4 ปั จจัยบวกน่าสนใจ ส่ งเสริ มอุตสาหกรรมบรรจุภณั ฑ์พลาสติก กลุ่มฟิ ล์มหด ให้กา้ วกระโดด
จากสถานการณ์โควิด 19 ในปั จจุบนั กาลังพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม จากผลกระทบของการกักตัว
นโยบายการล็อกดาวน์ ที่ ทาให้ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกนั้น อุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึง
ร้านอาหารที่มีการจัดจาหน่ายต่างได้รับผลกระทบตามกัน แต่ถึงอย่างนั้น ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม
ต่างได้มีการเรี ยนรู ้และปรับตัวเพื่อให้ธุรกิ จสามารถอยูร่ อดได้ และที่สาคัญในผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเครื่ องดื่ มบางรายการ
กลับปรับตัวและสร้างรายได้ ได้เป็ นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีความจาเป็ นต่อร่ างกาย สิ่ งที่ทา
ให้กลุ่มอาหารและเครื่ องดื่มประเภทนี้ ได้รับความนิ ยมมากขึ้น ผูบ้ ริ โภคต้องการปรับตัวรับมือและดูแลสุ ขภาพเป็ นอย่างดีมาก
ขึ้น ดังนั้น แบรนด์ต่างๆ ที่มีชื่อเสี ยงต่างได้รับผลในเชิงบวกกับสถานการณ์น้ ี
ฟิ ล์มหด (Shrink Label)
สาหรับ ฉลากแบบสวม ( Sleeve Label) หรื อ ฟิ ล์มหด ( Shrink Label) ถื อเป็ น 1 ใน 3 จากกลุ่ม ฉลากสาหรั บบรรจุภ ัณ ฑ์ที่
ผูผ้ ลิตมีการใช้งานอย่างกว้างขว้าง โดยทัว่ โลกและในต่างประเทศส่ วนมีการใช้งานในปั จจุบนั จะเป็ นกลุ่มวัสดุ PET เนื่ องจาก
วัสดุเดิมที่ใช้เป็ นวัสดุ PVC แต่ในประเทศไทยเรานั้นบรรจุภณั ฑ์สาหรับอาหารและเครื่ องดื่มที่มีการจาหน่ายภายในประเทศยังไม่
กฎข้อบังคับเกี่ ยวกับกระแสการเลิกใช้ PVC ไม่มากนัก ดังนั้นในตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ของประเทศไทยยังมีการใช้ฟิล์มหดในวัสดุ
่ าก เพราะช่วยในเรื่ องของยืดหยุน่ ที่เหมาะสม ลดการสูญเสี ยจากการจัดเก็บได้มาก
PVC อยูม
การใช้ฟิล์มหด (Shrink Label)
สาหรับการใช้งานฟิ ล์มหด (Shrink Label) มีความอเนกประสงค์เป็ นอย่างมาก เพราะนอกจากทาหน้าที่ในการสร้างความ
น่าสนใจให้กบั ผลิตภัณฑ์แล้ว ยังช่วยดูแลผลิตภัณฑ์ ไม่ให้เกิดการเสี ยรู ป หรื อป่ นเปื่ อนกับสิ่ งสกปรกได้อีกด้วย โดยการใช้งาน
จะถูกนามาใช้กบั กลุ่มของบรรจุภณั ฑ์คงรู ป (Rigid Packaging) เช่น ขวด ถ้วย กระป๋ อง เป็ นต้น โดยการผลิตเป็ นการทาฉลากให้เป็ น
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ซองที่ เปิ ดบนและเปิ ดล่าง เมื่อสวมบนขวดที่ตวั หรื อที่ คอแล้ว ใช้ความร้อนเพื่อให้ฉลากหดตัวรัดแนบกับผิวของบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
ผลิต ด้วยความสะดวกในการผลิต และง่ายต่อการสื่ อสารไปยังผูบ้ ริ โภคจึงทาให้ ฟิ ล์มหด เป็ นที่นิยมในอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่ องดื่มซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจเป็ นอย่างมาก
จากที่ ได้กล่าวมาในข้างต้นเราจะเห็ นได้ถึงความน่ าสนใจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม ซึ่ งหากเราสังเกต จะ
พบว่าอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ มมักจะมาควบคู่กบั การจัดส่ ง พฤติกรรมการซื้ อในช่วงการล็อกดาวน์ จึงเป็ นที่มาของ 4
ปั จจัยดังต่อไปนี้ ที่ส่งผลให้บรรจุภณั ฑ์ฟิล์มหดยิง่ มีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น

1. แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดืมที่สามารถจัดเก็บได้นาน

นอกจากนี้ หากพูดถึ งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่ ม คงหลี กเลี่ ยงไม่ ได้ที่ พูดถึ งการจัดส่ งหรื อ Delivery สาหรั บ
ผูป้ ระกอบการบางรายยังมีวิธีการในการปรับตัวต่างๆ ที่ น่าสนใจจากการลดค่าใช้จ่ายในการผลิ ตสิ นค้าในกลุ่มอื่นๆ ลงเพื่ อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ น และอีกหนึ่งวิธีคือ การผลิตอาหารและเครื่ องดื่มพร้อมส่ ง หรื ออาหารแปรรู ปเพื่อสุขภาพ ที่ผลิตให้
ง่ายต่อการเก็บรักษา การนามาปรุ งใหม่ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภค รวมถึงการตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ ตอ้ งทา
กิจกรรมต่างๆที่บา้ น ทั้งการเรี ยน การทางาน ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ครอบครัวต้องอยูท่ ี่บา้ นเป็ นหลัก โดยมีขอ้ มูลที่น่าสนใจได้ระบุ
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ถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ ที่น่าสนใจ โดยมีการเติบโตถึง 68,000 ล้านบาท เทียบเป็ นมูลค่าของตลาดโลก
ได้ถึง 180 ล้านดอลลาร์ หรื อ 5% ของตลาดโลก โดยเป็ นกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพและยา ที่ถือว่ามีความเติบโตในประเทศที่สูงขึ้น

2. พฤติกรรมการสัง่ ซื้ ออาหารด้วยระบบออนไลน์ e-Commerce

อีกหนึ่ งเรื่ องที่ น่าสนใจก่อนที่ เราจะไปดูกนั ว่าทาไมบรรจุภณ
ั ฑ์ฟิล์มหดถึ งมี ความน่ าสนใจ ด้วยเหตุการณ์ ของการ
รณรงค์ไม่ออกนอกบ้าน งดการเดินทางจับจ่ายหรื อซื้ออาหารด้วยตนเอง การลดการสัมผัสให้นอ้ ยลง ได้สร้างการใช้ชีวติ ในแบบ
วิถีใหม่ New Normal ขึ้นมา ซึ่ งก็ช่วยส่ งเสริ มให้ธุรกิจ e-Commerce การสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์ในประเทศ มีการเติบโตขึ้น โดยมูลค่า
ของธุรกิจนี้ยงั มีตวั เลขที่น่าสนใจ คือ 220,000 ล้านบาทในปี 2563 ซึ่งอัตราที่เพิ่มขึ้น จากปี 2562 ถึง 35%
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3. กระแสการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม

เป็ นที่ ทราบกันดี ถึงกระแสการดูแลสิ่ งแวดล้อม กลุ่มบรรุ จภัณฑ์ฟิล์มหดที่ ผลิตจากพลาสติกชนิ ด (PET) ซึ่ งถูกนามา
ผลิตและทดแทน ส่ งผลให้บรรจุภณ
ั ฑ์ฟิล์มหดจะช่วยดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมได้ โดยผูผ้ ลิตใช้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์ฟิล์มหดในการ
บรรจุ วัสดุพลาสติกเหล่านี้ สามารถนาไปคัดแยกอย่างเหมาะสมเพื่อนาไปสู่ กระบวนการของการรี ไซเคิลได้ และในอีกกรณี ที่
สาคัญคือการช่วยประหยัดทรัพยากรการใช้วสั ดุเพราะกลุ่มบรรจุภณั ฑ์ฟิล์มหดสามารถเลือกวิธีการผลิตที่หลากหลายรวมไปถึง
การพิมพ์ที่สามารถลดต้นทุนประหยัดทรัพยากรจากวัสดุอื่นที่ตอ้ งมาใช้งานร่ วมด้วยได้ และยังช่วยแยกการใช้วสั ดุต่างๆ ออกได้
อย่างชัดเจนอีกด้วย เพื่อให้สามารถนากลับไปใช้หรื อรี ไซเคิลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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4.ความง่ายต่อการผลิต

