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หน้า 1 

รู้จักกับฟิล์มลามิเนต (Laminated Films) 

ฟิล์มพลาสติกสามารถผลิตได้จากเม็ดพลาสติก

หลายชนิด ทั �ง Polyester (PET), Polypropylene (PP), 

Polyethylene (HDPE, LDPE, LLDPE) Polyvinyl- 

Chloride (PVC) โดยฟิล์มที�ผลิตจากพลาสติกแตล่ะชนิด

จะมีคณุลกัษณะเฉพาะตวัตามคณุสมบตัขิองฟิล์มที�

แตกตา่งกนัออกไป เชน่ คณุสมบตัิทนความร้อน ป้องกนั

การกดักร่อนจากสารเคมี ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย์ การหดตวั

เมื�อโดนความร้อน การป้องกนัการซมึผ่านของก๊าซ

อ๊อกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจบุนัฟิล์ม

พลาสติกได้ถกูนํามาใช้อยา่งแพร่หลายในอตุสาหกรรม

บรรจภุณัฑ์ เชน่ นํามาผลิตเป็นถงุพลาสติก              

ซองพลาสติก หรือถกูนาํมาทอเป็นกระสอบเป็นต้น  โดย

ฟิล์มพลาสติกที�ใช้สําหรับผลิตบรรจภุณัฑ์สามารถผลิต

ได้จากฟิล์มหลากหลายประเภทขึ �นอยูก่บัความต้องการ

ของผู้ผลิต เชน่ ฟิล์มยืด ฟิล์มหด และฟิล์มลามิเนต 

(Laminated Films) ก็เป็นหนึ�งในฟิล์มหลายๆ ประเภทที�

ได้รับความนิยมในการนํามาใช้ผลิตเป็นบรรจภุณัฑ์ใน

ปัจจบุนั 



หน้า 2 

ฟิล์มลามิเนต 
 ลามิเนต (Laminate) ตามความหมายใน

พจนานกุรม มีความหมายวา่ “การทําให้เป็นแผ่นบางๆ, 

ประกอบด้วยชั �นบางๆ” เชน่เดียวกบัฟิล์มพลาสติกลามิ

เนตก็หมายถงึ แผ่นฟิล์มพลาสติกที�ผ่านกระบวนการลา

มิเนตโดยการนําฟิล์มพลาสติกหลายๆ ชั �นมาเคลือบติด

เข้าด้วยกนัเป็นฟิล์มแผ่นเดียว หรือการเคลือบฟิล์ม

พลาสติกเข้ากบัวสัดอุื�นๆ เชน่ กระดาษหรือฟอยล์โลหะ 

โดยทําการยดึติดระหวางชั �นฟิล์มด้วยการใช้ความร้อน 

หรือใช้กาว (adhesive) โดยฟิล์มลามิเนตจะมีจํานวนชั �น

ของฟิล์มมากหรือน้อยขึ �นอยูก่บัตามความต้องการของ

ผู้ผลิต 

 วตัถปุระสงคข์องการผลิตฟิล์มลามิเนตใน

ชว่งแรกก็เพื�อต้องการให้ลวดลายหรือตวัอกัษรที�พิมพล์ง

ไปบนฟิล์มนั �นสามารติดอยูบ่นฟิล์มได้นานขึ �น โดยการ

นําแผ่นฟิล์มมาเคลือบติดบนฟิล์มอีกแผน่หนึ�งที�ผา่น

กระบวนการพิมพ์ลวดลายหรือตวัอกัษรลงไป เพื�อ

ป้องกนัลวดลายของฟิล์มไมใ่ห้ลบเลือนจากปัจจยั

ภายนอก เชน่ การขีดข่วน นํ �าและความชื �น ซึ�งการลามิ

เนตจะชว่ยให้ลวดลายที�พิมพ์ลงไปบนฟิล์มสามารถติด

ทนนาน ทําให้สินค้ามีความสวยงามดนูา่ใช้ อีกทั �งยงั

ชว่ยยืดอายขุองสินค้า (She l f  L i fe) ให้นานขึ �น  

 สําหรับวตัถปุระสงค์ของการผลิตฟิล์มลามเินต

ในปัจจบุนันั �นก็ยงัคงคํานงึถงึความสวยงามคว่บคูไ่ปกบั

คณุภาพของฟิล์มไปพร้อมๆกนั เนื�องจากในปัจจบุนั

ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์มีแนวโน้มการใช้บรรจภุณัฑ์พลาสติก

