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ยางลอเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตและเสริมสรางสมรรถนะใหกับรถ แบงตามการใชงานได

หลายประเภท เชน ยางลอรถยนตน่ัง/ยางลอรถปกอัพ ยางลอรถบรรทุก ยางลอรถจักรยานยนตและรถจักรยาน 

ยางลอรถใชในอุตสาหกรรม และยางลอรถใชในการเกษตร  
 

หากจําแนกตามโครงสรางของยางลอที่ผลิตสามารถแบงออกได 2 ประเภท ไดแก 
  
  

1. โครงสรางยางลอชนิดผาใบ (bias tyre) โครงยางประกอบดวยผาใบหลายช้ัน แตละช้ันวางสลับกันและ

ตัดกันเปนมุม 40-65 องศา กับเสนรอบวงยาง และมีช้ันของผาใบเสริมหนายาง (breaker) 1-2 ช้ัน คาดยึดโครงยางไว 

ยางลอชนิดน้ีใชกับรถบรรทุกหรือรถโดยสารขนาดใหญที่ตองการรับนํ้าหนักมากๆ เชน รถบรรทุกหรือรถโดยสาร 

2. โครงสรางยางลอเสริมใยเหล็กหรือยางลอชนิดเรเดียล (radial tyre) โครงยางเปนเสนลวดเหล็ก 1 ช้ัน 

วางทํามุม 90 องศา กับเสนรอบวงยางหรือเสนลวดแตละเสน และมีช้ันของเข็มขัดรัดหนายาง (belt) ซึ่งเปนเสนลวด

เหล็กกลา 4 ช้ัน คาดยึดโครงยางไว ยางชนิดน้ีมีคุณภาพสูงทั้งดานการยึดเกาะถนน การทนตอการสึกกรอน และ

ความปลอดภัย จึงใชกับรถที่ตองการความเร็ว เชน รถยนตน่ังสวนบุคคล รถจักรยานยนต แตอยางไรก็ตาม ยางลอ

ชนิดน้ีใชเทคโนโลยีการผลิตและเงินลงทุนดานการผลิตสูง 
 

วัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตประกอบดวย 
 

1. ยางธรรมชาติ (natural rubber) เปนสวนประกอบที่สําคัญในการผลิตยางลอรถยนต สวนใหญใช 

ยางแผนรมควัน และยางแทง (STR10 และ  STR20) ยางน้ีมีความยืดหยุน ทนตอแรงดึงไดดี และระบายความรอนได

ดี ซึ่งเปนยางที่ไดจากโรงงานในอุตสาหกรรมแปรรูปยางข้ันตนในประเทศไทย    

2. ยางสังเคราะห (synthetic rubber) มีสมบัติทนความรอนไดดีกวายางธรรมชาติ แตสมบัติทางดาน

ความแข็งแรงและความยืดหยุนดอยกวายางธรรมชาติ ยางสังเคราะหที่ใช ไดแก ยางสไตรีนบิวทาไดอีน หรือยาง

เอสบีอาร (styrene-butadiene rubber; SBR) และยางบิวทาไดอีน หรือยางบีอาร (butadiene rubber; BR)  

3. ผงเขมาดํา (carbon black) เปนผลิตภัณฑที่ไดจากนํ้ามันดิบ มีสมบัติชวยใหยางแข็งแรงขึ้น เพ่ือเพ่ิม

ความทนทานของยาง และทนตอรอยขีดขวนตางๆ 

4. ผาใบไนลอน หรือผาใบโพลีเอสเตอร ชวยใหยางลอมีความแข็งแรง และทนทานมากขึ้น รวมทั้งรับแรง

กระแทกไดดี  

5. เสนลวด (bead wire) สําหรับทําขอบวงลอ ชวยใหโครงยางยานพาหนะมีความแข็งแรง   

6. สารเคมีอ่ืนๆ เชน สารชวยทําใหยางคงรูป (vulcanizing agent) เชน กํามะถัน สารปองกันยางเสื่อมสภาพ 

(protective agent) เชน สารตานโอโซน สารชวยในกระบวนการผลิต เชน นํ้ามัน และสารอ่ืนๆ 

วัตถุดิบผงเขมาดํา สวนใหญผูผลิตซื้อจากโรงงานผลิตเขมาดําในประเทศ สวนยางสังเคราะห ผาใบไนลอน 

