7 สิงหาคม 2018

การเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทย
กับโอกาสของผู้ผลิตไทยในกระแสการเติบโต
ในป จั จุ บ ัน อุ ต สาหกรรมบรรจุ ภ ัณ ฑ์พ ลาสติก ไทยเริ่ม มีก ารเติบ โตในอัต ราที่ช้ า ลง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแบบคงรูป (rigid plastic packaging) อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและ
วิถชี วี ติ รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์พน้ื ฐาน เช่น ถุงหูหว้ิ หลอดพลาสติกทีม่ แี นวโน้มถูกใช้งานน้อยลงจากกระแสรักษ์
โลกและการรณรงค์ของภาครัฐและภาคเอกชน
อีไอซีมองว่าผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก ควรปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง โดยปรับลดสัดส่วน
การลงทุน ในบรรจุภ ัณ ฑ์ประเภทใช้ค รัง้ เดียวทิ้ง และควรเพิ่มสัดส่ ว นการลงทุนในพลาสติก แบบอ่ อ นตัว
(flexible packaging) ที่มมี ูลค่าเพิม่ ซึ่งมีกาไรขัน้ ต้นราว 20 % ในขณะที่กาไรขัน้ ต้นของพลาสติก แบบ
พื้นฐานมีก าไรขัน้ ต้น อยู่ท่ี 5-10% รวมถึง การน านวัต กรรมมาช่ ว ยสร้างมูล ค่ าเพิ่ ม ให้กับผลิต ภัณ ฑ์ เช่ น
นวัตกรรมควบคุมความชืน้ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ ควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์การผลิตและออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์หรือ
ใช้เม็ด bio-plastic เพื่อขึน้ รูปบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
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การใช้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตช้าลง
แม้ว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติ ก สามารถขยายตั ว ได้ อ ย่ า ง
ต่ อเนื่ อง โดยใ นช่ วง ปี 2008-2012
ปริม าณการใช้บ รรจุ ภั ณ ฑ์พ ลาสติก มี
อัตราการเติบโตถึง 7% ต่อปี และเริ่ม
ชะลอตัวลงเหลือ 3% ต่ อปี ในช่วงปี
2013-2017 โดยเมื่อ ศึ ก ษาในสัด ส่ ว น
ของบรรจุ ภัณ ฑ์ พ ลาสติ ก แล้ ว พบว่ า
ปริ ม าณการใช้ พ ลาสติ ก คงรู ป (rigid
plastic pacakging) เริ่ม มีอ ัต ราการ
เติบโตของการบริโภคทีล่ ดลงในช่วง 5
ปี ทผ่ี ่านมา ซึง่ ปริมาณดังกล่าวถูกแทนที่
ด้ ว ยพลาสติ ก แบบอ่ อ นตั ว (flexible
plastic packaging)

รูปที่ 1:ปริ มาณการใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กเริ่ มมีอตั ราการ
เติ บโตที่ช้าลง
หน่วย: พันล้าน

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Woodmac, สถาบันพลาสติก

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและวิถีชีวิตของคนไทย ทาให้พลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible plastic
packaging) มีความต้องการมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคัญได้แก่ 1) การเติบโตของความเป็ นชุมชนเมือง และการ
เพิม่ ขึน้ ของรายได้ต่อหัว ทาให้ปริมาณการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ โดยเฉพาะบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับอาหารและเครื่องดื่ม เพิม่ ขึน้ 2)
การขยายตัวของครัวเรือนขนาดเล็ก เนื่องจากจานวนคนโสด และคู่สมรสทีไ่ ม่มบี ุตรมีจานวนมากขึน้ ส่งผลให้ความต้องการบรรจุ
ภัณฑ์แบบเฉพาะหน่ วย (individual packaging) มากขึน้ โดยบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณ
การบริโภคสินค้าของสมาชิกในครัวเรือน เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทาง และ 3) การเติบโตของสังคมผูส้ งู อายุ รวมไป
ถึงกระแสความใส่ใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค ทาให้มคี วามต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีร่ กั ษาความสดใหม่
สามารถยืดอายุสนิ ค้าให้นานทีส่ ดุ และรักษาระดับความร้อนและความเย็นของอาหารและเครื่องดื่ม โดยไม่มสี ารปนเปื้ อนออกมา
จากพลาสติก
จากการเปลี่ยนแปลง 3 ด้านดังกล่าว ทาให้ความต้องการใช้พลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible plastic packaging) ของไทยมี
แนวโน้มสูงขึน้ เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว มีลกั ษณะเป็ นแบบชัน้ ฟิลม์ หลายชัน้ (multilayer film) ซึง่ มีประโยชน์ในด้านการทน
ความร้อนและความดันสูง ทัง้ ยังสามารถพิมพ์ฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์ได้ มีความแข็งแรง ความสะดวกในการห่อหุ้มสินค้า
สามารถขึน้ รูปเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์หน่วยเล็กๆ ได้ ง่ายต่อการใช้งาน และการขนส่ง เช่น ถุงแบบตัง้ ได้ (stand - up pouches) ถุงซิป
(re - closable packs)