ทดแทนบรรจภุณัฑ์ประเภทอื�นๆ เชน่ ขวดแก้ว กระดาษ 

หรือกระป๋องโลหะมากขึ �นเรื�อยๆ ประกอบกบัผู้บริโภค

เองก็มีแนวโน้มที�จะให้ความสําคญัในเรื�องสุขภาพ

อนามยัและด้านคณุภาพของสินค้ามากขึ �น ผู้ผลิตบรรจุ

ภณัฑ์จําเป็นต้องผลิตบรรจภุณัฑ์ที�มีคณุภาพที�สามารถ

ตอบสนองกบัความต้องการของตลาด ซึ�งเทคโนโลยีการ

ผลิตฟิล์มลามิเนตในปัจจบุนัมีการพฒันาไปมาก โดย

สามารถนําฟิล์มที�มีคณุสมบตัแิตกตา่งกนัมาผา่น

กระบวนการลามิเนตเพื�อที�จะให้ได้ฟิล์มที�มีคณุภาพสูง

มากขึ �น ชว่ยในด้านการปกป้องสินค้าที�บรรจภุายในให้

รักษาคณุภาพภาพเอาไว้ รวมถงึรูปลกัษณ์ของบรรจุ

ภณัฑ์ที�จะต้องดสูวยงามดงึดดูให้ผู้บริโภคมาซื �อสินค้า

ประเภทของฟิล์มสาํหรับการลามเินต 

 ประเภทของฟิล์มที�นาํมาเข้ากระบวนการลามิ

เนตจะขึ �นอยูก่บัการนําไปใช้เป็นบรรจภุณัฑ์หรือ

ส่วนประกอบสําหรับสินค้าประเภทอะไร และบรรจภุณัฑ์

หรือสินค้าประเภทดงักล่าวต้องการคณุสมบตัใินด้าน

ใดบ้าง เมื�อทราบความต้องการดงักล่าวแล้วจงึจะ

สามารถเลือกประเภทของฟิล์มให้เหมาะสมและมี

คณุสมบตัิตรงตามความต้องการเพื�อทําการลามิเนต

ตอ่ไป 



หน้า 3 

เภทของฟิล์มและวสัดทุี�นิยมนํามาผลิตฟิล์มลา

มิเนตสําหรับบรรจภุณัฑ์มีดงันี � 

 ฟิล์ม Polyethylene : PE  

 ส่วนใหญ่นิยมใช้ฟิล์ม LDPE และฟิล์ม LLDPE 

ในชั �นในสุดหรือชั �นที�สมัผลักบัอาหารโดยตรง โดย

ฟิล์ม PE ให้คณุสมบตัิยืดหยุน่ได้ดี ทนความร้อนได้

สามารถใช้กบักระบวนการปิดผนกึด้วยความร้อนได้ 

(Heat Sealing) และยงัสามารถต้านทานตอ่การกดั

กร่อนจากสารเคมีและการกดักร่อนจากกรดบาง

ประเภทได้ ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ ถงุเย็น ถงุซิป  

ฟิล์มยืด ฟิล์มหด ฟิล์มคลมุดิน  

 ฟิล์ม Polypropylene: PP   

 ฟิล์ม PP ที�นิยมใช้ในกระบวนการลามเินตคือ

ฟิล์ม CPP (Cast Polypropylene Film) และ ฟิล์ม 

BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) 

ซึ�งฟิล์มทั �งสองชนิดมีคณุสมบตัิโดดเดน่มากทั �งใน

ด้านความใส ผิวมนัวาว เหนียว ทนตอ่แรงดงึ ไมม่ี

ไฟฟ้าสถิตย์ กนันํ �าได้ดี ฟิล์ม CPP และ BOPP มกั

ถกูใช้ควบคูก่นัโดย CPP จะทําหน้าที�เป็นชั �นเคลือบ

เพื�อให้อาหารหรือสินค้าที�บรรจปุลอดภยัจาก

ผลกระทบของสีที�พิมพ์ลงบน BOPP ฟิล์ม ตวัอยา่ง

ผลิตภณัฑ์ ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ ฟิล์มหุ้มซองบหุรี�  

