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คํานํา 

รายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ฉบับน้ีเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาราย 
บุคคลของข้าราชการภายใต้ระบบกําลังคนคุณภาพ ของ สศอ. รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์
และแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย ทราบถึงศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองในระยะต่อไป  

การจัดทํารายงานการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สําเร็จลุล่วงได้เกิดจากความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูล ความรู้ และข้อคิดเห็นต่าง ๆ เป็นอย่างดีของหลายฝ่าย  ทั้งน้ี ผู้จัดทําขอขอบคุณทุกฝ่าย 
ที่เ ก่ียวข้องมา ณ โอกาสน้ี และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป และองค์กรต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมบรรจุภัณฑ์ 4 
ประเภท ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ จากการศึกษา พบว่า  

1. บรรจุภัณฑ์กระดาษ มีสัดส่วนการผลิตมากที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่อง
กระดาษลูกฟูก เพ่ือการขนส่ง (ร้อยละ 70) มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 7,400 ล้านบาท สําหรับต้นทุนการผลิตที่
มีสัดส่วนมากที่สุด คือ วัตถุดิบประเภทกระดาษ (ร้อยละ 60-80) มีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิตของ
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ โดยผู้ผลิตรายเล็กยังขาดศักยภาพการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต 

2. บรรจุภัณฑ์พลาสติก มีปริมาณการผลิตเป็นอันดับ 2 และมีแนวโน้มความต้องการในตลาดเพ่ิมขึ้น 
โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน เน่ืองจากตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย และช่วยประหยัดต้นทุน
การขนส่งสินค้า มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 39,000 ล้านบาท และจากการศึกษา RCA ยังพบว่า เป็นบรรจุภัณฑ์
ที่มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย เน่ืองจากมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้หลายประเภท
และมีคุณภาพสูง  

3. บรรจุภัณฑ์แก้ว มีแนวโน้มการผลิตลดลงอย่างต่อเน่ือง ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90) นําไปใช้
ในอุตสาหกรรมอาหาร มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 1,600 ล้านบาท สําหรับจุดแข็งของอุตสาหกรรม เช่น ผู้ผลิตมี
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพการผลิตสูง ดังน้ันควรมุ่งเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรองรับอุตสาหกรรมยาและ
เวชภัณฑ์ ซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง 

4. บรรจุภัณฑ์โลหะ มีสัดส่วนการผลิตน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืน โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80) ถูกนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร มีมูลค่าส่งออกประมาณ 16,000 ล้าน
บาท และมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก เน่ืองจากมีจุดแข็งด้านศักยภาพการผลิต โดย
ผู้ประกอบการมีการรวมตัวในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง 

นอกจากน้ีผลการศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สามารถสรุปแนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง เช่น 
Intelligent Packaging  เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางกระแสโลก  การส่งเสริมความสามารถของบุคลากรด้านการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์สู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยกระดับ
มาตรฐานผลิ ต ภัณฑ์บรรจุ ภัณ ฑ์  และห้ อ งป ฏิ บั ติการทดสอบ  และ เตรี ยมความพร้ อมของระบบ 
โลจิสติกส์ภายในประเทศ เพ่ือให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทําหน้าที่เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนสําหรับอุตสาหกรรม
สาขาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. บทน า  
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนส าหรับอุตสาหกรรมหลากหลายสาขา เน่ืองจาก

ผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อเพื่อป้องกันความเสียหายของสินค้า ในระหว่าง
การขนส่งและการจ าหน่าย นอกจากน้ีบรรจุภัณฑ์ยังเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยการ
สร้างภาพลักษณ์ สร้างการจดจ าแก่ผู้บริโภค ในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์ยังสามารถท าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่
ผู้บริโภคในรูปแบบ Intelligent Packaging ได้อีกด้วย อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของ
ผู้สูงอายุ (Universal Design) บรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์แสดงความสดของอาหาร บรรจุภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์แสดง
ชัดเจนเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุ เป็นต้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถตอบสนอง  
ความต้องการที่หลากหลายและเป็นได้มากกว่าการบรรจุหีบห่อ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ให้อุตสาหกรรมไทย “มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคล่ือนด้วยปัญญาและเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก”  
ซึ่งมี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ เป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (จ าแนกเป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย) และยังจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และสนับสนุน โดยอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมกลุ่มน้ี  ในการขับเคล่ือนและพัฒนากลุ่ม
อุตสาหกรรมดังกล่าวจะด าเนินการปฏิรูปอุตสาหกรรมเดิมไปเป็นอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่มีการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมากขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังน้ัน การ
พัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จึงต้องส่งเสริมนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับกระแสโลก (Mega Trend) และตอบสนองความต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 

ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึง
สถานการณ์การผลิต การตลาด รวมถึงขีดความสามารถในการแข่งขันปัจจุบัน ซ่ึงสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการพิจารณาการวางแผนธุรกิจส าหรับผู้ประกอบการ และประกอบการวิเคราะห์นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ืองในระยะต่อไปเป็น 

1.1  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑใ์นประเทศไทย 
2. เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอุตสาหกรรมที่เก่ียวเน่ือง 

1.2  กรอบการด าเนินงานและขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จะท าการศึกษาบรรจุภัณฑ์โดยจ าแนกตาม

วัสดุหลักที่นิยมใช้ในการผลิต จ านวน 4 ประเภท ได้แก่ กระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ ซึ่งกรอบการด าเนินงาน
และขอบเขตการศึกษา ประกอบด้วย 
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1. ศึกษา และรวบรวมข้อมูล จ านวนผู้ประกอบการ โครงสร้างอุตสาหกรรม เทคโนโลยี 
การผลิตในประเทศและต่างประเทศ   

2. วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ปริมาณการผลิตและจ าหน่าย
ในประเทศ การน าเข้า-ส่งออก โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสม  

3. วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วยเครื่องมือหรือทฤษฎีที่
เหมาะสม  

4. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ  

1.3  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงสถานการณ์และแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในประเทศ 
2. มีข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์นโยบายและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายประเทศไทย 4.0 

2. ภาพรวมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์ หมายถึง ส่ิงห่อหุ้มหรือภาชนะที่ใช้เพื่อการป้องกันผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย การ

ขนส่งผลิตภัณฑ์ ช่วยอ านวยความสะดวกในการขนส่งและการเก็บรักษา รวมถึงมีส่วนในการเพิ่มคุณค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์โดยการสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้า และสร้างการจดจ าต่อผู้บริโภค 

การผลิตบรรจุภัณฑ์ ต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปะ กล่าวคือ ในการ
เลือกใช้และการผลิตบรรจุภัณฑ์ต้องค านึงถึงปฏิกิริยาระหว่างภาชนะบรรจุกับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ รวมถึงผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม ต้นทุนและประสิทธิภาพของระบบการบรรจุ ต้นทุนของวัสดุทางการบรรจุ รวมถึงรูปแบบและสีสัน
ที่สะดุดตา ซึ่งจะช่วยในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ ดังน้ัน หากการออกแบบสามารถพิจารณาองค์ประกอบดังที่กล่าวมา
จะท าให้ได้ภาชนะบรรจุซึ่งมีน้ าหนักเบาและต้นทุนต่ า ในขณะเดียวกันมีรูปแบบสวยงาม และแข็งแรงเพียงพอที่จะ
รักษาสภาพผลิตภัณฑ์ภายในได้ 

2.1 โครงสร้างอุตสาหกรรม 

2.1.1  บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
 บรรจุภัณฑ์กระดาษ มีสัดส่วนการผลิตมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์ประเภท 

อ่ืน ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 42 เน่ืองจากมีน้ าหนักเบา ป้องกันการกระแทกได้ดี ซึ่งการใช้งานบรรจุภัณฑ์กระดาษส่วน
ใหญ่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ  โดยแบ่งสัดส่วนเป็นบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อการขนส่ง ประมาณร้อยละ 
70 บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งเพื่อการขายปลีก ประมาณร้อยละ 20 และประเภทอ่ืน ๆ เช่น ฉลาก ถังกระดาษ 
ถุงกระดาษ ประมาณร้อยละ 10 หากเป็นในส่วนบรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ นิยมใช้ร่วมกับวัสดุชนิดอ่ืนที่มีคุณสมบัติ
แตกต่างกันต้ังแต่ 2 ชนิด หรือมากกว่ามาประกอบกัน เช่น กระดาษผสมพลาสติก กระดาษผสมอะลูมิเนียม 
กระดาษผสมพลาสติกและอะลูมิเนียม ซึ่งสามารถน ามาใช้บรรจุอาหาร และเครื่องด่ืมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเช้ือด้วย
ความร้อนได้ 

 วัตถุดิบ 
 วัตถุดิบหลักในการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ คือ กระดาษชนิดต่าง ๆ เช่น กระดาษแข็ง 

กระดาษคราฟท์ อย่างไรก็ตาม การเลือกวัตถุดิบส าหรับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้สัมผัสอาหาร และบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร 
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มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เน่ืองจากกล่องบรรจุอาหารที่สัมผัสกับอาหารโดยตรงต้องใช้กระดาษที่เป็นกระดาษ
ส าหรับบรรจุอาหาร (Food Grade) ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการกลุ่ม SCG Packaging สามารถผลิตกระดาษ
ส าหรับบรรจุอาหาร (Food Grade) และบรรจุภัณฑ์กระดาษบรรจุอาหารในรูปแบบที่หลากหลาย  

 วัตถุดิบอื่น ๆ เช่น พลาสติกอะลูมิเนียม ซึ่งใช้ในการเคลือบ (Laminate)  

 โครงสร้างต้นทุน  
ต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ จ าแนกตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ค่าวัตถุดิบ ได้แก่ กระดาษ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60-80 
2. ค่าแรงงาน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3-5 
3. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 15-37 

2.1.2 บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีแนวโน้มความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นมาก ตามการเติบโต

ของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง และด้วยวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป รวมถึงช่วงวัยของผู้บริโภคที่ต่างกัน ส่งผลให้ความต้องการ 
บรรจุภัณฑ์เปล่ียนแปลงตาม ผู้ผลิตจึงต้องปรับเปล่ียนรูปแบบและพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์ที่พกพาสะดวก (Portable) บรรจุภัณฑ์ประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ ง 
(Disposable packaging) ขณะที่ ผู้ผลิตจะให้ความส าคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสร้างกระแสการ
บริโภคในรูปแบบใหม่ ๆ  

 บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่นิยมใช้งานแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก
แบบแข็งหรือคงรูป เช่น ขวด PET (ขวดใส) ขวดขุ่น (HDPE) กระปุกพลาสติกแข็ง  บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด 
กึ่งแข็งกึ่งอ่อน เช่น กล่องพลาสติกผนังบาง หลอดบีบพลาสติก ถาดพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบอ่อน 
เช่น ถุงต้ังพลาสติก (Pouch) ซองหรือห่อพลาสติก โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนมีแนวโน้มเติบโตมากที่สุด 
เน่ืองจากสามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย และสามารถประหยัดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้อีกด้วย 

 นอกจากน้ีในปัจจุบันบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีลักษณะเป็นแบบหลายช้ัน (Multilayer) มาก
ขึ้นแตกต่างจากในอดีตที่เป็นแบบช้ันเดียว เน่ืองจากพลาสติกแต่ละประเภทมีคุณสมบัติเด่นที่แตกต่างกัน ดังน้ัน
เพื่อลดข้อด้อยของพลาสติกจึงมีการน าเอาพลาสติกหลายประเภทมาใช้ร่วมกันซึ่งท าโดยวิธีการลามิเนต  คือ การ
น าเอาวัสดุหลายประเภทมาประกบกันเพื่อให้ได้คุณสมบัติของการป้องกันเพิ่มสูงขึ้น 

 วัตถุดิบ 
 วัตถุดิบส าคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก คือ เม็ดพลาสติก ซึ่งในประเทศไทยนิยม

ใช้หลายประเภทขึ้ นอ ยู่กับคุณ สมบั ติที่ ต้องการ เช่น  โพ ลี เอธิ ลีน (Polyethylene; PE) โพ ลี โพ รพิ ลีน 
(Polypropylene; PP)  โพ ลี ไวนิลคลอไรด์  (Polyvinyl Chloride; PVC)  โพ ลีสไตรีน  (Polystyrene; PS) 
โพ ลี เอ ไม ด์ (Polyamide; PA) โพ ลี เอ ธิ ลี น เท เร ฟ ท า เล ต (Polyethylene Terephthalate; PET) แ ล ะ 
โพลิไวนิลลิดีนคลอไรด์(Polyvinylidene chloride; PVDC) เป็นต้น  โดยวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นเม็ดพลาสติก
ภายในประเทศ 
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 กระบวนการผลิต 
 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะน าเม็ดพลาสติกมาแปรรูป ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่ ง

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกมีหลายประเภทโดยกระบวนการผลิตหลักที่ใช้ ได้แก ่การผลิตแผ่นฟิล์ม (Film 
extrusion) การเป่าขึ้นรูป (Blow Molding) การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) และการขึ้นรูปด้วยความร้อน 
(Thermoforming) ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1.  กระบวนการผลิตฟิล์ม (Film Extrusion) มีกระบวนการผลิตแยกย่อยแบ่งเป็น 
 - Blow Film Extrusion เป็นกระบวนการน าฟิล์มมาเช่ือมและตัดแต่งให้เป็นรูปร่าง

ต่าง ๆ เช่น ถุงร้อน/เย็น ถุงพลาสติกต่าง ๆ 
 - Co-Extrusion/Lamination Extrusion กระบวนการผลิตฟิล์มที่มีหลายช้ันหรือ 

