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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Analysis

มาตรการลดใช้พลาสติก 
กระทบธุรกิจ SME อย่างไร

ข้อมูลวิจัย มกราคม 2562
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การด�าเนินธรุกจิท่ามกลางกระแสรักษ์โลกและการค�านงึถงึผลติภณัฑ์ท่ีเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้ 

โดยเฉพาะการใช้อย่างฟุ่มเฟือยของผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง (Single-use plastics)  

จนเกิดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงเป็นผลให้ทั้งจากภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงความส�าคัญและก�าหนด

เป้าหมายยกเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 7 ชนิดภายในปี 2565

จากเป้าหมายดังกล่าว ท�าให้ฝั่งผู้บริโภคภาคเอกชนเริ่มขับเคลื่อนการยกเลิกใช้ถุงพลาสติกหูห้ิว  

โดยห้างสรรพสนิค้ารายใหญ่หลายรายตัง้เป้าหมายเริม่งดใช้ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึง่เป็นผลให้ 

ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมพลาสติกเริ่มเผชิญกับประเด็นท้าทายอย่างมีนัยส�าคัญโดยเฉพาะ

กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีเวลาปรับตัวน้อย ดังนั้น ในอนาคตที่ก�าลังจะมีการงดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก

เป็นวงกว้าง ความพร้อมด้านเงินทุน ความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการปรับตัวจึงเป็นสิ่งท่ีส�าคัญ 

เพื่อสร้างความยั่งยืนและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันในตลาดต่อไป

อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์พลาสติกยังคงจ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันท่ีหลีกเล่ียงได้ยาก ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

มองว่า จากการทยอยยกเลิกผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) ตามแผน 

จัดการขยะพลาสติกดังน้ัน ผู ้ประกอบการ SME ควรเริ่มให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 

ในแผนจัดการขยะพลาสติก เช่น การปรับวัตถุดิบการผลิตให้ตรงตามท่ีตลาดต้องการ หรือหันไปผลิต

สินค้าอื่นที่โรงงานสามารถผลิตได้อย่าง ถุงขยะ ถุงร้อน หรือ ถุงใส่ของ (ใช้ซ�้าได้) รวมไปถึงการติดตาม

กระแสอย่างใกล้ชิดเพ่ือลดความเสี่ยงในธุรกิจที่รวมไปถึงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ 

ของตลาด การใช้นวัตกรรมในการผลิตที่จะน�าไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะถัดไป

ประเด็นสำ�คัญ

ปัญห�สิ่งแวดล้อม: คว�มท้�ท�ยของผลิตภัณฑ์พล�สติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) 
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ประเทศไทยถูกจัดว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆ ของโลกที่เป็นแหล่งก�าเนิดของขยะพลาสติกในทะเล 
รวมไปถึงบนบก ซึ่งปัจจุบัน ขยะพลาสติกเหล่านี้น�าไปสู่วิกฤตสิ่งแวดล้อมมากมายโดยมีสาเหตุหลักสืบเนื่องจาก
การใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) เช่น ถุงหูหิ้ว หลอด แก้วน�้า และบรรจุภัณฑ์อาหาร 
เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีจุดอ่อนส�าคัญคือ อายุการใช้งานสั้น แต่กลับต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง  
450 ปีขึ้นไปและยังไม่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้น ขยะดังกล่าวจึงส่งผลกระทบสะสมในธรรมชาติ 
มากขึ้นเร่ือยๆ และส่งผลให้ประชาชนเริ่มตื่นตัวตามกระแสรักษ์โลกและหันมาให้ความส�าคัญกับปัญหาขยะ 
ที่ปนเปื้อนสู่ธรรมชาติ จากข้อมูลสถิติพบว่า ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกราวปีละ 
2 ล้านตัน ประกอบด้วยขยะถุงพลาสติกเกือบร้อยละ 80 ที่เหลือเป็นขยะประเภทโฟมบรรจุภัณฑ์อาหาร แก้วน�้า 
ขวดน�้า หลอด ฯลฯ

สถ�นก�รณ์และแนวโน้มของผลิตภัณฑ์พล�สติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics)

สัดส่วนขยะพล�สติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง

(Single - use Plastic)

