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การเปลี่ยนแปลงของบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทย 
กับโอกาสของผู้ผลิตไทยในกระแสการเติบโต 

 ในปจัจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทยเริ่มมีการเติบโตในอัตราที่ช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิแบบคงรปู (rigid plastic packaging) อนัเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดา้นประชากรและ
วถิชีวีติ รวมถงึบรรจุภณัฑพ์ืน้ฐาน เช่น ถุงหูหิว้ หลอดพลาสตกิทีม่แีนวโน้มถูกใชง้านน้อยลงจากกระแสรกัษ์
โลกและการรณรงคข์องภาครฐัและภาคเอกชน  

 อไีอซมีองว่าผูผ้ลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ ควรปรบักลยุทธใ์หเ้หมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง โดยปรบัลดสดัส่วน
การลงทุนในบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครัง้เดียวทิ้ง และควรเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในพลาสติกแบบอ่อนตัว 
(flexible packaging) ที่มมีูลค่าเพิม่ ซึ่งมกี าไรขัน้ต้นราว 20 % ในขณะที่ก าไรขัน้ต้นของพลาสติกแบบ
พื้นฐานมกี าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 5-10% รวมถึงการน านวตักรรมมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภณัฑ์ เช่น 
นวตักรรมควบคุมความชืน้ในบรรจุภณัฑ ์ควบคู่ไปกบัการปรบักลยุทธก์ารผลติและออกแบบบรรจุภณัฑห์รอื
ใชเ้มด็ bio-plastic เพื่อขึน้รปูบรรจภุณัฑเ์พื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
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รปูท่ี 1:ปริมาณการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติกเร่ิมมีอตัราการ
เติบโตท่ีช้าลง 

หน่วย: พนัลา้น 

 

ท่ีมา: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Woodmac, สถาบนัพลาสตกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและวิถีชีวิตของคนไทย ท าให้พลาสติกแบบอ่อนตัว (flexible plastic 
packaging) มีความต้องการมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัไดแ้ก่ 1) การเติบโตของความเป็นชุมชนเมอืง และการ
เพิม่ขึน้ของรายไดต่้อหวั ท าใหป้รมิาณการใชบ้รรจุภณัฑ ์โดยเฉพาะบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัอาหารและเครื่องดื่ม เพิม่ขึน้ 2) 
การขยายตวัของครวัเรอืนขนาดเลก็ เน่ืองจากจ านวนคนโสด และคู่สมรสทีไ่ม่มบีุตรมจี านวนมากขึน้ สง่ผลใหค้วามตอ้งการบรรจุ
ภณัฑแ์บบเฉพาะหน่วย (individual packaging) มากขึน้ โดยบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิจะมขีนาดเลก็ลงเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปรมิาณ
การบรโิภคสนิคา้ของสมาชกิในครวัเรอืน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดนิทาง  และ 3) การเตบิโตของสงัคมผูส้งูอายุ รวมไป
ถงึกระแสความใสใ่จดา้นสขุภาพและความปลอดภยัของผูบ้รโิภค ท าใหม้คีวามตอ้งการบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิทีร่กัษาความสดใหม่ 
สามารถยดือายุสนิคา้ใหน้านทีส่ดุ และรกัษาระดบัความรอ้นและความเยน็ของอาหารและเครื่องดื่ม โดยไม่มสีารปนเป้ือนออกมา
จากพลาสตกิ  

จากการเปลี่ยนแปลง 3 ดา้นดงักล่าว ท าให้ความต้องการใช้พลาสติกแบบอ่อนตวั (flexible plastic packaging) ของไทยมี
แนวโน้มสงูขึน้  เน่ืองจากบรรจุภณัฑด์งักล่าว มลีกัษณะเป็นแบบชัน้ฟิลม์หลายชัน้ (multilayer film) ซึง่มปีระโยชน์ในดา้นการทน
ความร้อนและความดนัสูง ทัง้ยงัสามารถพิมพ์ฉลากลงบนบรรจุภัณฑ์ได้  มีความแขง็แรง ความสะดวกในการห่อหุ้มสนิค้า 
สามารถขึน้รปูเป็นบรรจุภณัฑห์น่วยเลก็ๆ ได ้ง่ายต่อการใชง้าน และการขนส่ง เช่น ถุงแบบตัง้ได ้(stand - up pouches) ถุงซปิ 
(re - closable packs) 

 

กฎเกณฑ์ และมาตรการจากภาครัฐ เป็นปัจจัยผลักดันในการลดการใช้พลาสติกแบบพื้นฐาน และน าบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกหมุนเวียนมาใช้ใหม่มากข้ึน โดยรฐั ม ี3 เป้าหมายหลกัส าคญัทีจ่ะจดัการขยะพลาสตกิแบบบูรณาการคอื 

การใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตช้าลง 
แมว้่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
พลาสติกสามารถขยายตัวได้อย่าง
ต่อ เนื่ อ ง  โดยในช่ ว ง ปี  2008-2012  
ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกมี
อตัราการเติบโตถึง 7% ต่อปี และเริ่ม
ชะลอตัวลงเหลือ 3% ต่อปี ในช่วงปี 
2013-2017 โดยเมื่อศึกษาในสัดส่วน
ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้ว พบว่า 
ปริมาณการใช้พลาสติกคงรูป (rigid 
plastic pacakging) เริ่มมีอัตราการ
เตบิโตของการบรโิภคทีล่ดลงในช่วง 5 
ปีทีผ่่านมา ซึง่ปรมิาณดงักล่าวถูกแทนที่
ด้วยพลาสติกแบบอ่อนตัว  (flexible 
plastic packaging) 
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นอกจากนี้ ไทยยังมีความต้องการแผ่นฟิล์มเพื่อ
น า ไ ปผลิ ตพลาสติ ก แบบอ่ อนตั ว  ( flexible 
packaging) ที่มีมูลค่า ในปจัจุบนัไทยน าเขา้บรรจุภณัฑ์
พลาสติกประเภทฟิล์ม เช่น ถุงพลาสติกเสริมอะลูมิเนียม
ฟอยล์ประเภทปลอดเชื้อที่มีมูลค่าสูง ขณะที่เป็นผู้ส่งออก
สทุธบิรรจุภณัฑพ์ลาสตกิพืน้ฐาน เช่น ถุงพลาสตกิแบบหูหิว้ 
(shopping bag) ที่มีมูลค่าเพิ่มต ่า ท าให้เมื่อเปรยีบเทียบ
มูลค่าของพลาสติกต่อตนักบัประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสุทธใิน
เอเชยีอย่าง จนี เกาหล ีเวยีดนาม ไต้หวนั อนิโดนีเซยี และ
ญี่ปุ่น พบว่าไทยมคีวามเสยีเปรยีบในเชงิมูลค่าบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิต่อตนัมากทีสุ่ด และประเทศญี่ปุ่นมคีวามไดเ้ปรยีบ
ในเชิงมูลค่ามากที่สุด โดยสินค้าที่ญี่ ปุ่นส่งออกจะเป็น
แผ่นฟิลม์ทีม่หีลายชัน้ เพื่อผลติเป็นบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิชนิด
อ่อนตวั (flexible plastic packaging) (รูปที ่2)  ทัง้นี้ จงึเป็น
เป็นอีกหนึ่งโอกาสให้ผู้ประกอบการพัฒนาตลาดส าหรับ
แผ่นฟิล์มเพื่อใช้ส าหรับพลาสติกแบบอ่อนตัว  (flexible 
plastic packing) ทีย่งัมคีวามต้องการทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

ท่ีมา: การวเิคราะหโ์ดย EIC จากขอ้มลูของ Trade Map 

 

รปูท่ี 2: ไทยเสียเปรียบในเชิงมลูค่าต่อน ้าหนัก
ของบรรจภุณัฑพ์ลาสติกมากท่ีสดุเม่ือเทียบกบั

ประเทศผูส่้งออกรายอ่ืนในเอเชียปี 2017 

หน่วย: พนัดอลลารส์หรฐัฯ ต่อตนั 

1) ปรมิาณขยะพลาสตกิทีน่ าไปก าจดัจะตอ้งลดลง 2) การออกแบบและผลติผลติภณัฑพ์ลาสตกิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
และ 3) มกีารน าพลาสตกิกลบัมาใชห้ลงัการบรโิภค 60% ภายในปี 2021 ทัง้นี้ ภาครฐัจะมกีารทบทวนแนวคดิการจดัเกบ็ภาษี
หรอืค่าธรรมเนียมจากการใช้บรรจุภณัฑ์พลาสติก เช่น ภาษีถุงพลาสติก หรอืภาษีห่อหุ้มผลิตภณัฑ์ นอกจากนี้  กรมควบคุม
มลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไดล้งนามบนัทกึความร่วมมอื (MOU) ใหบ้รษิทัผลติน ้าดื่มเลกิหุม้ฝาขวด
ดว้ยพลาสตกิ (cap seal) โดยมเีป้าหมายในการลดปรมิาณขยะพลาสตกิใหไ้ดปี้ละ 520 ตนั หรอืมคีวามยาว 260,000 กโิลเมตร 
คดิเป็นความยาวรอบโลกถงึ 6.5 รอบ ตัง้แต่ 1 เมษายน 2018 