กฎเกณฑ์ และมาตรการจากภาครัฐ เป็นปัจจัยผลักดันในการลดการใช้พลาสติกแบบพื้นฐาน และนาบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกหมุนเวียนมาใช้ใหม่มากขึ้น โดยรัฐ มี 3 เป้าหมายหลักสาคัญทีจ่ ะจัดการขยะพลาสติกแบบบูรณาการคือ
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1) ปริมาณขยะพลาสติกทีน่ าไปกาจัดจะต้องลดลง 2) การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้
และ 3) มีการนาพลาสติกกลับมาใช้หลังการบริโภค 60% ภายในปี 2021 ทัง้ นี้ ภาครัฐจะมีการทบทวนแนวคิดการจัดเก็บภาษี
หรือค่าธรรมเนียมจากการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก เช่น ภาษีถุงพลาสติก หรือภาษีห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ให้บริษทั ผลิตน้ าดื่มเลิกหุม้ ฝาขวด
ด้วยพลาสติก (cap seal) โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะพลาสติกให้ได้ปีละ 520 ตัน หรือมีความยาว 260,000 กิโลเมตร
คิดเป็ นความยาวรอบโลกถึง 6.5 รอบ ตัง้ แต่ 1 เมษายน 2018
ในส่วนของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกสาหรับใส่ยาทุกหน่ วยงานในสังกัด ซึง่ จะ
เริม่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2018 ซึง่ มาตรการนี้จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกของโรงพยาบาลในสังกัดของกรมการแพทย์ถงึ ปี ละกว่า 9
ล้านใบ นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกพืน้ ฐานในภาคเอกชนของไทย เช่น Tops daily จัดกิจกรรมรับ
คะแนนสะสมเพิม่ เมื่อซือ้ สินค้าในร้านโดยไม่รบั ถุงพลาสติก SCB จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ขวดน้ าพลาสติกแบบใช้ครัง้ เดียว
ทิง้ ด้วยการแจกขวดน้าพลาสติกทีส่ ามารถนากลับมาใช้ซ้าให้แก่พนักงาน
อีไอซีมองว่ามาตรการของทัง้ ภาครัฐและเอกชน ดังทีก่ ล่าวข้างต้น แม้ว่าในระยะสัน้ จะส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการไม่มากนัก
เนื่องจากคนไทยมีการใช้ถุงพลาสติกปี ละ 7 พันล้านใบ แต่หากภาครัฐปฏิบตั ติ ามเป้าหมายได้สาเร็จในการนาพลาสติกกลับมาใช้
หลังการบริโภค 60% ตามที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับกระแสการลดการใช้พลาสติกแบบครัง้ เดียว จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกแบบพืน้ ฐานแบบบริโภคครัง้ เดียว (single use) อย่างถุงหูหว้ิ ขวดน้าพลาสติกแบบพืน้ ฐาน จากปริมาณการ
ใช้ทช่ี ะลอตัวลงอย่างมีนยั สาคัญในอนาคต

