละลายที่ไม่มีขั้วต่างๆ ได้ดี เนื่องจากยางชนิดนี้
ประกอบด้วยสองส่วนคือ บิวตาไดอีน ซึ่งให้ความยืดหยุ่น และอะไครโรไนไตร์ล ซึ่ง
ช่วยเพ่ิมความทนต่อน้ ามันและตัวท าละลายไฮโดรคาร์บอน ความทนทานต่อความ
ร้อนและโอโซน ความต้านทานการขัดถู ความแข็งและความทนทานต่อแรงดึง และ
ความหนาแน่น แต่ลดการกระเด้งกระดอน Compression Set อัตราการซึมผ่านก๊าซ 
และสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ าลง ด้วยเหตุผลดังกล่าวถุงมือยางไนไตรจึงมี
คุณสมบัติที่ดีกว่าถุงมือยางธรรมชาติในด้านความทนน้ ามันและสารเคมี 

 การเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากถุงมือยางธรรมชาติผลิตจากน้ ายางข้นหรือยาง
ธรรมชาติ จึงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่ายางสังเคราะห์ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวถุงมือยางธรรมชาติจึงมีคุณสมบัติที่ดีกว่าถุงมือยางไนไตรในด้านการเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ทั้งถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตร มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันในแต่ละคุณสมบัติ แต่โดย
ภาพรวมแล้วนอกจากประเด็นหลักคือการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติในผู้ใช้บางรายแล้ว ถุงมือยางธรรมชาติ
มีความยืดหยุ่น สวมใส่สะดวกสะบายกว่าถุงมือยางไนไตร รวมถึงมีความทนทานต่อแรงดึงมากกว่า อย่างไรก็
ตามข้ึนอยู่กับความต้องการและการใช้งานของผู้ใช้ และตลาดเป็นหลัก ซึ่งจะกล่าวถึงในประเด็นต่อๆไป 
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3.2 เทคโนโลยี 
 

 เทคโนโลยีส าหรับการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ (น้ ายางข้น) 
กระบวนการผลิตถุงมือยางธรรมชาติ 

กระบวนการผลิตถุงมือยางใช้เทคนิคการจุ่ม โดยจะน าแบบพิมพ์ (former) ตามลักษณะผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการ โดยทั่วไปแบบพิมพ์จ าท าจากโลหะ พลาสติก เซรามิกส์ แก้ว อะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จุ่มลงในน้ ายางคอมพาวด์ (compound latex) ประกอบด้วย น้ ายางข้น และ
สารเคมี ซึ่งสูตรเคมีจะมีความแตกต่างไปตามแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวอย่างสูตรเคมีส าหรับถุงมือยาง จะ
ประกอบด้วยสารเคมีต่าง ๆ ดังแสดงในตาราง ตารางที่ 2  และกระบวนการผลิตถุงมือแพทย์ สามารถสรุป
กระบวนการผลิตได้ในรูปที่ 9 และรูปที่ 10 
 

ตารางที ่2  แสดงตัวอย่างสูตรเคมี ส าหรับอุตสาหกรรมจุ่ม (ถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือแพทย์) 

ชื่อสารเคมี น ้าหนักแห้ง 
(phr: ส่วนในร้อยของน ้าหนักยางแห้ง) 

60% น ้ายางข้น 100 

10% KOH 0.3 

20% Potassium laurate 0.2 

50% Sulphur 0.5 

50% ZDC 0.75 

40% SDBE 0.5 

40% Wingstay L 0.75 

50% ZnO 0.4 
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รูปที่ 9 แผนภาพการผลิตถุงมือแพทย์ 
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รูปที่ 10 กระบวนการผลิตถุงมือแพทย์ 

 

1. กระบวนการล้างแบบพิมพ์ (former cleaning) ถือได้ว่าเป็นกระบวนส าคัญมากขั้นตอนหนึ่ง
ของการผลิตถุงมือยาง ในกรณีที่แบบพิมพ์สกปรก จะท าให้ถุงมือที่ผลิตอาจรั่วได้ ปกติการท าความสะอาด
แบบพิมพ์ (former) จะใช้กรดและด่างในการท าความสะอาด โดยกรดจะใช้ H2SO4 หรือ HCL และด่างจะ
ใช้ NaOH หรือ KOH หลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ าสะอาด 

2. อบแบบพิมพ์ให้แห้ง (oven1) เป็นการระเหยน้ าที่ติดเป็นฟิล์มบนแบบพิมพ์แห้งจนหมด ก่อนจุ่ม
ในสารช่วยจับตัว (coagulant tank) ช่วงระยะการอบขึ้นอยู่กับความเร็วของสายพาน หรือก าลังผลิตของ
สายพานการผลิต 

3. การจุ่มสาร Coagulant ซึ่ง Coagulant เป็นสารส่วนผสม (solution) ที่เกิดจาก CaNO3 หรือ 
CaCl2 ผสมกับ CaCO3 ซ่ึง CaNO3 หรือ CaCl2 เป็นสารช่วยในการจับตัวของอนุภาคยาง ส่วน CaCO3 เป็น
ตัวปูองกันการติดแม่พิมพ์ โดยอุณหภูมิของแบบพิมพ์ที่ลงจุ่มในถัง Coagulant ต้องมีอุณหภูมิประมาณ 50-
60 องศาเซลเซียส เพ่ือปูองกัน น้ ายางจับตัวเสียสภาพ โดยปกติในถัง Coagulant จะต้องมีการกวนเพ่ือ
ปูองกันการตกตะกอนของ Coagulant และไหลไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของแบบพิมพ์ (former) 

4. การอบแห้งสาร Coagulant (oven2) เป็นการท าให้สาร Coagulant แห้งก่อนลงจุ่มในถังน้ ายาง
คอมพาวด์ (latex compound) 

5. การจุ่มน ้ายางคอมพาวด์ (latex dipping) เป็นกระบวนการเคลือบแผ่นฟิล์มน้ ายางบนแบบพิมพ์
มือ โดยมี CaCO3 เป็นสารปูองกันการจับตัวระหว่างฟิล์มน้ ายางกับแบบพิมพ์มือ กระบวนการนี้ถือได้ว่ามี
ความส าคัญมากในกระบวนการผลิตถุงมือยาง เพราะคุณภาพของถุงมือยางขึ้นอยู่กับกระบวนการนี้เป็นส่วน
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ใหญ่ โดยปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพถุงมือยาง คือ อุณหภูมิของแบบมือ ความเร็วลงจุ่มระหว่างแบบมือ และ
ความเร็วของน้ ายางในถัง อุณหภูมิของน้ ายาง และคุณภาพของน้ ายางคอมพาวด์ ถังน้ ายางจะต้องออกแบบ
ให้มีการกวนแบบช้า เพ่ือปูองกันไม่ให้น้ ายางตกตะกอน และต้องมีการไหลตามทิศทางของการเคลื่อนที่ของ
แบบมือ ดังแสดงในรูปที่ 11 

 
 

รูปที่ 11 การจุ่มแบบมือลงในถังน้ ายาง 
 

6. การอบหมาดฟิล์มถุงมือ (oven3) เป็นการให้ความร้อนท าให้ฟิล์มถุงมือยางให้แห้งพอหมาด 
เพ่ือให้สามารถม้วนขอบถุงมือยางได้ อุณหภูมิในตู้อบประมาณ 100-120 องศาเซลเซียส แหล่งความร้อน
อาจใช้แก๊ส LPG หรือจะไอน้ าจากหม้อไอน้ า 

7. การม้วนขอบถุงมือ (beading) ถุงมือยาง หลังจากการจุ่มในถังน้ ายางจะมีลักษณะขอบไม่
เท่ากันและไม่สวยงาม รวมถึงขอบถุงมือไม่แข็งแรง การม้วนขอบถุงมือ จึงเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว 
ลักษณะการม้วนขอบดังแสดงในรูปที่ 12 

