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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Analysis

SME จับเทรนด์รักษ์โลก
เร่งสร้างเม็ดเงิน

ข้อมูลวิจัย กุมภาพันธ์ 2562
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• ปัจจุบนั กระแสการต่ืนตัวทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะประเดน็ปัญหาด้านขยะพลาสติก ท�าให้ธรุกจิ 

จ�าเป็นต้องเพิ่มการศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภค และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็อาจต้องติดตามประเด็นเกี่ยวกับมาตรการทางด้านภาษีที่ภาครัฐ

ผลกัดนัออกมา ซึง่อาจอยูใ่นรูปของการเกบ็ภาษใีนอตัราท่ีสงูส�าหรบัผูท่ี้ผลติขยะออกมา และลดหย่อนภาษ ี

เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อผู้ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยนี้อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางธุรกิจ 

ในระยะข้างหน้า 

•  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า กระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในเวลานี้ น่าจะมีความยั่งยืน และได้รับ 

การตอบรบัจากทกุภาคส่วนอย่างรวดเร็วกว่าช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ซึง่ประเด็นดังกล่าวน�ามาซึง่โอกาสส�าหรบั

ธรุกจิใหม่ๆ อาท ิผลติภัณฑ์ทดแทนต่างๆ ทีผ่ลติจากธรรมชาต ิหรอืธรุกจิทีจ่�าหน่ายสนิค้าแบบเตมิ หรอื Refill 

Shop/Station ขณะเดยีวกนั ถือเป็นความท้าทายส�าหรบัธรุกจิเดมิได้แก่ผูผ้ลติบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ ทีอ่าจ

ต้องปรับโมเดลธรุกจิไปผลติสนิค้าอืน่ทดแทน เช่น ผลิตภณัฑ์พลาสตกิชวีภาพจากธรรมชาตทิีย่่อยสลายได้ 

หรืออาจต้องหาช่องทางขยายการลงทุนในสินค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม  

• ศนูย์วิจยักสกิรไทย เหน็ว่า การปรบัธรุกจิให้เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม แม้ว่าในระยะส้ันอาจจะเป็นการ 

เพิม่ต้นทนุต่อธรุกจิ ทัง้ทางด้านการลงทุนวจิยัและพัฒนาหรอือาจต้องลงทุนด้านเครือ่งจกัรใหม่ๆ รวมถงึอาจได้ 

การตอบรับทางด้านยอดขายในระดับที่ไม่สูง แต่ส�าหรับในระยะยาวแล้ว ผู้ที่เริ่มต้นปรับเปลี่ยนธุรกิจได้ 

ก่อนจะสามารถเรยีนรูแ้ละเข้าใจสภาพความต้องการ ปัญหาและอปุสรรคของตลาด ขณะเดียวกนัยงัช่วยสร้าง 

ภาพลักษณ์เป็นทีจ่ดจ�าของผู้บริโภคและช่วยทางด้านการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคได้ดีว่าธรุกจิท่ีเข้ามาทีหลงั 

ประเด็นสำ�คัญ
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ศนูย์วจิยักสกิรไทย มองว่าในช่วงหลายปีทีผ่่านมา กระแสความใส่ใจทางด้านส่ิงแวดล้อม มกีารตืน่ตวัมากขึน้ 
ในประเทศต่างๆ ทัว่โลกรวมถงึประเทศไทย ซึง่กระแสหนึง่ท่ีมกีารตืน่ตวัค่อนข้างมากคอืปัญหาเกีย่วกบัขยะพลาสตกิ 
ทีม่ผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมค่อนข้างมาก โดยจากข้อมลูพบว่า ทัว่โลกมกีารผลติขยะพลาสตกิประมาณ 302 ล้านตนั 
(2558) แต่หากพิจารณาทางด้านมาตรการจัดการที่ถูกต้องหรือการน�ากลับไปใช้ใหม่ พบว่าสามารถท�าได้เพียง 
19.5 % ที่เหลือถูกเผา 25.5 % และทิ้งไปในส่ิงแวดล้อม 55.0 % ขณะที่ประเทศไทยเอง พบว่ามีขยะพลาสติก 
ประมาณ 2 ล้านตนั  แต่หากพจิารณามาตรการจดัการทีถ่กูต้องพบว่า สามารถน�ากลบัมาใช้ประโยชน์หรอืรไีซเคลิ
ได้เพียง 0.5 ล้านตัน หรือ 25.0 % ส่วนที่เหลือถูกน�าไปฝังกลบ/เผาหรือตกค้างในสิ่งแวดล้อม

ปริมาณขยะพลาสติกของโลก

302 ล้�นตัน

น�ากลับไปใช้ประโยชน์ 
(recycle)

