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ร้านค้ าออนไลน์และร้านอาหารที ให้
บริการห่ ออาหารกลั บจํานวนมาก
ต่ างประสบปญหาการขาดแคลน
ของบรรจุ ภัณฑ์ เช่น กล่ อง เทป
กาว ฉลาก ฯลฯ เนืองจากปจจุ บัน
อิ นเดี ยนําเข้าวัสดุเหล่ านี มาจากจีน
รวมถึ งปญหาเรืองผู้ผลิ ตใน
ประเทศยังคงติ ดขัดในการดําเนิน
การในช่วงล็ อคดาวน์เปนเวลา 21
วัน แม้จะได้ รับการยกเว้นจากทาง
รัฐแล้ วก็ ตาม
ด้าน Swiggy ผู้ให้บริการ Food
Delivery ชันนําในอิ นเดีย กล่ าวว่าในอี ก
ไม่เกิ นหนึงอาทิ ตย์ ร้านอาหารหุ้นส่วน
ของตนจะไม่มีบรรจุ ภัณฑ์ ใช้แล้ ว ส่วน
Snapdeal ผู้ให้บริการสินค้ าออนไลน์
ขนาดใหญ่ ก็ ระบุ เช่นกั นว่าทางบริษัทไม่
สามารถส่งสินค้ าบรรจุ ภัณฑ์ ให้แก่ ลูกค้ า
ได้ เนืองจากโรงงานในประเทศไม่สามารถ
ผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์ ได้ตามปกติ และตนก็ ไม่
สามารถเคลื อนย้ายสินค้ าในคลั งได้ เช่น
เดียวกั บเสียงจาก Flipkart, Amazon
และ Zomato ที ประสบปญหาไม่ต่างกั น

ทั งนี ธุ รกิ จออนไลน์ในอิ นเดียมีค่าใช้จ่ายด้าน
บรรจุ ภัณฑ์ ราว 7% ของค่ าใช้จ่ายทั งหมด
ปญหาเรืองการขาดแคลนสินค้ าเกิ ดขึน
เนืองจากผู้ผลิ ตในบางรัฐยังคงไม่สามารถ
ทําการผลิ ตได้ ผู้จาํ หน่ายสินค้ าด้านสุขอนามัย
ออนไลน์รายหนึงกล่ าว
นาย Sachin Agarwal ผู้รว่ มก่ อตั งและ
หัวหน้าฝายปฏิ บัติการของ Bizongo ซึงจัด
จําหน่ายบรรจุ ภัณฑ์ แก่ หลากหลายธุ รกิ จ กล่ าว
ว่า Bizongo มีโรงงานผลิ ตหุ้นส่วนมากกว่า
430 แห่ง และมากกว่า 90% ของโรงงานเหล่ า
นีไม่สามารถดําเนินการได้ เนืองจากไม่ได้รบ
ั
การอนุญาตในการผลิ ต หรือบ้างก็ พนักงานไม่
ได้รบ
ั บัตรผ่านให้มาทํางานได้ โรงงานที พอจะ
ผลิ ตได้มีเฉพาะในเดลี และบังกาลอร์ ซึงก็
สามารถผลิ ตได้ในจํานวนจํากั ด ทั งยังกล่ าวเสริม
ว่าทางบริษัทพยายามผลั กดันให้มีการผลิ ตในรัฐ
มหาราษฏระ ทมิฬนาฑู อานธรประเทศ คุชราต
และราชสถาน แต่ ยังไม่ประสบความสําเร็จ
นอกจากนี ผู้ผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์ ในรัฐคุชราต
อี กรายหนึงยังกล่ าวเสริมว่า แม้ว่าจะได้รบ
ั
การอนุญาตให้ผลิ ตแล้ ว แต่ ด้านโลจิสติ กส์ยัง
คงเปนปญหาอยู่ดี เนืองจากอิ นเดียจํากั ด
การเดินทางข้ามรัฐในช่วงการล็ อคดาวน์นี