 ฟิล์ม Polyester : PET  

 ฟิล์ม PET ที�นํามาใช้ในการลามิเนตคือฟิล์ม 

BOPET (Biaxially Oriented Polyethylene 

Terephthalate) มีผิวที�เงางาม เรียบ มีความใส

ทนทานตอ่การฉีกขาดหรือการกดกระแทก รักษา

รูปทรงได้ดีในอณุหภูมิระดบัตา่งๆ ทนความร้อนสงู

สามารถใช้กบัไมโครเวฟได้ ทนทานตอ่ความชื �น ทน

สารเคมีและตวัทําละลายได้หลากหลายประเภท 

สามารถป้องกนัการซมึผ่านของก๊าซตา่งๆ ได้ดี และ

มีคณุสมบตัิในการถนอมและรักษากลิ�นของอาหาร 

และรักษาความกรอบของขนมขบเคี �ยวได้ดีกวา่ฟิล์ม 

BOPP ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ชนิดออ่น 

ฟิล์มสําหรับแผงโซลาเซลล์  

 ฟิล์ม Nylon, Polyamide : PA 

 ฟิล์ม PA ที�นิยมนํามาใช้ในการลามเินตก็คือ

ฟิล์ม BOPA (Biaxially Oriented Polyamide Film)   

มีคณุสมบตัิที�ดีในการต้านทานการรั�วซมึ ทนตอ่อณุ

ภูมิร้อน-เย็น มีความเหนียวเป็นพิเศษ BOPA จงึ

สามารถนํามาผลิตเป็นบรรจภุณัฑ์สูญญากาศ

สําหรับบรรจอุาหารได้ ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ บรรจุ

ภณัฑ์สูญญากาศสําหรับอาหารแชแ่ข็ง ถงุข้าวสาร 

 ฟิล์ม Metalized 

 เป็นฟิล์มพลาสติกที�ผ่านกระบวนการฉาบด้วย

โลหะอลูมเินียม (Aluminum) ทําให้ซองบรรจภุณัฑ์

มีสีสนัแวววาว กนัการซมึผา่นของก๊าซได้ดี ชว่ยยืด

อายขุองสินค้าภายในได้ดีกวา่แผ่นฟิล์มชนิดธรรมดา 

ฉะนั �นฟิล์ม Metalized จงึเหมาะกบัการนําไปใช้งาน

ในด้านบรรจภุณัฑ์เป็นอยา่งมาก โดยฟิล์ม Metal-

ized ที�นิยมใช้ในการลามเินตได้แก ่M-BOPA 

(Metalized Nylon Film), M-CPP (Metalized Cast 

Polypropylene Film) M-PET (Metalized Polyes-

ter Film) เป็นต้น ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ ซองขนม    

ซองกาแฟสําเร็จรูป 3in1 



หน้า 4 

กระบวนการผลิตฟิล์มลามิเนต 

 ฟอยล์อลูมิเนียม  Aluminum Foil 

 ฟอยล์อลูมิเนียมมีคณุสมบตัสํิาหรับการผลิต

เป็นบรรจภุณัฑ์ที�ดทีี�สุดถ้าเทียบกบัฟิล์มพลาสติก

ชนิดอื�นๆ ตามที�กล่าวมาข้างต้น แตก่็มีราคาแพง

ที�สุดเชน่กนั โดยฟอยล์อลูมิเนียมมีคณุสมบตัใินการ

ป้องกนัได้ทั �งก๊าซตา่งๆ กนัการซมึผ่านของก๊าซ นํ �า 

