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บทคดัย่อ 
 การศึกษาอุตสาหกรรมการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ลงบน
โลหะในบทความน้ีมีวตัถุประสงค์คือ ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะ เพ่ือทราบถึง
ช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ท่ี เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรม งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัในรูปแบบ Desk Research ดว้ยการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการเคลือบฟลูออ
โรพอลิเมอร์ลงบนโลหะ ผลการศึกษาท่ีไดคื้อ กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อุตสาหกรรมการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ลงบนโลหะแบ่งเป็น  3 กลุ่ม
บริษัท คือ กลุ่มบริษัทผู ้ผลิตฟลูออโรพอลิเมอร์ กลุ่มบริษัทผู ้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์และกลุ่มบริษัทท่ีรับจ้าง
เคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะ ซ่ึงวิธีการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ท่ี
นิยมใช้เคลือบคือ การสเปร์ยและการอิเล็กโทสเปรย ์แต่ส าหรับประเทศ
ไทยมีเพียงแต่กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเคลือบฟลูออโรพอลิ
เมอร์และกลุ่มบริษทัท่ีรับจา้งเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะเท่านั้น 
อีกทั้งยงัมีขอ้จ ากดัในอุปกรณ์เคลือบและเทคนิคการเคลือบดว้ย สรุปผล
การศึกษาพบช่องว่างของอุตสาหกรรมการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ลง
บนโลหะส าหรับประเทศไทย คือ ขาดบริษทัผูผ้ลิตฟลูออโรพอลิเมอร์
ภายในประเทศ และพบโอกาสในการศึกษาเทคนิคเคลือบฟลูออโรพอลิ
เมอร์บนโลหะท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มีขนาดเล็กและมีความยาวต่อเน่ือง เพ่ือ
น าไปผลิตเป็นอุปกรณ์เคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะท่ีมีลกัษณะ
ดงักล่าวได ้
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Abstract 
 This research aims to study the current situation of 
Fluoropolymer coating on metal industry for finding the gaps and 
opportunities for developing new products. This research method is 
desk research, which collecting and analyzing the data in fluoropolymer 
coating on metal industry. The results show three groups of companies 
in this industry. There are companies of fluoropolymer producer, 

companies of fluoropolymer coating on product and companies of 
tailor-made fluoropolymer coating on product.  The common 
fluoropolymer coating methods are spraying and electrospray. 
However, there are companies of fluoropolymer coating on product and 
companies of tailor-made fluoropolymer coating on product in 
Thailand. The restrictions on coating equipment and technique were 
found. Conclusion, the gap of this industry is a lack of company of 
Fluoropolymer producer in Thailand. The opportunities of this industry 
are the new coating techniques for customized coatings of some specific 
shaped substrates. The results lead to design and develop of new 
fluoropolymer coating equipment.  
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1. บทน า 
 การเคลือบพอลิเมอร์บนโลหะมีหลายวิธีข้ึนอยู่กบัประเภท

และลกัษณะของพอลิเมอร์ รวมทั้งประเภทและลกัษณะของวสัดุรองรับ
ดว้ย [1]  ซ่ึงผิวพอลิเมอร์เคลือบท่ีได้จะช่วยเพ่ิมสมบติัด้านต่าง ๆ ให้กบั
โลหะ เช่น ผิวล่ืน ทนต่อสารเคมี พอลิเมอร์ท่ีนิยมน ามาเคลือบมีหลาย
ประเภท เช่น ซิลิโคน ฟลูออโรพอลิเมอร์ โดยการเลือกใช้พอลิเมอร์
ข้ึนอยูก่บัการน าไปใชป้ระโยชน์ดว้ย  

