
อุตสาหกรรมยางโอริง (O-ring)

บทสรุปนักลงทุน

ยางโอริงมีลักษณะเปนยางที่มีลักษณะเปนวงแหวนเล็กๆ ใชเปนอุปกรณสํ าหรับกันซึม
กันร่ัวใน เคร่ืองใชไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส  รถยนต  และสขุภัณฑ เปนตน   ยางโอริงจัดวาเปนผลิต
ภณัฑทีน่าสนใจสํ าหรับนักลงทุนเน่ืองจากเปนอุปกรณท่ีใชไดในหลายๆอุตสาหกรรม  และยังใช
เปนอะไหลสํ าหรับเปล่ียนทดแทนยางโอริงอันเกาที่ชํ ารุด

อุตสาหกรรมขั้นตอเน่ืองสํ าหรับยางโอริงที่มีแนวโนมขยายตัวไดดีในป 2542 คือ รถยนต
และเคร่ืองใชไฟฟา  การผลิตรถยนตมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปกอน เน่ืองจากการจัดหา
ตลาดสงออกของบริษทัแมในตางประเทศ เพือ่ทดแทนตลาดในประเทศทีล่ดลงจากภาวะการหดตัว
ทางเศรษฐกจิในประเทศท ําใหตองลดการผลติลงในชวงป 2540 –2541  การเพ่ิมปริมาณการผลิตรถ
ยนตในป 2542 นัน้ท ําใหยางโอริงซึง่เปนชิน้สวนส ําหรับรถยนตอีกประเภทหน่ึงทีไ่ดรับผลดีจากการ
ขยายการผลติรถยนตเพือ่สงออกของไทย  โดยเฉพาะอยางยิง่ส ําหรับผูประกอบการท่ีผลิตใหแกผู
ประกอบรถยนตโดยตรงซึง่มกัจะเปนผูประกอบการรายใหญ

อยางไรกต็ามหากนักลงทนุสนใจในการผลติยางโอริง  กส็ามารถเร่ิมจากการลงทนุผลติใหแก
ผูผลติเคร่ืองใชไฟฟาซึ่งมีขอจํ ากัดในการเลือกซัพพลายเอออรนอยกวาผูผลิตรถยนต หรืออาจจะ
ผลิตเพื่อจํ าหนายในตลาดอะไหลก็ได การผลิตยางโอริงไมจํ าเปนตองมีการลงทุนทางดานเคร่ือง
จักรมากและใชเทคโนโลยีในการผลิตไมสูงนัก  และเทคโนโลยีในการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงชา

การลงทุนผลิตยางโอริงน้ันสามารถเร่ิมลงทุนไดดวยเงินทุนราว 4 ลานบาท   ซึ่งตนทุน
การผลิตยางโอริงน้ันพบวาคาใชจายส ําคญัคอืคาวัตถดิุบคดิเปนสดัสวนรอยละ 59 ของราคาขาย  รองลง
มาคอืคาแรงงานประมาณรอยละ 24  และคาเสื่อมราคาเคร่ืองจักรตามลํ าดับ

การตลาด
ความตองการในปจจุบันและอนาคต
ยางโอริง เปนยางที่มีลักษณะเปนวงแหวนเล็กใชเปนอุปกรณสํ าหรับกับซึมร่ัวในเคร่ือง

ใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส รถยนตและสุขภัณฑ เปนตน สวนมากจะใชในอุตสาหกรรมรถยนต
เปนหลัก

ตลาดยางโอริง สามารถแบงไดเปน 2 สวนคือ
1.!การจํ าหนายใหแกโรงงานประกอบรถยนตหรือเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสที่

เรียกวาตลาด OEM  ตลาดประเภทน้ีขึ้นกับปริมาณการผลิตเคร่ืองใชไฟฟา และรถยนตในแตละป



2.! การจํ าหนายใหแกตลาดอะไหลเพื่อใชในการซอมแซม  หรือที่เรียกวาตลาด REM
ตลาดประเภทน้ีขึน้กบัปริมาณรถยนตทีแ่ลนอยูบนทองถนนเปนหลกั   ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 กลุม
ผลติภัณฑคือ