น าฟิล์มมาเคลือบผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฟิล์ม เช่น ถุงมันฝรั่งกรอบ ถุงบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ถุงใส่กาแฟ 
 - Slit & Woven เป็นกระบวนการน าฟิล์มมาตัดเป็นเส้นแล้วมาทอเป็นกระสอบ เช่น 

กระสอบพลาสติกใส่ข้าวสาร 
 - Thin Film Casting จากฟิล์มชนิดต่าง ๆ สามารถน าไปขึ้นรูปเป็นซอง เช่น ซองซิล 

2-4 ด้าน ซองต้ัง ซองตัดซิป ซองซิลก้น เป็นต้น 
2. กระบวนการเป่าขึ้นรูปขวด (Blow Molding) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัสดุกลวง

และมีปากแคบ เช่น ขวดและภาชนะบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ มีกระบวนการผลิตหลายแบบ ดังต่อไปน้ี 
 - Extrusion Blow Molding การอัดรีดเป่าขึ้นรูปที่มีรอยต่อที่คอและก้นของภาชนะ

ผลิตภัณฑ์ เช่น ขวดน้ าด่ืมสีขาวขุ่น 
 - Injection Blow Molding การอัดรีดเป่าขึ้นรูปที่ ไม่มีรอยต่อที่คอและก้นของ

ภาชนะผลิตภัณฑ์ เช่น ขวดน้ าใสผลิตภัณฑ์ทรงกระบอกท่ีมีจุดปมเล็กใต้ขวด 
 - Injection Stretch Molding เป็นการฉีดเป่าที่มีการดึงโพลิเมอร์บนแกนให้ยืดออก

ตามแนวแกนของแม่พิมพ์ในขณะเป่าลม เช่น ถังน้ าด่ืมขนาด 20 ลิตร ขวดน้ าอัดลม  
3. การขึ้นรูปร้อน (Thermoforming) เป็นการให้ความร้อนบนแผ่นฟิ ล์มหรือแผ่น

พลาสติกแล้วใช้แรงบังคับให้ได้รูปทรงตามแบบที่ต้องการ เช่น ถาดขนม 

โครงสร้างต้นทุน 
ต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก จ าแนกตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ค่าวัตถุดิบ ได้แก่ เม็ดพลาสติก คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 60-70 
2. ค่าแรงงาน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10-20 
3. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต เช่น ค่าพลังงาน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 7-10 

จากโครงสร้างต้นทุนการผลิต พบว่า ต้นทุนของเม็ดพลาสติกมีสัดส่วนมาก ท าให้การ
เปล่ียนแปลงของราคาเม็ดพลาสติกมีผลกระทบอย่างมากต่อการผลิต ราคา และความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
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2.1.3 บรรจุภัณฑ์แก้ว 
 บรรจุภัณฑ์แก้ว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมานาน เน่ืองจากมีความคงทน

ต่อความร้อน ทนความเป็นกรด-ด่างและสารละลาย สามารถมองเห็นสินค้าที่อยู่ด้านในบรรจุภัณฑ์ได้ รวมถึง
สามารถน ากลับมารีไซเคิลได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม บรรจุภัณฑ์แก้วมีข้อด้อยหลายประการ เช่น มีน้ าหนักมาก  
แตกได้ และต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง จึงจ าเป็นต้องส่ังซื้อในปริมาณมากเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด  

 บรรจุภัณฑ์แก้ว สามารถแบ่งประเภทตามการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ขวดแก้ว 
และกระปุกแก้ว หากพิจารณาสัดส่วนการผลิต พบว่า ประมาณร้อยละ 90 ของปริมาณขวดแก้วที่ผลิต ถูกน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีสัดส่วนการใช้งาน ดังน้ี บรรจุเครื่องด่ืม เช่น น้ าอัดลม น้ าผลไม้ เบียร์ เหล้า ร้อยละ 60 
รองลงมา คือ บรรจุอาหาร เช่น เครื่องเทศ ซอสปรุงรส ร้อยละ 27 และผักและผลไม้ ร้อยละ 13 ส่วนขวดแก้วที่เหลือ 
ร้อยละ 10 ถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง และเภสัชภัณฑ์  

 วัตถุดิบ 
 วัตถุดิบส าคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว ประกอบด้วย  
 1. ทรายแก้ว (Silica Sand) ทรายแก้วที่น ามาใช้ต้องมีจ านวนซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) 

อย่างน้อยร้อยละ 99.5 และปริมาณเหล็กออกไซด์ (Fe2O3) น้อยกว่าร้อยละ 0.04 เมื่อน าทรายแก้วมาเผาให้ร้อน 
ที่อุณหภูมิสูงมากจนหลอมละลายและทิ้งให้เย็นลงจะกลายเป็นแก้ว ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องผสมโซดาแอส (Soda 
Ash) เพื่อช่วยให้ทรายหลอมละลายได้เร็วขึ้น แหล่งทรายแก้วที่ส าคัญในประเทศไทย ได้แก่ บริเวณจังหวัดระยอง 
จันทบุรี ตราด และสงขลา อย่างไรก็ตาม ทรายแก้วในประเทศไทยมีจ านวนน้อยลงจ าเป็นต้องมีการน าเข้าบางส่วน
จากต่างประเทศ 

 2. โซดาแอช (Soda ash) หรือโซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate: Na2CO3) มี
คุณสมบัติช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมเหลว ท าให้สามารถขึ้นรูปแก้วที่หลอมละลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรง
ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น  

 3. หินปูน (Limestone) หรือแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นวัตถุดิบที่ช่วยให้แก้วมี
คุณสมบัติดีขึ้น แหล่งหินปูนที่ส าคัญในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสระบุรี  

 4. หินฟันม้า มีคุณสมบัติในการเพิ่มความคงทนของเน้ือแก้ว 
 5. เศษแก้วแตก (Broken Glass) หรือมีช่ือทางการค้าว่า Cullet มีคุณสมบัติในการ

หลอมละลายเร็ว เป็นส่วนผสมที่ช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมแก้ว รวมถึงลดพลังงานในการหลอม ปัจจุบันผู้ผลิตมี
การพัฒนาการผลิตแก้วให้มีการใช้เศษแก้วแตกในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 50-75 (ขึ้นกับชนิดของแก้ว) 
เพื่อทดแทนการใช้ทรายแก้ว 

 6. สารที่ท าให้เกิดสี เพื่อให้แก้วมีสีตามที่ต้องการ เช่น ทองแดงออกไซด์ (CuO) ให้สี
เขียว  เหล็กออกไซด์ (FeO) ให้สีชา เป็นต้น 

 กระบวนการผลิต 
 ในการผลิตขวดแก้ว จะท าการผลิตตลอด 24 ช่ัวโมง เน่ืองจากการท าให้อุณหภูมิใน

เตาเผาสูงถึงระดับมากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ต้องใช้พลังงานสูงและเวลานาน ดังน้ัน เพื่อเป็นการประหยัด
ต้นทนุจึงต้องผลิตต่อเน่ือง  
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 กระบวนการผลิตขวดแก้ว สามารถสรุปได้ดังน้ี 
1. ขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมเป็นการท าความสะอาดวัตถุ ดิบ  เช่น ทรายแก้วหิน 

โดโลไมท์ หินฟันม้า โซดาแอช และเศษแก้วใช้แล้ว น าไปบดให้ละเอียด ช่ังน้ าหนักตามอัตราส่วนที่ต้องการแล้วน ามา
ผสมกันในเครื่องโม่ 

2. ขั้นตอนการหลอมแก้ว เป็นการน าวัตถุดิบทั้งหมดเข้าเตาหลอม โดยอุณหภูมิที่ใช้ใน
การหลอมแก้วประมาณ  1,400-1,600 องศาเซลเซียส ซึ่งใช้ความร้อนจากน้ ามันเตา กระแสไฟฟ้า หรือก๊าซ
ธรรมชาติ 

3. ขั้นตอนการขึ้นรูป ซึ่งวัตถุดิบที่หลอมละลายแล้ว หรือเรียกว่า น้ าแก้ว จะไหลผ่านคอ
เตา และท าการควบคุมอุณหภูมิให้เหลือ 1,000-1,200 องศาเซลเซียส จากน้ันน้ าแก้วจะถูกตัดเป็นก้อนตามขนาด
น้ าหนักของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ จากน้ันจะน าไปขึ้นรูป ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น 3 วิธี ได้แก่ 

- Blow and Blow (B&B) เป็นการขึ้นรูป parison ด้วยการใช้ลมแรงสูงเป่าอัดน้ า
แก้วให้เป็นรูปทรงตามแบบเบ้าปากและเบ้า blank และส่งไปยัง mould เพื่อเป่าอีกครั้งให้ได้รูปร่างสุดท้ายของ
บรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ วิธีน้ีใช้กับบรรจุภัณฑ์ปากแคบ เช่น ขวดเบียร์ ขวดเหล้า ขวดน้ าอัดลม  

- Press and Blow (P&B) เป็นการขึ้นรูป parison ด้วยการใช้เดือยโลหะกดลงบน
แม่พิมพ์ อัดน้ าแก้วให้ได้รูปร่างตามแบบเบ้าปากและเบ้า blank แล้วส่งไปยัง mould โดยใช้เทคนิคการเป่า วิธีน้ี
ใช้กับบรรจุภัณฑ์ขวดปากกว้าง เช่น ขวดบรรจุอาหาร ขวดเครื่องด่ืม ขวดซุปไก่  

- Narrow neck press & Blow (NNPB) เป็นการขึ้นรูปด้วยการใช้เดือยโลหะกดลง
บนแม่พิมพ์ เหมือนกับวิธี P&B แต่แตกต่างที่วิธี NNPB มีขนาดปากขวดแคบ บรรจุภัณฑ์ที่ข้ึนรูปมีน้ าหนักเบา และ
มีความบาง ดังน้ันจึงเหมาะกับบรรจุภัณฑ์ประเภทที่ใช้ครั้งเดียว 

4. ขั้นตอนการอบช้ินงานที่ผลิตแล้ว  การเย็นตัวถ้าเร็วเกินไปอาจจะท าให้ช้ินงานช ารุด
แตกร้าว ดังน้ันจึงต้องปล่อยให้การเย็นตัวเป็นอย่างช้า ๆ เพื่อเป็นการลดความเครียดในเน้ือแก้วโดยให้ช้ินงาน
เคล่ือนผ่านเตาอบ ซึ่งปกติจะยาวประมาณ 20 เมตร โดยมีอุณหภูมิที่หัวเตาประมาณ 600 องศาเซลเซียส และที่
ปลายเตาอบจะมีอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส 

5. ขั้นตกแต่ง เป็นขบวนการขั้นสุดท้าย เช่น การเคลือบสี การเจียรนัย หรือการประทับตรา 

 ขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วโดยทั่วไประหว่างโรงงานขนาดใหญ่และเล็กจะคล้ายกัน แต่
แตกต่างกันที่เทคโนโลยีการขึ้นรูป และการอบ โดยเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่น าเข้าจากต่างประเทศ ในด้าน
เทคโนโลยีการผลิตมีการเปล่ียนแปลงน้อยมาก โดยปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแก้วน้ าหนักเบาเพิ่มขึ้น  

 โครงสร้างต้นทุน 
ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์แก้ว จ าแนกตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ค่าวัตถุดิบ ได้แก่ ทรายแก้ว และเศษแก้วแตก คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 30-40 
2. ค่าแรงงาน  คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 10 
3. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ร้อยละ 50  
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จากโครงสร้างต้นทุนการผลิตจะเห็นได้ว่า ต้องใช้พลังงานค่อนข้างมาก ด้วยเหตุน้ีเมื่อ
ราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตขวดแก้วเป็นอย่างมาก ผู้ผลิตจึงต้องแสวงหา
แหล่งพลังงานใหม่ที่มีราคาถูกกว่า เช่น การใช้ก๊าซ LPG หรือก๊าซ NGV เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ผลิตมีการน า
เศษแก้วเข้ามาใช้แทนทรายแก้วมากขึ้น จะท าให้ผู้ผลิตสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานลงได้ประมาณร้อยละ 10-15 
เน่ืองจากเศษแก้วมีจุดหลอมละลายต่ ากว่าทรายแก้ว จึงท าให้ใช้พลังงานในการหลอมละลายวัตถุดิบลดลง 

2.1.4 บรรจุภัณฑ์โลหะ 
 บรรจุภัณฑ์โลหะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมานาน เน่ืองจากมีความแข็งแรง 

ป้องกันการซึมผ่านของอากาศและความช้ืนได้ดี ผลิตและบรรจุได้เร็ว ราคาไม่สูงมากนัก สามารถบรรจุได้ทั้ง
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร และในงานอุตสาหกรรม 

 บรรจุภัณฑ์โลหะ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์โลหะส าหรับ
บรรจุอาหาร และบรรจุภัณฑ์โลหะส าหรับสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร เช่น สี น้ ามันเครื่อง แป้ง ขี้ผ้ึง เป็นต้น หากพิจารณา
สัดส่วนการผลิต พบว่า บรรจุภัณฑ์โลหะประมาณร้อยละ 80 ถูกน ามาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยแบ่งสัดส่วน
การใช้งาน ดังน้ี บรรจุอาหารกระป๋อง ประมาณร้อยละ 31 รองลงมา คือ บรรจุเครื่องด่ืม ร้อยละ 22 และผักและ
ผลไม้กระป๋อง ร้อยละ 16  

