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กระแสรกัษโ์ลกกดดนัอตุสาหกรรมเม็ดพลาสติกไทย ขณะที่จงัหวะการปรบัตวัยงัค่อนขา้งชา้ 
“เม็ดพลาสติก” เป็นตน้น า้ของอตุสาหกรรมพลาสติก ซึ่งเป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมที่ตอ้งเร่งปรบัตัวรบั

ประเด็นความยั่งยืน (Sustainability) ที่ทั่วโลกใหค้วามส าคัญท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสุด
ขัว้ (Climate Change) ทัง้นี ้เม็ดพลาสติก เป็นสินคา้สง่ออกส าคญัรายการหนึ่งของไทย โดยมีมลูค่าสง่ออกติด
อนัดบั 7 ของสินคา้ส่งออกไทยต่อเนื่องมาหลายปี ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2565 แมต้อ้งเผชิญอปุสงค์
ที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวัและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดบัสงู ก็ยงัมีมลูค่าสง่ออกเติบโตราวรอ้ยละ 2.5 
จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และตลอดปีน่าจะขยายตัวไดร้าวรอ้ยละ 1.2 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแรงหนุน
ดา้นราคาที่ปรบัสูงขึน้ตามราคาวตัถุดิบฟอสซิลอย่างน า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งห่วงโซ่อุปทานไทยยงัคง
ต้องพึ่งพาเป็นหลักในการผลิตเม็ดพลาสติก อย่างไรก็ดี ในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า 
อตุสาหกรรมเม็ดพลาสติกไทยน่าจะเผชิญแรงกดดนัที่เพิ่มขึน้ โดยในระยะส้ัน ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่
แน่นอนสูง และราคาเม็ดพลาสติกที่มีแนวโนม้ย่อตัวตามราคาวัตถุดิบฟอสซิลในปีหนา้ น่าจะส่งผลใหมู้ลค่า
สง่ออกเม็ดพลาสติกไทยมีความเสี่ยงที่จะพลิกกลบัมาหดตวัมากกว่ารอ้ยละ 2.5 ไดใ้นปี 2566  
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีมีความไม่แน่นอนสูง และ

ราคาเม็ดพลาสติกท่ีอาจย่อลง ท าให้มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกไทย

อาจหดตัวมากกว่าร้อยละ 2.5 ในปี 2566 จากท่ีคาดว่าจะขยายตัวราวร้อย

ละ 1.2 ในปี 2565 

กระแสลดโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมโดย

ประเทศคู่ค้า เป็นแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกไทยท่ีส่วนใหญ่

ของการส่งออกยังเป็นเม็ดพลาสติกฟอสซิล ขณะท่ีการเปลี่ยนผ่านไปสู่

เม็ดพลาสติกรักษ์โลก (รีไซเคิล/ชีวภาพ) ยังค่อนข้างช้า และอาจมีความ

ท้าทายจากภาวะตึงตัวของอุปทาน แม้สัดส่วนปริมาณส่งออกพลาสติก

รักษ์โลกของไทยจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นก็ตาม ในขณะเดียวกัน คาดว่าจะเห็น

ผู้ประกอบการเม็ดพลาสติกรักษ์โลกไทยหันมาจับตลาดบรรจุภัณฑ์อาหาร

และเคร่ืองด่ืมมากข้ึนจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐเช่นกัน 

กระแสพลาสติกรักษ์

โลกกดดัน

อุตสาหกรรมเม็ด

พลาสติกไทย...

