อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติกออนตัวในประเทศมาเลเซีย
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธัญญารัตน จิญกาญจน
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บรรจุภัณฑพลาสติกออนตัวถือไดวามีอัตราการเติบโตค อนขางสูง จากรายงานของ Kenanga Research
ประเทศมาเลเซีย กลาววา ฟลมพอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE) ในปจจุบันเฉพาะในเอเชียมีสวนแบงตลาดมากวา
ร อยละ 40 ในตลาดโลก ซึ่ งเป น ผลจากการขยายตัว ของเศรษฐกิจ ในจีน ญี่ปุน อิน เดีย และกลุมประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยคาดวาจากปจจุบันถึงป 2018 ฟลมพอลิเอทิลีนจะมีการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 8 และใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะมีสวนแบงการตลาดรวมถึงรอยละ 10 ของตลาดโลก
จากข อมู ล ของ Malaysian Plastics Manufacturers Association (MPMA) นั้น ประเทศมาเลเซีย ถือ ว า มี
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑพลาสติกที่คอนขางแข็งแกรงในระยะไมกี่ปมานี้ จากการนโยบายการสงเสริมของรัฐบาล และ
พบวามีการผลิตวัตถุดิบเม็ดพลาสติก เชน ในกลุม Polyolefin โดยประมาณในปจจุบัน ถึง 1.5 ลานตัน/ป ในจํานวนนี้
คาดวาจะนําไปใชในการผลิตบรรจุภัณฑออนตัวสูงถึง 400,000 ตัน ทั้งนี้ไมรวมปริมาณการนําเขาเม็ดพลาสติกในกลุมนี้
เพิ่มเติมจากตางประเทศ ซึ่งพบวาความตองการใชพลาสติกโดยรวมในประเทศมีอัตราการเติบโตสูงถึงประมาณรอยละ
5.5 ใกลเคียงกับการเติบโตของ GDP ทั้งนี้พลาสติกที่มีความต องการใชงานสู งยังคงเป นกลุ ม Engineering Plastic
อย า งไรก็ ต ามประเทศไทยถื อวา ยั งคงมี ฐ านกํ า ลังการผลิตในภาพรวมของเม็ดพลาสติกกลุม PE สูงกวามาเลเซียที่
ประมาณ 2 ลานตัน/ป
บรรจุภัณฑพลาสติกออนตัวในประเทศมาเลเซียประกอบดวยผูผลิตในกลุมหลักๆ เชน Blown films, Cast
films และ laminated films โดยตัวอยางรายชื่อผูประกอบการและความสัมพันธของอุตสาหกรรมใน Supply Chain
แสดงดังภาพที่ 1-2 นอกจากนี้ ยังมีผูผลิตถุงและฟลมอื่นๆ เชน Anker Print Malaysia, Kinta Press & Packaging,
Canyong Packaging, Act Packaging และ Micropac Plastic เปนตน อีกทั้งยังมีบริษัทอื่นๆ เชน Bemis Flexible,
Packaging Sdn Bhd, Advanced Packaging Technology (M) Bhd, Malaysia Packaging Industry Bhd แ ล ะ
Tomypak Berhad ซึ่งก็สามารถผลิตบรรจุภัณฑออนตัวที่มีคุณภาพสําหรับบรรจุผลิตภัณฑทั้งกลุมอาหารและไมใช
อาหาร
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ภาพที่ 1: Supply chain in the plastic packaging industry in Malaysia

ภาพที่ 2: Major suppliers of flexible plastic in Malaysia
แนวโนมของบรรจุภัณฑพลาสติกออนตัวในประเทศมาเลเซีย
ในป 2014 บรรจุภัณฑออนตัวในภาพรวมเติบโตประมาณรอยละ 2 ซึ่งบรรจุภัณฑออนตัวถือวาเปนบรรจุภัณฑ
ที่มีสัดสวนการใชงานสูงที่สุดในมาเลเซีย แตมีแนวโนมการเติบโตไมสูงมากนัก เนื่องจากปริมาการใชบรรจุภัณฑเริ่มคง
ตัวเพราะจํานวนประชากรไมมากนักประมาณ 30 ลานคน การบริโภคภายในประเทศจึงมีปริมาณคอนขางนอยตามไป
ดวย การใชงานบรรจุภัณฑออนตัวสามารถพบไดในผลิตภัณฑหลายประเภท ซึ่งมีการใชมากในกลุมของบรรจุภั ณฑ
