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เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 
1 

บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 ภำพรวมอุตสำหกรรมพลำสตกิในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมพลาสติกมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจไทย
เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงกบัอตุสาหกรรมอ่ืนๆ เป็นจ านวนมากและมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
อตุสาหกรรมการผลิตพลาสติกจดัเป็นอตุสาหกรรมกลางน า้ (Intermediate) โดยมีอตุสาหกรรมต้นน า้
(Upstream) ท่ีส าคญั คือ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ท่ีแปรรูปวัตถุดิบขัน้ต้นอย่าง เอทิลีน โพรพิลีน 
บิวทาไดอีน เบนซีนและสไตรีน ท่ีได้จากน า้มันดิบและก๊าซธรรมชาติมาเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขัน้
ปลาย ได้แก่ กลุ่มพอลิเมอร์ เช่น พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอไรด์และพอลิสไตรีน และ
กลุ่มอ่ืนๆ เช่น วตัถดุิบส าหรับเส้นใยสงัเคราะห์ ยางสงัเคราะห์ เป็นต้น และมีอตุสาหกรรมปลายน า้ท่ี
ต้องใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นส่วนประกอบในการผลิตสินค้า  เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่น อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อตุสาหกรรม
สิ่งทอ เสือ้ผ้าและเคร่ืองแต่งกาย อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของใช้ในบ้าน และอุตสาหกรรมวัสดุ
ก่อสร้าง เป็นต้น 

กลุ่มอตุสาหกรรมพลาสติกสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ อตุสาหกรรมเม็ดพลาสติก
และอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสติก โดยอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกจะผลิตเม็ดพลาสติก
ชนิดตา่งๆ ซึง่มีทัง้การผลิตเม็ดใหมจ่ากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชนัและการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจาก
พลาสติกท่ีผ่านการใช้งานแล้ว เพ่ือเป็นวัตถุดิบป้อนให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก โดย
สามารถแบง่เม็ดพลาสตกิออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. เม็ดพลาสตกิประเภททัว่ไป (Commodity Plastics) ตวัอยา่ง เชน่ 
- พอลิเอทิลีนความหนาแนน่ต ่า (LDPE) 
- พอลิเอทิลีนความหนาแนน่ต ่าเชิงเส้น (LLDPE) 
- พอลิเอทิลีนความหนาแนน่สงู (HDPE) 
- พอลิโพรพิลีน (PP) 
- พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) 
- พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) 
- พอลิสไตรีน (PS) 
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2. เม็ดพลาสตกิวิศวกรรม (Engineering Plastics) ตวัอยา่ง เชน่ 
- อะคริโลไนไตรล์-บวิทาไดอีน-สไตรีน (ABS) 
- พอลิเอไมด์ (PA) 
- พอลิคาร์บอเนต (PC) 

อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกจะผลิตผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ส าหรับ
ผู้ บริโภคโดยตรงหรือเพ่ือป้อนให้กับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ  ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็น
ส่วนประกอบของสินค้า เช่น เคร่ืองใช้ พลาสติกถุงและกระสอบพลาสติก แผ่นพลาสติก ฟิล์ม กล่อง 
เสือ้ผ้า หลอดและท่อพลาสติก พลาสติกปพืูน้ และผนงั สิ่งประกอบเคร่ืองแต่งกาย และชิน้ส่วนยาน
ยนต์ เป็นต้น จากลกัษณะโครงสร้างดงักล่าวอุตสาหกรรมพลาสติกจึงมีความเช่ือมโยงอย่างมากกบั
อตุสาหกรรมอ่ืนๆ ทัง้การเช่ือมโยงไปข้างหลงั (Backward Linkage) กบัอตุสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งผลิต
วตัถุดิบป้อนโรงงานท าเม็ดพลาสติก และเช่ือมโยงไปข้างหน้า (Forward Linkage) กับอุตสาหกรรม
ตอ่เน่ืองท่ีผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคขัน้ปลาย โดยสามารถแบง่ผลิตภณัฑ์พลาสตกิได้เป็นประเภทหลกัๆ 
ดงัรูปท่ี 1.1 

 

รูปท่ี 1.1 ผลิตภณัฑ์พลาสตกิประเภทตา่งๆ 
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1.2 ควำมส ำคัญของอุตสำหกรรมพลำสตกิ 

 อุตสาหกรรมพลาสติก ถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งอุตสาหกรรมหนึ่งของ
ประเทศ เพราะเป็นอุตสาหกรรมสนบัสนุนให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมสาขาอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วน เป็นต้น 
นอกจากนี ้ประเทศไทยยังมีห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศท่ีครบถ้วน
สมบรูณ์ คือ มีตัง้แตอ่ตุสาหกรรมต้นน า้หรือผู้ผลิตเม็ดพลาสติกท่ีเป็นวตัดุิบ (Producer) อตุสาหกรรม
กลางน า้หรือผู้แปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสตกิ (Converter) และอตุสาหกรรมปลายน า้ คือ ผู้บริโภคหรือผู้ใช้
ปลายทาง (End-User) 
 

 

รูปท่ี 1.2 หว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมพลาสตกิ 
(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้มอตุสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดย PTIT, PITH) 
 

ในแต่ละช่วงของห่วงโซ่อุตสาหกรรมท าให้เกิดความเช่ือมโยงกับกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ อีก เช่น กลุ่มสารเคมีและสารเติมแต่ง (Additive) กลุ่มเคร่ืองจกัรและแม่พิมพ์อุตสาหกรรมยาง
และพลาสติก (Machine, Mould and Die) ไปจนถึงกลุ่มอตุสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเป็นผู้ ใช้ปลายทางดงั
แสดงในรูปท่ี 1.2 ท าให้อุตสาหกรรมพลาสติกมีมูลค่าโดยรวมค่อนข้างสูงและเป็นส่วนส าคัญกับ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอยา่งมาก 

หากพิจารณาอตุสาหกรรมพลาสติกเฉพาะในช่วงอตุสาหกรรมกลางน า้ หรืออตุสาหกรรมการ
แปรรูปพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์หรือชิน้ส่วนส าหรับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ จะเห็นได้ว่า กลุ่ม
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อุตสาหกรรมแปรรูปจากเม็ดพลาสติกเป็นผลิตภัณฑ์มีมูลค่าการผลิตรวมทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์สูงถึง 
566,841 ล้านบาท จากก าลงัการผลิต 4,795 กิโลตนัมีมูลค่าการส่งออก 429,000 ล้านบาท คิดเป็น 
6.2% ของมลูคา่การสง่ออกรวมของประเทศ และท าให้เกิดการจ้างแรงงานมากถึง 350,000 คน  

 
รูปท่ี 1.3 มลูคา่การผลิตอตุสาหกรรมพลาสตกิรายผลิตภณัฑ์ ปี พ.ศ. 2556 

 
ตารางท่ี 1.1 มลูคา่ทางเศรษฐกิจของอตุสาหกรรมพลาสติก 

 
(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้มอตุสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดย PTIT, PITH) 
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1.3 โครงสร้ำงอุตสำหกรรมพลำสตกิไทย 

 

รูปท่ี 1.4 โครงสร้างอตุสาหกรรมพลาสตกิและอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองของไทย 
(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้มอตุสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดย PTIT, PITH) 

 
จากการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลผู้ประกอบการของศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม

พลาสติก (Plastic Intelligence Unit; PIU)  แสดงข้อมลูผู้ประกอบการในกลุ่มอตุสาหกรรมพลาสตกิท่ี
ท าการส ารวจข้อมูลได้ ณ เดือน พ.ค. – ส.ค. ปี 25557 จ านวน 3,076 ราย โดยส่วนใหญ่เกือบ 80% 
เป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นผู้ แปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสติก ซึ่งสามารถจ าแนกกลุ่มผู้ ประกอบการในหมวด
ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์พลาสตกิในไทยได้ ดงันี ้

 

 
รูปท่ี 1.5 ผู้ประกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมพลาสตกิข้อมลูส ารวจ ณ สิงหาคม ปี 2557 

(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้มอตุสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดยPTIT, PITH) 
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1.3.1 จ ำแนกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลำสตกิตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

จากการส ารวจฐานข้อมูลผู้ ประกอบการของ PIU สามารถจ าแนกผู้ผลิตตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ได้ 13 กลุ่ม ดงัรูปท่ี 1.6 โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ในครัวเรือน กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ กลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ยานยนต์ และกลุม่ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง ท่ีรวมแล้วมีจ านวนมากถึง 80% ของผู้ผลิตทัง้หมดซึ่ง
ผลติภณัฑ์ท่ีมีผู้ประกอบการด าเนินกิจการมากท่ีสดุ คือ ผลิตภณัฑ์ในกลุม่บรรจภุณัฑ์ มีมากถึง 44.6% 
ท าให้มีอตัราการจ้างแรงงานสงูสดุเม่ือเทียบกบักลุ่มอ่ืนๆและจากการส ารวจข้อมูลปริมาณการผลิต
จากผู้ประกอบการ  2,428 บริษ ัท  โดยแยกตามกลุ ่มผลิตภ ัณฑ์ พบว ่ากลุ่มบรรจุภัณฑ์เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณการผลิตสูงสุด 1,958 กิโลตนัคิดเป็น 46.7% ของปริมาณการผลิตรวม 4,193 
กิโลตนัจากทกุกลุม่ผลิตภณัฑ์ 

 

 
รูปท่ี 1.6 จ านวนผู้ผลิตจ าแนกตามกลุม่ผลิตภณัฑ์ 
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รูปท่ี 1.7 จ านวนแรงงานจ าแนกตามกลุม่ผลิตภณัฑ์ 
 

 
รูปท่ี 1.8 ปริมาณการผลิตจ าแนกตามกลุม่ผลิตภณัฑ์ 

(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้มอตุสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดย PTIT, PITH) 
 

1.3.2 จ ำแนกผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลำสตกิตำมกระบวนกำรผลิต 

จากการส ารวจฐานข้อมูลผู้ ประกอบการของ PIU สามารถจ าแนกผู้ ผลิตตาม
กระบวนการผลิตได้ 11 กลุ่ม ดงัรูปท่ี 1.9 โดยกระบวนการผลิตหลกัประมาณ 80% ของกลุ่มผู้ประการ
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เป็นกระบวนการฉีดขึน้รูป (Injection Moulding) 35.7% รองลงมาเป็นกระบวนการเป่าฟิล์ม (Film 
Processing) 22.0% กระบวนการอัดรีด (Profile Extrusion) 10.7% และกระบวนการเป่าขวด (Blow 
Moulding) 10.6% ข้อมูลการใช้แรงงานของผู้ประกอบการ 3 กลุ่มหลกั ได้แก่ กระบวนการฉีดขึน้รูป 
กระบวนการเป่าฟิล์มและกระบวนการเป่าขวด ท าให้เกิดการจ้างแรงงานรวมสงูถึง 2.5 แสนคน คดิเป็น 
80% ของการจ้างแรงงานทัง้หมดในอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และเม่ือพิจารณา
ปริมาณการผลิต พบว่ากระบวนการผลิตท่ีให้ปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์สูงเป็น 5 อนัดบัแรก ได้แก่ 
กระบวนการเป่าฟิล์ม 31.2% กระบวนการฉีดขึน้รูป 25.2% กระบวนการอัดรีด 13.1% กระบวนการ
เป่าขวด 7.5% และกระบวนการขึน้รูปเส้นใย 7.5%   

 

 
รูปท่ี 1.9 จ านวนผู้ผลิตจ าแนกตามกระบวนการผลิต 
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รูปท่ี 1.10 จ านวนแรงงานจ าแนกตามกระบวนการผลิต 

 

 
รูปท่ี 1.11 ปริมาณการผลิตจ าแนกตามกระบวนการผลิต 

(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้มอตุสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดย PTIT, PITH) 
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1.4 สถำนภำพของอุตสำหกรรมพลำสตกิ 

1.4.1 สถำนภำพอุตสำหกรรมพลำสตกิของโลก 

จากข้อมลูการผลิตและการใช้พลาสติกของโลกพบว่า มีการเติบโตเพิ่มขึน้ทกุปีและมี
ปริมาณค่อนข้างใกล้เคียงกันโดยในปี 2556 มีอตัราการผลิตอยู่ท่ี 299 ล้านตนั ซึ่งเติบโตจากปีก่อน
หน้า 3.9% และจากข้อมลูของ Plastics Europe Market Research Group (PEMRG)คาดว่าปริมาณ
การใช้พลาสติกของโลกในช่วงปี 2555 – 2560 จะมีอัตราการเติบโต 3.7% ต่อปีและเม่ือพิจารณา
ปริมาณการผลิตและการใช้งาน ในปี 2556 มีปริมาณการผลิตพลาสติกรวมกันทุกภูมิภาคอยู่ท่ี 250 
ล้านตนั และปริมาณการใช้ท่ีค านวณจากอตัราการเตบิโตในปี 2554 คดิเป็น 256 ล้านตนั ซึง่มีปริมาณ
คอ่นข้างใกล้เคียงกัน เน่ืองจากพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมท่ีไม่ต้องการเก็บสินค้าไว้ในคลงัส ารองเป็น
จ านวนมาก เพราะมีความเส่ียงต่อการขาดทุนทางการค้าสูง นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาถึงปริมาณการ
ผลิตและการใช้ในแต่ละภูมิภาคพบว่าประเทศจีนมีปริมาณการผลิตและการใช้พลาสติกสูงท่ีสุด
ประมาณ 25% อนัดบัตอ่มาเป็นประเทศท่ีอยูใ่นทวีปยโุรปประมาณ 20% 
 

 

 

รูปท่ี 1.12 ปริมาณการผลิตพลาสตกิของโลกชว่งปี 2545 – 2556 

 

 
 

Includes Plastics materials (thermoplastics and polyurethanes), other plastics (thermosets, adhesives, coatings and sealants) 
and PP-fibers.  
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รูปท่ี 1.13 ปริมาณการใช้พลาสตกิของโลก 
 

 
รูปท่ี 1.14 ปริมาณการผลิตพลาสตกิของโลกปี 2556 

 
ในปี 2555 ก าลังการผลิตเม็ดพลาสติกหลกัทั่วโลกอยู่ ท่ีประมาณ 290 ล้านตนั โดย

แบง่เป็นเม็ดพลาสติกหลกัได้ 2 กลุ่ม คือเม็ดพลาสติกประเภททัว่ไป (Commodity Plastics) ประมาณ
ร้อยละ 92 ได้แก่ PE, PP, PVC, PET และ PS และเม็ดพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastics)
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ประมาณร้อยละ 8 ได้แก่ ABS, PA (Nylon6 & 6,6) และ PC โดยมีสดัส่วนของก าลงัการผลิตดงัแสดง
ในแผนภาพรูปท่ี 1.15 

 

 
รูปท่ี 1.15 ก าลงัการผลิตของเม็ดพลาสตกิหลกัทัว่โลกปี 2555 

 

1.4.2 สถำนภำพอุตสำหกรรมพลำสตกิของไทย 

อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยมีห่วงโซ่อุปทานท่ีประกอบไปด้วยผู้ ผลิตเม็ด 
(Producer) ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ (Converter) และผู้ ใช้ปลายทาง (End-User) โดยอุตสาหกรรมต้นน้า
คือผู้ ผลิตเม็ดพลาสติกในประเทศไทยสามารถผลิตเม็ดพลาสติกแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ เม็ด
พลาสตกิทัว่ไป (Commodity Plastics Resin) เพ่ือใช้ผลิตเป็นผลิตภณัฑ์พลาสตกิในการโภคภณัฑ์หรือ
ใช้งานทัว่ไปซึง่ใช้งานได้หลากหลายราคาไม่แพงจงึมีปริมาณการใช้สงูมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณ
พลาสติกทัง้หมดตวัอย่างที่ส าคญัของพลาสติกชนิดนี  ้ได้แก่ PE, PP, PVC, PET และ PS เป็นต้น 
และพลาสติกอีกประเภท  คือ  เม็ดพลาสติกที่ใช้งานวิศวกรรม  (Engineering Plastics) เป็น
พลาสติกท่ีต้องการสมบัติพิเศษในการใช้งาน เช่น มีสมบัติทนความร้อน ทนแรงกระแทกสูง เพ่ือ
ทดแทนการใช้งานวสัดโุลหะ เชน่ เฟืองชิน้สว่นรถยนต์ ชิน้สว่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชิน้สว่นคอมพิวเตอร์ เป็น
ต้น จดัเป็นพลาสตกิท่ีมีมลูคา่สงู ตวัอยา่งพลาสตกิประเภทนี ้ได้แก่ ABS/SAN, PC, PMMA และ POM 
เป็นต้น 
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จากภาพรวมการผลิตและการใช้เม็ดพลาสติกของไทยจะเห็นได้ว่าการผลิตเม็ด
ประเทศไทยมีศกัยภาพสูงในการผลิตเม็ดพลาสติกประเภท Commodity ซึ่งสามารถผลิตได้เพียงพอ
ตอ่ความต้องการของตลาดภายในประเทศและสามารถสง่ออกได้อีกด้วย แตเ่ม่ือพิจารณาการผลิตเม็ด
พลาสติกประเภท Engineering จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังสามารถผลิตเพ่ือใช้ภายในประเทศได้
ค่อนข้างน้อย และยงัไม่มีความหลากหลายในเร่ืองของเกรดหรือชนิดของเม็ดพลาสติกส าหรับรองรับ
การน าไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย และต้องการสมบตัพิิเศษ เชน่ ทนตอ่ความ
ร้อน แรงเสียดสี และทนต่อแรงกดอดั ซึ่งพลาสติกประเภทนีส้ามารถตอบโจทย์กับความต้องการของ
ตลาดท่ีมากขึน้จงึต้องมีการน าเข้าจากตา่งประเทศสงู 
 
ตารางท่ี 1.2 การน าเข้า–สง่ออกเม็ดพลาสตกิในประเทศไทย ปี 2555 (KTA) 

 
 

เม่ือพิจารณาการน าเข้าพลาสติกเป็นรายผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ดงัแสดงในรูปท่ี 1.16
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Packaging มีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด รองลงมาได้แก่ กลุ่ม E&E และ Autoparts 
ตามล าดบั 
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รูปท่ี 1.16 สดัสว่นการน าเข้าผลิตภณัฑ์พลาสตกิประเภทตา่งๆ ในปี 2555 

ตารางท่ี 1.3 มลูคา่การน าเข้าผลิตภณัฑ์พลาสติกแตล่ะประเภท ปี 2550 - 2555 

 
 

เม่ือพิจารณาการส่งออกพลาสติกเป็นรายผลิตภัณฑ์ ปี 2555 ดงัแสดงในรูปท่ี 1.17
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Packaging มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด รองลงมาได้แก่ กลุ่ม Filament และ Medical 
ตามล าดบั 
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รูปท่ี 1.17 สดัสว่นการสง่ออกผลิตภณัฑ์พลาสติกประเภทตา่งๆ ในปี 2555 

ตารางท่ี 1.4 มลูคา่การสง่ออกผลิตภณัฑ์พลาสติกแตล่ะประเภท ปี 2550 - 2555 
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1.5 อุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย 
1.5.1  ภำพรวมอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุภัณฑ์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวนั  
ด้วยรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้คนต้องการความสะดวกสบายมากขึน้ ไมเ่ว้นแม้กระทัง่
ภาคอตุสาหกรรมท่ีเป็นตวัสะท้อนการเติบโตของการใช้บรรจภุณัฑ์  ดงัจะเห็นได้จากเม่ือภาคการผลิต
ในอตุสาหกรรมขยายตวัมากขึน้ความต้องการใช้บรรจภุณัฑ์ก็ยอ่มมากขึน้ตามไปด้วยเชน่กนั 

บรรจุภัณฑ์หลักท่ีนิยมน ามาใช้กันทั่วไปท าจากวัสดุ 4 ประเภท ได้แก่ กระดาษ
พลาสติก แก้ว และโลหะ ซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกถือเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีมีความส าคญัมาก  เน่ืองจากมี
การน าไปใช้มากเป็นอนัดบัท่ี 2 รองจากบรรจุภัณฑ์กระดาษ และมีอตัราการเจริญเติบโตสูงขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง ด้วยสมบตัิของพลาสติกท่ีขึน้รูปง่าย มีความยืดหยุ่น น า้หนักเบา ป้องกันการซึมผ่านของ
อากาศและก๊าซได้ในระดับหนึ่ง  รวมทัง้มีต้นทุนท่ีเหมาะสมและสามารถน ามาใช้แทนบรรจุภัณฑ์
ประเภทแก้วและโลหะได้ 

 

 
รูปท่ี 1.18 ประเภทของบรรจภุณัฑ์จ าแนกตามวสัดหุลกัท่ีน ามาใช้ผลิต 

นอกจากนี ้บรรจุภัณฑ์พลาสติกยงัมีส่วนเข้าไปเติมเต็มให้อุตสาหกรรมอ่ืน  เช่น การ
เป็นอตุสาหกรรมสนบัสนนุให้อตุสาหกรรมอาหารและอตุสาหกรรมการผลิตสินค้าอปุโภคและบริโภคท่ี
ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ในการหีบห่อหรือขนส่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารแช่แข็งและอาหารพร้อม
รับประทานท่ีต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ค่อนข้างมาก นอกจากนีย้ังรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง 
(Industrial Packaging) ท่ีใช้เพ่ือบรรจสุินค้าส าหรับการจดัสง่สินค้าจากแหลง่ผลิตไปยงัแหลง่อ่ืนๆ เชน่ 
ถุงใส่น็อต สกรู แหวน ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และบรรจุภัณฑ์ส าหรับชิน้ส่วนในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์จ าพวกฟิล์ม ถาด และกลอ่งฮาร์ดดสิก์ (Hard Disk) เป็นต้น 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีนิยมใช้กันมากในประเทศไทยแบ่งเป็น  2 ประเภทหลกั ได้แก่ 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็ง (Rigid Packaging) เช่น ขวดและกล่อง และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัว (Flexible Packaging) เช่น ถุงซองและห่อพลาสติก  เป็นต้น โดยจะใช้เม็ดพลาสติกและ
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กระบวนการผลิตแตกต่างกันไปตามประเภทและสมบัติการใช้งานของบรรจุภัณฑ์  เม็ดพลาสติกท่ี
น ามาใช้ผลิตส่วนใหญ่ ได้แก่ พอลิเอธิลีน (Polyethylene: PE) พอลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP)  
พอลิ ไ วนิ ลคลอไร ด์  (Polyvinyl Chloride: PVC) พอลิส ไต รีน  (Polystyrene: PS) พอลิ เ อ ไม ด์  
(Polyamide: PA) พอลิเอธิลีนเทเรฟทาเลต (PolyethyleneTerephthalate: PET) พอลิไวนิลลิดีน คลอ
ไรด์ (Polyvinylidene chloride: PVDC) เป็นต้น ส่วนกระบวนการผลิตหลกัท่ีใช้ ได้แก่ กระบวนการฉีด
ขึน้รูป (Injection Moulding) การรีดเป็นแผ่นฟิล์ม (Film extrusion) การเป่าขึน้รูป (Blow Moulding) 
และการขึน้รูปด้วยความร้อน (Thermoforming) 

ในปัจจบุนับรรจภุณัฑ์เร่ิมมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปเป็น Flexible Packaging หรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี Functional มากขึน้ ซึ่งสามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ท่ีถูกบรรจุได้ยาวนานสะดวกต่อ
การบริโภค น า้หนกัเบา รวมถึงสะดวกตอ่การขนสง่มากขึน้ ยกตวัอยา่งเชน่ 

- ถุงบรรจุภัณฑ์ท่ีมีจ านวนชัน้ฟิล์มหลายชัน้ (5-7 ชัน้) ซึ่งจ านวนฟิล์มหลายชัน้และ
สมบตัขิองฟิล์มแตล่ะชัน้ท่ีแตกตา่งกนัจะส่งผลท าให้ถงุดงักลา่วสามารถปอ้งกันการซมึผา่นของก๊าซได้
ดี และสง่ผลตอ่การยดึอายขุองผลิตภณัฑ์ภายในถงุได้ยาวนานมากขึน้ 

- สินค้าประเภทอาหาร จะถูกผลิตและถูกบรรจุในบรรจภุณัฑ์ประเภท Ready to Eat
มากขึน้โดยสามารถเตรียมอาหารให้สกุได้ด้วยไมโครเวฟซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วในการรับประทาน
จากในอดีตอาหารจะถกูเตรียมและบรรจใุสใ่นป่ินโต 

- ขวด จะถกูเปล่ียนจากขวดแก้วให้เป็นขวด PET มากขึน้ เน่ืองจากขวดมีลกัษณะใส
เหมือนแก้ว ทนตอ่ความร้อน เห็นผลิตภณัฑ์ภายในได้อยา่งชดัเจน ฯลฯ 

- อาหารกระป๋อง เร่ิมมีการเปล่ียนบรรจุภัณฑ์จากกระป๋องไปเป็นบรรจุในถุงแบบ 
Retort Pounch มากขึน้ เน่ืองจากน า้หนกัเบาสะดวกตอ่การขนสง่และบริโภค 

- สินค้าประเภท Homecare Persanal care ถกูเปล่ียนบรรจภุณัฑ์ในลกัษณะรูปแบบ
ซองเล็กๆ เป็นขวด PVC จากนัน้เร่ิมมีการพฒันาเป็นขวด PE และขวด PET และในปัจจบุนันิยมใช้ขวด
ป๊ัมและถงุผลิตภณัฑ์แบบถงุเตมิ (Refill) มากขึน้ 

 
บรรจุภัณฑ์ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีอัตราความต้องการของตลาดโลกเพิ่ม

มากขึน้ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่ม
บรรจุภัณฑ์ท่ีมีความต้องการของตลาดโลกสูงเพิ่มมากขึน้อย่างเห็นได้ชัด  เน่ืองจากการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตและวตัถุดิบ ท าให้อุตสาหกรรมพลาสติกของโลกมีความสามารถใน
การผลิตฟิล์มเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีมีสมบัติหลากหลายรองรับความต้องการของผู้ บริโภค  ในส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทกล่อง ขวด และจุก/ฝา ถือเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตท่ีดี 
เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีการใช้วตัถดุิบและกระบวนการผลิตท่ีไม่มีความซบัซ้อน  อีกทัง้ประเทศไทย
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มีอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นปัจจยัผลกัดนัสง่เสริมอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ในกลุม่ดงักลา่ว 

ตารางท่ี 1.5 ประเภทของบรรจภุณัฑ์พลาสตกิและวสัดท่ีุน ามาใช้ในการผลิต 

ประเภทบรรจุภัณฑ์ รำยละเอียดบรรจุภัณฑ์ เม็ดพลำสติกที่ใช้ผลิต 
ถุงพลำสติก  ถงุเย็น – มีลกัษณะใส น่ิม ยืดหยุน่ได้ด ีใช้บรรจขุองที่อณุหภมิูปกติ ถ้า

น าไปบรรจอุาหารจะเก็บรักษาได้ไมน่าน เน่ืองจากอากาศซมึผ่านได้
งา่ย 

 LDPE 

 ถงุร้อน – ลกัษณะขึน้อยูก่บัเม็ดที่น ามาผลติ HDPE จะได้ถงุสีขาวขุ่น 
สว่น PP จะได้ถงุใส ป้องกนัความชืน้ได้ดี มีจดุหลอมเหลวสงู สามารถ
ใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ส าหรับบรรจอุาหารขณะร้อน (Hot-Fill) ได้ 

 HDPE, PP 

 ถงุหหูิว้ ใช้ใสส่ิ่งของทัว่ไป ไมเ่หมาะน ามาใสข่องร้อน  LDPE, พลาสติกรีไซเคิล 

 ถงุซิปล็อค ปากถงุปิดล็อคได้  PE 

 ซองบรรจอุาหารแห้ง เชน่ บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปและขนมขบเคีย้ว  PP, PET (ในรูปฟิล์มเคลือบ
ซอง) 

 ถงุพลาสติกสาน (Wooven Sack) ส าหรับการขนสง่  PP 

 ถงุพลาสติกประเภทรีทอร์ต (Retort Pouch) ส าหรับบรรจอุาหารที่ต้อง
ผ่านความร้อนในการฆ่าเชือ้ สามารถทนอณุหภมิูที่ต ่ากวา่ 0 °c และ
สงูกวา่ 120 °c ได้ มีลกัษณะเป็นถงุทีป่ระกอบด้วยฟิล์มพลาสติก
หลายชัน้ อาจเสริมด้วยอะลมิูเนียมฟอยล์หรือฟิล์ม EVOH เพ่ือเพ่ิม
คณุสมบตัิการป้องกนัน า้และก๊าซ บางครัง้น ามาใช้แทนบรรจภุณัฑ์
โลหะแบบกระป๋อง จงึถกูเรียกวา่ Flexible Can 

 PP, PET, EVOH, Nylon 

 ถงุลามิเนต (Laminate) ส าหรับบรรจอุาหาร ผลติโดยการน าแผ่น
พลาสติกหลายชนิดมาประกบกนั เชน่ ถงุขนมขบเคีย้ว 