ผู้ประกอบการเรง่

ปรับตัวแต่ยังเผชิญ

หลายความท้าทาย 



 

 

2 ขณะที่ในระยะกลางถึงยาว อตุสาหกรรมเม็ดพลาสติกไทยซึ่งมีโครงสรา้งที่ยงัพึ่งพาการส่งออกเม็ด
พลาสติกฟอสซิลสงูถึงกว่ารอ้ยละ 96 ของปริมาณส่งออก ก็น่าจะเผชิญแรงกดดนัที่เพิ่มขึน้จากกระแสลดโลก
รอ้น ซึ่งนานาประเทศรวมถึงไทยก าลงัใหค้วามส าคญั และมีการหารือเพื่อผลกัดนับนเวทีประชมุระดบัโลกที่จัด
ขึน้ทกุปีโดยสหประชาชาติ (COP)1 รวมทัง้ในอีกหลายการประชมุเช่นล่าสดุคือ APEC 2022 ทัง้นี ้ในช่วงที่ผ่าน
มา หลายประเทศไดม้ีการออกกฎกติกาเพื่อลดการใชพ้ลาสติกฟอสซิล ไม่ว่าจะเป็นมาตรการหา้มหรือลดการ
ใชพ้ลาสติกใชค้รัง้เดียวทิง้ (Single Used Plastic) ในสหภาพยุโรป ญ่ีปุ่ น และจีน เป็นตน้ ตลอดจนมาตรการ
เก็บภาษีคารบ์อนขา้มพรมแดน (CBAM) ของสหภาพยุโรปและสหรฐัฯ ซึ่งก่อใหเ้กิดการหนัมาใชว้ัสดุทดแทน
อย่าง “เม็ดพลาสติกรักษโ์ลก” ซึ่งรวมทัง้ประเภทรีไซเคิลและชีวภาพเพิ่มขึน้ ส่งผลใหอุ้ปทานเม็ดพลาสติก
รกัษโ์ลกมีแนวโนม้ทยอยเขา้มากินสว่นแบ่งตลาดโลกของเม็ดพลาสติกฟอสซิลมากขึน้ โดยคาดว่าส่วนแบ่งเม็ด
พลาสติกรกัษ์โลกของตลาดโลกในปี 2566 จะเพิ่มสู่ระดบัรอ้ยละ 7.9 จากรอ้ยละ 6.8 ในปี 2562 สวนทางกับ
สว่นแบ่งเม็ดพลาสติกฟอสซิลที่ลดลงสูร่ะดบัรอ้ยละ 92.1 จากรอ้ยละ 93.2 ในปี 2562 

เมื่อวิเคราะห์อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกไทย พบว่า ปัจจุบัน ไทยพ่ึงพาการส่งออกเม็ด
พลาสติกฟอสซิลราวร้อยละ 60 ไปยังตลาดที่มีกฎระเบียบรักษโ์ลก โดยเฉพาะจีน ญ่ีปุ่ น สหภาพยุโรป 
และสหรฐัฯ ท าใหม้ีความเสี่ยงที่จะไดร้บัผลกระทบจากกฎระเบียบรกัษโ์ลกที่มีแนวโนม้ทวีความเขม้ขน้ขึน้อีกใน
ระยะขา้งหนา้ แม้ว่าในช่วงไม่กี่ปีทีผ่่านมา อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกไทยได้เร่ิมทยอยปรับโครงสร้างสู่
การส่งออกเม็ดพลาสติกรักษโ์ลกมากขึน้ ทว่าแนวโน้มดังกล่าวก็ยังช้ากว่าการเปล่ียนแปลงของอุป
สงคใ์นตลาดโลก สะทอ้นจากอตัราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของยอดส่งออกเม็ดพลาสติกรกัษ์โลกของไทย
ในช่วงปี 2563-2566 ที่ประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ราวรอ้ยละ 3.8 ต่อปี ขยายตวัต ่ากว่าของอปุสงคเ์ม็ดพลาสติกรกัษ์
โลกในตลาดโลกท่ีอยู่ราวรอ้ยละ 5.8 ต่อปีในช่วงเวลาเดียวกนั  