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ (2561)

ถุงพล�สติก

80 %

โฟมและขยะอื่นๆ

20 %
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1 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
2 กรมควบคุมมลพิษ

จากข้อมูลสถิติยงัพบอกีว่า ทีม่าของถงุหห้ิูวในประเทศไทยเกดิจาก 3 แหล่งหลกั โดยกลุม่ตลาดสด เอกชน  
และแผงลอย นับได้ว่าเป็นแหล่งต้นก�าเนิดของถุงหูห้ิวที่มีปริมาณมากที่สุด ซึ่งปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 
ทั้งประเทศอยู่ที่ราว 45,000 ล้านใบ/ปี พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ มีการใช้ถุงพลาสติกมากที่สุดเฉลี่ยคนละ 8 ใบ/วัน 
ท�าให้เกิดขยะพลาสติกมากถึง 80 ล้านใบ/วัน1

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว ภาครัฐและเอกชนจึงเริ่มให้ความส�าคัญและตระหนักถึงปัญหามลพิษจาก
ขยะพลาสติกมากขึ้นจนน�าไปสู่การด�าเนินการให้ตรงจุดมากขึ้นภายใต้แผนการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561 - 
2573 ซ่ึงเบือ้งต้นได้เริม่เดนิหน้าอย่างจรงิจงัจากข้อตกลงความร่วมมอืกบัห้างร้าน 43 แห่งเพือ่หยดุจ่ายถงุพลาสตกิ
หูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastics) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป (ผ่อนผันถุงใส่ของร้อน)  
ซึง่นับว่าเป็นจดุเริม่ต้นให้ประเทศไทยเดนิหน้าเข้าสูก่ารจดัการขยะพลาสตกิอย่างจรงิจงั แผนดังกล่าวมจีดุมุง่หมาย 
เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่ต้องก�าจัดราว 0.78 ล้านตัน/ปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.2 ล้านตัน 
และประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะราว 3,900 ล้านบาท/ปี2 โดยการด�าเนินการตามแผนจัดการ 
ขยะพลาสติกได้แบ่งเป็น 2 เป้าหมายย่อยที่มีรายละเอียด ดังนี้

เป้�หม�ยแรก การลดและเลิกใช้พลาสติกเป้้าหมายด้้วยการใช้้วัสดุทดแทนที่เป็็นมิตรต่อสิ่งแวดล้้อม 

ในปีี 2562 เลกิใช้้พล�สตกิ 3 ประเภท ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวดน�า้ด่ืม (Cap Seal) ผลิตภัณฑ์์พลาสตกิ
ที่ผสมสารอ็อกโซ่ (Oxo) และพลาสติกไมโครบีด (Microbead)

สัดส่วนแหล่งที่ม�ของขยะถุงพล�สติกในประเทศไทย

ที่มา : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2561)

ตล�ดสดเอกชน แผงลอย

40 %
ห้�งสรรพสินค้�
ร้�นสะดวกซื้อ

30 %

ร้�นข�ยของชำ�

30 %

18,000
ล้�นใบ/ปี

13,500
ล้�นใบ/ปี

13,500
ล้�นใบ/ปี
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การประกาศงดใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เกิดขึ้นเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ตรงจุด แต่ในอีกแง่มุมหนึ่ง 
ธุรกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลาสติกกลับต้องเผชิญความท้าทายในธุรกิจที่หลีกเลี่ยงได้ยาก การเตรียมตัว 
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ซึ่งสถานการณ์ของอุตสาหกรรมพลาสติกต่อเนื่องจากมาตรการ 
ดังกล่าวคาดว่า จะเป็นผลให้ภาพรวมเติบโตลดลงที่อัตราการขยายตัว 1-2% ต่อปี จากปัจจุบันเติบโตเฉลี่ยปีละ 
5-6%3 อย่างไรก็ดี ด้วยคุณสมบัติพิเศษของพลาสติกจึงท�าให้ยังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมพลาสติก 
ต่อเนื่องอื่นๆ

โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต อย่างอตุสาหกรรมไฟฟ้า อตุสาหกรรมยานยนต์ อตุสาหกรรม
การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการแพทย์ ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่� ท่ามกลางพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
มีแนวโน้มทบทวนการใช้พลาสติกมากขึ้น ผู้ประกอบการ SMEs ในห่วงโซ่อุปท�นอุตส�หกรรมพล�สติกบ�งส่วน

อ�จจะต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ยม�กขึ้น โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้

คว�มท้�ท�ยและแนวท�งก�รปรับตัวในอน�คตของอุตส�หกรรมพล�สติก

ในปีี 2565 เลกิใช้้พล�สตกิอกี 4 ประเภท ได้แก่ ถงุพลาสตกิหูหิว้ขนาดความหนาน้อยกว่่า 36 ไมครอน 
(เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติจากคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกรวมถุงพลาสติกหูหิ้วขนาด 40,45 และ 50 ไมครอน 
เข้าไปด้วย) กล่่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสติกแบบบางใช้้ครั้งเดียว และหลอดพลาสติก

เป้�หม�ยทีส่อง ภายในปี 2570 ได้ก�าหนดเป้าหมายให้น�าขยะพลาสตกิเป้าหมายอย่าง ขยะผลติภณัฑ์และ
บรรจุภัณฑ์พลาสติก กลับมาใช้ประโยชน์ทั้งหมด 100% ซึ่งรวมไปถึงการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3 สถาบันพลาสติก

ผู้ผลิตเม็ดพล�สติก ผู้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ผู้จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์
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กลุ่มผู้ผลิตเม็ดพล�สติก

 ทิศทางการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคปลายทางที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ท�าให้ผลิตภัณฑ ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับความต้องการเพ่ือทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิง (Single- 
use plastics) ซึ่งเป็นผลให้ปริมาณความต้องการเม็ดพลาสติกลดลง สถานการณ์ดังกล่าวได้สร้างแรงกดดัน
ให้ผู ้ประกอบการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในการด�าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติดรายใหญ่หรือ 
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก SME ที่เป็นเพียงผู้เล่นส่วนน้อยในตลาดก็ตาม กล่าวได้ว่า ที่ผ่านมาเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพนั้นถูกมองว่าเป็นทางออกท่ีเหมาะสมส�าหรับผู้ประกอบการ อย่างไรก็ด ี
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก SME อาจต้องเผชิญกับข้อจ�ากัดในการลงทุน ได้แก่ เครื่องจักรท่ีทันสมัย องค์ความรู้ 
ในการพัฒนา หรือการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบใหม่ ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับข้อจ�ากัดด้านตลาดท่ียังมี 
ความนิยมน้อยจากประเด็นเรื่องของราคาเม็ดพลาสติกชีวภาพที่สูงกว่าเม็ดพลาสติกธรรมดากว่า 3-4 เท่า  
และมีฐานลูกค้าอยู่ในประเทศเท่านั้น ซึ่งเป็นปัจจัยดังกล่าวสามารถส่งผลกระทบถึงระยะคืนทุนให้มีความล่าช้า 
ออกไป ซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญที่เอื้อให้เกิด 
ความได้เปรียบในการปรับตัวและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบโจทย์ตลาดได้รวดเร็ว และยังมีฐานลูกค้ารองรับ 
ในตลาดต่างประเทศที่มีการงดใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง 

แนวท�งก�รปรับตัว 

แนวทางการปรับตัวโดยวิธีการหันมาผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพอาจะเป็นข้อจ�ากัดส�าหรับผู้ประกอบการ 
SME ดังกล่าวข้างต้น ดังน้ัน ผู้ประกอบการอาจปรับตัวในอีกแนวทางหนึ่งโดยการขยายตลาดเม็ดพลาสติก 
ไปยังกลุ่มลูกค้าที่ผลิตสินค้าที่ยังไม่ถูกประกาศยกเลิกใช้เพื่อปรับฐานลูกค้าในมือ นอกจากนี้ อีกแนวทางหนึ่งที ่
สามารถท�าได้คือ การปรับการผลิตเป็นเม็ดพลาสติกประเภทที่สามารถหลอมน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recyclable) 
ซึ่งก�าลังจะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐมากขึ้นในระยะข้างหน้า อีกทั้ง ยังรวมไปถึงการปรับตัวโดยหันมาผลิต 
เมด็พลาสตกิในกลุม่พลาสตกิคอมโพสิตทีม่คีณุสมบัตดิขีึน้ ท�าให้ผลติภัณฑ์มคีวามคงทนและอายกุารใช้งานนานขึน้ 
เพื่อป้อนอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะมีความต้องการสูงอย่าง อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (ประเภทใช้ซ�้า) เช่น  
ถุงหรือกล่องบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดหนา ดังนั้น สิ่งที่จ�าเป็นในการปรับตัวคือ เทคโนโลยี เงินทุน และองค์ความรู ้
ในการประกอบธุรกิจ โดยการส่งเสริมจากภาครัฐจะมีส่วนช่วยส�าคัญให้เกิดการปรับตัวได้เร็วขึ้น