2.1! อะไหลแท  เปนชิ้นสวนรถยนตที่บริษัทผูประกอบรถยนตผลิตเอง หรือจางใหผู
อ่ืนผลิตภายใตมาตรฐานและคุณภาพที่กํ าหนด  ซึ่งสามารถใชเคร่ืองหมายการคาของผูประกอบ
การผลิตรถยนต อะไหลประเภทน้ีสวนหน่ึงอาจจะนํ าไปใชในการประกอบรถยนต และอีกสวนหนึ่ง
จะนํ าไปใชในการเปลี่ยนและซอมแซมในศูนยบริการตางๆ

2.2! อะไหลทดแทน หรืออะไหลเทียม เปนชิ้นสวนที่ผลิตโดยไมไดใชเคร่ืองหมาย
การคาของบริษัทผูประกอบรถยนตโดยอาจเปนการผลิตจากโรงงานเดียวกับที่ผลิตชิ้นสวนสงให
ผูประกอบรถยนต หรือผลติจากโรงงานทัว่ไป  แลวใชเคร่ืองหมายการคาของตนเองซ่ึงคุณภาพและ
มาตรฐานอาจจะใกลเคียงหรือต่ํ ากวาอะไหลแท

2.3! อะไหลปลอม เปนชิ้นสวนที่ผลิตขึ้นมาโดยปลอมเคร่ืองหมายการคาของอะไหล
แทหรืออะไหลทดแทน รวมไปถึงชิ้นสวนอะไหลที่ใชแลวมาปรับปรุงและนํ ามาขายอีกคร้ัง  ชิ้น
สวนเหลาน้ีจะมีคณุภาพตํ ่ากวามาตรฐาน ซึง่โรงงานท่ีผลติจะเปนโรงงานขนาดเลก็ ใชความช ํานาญ
ของตนเอง โดยตองการผลิตใหไดปริมาณมากและใชตนทุนที่ต่ํ าที่สุด ดังน้ันอะไหลประเภทน้ีจึงมี
ราคาคอนขางต่ํ า

สํ าหรับผูท่ีตองการท่ีจะลงทุนในอุตสาหกรรมยางโอริง หากมีเงินลงทุนไมมากนักควร
จะเร่ิมจากการผลิตอะไหลเทียมเน่ืองจากไมจํ าเปนตองมีกระบวนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีมากนัก 
และคุณภาพของสนิคากอ็าจจะใกลเคยีงหรือต่ํ ากวาอะไหลแท   สวนการผลติส ําหรับตลาด OEM หรือ
ส ําหรับเปนอะไหลแทน้ันคอนขางจะเปนไปไดยากส ําหรับผูผลิตรายเล็ก เน่ืองจากตองผลิตเปน
จํ านวนมากและตองไดมาตรฐานตามท่ีบริษัทรถยนตตองการ ซ่ึงตองใชเงินลงทุนดานเคร่ืองจักร
และเทคโนโลยีเปนจํ านวนมาก

อุตสาหกรรมยางโอริงเปนอุตสาหกรรมที่มีแนวโนมการขยายตัวที่ดีในระยะยาวจากการ
ที่บริษัทรถยนตในตางประเทศมีโครงการที่จะเขามาใชประเทศไทยเปนฐานในการผลิตเพิ่มมากขึ้น 
อีกทั้งการผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพื่อสงออกก็มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้น  แมสภาพ
เศรษฐกิจชะลอตัวตั้งแตป 2539 เปนตนมา โดยพิจารณาไดจากปริมาณการผลิตรถยนตรวมในชวง
ป 2539 – 2541 ที่ลดลงประมาณรอยละ 40 ตอป จาก 547,321 คันในป 2539 เหลือเพียง 158,130
คันในป 2541  ทํ าใหความตองการยางโอริงในกลุมตลาด OEM  ชะลอตัวลงอยางมากจากการ
ลดการผลิตของผูผลิตรถยนตในประเทศ  แตตลาด REM ก็ยังคงขยายตัวตอเน่ืองตามความจํ า
เปนของผูที่ใชรถที่ตองซอมแซมรถยนต  โดยจากสถิติของรถยนตที่จดทะเบยีนตามพระราช