ในสว่นของกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข ไดป้ระกาศยกเลกิการใชถุ้งพลาสตกิส าหรบัใส่ยาทุกหน่วยงานในสงักดั ซึง่จะ
เริม่ในวนัที ่1 ตุลาคม 2018 ซึง่มาตรการน้ีจะช่วยลดการใชถุ้งพลาสตกิของโรงพยาบาลในสงักดัของกรมการแพทยถ์งึปีละกว่า 9 
ลา้นใบ นอกจากนี้ ยงัมกีารรณรงคล์ดการใชบ้รรจุภณัฑพ์ลาสตกิพืน้ฐานในภาคเอกชนของไทย เช่น Tops daily จดักจิกรรมรบั
คะแนนสะสมเพิม่ เมื่อซือ้สนิคา้ในรา้นโดยไม่รบัถุงพลาสตกิ SCB จดักจิกรรมรณรงคล์ดการใชข้วดน ้าพลาสตกิแบบใชค้รัง้เดยีว
ทิง้ ดว้ยการแจกขวดน ้าพลาสตกิทีส่ามารถน ากลบัมาใช้ซ ้าใหแ้ก่พนกังาน  

อไีอซมีองว่ามาตรการของทัง้ภาครฐัและเอกชน ดงัทีก่ล่าวขา้งต้น แมว้่าในระยะสัน้จะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการไม่มากนัก 
เน่ืองจากคนไทยมกีารใชถุ้งพลาสตกิปีละ 7 พนัลา้นใบ แต่หากภาครฐัปฏบิตัติามเป้าหมายไดส้ าเรจ็ในการน าพลาสตกิกลบัมาใช้
หลงัการบรโิภค 60% ตามที่กล่าวขา้งต้น ประกอบกบักระแสการลดการใชพ้ลาสติกแบบครัง้เดยีว  จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลติ
บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิแบบพืน้ฐานแบบบรโิภคครัง้เดยีว (single use) อย่างถุงหหูิว้ ขวดน ้าพลาสตกิแบบพืน้ฐาน จากปรมิาณการ
ใชท้ีช่ะลอตวัลงอย่างมนียัส าคญัในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 การสรา้งนวตักรรมใหก้บับรรจุ
ภณัฑพ์ลาสตกิจะท าใหผู้ป้ระกอบการมผีลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างและอาจเพิม่ยอดขายไดใ้นอนาคต ทัง้นี้ ตวัอย่างของนวตักรรมเพื่อ
ตอบโจทยแ์นวโน้มของการใสใ่จต่อสขุภาพมากขึน้ เช่น Active Packaging ช่วยรกัษาคุณภาพอาหาร และยดือายุการเกบ็รกัษา
ผลติภณัฑ ์จากการใชก้ระบวนการต่างๆ โดยการ ดูดออกซเิจน การควบคุมความชืน้ การดูดหรอืปล่อยคารบ์อนไดออกไซดอ์นั
เน่ืองมาจากแบคทเีรยีหรอืราบางประเภททีป่ล่อยออกมาระหว่างการเจรญิเตบิโต   

ส าหรบัในต่างประเทศ ได้เน้นนวตักรรมเพื่อสิง่แวดล้อมในการใช้พลาสติกชีวภาพ โดยยุโรปตะวนัตกเป็นผู้บรโิภคพลาสติก
ชวีภาพรายใหญ่ที่สุดของภูมภิาค โดยในปี 2017 มปีรมิาณการใชพ้ลาสตกิชวีภาพถงึ 500,000 ตนั หรอืครึง่หนึ่งของความ
ต้องการทัว่โลก คดิเป็นอตัราการเตบิโตเฉลี่ยปี 2012-2017 ราว18% ปจัจยัของการเตบิโตนัน้มาดจากการไดร้บัการสนับสนุน
จากกฎระเบยีบภาครฐัและความตระหนักและความใส่ใจในสิง่แวดล้อมของประชาชน โดยยุโรปพรอ้มประกาศยกเลกิการใช้
พลาสตกิแบบ single-use ภายในปี 2025   

จากตวัอย่างดงักล่าวสะทอ้นไดว้่าถงึเวลาแลว้ทีท่ีผู่ป้ระกอบการไทยตอ้งปรบัตวัโดยน านวตักรรมเขา้มาช่วยในการปรบัปรุงสนิคา้
ทัง้ในดา้นของประโยชน์การใชง้านทีต่อบโจทยผ์ูบ้รโิภคมากขึน้โดยใช ้ flexible plastic packaging  และการใชพ้ลาสตกิชวีภาพ
เพื่อสรา้งโอกาสใหธุ้รกจิสามารถเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนื  
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