 

 
 

รูปที่ 12 การม้วนขอบถุงมือยางโดยใช้แปรง 
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8. การล้างฟิล์มถุงมือ (leaching) หลังจากการขึ้นรูปในถังน้ ายาง เป็นการชะล้างสารเคมีที่
ปนเปื้อนอยู่บนเนื้อยาง และยังเป็นการลดปริมาณโปรตีนในถุงมืออีกด้วย โดยอุณหภูมิในล้างจะอยู่ระหว่าง 
60-70 องศาเซลเซียส นานประมาณ 5-10 นาท ีดังแสดงในรูปที่ 13 
 
 

 
 

รูปที่ 13 แสดงการชะล้างฟิล์มถุงมือยางในถัง Leaching 
 

9. การอบแห้ง (oven 4) การอบให้ยางแห้ง และท าให้ยางคงรูปเป็นกระบวนการที่ส าคัญอีก
กระบวนการหนึ่ง ที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของถุงมือยาง อีกทั้งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้
พลังงานมากที่สุดของการผลิต และยังมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อด้วยใช้อุณหภูมิไม่เกิน 100-120 
องศาเซลเซียส ประมาณ 30 นาท ีดังแสดงในรูปที่ 14 

 

 
 

รูปที่ 14 แสดงตู้อบหลักของการอบถุงมือยางเพ่ือให้ยางคงรูป 
 

10. การจุ่มแป้ง (powder) เป็นกระบวนเพ่ือให้การถอดถุงมือท าได้ง่ายและสะดวกขึ้น ถุงมือยาง
ไม่ติดกับแบบพิมพ์มือ 

11. การอบแห้ง (oven 5) เป็นการอบถุงมือยางที่ผ่านการจุ่มน้ าแปูงให้แห้ง เพ่ือการถอดจะได้
สะดวกไม่เปื้อนจากน้ าแปูง 
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12. การถอดถุงมือ (striping) การถอดถุงมือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในสายพานการผลิตถุงมือยาง 
ปัจจุบันการถอดถุงมือมีทั้งที่ใช้พนักงานถอด และการใช้เครื่องถอด ดังแสดงในรูปที่ 15 
 

 

 
 

ก) การถอดถุงมือโดยแรงงานคน  ข) การถอดถุงมือโดยใช้เครื่องถอด 
รูปที่ 15 แสดงการถอดถุงมือยางในสายพานการผลิต 

 

นอกจากนี้ถุงมือที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนเพ่ือให้ถุงมือ
ยางทางการแพทย์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย คือ  

1. การอบถุงมือให้ยางคงรูป เนื่องจากถุงมือยางที่ออกจากสายพานการผลิตยังมีความชื้นสูง และ
อาจจะยังคงรูปไม่สมบูรณ์ จึงต้องผ่านกระบวนการอบให้มีความชื้นอยู่ในค่าที่เหมาะสม หรือไม่มีความชื้น
เหลืออยู่เลย ซึ่งจะท าให้มีลักษณะการคงรูปมากขึ้น ปกติจะใช้ตู้อบแบบลูกกลิ้งขนาดใหญ่ เพ่ือให้สามารถอบ
ถุงมือได้คราวละมากๆ  

2. การทดสอบถุงมือยาง โดยการใช้สายตา การใช้ลมเปุาให้ถุงมือโปุง และการใช้น้ าในการทดสอบ
การรั่วซึม  

3. การบรรจุกล่องเพ่ือรอส่งจ าหน่าย 
 

 เทคโนโลยีส าหรับการผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ (ยางไนไตร) 
โดยภาพรวมแล้ว การผลิตถุงมือยางไนไตร ใช้เทคโนโลยี และกระบวนการผลิตที่คล้ายกับถุงมือยาง

ธรรมชาติซึ่งใช้กระบวนการจุ่ม มีรายละเอียดบางส่วนที่แตกต่างกัน เช่น สูตรเคมี ระยะเวลาการจุ่ม เป็นต้น  
ตารางที ่3  แสดงตัวอย่างสูตรเคมี ส าหรับอุตสาหกรรมจุ่ม (ถุงมือยางไนไตร ถุงมือแพทย์) 

ชื่อสารเคมี ปริมาณ  
phr 

Perbenan N Latex KA8250  100 

Ammonium caseinate 0.25 

Potassium hydroxide 1.0 

Sulfur 1.0 
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ชื่อสารเคมี ปริมาณ  
phr 

Butyl zimate 0.50 

Titanium dioxide 1.0 

Phthylocyanine blue 0.10 

Sodium 2-ethylhexyl sulfate 0.05 

Zinc oxide 0 

 
ที่มา: โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยางคอมพาวด์เพ่ือยกระดับมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรม
ยานยนต์และเครื่องมือแพทย์, สถาบันพลาสติก  2557              
 

3.3 ราคา 
 

ราคายางธรรมชาติและราคายางสังเคราะห์ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการเลือกที่
จะผลิตถุงมือยางธรรมชาติหรือถุงมือยางสังเคราะห์ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
ดังกล่าว ในรายงานฉบับนี้จะท าการเปรียบเทียบราคายางธรรมชาติ (ราคาน้ ายางข้น) ที่ใช้ในการผลิตถุงมือ
ยาง และราคายางอะครีโลไนไทรล์บิวทาไดอีน (NBR_latex) ซึ่งเป็นเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือยาง
สังเคราะห์ (ถุงมือยางไนไตร) 
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ที่มา: กรมศุลกากร 
หมายเหตุ: NR latex (น้ ายางข้น 60%) 
    NBR latex (น้ ายางไนไตร) 

รูปที่ 16 กราฟเปรียบเทียบราคาน้ ายางข้น 60% และราคาน้ ายางไนไตร 

 

โดยภาพรวมแล้วโดยเฉพาะในช่วงปี 2010 จนถึงปัจจุบัน ราคายางไนไตรมีราคาที่ถูกกว่าและผัน
ผวนน้อยกว่าราคาน้ ายางข้น ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ส าคัญเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ผู้ผลิตถุงมือยางอาจหันมาผลิตถุงมือ
ยางไนไตรมากขึ้น เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางธรรมชาติ 

 

3.4 ตลาด  
 

ปัจจุบันความต้องการใช้ถุงมือยางมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความวิตกกังวล
เกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ อีกทั้งการติดเชื้อและเผยแพร่ของไวรัสอันตราย นอกจากนี้การที่ประชาชนให้
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพ มีการประกันสุขภาพ มีความสะดวกที่จะไปพบแพทย์เมื่อเจ็บปุวย การ
ตรวจสอบและรักษาโรคมีมากข้ึนท าให้บุคคลากรทางการแพทย์ต้องใช้สินค้าถุงมือยางมากข้ึน  

โดยความต้องการใช้ถุงมือยางของโลก (ยางธรรมชาติและสังเคราะห์) ประมาณ 200 ,000 ล้านชิ้น
ในปี 2014 และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 10 ต่อปี 
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ที่มา: เอกสารการประชุมวิชาการประจ าปี 2557 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 
เมษายน 2557 

รูปที่ 17 กราฟแสดงความต้องการใช้ถุงมือยางของโลก 

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศมาเลเซียเป็นผู้ผลิตและส่งออกถุงมือยางเป็นอันดับ 1 ของโลก 
เนื่องจากอุตสาหกรรมถุงมือยางเป็นอุตสาหกรรมที่มาเลเซียให้ความส าคัญและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดย
มาเลเซียมีส่วนแบ่งการส่งออกถุงมือยางในตลาดโลกสูงถึงร้อยละ 51 โดยมีตลาดหลักในการส่งออก คือ 
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุุน โดยมาเลเซียมีการส่งออกถุงมือยางไปสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 32 ของการ
ส่งออกถุงมือยางทั้งหมด อีกทั้งสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศผู้น าเข้าถุงมือยางเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมี
การน าเข้าสูงถึง 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของการน าเข้าถุงมือยางของโลก 
รองลงมาคือ เยอรมนี และญี่ปุุน ที่ร้อยละ 9 และ 6 ตามล าดับ ดังนั้นสหรัฐอเมริกาถือเป็นตลาดถุงมือยางที่
ส าคัญของโลก ในรายงานฉบับนี้จึงศึกษาปริมาณการน าเข้าถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมา เพ่ือเปรียบเทียบและดูแนวโน้มภาพรวมการน าเข้าถุงมือยางทั้ง 2 
ประเภท 
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ที่มา: เอกสารการประชุมวิชาการประจ าปี 2557 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 
เมษายน 2557 