 แผ่น PVC, แผ่น PET, 
พลาสติกกบัแผ่นอะลมิูเนียม 

ขวดพลำสติก  นิยมใช้แทนขวดแก้ว เน่ืองจากน า้หนกัเบา ขึน้รูปงา่ย และราคาไมแ่พง 
สามารถแบง่ประเภทการใช้งานได้ตามเม็ดพลาสติกแตล่ะชนิด ดงันี ้
- ขวด PVC ใช้บรรจนุ า้มนัพืช น า้ส้มสายชแูละเคมีภณัฑ์ 
- ขวด HDPE จะมีสีขาวขุ่น คอ่นข้องแข็ง ป้องกนัน า้ซมึผ่านได้ดี ไม่
ทนตอ่ไขมนั นิยมใช้บรรจแุชมพ ูน า้มนัเคร่ือง นม น า้ผลไม้ ยา ซอส 
และสารเคมี 

- ขวด PET จะมีความใส สามารถมองเห็นสินค้าข้างในได้ มีสมบตัิ
ป้องกนัน า้ ไขมนั และก๊าซตา่งๆ ได้ดี นิยมใช้บรรจนุ า้มนัพืช น า้ดื่ม 
น า้อดัลม และเคร่ืองดื่มที่ไมมี่แอลกอฮอลล์ 

- ขวด PS ใช้บรรจยุา วิตามิน เคร่ืองเทศ และนม 

 PVC, HDPE, PET, PS 

กระปุกพลำสติก  สามารถผลิตได้จากพลาสติกหลายชนิด นิยมใช้บรรจยุา วิตามิน และ
อาหารเสริมชนิดเม็ด 

 PET 

กล่อง ลัง ถัง  ผลิตได้จากเม็ดพลาสติกหลายชนิด ขึน้อยูก่บัประเภทของบรรจภุณัฑ์
และการใช้งาน โดยกระบวนการผลิตทีใ่ช้ ได้แก่ การฉีดขึน้รูป 
(Injection Moulding) และการหมนุขึน้รูป (Roto Moulding) 

 PP, PET 
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ประเภทบรรจุภัณฑ์ รำยละเอียดบรรจุภัณฑ์ เม็ดพลำสติกที่ใช้ผลิต 
กระสอบพลำสติก  นิยมใช้บรรจขุ้าวสาร ปุ๋ ย และน า้ตาล  PP 
ถ้วยพลำสติก  ถ้วยพลาสติกแบบใช้ครัง้เดียว  PS, PET 
ถำดพลำสติก  ถาดส าหรับบรรจอุาหารเพ่ือแบง่เป็นสดัสว่นและป้องกนัการแตกหกั

ก่อนบรรจใุสก่ลอ่ง เชน่ คุ้กกี ้ขนมปังกรอบ และอ่ืนๆ 
 PS, PVC 

 ถาดบรรจอุาหารพร้อมรับประทาน ทนอณุหภมิูสงู ใช้ส าหรับเตาอบ  PET 

 ถาดพลาสติกแบบมีฝาและไมมี่ฝา ใช้บรรจอุาหารส าเร็จรูปและกึ่ง
ส าเร็จรูป 

 PET 

 ถาดทัว่ไปที่ไมต้่องการความใสมากนกั  HDPE 

 ถาดพลาสติกใสแบบกาบหอย (Clam Shell) มีฝาปิดเป็นชิน้เดียวกบั
ตวับรรจภุณัฑ์ 
 

 PS, PVC, PET 

ฟิล์ม  ฟิล์มยืด (Stretch Film) นิยมใช้หอ่รัดผลิตภณัฑ์อาหารสด เชน่ ผกั 
ผลไม้ และเนือ้สตัว์ เน่ืองจากมีความใส เหนียว และยดืหยุน่สงู ท าให้
เห็นผลิตภณัฑ์ได้ชดัเจน 

 PE, PP, PVC 

 ฟิล์มหด (Shrink Film) เป็นฟิล์มที่จะหดตวัเม่ือได้รับความร้อน นิยม
น าไปใช้ท าฉลากสินค้า และหอ่รัดสินค้าเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเก็บรักษาและขนสง่ เชน่ พลาสติกหุ้มกลอ่งนมแบบแพค ใช้
กระบวนการบดรีด (Calendering) และการเป่าฟิล์ม (Blow Film) ใน
การผลิต 

 PVC, LDPE 

บรรจุภัณฑ์แบบ
กำร์ด 

 บรรจภุณัฑ์บลิสเตอร์ (Blister Packaging) เป็นการน าพลาสติกมาขึน้
รูปตามรูปร่างของผลติภณัฑ์ โดยใช้แผน่กระดาษแข็งรองด้านลา่ง 
แล้วเคลือบให้ตดิกนัด้วยความร้อน สว่นใหญ่ท าจาก PVC เพราะมี
ความใสและเหนียว นิยมน ามาใช้กบับรรจภุณัฑ์ เชน่ แปรงสีฟัน ของ
เลน่ และเคร่ืองส าอาง เป็นต้น 

 PVC 

  บรรจภุณัฑ์แบบสกิน (Skin Packaging) หรือบรรจภุณัฑ์แบบแนบผิว 
จะใช้ตวัผลติภณัฑ์เป็นแมพ่ิมพ์ให้กบัแผ่นพลาสติกและบรรจดุ้วยวิธี
สญุญากาศ ท าให้แผ่นพลาสติกแนบตดิกบัผลิตภณัฑ์ ข้อดีของบรรจุ
ภณัฑ์ประเภทนี ้คือ สามารถมองเห็นตวัผลติภณัฑ์ได้อยา่งชดัเจน ทัง้
ยงัประหยดัคา่ใช้จา่ยจากวสัดทุีน่ ามาผลิตและพืน้ที่ในการวางขายอีก
ด้วย 

 PVC, PE และ Ionomer 

โฟม  โฟม EPS เกิดจากการน า PS มาเติมสารพองตวั (Blowing Agent) 
นิยมใช้เป็นวสัดปุ้องกนัการกระแทก ภาชนะบรรจ ุ 

 PS 

 
โดยในปัจจุบนัความต้องการบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภคมีการมุ่งเน้นด้านความสะดวก

และความสวยงามในการน าไปใช้งานเพิ่มมากขึน้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ซึ่งมีข้อ
ได้เปรียบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวสัดอ่ืุนๆ ด้านความสามารถในการขึน้รูป การขนส่ง และการน าไปใช้ท่ี
สะดวก จงึได้รับการพฒันาสมบตัใินด้านตา่งๆ เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้า การผลิตบรรจภุณัฑ์
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พลาสติกในปัจจุบนัจึงจ าเป็นต้องอาศยัการพฒันาด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและวตัถุดิบเพิ่ม
มากขึน้เร่ือยๆ 

กระบวนการผลิตท่ีผู้ประกอบการใช้ในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์มากท่ีสดุคือกระบวนการผลิต
ฟิล์ม  (Film Process) โดยมีสัดส่วนมากถึง ร้อยละ  39 รองลงมา  ได้แก่ การฉีดขึน้รูป  (Injection 
Moulding) และการเป่าขึน้รูป (Blow Moulding) คดิเป็นร้อยละ 20 และ 16 ตามล าดบั 

 

 
รูปท่ี 1.19 กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสตกิ ส าหรับอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ปี 2553 

 

1.5.2 โครงสร้ำงอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์พลำสตกิของไทย 

ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกอยู่ท่ี 2,309 กิโลตัน คิดเป็น 
43.4% ของปริมาณการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสติกทัง้หมด และมีมลูคา่การผลิตสงูถึง 191,683 ล้านบาท 
คดิเป็น 33.8% ของมลูคา่การผลิตผลิตภณัฑ์พลาสตกิทัง้หมดของประเทศ 

จากการส ารวจข้อมลูของ PIU มีจ านวนผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติกทัง้สิน้ 1,267 ราย 
แบ่งเป็นภาคต่างๆ ดงัแสดงใน รูปท่ี 1.20 โดยกระบวนการผลิตหลักท่ีผู้ประกอบการใช้ในการผลิต
บรรจภุณัฑ์พลาสติกมี 3 ประเภท คือ กระบวนการผลิตฟิล์ม กระบวนการฉีดขึน้รูป และกระบวนการ
เป่าขึน้รูป โดยในแตล่ะกระบวนการมีการใช้แรงงาน ก าลงัการผลิตและอ่ืนๆ ดงัแสดงในตารางท่ี 1.6 
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รูปท่ี 1.20 จ านวนผู้ผลิตผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์พลาสตกิ 

 
ตารางท่ี 1.6 ข้อมลูกลุม่ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์จ าแนกตามกระบวนการผลิต ปี 2556 

กลุม่ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์ 
Film 

Processing 
Injection 
Moulding 

Blow 
Moulding 

จ านวนแรงงานในสายการผลิต (คน) 49,852 26,144 26,177 
จ านวนแรงงานสว่นอ่ืนๆ (คน) 10,362 8,252 7,448 
ก าลงัการผลิต (ตนั/ปี) 1,623,716 420,522 354,959 
ปริมาณการผลิต (ตนั/ปี) 1,517,232 386,718 337,206 
ยอดขายรวม (ล้านบาท) 33,559 22,610 15,347 
ยอดขายเฉล่ียตอ่ 1 บริษัท (ล้านบาท) 127 198 142 
อตัราการใช้ก าลงัการผลิต (%) 93.44 91.96 95.00 
เงินทนุจดทะเบียนเฉล่ียตอ่ 1 บริษัท (ล้านบาท) 84 80 63 
ปริมาณเม็ดพลาสตกิท่ีใช้ทัง้หมด (ตนั/เดือน) 123,594 31,552 27,679 
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1.5.3 แนวโน้มของบรรจุภัณฑ์พลำสตกิในอุตสำหกรรมอำหำร 

ด้วยประเทศไทยเป็นผู้น าทางด้านการผลิตและสง่ออกอาหารเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก 
ท าให้ความต้องการบรรจภุณัฑ์ส าหรับอตุสาหกรรมอาหารมีการขยายตวัเพิ่มมากขึน้ตามไปด้วย 
เพราะเม่ือเปรียบเทียบกลุม่บรรจภุณัฑ์อาหาร ประเภทเคร่ืองดื่มท่ีมีการใช้งานกนัทัว่ไปอยา่ง แก้ว 
กระป๋อง และพลาสตกิแล้ว จะเห็นวา่บรรจภุณัฑ์ประเภทพลาสตกิมีข้อดีกวา่บรรจภุณัฑ์ประเภทอ่ืนๆ 
เชน่ มีน า้หนกัเบา ไมน่ าความร้อน สามารถผลิตได้ง่ายและออกแบบได้หลากหลายทัง้ขนาดและรูปทรง 
สามารถปรับสมบตัิตา่งๆ ให้ตรงกบัความต้องการใช้งานได้คอ่นข้างง่ายเม่ือเทียบกบับรรจภุณัฑ์ชนิด
อ่ืน นอกจากนีก้ารน าบรรจภุณัฑ์พลาสตกิมาใช้หอ่หุ้มอาหารมีประโยชน์ในการชว่ยยืดอายกุารเก็บ
รักษาให้นานขึน้ จากแนวโน้มการเติบโตของอตุสาหกรรมอาหารในจีนและกลุม่ประเทศในอาเซียนท่ีมี
ทิศทางโตขึน้อยา่งตอ่เน่ืองในปี 2013 – 2017 ท าให้คาดการณ์ได้ว่าบรรจภุณัฑ์พลาสตกิจะมีแนวโน้ม
การเติบโตตามไปด้วย 

ตารางท่ี 1.7 แนวโน้มการเตบิโตของอตุสาหกรรมอาหารในจีน และอาเซียน 

 

หากพิจารณาในแง่ของผู้บริโภคแล้วจะนิยมบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถพกพาได้สะดวก 
(Portable) ประเภทใช้ครัง้เดียวทิง้ (Disposable Packaging) ขณะท่ีผู้ผลิตจะให้ความส าคญักับการ
พฒันาบรรจภุณัฑ์ท่ีสามารถสร้างกระแสการบริโภคในรูปแบบใหม่ ได้แก่ 

1) บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) ด้วยรูปแบบท่ีมีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับเปล่ียนและดดัแปลงได้ง่าย มีความสวยงาม และสะดวกในการใช้งาน จงึนิยมน ามาใช้
แทนบรรจภุณัฑ์แบบคงรูป (Rigid) มากขึน้บรรจภุณัฑ์ประเภทนี ้ได้แก่ ถงุพลาสตกิประเภท
รีทอร์ต (Retort Pouch) ซึง่ประกอบด้วยฟิล์มพลาสตกิหลายชัน้ (Laminate) สามารถน ามา
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ติดจุก (Dispenser) หรือซิป (Re-closable Pack) เพ่ือให้เปิดแล้วปิดใหม่ได้ นอกจากจะ
อ านวยความสะดวกในการน าสินค้าออกใช้แล้วยงัสร้างความโดดเด่นให้กับตวัสินค้าอีก
ด้วย ถุงรีทอร์ตสามารถทนความร้อนและความดันสูงได้  เหมาะส าหรับบรรจุอาหารท่ี
ต้องการฆ่าเชือ้ด้วยความร้อน (Thermal Processing) สามารถรักษากลิ่นและรสชาติของ
อาหารไว้ได้นาน 

2) บรรจุภัณฑ์แบบบริโภคครัง้เดียว (Single-serve Packs) และบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร
พร้อมรับประทาน (Ready-to-eat Packs) เหมาะส าหรับคนสมยัใหม่ท่ีใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ
และมีวิถีการบริโภคแบบรับประทานคนเดียว  (Living and Dining-alone) เช่น ผู้ หญิง
ท างานหรือกลุ่มคนโสดท่ีต้องการความสะดวกรวดเร็วในการเตรียมอาหาร สามารถอุ่นใน
ไมโครเวฟได้  (Microwaveable Packaging) ซึ่งอาจเป็นได้ทัง้อาหารแช่แข็ง  (Frozen 
Foods) อาหารแช่เย็น (Chilled Foods) อาหารท่ีวางจ าหน่ายในอุณหภูมิห้อง ของหวาน
และอาหารอ่ืนๆ บรรจภุณัฑ์ประเภทนีต้้องปอ้งกนัความชืน้ได้ดี นิยมใช้ EVOH และ PVDC 
มาเป็นวตัถดุบิในการผลิต 

3) ถุงบรรจุภัณฑ์ส าหรับนึ่ง /ต้ม (Steam-in/Boil-in Bag) เป็นถุงท่ีทนความร้อนสูงเหมาะ
ส าหรับบรรจผุกัพร้อมรับประทาน สามารถน าไปนึง่ต้มหรืออุน่โดยใช้ไมโครเวฟ 

ไม่เพียงแต่ตวับรรจุภัณฑ์เอง เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ผลิตยังต้องพัฒนาตามไปด้วย 
เพ่ือให้บรรจภุณัฑ์สามารถคงคณุภาพของอาหารให้สดใหมแ่ละรักษาคณุคา่ทางโภชนาการไว้ได้อยา่ง
ครบถ้วน โดยเน้นไปสู่การเป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถปกป้องสินค้าและมีความทันสมยั  (Food Safety 
and Modern Packaging) นวตักรรมด้านเทคโนโลยีบรรจภุณัฑ์ท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนัได้แก่ 

1) บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ  (Active Packaging: AP) ท่ี เ น้นการปกป้องและควบคุมสภาพ
บรรยากาศภายในบรรจภุณัฑ์ปอ้งกนัการผ่านเข้า – ออกของก๊าซตา่งๆ ท าให้อาหารมีอายุ
การเก็บรักษาท่ีนานขึน้ นิยมใช้บรรจผุกัและผลไม้ 

2) บรรจุภัณฑ์อาหารแบบฉลาด (Intelligent Packaging: IP) ท่ีสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับ
คณุภาพและความปลอดภยัของอาหาร รวมถึงการตรวจสอบข้อมลูการผลิตและการขนสง่ 
โดยน าเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ เช่น ใช้ตวัเซ็นเซอร์ตรวจวดัคา่ออกซิเจนหรือ
ตวัชีว้ดัความสดใหมข่องอาหาร เป็นต้น 

3) บรรจภุณัฑ์ฉลาด (Smart Packaging: SP) เป็นบรรจภุณัฑ์ท่ีรวมคณุสมบตัิทัง้ AP และ IP 
ไว้ด้วยกนั 

ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์จะเกิดขึน้ได้ก็ต้องอาศัยเคร่ืองจักรท่ีมีการ
ออกแบบและพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือให้ได้บรรจภุณัฑ์ท่ีตรงกบัความต้องการดงักลา่ว  
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บทที่ 2 
กระบวนกำรผลิตพลำสตกิและเคร่ืองจกัรกลในอุตสำหกรรมพลำสตกิ 

 

2.1 กระบวนกำรผลิตพลำสตกิ 

 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นการแปรรูปวัตถุดิบจากเม็ดพลาสติก ใน
อตุสาหกรรมปิโตรเคมี น ามาผ่านกระบวนการทางความร้อนให้พลาสติกอยู่ในสถานะของไหล เพ่ือให้
สามารถปรับเปล่ียน แปรรูปไปเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆ ได้ โดยอาจมีการเติมสี สารเติมแต่งหรือสารช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการขึน้รูปหรือเพิ่มสมบตัิบางอย่างลงไปด้วย ซึ่งสามารถแบง่ประเภทกระบวนการ
ผลิต ประเภทผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากแตล่ะกระบวนการและเม็ดพลาสตกิท่ีใช้ ดงันี ้
 
ตารางท่ี 2.1 การจ าแนกประเภทผลิตภณัฑ์พลาสตกิตามกระบวนการผลิต 

ล าดบั กระบวนการผลิต ประเภทผลิตภณัฑ์ เม็ดพลาสตกิ 

1 Blow Moulding ถงัน า้มนัเคร่ือง/ขวดชมพ ู PP, PE, PET, HDPE 

2 Stretch Blow 
Moulding 

ขวด PET PET, PP, HDPE 

3 Injection Moulding ชิน้สว่นรถยนต์ ชิน้สว่น
อิเล็กทรอนิกส์ (IC) เคร่ืองใช้ใน
ครัวเรือน เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชัน้วาง
ของ 

Thermoplastics(PP, 
PE, HDPE, ABS, PS, 
PC) 

4 Blown Film Extrusion ถงุพลาสตกิ HDPE, LDPE, LLDPE 

5 Film Extrusion แผน่ฟิล์มบาง (ฟิล์มบรรจภุณัฑ์เทป
กาว ฯลฯ) 

PP, PE, LDPE, HDPE 

6 Sheet Extrusion แผน่พลาสตกิ แฟ้มพลาสตกิ ฯลฯ PP, PE, PS, PMMA 
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ล าดบั กระบวนการผลิต ประเภทผลิตภณัฑ์ เม็ดพลาสตกิ 

7 Pipe/Tube Extrusion ทอ่น า้ประปา ทอ่ระบายน า้ ทอ่ 
PVC/PE ฯลฯ 

PVC, PE, PP 

8 Profile Extrusion รางน า้ฝน ขอบหน้าตา่ง รางสายไฟ
วงกบ ฯลฯ 

PVC rigid, HDPE 

9 Rotational Moulding ถงัเก็บน า้ขนาดใหญ่ ถงัขยะ ลงัใส่
ของ ฯลฯ 

PVC, PP, HDPE  
 

10 Thermoforming ถาดใส่บรรจภุณัฑ์อาหาร ถ้วยน า้
ด่ืม ฯลฯ 

PS, PE, PP, PET 

11 Laminating ถงุใสข่นมอบกรอบ ถงุบรรจภุณัฑ์
หลายชัน้ ฯลฯ 

PE, PP 

12 Tape Yarn/Filament กระสอบพลาสตกิ ถงุปุ๋ ย ถงุจมัโบ้ 
ฯลฯ 

PP, HDPE, PA6, 
PA66, PET 

13 Compressed 
Moulding 

ถ้วย จาน ชาม ช้อน เคร่ืองใช้ใน
ครัวเรือน (ท่ีท าจาก Melamine) 

Melamine 

14 Other (Calendering, 
etc.) 

ผลิตภณัฑ์พลาสตกิอ่ืนๆ อ่ืนๆ 

 

2.1.1 กระบวนกำรอัดขึน้รูป (Compression Moulding) 

กระบวนการอัดขึน้รูป คือ การน าเม็ดหรือผงพลาสติกมาอัดในแม่พิมพ์ (Mould) 
ภายใต้ความดนัและอณุหภูมิท่ีเหมาะสม เพ่ือให้พลาสติกหลอมและไหลเข้าสู่ช่องว่างภายในแม่พิมพ์ 
ส่วนประกอบหลกัของเคร่ืองกดอดั (Compression Moulding Machine) คือ แผ่นเหล็กอดั (Platens) 
จ านวนสองชดุ ซึ่งแผ่นหนึ่งสามารถเคล่ือนท่ีขึน้/ลงได้ (Movable Platen) ส่วนอีกแผ่นหนึ่งจะถกูยดึตดิ
กบัท่ี (Fixed Platen) แม่พิมพ์ส าหรับการแปรรูปพลาสติกทัง้ตวัผู้และตวัเมียจะถกูยึดติดกับแผ่นเหล็ก
อดัทัง้สองแผน่นี ้
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รูปท่ี 2.1 เคร่ืองกดอดัขึน้รูป (Compression Moulding Machine) 

 
รูปท่ี 2.2 สว่นประกอบหลกัของเคร่ืองกดอดั 

 
นอกจากนีย้งัมีอปุกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ร่วมด้วย ได้แก่ 

ระบบกำรขับเคล่ือน 
ในปัจจบุนัเคร่ืองอดัส่วนใหญ่ได้รับการพฒันาให้สามารถท างานอตัโนมตัิ โดยใช้แรง

ขบัจากระบบไฮดรอลิกในการเคล่ือนท่ีแผ่นเหล็กอดัขึน้ – ลง นอกจากนีร้ะบบขบัเคล่ือนยงัท าหน้าท่ีใน
การให้ความดนัในการอดัอีกด้วยเคร่ืองกดอดัขนาดเล็กท่ีใช้ในห้องปฏิบตัิการจะมีระบบขบัเคล่ือนท่ีให้
ความดนัในช่วง 5 – 100 ตนัส่วนเคร่ืองกดอดัท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมจะมีระบบขบัเคล่ือนท่ีให้ความ
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ดนัในช่วง 10 - 4,000 ตนัโดยขนาดของความดนัจะขึน้กับขนาดของแผ่นเหล็กอดัซึ่งมีขนาดอยู่ในช่วง  
8 ตารางนิว้ถึง 5 ตารางฟุตชนิดของพลาสติกความหนาของผนงัผลิตภณัฑ์พลาสติกและการให้ความ
ร้อนแก่พลาสตกิก่อนการกดอดั 

ระบบให้ควำมร้อนและหล่อเยน็ 
ระยะเวลาการท างานต่อวัฏจักรของการกดอัดนัน้ขึน้อยู่กับความหนาของผนัง

ผลิตภณัฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกประเภทเทอร์มอเซตท่ีเป็นตวัน าความร้อนท่ีไม่ดีและในการกด
อดัต้องให้อณุหภูมิถึงจดุท่ีเกิดการเช่ือมโยงระหว่างสายโซ่โมเลกลุได้  (Curing) ซึ่งหากเติมเม็ดหรือผง
พลาสตกิลงในแมแ่บบโดยตรงจะท าให้ระยะเวลาในการกดอดันานมากดงันัน้จงึควรมีการให้ความร้อน
แก่พลาสติกก่อนน าเข้าแม่แบบเพ่ือท าให้พลาสติกสามารถไหลได้ดีขึน้ลดระยะเวลาในการทางาน
ต่อวัฏจักรให้สัน้ลง และยังสามารถลดความดันท่ีใช้ในการกดอัดได้อีกด้วยการให้ความร้อนแก่
พลาสตกิแบง่ออกเป็น 2 ลกัษณะคือการให้ความร้อนแก่วตัถดุบิก่อนการกดอดัและการให้ความร้อนแก่
แมแ่บบโดยตรงขณะท าการกดอดั 

- การให้ความร้อนแก่วัตถุดิบก่อนการกดอัด  เช่น การใช้แผ่นโลหะร้อนการใช้รังสี
อินฟราเรด การใช้เตาอบหรือไมโครเวฟ และการใช้ตู้อบชนิดความถ่ีสงู (High Frequency Oven)     เป็น
ต้น 

- การให้ความร้อนในแม่แบบเช่นระบบไฟฟ้าซึง่นิยมใช้กนัมากเน่ืองจากออกแบบและ
ติดตัง้ได้ง่ายและมีความสะดวกในการซอ่มบ ารุงระบบไอน้าซึ่งมีข้อดีคือให้ความร้อนท่ีสม ่าเสมอแตไ่ม่
สามารถให้ความร้อนเกิน 180 องศาเซลเซียสได้และระบบน า้ร้อนไหลเวียนซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ท่ีได้รับ
ความนิยมมากในปัจจบุนัโดยใช้การเผาท่อน า้ด้วยเปลวไฟจากก๊าซหงุต้มแล้วให้น า้ร้อนในทอ่ไหลเวียน
ให้ความร้อนแก่แม่แบบนอกจากระบบให้ความร้อนแล้วอาจมีระบบหล่อเย็นเพ่ือให้ชิน้งานพลาสติก
หลงัการกดอดัเย็นตวัลงระบบหล่อเย็นจะไหลหมนุเวียนเข้าสู่ระบบทอ่ใกล้ช่องว่างของแม่แบบหรืออาจ
ใช้ระบบน า้ร้อนท่ีสามารถสลบัจากการให้ความร้อนเป็นการหลอ่เย็นก็ได้ 

 
2.1.2  กระบวนกำรฉีดขึน้รูป (Injection Moulding) 

การฉีดเป็นวิธีการหลักในการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ในการผลิตชิน้งาน
พลาสติกตา่งๆตัง้แตเ่ล็กมากๆ จนถึงขนาดใหญ่ การฉีดใช้หลกัการให้สกรูพาพลาสติกเข้าหลอมเหลว
แล้วฉีดอดัเข้าแมพ่ิมพ์ซึ่งมีการหล่อเย็น โครงสร้างของเคร่ืองฉีดพลาสติกจะประกอบด้วยส่วนส าคญั 3 
สว่นท่ีท างานสมัพนัธ์กนั ได้แก่ ชดุฉีด ชดุปิด - เปิดแมพ่ิมพ์ และชดุแมพ่ิมพ์ ชดุฉีดประกอบด้วยถงัเติม
พลาสตกิ สกรู กระบอกฉีดหรือบาเรล และหวัฉีด ท าหน้าท่ีปอ้นพลาสตกิเข้าแมพ่ิมพ์ 
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รูปท่ี 2.3 เคร่ืองฉีดพลาสตกิ 

 

2.1.3  กระบวนกำรอัดรีด (Extrusion) 

การอดัรีดใช้กับการผลิตชิน้งานท่ีเป็นเส้น เช่น ท่อ สายไฟ สายยาง ราง เป็นต้น ใช้
หลกัการหลอมพลาสติกแล้วอดัผ่านหวัดาย (Die) โครงสร้างประกอบด้วย ถังรับวตัถุดิบ สกรูสวมใน
ทรงกระบอกท่ีเรียกว่า บาเรล และหวัดาย การท างานเม็ดพลาสติกจะถูกเติมลงในถัง แล้วสกรูจะพา
เม็ดพลาสติกไหลไปในทรงกระบอกผ่านช่วงหลอมเหลวท่ีมีฮีตเตอร์ และพดัลมเป่าควบคมุอณุหภูมิ ท่ี
ปลายสกรู พลาสติกเหลวจะถกูอดัรีดผ่านหวัดายให้มีรูปหน้าตดัตามท่ีต้องการ ชิน้งานท่ีผ่านดายแล้ว
จะถูกปรับขนาด และท าให้เย็นลง โดยแช่ในน า้หรือน า้เย็น เพ่ือให้สุดท้ายชิน้งานมีอุณหภูมิใกล้เคียง
อณุหภมูิห้อง 

การขับเคล่ือนสกรูของเคร่ืองอัดรีดจะขับด้วยมอเตอร์ผ่านชุดเกียร์ และมักจะเป็น
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง หรือมอเตอร์กระแสสลบัร่วมกบัอินเวอร์เตอร์ เพ่ือให้สามารถปรับรอบได้ตาม
ชนิดของพลาสตกิ 

 
รูปท่ี 2.4 เคร่ืองอดัรีดพลาสติก 



รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิจของกลุ่มเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสติก                     รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 
29 

2.1.4  กระบวนกำรเป่ำขวด (Blow Moulding) 

เป็นการเป่าขึน้รูปขวดพลาสติกโดยเร่ิมจากวัตถุดิบคือ เม็ดพลาสติกชนิด  HDPE  
(สว่นใหญ่) PP, PE เป็นต้น น าเม็ดพลาสตกิมาหลอมใน Extruder โดยใช้ความร้อนจาก Heater ไฟฟ้า
จากนัน้สกรูจะอัดพลาสติกเหลว โดยใช้หลักการขับเคล่ือนสกรูและการปิด-เปิด Mould ด้วยระบบ 
Hydraulics ส่งผ่าน Die Head ออกมาเป็นลกัษณะทรงกระบอก (Parison) จากนัน้ Mould จะเคล่ือน
ตวัมาประกบแล้วเป่าลม โดยใช้อากาศอดั เพ่ือให้เนือ้พลาสติกขยายเต็มตาม Mould เม่ือเต็ม Mould 
แล้วจะมีน า้เย็นจากเคร่ือง Chiller ไหลมาหลอ่เย็นเพ่ือให้ชิน้งานแข็งตวัคงรูปตามแมพ่ิมพ์ท่ีต้องการ 

เทคโนโลยีของเคร่ืองเป่าขวดพลาสตกิจะแบง่เป็น 2 ชนิด คือ 

1.) เคร่ืองเป่าขวดแบบ Extrusion Blow Moulding โดยเคร่ืองเป่าขวดประเภทนีจ้ะเป็นการรีด
หลอดพลาสติกท่ีเรียกว่า พาริสนั (Parison) และจะมีแม่พิมพ์มาประกบเพ่ือท าการเป่าให้
กลายเป็นภาชนะกลวง  

