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Executive Summary 

 ภาคพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ของอินโดนีเซียแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งได้รับการสนับสนุนจากพฤติกรรม
ของผู้บริโภคท่ีนิยมความสะดวกรวดเร็วในการด ารงค์ชีวิต โดยปี 2558 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นผู้ใช้
พลาสติกรายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ส่วนภาคยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และสาธารณูปโภค
มีการเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศ  

 ปัจจัยส าคัญท่ีกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกอินโดนีเซียจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
โลก กฎระเบียบด้านการจัดเก็บภาษีพลาสติก ค่าเงินรูเปียห์อ่อนตัว และการพ่ึงพาการน าเข้าวัตถุดิบส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น ปี 2557  อินโดนีเซียผลิตพลาสติกจ านวน 250 ล้านตันโดยต้องน าเข้าวัตถุดิบพลาสติก
ทั้งสิ้น 4.2 ล้านตันจากประเทศมาเลเซีย ไทย สิงคโปร์ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

ปี 2558 อินโดนีเซียส่งออกพลาสติกลดลงร้อยละ 18.44 เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยปี 2558 อุตสาหกรรม
มีรายได้จากการส่งออก 2,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก 2,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2557 ด้านปริมาณการ
ส่งออกพลาสติกของอินโดนีเซียปี 2558 จ านวน 1.39 ล้านตันลดลงจากปีก่อนจ านวน 1.47 ล้านตัน ขณะเดียวกัน
การน าเข้าวัตถุดิบพลาสติกลดลงร้อยละ 12.36 มูลค่า 6,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับปี 2557 มูลค่า 
7,790 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

 อินโดนีเซียบริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย เช่น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 60 อุตสาหกรรมก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนร้อยละ 15 ภาคยานยนต์ร้อย
ละ 8 และภาคอ่ืนๆ และเกษตรกรรมร้อยละ 17 ซึ่งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีบทบาทส าคัญต่อยอดขาย
พลาสติกของอินโดนีเซีย รวมถึงภาคสาธารณูปโภคท่ีรัฐบาลให้การสนับสนุนช่วยเพิ่มยอดขายวัสดุก่อสร้างพลาสติก  

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่งผลต่ออุตสาหกรรมพลาสติกของอินโดนีเซีย ซึ่งเกือบ
สามในสี่ของชิ้นส่วนพลาสติกที่ผู้ผลิตรถยนต์ใช้ในการประกอบรถยนต์ในประเทศมาจากการน าเข้า ปัจจุบัน
อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศสามารถผลิตชิ้นส่วนพลาสติกทั้งสิ้น 60,000 – 70,000 ตัน แต่อุตสาหกรรมยาน
ยนต์มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกทั้งสิ้น 250,000 ตัน แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์
ยังคงเพ่ิมข้ึน บริษัทรถยนต์ของญี่ปุ่นในอินโดนีเซียแสดงความมุ่งมั่นที่จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น 
ศักยภาพของผู้ผลิตพลาสติกในประเทศมีจ ากัด  

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาส าคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกอินโดนีเซีย เช่น การบริหารจัดการขยะ
ในเมืองหลวงกรุงจาการ์ตา โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2559 กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้เรียกร้องให้ร้านค้าปลีกใน
ประเทศคิดค่าบริการถุงพลาสติกใบละ 200 รูเปียห์ นโยบาลดังกล่าวเริ่มทดสอบใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2559 ใน 22 เมืองทั่วประเทศ ซึ่งผู้ผลิตพลาสติกส่วนใหญ่สนับสนุนนโยบายดังกล่าวแต่ต้องการรายละเอียด
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ค าแนะน าท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้กองทุน รายงานภาษี และการบริหารจัดการขยะพลาสติกเพ่ิมเติม นอกจากนี้คาด
ว่านโยบายดังกล่าวหากน าไปใช้ในตลาดดั้งเดิมจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากการใช้ถุงพลาสติก
ในร้านค้าปลีกคิดเป็นร้อยละ 30 ของการใช้ถุงพลาสติกท้ังสิ้นในประเทศ อีกร้อยละ 70 เป็นการใช้ถุงพลาสติกใน
ตลาดค้าปลีกแบบดั้งเดิม นอกจากนโยบายการช าระค่าถุงพลาสติกแล้ว ควรมีการพัฒนาพลาสติกท่ีสามารถย่อย
สลาย และอุตสาหกรรมรีไซเคิลถุงพลาสติกชีวภาพที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตหลายรายในอินโดนีเซีย
ได้ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพลาสติกไบโอโพลิเมอร์โดยใช้มันส าปะหลังและ
ส่วนประกอบสารอินทรีย์อ่ืน ๆ แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังไม่ได้น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายภายในประเทศ รัฐบาล
จาการ์ตาแสดงความสนใจที่จะใช้ถุงพลาสติกท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนนโยบายการช าระค่าถุงพลาสติก 
INAplas เตือนรัฐบาลว่านโยบายควรมีเป้าหมายในการลดขยะพลาสติกท่ีใช้แล้วและลดการบริโภคถุงพลาสติก ปี 
2558 มีปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 4.7 ล้านตัน แต่มีเพียง 940,000 ตัน หรือร้อยละ 20 ของปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกท้ังหมดที่กลับไปยังอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะพลาสติก 

 

 อินโดนีเซียเป็นผู้ก่อมลพิษทางทะเลมากท่ีสุดของโลกรองจากประเทศจีน มีปริมาณขยะพลาสติกท่ี
อินโดนีเซียทิ้งลงสู่มหาสมุทรคิดเป็นร้อยละ 80 ประมาณ 1.3 ล้านตันต่อวัน โดยเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ได้มีการ
เก็บขยะพลาสติกจากอ่าวจาการ์ตาจ านวน 100 ตัน เนื่องจากอินโดนีเซียมีประชากรจ านวนมากประมาณ 266 
ล้านคน รวมถึงประชากรส่วนใหญ่ยังคงไม่ตะหนักถึงความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมของอินโดนีเซีย ขาดการรณรงค์
เรื่องการแยกขยะ และขาดการสนับสนุนอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะในประเทศจากรัฐบาล 
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1. ประเภทของผลิตภัณฑ์พลาสติก 

