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เสนดายยางยืด (rubber tread) เปนสวนประกอบสําคัญที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกาย 

ต้ังแตการใชงานในการผลิตถุงเทา ถุงนอง ขอบกางเกง ชุดช้ันใน เปนตน นอกจากน้ี ยังนําไปใชในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

เชน วัสดุทางการแพทย 
  

เสนดายยางยืดสามารถแบงตามชนิดของยางที่ผลิตได 2 ชนิด คือ 

1. latex thread เปนเสนดายยางที่ไดจากการเอ็กซทรูดนํ้ายางลงในอางจับตัว เสนดายยางที่ไดจะมี 

หนาตัดกลม (round thread) 

2. cut thread ผลิตจากยางแหง โดยทําแผนยางบางดวยเครื่องคาเลนเดอร (calendar) แลววัลคาไนซ 

จากน้ันตัดเปนเสน เสนดายยางที่ไดจะมีหนาตัดสี่เหลี่ยม (square thread or rectangular thread) แตไมคอย

ไดรับความนิยมในประเทศไทยมากนัก  
 

เสนดายยางยืดสามารถแบงตามการใชงานได 2 ชนิด คือ 

1. ชนิดใชงานทั่วไป คือ เสนดายยางที่ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหม (textile and garment 

Industries) เชน ยางขอบกางเกงใน เสื้อช้ันใน ถุงเทา ถุงนอง เปนตน  

2. ชนิดใชงานพิเศษ คือ เสนดายยางที่ใชในวัสดุทางการแพทย เชน ผายืดรัดตามสวนตางๆ ของรางกาย

เพ่ือปองกันการเคลื่อนไหวที่กอใหเกิดการบาดเจ็บของรางกาย เปนตน     
 

วัตถุดิบที่สําคัญที่ใชในการผลิตเสนดายยางยืดในประเทศไทย ประกอบดวย 

1. นํ้ายางขน (concentrated latex) ซึ่งถือเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตเสนดายยางยืด เน่ืองจากมีสมบัติ

เดนหลายประการ เชน มีความยืดหยุน มีความทนตอแรงดึง (tensile strength) และแรงฉีกขาด (tear strength) ไดดี 

อีกทั้งเปนวัตถุดิบที่มีในประเทศเปนจํานวนมาก ซึ่งผูผลิตสามารถรับซื้อนํ้ายางขนจากโรงงานผลิตนํ้ายางขน หรือ 

บางรายผลิตนํ้ายางขนเอง  

2. ยางสังเคราะห (synthetic rubber) ใชในการผลิตเสนดายยางยืดบางชนิดเพ่ือนําไปใชกับผลิตภัณฑ

เครื่องแตงกายที่ตองการคุณสมบัติพิเศษ ยางสังเคราะหที่ใชสวนใหญจะเปนยางพอลิยูริเทน หรือ PU 

3. สารเคมีตางๆ เชน สารชวยในการคงรูป สารตัวเรง สารตัวเติม สารปองการยางเสื่อมสภาพ เชน กํามะถัน 

ZMBT, ซิงกออกไซด, โพแทสเซียมคลอเรต, ไททาเนียมไดออกไซด เปนตน  
 

สําหรับยางสังเคราะหและสารเคมีตางๆ สวนใหญนําเขาจากตางประเทศ  
  

สามารถอานรายละเอียดผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตไดที่ 

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

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเสนดายยางยืด 
 

ในป 2558 ผูประกอบการผลิตเสนดายยางยืดมีจํานวน 14 ราย ประมาณรอยละ 50 ต้ังอยูในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล ที่เหลืออยูในภาคตะวันออก ผูผลิตเสนดายยางยืดเกือบทั้งหมดเปนบริษัทของคนไทย และมีบริษัท

รายใหญเพียงไมกี่ราย สวนใหญเปนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เครื่องจักรผลิตเสนดายยางยืดที่ผานมาตอง

นําเขาจากตางประเทศ แตในปจจุบันผูผลิตสามารถสรางเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพไดทัดเทียมกับเครื่องจักรนําเขา 

