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สาํนักงานสง่เสรมิการค้าในต่างประเทศ ณ กรงุนวิเดลี

บรรจุภัณฑ์ใน
อินเดียขาด
ตลาด โรงงาน
ผลิตและขนส่ง
มีป�ญหา

ที�มา: The Economic Times, March 28, 2020



ทั�งนี� ธุรกิจออนไลน์ในอินเดียมีค่าใช้จ่ายด้าน
บรรจุภัณฑ์ราว 7% ของค่าใช้จ่ายทั�งหมด
ป�ญหาเรื�องการขาดแคลนสินค้าเกิดขึ�น
เนื�องจากผู้ผลิตในบางรฐัยังคงไม่สามารถ
ทําการผลิตได้ ผู้จาํหน่ายสินค้าด้านสุขอนามัย
ออนไลน์รายหนึ�งกล่าว
 

นาย Sachin Agarwal ผู้รว่มก่อตั�งและ
หัวหน้าฝ�ายปฏิบัติการของ Bizongo ซึ�งจัด
จาํหน่ายบรรจุภัณฑ์แก่หลากหลายธุรกิจ กล่าว
ว่า Bizongo มีโรงงานผลิตหุ้นส่วนมากกว่า
430 แห่ง และมากกว่า 90% ของโรงงานเหล่า
นี�ไม่สามารถดาํเนินการได้ เนื�องจากไม่ได้รบั
การอนุญาตในการผลิต หรอืบ้างก็พนักงานไม่
ได้รบับัตรผ่านให้มาทํางานได้ โรงงานที�พอจะ
ผลิตได้มีเฉพาะในเดลีและบังกาลอร ์ซึ�งก็
สามารถผลิตได้ในจาํนวนจาํกัด ทั�งยังกล่าวเสรมิ
ว่าทางบรษัิทพยายามผลักดันให้มีการผลิตในรฐั
มหาราษฏระ ทมิฬนาฑู อานธรประเทศ คุชราต
และราชสถาน แต่ยังไม่ประสบความสาํเรจ็
 

นอกจากนี� ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในรฐัคุชราต
อีกรายหนึ�งยังกล่าวเสรมิว่า แม้ว่าจะได้รบั
การอนุญาตให้ผลิตแล้ว แต่ด้านโลจิสติกส์ยัง
คงเป�นป�ญหาอยู่ดี เนื�องจากอินเดียจาํกัด
การเดินทางข้ามรฐัในช่วงการล็อคดาวน์นี�

ร้านค้าออนไลน์และร้านอาหารที�ให้
บริการห่ออาหารกลับจาํนวนมาก
ต่างประสบป�ญหาการขาดแคลน
ของบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง เทป
กาว ฉลาก ฯลฯ เนื�องจากป�จจุบัน
อินเดียนาํเข้าวัสดุเหล่านี�มาจากจีน
รวมถึงป�ญหาเรื�องผู้ผลิตใน
ประเทศยังคงติดขัดในการดําเนิน
การในช่วงล็อคดาวน์เป�นเวลา 21
วัน แม้จะได้รับการยกเว้นจากทาง
รัฐแล้วก็ตาม
 

ด้าน Swiggy ผู้ให้บรกิาร Food

Delivery ชั�นนาํในอินเดีย กล่าวว่าในอีก
ไม่เกินหนึ�งอาทิตย์ รา้นอาหารหุ้นส่วน
ของตนจะไม่มีบรรจุภัณฑ์ใช้แล้ว ส่วน
Snapdeal ผู้ให้บรกิารสินค้าออนไลน์
ขนาดใหญ่ ก็ระบุเช่นกันว่าทางบรษัิทไม่
สามารถส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
ได้ เนื�องจากโรงงานในประเทศไม่สามารถ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ตามปกติ และตนก็ไม่
สามารถเคลื�อนย้ายสินค้าในคลังได้ เช่น
เดียวกับเสียงจาก Flipkart, Amazon

และ Zomato ที�ประสบป�ญหาไม่ต่างกัน



จากสถานการณ์ที�อินเดียประกาศล็อคดาวน์ประเทศจนถึงวันที� 14 เมษายนนี� ทําให้หลาย
ธุรกิจประสบกับป�ญหา supply chain disruption เนื�องจากป�จจุบันอินเดียพึ�งพาการนํา
เข้าจากจีนเป�นจาํนวนมาก ธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์และธุรกิจที�จาํเป�นต้องใช้บรรจุภัณฑ์จึงได้รบั
ผลกระทบตามไปด้วย และถึงแม้อินเดียจะเป�ดประเทศแล้ว ก็มิได้หมายความว่าโรงงานผลิต
บรรจุภัณฑ์ต่างๆ จะกลับมาดาํเนินการตามปกติได้โดยเรว็ 

 