 
 ผลผลิตพลาสติกปี 2559 มูลค่า 173.3 ล้านล้านรูเปียห์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 6 ท าให้อินโดนีเซียกลายเป็น
ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ในภูมิภาคเอเชีย ราคา (constant price) เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 ขณะที่
ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index:PPI) ลดลงร้อยละ 1 แสดงให้เห็นถึงปริมาณการผลิตที่เพ่ิมข้ึน  

1.1 เม็ดพลาสติกเป็นวัตถุดิบส าคัญท่ีใช้ในการผลิตพลาสติก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม 
ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน แร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งปิโตรเลียมเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ส าคัญ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ ามัน
ปิโตรเลียม และสามารถน ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก ได้แก่ สารในกลุ่มโอเลฟิน (Olefins) เช่น มีเทน 
อีเทคน โพรเพน บิวเทน และเพนเทน และสารในกลุ่มอะไรแมติก (Aromatics) เช่น เบนซีน และอนุพันธ์ของเบน
ซีน 
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 ผู้ผลิตพลาสติกในประเทศต้องพ่ึงพาการน าเข้าวัตถุดิบ เนื่องมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ซึ่งร้อยละ 40 
ของปิโตรเคมีท่ีใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกมาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่น าเข้ามาจากสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลาง ความต้องการวัตถุดิบที่เพ่ิมข้ึนท าให้บริษัทในประเทศหันมาสนใจใน
กระบวนการรีไซเคิลและการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต เพ่ือลดการน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ 

1.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ ขวดพลาสติก กล่องพลาสติก ถุงพลาสติก และอ่ืน ๆ ที่ใช้ส าหรับ
บรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 

 
 ผลผลิตของบรรจุภัณฑ์พลาสติกปี 2559 มูลค่า 49.6 ล้านล้านรูเปียห์ เพิ่มข้ึนร้อยละ 7 มาจากการเติบโต
ของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ความต้องการพลาสติกส าหรับบรรจุภัณฑ์อาหารเพิ่มข้ึนร้อยละ 4 
จ านวน 42,600 ล้านชิ้น ขณะที่ความต้องการพลาสติกส าหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จ านวน 
387,500 ล้านหน่วยทั้งในรูปแบบภาชนะพลาสติกแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น หลอด และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปต่าง ๆ 
โดยปี 2559 มูลค่าการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 มูลค่า 46.2 ล้านล้านรูเปียห์  

1.2.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบแข็ง Rigid plastic packaging มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด 
ประมาณการเติบโตร้อยละ 4.4 ต่อปีของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เนื่องมาจากความนิยมใช้พลาสติกแทนการใช้วัสดุหนัก
อย่างเหล็กและแก้ว  
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1.2.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบยืดหยุ่น มีการขยายตัวอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ส่วน
ใหญ่เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ผู้บริโภคเลือกใช้ การ
วิจัยแสดงให้เห็นว่าเอเชียเป็นตลาดที่ส าคัญท่ีสุดส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่ครองความต้องการมากที่สุด 

 
 

1.3 อุตสาหกรรมยานยนต์ ได้แก่ ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ต่าง ๆ ที่ท าจาก
พลาสติก  

 
ตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอินโดนีเซียครอบคลุมโดยแบรนด์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศญี่ปุ่นอย่างโตโยต้า และฮอนด้า ตลาดรถจักรยานยนต์ของอินโดนีเซียมีศักยภาพมาก เนื่องจากการ
ให้บริการในรูปแบบสินเชื่อที่วางเงินดาวน์ต่ า และมีราคาถูกท าให้ประชาชนมีความสามารถที่จะซื้อจักรยานยนต์มา
ใช้ รวมถึงการจราจรที่ติดขัดในเมืองส าคัญต่าง ๆ 

การพัฒนาด้านการผลิตรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรถยนต์ราคาถูกเป็นเป้าหมายส าคัญของ
รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงการกระตุ้นการผลิตรถยนต์ไฮบริดเป็นรถยนต์ที่ใช้ส่วนประกอบที่ผลิตใน
ประเทศร้อยละ 80 และท าการผลิตในประเทศ ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงไม่เกินลิตรละ 22 กิโลเมตร และสองคล้อง
กับมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Euro 3 ตั้งเป้าหมายการผลิตปีละ 400,000 คัน  
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ผู้ผลิตพลาสติกในอินโดนีเซียหวังว่าการบริโภคพลาสติกท่ีผลิตในประเทศส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จะ
เพ่ิมข้ึน โดยร้อยละ 80 ของพลาสติกท่ีใช้ส าหรับรถจักรยานยนต์เป็นพลาสติกที่ผลิตในประเทศ อุตสาหกรรม
พลาสติกเชื่อม่ันว่าจะสามารถผลิตพลาสติกท่ีใช้กับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ แต่ยังไม่สามารถผลิตพลาสติกท่ีใช้ส าหรับ
ชิ้นส่วนยานยนต์ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมพลาสติกเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต์ในอินโดนีเซียบริโภคพลาสติกปีละ 250,000 ตัน 
ขณะที่อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศสามารถผลิตได้เพียง 60,000 - 70,000 ตัน  

ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ชะลอตัวและมี
ข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกอ่ืน ๆ เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และยอดขาย
รถยนต์ในครึ่งปีแรกของปี 2559 ลดลง ผลผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์และรถจักรยานยนต์อินโดนีเซียปี 2559 
ลดลงร้อยละ 2 จ านวน 1.1 ล้านคัน ขณะที่ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ลดลงร้อยละ 1.5 จ านวน 6.8 ล้านคัน 

 
1.4 วัสดุก่อสร้างที่ท าจากพลาสติก เช่น ท่อน้ า ประตู สายยาง หลังคา และอ่ืน ๆ 

 
 ความต้องการวัสดุก่อสร้างพลาสติกเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 มูลค่า 2.7 ล้านล้านรูเปียห์ เนื่องมาจากการเติบโต
ของอุตสาหกรรมก่อสร้างจากโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัยของรัฐบาลอินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2559 
อินโดนีเซียได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาประเทศระยะกลางปี 2558 – 2562 เพ่ือพัฒนาระบบขนส่ง โลจิสติกส์ 
และคลังสินค้า และการสนับสนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยจ านวน 1 ล้านหลังส าหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย ในทาง
กลับกันความต้องการวัสดุก่อสร้างพลาสติกต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เช่น ท่อ หน้าต่าง ประตู และอ่ืน ๆ  

