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มาตรการลดใช้พลาสติก
กระทบธุรกิจ SME อย่างไร
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย มกราคม 2562

ประเด็นสำ�คัญ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม: ความท้าทายของผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics)
การด�ำเนินธุรกิจท่ามกลางกระแสรักษ์โลกและการค�ำนึงถึงผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้
โดยเฉพาะการใช้อย่างฟุ่มเฟือยของผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics)
จนเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นผลให้ทั้งจากภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความส�ำคัญและก�ำหนด
เป้าหมายยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 7 ชนิดภายในปี 2565
จากเป้าหมายดังกล่าว ท�ำให้ฝั่งผู้บริโภคภาคเอกชนเริ่มขับเคลื่อนการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
โดยห้างสรรพสินค้ารายใหญ่หลายรายตัง้ เป้าหมายเริม่ งดใช้ตงั้ แต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึง่ เป็นผลให้
ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมพลาสติกเริ่มเผชิญกับประเด็นท้าทายอย่างมีนัยส�ำคัญโดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีเวลาปรับตัวน้อย ดังนั้น ในอนาคตที่ก�ำลังจะมีการงดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เป็นวงกว้าง ความพร้อมด้านเงินทุน ความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการปรับตัวจึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
เพื่อสร้างความยั่งยืนและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาดต่อไป
อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์พลาสติกยังคงจ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวันที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
มองว่า จากการทยอยยกเลิกผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) ตามแผน
จัดการขยะพลาสติกดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ควรเริ่มให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย
ในแผนจัดการขยะพลาสติก เช่น การปรับวัตถุดิบการผลิตให้ตรงตามที่ตลาดต้องการ หรือหันไปผลิต
สินค้าอื่นที่โรงงานสามารถผลิตได้อย่าง ถุงขยะ ถุงร้อน หรือ ถุงใส่ของ (ใช้ซ�้ำได้) รวมไปถึงการติดตาม
กระแสอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจที่รวมไปถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ
ของตลาด การใช้นวัตกรรมในการผลิตที่จะน�ำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะถัดไป
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สถานการณ์และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics)
ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของโลกที่เป็นแหล่งก�ำเนิดของขยะพลาสติกในทะเล
รวมไปถึงบนบก ซึ่งปัจจุบัน ขยะพลาสติกเหล่านี้น�ำไปสู่วิกฤตสิ่งแวดล้อมมากมายโดยมีสาเหตุหลักสืบเนื่องจาก
การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) เช่น ถุงหูหิ้ว หลอด แก้วน�้ำ และบรรจุภัณฑ์อาหาร
เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจุดอ่อนส�ำคัญคือ อายุการใช้งานสั้น แต่กลับต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง
450 ปีขึ้นไปและยังไม่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้น ขยะดังกล่าวจึงส่งผลกระทบสะสมในธรรมชาติ
มากขึ้นเรื่อยๆ และส่งผลให้ประชาชนเริ่มตื่นตัวตามกระแสรักษ์โลกและหันมาให้ความส�ำคัญกับปัญหาขยะ
ที่ปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ จากข้อมูลสถิติพบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกราวปีละ
2 ล้านตัน ประกอบด้วยขยะถุงพลาสติกเกือบร้อยละ 80 ที่เหลือเป็นขยะประเภทโฟมบรรจุภัณฑ์อาหาร แก้วน�้ำ
ขวดน�้ำ หลอด ฯลฯ
สัดส่วนขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง
(Single - use Plastic)
โฟมและขยะอื่นๆ

20 %

ถุงพลาสติก

80 %

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2561)
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จากข้อมูลสถิตยิ งั พบอีกว่า ทีม่ าของถุงหูหวิ้ ในประเทศไทยเกิดจาก 3 แหล่งหลัก โดยกลุม่ ตลาดสด เอกชน
และแผงลอย นับได้ว่าเป็นแหล่งต้นก�ำเนิดของถุงหูหิ้วที่มีปริมาณมากที่สุด ซึ่งปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ทั้งประเทศอยู่ที่ราว 45,000 ล้านใบ/ปี พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ มีการใช้ถุงพลาสติกมากที่สุดเฉลี่ยคนละ 8 ใบ/วัน
ท�ำให้เกิดขยะพลาสติกมากถึง 80 ล้านใบ/วัน1
สัดส่วนแหล่งที่มาของขยะถุงพลาสติกในประเทศไทย
ห้างสรรพสินค้า
ร้านสะดวกซื้อ

