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ผลติภัณฑย์างกอ้น 

Plant Capacity

(Tons per Year)

Technology

E-SBR 70,000 Japan Synthetic Rubber

S-SBR 50,000 Japan Synthetic Rubber

Y2013

Plant Capacity

(Tons per Year)

Technology

Nitrile Latex 110,000 Own-developed based on DRSL

Polyisoprene 4,000 Proprietary

Latex Y2013

ผลติภัณฑน์ ้ายาง 

ธรุกจิยางสงัเคราะห ์ภายกลุม่ BST 



1. จบัตาแนวโนม้ และแผนธุรกจิระยะกลางของผูผ้ลติ 
:: ยางรถยนต ์– จรงิหรอืไม ่อนาคตจ านวนลอ้ ในรถยนตจ์ะลดลง และยางลอ้มนี ้าหนักเบาลง 
:: ถงุมอื – ความตอ้งการเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  

 
2. ความตอ้งการของตลาด (จากมมุมองผูบ้รโิภค และผูผ้ลติ) และผลกระทบทีม่ตีอ่

ความตอ้งการการใชย้างธรรมชาต ิและยางสงัเคราะห ์
:: ยางรถยนต ์– คณุสมบัตทิีด่ขี ึน้ของหนา้ยาง 
:: ถงุมอื – ความแข็งแรง และความนุ่ม 

 
3. ปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกวตัถดุบิ – จรงิอยู ่นวตักรรม เพิม่

ความสามารถการแขง่ขนั แตต่น้ทนุเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถมองขา้มได ้
:: ยางรถยนต ์– จรงิหรอืไม?่ 
:: ถงุมอื – ขอ้เท็จจรงิทีไ่มอ่าจมองขา้ม –น ้ายางธรรมชาต ิหรอืน ้ายางสงัเคราะห ์ตัวไหนทีถ่กูเลอืก 

 
4. การพฒันาอตุสหกรรมในปจัจบุนั และแนวโนม้ในอนาคต 
:: ยางรถยนต–์ เพิม่ความหลากหลายของผลติภัณฑ,์ พันธมติรทางธรุกจิ เพือ่ขยายตลาด และเพิม่
ศักยภาพในการแขง่ขัน 
:: ถงุมอื – ลงทนุเพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพกระบวนการผลติ, การควบรวมกจิการ และทีป่รกึษาทางเทคนคิ 

ตลาดผลติภัณฑย์างโลกปัจจุบัน : การเปลีย่นแปลงและความจ าเป็นในการปรับตัว Rubber 

ประเด็นในการน าเสนอ 



1. จบัตาแนวโนม้ และแผนธุรกจิระยะกลางของผูผ้ลติ 
:: ยางรถยนต ์– จรงิหรอืไม ่อนาคตจ านวนลอ้ ในรถยนตจ์ะลดลง และยางลอ้มนี ้าหนักเบาลง 
:: ถงุมอื – ความตอ้งการเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง  

 
2. ความตอ้งการของตลาด (จากมมุมองผูบ้รโิภค และผูผ้ลติ) และผลกระทบทีม่ตีอ่

ความตอ้งการการใชย้างธรรมชาต ิและยางสงัเคราะห ์
:: ยางรถยนต ์– คณุสมบัตทิีด่ขี ึน้ของหนา้ยาง 
:: ถงุมอื – ความแข็งแรง และความนุ่ม 

 
3. ปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกวตัถดุบิ – จรงิอยู ่นวตักรรม เพิม่

ความสามารถการแขง่ขนั แตต่น้ทนุเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถมองขา้มได ้
:: ยางรถยนต ์– จรงิหรอืไม?่ 
:: ถงุมอื – ขอ้เท็จจรงิทีไ่มอ่าจมองขา้ม –น ้ายางธรรมชาต ิหรอืน ้ายางสงัเคราะห ์ตัวไหนทีถ่กูเลอืก 

 
4. การพฒันาอตุสหกรรมในปจัจบุนั และแนวโนม้ในอนาคต 
:: ยางรถยนต–์ เพิม่ความหลากหลายของผลติภัณฑ,์ พันธมติรทางธรุกจิ เพือ่ขยายตลาด และเพิม่
ศักยภาพในการแขง่ขัน 
:: ถงุมอื – ลงทนุเพือ่ปรับปรุงประสทิธภิาพกระบวนการผลติ, การควบรวมกจิการ และทีป่รกึษาทางเทคนคิ 