 
รูปที่ 1 สัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์โลหะ 
ที่มา ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 วัตถุดิบ 
 วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตกระป๋อง ได้แก่ แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก  แผ่นเหล็กไม่เคลือบ
ดีบุก ซ่ึงกระป๋องโลหะผลิตจากเหล็กทั้ง 2 ประเภท มีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 70 และแผ่นอะลูมิเนียม มีสัดส่วน 
ร้อยละ 30 
 1. แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tin Plate) เป็นแผ่นเหล็กด า (Black-Plate) ที่มีความหนา 
ระหว่าง 0.15–0.5 มิลลิเมตร น ามาเคลือบผิวหน้าเดียวหรือทั้งสองหน้าด้วยดีบุก เพื่อให้ทนต่อการผุกร่อน และไม่
เป็นพิษ  เหล็กชนิดน้ีจึงเหมาะสมที่จะใช้ในบรรจุภัณฑ์ส าหรับผักและผลไม้กระป๋อง กาแฟกระป๋อง ซึ่งข้อดีของ

อาหาร, 31 

เคร่ืองด่ืม, 22 

ผักและผลไม้, 16 

ฝาโลหะ, 10 

นม, 6 

กระป๋องสเปรย์, 4 

ปี บ, 3 
อ่ืน ,ๆ 3 

สัดส่วนการ  ้บรรจุภัณฑ์โลหะ

อาหาร เคร่ืองด่ืม ผักและผลไม้ ฝาโลหะ นม กระป๋องสเปรย์ ปี บ อ่ืน ๆ
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กระป๋องที่ท าจากเหล็กเคลือบดีบุก คือ มีน้ าหนักที่เบา มีความแข็งแรง เหมาะส าหรับการขนส่งและเก็บรักษา
สามารถพิมพ์ลายบนกระป๋องได้สวยงาม และมีราคาถูกกว่าอลูมิเนียม เมื่อใช้งานแล้วสามารถน าไปรีไซเคิลได้โดย
ไม่ลดคุณภาพของเหล็ก 
 2. แผ่นเหล็กไม่เคลือบดีบุก (Tin Free Steel, TFS) เป็นแผ่นเหล็กด าที่น ามาเคลือบด้วย
สารอ่ืนแทนดีบุก เพื่อลดต้นทุนการผลิต  การใช้เหล็กไม่เคลือบดีบุกเหมาะส าหรับบรรจุภัณฑ์โลหะที่มีขนาดไม่
ใหญ่มากซึ่งสามารถปั มขึ้นรูปได้  ในปัจจุบันมีการเคลือบอยู่ 3 แบบ คือ 
 1) การเคลือบด้วยสารผสมฟอสเฟตและโครเมต เป็นฟิล์มบาง ๆ ใช้ท ากระป๋องบรรจุ
เบียร์ น้ าผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว 
 2) การเคลือบด้วยอะลูมิเนียม สามารถทดต่อการกัดกร่อนเน่ืองจากความช้ืนได้ดี 
แต่ไม่สามารถใช้กับอาหารที่มีความเป็นกรดหรือด่างสูง 
 3)  การเคลือบด้วยโครเมียมและโครเมียมออกไซด์ เพื่อให้สามารถป้องกันการกัด
กร่อนได้ดี นิยมใช้ท ากระป๋องบรรจุอาหารทะเล ปลากระป๋อง นมข้นหวาน เป็นต้น 
 3. แผ่นอะลูมิเนียม โดยอะลูมิเนียมที่นิยมน ามาใช้ ได้แก่ อะลูมิเนียม และโลหะผสมของ 
อะลูมิเนียม  มีคุณสมบัติเด่น คือ น้ าหนักเบา ทนการกัดกร่อนสูง นิยมน าไปใช้ท ากระป๋องแบบ 2 ช้ิน  ส าหรับ
บรรจุน้ าอัดลมและเบียร์ ฝาชนิดที่มีห่วงเพื่อให้เปิดง่าย เช่น ฝาอาหารกระป๋อง ฝาน้ าอัดลม ส่วนกระป๋อง
อะลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium Foil) เป็นการน าอะลูมิเนียมมาท าให้เป็นแผ่นบาง โดยทั่วไปมีความหนาไม่เกิน 
0.15 มิลลิเมตร นิยมใช้ในการผลิตถาดบรรจุอาหาร ถุง เป็นต้น 
 นอกจากวัตถุดิบหลักดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่ต้องบรรจุอาหารหรือเครื่องด่ืมที่มีการกัด
กร่อนสูง กระป๋องจะต้องถูกเคลือบแล็กเกอร์ก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างโลหะ
และอาหารที่อาจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงสีและรสชาติอาหร หรือท าให้กระป๋องเกิดกัดกร่อนได้ อย่างไรก็ตาม 
เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค วัตถุดิบทุกชนิดจะต้องเป็นช้ันคุณภาพที่สัมผัสอาหารได้ และได้คุณภาพตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่าน้ัน  
 ส าหรับแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี หรือแผ่นเหล็กกัลวาไนซ์ (galvanized plate) หรือ
เรียกทั่วไปว่า “แผ่นสังกะสี” จะไม่ใช้ท ากระป๋องบรรจุอาหารอย่างเด็ดขาด เน่ืองจากมีโลหะหนักประเภทสังกะสี
และตะกั่ว ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย แต่ใช้เป็นกระป๋องและถังบรรจุผลิตภัณฑ์ท่ีมิใช่อาหารได้ดี เน่ืองจากมีราคาถูกกว่า
แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก 

   กระบวนการผลิต 
   การผลิตกระป๋องโลหะ แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 
   1. กระป๋อง 3 ช้ิน ประกอบด้วยช้ินส่วน 3 ส่วน คือ ตัวกระป๋อง ฝาบน และ ก้นกระป๋อง 
ซึ่งนิยมผลิตด้วยแผ่นเหล็กทั้งทีเ่คลือบดีบุกและไม่เคลือบดีบุก กระป๋องแบบ 3 ช้ิน ต้องมีการเช่ือมตะเข็บข้างซึ่งใน
ปัจจุบันโรงงานผลิตกระป๋องใช้วิธีเช่ือมตะเข็บด้วยไฟฟ้า 
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รูปที่ 2 วิธีการผลิตกระป๋อง 3 ชิ้น 

2. กระป๋องแบบ 2 ช้ิน เป็นกระป๋องไร้ตะเข็บข้าง มีตัวกระป๋องและฝาล่างเป็นช้ิน
เดียวกันและมีฝาบนอีกหน่ึงช้ิน กระป๋องชนิดน้ีมีความแข็งแรง ทนต่อความร้อนและความดันในระหว่างการแปรรูป
ด้วยความร้อน (thermal processing) หรือในหม้อฆ่าเช้ือ (retort)  วิธีการขึ้นรูปกระป๋องแบบ 2 ช้ิน มี 3 วิธีการ
คือ กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั มครั้งเดียว (Drawn Can) กระป๋องขึ้นรูปโดยการปั ม 2 ครั้ง (Drawn and Redrawn 
Can; DRD Can) และกระป๋องขึ้นรูปโดยการปั มและรีดผนัง (Drawn and WallIroned Can ; DI Can) 

โครงสร้างต้นทุน 
ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์โลหะ จ าแนกตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ 

ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ค่าวัตถุดิบ ได้แก่ เหล็กหรืออลูมิเนียม คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 70-80  
2. ค่าแรงงาน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 3-5  
3. ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต เช่น ค่าพลังงาน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5-10 

ต้นทุนการผลิตจะผันแปรตามราคาวัตถุดิบเป็นหลัก ดังน้ันความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
จึงส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะเป็นอย่างมาก  ต้นทุนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมแบบ 2 ช้ิน จะต่ ากว่า
ต้นทุนการผลิตกระป๋องเหล็กแบบ 3 ช้ิน ประมาณร้อยละ 10 -15 เน่ืองจากใช้โลหะที่บางกว่าท าให้ผู้ผลิตสามารถ
ลดต้นทุนด้านวัตถุดิบซึ่งเป็นต้นทุนหลักลงได้ 

2.2 จ านวนผู้ประกอบการ 
 ปี 2559 มีจ านวนผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์ทุกประเภทรวมทั้งส้ิน 1,641 ราย โดยแบ่งตาม
ประเภท ดังน้ี บรรจุภัณฑ์กระดาษ จ านวน 403 ราย บรรจุภัณฑ์พลาสติก จ านวน 998 ราย บรรจุภัณฑ์แก้ว 
จ านวน 74 ราย และบรรจุภัณฑ์โลหะ จ านวน 166 ราย อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
จ านวนมากที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
หากจ าแนกประเภทย่อยของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท สามารถแสดงจ านวนผู้ประกอบการได้ ดังน้ี 
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 บรรจุภัณฑ์กระดาษ  
 มีผู้ประกอบการรวม 403 ราย แบ่งเป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก จ านวน 157 ราย  กล่อง
กระดาษแข็ง จ านวน 154 ราย และบรรจุภัณฑ์กระดาษอ่ืน ๆ เช่น ถุงกระดาษ ถุงกระดาษเคลือบ PP จ านวน 92 
ราย โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ ประมาณร้อยละ 10 เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่ง
บริษัทที่ เป็นผู้น าในการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษของประเทศไทย เช่น กลุ่มบริษัทสยามบรรจุภัณฑ์ (SCG 
Packaging) 
 บรรจุภัณฑ์พลาสติก  
 มีผู้ประกอบการรวม 998 ราย แบ่งเป็น ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัว จ านวน 435 ราย 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกคงรูป จ านวน 439 ราย และบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่ืน ๆ เช่น ถุงรองในชนิด HDPE กระสอบ
พลาสติก จ านวน 124 ราย โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ประมาณร้อยละ 70 เป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ส าหรับผู้ประกอบการรายใหญ่มีทั้งนักลงทุนไทย และการร่วมทุนกับต่างชาติ ตัวอย่าง
ผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จ ากัด บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก (มหาชน) 
จ ากัด บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 บรรจุภัณฑ์แก้ว  
 มีผู้ประกอบการรวม 74 ราย แบ่งเป็น ผู้ผลิตขวดแก้ว จ านวน 44 ราย และบรรจุภัณฑ์แก้ว
ชนิดอ่ืน ๆ เช่น โหลแก้วฝาเกลียว จ านวน 30 ราย อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูง 
จึงท าให้มีผู้ประกอบการน้อยราย ผู้ประกอบการส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการน าเข้าและส่งออก รวมทั้งจ าหน่ายปลีก
ในประเทศ 
 บรรจุภัณฑ์โลหะ  
 มีผู้ประกอบการรวม 166 ราย แบ่งเป็น ผู้ผลิตกระป๋องโลหะ จ านวน 72 ราย และบรรจุภัณฑ์
โลหะชนิดอ่ืน ๆ เช่น ซองต้ังได้  ปี บ จ านวน 94 ราย บรรจุภัณฑ์กระป๋องโลหะที่มีการใช้งานเป็นหลัก คือ กระป๋อง
เหล็กเคลือบดีบุก และกระป๋องอะลูมิเนียม 

 
รูปที่ 3 จ านวนผู้ประกอบการแบ่งตามประเภทบรรจุภัณฑ์ 

ที่มา ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

กระดาษ
2  

พลาสติก
 1 

แก้ว 
4 

โลหะ
1  

จ านวนผู้ประกอบการแบ่งตามประเภทบรรจุภัณฑ์  ราย 

กระดาษ

พลาสติก

แก้ว 

โลหะ
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2.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ นประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุประเภทต่าง ๆ ทั้งด้าน

ความปลอดภัย คุณภาพผลิตภัณฑ์ และด้านความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.3.1 กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ ประกอบด้วย 
 1) บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร 
 - ถ้วยกระดาษส าหรับเครื่องด่ืม 
 2) บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สัมผัสอาหาร 
  - กล่องกระดาษลูกฟูก 
2.3.2 กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก ประกอบด้วย 

1) บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร 
Bag/Sack 

- ถุงพลาสติกส าหรับบรรจุอาหาร 
- ถุงพลาสติกหิ้วรูปตัวยู 
- ถุงพลาสติกแบบกดปิด 
- ถุงพลาสติกใส่ขยะ 
- กระสอบพลาสติกส าหรับบรรจุอาหาร 

Box/Case 
- ลังพลาสติกส าหรับบรรจุผักและผลไม้ 

Container/Carrier 
- ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุนมและผลิตภัณฑ์นม 
- ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุน้ าบริโภค 
- ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุน้ ามันและไขมันบริโภค 
- ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหารส าหรับเตาไมโครเวฟ และส าหรับการอุ่นครั้งเดียว 
- ภาชนะพลาสติกส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจุดวาบไฟสูง 

Film/Sheet/Tape/Strip 
- ฟิล์มหดด้วยความร้อน 
- ฟิล์มพลาสติกส าหรับอาหารที่มีกรดอินทรีย์และน้ าบริโภค 
- ฟิล์มพลาสติกส าหรับนมและผลิตภัณฑ์นม 
- ฟิล์มพลาสติกส าหรับน้ ามันและไขมันบริโภค 

2)  บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
Bottle/Canteen 

-  ขวดพลาสติกส าหรับบรรจุยาเม็ดและแคปซูล 

2.3.3 กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วประกอบด้วย 
 1) บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร 
 - ขวดแก้วส าหรับเครื่องด่ืมประเภทอัดก๊าซ 
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 - ขวดแก้วบรรจุสุราชนิดฝาเกลียว 
 - ภาชนะแก้วที่ใช้กับอาหาร 
 2) บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
  - ขวดยาแก้วบรรจุยาน้ า 
  - ขวดยาแก้วส าหรับบรรจุยาน้ าที่ใช้รับประทาน ขนาดระบุ 2,000 ถึง 4,000 มล. 
  - ขวดยาแก้วบรรจุยาเม็ด 
  - ขวดแก้วส าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเช้ือที่ให้ทางหลอดเลือด 