 วัสดุก่อสร้างที่ท าจากพลาสติกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ปี 2559 มีมูลค่าการผลิตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7 มูลค่า 
1.5 ล้านล้านรูเปียห์ ข้อมูลจาก INAPLAS อุตสาหกรรมก่อสร้างของอินโดนีเซียใช้พลาสติกประมาณปีละ 600,000 
ตัน  
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1.5 พลาสติกท่ีใช้ส าหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และพลาสติกอ่ืน ๆ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ 
เครื่องใช้ภายในบ้าน และคอมพิวเตอร์ 

 

 ปี 2559 การเติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11 เครื่องใช้ภายในบ้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 
7 และคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เนื่องจากต้นทุนในการผลิตต่ า อินโดนีเซียก าลังจะกลายเป็นศูนย์กลางส าคัญ
การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในทางกลับกันความต้องการ plasticinsulation อุปกรณ์เชื่อมต่อ และชิ้นส่วน
พลาสติกอ่ืน ๆ ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงค่าแรงงานต่ า ทั้งนี้รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนการผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 มีข้อก าหนดใหม่ว่าร้อยละ 20 ของสมาร์ทโฟน 4 G ที่จ าหน่ายในอินโดนีเซียจะต้อง ท าการ
ผลิตในประเทศ 

1.6 พลาสติกรีไซเคิล (recycle) และพลาสติกชีวภาพ (bioplastic)  

 

อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีขยะพลาสติกท่ีทิ้งลงสู่ทะเลมากท่ีสุดเป็นอันดับสองของโลกรองลงมาจากจีน ปี 
2553 มีปริมาณขยะพลาสติกประมาณ 3.2 ล้านตัน หรือปริมาณขยะท่ีทิ้งลงสู่ทะเลประมาณ 0.48 – 1.29 ล้านตัน 
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลให้ค ามั่นที่จะลดปริมาณขยะปี 2562 ลงร้อยละ 20 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ต้องลดปริมาณขยะพลาสติก การน าพลาสติกกลับมาใช้ และลดการใช้พลาสติก รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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พลาสติกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพของ
อินโดนีเซียคาดว่าจะช่วยให้ประเทศประสบความส าเร็จตามเป้าหมายการลดปริมาณขยะแต่ขาดการสนับสนุนจาก
รัฐบาลอย่างจริงจัง แถมต้องช าระภาษีต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมรีไซเคิล  

อุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมา 
พลาสติกแปรรูปรีไซเคิลส่วนใหญ่ท าการจ าหน่ายภายในประเทศและตลาดส่งออกในรูปแบบเศษพลาสติกเดครอน 

(Dacron) ส าหรับ doll filling แผ่นใยสังเคราะห์ส าหรับโครงสร้างถนน และ
เฟอร์นิเจอร์ 

สมาคมพลาสติกรีไซเคิลของอินโดนีเซีย (Adupi) ก่อตั้งขึ้นเม่ือปี 2558 
มีสมาชิก 200 คน ปี 2559 การบริโภคพลาสติกในประเทศ 4.6 ล้านตัน เป็น
พลาสติกรีไซเคิล 600,000 ตัน ด้านการส่งออกมี 7 บริษัทที่ด าเนินการส่งออก 
ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่ม Langgeng Jaya Group มีการส่งออกพลาสติกรี
ไซเคิลเดือนละประมาณ 10,000 ตัน ราคากิโลกรัมละ 5,000 รูเปียห์ โดยท าการ

ส่งออกไปยังประเทศจีน เกาหลีใต้ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งราคาส่งออกสูงกว่าราคาพลาสติกในประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 
2,000 ดอลลาร์สหรัฐ การบริโภคพลาสติกชีวภาพ และ
พลาสติกรีไซเคิลในประเทศยังคงต่ าน้อยกว่าร้อยละ 1 หรือ
ประมาณปีละ 3,000 ตัน   

อินโดนีเซียมีขยะเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าในช่วง 11 ปี
ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่มาจากบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม 
สร้างโอกาสให้กับอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติกและ
พลาสติกชีวภาพสามารถสร้างผลก าไรและช่วยรัฐบาลแก้ไข
ปัญหาขยะ โดยที่อุตสาหกรรมมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และก าลังการผลิต แต่ต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลใน
รูปแบบภาษีและการเงิน เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับ
พลาสติกท่ัวไปและพลาสติกท่ีมีราคาถูกกว่า ในการ
ปรับปรุงการจัดการขยะ ยกเลิกภาษีมูลค่าเพ่ิม ยกเลิกการ
จัดเก็บภาษีสรรพสามิต และเรียกร้องให้ซูเปอร์มาร์เก็ตใช้
พลาสติกรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพเติบโตอย่างเต็มที่ 

ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพรายส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
1.6.1 Avani บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเริ่มท าการผลิตพลาสติกชีวภาพจากมันส าปะหลัง 
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1.6.2 PT Inter Aneka Lestari Kimia บริษัทผลิตพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันส าปะหลังภายใต้ยี่ห้อ 
ENVIPLAST® โดยมี 30 สายการผลิต สามารถผลิตพลาสติกแร่ชีวภาพเดือนละ 300 ตัน และ
ถุงพลาสติกเดือนละ 250 ตัน ก าลังการผลิตทั้งสิ้นปีละ 30,000 ตัน 

1.6.3 PT Harapan Interaksi Swadaya บริษัทผู้ผลิต Ecoplast พลาสติกชีวิภาพที่ท าจากมัน
ส าปะหลัง Oxium และพลาสติกท่ีผ่านการรีไซเคิล  มี 5 สายการผลิต โดยมีก าลังการผลิตเดือน
ละ 600 ตัน ซึ่งท าการส่งออกประมาณร้อยละ 80 

 แม้ว่าการเติบโตของยอดขายชะลอตัวลง แต่โอกาสของอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลและชีวภาพของ
อินโดนีเซียมีแนวโน้มที่ดี สอดคล้องกับการตะหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณขยะลงร้อยละ 29 ในปี 2562 อย่างไรก็ตามรัฐบาลและอุตสาหกรรมต้องหาวัตถุดิบ
ทดแทนอื่นๆ หรือผลิตพลาสติกรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพเพ่ือช่วยลดราคาสินค้า  