ตลาดผลติภัณฑย์างโลกปัจจุบัน : การเปลีย่นแปลงและความจ าเป็นในการปรับตัว Rubber 

ประเด็นในการน าเสนอ อตุสาหกรรมยางรถยนต…์ 
กบัการเปลีย่นแปลง 



ยางรถยนต.์.. กบัการวางมาตรฐาน เพือ่ความเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม Tire Industry 

ประเทศ ฉลากแสดงคณุสมบตัยิางรถยนต ์ มาตรฐานบงัคบั บงัคบัใช ้

 
สหภาพยโุรป 

1. ดา้นการประหยัด
เชือ้เพลงิ 
2. ดา้นการยดึเกาะถนนบน
พืน้เปียก และ 
3. ดา้นการเกดิระดบัเสยีง
จากการเคลือ่นตวัของลอ้รถ 

ประกาศใชข้อ้บงัคบัการตดิฉลากยาง
รถยนต ์ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 
2555 ส าหรับยางรถยนตน่ั์งสว่น
บคุคล และยางรถบรรทกุขนาดเล็ก 
ภายใตข้อ้บงัคบั European 
Regulation (EC) No. 1222/2009 

 
  ญีปุ่่ น 

1. ดา้นการประหยัด
เชือ้เพลงิ และ 
2. ดา้นการยดึเกาะถนนบน
พืน้เปียก  

สมาคมผูผ้ลติยางลอ้แหง่ประเทศ
ญีปุ่่ น (JATMA) เริม่รณรงคต์ดิฉลาก
ดว้ยความสมคัรใจ แสดงคณุสมบตัิ
ยางรถยนต ์ตัง้แตปี่ 2553 

 
  เกาหลใีต ้
 

1. ดา้นการประหยัด
เชือ้เพลงิ และ 
2. ดา้นการยดึเกาะถนนบน
พืน้เปียก  

เริม่รณรงคก์ารตดิฉลากแสดง
คณุสมบตัยิางรถยนตเ์มือ่ปี 2554 
และเริม่บงัคบัใชเ้มือ่เดอืนธนัวาคม 
2555 

 
  
สหรัฐอเมรกิา 

1. ดา้นการประหยัด
เชือ้เพลงิ 
2. ดา้นการยดึเกาะถนนบน
พืน้เปียก และ 
3. ดา้นการเกดิระดบัเสยีง
จากการเคลือ่นตวัของลอ้รถ 

NHTSA ก าหนดมาฐานการทดสอบ
ยางลอ้ ในปี 2553 และคาดวา่จะเริม่
บงัคบัใชใ้นปี 2557 
 
NHTSA - National Highway 
Traffic Safety Administration  

Ref : Opportunities to improve tire Energy Efficiency, icct / http://www.tyrepress.com/News/LEGISLATION/labelling/26070.html   



พัฒนาในขัน้ตอนการออกแบบ โดยอาศัยหลักการ “Large & 
Narrow Concept Tire” เพิม่ประสทิธภิาพของยางประหยัดพลังงาน 
และปรับปรงุเรือ่งความปลอดภัยขณะขบัขี ่

ยางประหยัดพลังงาน และเป็น
ผลติภัณฑเ์ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาผลติภัณฑใ์นขัน้ตอนการออกแบบ และการปรับเปลีย่นวสัดใุน
การผลติยางรถยนต ์โดยอาศัยหลักการ “Air Free Concept Tire” 

ผลติภัณฑเ์ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม ลดการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจก  

พัฒนาในขัน้ตอนการออกแบบ โดยอาศัยหลักการ “Two Distinct 
Rings” เพิม่ประสทิธภิาพของยางประหยัดพลังงาน และความ
ปลอดภัย 

ยางประหยัดพลังงาน และเป็น
ผลติภัณฑเ์ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม 

พัฒนาวตัถดุบิในการผลติยางลอ้ ดว้ย เทคโนโลยไีบโอไอโซพรนี 
(Bio-Isoprene) 

ผลติภัณฑเ์ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม 

บรษัิท แนวทางการพัฒนาผลติภัณฑใ์หม ่ เป้าหมาย 

ลดน ้าหนักยางลอ้ลง 17% และใช ้TPE แทนยางบวิทลิ (IIR) ใน
สว่น Inner liner 

ผลติภัณฑเ์ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม ลดการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจก 