2.3.4 กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะประกอบด้วย 
 1) บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร 
 - กระป๋องโลหะส าหรับบรรจุอาหาร 
 2) บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สัมผัสอาหาร 
  - กระป๋องแอโรซอล (กระป๋องสเปรย์อัดก๊าซ) 

2.4 เทคโนโลยีการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 ความต้องการบรรจุภัณฑ์ในตลาดโลก และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์
มุ่งเน้นไปที่ การพัฒนา “บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ” ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่เน้นความสะดวกสบายต่อผู้บริโภค 
มีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาผสมผสาน เช่น การใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) เข้ามาผสมผสาน
เพื่อให้บรรจุภัณฑ์สามารถส่ือสารกับผู้บริโภคได้อย่างสะดวก จากการส ารวจของ Smithers Pira ซึ่งเป็นองค์กร
ด้านอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ และการพิมพ์ พบว่า ในปี 2559 ตลาดบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะมีมูลค่าประมาณ 
5.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 8 และคาดว่าในปี 2564 จะมีมูลค่าขยายตัวเป็น 7.8 
พันล้านเหรียญสหรัฐ 
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองด้านความสะดวกสบายของ
ผู้บริโภค ด้านความปลอดภัย ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น 

1. เทคโนโลยี Ripe Sense packaging ผลงานของนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ 
บ่งบอกระดับความสุกของผลไม้ที่บรรจุอยู่ภายใน รวมถึงแสดงระยะเวลาการเก็บผลไม้ เทคโนโลยีน้ีนอกจากจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ลดความเสียหายของผลไม้บนช้ันวางที่เกิดจากการจับ บีบ เลือกผลไม้แล้ว ยังมี
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการช้ันวางสินค้าของซุปเปอร์มาเก็ตอีกด้วย  
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รูปที่ 4 บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะประเภท Ripe Sense packaging 

 

2. เทคโนโลยี Self-heating ซึ่งเป็นการพัฒนาให้กระป๋องบรรจุเครื่องด่ืม กล่องบรรจุอาหาร
พร้อมทาน สามารถร้อนหรืออุ่นได้ด้วยตัวเองโดยไม่จ าเป็นต้องอุ่นด้วยเตาความร้อนหรือไมโครเวฟ  

 

 
รูปที่ 5 บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะประเภท Self-heating packaging 

 

3. เทคโนโลยี Modified Atmosphere packaging ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถดูดซับกล่ิน
ได้ ในประเทศไทยมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทดังกล่าวเพื่อใช้ในการบรรจุทุเรียนปอกเปลือกเพื่อการส่งออก 
โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับทุเรียนแต่ละสายพันธ์ุ สามารถเก็บรักษาความสดใหม่ของทุเรียนได้นานถึง 2 เดือน 
สามารถตอบโต้กับผู้บริโภคผ่านฉลากบ่งช้ีความสด (Freshness Indicator) ที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ นอกจากน้ี
บรรจุภัณฑ์ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCPs ซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

 

 
รูปที่ 6 บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะประเภท Modified Atmosphere packaging 
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4. การพัฒนาฟิล์มและการเคลือบบริโภคได้ (Edible Films and Coatings) ถูกน าไปใชกับ
อาหาร เพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา ปองกันการเส่ือมทางกายภาพ ปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกล ปองกันการซึมผานของ
ไอน้ า กาซ และไขมัน เพิ่มคุณคาทางโภชนาการ ปรับปรุงเน้ือสัมผัส เปนตัวพาสารเติมแตง เชน สารปองกันการ
หืน สารยับย้ังจุลลินทรีย เปนตน ผลิตภัณฑอาหารที่ใชฟลมและการเคลือบริโภคได เชน ผักสด ผลไม เน้ือสัตว 
อาหารแปรรูป รวมถึงการใชในอุตสาหกรรมยา  

 
รูปที่ 7 บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะประเภท Edible Films and Coatings packaging 

 

5. การผสมผสานการผลิตบรรจุภัณฑ์กับเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากบรรจุภัณฑ์แบบ Organic 
light-emitting diodes (OLED)  ซึ่งฉลากดังกล่าวสามารถเปล่งแสงได้ ช่วยสร้างความดึงดูดสายตาของผู้บริโภคที่
มีต่อบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว 

 
รูปที่ 8 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี OLED 

 

6. การเชื่อมโยงบรรจุภัณฑ์กับเทคโนโลยี Near-Field Communication (NFC) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีการส่ือสารข้อมูลแบบไร้สายด้วยคล่ืนความถี่ในระยะใกล้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือส่ือสารข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคได้นอกเหนือจากข้อมูลที่อยู่บนฉลากที่ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์ นอกจากน้ียังใช้เป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริมการขายได้อีกด้วย  
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รูปที่ 9 บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะที่ใช้ Near-Field Communication (NFC) 

 

3. ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
 

บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ เป็นการผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเน่ืองในประเทศ เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง 
โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์แก้ว ซึ่งผลิตเพื่อใช้ในประเทศเกือบทั้งหมด เน่ืองจากข้อจ ากัดด้านต้นทุนการขนส่งที่สูงกว่า
บรรจุภัณฑ์ประเภทอ่ืน ดังน้ัน การส่งออกบรรจุภัณฑ์จะอยู่ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ช้ันในและกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อ
การขนส่งเป็นส่วนใหญ่ ในการส่งออกบรรจุภัณฑ์เปล่าส่วนใหญ่เป็นบรรจุภัณฑ์กระดาษ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก
บางประเภทไปยังตลาด CLMV ซึ่งสถานการณ์การผลิต การจ าหน่าย การส่งออก และการน าเข้าบรรจุภัณฑ์
ประเภทต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1 สถานการณ์การผลิตและการจ าหน่าย นประเทศ 
ปี 2558 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ในประเทศมีมูลค่ารวมประมาณ 450,000 ล้านบาท 

มูลค่าเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 70,829 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.7 โดยพบว่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
พลาสติกมีสัดส่วนมากที่สุด มีรายได้รวม 180,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41 ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ใน
ประเทศ รองลงมา คือ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ มีรายได้รวมประมาณ 140,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 36 ในขณะที่บรรจุภัณฑ์โลหะ มีรายได้รวมคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 และบรรจุภัณฑ์แก้วมีรายได้
รวม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6 ตามล าดับ 

หากพิจารณาปริมาณการผลิต ในปี 2559 พบว่า บรรจุภัณฑ์กระดาษ มีปริมาณการผลิตสูงที่สุด 
ประมาณ 2,130,130 ตัน รองลงมา คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก 1,714,430 ตัน บรรจุภัณฑ์แก้ว 822,429 ตัน และ
บรรจุภัณฑ์โลหะ 418,213 ตัน ตามล าดับ 

ส าหรับการจ าหน่ายในประเทศ พบว่า บรรจุภัณฑ์กระดาษมีการจ าหน่ายสูงที่สุด ประมาณ 
2,010,093 ตัน รองลงมา คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก 1,262,268 ตัน บรรจุภัณฑ์แก้ว 767,362 ตัน และบรรจุภัณฑ์
โลหะ 366,608 ตัน ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์แบ่งตามประเภทวัสดุ ระหว่างปี 2555-2559 

ปริมาณการผลิต ตัน  2555 2556 2557 2558 2559 
บรรจุภัณฑ์กระดาษ 1,978,438 2,065,522 2,134,555 2,108,728 2,130,130 

YOY -1.96 4.40 3.34 -1.21 1.01 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก 1,411,831 1,519,995 1,562,436 1,716,177 1,714,430 

YOY -2.16 7.66 2.79 9.84 -0.10 
บรรจุภัณฑ์แก้ว 1,380,281 1,259,970 1,048,062 823,647 822,429 

YOY 7.31 -8.72 -16.82 -21.41 -0.15 
บรรจุภัณฑ์โลหะ 558,832 526,548 465,721 438,988 418,213 

YOY -0.48 -5.78 -11.55 -5.74 -4.73 
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณการจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ในประเทศแบ่งตามประเภทวัสดุ ระหว่างปี 2555-2559 

ปริมาณการจ าหน่าย ตัน  2555 2556 2557 2558 2559 
บรรจุภัณฑ์กระดาษ 2,044,691 2,065,450 2,134,943 2,112,345 2,010,093 

YOY 0.75 1.02 3.36 -1.06 -4.84 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก 1,051,461 1,131,018 1,142,576 1,271,138 1,262,268 

YOY -2.59 7.57 1.02 11.25 -0.70 
บรรจุภัณฑ์แก้ว 1,355,255 1,220,017 1,044,953 828,656 767,362 

YOY 6.75 -9.98 -14.35 -20.70 -7.40 
บรรจุภัณฑ์โลหะ 634,171 609,673 557,555 376,203 366,608 

YOY -0.71 -3.86 -8.55 -32.53 -2.55 
 

 
รูปที่ 10 ปริมาณการผลิตแบ่งตามประเภทบรรจุภัณฑ์ 
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ปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์แก้ว บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์โลหะ
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ที่มา ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 

 

 
รูปที่ 11 ปริมาณการจ าหน่ายในประเทศแบ่งตามประเภทบรรจุภัณฑ์ 

ที่มา ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

บรรจุภัณฑ์แก้วมีแนวโน้มความต้องการลดลงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ช่วงปี 2555 ในขณะที่บรรจุภัณฑ์
พลาสติก ขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมใน
ประเทศ โดยบริษัท เสริมสุข จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเครื่องด่ืมน้ าอัดลมเป๊ปซี่ ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด
ร้อยละ 80 ของตลาดน้ าอัดลมในประเทศ ได้ส้ินสุดสัญญากับ เป๊ปซี่ โค จากสหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงปลายปี 2555  
และเป็ปซี่ โค ได้เปิดโรงงานผลิตเครื่องด่ืมเป็ปซี่เอง และเลือกใช้ขวดพลาสติก และกระป๋องเท่าน้ัน รวมถึง
อุตสาหกรรมในกลุ่มเครื่องด่ืมและอาหารแปรรูปอ่ืน ๆ เลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งในรูปแบบถุง และขวด
พลาสติก ทดแทนบรรจุภัณฑ์แก้วเน่ืองจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีน้ าหนักเบา สามารถลดต้นทุนการบรรจุและการ
ขนส่งได้ และมีการพัฒนาคุณภาพให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาให้มีคุณสมบัติในการ
ปกป้องสินค้าได้เทียบเท่าบรรจุภัณฑ์แก้ว โดยบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัวมีแนวโน้มการเติบโต ประมาณร้อยละ10 
เมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่ืน ๆ ส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ มีการผลิตขยายตัว ร้อยละ 1.01 
ส่วนใหญ่เป็นการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์
กระดาษทั้งหมด เน่ืองจากกล่องประเภทดังกล่าวสามารถใช้งานในการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทั้งในกลุ่ม
อาหารแปรรูป ยาและเวชภัณฑ์ สินค้าอุปโภค ของเล่นเด็ก และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนบรรจุภัณฑ์โลหะ มี
ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 4.73 และ 2.55 ตามล าดับ เป็นผลมาจากการ
ส่งออกอาหารบรรจุกระป๋องลดลง 

3.2 สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ 

การส่งออก 
การส่งออกบรรจุภัณฑ์ในปี 2559 มีมูลค่ารวม 64,146 ล้านบาท พบว่า บรรจุภัณฑ์กระดาษ มี

มูลค่า 7,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.19 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการส่งออกไปยังตลาด
ส าคัญในอาเซียน เช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษในตลาดดังกล่าวยังมีไม่
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เพียงพอกับความต้องการ ส าหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีการส่งออกสูงเป็นอันดับหน่ึงในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีมูลค่า 38,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.33 จากการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกอ่อนตัว
ส าหรับบรรจุอาหาร ซึ่งขยายตัวตามทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในจีน และกลุ่มประเทศในอาเซียน 
ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้น ในส่วนบรรจุภัณฑ์แก้ว มีมูลค่า 1,601 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 3.76 โดยส่วนใหญ่
ขยายตัวในตลาด CLMV เน่ืองจากข้อจ ากัดในการขนส่งที่มีน้ าหนักมาก และส้ินเปลืองพื้นที่ในการขนส่ง  ในขณะที่
บรรจุภัณฑ์โลหะ ขยายตัว ร้อยละ 2.06 โดยมีมูลค่า 16,311 ล้านบาท จากจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและคุณภาพของ
บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตได้ในประเทศไทย ซ่ึงเทียบเคียงมาตรฐานโลกโดยประเทศคู่ค้าหลัก คือ ส.ป.ป. ลาว และเมียนมา  

หากพิจารณาตลาดส่งออก พบว่า การส่งออกไปยังตลาด CLMV ขยายตัวค่อนข้างมากในกลุ่ม
บรรจุภัณฑ์กระดาษ บรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์แก้ว เป็นผลมาจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
รายใหญ่ของไทยมีการขยายการลงทุนในกลุ่มอาหารแปรรูป 

 

 
รูปที่ 12 กราฟแสดงมูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์ ปี 2553-2559 

 

การน าเข้า 
การน าเข้าบรรจุภัณฑ์ในปี 2559 มีมูลค่ารวม 31,389 ล้านบาท พบว่า บรรจุภัณฑ์กระดาษ  