1.7 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน หรืออาคารส านักงานต่างๆ และอ่ืนๆ 

 

 

ตารางแสดงประเภทของผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2554 – 2559            (หน่วย : ล้านรูเปียห์) 

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

แผ่นพลาสติก ท่อพลาสติก  13,015,000 10,577,000 14,761,0000 16,069,000 17,049,000 17,142,000 

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
พลาสติก 

52,944,000 54,930,000 51,267,000 40,408,000 43,470,000 46,192,000 

วัสดุก่อสร้างพลาสติก 1,295,000 1,261,000 1,423,000 1,352,000 1,429,000 1,525,000 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ  110,022,000 81,542,000 96,594,000 93,490,000 101,654,000 108,473,000 

รวม 177,275,000 148,310,000 164,046,000 151,318,000 163,601,000 173,332,000 

ที่มา: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research. 
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ตารางแสดงอัตราส่วนการเติบโตของผลิตภัณฑ์พลาสติกปี 2555 – 2559    ( %) 

% 2555 2556 2557 2558 2559 

แผ่นพลาสติก ท่อพลาสติก  -18.7 39.6 8.9 6.1 0.5 

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก 3.8 -6.7 -21.2 7.6 6.3 

วัสดุก่อสร้างพลาสติก -2.6 12.9 -5.0 5.7 6.7 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ  -25.9 18.5 -3.2 8.7 6.7 

รวม -16.3 10.6 -7.8 8.1 5.9 

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research. 

 

ตารางแสดงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ปี 2554 – 2559      (%) 

% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

แผ่นพลาสติกและท่อพลาสติก  7.3 7.1 9.0 10.6 10.4 9.9 

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก  29.9 37.0 31.3 26.7 26.6 26.6 

วัสดุก่อสร้างพลาสติก 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ  62.1 55.0 58.9 61.8 62.1 62.6 

รวม 100 100 100 100 100 100 

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research. 
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2. ส่วนแบ่งการตลาด 
2.1 PT Titan Kimia Nusantara Tbk บริษัทในเครือ Lotte Chemical International Sdn Bhd. 

ด าเนินการผลิต biaxial oriented polypropylene (BOPP) โพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูงและต่ า  และเรซินที่
มีโพลีเอทิลีนเส้นมีความหนาแน่นต่ า โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัด Banten ชวาตะวันตก 

2.2 PT Trias Sentosa Tbk บริษัทผู้ผลิต biaxial oriented polypropylene (BOPP) และโพลีเอ
สเตอร์ (BOPET) ของอินโดนีเซีย โดยมีก าลังการผลิต BOPP 67,000 ตัน และ BOPET 30,000 ตัน มีโรงงานผลิต
2 แห่งในอินโดนีเซีย และในจีน 1 แห่ง 

2.3 PT Argha Karya Prima Industry Tbk บริษัทผู้ผลิต biaxially, polyester, polypropylene 
และ poly-acrylonitrile ของอินโดนีเซีย มีโรงงานในอินโดนีเซียและมาเลเซีย 

2.4 PT Berlina Tbk บริษัทในเครือ PT Dwi Satrya Utama ของอินโดนีเซีย ด าเนินการผลิตขวด 
ฝาปิด ฝาครอบ แปรงสีฟัน เป่าแก้ว การฉีดและข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ มีโรงงานผลิต 5 แห่งทั่วโลกตั้งอยู่ในอินโดนีเซีย 4 
แห่ง 

2.5 PT Dynaplast Tbk บริษัทผู้ผลิตพลาสติกบรรจุภัณฑ์ การขึ้นรูปส่วนประกอบพลาสติก และลัง
ไม้บรรจุขวด มีโรงงาน 14 แห่งตั้งอยู่ในอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม 

กราฟแสดงส่วนแบ่งการผลิตของแต่ละบริษัทปี 2559  (%) 
 

 
ที:่ Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research. 

  

Titan Kimia Nusantara Trias Sentosa Argha Karya Prima 
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3. แนวโน้มตลาดสินค้า 
อุตสาหรรมพลาสติกประมาณการการเติบโตปี 2559 – 2564 CAGR ที่ร้อยละ 11 เนื่องจากรูปแบบใน

การด ารงค์ชีวิตของประชากรในประเทศเปลี่ยนแปลงเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
นอกจากนี้อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์คาดการณ์ว่าจะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของ
อุตสาหกรรมพลาสติก และส่วนประกอบอื่นๆ รวมถึงการลงทุนภาคการผลิตวัตถุดิบพลาสติกเพ่ือลดการพึ่งพาการ
น าเข้าวัตถุดิบ การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกเติบโตที่ CAGR ร้อยละ 9 การบริโภคภาคเอกชนมีการปรับตัวที่ดีข้ึน
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มของอินโดนีเซียคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR ประมาณร้อยละ 9 ท าให้ความ
ต้องการภาชนะพลาสติก ขวด และวัสดุบรรจุภัณฑ์เพ่ิมข้ึน ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกคาดว่าจะฟ้ืนตัว หลัง
ประกาศใช้ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติกใหม่ในปี 2559 ซึ่งคาดว่าผลผลิตจะเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า โดยสมาคม
อุตสาหกรรมพลาสติกของอินโดนีเซีย (INAPLAS) ประมาณการการบริโภคพลาสติกปี 2561 เพ่ิมข้ึน 7 ล้านตัน  

อินโดนีเซียก าลังเร่งพัฒนาโครงการสาธารณูปโภค การคมนาคมขนส่ง และที่อยู่อาศัย คาดว่า
อุตสาหกรรมก่อสร้างของอินโดนีเซียจะขยายตัวที่ CAGR ร้อยละ 12 รวมถึงความต้องการ วัสดุก่อสร้างที่ท าจาก
พลาสติกอย่างเช่น ท่อพลาสติก ประตูพลาสติก หน้าต่าง และวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ จะเพ่ิมข้ึน 