กลิ�น นํ �ามนั และแสง ได้อยา่งดเียี�ยม ทําให้สามารถ

ปกป้องและถนอมผลิตภณัฑ์ที�บรรจอุยูภ่ายในได้

ยาวนานกวา่ ฟิล์มชนิดอื�นๆ อลูมิเนียมฟอยล์ใช้ได้

กบับรรจภุณัฑ์อาหาร ยา ฯลฯ ทั �งที�เป็นของแข็งและ

ของเหลว ถ้าหากผลิตภณัฑ์กดักร่อนได้ก็ยงัสามารถ

เคลือบฟอยล์อลูมิเนียมด้วยสารอื�นๆที�ทนตอ่การกดั

กร่อน ได้ และผิวของฟอยล์อลูมิเนียมก็มีความมนั

วาวสวยงามเชน่เดียวกบัฟิล์ม Metalized อีกด้วย 

 กระบวนการผลิตฟิล์มลามิเนตทาํได้สองวธีิ

หลกัๆ ได้แก ่การลามเินตให้ฟิล์มยดึติดประสานกนัด้วย

ความร้อน (Thermal Lamination) และการลามเินตโดย

ใช้กาว (adhesive) เป็นตวัประสานให้ฟิล์มยดึติดกนั 

(Wet Lamination)                               

 กระบวนการลามิเนตด้วยความร้อนในรูปที� 1 

เป็นการผลิตฟิล์มลามิเนตแบบสองชั �น โดยฟิล์มจาก ply 

หมายเลข 1 และ ply หมายเลข 2 จะถกูสง่มาที� Heat-

ing and Combining Drum เพื�อที�จะให้ความร้อนทาํให้

ฟิล์มประสานติดกนั แล้วฟิล์มจะถกูส่งตอ่ไปยงั Heat 

roll ที�ยงัคงให้ความร้อนตอ่เพื�อที�จะรักษาระดบัความ

หนาและขนาดของฟิล์มให้คงที�กอ่นที�จะทาํการม้วนเก็บ

หรือสง่ตอ่ไปยงักระบวนการอื�นๆ ตอ่ไป โดยการลามิเนต

ด้วยวิธีนี �นยิมใช้กบัฟิล์มที�มีความหนาไมม่ากและไม่

จําเป็นต้องใช้ความร้อนมากนกั จงึไมจ่ําเป็นต้องให้

ความร้อนแกฟิ่ล์ม (Preheat) กอ่นที�จะสง่ฟิล์มเข้าสู่ 

Heating and Combining Drum 

รูปที� 1 กระบวนการลามิเนตด้วยความร้อนแบบ 2 ชั �น 

รูปที� 2 กระบวนการลามิเนตด้วยความร้อนแบบ 3 ชั �น 

 กระบวนการลามิเนตด้วยความร้อนแบบ 3 ชั �น 

ดงัรูปที� 2 จะแตกตา่งกบักระบวนการในรูปที� 1 ที�เพิ�ม

ฟิล์มเข้ามาอีกชั �นที� ply หมายเลข 3 ซึ�งในแตล่ะ ply จะ

มีระบบให้ความร้อนแกฟิ่ล์ม (Preheat roll system) 

กอ่นที�จะสง่ฟิล์มไปยงั Heating and Combining drum 

ที�มีการให้ความร้อนเพิ�มเติมจากภายนอก  (External 

Radiant heat source) เพื�อที�จะทําให้ฟิล์มมีอณุหภูมิที�

เหมาะสมที�สุดสําหรับการประกบและยดึติดกนันั�นเอง 



หน้า 5 

รูปที� 3 กระบวนการลามิเนตโดยใช้กาว (adhesive) 

