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ttb analytics คาดปี 2566 ตลาดบรรจุภัณฑ์ไทยเติบโต 4.0% คิดเป็นมูลค่า 6.69 แสนล้านบาท 

หวั่นราคาวัตถุดิบเพ่ิมสูงข้ึนกดดันอัตราก าไรให้ลดลง ช้ีเทรนด์รักษ์โลกเปล่ียนวิถีการบริโภคใน

อนาคต แนะผู้ประกอบการปรับสัดส่วนการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 

 

ในช่วงปี 2564-2565 ท่ีผ่านมา ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของไทยเติบโตค่อนข้างดี เน่ืองจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้บริโภคส่วนใหญ่ท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นส่วนตัว อาทิ 

ท างานท่ีบ้าน ทานอาหารท่ีบ้าน ซ้ือของออนไลน์ ฯลฯ ด้วยเหตุน้ี จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีความ

ต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ มากขึ้น โดยในปี 2565 ตลาดบรรจุภัณฑ์ไทยขยายตัวได้กว่า 10.5% 

คิดเป็นมูลค่ากว่า 6.44 แสนล้านบาท ซ่ึงเป็นการขยายตัวท่ีมาจากบรรจุภัณฑ์โลหะ 11.5% บรรจุภัณฑ์

พลาสติก 11.3% และบรรจุภัณฑ์กระดาษ 8.7% ตามล าดับ 

 

 
 

ปี 2566 คาดมูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์รวมเติบโต 4.0%  โดยบรรจุภัณฑ์กระดาษเติบโตสูงสุด เติบโต

รองลงมาเป็นบรรจุภัณฑ์โลหะ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก ตามล าดับ 
 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดว่าแนวโน้มตลาดบรรจุภัณฑ์ของไทยในปี 2566 จะ

ขยายตัว 4.0% อยู่ท่ี 6.69 แสนล้านบาท ตามการฟ้ืนตัวเศรษฐกิจในประเทศ ภาคการท่องเท่ียว ส่งผลท า

ให้การค้าขายดีขึ้น โดยแบ่งผลการประเมินทิศทางแนวโน้มมูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์ 3 ประเภท ดังนี ้

1. บรรจุภัณฑ์กระดาษคาดว่าจะขยายตัว 7.0% โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ท่ี 2.22 แสนล้านบาท โดยใน

ปี 2566 บรรจุภัณฑ์กระดาษจะยังคงได้รับผลดีจากแนวโน้มการค้าออนไลน์ (E-Commerce) ท่ียังคง

เติบโตต่อเน่ือง ซ่ึง ttb analytics ประเมินว่าการเติบโตการค้าออนไลน์จะท าให้ธรุกิจขนส่งพัสดุขยายตัว

กวา่ 18% ในปี 2566 ซ่ึงจะส่งผลท าให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษส าหรับห่อสินค้ามีมากขึ้น 

นอกจากน้ี บรรจุภัณฑ์กระดาษส าหรับการห่ออาหารก็ยังคงเติบโตเช่นกัน เน่ืองจากได้ความนิยมจาก

ร้านค้าในการน าไปทดแทนบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกท่ีภาครัฐรณรงค์ให้ใช้น้อยลง 

2. บรรจุภัณฑ์โลหะคาดว่าจะขยายตัว 4.4% โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ท่ี 1.10 แสนล้านบาท โดยได้รับ

ผลดีจากเศรษฐกิจในประเทศฟ้ืนตัวตามภาคการท่องเท่ียวและการบริโภคเอกชนท่ีดีขึ้น ส่งผลท าให้

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 
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ความต้องการบรรจุภัณฑ์โลหะกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มปรับตัวดีขึ้น โดยประเมินว่า กลุ่ม

บรรจุภัณฑ์กระป๋องเครื่องดื่ม กระป๋องบรรจุอาหารและผลไม้ส าเร็จรูป แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ จะ

ขยายตัวได้ 5.0% ในขณะท่ีกลุ่มบรรจุภัณฑ์ท่ีท าจากโลหะอ่ืน ๆ เช่น ถังแก๊ส ถังเหล็กหูหิ้ว กระป๋องพ่นสี  

หลอดเครื่องส าอาง ฯลฯ คาดว่าจะขยายตัว 3.0% ท้ังนี้ บรรจุภัณฑ์โลหะสามารถใชซ้้า (Reuse) และน าไป

ผลิตแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) ประเมินว่าจะส่งผลต่อความต้องการใช้เพ่ือทดแทนการใช้บรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกในอนาคต 

3. บรรจุภัณฑ์พลาสติกคาดว่าจะขยายตัว 1.9% โดยมีมูลค่าตลาดอยู่ท่ี 3.37 แสนล้านบาท 

เน่ืองจากในปี 2566 เศรษฐกิจในประเทศทยอยฟ้ืนตัวตามการท่องเท่ียวและการบริโภคเอกชนท่ีดีขึ้น ท า

ให้กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ฟิล์มและกล่องพลาสติกส าหรับ

บรรจุอาหาร  ขวดพลาสติก ฯลฯ ยังคงเติบโตได้ต่อเน่ือง โดยคาดว่าจะขยายตัว 5.5% และ 2.0% 

ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ถุงพลาสติกคาดว่าจะลดลง 3.0% สาเหตุจากปริมาณการใช้

ถุงพลาสติกท่ีลดลง ตามแผนจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 โดยกรมควบคุมมลพิษ ท่ีมุ่งเน้นให้

ขยะพลาสติกท่ีย่อยสลายยากในประเทศลดลง ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกลง 

 

ต้นทุนราคาวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น กดดันอัตราก าไรผู้ประกอบการให้ลดลง 
 

จากข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (Production Price Index : PPI) เก็บรวบรวมโดยส านักงานดัชนีเศรษฐกิจ

การค้า พบว่า ราคาต้นทุนวัตถุดิบของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เม่ือเทียบกับปี 2562 ซ่ึงเป็นช่วงก่อนเกิดการ

ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยต้นทุนวัตถุดิบโลหะปรับเพ่ิมมากสุด 15.0% ในขณะท่ี

ต้นทุนวัตถุดิบเยื่อกระดาษ และพลาสติก ปรับเพ่ิมขึ้น 10.0% และ 4.0% ตามล าดับ ท้ังน้ี การท่ีต้นทุนการ

ผลิตบรรจุภัณฑ์สูงขึ้น ถือเป็นปัจจัยเส่ียงท่ีจะส่งผลท าให้อัตราก าไรของผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์

ลดลง ttb analytics ประเมินว่า แม้ทิศทางราคาวัตถุดิบการผลิตบรรจุภัณฑ์จะเริ่มทรงตัว แต่การท่ี

ราคาจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ยังปรับขึ้นไม่เท่าต้นทุนท่ีเพ่ิมขึ้น จึงมีแนวโน้มท่ีผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์

ประเภทต่าง ๆ จะทยอยปรับราคาขายเพ่ิมขึ้น เพ่ือพยุงอัตราก าไรให้ใกล้เคียงกับระดับเดิม ซ่ึงการปรับ

ราคาขายบรรจุภัณฑ์จะส่งผลต่อต้นทุนของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ตามมา

ได้ 

 

บรรจุภัณฑ์พลาสติกคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหน่ึงของมูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์รวมในไทย แต่มีทิศทางการใช้

ลดลงตามเทรนด์รักษ์โลก 
 

ttb analytics ศึกษาโครงสร้างตลาดบรรจุภัณฑ์ไทย โดยใช้ข้อมูลงบการเงินท่ีผู้ประกอบการจัดส่งให้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่า โดยส่วนใหญ่มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์ไทยเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกคิด

เป็นสัดส่วน 51% รองลงมา ได้แก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษ และบรรจุภัณฑ์โลหะ คิดเป็นสัดส่วน 33% และ 16% 

ตามล าดับ จะเห็นว่าในประเทศไทยตลาดบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีสัดส่วนกว่าครึ่งหน่ึงของมูลค่าตลาด

รวม เน่ืองจากพฤติกรรมการใช้บรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภคนิยมใช้พลาสติกในการหีบห่อสินค้า เน่ืองจากมี

ความสะดวกและแข็งแรง อย่างไรก็ดี บรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ค่อนข้างยาก กระบวนการผลิต

และท าลายพลาสติกก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมีเทนและเอทิลีน ส่งผลท าให้เกิดภาวะโลกร้อนและสร้าง

มลพิษให้กับส่ิงแวดล้อม 
 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (2561-2565) ภาครัฐรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ขยะพลาสติกลง ส่งผลท าให้

การเติบโตของบรรจุภัณฑ์พลาสติกใน 5 ปีท่ีผ่านมา ขยายตัวเฉลี่ย 3.2% ต่อปี นับเป็นอัตราการเติบโต