นอกจากนี ้ การปรับตัวของอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกไทยดังกล่าว ก็ยังคง จ ากัดอยู่แต่เพียง
ผูป้ระกอบการปิโตรเคมีรายใหญ่บางรายที่ไดเ้ดินหน้าลงทุนร่วมกับพันธมิตรต่างชาติที่มีเทคโนโลยี  ขณะที่
ผูป้ระกอบการ SME ซึ่งมีอยู่ราวรอ้ยละ 20 ของผูผ้ลิตเม็ดพลาสติกฟอสซิลยังปรบัตัวไดช้า้กว่า เพราะขาด
เทคโนโลยีและเงินลงทนุ ซึ่งน่าจะสง่ผลกดดนัต่อจงัหวะการปรบัโครงสรา้งอตุสาหกรรมเม็ดพลาสติกไทย 

 
1 ล่าสดุคือการประชมุสมยัที่ 27 (COP27) ที่จดัขึน้ที่อียิปตใ์นช่วงวนัที่ 6-18 พฤศจิกายน 2565 



 

 

3 ภายใต้สถานการณ์ข้างต้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
ประเมินว่า สดัส่วนปริมาณส่งออกเม็ดพลาสติกฟอสซิลไทย
จะมีแนวโนม้ลดลงตามจงัหวะการปรบัโครงสรา้งอตุสาหกรรม
เม็ดพลาสติกไทย ภาวะเศรษฐกิจโลก และอุปสงคข์องคู่คา้ที่
หนัมาใชพ้ลาสติกรกัษ์โลกมากขึน้ โดยในปี 2566 น่าจะลดลง
สู่ระดบัรอ้ยละ 95.6 ของปริมาณส่งออกเม็ดพลาสติกทัง้หมด 
จากที่เคยอยู่ราวรอ้ยละ 96.2 ในปี 2563  

เม็ดพลาสติกรกัษโ์ลกไทยหนัจบัตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ขณะเผชิญแรงกดดนัจากอปุทานตงึตวั 
เมื่อพิจารณาภูมิทัศนท์างธุรกิจของเม็ดพลาสติกรกัษ์โลกไทยในปัจจุบัน พบว่า มีความแตกต่างกัน

ขึน้อยู่กบัชนิดของเม็ดพลาสติกรกัษ์โลก โดยส าหรบัเม็ดพลาสติกรีไซเคิล กว่ารอ้ยละ 90 ของยอดขายจะเป็น
ตลาดในประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกน าไปใชผ้ลิตเสน้ใยสิ่งทอ และเครื่องใชส้อยทั่วไป เช่น กล่องเก็บของ และ
ถุงขยะ เป็นตน้ ขณะที่เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดอาหารยังไม่ไดร้บัอนุญาตใหใ้ชใ้นประเทศในช่วงก่อนเดือน
มิถุนายน 2565 ผูผ้ลิตจึงมักส่งออกพลาสติกเกรดดังกล่าวไปต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรป ในขณะที่
เม็ดพลาสติกชีวภาพ มกัเนน้ท าตลาดต่างประเทศกว่ารอ้ยละ 85 ของยอดขาย โดยมีตลาดสง่ออกส าคญั คือ 
สหภาพยุโรป (รอ้ยละ 37 ของปริมาณส่งออกเม็ดพลาสติกชีวภาพไทย) จีน (รอ้ยละ 19) และสหรฐัฯ (รอ้ยละ 
14) ในขณะที่ตลาดในประเทศยงัคงเผชิญขอ้จ ากดัดา้นราคาที่ยงัอยู่ในระดบัสงู จึงมีตลาดจ ากดัอยู่เพียงบรรจุ
ภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มในรา้นอาหารและโรงแรมส าหรบัผูบ้รโิภคระดบับนที่มีก าลงัซือ้ 

ส าหรับแนวโน้มในระยะถัดไป ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ผู้ประกอบการเม็ดพลาสติกรักษ์
โลกไทยน่าจะหันมาจับตลาดบรรจุภัณฑอ์าหารและเคร่ืองดื่มในประเทศแทนการส่งออกมากขึน้หลัง
การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐไทย ทว่าผู้ประกอบการไทยก็ต้องเผชิญแรงกดดันระยะส้ัน
จากห่วงโซ่อุปทานตึงตัว ท าให้อาจได้รับอานิสงสไ์ม่เต็มที่จากการเติบโตของอุปสงคพ์ลาสติกรักษ์
โลก โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

