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4 ปัจจยับวกน่าสนใจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสติก กลุ่มฟิลม์หด ใหก้า้วกระโดด  

 จากสถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบนัก าลงัพลิกโฉมอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม จากผลกระทบของการกกัตวั 
นโยบายการล็อกดาวน์ ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคไม่สามารถออกไปจบัจ่ายใชส้อยไดอ้ย่างสะดวกนั้น อุตสาหกรรมอาหาร รวมไปถึง
ร้านอาหารท่ีมีการจดัจ าหน่ายต่างไดรั้บผลกระทบตามกนั แต่ถึงอยา่งนั้น ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม
ต่างไดมี้การเรียนรู้และปรับตวัเพ่ือให้ธุรกิจสามารถอยูร่อดได ้และท่ีส าคญัในผลิตภณัฑ์กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมบางรายการ
กลบัปรับตวัและสร้างรายได ้ไดเ้ป็นท่ีน่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารเพ่ือสุขภาพท่ีมีความจ าเป็นต่อร่างกาย  ส่ิงท่ีท า
ให้กลุ่มอาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทน้ีไดรั้บความนิยมมากข้ึน ผูบ้ริโภคตอ้งการปรับตวัรับมือและดูแลสุขภาพเป็นอยา่งดีมาก
ข้ึน ดงันั้น แบรนดต์่างๆ ท่ีมีช่ือเสียงต่างไดรั้บผลในเชิงบวกกบัสถานการณ์น้ี 

 ฟิลม์หด (Shrink Label) 

 ส าหรับฉลากแบบสวม (Sleeve Label) หรือ ฟิล์มหด (Shrink Label) ถือเป็น 1 ใน 3 จากกลุ่มฉลากส าหรับบรรจุภัณฑ์ท่ี
ผูผ้ลิตมีการใชง้านอย่างกวา้งขวา้ง โดยทัว่โลกและในต่างประเทศส่วนมีการใชง้านในปัจจุบนัจะเป็นกลุ่มวสัดุ PET เน่ืองจาก 
วสัดุเดิมท่ีใชเ้ป็นวสัดุ PVC แต่ในประเทศไทยเรานั้นบรรจุภณัฑส์ าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีการจ าหน่ายภายในประเทศยงัไม่
กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบักระแสการเลิกใช ้PVC ไม่มากนัก ดงันั้นในตลาดบรรจุภณัฑ์ของประเทศไทยยงัมีการใชฟิ้ล์มหดในวสัดุ 
PVC อยูม่าก เพราะช่วยในเร่ืองของยดืหยุน่ท่ีเหมาะสม ลดการสูญเสียจากการจดัเก็บไดม้าก  

 การใชฟิ้ลม์หด (Shrink Label)  

 ส าหรับการใชง้านฟิลม์หด (Shrink Label) มีความอเนกประสงคเ์ป็นอยา่งมาก เพราะนอกจากท าหนา้ท่ีในการสร้างความ
น่าสนใจใหก้บัผลิตภณัฑแ์ลว้ ยงัช่วยดูแลผลิตภณัฑ ์ไม่ใหเ้กิดการเสียรูป หรือป่นเป่ือนกบัส่ิงสกปรกไดอี้กดว้ย โดยการใชง้าน
จะถูกน ามาใชก้บักลุ่มของบรรจุภณัฑค์งรูป (Rigid Packaging) เช่น ขวด ถว้ย กระป๋อง เป็นตน้ โดยการผลิตเป็นการท าฉลากใหเ้ป็น
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ซองท่ีเปิดบนและเปิดล่าง เม่ือสวมบนขวดท่ีตวัหรือท่ีคอแลว้ ใชค้วามร้อนเพ่ือให้ฉลากหดตวัรัดแนบกบัผิวของบรรจุภณัฑ์ท่ี
ผลิต ดว้ยความสะดวกในการผลิต และง่ายต่อการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภคจึงท าให้ ฟิลม์หด เป็นท่ีนิยมในอุตสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืมซ่ึงถือวา่มีความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก 

 จากท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้เราจะเห็นไดถึ้งความน่าสนใจในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงหากเราสังเกต จะ
พบวา่อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมมกัจะมาควบคู่กบัการจดัส่ง พฤติกรรมการซ้ือในช่วงการล็อกดาวน์ จึงเป็นท่ีมาของ 4 
ปัจจยัดงัต่อไปน้ี ท่ีส่งผลใหบ้รรจุภณัฑฟิ์ลม์หดยิง่มีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

 

 

1. แนวโนม้อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดืมท่ีสามารถจดัเก็บไดน้าน 

