
 

ถุงมือยางมีการใชงานหลากหลาย เชน ใชในวงการแพทย ใชในอุตสาหกรรม และใชใน

ครัวเรือน ผูผลิตถุงมือยางจึงตองผลิตถุงมือยางตามความตองการตลาด ซึ่งสามารถจําแนก

ประเภทตามลักษณะการใชงานได 3 แบบ คือ  
 

1. ถุงมือยางที่ใชในการแพทย (medical glove) สามารถแบงได 2 ประเภท คือ  

1) ถุงมือที่ใชในการผาตัด (surgical glove) ถุงมือชนิดน้ีจะมีเน้ือบาง แข็งแรง ยาวถึงขอศอก 

ขั้นตอนการผลิตทีส่ําคัญคือกระบวนการฆาเช้ือซึง่ตองใชรังสแีกมมา  ทําใหมีราคาคอนขางแพง  การบรรจุหีบหอจะมี

ความประณีตกวาถุงมือแบบอ่ืน เน่ืองจากตองปลอดเช้ือ 100% ตองสะดวกเวลาแกะใช  และปกติจะไมมีการนํา

กลับมาใชใหม 

2) ถุงมือที่ ใช ในงานตรวจโรคทั่ วไป (examination glove) ถุงมือน้ีจะมีชนิดแบบที่มีแป ง

(powdered) และไมมีแปง (non-powdered) ถุงมือชนิดที่มีแปงจะสวมใสไดงาย แตก็อาจกอใหเกิดปญหาการแพ

โปรตีนในถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือชนิดไมมีแปงจึงเปนที่นิยมมากขึ้น ถุงมือชนิดน้ีจะไมมีขางซายขางขวา มีความบาง 

กระชับมือ ความยาวอยูแคขอมือ การผลิตตองออกแบบใหเหมาะกับการใชงาน คือสวมใสงาย และเปนถุงมือที่ใช 

ครั้งเดียวแลวทิ้งเพ่ือปองกันการกระจายของเช้ือโรค ซึ่งมีราคาถูกกวาถุงมือที่ใชในงานผาตัด 
  

2.  ถุงมือยางสําหรับใชในครัวเรือน (household glove) ถุงมือชนิดน้ีจะมีขนาดใหญ แข็งแรงทนทาน  

เน้ือหนากวาถุงมือยางที่ใชในการแพทย เน่ืองจากตองสัมผัสกับนํ้า ผงซักฟอก หรือนํ้ายาทําความสะอาดตางๆ  

จะออกแบบใหมีอายุใชงานไดนาน และมักมีการออกแบบใหมีสีสันสวยงาม สวมใสสบาย นุมมือ บรรจุหีบหออยาง

ประณีตสวยงามเพ่ือดึงดูดความตองการใชเพราะเปนสินคาอุปโภคบริโภค  
 

3. ถุงมือยางที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม (industrial glove) เชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ไฟฟา เคมี 

อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ถุงมือประเภทน้ีจะมีขนาดใหญ แข็งแรง หรือมีสมบัติพิเศษเชนไมนําไฟฟา และมีความทนทาน

ตอการใชงานในโรงงานอุตสาหกรรม การบรรจุหีบหอไมจําเปนตองสวยงาม เน่ืองจากไมใชสินคาสําหรับผูบริโภค  
 

วัตถุดิบสําคัญที่ใชในการผลิตประกอบดวย  
 

1. นํ้ายางขน (concentrated latex) ซึ่งถือเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตถุงมือยาง สวนใหญจะใช 

นํ้ายางขนชนิด 60 เปอรเซ็นต โดยทั่วไปกระบวนการผลิตนํ้ายางขนในประเทศจะใชหลักการปนแยกดวย

เครื ่องป นแยกหรือเครื่องเซนตริฟวส นํ้ายางขนมีสมบัติดานความยืดหยุน มีความทนตอแรงดึง (tensile 

strength) และแรงฉีกขาด (tear strength) ไดดี ระบายความรอนไดดี มีการสัมผัสที่ดี สวมใสสะดวกสบายกวา 

ถุงมือที่ผลิตจากยางสังเคราะห และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม แตมีขอดอยที่ไมทนตอนํ้ามัน และมีแปง ผูผลิตถุงมือยาง

รายใหญในประเทศไทยมกัจะผลตินํ้ายางขนเอง อีกสวนหน่ึงรับซื้อจากโรงงานผลิตนํ้ายางขนในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ

ถุงมือยางมีการใชวัตถุดิบยางธรรมชาติมากกวารอยละ 90       

2. ยางสังเคราะห (synthetic rubber) นอกจากการใชนํ้ายางขนเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแลว ยังสามารถ

ใชยางสังเคราะหเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเชนเดียวกัน ซึ่งสวนใหญจะใชยางอะครีโลไนไทรลบิวทาไดอีน (NBR) 