เสนลวดขอบยาง และสารเคมีอ่ืนๆ ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 40 ของวัตถุดิบในการผลิตยางลอสวนใหญนําเขาจาก

ตางประเทศ  
 

สามารถอานรายละเอียดสวนประกอบผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตไดที่ 

 http://rubber.oie.go.th/file/RIU-tyre.pdf   
 

http://rubber.oie.go.th/file/RIU-tyre.pdf
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 สถานการณการผลิต 
 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมยางลอ 
 

จํานวนผูประกอบการผลิตยางลอในประเทศไทยจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมในป 2558 มีประมาณ  
24 ราย ประกอบผูผลิตยางลอรถยนตน่ัง/รถกระบะ ยางลอรถบรรทุกและรถโดยสาร จํานวน 12 ราย (บางรายผลิต 
ยางลอรถจักรยานยนต/จักรยานดวย) ผูผลิตยางลอรถจักรยานยนต/จักรยาน จํานวน 14 ราย  โดยโรงงานผลิตต้ังอยูใน
เขตปริมณฑลถึงรอยละ 70 ภาคตะวันออกรอยละ 23 และภาคกลางรอยละ 7 

 

ผูผลิตยางลอในประเทศไทยมีทั้งบริษัทขามชาติขนาดใหญที่เขามาประกอบกิจการในประเทศไทยและบริษัท

ของคนไทยเอง โดยบริษัทตางชาติมีหลายรายแตเปนผูผลิตยักษใหญของโลกประมาณ 5 ราย คือ บริษัทไทยบริดจสโตน 

บริษัท กูดเยียร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท สยามมิชลิน จํากัด บริษัท โยโกฮามา ไทรแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด 

และบริษัท ซูมิโตโม รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด เนนผลิตยางยานพาหนะคุณภาพสูงและไดรับการสนับสนุน 

ดานเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัทแมในตางประเทศ ซึ่งมีการทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง ซึ่งสวนใหญ

ผลิตยางลอเรเดียล สําหรับบริษัทผูผลิตของคนไทยสวนใหญมีขนาดกลางและขนาดเล็ก สวนใหญผลิตยางลอไบแอส 

เน่ืองจากมีขอจํากัดดานเงินทุน และเทคโนโลยีสวนใหญใชเทคโนโลยีที่คนควาขึ้นเองและเทคโนโลยีเครื่องจักรที่

นําเขามา มีทั้งกลุมผูผลิตยางลอรถกระบะ ยางลอรถบรรทุก/รถโดยสาร ยางลอรถแทรคเตอร และยางลอสําหรับรถยก 

และกลุมผูผลิตยางลอรถจักรยานยนตและรถจักรยาน โดยกําลังการผลิตยางลอในประเทศในป 2556 มีประมาณ  

50 ลานเสน (ขอมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) แสดงรายช่ือผูประกอบการยางลอดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผูผลิตยางลอรถยนตในประเทศไทย  

ชื่อบริษัท ประเภทยางลอ 
เคร่ืองจักร 

(แรงมา) 

เงินทุน 

(ลานบาท) 

1. บริษทั กูดเยยีร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  
    (สหรัฐอเมรกิ) 

รถยนตทกุชนิด,  
เครื่องบิน 

24,572.19HP 1,079 

2. บริษทั ซูมิโตโม รับเบอร (ไทยแลนด) จํากดั (ญี่ปุน) รถยนตทกุชนิด,  
ยาง off-road 

39,175.72 HP - 

3. บริษทั ดีสโตน อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (ไทย) รถยนตทกุชนิด,  
รถใชในอตุสาหกรรม

และการเกษตร, 
รถจกัรยานยนต/

จักรยาน  

33,097.50 HP 652 

4. บริษทั ไทยบริดจสโตน จํากดั (ญี่ปุน)  รถยนตทกุชนิด,  
เครื่องบิน 

186,084.68HP 6,413 

5. บริษทั แม็กซิส อินเตอรเนชัน่แนล จํากัด (ไตหวัน)  รถยนตทกุชนิด, รถ
ใชในอตุสาหกรรม 

56,035.86 - 

6. บริษทั วีรับเบอร คอรปอเรชั่น จํากัด (ไทย)   รถยนตทกุชนิด,  
รถใชในอตุสาหกรรม

และการเกษตร, 
รถจกัรยานยนต/

39,219.68HP 928 
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ชื่อบริษัท ประเภทยางลอ 
เคร่ืองจักร 