บญัญัติการขนสงทางบกพบวาในป 2541 มปีริมาณรถยนตทัง้สิน้ 741,358 คัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอย
ละ 1.83    สวนการสงออกเคร่ืองใชไฟฟาพบวาในชวงป 2539 – 2541 มีการขยายตัวประมาณรอย
ละ 17  ตอป  จาก 106,569 ลานบาทในป 2539 เปน 161,821 ลานบาท ในป 2541

อยางไรก็ตามในป 2542 ความตองการยางโอริงสํ าหรับรถยนตมีแนวโนมขยายตัวขึ้น
จากการที่ผูประกอบรถยนตไดแกไขปญหายอดจํ าหนายในประเทศลดลงดวยการขยายการสงออก ท ํา
ใหการผลติรถยนตขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ไดหยุดหรือชะลอการผลิตไปประมาณ  2 ป
ประกอบกับนโยบายทางภาครัฐที่ตองการกระตุนสภาวะเศรษฐกิจในประเทศดวยการลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูชวยใหยอดจํ าหนายรถยนตในประเทศป 2542 ขยายตัวข้ึนเล็กนอย   ดังจะเห็นไดจาก
ในชวง 9 เดือนแรกของป 2542 การผลิตรถยนตมีปริมาณเทากับ 229,281 คัน เพิ่มขึ้นจากระยะเดียว
กันปกอนถึงรอยละ 109.8  และปริมาณการผลิตรถยนตโดยรวมทัง้ป 2542 คาดวาจะเพิม่ขึน้จากป
กอนรอยละ 103.5 เปน 321,781 ตัน  การสงออกเคร่ืองใชไฟฟาในชวงคร่ึงแรกของป 2542 ลดลงจาก
ระยะเดียวกันปกอนรอยละ 15  เปน 74,801 ลานบาท อยางไรก็ตามการสงออกมีแนวโนมขยายตัวดี
ขึ้นในชวงครึ่งหลังและมูลคาสงออกทั้งป 2542 คาดวาจะเทากับ 162,000 ลานบาททรงตัวเม่ือเทียบ
กับปกอน

แนวโนมในป 2543  การผลติชิน้สวนยางโอริงส ําหรับรถยนตในป 2543 คาดวาจะยงัคงขยาย
ตัวไดดีตอเน่ืองจากป 2542 เนื่องจากการผลิตรถยนตในประเทศยังคงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากการที่
บริษัทแมมีนโยบายในการผลักดันการสงออกรถยนตนั่ง ในขณะที่ตลาดรถยนตในประเทศจะขยาย
ตัวดีขึ้นอีกทั้งในป 2543 น้ี บริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญของโลกคือ บริษัท เจเนอรัล มอเตอร (GM)
และ BMW จะเริ่มด ําเนินการผลิตในประเทศไทย ซึ่งจะท ําใหความตองการชิ้นสวนยางโอริงขยาย
ตัวเพิ่มขึ้น โดยปริมาณการผลิตรถยนตในป 2543 คาดวาจะขยายตัวขึน้จากปกอนประมาณรอย
ละ 40 เปน 450,000 คนั  นอกจากนีป้รมิาณการสงออกเครื่องใชไฟฟาคาดวาจะขยายตัวอีกประมาณ
รอยละ 12 ในป 2543 คิดเปนมูลคา 190,120 ลานบาท

ผูผลิตในปจจุบัน (คูแขง)

รายชื่อผูประกอบการสํ าคัญ
ขนาดใหญ เงินทุนจดทะเบียน (บาท)

บริษัท ไทย. เอ็น. โอ. เค. จํ ากัด 320,000,000
บริษัท อิโนแว รับเบอร (ประเทศไทย) จํ ากัด 100,000,000
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รับเบอรพาทส จํ ากัด 60,000,000
บริษัท นาเซโค จํ ากัด 60,000,000
บริษัท นากาชิมารับเบอร (ประเทศไทย) จํ ากัด 44,000,000

