




 

ช่ือหนังสือ ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจ 

 ขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

 (Bio-Based Industry) : อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

 

เจาของลิขสิทธ ิ์ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

 

จัดทําโดย ศูนยวิจัยดานการจัดการยุทธศาสตรและการปฏิบัติการ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ดร.กมลพรรณ แสงมหาชัย 

ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ  

ดร.พิทวัส เอ้ือสังคมเศรษฐ 

และคณะ 

 

พิมพครั้งท่ี 1  กันยายน 2559 

 

จํานวน 150 เลม  

 78 หนา 

 

พิมพท่ี โรงพิมพ ปณณธร มีเดีย  

 เลขท่ี 475 ซอย ลาดพราว 107 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น  

 เขตบางกะป กรุงเทพ 10240 

 โทรศัพท 08-2458-8999 

  

 

 

 

 



 

 



คํานํา 

 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตาม พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

พ.ศ. 2543 ครอบคลุม กิจการผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจการคาปลีก หรือกิจการอ่ืนตามที่

รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งแตละสาขาอุตสาหกรรมในแตละพื้นที่มีลักษณะการกระจุกตัวของกลุม

ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมการดําเนินธุรกิจ ปญหาอุปสรรค และขอจํากัดที่แตกตางกัน 

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงมีความจําเปนตองทราบสภาพปญหาและผลกระทบจากทุก

มุมมอง ซ่ึงมีผลตอการกําหนดแนวทางการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ใหเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพ และชวยใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถเติบโต ปรับตัว และอยูรอด

ในสถานการณทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งตองกาวทันและผลักดันใหวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมเปนตัวขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เพื่อใหทราบศักยภาพและขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใน

สาขาเปาหมาย ในพื้นที่ และประเด็นการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่นาสนใจ รวมทั้งเพื่อใหมี

แผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาว สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม (สสว.) จึงจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ราย

สาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภท เพื่อสงเสริมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในกลุมที่มี

แนวโนมสําคัญ และเปนนโยบายของรัฐบาล 3 กลุม ประกอบดวย 

1) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา: กําหนดศึกษากลุมอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-

Based Industry) เปนกลุมที่ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันซึ่งจะชวยใหเกิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เนนตั้งแตการใชผลผลิต/เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเพื่อใชเปน

พลังงานทดแทนผลผลิตจากน้ํามันปโตรเลียมหรือฟอสซิล (Plants not Petroleum) เปนการชวย

สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคชนบท ขยายความตองการสินคาเกษตร สรางผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตลอดหวงโซอุปทาน ไปจนถึงอุตสาหกรรมที่มีมูลคาสูงข้ึน รวมถึงการใช

นวัตกรรมเพื่อสรางสินคา Bio-based Industry ซึ่งสามารถจําแนกอุตสาหกรรมกลุมนี้ออกเปน 4 

กลุมยอย ไดแก  

• กลุมอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ (Bio-Based Industry for Petrochemical and Energy 

Industry) ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรพลังงาน อุตสาหกรรมการผลิตกาซชีวภาพ อุตสาหกรรม

ผลิตไบโอดีเซล โรงไฟฟาพลังงานชีวภาพ อุตสาหกรรมปโตรเลียม เปนตน 

• กลุมอุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย (Bio-Based Industry for Health and Wellness) 

ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ สถานพยาบาล อุตสาหกรรมการผลิตยาและเวชสําอาง 

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง เปนตน 

• กลุมอุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบจากพืช (Bio-Based Industry for Food and Feed 

Industry) ไดแก อุตสาหกรรมเกษตร การทําประมง การทําปศุสัตว อุตสาหกรรมแปรรูป



ผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรมการผลิต

น้ํามัน อุตสาหกรรมการผลิตแปง อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองดื่ม เปนตน 

• กลุมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ (Bio-Based Industry for Bio-chemical Industry) ไดแก 

อุตสาหกรรมผลิตเสนใยสังเคราะห อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยาง เปนตน 

2) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายพื้นที่: มุงเนนการจัดทําแผนเพื่อสงเสริมผูประกอบการใน

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร (Cluster-based SEZs) ซึ่งเนนพื้นที่ที่มีการกระจุกตวั

ของอุตสาหกรรม เพื่อสรางความเชื่อมโยงผูประกอบการตลอดหวงโซอุปทาน ทั้งตนน้ํา กลางน้ํา 

และปลายน้ํา อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันเฉพาะทาง หนวยงานภาครัฐ 

องคกรเอกชน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของทองถ่ิน โดยการกําหนดขอบเขตดังกลาวมีผลตอการ

สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพื้นที่ ตลอดจนมีผล

ตอการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เขต

เศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอรอุตสาหกรรมแหงอนาคต (Super Cluster) ประกอบไปดวย

กลุมอุตสาหกรรมเปาหมายในอนาคต 6 กลุม ไดแก  

• คลัสเตอรยานยนตและชิ้นสวนยานยนต กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 จังหวัด ไดแก 

อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

• คลัสเตอรอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และการสื่อสาร กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 7 

จังหวัด ไดแก อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

• คลัสเตอรอุตสาหกรรมเคมีและปโตรเคมีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ 2 จังหวัด ไดแก ชลบุรี และระยอง  

• คลัสเตอรอุตสาหกรรมดิจิตอล กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2 จังหวัด ไดแก เชียงใหม 

และภูเก็ต 

• คลัสเตอรอุตสาหกรรมอาหาร (Food Innopolis) กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด 

ไดแก อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม และ

ภูเก็ต 

• ศูนยกลางดานการแพทย (Medical Hub) กําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 9 จังหวัด ไดแก 

อยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา เชียงใหม และภูเก็ต 

3) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกําหนดประเภท: กําหนดศึกษากลุมผูประกอบการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม (Innovative วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม) ซึ่งเปนกลุมที่ใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ เพิ่มมูลคา

ของสินคาและบริการ และยกระดับขีดความสามารถทางธุรกิจ และถูกคาดหวังเปนกลุมที่จะชวย

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหกาวผานกับดักของประเทศที่มีรายไดปานกลาง 



(Middle income trap) ซึ่ งในที่นี้ ไดแบงออกเปนดาน Technology-Based และดาน Non-

technology-Based  

• กลุม Technology-Based Industry ประกอบไปดวยผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมที่เนน

การทําวิจัยและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ ผูประกอบการในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร 

และอุปกรณคอมพิวเตอร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

Semiconductor ระบบการปองกันและอากาศยาน เคร่ืองมือวัดและควบคุม อุปกรณทาง

การแพทยสมัยใหม (electromedical equipment) Photonics การบริการอินเตอรเน็ตและ

การสื่อสาร ผูบริการซอฟตแวร การออกแบบระบบและบริการคอมพิวเตอร ผูใหบริการดาน

วิศวกรรม หองปฏิบัติการวิจัย การทําการทดสอบ และการอบรมดานคอมพิวเตอร 

• กลุม Non-technology-Based (Innovative) Industry หมายถึงกลุมอุตสาหกรรมที่อาศัย

การสรางนวัตกรรมเพื่อทําใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มในตัวสินคา บริการ หรือกระบวนการทาง

ธุรกิจ ที่อยูนอกเหนือจากกลุมอุตสาหกรรมที่ เปน Technology-Based ขางตน เชน 

อุตสาหกรรมแฟชั่น 

การจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/ราย

พื้นที่/กําหนดประเภท มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหทราบขอมูลสภาพปญหาอุปสรรค ขอจํากัดการดําเนินธุรกิจ 

และความตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่แตกตางกัน และเพื่อใหมีแผนการดําเนินงานที่

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย  

สสว. หวังเปนอยางยิ่งวา ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมราย

สาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภทจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ รัฐบาล หนวยงานราชการที่เก่ียวของ 

ตลอดจนประชาชนทั่วไปไมมากก็นอย และหากมีขอผิดพลาดประการใดตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย 

 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว). 

      พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปผูบริหารและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) เปนหนึ่งในกลุม

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) ซ่ึงเปนกลุมอุตสาหกรรมที่อยูใน New S-Curve เปนกลุม

อุตสาหกรรมแหงอนาคตของประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมีฐานการเกษตรใหญที่สุดในอาเซียน จากมูลคา

การสงออกอุตสาหกรรมอาหารจากออยและมันสําปะหลัง ซึ่งมีมูลคาสูงเปนอับดับตนของประเทศไทย ดังนั้น 

ประเทศไทยจึงควรพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจรเพื่อเปนการกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจชีวภาพ รัฐบาลโดย

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเพื่อใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางในอนาคต  

การดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

รายสาขา ไดกําหนดกรอบการศึกษากลุมอุตสาหกรรมเคมชีีวภาพ ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยพลาสติก

ชีวภาพถือเปนพลาสติกทางเลือกชนิดหนึ่ง ผลิตจากผลติผลทางการเกษตร มีคุณสมบัติทั้งเหมือนและแตกตางไป

จากพลาสติกทั่วไปบางข้ึนกับประเภทของพลาสติกและการใชงาน โดยแนวโนมของธุรกิจจะมีการใชพลาสติก

ชีวภาพมากข้ึน ทั้งนี้ วัตถุดิบทางการเกษตรที่ใชผลิตพลาสติกชีวภาพทางการคาในปจจุบันไดแก น้ําตาลกลูโคส

จากขาวโพด ขางฟาง แปงจากมันสําปะหลัง น้ําตาลซูโครสจากออย เปนตน ซึ่งจัดวาเปนวัตถุดิบที่สามารถผลติได

ภายในระยะเวลาสั้น หมุนเวียนตอเนื่องได ดังนั้นอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจึงเปนอีกอุตสาหกรรมการเกษตร

หนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยการใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร ซึ่งควร

มีการผลักดันใหเกิดการลงทุนในธุรกิจ 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาดังกลาว 

จึงทําการศึกษาเพื่อทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs ในสาขาอุตสาหกรรม 

พลาสติกชีวภาพ ซึ่งเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) ขอมูลสภาพปญหาอุปสรรค 

ขอจํากัดการดําเนินธุรกิจ และความตองการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่แตกตางกัน เพื่อจัดทํา

ยุทธศาสตรในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมข้ึน ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและ 

ทิศทางการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต 

1. สถานการณของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

จากกระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนทั่วโลกสงผลใหผูประกอบการ ผูผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ 

ตลอดจนผูบริโภคทั่วไปไดเร่ิมปรับตัวและใหความสนใจในการดําเนินกิจการและการดําเนินชีวิตที่คํานึงถึง 

การรักษาสิ่งแวดลอมมากข้ึนกวาในอดีต เชนเดียวกับอุตสาหกรรมพลาสติกที่ “พลาสติกชีวภาพ (Bio plastic)” 

ไดเร่ิมเปนที่กลาวถึงและใหความสําคัญมากข้ึนเร่ือยๆ ในฐานะที่เปนคําตอบในมิติหนึ่งของพลาสติกเพื่อ

สิ่งแวดลอม เนื่องดวยความสามารถพิเศษที่สามารถยอยสลายทางชีวภาพได และมีการใชประโยชนจากพืชผล

ทางการเกษตรเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ทําใหพลาสติกชีวภาพกลายเปนนวัตกรรมดาน

พลาสติกที่ตอบโจทยการผลิตสีเขียวไดอยางแทจริง ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมา ประเทศตางๆ ใหความสําคัญและมี



ความตื่นตัวดานพลาสติกชีวภาพทั้งดานนโยบาย การวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม และการสรางผลิตภัณฑเพื่อ

เรงรัดใหเกิดการทดแทนพลาสติกทั่วไป  

ในแงการเติบโตของตลาดและความตองการพลาสติกชีวภาพของโลกมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดย

คาดการณวากําลังการผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วโลกจะเพิ่มข้ึนจาก 1.7 ลานตันตอปในป 2557 เปน 7.8 ลานตัน

ตอปในป 2562 ซึ่งความตองการใชพลาสติกชีวภาพในปจจุบันกระจุกตัวในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑมากที่สุด ทั้ง

บรรจุภัณฑแบบแข็ง (เชน ขวดและกลอง) และบรรจุภัณฑพลาสติกชนิดออน (เชน ถุง ซอง หอพลาสติก) 

รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเสนใย การเกษตร และสินคาโภคภัณฑ (เชน ของใชในบาน ของเลน เฟอรนิเจอร)  

สวนในอนาคต ปริมาณการใชผลิตภัณฑปโตรเลียม โลหะ แกว ไม และแรจะมีแนวโนมลดลงจากการเขามาแทนที่

ของผลิตภัณฑพลาสติก เนื่องจากพลาสติกเปนสินคาที่มีราคาถูก น้ําหนักเบาทนความชื้น และสามารถข้ึนรูปเปน

ผลิตภัณฑรูปรางตางๆ ไดงายกวาวัสดุชนิดอ่ืน 

อยางไรก็ตาม แมวาพลาสติกชีวภาพจะสามารถนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑไดหลากหลายแตดวยตนทุน

การผลิตที่สูงกวาพลาสติกทั่วไปประมาณ 1.6 เทา ทําใหในปจจุบันพลาสติกชวีภาพไมสามารถแขงขันหรือเขาไป

ทดแทนพลาสติกทั่วไปได แตดวยคุณสมบัติในการยอยสลายได ทําใหพลาสติกชีวภาพมีแนวโนมที่จะเขาไปแทนที่

พลาสติกจากปโตรเลียมในกลุมบรรจุภัณฑที่มีอายุการใชงานสั้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร

อินทรีย เชน ขวดบรรจุเคร่ืองดื่ม บรรจุภัณฑอาหารที่ตองเจือปนกับเศษอาหาร รวมทั้งนวัตกรรมใหมในดาน

การแพทย เคร่ืองใชไฟฟาและอุตสาหกรรมรถยนตที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เปนตน 

สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตหลัก ไดแก ขาว ยางพารา ออย มันสําปะหลงั 

ปาลมน้ํามัน เปนตน โดยผลผลิตทางการเกษตรที่มีสวนประกอบของแปง (คารโบไฮเดรต) น้ําตาล (กลูโคส) หรือ

เสนใย (เซลลูโลส) เหลานี้สามารถนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยมีขอไดเปรียบ

อยางมากเนื่องจากผลิตและสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังมากเปนอันดับหนึ่งของโลก โดยในป 2557 มีผลผลิต

มันสําปะหลัง 30 ลานตัน สงออก 10.7 ลานตัน คิดเปนมูลคา 111,550 ลานบาท ครองสวนแบงตลาดโลกกวา

รอยละ 78 และอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลที่ประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับ 3 ของโลก โดยในป 2557 มี

ผลผลิตน้ําตาล 11 ลานตัน สงออก 6.3 ลานตัน คิดเปนมูลคา 88,000 ลานบาท ครองสวนแบงการตลาดโลก 

รอยละ 13  อยางไรก็ตาม การแปรรูปและสงออกหัวมันสําปะหลังและออยของไทยในปจจุบันยังเปนเพียงการ