มีมูลค่า 4,479 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 11.60 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากมีการใช้กระดาษที่ผลิตได้
ภายในประเทศมากข้ึน ประกอบกับความต้องการกล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น กลุ่ม
อาหารแปรรูป ลดลงตามทิศทางการส่งออกสินค้าดังกล่าว ในขณะที่การน าเข้าบรรจุภัณฑ์พลาสติก  
มีมูลค่า 20,369 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 18.95 จากการน าเข้ากล่องพลาสติก และกระสอบหรือถุง จาก
ประเทศจีน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย รวมถึงถุงพลาสติกเสริมอะลูมิเนียมฟอยล์ประเภทปลอดเช้ือ  เช่นเดียวกับการ
น าเข้าบรรจุภัณฑ์แก้วที่ขยายตัวร้อยละ 52.86 โดยมีมูลค่า 2,152 ล้านบาท เป็นการขยายตัวในส่วนของกลุ่มขวด
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แก้วคุณภาพสูงส าหรับบรรจุยาและสารเคมี  ส่วนบรรจุภัณฑ์โลหะ มีมูลค่าการน าเข้า 4,389 ล้านบาท ลดลง  
ร้อยละ 12.69 เน่ืองจากความต้องการกระป๋องโลหะของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารแปรรูป ที่
ลดลงตามแนวโน้มการส่งออกอาหารแปรรูปที่ชะลอตัว 

 

 
รูปที่ 13 กราฟแสดงมูลค่าการน าเข้าบรรจุภัณฑ์ ปี 2553-2559 

 

ตารางท่ี 3 มูลค่าการส่งออก-น าเข้าบรรจุภัณฑ์แบ่งตามประเภทวัสดุ ระหว่างปี 2555-2559 

ประเภท 
มูลค่าการส่งออก  ล้านบาท  มูลค่าการน าเข้า  ล้านบาท  

2555 2    2557 2558 2559 2555 2556 2557 2558 2559 
บรรจุภัณฑ์กระดาษ 5,679 5,642 5,9567 7,103 7,401 3,887 4,212 5,192 5,067 4,479 

YOY 24.97 -0.66 5.58 19.25 4.19 -21.74 8.35 23.28 -2.41 -11.60 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก 30,812 32,175 35,943 35,846 38,833 16,660 15,377 17,164 17,123 20,369 

YOY 8.90  4.42  11.71  -0.27 8.33  9.75   -7.70 11.62   -0.23 18.95  
บรรจุภัณฑ์แก้ว 1,066 1,524 1,626 1,543 1,601 3,951 1,940 1,423 1,408 2,152 

YOY -19.40 42.97  6.68  -5.13 3.76  247.86  -50.92 -26.59 -1.09 52.86  
บรรจุภัณฑ์โลหะ 9,529 9,081 9,072 15,981 16,311 9,504 5,765 5,311 5,027 4,389 

YOY 18.10  -4.70 -0.10 76.15  2.06  134.09  -39.35 -7.86 -5.35 -12.69 
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3.3 สถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของโลก 
  ปี 2560 ตลาดบรรจุภัณฑ์ของโลกมีมูลค่ารวมประมาณ 851,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หากแบ่ง
สัดส่วนตามประเภทวัสดุ พบว่า กลุ่มบรรจุภัณฑ์กระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด สัดส่วน ร้อยละ 36 คิด
เป็นมูลค่า 306,360 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์พลาสติก สัดส่วน ร้อยละ 34 คิดเป็นมูลค่า 
289,340 ล้านเหรียญสหรัฐ บรรจุภัณฑ์โลหะ มีสัดส่วน ร้อยละ 17 คิดเป็นมูลค่า 144,670 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
และบรรจุภัณฑ์แก้ว ร้อยละ 10 คิดเป็นมูลค่า 85,100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

 
รูปที่ 14 กราฟแสดงสัดส่วนตลาดบรรจุภัณฑ์ของโลก ปี 2560 

 
  หากแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ถูกน าไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร สัดส่วนร้อยละ 
38   เครื่องด่ืม ร้อยละ 18   ยาและเวชภัณฑ์ ร้อยละ 5  เครื่องส าอาง ร้อยละ 3 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 36  
 
 
 
 
 
 

   

  แนวโน้มตลาดบรรจุภัณฑ์ของโลก คาดว่า จะขยายตัวอย่างต่อเน่ืองที่ร้อยละ 2.9  และคาดว่า
จะมีมูลค่า 980,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2565  โดยต้ังแต่ปี 2561 เป็นต้นไป คาดว่า กระแสการออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของโลกจะมุ่งเน้นไปที่การเลือกใช้วัสดุประเภทพลาสติกชนิดกึ่งแข็งก่ึงอ่อน (Rigid Flexible 
Hybrids) และ วัสดุทดแทนจากธรรมชาติหรือชีวภาพ รวมไปถึงการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ
การออกแบบ การพิมพ์และการบรรจุ เพื่อส่งเสริมให้บรรจุภัณฑ์มีประโยชน์ สวยงาม และแตกต่าง โดยประเด็น
ด้านเทคโนโลยี และการออกแบบที่คาดว่าจะเป็นกระแสนิยมต้ังแต่ช่วงปีหน้าเป็นต้นไป ประกอบด้วย 

กระดาษ, 36%

พลาสติก, 34%

โลหะ, 17%

แก้ว, 10%

สัดส่วนตลาดบรรจุภัณฑ์

กระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว

อาหาร 38 % เครื่องดื่ม 18% ยาและเว ภัณฑ์   % เครื่องส าอาง 3 % 
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1. บรรจุภัณฑ์ที่น ากลับมาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ (Re-usable Containers) ซึ่งนักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จะออกแบบให้บรรจุภัณฑ์สามารถน าไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ได้ต่อไป ทั้งการน าไปใช้ตกแต่ง ใช้ใน
การศึกษา หรือ ใช้เพื่อความบันเทิง ตัวอย่างเช่น กล่องพิซซ่าซึ่ง Pizza Hut ร่วมมือกับบริษัท Novalia ในการน า
แผงวงจรรับสัมผัสต่าง ๆ พิมพ์ลงไปบนกล่องพิซซ่า ซึ่งหลังทานพิซซ่าเสร็จสามารถกางกล่องพิซซ่าออก  และ
เช่ือมต่อมันเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธและเปิดแอพ DJ ขึ้นมา ลูกค้าพิซซ่าก็สามารถ
เพลิดเพลินกับการเป็น DJ สแครทช์แผ่นได้ทันที  โดยอุตสาหกรรมที่มีโนวโน้มในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท
น ากลับมาใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ ได้แก่ อาหารส าเร็จรูป/พร้อมทาน  ของขวัญของตกแต่ง  

  
รูปที่ 1  Playable Dj Pizza Box 

2. บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Digital Packaging)   การผสมผสานระหว่างการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ร่วมกับอุปกรณ์ดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค โดยเทคโนโลยีคล่ืนส้ันแบบ
ไร้สายที่ นิยมใช้และมีแนวโน้มได้รับการพัฒนาเพิ่ มขึ้น เช่น Near-Field Communication (NFC), Radio 
Frequency Identification (RFID) และ Bluetooth low energy (BLE) โดยอุตสาหกรรมที่มีโนวโน้มในการ
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)  ยา  เครื่องด่ืม  และสินค้าออนไลน์ 

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Friendly Packaging Design)  
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ “เน้นการลดการใช้วัสดุให้มากที่สุด (Extreme Minimalism)” โดยจะเน้นความโดด
เด่นของตัวผลิตภัณฑ์ และย่ีห้อบนฉลากขนาดเล็กเท่าน้ัน “ใช้วัสดุทดแทนหรือวัสดุย่อยสลายได้ (Renewable or 
Biodegradable Materials” เช่น เย่ือไม้ ชานอ้อย ฟาง หรือเปลือกกุ้ง ทดแทนการใช้พลาสติก 

4. ความสามารถ นการแข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์  ได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ร่วมกับการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภท เพื่อน าไปใช้ในการวางแนวทางการพัฒนา และมาตรการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 
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4.1 การวิเคราะห์ดั นีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ  Revealed Comparative 
Advantage: RCA) 

การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในตลาดโลก โดยเปรียบเทียบ
กับประเทศในอาเซียนที่มีการส่งออกบรรจุภัณฑ์สูงที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และ
สิงคโปร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการความได้เปรียบทางการค้าในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ คือ “การวิเคราะห์ดัชนีความ
ได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA)” ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้เปรียบเทียบ
ความสามารถ หรือศักยภาพในการแข่งขันด้านการส่งออกในตลาดโลก ซึ่งสูตรการค านวณ ดังน้ี 

𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 =

𝑥𝑖𝑗

𝑋𝑖
𝑥𝑎𝑗

𝑋𝑎

⁄  

  

 โดยที่  𝑥𝑖𝑗 คือ  มูลค่าส่งออกสินค้าประเภท j ของประเทศ i ไปตลาดโลก 
   𝑋𝑖  คือ  มูลค่าส่งออกรวมของประเทศ i ไปตลาดโลก 
   𝑥𝑎𝑗 คือ  มูลค่าส่งออกสินค้าประเภทj ของโลก 
   𝑋𝑎 คือ  มูลค่าส่งออกรวมของโลก 

โดยค่า     𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗 > 1  หมายถึง มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
               𝑅𝐶𝐴𝑖𝑗  < 1  หมายถึง ไม่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

 ในการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงเปรียบทางการค้าของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จะพิจารณา  
บรรจุภัณฑ์  4 ประเภท คือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก (HS 3923.10  3923.21  3923.29  3923.30  3923.40  
3923.50 และ 3923.90)  บรรจุภัณฑ์กระดาษ (HS 4819.10  4819.20  4819.30 และ 4819.40)  บรรจุภัณฑ์
แก้ว (HS 7010.10  7010.20 และ 7010.90) และบรรจุภัณฑ์โลหะ (HS 7309 7310  7311  7419 7611  7612  
7613 และ 8309) โดยพิจารณาเปรียบเทียบการส่งออกไปยังตลาดโลกของ 5 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย 
สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย  ในช่วงปี 2555-2559  
 การส่งออกบรรจุภัณฑ์ของ 5 ประเทศอาเซียน ในปี 2559 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ไทย 
มีการส่งออกบรรจุภัณฑ์ไปยังตลาดโลกมากที่สุด โดยมีมูลค่าการส่งออก 2,131,830 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา 
ได้แก่ มาเลเซีย มูลค่าการส่งออก 1,399,720 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เวียดนาม มูลค่าการส่งออก 1,079,451 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ  อินโดนีเซีย มูลค่าการส่งออก 588,243 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  และสิงคโปร์ 549,762 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ตามล าดับ หากพิจารณาบรรจุภัณฑ์รายประเภท พบว่า ทั้ง 5 ประเทศ มีมูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์
กระดาษมากที่สุด ส่วนบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีมูลค่าการส่งออกน้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 4 มูลค่าการส่งออก-น าเข้าบรรจุภัณฑ์แบ่งตามประเภทวัสดุ ปี 2559 

ประเภท 
มูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลก  ล้านเหรียญสหรัฐฯ  

ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย 
บรรจุภัณฑ์กระดาษ 212,382  89,635   162,839   130,067 113,958    
บรรจุภัณฑ์พลาสติก 1,105,213   287,868   990,055 825,488   337,964 

บรรจุภัณฑ์แก้ว 45,361   9,144 44,574   17,397    32,925 
บรรจุภัณฑ์โลหะ  768,874   163,115   202,252   106,499   103,396  
รวมบรรจุภัณฑ์  2,131,830   549,762   1,399,720   1,079,451   588,243  

 

 
รูปที่ 1  กราฟแสดงมูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์ของ 5 ประเทศอาเซียนไปยังตลาดโลก ปี 2559 

 

หากพิจารณาดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) เพื่อวิเคราะห์ความได้เปรียบ
ของบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทของทั้ง 5 ประเทศ โดยจากการค านวณค่า RCA ในปี 2559 ของทั้ง 5 ประเทศ มีผล
การศึกษา ดังน้ี 

ตารางท่ี 5 ค่า RCA ของ 5 ประเทศ ในปี 2559 

ประเภท 
RCA 

ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย 
บรรจุภัณฑ์กระดาษ 0.81 0.22 0.70 0.50 0.64 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก 1.68 0.28 1.70 1.25 0.76 

บรรจุภัณฑ์แก้ว 0.36 0.05 0.40 0.14 0.38 
บรรจุภัณฑ์โลหะ 2.12 0.29 0.63 0.29 0.42 

บรรจุภัณฑ์ภาพรวม 1.51 0.25 1.12 0.76 0.62 

 -
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ผลการวิเคราะห์  เมื่อพิจารณาผลจากการศึกษาค่า RCA ของทั้ง 5 ประเทศ ในช่วงปี 2559 
พบว่า ไทย และมาเลเซีย มีความได้เปรียบในการส่งออกบรรจุภัณฑ์ภาพรวม รายละเอียดดังน้ี 

บรรจุภัณฑ์ที่มีความได้เปรียบในการส่งออกของไทย   
ไทยมีความได้เปรียบในการส่งออกบรรจุภัณฑ์ 2 ประเภท ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก และ 

บรรจุภัณฑ์โลหะ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมีจุดแข็งและความสามารถในการแข่งขัน ดังน้ี 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก   
1. ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกของไทยซึ่งผู้ผลิตของไทยมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถ

ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้หลายประเภทและมีคุณภาพสูง  
2. ข้อได้เปรียบด้านคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีน้ าหนักเบา ท าให้ต้นทุนการขนส่งไม่

มากนักเปรียบเทียบกับบจจุภัณฑ์ประเภทอ่ืน 
ตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ส าคัญของไทย ได้แก่ มาเลเซีย และเวียดนาม รวมถึง

ประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย  

บรรจุภัณฑ์โลหะ 
 ผู้ผลิตในประเทศมีความสามาถในการผลิตบรรจุภัณฑ์โลหะที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง เป็นไปตาม
มาตรฐานกฎระเบียบข้อก าหนดด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์สากล ส่งผลให้สินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุด คือ 
กระป๋องส าหรับบรรจุอาหาร  

ตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์โลหะที่ส าคัญของไทย ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย เมียนมา และ
ฟิลิปปินส์  

บรรจุภัณฑ์ที่มีความได้เปรียบในการส่งออกของมาเลเซีย 
มาเลเซียมีความได้เปรียบในการส่งออกบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งมาเลเซียมีข้อได้เปรียบ ดังน้ี  
1. ต้นทุนวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกราคาไม่สูง เน่ืองจากมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เข้มแข็ง 
2. มีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เน่ืองจากมีการร่วมทุนกับ

ผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศ 
3. มีการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าที่ดี 

 

4.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
นอกจากการศึกษาความได้เปรียบเชิงเปรียบทางการค้าแล้ว ยังท าการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยได้ท าการวิเคราะห์แยกตามประเภทวัสดุ เน่ืองจากอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แต่ละ
ประเภทมสีภาพแวดล้อม และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมแตกต่างกัน ผลการศึกษามรีายละเอียด ดังน้ี 

บรรจุภัณฑ์กระดาษ 

จุดแข็ง 
1. คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ าหนักเบา สามารถขึ้นรูปได้ง่าย รองรับแรงกระแทกและแรง

กดได้ดี ท าให้เป็นที่นิยมในการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 
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2. ผู้ผลิตรายใหญ่สามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ส่งผล
ให้มีสินค้าที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษสัมผัสอาหาร หีบห่อกระดาษกันน้ าที่ใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิ   

3. มีวัตถุดิบต้นน้ า และโซ่อุปทานในประเทศที่แข็งแกร่ง 
4. มีผู้ผลิตทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ส่งผลให้สินค้าในตลาดมีหลากหลาย ทั้งด้านชนิด คุณภาพ และราคา 
5. บรรจุภัณฑ์มีภาพลักษณ์ท่ีดีในด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
6. มีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์กระดาษมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น สวยงาม

มากขึ้น 
7. ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่ เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์เป็นได้ทั้งบรรจุภัณฑ์ขั้นปฐมภูมิ  และ 

ทุติยภูมิ รวมถึงสามารถตอบสนองได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง  

 

 จุดอ่อน 
1. ผู้ผลิตรายเล็กจ านวนมาก มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรงเน่ืองจากสินค้าไม่มีความ

แตกต่าง ดังน้ันจึงมุ่งเน้นการลดต้นทุนท าให้สินค้ามีคุณภาพลดลง 
2. ผู้ผลิตรายเล็กขาดศักยภาพการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงขาดสภาพคล่องทาง

การเงิน ส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบด้านการผลิต การจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูง ที่จะช่วยสร้างจุดแข็งและศักยภาพ
การแข่งขัน 

3. ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ไปสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะได้ 

 

 โอกาส 
1. ตลาดในประเทศมีแนวโน้มขยายตัว ตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น 

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง  
2. มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษและกระดาษคุณภาพสูง เช่น กระดาษ

ชนิดปลอดเช้ือ (Hygienic Pulp หรือ Hygienic Paper) กระดาษประเภท Food grade ท าให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
สามารถลดต้นทุนจากการน าเข้ากระดาษดังกล่าวได้ 

3. มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีการใช้เทคโนโลยีและ
วิศวกรรมการออกแบบ เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ บรรจุภัณฑ์จากกระดาษปลอดเช้ือ  
บรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมให้สามารถรองรับน้ าหนักและแรงกระแทกได้มาก ท าให้อุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์กระดาษมีการพัฒนาและแข่งขันในตลาดโลกได้มากขึ้น 

4. ผู้บริโภคในประเทศให้ความส าคัญด้านความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร ท าให้มี
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษทดแทนบรรจุภัณฑ์โฟม หรือพลาสติกมากขึ้น 

5. กระแสด้านความใส่ใจส่ิงแวดล้อม ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
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 อุปสรรค 
1. มีการน าเข้าวัตถุดิบประเภทเย่ือกระดาษใยยาวจากต่างประเทศ ส่งผลให้กระดาษที่ใช้ผลิต 

บรรจุภัณฑ์บางประเภทมีราคาสูง 
2. มีการน าเข้าบรรจุภัณฑ์กระดาษบางประเภทเน่ืองจากมีราคาต่ ากว่า เช่น กล่องใส่เฟรนช์ฟ

ราย McDonald ที่น าเข้าจากมาเลเซีย เน่ืองจากมีการส่ังผลิตจ านวนมากเพื่อให้เกิดeconomy of scale และ
แจกจ่ายไปยังสาขาทั่วภูมิภาค 

3. เทคโนโลยีการผลิตช้ันสูงต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ผลิตรายเล็กหลายรายไม่
สามารถเข้าถึงได้ 

บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

-  คุณสมบัติ  น้ าหนักเบา ขึ้นรูปง่าย รองรับแรงกระแทก
และแรงกดได้ดี จึงนิยมใช้เพื่อการขนส่ง 
- ผู้ผลิตรายใหญ่  สร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ท าให้สินค้ามีคุณภาพและหลากหลาย  
-  มีวัตถุดิบต้นน้ า และโซ่อุปทานในประเทศแข็งแกร่ง 
-  มีผู้ผลิตทั้งรายใหญ่และรายเล็ก ส่งผลให้มีสินค้าในตลาด
มีหลากหลายทั้งด้านชนิด คุณภาพ และราคา 
-  มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
-  มีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์  ท าให้บรรจุภัณฑ์
กระดาษมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่น สวยงามมากขึ้น 
-  ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่ เนื่องจากตอบสนองได้ใน
หลายอุตสาหกรรม  

- ผู้ผลิตรายเล็กจ านวนมาก แข่งขันด้านราคารุนแรงเน้นการลด
ต้นทุน ท าให้สินค้าด้อยคณุภาพ 
- ผู้ผลิตรายเล็กขาดศักยภาพการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต 
และขาดสภาพคล่องทางการเงิน ท าให้ขีดความสามารถแข่งขัน
น้อย 
- ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยไีปสู่
การผลิตบรรจภุัณฑ์อัจฉริยะได้ 
 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 
-  ตลาดในประเทศมีแนวโน้มขยายตัว ตามความต้องการ
ของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
-  มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและ
กระดาษคุณภาพสูง ท าให้สามารถลดต้นทุนจากการน าเข้า
กระดาษจากต่างประเทศ 
-  มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษที่มีการใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมการออกแบบ 
ท าให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก 
-  ผู้บริโภคสนใจบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยมากขึ้น ท าให้
เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษทดแทนโฟม หรือพลาสติก 
-  กระแสด้านความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
-  ตลาดส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว 

- กระดาษที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์บางประเภทมีราคาสูง เพราะใน
ประเทศไม่สามารถผลิตได้ 
- มีการน าเข้าบรรจุภัณฑ์กระดาษบางประเภทเนื่องจากมีราคาต่ า
กว่า  
- เทคโนโลยีการผลิตช้ันสูงต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้
ผู้ผลิตรายเล็กหลายรายไม่สามารถเข้าถึงได้ 
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บรรจุภัณฑ์พลาสติก 

 จุดแข็ง 
1. คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์มีรูปแบบหลากหลาย สามารถผลิตได้รวดเร็ว และน้ าหนักเบา ท า

ให้มีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในหลายอุตสาหกรรม 
2. มีแหล่งวัตถุดิบหลัก (เม็ดพลาสติก) ในประเทศที่มีความหลากหลายทั้งด้านคุณภาพและราคา 
3. ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่ืน ท าให้ราคาจ าหน่ายต่อหน่วยถูกกว่า 
4. สามารถผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายเล็กได้ เน่ืองจากไม่จ าเป็นต้องผลิต

จ านวนมาก 
5. ผู้ผลิตรายใหญ่สามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ส่งผล

ให้มีสินค้าท่ีมคีุณภาพและมีความหลากหลาย  
6. ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่ เน่ืองจากสามารถตอบสนองได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น 

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง  
จุดอ่อน 
1. ผู้ผลิตรายเล็กจ านวนมาก มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง เน่ืองจากสินค้าไม่มีความ

แตกต่าง ดังน้ันจึงมุ่งเน้นการลดต้นทุนท าให้สินค้ามีคุณภาพลดลง 
2. ผู้ผลิตรายเล็กขาดศักยภาพการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

ส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบด้านการผลิต การจัดหาวัตถุดิบคุณภาพสูง ที่จะช่วยสร้างจุดแข็งและศักยภาพการแข่งขัน 
3. บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีภาพลักษณ์ด้านลบต่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
4. ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ไปสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์

อัจฉริยะได้ 
 โอกาส 

1. ตลาดในประเทศมีแนวโน้มขยายตัว ตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เช่น 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องส าอาง  

2. พฤติกรรมผู้บริโภคที่ชอบความสะดวกสบายในการบริโภคอาหารประเภทพร้อมรับประทาน
มากขึ้น ท าให้ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถใช้กับไมโครเวฟได้ 

3. มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญให้อุตสาหกรรมต้องมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหาร 

4. บรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติที่สามารถทดแทนวัสดุชนิดอ่ืนได้ 
5. มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติก เช่น พลาสติกที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

พลาสติกรีไซเคิล ท าให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สามารถลดต้นทุนจากการน าเข้าพลาสติกดังกล่าวได้ 
6. มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น บรรจุภัณฑ์

พลาสติกชนิดหลายช้ัน (Multilayer Plastics Packaging) บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดปลอดเช้ือ (Aseptic Plastics 
Packaging) บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic Plastics Packaging) ท าให้อุตสาหกรรม 
บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการพัฒนาและแข่งขันในตลาดโลกได้มากข้ึน 

7. การเปิดเสรีทางการค้าท าให้มีการลดภาษีการน าเข้าเม็ดพลาสติกจากประเทศคู่ค้า 
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8. มีหน่วยงานที่ท าการคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 

 อุปสรรค 
1. กระแสด้านความใส่ใจส่ิงแวดล้อม ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม

มากขึ้น ดังน้ันบรรจุภัณฑ์พลาสติกจึงมีแนวโน้มถูกแทนที่ด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
2. ผู้บริโภคในประเทศบางกลุ่มยังเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูก ท าให้ตลาดส าหรับ 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกสมัยใหม่ หรือบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงขยายตัวได้ยาก 
3. ประเทศไทยขาดระบบการจัดการขยะ ท าให้ขยะพลาสติกเข้าสู่ระบบรีไซเคิลมีปริมาณน้อย 
4. เทคโนโลยีการผลิตช้ันสูงต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้ ผู้ผลิตรายเล็กหลายราย 

ไม่สามารถเข้าถึงได้ 

บรรจุภัณฑ์พลาสติก 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- คุณสมบัติ ที่มีรูปแบบหลากหลาย ผลิตได้รวดเร็ว น้ าหนัก
เบา จึงมีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในหลายอุตสาหกรรม 
- มีแหล่งเม็ดพลาสติก ภายในประเทศท่ีหลากหลาย 
- ต้นทุนการผลิตต่ ากว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น ท าให้ราคา
จ าหน่ายต่อหน่วยถูกกว่า 
- ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายเล็กได้ เนื่องจากไม่
จ าเป็นต้องผลิตจ านวนมาก 
- ผู้ผลิตรายใหญ่สร้างความแตกต่างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ท าให้สินค้ามีคุณภาพและหลากหลาย  
- ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่ เนื่องจากสามารถตอบสนอง
ได้ในหลายอุตสาหกรรม  

- ผู้ผลิตรายเล็กจ านวนมาก แข่งขันด้านราคารุนแรง เน้นการ
ลดต้นทุน ท าให้สินค้าด้อยคุณภาพ 
- ผู้ผลิตรายเล็กขาดศักยภาพการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิต 
และขาดสภาพคล่องทางการเงิน ท าให้ขีดความสามารถแข่งขัน
น้อย 
- มีภาพลักษณ์ด้านลบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ไปสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้ 
 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 
- ตลาดในประเทศมีแนวโน้มขยายตัว ตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
- การใช้บรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารพร้อมทานที่สามารถใช้กับ
ไมโครเวฟได้ มีแนวโน้มขยายตัว 
- มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท าให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
คุณภาพ โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์อาหาร 
- สามารถทดแทนวัสดุชนิดอ่ืนได้ 
- มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกสมรรถนะ
สูง ท าให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ลดต้นทุนจากการน าเข้าได้ 
- มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ ท าให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ในตลาดโลก 
- มีการลดภาษีน าเข้าเม็ดพลาสติกจากประเทศคู่ค้า 
- มีหน่วยงานคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ 

- กระแสด้านความใส่ใจสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์พลาสติกจึงมี
แนวโน้มถูกแทนท่ีด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ผู้บริโภคบางกลุ่มยังเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูก ท าให้
ตลาดบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงขยายตัวได้ยาก 
- ขาดระบบการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ท าให้ขยะพลาสติก
เข้าสู่ระบบรีไซเคิลมีปริมาณน้อย 
- เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ส่งผลให้
ผู้ผลิตรายเล็กหลายรายไม่สามารถเข้าถึงได้ 
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บรรจุภัณฑ์แก้ว 

 จุดแข็ง 
1. คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถทนต่อแรงกดสูง ทนความร้อนสูงมาก รักษาคุณภาพ

สินค้าได้ดี มีความปลอดภัยสูงเน่ืองจากไม่ท าปฏิกิริยากับส่ิงที่บรรจุ 
2. ผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ มีศักยภาพการผลิตสูง มีก าลังการผลิตสูง และใช้ก าลังการ