 
รูปท่ี 2.5 เคร่ืองเป่าขวดแบบ Extrusion Blow Moulding 

2.) เคร่ืองเป่าขวดแบบ Injection Blow Moulding โดยเคร่ืองเป่าขวดประเภทนีจ้ะเป็นการฉีด
หลอดพลาสตกิท่ีเรียกว่า พรีฟอร์ม (Preform) ขึน้มาก่อนและจะน ามาเป่าเป็นภาชนะกลวง
ท่ีเคร่ืองเป่าขวด ปัจจบุนัมีการพฒันาเทคโนโลยีเป็น 2 Stage คือ การน าเคร่ืองฉีดและเป่า
มารวมกนัในกระบวนการเดียว เพ่ือท าให้มีความเร็วในการผลิตท่ีเพิ่มสงูมากขึน้ 
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รูปท่ี 2.6 เคร่ืองเป่าขวดแบบ Injection Blow Moulding 

 

2.1.5 กระบวนกำรเป่ำฟิล์ม (Blown Film Extrusion) 

การเป่าฟิล์มใช้ในการผลิตถุงพลาสติกแบบต่างๆใช้หลักการอัดรีดเช่นเดียวกับใน
เคร่ืองอดัรีดและเคร่ืองเป่าพลาสติก โครงสร้างเคร่ืองเป่าฟิล์มประกอบด้วยสว่นรีดพลาสติก (Extruder) 
และส่วนรองรับลูกโป่ง หลักการการท างานของเคร่ือง คือ เม็ดพลาสติกจะถูกสกรูพาผ่านช่วง
หลอมเหลวและรีดผ่านหวัดายเช่นเดียวกบัในเคร่ืองอดัรีดท่อ พลาสติกท่ีรีดผ่านหวัดายจะถกูดงึขึน้ใน
แนวดิ่งและเป่าลมให้พลาสติกพองออกเป็นลกูโป่งด้านนอกหวัดายจะมีวงแหวนหล่อเย็นเป่าลมท่ีผิว
นอกของลูกโป่งด้านบนลูกโป่งจะถูกบีบให้แบนและม้วนเพ่ือน าไปผนึกก้นถุงและตดัต่อไป  โดยการ
ท างานของระบบขบัเคล่ือนเคร่ืองเป่าฟิล์ม มกัจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัร่วมกับอินเวอร์เตอร์ใน
การขบัสกรู 

 

 
รูปท่ี 2.7 เคร่ืองเป่าฟิล์มพลาสตกิ 
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2.1.6 กระบวนกำร Thermoforming และกำร Laminating 

การ Thermoforming และ การ Laminating เป็นกระบวนการท่ีต่อจาก Sheet/Film 
Extrusion ซึ่งวัตถุดิบท่ีใช้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ Sheet/Film Extrusion เป็นลักษณะ 
Secondary Process การ Thermoforming เป็นการขึน้รูปโดยการให้ความร้อนกบัแผ่นฟิล์ม หรือ แผน่
พลาสติกจนถึงอุณหภูมิอ่อนตวั แล้วใช้แรงบงัคบัให้แนบกับแม่พิมพ์ ส่วนใหญ่ท่ีพบจะเป็นการใช้แรง
ดูดของสุญญากาศ (Vacuum Forming) หรือใช้ลมอัด (Blow Forming) หลังจากนัน้ต้องท าให้เย็น 
เพ่ือให้ชิน้งานคงรูปไว้ตามแบบของแมพ่ิมพ์ 

 
รูปท่ี 2.8 แสดงตวัอยา่งผลิตภณัฑ์พลาสตกิจากการ Thermoforming 

 
การ Laminating เป็นการเคลือบหรืออัดชัน้ฟิล์ม/แผ่นพลาสติก มีหลายวิธีการ เช่น 

เคลือบแบบผง แบบใช้ไฟฟ้าสถิต แบบใช้ความร้อน เป็นต้น หลกัการ คือ การใช้พลาสติกเหลวเคลือบ
ไปบนวสัดแุล้วแตค่วามหนาท่ีต้องการ อาจจะเป็นการเคลือบไปบนกระดาษ พลาสตกิด้วยกนั หรือผ้าก็
ได้ ประโยชน์ท่ีน าไปใช้เพ่ือให้วสัดมีุความแข็งแรงมากขึน้ กันน า้หรือความชืน้ได้ ป้องกันรอยขีดข่วน 
เป็นต้น 

 

รูปท่ี 2.9 แสดงการเคลือบด้วยวิธีการรีดโดยใช้ลกูกลิง้ 
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2.1.7  กระบวนกำร Rotational Moulding 

  กระบวนการแม่พิมพ์หมนุ ใช้กบัการผลิตชิน้งานขนาดใหญ่และซบัซ้อน แบบแม่พิมพ์
หมนุนีใ้ช้หลกัการของแรงเหว่ียง การท างานเร่ิมจากการเติมผงพลาสติกลงในแมพ่ิมพ์ จากนัน้ปิดพิมพ์
และเคล่ือนเข้าห้องอบ จากนัน้หมนุพิมพ์รอบแกนทัง้แนวราบและแนวดิ่ง พลาสติกเม่ือได้รับความร้อน
จะหลอมเหลวและไหลได้ เม่ือถูกเหว่ียงจึงไปเคลือบติดกับผิวด้านในของพิมพ์ทีละชัน้ๆ จนหมด 
จากนัน้ใช้ลมเย็นหรือน า้เย็นเป่าภายนอกพิมพ์ให้พลาสตกิแข็งตวัและถอดชิน้งานออก 

 
2.2 เคร่ืองจักรกลที่ส ำคัญในอุตสำหกรรมกำรผลิตพลำสตกิ 

ในอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้เคร่ืองจกัรใน
การแปรรูปวตัถุดิบจากเม็ดพลาสติก สารเติมแต่งและส่วนผสมของสารต่างๆ ไปเป็นผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการ ซึง่เคร่ืองจกัรและสว่นประกอบท่ีใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสตกินีมี้ด้วยกนั
หลายประเภท กลุม่เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมพลาสตกิท่ีท าการศกึษาสถานภาพการประกอบธุรกิจในครัง้
นีเ้ป็นกลุ่มเคร่ืองจกัรตามพิกดัศลุกากร HS Code 8477 ซึ่งมีนิยามว่า “เคร่ืองจักรส ำหรับใช้ในงำน    
แปรรูปยำงหรือพลำสติก หรือส ำหรับท ำผลิตภัณฑ์จำกวัตถุดังกล่ำวที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน
ที่อ่ืนในตอนนี”้ โดยมีรายละเอียดการจดักลุม่ตามตารางท่ี 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2 ประเภทเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสตกิตามพิกดัศลุกากร 

 HS 6 หลกั  HS 8 หลกั  ประเภทเคร่ืองจกัร 

8477.10  - เคร่ืองหลอ่แบบชนิดใช้หวัฉีด 
 8477.10.10 - - ส าหรับหลอ่แบบยาง 
  - - ส าหรับหลอ่แบบพลาสตกิ 
 8477.10.31 - - - เคร่ืองหลอ่แบบชนิดใช้หวัฉีด ส าหรับพอลิ (ไวนิลคลอไรด์) 
 8477.10.39 - - - อ่ืน ๆ 
8477.20  - เคร่ืองอดัรีด 
 8477.20.10 - - ส าหรับอดัรีดยาง 
 8477.20.20 - - ส าหรับอดัรีดพลาสตกิ 
 8477.30.00 - เคร่ืองหลอ่แบบชนิดเป่าพน่ 
8477.40  - เคร่ืองหล่อแบบชนิดสุญญากาศ และเคร่ืองจกัร อ่ืน ๆ ส าหรับขึน้รูป

โดยใช้ความร้อน 
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 HS 6 หลกั  HS 8 หลกั  ประเภทเคร่ืองจกัร 

 8477.40.10 - - ส าหรับหลอ่แบบยางหรือขึน้รูปยาง 
 8477.40.20 - - ส าหรับหลอ่แบบพลาสตกิหรือขึน้รูปพลาสตกิ 
  - เคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ ส าหรับหลอ่แบบ หรือขึน้รูปโดยวิธีอ่ืน 
 8477.51.00 - - ส าหรับหล่อแบบหรือหล่อดอกใหม่ ของยางนอกชนิดอัดลม หรือ

ส าหรับ หลอ่แบบยางในหรือขึน้รูปยางในโดยวิธีอ่ืน 
8477.59  - - อ่ืน ๆ 
 8477.59.10 - - - ส าหรับยาง 
 8477.59.20 - - - ส าหรับพลาสตกิ 
8477.80  - เคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ 
 8477.80.10 - - ส าหรับใช้ในงานแปรรูปยาง หรือส าหรับ ท าผลิตภณัฑ์จากยางท่ีใช้

ไฟฟ้า 
 8477.80.20 - - ส าหรับใช้ในงานแปรรูปยาง หรือส าหรับ ท าผลิตภณัฑ์จากยางท่ีไม่

ใช้ไฟฟ้า 
  - - ส าหรับใช้ในงานแปรรูปพลาสติก หรือส าหรับ ท าผลิตภัณฑ์จาก

พลาสตกิท่ีใช้ไฟฟ้า 
 8477.80.31 - - - เคร่ืองอัดให้เป็นชัน้ ส าหรับการผลิต แผงวงจรพิมพ์หรือแผงการ

เดนิสายแบบพิมพ์ 
 8477.80.39 - - - อ่ืน ๆ 
 8477.80.40 - - ส าหรับใช้ในงานแปรรูปพลาสติก หรือส าหรับ ท าผลิตภัณฑ์จาก

พลาสตกิท่ีไมใ่ช้ไฟฟ้า 
8477.90  - สว่นประกอบ 
 8477.90.10 - - ของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในงานแปรรูป ยางหรือส าหรับท า

ผลิตภณัฑ์จากยาง 
 8477.90.20 - - ของเคร่ืองจกัรท่ีไม่ใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในงาน แปรรูปยางหรือส าหรับ

ท าผลิตภณัฑ์จากยาง 
  - - ของเคร่ืองจักรท่ีใช้ไฟฟ้าส าหรับใช้ในงานแปรรูป  พลาสติกหรือ

ส าหรับท าผลิตภณัฑ์จากพลาสตกิ 
 8477.90.32 - - - ส่วนประกอบของเคร่ืองอัดให้เป็นชัน้ ส าหรับการผลิตแผงวงจร

พิมพ์ หรือแผงการเดนิสายแบบพิมพ์ 
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 HS 6 หลกั  HS 8 หลกั  ประเภทเคร่ืองจกัร 

 8477.90.39 - - - อ่ืน ๆ 
 8477.90.40 - - ของเคร่ืองจกัรท่ีไม่ใช้ไฟฟ้าส าหรับ ใช้ในงานแปรรูป พลาสติก หรือ

ส าหรับ ท าผลิตภณัฑ์จากพลาสตกิ 
 

ซึ่งสามารถจดัประเภทของเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในกระบวนการขึน้รูปผลิตภัณฑ์พลาสติกต่างๆ ให้
ตรงกบักลุม่เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสตกิตามพิกดัศลุกากรหมวด HS Code 8477 ได้ดงันี ้

ตารางท่ี 2.3 การจบัคู่ระหว่างเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมพลาสติกตามกระบวนการผลิตและเคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมยางหรือพลาสตกิตามนิยามระบบ HS Code 

กระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ 
พลาสตกิ 

เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสติก 
และสว่นประกอบ ตามพิกดัศลุกากร 

HS Code 

กระบวนการอดัขึน้รูปพลาสตกิ เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ส าหรับหลอ่แบบหรือขึน้รูป
โดยวิธีอ่ืนส าหรับพลาสตกิ 

8477.59.20 

กระบวนการฉีดขึน้รูปพลาสตกิ เคร่ืองหล่อแบบชนิดใช้หวัฉีดส าหรับหล่อ
แบบพลาสตกิ 

8477.10.31, 
8477.10.39 

กระบวนการอดัรีดพลาสตกิ เคร่ืองอดัรีดส าหรับอดัรีดพลาสติก 8477.20.20 
กระบวนการเป่าขวด เคร่ืองหลอ่แบบชนิดเป่าพน่ 8477.30.00 
กระบวนการเป่าฟิล์ม เคร่ืองอดัรีดส าหรับอดัรีดพลาสติก 8477.20.20 
กระบวนการ Thermoforming เคร่ืองหล่อแบบชนิดสญุญากาศ และ

เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ส าหรับขึน้รูปโดยใช้ความ
ร้อน 

8477.40.20 

กระบวนการ Rotational 
Moulding 

เคร่ืองจกัรอ่ืนๆ ส าหรับหล่อแบบหรือขึน้รูป
โดยวิธีอ่ืนส าหรับพลาสตกิ 

8477.59.20 

 

2.3 สถำนภำพของอุตสำหกรรมเคร่ืองจักรกลอุตสำหกรรมประเทศไทย 

 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เพราะ
เคร่ืองจกัรถือเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีก่อให้เกิดกระบวนการผลิตหรือการใช้งานในอตุสาหกรรมตา่งๆ ถึงแม้
จะมีผู้ประกอบการท่ีด าเนินการผลิตเคร่ืองจกัรกลในประเทศอยู่เป็นจ านวนมาก แตก่ารผลิตอาจยงัไม่
ตรงกบัความต้องการ หรืออาจยงัมีข้อจ ากดัทางด้านเทคโนโลยี ท าให้เคร่ืองจกัรท่ีผลิตในประเทศไทย
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ยังไม่สามารถสู้ กับเคร่ืองจักรของต่างประเทศได้ สังเกตได้จากข้อมูลการน าเข้าและส่งออก
เคร่ืองจักรกลของไทยท่ีตกอยู่ในภาวะขาดดุลมาตัง้แต่ปี 2553 – 2557 โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
เคร่ืองจกัรกลุม่อตุสาหกรรม (Industrial Machinery) มีมลูคา่การน าเข้าและสง่ออกสงูท่ีสดุ  

การน าเข้าเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมยางและพลาสติก มีมูลค่าการน าเข้า 22,117 ล้านบาท 
ในปี 2557 สงูเป็นอนัดบัท่ี 3 รองจากเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมทัว่ไปและเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง โดยมี
อตัราเพิ่มขึน้เฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 4.27 ตอ่ปี ในขณะท่ีการสง่ออกเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมยางและ
พลาสติก มีมูลค่าการส่งออก 4,316 ล้านบาท ในปี 2557 สูงเป็นอันดับท่ี 5 รองจากเคร่ืองจักรกล
อตุสาหกรรมทัว่ไป เคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ และเคร่ืองจกัร
งานโลหกรรมหรือหล่อโลหะ โดยมีอัตราเพิ่มขึน้เฉล่ีย (CAGR) ร้อยละ 16.37 ต่อปี จากมูลค่าการ
น าเข้าท่ีสงูกว่ามลูคา่การส่งออกถึงกว่า 5 เท่านัน้ ท าให้คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสอีกมากในการพฒันา
ศกัยภาพในการผลิตในประเทศเพ่ือทดแทนการน าเข้าของเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมในกลุม่นี ้
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ตารางท่ี 2.4 มลูคา่การน าเข้าเคร่ืองจกัรกลแตล่ะประเภท ปี 2553 - 2557 

 
 
 
 

มูลค่ำกำรน ำเข้ำ (ล้ำนบำท) 2553 2554 2555 2556 2557 Grand Total CAGR 
ประเภทเคร่ืองจกัร               
เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร (Agricultural Machinery) 11,040 10,167 34,860 35,563 35,674 127,303 26.44% 
เคร่ืองจักรอุตสำหกรรม (Industrials Machinery) 229,693 276,315 402,944 343,872 349,357 1,602,181 8.75% 
เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป 123,881 122,135 205,816 171,367 189,423 812,623 8.86% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมก่อสร้าง 47,437 82,641 87,675 84,832 69,155 371,740 7.83% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสติก 17,943 24,448 40,303 25,481 22,117 130,292 4.27% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ 8,813 11,276 16,762 14,016 13,389 64,257 8.72% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมกระดาษและสิง่พิมพ์ 8,075 9,968 12,005 12,350 12,197 54,594 8.60% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมสิง่ทอ 7,848 8,629 13,585 11,136 12,233 53,431 9.28% 
เคร่ืองจกัรงานโลหกรรมหรือหลอ่โลหะ 4,752 4,491 6,864 7,821 7,403 31,331 9.27% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 3,302 5,226 8,551 7,524 5,975 30,579 12.60% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเหมืองแร่ 2,116 3,800 4,910 5,179 13,376 29,381 44.60% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์ 5,262 3,206 5,959 3,894 3,893 22,215 -5.85% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั 263 494 513 272 195 1,737 -5.80% 

เคร่ืองมือกล (Machinery Tool) 53,365 69,289 143,391 99,783 102,308 468,135 13.90% 
Grand Total 294,097.57 355,770.79 581,193.75 479,217.19 487,339.56 2,197,618.86 10.63% 
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ตารางท่ี 2.5 มลูคา่การสง่ออกเคร่ืองจกัรกลแตล่ะประเภท ปี 2553 – 2557 
 
มูลค่ำกำรส่งออก (ล้ำนบำท) 2553 2554 2555 2556 2557 Grand Total CAGR 
ประเภทเคร่ืองจกัร               
เคร่ืองจักรกลกำรเกษตร (Agricultural Machinery) 6,049 7,003 18,450 20,314 25,369 77,186 33.20% 
เคร่ืองจักรอุตสำหกรรม (Industrials Machinery) 94,912 112,957 151,274 163,042 193,222 715,407 15.28% 
เคร่ืองจกัรที่ใช้ในอตุสาหกรรมทัว่ไป 47,416 50,569 88,167 89,605 107,572 383,329 17.80% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมก่อสร้าง 35,739 49,239 46,174 41,862 46,831 219,844 5.56% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมกระดาษและสิง่พิมพ์ 2,346 1,952 3,607 13,916 16,314 38,135 47.38% 
เคร่ืองจกัรงานโลหกรรมหรือหลอ่โลหะ 1,601 2,486 1,718 6,109 6,968 18,882 34.19% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสติก 2,023 2,320 3,457 3,115 4,316 15,231 16.37% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ 2,037 1,954 2,546 2,286 2,673 11,496 5.58% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเหมืองแร่ 1,271 1,534 1,396 2,028 1,950 8,180 8.93% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร 972 1,412 1,728 1,428 2,517 8,057 20.96% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมสิง่ทอ 957 885 1,608 1,859 2,691 8,000 22.97% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส ์ 486 577 850 773 1,360 4,047 22.84% 
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมเคร่ืองหนงั 64 28 23 61 30 206 -14.07% 

เคร่ืองมือกล (Machinery Tool) 11,114 19,272 22,557 23,149 27,289 103,381 19.68% 
Grand Total 112,075.82 139,232.44 192,280.63 206,504.45 245,880.28 895,973.63 17.02% 
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รูปท่ี 2.10 มลูคา่การน าเข้าเคร่ืองจกัรกลปี 2553 – 2557 
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รูปท่ี 2.11 มลูคา่การสง่ออกเคร่ืองจกัรกลปี 2553 – 2557 



รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิจของกลุ่มเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสติก                     รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

 

เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 
40 

2.4 สถำนกำรณ์ตลำดเคร่ืองจักรกลพลำสตกิ 
2.4.1 สถำนกำรณ์ตลำดเคร่ืองจักรกลพลำสตกิในต่ำงประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.12 สดัสว่นความต้องการเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมพลาสตกิของโลก 
ความต้องการเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมพลาสติกของโลกในปี 2555 มีมูลค่า 24.9 

พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ เติบโตขึน้จากปี 2550 ท่ีมีมลูคา่ 19.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเติบโตเฉล่ีย
ร้อยละ 5 ตอ่ปี คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 1 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ในปี 2555 ภูมิภาคเอเชีย มีสัดส่วนความต้องการเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมพลาสติก
มากท่ีสดุในโลกถึงร้อยละ 47 คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 11.7 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือภมูิภาค
ยโุรปตะวนัตก และอเมริกาเหนือท่ีมีความต้องการเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมพลาสติกร้อยละ 19 และร้อย
ละ 14 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกับสดัส่วนปริมาณการผลิตพลาสติกของโลก ดงัรูปท่ี 2.13 ท่ีกว่าร้อย
ละ 45 ของปริมาณการผลิตมาจากภมูิภาคเอเชีย โดยมีจีนเป็นประเทศผู้ผลิตท่ีถือครองสดัสว่นสงูท่ีสดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.13 ปริมาณการผลิตพลาสตกิของโลก ปี 2555 

(Source: Plastics Europe (PEMRG) / Consultic)  
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รูปท่ี 2.14 การผลิตเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมพลาสตกิและยางของโลก 

   
เช่นเดียวกบัการผลิตเคร่ืองจกัรพลาสติก ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีสดัส่วนการผลิต

เคร่ืองจักรพลาสติกและยางสูงท่ีสุดถึงร้อยละ 30.5 ในปี 2554 จากมูลค่าการผลิตทัง้หมดของโลก
ประมาณ 33.5 พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ จะเห็นได้ว่าประเทศจีนเป็นทัง้ผู้ผลิตและตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลกส าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรพลาสติกและยาง โดยในช่วง 5 – 10 ปีท่ีผ่านมานี ้แนวโน้มของ
ศนูย์กลางอุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลต่างๆ ได้เปล่ียนจากกลุ่มประเทศตะวนัตกมาเป็นกลุ่มประเทศ
แถบตะวนัออก สงัเกตได้จากสัดส่วนการผลิตเคร่ืองจกัรกลพลาสติกและยางของจีนท่ีเพิ่มขึน้ถึงสอง
เทา่จากปี 2550 ท่ีมีสดัสว่นเพียงร้อยละ 15.9 เพิ่มเป็นร้อยละ 30.5 ได้ในปี 2554 

เม่ือพิจารณาตลาดส่งออกของจีน พบว่า กลุ่มประเทศท่ีก าลังพัฒนาถือเป็นตลาด
ส่งออกหลกัของจีน เน่ืองจากเคร่ืองจกัรพลาสติกและยางท่ีผลิตในจีนมีจุดเด่นท่ีส าคญั คือ ราคาถูก
และไม่มีความซับซ้อน ซึ่งลูกค้าในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาเหล่านีมี้ความต้องการเคร่ืองจักรท่ีมี
ลกัษณะเหมือนกนักบัตลาดในประเทศของจีนเอง แตใ่นทางกลบักนัในด้านการน าเข้ากลุ่มเคร่ืองจกัร
พลาสติกและยางของจีน เกือบสองในสามของการน าเข้ามาจากประเทศเยอรมนีและญ่ีปุ่ น ซึ่งเป็น
ประเทศท่ีมีพืน้ฐานแข็งแกร่งในการผลิตเคร่ืองจกัรท่ีมีคณุภาพสงู ส่งผลให้มลูคา่การน าเข้ารวมในชว่ง
ปีหลงัๆ เพิ่มขึน้ ถึงแม้จะมีตวัเลขปริมาณน าเข้าท่ีลดลง แสดงให้เห็นวา่มลูคา่การน าเข้าเคร่ืองจกัรกลมี
แนวโน้มสงูขึน้ 

เปา้หมายของประเทศจีนท่ีนอกจากจะเป็นผู้น าด้านเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมพลาสติก
และยาง โดยมีบริษัท Ningbo Haitian ของจีน ท่ีเป็นผู้น าในกลุ่มเคร่ืองฉีดพลาสติกแล้ว ประเทศจีนยงั
มีกลุ่มบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านท่ีท ายอดขายได้ 100 – 500 ล้านหยวน และยังมี
บริษัทขนาดเล็กอีกจ านวนมากท่ีมีผู้ เช่ียวชาญระหว่างประเทศ มีเทคโนโลยีท่ีล า้สมัย และสามารถ
เข้าถึงแหลง่ทนุได้ง่าย ดงันัน้จงึมีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดการควบรวมตวักนัเพ่ือการพฒันาในอนาคต 
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รูปท่ี 2.15 ตลาดสง่ออกหลกัของเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมพลาสตกิและยางของจีน 

 

 
รูปท่ี 2.16 มลูคา่การสง่ออกของประเทศผู้สง่ออกหลกัในกลุม่เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมพลาสตกิและยาง 

 
แผนอตุสาหกรรมเคร่ืองจักรพลาสติกของจีนในช่วง 5 ปี ไม่เพียงแคเ่พิ่มยอดการผลิต

ได้เป็นสองเท่า แตย่งัประสบความส าเร็จในกระบวนการผลิตท่ีได้คณุภาพ ในปี 2550 บริษัท Ningbo 
Haitian ได้แนะน าสินค้าใหม ่3 ชนิดในกลุม่เคร่ืองฉีดขึน้รูปพลาสติกท่ีสามารถครอบคลมุการใช้งานใน
งานฉีดพลาสติกได้ถึงร้อยละ 80 ด้วยราคาท่ีแข่งขันได้ในตลาด สินค้าดังกล่าวไม่เพียงประสบ
ความส าเร็จแคใ่นจีนเท่านัน้แต่ยงัไปถึงตลาดโลกด้วย เช่น ตลาดในสหรัฐอเมริกาท่ีเคร่ืองจักรของจีน
สามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ 500 จากปี 2549 – 2554 ด้วยปัจจยัหลายๆ ด้าน อาทิ การมีฐานการผลิต
ท่ีดีในประเทศเยอรมนีและเวียดนาม มีศนูย์การวิจยัและพฒันาในประเทศเยอรมนีและญ่ีปุ่ น และยงัมี
สมาชิกบอร์ดของบริษัทจากเยอรมนีจึงส่งผลให้ บริษัท Ningbo Haitian ของจีนขึน้เป็นผู้น าการผลิต
เคร่ืองจักรพลาสติกในระดบัสากล และยังมีบริษัทอ่ืนๆ ท่ีก าลังแสดงให้เห็นถึงการก้าวไปสู่การเป็น
ผู้ผลิตในระดบัสากล 

ถึงแม้ว่าจากข้อมูลการค้าในกลุ่มเคร่ืองจักรพลาสติกและของจีนดู จะประสบ
ความส าเร็จ แต่จีนเองก็ก าลังเจอกับการท้าทายครัง้ใหญ่ ในเร่ืองลักษณะเฉพาะของเคร่ืองจักร
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อุตสาหกรรมของจีนท่ีเน้นราคาถูกและใช้งานในระดับพืน้ฐาน ท าให้การพัฒนาเคร่ืองจักรท่ีมี
คุณภาพสูงกลับช้ามาก จึงเป็นปัญหาส าคัญในการเติบโตของจีนในตลาดเคร่ืองจักรคุณภาพ
ระดับกลางถึงระดับสูงท่ีก าลังจะมาถึง การพัฒนานวัตกรรมของบริษัทต่างๆ ในจีนเป็นไปได้ช้า 
เน่ืองจากการการขาดช่วงของบุคคลากรท่ีมีคณุภาพ การวางแผนการจดัการเพียงแคใ่นระยะสัน้และ
ความล่าช้าในการลงทุนกับบุคลากรเพ่ือการวิจยัและพฒันา สาเหตอ่ืุนๆ เช่น การน าเคร่ืองจกัรมาใช้
แทนแรงงานยงัมีน้อย และการสร้างแบรนด์ท่ีไม่แข็งแกร่งของผู้ผลิต แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบ
เคร่ืองจกัรกลประเภทระบบการควบคมุ ป๊ัมไฮดรอลิก วาล์วและมอเตอร์ ท่ีผลิตในจีนยงัคงได้รับการ
ไว้วางใจในการใช้งานจากประเทศตา่งๆ   

อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรพลาสติกและยางของจีนมีแผนจะเข้าไปสู่ตลาดเคร่ืองจักร
คณุภาพระดบักลางถึงระดบัสูง จากการขยายตวัของอุตสาหกรรมกลุ่มยานยนต์ เวชภัณฑ์ พลงังาน 
และเทคโนโลยีเพ่ือสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กบัการพฒันาในอตุสาหกรรมใหม่อย่างอากาศยานและการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟ ซึ่งมีความต้องการเคร่ืองจักรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง ท าให้
ผู้ผลิตเคร่ืองจกัรพลาสติกของจีนต้องการท่ีจะเข้าไปมีส่วนแบง่ในตลาดนีด้้วยตวัเอง โดยเปา้หมายไม่
เพียงแคต่ลาดในประเทศ แตย่งัมองถึงตลาดโลกอีกด้วย 

จากข้อมูลการน าเข้า – ส่งออกในกลุ่มเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของ
โลก ปี 2553 – 2557 พบว่า ประเทศจีน เป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการน าเข้าสูงสุด และมีอตัราเติบโตถึง
ร้อยละ 4.05 รองลงมา ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี ตามล าดบั โดยประเทศไทยมี
มลูคา่การน าเข้าคอ่นข้างสงู อยู่ถึงอนัดบัท่ี 6 ของโลก และมีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.60 ส่วนในด้าน
การส่งออก ประเทศท่ีเป็นผู้ ส่งออกสูงสุด ได้แก่ ประเทศเยอรมนี มีอัตราการเติบโตร้อยละ 6.20 
รองลงมาเป็นประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่ น ตามล าดบั โดยประเทศไทยมีมลูค่าการส่งออกติดอยู่ใน
อนัดบัท่ี 25 ของโลก และมีอตัราการเตบิโตเฉล่ียสงูถึงร้อยละ 15.18 
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ตารางท่ี 2.6 มลูคา่การน าเข้าของเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมพลาสตกิและยางของโลก 
อนัดบั ประเทศ หนว่ย: ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา CAGR 

