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SME จับเทรนด์รักษ์โลก
เร่งสร้างเม็ดเงิน
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย กุมภาพันธ์ 2562

ประเด็นสำ�คัญ

• ปัจจุบนั กระแสการตืน่ ตัวทางด้านสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นปัญหาด้านขยะพลาสติก ท�ำให้ธรุ กิจ
จ�ำเป็นต้องเพิ่มการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็อาจต้องติดตามประเด็นเกี่ยวกับมาตรการทางด้านภาษีที่ภาครัฐ
ผลักดันออกมา ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปของการเก็บภาษีในอัตราทีส่ งู ส�ำหรับผูท้ ผี่ ลิตขยะออกมา และลดหย่อนภาษี
เพื่อสร้างแรงจูงใจต่อผู้ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจัยนี้อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางธุรกิจ
ในระยะข้างหน้า
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า กระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในเวลานี้ น่าจะมีความยั่งยืน และได้รับ
การตอบรับจากทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็วกว่าช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ประเด็นดังกล่าวน�ำมาซึง่ โอกาสส�ำหรับ
ธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์ทดแทนต่างๆ ทีผ่ ลิตจากธรรมชาติ หรือธุรกิจทีจ่ ำ� หน่ายสินค้าแบบเติม หรือ Refill
Shop/Station ขณะเดียวกัน ถือเป็นความท้าทายส�ำหรับธุรกิจเดิมได้แก่ผผู้ ลิตบรรจุภณั ฑ์พลาสติก ทีอ่ าจ
ต้องปรับโมเดลธุรกิจไปผลิตสินค้าอืน่ ทดแทน เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากธรรมชาติทยี่ อ่ ยสลายได้
หรืออาจต้องหาช่องทางขยายการลงทุนในสินค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม
• ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย เห็นว่า การปรับธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม แม้วา่ ในระยะสัน้ อาจจะเป็นการ
เพิม่ ต้นทุนต่อธุรกิจ ทัง้ ทางด้านการลงทุนวิจยั และพัฒนาหรืออาจต้องลงทุนด้านเครือ่ งจักรใหม่ๆ รวมถึงอาจได้
การตอบรับทางด้านยอดขายในระดับที่ไม่สูง แต่ส�ำหรับในระยะยาวแล้ว ผู้ที่เริ่มต้นปรับเปลี่ยนธุรกิจได้
ก่อนจะสามารถเรียนรูแ้ ละเข้าใจสภาพความต้องการ ปัญหาและอุปสรรคของตลาด ขณะเดียวกันยังช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์เป็นทีจ่ ดจ�ำของผูบ้ ริโภคและช่วยทางด้านการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคได้ดวี า่ ธุรกิจทีเ่ ข้ามาทีหลัง
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ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่าในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา กระแสความใส่ใจทางด้านสิง่ แวดล้อม มีการตืน่ ตัวมากขึน้
ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย ซึง่ กระแสหนึง่ ทีม่ กี ารตืน่ ตัวค่อนข้างมากคือปัญหาเกีย่ วกับขยะพลาสติก
ทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมค่อนข้างมาก โดยจากข้อมูลพบว่า ทัว่ โลกมีการผลิตขยะพลาสติกประมาณ 302 ล้านตัน
(2558) แต่หากพิจารณาทางด้านมาตรการจัดการที่ถูกต้องหรือการน�ำกลับไปใช้ใหม่ พบว่าสามารถท�ำได้เพียง
19.5 % ที่เหลือถูกเผา 25.5 % และทิ้งไปในสิ่งแวดล้อม 55.0 % ขณะที่ประเทศไทยเอง พบว่ามีขยะพลาสติก
ประมาณ 2 ล้านตัน แต่หากพิจารณามาตรการจัดการทีถ่ กู ต้องพบว่า สามารถน�ำกลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิล
ได้เพียง 0.5 ล้านตัน หรือ 25.0 % ส่วนที่เหลือถูกน�ำไปฝังกลบ/เผาหรือตกค้างในสิ่งแวดล้อม

ปริมาณและวิธีจัดการขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นในไทยและของโลก
ปริมาณขยะพลาสติกของโลก

ปริมาณขยะพลาสติกของไทย

302 ล้านตัน
น�ำกลับไปใช้ประโยชน์ 19.5%
(recycle)

น�ำกลับไปใช้ประโยชน์
(recycle)