 นอกจากน้ีหากพูดถึงอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม คงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีพูดถึงการจดัส่งหรือ Delivery ส าหรับ
ผูป้ระกอบการบางรายยงัมีวิธีการในการปรับตวัต่างๆ ท่ีน่าสนใจจากการลดค่าใชจ่้ายในการผลิตสินคา้ในกลุ่มอ่ืนๆ ลงเพ่ือ
ประหยดัค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น และอีกหน่ึงวธีิคือ การผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมพร้อมส่ง หรืออาหารแปรรูปเพื่อสุขภาพ ท่ีผลิตให้
ง่ายต่อการเก็บรักษา การน ามาปรุงใหม่ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค รวมถึงการตอบสนองต่อพฤติกรรมท่ีตอ้งท า
กิจกรรมต่างๆท่ีบา้น ทั้งการเรียน การท างาน ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีครอบครัวตอ้งอยูท่ี่บา้นเป็นหลกั  โดยมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจไดร้ะบุ
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ถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ ท่ีน่าสนใจ โดยมีการเติบโตถึง 68,000 ลา้นบาท เทียบเป็นมูลค่าของตลาดโลก
ไดถึ้ง 180 ลา้นดอลลาร์ หรือ 5% ของตลาดโลก โดยเป็นกลุ่มอาหารเพ่ือสุขภาพและยา ท่ีถือวา่มีความเติบโตในประเทศท่ีสูงข้ึน 

 

2. พฤติกรรมการสัง่ซ้ืออาหารดว้ยระบบออนไลน์ e-Commerce 

 อีกหน่ึงเร่ืองท่ีน่าสนใจก่อนท่ีเราจะไปดูกนัว่าท าไมบรรจุภณัฑ์ฟิล์มหดถึงมีความน่าสนใจ ดว้ยเหตุการณ์ของการ
รณรงคไ์ม่ออกนอกบา้น งดการเดินทางจบัจ่ายหรือซ้ืออาหารดว้ยตนเอง การลดการสัมผสัใหน้อ้ยลง ไดส้ร้างการใชชี้วติในแบบ
วถีิใหม่ New Normal ข้ึนมา ซ่ึงก็ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจ e-Commerce การสั่งซ้ือสินคา้ออนไลน์ในประเทศ มีการเติบโตข้ึน โดยมูลค่า
ของธุรกิจน้ียงัมีตวัเลขท่ีน่าสนใจ คือ 220,000 ลา้นบาทในปี 2563 ซ่ึงอตัราท่ีเพ่ิมข้ึน จากปี 2562 ถึง 35%  
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3. กระแสการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 เป็นท่ีทราบกนัดีถึงกระแสการดูแลส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มบรรุจภณัฑ์ฟิลม์หดท่ีผลิตจากพลาสติกชนิด (PET) ซ่ึงถูกน ามา
ผลิตและทดแทน ส่งผลให้บรรจุภณัฑ์ฟิล์มหดจะช่วยดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มได ้โดยผูผ้ลิตใชก้ลุ่มบรรจุภณัฑ์ฟิล์มหดในการ
บรรจุ วสัดุพลาสติกเหล่าน้ีสามารถน าไปคดัแยกอยา่งเหมาะสมเพ่ือน าไปสู่กระบวนการของการรีไซเคิลได ้และในอีกกรณี ท่ี
ส าคญัคือการช่วยประหยดัทรัพยากรการใชว้สัดุเพราะกลุ่มบรรจุภณัฑฟิ์ลม์หดสามารถเลือกวธีิการผลิตท่ีหลากหลายรวมไปถึง
การพิมพท่ี์สามารถลดตน้ทุนประหยดัทรัพยากรจากวสัดุอ่ืนท่ีตอ้งมาใชง้านร่วมดว้ยได ้และยงัช่วยแยกการใชว้สัดุต่างๆ ออกได้
อยา่งชดัเจนอีกดว้ย เพ่ือใหส้ามารถน ากลบัไปใชห้รือรีไซเคิลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



 

 

 

 Page 5 of 6 

 

 

4.ความง่ายต่อการผลิต 

 ความหลากหลายทางการผลิต ถือเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญั เพราะไม่วา่จะเป็นการผลิตร่วมกบักลุ่มผลิตภณัฑอ์าหาร
กระป๋อง อาหารบรรจุขวด  หรือแบบบรรจุร่วมกบับรรจุภณัฑ์ชนิดอ่ืน ความสะดวกในการใชง้านเร่ิมตั้งแต่การออกแบบเพ่ือ
สร้างความสวยงามใหก้บับรรจุภณัฑ ์การช่วยเพ่ิมมูลค่าดา้นการออกแบบได ้นอกจากน้ีการน าบรรจุภณัฑฟิ์ลม์หดไปใชก้บับรรจุ
ภฑัณ์ประเภทอ่ืน เพื่อเพ่ิมมูลค่าใหผ้ลิตภณัฑ ์และการเก็บรักษาบรรจุภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย 