30 %

ร้านขายของช�ำ

30 %

ตลาดสดเอกชน แผงลอย
13,500
ล้านใบ/ปี

18,000
ล้านใบ/ปี

40 %

13,500
ล้านใบ/ปี

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2561)
จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ภาครัฐและเอกชนจึงเริ่มให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษจาก
ขยะพลาสติกมากขึ้นจนน�ำไปสู่การด�ำเนินการให้ตรงจุดมากขึ้นภายใต้แผนการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 2573 ซึง่ เบือ้ งต้นได้เริม่ เดินหน้าอย่างจริงจังจากข้อตกลงความร่วมมือกับห้างร้าน 43 แห่งเพือ่ หยุดจ่ายถุงพลาสติก
หูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (ผ่อนผันถุงใส่ของร้อน)
ซึง่ นับว่าเป็นจุดเริม่ ต้นให้ประเทศไทยเดินหน้าเข้าสูก่ ารจัดการขยะพลาสติกอย่างจริงจัง แผนดังกล่าวมีจดุ มุง่ หมาย
เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ต้องก�ำจัดราว 0.78 ล้านตัน/ปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.2 ล้านตัน
และประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะราว 3,900 ล้านบาท/ปี2 โดยการด�ำเนินการตามแผนจัดการ
ขยะพลาสติกได้แบ่งเป็น 2 เป้าหมายย่อยที่มีรายละเอียด ดังนี้
เป้าหมายแรก การลดและเลิกใช้พลาสติกเป้าหมายด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2562 เลิกใช้พ ลาสติก 3 ประเภท ได้แก่ พลาสติกหุม้ ฝาขวดน�ำ้ ดืม่ (Cap Seal) ผลิตภัณฑ์พ ลาสติก
ที่ผสมสารอ็อกโซ (Oxo) และพลาสติกไมโครบีด (Microbead)
1
2

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
กรมควบคุมมลพิษ
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ในปี 2565 เลิกใช้พ ลาสติกอีก 4 ประเภท ได้แก่ ถุงพลาสติกหูหวิ้ ขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน
(เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติจากคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกรวมถุงพลาสติกหูหิ้วขนาด 40,45 และ 50 ไมครอน
เข้าไปด้วย) กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางใช้ครั้งเดียว และหลอดพลาสติก
เป้าหมายทีส่ อง ภายในปี 2570 ได้กำ� หนดเป้าหมายให้นำ� ขยะพลาสติกเป้าหมายอย่าง ขยะผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์พลาสติก กลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด 100% ซึ่งรวมไปถึงการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความท้าทายและแนวทางการปรับตัวในอนาคตของอุตสาหกรรมพลาสติก
การประกาศงดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เกิดขึ้นเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ตรงจุด แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง
ธุรกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลาสติกกลับต้องเผชิญความท้าทายในธุรกิจที่หลีกเลี่ยงได้ยาก การเตรียมตัว
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งสถานการณ์ของอุตสาหกรรมพลาสติกต่อเนื่องจากมาตรการ
ดังกล่าวคาดว่า จะเป็นผลให้ภาพรวมเติบโตลดลงที่อัตราการขยายตัว 1-2% ต่อปี จากปัจจุบันเติบโตเฉลี่ยปีละ
5-6%3 อย่างไรก็ดี ด้วยคุณสมบัติพิเศษของพลาสติกจึงท�ำให้ยังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมพลาสติก
ต่อเนื่องอื่นๆ
โดยเฉพาะในกลุม่ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต อย่างอุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการแพทย์ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ท่ามกลางพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
มีแนวโน้มทบทวนการใช้พลาสติกมากขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs ในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมพลาสติกบางส่วน
อาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก
3

สถาบันพลาสติก
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ผู้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

ผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มผู้ผลิตเม็ดพลาสติก
ทิศทางการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคปลายทางที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับความต้องการเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Singleuse plastics) ซึ่งเป็นผลให้ปริมาณความต้องการเม็ดพลาสติกลดลง สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างแรงกดดัน
ให้ผู้ประกอบการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการด�ำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติดรายใหญ่หรือ
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก SME ที่เป็นเพียงผู้เล่นส่วนน้อยในตลาดก็ตาม กล่าวได้ว่า ที่ผ่านมาเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพนั้นถูกมองว่าเป็นทางออกที่เหมาะสมส�ำหรับผู้ประกอบการ อย่างไรก็ดี
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก SME อาจต้องเผชิญกับข้อจ�ำกัดในการลงทุน ได้แก่ เครื่องจักรที่ทันสมัย องค์ความรู้
ในการพัฒนา หรือการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบใหม่ ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับข้อจ�ำกัดด้านตลาดที่ยังมี
ความนิยมน้อยจากประเด็นเรื่องของราคาเม็ดพลาสติกชีวภาพที่สูงกว่าเม็ดพลาสติกธรรมดากว่า 3-4 เท่า
และมีฐานลูกค้าอยู่ในประเทศเท่านั้น ซึ่งเป็นปัจจัยดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบถึงระยะคืนทุนให้มีความล่าช้า
ออกไป ซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญที่เอื้อให้เกิด
ความได้เปรียบในการปรับตัวและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ตลาดได้รวดเร็ว และยังมีฐานลูกค้ารองรับ
ในตลาดต่างประเทศที่มีการงดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง
แนวทางการปรับตัว
แนวทางการปรับตัวโดยวิธีการหันมาผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพอาจะเป็นข้อจ�ำกัดส�ำหรับผู้ประกอบการ
SME ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการอาจปรับตัวในอีกแนวทางหนึ่งโดยการขยายตลาดเม็ดพลาสติก
ไปยังกลุ่มลูกค้าที่ผลิตสินค้าที่ยังไม่ถูกประกาศยกเลิกใช้เพื่อปรับฐานลูกค้าในมือ นอกจากนี้ อีกแนวทางหนึ่งที่
สามารถท�ำได้คือ การปรับการผลิตเป็นเม็ดพลาสติกประเภทที่สามารถหลอมน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recyclable)
ซึ่งก�ำลังจะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐมากขึ้นในระยะข้างหน้า อีกทั้ง ยังรวมไปถึงการปรับตัวโดยหันมาผลิต
เม็ดพลาสติกในกลุม่ พลาสติกคอมโพสิตทีม่ คี ณุ สมบัตดิ ขี นึ้ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มคี วามคงทนและอายุการใช้งานนานขึน้
เพื่อป้อนอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะมีความต้องการสูงอย่าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (ประเภทใช้ซ�้ำ) เช่น
ถุงหรือกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดหนา ดังนั้น สิ่งที่จ�ำเป็นในการปรับตัวคือ เทคโนโลยี เงินทุน และองค์ความรู้
ในการประกอบธุรกิจ โดยการส่งเสริมจากภาครัฐจะมีส่วนช่วยส�ำคัญให้เกิดการปรับตัวได้เร็วขึ้น
กลุ่มผู้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
จากแนวโน้มของความต้องการผลิตภัณฑ์ทเี่ ปลีย่ นไปและความเคลือ่ นไหวในการลดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ประเภทใช้ครัง้ เดียวทิง้ นัน้ ย่อมส่งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบกิจการทีข่ นึ้ รูปผลิตภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกหูหวิ้ หลอดดูด
และแก้วน�ำ้ ซึง่ ผูป้ ระกอบการ SME จะต้องเผชิญกับปัญหาวัตถุดบิ คงเหลือใน สต๊อกอย่างเม็ดพลาสติก เม็ดสี
หมึกพิมพ์ รวมไปถึงภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหากต้องการปรับใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพ อีกทั้ง ยังต้องเผชิญกับ
ความเสีย่ งจากขนาดตลาดผลิตภัณฑ์ทยี่ งั จ�ำกัดเนือ่ งจากราคาทีส่ งู ในระยะเริม่ ต้น รวมไปถึงการลงทุนซือ้ เครือ่ งจักร
รุน่ ใหม่จากความล่าสมัยเพือ่ ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามทีต่ ลาดต้องการ อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท
ใช้ครั้งเดียวทิ้งบางประเภทยังมีความจ�ำเป็นอยู่ เช่น ถุงร้อน ถุงขยะ ถุงใส่ของ (ใช้ซ�้ำได้) เนื่องจากสะดวก และ
ราคาถูก ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการบางรายทีข่ นึ้ รูปพลาสติกได้หลากหลายคาดว่าจะยังไม่ได้รบั ผลกระทบทีร่ นุ แรงนัก4
4