และสามารถประยุกตใชเคร่ืองจักรที่ผลิตในประเทศไดเปนอยางดี 0

1 แสดงรายช่ือผูประกอบการเสนดายยางยืด 

ดังตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1 ผูผลิตเสนดายยางยืดในประเทศไทย  
 

ชื่อบริษัท ที่ต้ังโรงงาน 
เคร่ืองจักร 

(แรงมา) 

เงินทุน 

(ลานบาท) 

1. บริษทั คอนเท็กซอีลาสติค จาํกัด สมุทรสาคร 334.80 HP 1.5 
2. บริษทั เดกซซั่น จํากัด สมุทรปราการ 792.33 HP 12.6 
3. บริษทั ไทยฟลาเท็กซ จํากัด (มหาชน)  สมุทรสาคร 9,256.07 HP 95 
4. บริษทั ไทย เหวยยี่ การเมนท แอนด วีฟวิ้ง จํากัด  ชลบุรี  1,985.75 HP 47.3 
5. บริษทั ไทยอลิาสติก จํากัด  นนทบุร ี 238.75 HP 407 
6. บริษทั แน็ชเชอรัลรับเบอรเธร็ด จํากัด  ชลบุรี 45,889.70 HP 715.9 
7. บริษทั ยูเนี่ยนไพโอเนียร จํากัด (มหาชน)  ฉะเชิงเทรา 650 HP 85.5 
8. บริษทั เรยอนเทกซ คอรปอเรชั่น จํากัด  ระยอง 23,753.06 HP 520 
9. บริษทั รอนเด็กซ (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง - - 
10. บริษัท ลองเท็กซรับเบอรอนิดัสตรี จํากัด สมุทรสาคร  7,037.25 HP 78.4 
11. บริษัท เวิลด เฟล็กซ จํากัด (มหาชน) ระยอง 7,928.00 HP 98 
12. บรษิัท สยามอีลาสติคอุตสาหกรรม จํากัด กรงุเทพฯ 235.00 HP 14 
13. บริษัท เอเซียฟลา จํากัด ปราจีนบุร ี -  200 
14. บริษัท เอช วี ฟลลา จํากัด สมุทรสาคร 57,390.54 HP 1,142 

 

ที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ปรับปรุง พ.ศ. 2558  

ภาพรวมปริมาณการผลิตเสนดายยางยืดในประเทศไทย 
 

ปริมาณการผลิตเสนดายยางยืดในประเทศไทยข้ึนกับความตองการของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแตงกาย

ซึ่งเปนอุตสาหกรรมผูใชหลัก ตารางที่ 2 แสดงปริมาณการผลิตและจําหนายเสนดายยางยืดของไทยในชวงระหวาง

ป 2554-2558  

 
 

                                                            
1
 ที่มา: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง”, สํานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม, ตุลาคม 2555.  
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ตารางที่ 2 ปรมิาณการผลิตเสนดายยางยืดของไทยระหวางป 2554-2558 
 

 

 

ในการสํารวจปริมาณการผลิตเสนดายยางยืดของผูประกอบการโดยสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใน

ระหวางป 2554-2558 พบวา การผลิตขยายตัวเพ่ิมขึ้นตอเน่ืองต้ังแตป 2555 จนถึงป 2557 โดยในป 2556  

มีปริมาณการผลิตถึง 420.59 ลานเมตร มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.95 ซึ่งสอดคลองกับการจําหนายที่

ขยายตัวเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการขยายตัวของภาคการผลิตและการสงออกเครื่องแตงกายที่เปนแรงหนุนสําคัญ 

อยางไรก็ตาม การผลิตเสนดายยางยืดกลับมาหดตัวในป 2558 โดยลดลงรอยละ 9.27 สาเหตุสวนหน่ึงมาจาก

ปจจัยเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศที่ชะลอตัว คนจับจายใชสอยลดลง สงผลทําใหความตองการ

เสนดายยางยืดของอุตสาหกรรมผูใชลดลงตามไปดวย      

 

การผลิต 2554 2555 2556 2557 2558

การผลิต (เมตร) 377,170,496  386,024,591  420,591,122  431,045,673  394,124,152  

                                % ∆ -6.74 2.35 8.95 2.49 -8.57

         สํารวจผูผลิตยางยืดจํานวน 6 ราย
ที่มา:   ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 