ใชน้ ้ามันผวิสม้ เพิม่ประสทิธภิาพการประหยัดพลังงาน 
ผลติภัณฑเ์ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม และประหยัด
พลังงาน 

97% Fossil Resource-Free Tire Technology เนน้การใชว้ตัถดุบิ
ทีม่าจากธรรมชาต ิ ลดการพึง่พาวตัถดุบิทีผ่ลติจากปิโตรเลยีม 

ผลติภัณฑเ์ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม 

การพัฒนาผลติภณัฑใ์หม…่ของผูผ้ลติยางรถยนต ์Tire Industry 

ยางธรรมชาตใิหม ่– มุง่แสวงหา วตัถดุบิทดแทนยางธรรมชาต ิเชน่  
ยางวายเูล ่และยางรัสเซยีนแดนดไิลออน  

ผลติภัณฑเ์ป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม 



Bridgestone  เนน้เรือ่งยางทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยออกผลติภณัฑภ์ายใตช้ือ่ Ecopia สูต่ลาด 

ผูผ้ลติยางลอ้ตา่งพฒันาผลติภัณฑ ์เพิม่ภาพลกัษณ์ดา้นความเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ยางรถยนตส์เีขยีว ทีไ่ดรั้บการพฒันา
เป็นพเิศษมอบความทนทานเพิม่ขึน้ ปรับปรงุความปลอดภัยดว้ยแรงเสยีดทานทีน่อ้ยลง พรอ้มกบัชว่ยลดอตัราบรโิภคน ้ามนั
ดว้ยการลดการสญูเสยีพลงังานลง  

พฒันาผลติภณัฑ ์

ประหยดัพลงังาน และเพิม่ความปลอดภยั 

พฒันาโครงสรา้ง 

ยางประหยดัพลงังาน เนน้วตัถดุบิ
ธรรมชาต ิ

การพัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่ในอตุสาหกรรมยางรถยนต ์Tire Industry 



Source: Bridgestone’s Medium Term Plan 2013  

Tire Industry การพัฒนาผลติภณัฑ ์ในอตุสาหกรรมยางรถยนต ์



Source: Bridgestone’s Medium Term Plan 2013  

Tire Industry การพัฒนาผลติภณัฑ ์ในอตุสาหกรรมยางรถยนต ์



การพัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่ในอตุสาหกรรมยางรถยนต ์Tire Industry 



การพัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่ในอตุสาหกรรมยางรถยนต ์Tire Industry 



io-Isoprene นวตักรรมยางจากพชืลม้ลกุ B 
  เทคโนโลยไีบโอไอโซพรนี ของ กูด๊เยยีร ์โดยความรว่มมอืกบัดปูองต ์อนิดัสเตรยีล 
ไบโอไซเอ็นเซ็ส ไดพั้ฒนาเทคโนโลยยีางตน้แบบรุน่แรกของกูด๊เยยีรท์ีผ่ลติดว้ย
เทคโนโลยไีบโอไอโซพรนี ซึง่เป็นการน าวสัดชุวีมวลมาใชแ้ทนไอโซพรนีทีเ่ป็น
ผลติภัณฑจ์ากน ้ามันปิโตรเลยีมในการผลติ 

การพัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่ในอตุสาหกรรมยางรถยนต ์Tire Industry 

  ในปี 2555 กู๊ดเยยีร์ไดต้่อยอดนวัตกรรม 
ไบโอไอโซพรีน โดยเริ่มทดสอบยางที่ใช ้
วสัดบุางสว่นดัดแปลงจากพชืลม้ลกุ 

 เป็นพัฒนาการครัง้ส าคัญในอตุสาหกรรม
ชีว เคมีและยาง  นอกจากใชผ้ลิตยาง
สังเคราะห์แลว้ โดยทั่วไป ไอโซพรีนยัง
สามารถใชผ้ลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่าง
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ถุงมือเพทย์ ลูก
กอลฟ์ และสารยดึเกาะต่างๆ ฉะนัน้ ไบโอ
ไอโซพรีนจึงนับเป็นวัสดุที่มีแนวโนม้ที่ดี
มากในอนาคต 



การพัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่ในอตุสาหกรรมยางรถยนต ์Tire Industry 