แปรรูปเบื้องตน ใชเทคโนโลยีไมซับซอน และมีมูลคาเพิ่มของสินคาต่ํา อีกทั้งยังประสบปญหาดานราคาและ

ปริมาณความตองการของตลาดโลกที่ไมแนนอน แตหากมีการนําวัตถุดิบดังกลาวมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

พลาสติกชีวภาพประมาณรอยละ 10 ของปริมาณการสงออก จะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มวัตถุดิบจาก 15,000 ลาน

บาท เปน 250,000 ลานบาท  

สถานภาพของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยอยูในชวงเร่ิมตน โดยมีผูประกอบการผลิต

ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพเพียงเล็กนอย และสวนใหญจะผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพควบคูกับพลาสติกทั่วไป 

เนื่องจากสามารถใชเคร่ืองจักรข้ึนรูปผลิตภัณฑรวมกันได โดยนําเขาเม็ดพลาสติกชีวภาพจากตางประเทศเกือบ

ทั้งหมด และนํามาผานการข้ึนรูปดวยเคร่ืองจักรผลิตพลาสติกธรรมดาที่มีอยูเดิม และพัฒนาสูตรคอมพาวดให

เหมาะสมกับกระบวนการผลิต โดยมีกําลังการผลิตพลาสติกชีวภาพนอยมากเมื่อเทียบกับการผลิตพลาสติกจาก

ปโตรเลียม เนื่องจากตนทุนการผลิตตอหนวยของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพมีราคาที่สูงกวาผลิตภัณฑพลาสติก



ทั่วไป ประกอบกับความตระหนักดานสิ่งแวดลอมของผูบริโภคที่ยังไมมากพอที่จะทําใหการใชพลาสติกชีวภาพ

อยางแพรหลาย อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดรวมทุนระหวางกับ บริษัท  

มิตซูบิชิ เคมิคอล คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน จัดตั้งบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม ซึ่งเปนโรงงานผลิตพลาสติก

ชีวภาพชนิด Polybutelene Succinate (PBS) ขนาดกําลังการผลิต 2 หมื่นตัน/ป ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย 

จังหวัดระยอง ขณะนี้โรงงานดังกลาวอยูระหวางการทดลองเคร่ืองจักร คาดวาจะดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเร็วๆ 

นี้ พรอมกับศึกษาความเปนไปไดลงทุนผลิต Bio-Succinic Acid (BSA) ซึ่งเปนสารตั้งตนผลิต PBS โดยใชวัตถุดิบ

คือน้ําตาลภายในประเทศ การจัดตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพในคร้ังนี้จะสงผลดีใหราคาเม็ดพลาสติก

ชีวภาพซึ่งเปนตนทุนหลักในการผลิตมีราคาต่ําลง ซึ่งประเทศไทยสามารถใชโอกาสนีใ้นการพัฒนาและปรับเปลีย่น

ใหผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกจากปโตรเลียมในปจจุบันหันมาผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ 

เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตและเปนการยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก สอดรับกับนโยบายจากภาครัฐในการสงเสริมใหไทยเปนศูนยกลาง

ดานพลาสติกชีวภาพของอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีความพรอมดานวัตถุดิบทั้งน้ําตาลและมันสําปะหลัง 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

 สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ไดทําการพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยในสวนนี้เปนการนําเสนอยุทธศาสตรหลกั

สําหรับป 2560-2564 ไดเสนอแผนยุทธศาสตรออกเปน 4 ยุทธศาสตร ไดแก (1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคลังขอมลู

ดานพลาสติกและพลาสติกชีวภาพที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ (Bio-Plastic and Plastic Data Mining) (2) 

ยุทธศาสตรการบริหารความตองการของผูใชบริการโดยใชแนวทางการพัฒนาการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

(Customer Relationship Management, CRM) (3) ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางการใหบริการดานการ

พั ฒ น า ธุ ร กิ จ พ ล า ส ติ ก ห รื อ พ ล า ส ติ ก ชี ว ภ า พ ที่ ค ร บ ว ง จ ร  ( Business Intelligence Center)  

(4) ยุทธศาสตรการสรางสรรคเครือขายและพัฒนาชองทางความรวมมือระดับประเทศและอาเซียน (Bio-Plastic 

Networking) 

2.1 วิสัยทัศน และพันธกิจ 

จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอม และแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

สาขาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในอนาคต มีประเด็นทิศทางที่เปนจุดสําคัญที่ตองพิจารณาเพื่อกําหนดกรอบ

ในการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพ โดยสรุปดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) ดานการพัฒนาวิสาหกิจพลาสติกหรือพลาสตกิชีวภาพ  

“สรางโอกาสในการพัฒนาและผลิตสินคาจากพลาสติกชีวภาพ และสรางเสริมความรูความเขาใจบน

ฐานขอมูลที่ถูกตอง ใหผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพขนาดกลางและขนาดยอมมีศักยภาพในการ

แขงขัน และผลิตสินคาที่มีมาตรฐานสูตลาดในระดับเอเชียอาคเนย”  



พันธกิจ (Missions) ดานการพัฒนาวิสาหกิจพลาสตกิหรือพลาสติกชวีภาพ  

1. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพที่อยูในวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมใหมีองคความรู และศักยภาพในการผลิตสินคาพลาสติกชีวภาพ   

2. จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานพลาสติกชีวภาพ เพื่อสรางความสามารถในการเขาถึงขอมูลที่สําคัญ

ตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจของผูประกอบการ  

3. บูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ 

4. จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือพัฒนานวัตกรรม

ภายในกลุมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ   

5. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรใหแกผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

2.2 วัตถุประสงค และเปาหมาย 

วัตถุประสงค 

การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพมี

วัตถุประสงคหลัก 2 ประการดังนี ้ 

1) เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองคความรูใหแกผูประกอบการในธุรกิจพลาสติกหรือ

พลาสติกชีวภาพอยางเปนระบบ 

2) เพื่อเปนแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในกลุมธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

เปาหมาย 

เปาหมายที่สําคัญเชิงยุทธศาสตร ไดแก 

1) กลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพใหความ

สนใจในการผลิตสินคาพลาสติกชีวภาพเพิ่มข้ึน 

2) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพมีศักยภาพในการ

แขงขันระดับประเทศและนานาชาติ 

3) เกิดกระบวนการความรวมมืออยางเปนระบบระหวางผูประกอบการและหนวยงานจากภาครัฐ   

2.3 ยุทธศาสตรหลักการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

2.3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกและพลาสติกชีวภาพที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ  

(Bio-Plastic and Plastic Data Mining) 

กลยุทธ 

1) วางระบบคลังขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

2) พัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) จัดทําแผนพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ ที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ 



2) แยกประเภทคลังขอมูลใหสอดคลองกับแผน CRM 

3) สรางชองทางการบริการขอมูลในรูปแบบ Digital Content 

4) บริหารคลังขอมูลใหมีระดับความถูกตองและทันสมัย 

2.3.2 ยุทธศาสตรการบริหารความตองการของผูใชบริการโดยใชแนวทางการพัฒนาการบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship) 

กลยุทธ 

1) สรางโอกาสและเพิ่มชองทางการตลาดใหแกผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) จัดทําแผน CRM เพื่อแยกประเภทความตองการของลูกคา ใหสอดคลองกับผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ 

2) การลําดับความตองการและมูลคาของพลาสติกชีวภาพเพื่อสนับสนุนการวางแผนธุรกิจของ SMEs 

3) จัดทําโครงการ Design Solutions เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ รวมกับสถาบัน

ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน 

4) จัดทําหลักสูตรการสราง Brand ใหกับ SMEs พัฒนาระบบข้ันตอนการปฏิบัติในการบริหาร Brand เพื่อ

สนับสนุนการบริหาร Brand ของผูประกอบการ SMEs 

2.3.3 ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางการใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพที่

ครบวงจร (Business Intelligence Center) 

กลยุทธ 

1) ยกระดับการดําเนินงานในมิติของหนวยงานภาครัฐในแงการเปนคูคิดใหแกภาคธุรกิจ 

2) จัดตั้งสถาบันที่สนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพโดยเฉพาะ 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) จัดตั้งศูนยการพัฒนาธรุกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพเพื่อพัฒนาตอยอด SMEs 

2) จัดตั้งโครงสรางและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาธุรกิจ รวมกับผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ

ภายนอก 

3) พัฒนาตัวแบบทางธุรกิจดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการยกระดับการดําเนินธุรกิจ 

4) พัฒนาหลักสูตรดานพลาสติกชีวภาพ ทั้ง Value Chain โดยเฉพาะการใหความรูดานการบริหารขยะ

พลาสติกชีวภาพ 

5) จัดทํา Business Roadshow และ Business Matching เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตอยอดใหธุรกิจ 

SMEs 

6) จัดทําโครงการพัฒนาชองทางการลงทุนและรวมทุนของสถาบันการเงิน ให กับ SMEs จัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะและผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนาดานตางๆ 

 

 



2.3.4 ยุทธศาสตรการสรางสรรคเครือขายและพัฒนาชองทางความรวมมือระดับประเทศและอาเซียน  

(Bio-Plastic Networking) 

กลยุทธ 

1) สงเสริมความรวมมือดานการสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1) พัฒนาโครงการสรางเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ และระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

2) พัฒนาโครงการความรวมมือระหวางเครือขายในดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจพลาสติกชีวภาพ 

3) พัฒนาเชื่อมโยงฐานขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ ระหวางเครือขายเพื่อพัฒนาตอยอดการ

พัฒนาธุรกิจ Bio-Plastic  

4) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานพลาสติกชีวภาพ ใหกับกลุมสมาชิกเครือขายระดับประเทศและระดับเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

5) พัฒนาขอตกลงดานพลาสติกชีวภาพ ระดับนโยบายเพื่อสนับสนุนการออกกฎหมาย และการลดภาษีที่

เก่ียวกับ สินคาพลาสติกชีวภาพ
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วัตถุประสงค 

สรางโอกาสในการพัฒนาและผลิตสินคาจากพลาสติกชีวภาพ และสรางเสริมความรูความเขาใจบนฐานขอมูลที่ถูกตอง ใหผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพขนาดกลางและขนาดยอมมีศักยภาพในการแขงขัน และผลิต

สินคาที่มีมาตรฐานสูตลาดในระดับเอเชียอาคเนย 

1. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบคุลากรดานพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพที่อยูในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมใหมีองคความรู และศักยภาพในการผลิตสินคาพลาสติกชีวภาพ   

2. จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานพลาสติกชีวภาพ เพื่อสรางความสามารถในการเขาถึงขอมูลที่สําคัญตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจของผูประกอบการ  

3. บูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดกระบวนการพฒันาอยางเปนระบบ 

4. จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือพัฒนานวัตกรรมภายในกลุมอุตสาหกรรมพลาสติกชวีภาพ   

5. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรใหแกผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

1. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองคความรูใหแกผูประกอบการในธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพอยางเปนระบบ 

2. เพื่อเปนแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกจิพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

ยุทธศาสตรการสรางสรรคเครือขายและพัฒนา

ชองทางความรวมมือระดับประเทศและอาเซียน (Bio-

Plastic Networking) 

ยุทธศาสตรการบริหารความตองการของผูใชบริการ

โดยใชแนวทางการพัฒนาการบริหารความสัมพันธกบั

ลูกคา (Customer Relationship) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกและ

พลาสติกชีวภาพที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ (Bio-

Plastic and Plastic Data Mining) 

 

ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางการใหบริการดานการ

พัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพที่ครบวงจร 

(Business Intelligence Center) 

เพ่ือสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน 

เพ่ือกระตุนใหเกิดการผลิตสินคาที่ตรงกับความตองการของ

กลุมเปาหมาย และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาพลาสติกชีวภาพ 

เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสําคัญใหสามารถตอยอดธุรกิจของ

ผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือสรางศูนยพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพที่เปนเลิศ 

สามารถใหความรูเชิงการพัฒนาธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 

สงเสริมความรวมมือดานการสรางเครือขายเพื่อ

สนับสนุนธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพ 

สรางโอกาสและเพิ่มชองทางการตลาดใหแก

ผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

วางระบบคลังขอมูลดาน

พลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

พัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติก

หรือพลาสติกชีวภาพ 

ยกระดับการดําเนินงานในมิติของ

หนวยงานภาครัฐในแงการเปนคูคิด

ใหแกภาคธุรกิจ 

4.1 พัฒนาโครงการสรางเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน

ระดับประเทศ และระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

4.2 พัฒนาโครงการความรวมมือระหวางเครือขายในดานตาง ๆ 

เพ่ือสนับสนุนธุรกิจพลาสติกชีวภาพ 

4.3 พัฒนาเชื่อมโยงฐานขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

ระหวางเครือขายเพ่ือพัฒนาตอยอดการพัฒนาธุรกิจ Bio-Plastic  

4.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานพลาสติกชีวภาพ ใหกับกลุม

สมาชิกเครือขายระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

4.5 พัฒนาขอตกลงดานพลาสติกชีวภาพ ระดับนโยบายเพ่ือ

สนับสนุนการออกกฎหมาย และการลดภาษีที่เกี่ยวกับ สินคา

พลาสติกชีวภาพ 

2.1 จัดทําแผน CRM เพ่ือแยกประเภทความตองการของ

ลูกคา ใหสอดคลองกับผลิตภัณฑพลาสตกิชวีภาพ 

2.2 การลําดับความตองการและมูลคาของพลาสติกชีวภาพ

เพ่ือสนับสนุนการวางแผนธรุกจิของ SMEs 

2.3 จัดทําโครงการ Design Solutions เพ่ือสรางมลูคาเพ่ิม

ใหกับผลิตภัณฑพลาสติกชวีภาพ รวมกับสถาบันที่มีความ

เชี่ยวชาญทั้งภาครฐัและเอกชน 

2.4 จัดทําหลักสูตรการสราง Brand ใหกับ SMEs   

1.1 จัดทําแผนพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกหรือ

พลาสติกชีวภาพ ที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ 

1.2 แยกประเภทคลังขอมูลใหสอดคลองกับแผน CRM 

1.3 สรางชองทางการบริการขอมูลในรูปแบบ Digital 

Content 

1.4 บริหารคลังขอมูลใหมีระดับความถกูตองและ

ทันสมัย 

3.1 จัดต้ังศูนยการพัฒนาธุรกิจ พลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ

เพ่ือพัฒนาตอยอด SMEs 

3.2 จัดต้ังโครงสรางและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาธุรกิจ 

รวมกับผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญภายนอก 

3.3 พัฒนาตัวแบบทางธุรกิจดาน Plastic และ Bio-Plastic เพ่ือ

สนับสนุนการยกระดับการดําเนินธุรกิจของ SMEs 

3.4 พัฒนาหลักสูตรดานพลาสติกชีวภาพ ทั้ง Value Chain 

โดยเฉพาะการใหความรูดานการบริหารขยะพลาสติกชีวภาพ 

3.5 จัดทํา Business Roadshow และ Business Matching 

เพ่ือสนบัสนุนการพัฒนาตอยอดใหธุรกิจ SMEs 

3.6 จัดทําโครงการพัฒนาชองทางการลงทุนและรวมทุนของ

สถาบันการเงิน ใหกับ SMEs 

จัดต้ังสถาบันทีส่นับสนุน

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

โดยเฉพาะ 

รูปท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 



3. แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพ โดยในสวนนี้

เปนการนําเสนอยุทธศาสตรหลักระยะ 5 ป ที่ไดนําเสนอไปกอนหนานี้นั้น มีแผนงาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร

ทั้ง 4 ยุทธศาสตรดวยกัน 6 กลยุทธและ 18 แผนงาน/โครงการ ดังที่จะนําเสนอตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขา

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกและพลาสติกชวีภาพท่ีเชื่อมโยงกันในระดับประเทศ (Bio-

Plastic and Plastic Data Mining) 

วางระบบคลังขอมลูดานพลาสติกหรือ

พลาสติกชีวภาพ 

1.1 จัดทําแผนพัฒนาคลังขอมูลดาน

พลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ ท่ีเช่ือมโยง

กันในระดับประเทศ 

X X X   

1.2 แยกประเภทคลังขอมูลใหสอดคลองกับ

แผน CRM 
X X X X X 

พัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกหรอื

พลาสติกชีวภาพ 

1.3 สรางชองทางการบริการขอมลูใน

รูปแบบ Digital Content 
 X X X X 

1.4 บริหารคลังขอมลูใหมีระดับความ

ถูกตองและทันสมยั 
 X X X X 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารความตองการของผูใชบริการโดยใชแนวทางการพัฒนาการบริหารความสัมพันธกับ

ลูกคา (Customer Relationship) 

สรางโอกาสและเพ่ิมชองทางการตลาด

ใหแกผูประกอบการพลาสติกหรือ

พลาสติกชีวภาพ 

2.1 จัดทําแผน CRM เพ่ือแยกประเภท

ความตองการของลูกคา ใหสอดคลองกับ

ผลิตภณัฑพลาสติกชีวภาพ 

X X X X X 

 2.2 การลําดับความตองการและมลูคาของ

พลาสติกชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการวางแผน

ธุรกิจของ SMEs 

X X X X X 

 2.3 จัดทําโครงการ Design Solutions 

เพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมใหกับผลิตภณัฑ

พลาสติกชีวภาพ รวมกับสถาบันท่ีมีความ

เช่ียวชาญท้ังภาครัฐและเอกชน 

 X X X X 

 2.4 จัดทําหลักสตูรการสราง Brand ใหกับ 

SMEs พัฒนาระบบข้ันตอนการปฏิบัติใน
 X X X X 



 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

1 2 3 4 5 

การบริหาร Brand เพ่ือสนับสนุนการ

บริหาร Brand ของผูประกอบการ SMEs 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การเปนศูนยกลางการใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพท่ีครบวงจร 

(Business Intelligence Center) 

ยกระดับการดําเนินงานในมิติของ

หนวยงานภาครัฐในแงการเปนคูคดิ

ใหแกภาคธุรกิจ 

3.1 จัดตั้งศูนยการพัฒนาธุรกิจ พลาสติก

หรือพลาสติกชีวภาพเพ่ือพัฒนาตอยอด 

SMEs 

X X    

จัดตั้งสถาบันท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพโดยเฉพาะ 

3.2 จัดตั้งโครงสรางและคณะ

กรรมการบริหารศูนยพัฒนาธุรกิจ รวมกับ

ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญภายนอก 

X X X X X 

 3.3 พัฒนาตัวแบบทางธุรกิจดานพลาสติก

หรือพลาสติกชีวภาพ เพ่ือสนับสนุนการ

ยกระดับการดําเนินธุรกิจของ SMEs 

 X X X X 

 3.4 พัฒนาหลักสูตรดานพลาสติกชีวภาพ 

ท้ัง Value Chain โดยเฉพาะการใหความรู

ดานการบริหารขยะพลาสติกชีวภาพ 

 X X X X 

 3.5 จัดทํา Business Roadshow และ 

Business Matching เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาตอยอดใหธุรกิจ SMEs 

 X X X X 

 3.6 จัดทําโครงการพัฒนาชองทางการ

ลงทุนและรวมทุนของสถาบันการเงิน ใหกับ 

SMEs จัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนยบม

เพาะและผูเช่ียวชาญดานวิจัยและพัฒนา

ดานตางๆ 

  X X X 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางสรรคเครือขายและพัฒนาชองทางความรวมมือระดับประเทศและอาเซียน (Bio-Plastic 

Networking) 

สงเสริมความรวมมือดานการสราง

เครือขายเพ่ือสนับสนุนธุรกิจพลาสติก

หรือพลาสติกชีวภาพ 

4.1 พัฒนาโครงการสรางเครือขายท้ัง

ภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ และระดับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

X X X X X 

 4.2 พัฒนาโครงการความรวมมือระหวาง

เครือขายในดานตางๆ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจ

พลาสติกชีวภาพ 

 X X X X 

 4.3 พัฒนาเช่ือมโยงฐานขอมูลดานพลาสติก

หรือพลาสติกชีวภาพ ระหวางเครอืขายเพ่ือ

พัฒนาตอยอดการพัฒนาธุรกิจ Bio-Plastic 

 X X X X 



 

 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

1 2 3 4 5 

 4.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานพลาสติก

ชีวภาพ ใหกับกลุมสมาชิกเครือขาย

ระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

 X X X X 

4.5 พัฒนาขอตกลงดานพลาสติกชีวภาพ 

ระดับนโยบายเพ่ือสนับสนุนการออก

กฎหมาย และการลดภาษีท่ีเก่ียวกับ สินคา

พลาสติกชีวภาพ 

X X X X X 

 

4. โครงการนํารอง 

จากการกําหนดยทุธศาสตรพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพขางตน 

ในสวนของแผนปฏิบัติการไดกําหนดใหมีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตางๆ โดยในสวนนี้จะเปนการ

นําเสนอโครงการนํารองของแผนปฏิบัติการการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพจํานวน 4 โครงการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

4.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ ที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบัน ขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ ไมวาจะเปนงานวิจัย 

ขอมูลเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ขอมูลดานขอกําหนดกฎหมาย ทิศทางการแขงขันในเชิงการตลาด 

ฯลฯ ลวนเปนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนํามาตอยอดสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี หากแตขอมูลดังกลาว 

ยังขาดกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ตลอดจนไมสามารถเขาถึงขอมูลเหลานั้นไดโดยสะดวก ดังนั้น 

การรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนสําคัญจึงความจําเปนที่จะตองสามารถบริหารจัดการใหผูประกอบการหรือ

หนวยงานที่มีสวนเก่ียวของสามารถเขาถึงและนําไปใชไดโดยสะดวก ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการตอยอดธุรกิจ 

ความสอดคลองกับแผนแมบท: ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกและพลาสติกชีวภาพที่

เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ (Bio-Plastic and Plastic Data Mining) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดคลังขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ 

2) เพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ 

3) เพื่อสนับสนุนขอมูลที่มีประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก  

2) สถาบันตางๆ ที่มีสวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 



 

 

พื้นที่เปาหมาย 

ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2560-2562 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) รวบรวมขอมูล และแหลงในการเขาถึงขอมูล 

3) สรางระบบจัดการขอมูลใหผูใชบริการเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

4.2 โครงการจัดทําแผน CRM เพ่ือแยกประเภทความตองการของลูกคา ใหสอดคลองกับผลิตภัณฑพลาสติก

ชีวภาพ 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผูบริโภคสินคาประเภทพลาสติกชีวภาพยังมีจํานวนไมมากนัก รวมทั้งการที่มีสินคาทดแทน

อ่ืนๆ เชน พลาสติกจากปโตรเลียม ซึ่งมีราคาถูกกวา สงผลใหผูประกอบการไมสนใจผลิตสินคาจากพลาสติก

ชีวภาพเทาที่ควร การจัดทําแผน CRM เพื่อแยกประเภทความตองการของผูบริโภค นาจะเปนสวนหลักสําคัญใน

การระบุใหผูประกอบการสามารถตัดสินใจผลิต พัฒนาสินคาเพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

ความสอดคลองกับแผนแมบท: ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารความตองการของผูใชบริการโดยใชแนวทางการ

พัฒนาการบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหผูประกอบการสามารถจําแนกระดับความตองการในสินคาพลาสติกชีวภาพ 

2) เพื่อใหผูประกอบการเขาสูตลาดการผลิตสินคาจากพลาสติกชีวภาพไดตรงกับความตองการของผูบริโภค 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก  

พื้นที่เปาหมาย 

ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2560-2564 

แนวทางดําเนินการ 

1) สนับสนุนงานวิจัยดานความตองการของผูบริโภค 



 

 

2) พัฒนาขอสรุปงานวิจัยสูการใหคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจเชิงชีวภาพใหแกผูประกอบการพลาสติก

หรือพลาสติกชีวภาพ 

3) จัดกิจกรรมที่เหมาะสมใหแกผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ ในแงของโอกาสในการพบกับ

ผูบริโภค  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) กระทรวงพาณิชย 

2) สถาบันการศึกษาดานการบริหารธุรกิจ หรือการตลาด 

3) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพ 

4.3 จัดตั้งศูนยการพัฒนาธุรกิจ พลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพเพ่ือพัฒนาตอยอด SMEs 

หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบัน ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ มีความสามารถและ

ศักยภาพในการผลิตและจําหนายสินคาพลาสติกจากปโตรเลยีมคอนขางสูง แตยังขาดในสวนของการตอยอดการ

ผลิตสินคาจากพลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจพลาสติกชีวภาพอยางเปนระบบ ซึ่ง

สวนดังกลาวหนวยงานภาครัฐควรจะเขามามีบทบาทในการสนับสนุนไมวาจะเปนหลักสูตร หรือกิจกรรมตางๆ 

การจัดตั้งศูนยการพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพเพื่อพัฒนาตอยอด SMEs ดังกลาวจะเปรียบเสมือน

การรวบรวมองคความรู และสะทอนความเปนผูเชี่ยวชาญของหนวยงานภาครัฐใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ความสอดคลองกับแผนแมบท: ยุทธศาสตรที่ 3 การเปนศูนยกลางการใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจพลาสติก

หรือพลาสติกชีวภาพที่ครบวงจร (Business Intelligence Center) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดศูนยการพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพเพื่อพัฒนาตอยอด SMEs 

2) เพื่อใหผูประกอบการสามารถมีพื้นที่ใหการเขามารับคําปรึกษาเพื่อตอยอดทางธุรกิจใหสามารถผลิต

สินคาจากพลาสติกชีวภาพ 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการธุรกิจพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก  

พื้นที่เปาหมาย 

ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2560-2561 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) พัฒนาออกแบบกระบวนการทํางานภายในศูนยการใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือ

พลาสติกชีวภาพที่ครบวงจร (Business Intelligence Center) 

3) สนับสนุนโอกาสในการเขาถึงคําปรึกษา และการเขารับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญใหแกผูประกอบการ

พลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ  



 

 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ  

5) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

6)   กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7)   กระทรวงพลังงาน 

4.4 โครงการพัฒนาสรางเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ และระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันหนวยงานตางๆ ที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพมี

จํานวนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน แตยังขาดการบูรณาการรวมกันอยางเปนระบบ ทําใหหนวยงานตางๆ 

ดําเนินงานในสวนของตนโดยที่ไมสอดคลองกันเทาที่ควร ดังนั้น การพัฒนาการสรางเครือขายระหวางหนวยงาน

ดังกลาวขางตน จึงมีความสําคัญและหากประสบความสําเร็จจะสามารถทําใหเกิดประโยชนตอผูประกอบการฯ 

อยางแทจริง 

ความสอดคลองกับแผนแมบท: ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางสรรคเครือขายและพัฒนาชองทางความรวมมือ

ระดับประเทศและอาเซียน (Bio-Plastic Networking) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดความรวมมือและการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2) เพื่อสนับสนุนขอมูลที่มีประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก  

2) หนวยงานและสถาบันที่มีความเก่ียวของกับธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 

พื้นที่เปาหมาย 

ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2560-2564 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) รวบรวมขอมูล และแหลงในการเขาถึงขอมูลของหนวยงานตางๆ 

3) พิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงานและสถาบันตางๆ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 



 

 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ 

5) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

5.  แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เปนทิศทางของธุรกิจใหมที่เก่ียวกับพลาสติกที่ตองอาศัย 

องคความรูและนวัตกรรมที่เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจใน Value Chain ทั้งหมด อนึ่ง หนวยงานภาครัฐที่

เก่ียวของมีความเขาใจผิดเก่ียวกับขอไดเปรียบทางชีวภาพของประเทศไทยที่หวังวาจะใชเปนแหลงผลิตสารตั้งตน

ในธุรกิจพลาสติกชีวภาพซึ่งไมสามารถทําไดเนื่องจากขอจํากัดตางๆ โดยเฉพาะระดับความเขาใจเร่ืองพลาสติก

ชีวภาพของกลุมอุตสาหกรรม SMEs ที่มีนอยมาก รวมทั้งความสามารถในการเขาถึงขอมูลจึงทําใหธุรกิจพลาสติก

ชีวภาพกลายเปนเร่ืองที่ภาครัฐอาจตองทบทวนนโยบาย และแผนการสนับสนุนที่เปนรูปธรรม ดังมีแนวทางการ

ดําเนินแผนไปสูการปฏิบัตดิังนี ้

1. สนับสนุนดานการเปนศูนยกลางพัฒนาขอมูลและการใหบริการขอมูลดานพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ 

ในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อสนับสนุนขอมูลดานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมใหกับ

ผูประกอบการ SMEs ใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นําขอมูลมาพัฒนาตอยอดและบริหารจัดการใหเปนขอมูลทางดานการตลาดที่เก่ียวกับการบริหารความ

ตองการของลูกคาดวยหลักการของ CRM เพื่อสนับสนุนวิชาการและหลักการบริหารจัดการธุรกิจ 

พลาสติกและพลาสติกชีวภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําหลักการตลาดมาเพิ่มมูลคาเพิ่มใน

ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ 

3. สนับสนุนดานการเปนศูนยกลางการใหบริการดานการดําเนินธุรกิจที่เปนเลิศ (Business Intelligence 

Center) เพื่อสนับสนุนสงเสริมดานการดําเนินธุรกิจ สถาบันการเงิน การออกตลาด Road Show และ

การพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ ของอุตสาหกรรมและธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพที่

สามารถเชื่อมโยงกับระบบพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพของโลกไดอยางสอดคลองกัน 

4. สนับสนุนการเปนตัวแทนดานการพัฒนาและสงเสริมการออกกฎหมายที่สนับสนุนธุรกิจพลาสติกชีวภาพ

ในระดับประเทศ 

6.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. รัฐบาลควรกําหนดนโยบายจัดตั้งสถาบันพลาสติกชีวภาพ (Bio-Plastic institute) เพื่อเปนศูนยกลาง