ผลิตภัณฑ์พลาสติกอ่ืนๆ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และขยายตัวที่ CAGR ร้อยละ 12 มาจากการฟ้ืนตัว
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอินโดนีเซีย และความตั้งใจของผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นที่จะใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ
เพ่ิมข้ึน อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์คาดว่าจะขยายตัวที่ CAGR ร้อยละ 13 เมื่อปี 2559 อุตสาหกรรมยานยนต์มี
ปริมาณการใช้ชิ้นส่วนพลาสติกประมาณ 250,000 ตัน 

 การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตภายในประเทศคาดว่าจะง่ายข้ึน เนื่องจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และ
ปิโตรเลียมของอินโดนีเซียทะยอยเพ่ิมก าลังการผลิตวัตถุดิบ โดย INAPLAS คาดว่าผลผลิตวัตถุดิบปี 2567 เพ่ิมข้ึน 
7 ล้านตัน ขณะที่ปี 2565 คาดว่าจะเพ่ิมวัตถุดิบพลาสติกท่ีสกัดจากถ่านหินประมาณ 2 ล้านตัน โดยเฉพาะการ
ผลิตแร่พลาสติก polyethylene polypropylene และการผลิตวัสดุพลาสติกท่ีย่อยสลายได้ 
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ตารางแสดงภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2554 – 2559 

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ผลผลิต (ล้านรูเปียห์) 177,275,000 148,310,000 164,046,000 151,318,000 163,601,000 173,332,000 

มูลค่าเพ่ิม (ล้านรู
เปียห์ )  

29,221,000 27,836,000 30,706,000 34,770,000 37,504,000 36,381,000 

ก าไร (ล้านรูเปียห์)  21,195,000 20,003,000 23,543,000 27,918,000 30,249,000 29,221,000 

อัตราผลก าไร (%)  12.0 13.5 14.4 18.5 18.5 16.9 

              

จ านวนของบริษัท  13,978 15,000 15,929 13,907 14,092 13,700 

จ านวนพนักงาน 148,707 142,611 152,482 140,869 144,980 138,135 

ที่มา : Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research. 

 

ตารางแสดงอัตราส่วนการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2555 - 2559 

 2555 2556 2557 2558 2559 

ผลผลิต (%)  -16.3 10.6 -7.8 8.1 5.9 

มูลค่าเพ่ิม (%)  -4.7 10.3 13.2 7.9 -3.0 

ก าไร (%)  -5.6 17.7 18.6 8.3 -3.4 

อัตราผลก าไร  1.5 0.9 4.1 0.0 -1.6 

จ านวนบริษัท (%)  7.3 6.2 -12.7 1.3 -2.8 

จ านวนพนักงาน (%)  -4.1 6.9 -7.6 2.9 -4.7 

ที่มา : Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research  
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ตารางแสดงมูลค่าการน าเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2554 - 2559 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ดุลการค้า (ล้านรูเปียห์)   3,561,000 -1,943,000 -3,249,000 -5,784,000 -5,990,000 -5,625,000 

ดุลการค้า (%)  -2.3 -155 67.2 78.0 3.6 -6.1 

        

มูลค่าน าเข้า CIF         
(ล้านรูเปียห์)  

14,986,000 19,810,000 23,866,000 28,334,000 28,796,000 27,332,000 

มูลค่าน าเข้า CIF (%)  19.0 32.2 20.5 18.7 1.6 -5.1 

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่
น าเข้าในตลาด (%)  

8.4 12.8 13.9 17.4 16.4 14.7 

        

มูลค่าการส่งออก FOB  
(ล้านรูเปียห์)  

18,547,000 17,868,000 20,617,000 22,550,000 22,807,000 21,707,000 

มูลค่าการส่งออก FOB (%)  14.2 -3.7 15.4 9.4 1.1 -4.8 

สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่
ส่งออกทั้งหมด (%)  

9.9 11.2 11.8 13.8 12.9 11.6 

ที่มา : Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research. 
หมายเหตุ : มูลค่าการน าเข้า CIF เป็นมูลค่าการน าเข้าที่รวมค่าขนส่ง ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทาง 
 มูลค่าการส่งออก FOB เป็นมูลค่าการส่งออกที่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทาง แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
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ตารางแสดงส่วนแบ่งตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของอินโดนีเซียไปยังประเทศเป้าหมายที่ส าคัญ (%) 

 

ที่มา : Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research. 

 

ตารางส่วนแบ่งการตลาดประเทศที่อินโดนีเซียท าการน าเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติก (%) 

 

ที่มา : Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research. 
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4. กฏระเบียบ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
4.1 กฎหมาย Law No. 18 of 2008 ว่าด้วยการบริหารจัดการขยะ 
4.2 กฎระเบียบกระทรวงการค้า Ministry of Trade No.3/M-DAG/PER/5/2012 ว่าด้วยการน าเข้า

ผลิตภัณฑ์พืชสวน การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องมี Food Tara Logo และ Recycling Code ตามข้อก าหนด
ของกฎหมาย 

4.3 กฎระเบียบกระทรวงการค้า Ministry of Trade No.8 of 2018 ว่าด้วยการน าเข้าวัตถุดิบ
พลาสติก 

4.3.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อก าหนดการน าเข้าวัตถุดิบพลาสติกหลังจากผ่านด่าน
ศุลกากร 

4.3.2 ข้อก าหนดในการน าเข้าตามท่ีก าหนดไว้ ในรูปแบบการอนุมัติการน าเข้า 
4.3.3 ผู้น าเข้าต้องประกาศ self declaration ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการน าเข้าวัตถุดิบ

พลาสติกก่อนที่จะน าสินค้ามาใช้หรือจ าหน่าย 
4.3.4 ผู้น าเข้าต้องส่ง self declaration ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 

http://inatrade.kemendag.go.id โดยต้องระบุรหัสสินค้าท่ีน าเข้า (Pemberitahuan Impor Barang : PIB) 
4.3.5 ผู้น าเข้าต้องเก็บจัดเก็บเอกสารการน าเข้าและรายละเอียดของสินค้าที่ท าการน าเข้า 

(PIB) อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี ส าหรับเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
4.4 กฎระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม Minister of Industry No.24/M-IND/PER/2/2010 ว่าด้วย

ตราสัญลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์อาหารและพลาสติก  
4.5 กฎระเบียบกระทรวงการค้า Ministrer of Trade No.31/M-DAG/PER/10/2011 ว่าด้วยบรรจุ