2553 2554 2555 2556 2557 
1 China 3,045.88 3,726.37 3,486.32 3,381.37 3,714.60 4.05% 
2 United States 1,694.49 2,159.88 2,354.04 2,673.07 2,713.67 9.88% 
3 Germany 954.81 1,463.03 1,277.74 1,231.91 1,426.26 8.36% 
4 Mexico 777.11 846.68 1,020.33 1,041.82 985.59 4.87% 
5 Russia 470.79 818.54 805.23 989.32 1,006.80 16.42% 
6 Thailand 570.88 802.64 1,298.29 831.31 681.28 3.60% 
7 Brazil 564.66 882.87 669.46 762.90 595.28 1.06% 
8 Indonesia 540.39 740.13 906.60 762.37 765.51 7.21% 
9 India 818.24 909.54 895.87 679.15 680.80 -3.61% 

10 South Korea 428.76 670.86 582.87 622.58 537.43 4.62% 
11 Japan 395.77 491.54 549.79 592.47 636.31 9.96% 
12 France 480.05 573.74 522.19 537.04 532.81 2.11% 
13 Turkey 447.00 691.57 597.30 528.01 640.05 7.44% 
14 Canada 376.00 422.04 478.33 487.12 529.97 7.11% 
15 Malaysia 403.65 456.04 441.97 473.69 414.31 0.52% 
16 Austria 377.09 503.14 436.64 428.89 425.40 2.44% 
17 Poland 292.78 416.41 407.01 428.04 438.76 8.43% 
18 Italy 449.69 478.79 439.29 419.25 459.58 0.44% 
19 United 

Kingdom 
321.88 349.77 358.05 411.63 402.66 4.58% 

20 Hong Kong 316.15 269.80 273.87 300.60 336.48 1.25% 
21 Switzerland 248.19 316.93 270.35 280.98 282.33 2.61% 
22 Czech 

Republic 
197.56 270.87 265.18 262.53 366.90 13.18% 

23 Spain 313.04 338.28 254.48 253.02 269.20 -2.97% 
24 Taiwan 280.23 400.23 306.28 251.27 270.50 -0.70% 
25 South Africa 177.58 250.82 192.32 226.59 187.64 1.11% 
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ตารางท่ี 2.7 มลูคา่การสง่ออกของเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมพลาสติกและยางของโลก 
อนัดบั ประเทศ หนว่ย: ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา CAGR 

2553 2554 2555 2556 2557 
1 Germany 4,519.86 6,338.37 5,889.62 6,207.58 6,106.98 6.20% 
2 China 1,965.59 2,565.57 2,880.76 3,074.45 3,306.83 10.96% 
3 Japan 2,443.80 2,826.49 3,186.31 2,482.48 2,325.11 -0.99% 
4 Italy 1,781.90 2,320.75 2,179.83 2,270.75 2,327.36 5.49% 
5 United States 1,362.76 1,552.92 1,609.88 1,571.45 1,721.47 4.78% 
6 Taiwan 1,150.06 1,321.65 1,333.44 1,253.53 1,240.58 1.53% 
7 France 868.01 937.12 992.51 1,015.49 996.49 2.80% 
8 Canada 787.04 969.75 954.53 872.32 787.05 0.00% 
9 Switzerland 747.95 875.32 742.34 773.02 708.18 -1.09% 

10 Austria 531.26 696.50 569.17 649.86 714.38 6.10% 
11 South Korea 546.26 619.16 662.72 648.12 692.89 4.87% 
12 Hong Kong 331.38 293.04 309.78 383.48 360.61 1.70% 
13 Slovakia 158.12 225.94 254.28 340.89 315.12 14.79% 
14 Netherlands 264.23 435.48 335.72 325.85 489.23 13.11% 
15 Luxembourg 268.96 275.98 250.03 249.26 258.62 -0.78% 
16 Czech 

Republic 
162.18 238.82 248.48 239.12 231.37 7.36% 

17 India 153.54 241.98 203.75 231.47 278.89 12.68% 
18 United 

Kingdom 
181.79 228.54 197.66 226.51 215.73 3.48% 

19 Singapore 201.77 166.10 170.16 172.98 147.36 -6.09% 
20 Malaysia 191.17 155.01 179.02 145.25 131.29 -7.24% 
21 Spain 128.53 149.39 138.98 142.83 144.53 2.37% 
22 Turkey 71.55 102.53 122.58 133.89 141.75 14.65% 
23 Belgium 105.29 106.09 91.24 121.90 130.01 4.31% 
24 Croatia 65.79 110.34 94.15 106.07 106.14 10.04% 
25 Thailand 64.33 76.03 111.42 100.88 130.42 15.18% 
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จากข้อมูลการค้าในกลุ่มเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง พบว่า ประเทศ
เยอรมนี เป็นประเทศส าคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมนี  ้เน่ืองจากเป็นประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีตา่งๆ และเม่ือพิจารณาโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกของเยอรมนีในปี 2556 ท่ี
ประกอบไปด้วยกลุ่มเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก 
และกลุ่มผู้ ผลิตวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมพลาสติก จะมีผู้ ประกอบการผลิตเคร่ืองจักรยางและ
พลาสติกในประเทศเยอรมนีมากกว่า 200 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ของจ านวนผู้ประกอบการในกลุ่ม
อตุสาหกรรมพลาสตกิทัง้หมด และเม่ือเทียบกบัประเทศไทย โดยอ้างอิงข้อมลูการส ารวจผู้ประกอบการ
ของ PIU มีผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรกลยางและพลาสติกในประเทศไทยท่ีท าการส ารวจข้อมูลได้ 14 
ราย คดิเป็นร้อยละ 0.5 ของจ านวนผู้ประกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมพลาสตกิทัง้หมดของไทยท่ีมีการ
ส ารวจข้อมลู 

 

 
รูปท่ี 2.17 โครงสร้างอตุสาหกรรมพลาสตกิประเทศเยอรมนี ปี 2556 

 

 
รูปท่ี 2.18 ผู้ประกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมพลาสตกิของไทย ข้อมลูส ารวจ ณ สิงหาคม ปี 2557 

(ที่มา: สถานการณ์และแนวโน้มอตุสาหกรรมพลาสติกไทย 29 สิงหาคม 2557 โดย PTIT, PITH) 
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2.4.2  สถำนกำรณ์ตลำดเคร่ืองจักรกลพลำสตกิของประเทศไทย 

2.4.2.1 มลูคา่การน าเข้าและส่งออกเคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมพลาสติกและยางของ
ประเทศไทย 

จากสถิติการค้าปี 2553 – 2557 พบว่า ประเทศไทยมีการน าเ ข้าเคร่ืองจักร
อตุสาหกรรมพลาสติกและยางเข้ามาในประเทศโดยเฉล่ียปีละ 26,000 ล้านบาท ด้วยอตัราการเติบโต
ร้อยละ 4.27 โดยเคร่ืองจกัรท่ีมีมลูคา่การน าเข้าสงูสดุ ได้แก่ เคร่ืองฉีดพลาสติก หรือ นิยามตามระบบ
ฮาร์โมไนซ์ของศลุกากร คือ เคร่ืองหล่อแบบชนิดใช้หวัฉีด มีอตัราการเติบโตร้อยละ 3.17 รองลงมาคือ 
เคร่ืองอดัรีด ซึ่งมีอตัราการเติบโตร้อยละ 5.91 ซึ่งเคร่ืองจกัรทัง้ 2 ประเภทนีถื้อเป็นเคร่ืองจกัรหลักท่ี
น าไปใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสติกตา่งๆ 
 
ตารางท่ี 2.8 มลูคา่การน าเข้าเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมพลาสติกและยางของไทย ตามประเภทเคร่ืองจกัร 
มลูคา่การน าเข้า (ล้านบาท) 2553 2554 2555 2556 2557 Grand Total CAGR 
ประเภทเคร่ืองจกัร        
เคร่ืองหลอ่แบบชนดิใช้หวัฉีด 7,733 11,747 23,005 10,763 9,040 62,290 3.17% 
เคร่ืองอดัรีด 2,596 3,934 6,320 5,336 3,459 21,647 5.91% 
เคร่ืองหลอ่แบบชนดิเป่าพน่ 1,667 1,783 2,055 1,367 1,378 8,251 -3.73% 
เคร่ืองหลอ่แบบชนดิ
สญุญากาศและอื่นๆ 

1,076 866 1,946 1,498 2,452 7,842 17.90
% 

เคร่ืองหลอ่แบบและขึน้รูป
โดยวิธีอื่นๆ 

1,914 2,050 2,228 1,828 1,926 9,948 0.13% 

เคร่ืองแปรรูปยางหรือ
พลาสติกอื่นๆ 

1,451 2,075 2,780 2,117 1,698 10,123 3.19% 

สว่นประกอบเคร่ืองแปรรูป
ยางหรือพลาสติก 

1,502 1,989 1,965 2,569 2,160 10,188 7.54% 

 
ในด้านการส่งออก จากข้อมลูการค้าในกลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรพลาสติกและยาง

ของโลก ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเคร่ืองจกัรพลาสติกและยางในอนัดบัท่ี 25 ของโลก โดยมีมลูคา่การ
ส่งออกช่วงปี 2553 – 2557 เฉล่ียปีละประมาณ 3,000 ล้านบาท ด้วยอตัราการเติบโตถึงร้อยละ 16.37 
โดยหมวดท่ีมีมลูคา่การสง่ออกสงูท่ีสดุ คือ สว่นประกอบเคร่ืองจกัรพลาสตกิและยาง และท่ีรองลงมา มี
มลูคา่ใกล้เคียงกนั คือ เคร่ืองจกัรฉีดพลาสติกและเคร่ืองอดัรีด ซึง่มีอตัราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 40.87 
และ 10.58 ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 2.9 มูลค่าการส่งออกเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของไทย ตามประเภท
เคร่ืองจกัร 

มลูคา่การสง่ออก (ล้านบาท) 2553 2554 2555 2556 2557 Grand Total CAGR 
ประเภทเคร่ืองจกัร               
เคร่ืองหลอ่แบบชนดิใช้หวัฉีด 184 240 504 593 1,022 2,543 40.87% 
เคร่ืองอดัรีด 369 474 578 602 610 2,633 10.58% 
เคร่ืองหลอ่แบบชนดิเป่าพน่ 307 285 252 259 336 1,440 1.86% 
เคร่ืองหลอ่แบบชนดิ
สญุญากาศและอื่นๆ 

35 83 157 105 81 461 17.92% 

เคร่ืองหลอ่แบบและขึน้รูป
โดยวิธีอื่นๆ 

26 30 66 119 786 1,027 97.25% 

เคร่ืองแปรรูปยางหรือ
พลาสติกอื่นๆ 

296 166 838 516 459 2,276 9.17% 

สว่นประกอบเคร่ืองแปรรูป
ยางหรือพลาสติก 

805 1,042 1,061 922 1,022 4,852 4.90% 

 
2.4.2.2 แหลง่น าเข้าและตลาดสง่ออกท่ีส าคญัของประเทศไทย 

 จากข้อมลูสถิตกิรมศลุกากรประเทศไทย พบวา่ ในชว่ง 5 ปีท่ีผา่นมา ตัง้แตปี่ 2553 – 
2557 ประเทศไทยมีแหลง่การน าเข้าและตลาดการสง่ออกของกลุม่เคร่ืองจกัรกลพลาสตกิและยางท่ี
ส าคญั ดงันี ้
 
ตารางท่ี 2.10 แหลง่การน าเข้าเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมพลาสติกและยางของไทย 
อนัดบั แหลง่น าเข้า 2553 2554 2555 2556 2557 Grand Total CAGR 

1 Japan 6,938.30 9,992.71 20,227.15 8,089.27 6,817.91 52,065.33 -0.35% 
2 China 3,254.25 4,966.64 7,865.88 6,752.73 7,133.25 29,972.75 17.00% 
3 Taiwan 2,810.06 2,841.16 4,170.07 3,039.55 2,058.28 14,919.12 -6.04% 
4 Germany 1,797.19 2,575.14 3,098.17 2,905.15 2,038.14 12,413.79 2.55% 
5 Korea 417.84 766.96 1,031.15 933.44 694.21 3,843.61 10.69% 
6 Italy 486.79 518.10 608.43 776.11 495.62 2,885.05 0.36% 
7 United States 406.54 605.64 687.22 729.01 364.97 2,793.39 -2.13% 
8 Malaysia 232.45 239.17 551.12 364.18 403.67 1,790.58 11.67% 
9 Austria 141.43 235.08 407.56 426.78 207.15 1,418.00 7.93% 
10 France 482.81 166.77 268.34 205.00 269.79 1,392.70 -10.99% 
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ตารางท่ี 2.11 ตลาดสง่ออกเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมพลาสติกและยางของไทย 
อนัดบั ตลาดสง่ออก 2553 2554 2555 2556 2557 Grand Total CAGR 

1 Japan 249.33 403.91 449.62 365.62 354.95 1,823.43 7.32% 
2 United States 60.50 411.42 367.69 217.39 544.86 1,601.86 55.21% 
3 China 153.34 101.26 544.24 241.69 353.65 1,394.17 18.19% 
4 India 107.88 119.35 471.72 246.05 196.38 1,141.38 12.73% 
5 Viet Nam 52.37 69.33 113.89 178.04 592.15 1,005.77 62.43% 
6 Indonesia 117.12 136.10 166.18 228.89 183.57 831.86 9.41% 
7 Germany 205.97 102.31 119.61 215.54 153.26 796.69 -5.74% 
8 Korea 97.43 103.37 106.10 180.69 228.69 716.29 18.61% 
9 Malaysia 114.66 78.02 213.62 81.35 136.38 624.03 3.53% 
10 Taiwan 88.32 82.77 130.63 103.51 145.26 550.49 10.46% 

 
จากข้อมูลท่ีแสดงในตารางท่ี 2.10 และ 2.11 จะเห็นได้ว่าแหล่งน าเข้าท่ีส าคญัของ

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีอย่างประเทศญ่ีปุ่ น และรองลงมาเป็นประเทศ
จีน ท่ีเน้นการผลิตเคร่ืองจักรท่ีมีราคาถูกและประสิทธิภาพการใช้งานในระดับพืน้ฐาน ในด้านการ
ส่งออก เคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมพลาสติกและยางของไทยสามารถส่งออกไปยงัประเทศท่ีพฒันาแล้ว
อย่างประเทศญ่ีปุ่ นและสหรัฐอเมริกา และยงัมีตลาดส่งออกท่ีเป็นฐานการผลิตอตุสาหกรรมพลาสติก
รายใหญ่อยา่งประเทศจีนอีกด้วย 

2.4.2.3 อตัราภาษีศลุกากรขาเข้าของสินค้าเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ 

อตัราอากรขาเข้าของสินค้าในหมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสตกิ แสดง
ราคาศลุการกรตามพระราชก าหนดและกรอบเจรจาทางการค้าตา่งๆ ดงัตารางท่ี 2.12 
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ตารางท่ี 2.12 อตัราอากรขาเข้าสินค้าหมวดเคร่ืองจกัรแปรรูปยางหรือพลาสตกิตามพระราชก าหนดและข้อตกลงตา่งๆ 

ประเภท 
 
 
 

ประเภทย่อย 
 
 
 

อัตรำอำกรตำมพระรำชก ำหนดและ
ข้อตกลง 

999 : อัตรำอำกรตำมภำค 
2 แห่ง พรก. 2530 (อัตรำ

เพดำนสูงสุด) 

000 : อัตรำอำกรตำม
บัญชีท้ำยประกำศ
กระทรวงกำรคลัง 
มำตรำ 12 ภำค 2 

TJ1 : กำรยกเว้นอำกร
และลดอัตรำอำกร
ส ำหรับของท่ีมีถิ่น

ก ำเนิดจำกญ่ีปุ่น (บัญชี
อัตรำอำกร 1) 

ACN : อำเซียน-จีน WTO 

ประกำศกระทรวงกำรคลัง พรก. ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2555 ม.12 ฉ.11 (2558) Thai-Japan(2012) ASEAN-CHAINA (2555) WTO (2555) 

ระยะเวลำ 01/01/2555 เป็นต้นไป 30/12/2557 เป็นต้นไป 01/04/2558 - 
31/03/2559 

01/01/2558 - 
31/12/2560 

01/01/2555 เป็นต้นไป 

รำยกำร ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ 

 84.77   เคร่ืองจกัรส าหรับใช้ในงานแปรรูปยางหรือ 
พลาสติกหรือส าหรับท าผลติภณัฑ์จาก
วตัถดุงักลา่ว ที่ไมไ่ด้ระบหุรือรวมไว้ในที่อ่ืน
ในตอนนี ้

     

 8477.10  - เคร่ืองหลอ่แบบชนิดใช้หวัฉีด      

  8477.10.10 - - ส าหรับหลอ่แบบยาง 30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

    - - ส าหรับหลอ่แบบพลาสติก      

  8477.10.31 - - - เคร่ืองหลอ่แบบชนิดใช้หวัฉีด ส าหรับ
โพลิ (ไวนิลคลอไรด์) 

30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

  8477.10.39 - - - อ่ืน ๆ 30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

 8477.20  - เคร่ืองอดัรีด      

  8477.20.10 - - ส าหรับอดัรีดยาง 30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

  8477.20.20 - - ส าหรับอดัรีดพลาสติก 30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

  8477.30.00 - เคร่ืองหลอ่แบบชนิดเป่าพน่ 30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 
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ประเภท 
 
 
 

ประเภทย่อย 
 
 
 

อัตรำอำกรตำมพระรำชก ำหนดและ
ข้อตกลง 

999 : อัตรำอำกรตำมภำค 
2 แห่ง พรก. 2530 (อัตรำ

เพดำนสูงสุด) 

000 : อัตรำอำกรตำม
บัญชีท้ำยประกำศ
กระทรวงกำรคลัง 
มำตรำ 12 ภำค 2 

TJ1 : กำรยกเว้นอำกร
และลดอัตรำอำกร
ส ำหรับของท่ีมีถิ่น

ก ำเนิดจำกญ่ีปุ่น (บัญชี
อัตรำอำกร 1) 

ACN : อำเซียน-จีน WTO 

ประกำศกระทรวงกำรคลัง พรก. ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2555 ม.12 ฉ.11 (2558) Thai-Japan(2012) ASEAN-CHAINA (2555) WTO (2555) 

ระยะเวลำ 01/01/2555 เป็นต้นไป 30/12/2557 เป็นต้นไป 01/04/2558 - 
31/03/2559 

01/01/2558 - 
31/12/2560 

01/01/2555 เป็นต้นไป 

รำยกำร ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ 

 8477.40  - เคร่ืองหลอ่แบบชนิดสญุญากาศ และ
เคร่ืองจกัร อ่ืน ๆ ส าหรับขึน้รูปโดยใช้ความ
ร้อน 

     

  8477.40.10 - - ส าหรับหลอ่แบบยางหรือขึน้รูปยาง 30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

  8477.40.20 - - ส าหรับหลอ่แบบพลาสติกหรือขึน้รูป
พลาสติก 

30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

    - เคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ ส าหรับหลอ่แบบ หรือขึน้
รูปโดยวิธีอ่ืน 

     

  8477.51.00 - - ส าหรับหลอ่แบบหรือหลอ่ดอกใหม ่ของ
ยางนอกชนิดอดัลม หรือส าหรับ หลอ่แบบ
ยางในหรือขึน้รูปยางในโดยวิธีอ่ืน 

30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

  8477.59 - - อ่ืน ๆ      

  8477.59.10 - - - ส าหรับยาง 30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

  8477.59.20 - - - ส าหรับพลาสติก 30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

 8477.80  - เคร่ืองจกัรอ่ืน ๆ      
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ประเภท 
 
 
 

ประเภทย่อย 
 
 
 

อัตรำอำกรตำมพระรำชก ำหนดและ
ข้อตกลง 

999 : อัตรำอำกรตำมภำค 
2 แห่ง พรก. 2530 (อัตรำ

เพดำนสูงสุด) 

000 : อัตรำอำกรตำม
บัญชีท้ำยประกำศ
กระทรวงกำรคลัง 
มำตรำ 12 ภำค 2 

TJ1 : กำรยกเว้นอำกร
และลดอัตรำอำกร
ส ำหรับของท่ีมีถิ่น

ก ำเนิดจำกญ่ีปุ่น (บัญชี
อัตรำอำกร 1) 

ACN : อำเซียน-จีน WTO 

ประกำศกระทรวงกำรคลัง พรก. ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2555 ม.12 ฉ.11 (2558) Thai-Japan(2012) ASEAN-CHAINA (2555) WTO (2555) 

ระยะเวลำ 01/01/2555 เป็นต้นไป 30/12/2557 เป็นต้นไป 01/04/2558 - 
31/03/2559 

01/01/2558 - 
31/12/2560 

01/01/2555 เป็นต้นไป 

รำยกำร ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ 

  8477.80.10 - - ส าหรับใช้ในงานแปรรูปยาง หรือ
ส าหรับ ท าผลติภณัฑ์จากยางที่ใช้ไฟฟา้ 

30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

  8477.80.20 - - ส าหรับใช้ในงานแปรรูปยาง หรือ
ส าหรับ ท าผลติภณัฑ์จากยางที่ไมใ่ช้ไฟฟา้ 

30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

    - - ส าหรับใช้ในงานแปรรูปพลาสติก หรือ
ส าหรับ ท าผลติภณัฑ์จากพลาสติกที่ใช้
ไฟฟา้ 

     

  8477.80.31 - - - เคร่ืองอดัให้เป็นชัน้ ส าหรับการผลติ 
แผงวงจรพิมพ์หรือแผงการเดินสายแบบ
พิมพ์ 

30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

  8477.80.39 - - - อ่ืน ๆ 30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

  8477.80.40 - - ส าหรับใช้ในงานแปรรูปพลาสติก หรือ
ส าหรับ ท าผลติภณัฑ์จากพลาสติกที่ไมใ่ช้
ไฟฟา้ 

30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

 8477.90  - สว่นประกอบ      
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ประเภท 
 
 
 

ประเภทย่อย 
 
 
 

อัตรำอำกรตำมพระรำชก ำหนดและ
ข้อตกลง 

999 : อัตรำอำกรตำมภำค 
2 แห่ง พรก. 2530 (อัตรำ

เพดำนสูงสุด) 

000 : อัตรำอำกรตำม
บัญชีท้ำยประกำศ
กระทรวงกำรคลัง 
มำตรำ 12 ภำค 2 

TJ1 : กำรยกเว้นอำกร
และลดอัตรำอำกร
ส ำหรับของท่ีมีถิ่น

ก ำเนิดจำกญ่ีปุ่น (บัญชี
อัตรำอำกร 1) 

ACN : อำเซียน-จีน WTO 

ประกำศกระทรวงกำรคลัง พรก. ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2555 ม.12 ฉ.11 (2558) Thai-Japan(2012) ASEAN-CHAINA (2555) WTO (2555) 

ระยะเวลำ 01/01/2555 เป็นต้นไป 30/12/2557 เป็นต้นไป 01/04/2558 - 
31/03/2559 

01/01/2558 - 
31/12/2560 

01/01/2555 เป็นต้นไป 

รำยกำร ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ ตำมรำคำร้อยละ 

  8477.90.10 - - ของเคร่ืองจกัรที่ใช้ไฟฟา้ส าหรับใช้ใน
งานแปรรูป ยางหรือส าหรับท าผลิตภณัฑ์
จากยาง 

30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

  8477.90.20 - - ของเคร่ืองจกัรที่ไมใ่ช้ไฟฟา้ส าหรับใช้ใน
งาน แปรรูปยางหรือส าหรับท าผลิตภณัฑ์
จากยาง 

30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

    - - ของเคร่ืองจกัรที่ใช้ไฟฟา้ส าหรับใช้ใน
งานแปรรูป พลาสติกหรือส าหรับท า
ผลิตภณัฑ์จากพลาสตกิ 

     

  8477.90.32 - - - สว่นประกอบของเคร่ืองอดัให้เป็นชัน้ 
ส าหรับการผลติแผงวงจรพิมพ์ หรือแผง
การเดินสายแบบพิมพ์ 

30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

  8477.90.39 - - - อ่ืน ๆ 30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 

  8477.90.40 - - ของเคร่ืองจกัรที่ไมใ่ช้ไฟฟา้ส าหรับ ใช้
ในงานแปรรูป พลาสติก หรือส าหรับ ท า
ผลิตภณัฑ์จากพลาสตกิ 

30 ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร ยกเว้นอากร 20 
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  จากตารางแสดงพิกัดอตัราศลุกากรขาเข้าดงักล่าว จะเห็นได้ว่าการน าเข้าสินค้าใน
หมวดเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสตกิตัง้แต่วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2557 เป็นต้นไปนัน้ สามารถใช้
สิทธ์ิตามมาตรา 12 แหง่พระราชก าหนดพิกดัอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 (ฉบบัท่ี 11) ในการยกเว้นอากร
ขาเข้าส าหรับสินค้าเคร่ืองจกัรในหมวดนีซ้ึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของทางภาครัฐ และยงัมี
ความตกลงทางการค้าระหวา่งไทย – ญ่ีปุ่ น และอาเซียน – จีน ท่ีให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขา
เข้าจากทัง้ 2 ประเทศนี ้ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศหลกัท่ีไทยมีการน าเข้าเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมยางหรือ
พลาสตกิสงูท่ีสดุ  
 

2.4.2.4 การสง่เสริมการลงทนุแก่ผู้ประกอบการและการขอสิทธิประโยชน์ (BOI) 

  นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐผ่านทาง BOI เป็นส่วนช่วยสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการเกิดการลงทนุในธุรกิจและอตุสาหกรรมตา่งๆ ซึง่เป็นปัจจยัสนบัสนนุทัง้ทางด้านผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล และยังส่งผลต่อความต้องการเคร่ืองจักรในประเทศจากอุตสาหกรรม
สนบัสนุนต่างๆ รวมทัง้อุตสาหกรรมพลาสติกด้วย ซึ่งนโยบายของ BOI   มีการให้สิทธิประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ ดงันี ้

1) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

- ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรับเคร่ืองจกัร (มาตรา 28/29) 
- ลดหย่อนอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุบิหรือวสัดจุ าเป็น (มาตรา 30) 
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลและเงินปันผล (มาตรา 31 และ 34) 
- ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 50 (มาตรา 35 (1)) 
- ให้หกัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟ้า และคา่น า้ประปา เป็นสองเทา่ (มาตรา 35 (2)) 
- ให้หกัคา่ติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มขึน้ร้อยละ 25 (มาตรา 

35 (3)) 
- ยกเว้นอากรขาเข้าวตัถดุบิหรือวสัดจุ าเป็นส าหรับการผลิตเพ่ือการสง่ออก 
(มาตรา 36) 

2) สิทธิประโยชน์ท่ีไมเ่ก่ียวกบัภาษีอากร 
- อนญุาตให้น าคนตา่งด้าวเข้ามาเพื่อศกึษาลูท่างการลงทนุ (มาตรา 24) 
- อนญุาตให้น าช่างฝีมือ และผู้ช านาญการเข้ามาทางานในกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ (มาตรา 25 และ 26) 

- อนญุาตให้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดนิ (มาตรา 27) 
- อนญุาตให้สง่ออกซึง่เงินตราตา่งประเทศ (มาตรา 37) 
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3) หลกัประกนั 
- รัฐจะไมโ่อนกิจการของผู้ ท่ีได้รับการสง่เสริมมาเป็นของรัฐ (มาตรา 43) 
- รัฐจะไมป่ระกอบกิจการขึน้ใหมแ่ขง่ขนั (มาตรา 44) 
- รัฐจะไมผ่กูขาดการจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกนักบัผู้ ท่ีได้รับการสง่เสริม 
(มาตรา 45) 

- รัฐจะไมค่วบคมุราคาผลิตภณัฑ์ของผู้ ท่ีได้รับการสง่เสริม (มาตรา 46) 
- รัฐจะอนญุาตให้สง่ออกเสมอไป (มาตรา 47) 
- รัฐจะไมอ่นญุาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ น า
ผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกบัท่ีได้รับการสง่เสริมเข้ามาโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า 
(มาตรา 48) 

4) การคุ้มครอง (พิจารณาตามความเหมาะสม) 
- การเรียกเก็บคา่ธรรมเนียมพิเศษขาเข้า ส าหรับการน าเข้าผลิตภณัฑ์ชนิด
เดียวกบัท่ีผลิตได้ในประเทศ แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 ของราคารวมคา่ประกนัภยั 
และคา่ขนสง่ โดยใช้บงัคบัไมเ่กินคราวละ 1 ปี (มาตรา 49) 

- ในกรณีท่ีเห็นวา่มาตรา 49 ไมเ่พียงพอส าหรับการให้ความคุ้มครอง อาจเพิ่ม
มาตรการ ห้ามการน าเข้าผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกบัท่ีผลิตได้ในประเทศ (มาตรา 
50) 

- ประธานกรรมการมีอ านาจสัง่ชว่ยเหลือ หากผู้ได้รับการส่งเสริมประสบปัญหา
หรืออปุสรรคในการด าเนินกิจการ (มาตรา 51) 

- ประธานกรรมการมีอ านาจสัง่แก้ไขกรณีท่ีโครงสร้าง อตัรา หรือวิธีการจดัเก็บ
ภาษีอากร คา่บริการหรือคา่ธรรมเนียม เป็นอปุสรรคตอ่กิจการของผู้ได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ    (มาตรา 52) 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรตามเขตการลงทนุ 

คณะกรรมการก าหนดรูปแบบของการให้สิทธิและประโยชน์เป็น 2 ประเภท ดงันี ้

1) สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives) 

คณะกรรมการก าหนดสิทธิและประโยชน์ตามล าดบัความส าคญัของประเภทกิจการ 2 
กลุม่ ดงันี ้

กลุ่ม A  ได้แก่ กลุ่มกิจการท่ีจะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล 
เคร่ืองจกัร วตัถดุบิและสิทธิและประโยชน์ท่ีมิใชภ่าษีอากร  
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แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ ดงันี ้ 
กลุม่ A 1  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดงันี ้

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยไม่ก าหนดวงเงินภาษีเงิน
ได้นิตบิคุคลท่ีจะได้รับการยกเว้น 

- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุิบหรือวสัดจุ าเป็น ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพ่ือการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี ทัง้นี ้คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใชภ่าษีอากร 
กลุม่ A 2  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดงันี ้

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี เป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของ
เงินลงทนุ (ไมร่วมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียน) 

- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร 
- ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดจุ าเป็น ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพ่ือการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี ทัง้นี ้คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

- สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใชภ่าษีอากร 
กลุม่ A 3  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดงันี ้

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของ
เงินลงทนุ (ไม่รวมคา่ท่ีดินและทุนหมุนเวียน) เว้นแตก่รณีท่ีได้ระบไุว้เป็นการ
เฉพาะในบัญชีประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนว่า ให้ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่ก าหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีจะ
ได้รับการยกเว้น 

-   ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร 
-   ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดจุ าเป็น ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพ่ือการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี ทัง้นี ้คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

-   สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใชภ่าษีอากร 
กลุม่ A 4  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดงันี ้

-    ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของ
เงินลงทนุ (ไมร่วมคา่ท่ีดนิและทนุหมนุเวียน) 
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-    ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร 
-    ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุิบหรือวสัดจุ าเป็น ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพ่ือการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี ทัง้นี ้คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

-   สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใชภ่าษีอากร 

กลุม่ B  ได้แก่ กลุม่กิจการท่ีจะได้รับสิทธิและประโยชน์เฉพาะด้านเคร่ืองจกัร วตัถดุบิ และสิทธิ
และประโยชน์ท่ีมิใชภ่าษีอากร แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ   

กลุม่ B 1  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดงันี ้
-   ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัร 
-  ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดจุ าเป็น ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพ่ือการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี ทัง้นี ้คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

-  สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใชภ่าษีอากร 
กลุม่ B 2  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดงันี ้

-   ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถุดิบหรือวสัดจุ าเป็น ส าหรับส่วนท่ีผลิตเพ่ือการ
สง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี ทัง้นี ้คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

-   สิทธิและประโยชน์ท่ีมิใชภ่าษีอากร 

2) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเตมิตามคณุคา่ของโครงการ (Merit-based Incentives) 

เพ่ือจูงใจและกระตุ้นให้มีการลงทุนหรือการใช้จ่ายในกิจกรรมท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศหรืออตุสาหกรรมโดยรวมมากขึน้  คณะกรรมการจงึก าหนดสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
ตามคณุคา่ของโครงการ ดงันี ้  

1. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเตมิเพ่ือพฒันาความสามารถในการแขง่ขนั 
กรณีท่ีได้ลงทนุหรือมีคา่ใช้จา่ย ดงันี ้ 
(1) การวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม ทัง้การด าเนินการเอง หรือการ

วา่จ้างผู้ อ่ืนในประเทศ หรือการร่วมวิจยัและพฒันากบัองค์กรในตา่งประเทศ 
(2 )  ก า รสนับสนุนกองทุ น ด้ านก า รพัฒนา เ ทค โน โ ล ยี และ บุ ค ล าก ร

สถาบนัการศึกษา ศนูย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบนัวิจยั หรือหน่วยงานของ
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ภาครัฐในประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามท่ีคณะกรรมการ
เห็นชอบ 

(3) คา่ธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีท่ีพฒันาจากแหลง่ในประเทศ 
(4) การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สงู 
(5) การพัฒนาผู้ ผลิตวัตถุดิบหรือชิน้ส่วนในประเทศ (Local Supplier) ท่ีมีผู้ มี

สัญชาติไทยถือหุ้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ในส่วนท่ี
เก่ียวกับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขัน้สูง และการให้ความช่วยเหลือด้าน
เทคนิค 

(6) การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ ทัง้การด าเนินการเอง หรือการว่าจ้าง
ผู้ อ่ืนในประเทศ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ ทัง้นี ้รายละเอียดให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านกังานก าหนด 

  
สิทธิและประโยชน์ท่ีจะได้รับเพิ่มเตมิ ดงันี ้

(1) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
ยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต ่า
กว่า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปี แต่รวมแล้วไม่
เกิน 8 ปี 

(2) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
ยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต ่า
กว่า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี แต่รวมแล้วไม่
เกิน 8 ปี 

(3) หากมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
ยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต ่า
กว่า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 3 ปี แต่รวมแล้วไม่
เกิน 8 ปี  

ทัง้นี ้จ านวนภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีจะได้รับการยกเว้นเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 200 ของ
เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ 9.2.1 (1) และคิดเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่าย
ตามข้อ 1 (2 – 6) 

2. สิทธิและประโยชน์เพิ่มเตมิเพ่ือกระจายความเจริญสูภ่มูิภาค 
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หากตัง้สถานประกอบการในเขตส่งเสริมการลงทนุตามข้อ 8.1  ให้ได้รับสิทธิ
และประโยชน์เพิ่มเตมิ ดงันี ้

(1)  ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลเพิ่มเตมิอีก 3 ปี แตร่วมแล้วไมเ่กิน 8 ปี ทัง้นี ้หาก
เป็นกิจการในกลุม่ A 1 หรือ A 2 ซึง่ได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคลเป็นระยะเวลา 8 ปี จะให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติ
บคุคลส าหรับก าไรสทุธิท่ีได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติ 
เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัท่ีก าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคลสิน้สดุลง 

(2)  อนญุาตให้หกัคา่ขนส่ง คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา 2 เท่า เป็นระยะเวลา 10 ปี 
นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม 

(3)  อนุญาตให้หักค่าติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกจากก าไรสุทธิ
ร้อยละ 25 ของเงินท่ีลงทุนในกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม โดยผู้ ได้รับการ
ส่งเสริมจะเลือกหกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 
ปี นบัแตว่นัท่ีมีรายได้จากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม ทัง้นี ้นอกเหนือไปจาก
การหกัคา่เส่ือมราคาตามปกต ิ

3.   สิทธิและประโยชน์เพิ่มเตมิเพ่ือพฒันาพืน้ท่ีอตุสาหกรรม 

หากตัง้สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับ
การส่งเสริม ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปี แต่รวมแล้วไม่
เกิน 8 ปี 

ทัง้นี ้ไมร่วมถึงประเภทกิจการท่ีมีเง่ือนไขบงัคบัวา่ต้องตัง้ในนิคมอตุสาหกรรม
หรือเขตอตุสาหกรรมท่ีได้รับการสง่เสริม 

ผู้ ท่ีสามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเตมิตามคณุคา่ของโครงการ   

(1)   ส าหรับกิจการกลุ่ม A  ผู้ ท่ีประสงค์จะขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม สามารถ
ขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมพร้อมกับการย่ืนค าขอรับการส่งเสริม หรือ
ภายหลงัจากท่ีได้รับการส่งเสริมแล้วก็ได้ ในกรณีท่ีย่ืนเร่ืองภายหลงัจากท่ีได้รับ
การสง่เสริมแล้ว  ผู้ ได้รับการสง่เสริมสามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเตมิ ไม่
ว่าจะมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้แล้วหรือไม่  โดยในวนัท่ีย่ืนขอรับสิทธิ
และประโยชน์เพิ่มเติม ต้องมีสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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ตามมาตรา 31 เหลืออยู ่ทัง้ระยะเวลาและวงเงินท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 

(2)  ส าหรับกิจการกลุ่ม B สามารถขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคณุค่าของ
โครงการ เฉพาะสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
แข่งขนัตามข้อ 9.2.1 และสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพ่ือกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาคตามข้อ 9.2.2 โดยต้องขอรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมพร้อมกบัการย่ืน
ค าขอรับการสง่เสริมเทา่นัน้ เว้นแตเ่ป็นกิจการท่ีมีเง่ือนไขระบไุว้เป็นการเฉพาะใน
บญัชีประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนว่าไม่ให้รับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มเตมิตามหลกัเกณฑ์นี ้

  โดยกิจการท่ีทาง BOI ให้การสนบัสนนุสง่เสริมการลงทนุท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของ
เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสติก มีด้วยกนั 2 หมวด คือ หมวดท่ี 4 ผลิตภณัฑ์โลหะ เคร่ืองจกัร 
และอปุกรณ์ขนสง่ และหมวดท่ี 6 เคมีภณัฑ์ กระดาษ และพลาสตกิ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ตารางท่ี 2.13  ประเภทกิจการท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัธุรกิจเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสติกท่ี
ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI 

ประเภทกิจการ เง่ือนไข สิทธิประโยชน์ 
4.5   กิจการผลิตเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ 

และชิน้สว่น 
  

4.5.1  กิจการผลิตเคร่ืองจกัร และ/
หรือ อปุกรณ์อตัโนมตั ิ
(Automation) ท่ีมีการ
ออกแบบทางวิศวกรรม 

ต้องมีขัน้ตอนการออกแบบระบบควบคมุการ
ปฏิบตังิานด้วยระบบสมองกลเอง 

A 2 

4.5.3  กิจการประกอบเคร่ืองจกัร 
และ/หรือ อปุกรณ์เคร่ืองจกัร 

ต้องมีขัน้ตอนการประกอบท่ีคณะกรรมการฯ 
เห็นชอบ 

A 4 

6.2   กิจการผลิตเคมีภณัฑ์หรือพอลิ
เมอร์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
หรือผลิตภณัฑ์จากพอลิเมอร์
ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
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ประเภทกิจการ เง่ือนไข สิทธิประโยชน์ 
6.2.2  กิจการผลิตผลิตภณัฑ์จากพอ

ลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อม 

ต้องมีกระบวนการขึน้รูปจากพลาสตกิหรือ
พอลิเมอร์ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

A 3 
(5 ปี) 

6.6   กิจการผลิตผลิตภณัฑ์พลาสตกิ
ส าหรับอตุสาหกรรม (Plastic 
Products for Industrial 
Goods) 

ต้องมีกระบวนการขึน้รูปพลาสตกิ B 1 
(เคร่ืองจกัร/ 
วตัถดุบิ) 

6.7   กิจการผลิตบรรจภุณัฑ์
พลาสตกิท่ีมีคณุสมบตัพิิเศษ 

  

6.7.1  กิจการผลิตบรรจ-ุภณัฑ์
พลาสตกิชนิดหลายชัน้ 
(Multilayer Plastics 
Packaging) 

ต้องมีการผลิตเช่ือมประสานพลาสตกิ
มากกวา่ 3 ชัน้ขึน้ไป 

A 3 
(5 ปี) 

6.7.2  กิจการผลิตบรรจภุณัฑ์
พลาสตกิ ชนิดปลอดเชือ้ 
(Aseptic Plastics 
Packaging) 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชือ้
ในระดบัมาตรฐาน ISO 14611 ระดบั 7 หรือ
มาตรฐาน Federal Standard 209E Class 
10000 ขึน้ไปหรือมาตรฐานสากลอ่ืน 
ท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแตว่นัครบเปิด
ด าเนินการ 

A 3 
(5 ปี) 

6.7.3  กิจการผลิตบรรจภุณัฑ์
พลาสตกิชนิดปอ้งกนัไฟฟ้า
สถิต (Antistatic Plastics 
Packaging) 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชือ้
ในระดบัมาตรฐาน ISO 14611 ระดบั 7 หรือ
มาตรฐาน Federal Standard 209E Class 
10000 ขึน้ไปหรือมาตรฐานสากลอ่ืน 
ท่ีเทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบัแตว่นัครบเปิด
ด าเนินการ 

A 3 
(5 ปี) 

2.4.2.5 โครงการของอตุสาหกรรมพลาสตกิท่ีได้รับการอนมุตักิารสง่เสริมการลงทนุ
จาก BOI 

จากข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนในปี 2557 ท่ีผ่านมา พบว่า มีโครงการท่ี BOI 
สนบัสนนุมีทัง้หมด 3,469 โครงการ คดิเป็นมลูคา่ 2,192,700 ล้านบาท โดยเป็นการส่งเสริมโครงการท่ี
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เก่ียวกับอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งอยู่ในหมวดเคมี กระดาษ และพลาสติก ได้รับความสนใจในการ
ขอรับการส่งเสริมการลงทนุสงูเป็นอนัดบัท่ี 2 มีจ านวน 503 โครงการ มลูคา่ 430,100 ล้านบาท โดยมี
กิจการท่ีมีการย่ืนและได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนมากท่ีสุด คือ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก มีจ านวน 98 โครงการ เป็นเงินลงทนุรวม 12,703.5 ล้านบาท เป็น
การผลิตชิน้สว่นพลาสตกิส าหรับอตุสาหกรรมตา่งๆ และการผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสตกิทัง้ส าหรับอาหาร
เคร่ืองดื่มและสินค้าอปุโภค มีกิจการท่ีส าคญั คือ กิจการผลิต BOPP Film และ LLDPE Stretch Film มี
จ านวน 11 โครงการ ลงทนุ 26,300 ล้านบาท ในจ านวนโครงการท่ีได้รับอนมุตัินี ้มีจ านวน 18 โครงการ 
ท่ีเป็นการส่งเสริมตามนโยบายส่งเสริมการลงทนุแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมี
เงินลงทุนรวมทัง้สิน้ 767.2 ล้านบาท ซึ่งทาง BOI เห็นว่าผู้ประกอบการพลาสติกไทยมีศกัยภาพ มี
วตัถดุิบเม็ดพลาสติกท่ีผลิตได้ในประเทศ และส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงให้
การส่งเสริมผู้ประกอบการพลาสติกมาตัง้แตปี่ 2553 และได้ปรับเปล่ียนสิทธิและประโยชน์และเง่ือนไข
ให้เหมาะสมเร่ือยมา ซึง่ก็มีผู้ประกอบการ SME ไทยมาขอรับการสง่เสริมเพิ่มจ านวนมากขึน้ 

จากข้อมลูสถานการณ์ตลาดเคร่ืองจกัรกลแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสตกิของประเทศไทย 
จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมพลาสติกท่ีเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนหลักท่ีท าให้เกิดความต้องการใช้
เคร่ืองจักรกลแปรรูปพลาสติกในประเทศมีการลงทุนอย่างต่อเน่ือง และมีโอกาสเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ 
รวมทัง้ยงัมีแผนพฒันาอตุสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพของไทย ท่ีก าลงัมีการสง่เสริมให้เกิดการลงทนุการ
ผลิตในประเทศตัง้แต่ต้นน า้ จนถึงผลิตภัณฑ์ปลายน า้ ส่งผลดีต่อความต้องการเคร่ืองจักรแปรรูป
พลาสติกในประเทศ ซึ่งถ้ามีการส่งเสริมและได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีให้เหมาะสม ก็จะ
สามารถรองรับความต้องการส่วนนีใ้นอนาคตได้ แตอ่ย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบถึงปัจจยั
ด้านภาษีการน าเข้าของเคร่ืองจกัรแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสติกจากต่างประเทศแล้ว พบว่า พิกัดอตัรา
ศลุกากรขาเข้าส่วนใหญ่ โดยเฉพาะจากประเทศผู้น าทางด้านเทคโนโลยีท่ีมีเคร่ืองจกัรประสิทธิภาพสงู
อยา่งญ่ีปุ่ น และประเทศผู้ผลิตท่ีเน้นราคาขายท่ีคอ่นข้างถกูอยา่งจีน ซึง่เป็นแหลง่น าเข้าหลกัๆ ของไทย 
ได้รับสิทธ์ิตามการตกลงการค้าระหวา่งประเทศให้มีการยกเว้นอากรสินค้าขาเข้าในหมวดเคร่ืองจกัรกล
นี ้ท าให้สง่ผลเสียตอ่ผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองจกัรในประเทศท่ีต้องแขง่ขนักบัเคร่ืองจกัรน าเข้ามากขึน้  

 

2.5 ผู้ประกอบกำรเคร่ืองจักรอุตสำหกรรมพลำสตกิและยำงในประเทศ 

2.5.1 รำยช่ือผู้ประกอบกำรเคร่ืองจักรอุตสำหกรรมผลิตพลำสตกิและยำง 

 จากการรวบรวมข้อมูลบริษัทผู้ประกอบการกลุ่มเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมพลาสติกและยาง
ภายในประเทศท่ียงัด าเนินกิจการอยู่ โดยรวบรวมจากฐานข้อมูลผู้ประกอบการของ MIU ฐานข้อมูล
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ผู้ประกอบการของ PIU การนิคมอุตสาหกรรม รายงานส ารวจเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมพลาสติกโดย
สถาบนัพลาสติก และรายช่ือผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมพลาสติกท่ีส าคญัในตลาดโลก รวม
ทัง้สิน้ 57 ราย (แสดงรายละเอียดทัง้หมดในภาคผนวก) สามารถแบง่กลุม่ผู้ประกอบการท่ีด าเนินธุรกิจ
อยู่ในไทยได้เป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มตวัแทนจ าหน่าย โดยมีตวัอย่างแสดงราย ชื่ อ
ผู้ ป ระกอบการ  ทุนจดทะ เบียน  ร ายละ เอียด การด า เนินกิจการ  ว ัตถุป ระสงค์กา ร จด
ทะเบียนนิติบคุคล ตราสินค้า และประเภทเคร่ืองจกัร ดงัแสดงในตารางท่ี 2.14
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ตารางท่ี 2.14  ตวัอย่างรายช่ือผู้ประกอบการในกลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรพลาสติกและยาง เรียงตามขนาดทนุจดทะเบียน (เฉพาะกลุ่มท่ีมีทนุจดทะเบียนไมน้่อย
กวา่ 10 ล้านบาท) 

ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ ำหน่ำย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บำท) 

ขนำด
ธุรกิจ 

รำยละเอียด วัตถุประสงค์ website ตรำสินค้ำ ประเภทเคร่ืองจักร 

โตชิบา แมชชีน 
แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

/ / 800,000,000 ใหญ่ การผลิตเคร่ืองจกัร
อ่ืนๆที่ใช้งานทัว่ไปซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ผลิตและประกอบ
เคร่ืองจกัร 

http://www.toshiba-
machine.co.jp/thailand/NEWS/new
s/20140205.html 

TOSHIBA 
MACHINE 

เคร่ืองฉีดพลาสติก 

นิสเซ พลาสติก 
แมชชีนเนอร่ี (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

/  280,000,000 ใหญ่ การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานเฉพาะ
อยา่งอ่ืนๆซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อ่ืน 

ผลิตเคร่ืองฉีดพลาสติก
เพ่ือการสง่ออกและ
ขายในประเทศ 

http://www.nisseiplastic.com/en/ NISSEI เคร่ืองฉีดพลาสติก 

โตชิบา แมชชีน 
(ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 / 200,000,000 กลาง การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

การขายปลีกและขาย
สง่อะไหลแ่ละ
เคร่ืองจกัรการบริการ
ซอ่มแซมและ
บ ารุงรักษา 

http://www.toshiba-
machine.co.jp/thailand/NEWS/new
s/20140205.html 

TOSHIBA 
MACHINE 

เคร่ืองฉีดพลาสติก 

นิสเซ พลาสติก 
(ไทยแลนด์) 
จ ากดั 

 / 103,000,000 กลาง การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

เคร่ืองฉีดพลาสติกและ
อะไหลบ่ริการหลงัการ
ขาย 

http://www.nisseiplastic.com/en/ NISSEI เคร่ืองฉีดพลาสติก 

วิคเตอร์ ซีเอ็นซี
(ไทยแลนด์) 
จ ากดั 

 / 58,500,000 กลาง การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ประกอบกิจการขาย
เคร่ืองจกัร 

http://www.victorcncthailand.com/h
ome.htm 

VICTOR หรือ FORT
UNE 

เคร่ืองฉีดพลาสติก และเคร่ืองจกัร
อ่ืนๆ (เคร่ือง CNC) 
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ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ ำหน่ำย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บำท) 

ขนำด
ธุรกิจ 

รำยละเอียด วัตถุประสงค์ website ตรำสินค้ำ ประเภทเคร่ืองจักร 

ปัน้วฒันา จ ากดั  / 50,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

จ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
อะไหลเ่คร่ืองจกัรและ
อะไหลร่ถยนต์ 

http://www.panvatana.com/ SHINE WELL, 
CREATOR 

เคร่ืองฉีดพลาสติก, และเคร่ืองจกัร
อ่ืนๆ (เคร่ืองจกัร CNC, กลงึ, เจียร
, เจาะ) 

แพน สยาม โซนิค 
จ ากดั 

 / 41,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

การน าเข้าและ
จ าหน่ายเคร่ืองจกัรที่ใช้
ในการผลติพลาสติก
และอะไหล ่

http://pansiamsonic.com/public/ Chen Hsong, ADS เคร่ืองฉีดพลาสติก, เคร่ืองเป่า
พลาสติก 

เอสเอบี พลาส
แมช จ ากดั 

/  40,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานกบัยางหรือ
พลาสติก 

ผลิตเคร่ืองเป่า
พลาสติกและอปุกรณ์ 

http://www.sabmann.com/ Sabmann 
Blasformtechnik 

เคร่ืองเป่าพลาสติก 

ซินโก เทคโนโลยี 
จ ากดั 

/  32,666,670 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานกบัยางหรือ
พลาสติก 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองเป่าพลาสติก
และเคร่ืองจกัรทกุชนิด 

http://www.sinco.co.th/htm/sincoin
dexth.htm 

Sinco เคร่ืองเป่าขึน้รูปพลาสติก และ
เคร่ืองจกัรพลาสติกอื่นๆ (เคร่ือง
บดเม็ดพลาสติก, เคร่ืองผสมเม็ด
พลาสติก) 

หลิน แมชชินเนอร่ี 
จ ากดั 

 / 30,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

ขายเคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม 

http://www.lingroup1980.com/LIN
machinery.php 

 เคร่ืองฉีดพลาสติก 

ไทยไฮดรอลิค
เคร่ืองกล (1987) 
บจก.  

/  26,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
อ่ืนๆที่ใช้งานทัว่ไปซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ผลิตเคร่ืองไฮดรอลิค 
เคร่ืองไฟฟา้ 

http://www.thai-
hydraulic.com/index.aspx 

THMCO เคร่ืองอดัรีดพลาสติก 
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ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ ำหน่ำย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บำท) 

ขนำด
ธุรกิจ 

รำยละเอียด วัตถุประสงค์ website ตรำสินค้ำ ประเภทเคร่ืองจักร 

เอส.เค. เอเชีย 
จ ากดั 

 / 25,750,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ขายสง่เคร่ืองจกัร,
อปุกรณ์เคร่ืองจกัร
เคร่ืองกลและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ที่เก่ียวเน่ือง 

http://www.skasia.co.th/index.php NISSEI, TOSHIBA, 
JSW, SUMITOMO, 

TOYO, 
MITSUBISHI,NIIG
ATA,FANUC, UBE, 

MEIKI 

เคร่ืองฉีดพลาสติก 

เอสพี อินเตอร์
แมค จ ากดั 

 / 21,500,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

ซือ้มา-ขายไป เคร่ือง
ฉีดพลาสติกและ
อะไหลอ่ปุกรณ์
ให้บริการติดตัง้และ
ซอ่มเคร่ืองฉีดพลาสติก 

http://www.spintermach.com/ Haitian เคร่ืองฉีดพลาสติก 

เคราซ์มาไฟ กรุ๊ป 
เซาท์ อีสท์ เอเชีย 
จ ากดั 

 / 20,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

จ าหน่ายและให้บริการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
ที่เก่ียวข้อง 

http://www.kraussmaffeigroup.in.th
/th-th/home.html 

KraussMaffei, 
KraussMaffei 

Berstorff, Netstal 

เคร่ืองฉีดพลาสติก, เคร่ืองอดัรีด
พลาสติก, เคร่ืองท าโฟมพอลิยริู
เทน 

ยง ฟง แมชชิน
เนอร่ี จ ากดั 

/  18,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ค้าเคร่ืองจกัร http://www.yongfongthai.com/ YFM เคร่ืองจกัรอดัรีดยาง เคร่ืองจกัรอดั
ยางแบบสญุญากาศ เคร่ืองจกัร
ยางอ่ืนๆ (ผสมยาง เคร่ืองตดัยาง 
เคร่ืองรีดยาง เคร่ืองตากยาง) 
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ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ ำหน่ำย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บำท) 

ขนำด
ธุรกิจ 

รำยละเอียด วัตถุประสงค์ website ตรำสินค้ำ ประเภทเคร่ืองจักร 

มิตราคม จ ากดั  / 15,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ขายเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

http://www.mitracom.co.th/ MILACRON เคร่ืองฉีดพลาสติก, เคร่ืองอดัรีด
พลาสติก เคร่ืองเป่าพลาสติก และ
สว่นประกอบเคร่ืองจกัรพลาสติก
อ่ืนๆ  

เดอะแจแปนสตีล
เวิร์คส (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

 / 14,000,000 เล็ก การซอ่มเคร่ืองจกัรที่
ใช้งานเฉพาะอยา่ง 

รับจ้างติดตัง้และ
ซอ่มแซมเคร่ืองจกัร
ขายปลีกอปุกรณ์
เคร่ืองจกัร,อปุกรณ์
ไฟฟา้ 

www.jsw.co.jp/en JSW เคร่ืองฉีดพลาสติก 

จีเอฟ.แมนนแูฟค
เจอร่ิง จ ากดั  

/  12,000,000 เล็ก การผลิตเม็ดพลาสติก
และพลาสติกขัน้ต้น 

ผลิตจ าหน่ายโฟมและ
เคร่ืองฉีดโฟม 
พลาสติก 

http://greatfoam.com/ 
http://www.gfmanu.com/ 

GFM เคร่ืองจกัรพลาสติกอื่นๆ (เคร่ือง
ฉีดขึน้รูปโฟมพลาสติก) 

ริคเคอร์มานน์ 
(ไทยแลนด์) 
จ ากดั 

 / 12,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ค้าปลีกอะไหล่
เคร่ืองจกัร นายหน้า 
ติดตัง้ บริการ 

http://www.rieckermann.com/ RIECKERMANN, 
NEGRI BOSSI 

Thermoforming, Injection 
Moulding, Blow Moulding, 
Extrusion 

เจริญทศัน์ จ ากดั /  10,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานเฉพาะ
อยา่งอ่ืนๆซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อ่ืน 

ผลิตเคร่ืองจกัร 
ผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์ 

http://www.chareontut.com/ CT เคร่ืองอดัรีดพลาสติก เคร่ืองจกัร
ยางและพลาสติกอื่นๆ 
(Compression Moulding, 
Internal Mixer, Two-Roll Mills) 

เอสเอ็มซีคอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั 

/  10,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานกบัยางหรือ
พลาสติก 

ผลิตและขายปลีก
เคร่ืองเป่าขวด
พลาสติก 

http://www.smccorp.co.th/th/ SMC เคร่ืองเป่าขึน้รูปพลาสติก 
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ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ ำหน่ำย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บำท) 

ขนำด
ธุรกิจ 

รำยละเอียด วัตถุประสงค์ website ตรำสินค้ำ ประเภทเคร่ืองจักร 

ไทยมงักร 
พลาสติก 
อตุสาหกรรม 
จ ากดั 

 / 10,000,000 เล็ก การน าวสัดทุี่ใช้แล้ว
กลบัมาใช้ใหม ่

การน าวสัดทุี่ใช้แล้ว
กลบัมาใช้ใหม ่

http://www.thaimangkornplastic.co
m/ 

 เคร่ืองฉีดพลาสติก, เคร่ืองเป่าขึน้
รูปพลาสติก เคร่ืองอดัรีดพลาสติก
และเคร่ืองจกัรพลาสติกอื่นๆ 

คาวาตะ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 / 10,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

ขายสินค้า เคร่ืองจกัรที่
ใช้ในอตุสาหกรรม
พลาสติก 

http://www.kawata-
mfg.co.jp/english/ 

KAWATA เคร่ืองจกัรพลาสติกอื่นๆ  

เอสเอชไอ 
พลาสติก แมชิน
เนอร่ี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 / 10,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานเฉพาะ
อยา่งอ่ืนๆซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อ่ืน 

ประกอบธุรกิจการ
จ าหน่าย น าเข้า 
สง่ออก ค้าสง่ ค้าปลีก 
ซึง่สินค้าประเภท
เคร่ืองจกัรที่ใช้ในงาน
อตุสาหกรรมซอ่มแซม 
บ ารุงรักษาให้บริการ
ตา่งๆ หลงัการขาย 
บริการให้ค าปรึกษา
แนะน าเก่ียวกบั
เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองจกัรกล 

http://www.shi.co.jp/plastics/englis
h 

Sumitomo เคร่ืองฉีดพลาสติก 
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ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ ำหน่ำย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บำท) 