น�ากลับไปใช้ประโยชน์ 
(recycle)

เผา/ ฝังกลบ/ 
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

เผา/ ฝังกลบ/ 
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

ประเภทขยะพลาสติกที่ถูกเผา/ ฝังกลบ/ ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

ปริมาณขยะพลาสติกของไทย

2 ล้�นตัน

ปริม�ณและวิธีจัดก�รขยะพล�สติกที่เกิดขึ้นในไทยและของโลก

19.5% 25.0%

80.5% 75.0%

95.3% พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง อาทิ 
ถุง แก้ว ถาด โฟม ขวดพลาสติก 4.7% อื่นๆ 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, Ourworldindata.org (2-9-2018)
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ก�รต่ืนตัวในภ�คประช�ชน จากการรณรงค์ รวมถึงการน�าเสนอผลกระทบจากขยะพลาสติก 
อย่างต่อเน่ือง ท�าให้พฤตกิรรมผูบ้รโิภค มกีารปรบัเปล่ียน โดยหนัมาให้ความสนใจซือ้สนิค้าหรอืบรกิาร โดยค�านงึถงึ 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยบางส่วนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ�้าได้อาทิ ถุงผ้า ตะกร้า 
ขณะที่บางส่วนเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ก�รต่ืนตวัของภ�คธุรกจิ ซึง่หลายรายเริม่ปรบัการผลติสินค้าท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม โดยใช้บรรจุภณัฑ์ 
ที่ย่อยสลายได้ รวมถึงการปรับโมเดลธุรกิจโดยน�าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ใน
ภาคธุรกิจ ซึ่งระบบน้ีมุ่งเน้นไปที่การวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เริ่มตั้งแต่
การวางแผนลดการใช้ทั้งในภาคการผลิตและภาคของผู้ใช้ (Reduce) การน�ามาใช้ซ�้าเพื่อลดการผลิตสินค้าใหม่ 
(Reuse) และการท�าให้เกิดของเสียน้อยที่สุด โดยการน�ากลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Recycle) ซึ่งระบบนี ้
ช่วยให้ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มปรับลดลง ขณะเดียวกัน ก็ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจในระยะข้างหน้า 
หากภาครัฐมีการใช้มาตรการภาษีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาใช้

ก�รตื่นตัวด้�นภ�ครัฐ ซึ่งหันมาใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายมากขึ้น อาทิ การห้ามใช้
หรือเก็บภาษีถุงพลาสติกในหลายประเทศ ขณะท่ีกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป มีมติเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 
2561 ที่ผ่านมา เห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายห้ามใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มักพบในทะเล อาทิ จาน 
มีด ช้อน ส้อม หลอดดูดน�้า ก้านคอตตอนบัต และกล่องโฟม เพื่อแก้ปัญหามลพิษในทะเล โดยมีเป้าหมายเลิกใช ้
ในปี 2564 และขวดน�้าพลาสติก 90% จะถูกน�ามารีไซเคิลใช้ใหม่ภายในปี 2568 ขณะท่ีในส่วนของภาครัฐของ 
ไทยเอง ล่าสุดในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการผลักดันร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง 7 ประเภท โดยในปี 2562 
ก�าหนดให้เลิกใช้จ�านวน 3 รายการได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้าด่ืม (Cap Seal) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มี 

ซึ่งปัจจัยดังล่าว ส่งผลให้เกิดกระแสการตื่นตัวขึ้นในภาคส่วนต่างๆ ที่สรุปได้ ดังนี้
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โอก�สท�งธุรกิจ (Opportunity)

โอก�สของผู้ผลิตในห่วงโซ่พล�สติกชีวภ�พ ความต้องการพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืชเกษตร 
อาทิ มันส�าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มปรับเพ่ิมสูงขึ้น 
ต่อเน่ือง อย่างไรกต็าม พลาสตกิชวีภาพเป็นธรุกจิทีค่่อนข้างต้องใช้เงนิลงทนุสงู ดงันัน้ธรุกจิ SME ทีส่นใจมส่ีวนร่วม 
อาจสามารถเข้าเป็นส่วนหนึง่ในห่วงโซ่การผลติ อาทิ การเป็นผู้รวบรวมวัตถดิุบทางการเกษตร อาทิ มนัส�าปะหลงั 
อ้อย ข้าวโพด เพือ่ป้อนโรงงานผลติพลาสติกชวีภาพ ทีค่าดว่าในระยะถดัไปจะมผีูผ้ลติเพิม่ขึน้ในไทย จากการส่งเสรมิ 
เศรษฐกิจฐานชีวภาพของภาครัฐ