➢ ผู้ประกอบการเม็ดพลาสติกรักษโ์ลกไทยโดยเฉพาะชนิดรีไซเคิลหันลงทุนจับตลาดบรรจุภัณฑ์
เกรดอาหารในไทย โดยไดร้บัแรงหนุนจากการอนุญาตของภาครฐัใหใ้ชพ้ลาสติกรีไซเคิลเกรดอาหารใน
ไทยไดต้ัง้แต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา และนโยบายของภาครฐัที่หา้มใชพ้ลาสติกใชค้รัง้เดียวทิง้ 4 ชนิดภายในปี 
2565 ไดแ้ก่ กล่องโฟมบรรจุอาหาร แกว้พลาสติก หลอด และถุงหูหิว้แบบบาง ส่งผลใหเ้ม็ดพลาสติกรกัษ์
โลกโดยเฉพาะชนิดรีไซเคิลเกรดอาหาร ซึ่งมีราคาย่อมเยากว่าชนิดชีวภาพกว่าเท่าตัว น่าจะเข้ามามี



 

 

4 บทบาทในตลาดบรรจุภัณฑอ์าหารและเครื่องด่ืมในไทยมากขึน้ ทัง้กล่องบรรจุอาหาร และแกว้หรือขวด
พลาสติกบรรจเุครื่องดื่ม เป็นตน้ 

➢ ผู้ประกอบการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลไทยมีความเส่ียงเผชิญภาวะอุปทานขยะพลาสติกตึงตัว 
เนื่องจากภาครฐัก าลงัพิจารณาออกมาตรการลดการน าเขา้เศษพลาสติกในเขตปลอดอากรที่มกัเป็นที่ตัง้
ของโรงงานรีไซเคิลขนาดใหญ่ใหเ้หลือรอ้ยละ 50 ของก าลงัการผลิตจรงิในปี 2567 และจะหา้มน าเขา้ตัง้แต่
ปี 2568 เพื่อลดผลกระทบดา้นสิ่งแวดลอ้ม ท าใหเ้กิดแรงกดดันต่อผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลโดยเฉพาะ
รายใหญ่ที่ยังตอ้งพึ่งพาการน าเขา้เศษพลาสติกจากต่างประเทศมากกว่ารอ้ยละ 20 ของก าลงัการผลิต 
ส่งผลใหใ้นระยะถัดไปผูป้ระกอบการต่างตอ้งเร่งจัดหาเศษพลาสติกในประเทศใหม้ากขึน้ ซึ่งอาจท าให้
อปุทานวตัถุดิบในประเทศเกิดภาวะตึงตวัตามมา ซึ่งคงจ าเป็นตอ้งเร่งพฒันาใหก้ารจดัหาเศษพลาสติกใน
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

➢ ผู้ประกอบการเม็ดพลาสติกชีวภาพไทยก าลังเผชิญภาวะก าลังการผลิตตึงตัวจากความล่าช้าใน
การลงทุนขยายก าลังการผลิตของผู้ประกอบการเดิม และการตั้งโรงงานของผู้ประกอบการราย
ใหม่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ท าใหปั้จจุบนัอัตราการใชก้ าลงัการผลิตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสูง
แตะร้อยละ 85 ขณะที่ก าลังการผลิตใหม่น่าจะเริ่มเดินเครื่องได้ในช่วงปี 2567 จึงน่าจะส่งผลกดดัน
ยอดขายของไทยในปี 2566 จากภาวะก าลงัการผลิตที่ตงึตวัมากขึน้ 