ขนาดกลางและยอม



บริษัท ไทยไดนิฮอน จํ ากัด 15,000,000
บริษัท ไทยไดนิฮอน รับเบอร จํ ากัด 15,000,000
บริษัท รับเบอรเทค จํ ากัด 10,000,000
บริษัท  เอส ดับเบิลยู รับเบอร จํ ากัด 10,000,000
บริษัท พงศพารา โคดาน รับเบอร จํ ากัด 8,000,000
ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม  และส ํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ชองทางการจํ าหนาย    ยางโอริงน้ันสามารถจํ าหนายไดโดย
1.!การจํ าหนายโดยตรงใหแกผูผลติรถยนตหรือเคร่ืองใชไฟฟา  โดยจํ าหนายในรูปแบบของ

ตลาด OEM และตลาดอะไหลแท
2.!  การรับจางผลิต    สวนใหญเปนตลาด OEM และตลาดอะไหลแท
3.! จัดจํ าหนายผานตัวแทนจํ าหนายหรือย่ีปว  สวนใหญเปนอะไหลเทียม
4.! จํ าหนายใหแกรานซอมรถยนตโดยตรง ในรูปแบบของอะไหลเทียม

การผลิต

วตัถดุบิท่ีใชและแหลงวตัถดุบิ  วัตถดิุบในการผลติสวนใหญสามารถหาซือ้ไดในประเทศ  วัตถุ
ดิบส ําคญั อาทิ

1.! ยางธรรมชาติ   มมีากในภาคใต รองลงมาคอืภาคตะวันออก
2.! เขมาดํ า  สามารถซือ้ไดจากบริษทั ไทยคารบอนแบลก็
3.!แคลเซยีมคารบอเนต  สามารถซือ้ไดจากบริษทัศลิาทพิย   และอุทศิอุตสาหกรรม

สวนวัตถุดิบที่ตองน ําเขาจากตางประเทศไดแก
1.! ยางสงัเคราะห  ซือ้จากตัวแทนจํ าหนาย เชน บริษทัChemloop Intertrade  อีสตเอเชียติก
และไบเออร

2.! เคมภัีณฑ ซือ้จากตัวแทนจํ าหนาย เชน บริษทัChemloop Intertrade   อีสตเอเชยีติก  และไบ
เออร

โครงสรางตนทุนการผลิต  ในการผลิตยางโอริงนั้นคาใชจายสวนใหญเปนคาใชจายส ําหรับ
วัตถุดิบ คิดเปนสัดสวนรอยละ 59 ของตนทุนการผลิตรวม  รองลงมาคือคาแรงงานคิดเปนสัด
สวนรอยละ 24 คาเสื่อมราคาเครื่องจักรรอยละ 12 และคาโสหุยการผลิตรอยละ 5



ประเภท สัดสวน (%)
1. วัตถุดิบ 59
2. คาแรงงาน 24
3. คาเส่ือมราคาเคร่ืองจักร 12
4. คาโสหุยการผลิต 5

รวม 100
 ที่มา: สอบถามจากผูประกอบการ

กรรมวิธีการผลิต
ขั้นที ่1 นํ าวัตถุดิบที่เปนยางและสารเติมเชน เคมีภัณฑ แปง เขมาดํ า ผสมในเครื่องผสมยาง
ขั้นที ่2 นพยางท่ีผสมเขาเคร่ืองอัดยางเพ่ือข้ึนรูป
ขั้นที ่3 ตัดแตง
ขั้นที4่ ตรวจสอบคุณภาพ

ที่มา:  สอบถามผูประกอบการ
เคร่ืองจักรท่ีใชในกระบวนการผลิต

เครื่องจักรที่ใชในการผลิตสวนใหญน ําเขาจากประเทศญี่ปุนและเกาหลี  สวนเคร่ืองจักรใน
การทํ าแมพิมพสามารถซื้อไดจากตัวแทนจ ําหนายในประเทศ  เครื่องจักรหลักๆที่ใชในการผลิตผลิต
ภัณฑยางไดแก