ฟลูออโรพอลิเมอร์เป็นพอลิเมอร์ประเภทหน่ึงท่ีนิยมน ามา
เคลือบบนโลหะและน าไปใช้งานท่ีหลากหลาย  ตัวอย่างผลิตภณัฑ์ท่ี
เคลือบดว้ยฟลูออโรพอลิเมอร์ เช่น กระทะ ลูกกล้ิง เขม็ฉีดยาและอุปกรณ์
การแพทยข์นาดเล็ก  โดยท่ีวสัดุรองรับท่ีน ามาเคลือบมีท่ีหลายลกัษณะ 
เช่น ช้ินงานมีขนาดเล็ก ช้ินงานมีความโคง้ และช้ินงานมีลกัษณะเฉพาะ 
เป็นต้น ส่งผลให้การเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะจ าเป็นตอ้งใช้
เทคนิคท่ีเฉพาะและเหมาะสมกบัลกัษณะของวสัดุรองรับดว้ย  

 จากประเด็นดังก ล่ าวผู ้ วิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
อุตสาหกรรมการเค ลือบฟลูออโรพอลิ เมอร์ลงบนโลหะ โดยมี
วัต ถุประสงค์ของงาน วิจัย น้ี คือ  ศึกษาสถานการณ์ ปัจจุบันของ
อุตสาหกรรมการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะ เพ่ือทราบถึง
ช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ ท่ี เก่ียวข้องกับ
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อุตสาหกรรม ซ่ึงจะต้องตรงความต้องการของผูใ้ช้ผลิตภณัฑ์เคลือบ
ฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะดว้ย 
 

2. วธีิการด าเนินงานวจิยั 
 บทความน้ีเป็นการท าวิจยัในรูปแบบ Desk Research ด้วยการ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการเคลือบฟลูออ
โรพอลิเมอร์ลงบนโลหะ ซ่ึงข้อมูลท่ีได้ท  าการรวบรวมและวิเคราะห์ 
ได้แก่ การน าไปใช้ประโยชน์ของการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ลงบน
โลหะ ประเภทของฟลูออโรพอลิเมอร์ กลุ่มบริษทัท่ีท าการเคลือบฟลูออ
โรพอลิเมอร์บนโลหะท่ีมีทัว่โลก และวิธีการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์
บนโลหะท่ีนิยมใชเ้คลือบบนโลหะในแต่ละบริษทั 
 

3. ผลการศึกษา 
การเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะมีการใช้ประโยชน์ท่ี

หลากหลาย ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ เช่น 
ผลิตภัณฑ์ส าหรับการปรุงอาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ ช้ินส่วน
อุตสาหกรรม เป็นตน้ ดงัรูปท่ี 1 โดยผิวเคลือบมีสมบติัเด่น ได้แก่ มีแรง
เสียดทานต ่า ทนความร้อน ทนต่อสารเคมี ทนต่อกรดและเบสและเป็น
ฉนวนไฟฟ้า      
 

    
  ก. ผลิตภณัฑส์ าหรับการปรุงอาหาร [2] ข. มีดท าอาหาร [3]                 

          
    ค. ช้ินส่วนในอุตสาหกรรม [4]             ง. อุปกรณ์ทางการแพทย ์[5] 

รูปท่ี 1  ผลิตภณัฑท่ี์มีการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ 
 

ฟลูออโรพอลิเมอร์เป็นพอลิเมอร์ท่ีนิยมน ามาเคลือบบนโลหะ
เพ่ือช่วยเพ่ิมสมบติัดา้นต่าง ๆ ให้กบัโลหะ  ทางบริษทัผูผ้ลิตไดมี้การผลิต
ฟลูออโรพอลิเมอร์หลายประเภท เช่น PTFE (Polytetrafluoroethylene) 
FEP (Fluorinated Ethylene Propylene)  PFA ( Perfluoroalkoxy)  แ ล ะ 
PVDF (Polyvinylidene Fluoride) โดยไดมี้การปรับส่วนผสมต่าง ๆ ของ

ฟลูออโรพอลิ เมอร์ เพ่ือให้ผิวเคลือบท่ีได้มีสมบัติ ท่ี ดีและมี ความ
หลากหลาย สอดคลอ้งกบัสมบติัท่ีตอ้งการในการใชง้านจริง  
 