รูปที่ 18 กราฟแสดงการน าเข้าถุงมือยางในประเทศสหรัฐอเมริกา  

จากรูปที่ 18 จะเห็นว่า ภาพรวมในช่วงปี 2003 – 2012 ประเทศสหรัฐอเมริกามีปริมาณการน าเข้า
ถุงมือยางธรรมชาติลดลง ขณะที่การน าเข้าถุงมือยางสังเคราะห์เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่ง
เนื่องมาจากประเด็นการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ จากกระแสดังกล่าวท าให้มีแนวโน้มการขยายตัวของการ
น าเข้าถุงมือยางสังเคราะห์ที่สูงข้ึนด้วย 

ส าหรับประเทศมาเลเซียนั้นนอกจากจะเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกถุงมือยางเป็นอันดับ 1 ของ
โลกแล้ว ยังเป็นประเทศหนึ่งซึ่งหันมาเน้นการผลิตและส่งออกถุงมือยางสังเคราะห์ในสัดส่วนที่สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับยางธรรมชาติ  

 
ที่มา: เอกสารการประชุมวิชาการประจ าปี 2557 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ , 
เมษายน 2557 

รูปที่ 19 สัดส่วนการส่งออกถุงมือยางจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างถุงมือยางสังเคราะห์ 
และถุงมือยางธรรมชาติ 
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การน าเขา้ถงุมอืในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

ถงุมอืยางธรรมชาต ิ ถงุมอืยางสงัเคราะห ์
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สดัสว่นการสง่ออกถงุมอืจากประเทศมาเลเซยี  
ระหวา่งถงุมอืยางสงัเคราะห ์และถงุมอืยางธรรมชาต ิ

ถงุมอืยางธรรมชาต ิ ถงุมอืยางสงัเคราะห ์
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จากรูปที่ 19 จะเห็นว่าสัดส่วนการส่งออกถุงมือยางธรรมชาติจากประเทศมาเลเซียลดลง ขณะที่
สัดส่วนการส่งออกถุงมือยางสังเคราะห์ (ถุงมือไนไตร) เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 23 ในปี 2009 เป็น
ร้อยละ 53 ในปี 2013 โดยมาเลเซียเป็นประเทศหนึ่งซึ่งใช้ยางสังเคราะห์เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตถุงมือ
ยาง เนื่องจาก 

 ตลาดหรือประเทศผู้น าเข้าหลัก คือสหรัฐอเมริกาหันมาใช้ถุงมือยางสังเคราะห์มากขึ้น 
เนื่องจากประเด็นการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ 

 โดยภาพรวม ยางธรรมชาติมีราคาท่ีผันผวนและสูงกว่าราคายางสังเคราะห์ 
 ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติลดลง เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีนโยบายลดพ้ืนที่

เพาะปลูกยางพาราและหันไปปลูกปาล์มน้ ามันแทนเนื่องจากได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า 
และเน้นการส่งเสริมการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางมากกว่ายางต้นน้ าเนื่องจากมี
มูลค่าที่สูงกว่า 

 

เช่นเดียวกับประเทศไทย เมื่อดูจากปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ (น้ ายางข้น) และน้ ายางไนไตร ซึ่ง
ใช้เป็นวัตถุดบิส าหรับผลิตถุงมือยางนั้น จากภาพรวมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนการ
ใช้น้ ายางธรรมชาติลดลง ขณะที่สัดส่วนการใช้น้ ายางไนไตรเพ่ิมขึ้น จากร้อยละ 19 ในปี 2005 เป็นร้อยละ 
64 ในปี 2014 เนื่องจาก 

 ตลาดหรือประเทศผู้น าเข้าหลัก คือสหรัฐอเมริกาหันมาใช้ถุงมือยางสังเคราะห์มากขึ้น 

เนื่องจากประเด็นการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ 

 โดยภาพรวม ยางธรรมชาติมีราคาท่ีผันผวนและสูงกว่าราคายางสังเคราะห์ 

 ในช่วงปี  2010-2011 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคายางธรรมชาติขึ้นสูงมาก (รูปที่  16 ) 
ผู้ประกอบการไทยหันมาผลิตถุงมือยางไนไตรมากขึ้น เพราะราคานิ่งและต้นทุนถูกว่า
น้ ายางธรรมชาติ (ผลิตถุงมือที่บางกว่าได้) อีกทั้งผลิตได้สะดวกกว่า ปัญหาน้อยกว่า
เนื่องจากมีคุณสมบัติที่นิ่งกว่า จึงท าให้มีการใช้น้ ายางไนไตรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน 
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ที่มา: ตัวเลขจากการส ารวจข้อมูลและประมาณการ สถาบันพลาสติก 

รปูท่ี 20 สัดส่วนการใช้ยางธรรมชาติ (น้ ายางข้น) และน้ ายางไนไตร ส าหรับการผลิตถุงมือยางของไทย 

 
จากข้อมูลการเปรียบเทียบการแข่งขันระหว่างยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ทั้ง 4 ประเด็นที่ได้

กล่าวมาแล้ว ได้แก่ ด้านคุณภาพ เทคโนโลยี ราคา และตลาด สามารถสรุปการเปรียบเทียบได้ดัง      
ตารางที่ 4 
ตารางที ่4  การเปรียบเทียบการแข่งขันของถุงมือยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ 

เปรียบเทียบการแข่งขันของถุงมือยาง NR และ NBR ถุงมือยางธรรมชาติ (NR) ถุงมือยางไนไตร (NBR) 

คุณภาพ    

เทคโนโลยี  

ราคา (วัตถุดิบ)   

ตลาด   

หมายเหตุ:  คือ คุณสมบัติที่เหนือกว่า 
 ถุงมือยางธรรมชาติมีข้อได้เปรียบเรื่องคุณภาพ เพราะโดยภาพรวมแล้วนอกจากประเด็นหลักคือ
การแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติในผู้ใช้บางรายแล้ว ถุงมือยางธรรมชาติมีความยืดหยุ่น สวมใส่สะดวกสบาย
กว่าถุงมือยางไนไตร รวมถึงมีความทนทานต่อแรงดึงมากกว่า อย่างไรก็ตามถุงมือยางไนไตรมีข้อได้เปรียบ
ด้านราคาวัตถุดิบ เนื่องจากราคาน้ ายางไนไตรมีราคาที่ถูกกว่าและผันผวนน้อยกว่าราคาน้ ายางข้น และมีข้อ
ได้เปรียบด้านตลาดเช่นเดียวกัน เนื่องจากลูกค้าหลักคืออเมริกาหันมาน าเข้าถุงมือยางไนไตรมากขึ้น ส่วน
หนึ่งเนื่องมาจากประเด็นการแพ้โปรตีนในยางธรรมชาติ ส าหรับเรื่องเทคโนโลยีนั้น ทั้งถุงมือยางธรรมชาติ
และถุงมือยางไนไตรใช้เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตในรูปแบบเดียวกัน ผู้ประกอบการจึงสามารถเปลี่ยน
มาผลิตถุงมือยางไนไตรโดยใช้เครื่องจักรเดิมได้ อีกทั้งน้ ายางไนไตรมีคุณสมบัติที่นิ่งกว่าน้ ายางธรรมชาติจึง
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ส่งผลให้ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบส าหรับเตรียมพร้อมในการผลิต จากเหตุผล
ทั้งหมดดังท่ีได้กล่าวมาแล้วผู้ประกอบการจะหันมาผลิตถุงมือยางไนไตรเพ่ิมมากขึ้น 
 ส าหรับประเทศไทย อนาคตถุงมือยางจะเป็นอย่างไรนั้น นอกจากจะดูจากประเด็นที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นแล้ว โดยเฉพาะเรื่องของตลาด คู่แข่งของไทยก็เป็นประเด็นที่มีความส าคัญที่ต้องศึกษาเพ่ือให้ทราบ
ถึงสภาวะของประเทศคู่แข่ง ซึ่งปัจจุบันประเทศมาเลเซียเป็นประเทศคู่แข่งของไทยและเป็นประเทศที่มีการ
ผลิตและส่งออกถุงมือยางเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีไทยตามมาเป็นอันดับ 2 ดังนั้นหัวข้อต่อไปจะ
ท าการศึกษาและเปรียบเทียบระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อให้ทราบถึง ปัจจัยที่ท าให้มาเลเซียเป็นผู้ส่งออกถุง
มือรายใหญ่ของโลก และดูแนวโน้มถุงมือยางของไทยว่ายังห่างกับมาเลเซียแค่ไหน รวมถึงอนาคตไทยควรจะ
ท าอย่างไร 
 