ดานขอมูลพลาสติกชีวภาพ และใหการสนับสนุนการพัฒนาองคความรูดานพลาสติกชีวภาพตลอดจน

การเปนศูนยฝกอบรมดานพลาสติกชีวภาพใหกับผูประกอบการ SMEs อยางเปนระบบรวมกับการ

จัดการเครือขายดานพลาสติกชีวภาพทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอยางเปนระบบ เพื่อ

ขับเคลื่อนธุรกิจพลาสติกชีวภาพระดับ SMEs ของประเทศไดอยางยั่งยืน 

2. รัฐบาลควรจัดทํานโยบายรณรงคใหความรูและเปลี่ยนขยะเปนทรัพยสินระดับครัวเรือนและหมูบาน 

เนื่องจากพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนไทยไมสอดคลองกับกระบวนการกําจัดขยะและการบริหารขยะ

ของภาครัฐ ประชาชนสวนใหญยังขาดความตระหนกัรูเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการทิ้งขยะแบบขาด



 

 

กระบวนการบริหาร ซึ่งสงผลกระทบเชิงลบทั้งดานสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสุขภาวะของชุมชนทั้ง

ระบบ นโยบายการเปลี่ยนขยะใหเปนทรัพยสินควรมีทิศทางและเปนระบบ โดยอาจจัดทําเปนสังคม

ตนแบบที่ภาครัฐใหการสนบัสนุนและพัฒนา 

3. รัฐบาลควรกําหนดนโยบายควบคุมราคาสารตั้งตนพลาสติกชีวภาพโดยกําหนดราคาตนทุนใหมีราคาถูก

กวาราคาตลาดสําหรับผูประกอบการ SMEs เพื่อใหผูประกอบการมีโอกาสทดลอง เรียนรูวิธีการผลิตใน

แตละกระบวนการอยางเปนระบบ และใหโอกาส SMEs มีกระบวนการพัฒนาทักษะดานพลาสติก

ชีวภาพที่สอดคลองกับความตองการของตลาดโลก เนื่องจากประเทศไทยยังไมสามารถนําวัตถุดิบที่มี

ความหลากหลายทางชีวภาพมาผลิตเปนสารตั้งตนได จึงตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศที่มีราคา

สูง และไมสามารถแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญได 

4. รัฐบาลควรกําหนดนโยบายคุมครองผูประกอบการพลาสติกชีวภาพ SMEs ที่สงวนสิทธิการผลิตกลุม

สินคาพลาสติกชีวภาพบางประเภทสําหรับ SMEs เทานั้นที่สามารถผลิตในประเทศและสงออก

ตางประเทศไดในปริมาณที่กําหนดไว เพื่อเปนการสนับสนุนการเปดตลาดพลาสติกชีวภาพใหกับ SMEs 

อยางเปนระบบ และสามารถปองกันการผูกขาดจากกลุมทุนธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจตางประเทศ 

5. รัฐบาลควรเปดโอกาสใหมหาวิทยาลัยของรัฐเขามามีสวนรวมในกระบวนการใหการสนับสนุนขอมูลดาน

การวิจัยและนวัตกรรมพลาสติกชีวภาพ เพื่อพัฒนาองคความรูและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ดานพลาสติกชีวภาพในระดับ SMEs อยางเปนระบบและสอดคลองกับการพัฒนา Cluster Bio-Plastic 

อยางยั่งยืน รวมทั้งยังเปนโอกาสนําความหลากหลายทางชีวภาพที่เปนวัตถุดิบในการพัฒนาใหเปนสาร

ตั้งตนการผลิตที่ยังมีราคาสูงและประเทศไทยยังขาดขีดความสามารถในการผลิตดวยตนเองได 

6. รัฐบาลควรปรับบทบาทหนวยงานภาครัฐใหสามารถเปนพันธมิตรเชิงธุรกิจ (Strategic Business 

Partner) ที่เก่ียวของกับการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ ปจจุบันหนวยงานภาครัฐไมสามารถสะทอนการ

ปฏิบัติงานในดานดังกลาวอยางชัดเจน จึงไมกอใหเกิดประโยชนกับผูประกอบการมากนัก หนวยงาน

บางสวนมีการนําเสนอการใหบริการที่ไมสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการ SMEs ประกอบ

กับการทํางานซ้ําซอนและขาดการบูรณาการรวมกันอยางเปนระบบ จึงสงผลใหผูประกอบการไมไดรับ

การสนับสนุนที่เต็มประสิทธิภาพจากภาครัฐเทาที่ควร ดังนั้น จึงควรสนับสนุนใหหนวยงานที่เก่ียวของ

กําหนดแผนยุทธศาสตรที่ชัดเจน และจะตองสามารถบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของได ทั้งนี้เพื่อ

ปรับบทบาทดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม สามารถใหการบริการที่เปนประโยชนตอผูประกอบการตาม

แผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหนวยงานสนับสนุนภาครัฐใหกับกลุมผูประกอบการ SMEs ของประเทศ 

ภายหลังหากหนวยงานขาดทิศทางการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรที่ชัดเจน ไมสามารถดําเนินการอยาง

เต็มประสิทธิภาพ รัฐบาลอาจพิจารณายุบควบรวมหนวยงานเพื่อใหเกิดกระบวนการดําเนินงานที่

คลองตัวและสรางศักยภาพในการดําเนินงานตอไปในอนาคต 
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บทท่ี 1 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการดําเนินโครงการ 
 
 ในบทนี้กลาวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา/รายพื้นที่/กําหนดประเภท โดยแนวคิดทฤษฎีที่นําเสนอในบทนี้แบงเปน 2 

สวน ไดแก (1) แนวคิดดานการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวโนมสภาวการณของอุตสาหกรรม และ  

(2) แนวคิดดานแผนยุทธศาสตรและการจัดการกลยุทธ 

1.1 แนวคิดดานการวิเคราะหนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวโนมสภาวการณของอุตสาหกรรม 

1.1.1   การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม (Industry Overview)  

การทบทวนวรรณกรรมเปนการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวิเคราะหจัดทํา

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ โดยแบงการดําเนินงานศึกษา ดังนี ้
● รวบรวมขอมูลทุติยภูมิในมิติของภาพรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่มีอยูในปจจุบันของ

กลุมเปาหมาย เชน แผนยุทธศาสตร แผนแมบทอุตสาหกรรม แนวทางการสงเสริมและสนับสนุน 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และนโยบายอ่ืนๆ ทั้งในและตางประเทศ เปนตน 
● รายละเอียดของสถานการณปจจุบัน ขอมูลเชิงสถิติของกลุมเปาหมาย และขอมูลทุติยภูมิที่แสดงถึง

ความสําคัญของกลุมเปาหมายตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ เชน จํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม จํานวนการจางงาน มูลคาการนําเขา-สงออก และมูลคาทางเศรษฐกิจที่สําคัญอ่ืนๆ 
● โครงสรางของธุรกิจตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ซึ่งประกอบดวยผูประกอบการหลัก 

หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เก่ียวของตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของกลุมเปาหมาย 

1.1.2  การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) 

หวงโซคุณคา คือ สายโซของกิจกรรมที่จะกอใหเกิดคุณคา เปนเคร่ืองมือชวยในการทําความเขาใจถึง

บทบาทของแตละสวนวาจะมีสวนชวยเหลือในการกอใหเกิดคุณคาไดอยางไร เปนการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางกิจกรรมตางๆ โดยแบงกิจกรรมภายในเปน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และ

กิจกรรมสนับสนุน (Supporting Activities) ซึ่งกิจกรรมทุกประเภทมีสวนเก่ียวของในการชวยเพิ่มคุณคาใหกับ

องคกร ดังนั้น การจัดทําหวงโซคุณคาจะเปนเคร่ืองมือที่ชวยเรียงรอยใหทราบถึงกระบวนการและกิจกรรมตางๆ 

ที่มีผลตอความสามารถในการดําเนินงานในภาพรวม ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้าํ เพื่อที่จะรวมกันจัดทําแผนในการ

แกไขปรับปรุงการทํางานใหเหมาะสม 
การวิเคราะหหวงโซคุณคาและการเชื่อมโยงของสาขาธุรกิจเปาหมาย สามารถวิเคราะหโครงสรางของ

ธุรกิจตอระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยแสดงถึงความสําคัญของเศรษฐกิจตอการพัฒนาประเทศ โดยแยกการ

วิเคราะหออกเปน 3 ชวง ไดแก 1) ชวงตนน้ํา ไดแก วัตถุดิบ ทรัพยากรที่จําเปนในการผลิตสรางมูลคาเพิ่ม  



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
 

1-2               สํานกังานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

2) กลางน้ํา ไดแก กิจกรรมการแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม และ 3) ปลายน้ํา ไดแก การขาย การตลาด และกิจกรรมที่

เก่ียวของกับผูบริโภคปลายทาง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนตางๆ เชน กิจกรรมโลจิสติกส การตลาด การ

ขาย และการบริการตางๆ 
 

รูปที่ 1-1 องคประกอบของโซอุปทาน 

 
ท่ีมา: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Michael E. Porter, 1998. 

 
แนวคิดของหวงโซคุณคา แสดงใหเห็นถึง “คุณคา” ทั้งหมดที่องคกรมอบใหแกลูกคา จากการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ภายในองคกร แบงออกได 2 ประเภท คือ  
1. กิจกรรมหลัก (Primary activities) ประกอบดวย 

1) การนําวัสดุอุปกรณสินคามาใชในธุรกิจ (Inbound logistics) กิจกรรมที่เก่ียวกับการขนสง 

การจัดเก็บ และ การแจกจายวัตถุดิบ 

2) การดําเนินงานของฝายตางๆ ที่ตองประสานงานกัน (Operations) การแปรวัตถุดิบใหเปน

สินคา การบรรจุหีบหอ การบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 

3) การจัดสงสินคาออก (Outbound Logistics) กิจกรรมเก่ียวกับการจัดเก็บรวบรวม การจัด

จําหนายสินคาและบริการที่เสร็จแลวไปยังผูบริโภค และการบริหารสินคาคงคลัง 

4) การตลาดและการขาย (Marketing and Sales) กิจกรรมที่เก่ียวกับการจูงใจใหลูกคาซื้อสินคา

และบริการ เชน การโฆษณา การสงเสริมการขาย การเลือกชองทางการจัดจําหนาย 

5) ผลิตภัณฑและการใหบริการ (Product and Services) กิจกรรมที่เก่ียวกับการใหบริการ 

บํารุงรักษาสินคา การบริการหลังการขาย เชน การติดตั้ง การซอมบํารุง การอบรมการใช

สินคา 
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 2. กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบดวย 
1) โครงสรางธุรกิจ (Firm Infrastructure) ไดแก การบริหารงานทั่วไป การวางแผน บัญชีการเงนิ 

และการจัดการระบบสารสนเทศ 

2) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) ไดแก การสรรหาและ

คัดเลือก การฝกอบรม เงินเดือน และคาตอบแทน 

3) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Management) ไดแก การพัฒนาการออกแบบสินคา 

การออกแบบกระบวนการผลิต  

4) การจัดซื้อสินคาและปจจัยการผลิต (Procurement) ไดแก การจัดหาหรือการจัดซ้ือวัตถุดิบ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือตางๆ 

วงจรของหวงโซคุณคาจะมองความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ อยางครบวงจร โดยพิจารณาวา

กระบวนงานใดบางที่มีความสําคัญจากตนน้ํา ถึงปลายน้ํา และกําหนดผู รับผิดชอบหรือเจาภาพของ 

แตละกระบวนงานใหชัดเจน และแยกบทบาทใหชัดเจนวาใครมีหนาที่อยางไร เพื่อที่จะนําไปสูการบรรลุ

วัตถุประสงครวมกัน 

1.1.3 การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน  

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน (Competitive Analysis) เปนการวิเคราะหอุตสาหกรรม

ระดับมหภาคตามทฤษฎีของของไมเคิล อี พอรเตอร (Porter, 1998) ซึ่งใหความสําคัญกับการศึกษาปจจัยที่

สามารถสงผลตอศักยภาพในการแขงขันระดับกลุมสาขาธุรกิจหรืออุตสาหกรรม โดยองคประกอบของการ

วิเคราะหความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมประกอบไปดวย 5 ปจจัย (Diamond Model) ดังรูปที่  

1-2  ไดแก 
● ปจจัยการผลิต (Factor Conditions) ประกอบไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ (Physical Resources) 

ซึ่งเปนปจจัยการผลิตที่มีอยูตามธรรมชาติ ไดแก แรงงาน แรธาตุ พลังงาน ปาไม ฯลฯ ซึ่งประเทศ

นั้นๆ สามารถครอบครองภายในพรมแดน นอกการนี้ยังประกอบไปดวยปจจัยการผลิตที่สามารถ

สรางข้ึนไดและมีพลวัต ไดแก ทรัพยากรมนุษย (Human resources) องคความรู (Knowledge 

resources) ทุน/เคร่ืองจักร (Capital resources) และระบบสาธารณูปโภค (Infrastructure) 

นอกจากนั้นยังรวมถึงปจจัยการผลิตเฉพาะทาง (Specialized resources) ซึ่งสามารถสรางข้ึนเพื่อ

เสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของธุรกิจรายกลุมได 
● อุปสงค (Demand Conditions) หมายถึง อุปสงคของผูบริโภคภายในประเทศซึ่งสามารถสรางให

เกิดศักยภาพในการแขงขัน หากประเทศใดมีระดับอุปสงคของผูบริโภคที่ซับซอนจะสามารถสราง

แรงกดดันใหองคกรภาคเอกชนมีนวัตกรรมการพัฒนาเพื่อผลิตสินคาและบริการที่ดีข้ึน สงผลตอ

การพัฒนาความสามารถในการแขงขัน 
● อุตสาหกรรมสนับสนุน (Related and Supporting Industry) หมายถึง ความพรอมและระดับ

การแขงขันของอุตสาหกรรมที่เก่ียวของรองรับกลุมอุตสาหกรรมหลัก เพราะการมีอุตสาหกรรม
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สนับสนุนที่มีความพรอมและมีการแขงขันสูง สงผลใหสาขาธุรกิจสามารถไดรับบริการที่มี

ประสิทธิภาพ เสริมสรางนวตักรรม และเปดโอกาสในการขยายธุรกิจไปในระดับนานาชาต ิ

รูปที่ 1-2 องคประกอบสําคัญของการวิเคราะหความสามารถในการแขงขัน 
 

 
 

ที่มา: Diamond Model, Michael E. Porter, 1998 
 

● กลยุทธ โครงสราง การแขงขัน (Firm Strategy, Structure, and Rivalry) ประกอบไปดวยปจจัย

ดานที่เก่ียวกับองคกรภายในสาขาอุตสาหกรรม โดยศึกษาการจัดตั้งองคกร การกําหนดกลยุทธ

เปาหมายในการแขงขัน และระดับการแขงขันภายในอุตสาหกรรม ซึ่งควรมีระดับการแขงขันที่สูง