การพัฒนาผลติภณัฑใ์หม ่ในอตุสาหกรรมยางรถยนต ์Tire Industry 

  ในยางเรเดยีล ยางบวิทลิ ถกูน ามาใชใ้น Innerliner เพือ่กกัเก็บลม 
 

  มกีารปรับปรงุใหย้างบวิทวิ สามารถน ามาใชใ้นสว่นของหนา้ยางได ้โดยมคีณุสมบตั ิ
 การยดึเกาะถนนทีด่ขี ึน้ สง่ผลเรือ่งความปลอดภัย 
 คณุสมบตักิารตา้นทานการหมนุ และความทนทานของหนา้ยาง เทยีบเทา่ไดก้บั

ยางประสทิธภิาพสงูโดยท่ัวไป 

ที่มา: Lanxess, มีนาคม 2556 
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Copolymer : Properties in Tire 
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Copolymer: Properties in Tire 

แนวโนม้…งานวจัิยและพัฒนาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตุสาหกรรมยาง Tire Industry 
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Styrene Butadiene Copolymer 
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Styrene Butadiene Copolymer 

ทีม่า: การจดสทิธบิัตร ฐานขอ้มลู Thomson Reuters โดย Technology Team-BST Group (พฤศจกิายน 2556) 



1. จบัตาแนวโนม้ และแผนธุรกจิระยะกลางของผูผ้ลติ 
:: ความตอ้งการยางธรรมชาต ิและยางสงัเคราะหใ์นอตุสาหกรรมยางรถยนต ์มอีตัราการขยายตัว (ทั่วโลก)
ทีไ่มส่งูมากประมาณ 1.5-2% ตอ่ปี เนือ่งจากความตืน่ตัวเรือ่งสิง่แวดลอ้ม และตน้ทนุการผลติ 

 
2. ความตอ้งการของตลาด (จากมมุมองผูบ้รโิภค และผูผ้ลติ) และผลกระทบทีม่ตีอ่

ความตอ้งการการใชย้างธรรมชาต ิและยางสงัเคราะห ์
:: ผูผ้ลติยางรถยนต ์มุง่เนน้ในการออกแบบผลติภัณฑ ์และการใชว้ตัถดุบิการผลติ เพือ่ปรับปรงุคณุสมบัติ
ของยางรถยนตเ์ป็นไปเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาด 

 
3. ปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกวตัถดุบิ – จรงิอยู ่นวตักรรม เพิม่

ความสามารถการแขง่ขนั แตต่น้ทนุเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถมองขา้มได ้
:: วตัถดุบิทางเลอืก เพิม่ความเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม, ปรับปรงุพัฒนาผลติภัณฑ,์ เพิม่ความมั่นคงทางดา้น
วตัถดุบิในอนาคต  

 
4. การพฒันาอตุสหกรรมในปจัจบุนั และแนวโนม้ในอนาคต 
:: ความรว่มมอืระหวา่งผูผ้ลติวตัถดุบิ และผูผ้ลติยางรถยนต ์ในการแลกเปลีย่น/พัฒนา/ปรับปรงุเทคโนโลย ี
ทัง้ในกระบวนการผลติ และการพัฒนาผลติภัณฑ ์ใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดมากขึน้ 
:: ความรว่มมอืระหวา่งผูผ้ลติรายใหญ ่มมีากขึน้ โดยเนน้การพัฒนาผลติภัณฑร์่วมกัน และในรปูแบบ
เป็นไปเพิม่อ านาจการตอ่รองในการจัดซือ้วตัถดุบิ 
:: ผูผ้ลติรายกลาง และเล็ก เพิม่ความหลากหลายของผลติภัณฑ ์ทา่มกลางการเปลีย่นแปลงของตลาดที่
ผันผวน เพือ่กระจายความเสีย่งของธรุกจิ 

ตลาดผลติภัณฑย์างโลกปัจจุบัน : การเปลีย่นแปลงและความจ าเป็นในการปรับตัว 

สรปุ-อตุสาหกรรมยางรถยนต ์

Tire Industry 



อตุสาหกรรมถงุมอืยาง 



การแพโ้ปรตนีใน
ยางธรรมชาต ิ

 ความตอ้งการใชถ้งุมอืยาง (ยางธรรมชาต ิและยาง
สงัเคราะห)์ ประมาณ 2 แสนลา้นชิน้ในปี 2557 และมอีตัรา
การขยายตัวเฉลีย่ระดับ 10% ตอ่ปี 
 