กลุ่มบริษทัท่ีท าการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะ ทาง
ผูวิ้จยัไดแ้บ่งเป็น 3 กลุ่มคือ  

1. กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตฟลูออโรพอลิเมอร์ 
    กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตฟลูออโรพอลิเมอร์ท่ีไดท้  าการผลิตและจดั

หน่ายฟลูออโรพอลิเมอร์มีจ  านวน 5 บริษัท รายละเอียดบริษัทผู ้ผลิต
ฟลูออโรพอลิเมอร์แสดงในตารางท่ี 1 กลุ่มบริษทัประเภทน้ีได้ท  าการ
ผลิตฟลูออโรพอลิเมอร์ประเภทต่าง ๆ จดัจ าหน่ายทัว่โลก และไดท้  าการ
เคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  อีกทั้ งได้จ  าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ไปทัว่โลกอีกดว้ย ส าหรับ
ประเทศไทยยงัไม่มีบริษทัผูผ้ลิตฟลูออโรพอลิเมอร์ มีเพียงแต่การน าเขา้
มาจากบริษทัผูผ้ลิตฟลูออโรพอลิเมอร์ต่างประเทศเท่านั้น 

 
ตารางท่ี 1 บริษทัผูผ้ลิตฟลูออโรพอลิเมอร์ [6] 

บริษัทผู้ผลิต ช่ือทางการค้า ประเทศ 

บริษทั Dupont จ ากดั  Teflon™ สหรัฐอเมริกา 
บริษทั Withford จ  ากดั  Xylan® สหรัฐอเมริกา 
บริษทั 3M จ ากดั  Dyneon™ สหรัฐอเมริกา 
บริษทั Daikin จ ากดั  Neoflon™ สหรัฐอเมริกา 
บริษทั Solvay จ ากดั  Algofon® เบลเยีย่ม 

 
2. กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตผลิตภณัฑท่ี์มีการเคลือบฟลูออโร 

พอลิเมอร์ 
    กลุ่มบริษทัผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเคลือบฟลูออโรพอลิ

เมอร์ เป็นกลุ่มบริษทัท่ีไดซ้ื้อฟลูออโรพอลิเมอร์จากบริษทัผูผ้ลิต  โดยน า
ฟลูออโรพอลิเมอร์มาท าการเคลือบบนผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ และจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการเคลือบแล้ว  บริษทัผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเคลือบ
ฟลูออโรพอลิเมอร์มีจ านวนมากและประเภทของผลิตภัณฑ์มีความ
หลากหลาย บริษัทกลุ่มน้ีกระจายอยู่ทั่วโลก ตัวอย่างบริษัทผู ้ผลิต
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์แสดงในตารางท่ี 2 บริษัท
กลุ่มน้ีได้ใช้อุปกรณ์เคลือบและเทคนิควิธีการเคลือบท่ีเหมาะสมกับ
ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาเคลือบ ส าหรับประเทศไทยบริษทักลุ่มน้ี
ไดท้  าการผลิตผลิตภณัฑท่ี์มีการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์หลายประเภท 
ซ่ึงผลิตภณัฑส่์วนมากคือ อุปกรณ์ส าหรับการปรุงอาหาร และยงัไม่มีการ
ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทยท่ี์เคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์และอุปกรณ์ท่ีมี
ขนาดเล็กท่ีเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ 
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ตารางท่ี 2 ตวัอยา่งบริษทัผูผ้ลิตผลิตภณัฑท่ี์มีการเคลือบฟลูออโร 
                  พอลิเมอร์    

บริษัทผู้ผลิต ประเทศ ผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบ 
ฟลูออโรพอลิเมอร์ 

บริษทั Meyer จ ากดั [7] สหรัฐอเมริกา 
ไทย 

อุปกรณ์ส าหรับการปรุง
อาหาร 

บริษทั Precision Coating จ ากดั [8]  สหรัฐอเมริกา อุปกรณ์ทางการแพทย ์ 
บริษทั Surface Solution Group 
จ ากดั [9] 