 กระใช้กาว (adhesive) หรือสารเคมีชนิดอื�นๆ 

มาเป็นตวัเชื�อมประสานระหวา่งชั �นฟิล์ม ก็เพราะวา่ฟิล์ม

บางชนิดไมส่ามารถประสานติดกนัได้อยา่งสมบรูณ์ด้วย

การใช้ความร้อนเพียงอยา่งเดียว เนื�องจากคณุสมบตัิ

ทางกายภาพของฟิล์มทั �งสองชนิดไมส่ามารถเข้ากนัได้ 

ดงัรูปที� 3 เป็นกระบวนการลามิเนตฟิล์ม โดยมีการใช้

กาวหรือสารเคลือบประสานฟิล์ม (adhesive) ที�มี

คณุสมบตัิเป็น 100%-solid base ซึ�งทําให้สามารถ

ประสานติดฟิล์มเข้าด้วยกนัได้ทนัทเีมื�อฟิล์มเข้าสู่

กระบวนการที� Heating and combining Drum โดยไม่

จําเป็นต้องทําการเป่าลมร้อนให้ฟิล์มแห้งหลงัจากทาํ

การเคลือบฟิล์มด้วยกาว หรือสารเคลือบประสาน 

(adhesive) ที� ply หมายเลข 2 ซึ�งกระบวนการลามิเนต

ด้วยการใช้กาว  (adhesive) ชนิด 100%-solid base นี �

จะทําให้สามารถลามเินตฟิล์มให้ประสานติดกนัด้วย

อณุหภูมิที�ตํ�ากวา่อณุหภูมิปกติ (be low cr i t ica l        

temperature) ของฟิล์มนั �นๆ  ที�ใช้ในการลามิเนตแบบ  

Thermal Lamination  

รูปที� 4 กระบวนการลามิเนตโดยใช้กาว (adhesive) 

ร่วมกับ Dryer 

 กระบวนการลามิเนตฟิล์มในรูปที� 4 นั �นเป็น

กระบวนการลามิเนตฟิล์มโดยใช้กาว (a d h e s i v e ) 

ประเภทที�ไมใ่ช ่ 100%-solid base จงึจําเป็นต้องมี

เครื�องเป่าลมร้อนเพื�อเป่าไลน่ํ �าและตวัทําละลายอื�นๆ 

(solvent)  ให้เหลือแคเ่นื �อของกาวหรือสารเคลือบ

ประสานฟิล์ม (adhesive) ที�มีคณุสมบตัิ 100%-solid 

base เทา่นั �น ซึ�งขั �นตอนนี �จะทําให้ฟิล์มมีคณุสมบตัิที�

พร้อมจะทาํการลามิเนตในกระบวนการตอ่ไปนั�นเอง 

บรรจุภัณฑ์จากฟิล์มลามเินต 
 ความหลากหลายของฟิล์มลามิเนตนี�เองทําให้

ผู้ ใช้ต้องเลือกฟิล์มให้เหมาะสมกบัสินค้า เชน่ การใช้

ฟิล์มลามิเนตมาผลิตเป็นบรรจภุณัฑ์จําเป็นต้องคํานงึถงึ

ประเภทของสินค้าที�บรรจอุยูภ่ายใน ไมว่า่จะเป็นสินค้า

ประเภทของเหลว อาหารที�มีนํ �ามนัเป็นสว่นประกอบ 

สินค้าประเภทผง อาหารแชแ่ข็ง เบเกอรี� ขนมขบเคี �ยว 

ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าส่งออก จําเป็นอยา่งยิ�งที�จะต้องมี

ความพิถีพิถนัในการเลือกใช้บรรจภุณัฑ์ที�เหมาะสมที�สุด

ให้กบัสินค้านั �นๆ  เพื�อคงคณุสมบตัิของสินค้าที�บรรจไุว้

ภายในให้เหมือนเดิมมากที�สุด 
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เพราะฉะนั �นผู้ผลิตจําเป็นต้องทราบวา่ผลิตภณัฑ์ที�ผลิต

เหมาะสําหรับบรรจภุณัฑ์ประเภทใด ซึ�งสามารถสรุปได้

ดงันี � 

 บรรจุภัณฑ์สาํหรับสินค้าแช่แข็ง บรรจุภัณฑ์

สูญญากาศ 

 อาหาร, เนื �อสตัวแ์ชแ่ข็ง ไส้กรอก อาหารพร้อม

รับประทาน บรรจภุณัฑ์ที�ใช้จะต้องมีความเหนียว 

เพื�อที�จะสามารถใช้กระบวนการบรรจแุบบ

สูญญากาศได้ ต้องทนตอ่กรด,นํ �ามนั และป้องกนั

การผ่านเข้าออกของก๊าซได้ดี อีกทั �งสามารถเก็บ

รักษากลิ�น,รส, และความสดของอาหารได้ 

 ประเภทของฟิล์มลามิเนตที�นิยมใช้ 

BOPP+Aluminum +LLDPE หรือ PA+LLDPE 

 บรรจุภัณฑ์สาํหรับสินค้าประเภทผง 

 ครีมเทียม, กาแฟ, ผงซกัฟอก นมผง ฯลฯ บรรจุ

ภณัฑ์ประเภทนี �จะต้องมีคณุสมบตัใินการป้องกนั

การผ่านเข้าออกของก๊าซ กนัความชื �นรวมทั �งความ

ร้อนและแสงได้ เพราะการที�บรรจภุณัฑ์ประเภทนี �

สมัผสักบัอากาศ ความร้อนหรือแสง จะทําให้

คณุสมบตัิของสินค้าภายบรรจภุณัฑ์เปลี�ยนแปลง

หรือเสื�อมลงได้ 

 ประเภทของฟิล์มลามิเนตที�นิยมใช ้

BOPET+Aluminum+LLDPE หรือ  

BOPET+M-PET+LLDPE 

 