 จากทั้ง 4 ปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท าให้เราไดภ้าพชดัเจนข้ึนเก่ียวกับการเติบโตของบรรจุภณัฑ์ฟิล์มหด ท่ีคอยท า
หน้าท่ีทั้ งการปกป้องสินคา้ การส่ือสารกบัผูบ้ริโภค การห่อหุ้มสินคา้ให้สามารถส่งถึงมือผูบ้ริโภค โดยเราสามารถมองเห็น
เร่ืองราวท่ีน่าสนใจไดม้ากข้ึนไปอีก แน่นอนวา่บรรจุภณัฑท่ี์ท าหนา้ท่ีในการส่ือสาร รวมไปถึงดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเลือกซ้ืออาหาร
และเคร่ืองด่ืมนัน่คือ ฉลาก หรือ ฟิลม์หดท่ีใชห่้อหุ้ม โดยผ่านการพฒันาในขั้นตอนต่างๆ ทั้งการออกแบบ การพิมพ ์การสร้าง
แรงดึงดูดจากการมองเห็น ผ่านรูปท่ีแสดงผลบนหน้าจอ และสายตาของผูบ้ริโภค จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจว่า กลุ่มบรรจุภณัฑ์จะ
ไดรั้บแรงบวกจากทั้ง 4 ปัจจยัในขา้งตน้น้ีในรูปแบบใดบา้ง จากขอ้มูลท่ีน่าสนใจโดย อาจารยม์ยรีุ ภาคล าเจียก ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
บรรจุภณัฑ์พลาสติก มีขอ้มูลท่ีน่าสนใจจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลในกลุ่มผูแ้ปรรูปบรรจุภณัฑพ์ลาสติกกวา่ 2,000 รายวา่ 64 % 

ของผูบ้ริโภคไดจ้บัจ่าย หรือ ซ้ือสินคา้บนโลกออนไลน์ ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากบรรจุภณัฑเ์ป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการสั่งซ้ือ และ 
74% ของผูบ้ริโภคในกลุ่มยงัช่วยส่งเสริมสินคา้ บรรจุภณัฑเ์หล่านั้นดว้ยการแชร์รูปภาพของสินคา้อีกดว้ย 
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จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ท าให้เราไดเ้ห็นถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อบรรจุภณัฑพ์ลาสติก กลุ่มฟิลม์หด ท่ีมีความน่าสนใจและน่าจบัตา
มองเป็นอยา่งมาก เพราะช่วยใหผ้ลิตภณัฑมี์ความน่าสนใจ เสริมจุดแขง็ใหก้บัผลิตภณัฑ ์ในการเขา้ถึงตลาดไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้น
ส่ิงส าคญัส าหรับการเติบโตดงักล่าวจ าเป็นตอ้งเกิดการท างานร่วมกนัในแบบบูรณาการของ 3 ส่วนคือ ส่วนของการตลาด การ
ออกแบบและภาคการผลิต ท่ีจะตอ้งท างานร่วมกนั โดยสถาบนัพลาสติกพร้อมสนบัสนุนการท างานร่วมกนัของทั้ง 3 ส่วน ดว้ย
บริการขอ้มูลและวจิยัตลาด พร้อมศึกษาและร่วมวิจยัขอ้มูลท่ีส าคญัใหก้บัผูป้ระกอบการ บริการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์
พร้อมสนบัสนุนงานวจิยัและนวตักรรมท่ีส าคญัให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่พร้อมสามารถผลิตได ้เพ่ือรองรับการเติบโตทางดา้น
นวตักรรมของผลิตภณัฑพ์ลาสติก ร่วมสร้างสรรคน์วตักรรมในอุตสาหกรรมพลาสติกใหเ้ติบโตอยา่งย ัง่ยนืไปพร้อมกนั 

ขอขอบคุณขอ้มูลดีๆจากบทความ Shrink sleeve packaging a strong trend in Thailand และ THAI PACKAGING NEWSLETTER ฉบบั
July - August 2021 โดยอาจารย์มยุรี ภาคล าเจียก (ท่ีปรึกษาและผู ้เช่ียวชาญ ด้านบรรจุภัณฑ์ สถาบันพลาสติก ) ในวารสาร 
FoodPacific Manufacturing Journal July 2021 และ www.industrysourcing.com  

สามารถติดตามขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ไดท่ี้ 

Website : www.thaiplastics.org 

Facebook : Plastics Institute of Thailand – สถาบนัพลาสติก 

Line : @Thaiplastics 

Youtube Official : Thaiplastics 
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