4 การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมถุงมือยางไทยกับมาเลเซีย 

4.1 ความสามารถในการแข่งขัน 

 วัตถุดิบ  

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตถุงมือยาง คือน้ ายางธรรมชาติ และน้ ายางไนไตร โดยไทยมีข้อได้เปรียบ
ในเรื่องของยางธรรมชาติ เนื่องจากเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติเป็นอันดับ 1 ของโลก ขณะที่
มาเลเซียยังต้องน าเข้ายางธรรมชาติจากไทย เนื่องจากในอดีตมาเลเซียเคยเป็นประเทศที่ผลิตยางพาราสูงสุด
เป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็นผู้ผลิตอันดับสี่ของโลกจากการลดพ้ืนที่เพาะปลูกอัน
เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในอดีตเช่น สภาพภูมิอากาศแปรปรวน การขาดแคลนแรงงาน และรัฐบาล
ออกนโยบาลส่งเสริมพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนแทน เป็นต้น ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตยางพาราที่ลดลงของ
ประเทศ ส าหรับยางสังเคราะห์ หรือน้ ายางไนไตรที่ใช้ในการผลิตถุงมือยางนั้น แม้ไทยและมาเลเซียจะมีการ
ผลิตน้ ายางไนไตรแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงต้องพ่ึงการน าเข้าจากต่างประเทศ โดยไทยน าเข้าน้ า
ยางไนไตรจากต่างประเทศเฉลี่ย 1 ,052 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะมาเลเซียน าเข้าน้ ายางไนไตรจาก
ต่างประเทศเฉลี่ย 1,074 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าในด้านวัตถุดิบหลักของการผลิตถุง
มือยาง ไม่ว่าจะเป็นน้ ายางข้น หรือน้ ายางไนไตร ไทยยังได้เปรียบในเรื่องของราคาวัตถุดิบที่มีราคาต่ า กว่า
ประเทศคู่แข่งคือมาเลเซีย โดยเฉพาะในส่วนของน้ ายางข้น 

 ค่าแรงงาน  

ค่าแรงขั้นต่ าของประเทศไทย คือวันละ 300 บาท ขณะที่ค่าแรงขั้นต่ าของมาเลเซียคือ 900        
ริงกิตต่อเดือน หรือวันละประมาณ 344 บาท (ท างาน 6 วันต่อสัปดาห์) ดังนั้นประเทศไทยจึงถือว่ามีข้อ
ได้เปรียบในเรื่องค่าแรงงาน เนื่องจากมาเลเซียมีค่าแรงข้ันต่ าสูงกว่าไทยประมาณร้อยละ 14 
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 ค่าพลังงาน (ค่าแก็สหุงต้ม) 

ค่าพลังงาน คือค่าแก็สหุงต้ม ซึ่งเป็นต้นทุนที่ส าคัญอย่างหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมถุงมือยาง ซึ่งใช้

ในกระบวนการอบ โดยมาเลเซียมีค่าแก็สหุงต้มอยู่ที่ 20 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ไทยมีค่าแก็สหุงต้มอยู่ที่ 26 

บาทต่อกิโลกรัม จะเห็นว่ามาเลเซียมีค่าตน้ทุนด้านแก็สหุงต้มถูกกว่าไทยอยู่ถึงร้อยละ 30  

 ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Competitive Advantage : RCA) 

การค้าระหว่างประเทศและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในระบบเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อการผลิตและการค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
ของระบบเศรษฐกิจนั้นๆ ซึ่งหมายถึง ความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่งในการผลิตสินค้าและบริการ
ด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่าประเทศอ่ืนๆ ในการศึกษานี้ จะใช้แนวทางในการวิเคราะห์ศักยภาพของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ถุงมือยางไทยเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ (Revealed Competitive Advantage Index : RCA) โดยใช้หลักของการเปรียบเทียบส่วน
แบ่งการส่งออกของสินค้าชนิดหนึ่งจากการส่งออกทั้งหมดของประเทศนั้นกับส่วนแบ่งของการส่งออกสินค้า
ชนิดดังกล่าวจากการส่งออกทั้งหมดของโลก  

 

 
ที่มา: Global trade atlas 

รูปที่ 21 กราฟเปรียบเทียบค่า RCA ในการส่งออกถุงมือยางของประเทศไทยและมาเลเซีย  
ปี 2009-2014 

หากพิจารณาจากกราฟการเปรียบเทียบค่า RCA ในการส่งออกถุงมือยาง ตั้งแต่ปี 2009-2014 ของ

ประเทศไทยและมาเลเซีย จะเห็นว่ามาเลเซีย มีค่า RCA ในการส่งออกเฉลี่ยในช่วงปี 2009-2014 สูงถึง 37 

ขณะทีป่ระเทศไทยมีค่า RCA ในการส่งออกเพียง 12 หรือมาเลเซียสูงเป็น 3 เท่าของไทย เนื่องมาจากหลาย

ปัจจัย ได้แก่ มาเลเซียมีบริษัทท้อปโกลฟ ที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกถุงมือรายใหญ่ที่สุดของโลก มีเทคโนโลยี
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การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพที่รวดเร็วและทันสมัย มีการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และ

รัฐบาลมาเลเซียมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมถุงมือยางอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสิทธิพิเศษ

ทางด้านภาษี อาทิ การยกเว้นภาษีการน าเข้าวัตถุดิบ และภาษีน าเข้าเครื่องมือเครื่องจั กรที่ใช้ในการผลิต 

รวมถึงการจัดตั้ง Malaysian Rubber Export Council เพ่ือช่วยเหลือผู้ส่งออกในการรุกตลาดส่งออกใหม่

และขยายตลาดส่งออกเดิม ส่วนไทยนั้นถึงแม้จะมีข้อได้เปรียบทางด้านวัตถุดิบ แต่ยังขาดมาตรการส่งเสริม

และสนับสนุนถุงมือยางอย่างจริงจังเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซีย 
 

4.2 เทคโนโลยีการผลิต 

นอกเหนือจากเรื่องวัตถุดิบ เทคโนโลยีหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตถุงมือยางก็เป็นปัจจัยส าคัญ
ปัจจัยหนึ่งส าหรับอุตสาหกรรมเนื่องจาก เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงก็จะสามารถลดเวลา และต้นทุนการ
ผลิตลงได ้
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบก าลังการผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมถุงมือยางของไทยกับมาเลเซีย 