25.0%

เผา/ ฝังกลบ/
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

เผา/ ฝังกลบ/
ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

75.0%

80.5%

2 ล้านตัน

ประเภทขยะพลาสติกที่ถูกเผา/ ฝังกลบ/ ตกค้างในสิ่งแวดล้อม

95.3%

พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง อาทิ
ถุง แก้ว ถาด โฟม ขวดพลาสติก

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, Ourworldindata.org (2-9-2018)
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4.7%

อื่นๆ

ซึ่งปัจจัยดังล่าว ส่งผลให้เกิดกระแสการตื่นตัวขึ้นในภาคส่วนต่างๆ ที่สรุปได้ ดังนี้

การตื่นตัวในภาคประชาชน จากการรณรงค์ รวมถึงการน�ำเสนอผลกระทบจากขยะพลาสติก
อย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้พฤติกรรมผูบ้ ริโภค มีการปรับเปลีย่ น โดยหันมาให้ความสนใจซือ้ สินค้าหรือบริการ โดยค�ำนึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยบางส่วนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ�้ำได้อาทิ ถุงผ้า ตะกร้า
ขณะที่บางส่วนเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
การตืน่ ตัวของภาคธุรกิจ ซึง่ หลายรายเริม่ ปรับการผลิตสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยใช้บรรจุภณั ฑ์
ที่ย่อยสลายได้ รวมถึงการปรับโมเดลธุรกิจโดยน�ำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ใน
ภาคธุรกิจ ซึ่งระบบนี้มุ่งเน้นไปที่การวางแผนใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เริ่มตั้งแต่
การวางแผนลดการใช้ทั้งในภาคการผลิตและภาคของผู้ใช้ (Reduce) การน�ำมาใช้ซ�้ำเพื่อลดการผลิตสินค้าใหม่
(Reuse) และการท�ำให้เกิดของเสียน้อยที่สุด โดยการน�ำกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Recycle) ซึ่งระบบนี้
ช่วยให้ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มปรับลดลง ขณะเดียวกัน ก็ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจในระยะข้างหน้า
หากภาครัฐมีการใช้มาตรการภาษีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาใช้
การตื่นตัวด้านภาครัฐ ซึ่งหันมาใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และกฎหมายมากขึ้น อาทิ การห้ามใช้
หรือเก็บภาษีถุงพลาสติกในหลายประเทศ ขณะที่กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
2561 ที่ผ่านมา เห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายห้ามใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มักพบในทะเล อาทิ จาน
มีด ช้อน ส้อม หลอดดูดน�้ำ ก้านคอตตอนบัต และกล่องโฟม เพื่อแก้ปัญหามลพิษในทะเล โดยมีเป้าหมายเลิกใช้
ในปี 2564 และขวดน�้ำพลาสติก 90% จะถูกน�ำมารีไซเคิลใช้ใหม่ภายในปี 2568 ขณะที่ในส่วนของภาครัฐของ
ไทยเอง ล่าสุดในช่วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการผลักดันร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) โดยตั้งเป้าหมายลดการใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง 7 ประเภท โดยในปี 2562
ก�ำหนดให้เลิกใช้จ�ำนวน 3 รายการได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้ำดื่ม (Cap Seal) ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มี
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ส่วนผสมของสารประเภทอ็อกโซ่ (Oxo) และไมโครบีดจากพลาสติก (Microbead) ขณะทีป่ ี 2565 เลิกใช้จำ� นวน 2 รายการ
คือ ถุงพลาสติกหูหวิ้ ขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ส่วนปี 2568 จะเลิกใช้แก้วน�ำ้
พลาสติก (ใช้ครัง้ เดียว) และหลอดพลาสติก โดยทัง้ 7 ประเภทจะแทนทีด่ ว้ ยวัสดุทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้
ยังรวมถึงมาตรการน�ำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ และการลดปริมาณขยะพลาสติกในทะเลไทย ซึง่ เป้าหมายทัง้ หมด
ก�ำหนดให้ลดลง 70% ภายในปี 2580

ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ประเมินว่า กระแสการตืน่ ตัวทางด้านสิง่ แวดล้อม ของทุกภาคส่วนจะทวีความเข้มข้น
มากขึน้ ส่งผลให้ธรุ กิจต่างๆ ต้องปรับตัวมุง่ ไปสูก่ ารปรับโมเดลธุรกิจ ทีใ่ ส่ใจหรือเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Go Green)
ซึง่ ประเด็นดังกล่าวน�ำมาสูโ่ อกาสส�ำหรับธุรกิจใหม่ๆ ขณะเดียวกัน ก็ยงั มีความท้าทายส�ำหรับผูป้ ระกอบการบางกลุม่
หรือบางราย ที่อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ SMEs ที่อยู่ในห่วงโซ่
การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