และหลังจากโรคระบาด COVID-19 ผ่านพ้นไปแล้ว นักวิเคราะห์จากหลากหลายสาขาต่าง
มองว่า โลกจะมีแนวโน้มของการเกิด “ความปกติใหม่” หรอืที�เรยีกกันว่า “New Normal”

ซึ�งจะส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของคนทั�วไปรวมถึงการบรโิภคสินค้า โดยการจับ
จ่ายใช้สอยสิ�งของที�ไม่ใช่สินค้าบรโิภคจะเข้าสู่รูปแบบออนไลน์มากขึ�น รา้นค้า (store &

shop) มีความสาํคัญน้อยลง และจะน้อยลงมากกว่าการเข้ามาแทนที� (Disruption) ของ
การขายออนไลน์ในช่วงก่อนหน้านี� [*1]
 

จะเห็นว่าในอนาคต ตลาดการบรโิภคผ่านช่องทางออนไลน์มีแนวโน้มที�จะเติบโตขึ�นอย่างต่อ
เนื�องทั�วทุกมุมโลก จึงถือเป�นโอกาสสาํหรบัผู้ประกอบการไทยที�เป�นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
สาํเรจ็รูปหรอืวัตถุดิบสาํหรบัผลิตบรรจุภัณฑ์ ที�มีศักยภาพและคิดจะขยายตลาดไปยังต่าง
ประเทศ โดยกลยุทธ์การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ สามารถทําได้ทั�งการรบัจ้างผลิต
บรรจุภัณฑ์โดยรบัออเดอรจ์ากปลายทางและจัดส่งไป (made to order) การจาํหน่าย
วัตถุดิบสาํหรบัผลิตบรรจุภัณฑ์ไปยังโรงงานผู้ผลิตในประเทศปลายทาง หรอืการหาคู่ค้า
เพื�อรว่มจัดตั�งโรงงานผลิตในประเทศนั�นๆโดยตรง

ข้อคิดเห็นสาํหรับผู้ประกอบการไทย



อ้างอิง:

[*1] TERRABKK. [2020]. ความปกติใหม่ (new normal) เชิงพฤติกรรมของเมืองและโลกใบนี� หลังจบ COVID-19.

[Retrieved from terrabkk.com.]

[*2] ฐานเศรษฐกิจ. [2020]. โควิด ดันอุตฯบรรจุภัณฑ์โต 300%. [Retrieved from thansettakij.com]. 

[*3] การเงินธนาคาร. [2020]. TPLAS เลื�อนแผนผลิตกล่องกระดาษบรรจุอาหาร เหตุโควิด-19 กระทบขนส่งวัตถุดิบ.

[Retrieved from moneyandbanking.co.th].
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ทั�งนี� อุตสาหกรรมสิ�งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ของไทยในป�ที�ผ่านมา มีมูลค่า 3.1-3.2 แสนล้าน
บาท และคาดป�นี�จะขยายตัวเพิ�มขึ�นเป�น 3.2-3.3 แสนล้านบาท โดยสัดส่วน 70% จะมาจาก
บรรจุภัณฑ์ที�ขยายตัวเพิ�มขึ�น นอกจากนี� สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ยังได้
เผยว่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของไทยได้รบัคําสั�งผลิตเพิ�มขึ�นอย่างมาก โดยเฉพาะ
บรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื�อใส่อาหาร ที�กําลังขยายตัวอย่างมากในช่วง
การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ตัวเลขการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื�อบรรจุอาหารใน
เดือนมีนาคมที�ผ่านมาเพิ�มขึ�นถึง 200-300% [*2]

 

อย่างไรก็ตาม ไทยเองก็หนีไม่พ้นผลกระทบด้านโลจิสติกส์เช่นกัน ดังเช่น บรษัิท ไทย
อุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จาํกัด (มหาชน) หรอื TPLAS ที�กล่าวว่า จากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ที�ส่งผลกระทบต่อการขนส่งวัตถุดิบเพื�อการผลิต
ทําให้บรษัิทต้องเลื�อนแผนการผลิตกล่องกระดาษบรรจุอาหารจาํนวน 650,000 ใบต่อเดือน
ออกไปเป�นเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 จากเดิมที�คาดว่าจะเริ�มดําเนินการเดินเครื�อง
ผลิตสินค้ากล่องบรรจุอาหารได้ในเดือนมีนาคมนี� [*3]

 

ดังนั�น ผู้ประกอบการไทยที�ต้องการส่งออกบรรจุภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ ควรเฝ�าติดตาม
สถานการณ์ในประเทศที�เป�นตลาดเป�าหมายเกี�ยวกับความต้องการสินค้า รวมถึงข้อจาํกัด
ทางด้านการขนส่งและกฎระเบียบที�เกี�ยวข้องในการนาํเข้าในสถานการณ์ป�จจุบันอย่างใกล้ชิด
และติดต่อสื�อสารกับผู้นาํเข้าในอินเดียอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อรกัษาสัมพันธ์และความต่อเนื�อง
ของธุรกิจ