 

ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 

เครื่องจักร 
- ประเทศไทยผลิตถุงมือยางได้ 6,000 - 

9,000 ชิ้นต่อชั่วโมง 
- ประเทศมาเลเซียผลิตถุงมือยางได้ไม่ต่ ากว่า 

20,000 ชิ้นต่อชั่วโมง 

 
จากตารางที่ 5 จะเห็นว่าเครื่องจักรของประเทศมาเลเซียมีก าลังการผลิตมากกว่าไทยประมาณ 2-3 

เท่า โดยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ส่วนใหญ่ของไทยต้องน าเข้าจากต่างประเทศ เทคโนโลยีที่ใช้อยู่มี
ประสิทธิภาพต่ า ขณะที่มาเลเซียมีโรงงานผลิตถุงมือยางที่มีเครื่องจักรทันสมัย มีบุคลากรที่มีความสามารถมี
การติดตั้งระบบควบคุมคุณภาพออนไลน์ 

 

4.3 ส่วนแบ่งทางการตลาด 

มาเลเซียเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกถุงมือยางเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีส่วนแบ่งการตลาดใน
การส่งออกในปี 2014 สูงถึง 3,271 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของการส่งออกทั้งหมด
ของโลก รองลงมาคือไทย มีการส่งออกอยู่ที่ 1,105 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 โดยทั้ง
มาเลเซียและไทยมีสหรัฐอเมริกาเป็นลูกค้าหลัก และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมของการส่งออกในช่วง 6 ปี
ที่ผ่านมา ใกล้เคียงกันคือที่ร้อยละ 10 และ 11 ตามล าดับ ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราการขยายตัวเฉลี่ยของความ
ต้องการใช้ถุงมือยางของโลกที่ร้อยละ 10 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 17.3.4 อย่างไรก็ตามมูลค่าการ
ส่งออกถุงมือยางของมาเลเซียยังสูงกว่าไทยอยู่มากหรือประมาณ 3 เท่าของไทย 
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ที่มา: Global trade atlas 

รูปที่ 22 ส่วนแบ่งการตลาดของประเทศผู้ส่งออกถุงมือยางของโลก ปี 2009-2014 
  

 
ที่มา: Global trade atlas 

รูปที่ 23 สัดส่วนการส่งออกถุงมือยางของโลก (สหรัฐอเมริกา) ปี 2014 
 

4.4 การวิจัยและพัฒนา 

เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ถุงมือยางของ
มาเลเซียมีคุณภาพสูง และตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้า เช่น ถุงมือผ่าตัด ถุงมือทนการเจาะทะลุที่
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และการพัฒนาถุงมือยางที่มีปริมาณสารโปรตีนต่ าเพื่อแก้ปัญหาการแพ้สารโปรตีน
ในถุงมือยาง  
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย 

 

ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 

การวิจัย
และ

พัฒนา 

ประเทศไทยยังมีความอ่อนแอด้านการวิจัยและ
พัฒนา และการต่อยอดการวิจัยที่น าไปสู่การ
ผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่โดยมีภาคเอกชน
เป็นผู้น า และขาดการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีของต่างประเทศ รวมทั้งขาดการ
บริหารงานด้านการวิจัยที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

ประ เทศมา เล เซี ยมี การวิ จั ยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยางอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
มีคุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของ
ประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะถุงมือผ่าตัดมีการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือปูองกันบาดแผลที่เกิดจากการ
ใช้อุปกรณ์ผ่าตัด และการพัฒนาถุงมือยางที่มี
สารโปรตีนต่ าเพื่อแก้ปัญหาการแพ้โปรตีนในถุง
มือยาง เป็นต้น 

การวิจัยและพัฒนาเรื่องของสูตรผสมยางของ
ถุงมือยาง เพ่ือให้มีคุณภาพสูงตรงตามความ
ต้องการของประเทศคู่ค้าไม่ต่อเนื่อง 

ประเทศมาเลเซียมีการวิจัยและพัฒนาเรื่องสูตร
ผสมยางอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ถุงมือยางของ
มาเลเซียมีคุณภาพ 

ที่มา: “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง” และ 
“โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารา” ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2012 
 

4.5 การส่งเสริมจากภาครัฐ 

เนื่องจากรัฐบาลมาเลเซียมีมาตรการส่งเสริมและสนันสนุนอุตสาหกรรมถุงมือยางอย่างจริงจัง 
โดยเฉพาะการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี เช่น การยกเว้นภาษีน าเข้าวัตถุดิบ และภาษีน าเข้าเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการจัดตั้ง Malaysian Rubber Export Council เพ่ือช่วยเหลือผู้ส่งออก
ในการรุกตลาดส่งออกใหม่และขยายตลาดส่งออกเดิม ส่งผลให้ผู้ส่งออกถุงมือยางของมาเลเซียสามารถ
จ าหน่ายถุงมือยางผ่านตัวแทนจ าหน่ายรายใหญ่ของประเทศคู่ค้าได้โดยตรง  
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการส่งเสริมจากภาครัฐ (นโยบาย/มาตรการ) ในการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย 

นโยบาย/มาตรการ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 

นโยบายภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐของไทยยังไม่มีนโยบาย
ที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมอย่างมี
บูรณาการร่วมกันทั้งระบบ เชน่ ให้การ
สนับสนุนการขยายก าลังการผลิตหรือ

ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เป็นต้น 

นโยบายภาครัฐ ให้การสนับสนุนอย่าง
จริงจัง และต่อเนื่องทั้งระบบครบวงจร 

และสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางอย่างชัดเจนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง

ให้มีคุณภาพดี โดยมี Malaysian 
Industrial Development Authority 
เป็นผู้รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางใน

ตลาดการส่งออกโดยการสร้างนวัตกรรมที่
น าไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ส าคัญ 

การจัดตั้งองค์กร
สนับสนุน 

ประเทศไทยขาดหน่วยงานหลักในการ
ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือให้บริการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มาตรฐาน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยไทยยังไมมี่
มาตรฐานทดสอบถุงมือยาง ที่เป็นที่

ยอมรับจากส านักงานอาหารและยาของ
สหรัฐ (USFDA) ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุด
ของโลก ดังนั้นรัฐควรจัดตั้งสถาบันเพื่อ
ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง

ให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ 

ขณะที่มาเลเซียมีการจัดตั้งองค์กรที่
รับผิดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ยางครบวงจร คือ Malaysian 
Rubber Board (MRB) และผู้ผลิตถุงมือ
ยางจากมาเลเซียกว่าร้อยละ 50 ได้รับ

มาตรฐาน SMG (Standard Malaysian 
Gloves) ซึ่งเป็นไปตาม USFDA ก าหนด  
ส่งผลให้ถุงมือยางของมาเลเซียได้รับการ

ยอมรับจากประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญ 

มาตรการทางภาษี 

ประเทศไทยมีมาตรการให้สิทธิประโยชน์
ด้านภาษี เช่นการยกเว้นอากรน าเข้า
วัตถุดิบ และอากรน าเข้าเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตส าหรับ

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง 
แต่ไม่ได้เป็นการให้โดยตรง โดย

ผู้ประกอบการจะต้องยื่นโครงการขอรับ
การส่งเสริมการลงทุน เพื่อขอรับการ

ยกเว้นเป็นกรณีไป 

ประเทศมาเลเซียมีมาตรการให้สิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี โดยเฉพาะการผลิตถุง
มือยางอย่างจริงจัง ได้แก่ ยกเว้นอากร
น าเข้าวัตถุดิบ และยกเว้นอากรน าเข้า

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 
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นโยบาย/มาตรการ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 

ด้านการตลาด 

ประเทศไทยขาดนโยบายส่งเสริมด้าน
การตลาดส่งออกให้กับผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในเชิงรุกท้ัง