1.! เครื่องผสมยาง ใชในขั้นตอนการผสมยาง
2.! เครื่องอัดยาง ใชในข้ันตอนการข้ึนรูปยาง
3.! เครื่องกลึง  ใชในการท ําแมพิมพ
4.! เครื่องสปารค (EDM Machine) ใชในการท ําแมพิมพ

ขึ้นรูป

ตัดแตง

ตรวจสอบคุณภาพ

ผสมยาง



การลงทุนและการเงิน

ในการลงทนุอุตสาหกรรมยางโอริงโรงงานควรต้ังอยูในบริเวณทีใ่กลกบัโรงงานผลติรถยนต ซึง่
โรงงานผลิตรถยนตสวนใหญในประเทศไทยตั้งอยูในแถบภาคตะวันออก เชน ระยอง ชลบุรี แหลม
ฉบัง   ในการลงทุนผลิตยางโอริง 5 ลานช้ินตอป    ประกอบดวยเงินลงทุนและอุปกรณ ดังตอไปน้ี

เงินลงทุน
1. เงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนเริ่มตน  4  ลานบาท
2. ขนาดเงินทุนในสินทรัพยถาวร ไดแก  คาที่ดินและคาสิ่งปลูกสราง 2 ลานบาท ใน

กรณีของผูประกอบการรายเล็กจะเปนการเชาโดยมีคาเชาหองแถว 2 หอง ราคาประมาณหองละ
5,000 บาทตอเดือนข้ึนไป

3. คาเคร่ืองจักร  เคร่ืองผสมยาง    เคร่ืองกดยาง      เคร่ืองกลงึ     เคร่ืองสปารค   ราคา 3
ลานบาท
4. คายานพาหนะขนสงสินคา (มือสอง 1 คัน) ราคา  75,000 – 125,000 บาท
5. เงินทุนหมุนเวียน  200,000 – 300,000 บาทตอเดือน

บุคลากร  ธุรกิจการประกอบยางโอริงขนาดเล็กใชบุคลากรประมาณ  10  คน ประกอบดวย
1. พนักงานในโรงงาน ประกอบดวย
1.1 ชางท ําแมพิมพ จํ านวน 1 คน
1.2 ชางผสมยาง  ข้ึนรูปยาง จํ านวน 2-3 คน
1.3 พนักงานตัดเศษยาง และพนักงานบรรจุ จํ านวน 1-2 คน
1.4 พนักงานขับรถสงของ จํ านวน 1 คน

1.!พนักงานในส ํานักงานและพนักงานบริหาร
1.1!  พนักงานขาย จํ านวน 1-2 คน
1.2! พนักงานบัญชี จํ านวน 1 คน

คาใชจายตอป
ตนทุนขาย
1.!ตนทุนวัตถุดิบ  1,336,800 บาทตอป

-! ยางธรรมชาติ 450,000 บาทตอป
-! ยางสังเคราะห 436,800 บาทตอป



- เขมาดํ า  150,000 บาทตอป
- แคลเซียมคารบอเนต  150,000 บาทตอป
- เคมีภัณฑ 150,000 บาทตอป

2. ตนทุนแรงงาน 600,000 บาทตอป
3. ตนทุนคาเส่ือมราคาเคร่ืองจักร   144,000 บาทตอป
4. คาโสหุยการผลิต

4.1! สาธารณูปโภค 276,000 บาทตอป
-  คานํ ้า 48,000 บาทตอป
-  คาไฟ 96,000 บาทตอป
-  คาโทรศัพท 72,000 บาทตอป

4.2!  คาขนสง
-  คานํ ้ามัน 60,000 บาทตอป

กํ าไรเฉลี่ย ประมาณรอยละ 15 ของยอดขาย
หมายเหตุ: รายไดประมาณ  2.6 ลานบาทตอป
แหลงขายเครื่องจักร

ตารางท่ี 5: รายชื่อตัวแทนจ ําหนาย
บริษัท ท่ีอยู

1. เครื่องผสมยาง และ เคร่ืองอัดยาง บริษัท ประสิทธิ์วิวัฒน รับเบอรแมชชีนเนอรร่ี จํ ากัด
121/8 หมู 7   เลียบคลองภาษีเจริญฝงเหนือ กรุงเทพ    
โทร 811 – 1435
หางหุนสวนจํ ากัด  สหพานิช  342/78 จุฬาซอย 24 ถนน
บรรทัดทอง กรุงเทพ โทร 214-0539