จากข้อมูลของสมาคมพลาสติกไทยคาดว่า จะกระทบโรงงานผลิตถุงพลาสติกประมาณ 50 โรงงาน จากจ�ำนวนโรงงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ท้ังหมดราว
500 – 600 โรงงาน
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แนวทางการปรับตัว
ข้อจ�ำกัดด้านเงินทุนและระยะเวลาในการปรับตัวของผู้ประกอบการ SME หากได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐหรือเอกชนทีม่ คี วามช�ำนาญ มีความพร้อม จะเป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดการปรับตัวได้รวดเร็วขึน้ อย่างไรก็ดี
แนวทางการปรับตัวขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมของสถานการณ์และความพร้อมของผูป้ ระกอบการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การปรับความหลากหลายของสายการผลิต ปรับสายการผลิตให้มผี ลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลาย เนือ่ งจาก
ยังมีสนิ ค้าบางประเภททีต่ ลาดมีความต้องการต่อเนือ่ ง เช่น ถุงขยะ ถุงร้อน ถุงใส่ของ (ใช้ซำ�้ ได้) เป็นต้น ซึง่ เป็น
การบริหารจัดการวัตถุดบิ คงค้างได้บางส่วนในระยะเปลีย่ นผ่าน
2. การปรับเทคโนโลยีการผลิต เร่งปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ทนั สมัยเพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกทีม่ ี
คุณภาพสูงขึน้ ได้มาตรฐาน รวมไปกระบวนการขึน้ รูปผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถรองรับเม็ดพลาสติกทีห่ ลากหลาย อย่าง
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในระยะแรกและเม็ดพลาสติกชีวภาพที่คาดว่าจะมี
ความต้องการมากขึน้ ในระยะข้างหน้าเมือ่ ราคาลดลง อย่างไรก็ดี การสนับสนุนจากภาครัฐยังเป็นสิง่ ส�ำคัญเพือ่ เพิม่
องค์ความรูแ้ ละช่วยเหลือด้านเงินทุนเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการปรับตัวได้
3. การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ปรับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ ทดแทนผลิตภัณฑ์
ใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยมุ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางเลือกจากธรรมชาติ ซึ่งในอนาคตก�ำลังจะเป็นที่ต้องการ
ของตลาด เช่น ถุงผ้า หลอดกระดาษ บรรจุภณั ฑ์อาหารกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์
single - use plastics
ถุงหูหิ้ว
หลอด
แก้วน�้ำ

วัตถุดิบทางเลือก

เม็ดพลาสติกชีวภาพจากมันส�ำปะหลัง, ถุงกระดาษ ถุงผ้า ตะกร้าผัก
เปลือกทุเรียน, อ้อย, ข้าวโพด
ตบชะวา/หวาย ถุงพลาสติกชนิด
หนาที่สามารถใช้ซ�้ำได้หลายครั้ง
เม็ดพลาสติกรีไซเคิล
กระดาษ ก้านผักบุ้ง สาหร่ายทะเล ข้าว
หลอดสเตนเลส
หลอดพลาสติกหนา
กระดาษ
เม็ดพลาสติกชีวภาพจากมันส�ำปะหลัง,
กากกาแฟ อ้อย, ข้าวโพด

ขวดที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ
มันส�ำปะหลัง
ขวดน�้ำ
เม็ดพลาสติกรีไซเคิล
ชานอ้อยใบไม้ (ใบทองกวาว, ใบหมาก)
บรรจุภัณฑ์อาหาร
กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ
เช่น กล่องโฟม
เยื่อไผ่
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ผลิตภัณฑ์ทดแทน