ส่วนผสมของสารประเภทออ็กโซ่ (Oxo) และไมโครบดีจากพลาสตกิ (Microbead) ขณะทีปี่ 2565 เลกิใช้จ�านวน 2 รายการ 
คอื ถงุพลาสตกิหหูิว้ขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน และกล่องโฟมบรรจอุาหาร ส่วนปี 2568 จะเลกิใช้แก้วน�า้
พลาสตกิ (ใช้ครัง้เดยีว) และหลอดพลาสตกิ โดยทัง้ 7 ประเภทจะแทนทีด้่วยวสัดทุีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม นอกจากนี้  
ยงัรวมถงึมาตรการน�าขยะพลาสตกิกลบัมาใช้ใหม่ และการลดปรมิาณขยะพลาสตกิในทะเลไทย ซึง่เป้าหมายทัง้หมด
ก�าหนดให้ลดลง 70%  ภายในปี 2580

ศนูย์วจิยักสกิรไทย ประเมนิว่า กระแสการตืน่ตวัทางด้านสิง่แวดล้อม ของทกุภาคส่วนจะทวคีวามเข้มข้น 
มากขึน้ ส่งผลให้ธุรกจิต่างๆ ต้องปรบัตวัมุง่ไปสูก่ารปรบัโมเดลธรุกจิ ท่ีใส่ใจหรอืเป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม (Go Green) 
ซึง่ประเด็นดังกล่าวน�ามาสู่โอกาสส�าหรบัธรุกจิใหม่ๆ ขณะเดยีวกัน กย็งัมคีวามท้าทายส�าหรบัผูป้ระกอบการบางกลุม่ 
หรือบางราย ที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ SMEs ที่อยู่ในห่วงโซ ่
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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โอก�สของผลติภณัฑ์ทดแทนต่�งๆ ทีส่ามารถทดแทนบรรจภุณัฑ์พลาสตกิ โดยสามารถน�ากลบัมาใช้ซ�า้ 
(Reuse) หรือน�ากลับมาแปรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) อาทิ ถุงผ้า แก้ว กระดาษ โลหะ ปิ่นโต หรือวัสดุ
จากธรรมชาตอืิน่ๆ ทีย่่อยสลายได้ อาท ิกล่อง จาน ชาม หรอืแก้วท่ีผลติจากชานอ้อย แป้งมนัส�าปะหลงั หรอืแป้ง
ข้าวโพด ที่เริ่มมีการผลิตออกมาในตลาดมากขึ้น และมีเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน เหมาะส�าหรับผู้ประกอบการ SMEs 
อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ผลิตสินค้าทั่วไปมีความเคยชินกับการใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบเดิม ท�าให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
ทดแทนต่างๆ อาจจ�าเป็นต้องวิจัยหรือวางแผนร่วมกับผู้ผลิตสินค้า เพ่ือให้ทราบถึงรูปแบบหรือคุณสมบัติของ
บรรจุภัณฑ์ทดแทน ที่เหมาะสมกับประเภทสินค้า หรือการแสดงสัญลักษณ์ที่สะดวกในการเก็บรวบรวมเพื่อก�าจัด 
ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากธรรมชาติ อาจมีวิธีก�าจัดที่แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไป 

โอก�สของธุรกจิใหม่ๆ ทีส่ามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้รโิภค ในการลดปรมิาณการใช้บรรจุภัณฑ์ 
อาทิ ธุรกิจที่จ�าหน่ายสินค้าแบบเติม หรือ Refill Shop/Station โดยให้ผู้ซื้อน�าบรรจุภัณฑ์มาใส่เอง และคิดราคา 
ตามน�า้หนกั ซึง่ธรุกจิแบบน้ีค่อนข้างได้รับความนยิมในต่างประเทศ ในการจ�าหน่ายสนิค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ�าวนั อาทิ 
เครื่องปรุงรส น�้าหอม สบู่ แชมพู น�้ายาช�าระล้างต่างๆ โดยจุดเด่นของธุรกิจประเภทนี้คือ ราคาจ�าหน่ายต�่ากว่า 
สินค้าปกติท่ัวไป เน่ืองจากไม่มีต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ ค่าโฆษณา และค่าแบรนด์สินค้า ขณะเดียวกัน ลูกค้ายัง
ก�าหนดปริมาณท่ีจะซื้อได้ตามต้องการ ท้ังน้ีธุรกิจประเภทนี้ อาจยังมีไม่มากนักในประเทศไทย เพราะเป็นธุรกิจ
แนวใหม่ทีต้่องใช้ระยะเวลาการรับรู้ของประชาชน แต่หากสามารถเริม่ต้นธรุกจิได้เรว็ จะช่วยเพ่ิมการรบัรูแ้ละจดจ�า
ให้กับธุรกิจ ฉะนั้น SME ที่สนใจธุรกิจนี้ อาจจ�าเป็นต้องเริ่มต้นศึกษาวิจัย เพื่อเข้าใจพฤติกรรมหรือความต้องการ
ของตลาด ว่าต้องการสินค้าแบบ Refill ประเภทใด รวมถึงการศึกษาท�าเลท่ีต้ังธุรกิจซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
อาทิ ตลาด หอพัก หรือชุมชนที่มีชาวต่างชาติอาศัย ประการส�าคัญก็คือ การร่วมมือกับซัพพลายเออร์ เกี่ยวกับ 
การจัดส่งสินค้า อาทิ การส่งมาในภาชนะขนาดใหญ่แล้วมาแบ่งขายในภายหลัง หรือปริมาณการสั่งซื้อสินค้า 
ที่สอดคล้องกับตลาด เพื่อลดปัญหาสินค้าในสต็อกหมดอายุ เป็นต้น