ขนำด
ธุรกิจ 

รำยละเอียด วัตถุประสงค์ website ตรำสินค้ำ ประเภทเคร่ืองจักร 

ฟานคัไทย จ ากดั  / 10,000,000 เล็ก กิจกรรมงานวิศวกรรม
และการให้ค าปรึกษา
ทางด้านเทคนิค ที่
เก่ียวข้อง 

ประกอบกิจการ
ให้บริการทางวิศวกรรม
และเทคนิค น าเข้าเพื่อ
จ าหน่ายเก่ียวกบั
เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล 
อปุกรณ์สว่นประกอบ
รวมทัง้อะไหลเ่ก่ียวกบั
เคร่ืองอปุกรณ์ควบคมุ
เชิงตวัเลขให้บริการ
ติดตัง้ บ ารุงรักษาและ
ซอ่มแซมเคร 

http://www.fanuc.co.jp/eindex.htm FANUC เคร่ืองฉีดพลาสติก 

ทรัมพ์โพ เอ็นเตอร์
ไพรส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 / 10,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

ประกอบกิจการ 
ตวัแทนจ าหน่าย 
น าเข้าและสง่ออก
เคร่ืองจกัรฉีดและเป่า
ขวดพลาสติก หวัสวา่น 
แมพ่ิมพ์ส าหรับเป่า
ขวดพลาสติก จาก
ประเทศจีนและไต้หวนั 

www.chumpower.com Chum Power เคร่ืองฉีดพลาสติก เคร่ืองเป่า
พลาสติก 
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 เม่ือพิจารณากลุ่มผู้ประกอบการดงักล่าว โดยพิจารณาถึงประเภทเคร่ืองจกัรท่ีมีการประกอบ
ธุรกิจทัง้ผู้ผลิตและตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ โดยแบง่ประเภทเคร่ืองจกัรตามระบบ HS Code 8477 
พบว่า เคร่ืองจักรส าหรับแปรรูปยางหรือพลาสติกประเภท เคร่ืองหล่อชนิดใช้หัวฉีด (Injection 
Moulding Machines) มีผู้ประกอบการด าเนินกิจการในเคร่ืองจกัรประเภทนีส้งูท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 33 
รองลงมา คือ เคร่ืองหล่อแบบชนิดเป่าพ่น (Blow Moulding Machines) ร้อยละ 20 ซึ่งเคร่ืองจกัรทัง้ 2 
ประเภทนี ้เป็นเคร่ืองจกัรหลกัท่ีใช้ส าหรับกระบวนการแปรรูปพลาสติกเป็นผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะเคร่ือง
หลอ่แบบชนิดเป่าพน่ท่ีกลุม่ผลิตภณัฑ์หลกัของเคร่ืองจกัรประเภทนีเ้ป็นกลุม่บรรจภุณัฑ์  
  

 
รูปท่ี 2.19 สดัสว่นผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรแปรรูปยางหรือพลาสตกิในประเทศไทย จ าแนกตาม

ประเภทเคร่ืองจกัรกลในระบบ HS Code 

 

2.5.2 ตรำสินค้ำและประเทศผู้ผลิตเคร่ืองจักรแปรรูปพลำสตกิในไทย 

เคร่ืองจกัรแปรรูปยางหรือพลาสติกท่ีมีผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจอยู่ในประเทศทัง้ในส่วนของ
การผลิตและตวัแทนจ าหน่ายมีหลากหลายตราสินค้าด้วยกนั ซึ่งในเบือ้งต้น สามารถแบง่ประเภทตรา
สินค้าเหลา่นีไ้ด้โดยพิจารณาจากประเทศผู้ผลิต ได้ดงันี ้ 
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ตารางท่ี 2.15 ตราสินค้าเคร่ืองจกัรแปรรูปพลาสตกิโดยแยกตามประเทศผู้ผลิต 

ประเทศผู้ผลิต ตราสินค้า 
แคนาดา HUSKY 
จีน Haitian, LOG MACHINE,  YAN HING, TEDERIC, HAIXING, 

LANSON, TONGDA,  VICTOR MACHINERY, LG, JIANGSHENG 
MACHINE, BEIER 

เยอรมนี KraussMaffei, KraussMaffei Berstorff, Netstal, RIECKERMANN, 
Kautex, Dr BOY, ARBURG, diamat, Entex, ILLIG 

อิตาลี AMUT, NEGRI BOSSI, Macchi 
ญ่ีปุ่ น TOSHIBA MACHINE, NISSEI, JSW, SUMITOMO, TOYO, 

MITSUBISHI,NIIGATA,FANUC, MEIKI, KAWATA, MATSUI, 
Hosokawa Alpine 

ไต้หวนั VICTOR ห รือ  FORTUNE, SHINE WELL, CREATOR, YFM, Chum 
Power, FOTEK CONTROLS, PAL, Chen Hsong, HWA CHIN 

ไทย Sabmann Blasformtechnik, Sinco, THMCO, GFM, CT, SMC, AK, 
เ อ เ ชี ย ท อ ง กิ จ , EN MACH, great-pet, PWK ENGINEERING, 
LABTECH, SPL, Bosco 

สหรัฐอเมริกา UBE, MILACRON 
ฝร่ังเศส ADS 
ฮอ่งกง WELLTEC, CHEN DE 

 
 เคร่ืองจกัรแปรรูปพลาสติกมกัจะมีลกัษณะเฉพาะตวัและคณุสมบตัิของเคร่ืองท่ีแตกตา่งกันไป
ตามประเทศผู้ผลิต ซึ่งก็ขึน้อยู่กบัความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศผู้ผลิตเคร่ืองจกัรนัน้ๆ 
ว่าจะสามารถผลิตเคร่ืองให้มีประสิทธิภาพท่ีดีขนาดไหน เหมาะกับการใช้งานในตลาดกลุ่มใด 
ตวัอย่างเช่น เคร่ืองจักรแปรรูปพลาสติกจากจีน มักจะเน้นไปท่ีราคาขายท่ีค่อนข้างถูกเม่ือเทียบกับ
เคร่ืองจกัรประเทศอ่ืนๆ และรูปแบบการใช้งานท่ีคอ่นข้างง่าย เหมาะกบังานขึน้รูปผลิตภณัฑ์พลาสติก
ทัว่ไปท่ีไมต้่องการความซบัซ้อน หรือไมต้่องการเน้นประสิทธิภาพหรือคณุภาพการใช้งาน เป็นต้น 
 และเม่ือพิจารณาในมุมของผู้ ใช้งาน ตามรายงานการส ารวจการใช้งานเคร่ืองจักรแปรรูป
พลาสติกท่ีมีการใช้งานในประเทศไทยของสถาบนัพลาสติก พบว่า ผู้ประกอบการท่ีท าการส ารวจได้มี
การใช้งานเคร่ืองจกัรท่ีน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ นมากท่ีสดุถึงร้อยละ 61 รองลงมาเป็นไต้หวนั ร้อยละ 17 
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และไทย ร้อยละ 7 แสดงให้เห็นว่าเคร่ืองจกัรท่ีน าเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ นสามารถตอบโจทย์การใช้งาน
ของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสติกในประเทศได้ดีกวา่เคร่ืองจกัรจากประเทศอ่ืนๆ 

 

 
รูปท่ี 2.20 ข้อมลูส ารวจเคร่ืองจกัรแปรรูปพลาสตกิจากประเทศผู้ผลิตตา่งๆ ท่ีมีการใช้งานโดยผู้ประการ

การแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสตกิในประเทศไทย 
(ที่มา: Plastics and Rubber Machinery Market Survey of Thailand) 

 

2.5.3 องค์ประกอบในกำรด ำเนินธุรกิจเคร่ืองจักรอุตสำหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
พลำสตกิในประเทศ 

2.5.3.1 วตัถุดิบและส่วนประกอบ (เหล็กแผ่น ชิน้ส่วนท่ีท าจากเหล็ก/วสัดุอ่ืนๆ และ
อปุกรณ์ตา่งๆ) 
การผลิตเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกของผู้ ประกอบการใน

ประเทศส่วนใหญ่ เป็นการน าชิน้ส่วนต่างๆ มาประกอบกัน จากการสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการใน
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรพลาสติกระบุว่าส่วนประกอบของเคร่ืองจักรมีทัง้ท่ีผลิตเอง ซือ้จากผู้ผลิตใน
ประเทศ และน าเข้าจากต่างประเทศ โดยส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ีถือเป็นหวัใจหลกัในการท างานของ
เคร่ืองจักร คือ ระบบควบคุม (Controller) ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะใช้ระบบควบคุมท่ีผลิตโดย
บริษัทตา่งชาติ โดยการน าเข้าหรือซือ้จากตวัแทนจ าหน่ายของบริษัทนัน้ๆ ในประเทศ และชิน้ส่วนบาง
ประเภทผู้ประกอบการก็พยายามลดการน าเข้าวตัถดุิบจากตา่งประเทศ โดยการผลิตเพ่ือใช้เองหรือซือ้
จากผู้ผลิตในประเทศ แตย่งัสามารถท าได้ค่อนข้างน้อย เน่ืองจากสินค้าเคร่ืองจกัรเป็นสินค้าคงทน มี
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อายกุารใช้งานนาน แตต้่องมีการซอ่มบ ารุงโดยการเปล่ียนทดแทนชิน้ส่วนบางชิน้ ซึง่หากผู้ผลิตเลือกใช้
ชิน้สว่นจากผู้ผลิตในไทยท่ีผลิตและจ าหน่ายเฉพาะแคใ่นไทย จะท าให้ลกูค้าในตลาดตา่งประเทศซึ่งถือ
เป็นตลาดหลักของผู้ ประกอบการเคร่ืองจักร เน่ืองจากมีสัดส่วนการขายเคร่ืองจักรให้กับตลาด
ตา่งประเทศมากถึงร้อยละ 60 – 70 ของยอดขายทัง้หมด เกิดปัญหาในการหาชิน้ส่วน/อะไหล่ทดแทน
ยาก ซึ่งความสะดวกในการหาอะไหล่ทดแทนถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้เคร่ืองจักรของ
ผู้ประกอบการแปรรูปพลาสตกิ จากข้อมลูดงักล่าวจงึเป็นสาเหตใุห้ผู้ผลิตเคร่ืองจกัรจ าเป็นต้องเลือกใช้
ชิน้สว่น/อะไหลจ่ากตา่งประเทศท่ีมีการจ าหนา่ยแพร่หลาย 

2.5.3.2 เทคโนโลยีและประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรท่ีผลิตในประเทศ  

เคร่ืองจกัรฉีดพลาสตกิ (Injection Moulding) 

กระบวนการฉีดพลาสติกของประเทศไทยเป็นกระบวนการท่ีใช้มากท่ีสุดในประเทศ 
โดยเคร่ืองฉีดพลาสตกิท่ีผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่จะนิยมใช้เคร่ืองจกัรจากตา่งประเทศ 
เช่น ญ่ีปุ่ น จีน ไต้หวนั และเยอรมนี เป็นต้น ส่วนใหญ่นิยมใช้เคร่ืองฉีดรุ่นเก่า หรือเคร่ืองฉีดมือสอง ซึ่ง
ม ักจะขาดประสิทธิภ าพในก ารผลิตชิ น้ ง าน  มีส ัดส่วนงาน เสียค่อน ข้ า งสูง  เ นื่อ ง จาก
ผู้ ประกอบการแปรรูปพลาสติกขาดเงินทนุในการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรใหม่ ท าให้มีปัญหาในการขึน้รูป
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ือให้มีคุณภาพ และเม่ือพิจารณาเทคโนโลยีการผลิตเคร่ืองจักรโดยผู้ผลิตใน
ประเทศ พบว่า ยงัตามหลงัผู้ผลิตจากต่างประเทศค่อนข้างมาก ทัง้ในด้านประสิทธิภาพการท างาน 
และความแม่นย าของระบบการท างานของเคร่ืองจกัร ท าให้ผู้ผลิตเคร่ืองจกัรฉีดพลาสติกในประเทศ
เน้นมาผลิตเคร่ืองฉีดแปรรูปผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์เป็นหลกั เน่ืองจากเป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ท่ีไมเ่น้นความ
ละเอียดและแมน่ย าของตวัชิน้งานสงูเม่ือเทียบกบักลุม่ผลิตภณัฑ์อปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ
กลุ่มยานยนต์และชิน้ส่วน และยงัเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการก าลงัและขนาดเคร่ืองไม่สงูมากนกั ซึ่ง
เคร่ืองจักรท่ีผลิตในประเทศจะมีขนาดอยู่ท่ีประมาณ 50 – 350 ตนั เป็นขนาดท่ีรองรับผลิตภัณฑ์ใน
กลุม่บรรจภุณัฑ์ได้ดี  

เคร่ืองจกัรเป่าพลาสตกิ (Blow Moulding) 

ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศไทยท่ีมีการใช้กระบวนการเป่า
ขวดพลาสติกนิยมใช้เคร่ืองเป่าท่ีผลิตจากประเทศอิตาลี เยอรมนี และประเทศไทย ซึ่งผู้ผลิตเคร่ืองจกัร
ในประเทศสามารถสร้างเคร่ืองให้มีประสิทธิภาพสูงและเป็นท่ียอมรับอยู่ในระดบัสากลได้ โดยเคร่ือง
เป่าขวดพลาสตกิจะแบง่เป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
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1) เคร่ืองเป่าพลาสติกแบบ Extrusion Blow Moulding โดยเคร่ืองเป่าพลาสติก
ประเภทนี ้จะเป็นการอดัรีดพลาสติกออกมาเป็นท่อกลวง เรียกว่า พาริสนั (Parison) และจะมีแมพ่ิมพ์
มาประกบพร้อมใบมีดตัด เพ่ือท าการเป่าให้กลายเป็นภาชนะกลวง ซึ่งปัจจุบนัมีการใช้เคร่ืองจักร
ประเภทนีน้้อยลงในกลุ่มบรรจภุณัฑ์เคร่ืองด่ืม เน่ืองจากขวดท่ีได้จากกระบวนการนีจ้ะเป็นขวด PE ท่ีมี
ลกัษณะขาว ขุ่น แตผู่้บริโภคส่วนใหญ่นิยมใช้ขวด PET ท่ีมีลกัษณะใสมากกว่า แตใ่นกลุ่มบรรจภุณัฑ์
อ่ืนๆ เช่น ภาชนะบรรจสุารท่ีต้องการสมบตัิเฉพาะ มีความจ าเป็นท่ีต้องออกแบบตวัผลิตภณัฑ์ให้มีผิว
หลายชัน้ ซึง่ปัจจบุนั ผู้ผลิตเคร่ืองจกัรในไทยสามารถผลิตเคร่ืองจกัรประเภทอดัรีดร่วม (Co-Extrusion) 
ให้มีประสิทธิภาพในการขึน้รูปผลิตภัณฑ์ให้มีชัน้ผิวได้มากถึง 6 ชัน้ และหากค านึงถึงขนาด
ของบรรจุภณัฑ์ ปัจจุบนัก็มีผู้ผลิตท่ีสามารถท าให้เคร่ืองจกัรมีประสิทธิภาพในการผลิตชิน้งานให้มี
ขนาดจไุด้ถึง 60 ลิตร นอกจากนีย้งัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรด้วยการติดตัง้ชดุติดฉลาก
ในแมพ่ิมพ์ (In-mould Labeling) ระบบเส้นโปร่งบอกปริมาตรบรรจุ และยงัมีระบบตดัเศษอตัโนมตัิอีก
ด้วย 

 

รูปท่ี 2.21 ตวัอยา่งบรรจภุณัฑ์ท่ีได้จากเคร่ืองจกัรท่ีใช้กระบวนการอดัรีดร่วม 
2) เคร่ืองเป่าพลาสติกแบบ Injection Blow Moulding โดยเคร่ืองเป่าประเภทนี ้จะ

เป็นการฉีดหลอดพลาสติกท่ีเรียกว่า พรีฟอร์ม (Preform) ขึน้มา ก่อนจะน ามาเป่าเป็นภาชนะกลวงท่ี
เคร่ืองเป่า ซึ่งผู้ผลิตเคร่ืองจกัรในปัจจบุนัสามารถผลิตเคร่ืองจกัรท่ีรวมเทคโนโลยี 2 ขัน้ตอนไว้ด้วยกัน 
คือ การน าเคร่ืองฉีดและเป่ามารวมกนัในกระบวนการเดียวกนั ท าให้มีความเร็วในการผลิตท่ีสงูขึน้ และ
ยงัมีการออกแบบให้สามารถผลิตได้ครัง้ละมากกว่า 1 ขวด โดยปริมาณของขวดท่ีเป่าได้ในแตล่ะครัง้
จะขึน้อยูก่บัปริมาตรของขวด  

เคร่ืองจกัรเป่าถงุพลาสตกิ (Blown Film Extruder) 

เป็นกระบวนการผลิตโดยใช้เคร่ืองอดัรีดพลาสติกรีดพลาสติกออกมาก่อนจะเช่ือมตอ่
กับส่วนท่ีท าการเป่าลมเข้าไปเป็นถุง ปัจจุบันมีผู้ ผลิตเคร่ืองจักรในประเทศไทยท่ีสามารถผลิต
เคร่ืองจกัรท่ีมีศกัยภาพในการเป่าฟิล์มได้มากถึง 9 ชัน้โดยใช้กระบวนการอดัรีดร่วม (Co-Extrusion 
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Blowing) โดยสามารถน าเทคโนโลยีจากกระบวนการดงักล่าวนีไ้ปประยุกต์ใช้ทัง้ในด้านการปรับปรุง
สมบตัิตา่งๆ ของถงุ โดยใช้พลาสติกหรือการคอมพาวน์ตา่งชนิดกนัในแตล่ะชัน้ เพ่ือสมบตัิเฉพาะด้าน 
หรือเพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยการผลิตถุงจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลท่ีชัน้ด้านในร่วมกับเม็ด
พลาสตกิใหมท่ี่ชัน้ด้านนอก 

 

รูปท่ี 2.22 เคร่ืองจกัรเป่าถงุพลาสตกิท่ีใช้กระบวนการอดัรีดร่วมในการเป่าถงุ 3 ชัน้ 

เคร่ืองจกัรรีดแผน่พลาสตกิ 

เทคโนโลยีท่ีผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสติกใช้ในการรีดแผ่นพลาสติกส่วน
ใหญ่ใช้ในการผลิต จะเป็นการผลิตแผ่นพลาสติกแบบชัน้เดียว ซึง่เป็นเทคโนโลยีมีมานาน และไมมี่การ
ลงทุนเคร่ืองจักรใหม่ เน่ืองจากการขึน้รูปแผ่นพลาสติกแบบหลายชัน้จ า เป็นจะต้องใช้ทักษะและผู้
ช านาญท่ีมีประสบการณ์สงู เพ่ือไมใ่ห้เกิดความสญูเสียในการผลิต แผน่พลาสตกิหนาท าให้ยากตอ่การ
ผลิตขึน้รูป ทางด้านของผู้ ผลิตเคร่ืองจักรในไทย สามารถผลิตเคร่ืองจักรรีดแผ่นพลาสติกท่ีมี
ประสิทธิภาพในการผลิตแผน่พลาสตกิได้ 3 – 5 ชัน้แล้วในปัจจบุนั 
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รูปท่ี 2.23 สายการผลิตของเคร่ืองจกัรรีดแผ่นพลาสตกิแบบ 5 ชัน้ 
 

2.5.3.3 กลุม่ลกูค้าหรือตลาดหลกัในปัจจบุนั 
จากการสมัภาษณ์ผู้ตวัแทนผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์

พลาสติก พบว่า เคร่ืองจักรท่ีผลิตในประเทศส่วนใหญ่มีเทคโนโลยี ประสิทธิภาพ และขนาดของ
เคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์พลาสติกในกลุม่บรรจภุณัฑ์มากท่ีสดุ เน่ืองจากเคร่ืองจกัรท่ีผลิตได้
มีเทคโนโลยี ประสิทธิภาพและขนาดของเคร่ืองอยู่ในระดบักลาง ดงันัน้กลุ่มลกูค้าหรือตลาดหลกัของ
ผู้ ประกอบการเคร่ืองจักรในประเทศจึงเป็นกลุ่มผู้ แปรรูปผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก และเม่ือ
พิจารณาตลาดโดยแบ่งเป็นตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ พบว่า สัดส่วนการส่งออกไป
จ าหน่ายในตลาดต่างประเทศมีมากกว่าตลาดในประเทศมากถึงร้อยละ 60:40 – 70:30 โดยกลุ่ม
ประเทศท่ีถือเป็นตลาดหลกั ได้แก่ กลุม่ CLVM (กมัพชูา ลาว เวียดนามและพมา่) และประเทศอ่ืนๆ ใน
กลุม่ AEC เป็นต้น 

 
2.5.3.4 กลยทุธ์ทางการตลาด และทิศทาง/แผนการขยายกลุม่ตลาดในอนาคต 
ปัจจุบนัผู้ประกอบการเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นผู้ เข้าหากลุ่มลูกค้าใน

ประเทศด้วยตวัเอง และส าหรับลกูค้าตา่งประเทศจะมีการตดิตอ่ผา่นเอเจนซ่ีหรือตวัแทนจ าหน่ายในแต่
ละประเทศ โดยมีการจดัแสดงเคร่ืองจกัรในงานแสดงสินค้าเคร่ืองจกัรตา่งประเทศเป็นประจ าทกุปี แต่
งานแสดงเคร่ืองจกัรในไทยยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนกั มีผู้ เข้าชมคอ่นข้างน้อย ประกอบกบัต้นทุนในการ
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จดัแสดงคอ่นข้างสงู จงึไมคุ่้มทนุในการน าเคร่ืองจกัรไปจดัแสดง และเม่ือพิจารณาทิศทางหรือแผนการ
ขยายกลุม่ตลาดของผู้ประกอบการ มีแผนการในการบกุตลาดในกลุม่ประเทศใหม่ๆ ได้แก่ กลุม่ประเทศ
เอเชียตะวนัออกกลาง อิหร่าน รวมถึงแอฟริกากลาง เน่ืองจากตลาด AEC ซึ่งเป็นตลาดหลกัก าลงัถูก
เคร่ืองจกัรจากประเทศจีนเข้ามาเป็นคูแ่ขง่คนส าคญั ซึง่เคร่ืองจกัรจากจีนสามารถแขง่ขนัทางด้านราคา
ได้ดีกวา่ ท าราคาถกูกวา่เคร่ืองจกัรไทยได้มากถึงประมาณ 2.5 เทา่  
 

2.6 แนวโน้มตลำดในอนำคต 
2.6.1 แนวโน้มตำมรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในอนำคต 

แนวโน้มทางด้านเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรแปรรูปบรรจภุณัฑ์พลาสติกจะเปล่ียนแปลงไปตาม
การพัฒนาตัวรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ บริโภค ซึ่งแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์
พลาสตกิ มีดงันี ้

1) กลุม่บรรจภุณัฑ์อาหาร 
- บรรจภุณัฑ์ชนิดออ่นตวั (Flexible Packaging) 
- บรรจภุณัฑ์แบบบริโภคครัง้เดียว (Single-serve Packs) 
- บรรจภุณัฑ์แอคทีฟ (Active Packaging: AP) 

ซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี ้หากเป็นรูปแบบถุงหรือฟิล์มอาจต้องประกอบไปด้วยฟิล์มหลายชัน้
ประกอบกนั โดยฟิล์มแตล่ะชัน้ขึน้รูปจากเม็ดพลาสติกท่ีมีสมบตัิแตกตา่งกนัไป ในการผลิตจึงต้องการ
เคร่ืองจกัรท่ีสามารถอดัรีดฟิล์มได้หลายชัน้ในผลิตภณัฑ์ชิน้เดียว 

 
2) กลุม่บรรจภุณัฑ์เคร่ืองดื่ม 

- เปล่ียนจากขวดแก้วเป็นขวด PET 
บรรจภุณัฑ์ประเภทขวด PET มีลกัษณะใส จึงเป็นท่ีนิยมใช้งานมากกว่าขวดพลาสติกชนิดอ่ืน 

และมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึน้เร่ือยๆ โดยเน้นไปท่ีการออกแบบขวดให้มีลกัษณะบางลง เพ่ือให้ใช้
เนือ้พลาสติกปริมาณน้อย และยงัมีแนวโน้มในการน าเม็ดพลาสติกชีวภาพมาผลิตอีกด้วย ซึ่งผู้ผลิต
เคร่ืองจกัรเป่าขวดในประเทศมีศกัยภาพเพียงพอในการผลิตขวด PET ได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดในปัจจุบัน แต่แนวโน้มท่ีอาจมีความต้องการผลิตขวด PET จากพลาสติกชีวภาพนัน้ ผู้ ผลิต
อาจจะต้องพฒันาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีของเคร่ืองจกัรเพ่ือให้รองรับความต้องการในอนาคต 

 
3) กลุม่บรรจภุณัฑ์ Home Care/Personal Care/Cosmetic 
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- ขวดป๊ัมและถงุผลิตภณัฑ์รีฟิวส์ 
ผู้บริโภคบรรจภุณัฑ์ส าหรับครัวเรือนในปัจจบุนันิยมใช้ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบของขวดป๊ัมและถงุ

เติมหรือรีฟิวส์มากขึน้ โดยผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาบรรจุก็มีหลากหลายชนิด ในส่วนของชนิดท่ีเป็นสารเคมี 
หรือตวัยาบางตวั ท่ีต้องการบรรจภุัณฑ์ท่ีมีสมบตัิเฉพาะตา่งๆ นัน้ อาจต้องการบรรจภุัณฑ์ท่ีมีผิวหลาย
ชัน้ จึงต้องการเคร่ืองจักรฉีดหรือเป่าพลาสติกท่ีสามารถขึน้รูปบรรจุภัณฑ์หลายชัน้ได้ตามความ
ต้องการ 

 
4) บรรจภุณัฑ์รักษาสิ่งแวดล้อม 

- บรรจภุณัฑ์ Eco Design 
กระแสการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้พลาสติกชีวภาพทยอยเพิ่มสงูขึน้ในหลายๆ ประเทศ 

ถึงแม้ในประเทศไทยยงัไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก แต่ในตลาดต่างประเทศ เช่น ยุโรปและอเมริกา บรรจุ
ภณัฑ์ประเภทนีก้ าลงัได้รับกระแสความนิยมเป็นอย่างมาก ทางภาครัฐและเอกชนของไทยเองก็ก าลงัมี
การขบัเคล่ือนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพ่ือให้เกิดการผลิต และใช้งานในประเทศ
อยา่งแพร่หลาย ซึง่ในอนาคตหากผู้บริโภคเห็นความส าคญัและหนัมาใช้ผลิตภณัฑ์พลาสตกิชีวภาพกนั
มากขึน้ การผลิตหรือปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรเพ่ือให้รองรับกระบวนการผลิตบรรจภุณัฑ์
จากเม็ดพลาสตกิชีวภาพจะสามารถเข้ามาตีตลาดในสว่นนีไ้ด้ 
  

   

รูปท่ี 2.24 ผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์พลาสตกิชีวภาพท่ีมีการผลิตในประเทศไทย 
 

2.6.2 แนวโน้มทำงกำรตลำด 

ทิศทางการท าตลาดของเคร่ืองจกัรท่ีผู้ผลิตน ามาเป็นจุดขายในการน าเสนอสู่ผู้ประกอบการ
ในช่วงนี ้ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปท่ีการออกแบบเคร่ืองจกัรให้มีระบบการท างานท่ีเน้นความสะดวก รวดเร็ว 
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โดยการลดขัน้ตอนการผลิตให้น้อยลง โดยรวมหลายๆ ขัน้ตอนไว้ในเคร่ืองเดียวกัน เช่น การติด /ท า
ลวดลายบนบรรจภุณัฑ์ จากท่ีเคยใช้วิธีฉีดบรรจภุณัฑ์ออกมาก่อน แล้วคอ่ยน ามาเคลือบตดิฟิล์มตวับน
ผิวด้านนอก ก็เปล่ียนมาใช้การออกแบบระบบให้มีการน าฟิล์มท าลวดลายบนผิวผลิตภณัฑ์เข้าไปไว้ใน
แมพ่ิมพ์ก่อนท่ีแมพ่ิมพ์จะปิดเพ่ือท าการฉีดเนือ้พลาสติกเป็นผลิตภณัฑ์ เรียกวา่กระบวนการ In-mould 
Labeling ท าให้ได้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีลวดลายบนผิว ท่ีเป็นเนือ้เดียวกนักบัผลิตภณัฑ์ ไมมี่การแยกชัน้ ท าให้
เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสวยงามยิ่งขึน้  การลดจ านวนแรงงานท่ีต้องใช้ในสายการผลิต โดยการ
ออกแบบระบบการท างานให้มีการใช้ระบบแขนกลเข้ามาช่วยในขัน้ตอนตา่งๆ ทดแทนการใช้แรงงาน  
และท่ีเดน่ชดัท่ีสดุท่ีหลายๆ แบรนด์น ามาเป็นจดุขาย คือ การลดการใช้พลงังานของเคร่ืองจกัร โดยการ
ออกแบบระบบการท างานให้มีการใช้พลงังาน ซึ่งคอ่นข้างได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการแปรรูป
ผลิตภณัฑ์เป็นอยา่งมาก 

 

 

    

รูปท่ี 2.25 เคร่ืองจกัรฉีดพลาสตกิและผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากกระบวนการฉีดแบบ In-mould Labeling 
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รูปท่ี 2.26 เคร่ืองจกัรท่ีมีการตดิตัง้ระบบแขนกลช่วยท างานเพ่ือทดแทนการใช้แรงงาน 