 มาเลเซยีผลติถงุมอืสูต่ลาด 65%, ไทยและอนิโดนเีซยี
รวมกนัประมาณ 25% 
 

ภาพรวม…อตุสาหกรรมถงุมอืยาง Glove Industry 

แนวโนม้สวมถงุ
มอื 2-3 ชัน้ 

การเพิม่ของประชากร 

ปรมิาณ
การใชถ้งุ
มอืตอ่
ประชากร 
เพิม่ขึน้ 

ปัจจัยสนับสนุนการเตบิโต 
กราฟ : แสดงปรมิาณความตอ้งการของโลกในการใชถ้งุมอืยางตอ่ปี 

ทีม่า: Hartalega Holding Company 2014 Corporate Presentation 



กราฟ:แสดงสดัสว่นการสง่ออกถงุมอืจากประเทศมาเลเซยี 
ระหวา่งถงุมอืยางสงัเคราะห ์และถงุมอืยางธรรมชาต ิ

ทีม่า: Malaysian Rubber Export Promotion Council, มกราคม 2557 

กราฟ : แสดงการน าเขา้ถงุมอืในประเทศสหรัฐอเมรกิา 
(2003-2012) 

 ปรมิาณการใชถ้งุมอืยางธรรมชาตลิดลง จากประเด็นการแพโ้ปรตนี สง่ผลใหส้ว่นแบง่ของถงุ
มอืไนไตรลท์ีผ่ลติจากประเทศมาเลเซยี เพิม่ขึน้จาก 23% ในปี 2552 เป็น 53% ในปี 2556 

77% 69% 
58% 54% 47% 

23% 31% 
42% 46% 53% 

2009 2010 2011 2012 2013 

ถงุมอืยางสงัเคราะห ์ ถงุมอืยางธรรมชาต ิ

น ้ายางธรรมชาต ิหรอืน ้ายางสงัเคราะห…์…ตวัไหนทีถ่กูเลอืก Glove Industry 



 ผูผ้ลติถงุมอืไนไตรล ์มผีลก าไรกอ่นหกัภาษีสงูกวา่ ผูผ้ลติทีใ่ชน้ ้ายางธรรมชาต ิ
 

ทีม่า: Hartalega Holding Company 2014 Corporate Presentation 

* คา่เฉลีย่ของอตุสาหกรรมไดจ้าก ผูผ้ลติรายใหญ ่3 รายซึง่เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์ประเทศมาเลเซยี 

น ้ายางธรรมชาต ิหรอืน ้ายางสงัเคราะห…์…ตวัไหนทีถ่กูเลอืก Glove Industry 

การพัฒนาเทคโนโลยใีนการ
ผลติถงุมอืไนไตรล ์ทีล่ ้าหนา้
กวา่การผลติถงุมอืยาง
ธรรมชาต ิสง่ผลใหม้ตีน้ทนุที่
ต า่กวา่ ทัง้นีถ้งุมอืไนไตรลม์ี
น ้าหนักเบากวา่ ถงุมอืน ้ายาง
ธรรมชาตปิระมาณ 50-65%   

ก าลงัการผลติถงุมอืในประเทศ
มาเลเซยีจะเพิม่ขึน้อกี 12 พันลา้น
ชิน้ ในปี 2557 โดยทัง้หมดจะเนน้
การผลติถงุมอืไนไตรล ์



 
::  

การพัฒนาผลติภณัฑใ์หม…่ของผูผ้ลติถงุมอืยาง Glove Industry 

:: แนวโนม้การพัฒนาผลติภัณฑใ์นอนาคต เป็นไปเพือ่
การลดตน้ทนุการผลติ ผูผ้ลติถงุมอืสว่นใหญมุ่ง่เนน้
ผลติถงุมอืทีม่คีวามบางลดลง จากปัจจบุนั 3-3.5 กรัม 
ตอ่ ชิน้ เหลอื 2.5 กรัม 
 
:: ลดสดัสว่นการใชส้ารเคมใีนการผลติถงุมอื และ
เทคโนโลยใีนการผลติถงุมอืโดยไมใ่ช ้สารตวัเรง่ 
(Accelerator Free) 

 