ตลาดการส่งออกใหม่ และการขยายตลาด
การส่งออกที่มีอยู่เดิม 

ประเทศมาเลเซียมีนโยบายขยายตลาด
การส่งออกให้กับผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการ Malaysian Rubber 
Export Council เพ่ือเป็นกลไกให้การ

ส่งเสริมในเรื่องนี้โดยเฉพาะ รวมถึงการให้
เงินสนับสนุนการเข้าร่วม International 

Trade Fair 
ที่มา: รวบรวมและวิเคราะห์โดยที่ปรึกษา และข้อมูลจาก “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง” และ “โครงการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสมส าหรับ
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา” ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2012 
 

จากข้อมูลการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมถุงมือยางไทยกับมาเลเซีย ในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 8  
ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบอุตสาหกรรมถุงมือยางไทยกับมาเลเซีย 

 
ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 

ความสามารถในการแข่งขัน     

- วัตถุดิบ    

- ค่าแรงงาน    

- ค่าพลังงาน (แก็สหุงต้ม)   

- ค่าดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (RCA)  

เทคโนโลยีการผลิต  

ส่วนแบ่งทางการตลาด  

การวิจัยและพัฒนา  

การส่งเสริมจากภาครัฐ  

หมายเหตุ:  คือ ได้เปรียบ หรือมีคุณสมบัติที่เหนือกว่า 
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5 อนาคตถุงมือยางไทยในตลาดโลก 

จากข้อมูลการแข่งขันระหว่างยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมถุงมือยาง จะเห็นว่า

มีแนวโน้มที่ผู้ประกอบการจะหันมาผลิตและส่งออกถุงมือยางไนไตรมากขึ้นเนื่องจากประเด็นการแพ้โปรตีน

ในยางธรรมชาติ ความต้องการถุงมือยางไนไตรของตลาดหลักของโลก รวมถึงราคาวัตถุดิบ คือ น้ ายางไนไตร 

ซึ่งมีราคาถูกกว่าและผันผวนน้อยกว่าราคาน้ ายางข้น และข้อมูลการเปรียบเทียบอุตสาหกรรมถุงมือยางไทย

กับมาเลเซีย ในด้านต่างๆ จะเห็นว่าไทยได้เปรียบเพียงแค่ในเรื่องวัตถุดิบ และค่าแรงงาน แต่เสียเปรียบหรือ

เป็นรองมาเลเซียในหลายๆด้านได้แก่ ค่าพลังงาน (แก็สหุงต้ม) ที่แพงกว่า เทคโนโลยีการผลิต ส่วนแบ่งทาง

การตลาด และการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ซึ่งโดยภาพรวมแล้วไทยมีต้นทุนการผลิตสูงกว่ามาเลเซีย

ประมาณร้อยละ 20 แต่ขายถุงมือยางในราคาไม่ต่างกัน คือคู่ละประมาณ 0.07 เหรียญสหรัฐ ซึ่งอนาคตถ้า

มาเลเซียลดราคาขายถุงมือยางลง จะมีผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย และขณะนี้มาเลเซียก าลังจะเข้าไป

ลงทุนเพ่ิมในประเทศเวียดนามเพราะต้นทุนค่าแรงถูก จากเหตุผลทั้งหมดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ถ้าไทยไม่

ปรับตัวและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไทยอาจสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น 

ให้ทั้งผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกอย่างมาเลเซีย หรือเวียดนามที่อนาคตอาจขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 2 แทน

ไทย  
 

6 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยางไทย 

จากข้อมูลข้างต้น ประเทศไทยควรจะเตรียมพร้อมรับมือในด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมถุงมือยางไทย ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยาง
ไทย ดังนี้ 

 

6.1 การวิจัยและพัฒนา 

เน้นการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยจากปัญหาการแพ้โปรตีนในถุงมือยางมากขึ้น โดย
ให้มีการผลิตถุงมือยางที่มีสารโปรตีนต่ าที่สุด โดยการร่วมมือกันทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน .) ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึง
การสนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการวิจัยและพัฒนา เช่น หน่วยงานที่ท าการวิจัย บุคลากร ไม่ว่าจะ
เป็นนักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆในมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับการ
วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย 

 

6.2 การตลาด 

ภาครัฐควรจะมีการโฆษณาข้อดีของถุงมือยางธรรมชาติให้ต่างประเทศได้รับทราบอย่างกว้างขวาง 
และการโฆษณาที่แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ยางอ่ืนๆ ที่ท าจากยางธรรมชาติแต่ไม่มีประเด็นการแพ้โปรตีน 
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เช่น ถุงยางอนามัย หรือยางยืด เป็นต้น เนื่องจากสัดส่วนจ านวนคนที่แพ้ถุงมือยางธรรมชาตินั้นมีน้อยมาก 
แต่ปัจจุบันกระแสความต้องการถุงมือยางไนไตรเพ่ิมมากขึ้นเนื่องจากประเด็นการแพ้โปรตีนในถุงมือยาง
ธรรมชาติ ดังนั้นเป็นไปได้ว่ามีประเทศคู่แข่งหรือประเทศที่ผลิตและส่งออกยางสังเคราะห์ ต้องการสร้าง
กระแสให้มีการลดการใช้ถุงมือยางธรรมชาติเพ่ือเหตุผลทางการตลาด ประเทศไทยก็ควรจะมีการโฆษณาเพ่ือ
สร้างกระแสการกลับมาใช้ถุงมือยางธรรมชาติเช่นเดียวกัน โดยยกตัวอย่างประเด็นถุงยางอนามัย และยางยืด 
ซึ่งใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต แต่กลับไม่มีกระแสต่อตา้นเหมือนกับถุงมือยางธรรมชาติ เป็น
ต้น 

 

6.3 การผลิตยางสังเคราะห์ 

เราปฏิเสธไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ ตั้งแต่ยางล้อจนถึงพ้ืนร้องเท้า ส่วนใหญ่ต่างก็ต้องใช้ทั้งยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์เป็นวัตถุดิบในการผลิต ตัวอย่างเช่น ยางล้อรถยนต์ ถ้าใช้ยางธรรมชาติอย่าง
เดียวเป็นวัตถุดิบในการผลิต ก็ไม่สามารถผลิตล้อรถยนต์ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้ ซ่ึงยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห์แต่ละชนิดที่น ามาผสมกันก็มีคุณสมบัติและท าหน้าที่แตกต่างกันไป ส าหรับในกรณีของถุงมือ
ยางนั้น เนื่องจากปัจจุบันตลาดหลักของโลกคืออเมริกามีการน าเข้าถุงมือยางสังเคราะห์มากขึ้น ดังนั้นเราก็
ควรจะต้องเตรียมรับมือกับกระแสดังกล่าว เราไม่สามารถปฏิเสธความต้องการของลูกค้าได้ ดังนั้นไทยควร
จะมีแหล่งวัตถุดิบคือยางสังเคราะห์เป็นของเราเอง ลดการพ่ึงพาการน าเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือลดต้นทุนใน
เรื่องวัตถุดิบ ซึ่งไทยมีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตยางสังเคราะห์เนื่องจากมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เข้มแข็ง ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ยาง
สังเคราะห์ได้ 

 

6.4 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

ต้นทุนการผลิตเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับทุกอุตสาหกรรม ส าหรับอุตสาหกรรมถุงมือยางของไทยนั้น 
มีการใช้แก็สหุงต้มในกระบวนการอบ ซึ่งมีต้นทุนที่สูงกว่ามาเลเซียถึงร้อยละ 30 ซึ่งผู้ประกอบการก็ต้องการ
ให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในจุดนี้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ผลผลิต เนื่องจากเครื่องจักรที่ผู้ประกอบการไทยใช้อยู่ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ล้าสมัยซึ่งเป็นรุ่นที่ผลิตถุงมือ
ได้ 6-7 ล้านชิ้นต่อเดือน ขณะที่เครื่องจักรของมาเลเซียสามารถผลิตได้ 20 ล้านชิ้นต่อเดือน ซึ่งเป็นข้อ
ได้เปรียบในเรื่องการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ซึ่งท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง นอกจากการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรแล้ว การพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความรู้ ฝึกอบรม ก็เป็นแนวทางหนึ่ง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดต้นทุนการผลิตด้านบุคลากรด้วย 