กลุ่มผู้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์

จากแนวโน้มของความต้องการผลติภณัฑ์ทีเ่ปลีย่นไปและความเคลือ่นไหวในการลดใช้ผลติภณัฑ์พลาสตกิ
ประเภทใช้คร้ังเดียวทิง้นัน้ย่อมส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบกจิการท่ีข้ึนรปูผลิตภัณฑ์ประเภทถงุพลาสติกหูห้ิว หลอดดดู 
และแก้วน�า้ ซึง่ผูป้ระกอบการ SME จะต้องเผชญิกบัปัญหาวตัถดุบิคงเหลอืใน  สต๊อกอย่างเมด็พลาสตกิ เมด็สี  
หมึกพิมพ์ รวมไปถึงภาระต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นหากต้องการปรับใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพ อีกท้ัง ยังต้องเผชิญกับ 
ความเสีย่งจากขนาดตลาดผลติภณัฑ์ทีย่งัจ�ากดัเนือ่งจากราคาทีส่งูในระยะเริม่ต้น รวมไปถงึการลงทนุซือ้เครือ่งจกัร
รุน่ใหม่จากความล่าสมยัเพือ่ให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามทีต่ลาดต้องการ อย่างไรกด็ ีผลติภณัฑ์พลาสตกิประเภท
ใช้ครั้งเดียวทิ้งบางประเภทยังมีความจ�าเป็นอยู่ เช่น ถุงร้อน ถุงขยะ ถุงใส่ของ (ใช้ซ�้าได้) เนื่องจากสะดวก และ
ราคาถกู ดงันัน้ ผู้ประกอบการบางรายทีข่ึน้รูปพลาสตกิได้หลากหลายคาดว่าจะยงัไม่ได้รบัผลกระทบทีร่นุแรงนัก4

4 จากข้อมูลของสมาคมพลาสติกไทยคาดว่า จะกระทบโรงงานผลิตถุงพลาสติกประมาณ 50 โรงงาน จากจ�านวนโรงงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ทั้งหมดราว     
 500 – 600 โรงงาน
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แนวท�งก�รปรับตัว 
ข้อจ�ากัดด้านเงินทุนและระยะเวลาในการปรับตัวของผู้ประกอบการ SME หากได้รับการสนับสนุนจาก 

ภาครฐัหรอืเอกชนทีม่คีวามช�านาญ มคีวามพร้อม จะเป็นส่วนหนึง่ท่ีท�าให้เกิดการปรบัตวัได้รวดเรว็ขึน้ อย่างไรกด็ี 
แนวทางการปรบัตัวขึน้อยูกั่บความเหมาะสมของสถานการณ์และความพร้อมของผู้ประกอบการ โดยมรีายละเอียด ดงันี้

1. ก�รปรับคว�มหล�กหล�ยของส�ยก�รผลติ ปรบัสายการผลิตให้มผีลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย เนือ่งจาก 
ยังมสิีนค้าบางประเภทท่ีตลาดมคีวามต้องการต่อเนือ่ง เช่น ถงุขยะ ถงุร้อน ถงุใส่ของ (ใช้ซ�า้ได้) เป็นต้น ซ่ึงเป็น 
การบริหารจัดการวัตถดุบิคงค้างได้บางส่วนในระยะเปลีย่นผ่าน