หรือยางไนไตรล สวนใหญผูผลิตจะสั่งซื้อจากตางประเทศ ยางไนไตรลมีคุณสมบัติทนทานตอการฉีกขาดไดดี
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เชนเดียวกับนํ้ายางขน มีความทนนํ้ามันและสารเคมี ทนความรอนไดดีกวายางธรรมชาติ ไมมีโปรตีนที่ทําใหแพ  

แตมีขอดอยเรื่องการสัมผัสและการสวมใสไมคอยสะดวกสบายเทาถุงมือที่ผลิตจากนํ้ายางขน 

อยางไรก็ตาม ในชวงป 2010-2011 ซึ่งเปนชวงที่ยางธรรมชาติมีราคาสูงมาก ผูประกอบการไทยหันมา

ผลิตถุงมือจากยางไนไตรลมากขึ้น ประกอบกับราคายางไนไตรลไมผันผวนมากนักและมีตนทุนถูกวานํ้ายาง

ธรรมชาติ อีกทั้งผลิตไดสะดวกกวา มีปญหานอยกวาเน่ืองจากมีคุณสมบัติที่แปรปรวนนอยกวา และไมมีปญหา

เรื่องการแพโปรตีนในนํ้ายางธรรมชาติ จึงทําใหมีการใชนํ้ายางไนไตรลในการผลิตถุงมือโดยเฉพาะถุงมือตรวจโรคที่

เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ปจจุบันเริ่มมีการใชนํ้ายางไนไตรลในการผลิตถุงมือตรวจโรคมากกวานํ้ายางธรรมชาติแลว  

3. สารเคมีตางๆ เชน สารชวยนํ้ายางจับตัว (coagulant) กํามะถัน ซิงกออกไซด สารตัวเรง สารปองกันยาง

เสื่อมสภาพ เปนตน ซึ่งสูตรสารเคมีที่ใชจะแตกตางไปตามประเภทของถุงมือที่ผลิต สารเคมีตางๆ สวนใหญผูผลิต

สั่งซื้อจากตางประเทศ   
  

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

 สถานการณการผลิต 
 

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมถุงมือยาง 
 

อุตสาหกรรมถุงมือยางเปนอุตสาหกรรมที่มีผูผลิตจํานวนมากและมีการแขงขันสูง จากขอมูลของกรม

โรงงานอุตสาหกรรมในป 2558 มีจํานวนผูผลิตประมาณ 46 ราย สวนใหญอยูในเขตภาคใต ซึ่งมีจํานวน 16 ราย 

(รอยละ 34.78)  รองลงมาคือ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 13 ราย (28.26) ภาคตะวันออก 12 ราย (รอยละ 26.09) 

ภาคกลาง 4 ราย (รอยละ 8.7) และภาคเหนือ 1 ราย (รอยละ 2.17) มีกําลังการผลิตประมาณ 56,000 ตันตอป 

(ขอมูลจาก http://yang.most.go.th)  ตารางที่ 1 แสดงรายช่ือผูประกอบการถุงมือยางรายสําคัญ 
 

ผูประกอบการถุงมือยางที่มีโรงงานผลิตขนาดใหญสวนใหญจะเปนการลงทุนโดยบริษัทขามชาติซึ่งใช 

เงินลงทุนสูง ในขณะที่โรงงานผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กเปนกิจการที่ลงทุนโดยคนไทย ซึ่งโรงงานผลิตถุงมือยาง

ของไทยสวนใหญ (ประมาณรอยละ 90 ) ผลิตถุงมือยางประเภทที่ใชในการตรวจโรค เน่ืองจากเปนถุงมือที่ผลิตได

งายที่สุด ใชเวลาในการผลิตสั้นและเปนที่ตองการของตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดานความสามารถใน 

การผลิตน้ัน ผูผลิตรายใหญจะมีการใชเทคโนโลยีที่ดีกวารายเล็ก มีการใชเครื่องจักรขนาดใหญที่มีประสิทธิภาพ  

แมจะมีจํานวนผูผลิตรายใหญไมมาก แตมีกําลังการผลิตรวมกันมากกวาครึ่งหน่ึงของกําลังการผลิตรวมทั้งประเทศ 

สวนผูผลิตรายเล็กมักใชเทคโนโลยีที่ตํ่ากวา ทําใหคุณภาพและประสิทธิภาพดอยกวาผูผลิตมาเลเซียประมาณ 2 เทา0
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1 รายงานฉบับสมบูรณ โครงการ "ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพ่ือการเพ่ิม Value Creation อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขัน " สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มีนาคม 2551. 
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ตารางที่ 1 ผูผลิตถุงมือยางรายสําคัญในประเทศไทย  

ชื่อบริษัท ที่ต้ังโรงงาน 
เคร่ืองจักร 

(แรงมา) 

เงินทุน 

(ลานบาท) 