ในช่วงเปลี่ยนผ่านตามนโยบายของภาครัฐ ซ่ึงในช่วงต่อไปจะมีทิศทางการใช้ท่ีลดลง ในขณะท่ีบรรจุ

ภัณฑ์กระดาษขยายตัวเฉลี่ย 5.6% ต่อปี โดยเป็นการเติบโตท่ีมาจากธุรกิจ E-Commerce ท่ีขยายตัว

อย่างต่อเน่ือง ท าให้มีความต้องการกล่องกระดาษในการหีบห่อสินค้ามากขึ้น  และบรรจุภัณฑ์โลหะ
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ขยายตัวเฉลี่ย 2.7% ต่อปี เน่ืองจากการส่งออกชะลอตัว ประกอบกับต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง ท าให้มี

การเติบโตไม่มากนัก อย่างไรก็ดี บรรจุภัณฑ์โลหะมีจุดแข็งท่ีสามารถน ากลับมาใช้ซ้าและสามารถน าไป

ผลิตกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังน้ัน การท่ีบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีแนวโน้มการใช้ลดลง ท าให้ผู้บริโภคหันมาใช้

บรรจุภัณฑ์โลหะทดแทนได้ในอนาคต 

 

แนะผู้ประกอบการปรับสัดส่วนการผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมท้ังสามารถน ากลับมา

ใช้ซ้า (Reuse) และสามารถน าไปผลิตแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle)  
 

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท้ังภาคการผลิตและภาคการค้า ท า

ให้ธรุกิจบรรจุภัณฑ์เติบโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ในแต่ละปี

จึงมีปริมาณมาก ซ่ึงก่อให้เกิดปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้วตามมา ดังน้ัน การก าจัดขยะย่อมส่งผล

ต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
 

ttb analytics จึงเสนอแนะให้ผู้ประกอบการทยอยปรับสัดส่วนการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถก าจัด

โดยง่าย และไม่เป็นมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ด้วยการสร้างนวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม (Eco-Packaging) ในกลุ่มไบโอพลาสติก ได้แก่ 1) Bio Base คือ วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น 

ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง 2) Fiber Base คือ วัตถุดิบท่ีท ามาจากไฟเบอร์หรือเส้นใยธรรมชาติ ซ่ึงเป็น

วัสดุท่ีใช้เส้นใยมากท่ีสุด รวมไปถึงกากใยจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ชานอ้อย ฟางข้าวสาลี 

ลินิน ไม้ไผ่ และ 3) Biomass คือ วัตถุดิบท่ีได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น แกลบ เปลือกชาน

อ้อย กากปาล์ม ซังข้าวโพด โดยน าวัตถุดิบเหล่าน้ีมาใช้ผลิตเป็นไบโอพลาสติกเพ่ือน าไปผลิตเป็นบรรจุ

ภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมต่อไป ซ่ึงนอกจากจะช่วยให้มีบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมใช้ใน

ประเทศแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสการเติบโตของตลาดการส่งออกบรรจุภัณฑ์ในตลาดโลกอีกด้วย 

เน่ืองจากกระแสความตื่นตัวเรื่องภาวะโลกรอ้น ดังตัวอย่าง สหภาพยุโรปมีมาตรการปรับราคาคาร์บอน

ก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM) ซ่ึงจะท าให้สินค้าท่ีกระบวนการ

ผลิตมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากถูกเก็บภาษีน าเข้ามากขึ้น ดังน้ัน การเริ่มปรับสัดส่วนการ

ผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมจึงเป็นผลดีท าให้การส่งออกบรรจุภัณฑ์ของไทยเพ่ิมขึ้นได้ใน

อนาคต 
 

นอกจากน้ี ttb analytics  เสนอแนะผู้ประกอบการให้มุ่งเน้นผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถน ากลับมาใช้ซ้า

และสามารถน าไปผลิตแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ ซ่ึงเป็นไปตามการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG 

Economy) ท่ี มุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ส่วนอย่างสมดุลไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ Bio-Circular-Green 

Economy และยังสอดคล้องกับแนวคิด ESG ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยค านึงถึง

ส่ิงแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมมาภิบาล (Governance) เป็นท่ีตั้ง ซ่ึงจะท าให้การ

ด าเนินธรุกิจของผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

 

* * * * * * * * * * * * 