2. ก�รปรับเทคโนโลยกี�รผลติ เร่งปรบัปรงุเทคโนโลยกีารผลติให้ทนัสมยัเพือ่ให้ได้ผลิตภณัฑ์พลาสตกิท่ีมี
คณุภาพสงูขึน้ ได้มาตรฐาน รวมไปกระบวนการขึน้รปูผลติภณัฑ์ทีส่ามารถรองรบัเมด็พลาสตกิทีห่ลากหลาย อย่าง 
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่คาดว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดในระยะแรกและเม็ดพลาสติกชีวภาพท่ีคาดว่าจะมี 
ความต้องการมากขึน้ในระยะข้างหน้าเมือ่ราคาลดลง อย่างไรกด็ ีการสนบัสนนุจากภาครฐัยังเป็นส่ิงส�าคญัเพ่ือเพ่ิม
องค์ความรู้และช่วยเหลือด้านเงินทุนเพือ่ให้ผู้ประกอบการปรับตวัได้

3. ก�รพัฒน�ต่อยอดผลติภัณฑ์จ�กวสัดธุรรมช�ต ิปรบัแนวทางการด�าเนนิธรุกจิเพ่ือทดแทนผลติภณัฑ์ 
ใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยมุ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางเลือกจากธรรมชาติ ซึ่งในอนาคตก�าลังจะเป็นท่ีต้องการ 
ของตลาด เช่น ถุงผ้า หลอดกระดาษ บรรจภุณัฑ์อาหารกระดาษเคลอืบพลาสตกิชวีภาพ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์
 single - use plastics วัตถุดิบท�งเลือก ผลิตภัณฑ์ทดแทน

ถุงหูหิ้ว

หลอด

แก้วน�้า

ขวดน�้า

บรรจุภัณฑ์อาหาร 
เช่น กล่องโฟม

เม็ดพลาสติกชีวภาพจากมันส�าปะหลัง, 
เปลือกทุเรียน, อ้อย, ข้าวโพด

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล

กระดาษ ก้านผักบุ้ง สาหร่ายทะเล ข้าว

กระดาษ 
เม็ดพลาสติกชีวภาพจากมันส�าปะหลัง, 

กากกาแฟ อ้อย, ข้าวโพด

ขวดที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพ 
มันส�าปะหลัง

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล

ชานอ้อยใบไม้ (ใบทองกวาว, ใบหมาก)

กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ

เยื่อไผ่

ถุงกระดาษ ถุงผ้า ตะกร้าผัก 
ตบชะวา/หวาย ถงุพลาสตกิชนดิ 
หนาที่สามารถใช้ซ�้าได้หลายครั้ง

หลอดสเตนเลส 
หลอดพลาสติกหนา

หลอดสเตนเลส 
หลอดพลาสติกหนา

กระติกน�้า

ปิ่นโต กล่องใส่อาหารจาก
พลาสติกที่ใช้ซ�้า
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กล่าวโดยสรุป ผลของวิกฤตสิง่แวดล้อมท�าให้เกดิกระแสอนรุกัษ์ธรรมชาตแิละการผลกัดนัให้เกดิการลดใช้ 
ผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างจริงจังจากภาครัฐ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์
พลาสตกิใช้คร้ังเดยีวทิง้อย่างมนียัส�าคญั แม้ว่าถงุพลาสตกิหหูิว้จะถกูผลกัดนัให้เป็นผลติภณัฑ์แรกๆ ทีจ่ะถกูงดใช้ 
แต่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีระบุไว้ตามแผนก็ต้องเตรียมปรับตัว
จากความต้องการปลายทางที่ค่อยๆหดตัวลงเช่นกัน

กลุ่มผู้จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์พล�สติก

ผลกระทบส�าหรับผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวท้ิงนั้นคาดว่า ยังมีเวลาปรับตัวได ้
ในระยะหนึง่ เนือ่งจากการงดใช้ในระยะแรกนัน้ครอบคลุมบางส่วนของอปุสงค์ในผลติภณัฑ์พลาสตกิใช้ครัง้เดียวทิง้ 
ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นการเริ่มขับเคลื่อนในกลุ่มห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ จึงยังท�าให้มีช่องทางเลือกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
เหลืออยู่บ้าง อย่างไรก็ดี การหดตัวของอุปสงค์จากฝั่งห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ดังกล่าว ในขณะที่ผู้ประกอบการ 
ยังมปีรมิาณวตัถดิุบและสินค้าคงเหลือในสต๊อกนัน้อาจน�าไปสูก่ารแข่งขนัด้านราคาในตลาด อกีทัง้ หากผูป้ระกอบการ 
ต้องหันไปจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินั้นอาจจะต้องเผชิญกับผู้เล่นรายเดิมท่ีมีความได้เปรียบในตลาด
มากกว่าจากฐานลูกค้า 