คว�มท้�ท�ยท�งธุรกิจ (Challenge) 

ภาคธุรกิจเดิมที่ได้รับผลกระทบจากกระแสตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากคือ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมาณ 1,565 ราย  และมีมูลค่าการผลิตประมาณ 1.9 แสนล้านบาทต่อป ี
โดยเฉพาะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งเผชิญกับปัจจัยจากปริมาณการใช้ท่ีอาจลดลง  
ในอัตราที่สูงกว่าช่วงที่ผ่านมา (เฉลี่ย 0.0 % ต่อปี ช่วงปี 255 3- 2561) หรือการมีต้นทุนการจัดการท่ีเพิ่มขึ้น 
หากภาครฐัน�ามาตรการด้านภาษมีาใช้ ซึง่อาจอยู่ในรปูของการเกบ็ภาษใีนอตัราทีส่งูส�าหรบัผูท่ี้ผลติขยะออกมามาก 
และลดหย่อนภาษีส�าหรับผู้ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจลดการใช้ หรือหาวิธีในการน�า
ขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการปรับเปล่ียนไปใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้  
อาจต้องปรับตวัโดยการวจิยักระบวนการผลติใหม่ท่ีสามารถน�าวัตถดิุบท่ีย่อยสลายได้มาใช้ อาทิ พลาสติกชวีภาพ
จากธรรมชาติ ซึ่งสามารถน�ามาใช้แทนพลาสติกท่ัวไป และคาดว่าในระยะข้างหน้าเมื่อมีการผลิตในเชิงพาณิชย์ 



Analysis7

มากขึ้น จะท�าให้ต้นทุนการผลิตปรับลดลงจนใกล้เคียงกับพลาสติกที่มาจากปิโตรเคมี ขณะที่ตลาดทั้งในและ 
ต่างประเทศต่างยอมรับพลาสติกชีวภาพ ซึ่งสามารถน�ามาใช้ท�าผลิตภัณฑ์พลาสติกได้โดยมีผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมน้อยนอกจากน้ี ภาคธุรกิจอาจจ�าเป็นต้องศึกษาเพื่อหาลู่ทางลงทุนในโมเดลธุรกิจใหม่ๆ มาทดแทน
สินค้าเดิม ที่อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณความต้องการที่ปรับลดลงในระยะข้างหน้า

ศูนย์วิจัยสิกรไทย เห็นว่า กระแสการตื่นตัวทางด้านส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับท่ีพัฒนาและกระจาย
อย่างรวดเร็วไปในทุกภาคส่วน ซึ่งต่างมุ่งมั่นและร่วมมือเพื่อลดหรือแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม 
ในเบ้ืองต้น คาดว่าจะยังพอมีระยะเวลาส�าหรับการปรับตัวของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า  
การลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือลงทุนด้านเครื่องจักรใหม่ๆ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ทดแทนสินค้าเดิม อาจเพ่ิมต้นทุน 
ต่อธรุกจิ SME ทีม่เีงนิทนุจ�ากดั ขณะทีธ่รุกจิทีน่�าเสนอโมเดลใหม่ๆ ท่ีสอดคล้องกบัส่ิงแวดล้อม ในช่วงแรกอาจต้อง 
เผชิญการตอบรับทางด้านยอดขาย จากผู ้บริโภครวมถึงภาคธุรกิจต่างๆ ในระดับที่ไม่สูง อย่างไรก็ตาม  
ส�าหรับในระยะยาวแล้ว ผู้ที่เริ่มต้นปรับเปลี่ยนธุรกิจได้ก่อน จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจสภาพความต้องการ  
ปัญหาและอปุสรรคของตลาด ขณะเดยีวกัน ยงัช่วยสร้างภาพลกัษณ์เป็นทีจ่ดจ�า และช่วยทางด้านการตดัสนิใจซือ้ 
ของผู้บริโภคได้ดีว่าธุรกิจที่เข้ามาทีหลัง 