1. บริษทั เกรท โกลฟ (ไทยแลนด) จํากัด ภูเก็ต 28,109.99 HP 185.00 
2. บริษทั คารดแินล เฮลท 222 (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง - 2,994.01 
3. บริษทั เซฟกลัฟ จํากัด สุราษฎรธาน ี 6,149.00 HP 170.00 
4. บริษทั ดอกเตอร บู จํากัด ชลบุรี 8,156.72 HP 127.00 
5. บริษทั ทอปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด) จํากดั สงขลา 2,214.00 HP 438.60 
6. บริษทั ไทยกอง จํากัด ตรัง 122,256.00 HP 3,200.00 
7. บริษทั ไทยรบัเบอร เอช พี เอ็น อาร จํากัด สงขลา 10,187.50 HP 160.00 
8. บริษทั ไทยอะตอมโกลฟส จาํกัด ระยอง - 136.11 
9. บริษทั เมอรกาโต เมดิคัล (ไทยแลนด) จํากดั สงขลา 983.00 HP 191.26 
10. บริษัท วัฒนชัยรับเบอรเมท จํากดั ชลบุรี 17,195.11 HP 4,581.86 
11. บริษัท สยามเซมเพอรเมด จํากัด สงขลา 60,446.00 HP 2,382.40 
12. บรษิัท อินโนเวทีฟ โกลฟส จํากัด สงขลา 20,057.50 HP 350.00 
13. บริษัท เอ็ม.อาร.ไอ. จํากัด ชลบุรี 98.75 HP 204.50 
14. บริษัท เอส.ที.(ไทยแลนด) จํากัด ชลบุรี 1,888.97 HP 130.00 
15. บรษิัท เฮลตี ้โกลฟ จํากดั กระบี ่ 27,071.30 HP 190.00 
 

ที่มา:  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ปรับปรุง พ.ศ. 2558  

ภาพรวมปรมิาณการผลิตถุงมือยางในประเทศ  
 

แตกอนประเทศไทยมีการผลิตถุงมือยางไมมากนัก ทําใหตองนําเขาจากตางประเทศเปนสวนใหญ จนกระทั่ง

เมื่อประมาณเกือบสามสิบปมาน้ีประเทศไทยเริ่มมีการผลิตถุงมือยางเพ่ือใชในประเทศมากขึ้น เน่ืองจากไดประโยชน

จากการมีวัตถุดิบนํ้ายางขนเปนจํานวนมาก การฟนตัวของอุตสาหกรรมที่ตองใชถุงมือยางในกระบวนการผลิต อาทิ 

อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการใหความสําคัญกับการรักษาสุขอนามัยทั้งใน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนมากขึ้น ประกอบกับการขยายตัวดานสาธารณสุขและการแพทย รัฐบาลจึงทําการ

สงเสริมการลงทุนในการผลิตถุงมือยาง ทําใหตางชาติเริ่มเขามาลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะผูประกอบการจากประเทศ

มาเลเซีย เน่ืองจากขาดวัตถุดิบนํ้ายางขนในประเทศ และเริ่มมีการถายทอดเทคโนโลยีมากขึ้น ถุงมือยางที่มีการผลิต

ในประเทศไทยมากที่สุดคือ ถุงมือที่ใชในการตรวจโรค รองลงมาคือ ถุงมือที่ใชในการผาตัด ถุงมือที่ใชในครัวเรือน 

และถุงมือที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรม 

ภาพรวมการผลิตถุงมือยางในชวงระหวางป 2554-2558 จากการสํารวจผูประกอบการยางลอโดยสํานักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม ดังตารางที่ 2   
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ตารางที่ 2 ปรมิาณการผลิตถุงมือยางระหวางป 2554-2558 
 

 

ภาพรวมการผลิตถุงมือยางในประเทศในชวงระหวางป  2554-2558 มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง  
โดยในป 2557 ขยายตัวเพ่ิมขึ้นมากที่สุด รอยละ 8.94 เน่ืองจากตลาดในประเทศและตางประเทศขยายตัว  
อยางไรก็ตาม ในป 2558 การผลิตหดตัวลงมาก ผลจากตลาดตางประเทศหดตัว โดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดสหรัฐฯ  
ซึ่งเปนตลาดหลักของไทย สาเหตุสําคัญเน่ืองจากตลาดหันไปใชถุงมือที่ผลิตจากยางสังเคราะหมากขึ้น เน่ืองจาก
ประเด็นการแพโปรตีนในยางธรรมชาติที่ตลาดใหความสําคัญมากขึ้น และในระยะหลังผูผลิตมีการปรับปรุง
คุณสมบัติของถุงมือยางไนไตรลอยางตอเน่ืองจนใกลเคียงกับถุงมือยางธรรมชาติ ประกอบกับมีราคาขายที่แขงขันได 
สงผลใหความตองการถุงมือยางไนไตรลเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว        
 

 

การผลิต 2554 2555 2556 2557 2558

การผลิต (ลานชิ้น) 19,600       19,822       21,029       22,908       18,928       

% ∆ 4.18 1.13 6.09 8.94 -17.37

        สํารวจผูผลิตถุงมือยางจํานวน  13 ราย

ที่มา:  ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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