ภัณฑ์อาหาร 
4.6 กฎระเบียบหน่วยงานก ากับดูแลด้านอาหารและยา Badan POM No.1825 of 2014 ว่าด้วยการ

ก ากับดูแลอาหาร โดยใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.7 กฎระเบียบหน่วยงานก ากับดูแลด้านอาหารและยา HK.03.1.23.07.11.6664 Year 2011 ว่าด้วย

การก ากับดูแลบรรจุภัณฑ์อาหาร ก าหนดประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหารประเภทต่างๆ  

  

http://inatrade.kemendag.go.id/
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5. อัตราภาษ ี

 5.1  ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT โดยอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมโดยทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 10 ส าหรับการถ่ายโอนสินค้า
หรือบริการในอินโดนีเซีย โดยมีรายการสินค้าและบริการที่เข้าจ่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมมีดังต่อไปนี้ 

5.1.1 การส่งมอบสินค้าที่ต้องเสียภาษีในองค์กร 
5.1.2 การน าเข้าสินค้าท่ีต้องเสียภาษี 
5.1.3 การส่งมอบบริการที่ต้องเสียภาษีในองค์กร 
5.1.4 การบริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นนามธรรมจากต่างประเทศ 
5.1.5 การส่งออกสินค้าหรือบริการที่เป็นรูปธรรม/นามธรรมที่ต้องเสียภาษ ี 

 5.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล  Corporate Income Tax บริษัทที่มีหน้าที่ต้องช าระภาษีให้กับรัฐบาล
อินโดนีเซีย ได้แก่ บริษัทที่มีภูมิล าเนาในอินโดนีเซีย บริษัทต่างชาติที่มีสถานประกอบการถาวรในอินโดนีเซีย และ
ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจผ่านนิติบุคคลในท้องถิ่น เช่น บริษัทต่างชาติที่ไม่มีสถานประกอบการถาวรในอินโดนีเซีย 
แต่มีรายได้จากกิจกรรมทางธุรกิจในอินโดนีเซีย มีหน้าที่ต้องช าระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

5.2.1 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 25 โดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ 
 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของอินโดนีเซีย (IDX) ที่มีประชาชนถือหุ้น

อยู่อย่างน้อยร้อยละ 40 ของ ทุนจดทะเบียน ทั้งสิ้น ได้รับส่วนลดภาษีร้อยละ 5 
ดังนั้น บริษัทมหาชนจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 

 ส าหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีผลประกอบการประจ าปีต่ ากว่า 50 
พันล้านรูเปียห์ (ประมาณ 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ได้รับส่วนลดภาษีร้อยละ 50 
ก าหนดสัดส่วนรายได้ที่ต้องเสียภาษีจากส่วนของก าไรขั้นต้นถึง 4.8 พันล้านรูเปียห์) 
ในปี 2558 กระทรวงการคลังของอินโดนีเซียออกกฎระเบียบก าหนดอัตราภาษีเงิน
ได้ส าหรับบุคคลธรรมดาและสถาบันที่มีรายได้ขั้นต้นประจ าปีต่ ากว่า 4.8 พันล้านรู
เปียห์ (ประมาณ 363,636 ดอลลาร์สหรัฐ) เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 1 

5.3 ภาษีสรรพสามิต ส าหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก พลาสติกบรรจุหีบห่อ และถุงหลาสติก  
5.3.1 ภาษีน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่ท าจากปิโตรเคมีส าหรับอุตสาหกรรม เพื่อปกป้องผู้ผลิตวัตถุดิบใน

ประเทศ โดยก าหนดอัตราภาษีทีร้อยละ 0 – 20 ขึ้นอยู่กับประเทศต้นก าเนิด และสภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 
5.3.1.1 ภาษีน าเข้าจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มอาเซียนอัตราร้อยละ 10  
5.3.1.2 ภาษีน าเข้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนอัตราร้อยละ 5 
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6 โอกาสทางการตลาด 
อินโดนีเซียต้องพ่ึงพาการน าเข้าวัตถุดิบพลาสติกเป็นหลักสร้างโอกาสทองให้กับนักลงทุนที่ลงทุนใน

ภาคอุตสาหกรรมพลาสติกต้นน้ าท าการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับพลาสติกต่าง ๆ เช่น naphta, condensate 
plastic ore, polyethylene และ polypropylene ทั้งนี้บริษัทต่างประเทศสามารถท างานร่วมกับผู้ผลิตพลาสติก
ในประเทศเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
พลาสติก อินโดนีเซียมีความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์  

 พลาสติกชีวภาพและพลาสติกท่ีย่อยสลายได้เป็นโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจในการจัดหาวัตถุดิบที่ไม่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อาหาร สอดคล้องกับนโยบายระดับโลกและระดับท้องถิ่นในการลดการบริโภค
พลาสติก และสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสที่ดีส าหรับผู้ประกอบการที่ลงทุนใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว  

 อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลเข้ามามีบทบาทส าคัญในการช่วยปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ 
อินโดนีเซียมีปริมาณขยะพลาสติกจ านวนมากที่สามารถน ามาแปรรูปรีไซเคิลเป็นพลาสติกต่างๆ ที่น ามาใช้ใน
ประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ 

 แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหาร เครื่องส าอางค์ เครื่องดื่ม ยานยนต์ และอ่ืนๆ 
ส่งผลต่อปริมาณความต้องการบรรจุภัณฑ์พลาสติก ปี 2559 มีปริมาณการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของอินโดนีเซีย
จ านวน 101,232.4 ล้านชิ้น และประมาณการเติบโตปี 2564 CAGR ร้อยละ 5.2 จ านวน 130,325.8 ล้านชิ้น 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบยืดหยุ่นเป็นประเภทของบรรจุภัณฑ์ที่มีจ านวนมากที่สุด42,538.6 ล้านชิ้น  

 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แข็งแกร่งจ านวนประชากรที่มากเป็นอันดับ 4 ของโลกเกือบ 250 ล้านคน 
และการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มชนชั้นกลาง รวมวิถีการด ารงค์ชีวิตที่วุ่นวายเป็นแรงผลักดันการเติบโตของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในอินโดนีเซีย Boston Consulting Group (BCG) คาดการณ์ว่าปี 2563 ประชากรกลุ่ม
ชนชั้นกลางจะเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่าจาก 74 ล้านคนเป็น 141 ล้านคน โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรเป็นกลุ่มผู้
ที่ร่ ารวย  