2.6.3 แนวโน้มทำงด้ำนเทคโนโลยี 

 ระบบการท างานของเคร่ืองจักรท่ีมีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic 
System) ในการขบัเคล่ือนมอเตอร์เพ่ือให้เกิดการท างานของสกรูในการบดและหลอดเม็ดพลาสติกให้
กลายเป็นของไหล ซึ่งในขณะนีมี้ผู้ผลิตต่างชาติบางแบรนด์ท่ีมีการพฒันาระบบเคร่ืองจกัรพลาสติก
จากการใช้ระบบไฮดรอลิกเปล่ียนเป็นระบบไฟฟ้า (Electric System) ซึง่มีข้อดีกวา่ในเร่ืองความสะอาด
และความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการผลิต และท่ีส าคญัคือ มีการเปรียบเทียบต้นทนุการผลิต
ต่อชั่วโมงด้วยเคร่ืองจักรขนาดเท่ากันระหว่างเคร่ืองระบบไฮดรอลิกและเคร่ืองระบบไฟฟ้า พบว่า 
เคร่ืองจกัรท่ีใช้ระบบไฟฟ้าสามารถลดต้นทนุการผลิตตอ่ชัว่โมงให้กบัผู้ประกอบการแปรรูปได้มากกว่า
ถึง 3 เทา่  
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บทที่ 3 
กำรวเิครำะห์สถำนภำพกำรประกอบธุรกจิในกลุ่มเคร่ืองจกัรอุตสำหกรรม

ผลิตบรรจุภณัฑ์พลำสตกิ 

3.1 กำรวิเครำะห์ SWOT ในกำรประกอบธุรกจิในกลุ่มเคร่ืองจักรอุตสำหกรรม
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสตกิ 

3.1.1 วิเครำะห์ปัจจัยภำยในของกำรประกอบธุรกิจเคร่ืองจักรอุตสำหกรรมผลิต
บรรจุภัณฑ์พลำสตกิ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของการประกอบธุรกิจเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสตกิของประเทศไทย คือ การวิเคราะห์จดุแข็ง (Strength) และจดุออ่น (Weakness) ของการประกอบ
ธุรกิจเคร่ืองจกัรผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสติกของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ
ประเทศไทย 

จดุแข็ง (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 
S1. มีผู้ ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์บรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกในประเทศเป็นกลุ่มตลาด
หลกัของอตุสาหกรรมพลาสตกิ และมีขนาด
คอ่นข้างใหญ่ 

S2. ไม่มีอุปสรรคในด้านการส่ือสารท าให้เข้าถึง
กลุม่ผู้ใช้ในประเทศได้ง่าย 

S3.  มีความยืดหยุ่นในการออกแบบเคร่ืองจักร
ให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ 

W1. ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรท่ีผลิตได้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ยังไม่รองรับงานท่ีมีความ
ละเอียดหรือซบัซ้อนในระดบัสงู 

W2. ต้องพึ่ งพาวัตถุดิบ  และอุปกรณ์ระบบ
ควบคุมน าเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วน
ใหญ่ 

W3. ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนายังไม่
เพียงพอ 

W4. ขาดการเช่ือมโยงระหว่างการท าวิจัยของ
ภาคการศึกษามาสู่ภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตจริง 

W5. ขาดแรงงานมีฝีมือรุ่นใหม่ๆ  
W6. เคร่ืองจกัรยงัไม่สามารถรองรับการแปรรูป

พลาสตกิกลุม่อ่ืนนอกจาก Commodity 
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จดุแข็ง (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 
W7. ขาดนโยบายชว่ยเหลือท่ีชดัเจนและตอ่เน่ือง

จากภาครัฐ 

 

3.1.2 กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกของกำรประกอบธุรกิจเคร่ืองจักรอุตสำหกรรม
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสตกิ 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของการประกอบธุรกิจเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกของประเทศไทย คือ การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคามหรืออุปสรรค 
(Threat) จากภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัแสดงใน ตารางท่ี 3.2 

ตารางท่ี 3.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ
ประเทศไทย 

โอกาส (Opportunity) อปุสรรค (Threat) 
O1. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้

ตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก ใหญ่ขึ น้ 
โดยเฉพาะกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เม่ือมีผู้ ลงทุน
เพิ่มขึน้ โอกาสการขยายตวัของเคร่ืองจักร
จงึมีแนวโน้มท่ีดีตามไปด้วย 

O2. แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ต่างๆ หันมาใช้วัสดุ
ประเภทพลาสตกิมากขึน้ 

O3. การส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
เป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนในกลุ่มบรรจุ
ภณัฑ์พลาสตกิชีวภาพในประเทศมากขึน้ 

O4. การพฒันาของเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรเป็นไป
อย่างช้าๆ ท าให้ผู้ ผลิตของไทยมีโอกาส
พัฒนาเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพและ
เ ทค โน โ ล ยี ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ เ ค ร่ื อ ง จั ก ร
ตา่งประเทศ 

T1. การแข่งขันทางด้านราคาเคร่ืองจักรจาก
ต่างประเทศอย่าง จีนและไต้หวนั ท่ีมีราคา
ถกูกวา่ 

T2. การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีเคร่ืองจักร
จากต่างประเทศ โดยประเทศท่ีเป็นผู้ น า
ทางด้านเทคโนโลยีอยา่งญ่ีปุ่ นและเยอรมนี 

T3. ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศท่ีส่วนใหญ่
เอือ้ประโยชน์ในการยกเว้นภาษีอากรขาเข้า
ส าหรับเคร่ืองจกัรประเภทนีจ้ากตา่งประเทศ 

T4. ผู้ แปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศยัง
เ ปิดโอกาสให้ เค ร่ืองจักร ท่ีผลิตจากใน
ประเทศคอ่นข้างน้อย 

T5. ภาวะเศรษฐกิจท่ียังผันผวนส่งผลต่อการ
ลงทุนของผู้ ประกอบการ ท าให้ยอดขาย
เคร่ืองจกัรชะลอตวัลงตาม 
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โอกาส (Opportunity) อปุสรรค (Threat) 
O5. ภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวของทางฝ่ังยุโรป

ส่งผลให้ผู้ผลิตเคร่ืองจกัรในยโุรปหลายราย
ปิดตัวลง เป็นโอกาสให้ผู้ ผลิตทางเอเชีย 
รวมถึงไทย สามารถเข้าไปแขง่ขนัได้มากขึน้ 

 

3.1.3 กำรวิเครำะห์ SWOT โดยเปรียบเทียบตำมประเทศผู้ผลิตเคร่ืองจักร 

 นอกจากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของการประกอบธุรกิจเคร่ืองจักรใน
ด้านของผู้ ผลิตเคร่ืองจักรแล้ว การวิ เคราะห์ปัจจัยต่างๆ ผ่านมุมมองของกลุ่มผู้ ใ ช้งานหรือ
ผู้ ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกก็เป็นส่วนส าคัญเช่นกัน เพราะเป็นกลุ่มท่ีสะท้อนความ
ต้องการหลกัและเป็นกลุม่เปา้หมาย เป็นตลาดหลกัของผู้ผลิตเคร่ืองจกัร 
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ตารางท่ี 3.3 การวิเคราะห์ SWOT เคร่ืองจกัรแปรรูปพลาสติกจากประเทศผู้ผลิตต่างๆ ในมุมมองของผู้ ใช้ จากรายงานส ารวจเคร่ืองจกัรอุตสาหกรรมพลาสติกโดย
สถาบนัพลาสตกิ 
ประเทศผู้ผลติ S W O T 

ญ่ีปุ่ น - มีการพฒันาเทคโนโลยีเคร่ืองจกัร
และกระบวนการผลติอยา่งรวดเร็ว 

- มีตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย
เยอะ และเข้าถึงผู้ใช้โดยตรง 

- บริการหลงัการขายสะดวก รวดเร็ว
และดีเยี่ยม (บางกรณีสามารถ
เ ป ลี่ ย น อ ะ ไ ห ล่ ไ ด้ ภ า ย ใ น  1 
สปัดาห์) 

- คุณภาพและประสิทธิภาพการ
ท างานของเคร่ืองจกัรยงัด้อยกวา่
เมื่อเทียบกับประเทศผู้ ผลิตทาง
ฝ่ังยโุรป 

 

- มีฐานลูกค้าที่ เ ป็นบริษัทญ่ีปุ่ น
ค่ อ น ข้ า ง เ ย อ ะ  โ ด ย เ ฉ พ า ะ
เคร่ืองจักรฉีดพลาสติกส าหรับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ 

- สามารถจ าหนา่ยและให้บริการใน
ปริมาณมากโดยมีค่ า ใ ช้จ่ าย
ด าเนินงานทีถ่กูลง 

- มี กา รแข่ ง ขันทาง ด้านราคาที่
ค่อนข้างสูงส าห รับเค ร่ืองจักร
ประ เภทเดียวกัน  เช่น  NISSEI 
Toshiba Sumitomo Mitsubishi 
JSW Fanuc และ Hitashi 

- ต้องแข่ งขันทาง ด้านราคากับ
เคร่ืองจักรจากประเทศจีนและ
ไต้หวนั 

จีนและไต้หวนั - เคร่ืองจักรราคาถูกกว่าที่ผลิตจาก
ประเทศอื่นๆ 

- มีตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย
เยอะ เนื่องจากราคาขายถกู ท าให้
ขายได้ง่าย 

- มีโปรโมชัน่จงูใจส าหรับผู้ เร่ิมลงทนุ
ใหม่ เช่น การท าสัญญาเช่าซือ้
เคร่ืองจกัรดอกเบีย้ 0% 

- มีการแสดงสินค้าในงานจัดแสดง
สนิค้าเคร่ืองจกัรคอ่นข้างเยอะ 

- คุณภาพและประสิทธิภาพการ
ท างานของเคร่ืองจกัรยงัด้อยกวา่
เมื่อเทียบกับประเทศผู้ ผลิตทาง
ฝ่ังยโุรป และประเทศญ่ีปุ่ น 

- อายุการใช้งานสัน้กว่าเคร่ืองจกัร
จากยุโรปและญ่ีปุ่ น และต้องท า
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรบ่อย
กวา่ 

 

- เจาะตลาดกลุม่ผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์
พลาสติก ซึ่งเป็นกลุม่ผลิตภณัฑ์ที่
มีสดัสว่นผู้ประกอบการสงูที่สดุได้ 
เนื่องจากกระบวนการที่ใช้แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัณฑ์
บางอยา่ง เช่น การอดัรีด และการ
เป่าพลาสติก ไม่จ าเป็นต้องใช้
เคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพและ
ความแมน่ย าสงู 

- ผู้ ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์
พลาสติกขาดความมั่นใจในการ
เลือกใช้งานเคร่ืองจกัรจากจีนและ
ไต้หวนั เนื่องจากประสิทธิภาพต ่า
และต้องซอ่มบ ารุงบอ่ย 
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ประเทศผู้ผลติ S W O T 
เยอรมน ี - เคร่ืองจกัรมีคณุภาพ ประสทิธิภาพ

และความแมน่ย าสงู 
- บริการหลงัการขายดี การบริการ
เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ทั ้ง ร า ค า แ ล ะ
ระยะเวลาการให้บริการ 

- มีฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะ เพราะ
ได้รับความน่าเช่ือถือเนื่องจาก
ด าเนินธุรกิจมานาน สามารถสั่ง
สนิค้าซ า้ได้ง่าย 

- ราคาสงู 
- มีตัวแทนจ าหน่ายในไทยน้อย 
และบางครัง้ต้องใช้เวลารออะไหล่
นานเมื่อเทียบกับเคร่ืองจักรจาก
ประเทศญ่ีปุ่ น 

 

- ไ ด้ รั บ ค ว า ม มั่ น ใ จ จ า ก ผู้ ใ ช้
ค่ อ น ข้ า ง สู ง  (Brand Loyalty)  
เนื่องจากสินค้าเคร่ืองจักรจาก
ผู้ ผ ลิ ต ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี ใ ห้
ประสิทธิภาพการท างานที่ดีเยี่ยม
และมีบริการหลงัการขายที่ดี 

- ประสบความส าเร็จในตลาดกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์พลาสติกที่
ต้องการเทคโนโลยีการผลติขัน้สงู 

- ต้องแข่ งขันทาง ด้านราคากับ
เคร่ืองจักรจากประเทศจีนและ
ไต้หวันค่อนข้างสูง ราคาขายสูง
กวา่ 2 – 4 เทา่ 

ไทย - เคร่ืองจักรราคาถูกกว่าที่ผลิตจาก
ประเทศทางฝ่ังยุโรป และประเทศ
ญ่ีปุ่ น 

- สามารถเข้าถึง หรืออธิบายแก่
ผู้ ใช้งานที่เป็นผู้ประกอบการแปร
รูปพลาสติกของคนไทยได้ง่าย 

- คณุภาพ ประสิทธิภาพและความ
แม่นย าของเคร่ืองจกัรยงัด้อยกวา่
ของประเทศฝ่ังยุโรปและญ่ีปุ่ น 
แต่ดีกว่าของประเทศจีนและ
ไต้หวนั 

- อายุการใช้งานสัน้กว่าเคร่ืองจกัร
จากยุโรปและญ่ีปุ่ น และต้องท า
การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรบ่อย
กวา่ 

- สามารถท าตลาดกลุม่ผู้ผลติบรรจุ
ภณัฑ์พลาสติกที่ไม่จ าเป็นต้องใช้
เคร่ืองจักรที่มีประสิทธิภาพและ
ความแมน่ย าสงูมากได้ 

- ขาดความเช่ือมั่นจากผู้ ใช้ในการ
เลือกใช้งานเคร่ืองจักรของไทย 
เนื่องจากประสิทธิภาพไม่สูงและ
ต้องมีการซอ่มบ ารุงบอ่ย 
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3.2 กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix ในกำรประกอบธุรกจิในกลุ่มเคร่ืองจักร
อุตสำหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลำสตกิ 

การวิเคราะห์ TOWS matrix เป็นการน าข้อมลูการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ี
ได้จากการวิเคราะห์ SWOT มาด าเนินการก าหนดแนวทางการด าเนินงานรองรับปัจจัยดงักล่าวให้
เหมาะสม โดยมีแนวทางการด าเนินงาน 4 ด้าน ดงันี ้

1. กลยุทธ์ S-O (Strength-Opportunity) เป็นกลยุทธ์ท่ีพิจารณาการน าจุดแข็งจากภายใน
ผนวกเข้ากับโอกาสจากภายนอก เพ่ือก าหนดแนวทางการใช้สอยจุดแข็งและโอกาสท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์ให้มากท่ีสดุ 

2. กลยทุธ์ W-O (Weakness-Opportunity) เป็นกลยทุธ์ท่ีพิจารณาการลดจดุอ่อนจากภายใน
เพ่ือน าโอกาสจากภายนอกมาพฒันาให้เกิดประโยชน์ หรือพฒันาจดุออ่นท่ีมีอยูใ่ห้กลายเป็นจดุแข็ง 

3. กลยทุธ์ S-T (Strength-Threat) เป็นกลยทุธ์ท่ีพิจารณาการน าจดุแข็งจากภายในไปลดทอน
หรือป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากภัยคุกคามจากภายนอก หรือเปล่ียนภัยคุกคามนัน้ให้
กลายเป็นโอกาส 

4. กลยทุธ์ W-T (Weakness-Threat) เป็นกลยทุธ์ท่ีก าหนดเพ่ือรองรับ จ ากดั หรือลดผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดขึน้เน่ืองจากจดุออ่นจากภายในและภยัคกุคามจากภายนอก 

กลยุทธ์ของการส่งเสริมการประกอบธุรกิจในกลุ่มเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสตกิของประเทศไทยท่ีได้จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix แสดงข้อมลูดงั ตารางท่ี 3.4 
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ตารางท่ี 3.4 การวิเคราะห์ TOWS Matrix ของการสง่เสริมการประกอบธุรกิจในกลุม่เคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมผลิตบรรจภุณัฑ์พลาสตกิของประเทศไทย 
 จดุแข็ง (Strength: S) 

- ราคาเคร่ืองจักรถูกกว่าจากประเทศทางฝ่ังยุโรป และ
ประเทศญ่ีปุ่ น 

- มีผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภณัฑ์บรรจภุณัฑ์พลาสติกใน
ประเทศเป็นกลุม่ตลาดหลกั และมีขนาดคอ่นข้างใหญ่ 

จดุออ่น (Weakness: W) 
- ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรที่ผลิตได้อยูใ่นระดบัปานกลาง ยงั

ไมร่องรับงานที่มีความละเอียดหรือซบัซ้อนในระดบัสงู 
- ต้องพึ่งพาวัตถุดิบ และอุปกรณ์ระบบควบคุมน าเข้าจาก

ตา่งประเทศ 
- ศกัยภาพในการวิจยัและพฒันายงัไมเ่พียงพอ 
- ขาดการเชื่อมโยงระหว่างการท าวิจยัของภาคการศึกษามาสู่

ภาคอตุสาหกรรมการผลิตจริง 
- ผู้ แปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกยังเปิดโอกาสให้และให้ความ

เช่ือมัน่กบัเคร่ืองจกัรที่ผลิตในประเทศคอ่นข้างน้อย 
โอกาส (Opportunity: O) 

- การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้ตลาดใหญ่ขึน้ 
- แนวโน้มบรรจภุณัฑ์ตา่งๆ หนัมาใช้วสัดปุระเภทพลาสติกมากขึน้ 
- การส่งเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเป็นโอกาสให้เกิดการ

ลงทนุในกลุม่บรรจภุณัฑ์พลาสติกชีวภาพในประเทศมากขึน้ 
- สามารถท าตลาดกลุ่มผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกที่ไม่จ าเป็นต้อง

ใช้เคร่ืองจกัรที่มีประสิทธิภาพและความแมน่ย าสงูมากได้ 
- ผู้ผลิตฝ่ังยโุรปปิดตวั เป็นโอกาสให้เข้าไปแข่งขนัได้มากขึน้ 

กลยทุธ์ S-O 
1. ส่งเสริมให้ผู้ ผลิตเคร่ืองจักรในไทยรุกตลาดต่างประเทศ 

โดยเฉพาะตลาดอาเซียน 
2. เน้นตลาดที่เป็นกลุม่ผู้ประกอบการแปรรูปบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ 
3. ส่งเสริมให้ผู้ผลิตพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือตอบรับกับการลงทนุใน

กลุม่บรรจภุณัฑ์พลาสติกชีวภาพ 

กลยทุธ์ W-O 
1. ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการวิจัยและพัฒนาจากภาค

การศึกษามาสู่ภาคการผลิต โดยเฉพาะในการวิจัยและพัฒนา
เคร่ืองจกัรเพ่ือให้รองรับกบัตลาดบรรจภุณัฑ์พลาสติกชีวภาพ 

2. มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติก
หนัมาเลือกใช้เคร่ืองจกัรแปรรูปพลาสติกที่ผลิตในประเทศ 

 

อปุสรรค (Threat: T) 
- การแข่งขนัทางด้านราคาเคร่ืองจกัรจากประเทศจีนและไต้หวนั ที่

มีราคาถกูกวา่ 
- การแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีเคร่ืองจักรจากต่างประเทศ โดย

ประเทศที่เป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีอยา่งญ่ีปุ่ นและเยอรมนี 
- ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศที่ส่วนใหญ่เอือ้ประโยชน์ในการ

ยกเว้นภาษีอากรขาเข้าส าหรับเค ร่ืองจักรประเภทนี จ้าก
ตา่งประเทศ 

กลยทุธ์ S-T 
1. มีนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ผลิตเคร่ืองจกัรของ

ไทยสามารถแข่งขนัได้ทางด้านราคา 

กลยทุธ์ W-T 
1. หลีกเลี่ยงการลงทุนผลิตเคร่ืองจักรที่ต้องน าไปใช้ในการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการประสิทธิภาพและความแม่นย าสูง อย่าง
กลุม่อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกลุม่ยานยนต์และชิน้สว่น 
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บทที่ 4 
แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรประกอบธุรกิจในกลุ่มเคร่ืองจักร

อุตสำหกรรมผลิตบรรจุภณัฑ์พลำสตกิ 
 

4.1 ปัญหำและอุปสรรค 
ปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจเคร่ืองจักรอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของ

ผู้ประกอบการในปัจจบุนัสามารถแบง่ปัญหาออกเป็นด้านตา่งๆ ได้ ดงันี ้
 

4.1.1 ปัญหำด้ำนวัตถุดบิ 

- ต้นทุนวตัถุดิบมีราคาสูง เน่ืองจากส่วนประกอบของเคร่ืองจกัรฯ บางประเภท ได้แก่ ระบบ
ควบคมุ ระบบการท างานและส่วนประกอบบางประเภท ผู้ผลิตในประเทศยงัไม่สามารถผลิต
ได้ หรือผลิตได้แตย่งัไม่ได้มาตรฐานสากลและขาดความสม ่าเสมอด้านคณุภาพ ท าให้ผู้ผลิต
เคร่ืองจกัรจ าเป็นต้องน าเข้าสว่นประกอบดงักล่าวจากตา่งประเทศ โดยเฉพาะสว่นประกอบท่ี
ต้องมีการเปล่ียนทดแทนเม่ือมีการซ่อมบ ารุง ต้องเป็นสินค้าท่ีมีวางจ าหน่ายในตลาดสากล 
เพ่ือลกูค้าจะได้สามารถจดัหาและน ามาเปล่ียนได้ง่าย 

 

4.1.2 ปัญหำด้ำนนโยบำยภำครัฐ 

- ขัน้ตอนและพิธีการศลุกากรมีความยุ่งยากซบัซ้อน และไม่ชดัเจน ใช้เวลาในการด าเนินการ
นาน ซึ่งเป็นผลให้บางครัง้ไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงสิทธิประโยชน์บางประเภทท่ีควรจะได้รับ
เน่ืองจากขาดความชดัเจน และการใช้เวลาในการด าเนินงานท่ีคอ่นข้างนานท าให้ได้รับผลใน
เร่ืองคา่เงินท่ีผนัผวน 

- การตีความสินค้าตามพิกดัศลุการกรของเจ้าหน้าท่ีศลุกากรไมช่ดัเจน 
- การยกเว้นภาษีให้แก่เคร่ืองจกัรจากจีนตามข้อตกลงการค้าระหว่างอาเซียน-จีน และญ่ีปุ่ น
ตามข้อตกลงการค้าไทย-ญ่ีปุ่ น ท าให้มีผู้ประกอบการในประเทศเสียเปรียบในการแข่งขนั
คอ่นข้างมาก ทัง้ในการแข่งขนัด้านราคากบัเคร่ืองจกัรจากจีนท่ีมีราคาขายถกูกว่าประมาณ 
2.5 เทา่ และการแขง่ขนัทางด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพกบัเคร่ืองจกัรจากญ่ีปุ่ น 

- นโยบายเพิ่มค่าแรงงานขัน้ต ่าวันละ 300 บาทส่งผลต่อต้นทุนการด าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กอยา่งมาก 
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- รัฐบาลไม่มีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนนุอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล ท่ีมีความชดัเจน
เป็นรูปธรรมและตอ่เน่ือง ทัง้ยงัไมเ่ห็นความส าคญัของอตุสาหกรรมนี ้แม้วา่ท่ีผา่นมาประเทศ
ไทยจะมีการขาดดลุการค้าสินค้ากลุม่นีม้าอยา่งตอ่เน่ือง 

 

4.1.3 ปัญหำด้ำนแรงงำน 

- ขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือรุ่นใหม่ๆ โดยพบว่าแรงงานท่ีเพิ่งจบการศึกษามานัน้ไม่สามารถ
เร่ิมงานได้ทันที ต้องมาเรียนรู้งานใหม่ทัง้หมดเน่ืองจากหลักสูตรท่ีศึกษาไม่ตรงกับความ
ต้องการของโรงงานผู้ผลิตเคร่ืองจกัรฯ 

- มีการเข้า-ออกของแรงงานในอตุสาหกรรมสงู 
 

4.1.4 ปัญหำด้ำนกำรตลำด 

- ขาดความเช่ือมั่นและการยอมรับสินค้าเคร่ืองจักรท่ีผลิตในประเทศ  แม้กระทั่งกับ
ผู้ประกอบการของไทยด้วยกนัเอง 

 

4.1.5 ปัญหำด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 

- ผู้ประกอบการรายเล็กขาดศกัยภาพในการวิจยัเน่ืองจากไม่ให้ความส าคญักับงานวิจยัและ
พฒันาแตเ่น้นการใช้ประสบการณ์หรือการลอกเลียนแบบนวตักรรมมาพฒันาสินค้า รวมทัง้
ยงัขาดแคลนเงินทนุสนบัสนนุ 

- นักวิจัยไม่ทราบปัญหาท่ีแท้จริงของภาคเอกชน เน่ืองจากการขาดความเช่ือมโยงระหว่าง
หนว่ยงานวิจยักบัภาคเอกชน ท าให้งานวิจยัท่ีส าเร็จออกมาเป็นรูปธรรมมีน้อย 

- ขาดหน่วยงานท่ีจะเข้ามาช่วยดแูละในการท าวิจยัและพฒันาจากภาครัฐเพ่ือเป็นส่วนกลาง
ในการสนบัสนนุและพฒันาอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลในประเทศ 

 

4.2 ข้อเสนอแนะ และมำตรกำรสนับสนุนที่ต้องกำรจำกภำครัฐ 
จากการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอกและการวิเคราะห์กลยทุธการสง่เสริมการด าเนินธุรกิจ

ของผู้ประกอบการเคร่ืองจกัรเพ่ือใช้ในอตุสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์พลาสตกิบรรจภุณัฑ์ให้สามารถเตบิโต
และแขง่ขนักบัประเทศอ่ืนๆ ได้ ตลอดจนสามารถผลิตเพ่ือทดแทนการน าเข้าและเพิ่มการสง่ออกไปตลาดโลก 
มีข้อเสนอแนะด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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4.2.1 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรผลิต 

- ลดต้นทนุวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลิตเคร่ืองจกัร โดยเฉพาะเหล็กกล้า (เหล็กแผน่) จากการลดการ
เก็บภาษีศลุกากรการน าเข้าวตัถดุิบเหล่านี ้รวมถึงยกเลิกมาตรการทางการค้าท่ีเป็นอปุสรรค
ตอ่การน าเข้าเหล็กมาเพ่ือใช้ในการผลิต 

- พฒันาศกัยภาพของผู้ประกอบการโดยให้ความรู้ด้านการเลือกใช้วสัดเุพ่ือให้สามารถใช้วสัดุ
ท่ีเหมาะสมกับลกัษณะการผลิตและการใช้งาน รวมถึงการพฒันากระบวนการผลิตเพ่ือลด
ต้นทนุการผลิต 

4.2.2 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

- ให้การส่งเสริมด้านการพฒันาบคุคลากรจากสถานประกอบการในด้านการบริหารทัง้ในสว่น
องค์กรและการผลิต รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการอ่ืนๆ ท่ีมีความสนใจเข้า
มาร่วมในงานสง่เสริม 

- รัฐเป็นตัวกลางในการจัดงานการจับคู่ธุรกิจทัง้ภายในและภายนอกประเทศให้กับ
ผู้ประกอบการ 

 

4.2.3 ข้อเสนอแนะด้ำนแรงงำน 

- สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการมีการวางแผนการ
ด าเนินการศึกษาร่วมกัน และมีการทดลองท างานควบคู่กับการเรียนเพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ์ในการท างานให้กบันกัเรียน นกัศกึษาเพ่ือให้มีความเข้าใจในความส าคญัของ
วิชาตา่งๆ ในการน ามาประยกุต์ใช้ในการท างานจริง 

 

4.2.4 ข้อเสนอแนะด้ำนโยบำยภำครัฐ 

- สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีการตีความสินค้าตามพิกัดศุลการกรเพ่ือให้เกิด
ความชดัเจนทัง้ตอ่ผู้ ตีความและผู้ประกอบการ 

- เพิ่มมาตรการสนับสนุนทางด้านภาษีหรือยกเว้นภาษีน าเข้าวัตถุดิบเพ่ือน ามาผลิต
เคร่ืองจกัรกลในประเทศ เพ่ือให้สามารถแขง่ขนัได้กบัสินค้าจากประเทศจีนท่ีไมมี่ภาษีน าเข้า 

- รัฐบาลควรก าหนดนโยบายท่ีชัดเจนอย่าง เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลไทย 
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4.2.5 ข้อเสนอแนะด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 

- ออกมาตรการสนบัสนนุด้านการวิจยัทัง้เป็นการสนบัสนนุด้านงบประมาณ หรือบคุลากรด้าน
การวิจัย รวมถึงลดขัน้ตอนท่ีซับซ้อนเพ่ือให้ผู้ ประกอบการเล็งเห็นถึงประโยชน์และ
ความส าคญัในการท าวิจยัเพ่ือพฒันาสินค้าของผู้ประกอบการ 

- สนับสนุนให้มีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการมีการวางแผนการ
ด าเนินการศึกษาร่วมกันเพ่ือให้บุคคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์หรื อศิษย์
สามารถเข้าใจในอตุสาหกรรมและก าหนดโจทย์ท่ีเหมาะสมในการด าเนินงานวิจยัได้ตรงตาม
ความต้องการของอตุสาหกรรม 
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รายช่ือผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรพลาสตกิและยาง เรียงตามขนาดทุนจดทะเบียน 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

ขนาด
ธุรกิจ 

(ตามทุน
จด

ทะเบียน) 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ website ตราสินค้า ประเภทเคร่ืองจักร 

1 โตชิบา แมชชีน แมนู
แฟคเจอร่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

/ / 800,000,000 ใหญ่ การผลิตเคร่ืองจกัร
อ่ืนๆที่ใช้งานทัว่ไปซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ผลิตและประกอบ
เคร่ืองจกัร 

http://www.toshiba-
machine.co.jp/thailand/NE
WS/news/20140205.html 

TOSHIBA 
MACHINE 

เคร่ืองฉีดพลาสติก 

2 นิสเซ พลาสติก แม
ชชีนเนอร่ี (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

/  280,000,000 ใหญ่ การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานเฉพาะอยา่ง
อ่ืนๆซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในที่อ่ืน 

ผลิตเคร่ืองฉีด
พลาสติกเพื่อการ
สง่ออกและขายใน
ประเทศ 

http://www.nisseiplastic.c
om/en/ 

NISSEI เคร่ืองฉีดพลาสติก 

3 โตชิบา แมชชีน 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 / 200,000,000 กลาง การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

การขายปลีกและขาย
สง่อะไหลแ่ละ
เคร่ืองจกัรการบริการ
ซอ่มแซมและ
บ ารุงรักษา 

http://www.toshiba-
machine.co.jp/thailand/NE
WS/news/20140205.html 

TOSHIBA 
MACHINE 

เคร่ืองฉีดพลาสติก 

4 นิสเซ พลาสติก (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

 / 103,000,000 กลาง การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

เคร่ืองฉีดพลาสติก
และอะไหลบ่ริการหลงั
การขาย 

http://www.nisseiplastic.c
om/en/ 

NISSEI เคร่ืองฉีดพลาสติก 

5 วิคเตอร์ ซีเอ็นซี(ไทย
แลนด์) จ ากดั 

 / 58,500,000 กลาง การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ประกอบกิจการขาย
เคร่ืองจกัร 

http://www.victorcncthaila
nd.com/home.htm 

VICTOR หรือ FOR
TUNE 

เคร่ืองฉีดพลาสติก 
และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ 
(เคร่ือง CNC) 
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

ขนาด
ธุรกิจ 

(ตามทุน
จด

ทะเบียน) 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ website ตราสินค้า ประเภทเคร่ืองจักร 

6 ปัน้วฒันา จ ากดั  / 50,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

จ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
อะไหลเ่คร่ืองจกัรและ
อะไหลร่ถยนต์ 

http://www.panvatana.co
m/ 

SHINE WELL, 
CREATOR 

เคร่ืองฉีดพลาสติก, 
และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ 
(เคร่ืองจกัร CNC, 
กลงึ, เจียร, เจาะ) 

7 แพน สยาม โซนิค 
จ ากดั 

 / 41,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

การน าเข้าและ
จ าหน่ายเคร่ืองจกัรที่
ใช้ในการผลติ
พลาสติกและอะไหล ่

http://pansiamsonic.com/
public/ 

Chen Hsong, ADS เคร่ืองฉีดพลาสติก, 
เคร่ืองเป่าพลาสติก 

8 เอสเอบี พลาสแมช 
จ ากดั 

/  40,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานกบัยางหรือ
พลาสติก 

ผลิตเคร่ืองเป่า
พลาสติกและอปุกรณ์ 

http://www.sabmann.com/  Sabmann 
Blasformtechnik 

เคร่ืองเป่าพลาสติก 

9 ซินโก เทคโนโลยี 
จ ากดั 

/  32,666,670 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานกบัยางหรือ
พลาสติก 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองเป่าพลาสติก
และเคร่ืองจกัรทกุชนิด 

http://www.sinco.co.th/ht
m/sincoindexth.htm  

Sinco เคร่ืองเป่าขึน้รูป
พลาสติก และ
เคร่ืองจกัรพลาสติก
อ่ืนๆ (เคร่ืองบดเม็ด
พลาสติก, เคร่ืองผสม
เม็ดพลาสติก) 

10 หลิน แมชชินเนอร่ี 
จ ากดั 

 / 30,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

ขายเคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรม 

http://www.lingroup1980.c
om/LINmachinery.php  

 เคร่ืองฉีดพลาสติก 
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11 ไทยไฮดรอลิค
เคร่ืองกล (1987) 
บจก. 