(แรงมา) 

เงินทุน 

(ลานบาท) 

จักรยาน 
7. บริษทั ยางโอตานิ จํากดั (ไทย)  รถยนตนั่ง, 

รถบรรทุก,  
ยาง off-road  

21,698.21 HP  1,528 

8. บริษทั โยโกฮามา ไทร แมนแูฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) 
จํากัด (ญี่ปุน) 

รถยนตทกุชนิด 24,187.00 HP - 

9. บริษทั สยามมิชลิน จํากัด (ฝรั่งเศส) รถยนตทกุชนิด, 
รถจกัรยานยนต/

จักรยาน, ยาง off-
road, เครื่องบนิ 

87,583.84HP  16,614 

10. หางหุนสวน ป.สยามอุตสาหกรรมยาง (ไทย) รถยนตทกุชนิด,  
รถใชในอตุสาหกรรม

และการเกษตร 

18,150.28 HP 1,230 

11. บริษัท เอส.อาร.ไทร จํากัด รถยนตทกุชนิด,  
รถใชในอตุสาหกรรม

และการเกษตร 

10,900.00 HP 784 

12. บริษัท ไฮฮโีร จํากัด (ไทย) รถบรรทุก/ 
รถโดยสาร, 
การเกษตร 

15,353.40 HP 325 

 

ที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ภาพรวมปริมาณการผลิตยางลอในประเทศ (เฉพาะยางนอก) 
 

ภาพรวมการผลิตยางลอของไทยในชวงระหวางป 2553-2557 จากการสํารวจผูประกอบการยางลอโดย

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ปรมิาณการผลิตยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร  

ยางนอกจักรยานยนต และยางนอกอ่ืนๆ ระหวางป 2553-2557 
 

 
 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ในระหวางป 2553-2557 ยางนอกรถยนตน่ัง/รถกระบะซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มี
มูลคาทางการตลาดสูงสุด มีการผลิตมากที่สุดเมื่อเทียบกับยางนอกกลุมอ่ืนๆ และมีปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนต้ังแต 
ป 2553 จนถึงป 2556 โดยในป 2553 มีปริมาณการผลิตสูงถึง 24,102,297 เสน มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนถึงรอยละ 
30.89 แตกลับมาหดตัวเล็กนอยในป 2557 สําหรับยางนอกรถจักรยานยนต/จักรยานมีปริมาณการผลิตมากเปน
อันดับ 2 ภาพรวมมีทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง โดยขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากในป 2555 ถึงรอยละ 20.98 ในขณะที่การผลิต
ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร และยางนอกอ่ืนๆ มีทิศทางเดียวกัน โดยหดตัวต้ังแตป 2554 จนถึงป 2557 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในป 2557 กลุมยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสารลดลงมากถึงรอยละ 24.88 และที่เห็นเดนชัด
ที่สุดคือในป 2554 การผลิตยางนอกเกือบทุกกลุมหดตัวและชะลอตัวสําหรับยางนอกรถยนตน่ัง เน่ืองจากไดรับ
ผลกระทบจากปญหานํ้าทวมครั้งใหญ ผูผลิตรถยนตรายใหญปดโรงงานช่ัวคราว จึงสงผลกระทบตอผูผลิตยางลอ
รถยนตตามไปดวย    

  

 

ประเภท 2553 2554 2555 2556 2557

ยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ (เสน) 24,102,297 24,417,872 26,513,449 28,716,874 28,592,411 

% ∆ 30.89 1.31 8.58 8.31 -0.43

ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร (เสน) 5,732,299   4,899,193   4,806,959   4,358,000   3,273,736   

% ∆ 15.93 -14.53 -1.88 -9.34 -24.88

ยางนอกรถจักรยานยนต (เสน) 18,868,523 18,831,059 22,781,429 22,815,901 22,163,331 

% ∆ 13.07 -0.20 20.98 0.15 -2.86

ยางนอกอื่นๆ (เสน) 748,173     658,256     588,385     564,559     560,158     

% ∆ 56.74 -12.02 -10.61 -4.05 -0.78

        สํารวจผูผลิตยางนอกรถยนตนั่ง/รถกระบะ 10 ราย ยางนอกรถบรรทุก/รถโดยสาร 9 ราย ยางนอกรถจักรยานยนต  8 ราย

        ยางนอกอื่นๆ 5 ราย 

ที่มา:  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 