 รายงานจาก  McKinsey Global Institute ระบุว่าอินโดนีเซียจะกลายเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด
เป็นอันดับ 7 ของโลก ในปี 2573 มีแนวโน้มเช่นเดียวกับเยอรมนี และสหราชอาณาจักรมีผู้บริโภคจ านวน 90 ล้าน
คนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ จัดอยู่ในกลุ่มผู้น าเศรษฐกิจโลก  

  การเติบโตที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ท าให้ผู้ผลิตพลาสติกในประเทศหวังว่าการใช้
ชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตในประเทศส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์จะเพ่ิมข้ึน รวมทั้งอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่มุ่งม่ันจะใช้
พลาสติกท่ีผลิตในประเทศ  

 กระทรวงอุตสาหกรรมก าลังพิจารณาให้ใช้พลาสติกชีวภาพเพ่ือลดการบริโภคพลาสติก มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว  นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก าลังพิจารณาที่จะก าหนดให้
ซูเปอร์มาร์เก็ตใช้ถุงพลาสติกชีวภาพ เช่นเดียวกับประเทศสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ อิตาลี และออสเตรีย 
นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว คาดว่าจะช่วยเพิ่มความต้องการและยอดขาย
พลาสติกชีวภาพ ท าให้ราคาพลาสติกลดลง โดยอุตสาหกรรมผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพจะได้รับผลกระทบเชิงบวก 
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 แม้ว่าการบริโภคพลาสติกในประเทศอินโดนีเซียยังคงต่ าเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนอื่นๆ แต่ตลาด
ยังคงเปิดกว้างส าหรับอุตสาหกรรมพลาสติกต้นน้ าและปลายน้ า รวมถึงการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรอินโดนีเซีย
เท่ากับร้อยละ 60 ของประชากรอาเซียนทั้งหมด เช่นเดียวกับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นน้ าที่
ต้องการลดการพ่ึงพาการน าเข้า ท าให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเติบโตและขยายโรงงานใหม่ด้วยมูลค่าหลายพันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐจนถึงปี 2562 บริษัทปิโตรเคมีที่ท าการลงทุน ได้แก่ PT Pertamina (Persero), PTT Global 
Chemical, PT Chandra Asri Petro Chemical Industry Tbk และ PT PolytamaPropindo  โดย Pertamin 
ร่วมมือกับบริษัทของไทยสร้างศูนย์ปิโตรเคมีครบวงจรมูลค่า 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัท Chandra Asri 
สร้าง Styriene Butadinee Rubber (SBR) มูลค่า 1,300 ดอลลาร์สหรัฐ และเพ่ิมก าลังการผลิตโรงงาน Naptha 
Cracker โดย Polytrama จะสร้างสถานีน าเข้า Propylene มูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ตารางแสดงประมาณการผลิตภัณฑ์พลาสติกปี 2560 – 2565   (หน่วย : ล้านรูเปียห์) 

 

Source: Euromonitor International from official statistics, trade associations, trade press, company research. 

รัฐบาลอินโดนีเซียให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกต้นน้ าและปลายน้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิตพลาสติกใน
ประเทศ โดย INAplas ก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมผลผลิตวัตถุดิบพลาสติกปี 2566 เพ่ิมข้ึนปีละ 4 ล้านตัน เรียกร้อง
ให้รัฐบาลจัดสรร naphtha จากโรงกลั่นในประเทศ และการส ารวจวิธีการผลิต olefin จากถ่านหินหวังว่าจะ
สามารถเพ่ิมผลผลิตวัตถุดิบพลาสติกปี 2565 จ านวน 2 ล้านตัน เพ่ือลดต้นทุนการน าเข้าวัตถุดิบโดยรัฐบาล
อินโดนีเซียให้สิ่งอ านวยความสะดวก Government-Borne Import Duty (BMDTP) ส าหรับอุตสาหกรรม
พลาสติก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ BMDTP จะช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตพลาสติกจากการน าเข้าวัตถุดิบคิดเป็นร้อยละ 63 ของต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น อีกท้ังให้การสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่สร้างโรงกลั่นน้ ามันโดยให้ข้อเสนอในแรงจูงใจต่าง ๆ เช่น ภาษีวันหยุด การลดหย่อนภาษี และการ
ได้รับยกเว้นภาษีน าเข้าสินค้าทุน 
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7 อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ 
แม้ว่าการผลิตพลาสติกในประเทศเพ่ิมข้ึน แต่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกของอินโดนีเซียยังคง

เผชิญหน้ากับการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับการผลิตพลาสติก เนื่องจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ของอินโดนีเซีย
โรงกลั่นน้ ามันในประเทศไม่สามารถท าการผลิตแร่พลาสติก โพลีเอทิลีน polypropylene(PP) naphtha และ 
condensate และอ่ืนๆ ที่เป็นวัตถุดิบส าคัญที่ใช้ในการผลิตพลาสติก ท าให้อุตสาหกรรมพลาสติกต้องน าเข้า
วัตถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตร้อยละ 50 ได้แก่ plastic ore, polyethylene(PE) และ polypropy lene (PP) จาก
ตะวันออกกลาง สิงคโปร์ จีน และเกาหลีใต้  บริษัทปิโตรเคมีในประเทศ PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 
(TPIS) สามารถตอบสนองความต้องการใน ประเทศเพียงสองในสาม ด้วยก าลังการผลิต ethylene ปีละ 800,000 
ตัน เนื่องจากปริมาณ naphta ที่มีจ ากัดจาก Pertamina ปี 2558 ท าการน าเข้า polypropylene ประมาณ 
500,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อน 400,000 ตัน มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นอุตสาหกรรมยังคงน าเข้า 
naphtha ปีละ 1.6 ล้านตัน และ Condensate ปีละ 33 ล้านบาร์เรล เพื่อลดการพึ่งพาการน าเข้า  