สหรัฐอเมริกา อุปกรณ์ทางการแพทย ์

บริษทั Feeton จ ากดั [10] จีน อุปกรณ์ส าหรับการปรุง
อาหาร 

บริษทั Zebra Thailand จ ากดั [11] ไทย  อุปกรณ์ส าหรับการปรุง
อาหาร 

 
3. กลุ่มบริษทัท่ีรับจา้งเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะ 
    กลุ่มบริษทัท่ีรับจ้างเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะ 

เป็นบริษทัท่ีซ้ือฟลูออโรพอลิเมอร์จากบริษทัผูผ้ลิต  ท  าการเคลือบฟลูออ
โรพอลิเมอร์บนช้ินงานตามความตอ้งการของลูกคา้ ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ท่ี
ไดท้  าการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์แบ่งเป็นกลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่   

- เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ไดแ้ก่ กระทะไฟฟ้า เตารีด หมอ้หุงขา้ว 
เป็นตน้  

- อุปกรณ์ส าหรับการปรุงอาหาร ไดแ้ก่ กระทะ แม่พิมพ์
ท  าขนม ตะแกรงยา่ง เป็นตน้ 

- ช้ินส่วนรถยนต ์ไดแ้ก่ น็อตขนาดใหญ่ ลูกสูบ เป็นตน้  
- ช้ินส่วนในอุตสาหกรรม เช่น แม่พิมพ ์ลูกกล้ิง ท่อ

สารเคมี เป็นตน้ 
- เคร่ืองมือแพทย ์เช่น ขดลวดน า (Guide Wire) ใบมีด

ผา่ตดั เป็นตน้  
 

ตวัอย่างรายช่ือบริษทัท่ีรับจา้งเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บน
โลหะและวิธีการเคลือบของแต่ละบริษทัแสดงในตารางท่ี 3 บริษทักลุ่มน้ี
ไดท้  าการเลือกประเภทฟลูออโรพอลิเมอร์และอุปกรณ์เคลือบท่ีเหมาะสม
กบัการเคลือบช้ินงานตามความตอ้งการของลูกคา้ วิธีการเคลือบฟลูออโร
พอลิเมอร์ลงบนโลหะท่ีนิยมใช้เทคนิค Spraying และ Electrospraying 
เหมาะกบัการเคลือบโลหะท่ีมีลกัษณะหลากหลาย ซ่ึงบริษทักลุ่มน้ีจะไม่
เปิดเผยขอ้มูลการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ลงบนโลหะท่ีมีความเฉพาะ  

ส าหรับประเทศไทยบริษทักลุ่มน้ียงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองเทคนิค
การเคลือบและอุปกรณ์เคลือบ โดยวิธีการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ลง
บนโลหะส าหรับประเทศไทยใช้วิธี  Spraying และ Electrospraying 
เท่านั้น ซ่ึงจากการสอบถามขอ้มูลจากบริษทั Special Coating (Thailand) 
จ  ากดั และ บริษทั Tefuron Industry จ  ากดั ไดบ้อกถึงวิธีการเคลือบฟลูออ
โรพอลิเมอร์ประเภท Dispersion บนโลหะ ดงัรูปท่ี 2 และวิธีการเคลือบ

ฟลูออโรพอลิเมอร์ประเภท Powder บนโลหะ ดงัรูปท่ี 3 ซ่ึงวิธีการเคลือบ
ทั้งสองน้ีเหมาะกบัวสัดุรองรับท่ีมีขนาดใหญ่เท่านั้น ส่งผลให้การเคลือบ
พอลิเมอร์บนโลหะสามารถเคลือบบนวสัดุรองรับบางประเภทเท่านั้น ซ่ึง
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการเคลือบท่ีได้ผลิตและจดัจ าหน่ายข้ึนภายในประเทศคือ 
อุปกรณ์ส าหรับการปรุงอาหารและช้ินส่วนในอุตสาหกรรมเท่านั้น ซ่ึงใน
ปัจจุบันยงัไม่มีการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะท่ีมีขนาดเล็ก 
โลหะท่ีมีความยาวต่อเน่ืองและอุปกรณ์ทางการแพทยข้ึ์นภายในประเทศ
ไทย 
 