เพื่อสรางแรงกดดันใหภาคเอกชนมีแรงกดดันในการสรางพัฒนานวัตกรรมเพื่อความไดเปรียบใน

การแขงขัน 
● การสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ (Government) หนวยงานภาครัฐสามารถมีอิทธิพลตอปจจัย

ขางตนทั้ง 4 ประการ โดยการกําหนดแนวทางการสนับสนุนปจจัยการผลิต กําหนดระดับอุปสงค

ภายในประเทศ วางกรอบการแขงขันระหวางองคกรภายในอุตสาหกรรม รวมถึงแทรกแซงทั้งใน

ระดับทองถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ และระดับนานาชาติ 

1.1.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT and TOWS) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก แบงเปนปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็งและจุดออน และ

ปจจัยภายนอก ไดแก โอกาสและภัยคุกคาม เปนการประเมินสถานการณที่สงผลกระทบตอธุรกิจ ใชเปนเคร่ืองมือ

ในการชวยกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก 

ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอภาคอุตสาหกรรม โดยกําหนดแนวทางกลยุทธเพื่อใช
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ประโยชนจากจุดแข็งหรือโอกาส และลดจุดออนหรือภัยคุกคาม โดยองคประกอบของการทํา SWOT และการ

วิเคราะหแบบยอนกลับหรือ TOWS ประกอบดวย  
● จุดแข็ง (Strength) หมายถึง ทรัพยากรดานตางๆ ที่ไดเปรียบหรือสวนที่เขมแข็งภายในองคกร ที่

สามารถใชประโยชนเพื่อผลักดันใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจของ

องคกร เชน ดานโครงสราง ดานระบบงาน ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดาน

กฎหมาย 
● จุดออน (Weakness) หมายถึง ขอเสียเปรียบ ขอผิดพลาดในองคกรที่เปนขอดอยหรือเปนขอจํากัด

ตางๆ ที่สงผลทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน ดานโครงสราง ดานระบบงาน 

ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุอุปกรณ ดานกฎหมาย 
● โอกาส (Opportunity) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมที่มีลักษณะเก้ือกูล

ตอการบรรลุวัตถุประสงคและภารกิจขององคกร เชน สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป ไดแก ดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง ดานเทคโนโลยี เปนตน สภาพแวดลอมการดําเนินงานไดแก 

ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขัน ดานผูสนับสนุนปจจัย ดานแรงงาน ดานสถานการณ

นานาชาติ เปนตน 
● อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณหรือปจจัยที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีลักษณะ

เปนอุปสรรคขัดขวาง หรือทําใหเกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบตอการบริหารงานขององคกร  

เชน สภาพแวดลอมภายนอกทั่วไป ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง ดานเทคโนโลยี 

เปนตน สภาพแวดลอมการดําเนินงาน ไดแก ดานลูกคา ดานสถานภาพการแขงขัน ดานผูสนับสนนุ

ปจจัยดานแรงงาน ดานสถานการณนานาชาติ เปนตน 
การวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกเพื่อกําหนดยุทธศาสตร สามารถใชการจับคูวิเคราะห

ระหวางปจจัยภายในและภายนอก ตามหลักของ TOWS Analysis ซึ่งแบงได 4 แบบ คือ 
● กลยุทธจุดแข็ง-โอกาส (SO – Matching Approach) โดยใชจุดแข็งเพื่อเปดโอกาสใหมในการ

แขงขัน 
● กลยุทธจุดแข็ง-ความเสี่ยง (ST – Covering Approach) โดยใชจุดแข็งเพื่อโอบลอมตอภาวะ

คุกคามหรืออุปสรรค 
● กลยุทธจุดออน-โอกาส (WO – Off-Set Approach) โดยใชโอกาสที่มีมาแกจุดออน 
● กลยุทธจุดออน-ภัยคุกคาม (WT – Mitigation Approach) โดยการบรรเทาแกไขเลี่ยงภัยคุกคาม 
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ที่มา: http://karen-goldfarb.com, retrieved Jan, 2016. 

 
1.2   แนวคิดดานแผนยุทธศาสตรและการจัดการกลยุทธ 

การวางแผนยุทธศาสตรจะตองตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ (1) องคกรกําลังจะกาวไปทาง

ไหน  (Where are you going?) (2) สภาพแวดลอมเปนอยางไร (What is the environment?) และ (3) องคกร

จะไปถึงจุดหมายไดอยางไร  (How do you get there?) โดยกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร  (Strategic 

Planning Processes) มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

           1) กําหนดวิสัยทัศน  (Vision)    
           2) กําหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ  (Mission)  
           3) กําหนดเปาประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  (Goal)   
           4) กําหนดประเด็นยุทธศาสตรหรือยุทธศาสตร  (Strategy)    
           5) กําหนดกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) หมายถึง รายละเอียดที่เก่ียวของกับการกําหนดทิศทางหรือแนวทาง

ปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ใหสัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน (Vision) และเปาประสงค (Goal) แผน

ยุทธศาสตรที่ดีจะตองถูกกําหนดข้ึนตามวิสัยทัศนของประเทศ อันเปนผลผลิตจากนโยบายระดับสูงของรัฐบาล 

หรือนโยบายระดับสูงของหนวยงานที่รับผิดชอบดานตางๆ ที่ไดทํางานรวมกัน โดยวิสัยทัศนนี้เปนความเห็นพอง

ตองกันวาเปนจุดหมายปลายทางที่ประสงคจะไปใหถึง และวิสัยทัศนนี้มีการแปลงออกมาเปนวัตถุประสงค 

(Objective) ที่เปนรูปธรรม และสามารถวัดได ทั้งนี้ หนวยงานภาครัฐสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบใน

การประเมินผลงานประจําปงบประมาณ ยิ่งไปกวานั้น องคกรยังสามารถใชแผนยุทธศาสตรเปนกรอบในการ

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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จัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยสรุปคือ แผนยุทธศาสตร เปนเสมือนแนวทางหรือระบบติดตามการ

ดําเนินยุทธศาสตร เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจที่ถูกตอง นําไปสูการวางกรอบงบประมาณที่ถูกตองชัดเจน และเพื่อ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานในสวนตางๆ  

รูปที่ 1-4 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan) 

 
ที่มา: http://www.chiangrai.net/dashboard5, retrieved Jan 2016. 

ทั้งนี้ การจัดทําแผนยุทธศาสตร ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic 

Management Process) ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตร การแปลงแผน

ไปสูการปฏิบัติ หรือการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) และสุดทายคือการติดตามและประเมินผล จะ

เห็นไดวา การจัดทําแผนยุทธศาสตรจะเนนในเร่ืองของการกําหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู

เปาหมาย เคร่ืองมือทางการบริหารสมัยใหมที่นํามาประยุกตใชในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ มีดังนี้ 

1.2.1 ตัวแบบการประเมินองคกร (Performance Appraisal Systems) 

การวัดผลการดําเนินงานในอดีตจะเนนการวัดผลดานการใชงบประมาณซึ่งปญหาการวัดผลดานการเงิน

เปนการวัดผลการดําเนินงานในอดีตไมสามารถประเมินใหเห็นความสามารถในการดําเนินการในปจจุบันและ

อนาคตไดดี ปจจุบันตัวแบบการวัดผลจะมีการวัดหลายมิติ (Multi dimension) ซึ่งตองคํานึงถึงความสําเร็จของ

หนวยงานทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
มีหลายองคกรไดมีการออกแบบการประเมินองคกร โดยกําหนดตัวแปรที่ใชวัดผลการดําเนินงานเพื่อ

เสริมสรางความสามารถดานการแขงขัน ลักษณะของการประเมินผลที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
 

1-8               สํานกังานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

● เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมาย 
● สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและระบบการประเมนิผลงาน 
● มีการสนับสนุนจากผูบริหาร 
● รวมอยูในกระบวนการวางแผนกลยุทธ 
● ความสมดุลของการประเมินดานตางๆ 
● เปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคกร 
● เปนระบบยอนกลับเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานใหดีข้ึน 
● เปนกระบวนการพัฒนาตัวเองของบุคลากรและพนักงาน 

1.2.2 ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors – CSFs) 

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ คือ ปจจัยที่สําคัญตอการบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศนองคกรมีปจจัยหลัก

แหงความสําเร็จเปนแนวทางที่เปนรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุกระดับใหมุงไปในทิศทางเดียวกัน ทําให

เจาหนาที่และผูบริหารขององคกรรูวาตองทําสิ่งใดบางเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ขององคกรตอบสนองวิสัยทัศน หาก

ปราศจากปจจัยหลักแหงความสําเร็จวิสัยทัศนขององคกรจะไมไดรับการตอบสนอง 
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จไมจําเปนตองวัดผลได แตทําหนาที่ชี้นําหรือเปนหลักหมายสําคัญตอการ

บรรลุวิสัยทัศน ปจจัยหลักแหงความสําเร็จกําหนดจากวิสัยทัศนหรือพันธกิจขององคกรโดยใชเกณฑตอไปนี้ 
● มุงความสาํคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ 
● มีความเชื่อมโยงกับวสิัยทัศน พนัธกิจ หรือวัตถุประสงคขององคกร 
● มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถเขาใจไดงาย 
● ผูบริหารใหการยอมรับ 
● องคกรสามารถควบคุมผลใหเกิดข้ึนไดในทางปฏิบัต ิ
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บทท่ี 2 

สถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ  

และนโยบายท่ีเกี่ยวของ 
 

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical) เปนหนึ่งในกลุม

อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ (Bio-based Industry) ซึ่งเปนกลุมอุตสาหกรรมที่อยูใน New S-Curve เปนกลุม

อุตสาหกรรมแหงอนาคตของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีฐานการเกษตรใหญที่สุดในอาเซียน จากมูลคา

การสงออกอุตสาหกรรมอาหารจากออยและมันสําปะหลัง ซึ่งมีมูลคาสูงเปนอับดับตนของประเทศไทย ดังนั้น 

ประเทศไทยจึงควรพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพครบวงจรเพื่อเปนการกาวเขาสูยุคเศรษฐกิจชีวภาพ รัฐบาลโดย

กระทรวงอุตสาหกรรมจึงไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพเพื่อใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางในอนาคต  

การดําเนินงานจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมราย

สาขา ไดกําหนดกรอบการศึกษากลุมอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ โดยเนนศึกษาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ซึ่งถือ

เปนพลาสติกทางเลือกชนิดหนึ่งผลิตจากผลิตผลทางการเกษตร มีคุณสมบัติทั้งเหมือนและแตกตางไปจาก

พลาสติกทั่วไปข้ึนกับประเภทของพลาสติกและการใชงาน โดยแนวโนมของธุรกิจจะมีการใชพลาสติกชีวภาพมาก

ข้ึน ทั้งนี้ วัตถุดิบทางการเกษตรที่ใชผลิตพลาสติกชีวภาพทางการคาในปจจุบัน ไดแก น้ําตาลกลูโคสจากขาวโพด 

ขางฟาง แปงจากมันสําปะหลัง น้ําตาลซูโครสจากออย เปนตน ซึ่งจัดวาเปนวัตถุดิบที่สามารถผลิตไดภายใน

ระยะเวลาสั้น หมุนเวียนตอเนื่องได ดังนั้นอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจึงเปนอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีอัตราการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ดวยการใชเทคโนโลยีในการผลิตที่เพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตร จึงควรมีการผลักดันให

เกิดการลงทุนในธุรกิจดังกลาวในอนาคต 

2.1  การวิเคราะหสถานการณปจจุบันของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

จากกระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนทั่วโลกสงผลใหผูประกอบการ ผูผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ 

ตลอดจนผูบริโภคทั่วไปไดเร่ิมปรับตัวและใหความสนใจในการดําเนินกิจการและการดําเนินชีวิตที่คํานึงถึงการ

รักษาสิ่งแวดลอมมากข้ึนกวาในอดีต เชนเดียวกับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) ไดเร่ิมเปนที่กลาวถึง

และใหความสําคัญมากข้ึนเร่ือยๆ ในฐานะที่เปนคําตอบในมิติหนึ่งของพลาสติกเพื่อสิ่งแวดลอม เนื่องดวย

ความสามารถพิเศษที่สามารถยอยสลายทางชีวภาพได และมีการใชประโยชนจากพืชผลทางการเกษตรเปน

วัตถุดิบหลักในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ทําใหพลาสติกชีวภาพกลายเปนนวัตกรรมดานพลาสติกที่ตอบโจทย

การผลิตสีเขียวไดอยางแทจริง ทั้งนี้ ในชวงที่ผานมาประเทศตางๆ ใหความสําคัญและมีความตื่นตัวดานพลาสติก

ชีวภาพทั้งดานนโยบาย การวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม และการสรางผลิตภัณฑเพื่อเรงรัดใหเกิดการทดแทน

พลาสติกทั่วไป  

ในแงการเติบโตของตลาดและความตองการพลาสติกชีวภาพของโลกที่การเติบโตอยางตอเนื่อง โดยมี

การคาดการณวากําลังการผลิตพลาสติกชีวภาพทั่วโลกจะเพิ่มข้ึนจาก 1.7 ลานตันตอปในป 2557 เปน 7.8 ลาน
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ตันตอปในป 2562 (ดังแสดงในรูปที่ 2-1) ซึ่งความตองการใชพลาสติกชีวภาพในปจจุบันจะกระจุกตัวใน

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑมากที่สุด ทั้งบรรจุภัณฑแบบแข็ง (เชน ขวดและกลอง) และบรรจุภัณฑพลาสติกชนิด

ออน (เชน ถุง ซอง หอพลาสติก) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเสนใย การเกษตร และสินคาโภคภัณฑ (เชน ของใช

ในบาน ของเลน เฟอรนิเจอร) (ดังแสดงในรูปที่ 2-2) โดยที่ในอนาคตปริมาณการใชผลิตภัณฑปโตรเลียม โลหะ 

แกว ไม และแรจะมีแนวโนมลดลงจากการเขามาแทนที่ของผลิตภัณฑพลาสติก เนื่องจากพลาสติกเปนสนิคาที่มี

ราคาถูก น้ําหนักเบาทนความชื้น และสามารถข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑรูปรางตางๆ ไดงายกวาวัสดุชนิดอ่ืน 

อยางไรก็ตาม แมวาพลาสติกชีวภาพจะสามารถนําไปผลิตเปนผลิตภัณฑไดหลากหลายแตดวยตนทุน

การผลิตที่สูงกวาพลาสติกทั่วไปประมาณ 1.6 เทา ทําใหในปจจุบันพลาสติกชีวภาพไมสามารถแขงขันหรือเขาไป

ทดแทนพลาสติกทั่วไปได แตดวยคุณสมบัติในการยอยสลายได ทําใหพลาสติกชีวภาพมีแนวโนมที่จะเขาไปแทนที่

พลาสติกจากปโตรเลียมในกลุมบรรจุภัณฑที่มีอายุการใชงานสั้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร

อินทรีย เชน ขวดบรรจุเคร่ืองดื่ม บรรจุภัณฑอาหารที่ตองเจือปนกับเศษอาหาร รวมทั้งนวัตกรรมใหมในดาน

การแพทย เคร่ืองใชไฟฟา และอุตสาหกรรมรถยนตที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เปนตน 

 

รูปที่ 2-1 กําลังการผลิตพลาสตกิชีวภาพทั่วโลก 

 

ที่มา :European Bioplastics, 2015 
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รูปที่ 2-2 กําลังการผลิตพลาสตกิชีวภาพทั่วโลกจําแนกตามการใชงานของป 2014 เทียบกับคาดการณป 2019 

 

 

ที่มา : European Bioplastics, 2015 
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สําหรับประเทศไทยซึ่งเปนประเทศเกษตรกรรมที่มีผลผลิตหลัก ไดแก ขาว ยางพารา ออย มันสําปะหลงั 

ปาลมน้ํามัน เปนตน โดยผลผลิตทางการเกษตรทีม่ีสวนประกอบของแปง (คารโบไฮเดรต) น้ําตาล (กลูโคส) หรือ

เสนใย (เซลลูโลส) เหลานี้สามารถนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยมีขอไดเปรียบ

อยางมากเนื่องจากผลิตและสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังมากเปนอันดับหนึ่งของโลก โดยในป 2557 มีผลผลิต

มันสําปะหลัง 30 ลานตัน สงออก 10.7 ลานตัน คิดเปนมูลคา 111,550 ลานบาท ครองสวนแบงการตลาดโลก

กวารอยละ 78 และอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลที่ประเทศไทยเปนผูสงออกอันดับ 3 ของโลก โดยในป 2557 มี

ผลผลิตน้ําตาล 11 ลานตัน สงออก 6.3 ลานตัน คิดเปนมูลคา 88,000 ลานบาท ครองสวนแบงการตลาดโลก 

รอยละ 131 อยางไรก็ตาม การแปรรูปและสงออกหัวมันสําปะหลังและออยของไทยในปจจุบันยังเปนเพียงการ

แปรรูปเบื้องตนใชเทคโนโลยีไมซับซอน และมีมูลคาเพิ่มของสินคาต่ํา อีกทั้งยังประสบปญหาดานราคาและ

ปริมาณความตองการของตลาดโลกที่ไมแนนอน แตหากมีการนําวัตถุดิบดังกลาวมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

พลาสติกชีวภาพประมาณรอยละ 10 ของปริมาณการสงออก จะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มวัตถุดิบจาก 15,000 ลาน

บาท เปน 250,000 ลานบาท (ดังแสดงในรูปที่ 2-3) 

รูปที่ 2-3 หวงโซมูลคาเพิ่มของน้ําตาลและมันสาํปะหลังเพื่อผลติพลาสติกชีวภาพ 

 

ที่มา: วารสาร “Plastics Foresight” vol. 08-02/July-August 2013, สถาบันพลาสติก 

สถานภาพของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยอยูในชวงเร่ิมตน โดยมีผูประกอบการผลิต

ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพเพียงเล็กนอย (ดังแสดงในตารางที่ 2-1) และสวนใหญจะผลิตผลิตภัณฑพลาสติก

ชีวภาพควบคูกับพลาสติกทั่วไป เนื่องจากสามารถใชเคร่ืองจักรข้ึนรูปผลิตภัณฑรวมกันได โดยนําเขาเม็ดพลาสติก

ชีวภาพจากตางประเทศเกือบทั้งหมด และนํามาผานการข้ึนรูปดวยเคร่ืองจักรผลิตพลาสติกธรรมดาที่มีอยูเดิม 

และพัฒนาสูตรคอมปาวดใหเหมาะสมกับกระบวนการผลิต  โดยมีกําลังการผลิตพลาสติกชีวภาพนอยมากเมื่อ

เทียบกับการผลิตพลาสติกจากปโตรเลียมที่มีจํานวนโรงงานผลิตภัณฑพลาสติกกวา 5,000 โรงงาน (เปนโรงงาน

ขนาดกลางและขนาดยอมกวารอยละ 80) ทั้งนี้ เนื่องจากตนทุนการผลิตตอหนวยของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ

มีราคาที่สูงกวาผลิตภัณฑพลาสติกทั่วไป ประกอบกับความตระหนักดานสิ่งแวดลอมของผูบริโภคที่ยังไมมาก

พอที่จะทําใหการใชพลาสติกชีวภาพอยางแพรหลาย อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได

รวมทุนระหวางกับมิตซูบิชิ เคมิคอล คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน จัดตั้งบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม ซึ่งเปน

โรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด Polybutelene Succinate (PBS) ขนาดกําลังการผลิต 2 หมื่นตัน/ป ในนิคมฯ 

                                   
1รายงานสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตรรายสินคาป 2557, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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เอเชีย จ.ระยอง ขณะนี้โรงงานดังกลาวอยูระหวางการทดลองเคร่ืองจักร คาดวาจะดําเนินการเชิงพาณิชยไดใน

เร็วๆ นี้ พรอมกับศึกษาความเปนไปไดลงทุนผลิต Bio-Succinic Acid (BSA) ซึ่งเปนสารตั้งตนผลิต PBS โดยใช

วัตถุดิบคือน้ําตาลภายในประเทศ โดยการจัดตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพในคร้ังนี้จะสงผลดีใหราคาเม็ด

พลาสติกชีวภาพซึ่งเปนตนทุนหลักในการผลิตมีราคาต่ําลง ซึ่งประเทศไทยสามารถใชโอกาสนี้ในการพัฒนาและ

ปรับเปลี่ยนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติกจากปโตรเลียมในปจจุบันหันมาผลิตผลิตภัณฑ

พลาสติกชีวภาพ เพื่อใหสอดคลองกับแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคตและเปนการยกระดับขีด

ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑพลาสติก สอดรับกับนโยบายจากภาครัฐในการสงเสริมให

ไทยเปนศูนยกลางไบโอพลาสติกของอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยมีความพรอมดานวัตถุดิบทั้งน้ําตาลและมัน

สําปะหลัง 

ตารางที่ 2-1 รายชื่อบริษัททีท่ําธุรกิจเก่ียวของกับพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย (บางสวน) 

ชื่อบริษัท สถานที่ต้ัง ผลิตภัณฑ เทคโนโลย ี

1. Advance Packing Co.,Ltd. 

(Special Tech Group) 

พระนครศรีอยุธยา  ถุงพลาสติกสําหรับปลูกตนไม -ผลิตจากแปงขาวโพด 

-นําเขาเม็ดพลาสติกจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาและนํามาขึ้นรูปใน

ประเทศไทย 

2. M.S.V. Trading Ltd., Part กรุงเทพมหานคร  ภาชนะใสอาหาร เชน จาน 

ชาม ชอน สอม 

 

3. Saha Kim Co.,Ltd. (Bio Mat) กรุงเทพมหานคร  ถุงชอบปง สอม แกวน้าํ หลอด

ดูดน้ํา 

-ผสมสารเติมแตงที่ทําใหพลาสติกยอย

สลายได ผสมกับพลาสติกทั่วไป เชน พอ

ลิเอทิลีน 

4. Bio Green WorldCo., Ltd. 

(BGW) 

สมุทรปราการ  ภาชนะใสอาหาร เชน จาน 

ชามชอน ถวยน้าํ 

-ผลิตจาก PLA หรือ PLA ผสมแปง 

-นําเขาเม็ด PLA จากไตหวัน 

5. BIOFOAM Jazzy Creation Co., 

Ltd. 

กรุงเทพมหานคร  ภาชนะใสอาหารกันความรอน

แบบใชคร้ังเดียว เชน จาน 

ชาม ถาด 

-ผลิตจากแปงมันสําปะหลัง อัดขึ้นรูป

ดวยความรอนเปนผลิตภัณฑ 

-เทคโนโลยีของตนเอง 

6. Biodegradable Packaging for 

Environment Co.,Ltd. (BPE) 

กรุงเทพมหานคร  ภาชนะใสอาหารใชคร้ังเดียว 

เชน จาน ชาม ชอน 

-ผลิตจากชานออย 

7. KU-GREEN : Biodegradable 

Package 

กรุงเทพมหานคร  ภาชนะใสอาหารแบบใชคร้ัง

เดียว เชน จาน ชาม ถาด แกว

น้ํา 

-ผลิตจากแปงมันสําปะหลัง อัดขึ้นรูป

ดวยความรอนเปนผลิตภัณฑ 

-เทคโนโลยีของตนเอง 

8. Thantawan Industry Public 

Co.,Ltd. 

กรุงเทพมหานคร  ถุงพลาสติก ฟลม  -นําเขาเม็ดพลาสติกจากสหรัฐอเมริกา 

และเม็ดพลาสติกที่ผานการคอมพาวดด้ิ

งจากญี่ปุน 

-พัฒนาสูตรคอมพาวดด้ิงขึ้นเอง 

9. PURAC Thailand ระยอง  กรดแลคติก  ผลิตจากกากน้ําตาลหรือมันสําปะหลัง 

ที่มา : แผนที่นําทางแหงชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (พ.ศ. 2551-2555), สํานักงานนวัตกรรม

แหงชาต ิ
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อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการรวบรวมขอมูลเศรษฐกิจที่สําคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เชน 

จํานวนวิสาหกิจ การจางงาน และการสงออก เปนตน ยังคงมีขอจํากัดในการรวบรวมขอมูล เนื่องจากการจัด

ประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ตามหลักการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ป 2552  โดยกรม

พัฒนาธรุกิจการคา และรหัสพิกัดศุลกากร Harmonized System Code (HS code) โดยกรมศุลกากร ซึ่งขอมูล

จากทั้ง 2 แหลงขอมูลนี้ไมไดจําแนกอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอยางชัดเจน จะนําเสนอรวมเปนผลิตภัณฑ

พลาสติกซึ่งประกอบดวยผลิตภัณฑพลาสติกที่ไดจากทั้งผลิตภัณฑปโตรเลียมและพลาสติกชีวภาพ ทําใหการ

นําเสนอขอมูลจํานวนวิสาหกิจ การจางงาน และการสงออกตามฐานขอมูลการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(TSIC) และรหัสพิกัดศุลกากร Harmonized System Code (HS code) จะเปนการนําเสนอในภาพรวมของ

อุตสาหกรรมพลาสติก 

ทั้งนี้ จากโครงสรางการจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล ตามหลักการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 

(ประเทศไทย) ป 2552 (TSIC)  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา พบวา ธุรกิจที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพจะอยูในรหัสอุตสาหกรรม ดังนี้  

- 20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกข้ันตน การผลิตเรซิน พลาสติกและสารที่มีความยืดหยุน

แบบยางธรรมชาติและการผสมเรซินในข้ันตน รวมทั้งการผลิตเรซินสังเคราะหซึ่งรวมถึงการผลิต

พลาสติกข้ันตน เชน พอลีเมอร รวมทั้งเอทิลีน โพรพิลีน สไตรีน ไวนิลคลอไรด ไวนีลอาซีเตต 

และอะครีลิกส พอลีเอไมด ฟโนลิก และอิพอกไซดเรซิน และพอลียูเรเทน แอลคีดเรซิน และพอลี 

เอสเตอรเรซิน และพอลีอีเทอรซิลิโคน ตัวแลกเปลี่ยนไอออนที่มีพอลิเมอรเปนฐาน การผลิต

เซลลูโลส และอนุพันธุเคมีของเซลลูโลส รวมถึงการผลิตไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพ 

- 22210 การผลิตผลิตภัณฑที่ใชในการกอสราง/ประกอบอาคารที่ทําจากพลาสติก เชน ประตู 

หนาตาง กรอบประตู/หนาตาง ธรณีประตู บานเลื่อน มานบังตา/มูลี่ บัว ที่ทําจากพลาสติก ถังน้ํา 

ที่เก็บกักน้ํา และภาชนะบรรจุน้ํา อ่ืนๆ ที่ทําจากพลาสติก พลาสติกปูพื้น ปดผนังหรือปดเพดาน ที่

เปนมวนหรือเป นแผน รวมถึงกระเบื้องยางปูพื้น เคร่ืองสุขภัณฑที่ทําจากพลาสติก เชน อางอาบน้าํ 

อางลางมือ โถสวม ถังน้ํา สําหรับชักโครก ฯลฯ การผลิตสิ่งปูพื้น เชน ไวนิล และลิโนเลียม ฯลฯ 

การผลิตหินเทียม (เชน หินออนเทียม) 

- 22220 การผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก การผลิตเคร่ืองใชพลาสติกที่ใชในการบรรจุของภาชนะตางๆ 

เชน ถุง กระสอบ กลอง หีบ ขวด และภาชนะที่คลายกันที่ทําจากพลาสติก 

- 22230 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูป การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูปเปนแทงหลอด 

ทอ หรือการข้ึนรูปทรงแบบตางๆ ทอออนที่ทําจากพลาสติก รวมถึงอุปกรณติดตั้งทอและทอออน 

ไสเทียมทาจากโปรตนีแข็งหรือวัตถุจําพวกเซลลูโลส การผลิตแผนฟลมหรือแผนฟลมเซลโลเฟน 

- 22291 การผลิตเคร่ืองใชบนโตะอาหาร ในครัวและในหองน้ําที่ทําจากพลาสติก การผลิตเคร่ืองใชบน

โตะอาหาร ในครัวและในหองน้ํา ที่ทําจากพลาสติกรวมถึงเมลามีน เชน ชอน สอม ตะเกียบ มีด จาน 

ชาม ถาด แกวน้ํา ที่ใสชอนสอม ที่ใสแปรงสีฟน ที่วางสบู ตะกรา ฯลฯ 

- 22299 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอ่ืนๆ ซึ่งมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก

อ่ืนๆ เชน หมวกพลาสติก การผลิตเคร่ืองแตงกายและเคร่ืองประกอบเคร่ืองแตงกาย รวมถึงถุงมือ
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พลาสติก (ที่เชื่อมตอเขาดวยกันมิไดเย็บดวยเข็ม) การผลิตเคร่ืองใชในสํานักงานหรือในโรงเรียนที่

ทําจากพลาสติก การผลิตสวนประกอบอุปกรณฉนวน สวนประกอบสําหรับอุปกรณใหแสงสวาง 

การผลิตปายสัญญาณพลาสติกแบบที่ไมใชไฟฟา การผลิตชิ้นสวนสําหรับเฟอรนิเจอร รูปหลอ การ

ผลิตสายพานสงกําลังและสายพานลาํเลียง การผลิตเทปกาวที่ทําจากพลาสติก การผลิตวอลเปเปอร

ที่ทําจากพลาสติก การผลิตหุนทํารองเทาที่ทําจากพลาสติก การผลิตหนังทํารองเทาที่ทําจาก

พลาสติก การผลิตกานซิการหรือกลองยาสูบที่ทําจากพลาสติก การผลิตหวีที่มวนผมที่ทําจาก

พลาสติก การผลิตกระดาษเคลือบพลาสติก การผลิตของที่ใชในการแสดงที่ทําจากพลาสติก ฯลฯ 

การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกก่ึงสําเร็จรูป เชน แผนพลาสติกหนา แผนพลาสติกบาง กอน ฟลม 