หลอดสเตนเลส
หลอดพลาสติกหนา
กระติกน�้ำ
ปิ่นโต กล่องใส่อาหารจาก
พลาสติกที่ใช้ซ�้ำ

กลุ่มผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลกระทบส�ำหรับผู้จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้งนั้นคาดว่า ยังมีเวลาปรับตัวได้
ในระยะหนึง่ เนือ่ งจากการงดใช้ในระยะแรกนัน้ ครอบคลุมบางส่วนของอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครัง้ เดียวทิง้
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการเริ่มขับเคลื่อนในกลุ่มห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ จึงยังท�ำให้มีช่องทางเลือกจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
เหลืออยู่บ้าง อย่างไรก็ดี การหดตัวของอุปสงค์จากฝั่งห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ดังกล่าว ในขณะที่ผู้ประกอบการ
ยังมีปริมาณวัตถุดบิ และสินค้าคงเหลือในสต๊อกนัน้ อาจน�ำไปสูก่ ารแข่งขันด้านราคาในตลาด อีกทัง้ หากผูป้ ระกอบการ
ต้องหันไปจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินั้นอาจจะต้องเผชิญกับผู้เล่นรายเดิมที่มีความได้เปรียบในตลาด
มากกว่าจากฐานลูกค้า
แนวทางการปรับตัว
เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างถุงหูหิ้วยังมีความจ�ำเป็นและต้องอาศัยการด�ำเนินการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าปลายทางในกลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มลูกค้าในตลาดสดเอกชน
แผงลอย และร้านขายของช�ำ ทีต่ อ้ งอาศัยเวลาเตรียมความพร้อมระยะหนึง่ ผูป้ ระกอบการ SME ควรพิจารณาเพิม่
ประเภทสินค้าเพือ่ กระจายความเสีย่ งโดยการปรับผลิตภัณฑ์ให้มคี วามหลากหลายและเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดใน
อนาคตมากขึ้นเพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้ารายเดิม เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถน�ำกลับมาใช้งานได้อีก
หรือผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจากวัตถุดบิ ธรรมชาติ ทัง้ นี้ การพยายามระบายสต๊อกผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครัง้ เดียวทิง้ ไปยัง
ตลาดทีย่ งั มีความจ�ำเป็นก็เป็นช่องทางหนึง่ อย่างไรก็ดี ผูป้ ระกอบการควรศึกษาถึงแนวโน้มของทิศทางผลิตภัณฑ์
ทีก่ ำ� ลังจะเปลีย่ นแปลงในอนาคตทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวโดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทีจ่ ะมีผลในการเปลีย่ นแปลง
ต่อพฤติกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญ อย่างกระแสเทรด์ใหม่ในอนาคต (Mega Trends) หรือมาตรการทางกฏหมาย

กล่าวโดยสรุป ผลของวิกฤตสิง่ แวดล้อมท�ำให้เกิดกระแสอนุรกั ษ์ธรรมชาติและการผลักดันให้เกิดการลดใช้
ผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างจริงจังจากภาครัฐ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์
พลาสติกใช้ครัง้ เดียวทิง้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ แม้วา่ ถุงพลาสติกหูหวิ้ จะถูกผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์แรกๆ ทีจ่ ะถูกงดใช้
แต่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ระบุไว้ตามแผนก็ต้องเตรียมปรับตัว
จากความต้องการปลายทางที่ค่อยๆหดตัวลงเช่นกัน
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โดยในระยะแรกนัน้ การประคองสถานการณ์เพือ่ หลีกเลีย่ งผลกระทบต่อภาระต้นทุนผ่านการบริหารสินค้า
คงค้างไปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่ยังมีความต้องการนั้นยังสามารถท�ำได้บางส่วน การปรับสายการผลิต
หรือการเพิ่มความหลากหลายของประเภทสินค้าที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดจะเป็นการช่วยกระจาย
ความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี การปรับตัวนั้นต้องอาศัยระยะเวลา ซึ่งการเร่งรัดหรือ
กระตุ้นให้เกิดการงดใช้ที่เร็วขึ้น ย่อมเกิดความท้าทายและเป็นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME เป็นวงกว้าง
ทัง้ นี้ การด�ำเนินธุรกิจท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงทัง้ จากพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและมาตรการต่างๆ ทีก่ ดดัน
มากขึน้ การติดตามแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงนัน้ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างมากในระยะข้างหน้า ซึง่ หากผูป้ ระกอบการ
SME ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน และยังด�ำเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดของธุรกิจ
และจะต้องเผชิญกับข้อจ�ำกัดและความท้าทายที่ยากมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังสร้าง
โอกาสส�ำหรับผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่ใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งได้อีกด้วย เช่น
กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ กลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ�้ำ (กระป๋องน�้ำ ปิ่นโต แก้วใช้ซ�้ำ) เป็นต้น
ดังนั้น สิ่งที่ส�ำคัญเพื่อความอยู่รอดในระยะยาวของผู้ประกอบการ SME นั้นคือ การเร่งปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้เกิด
การปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจด�ำเนินได้อย่างถูกต้อง
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