โอกาสทางธุรกิจ (Opportunity)

โอกาสของผู้ผลิตในห่วงโซ่พลาสติกชีวภาพ ความต้องการพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากพืชเกษตร
อาทิ มันส�ำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น
ต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม พลาสติกชีวภาพเป็นธุรกิจทีค่ อ่ นข้างต้องใช้เงินลงทุนสูง ดังนัน้ ธุรกิจ SME ทีส่ นใจมีสว่ นร่วม
อาจสามารถเข้าเป็นส่วนหนึง่ ในห่วงโซ่การผลิต อาทิ การเป็นผูร้ วบรวมวัตถุดบิ ทางการเกษตร อาทิ มันส�ำปะหลัง
อ้อย ข้าวโพด เพือ่ ป้อนโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ ทีค่ าดว่าในระยะถัดไปจะมีผผู้ ลิตเพิม่ ขึน้ ในไทย จากการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานชีวภาพของภาครัฐ
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โอกาสของผลิตภัณฑ์ทดแทนต่างๆ ทีส่ ามารถทดแทนบรรจุภณั ฑ์พลาสติก โดยสามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้
(Reuse) หรือน�ำกลับมาแปรูปเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) อาทิ ถุงผ้า แก้ว กระดาษ โลหะ ปิ่นโต หรือวัสดุ
จากธรรมชาติอนื่ ๆ ทีย่ อ่ ยสลายได้ อาทิ กล่อง จาน ชาม หรือแก้วทีผ่ ลิตจากชานอ้อย แป้งมันส�ำปะหลัง หรือแป้ง
ข้าวโพด ที่เริ่มมีการผลิตออกมาในตลาดมากขึ้น และมีเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน เหมาะส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs
อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ผลิตสินค้าทั่วไปมีความเคยชินกับการใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบเดิม ท�ำให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
ทดแทนต่างๆ อาจจ�ำเป็นต้องวิจัยหรือวางแผนร่วมกับผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบหรือคุณสมบัติของ
บรรจุภัณฑ์ทดแทน ที่เหมาะสมกับประเภทสินค้า หรือการแสดงสัญลักษณ์ที่สะดวกในการเก็บรวบรวมเพื่อก�ำจัด
ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ท�ำจากธรรมชาติ อาจมีวิธีก�ำจัดที่แตกต่างจากบรรจุภัณฑ์ทั่วไป
โอกาสของธุรกิจใหม่ๆ ทีส่ ามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภค ในการลดปริมาณการใช้บรรจุภณั ฑ์
อาทิ ธุรกิจที่จ�ำหน่ายสินค้าแบบเติม หรือ Refill Shop/Station โดยให้ผู้ซื้อน�ำบรรจุภัณฑ์มาใส่เอง และคิดราคา
ตามน�ำ้ หนัก ซึง่ ธุรกิจแบบนีค้ อ่ นข้างได้รบั ความนิยมในต่างประเทศ ในการจ�ำหน่ายสินค้าทีใ่ ช้ในชีวติ ประจ�ำวัน อาทิ
เครื่องปรุงรส น�้ำหอม สบู่ แชมพู น�้ำยาช�ำระล้างต่างๆ โดยจุดเด่นของธุรกิจประเภทนี้คือ ราคาจ�ำหน่ายต�่ำกว่า
สินค้าปกติทั่วไป เนื่องจากไม่มีต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ ค่าโฆษณา และค่าแบรนด์สินค้า ขณะเดียวกัน ลูกค้ายัง
ก�ำหนดปริมาณที่จะซื้อได้ตามต้องการ ทั้งนี้ธุรกิจประเภทนี้ อาจยังมีไม่มากนักในประเทศไทย เพราะเป็นธุรกิจ
แนวใหม่ทตี่ อ้ งใช้ระยะเวลาการรับรูข้ องประชาชน แต่หากสามารถเริม่ ต้นธุรกิจได้เร็ว จะช่วยเพิม่ การรับรูแ้ ละจดจ�ำ
ให้กับธุรกิจ ฉะนั้น SME ที่สนใจธุรกิจนี้ อาจจ�ำเป็นต้องเริ่มต้นศึกษาวิจัย เพื่อเข้าใจพฤติกรรมหรือความต้องการ
ของตลาด ว่าต้องการสินค้าแบบ Refill ประเภทใด รวมถึงการศึกษาท�ำเลที่ตั้งธุรกิจซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
อาทิ ตลาด หอพัก หรือชุมชนที่มีชาวต่างชาติอาศัย ประการส�ำคัญก็คือ การร่วมมือกับซัพพลายเออร์ เกี่ยวกับ
การจัดส่งสินค้า อาทิ การส่งมาในภาชนะขนาดใหญ่แล้วมาแบ่งขายในภายหลัง หรือปริมาณการสั่งซื้อสินค้า
ที่สอดคล้องกับตลาด เพื่อลดปัญหาสินค้าในสต็อกหมดอายุ เป็นต้น