ฟอยล แถบพลาสติก แผนโฟม ฯลฯ รวมถึงผลิตภัณฑพลาสติกก่ึงสาเร็จรูปอ่ืนๆ 

จากฐานขอมูลของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พบวา สถานภาพดานการจาง

งานและจํานวนวิสาหกิจในอุตสาหกรรมพลาสติกในป 2557 มีจํานวนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกทั้งสิ้น 5,696 ราย มีจํานวนการจางงานรวม 112,450 คน ในจํานวน

นี้เปนผูประกอบการ SMEs ที่ทําการผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกข้ันตน ซึ่งรวมถึงการผลิตไบโอพลาสติกหรือ

พลาสติกชีวภาพจํานวน 325 ราย มีการจางงานรวม 6,505 คน ดังแสดงในตารางที่ 2-2 

ตารางที่ 2-2 จํานวนวิสาหกิจและการจางงานอุตสาหกรรมพลาสตกิของประเทศไทย จําแนกตามรหัสประเภท

ธุรกิจ และขนาดวสิาหกิจ ในป พ.ศ. 2557 

รหัส

อุตสาหกรรม 

(TSIC)2 

จํานวนวิสาหกิจ (ราย) จํานวนการจางงาน (คน) 

ขนาดเล็ก 

(S) 

ขนาดกลาง 

(M) 

จํานวนรวม 

(SMEs) 

ขนาดเล็ก 

(S) 

ขนาดกลาง 

(M) 

จํานวนรวม 

(SMEs) 

20131 311 14 325 5,233 1,272 6,505 

22210 85 4 89 1,161 392 1,553 

22220 1,398 97 1,495 21,987 9,322 31,309 

22230 434 31 465 7,353 3,047 10,400 

22291 95 1 96 1,013 98 1,111 

22299 3,309 242 3,551 44,407 23,670 68,077 

รวม 5,321 375 5,696 75,921 36,529 112,450 

ที่มา: ฐานขอมูลสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สืบคนเมื่อสิงหาคม 2559 

                                   
2 ความหมายของรหัสอุตสาหกรรม: 

20131 การผลิตเม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นตน รวมถึงการผลิตไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพ 

22210 การผลิตผลิตภัณฑที่ใชในการกอสราง/ประกอบอาคารที่ทําจากพลาสติก 

22220 การผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก 

22230 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูป 

22291 การผลิตเคร่ืองใชบนโตะอาหาร ในครัวและในหองน้ําที่ทําจากพลาสติก 

22299 การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกอื่นๆ ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อื่น 
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2.2  ภาพรวมนโยบายและแผนยุทธศาสตรสงเสริม SMEs ดานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่มีอยูใน

ปจจุบันในประเทศไทย 

นโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 

คําแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 12 

กันยายน 2557 ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศจําแนกเปน 11 ดาน โดยมีนโยบายที่เก่ียวของกับการ

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ สรุปไดดังนี้ 1) การเพ่ิมศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของประเทศ 

เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ํา จนถึงปลายน้ํา โดยการพัฒนาวัตถุดิบและ

กระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสราง

มูลคาเพิ่ม สรางฐานความรูความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง เปนตน 

2) การเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถ

แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 

ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร ปรับโครงสรางกลไกการสนับสนุนและการ

ขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในดานการเขาถึงแหลง

เงินทุนและบริการทางการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ 

3) การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันของ

ผูประกอบการไทยทุกระดับใหสอดคลองกับขอตกลงในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงาน

ฝมือ และปจจัยการผลิตตางๆ ที่เปดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยให

สามารถแขงขันได รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนําไปสูความ

เชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได 4) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุล

ระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชนอยางย่ังยืน โดยสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร

ชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสใน

การเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอันเกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม เพื่อ

สรางความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความมั่นคงทางดานอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการ

พัฒนาเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งใหการคุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาระหวาง พ.ศ. 

2555-2559 จะสิ้นสุดลงในป 2559 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะ

หนวยงานจัดทํานโยบายและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไดจัดทําทิศทางของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประกอบการจัดทํารางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 

2560-2564 โดยมีสาระสําคัญที่เก่ียวของกับการพัฒนาดานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ สรุปไดดังนี้ 1) การ

ยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง โดยใหความสําคัญกับ การ

ปรับโครงสรางการผลิตปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคาเกษตรข้ันปฐม
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เปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเชื่อมโยงทางดานวัตถุดิบ

กับประเทศเพื่อนบานและลดระดับการผลิตสินคาข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันลง จัดระบบ

การผลิตใหสอดคลองกับศักยภาพพื้นที่และความตองการของตลาดตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา ตลอดจนการพัฒนา

ตอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐาน

รายไดประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งใน

ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน 2) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุ

ที่ใชแลวที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society รวมทั้งการสงเสริมการผลิต การลงทุน และการ

สรางงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู เศรษฐกิจและสังคมที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอร

อุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการใหสามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม สงเสริมการทําการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย 

เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพ มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559-2564) 

กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาดาน

อุตสาหกรรม ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559-2564) ซึ่งยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับ

การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ สรุปไดดังนี้ 1) การปรับ

โครงสรางการผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับ

ศักยภาพพื้นฐานของประเทศ โดยเนนการใชวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพและ

มาตรฐาน ใหภาคอุตสาหกรรมมีความสามารถในการแขงขันในระดับที่สูงข้ึน 2) การพัฒนาปจจัยสนับสนุนให

เอ้ือตอการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อสรางโอกาสและลดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรม โดยการปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือตอการลงทุนและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนกําหนด

ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบขอมูลเชิงลึกดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อบูรณาการการ

ทํางาน และประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 3) การสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรกับสังคมและ

สิ่งแวดลอม เพื่อลดปญหาการกอมลภาวะและสรางความยั่งยืนใหกับภาคอุตสาหกรรม โดยสงเสริมสถาน

ประกอบการใหมีการพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว พัฒนาปจจัยแวดลอม

เพื่อผลักดันและจูงใจใหสถานประกอบการมีการปรับปรุงระบบเพื่อเปนมิตรกับสังคมและสิ่งแวดลอม ตลอดจน

สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่สะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

นอกจากนี้ ทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังไดตั้งเปาหมายที่จะสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง

พลาสติกชีวภาพในภูมิภาค โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับการสนับสนุนมาตรการการเงิน และ

กําหนดรูปแบบและจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ ขณะนี้อยูระหวาง

การดําเนินการ เพื่อดึงดูดการลงทุนใหมีการตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ที่เปนอุตสาหกรรมตนน้ําใน

ประเทศ และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดเห็นชอบใหมีการ

เพิ่มมาตรการจูงใจใหเกิดการลงทุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพื่อผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและสงเสริมใหอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเปนอุตสาหกรรมดาวรุงของประเทศใน
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อนาคต ที่ประชุมจึงเห็นชอบใหมีการเพิ่มมาตรการสําคัญ 2 เร่ือง ประกอบดวย มาตรการลดตนทุนการผลิต และ

มาตรการสงเสริมการลงทุน ทั้งนี้การสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย ในปจจุบันมีเพียง

มาตรการสงเสริมการลงทุนเทานั้น ซึ่งใหสิทธิประโยชนทางภาษีสูงสุด ไดแก ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคล  

8 ป และยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร ซึ่งยังไมเพียงพอตอการสงเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเพราะตนทุน

การผลิตพลาสติกชีวภาพของไทยสูงกวาประเทศคูแขง ดังนั้น ทางบีโอไอจึงเห็นชอบมาตรการสงเสริมการลงทุน

เพิ่มเติมโดยใหผูไดรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและเคมีชีวภาพสามารถลดหยอน

อากรขาเขาวัตถุดิบที่นํามาผลิตเพื่อจําหนายในประเทศรอยละ 90 เปนเวลา 3 ป หรือจนกวาจะมีผูผลิตวัตถุดิบ

ในประเทศ 

แผนการสงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบบัที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) 

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ในฐานะหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่

เสนอแนะนโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไดกําหนดแผนการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งมียุทธศาสตรที่เก่ียวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมดานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก 1) ยุทธศาสตร

สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการดําเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 2) ยุทธศาสตร

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย 3) ยุทธศาสตรสงเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเติบโตอยางสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่ และ 4) ยุทธศาสตรเสริมสราง

ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

ทั้งนี้ ทิศทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระยะ 5 ปตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) จะมุงเนนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมใหเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน โดยการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันทั้งในเชิงคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ การสรางสรรคและนวัตกรรมใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจรายยอย 

กระตุนใหเกิดการรวมตัวและเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ เนนการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยคํานึงถึงปจจัยดานสังคม 

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และเอกลักษณของแตละพื้นที่ ในดานการเสริมสรางศักยภาพเพื่อเตรียมพรอมสูการ

รวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเปดเสรี จะมุงเนนการสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานและการสรางสภาพแวดลอม

ใหเอ้ือตอการคาและดําเนินธุรกิจระหวางประเทศ  

สําหรับสาขาธุรกิจเปาหมายตามแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมฉบับที่ 3 (พ.ศ.

2555-2559) จะมุงเนนสงเสริมสาขาธุรกิจที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปนสาขาธุรกิจที่สรางประโยชนและรายไดให

ประเทศไดมาก และใชวัตถุดิบในประเทศ เปนสาขาธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแขงขันและเปนวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม สาขาธุรกิจใหมที่มีโอกาสในอนาคต (New Wave) เปนสาขาธุรกิจที่ตอบสนองตอ

นโยบายสําคัญของรัฐ เชน นโยบายการกระจายรายได การสรางงาน สรางอาชีพ การสรางความไดเปรียบ

ทางการแขงขันจากการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการ เปนสาขาธุรกิจที่คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดลอม 

และสรางความสมดุลในสังคม และเปนสาขาธุรกิจที่ดํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ซึ่งจากเกณฑการ

คัดเลือกกลุมเปาหมายขางตน สามารถระบุสาขาธุรกิจที่ไดรับความสําคัญเปนพิเศษไดดังนี้ 

• กลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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• กลุมอุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป 

• กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค 

• กลุมธุรกิจการคาปลีกและคาสง 

• กลุมธุรกิจบริการและทองเที่ยว 

แผนที่นําทางแหงชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2555) และระยะ 

ที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) 

การสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจากภาครัฐ ที่ผานมาไดมีการริเร่ิมโดยสํานักงานนวัตกรรม

แหงชาต ิกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการแผนที่นําทางแหงชาติการ

พัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2555) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 และมีมติ

เห็นชอบแผนที่นําทางแหงชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) เมื่อวันที่ 

28 ธันวาคม 2553 ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณ 1,800 ลานบาท เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของ

ประเทศในเชิงปฏิบัติใหเห็นผลเปนรูปธรรม นอกจากนี้ เพื่อการสงเสริมใหประเทศไทยเปน ศูนยกลาง

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 มอบหมายให

กระทรวงพลังงานเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย พิจารณาจัดตั้งกลไกเพื่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยบูรณาการการทํางานรวมกับภาคเอกชนในการกําหนดนโยบาย มาตรการ

สงเสริมและเลือกจังหวัดตนแบบที่มีความเหมาะสมตามลักษณะการจัดเขตพื้นที่  และมอบหมายให

กระทรวงการคลังเปนเจาภาพ รวมกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จัดทําขอเสนอมาตรการการคลังเพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

กลาวโดยสรุป นโยบายและแผนยุทธศาสตรสงเสริม SMEs ดานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่มีอยูใน

ปจจุบันในประเทศไทย ถึงแมจะมีมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหกระทรวงพลังงานเปนหนวยงานหลักในการ

ดําเนินการรวมกับกระทรวงที่ เ ก่ียวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย และเห็นชอบแผนที่นําทางแหงชาติการพัฒนา

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและมีมาตรการสงเสริมการลงทุนเพิ่มเติมจากทางบีโอไอ แตยังคงขาดการจัดทํา

แผนแมบทรองรับในเชิงบูรณาการ ขาดความตอเนื่อง และขาดหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบหลักที่คอยกําหนด

ทิศทางและดูแลในภาพรวม (ปจจุบันสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติไมไดรับผดิชอบและใหการสงเสริมอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพแลว) รวมถึงการสนับสนุนมาตรการการเงิน และกําหนดรูปแบบและจัดตั้งกลไกขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่ชัดเจนและเปนรูปธรรมเพียงพอที่จะผลักดันและยกระดับใหประเทศไทยเปน

ศูนยกลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
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บทท่ี 3 

นโยบายดานการสงเสริมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

ในตางประเทศ และความรวมมือระหวางประเทศ 
 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ Small and Medium Enterprise (SMEs) เปนโครงสรางที่

สําคัญของการพัฒนาประเทศในหลายประเทศ ทั้งประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่กําลังพัฒนา โดยเฉพาะ

ประเทศไทยเองมีสัดสวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่จดทะเบียนแลวในป 2557 อยูที่รอยละ 99.7 

ของผูประกอบการทั้งหมด 0

4 จึงถือไดวา SMEs เปนรากฐานที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศสวนใหญ 

สําหรับการศึกษาทบทวนขอมูลนโยบายและแผนยุทธศาสตรการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ดานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในตางประเทศจะมุงเนนกลุมประเทศในเอเชียเปนหลัก เนื่องจากมีสภาพ 

ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนลักษณะทางดานวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกับบริบทของประเทศไทย ไดแก ประเทศ

สิงคโปร ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย ไตหวัน เปนตน 

3.1  นโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน SMEs ของประเทศสิงคโปร 

ระบบเศรษฐกิจของสิงคโปรเปนแบบเปดที่ มีภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ เขมแข็ง โดย

ภาคอุตสาหกรรมที่สําคัญประกอบดวย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ผลิตอุปกรณขุดเจาะน้ํามันดิบ กลั่นน้ํามัน

เชื้อเพลิง แปรรูปยางและทําผลิตภัณฑยาง ผลิตอาหารแปรรูปและเคร่ืองดื่ม และอุตสาหกรรมที่ ใช

เทคโนโลยีชีวภาพ สวนภาคบริการที่สําคัญประกอบดวย บริการดานการเงิน การคา การกอสราง การบริการซอม

เรือ และการบริการธุรกิจทั่วไป 

ในป 2558 ประเทศสิงคโปรมีจํานวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 188,000 วิสาหกิจ คิด

เปนรอยละ 99 ของจํานวนวิสาหกิจทั้งหมด 1

5 ซึ่ง SMEs เปนตัวขับเคลื่อนหลักในระบบเศรษฐกิจ กอใหเกิด

มูลคาเพิ่มทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเปนมูลคา 57.5 พันลานดอลลารสิงคโปรหรือคิดเปนรอยละ 47 