ผลิตเกอืบเต็มก าลัง 
3. มีการแข่งขันด้านคุณภาพของบรรจุภัณฑ์มากกกว่าแข่งขันด้านราคา 
4. ไม่มีคู่แข่งจากต่างประเทศ เน่ืองจากต้นทุนการขนส่งที่ค่อนข้างสูง 
5. ผู้ประกอบการเน้นการสร้างภาพลักษณ์ด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 จุดอ่อน 
1. ไม่มีการรวมตัวเป็นคลัสเตอร์ เน่ืองจากมีผู้ผลิตน้อยราย และต่างเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ 
2. การลงทุนด้านการผลิตสูงมาก ส่งผลให้ผู้ผลิตไม่ขยายขนาดก าลังการผลิตจนกว่าจะมีอุปสงค์

ส่วนเกินในตลาดเพียงพอ 
3. พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย ท าให้มีความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจสูง 
4. ขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีความรู้ 
5. ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ไปสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์

อัจฉริยะได้ 
 โอกาส 

1. ผู้ผลิตรายใหญ่มีความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกับต่างประเทศ 
2. ตลาดเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพขยายตัว เป็นโอกาสให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วพัฒนาการออกแบบ

ขวดแก้วเพื่อรองรับตลาดดังกล่าว  
3. กระแสด้านความใส่ใจส่ิงแวดล้อม ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
4. มีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก้ว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบรรจุภัณฑ์ และเพิ่ม

มูลค่าสินค้า 
อุปสรรค 
1. ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตด้วยตนเอง ต้องน าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ  
2. กระบวนการคัดแยกขยะประเภทขวดแก้วของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เศษแก้วเข้าสู่

กระบวนการรีไซเคิลมีคุณภาพไม่สูง และมีจ านวนน้อย 
3. การส่งออกบรรจุภัณฑ์แก้วมีแนวโน้มลดลง ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์แก้วขึ้นอยู่กับความ

ต้องการภายในประเทศเป็นหลัก ท าให้เกิดความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 
4. การออกกฎหมายควบคุมการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และการเพิ่มภาษีสรรพสามิต

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ อาจท าให้ตลาดเครื่องด่ืมดังกล่าวหดตัว ส่งผลต่อปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วส าหรับ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
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บรรจุภัณฑ์แก้ว 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- คุณสมบัติ ทนต่อแรงกดสูง ทนความร้อนสูงมาก รักษา
คุณภาพสินค้าได้ดี ปลอดภัยสูง 
- ผู้ผลิตเป็นรายใหญ่ มีศักยภาพการผลิตสูง มีก าลังการผลิต
สูง และใช้ก าลังการผลิตเกือบเต็มก าลัง 
- แข่งขันด้านคุณภาพมากกกว่าด้านราคา 
- ไม่มีคู่แข่งจากต่างประเทศ เพราะต้นทุนการขนส่งค่อนข้าง
สูง 
- ผู้ประกอบการเน้นสร้างภาพลักษณ์ด้านการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

- ไม่รวมตัวเป็นคลัสเตอร์ เพราะผู้ผลิตน้อยราย และเป็นราย
ใหญ่ 
- การลงทุนด้านการผลิตสูงมาก ท าให้ผู้ผลิตจะไม่ขยายขนาด
ก าลังการผลิตจนกว่าจะมีอุปสงค์ส่วนเกินในตลาดเพียงพอ 
- พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ท าให้เสี่ยงในการด าเนิน
ธุรกิจ 
- ขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีมีความรู้ 
- ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
บรรจุภัณฑ์ไปสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้ 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 
- มีความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีกับต่างประเทศ 
- ตลาดเครื่องดื่ ม เพื่ อสุขภาพขยายตัว เป็นโอกาสให้
พัฒนาการออกแบบ 
- ผู้บริโภคเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
- พัฒนาการออกแบบ เพื่ อสร้างภาพลักษณ์ ที่ ดี ของ 
บรรจุภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าสินค้า 

- ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตได้เอง ต้องน าเข้า  
- การคัดแยกขยะขวดแก้วยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้เศษแก้ว
เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลมีคุณภาพไม่สูง และมีจ านวนน้อย 
- การส่งออกบรรจุภัณฑ์แก้วมีแนวโน้มลดลง ปริมาณการผลิต
ขึ้นอยู่กับความต้องการในประเทศเป็นหลัก  
- กฎหมายควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการ
เพิ่มภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจกระทบต่อตลาด
บรรจุภัณฑ์แก้วส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

บรรจุภัณฑ์โลหะ 

 จุดแข็ง 

1. ผู้ผลิตเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ มีผู้ผลิตน้อยรายส่งผลให้การแข่งขันในตลาดไม่รุนแรง 
2. ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์โลหะ 
3. มีศักยภาพการผลิตสูง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระป๋องส าหรับบรรจุอาหาร ซึ่งมีคุณภาพ

เป็นไปตามมาตรฐาน กฎระเบียบข้อก าหนดด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์ของคู่ค้าต่างประเทศ 
4. มีการแข่งขันด้านคุณภาพของบรรจุภัณฑ์มากกกว่าแข่งขันด้านราคา เน่ืองจากมีข้อจ ากัด

ด้านราคาวัตถุดิบ 
 

 จุดอ่อน 
1. ไม่มีแหล่งวัตถุดิบในประเทศ ต้องพึ่งพิงการน าเข้า ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตผันผวนตามราคา

วัตถุดิบ 
2. การผลิตในแต่ละครั้งต้องผลิตจ านวนมาก เน่ืองจากระบบการผลิตเป็นแบบต่อเน่ือง และการ

เปล่ียนแม่พิมพ์ต้องใช้เวลานาน 
3. จ านวนในการส่ังซื้อต่อครั้งสูง (Minimum Order) ท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายให้ลูกค้ารายย่อย

ได้ 
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4. ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ไปสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะได้ 

 โอกาส 
1. ตลาดในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเน่ือง โดยเฉพาะ 

อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องประเภทปลาทูน่ากระป๋อง  สับปะรดกระป๋อง  
2. กระแสด้านความใส่ใจส่ิงแวดล้อม ท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 
3. ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ท าให้เกิดความเข้มแข็งด้านวัตถุดิบมากข้ึน 

 

 อุปสรรค 
1. ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตด้วยตนเอง ต้องน าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ  
2. พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่ก่ีราย ท าให้มีความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจสูง 
3. พฤติกรรมผู้บริโภคที่ชอบความสะดวกสบายในการบริโภคอาหารประเภทพร้อมรับประทาน

มากขึ้นท าให้ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถใช้กับไมโครเวฟได้ 
4. กฎระเบียบของยุโรปที่เกี่ยวกับการใช้สารเคลือบกระป๋องโลหะ ท าให้ผู้ผลิตต้องค านึงถึงเป็น

พิเศษ เน่ืองจากอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถของผูผลิตกระปอง และตนทุนที่อาจเพิ่มขึ้น 

บรรจุภัณฑ์โลหะ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

- ผู้ผลิตเป็นรายใหญ่ ท าให้การแข่งขันไม่รุนแรง 
- ผู้ประกอบการเข้มแข็ง รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์โลหะ 
- มีศักยภาพการผลิตสูง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
ส าหรับบรรจุอาหาร  
- มีการแข่งขันด้านคุณภาพมากกกว่าด้านราคา เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดด้านราคาวัตถุดิบ 

- ไม่มแีหล่งวัตถุดิบในประเทศ ต้องพึ่งพิงการน าเข้า  
- การผลิตในแต่ละครั้งต้องผลิตจ านวนมาก Minimum Order 
สูง ท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายให้ลูกค้ารายย่อยได้ 
- ผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังไมส่ามารถพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ไปสู่
การผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้ 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 
- ตลาดในประเทศมีแนวโน้มขยายตัว ตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
- ผู้บริโภคเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
- ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กกล้า ท าให้เกิด
ความเข้มแข็งด้านวัตถุดิบมากข้ึน 

- ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตได้เอง ต้องน าเข้า  
- พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ท าให้ เกิดเสี่ยงในการ
ด าเนินธุรกิจสูง 
- พฤติกรรมผู้บริโภคที่ชอบความสะดวกสบายในการบริโภค
อาหารประเภทพร้อมรับประทานมากขึ้นท าให้ต้องการใช้ 
บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้กับไมโครเวฟได้ 
- กฎระเบียบของยุโรปที่เกี่ยวกับการใช้สารเคลือบกระป๋อง
โลหะ ท าให้ผู้ผลิตต้องค านึงถึงเป็นพิเศษ 

4.3 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถ นการแข่งขันของไทย 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการจ าหน่ายในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ ดัชนี

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) SWOT Analysis และ TOWS Metrix พบว่า  
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อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ได้แก่ 
1. บรรจุภัณฑ์กระดาษ ซึ่งมีปริมาณการผลิตและการจ าหน่ายในประเทศสูงที่สุด มูลค่าตลาด

ภายในและตลาดส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความได้เปรียบในการส่งออก ประกอบกับ
อุตสาหกรรมมีจุดแข็งและโอกาสหลายด้าน เช่น ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษมีความเข้มแข็ง
และผู้ประกอบการรายใหญ่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง มีการ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษและบรรจุภัณฑ์กระดาษ  

2. บรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกสูงสุด และมีปริมาณการผลิตและการจ าหน่าย 
ในประเทศสูงเป็นอันดับสองรองจากบรรจุภัณฑ์กระดาษ และมีแนวโน้มการจ าหน่ายในประเทศและการส่งออก
ขยายตัว ประกอบกับอุตสาหกรรมมีจุดแข็งและโอกาสหลายด้าน เช่น มีผู้ผลิตขนาดใหญ่และขนาดกลางจ านวน
มากรวมถึงมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีความหลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐานโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์
อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหารพร้อมทานเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมพลาสติกสมรรถนะสูง 

นอกจากจุดแข็งภายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดแล้ว ยังมีปัจจัยสนับสนุนที่สามารถ
ยกระดับบรรจุภัณฑ์ของไทย คือ การพัฒนาการออกแบบและการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ โดยอุตสาหกรรมปลายน้ าอย่าง
อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ์ มีการพัฒนาการพิมพ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ผ่านการประกวดส่ิงพิมพ์
แห่งชาติ (Thai Print Award) มาอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 12 ปี โดยเฉพาะกระดาษและพลาสติกประเภท
ฉลาก สต๊ิกเกอร์ ป้ายบรรจุหีบห่อ (Label and Tags)  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 ผลงานการออกแบบและพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล Thai Print Award ครั้งที่ 12 
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5. ข้อเสนอแนะการส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมในรายสาขาอุตสาหกรรม

ตามประเภทวัสดุที่ใช้ในการผลิต เน่ืองจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมมีความแตกต่าง
กันซึ่งได้แสดงไว้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของอุตสาหกรรม 
บรรจุภัณฑ์แยกตามประเภทวัสดุ  

ในการก าหนดแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ได้น า เทคนิค TOWS Metrix มาใช้ใน
การวิเคราะห์ประเด็นกลยุทธเชิงป้องกัน เชิงพัฒนา เชิงรุก และเชิงรับ โดยน าประเด็น SWOT ที่ส าคัญของ 
บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิดมาท าการวิเคราะห์ ซึ่งมีผลดังน้ี 

5.1 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

 

จุดแข็ง  Strengths)  
S1 ผู้ผลิตรายใหญ่  มีเทคโนโลยีทันสมัย เกิดสินค้าท่ีมี
คุณภาพและหลากหลาย  
S2 มีวัตถุดิบต้นน้ า โซ่อุปทานในประเทศแข็งแกร่ง 
S3 สินค้าในตลาดมีหลากหลายท้ังด้านชนิด คุณภาพ และ
ราคา 
S4 มีภาพลักษณ์ที่ดีด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
S5 มีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ ท าให้บรรจุภัณฑ์
กระดาษมีรูปลักษณ์โดดเด่น สวยงามมากขึ้น  
S6 ตลาดในประเทศมีขนาดใหญ่  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 แข่งขันด้านราคารุนแรง ท าให้สินค้า
ด้อยคุณภาพ 
W2 ผู้ผลิตรายเล็ก มีขีดความสามารถ
แข่งขันน้อย  
W3 ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การผลิต
บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้ 

โอกาส  Opportunities)  
O1 ตลาด ในป ระ เทศมี แนวโน้ ม
ขยายตัว ตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
O2 มีการส่งเสริมการลงทุนกระดาษ
และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ท าให้ลด
ต้นทุนจากการน าเข้าวัสดุต้นน้ า และ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก 
O3 ผู้บริโภคสนใจบรรจุภัณฑ์อาหาร
ปลอดภัยมากขึ้น 
O4 กระแสด้านความใส่ใสิ่งแวดล้อม  
O5 ตลาดส่งออกมีแนวโน้มขยายตัว 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่ให้เปิดตลาด 
ไปยังอาเซียน โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษคุณภาพสูง 
เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษปลอดเชื้อ บรรจุภัณฑ์กระดาษ 
Food Grade กล่องกระดาษกันซึมน้ า ผ่านงาน Road 
show ของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีเกี่ยวข้อง 
2. สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์การใช้งานท่ีหลากหลาย เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 
3. กระตุ้นตลาดผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการใช้ 
บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย ร่วมกับ สธ. การใช้บรรจุภัณฑ์
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ทส. 