ภายใตส้ถานการณข์า้งตน้ ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในปี 2566 ยอดขายเม็ดพลาสติกรี
ไซเคิลไทยน่าจะเติบโตรอ้ยละ 1.90 ชะลอตวัลงเล็กนอ้ยจากรอ้ยละ 1.94 ในปีก่อนหนา้ โดยไดแ้รงหนุนจาก
ตลาดในประเทศที่เร่งตัวขึน้รอ้ยละ 2.3 สวนทางกับยอดส่งออกที่น่าจะหดตัวรอ้ยละ 1.6 ในขณะที่ยอดขาย
เม็ดพลาสติกชีวภาพไทยน่าจะ
เติบโตรอ้ยละ 1.8 ชะลอตวัลงจาก
รอ้ยละ 3.5 ในปีก่อนหนา้ โดยเป็น
การชะลอตัวของทั้ งตลาดใน
ประเทศและส่งออกที่เติบโตเพียง
รอ้ยละ 1.7 และ 1.8 ตามล าดบั 

ในระยะกลางถึงยาว แม้ธุรกิจเม็ดพลาสติกรักษ์โลกจะมีโอกาสเติบโตตามกระแสรัก
ส่ิงแวดล้อม ผู้ประกอบการไทยอาจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึน้โดยเฉพาะกับคู่แข่งจีน ที่
เร่งลงทุนผลิตเม็ดพลาสติกรกัษ์โลกทัง้ชนิดรีไซเคิลและชีวภาพ ตามแรงสนบัสนุนของนโยบายภาครฐัจีนดา้น
สิ่งแวดลอ้ม ทัง้นี ้ในระยะแรก ก าลงัการผลิตส่วนใหญ่ของผูป้ระกอบการจีนน่าจะใชต้อบสนองความตอ้งการ



 

 

5 ในประเทศเป็นหลกั ท าใหไ้ทยน่าจะเผชิญการแข่งขันที่สูงขึน้ในตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักของไทยรองจาก
สหภาพยุโรป เพื่อที่จะลดผลกระทบจากการแข่งขนั นอกจากการหาตลาดศกัยภาพอ่ืนที่อยู่ในกระแสรกัษ์โลก
เพิ่มเติม เช่น ญ่ีปุ่ น และเกาหลีใต ้เป็นตน้ ผูป้ระกอบการไทยอาจจะตอ้งขยายฐานลกูคา้สูผู่ผ้ลิตผลิตภณัฑเ์พื่อ
การส่งออกที่ตอ้งการใชพ้ลาสติกรกัษ์โลกในสินคา้ของตน เช่น บรรจุภณัฑพ์ลาสติกที่ใชห้่อหุม้อาหารสด เป็น
ตน้ ซึ่งผูผ้ลิตสินคา้เหลา่นีจ้  าเป็นตอ้งปรบัตวัเพื่อรองรบักฎระเบียบดา้นสิ่งแวดลอ้มของประเทศคู่คา้ที่เขม้ขน้ขึน้ 
นอกจากนี ้ทุกฝ่ายคงตอ้งร่วมกนัสนบัสนุนการบริหารจดัการห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมพลาสติกไทยใหส้ามารถ
เปลี่ยนผ่านไปสูพ่ลาสติกรกัษโ์ลกไดอ้ย่างเท่าทนักบักระแสทั่วโลกท่ีก าลงังวดเขา้มาอย่างรวดเรว็ 

 

 

 

 

รายงานวิจัยน้ีจัดท าโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ ากัด (KResearch) เพ่ือเผยแพร่เป็นการท่ัวไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลท่ีเชื่อว่ามีความ

น่าเชื่อถือท่ีปรากฏขณะจัดท า ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ท้ังน้ี KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็น

ปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ชวน เสนอแนะ ให้ค าแนะน า หรือจูงใจในการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังน้ัน ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

และใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว  

ข้อมูลใดๆ ท่ีปรากฎในรายงานวิจัยน้ีถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) การน าข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึง

สิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งท่ีมาของข้อมูลน้ันๆ ท้ังน้ี ท่านจะไม่ท าซ ้า ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระท าใน

ลักษณะใดๆ เพ่ือวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลท่ีสาม (แล้วแต่กรณี) 

Disclaimers 