สําหรับบุหรี่และยาสูบรวมทั้งในกลุมอาหาร ทั้งนี้พบวากลุมอาหารแปรรูปแชเย็นในประเทศมาเลเซียสวนใหญใชบรรจุ
ภัณฑออนตัวเปนบรรจุภัณฑชั้นแรก เนื่องจากราคาคอนขางถูกกวาบรรจุภัณฑชนิดอื่น ขนาดของบรรจุภัณฑพลาสติก
ออนตัวที่ใชกับเนื้อสัตวแปรรูปแชเย็นมีขนาดตั้งแต 75-1650 กรัม สวนใหญบรรจุภัณฑพลาสติกออนตัวจะเปนประเภท
ปดผนึกดวยระบบสุญญากาศเพื่อรักษาความสดของผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑออนตัวในกลุมของอลูมิเนียมและกระดาษมีปริมาณการใชงานนอยกวากลุมบรรจุภัณฑพลาสติก
ออนตั ว ซึ่ งพบว า มี การใช อลู มิเ นี ย มและกระดาษเปน บรรจุภัณฑชั้น ที่ 2 เชน การบรรจุบุห รี่สําหรับ แบรนด ตางๆ
ยกตั ว อย างเช น Dunhill Winston Kent Marlboro และ L&M เปน ตน อยางไรก็ตามในปจ จุบัน การสูบ บุห รี่ ใ น
ประเทศมาเลเซียลดลงคอนขางมากจึงมีผลทําใหปริมาณการใชบรรจุภัณฑออนตัวในกลุมอลูมิเนียมและกระดาษลดลง
ไปดวย
สําหรับกลุมถุงพลาสติกตั้งได (Stand-up Pouches) มีการเติบโตสูงขึ้นคอนขางมากในป 2014 ถือเปนรูปแบบ
การบรรจุภัณฑที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในผลิตภัณฑหลายประเภท เชน อาหาร ผลิตภัณฑสวนบุคคลและเครื่องสําอาง
รวมทั้งกลุมอาหารสัตว บรรจุภัณฑถุงตั้งไดในมาเลเซียไดรับการยอมรับสูงมากขึ้นหลังจากมีการเปดตัวผลิตภัณฑอาหาร
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สําหรับเด็กโดยบริษัท Heinz ในป 2013 ซึ่งบริษัท Heinz ไดออกผลิตภัณฑอาหารสําหรับเด็กในถุงตั้งไดหลากหลาย
รูปแบบ เชน Heinz Organic, Heinz Simply Pantry Ingredients และ Heinz Simply Pureed ถุงตั้งไดในกลุมนี้มี
การใชฝาพลาสติกสําหรับเปดใชผลิตภัณฑเพื่ออํานวยความสะดวกกับผูบริโภคในกลุมพอแมยุคใหม
กลุมผูบริโภคในประเทศมาเลเซียเองก็มีการเปลี่ยนแปลงการใชชีวิตสูสังคมเมืองและมีความรีบเรง จึงมีความ
ตองการใชบรรจุภัณฑที่อํานวยความสะดวก เชน ในกลุมซอส น้ําสลัด หรือแมกระทั่งความตองการถุงพลาสติกขนาด
เล็กลงสําหรับบรรจุผลิตภัณฑแบบ Single-Serve อีกทั้งยังพบวา ขนาดครอบครัวที่เล็กลงก็สงผลกระตุนใหมีความ
ตองการบรรจุภัณฑในลักษณะนี้มากขึ้นอีกดวย
สําหรับบรรจุภัณฑพลาสติกออนตัวในกลุมของผลิตภัณฑสวนบุคคลและเครื่องสําอางเติบโตอนขางมาก เชนกัน
โดยเฉพาะบรรจุภัณฑชนิดเติมซึ่งนิยมใชถุงหรือซองตั้งได ซึ่งผูบริโภคกลุมหนึ่งยังนิยมใชบรรจุภัณฑขวดพลาสติกคงรูป
ร ว มกั บ ถุ ง ชนิ ด เติ ม เพื่ อ ประหยั ด ค า ใช จ า ย ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ นกลุ ม นี้ เช น Dettol, Lux, Lifebuoy, Shokubutsu and
Johnson’s Baby ตางมีการใชบรรจุภัณฑพลาสติกออนตัวชนิดเติมทั้งสิ้น
โดยสรุปแลวบรรจุภัณฑพลาสติกออนตัวในมาเลเซียยังคงมีแนวโนมดี ที่จะไดรับการยอมรับมากขึ้น แนวโนม
การใชงาน คาดวาจะสูงขึ้นจากการสงเสริมของภาครัฐ อยางไรก็ตามจุดดอยคือความตองการในการสงเสริมดาน
เทคโนโลยีรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในดานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑใหสามารถแขงขันได
เชนเดียวกับอุตสาหกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก
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