นอกจากนี้ ไทยยังมีความต้องการแผ่นฟิล์มเพื่อ
น าไปผ ลิ ต พ ลาสติ กแบบอ่ อ นตั ว ( flexible
packaging) ที่มีมูลค่า ในปจั จุบนั ไทยนาเข้าบรรจุภณั ฑ์
พลาสติก ประเภทฟิ ล์ม เช่ น ถุ ง พลาสติก เสริม อะลูมิเ นี ย ม
ฟอยล์ประเภทปลอดเชื้อ ที่มีมูลค่า สูง ขณะที่เป็ น ผู้ส่งออก
สุทธิบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกพืน้ ฐาน เช่น ถุงพลาสติกแบบหูหว้ิ
(shopping bag) ที่มีมูลค่าเพิ่มต่ า ทาให้เมื่อเปรียบเทียบ
มูลค่าของพลาสติกต่อตันกับประเทศที่เป็ นผู้ส่งออกสุทธิใน
เอเชียอย่าง จีน เกาหลี เวียดนาม ไต้หวัน อินโดนีเซีย และ
ญี่ปุ่น พบว่าไทยมีความเสียเปรียบในเชิงมูลค่าบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกต่อตันมากทีส่ ุด และประเทศญี่ปุ่นมีความได้เปรียบ
ในเชิ ง มู ล ค่ า มากที่ สุ ด โดยสิน ค้ า ที่ ญ่ี ปุ่ น ส่ ง ออกจะเป็ น
แผ่นฟิลม์ ทีม่ หี ลายชัน้ เพื่อผลิตเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิด
อ่อนตัว (flexible plastic packaging) (รูปที่ 2) ทัง้ นี้ จึงเป็ น
เป็ น อีก หนึ่ ง โอกาสให้ผู้ป ระกอบการพัฒ นาตลาดส าหรับ
แผ่ น ฟิ ล์มเพื่อ ใช้สาหรับพลาสติก แบบอ่อ นตัว (flexible
plastic packing) ทีย่ งั มีความต้องการทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

รูปที่ 2: ไทยเสียเปรียบในเชิ งมูลค่าต่ อน้าหนัก
ของบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กมากที่สดุ เมื่อเทียบกับ
ประเทศผูส้ ่งออกรายอื่นในเอเชียปี 2017
หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Trade Map

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any
representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly
disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views
and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not
represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

นวัตกรรมจะมีส่วนช่วยสร้างความยั่งยืนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก การสร้างนวัตกรรมให้กบั บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกจะทาให้ผปู้ ระกอบการมีผลิตภัณฑ์ทแ่ี ตกต่างและอาจเพิม่ ยอดขายได้ในอนาคต ทัง้ นี้ ตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์แนวโน้มของการใส่ใจต่อสุขภาพมากขึน้ เช่น Active Packaging ช่วยรักษาคุณภาพอาหาร และยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ จากการใช้กระบวนการต่างๆ โดยการ ดูดออกซิเจน การควบคุมความชืน้ การดูดหรือปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อนั
เนื่องมาจากแบคทีเรียหรือราบางประเภททีป่ ล่อยออกมาระหว่างการเจริญเติบโต
สาหรับในต่างประเทศ ได้เน้นนวัตกรรมเพื่อสิง่ แวดล้อมในการใช้พลาสติกชีวภาพ โดยยุโรปตะวันตกเป็ นผู้บริโภคพลาสติก
ชีวภาพรายใหญ่ท่สี ุดของภูมภิ าค โดยในปี 2017 มีปริมาณการใช้พลาสติกชีวภาพถึง 500,000 ตัน หรือครึง่ หนึ่งของความ
ต้องการทัวโลก
่
คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลี่ยปี 2012-2017 ราว18% ปจั จัยของการเติบโตนัน้ มาดจากการได้รบั การสนับสนุ น
จากกฎระเบียบภาครัฐและความตระหนักและความใส่ใจในสิง่ แวดล้อมของประชาชน โดยยุโรปพร้อมประกาศยกเลิกการใช้
พลาสติกแบบ single-use ภายในปี 2025
จากตัวอย่างดังกล่าวสะท้อนได้ว่าถึงเวลาแล้วทีท่ ผ่ี ปู้ ระกอบการไทยต้องปรับตัวโดยนานวัตกรรมเข้ามาช่วยในการปรับปรุงสินค้า
ทัง้ ในด้านของประโยชน์การใช้งานทีต่ อบโจทย์ผบู้ ริโภคมากขึน้ โดยใช้ flexible plastic packaging และการใช้พลาสติกชีวภาพ
เพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยังยื
่ น
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