2. เคร่ืองกลึง หางหุนสวนจํ ากัด ธงชัยจักรกล 22/7 หมู 7 สุขสวัสดิ ์ 78
โทร 463-6132    463-9890
บริษัท วีทีซ ี เอ็นจิเนียร่ิง จํ ากัด 42/66-71  ซอยวัดก ําแพง
พระราม 2   โทร 416-1056

 ที่มา: สอบถามจากผูประกอบการ
ขอมูลที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและการขออนุญาตตาง ๆ

1. อตัราภาษนํี าเขา   อัตราภาษนํี าเขาปะเกน็ แหวนรอง และซีลอ่ืนๆของไทยไดลดลงจากอัตรา
รอยละ 50  เหลือรอยละ 30 ในป 2542  สวนอัตราภาษีนํ าเขายางสังเคราะหซึ่งเปนวัตถุดิบอยางหนึ่ง
ในการผลิตยางโอริงไดลดลงจากอัตรารอยละ 30 – 50 เหลือรอยละ 20 ในป 2542



2. มาตรฐาน QS 9000 ในปจจุบนัลกูคาเร่ิมแนะนํ าใหผูผลติยางส ําหรับรถยนตไดรับมาตรฐาน
QS 9000 ในอนาคตผูผลิตยางที่ไมไดรับ QS 9000 จะมีความลํ าบากในการท ําตลาด  มาตรฐาน QS
9000 เปนระบบมาตรฐานเกีย่วกบัอุตสาหกรรมยานยนตทีผู่ผลติในกลุมบิก๊ทรี ของสหรัฐอเมริกา ซึง่ได
แก  ฟอรด ไครสเลอร และจีเอ็ม ไดก ําหนดขึน้เพือ่ใหเปนมาตรฐานเดียวกนัส ําหรับ supplier ทีจ่ะสงสนิ
คาใหกบักลุมของตน  ผูประกอบการที่ผานขอกํ าหนดของระบบ QS 9000  มีนอยมาก  สํ าหรับ
บริษัทใดที่ตองการขอคํ าปรึกษาและตรวจสอบรายละเอียดในการออกใบรับรอง สามารถติดตอ
บริษทัตางชาติทีเ่ขามาดํ าเนินธรุกจิการทางดานรับรองมาตรฐานในไทย อาท ิบริษัท UL, TUV, BVQI,
และ SQS เปนตน

แหลงขอมูลอื่นๆ เชน หนวยงานท่ีใหการสนับสนุนดานเทคนิค

1. สถาบนัวจิยัยาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มหีนาทีใ่นการวางแผน
ควบคมุ บริหาร และด ําเนินการศึกษาคนควา วิจัยและพัฒนากิจการยางในทุกสาขาและครบวงจร ทั้ง
ดานการผลิตยาง การแปรรูปยาง การผลิตผลิตภัณฑยาง และการตลาดยาง ประสานงานกับหนวย
งานภายใน ภายนอกกรมวิชาการเกษตร และตางประเทศในทุกระดับทั้งระดับเกษตรกรชาว
สวนยาง ผูประกอบการแปรรูปยาง ผูประกอบการคายางผูสงออก ผูนํ าเขายาง ผูประกอบการอุตสาห
กรรมผลติภัณฑยาง องคการยางระหวางประเทศ และสถาบนัวิจัยยางประเทศตางๆ การควบคมุยางตาม
พระราชบญัญัติควบคมุยาง ตลอดจนถายทอดเทคโนโลยียางสูกลุมเปาหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และ
เกษตรกรชาวสวนยาง  นักลงทุนที่ตองการค ําแนะนํ าจากสถาบันวิจัยยาง ติดตอไดท่ี สถาบันวิจัยยาง
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900  โทร (02) 5797557-8  โทรสาร 5614744
สถาบันวิจัยยาง กรม
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