ค่าเงินรูเปียห์อ่อนตัวลงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกท่ีต้องท าการน าเข้า
วัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ เพื่อใช้ส าหรับการผลิตพลาสติกในประเทศ ท าให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ปี 2559 
ก าไรของอุตสาหกรรมพลาสติกลดลงร้อยละ 1 – 17 เนื่องจากนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐส่งผล
กระทบต่อค่าเงินรูเปียห์ของอินโดนีเซียอย่างมาก ณ เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ดอลลาร์สหรัฐ 13,890 รูเปียห์ 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 กระทรวงสิ่งแวดล้อม
และป่าไม้เรียกร้องให้ผู้ค้าปลีกในประเทศเรียกเก็บค่าถุงพลาสติกใบละ 200 รูเปียห์ โดยเริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2559 ใน 22 เมือง นอกจากนโยบายการจ่ายค่าถุงพลาสติกแล้วควรมีการพัฒนาพลาสติกย่อยสลาย
ทางชีวภาพ และอุตสาหกรรมรีไซเคิลขยะพลาสติกท่ีไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตะหนักถึง
ความส าคัญด้านปริมาณขยะล้นเมือง ซึ่งยังคงนิยมใช้ถุงพลาสติกเพ่ือความสะดวก และไม่ท าการแยกขยะเพ่ือที่จะ
สามารถน าไปรีไซเคิล แม้ว่ารัฐบาลจะเรียกเก็บค่าถุงพลาสติกในร้านค้าปลีกทันสมัย แต่ส าหรับตลาดดั้งเดิมยังคงมี
การใช้พลาสติกมากกว่าร้านค้าปลีกทันสมัย รัฐบาลควรให้ความรู้ และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและการแยก
ขยะพลาสติกอย่าง 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นที่น่าวิตกกังวล โดยก่อนหน้า
นี้สมาคมผู้ผลิตพลาสติกปลายน้ าของอินโดนีเซีย (Aphindo) เรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการแข่งขันอุตสาหกรรม
ปลายน้ าเพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบมีเพียงพอในประเทศ จะช่วยลดต้นทุนของผู้ผลิต ปัจจุบันอุตสาหกรรมปลายน้ า
ยังคงน าเข้าวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่  

ค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
ราคาน้ ามันที่องค์ประกอบส าคัญของพลาสติก ที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลาสติก พลาสติกรีไซเคิล และพลาสติก
ชีวภาพ  
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ระบบบริหารจัดการขยะของประเทศ โดยอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลต้องท าการเก็บรวบรวมและแยก
ขยะโดยการแยกจัดเก็บขยะที่ต้องใช้ระยะเวลาและจ านวนเงินมาก เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่ตะหนักถึง
ความส าคัญในการแยกขยะ  

ภาษีสรรพสามิต กระทรวงการคลังปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสินค้าพลาสติก โดยให้เหตุผลว่าสินค้าพลาสติก
เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการก าหนดภาษีสรรพสามิตเพ่ือลดปริมาณการใช้พลาสติกในประเทศ
ลง แต่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศที่ต้องใช้พลาสติกส าหรับบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่มต้องใช้พลาสติกร้อยละ 80 ท าให้ไม่สามารถแข่งขันท้ังในประเทศและต่างประเทศ ส่งผล
กระทบต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และจ านวนแรงงานที่ว่างงานเพิ่มขึ้น  

ขาดการสนับสนุนด้านมาตรการทางเงินและการยกเลิกภาษีน าเข้าจากรัฐบาล ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่
สามารถผลิตได้ภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ส าหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพ 
เสนอให้รัฐบาลยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมจากสินค้ารีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพ และเสนอสิ่งจูงใจเพ่ือกระตุ้นการเติบ
ของอุตสาหกรรม 
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8 บทสรุป 

อุตสาหกรรมพลาสติกของอินโดนีเซียมีศักยภาพมากโดยเฉพาะตลาดในประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์
พลาสติกถูกน ามาใช้กันอย่งแพร่หลายด้านการจัดเก็บ แม่พิมพ์เฟอร์นิเจอร์ แม่พิมพ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ บรรจุภัณฑ์ 
และอ่ืนๆ ท าให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ัวโลกเติบโตอย่างมาก โดยเฉพาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม
ปัจจุบันพลาสติกของอินโดนีเซียต้องพ่ึงพาการน าเข้าวัตถุดิบ อัตราภาษีน าเข้าที่สูง ค่าเงินรูเปียห์ที่อ่อนตัวลง การ
ปรับขึ้นค่าแรงข้ันต่ า และอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการได้ปรับ
ขึ้นราคาร้อยละ 5 ข้อจ ากัดในการลดการน าเข้าปิโตรเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น และจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่
ทันสมัยเพื่อดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติและบรรจุภัณฑ์พลาสติกในอินโดนีเซีย การปรับโครงสร้างที่
จ าเป็นเพื่อให้อุตสาหกรรมในประเทศสามารถแข่งขันในระดับโลกซ่ึงจะต้องมีการลงทุนและนวัตกรรมที่ส าคัญ 

ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้บริษัทต่างชาติ
สนใจธุรกิจรีไซเคิลโดยน าความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ ข้อได้เปรียบในการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก
อินโดนีเซีย ได้แก่ ที่ดินอุตสาหกรรมราคาไม่สูง จ านวนประชากรในประเทศขนาดใหญ่ และแรงงานจ านวนมาก
สามารถสร้างโอกาสส าหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกปี 2559 ลดลงร้อยละ 5 มูลค่า 21.7 ล้านล้านรูเปียห์ ผลจากอุปทาน
ผลิตภัณฑ์พลาสติกล้นตลาดโลก ราคาลดลง และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอินโดนีเซียที่จ ากัด
ส่งผลกระทบต่อการส่งออก นอกจากนี้ค่าเงินรูเปียห์ที่อ่อนตัวลงท าให้การน าเข้าวัตถุดิบพลาสติกท่ีใช้ในการผลิต
ยากข้ึน ดังนั้นจึงส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมพลาสติกอินโดนีเซีย 

ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลาสติกของอินโดนีเซียได้เข้าสู่ตลาดต่างประเทศ และท าการส่งออกผลิตภัณฑ์
พลาสติกไปยังหลายประเทศ นอกจากผ้าบาติกที่ได้รับความนิยมทั่วโลก 
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