


รองเท้าบูทยางเป็นรองเท้ากันน้ำ (waterproof) ที่ผลิตจากยางหรือโพลิไวนิลคลอไรด์ (poly (vinyl chloride); PVC) นิยมใช้สวมใส่่  
ในการลุยน้ำ ลุยโคลน ซึ่งมีชื่อเรียกรองเท้าชนิดนี้ว่า รองเท้าบูทเวลลิงตัน (Wellington boot) หรืออาจจะรู้จักกันในชื่อ rubber-boots, wellies, 
topboots, gumboots, barnboots, mackboots หรือ rainboots ผลิตขึ้นโดย Arthur Wellesley ซึ่งเป็นดยุคแห่งเวลลิงตัน (Duke of Wellington) 
ประเทศอังกฤษ

เรียบเรียงโดย......ดารณี เจริญสุข

รองเท้าบูทยาง (rubber boot)

- ส่วนบนของรองเท้า (upper)  อาจจะเป็นผ้า หนัง หรือยาง ขึ้นกับประเภทของรองเท้า 
- พื้นรองเท้า (sole) ผลิตจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ หรือยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ โดยทั่วไปพื้นรองเท้าจะมีอยู่ 

3 แบบ คือ พื้นยางแข็ง พื้นยางฟองน้ำ และพื้นพีวีซี 
- ส่วนท่ีทำให้เกิดการยึดติดระหว่างส่วนบนของรองเท้ากับพ้ืนรองเท้า อาจใช้การเย็บ การใช้กาวโดยวิธีการติดอาจใช้การอัด (pressing) 

พื้นรองเท้าเข้ากับส่วนบน หรือใช้การอบ (heat activation)

ส่วนประกอบของรองเท้า

ชนิดของยางที่ใช้ในการผลิตรองเท้ายาง

สมบัติของยางที่นิยมนำมาใช้ในการผลิตรองเท้าแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ชนิดของยางที่ใช้ในการผลิตรองเท้า 

ชนิดของยาง
สมบัติ

ความทนต่อสารเคมี ความทนต่อโอโซน ความทนต่อน้ำมัน
ยางธรรมชาติ ต่ำ ต่ำ ต่ำ 

ยางอีพีดีเอ็ม ปานกลาง ดีมาก ดี 

ยางนีโอพรีน ดี ปานกลาง - 

ยางไนไทรล์ ดี - ดีมาก 

ยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางอีพีดีเอ็ม ปานกลาง ดี/ดีมาก ปานกลาง
ยางผสมระหว่างยางนีโอพรีนกับยางไนไทรล์ ดี - ดีมาก

ศูนย�วิจัยเทคโนโลยียาง



วิธีการผลิตรองเท้าบูท

1. การเตรียมสูตรผสมเคมียาง
สูตรผสมเคมียางในการผลิตรองเท้าบูทกันน้ำ (waterproof boot)

ตารางที่ 2 สูตรผสมเคมียางในการผลิตรองเท้าบูทกันน้ำ 

สูตรผสมเคมียาง ปริมาณ (กิโลกรัม) 

ยางธรรมชาติ (RSS 1) 55.0 

ยางเอสบีอาร์ (SBR 1502) 10.0 

เขม่าดำ (SRF) 10.0 

เพปไทเซอร์ (Renacit VII) 0.1 

ซิงก์ออกไซด์ 3.0 

กรดสเตียริก 0.75 

วู๊ดโรซิน 0.5 

2-mercaptobenzothiazole; MBT 0.5 

benzothiazyldisulfide; MBTS 0.6 

tetramethylthiuram; TMT 0.3 

สารต้านออกซิเดชัน (DN) 0.5 

ไข (microcrystalline wax) 0.35 

น้ำมัน (rubber oil) 2.5 

แคลเซียมคาร์บอเนต (activate) 69.3 

กำมะถัน 1.63 

2. ขั้นตอนการผลิต
- ประกอบด้วยมือ (hand-assembled) 
การผลิตรองเท้าบูทแบบนี้จะใช้แรงงานคนในการประกอบชิ้นส่วนรองเท้า โดยเริ่มจากการนำยางแผ่นที่ได้จากการบดผสมแล้วอัดรีด

เป็นแผ่น ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่เป็นยางและชิ้นส่วนที่เป็นผ้าเคลือบยาง (rubberised fabric component part) ตัดชิ้นส่วนต่างๆ ตามแบบ 
(ดังแสดงในรปูท่ี 1) นำช้ินส่วนต่างๆ มาประกอบกันโดยเร่ิมจากการนำยางส่วนบน (upper) มาติดกับพิมพ์รองเท้าบทู แล้วติดพ้ืนรองเท้าเข้ากับ
ส่วนบน จากนั้นนำมาอบภายใต้อากาศร้อน (hot air cure) และความดันในหม้อนึ่งอัดไอ (autocave) เวลาและอุณหภูมิที่ใช้จะขึ้นกับชนิดของ
รองเท้า โดยทั่วไปอุณหภูมิที่ใช้ในการอบประมาณ 120-130°C เวลา 50-90 นาที และความดันอากาศ 3-3.5 atm

รูปที่ 1 ชิ้นส่วนของรองเท้าบูท



รูปที่ 2 ขั้นตอนการผลิตรองเท้าบูทแบบประกอบด้วยมือ



ผสมยางและสารเคมี เทยางใส่ลงแม่พิมพ์ ติดพื้นรองเท้า 

ตกแต่งชิ้นงานผลิตภัณฑ์ 

ผลิตภัณฑ์รองเท้าบูท 

ให้ความร้อน 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการผลิตรองเท้าบูทโดยใช้แม่พิมพ์แบบอัด

- ใช้แม่พิมพ์แบบอัด (compression mold) 
การผลิตรองเท้าบูทด้วยการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์แบบอัดนี้นิยมใช้กับยางโพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) หรือยางเทอร์โมพลาสติก โดยเริ่ม

จากการการนำยางท่ีผสมสารเคมีเทใส่ลงในแม่พิมพ์แล้วให้ความร้อนท่ีอุณหภมิู 160-180°C เม่ือได้ช้ินงาน (ตัวรองเท้าบทู) แล้วนำมาติดพ้ืนรองเท้า 
หลังจากนั้นตกแต่งชิ้นงานผลิตภัณฑ์

รูปที่ 4 ตัวอย่างแม่พิมพ์แบบอัดและชิ้นงานรองเท้าบูทที่ยังไม่ผ่านการตกแต่งชิ้นงาน

ผสมยางและสารเคมี รีดยางให้เป็นแผ่น ประกอบชิ้นส่วนรองเท้า 

ส่วนบนติดบนแม่พิมพ์

ประกอบพื้นรองเท้า 

ผลิตภัณฑ์รองเท้าบูท นำมาอบด้วยหม้อนึ่งอัดไอตกแต่งชิ้นงานผลิตภัณฑ ์



การทดสอบ 
1. สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความแข็ง ความหนาแน่น ความทนต่อแรงดึง ความทนต่อการหักงอ ความทนต่อการสึกหรอ
2. ความต้านทานต่อการลื่น (slip resistance)
3. การยึดติด (adhesion)

ขนาดของรองเท้า 
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(in) 

(mm) 

(in) 
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UK 
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Japan/CN 

shoe 

ตัวอย่างบริษัทผู้ผลิตรองเท้าในประเทศไทย 

1. บริษัทรองเท้า เอส.ซี.เอส. จำกัด
2. บริษัทรองเท้าตะวันออก จำกัด
3. บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตแวร์ จำกัด
4. บริษัทบิ๊กสตาร์ จำกัด
5. บริษัทกีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
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