 บรรจุภัณฑ์สาํหรับขนมขบเคี �ยว, เบเกอรี� 

 บรรจภุณัฑ์ประเภทนี �จะมีความใส มีผิวมนัวาว 

ป้องกนัแสงและความชื �นได้ เก็บรักษากลิ�นและรส

ของอาหารได้ดี เพื�อที�จะชว่ยให้สินค้าจะคงความ

กรอบและสดใหมอ่ยูเ่สมอ 

 ประเภทของฟิล์มลามิเนตที�นิยมใช ้

BOPP+M-CPP หรือ BOPP+M-PET+CPP 

 บรรจุภัณฑ์สาํหรับของเหลว 

 นํ �ายาล้างจาน นํ �ายาปรับผ้านุม่ บรรจภุณัฑ์

หรับสินค้าแชเ่ย็น บรรจภุณัฑ์ประเภทนี �จะต้องมี

ความยืดหยุน่ได้ดีในทกุๆ สภาพอณุหภูมิ เพื�อ

ป้องกนัการฉีกขาด ต้องสามารถป้องกนัการผ่านเข้า

ออกของก๊าซและนํ �ามนั ทนตอ่ความเป็นกรด,ดา่งได้ 

 ประเภทของฟิล์มลามิเนตที�นิยมใช ้

BOPET+M-PET+LLDPE หรือ PA+LLDPE 

บรรจุภณัฑ์ลามิเนตจาก บมจ.แอมคอร์ เฟลก็ซเิบิ �ล กรุงเทพ  

บรรจุภณัฑ์ลามิเนตจาก บจก.พรีแพค ประเทศไทย  
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ตัวอย่างฟิล์มลามิเนตในบรรจภัุณฑ์ 

 บรรจภุัณฑ์อาหารกึ�งสําเร็จรูป 

 บรรจภุัณฑ์กาแฟสาํเร็จรูป 

 บรรจภุัณฑ์ขนมขบเคี �ยว 

 บรรจภุัณฑ์สญูญากาศสําหรับอาหารแช่เย็น 

ข้อมูลและภาพประกอบจาก website : http://www.constantia-flexibles.com 



*  หมายเหตุ เฉพาะฟิล์มพลาสติกในรหสั 3919 (แผน่ฟิล์มชนดิยึดติด

ได้ในตวัเป็นม้วน กว้างไม่เกิน 20ซ.ม.) และ 3920 (แผน่ฟิล์มที�ไม่ทํา

เป็นแบบเซลลลูาร์และไม่เสริมให้แข็งแรง) ตามพกิดัศุลกากรระบบฮาร์

โมไนซ์  
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อุตสาหกรรมฟิล์มลามเินตของไทย 
 ข้อมลู*จากการสํารวจผู้ประกอบการพลาสติก

ของประเทศไทยจากเวบไซต์ Plastic Intelligence Unit 

หรือ http://plastic.oie.go.th พบวา่ประเทศไทยมี

ผู้ประกอบการพลาสติกที�ทําการผลิตฟิล์มพลาสติกหรือ

ผลิตสินค้าอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกบัฟิล์มพลาสติก เป็นจาํนวน