 

6.5 การสนับสนุนจากภาครัฐ 

ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่มีการสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้รัฐบาลควร
จะจัดตั้งหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางอย่างจริงจัง เช่น การให้
ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การจัดตั้ง
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องค์กรเพ่ือช่วยเหลือผู้ส่งออกในการรุกตลาดส่งออกใหม่และขยายตลาดส่งออกเดิม และการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษี เช่น การคืนภาษีให้กับผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือน าไปปรับปรุงกิจการให้ดีขึ้น  
เป็นต้น โดยปัจจุบันประเทศไทยก็ได้จัดตั้ง “การยางแห่งประเทศไทย” ซึ่งจะเป็นก้าวที่ส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยางไทยในอนาคต 

 



 

 

ภาคผนวก 
(รายชื่อผู้ประกอบการถุงมือยางของไทย) 
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ตารางที่ 9 รายชื่อผู้ประกอบการถุงมือยางของไทย  

ล าดับ ชื่อกิจการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 

1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยรับเบอร์เคมีคอล 
เลขที่ 636 หมู่ 5 ถนน ประชาอุทิศ ต าบล ทุ่งครุ ทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร 
02,8159171 , 081-6383480 02-8157842 

2 บริษัท แอนเซลล์(ประเทศไทย)จ ากัด 
110 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง(เขตส่งออก) ม.4 ถ.
ฉลองกรุง ต.ล าปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

02-3260660-9 02-3260671 

3 บริษัท ฟินิกส์รับเบอร์โปรดักส์ จ ากัด 680 ม.2 ถ.หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 038-168611-3 - 

4 บริษัท เซฟกลัฟ จ ากัด 
เลขที่ 126 หมู่ 1 ซอย บ่อโฉลก  ถนน บางกุ้ง ต าบล 

บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี 
077-205499 - 

5 บริษัท เท็นโค รับเบอร์ เทคโนโลยี่ จ ากัด 23 ซอย 6 เทศบาล 63 ต าบลพะตง หาดใหญ่ สงขลา 074-291230 074-471395 

6 บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
เลขที่ 180/3 หมู่ 7 ถนนศรีสุนทร ต าบลศรีสุนทร ถลาง 

ภูเก็ต 
076-272572 - 

7 บริษัท ลาวีนีล (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่ 82 ซอยราซาล 11 ถนนสุขุมวิท บางนา 

กรุงเทพมหานคร 
02-7491556 - 

8 บริษัท เซฟ ซีลด์ จ ากัด 
เลขที่ 43/2 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์ธาน-ีตะกั่วปุา พุนพิน สุ

ราษฎร์ธานี 
077-443142-4 - 



อนาคตถุงมือยางไทยในตลาดโลก                                                   รายงานฉบับสมบูรณ ์

 

17-34                                             รายงานการศึกษาเชิงลึก   
            

ล าดับ ชื่อกิจการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 

9 บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล จ ากัด 
เลขที่ 188 หมู่ 5 ถนนกาญจนวนิช ต าบลส านักขาม 

สะเดา สงขลา 
074-410000 - 

10 บริษัท ซุปเปอร์โกลฟอินดัสตรี จ ากัด 
เลขที่ 49 หมู่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ ต าบลกระทุ่มราย 

หนองจอก กรุงเทพมหานคร 
02-9882235-8 , 02-8810823 - 

11 
บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จ ากัด 

(มหาชน) 
เลขที่ 9 หมู่ 4 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต าบลกะเฉด เมือง 

ระยอง 
038-634072 , 038-634482 - 

12 บริษัท กู่ฟง จ ากัด 
เลขที่ 1004/1 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ต าบลบางบอน บาง

บอน กรุงเทพมหานคร 
02-4153596 02-416-4736 

13 บริษัท บิวตี้ไทยรับเบอร์เคมีคอล จ ากัด 
เลขที่ 29/1 หมู่ 3 ซอยกลับเจริญ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบล

บางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 
02-8175024,02-4641195,02-

4626368 
- 

14 บริษัท ทีเค โบเซง โกลฟ จ ากัด เลขที่ 99 หมู่ 3 ต าบลวังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 038-589586 - 

15 บริษัท วัฒนชัยรับเบอร์เมท จ ากัด 
เลขที่ 67/1 หมู่ 4 ถนนบายพาส ต าบลหนองไม้แดง 

เมือง ชลบุรี 
02-3189442-4 038-203320 

16 บริษัท แฟมิลี่โกลฟ จ ากัด 
เลขที่ 624/1-4 หมู่ 11 ถนนสุขาภิบาล8 ต าบลหนอง

ขาม ศรีราชา ชลบุรี 
038-480042 , 081-8625825 - 
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ล าดับ ชื่อกิจการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 

17 บริษัท ว-ีฟิงเกอร์ อินดัสทรี จ ากัด 413/1-6 กาญจนวนิช ต าบลพะตง หาดใหญ่ สงขลา 074-3701779 034-291801 

18 บริษัท ออมนิสตาร์ จ ากัด เลขที่ 125-126 ต าบลตะพง หาดใหญ่ สงขลา 074-343188 - 

19 บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จ ากัด 
เลขที่ 110 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ต าบลพะตง 

หาดใหญ่ สงขลา 
074-291648-9 - 

20 บริษัท สินทองไทย รับเบอร์ จ ากัด 
เลขที่ 178/1 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต าบลแกลง เมือง 

ระยอง 
038-648094 - 

21 บริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จ ากัด 
เลขที่ 830 หมู่ 4 ถนนสนามบิน บ้านกลาง ต าบลควนล้ง 

หาดใหญ่ สงขลา 
074-502251 - 

22 
บริษัท เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิ

ฟิก จ ากัด 
เลขที่ 200 หมู๋ 8 ถนนกาญจนวนิช ต าบลปริก สะเดา 

สงขลา 
074-460906-16 - 

23 บริษัท สหบุญทองกรุ๊ป จ ากัด 
เลขที่ 25/13 หมู่ 11 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต าบลบาง

ม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 
02-9247990-3 , 02-9597485 - 

24 บริษัท ดีรับเบอร์ โปรดักส์ จ ากัด เลขที่ 38 หมู่ 4 ซอย 7 ต าบลบัวลอย หนองแค สระบุรี 036-373234,036-373235 036-373232 
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ล าดับ ชื่อกิจการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 

25 บริษัท ส.ชัยโย การยาง จ ากัด 
เลขที่ 35/24 หมู่ 8 ซอยเทพนิมิตรใต้ ถนนเอกชัย ต าบล

บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 
02-4165938 ,081-6151266 

,02-4160423-4 
20-4165938 

26 บริษัท เอส เอ เอส รับเบอร์โพรดักส์ จ ากัด 20/3 ชิดลม แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 02-1053030-2 02-1053034 

27 บริษัท เมดิเท็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 365/1 หมู่ 1 ต าบลหนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ 044-802288 044802289 

28 บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์ จ ากัด 
เลขที่ 60/50 หมู่ 19 ซอยนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนน

พหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 
02-5290729-32 , 02-

5290491 
- 

29 บริษัท ไฮแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 457/2 หมู่ 3 ถนนแอร์พอร์ท หาดใหญ่ สงขลา 074-236150 074-236152 

30 
บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
เลขที่ 7/111 หมู่ 4 ถนนสามสามหนึ่ง ต าบลมาบยางพร 