ความท้าทายทางธุรกิจ (Challenge)
ภาคธุรกิจเดิมที่ได้รับผลกระทบจากกระแสตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมากคือ ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ที่ปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมาณ 1,565 ราย และมีมูลค่าการผลิตประมาณ 1.9 แสนล้านบาทต่อปี
โดยเฉพาะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งเผชิญกับปัจจัยจากปริมาณการใช้ที่อาจลดลง
ในอัตราที่สูงกว่าช่วงที่ผ่านมา (เฉลี่ย 0.0 % ต่อปี ช่วงปี 255 3- 2561) หรือการมีต้นทุนการจัดการที่เพิ่มขึ้น
หากภาครัฐน�ำมาตรการด้านภาษีมาใช้ ซึง่ อาจอยูใ่ นรูปของการเก็บภาษีในอัตราทีส่ งู ส�ำหรับผูท้ ผี่ ลิตขยะออกมามาก
และลดหย่อนภาษีส�ำหรับผู้ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจลดการใช้ หรือหาวิธีในการน�ำ
ขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งธุรกิจในกลุ่มนี้
อาจต้องปรับตัวโดยการวิจยั กระบวนการผลิตใหม่ทสี่ ามารถน�ำวัตถุดบิ ทีย่ อ่ ยสลายได้มาใช้ อาทิ พลาสติกชีวภาพ
จากธรรมชาติ ซึ่งสามารถน�ำมาใช้แทนพลาสติกทั่วไป และคาดว่าในระยะข้างหน้าเมื่อมีการผลิตในเชิงพาณิชย์
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มากขึ้น จะท�ำให้ต้นทุนการผลิตปรับลดลงจนใกล้เคียงกับพลาสติกที่มาจากปิโตรเคมี ขณะที่ตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศต่างยอมรับพลาสติกชีวภาพ ซึ่งสามารถน�ำมาใช้ท�ำผลิตภัณฑ์พลาสติกได้โดยมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยนอกจากนี้ ภาคธุรกิจอาจจ�ำเป็นต้องศึกษาเพื่อหาลู่ทางลงทุนในโมเดลธุรกิจใหม่ๆ มาทดแทน
สินค้าเดิม ที่อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณความต้องการที่ปรับลดลงในระยะข้างหน้า
ศู น ย์ วิ จั ย สิ ก รไทย เห็นว่า กระแสการตื่นตัวทางด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับที่พัฒนาและกระจาย
อย่างรวดเร็วไปในทุกภาคส่วน ซึ่งต่างมุ่งมั่นและร่วมมือเพื่อลดหรือแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม
ในเบื้องต้น คาดว่าจะยังพอมีระยะเวลาส�ำหรับการปรับตัวของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า
การลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือลงทุนด้านเครื่องจักรใหม่ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทดแทนสินค้าเดิม อาจเพิ่มต้นทุน
ต่อธุรกิจ SME ทีม่ เี งินทุนจ�ำกัด ขณะทีธ่ รุ กิจทีน่ ำ� เสนอโมเดลใหม่ๆ ทีส่ อดคล้องกับสิง่ แวดล้อม ในช่วงแรกอาจต้อง
เผชิญการตอบรับทางด้านยอดขาย จากผู้บริโภครวมถึงภาคธุรกิจต่างๆ ในระดับที่ไม่สูง อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับในระยะยาวแล้ว ผู้ที่เริ่มต้นปรับเปลี่ยนธุรกิจได้ก่อน จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจสภาพความต้องการ
ปัญหาและอุปสรรคของตลาด ขณะเดียวกัน ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์เป็นทีจ่ ดจ�ำ และช่วยทางด้านการตัดสินใจซือ้
ของผู้บริโภคได้ดีว่าธุรกิจที่เข้ามาทีหลัง
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