ทั �งสิ �น 572 ราย โดยกวา่ 54 % เป็นผู้ประกอบการราย

ยอ่ย และมผีู้ประกอบการขนาดกลางคิดเป็น 28% และ

ขนาดใหญ่คิดเป็น 18% โดยกวา่ 80% ของ

ผู้ประกอบการเหล่านี � ผลิตผลิตภณัฑ์ให้กบัอตุสาหกรรม

บรรจภุณัฑ์ โดยมีกําลงัการผลิตรวมกนัทั �งสิ �น 7.4 แสน

ตนั/ปี มีแรงงานอยูใ่นอตุสาหกรรมฟิล์มบรรจภุณัฑ์

ประมาณ 5.5 หมื�นคน  

 จํานวนผู้ประกอบการที�ผลิตผลิตภณัฑ์ฟิล์มลา

มิเนตหรือผู้ประกอบการที�เกี�ยวข้อง พบวา่มีจาํนวน

ทั �งสิ �น 41 ราย คิดเป็น 7% ของผู้ประกอบการที�ทาํการ

ผลิตฟิล์มพลาสติกหรือผลิตสินค้าอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง กบั

ฟิล์มพลาสติกทั �งหมด โดยมีจํานวนแรงงานรวมกนั

ทั �งสิ �นประมาณ หนึ�งหมื�นคน และมีกําลงัการผลิตรวกนั

ทั �งสิ �นประมาณหนึ�งแสนตนัตอ่ปี ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์เชน่ 

BOPP Film BOPET Film BOPA Film ฟิล์มติดกระจก

รถยนต์ ซองอาหารสําเร็จรูป  ซองขนมขบเคี �ยว ซองตั �ง 

ถงุกระดาษลามิเนต ซองบะหมี�สําเร็จรูป ฝาซลีถ้วย

บะหมี� ซองไอศครีม ฯลฯ 

* หมายเหตุ : จากข้อมูลผู้ประกอบการรวมทั �งสิ �นจํานวน 2,973 ราย

โดยข้อมูลที�นําเสนอเป็นข้อมูลจากการสํารวจผู้ประกอบการพลาสติกปี 

2552 จากเว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th/ ซึ�งการให้ข้อมูลขึ �นอยู่กบั

ความสมคัรใจของผู้ให้ข้อมูล กําลงัการผลติ และจํานวนแรงงาน เป็น

ตวัเลขรวมของบริษัท ซึ�งอาจนบัรวมตวัเลขจากสว่นการผลติอื�นๆ 

นอกเหนือจากสว่นการผลติฟิล์มพลาสติกหรือฟิล์มลามิเนต 

รูปที� 5 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสตกิ

ของไทยรหสั 3919และ 3920 ในพิกัดศุลกากร 
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มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกของไทย
million USD  

ที�มา : Global Trade Atlas Navigator 

รูปที� 6 มูลค่าการนําเข้าผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสตกิของ

ไทยรหสั 3919 และ 3920 ในพิกัดศุลกากร 
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มูลค่าการนําเข้าผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกของไทย
million USD  

ที�มา : Global Trade Atlas Navigator 

 ภาพรวมของการส่งออกผลิตภณัฑ์ฟิล์ม

พลาสติก*ของประเทศไทย ในปี 2552 มีมลูคา่การ

ส่งออกทั �งสิ �น ประมาณ 637 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมี

ตลาดส่งออกหลกัอยูท่ี� ญี�ปุ่ น อินโดนเีซีย จีน เวียดนาม 

สหราชอาณาจกัร มาเลเซีย และ ออสเตรเลีย สําหรับ

มลูคา่การนาํเข้าผลิตภณัฑ์ฟิล์มพลาสติกจากประเทศใน

ปี 2552 มีมลูคา่การนําเข้าทั �งสิ �นประมาณ 565 ล้าน

เหรียญสหรัฐ โดยส่วนใหญ่ประเทศไทยนําเข้าผลิตภณัฑ์

ฟิล์มพลาสติกจาก ญี�ปุ่ น เกาหลีใต้ มาเลเซีย จีน 

สหรัฐอเมริกา อินโดนเีซีย  

 

 



ชั �น 11 อาคารเอนเนอร์ยี� คอมเพลก็ซ์ 

555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร  

เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศพัท์ : 02-537-0440 

โทรสาร : 02-537-0449 

เว็บไซต์ : http://www.oie.go.th 

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  

จัดทาํโดย  สนับสนุนโดย 
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สํานกันโยบายอตุสาหกรรมรายสาขา 1 

กระทรวงอตุสาหกรรม 

75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทว ี

กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ : 02-202-4274 02-202-4284 

โทรสาร : 02-644-7023 

เว็บไซต์ : http://www.oie.go.th 

สํานักงานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 