กลยุทธ์เชงิแก้ไข (WO) 
1. สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย
พัฒนา และการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะในประเด็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ 
บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์  
2. พัฒนาความสามารถในการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ ท่ีสอดคล้อม
และครอบคลุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุปสรรค (Threats) 
T1 กระดาษบรรจุภัณฑ์บางประเภท
ต้องน าเข้า และราคาสูง 
T2 มีการน าเข้าบรรจุภัณฑ์กระดาษ
บางประเภทเน่ืองจากมีราคาต่ ากว่า  
T3 เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตราย
เล็กไม่สามารถเข้าถึงได ้

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)  
1. กระตุ้นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เยื่อกระดาษและกระดาษคุณภาพสูง เพ่ือเพิ่มความ
หลากหลายของวัตถุดิบส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ  
2. สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยพัฒนา และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาด
เล็ก โดยเฉพาะในประเด็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์  

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)  
1. ส่งเสริมหน่วยงานวิจัย เช่น 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยทางด้าน
เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุให้วิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะได้ 

ปัจจัยภาย น 

ปัจจัยภายนอก 
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แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ 
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหญ่ให้เปิดตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์

กระดาษคุณภาพสูง เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษปลอดเช้ือ บรรจุภัณฑ์กระดาษ Food Grade กล่องกระดาษกันซึม
น้ า ผ่านงาน Road show ของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่เกี่ยวข้อง 

2. กระตุ้นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเย่ือกระดาษและกระดาษคุณภาพสูง 
เพื่อเพิ่มความหลากหลายของวัตถุดิบส าหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ 

3. สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยพัฒนา และการออกแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษส าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาในประเด็นบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม บรรจุภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ เป็นต้น 

4. สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การใช้งานที่
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 

5. พัฒนาความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์กระดาษ  ที่สอดคล้อมและ
ครอบคลุมมาตรฐานที่ก าหนด ส่งเสริมหน่วยงานวิจัย เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการ
บรรจุและวัสดุ ให้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้ 

6. กระตุ้นตลาดบรรจุภัณฑ์กระดาษผ่านกลไกต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ปลอดภัย
ส าหรับบรรจุอาหาร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ผ่านการจัดซื้อจัด
จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

7. ส่งเสริมหน่วยงานวิจัย เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการบรรจุ
และวัสดุให้วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้ 

 .2 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

 

จุดแข็ง  Strengths)  
S1 ตลาดภายในมีขนาดใหญ่ ผลิตภัณฑ์มีหลากหลาย ผลิต
ได้เร็ว น้ าหนักเบา จึงมีการใช้บรรจุในหลายอุตสาหกรรม 
S2 มีแหล่งเม็ดพลาสติก ภายในประเทศท่ีหลากหลาย 
S3 ราคาจ าหน่ายต่อหน่วยถูกกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น 
เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ ากว่า  
S4 ตอบสนองความต้องการของลูกค้ารายเล็กได้ เนื่องจาก
ไม่จ าเป็นต้องผลิตจ านวนมาก 
S5 ผู้ผลิตรายใหญ่มีเทคโนโลยีทันสมัย เกิดสินค้ามีคุณภาพ
ตอบสนองได้ในหลายอุตสาหกรรม 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 แข่งขันด้านราคารุนแรง ท าให้สิมีสินค้า
ด้อยคุณภาพ 
W2 ผู้ผลิตรายเล็กมีขีดความสามารถ
แข่งขันน้อย 
W3 มีภาพลักษณ์ด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม 
W4 ผู้ผลิตในประเทศส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ไปสู่
การผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะได้ 

โอกาส  Opportunities)  
O1 ตลาดในประเทศขยายตัว  
O2 ผู้บริโภคสนใจบรรจุภัณฑ์อาหาร
ปลอดภัยมากขึ้น 
O3 มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์  ท าให้มี
การพัฒนาเทคโนโลยีและคุณภาพ 
บรรจุภัณฑ์ 
O4 สามารถทดแทนวัสดุชนิดอื่นได ้

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกให้ใช้
ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและ
พลาสติกชีวภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
พลาสติกชีวภาพ ซ่ึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
2. กระตุ้นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
พลาสติกสมรรถนะสูง และพลาสติกท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อ

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
1. สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยพัฒนา 
และการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาในประเด็นบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 

ปัจจัยภาย น 

ปัจจัยภายนอก 
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O5 มีการส่งเสริมการลงทุนพลาสติก
ส ม ร รถ น ะสู ง  แ ล ะ บ รรจุ ภั ณ ฑ์
พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ 

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบ
ทางการค้าในตลาดโลก 

อุปสรรค (Threats) 
T1 กระแสด้านความใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ถูกแทนท่ีด้วยบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
T2 ผู้บริโภคบางกลุ่มยังเน้นการใช้
บรรจุภัณฑ์ที่มีราคาถูก  
T3 ขาดระบบการจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ ท าให้ขยะพลาสติกเข้าสู่
ระบบรีไซเคิลมีปริมาณน้อย 
T4 เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงต้อง
น าเข้าจากต่างประเทศ ผู้ผลิตราย
เล็กไม่สามารถเข้าถึงได ้

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)  
1. หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีใกล้โรงงานผลิตพลาสติก 
2. ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์การใช้งานท่ีหลากหลาย เพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า และลดปริมาณการน าเข้า
สินค้าด้อยคุณภาพจากต่างประเทศ 
 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)  
1. สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัย
พัฒนา และการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาในประเด็นบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์
สร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 
2. ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
พลาสติกให้ใช้ประโยชน์จากนโยบาย
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและ
พลาสติกชีวภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ซ่ึง
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
1. ส่งเสริม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกให้ ใช้ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริม

อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ซึ่งเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก 

2. กระตุ้นการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกสมรรถนะสูง และพลาสติกที่
มีคุณสมบัติพิเศษ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบทางการค้าในตลาดโลก 

3. สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยพัฒนา และการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาในประเด็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ  

4. ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การใช้งานที่
หลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้า และลดปริมาณการน าเข้าสินค้าด้อยคุณภาพจากต่างประเทศ 

5. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้
โรงงานผลิตพลาสติก 
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 .3 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้ว 

 จุดแข็ง  Strengths)  
S1 ผู้ผลิตเป็นรายใหญ่ มีศักยภาพการผลิตสูง มีก าลังการ
ผลิตสูง และใช้ก าลังการผลิตเกือบเต็มก าลัง 
S2 แข่งขันด้านคุณภาพมากกกว่าด้านราคา 
S3 ไม่มีคู่แข่งจากต่างประเทศ เพราะต้นทุนการขนส่ง
ค่อนข้างสูง 
S4 ผู้ประกอบการเน้นสร้างภาพลักษณ์ด้านการผลิตท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 ไม่รวมตัวเป็นคลัสเตอร์ เพราะผู้ผลิต
น้อยราย และเป็นรายใหญ่ 
W2 การลงทุนสูงมาก ท าให้ผู้ผลิตจะไม่
ขยายก าลังการผลิตจนกว่าจะมีอุปสงค์
ส่วนเกินในตลาดเพียงพอ 
W3 พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย เกิด
ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 
W4 ขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีความรู้ 

โอกาส  Opportunities)  
O1 มีความร่วมมือด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีกับต่างประเทศ 
O2 ตลาด เครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ขภ าพ
ขยายตัว เป็นโอกาสให้พัฒนาการ
ออกแบบ 
O3 ผู้บริโภคเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
O4 มีการพัฒนาการออกแบบ เพื่อ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของบรรจุภัณฑ์ 
และเพิ่มมูลค่าสินค้า 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
1. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
แก้ว ท่ีมีความโดดเด่น และอ านวยความสะดวกต่อผู้บริโภค 
เพื่อรักษากลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีมีวัสดุ
ทดแทน 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
1. ส่งเสริมการขยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นช่องทางในการ
ขยายตลาด 

อุปสรรค (Threats) 
T1 เทคโนโลยีการผลิตต้องน าเข้า  
T2 การคัดแยกขยะขวดแก้วยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้เศษแก้วเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลมีคุณภาพไม่สูง 
และมีจ านวนน้อย 
T3 การส่ งออกบรรจุภัณฑ์ แก้ วมี
แนวโน้มลดลง ปริมาณ การผลิต
ขึ้นอยู่กับความต้องการในประเทศ
เป็นหลัก  
T4 ก ฎ ห ม าย ค วบ คุ ม แ ล ะ ภ าษี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทบต่อ
ต ล าด บ ร รจุ ภั ณ ฑ์ แ ก้ ว ส า ห รั บ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)  
1. หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีใกล้โรงงานผลิตขวดแก้ว 
 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)  
1. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์แก้วส าหรับยาและเวชภัณฑ์ เน่ืองจาก
อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 

 แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้ว 
1. ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์แก้วส าหรับยาและเวชภัณฑ์ เน่ืองจาก

อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
2. ส่งเสริมการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นช่องทางในการขยายตลาด 

ปัจจัยภาย น 

ปัจจัยภายนอก 
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3. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก้ว ที่มีความโดดเด่น และอ านวย
ความสะดวกต่อผู้บริโภค เพื่อรักษากลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีวัสดุทดแทน 

4. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้
โรงงานผลิตขวดแก้ว 

 .4 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ 

 จุดแข็ง  Strengths)  
S1 ผู้ผลิตเป็นรายใหญ่ ท าให้การแข่งขันไม่รุนแรง 
S2 ผู้ประกอบการเข้มแข็ง รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์โลหะ 
S3 มีศักยภาพการผลิตสูง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
ส าหรับบรรจุอาหาร  
S4 มีการแข่งขันด้านคุณภาพมากกกว่าด้านราคา 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านราคาวัตถุดิบ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W1 ไม่มีแหล่งวัตถุดิบในประเทศ ต้องพึ่งพิง
การน าเข้า  
W2 Minimum Order สูง ท าให้ไม่สามารถ
จ าหน่ายให้ลูกค้ารายย่อยได้ 
W3 ผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพัฒนา
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ไปสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะได้ 

โอกาส  Opportunities)  
O1 ตลาด ในป ระ เทศมี แนวโน้ ม
ขยายตัว ตามความต้องการของ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
O2 ผู้บริโภคเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
O3 ภ า ค รั ฐ มี น โย บ า ย ส่ ง เส ริ ม
อุตสาหกรรมเหล็กกล้า ท าให้เกิด
ความเข้มแข็งด้านวัตถุดิบมากขึ้น 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
1. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์โลหะที่มีความโดดเด่น และอ านวยความสะดวกต่อ
ผู้บริโภคโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุอาหาร 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
1. ก าหนดมาตรการทางภาษี รวมถึงข้อตกลง
ทางการค้าท่ีเอื้อต่อการน าเข้าวัตถุดิบ และ
สารเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
โลหะ 

อุปสรรค (Threats) 
T1 เทคโนโลยีการผลิตได้เองต้อง
น าเข้า  
T2 พึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงไม่กี่ราย 
ท าให้เกิดเสี่ยงสูง 
T3 ตลาดอาหารประ เภทพร้อ ม
รับประทานขยายตัว ท าให้เกิดการใช้ 
บรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นทดแทน 
T4 กฎระเบียบของยุโรปท่ีเกี่ยวกับ
การใช้สารเคลือบกระป๋องโลหะ ท า
ให้ผู้ผลิตต้องค านึงถึงเป็นพิเศษ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)  
1. สร้างความเข้มแข็งของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม 
ผ่านสถาบันท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า
แห่งประเทศไทย 
2. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เปิดตลาดไปยังกลุ่มประเทศ
อาเซียน โดยเฉพาะกระป๋องโลหะส าหรับบรรจุอาหาร
แปรรูป 
 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)  
1. สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยพัฒนา 
และผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาใน
ประเด็นบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ และบรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะ 
 

 แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ 
1. ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เปิดตลาดไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะกระป๋องโลหะ

ส าหรับบรรจุอาหารแปรรูป  
2. สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยพัฒนา และผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาใน

ประเด็นบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ และบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 

ปัจจัยภาย น 

ปัจจัยภายนอก 
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3. สร้างความเข้มแข็งของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรม ผ่านสถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันเหล็ก
และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย 

4. ก าหนดมาตรการทางภาษี รวมถึงข้อตกลงทางการค้าที่เอ้ือต่อการน าเข้าวัตถุดิบ และ
สารเคมีท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ 

5. ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบและการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลหะที่มีความโดดเด่น และอ านวย
ความสะดวกต่อผู้บริโภคโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ส าหรับบรรจุอาหาร  

 .  แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภาพรวม 
1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง

กระแสโลก ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม บรรจุภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ โดยอาจ
ส่งเสริมผ่านหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในรูปแบบพี่
เล้ียง หรือตลาดนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดย่อยต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนมี
ศักยภาพในการวิจัยได้เอง และขอรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมความสามารถของบุคลากรด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม 
ผ่านสถาบันการศึกษา โดยอาศัยหน่วยงานด้านการออกแบบ เช่น ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เป็น
ตัวกลางในการเช่ือมโยงระหว่างนักออกแบบกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ภายใต้บรรจุภัณฑ์ และยังเป็นเครื่องมือหน่ึงที่ช่วยส่งเสริมความสามารถใน
การส่งออกสินค้าของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองหลายสาขา  

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยในระยะแรกอาจใช้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นกลไกในการรวมกลุ่ม ซึ่งต้องเป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงการส่งเสริมด้านเทคโนโลยี 
งบประมาณ/การเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ท าหน้าที่เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน
ส าหรับอุตสาหกรรมสาขาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และห้องปฏิบัติการทดสอบ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ และป้องกันตลาดภายในประเทศจากสินค้าด้อยคุณภาพ 

5. การเตรียมความพร้อมของระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงของสินค้า
ในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
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