ข้ อ คิ ด เห็ น สํา หรั บ ผู้ ป ระกอบการไทย
จากสถานการณ์ทีอิ นเดียประกาศล็ อคดาวน์ประเทศจนถึ งวันที 14 เมษายนนี ทําให้หลาย
ธุ รกิ จประสบกั บปญหา supply chain disruption เนืองจากปจจุ บันอิ นเดียพึงพาการนํา
เข้าจากจีนเปนจํานวนมาก ธุ รกิ จด้านบรรจุ ภัณฑ์ และธุ รกิ จที จําเปนต้ องใช้บรรจุ ภัณฑ์ จึงได้รบ
ั
ผลกระทบตามไปด้วย และถึ งแม้อินเดียจะเปดประเทศแล้ ว ก็ มิได้หมายความว่าโรงงานผลิ ต
บรรจุ ภัณฑ์ ต่างๆ จะกลั บมาดําเนินการตามปกติ ได้โดยเร็ว
และหลั งจากโรคระบาด COVID-19 ผ่านพ้นไปแล้ ว นักวิเคราะห์จากหลากหลายสาขาต่ าง
มองว่า โลกจะมีแนวโน้มของการเกิ ด “ความปกติ ใหม่” หรือที เรียกกั นว่า “New Normal”
ซึงจะส่งผลต่ อการเปลี ยนแปลงพฤติ กรรมของคนทั วไปรวมถึ งการบริโภคสินค้ า โดยการจับ
จ่ายใช้สอยสิงของที ไม่ใช่สินค้ าบริโภคจะเข้าสู่รูปแบบออนไลน์มากขึน ร้านค้ า (store &
shop) มีความสําคั ญน้อยลง และจะน้อยลงมากกว่าการเข้ามาแทนที (Disruption) ของ
การขายออนไลน์ในช่วงก่ อนหน้านี [*1]
จะเห็นว่าในอนาคต ตลาดการบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มที จะเติ บโตขึนอย่างต่ อ
เนืองทั วทุกมุ มโลก จึงถื อเปนโอกาสสําหรับผู้ประกอบการไทยที เปนผู้ผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์
สําเร็จรูปหรือวัตถุดิบสําหรับผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์ ที มีศักยภาพและคิ ดจะขยายตลาดไปยังต่ าง
ประเทศ โดยกลยุ ทธ์การขยายตลาดไปยังต่ างประเทศ สามารถทําได้ทังการรับจ้างผลิ ต
บรรจุ ภัณฑ์ โดยรับออเดอร์จากปลายทางและจัดส่งไป (made to order) การจําหน่าย
วัตถุดิบสําหรับผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์ ไปยังโรงงานผู้ผลิ ตในประเทศปลายทาง หรือการหาคู่ค้า
เพือร่วมจัดตั งโรงงานผลิ ตในประเทศนันๆโดยตรง

ทั งนี อุ ตสาหกรรมสิงพิมพ์และบรรจุ ภัณฑ์ ของไทยในปที ผ่านมา มีมูลค่ า 3.1-3.2 แสนล้ าน
บาท และคาดปนีจะขยายตั วเพิมขึนเปน 3.2-3.3 แสนล้ านบาท โดยสัดส่วน 70% จะมาจาก
บรรจุ ภัณฑ์ ทีขยายตั วเพิมขึน นอกจากนี สภาอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ยังได้
เผยว่าอุ ตสาหกรรมบรรจุ ภัณฑ์ ของไทยได้รบ
ั คําสังผลิ ตเพิมขึนอย่างมาก โดยเฉพาะ
บรรจุ ภัณฑ์ กระดาษและบรรจุ ภัณฑ์ พลาสติ กเพือใส่อาหาร ที กําลั งขยายตั วอย่างมากในช่วง
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ตัวเลขการผลิ ตบรรจุ ภัณฑ์ เพือบรรจุ อาหารใน
เดือนมีนาคมที ผ่านมาเพิมขึนถึ ง 200-300% [*2]
อย่างไรก็ ตาม ไทยเองก็ หนีไม่พ้นผลกระทบด้านโลจิสติ กส์เช่นกั น ดังเช่น บริษัท ไทย
อุ ตสาหกรรมพลาสติ ก (1994) จํากั ด (มหาชน) หรือ TPLAS ที กล่ าวว่า จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที ส่งผลกระทบต่ อการขนส่งวัตถุดิบเพือการผลิ ต
ทําให้บริษัทต้ องเลื อนแผนการผลิ ตกล่ องกระดาษบรรจุ อาหารจํานวน 650,000 ใบต่ อเดือน
ออกไปเปนเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 จากเดิมที คาดว่าจะเริมดําเนินการเดินเครือง
ผลิ ตสินค้ ากล่ องบรรจุ อาหารได้ในเดือนมีนาคมนี [*3]
ดังนัน ผู้ประกอบการไทยที ต้ องการส่งออกบรรจุ ภัณฑ์ ไปยังต่ างประเทศ ควรเฝาติ ดตาม
สถานการณ์ในประเทศที เปนตลาดเปาหมายเกี ยวกั บความต้ องการสินค้ า รวมถึ งข้อจํากั ด
ทางด้านการขนส่งและกฎระเบียบที เกี ยวข้องในการนําเข้าในสถานการณ์ปจจุ บันอย่างใกล้ ชิด
และติ ดต่ อสือสารกั บผู้นาํ เข้าในอิ นเดียอย่างสมําเสมอ เพือรักษาสัมพันธ์และความต่ อเนือง
ของธุ รกิ จ
อ้ างอิ ง:
[*1] TERRABKK. [2020]. ความปกติ ใหม่ (new normal) เชิงพฤติ กรรมของเมืองและโลกใบนี หลั งจบ COVID-19.
[Retrieved from terrabkk.com.]
[*2] ฐานเศรษฐกิ จ. [2020]. โควิด ดันอุ ตฯบรรจุ ภัณฑ์ โต 300%. [Retrieved from thansettakij.com].
[*3] การเงิ นธนาคาร. [2020]. TPLAS เลื อนแผนผลิ ตกล่ องกระดาษบรรจุ อาหาร เหตุโควิด-19 กระทบขนส่งวัตถุดิบ.
[Retrieved from moneyandbanking.co.th].
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