แนวท�งก�รปรับตัว 

เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างถุงหูห้ิวยังมีความจ�าเป็นและต้องอาศัยการด�าเนินการอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป โดยเฉพาะการเปล่ียนพฤติกรรมของลูกค้าปลายทางในกลุ่มธุรกิจ เช่น กลุ่มลูกค้าในตลาดสดเอกชน 
แผงลอย และร้านขายของช�า ทีต้่องอาศยัเวลาเตรยีมความพร้อมระยะหนึง่ผูป้ระกอบการ SME ควรพจิารณาเพิม่
ประเภทสนิค้าเพือ่กระจายความเส่ียงโดยการปรบัผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลายและเป็นทีต้่องการของตลาดใน
อนาคตมากขึ้นเพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้ารายเดิม เช่น ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถน�ากลับมาใช้งานได้อีก 
หรอืผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากวตัถดุบิธรรมชาต ิทัง้นี ้การพยายามระบายสต๊อกผลติภณัฑ์พลาสติกใช้ครัง้เดยีวทิง้ไปยัง
ตลาดทียั่งมคีวามจ�าเป็นกเ็ป็นช่องทางหนึง่ อย่างไรกดี็ ผู้ประกอบการควรศกึษาถงึแนวโน้มของทิศทางผลติภณัฑ์ 
ทีก่�าลงัจะเปลีย่นแปลงในอนาคตทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวโดยพจิารณาปัจจยัต่างๆ ทีจ่ะมผีลในการเปลีย่นแปลง
ต่อพฤติกรรมอย่างมีนัยส�าคัญ อย่างกระแสเทรด์ใหม่ในอนาคต (Mega Trends) หรือมาตรการทางกฏหมาย 
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โดยในระยะแรกนัน้การประคองสถานการณ์เพ่ือหลกีเลีย่งผลกระทบต่อภาระต้นทนุผ่านการบรหิารสนิค้า
คงค้างไปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ ที่ยังมีความต้องการนั้นยังสามารถท�าได้บางส่วน การปรับสายการผลิต 
หรือการเพิ่มความหลากหลายของประเภทสินค้าที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดจะเป็นการช่วยกระจาย 
ความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี การปรับตัวนั้นต้องอาศัยระยะเวลา ซึ่งการเร่งรัดหรือ
กระตุ้นให้เกิดการงดใช้ที่เร็วขึ้น ย่อมเกิดความท้าทายและเป็นส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME เป็นวงกว้าง 

 ทัง้น้ี การด�าเนนิธรุกจิท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทัง้จากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและมาตรการต่างๆ ทีก่ดดนั
มากขึน้ การตดิตามแนวโน้มการเปล่ียนแปลงนัน้จงึเป็นสิง่ส�าคญัอย่างมากในระยะข้างหน้า ซึง่หากผูป้ระกอบการ 
SME ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน และยังด�าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการอยู่รอดของธุรกิจ  
และจะต้องเผชิญกับข้อจ�ากัดและความท้าทายที่ยากมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังสร้าง 
โอกาสส�าหรับผู้ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่ใช้ทดแทนผลิตภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งได้อีกด้วย เช่น  
กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กระดาษ กลุ่มผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ซ�้า (กระป๋องน�้า ปิ่นโต แก้วใช้ซ�้า) เป็นต้น  
ดังนั้น สิ่งที่ส�าคัญเพื่อความอยู่รอดในระยะยาวของผู้ประกอบการ SME นั้นคือ การเร่งปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้เกิด
การปรับกลยุทธ์ให้ธุรกิจด�าเนินได้อย่างถูกต้อง