ตารางท่ี 3 ตวัอยา่งบริษทัท่ีรับจา้งเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะ   

บริษัทผู้ผลิต ประเทศ วิธีการเคลือบ 

บริษทั Orion Industries 
จ ากดั [12] 

สหรัฐอเมริกา Spraying, 
Electrospraying 

บริษทั Metal Coatings 
จ ากดั [13] 

สหรัฐอเมริกา Spraying, 
Electrospraying 

บริษทั  Intec จ ากดั [14] สหรัฐอเมริกา Spraying, 
Electrospraying 

บริษทั Nippon Fusso จ ากดั 
[15] 

ญ่ีปุ่น เกาหลี   และไทย Spraying, 
Electrospraying 

บริษทั Coolmarta จ ากดั 
[16] 

สิงคโปร์ Spraying, 
Electrospraying 

บริษทั Coatec India จ ากดั 
[17] 

อินเดีย Spraying, 
Electrospraying 

บริษทั Special Coating 
(Thailand) จ  ากดั [18] 

ไทย Spraying, 
Electrospraying 

บริษทั Super Coat จ ากดั 
[19] 

ไทย Spraying, 
Electrospraying 

บริษทัณฏัฐนิช แอนด ์นิช
คุณ เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วสิ 
จ ากดั [20] 

ไทย Spraying, 
Electrospraying 

บริษทั Tefuron Industry 
จ  ากดั [21] 

ไทย Spraying, 
Electrospraying 

บริษทั พนัลา้น เทรดด้ิง 
จ ากดั [22] 

ไทย Spraying, 
Electrospraying 

บริษทั Uniplast Coating 
จ ากดั [23] 

ไทย Spraying, 
Electrospraying 

บริษทั Thaimet Coat จ ากดั 
[24] 

ไทย Spraying, 
Electrospraying 

 

 
รูปท่ี 2 ขั้นตอนการเคลือบ  Fluoropolymer Dispersion 
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รูปท่ี 3 ขั้นตอนการเคลือบ  Fluoropolymer Powder 

 
4. สรุปผล 

จากการศึกษาอุตสาหกรรมการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์ลง
บนโลหะ ได้จัดกลุ่มบริษัทท่ี เก่ียวข้องเป็น 3 กลุ่มบริษัท คือ กลุ่ม
บริษัทผู ้ผลิตฟลูออโรพอลิเมอร์ กลุ่มบริษัทผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีการ
เคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์และกลุ่มบริษทัท่ีรับจา้งเคลือบฟลูออโรพอลิ
เมอร์บนโลหะ ซ่ึงส าหรับประเทศไทยมีเพียงแต่กลุ่มบริษัทผู ้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์และกลุ่มบริษัทท่ีรับจ้าง
เคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะเท่านั้น อีกทั้งยงัมีขอ้จ ากดัในอุปกรณ์
เคลือบและเทคนิคการเคลือบดว้ย ซ่ึงสามารถเคลือบช้ินงานขนาดใหญ่ได้
เท่านั้น สรุปผลการศึกษาพบช่องว่างของอุตสาหกรรมการเคลือบฟลูออ
โรพอลิเมอร์ลงบนโลหะส าหรับประเทศไทย คือ ขาดบริษทัผูผ้ลิตฟลูออ
โรพอลิเมอร์ภายในประเทศ และพบโอกาสในการศึกษาเทคนิคเคลือบ
ฟลูออโรพอลิเมอร์บนโลหะท่ีมีลกัษณะเฉพาะ มีขนาดเล็กและมีความ
ยาวต่อเน่ือง เพ่ือน าไปผลิตเป็นอุปกรณ์เคลือบฟลูออโรพอลิเมอร์บน
โลหะท่ีมีลกัษณะดงักล่าวได ้ 
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