ปลวกแดง ระยอง 
038640128 - 

31 บริษัท ซันนี่เวิลด์ (1989) จ ากัด 
เลขที่ 397 ถนนสุดพรสวัสดิ์ ต าบลลาดพร้าว ลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 
02-7170421-6 - 

32 บริษัท เมดิโกลฟส์ จ ากัด 
เลขที่ 33/3 หมู่ 2 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกะดี่ เมือง 

ปทุมธานี 
02-5012141-5 02-5012146-7 
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ล าดับ ชื่อกิจการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 

33 บริษัท เกรทโกลฟ(ไทยเเลนด์) จ ากัด 
เลขที่ 180/3 หมู่ 7 ถนนศรีสุนทร ต าบลศรีสุนทร ถลาง 

ภูเก็ต 
07-6272572-4 - 

34 บริษัท เอ.พี.รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่ 162 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย 

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 
02-6624245 - 

35 
บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
เลขท่ี 7/111 หมู่ 4 ถนนสามสามหนึ่ง ต าบลมาบยางพร 

ปลวกแดง ระยอง 
038-650000-122 038-650008 

36 บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จ ากัด 
เลขที่ 24 หมู่ 1 ซอยบ้านแม่น้ าคู้ ต าบลแม่น้ าคู้ ปลวก

แดง ระยอง 
02-8811400,038-913032,02-
8810340,02-4184245,02-804 

- 

37 บริษัท ไทยอะตอมโกลฟส์ จ ากัด 7/211 หมู่6 ต าบลมาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 038-956283 038-95628 

38 บริษัท บี.บี.อุตสาหกรรมยาง จ ากัด 25/1 หมู่6 ต าบลเขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 035-515887 - 

39 บริษัท สยามโอกาโมโต จ ากัด 
108 ม.18 ซ.นวนคร20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง คลอง

หลวง ปทุมธานี 
025291420 - 

40 นางนันทนา จันทรสิงธร 30/19 ม.5 ถ.ล าลูกกา ต.คูคต ล าลูกกา ปทุมธานี 025316543,023146615 - 
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ล าดับ ชื่อกิจการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 

41 บริษัท ไทยจงอุตสาหกรรมเคมี จ ากัด 30 ม.12 ต.อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 035356088 - 

42 บริษัท สุรเสนา ลาเท็กซ์ จ ากัด 
101/1-2 ม.1 ซ.สุขาภิบาล14 ถ.พนัสนิคม-เกาะโพธิ์ ต.

คลองต าหรุ เมือง ชลบุรี 
02-243-5957,038-209231-2 0-3820-9233 

43 บริษัท เมดไลน์ โปรดักส์ จ ากัด 
85 ม.4 ถ.สายเอเชีย(หาดใหญ่-จะนะ) ต.นาหม่อม นา

หม่อม สงขลา 
074-354793 074-210777 

44 บริษัท พิศักดิ์ เอ็นเทอร์ไพรส์ จ ากัด 
เลขที่ 71 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว ต าบลราชาเทวะ บางพลี 

สมุทรปราการ 
02-3124356 - 

45 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุตสาหกรรมยางลาดหลุม

แก้ว 
เลขที่ 26/3 หมู่ 1 ถนนปทุมธานี-บางเลน ต าบลระแหง 

ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 
02-5991644-6 , 02-2911305 

, 02-5991828 
02-5991828 

46 บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โกลฟ จ ากัด 
เลขที่ 53/1 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย ต าบลบางมัญ เมือง 

สิงห์บุรี 
036-520484-5,02-9385956-7 02-9384540 

47 บริษัท ซีแอล โปรดักส์ จ ากัด 
เลขที่ 166/14  ถนน บางกรวย-ไทรน้อย บางกรวย 

นนทบุรี 
0-2879-4880-1 034-442073 

48 บริษัท ด๊อกเตอร์ บู จ ากัด 
33/48 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง1102 

ถนนสุรวงษ์ ต าบลสุริย บางรัก กรุงเทพมหานคร 
02-2670685 02-2667972 
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ล าดับ ชื่อกิจการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 

49 บริษัท อุตสาหกรรมยางไทยหยก จ ากัด เลขที่ 509 หมู่1 ต าบล แม่เจดีย์ เวียงปุาเปูา เชียงราย 053-704407 - 

50 บริษัท เอส แอนด์ เอ โกลเด้นกรุ๊ป จ ากัด 107/1 หมู่2 ต าบลโรงเข้ บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 02-8040561 - 

51 บริษัท ไฟว์ ฟิงเกอร์ส โกลฟ จ ากัด เลขที่ 106 หมู่ 7 ต าบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 081-7380989, 074-614163 - 

52 บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เลขที่ 82/2 หมู่ 9 ต าบลรัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 074-302100 074-302111 

53 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
เลขที่ 1011 ตึกสุภาลัยแกรน ชั้น 29 เลขที่ 1 ต าบลช่อง

นนทรีย์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
02-512-3616 - 

54 บริษัท เฟลิ๊ก แอนด์ เฟิร์ม จ ากัด 
เลขที่ 662/1-4 หมู่ 3 ถนน ยุทธศาสตร์ ต าบล เขา

คันทรง ศรีราชา ชลบุรี 
038-290246 , 02-2670685 - 

55 บริษัท โพรเทคทีฟ เทคโนโลยี จ ากัด 208 หมู่7 ต าบลท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 037-414096-9 - 

56 บริษัท เซาท์แลนด์โปรดัค จ ากัด 
เลขที่ 99/8 ถนน สายเอเชีย (หาดใหญ่-สามเเยกคูหา )   

ต าบล ท่าช้าง บางกล ่า สงขลา 
074342777 - 
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ล าดับ ชื่อกิจการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 

57 
บริษัท เซฟสกิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
เลขที่ 119 ถนนกาญจนวนิช ต าบลพะตง หาดใหญ่ 

สงขลา 
074-291008-14 , 074-

291576-80 , 074-291263 
074-291006 , 074-

291580 

58 บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จ ากัด เลขที่ 88/8 หมู่ 2 ต าบลก าแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 074-584222 074-584223 

59 
บริษัท ดิปป์เปค โปรดักส์ (ประเทศไทย) 

จ ากัด 
82/2 หมู่9 ถนนพชรบ้านในไร่ ต าบลรัตภูมิ ควนเนียง 

สงขลา 
074-302100 074-302111 

60 บริษัท เอส จี เอ็ม พี จ ากัด 
181 หมู่ 6 ถนน เอเชีย  ต าบล ก าเเพงเพชร รัตภูมิ 

สงขลา 
074498594 - 

61 บริษัท ออมนิเกรซ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่ 641 หมู่ 5 ซอยกาญจนวนิช ต าบลบ้านพรุ 

หาดใหญ่ สงขลา 
074-217280 - 

62 บริษัท ยูนิโกลฟส์ จ ากัด 
เลขที่ 30/2 หมู่ 4 ซอยสุราษธานี ต าบลเขาหัวควาย 

พุนพิน สุราษฎร์ธานี 
077-312941 - 

63 บริษัท เฮลตี้ โกล์ฟ จ ากัด หมู่ 7 ต าบลล าทับ ล าทับ กระบี่ 075643319,0935781255 - 

64 บริษัท ไทยฮ้ัวยางพารา จ ากัด (มหาชน) 
168/1 หมู่ 4 ถนนวังทอง-เนินมะปราง ต าบลดินทอง วัง

ทอง พิษณุโลก 
02-2740471-7 - 
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ล าดับ ชื่อกิจการ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร 

65 บริษัท เเฮปปี้ เเฮนด์ โกลฟ จ ากัด 43/2 หมุ่ 1ต าบล บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 0877443142 - 

หมายเหตุ จากข้อมูลการส ารวจผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง ณ เดือนกรกฎาคม 2558 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้
ยางพารา 
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