การพัฒนาอตุสหกรรมในปัจจบุนั และแนวโนม้ในอนาคต Glove Industry 

 ผูผ้ลติถงุมอืน ้ายางไนไตรล ์มุง่เนน้ทีจ่ะ
เพิม่ประสทิธภิาพในการกระบวนการผลติ 
โดยการเพิม่ความเร็วในการผลติ จนแตะ
ระดบั 45,000 ชิน้ตอ่ชัว่โมง ในปัจจบุนั 
 

 น ้ายาง และสารเคมทีีใ่ชใ้นกระบวนการ
ผลติ ตอ้งปรับปรงุผลติภัณฑ ์เพือ่ใหใ้ชไ้ด ้
ในกระบวนการผลติทีเ่ร็วขึน้ โดยทีม่ี
คณุสมบตัติามทีต่ลาดตอ้งการอกีดว้ย 

พัฒนากระบวนการผลติแบบ
อตัโนมตั ิ ใชค้นในการคมุ
เครือ่งจักรเพยีง 1-2 คน 

ปรับปรงุกระบวนการบรรจุถงุ
มอืโดยไมใ่ชค้น เพือ่ลดตน้ทนุ
คา่แรง 

เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ
ดว้ยการ เพิม่ความเร็วในการ
ผลติ ที ่45,000 ชิน้ตอ่ชัว่โมง 

กราฟ:แสดงความเร็วในการผลติถงุมอืไนไตรล ์



1. จบัตาแนวโนม้ และแผนธุรกจิระยะกลางของผูผ้ลติ 
:: ความตอ้งการของถงุมอืยาง เพืม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ดว้ยอตัราการขยายตัว 10% ตอ่ปี 

 
2. ความตอ้งการของตลาด (จากมมุมองผูบ้รโิภค และผูผ้ลติ) และผลกระทบทีม่ตีอ่

ความตอ้งการการใชย้างธรรมชาต ิและยางสงัเคราะห ์
:: ผูผ้ลติถงุมอื มเนน้การพัฒนาถงุมอืไนไตรล ์ใหม้คีณุสมบัต ิแข็งแรง (Tensile), นุ่ม กระชบั สวมใสส่บาย 
(Elongation, Modulus) 
:: ในมมุมองของผูใ้ชง้าน คณุสมบัตขิองถงุมอืไนไตรล ์ไดป้รับปรงุอยา่งตอ่เนือ่งจนใกลเ้คยีงกับถงุมอืยาง
ธรรมชาต ิประกอบกบัราคาทีแ่ขง่ขันได ้สง่ผลใหค้วามตอ้งการถงุมอืไนไตรล ์เพิม่ขึน้อยา่งรวดเร็ว 

 
3. ปจัจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจในการเลอืกวตัถดุบิ – จรงิอยู ่นวตักรรม เพิม่

ความสามารถการแขง่ขนั แตต่น้ทนุเป็นสิง่ทีไ่มส่ามารถมองขา้มได ้
:: ในมมุมองของผูผ้ลติถงุมอื ความสามารถในการท าก าไร จากถงุมอืไนไตรลส์งูกวา่ ถงุมอืยางธรรมชาต ิ

 
4. การพฒันาอตุสหกรรมในปจัจบุนั และแนวโนม้ในอนาคต 
:: ผูผ้ลติ มุง่เนน้การลงทนุปรับปรุงประสทิธภิาพกระบวนการผลติ เร็วขึน้ ลดของเสยีจากกระบวนการผลติ 
ลดการพึง่พาการใชแ้รงงาน และใชพ้ลังงานความรอ้นอยา่งคุม้คา่ 
:: ผูผ้ลติรายใหญม่กีารควบรวมกจิการ เพือ่ขยายฐานการผลติ และตลาด ผูผ้ลติขนาดกลาง และเล็ก

ตอ้งหาพืน้ทีต่ลาดของตัวเอง 
:: มกีารหมนุเวยีนบคุคลากรทางเทคนคิ และกระบวนการผลติ  แลกเปลีย่น/พัฒนา/ปรับปรงุเทคโนโลย ี

ทัง้ในกระบวนการผลติ และการพัฒนาผลติภัณฑ ์

ขอ้สรปุ-อตุสาหกรรมถงุมอื 

ตลาดผลติภัณฑย์างโลกปัจจุบัน : การเปลีย่นแปลงและความจ าเป็นในการปรับตัว Glove Industry 