ความหลากหลายทางการผลิต ถือเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยที่สาคัญ เพราะไม่วา่ จะเป็ นการผลิตร่ วมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
กระป๋ อง อาหารบรรจุขวด หรื อแบบบรรจุร่วมกับบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิ ดอื่น ความสะดวกในการใช้งานเริ่ มตั้งแต่การออกแบบเพื่อ
สร้างความสวยงามให้กบั บรรจุภณั ฑ์ การช่วยเพิ่มมูลค่าด้านการออกแบบได้ นอกจากนี้การนาบรรจุภณั ฑ์ฟิล์มหดไปใช้กบั บรรจุ
ภัฑณ์ประเภทอื่น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ และการเก็บรักษาบรรจุภณ
ั ฑ์ได้เป็ นอย่างดีดว้ ย
จากทั้ง 4 ปั จจัยที่ ได้กล่าวมาข้างต้นทาให้เราได้ภาพชัดเจนขึ้นเกี่ ยวกับการเติบโตของบรรจุภณ
ั ฑ์ฟิล์มหด ที่ คอยทา
หน้าที่ ท้ งั การปกป้ องสิ นค้า การสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค การห่ อหุ ้มสิ นค้าให้สามารถส่ งถึงมือผูบ้ ริ โภค โดยเราสามารถมองเห็ น
เรื่ องราวที่น่าสนใจได้มากขึ้นไปอีก แน่นอนว่าบรรจุภณั ฑ์ที่ทาหน้าที่ในการสื่ อสาร รวมไปถึงดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคเลือกซื้ ออาหาร
และเครื่ องดื่มนัน่ คือ ฉลาก หรื อ ฟิ ล์มหดที่ใช้ห่อหุ ้ม โดยผ่านการพัฒนาในขั้นตอนต่างๆ ทั้งการออกแบบ การพิมพ์ การสร้าง
แรงดึงดูดจากการมองเห็ น ผ่านรู ปที่ แสดงผลบนหน้าจอ และสายตาของผูบ้ ริ โภค จึ งเป็ นเรื่ องน่ าสนใจว่า กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์จะ
ได้รับแรงบวกจากทั้ง 4 ปั จจัยในข้างต้นนี้ ในรู ปแบบใดบ้าง จากข้อมูลที่น่าสนใจโดย อาจารย์มยุรี ภาคลาเจียก ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ ก มีขอ้ มูลที่ น่าสนใจจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มผูแ้ ปรรู ปบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกกว่า 2,000 รายว่า 64 %
ของผูบ้ ริ โภคได้จบั จ่าย หรื อ ซื้ อสิ นค้าบนโลกออนไลน์ ซึ่ งได้รับอิทธิ พลจากบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นแรงกระตุน้ ให้เกิดการสัง่ ซื้ อ และ
74% ของผูบ
้ ริ โภคในกลุ่มยังช่วยส่งเสริ มสิ นค้า บรรจุภณั ฑ์เหล่านั้นด้วยการแชร์รูปภาพของสิ นค้าอีกด้วย
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จากที่ ได้กล่าวมาข้างต้นทาให้เราได้เห็ นถึงปั จจัยที่ ส่งผลต่อบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก กลุ่มฟิ ล์มหด ที่มีความน่าสนใจและน่าจับตา
มองเป็ นอย่างมาก เพราะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ เสริ มจุดแข็งให้กบั ผลิตภัณฑ์ ในการเข้าถึงตลาดได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น
สิ่ งสาคัญสาหรับการเติบโตดังกล่าวจาเป็ นต้องเกิดการทางานร่ วมกันในแบบบูรณาการของ 3 ส่ วนคือ ส่ วนของการตลาด การ
ออกแบบและภาคการผลิต ที่จะต้องทางานร่ วมกัน โดยสถาบันพลาสติกพร้อมสนับสนุนการทางานร่ วมกันของทั้ง 3 ส่ วน ด้วย
บริ การข้อมูลและวิจยั ตลาด พร้อมศึกษาและร่ วมวิจยั ข้อมูลที่สาคัญให้กบั ผูป้ ระกอบการ บริ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
พร้อมสนับสนุนงานวิจยั และนวัตกรรมที่สาคัญให้เกิดเป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมสามารถผลิตได้ เพื่อรองรับการเติบโตทางด้าน
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์พลาสติก ร่ วมสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมพลาสติกให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้อมกัน
ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆจากบทความ Shrink sleeve packaging a strong trend in Thailand และ THAI PACKAGING NEWSLETTER ฉบับ
July - August 2021 โดยอาจารย์ม ยุรี ภาคล าเจี ย ก (ที่ ป รึ ก ษาและผู ้เชี่ ย วชาญ ด้านบรรจุ ภ ัณ ฑ์ สถาบัน พลาสติ ก ) ในวารสาร
FoodPacific Manufacturing Journal July 2021 และ www.industrysourcing.com
สามารถติดตามข้อมูลอันเป็ นประโยชน์ได้ที่
Website : www.thaiplastics.org
Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 421
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