/  26,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
อ่ืนๆที่ใช้งานทัว่ไปซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ผลิตเคร่ืองไฮดรอลิค 
เคร่ืองไฟฟา้ 

http://www.thai-
hydraulic.com/index.aspx  

THMCO เคร่ืองอดัรีดพลาสติก 

12 เอส.เค. เอเชีย จ ากดั  / 25,750,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ขายสง่เคร่ืองจกัร,
อปุกรณ์เคร่ืองจกัร
เคร่ืองกลและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่
เก่ียวเน่ือง 

http://www.skasia.co.th/in
dex.php  

NISSEI, TOSHIBA, 
JSW, SUMITOMO, 

TOYO, 
MITSUBISHI,NIIG

ATA,FANUC, 
UBE, MEIKI 

เคร่ืองฉีดพลาสติก 

13 เอสพ ีอินเตอร์แมค 
จ ากดั 

 / 21,500,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

ซือ้มา-ขายไป เคร่ือง
ฉีดพลาสติกและ
อะไหลอ่ปุกรณ์
ให้บริการติดตัง้และ
ซอ่มเคร่ืองฉีด
พลาสติก 

http://www.spintermach.c
om/ 

Haitian เคร่ืองฉีดพลาสติก 

14 เคราซ์มาไฟ กรุ๊ป 
เซาท์ อีสท์ เอเชีย 
จ ากดั 

 / 20,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

จ าหน่ายและให้บริการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองมือ และอปุกรณ์
ที่เก่ียวข้อง 

http://www.kraussmaffeigr
oup.in.th/th-th/home.html  

KraussMaffei, 
KraussMaffei 

Berstorff, Netstal 

เคร่ืองฉีดพลาสติก, 
เคร่ืองอดัรีดพลาสติก, 
เคร่ืองท าโฟมพอลิยริู
เทน 

http://www.thai-hydraulic.com/index.aspx
http://www.thai-hydraulic.com/index.aspx
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15 ยง ฟง แมชชินเนอร่ี 
จ ากดั 

/  18,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ค้าเคร่ืองจกัร http://www.yongfongthai.c
om/ 

YFM เคร่ืองจกัรอดัรีดยาง 
เคร่ืองจกัรอดัยางแบบ
สญุญากาศ 
เคร่ืองจกัรยางอ่ืนๆ 
(ผสมยาง เคร่ืองตดั
ยาง เคร่ืองรีดยาง 
เคร่ืองตากยาง) 

16 มิตราคม จ ากดั  / 15,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ขายเคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ 

http://www.mitracom.co.th
/ 

MILACRON เคร่ืองฉีดพลาสติก, 
เคร่ืองอดัรีดพลาสติก 
เคร่ืองเป่าพลาสติก 
และสว่นประกอบ
เคร่ืองจกัรพลาสติก
อ่ืนๆ 

17 เดอะแจแปนสตีล
เวิร์คส (ไทยแลนด์) 
จ ากดั 

  14,000,000 เล็ก การซอ่มเคร่ืองจกัรที่
ใช้งานเฉพาะอยา่ง 

รับจ้างติดตัง้และ
ซอ่มแซมเคร่ืองจกัร
ขายปลีกอปุกรณ์
เคร่ืองจกัร,อปุกรณ์
ไฟฟา้ 

www.jsw.co.jp/en JSW เคร่ืองฉีดพลาสติก 

18 จีเอฟ.แมนนแูฟคเจอ
ร่ิง จ ากดั 

/  12,000,000 เล็ก การผลิตเม็ดพลาสติก
และพลาสติกขัน้ต้น 

ผลิตจ าหน่ายโฟมและ
เคร่ืองฉีดโฟม 
พลาสติก 

http://greatfoam.com/ 
http://www.gfmanu.com/ 

GFM เคร่ืองจกัรพลาสติก
อ่ืนๆ (เคร่ืองฉีดขึน้รูป
โฟมพลาสติก) 

http://www.yongfongthai.com/
http://www.yongfongthai.com/
http://www.mitracom.co.th/
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19 ริคเคอร์มานน์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

 / 12,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ค้าปลีกอะไหล่
เคร่ืองจกัร นายหน้า 
ติดตัง้ บริการ 

http://www.rieckermann.c
om/ 

RIECKERMANN, 
NEGRI BOSSI 

thermoforming, 
injection moulding, 
blowmoulding, 
extrusion 

20 เจริญทศัน์ จ ากดั /  10,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานเฉพาะอยา่ง
อ่ืนๆซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในที่อ่ืน 

ผลิตเคร่ืองจกัร 
ผลิตภณัฑ์โพลิเมอร์ 

http://www.chareontut.co
m/ 

CT เคร่ืองอดัรีดพลาสติก 
เคร่ืองจกัรยางและ
พลาสติกอื่นๆ 
(Compression 
Molding, Internal 
Mixer, Two-Roll 
Mills) 

21 เอสเอ็มซีคอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั 

/  10,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานกบัยางหรือ
พลาสติก 

ผลิตและขายปลีก
เคร่ืองเป่าขวด
พลาสติก 

http://www.smccorp.co.th/
th/  

SMC เคร่ืองเป่าขึน้รูป
พลาสติก 

22 ไทยมงักร พลาสติก 
อตุสาหกรรม จ ากดั 

 / 10,000,000 เล็ก การน าวสัดทุี่ใช้แล้ว
กลบัมาใช้ใหม ่

การน าวสัดทุี่ใช้แล้ว
กลบัมาใช้ใหม ่

http://www.thaimangkornp
lastic.com/ 

 เคร่ืองฉีดพลาสติก, 
เคร่ืองเป่าขึน้รูป
พลาสติก เคร่ืองอดัรีด
พลาสติกและ
เคร่ืองจกัรพลาสติก
อ่ืนๆ 
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23 คาวาตะ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 / 10,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

ขายสินค้า เคร่ืองจกัร
ที่ใช้ในอตุสาหกรรม
พลาสติก 

http://www.kawata-
mfg.co.jp/english/ 

KAWATA เคร่ืองจกัรพลาสติก
อ่ืนๆ 

24 เอสเอชไอ พลาสติก 
แมชินเนอร่ี (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 / 10,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานเฉพาะอยา่ง
อ่ืนๆซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในที่อ่ืน 

ประกอบธุรกิจการ
จ าหน่าย น าเข้า 
สง่ออก ค้าสง่ ค้าปลีก 
ซึง่สินค้าประเภท
เคร่ืองจกัรที่ใช้ในงาน
อตุสาหกรรมซอ่มแซม 
บ ารุงรักษาให้บริการ
ตา่งๆ หลงัการขาย 
บริการให้ค าปรึกษา
แนะน าเก่ียวกบั
เคร่ืองจกัร 
เคร่ืองจกัรกล 

http://www.shi.co.jp/plasti
cs/english  

Sumitomo เคร่ืองฉีดพลาสติก 

http://www.kawata-mfg.co.jp/english/
http://www.kawata-mfg.co.jp/english/
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25 ฟานคัไทย จ ากดั  / 10,000,000 เล็ก กิจกรรมงานวิศวกรรม
และการให้ค าปรึกษา
ทางด้านเทคนิค ที่
เก่ียวข้อง 

ประกอบกิจการ
ให้บริการทาง
วิศวกรรมและเทคนิค 
น าเข้าเพื่อจ าหน่าย
เก่ียวกบัเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อปุกรณ์
สว่นประกอบรวมทัง้
อะไหลเ่ก่ียวกบัเคร่ือง
อปุกรณ์ควบคมุเชิง
ตวัเลขให้บริการตดิตัง้ 
บ ารุงรักษาและ
ซอ่มแซมเคร 

http://www.fanuc.co.jp/ein
dex.htm 

FANUC เคร่ืองฉีดพลาสติก 

26 ทรัมพ์โพ เอ็นเตอร์
ไพรส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 / 10,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

ประกอบกิจการ 
ตวัแทนจ าหน่าย 
น าเข้าและสง่ออก
เคร่ืองจกัรฉีดและเป่า
ขวดพลาสติก หวั
สวา่น แมพ่ิมพ์ส าหรับ
เป่าขวดพลาสติก จาก
ประเทศจีนและ
ไต้หวนั 

www.chumpower.com  Chum Power เคร่ืองฉีดพลาสติก 
เคร่ืองเป่าพลาสติก 

http://www.chumpower.com/
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

ขนาด
ธุรกิจ 

(ตามทุน
จด

ทะเบียน) 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ website ตราสินค้า ประเภทเคร่ืองจักร 

27 เอ.เค.พลาสติกแม
ชชินเนอร่ี จ ากดั 

/  7,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานกบัยางหรือ
พลาสติก 

รับจ้างท าเคร่ืองจกัร
ผลิตถงุพลาสติก
บริการซอ่มและ
จ าหน่ายอะไหล่
เคร่ืองจกัรผลิต
ถงุพลาสติก 

http://www.akno1.com/ho
me/ 

AK เคร่ืองอดัรีดพลาสติก 
(ฟิล์ม) 

28 สมาร์ทเทค ออโต
เมชัน่ พาร์ท จ ากดั 

 / 6,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆ ซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

http://www.smartech.co.th
/ 

FOTEK 
CONTROLS, Mold 

Power 

สว่นประกอบ
เคร่ืองจกัรพลาสติก 
(Controller, Hot 
Runner System, 
Nozzle) 

29 ฮาร์โมะ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั 

 / 6,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ขายเคร่ืองจกัร,ขาย
อะไหลข่องเคร่ืองจกัร 
, บริการติดตัง้และ
ซอ่มแซม 

   

30 ฮสักี ้อินเจ็คชัน่ โม
ลดิง้ ซิสเต็มส์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

  6,000,000 เล็ก กิจกรรมงานวิศวกรรม
และการให้ค าปรึกษา
ทางด้านเทคนิค ที่
เก่ียวข้อง 

ให้ค าปรึกษาและ
ให้บริการซอ่มบ ารุง
เก่ียวกบัเคร่ืองฉีด
พลาสติก 

http://www.husky.co/EN-
US/ 

HUSKY เคร่ืองฉีดพลาสติก 

31 เอเซีย ทองกิจ จ ากดั /  5,000,000 เล็ก การกลงึกดัไสโลหะ โรงกลงึประกอบ
เคร่ืองจกัร 

http://www.asiatongkij.co.t
h/  

เอเชียทองกิจ เคร่ืองจกัรพลาสติก
อ่ืนๆ (เคร่ืองบดเม็ด, 
เคร่ืองหลอมพลาสติก) 

http://www.akno1.com/home/
http://www.akno1.com/home/
http://www.smartech.co.th/
http://www.smartech.co.th/
http://www.asiatongkij.co.th/
http://www.asiatongkij.co.th/
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

ขนาด
ธุรกิจ 

(ตามทุน
จด
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รายละเอียด วัตถุประสงค์ website ตราสินค้า ประเภทเคร่ืองจักร 

32 เอ็นแมช จ ากดั /  5,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

น าเข้า เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ส าเร็จรูป 
รวมทัง้อะไหลข่อง
เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ดงักลา่ว 

http://www.enmach.com/  EN MACH เคร่ืองอดัรีดพลาสติก 
และเคร่ืองจกัร
พลาสติกอื่นๆ (Lab 
Scale) 

33 เอฟ.เค.ฟาโค 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 / 5,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
อ่ืนๆที่ใช้งานทัว่ไปซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์เคร่ืองจกัร 
อปุกรณ์ไฟฟา้ 

www.fkfako.co.th/  LOG MACHINE, 
TOYO 

เคร่ืองฉีดพลาสติก 

34 ทินโฟ เอนเตอร์ไพร์ส 
จ ากดั 

/  5,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานเฉพาะอยา่ง
อ่ืนๆซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในที่อ่ืน 

ผลิตและจ าหน่าย
เคร่ืองจกัร 

http://www.thai-
tinfo.com/th/company.htm
l  

PAL, Chen Hsong เคร่ืองเป่าขึน้รูป
พลาสติก และ
เคร่ืองจกัรพลาสติก
อ่ืนๆ (เคร่ืองจกัรบรรจุ
ภณัฑ์พลาสติก, เคร่ือง
รีไซเคิลพลาสติก) 

35 ประทานกิจเจริญ 
(2529) จ ากดั 

 / 5,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

ประกอบกิจการ
จ าหน่ายเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองฉีดพลาสติก 
อปุกรณ์ทกุชนิด 

http://www.patankit.com/ TOYO (HITACHI 
GROUP), 

MITSUBISHI, YAN 
HING, WELLTEC 

เคร่ืองฉีดพลาสติก 
และเคร่ืองจกัร
พลาสติกอื่นๆ (ผสม 
อบ) 

36 มหาธานี
อตุสาหกรรม จ ากดั 

/  5,000,000 เล็ก การผลิตผลติภณัฑ์
พลาสติกอื่น ๆ ซึง่มิได้
จดัประเภทไว้ในที่อ่ืน 

ประกอบกิจการรับจ้าง
ท าภาชนะพลาสติก 

http://www.great-pet.com/  great-pet เคร่ืองเป่าพลาสติก 

http://www.enmach.com/
http://www.fkfako.co.th/
http://www.thai-tinfo.com/th/company.html
http://www.thai-tinfo.com/th/company.html
http://www.thai-tinfo.com/th/company.html
http://www.great-pet.com/
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ที่ 

ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ าหน่าย 
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รายละเอียด วัตถุประสงค์ website ตราสินค้า ประเภทเคร่ืองจักร 

37 พี ดบับลิว เค เอ็นจิ
เนียร่ิง เทอร์โมฟอร์ม
เมอร์ จ ากดั 

/  5,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

ผลิตเคร่ืองจกัรที่ใช้ใน
โรงงานอตุสาหกรรม 
ให้บริการประกอบ 
ซอ่มแซมเคร่ืองจกัร 

http://www.pwkengineer.c
om/main.php  

PWK 
ENGINEERING 

Vacuum 
Thermoforming 

38 จิน้ ลี่ จ ากดั  / 4,000,000 เล็ก การผลิตบรรจภุณัฑ์
พลาสติก 

การผลิตบรรจภุณัฑ์
พลาสติก 

http://www.jinli-mfg.com/  เคร่ืองฉีดพลาสติก 

39 แล็บ เทค เอนจิ
เนียร่ิง จ ากดั 

/  4,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานเฉพาะอยา่ง
อ่ืนๆซึง่มิได้จดัประเภท
ไว้ในที่อ่ืน 

เคร่ืองจกัรและเคร่ือง
ทดสอบส ี

http://www.labtechengine
ering.com/1/index.php  

LABTECH เคร่ืองอดัรีดพลาสติก, 
เคร่ืองเป่าพลาสติก, 
เคร่ืองเคร่ืองยากและ
พลาสติกอื่นๆ (2 roll 
mills, hydraulic 
press 

40 เอส พี แอล แมชชีน
เนอร่ี จ ากดั 

/  4,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
อ่ืนๆที่ใช้งานทัว่ไปซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ผลิตเคร่ืองจกัร http://www.industry.in.th/d
ip/home.php?uid=38720  

SPL เคร่ืองเป่าพลาสติก 

41 ผลิตภณัฑ์ เอ.อาร์. /  3,000,000 เล็ก การผลิตบรรจภุณัฑ์
พลาสติก 

ผลิตและจ าหน่าย 
ถงุพลาสติก และ
เคร่ืองจกัรสง่ออก 

http://www.thai-
plastic.com/pt/directory.p
hp?g=1&p=5&func=detail
&id=50305026 

 เคร่ืองอดัรีดพลาสติก, 
เคร่ืองเป่าขึน้รูป
พลาสติก 

http://www.pwkengineer.com/main.php
http://www.pwkengineer.com/main.php
http://www.jinli-mfg.com/
http://www.labtechengineering.com/1/index.php
http://www.labtechengineering.com/1/index.php
http://www.industry.in.th/dip/home.php?uid=38720
http://www.industry.in.th/dip/home.php?uid=38720
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ทุนจด
ทะเบียน 
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42 วี.โฮ.คอร์ปอร์เรชัน่ 
จ ากดั 

 / 3,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

โดยด าเนินธุรกิจหลกั
คือ จ าหน่าย
เคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทกุ
ชนิด 

http://www.patankit.com/ TOYO (HITACHI 
GROUP), 

MITSUBISHI, YAN 
HING, WELLTEC 

เคร่ืองฉีดพลาสติก 
และเคร่ืองจกัร
พลาสติกอื่นๆ (ผสม 
อบ) 

43 อาราอิ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั 

 / 3,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ขายเคร่ืองจกัรและ
รับจ้างชบุ 

www.arai.co.th  FANUC, MEIKI, 
NISSEI, TOSHIBA, 

MATSUI 

เคร่ืองฉีดพลาสติก
และสว่นประกอบ 

44 พลาสแมค เทรดดิง้ 
จ ากดั 

 / 3,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

สง่ออก น าเข้า ขายสง่
และเป็นตวัแทน
จ าหน่ายสินค้า
ประเภทเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองกล อะไหล ่
อปุกรณ์ที่ใช้ในการ
ผลิตสินค้าประเภท
พลาสติก 

http://www.plasmac.co.th/
index.php  

HWA CHIN, 
TEDERIC, 
HAIXING 

เคร่ืองฉีดพลาสติก 

45 อินเตอร์แมช แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั 

 / 3,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ขายสง่เคร่ืองจกัรเก่า
ใช้แล้ว 

http://www.intermachservi
ce.co.th/  

Toshiba, Toyo, 
Nissei, Mitsubishi, 

JSW, LANSON, 
CHEN DE 

เคร่ืองฉีดพลาสติก 
เคร่ืองเป่าพลาสติก 

http://www.taradplaza.com/_tarad/_templates/b/_modules/gotolink.php?d3d3LmFyYWkuY28udGg=
http://www.plasmac.co.th/index.php
http://www.plasmac.co.th/index.php
http://www.intermachservice.co.th/
http://www.intermachservice.co.th/
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46 รักษ์69 เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากดั 

 / 2,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

ประกอบกิจการ
จ าหน่ายสินค้า
ประเภทเคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ ที่ใช้ใน
อตุสาหกรรมพลาสติก 

http://www.rux69.com/  เคร่ืองจกัรพลาสติก
อ่ืนๆ (เคร่ืองบด อดั 
ล้าง คดั พลาสติกรี
ไซเคิล) 

47 พลาสติก โซลชูัน่ 
จ ากดั 

 / 2,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ประกอบกิจการซือ้ 
ขาย เคร่ืองจกัร 
อะไหลแ่ละอปุกรณ์
เคร่ืองจกัร 

http://plasticsolution.co.th/  AMUT เคร่ืองอดัรีดพลาสติก, 
Thermoforming 
และเคร่องจกัร
พลาสติกอื่นๆ (เคร่ือง
ผสมแบบแบช) 

48 โมตนั (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 / 2,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

การขายสง่เคร่ืองจกัร
และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
อ่ืน ๆ ซึง่มิได้จดั
ประเภทไว้ในที่อ่ืน 

http://www.motan.com/en/  สว่นประกอบ
เคร่ืองจกัรพลาสติก 
(สว่นประกอบเคร่ือง
ผสม, เคร่ืองอบเม็ด
พลาสติก) 

49 อินด์แม็คกรุ๊ป จ ากดั  / 2,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

จ าหน่ายเคร่ืองจกัร
และบริการหลงัการ
ขายนายหน้าจากการ
ขายเคร่ืองจกัร 

http://www.kautex-
group.com/en/about-
us/vertriebspartner/?c=th  

Kautex เคร่ืองอดัรีดพลาสติก 
เคร่ืองเป่าพลาสติก 

http://plasticsolution.co.th/
http://www.kautex-group.com/en/about-us/vertriebspartner/?c=th
http://www.kautex-group.com/en/about-us/vertriebspartner/?c=th
http://www.kautex-group.com/en/about-us/vertriebspartner/?c=th


รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิจของกลุ่มเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสติก            รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

ขนาด
ธุรกิจ 

(ตามทุน
จด

ทะเบียน) 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ website ตราสินค้า ประเภทเคร่ืองจักร 

50 แอดวานซ์ พลาสติก 
อินเตอร์เทรด จ ากดั 

 / 2,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

น าเข้าและจ าหนา่ย
เคร่ืองจกัรรวมทัง้
อะไหลแ่ละอปุกรณ์
ของสินค้าดงักลา่ว
เป็นนายหน้า ตวัแทน
จ าหน่ายเคร่ืองจกัร
และให้บริการซอ่ม
บ ารุงเคร่ืองจกัร 

http://www.advanced-
intertrade.com/ 

Dr BOY, Macchi เคร่ืองฉีดพลาสติก 
เคร่ืองเป่าพลาสติก 
และสว่นประกอบ
เคร่ืองจกัรพลาสติก
อ่ืนๆ 

51 บอสโก เอ็นจเินียร่ิง 
จ ากดั 

/  1,000,000 เล็ก กิจกรรมงาน
สถาปัตยกรรมและการ
ให้ค าปรึกษาที่
เก่ียวข้อง 

รับออกแบบและ
รับเหมาก่อสร้าง 

http://www.bosco.co.th/  Bosco เคร่ือง Vacuum 
Thermoforming และ
เคร่ืองจกัรพลาสติก
อ่ืนๆ (เคร่ืองบด
พลาสติก, เคร่ืองผสม
เม็ดพลาสติก) 

52 สหกิจอตุสาหกรรม
พลาสติก จ ากดั 

/  1,000,000 เล็ก การผลิตเคร่ืองจกัร
เพ่ือใช้งานกบัยางหรือ
พลาสติก 

ผลิตเคร่ืองเป่า
ถงุพลาสติก 

http://sahakijplastic.com/
หน้าหลกั.html  

 เคร่ืองเป่าพลาสติก 

 
 
 
 

          

http://www.advanced-intertrade.com/
http://www.advanced-intertrade.com/
http://www.bosco.co.th/
http://sahakijplastic.com/หน้าหลัก.html
http://sahakijplastic.com/หน้าหลัก.html


รายงานการศึกษาสถานภาพการประกอบธุรกิจของกลุ่มเคร่ืองจกัรอตุสาหกรรมยางหรือพลาสติก            รายงานฉบบัสมบูรณ์ 

เสนอ: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม  ศึกษาโดย: สถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

ขนาด
ธุรกิจ 

(ตามทุน
จด

ทะเบียน) 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ website ตราสินค้า ประเภทเคร่ืองจักร 

53 อาร์เบอร์ก (ไทย
แลนด์) จ ากดั 

 / 1,000,000 เล็ก การติดตัง้เคร่ืองจกัร
อตุสาหกรรมและ
อปุกรณ์ 

บริการหลงัการขาย
เคร่ืองฉีดพลาสติกใน
โรงงานอตุสาหกรรม
ขายอะไหลแ่ละ
อปุกรณ์ประกอบ และ
คอมมิชชัน่จากการ
ขายเคร่ืองจกัร 

http://www.arburg.com/en
/th 

ARBURG เคร่ืองฉีดพลาสติก 

54 ออโตเมติก อินดสัเตรี
ยล เทคโนโลยี จ ากดั 

 / 1,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์เพ่ือใช้ใน
งานอตุสาหกรรม 

ตวัแทนจ าหน่ายเคร่ือง
ผลิตเม็ดพลาสติกซอ่ม
บ ารุงเคร่ืองผลิตเม็ด
พลาสติก 

http://autoindtech.co.th/ait
/ 

maguire, tool-
temp,… 

สว่นประกอบ
เคร่ืองจกัรพลาสติก 
(Temp Control, …) 

55 ทา่พระจนัทร์ (07)  / 1,000,000 เล็ก การผลิตบรรจภุณัฑ์
พลาสติก 

ผลิตและจ าหน่ายขวด
พลาสติก 

http://www.taprajan07.co
m/ 

 เคร่ืองเป่าพลาสติก 
และเคร่ืองจกัรบรรจุ
ภณัฑ์อ่ืนๆ 

56 เฮอคิวลิส เอเชีย 
แปซิฟิก (ไทยแลนด์) 
จ ากดั 

 / 1,000,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ขายสง่เคร่ืองจกัรและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อ่ืนๆ 

http://www.herculesthai.c
om/ 

TONGDA, 
VICTOR 

MACHINERY, LG, 
JIANGSHENG 

MACHINE, BEIER, 

เคร่ืองฉีดพลาสติก, 
เคร่ืองอดัรีดพลาสติก 
เคร่ืองเป่าพลาสติก 
และสว่นประกอบ
เคร่ืองจกัรพลาสติก
อ่ืนๆ 

http://www.herculesthai.com/
http://www.herculesthai.com/
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ล าดับ
ที่ 

ช่ือบริษัท ผู้ผลิต 
ตัวแทน
จ าหน่าย 

ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

ขนาด
ธุรกิจ 

(ตามทุน
จด

ทะเบียน) 

รายละเอียด วัตถุประสงค์ website ตราสินค้า ประเภทเคร่ืองจักร 

57 เอส.เค.วาย. เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากดั 

 / 500,000 เล็ก การขายสง่เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์อ่ืนๆซึง่
มิได้จดัประเภทไว้ในที่
อ่ืน 

ขายเคร่ืองจกัร 
เคร่ืองยนต์ เคร่ืองกล 
อะไหลแ่ละอปุกรณ์
นายหน้า,ให้เชา่และ
บริการ 

http://www.sky.co.th/  Hosokawa Alpine, 
diamat, Entex, 

ILLIG 

เคร่ืองฉีดพลาสติก, 
เคร่ืองอดัรีดพลาสติก 
และเคร่ืองจกัร
Thermoforming 

 
 
 
 
 
 

http://www.sky.co.th/
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