นอกจากนี้ SMEs ยังกอใหเกิดการจางงานจํานวน 779,096 ราย คิดเปนรอยละ 70 ของการจางงานทั้งหมดใน

ประเทศ 

นโยบายดานเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร เนนการดําเนินนโยบายดานการผลิตสินคาอุตสาหกรรม 

การสงเสริมงานดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาเทคนิคการผลิตดานอวกาศ ปโตรเลียม ปโตรเคมี เคมีภัณฑ 

เภสัชภัณฑ อิเล็กทรอนิกส และ Precision Engineering โดยมุงเนนการผลิตสินคาที่ทํามูลคาเพิ่มไดมาก และ

ตองการใหประเทศเปนศูนยกลางของธุรกิจประเภทตางๆ เชน ธุรกิจบริการ การคมนาคมขนสงและโลจิสติกส

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มุงพัฒนาใหเปนธุรกิจ

                                   
4  ที่มา: ฐานขอมูลของสํานกังานสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม, สืบคน สิงหาคม 2559 
5  ที่มา: นโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนสิงคโปร ดานเศรษฐกิจ, 30 มีนาคม 2016, ออนไลน: http://www.asean 

thai.net/ewt_news.php?nid=5504&filename=aseanknowledge 
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ขนาดใหญในอนาคต โดยอุดหนุนดานการวิจัยและพัฒนา และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปรับปรุงเคร่ืองจักรในการ

ผลิตโดยเฉพาะการผลิตสินคาคอมพิวเตอร เคร่ืองมือสื่อสาร รวมทั้งการเนนดานการเพิ่มผลิตภาพของ SMEs โดย

สงเสริมและสนับสนุน SMEs ใหเขาสูกระบวนการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศทางธุรกิจ 

หนวยงานหลักดาน SMEs ไดแก “SPRING “ Standards, Productivity and Innovation Board of 

Singapore หรือคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภาพและนวัตกรรมแหงประเทศสิงคโปร มีหนาที่สงเสริมผลิตภาพ

และขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรเพื่อความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของสิงคโปร SPRING มีการ

ประสานงานกับภาคสวนตางๆ ในการใหความชวยเหลือวิสาหกิจในดานการเงิน ดานบริหารจัดการ เทคโนโลยี

และความทันสมัยตางๆ รวมทั้งชวยเหลือดานการเขาสูตลาดของผลิตภัณฑและบริการใหม ตลอดจนการสงเสริม

มาตรฐานและคุณภาพสากลเพื่อใหสินคาและการบริการของสิงคโปรสามารถเขาสูตลาดตางประเทศไดและเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

3.2  นโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน SMEs ของประเทศญี่ปุน 

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของญี่ปุนเปนแบบ Pick Up Winners ซึ่งรัฐบาลมีบทบาทสงูในลกัษณะ 

Active State แนวนโยบายการพัฒนา SMEs จะใหความชวยเหลือ SMEs ทุกดาน และเนนที่จะชวยเหลือธุรกิจ

ขนาดเล็ก ทั้งในดานเทคโนโลยี ทางดานการเงิน การพัฒนาทักษะตางๆ การใหคําปรึกษา การสงเสริมใหมีการ

รวมตัวกันเปนสหกรณและกลุมตางๆ รวมทั้งการชวยเหลืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก และการใหความชวยเหลือ 

SMEs ในชวงที่มีภัยพิบัติตางๆ รวมทั้งในสวนของการพัฒนาเทคโนโลยี ขาวสารขอมูลนั้น สวนใหญจะดําเนินการ

โดยรัฐบาล ซึ่งใชงบประมาณจํานวนมาก โดยเปนการดําเนินการรวมกันระหวางรัฐบาลสวนกลางกับรัฐบาล

ทองถ่ิน ซึ่งมีหนวยงานตางๆ รองรับ แตหากจะศึกษาในรายละเอียด จะพบวามาตรการทางการเงินเปนมาตรการ

ที่ถูกนํามาใชและมีหนวยงานที่เก่ียวของมากที่สุด ไมวาจะเปนหนวยงานที่เก่ียวกับการฝกอบรมตางๆ หรือการ

พัฒนาประสิทธิภาพSMEs ทุกหนวยงานจะมีสวนที่เก่ียวของกันทางการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการ

ประกันสินเชื่อ 

มาตรการพัฒนา SMEs ของญี่ปุนประกอบดวยกลุมมาตรการ 5 กลุมคือ 1) มาตรการดานการเงินและ

การลงทุน ประกอบดวย มาตรการดานสินเชื่อ สินเชื่อระยะยาวเพื่อการปรับโครงสรางกิจการ สินเชื่อเพื่อ

วิสาหกิจรายยอย (Small Enterprises) และสินเชื่อเพื่อสรางแรงจูงใจในการรวมกลุม 2) มาตรการดานการ

รวมกลุมเพื่อสงเสริมการลงทุนในธุรกิจใหม โดยสนับสนุนการเงินโดยตรง และทางออมผาน Venture Capital 

Companies และ Business Matching 3) มาตรการดานการคํ้าประกันสินเชื่อ เพื่อให SMEs สามารถเขาถึง

แหลงเงินทุนไดงายข้ึน โดยมีระบบประกันสินเชื่อ (Credit Guarantee) 4)  มาตรการดานการคลังและภาษี

เพื่อใหแรงจูงใจและลดภาระภาษีแก SMEs และสนับสนุนให SMEs ไดรับการจัดซื้อจัดจางจากภาครัฐ และ  

5) มาตรการดานการรับชวงการผลิต การเชื่อมโยงธุรกิจ เนนการใหความชวยเหลือและเปนตัวกลางในการทํา 

Business Matching ดูแลสรางความเปนธรรมในระบบ Sub-Contract ใหบริการฐานขอมูลแก SMEs ผูซื้อ-ผูขาย 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ และการจัดการ เพื่อใหความชวยเหลือในดานแหลงเงินทุน 

พัฒนาบุคลากร Technology Center ในระดับทองถ่ิน Patent Center และ Business Incubation Center  

สนับสนนุบทบาทของเอกชน สนับสนุนการใช IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มาตรการดานการรวมกลุม 
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(Cluster) ใหแรงจูงใจดวยสินเชื่อ การคํ้าประกันสินเชื่อ สงเสริมการรวมเปนเขตการคาของ SMEs สงเสริมบทบาท

ของสมาคม สหกรณ มาตรการดานการตลาด 

นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุนยังไดออกพระราชบัญญัติกฎหมายสงเสริมการใชสินคาและบริการที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม และพระราชบัญญัติกฎหมายการนํากลับมาใชอีกฉบับแกไขในป 2544 เพื่อเปนการสนับสนุนการพัฒนา

ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ โดยตองการใหบริษัทนําผลิตภัณฑของตนกลับมาใชอีก ลดวัสดุที่ใชและเพิ่มอายุ

ผลิตภัณฑเพื่อลดปริมาณของเสียและใชซ้ําบางชิ้นสวนจากผลิตภัณฑที่นํากลับมาใชอีกซึ่งบริษัทชั้นนําในญี่ปุน

โดยเฉพาะบริษัทธุรกิจหลัก เชน โซนี่ พานาโซนิค โตชิบา ตางใชพลาสติกบรรจุภัณฑที่ทําจากพลาสติกชีวภาพ

โดยเฉพาะผลิตภัณฑสําหรับผลิตวัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร แผนซอฟตแวรประเภทตางๆ โดยมีฉลากระบุใหผูบริโภค

ทราบและสรางจิตสํานึกที่ดีในการมีสวนรวมรักษาสิ่งแวดลอม 

3.3  นโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน SMEs ของประเทศเกาหลีใต 

ในป 2555 ประเทศเกาหลีใตมีบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมคิดเปนรอยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมด 

(SMEs มีจํานวนประมาณ 3,000,000 ราย) มีการจางงาน คิดเปนรอยละ 88 (ลูกจางมีจํานวนประมาณ 13 ลานคน) 

ของการจางงานทั้งหมดของประเทศ2

6 มาตรการในการสงเสริม SMEs ของเกาหลีใต จะมีลักษณะพิเศษ 2 ประการ 

คือ ประการแรก เกาหลีใตมีการกําหนดสิทธิพิเศษในการลดหยอนภาษี สําหรับการลงทุนและในการทํา R&D สําหรับ 

SMEs ประการที่สอง มาตรการดานภาษีที่ประเทศเกาหลีใตใชในการสงเสริม SMEs ลวนแตผูกโยงเขากับการ

ยกระดับมาตรฐานในการผลิตหรือนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs ในระยะยาว 

หนวยงานที่มีสวนเก่ียวของกับนโยบายสําหรับ SMEs เกือบทั้งหมดในเกาหลีใต คือ Small and Medium 

Business Administration (SMBA) ซึ่งเปนหนวยงานภายใตกระทรวงเศรษฐกิจฐานความรู โดยการสนับสนุนทาง

การเงินเพื่อการวิจัยและพัฒนาสําหรับ SMEs โดย SMBA ไดทําโปรโมชั่นนวัตกรรมเทคโนโลยีของ SMEs ใหเปนหนึ่ง

ในนโยบายที่สําคัญที่สุด เชน โปรแกรม “Inno-Biz” (Innovative Business) ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตและ

ศักยภาพของ SMEs ในการแขงขันทางเทคโนโลยี 

ประเทศเกาหลีใตไดมีการวางนโยบายสนับสนุน SMEs อยางเปนรูปธรรม มีหนวยงานและสถาบันตางๆ 

ที่คอยรองรับและดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ทําใหเกาหลีใตสามารถพัฒนาจากประเทศที่ดอยพัฒนามา

เปนประเทศหนึ่งที่มีความบทบาทสําคัญอยางยิ่งกับเศรษฐกิจโลก โดยนโยบายที่สําคัญไดแก 1) นโยบายดานการ

สรางธุรกิจใหม (Biz-Start-Ups) เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลในการสรางธุรกิจใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจ

ที่มีแนวคิดสรางสรรคใหม เพื่อที่กระตุนใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม โครงการที่สําคัญไดแก การจัดตั้งศูนย

บมเพาะธุรกิจ (Business Incubator) ข้ึนในมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อชวยเหลือ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม หลักสูตรการเร่ิมตนธุรกิจ (Start-Up Course) เพื่อที่จะใหความรูแกผูที่

ตองการจะเปนเจาของกิจการ หรือกิจการที่เพิ่งเร่ิม กอตั้งชมรมผูประกอบการ (Entrepreneur Club) ซึ่ง SMBA 

จะใหการสนับสนุนทั้งดานการเงิน และการฝกอบรมแกชมรม ซึ่งจะถูกจัดตั้งข้ึนในมหาวิทยาลัย 2) นโยบายดาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดย SMBA ไดผลักดันโครงการตางๆ ข้ึนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เชน  

                                   
6 ที่มา: SME Internationalization, สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.), 2555 
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On-site Work Condition Improvement Program การลดอุปสรรคการทํางาน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ

พนักงานในธุรกิจ SMEs เชน การปรับปรุงสถานที่ทํางานใหมีอุณหภูมิที่เหมาะสม มีภูมิทัศนที่ดีและมีความ

ปลอดภัยในการทํางาน เปนตน โครงการ SMEs Experiencing Program for College Students เปนโครงการ

ที่สรางเสริม และสนับสนุนใหเยาวชนมีความเขาใจและเตรียมความพรอมเพื่อเปนเจาของกิจการ 

นอกจากนี้ ประเทศเกาหลีใตยังมีกฎหมายสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนา SMEs ไวเปนการเฉพาะโดย

การวางกรอบสําหรับ SMEs ที่อยูในขายที่จะไดรับการสนับสนุนและสงเสริมจากภาครัฐบาล กฎหมายที่สําคัญ 

ไดแก Framework Act for SMEs in Korea (1966) SMEs Promotion Act (1978) SMEs Start-UpSupport 

Act (1986) Special Measures on Venture Business Support (1997) และฉบั บ ใหม ล า สุ ด คื อ  Act to 

Foster One Person Creative Corporations (2011) นอกจากนี้ยังมีกฎหมายเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางของ

รัฐบาล คือ SMEs Product Procurement Promotion Act (1981) และกฎหมายเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง

บริษัทขนาดใหญและขนาดเล็ก ซึ่งกฎหมายเหลานี้ไดกําหนดนิยามของ SMEs ไวเปนการเฉพาะ 

3.4  นโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน SMEs ของไตหวัน 

ไตหวันไดแบบอยางการพัฒนา SMEs มาจากประเทศญี่ปุน โดยนโยบายการพัฒนา SMEs ของไตหวัน

เปนแบบ Top-Down โดยกระทรวงเศรษฐกิจจะเปนผูกําหนดแนวทางในการพัฒนาและพรอมจัดสรรเงินให โดย

ใหความสําคัญกับ SMEs ที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงในอุตสาหกรรมเปาหมายกับการ upgrade ประสิทธิภาพการผลิต

และการจัดการ SMEs ในอุตสาหกรรมทั่วไปการใหความชวยเหลือของรัฐ เชน มาตรการทางการเงินและการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย รัฐจะเขามาชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาความลมเหลวของกลไกตลาด (market failure) 

สําหรับการจัดตั้ง SMEs หรือ SME ซึ่งมีศักยภาพในอนาคตการดําเนินนโยบายทางการคลัง เชนการลดหยอน

ภาษีตางๆ ทั้ง SME และวิสาหกิจขนาดใหญจะไดประโยชนเทาเทียมกัน และมีกฎหมายสงเสริม SME นอยมาก 

เชน สถาบันประกันสินเชื่อ ซึ่งการประกันสินชื่อเปนมาตรการที่ประเทศไตหวันประสบความสําเร็จ 

การพัฒนา SMEs ของไตหวันมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนพลวัต (Dynamic) ทั้งนี้เพราะการใชระบบให

เอกชนเขาดําเนินการจะสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนสวนหนึ่งซึ่งทําใหนโยบายประสบ

ความสําเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศ สวนในเร่ืองทางดานการเงนินั้น ไตหวันใชการ

ประกันสินเชื่อเปนหลัก แลวใหธนาคารเอกชนเปนผูปลอยกูโดยไมมีการตั้งสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา SMEs 

โดยเฉพาะการพัฒนา SMEs ของประเทศไตหวัน เปนแนวทางที่มีบทบาทของรัฐสูงในระยะแรก แตในระยะหลัง

รัฐบาลเปนผูกํากับดูแลและใหเอกชนเขามาประมูลเพื่อทําโครงการพัฒนา SMEs ตางๆ ซึ่งเปนแนวทางที่นาจะมี

ความเหมาะสมกับโครงสรางของการบริหารประเทศที่รัฐบาลมีบทบาทไมสูงเทากับประเทศญี่ปุน และไมมีกลไกที่

ดูแลอยางทั่วถึง 

3.5  นโยบายและแผนยุทธศาสตรดาน SMEs ของประเทศมาเลเซีย 

ประเทศมาเลเซียไดกําหนดนโยบายวิสัยทัศนแหงชาติ หรือ National Vision Policy : NVP ซึ่งมีการ

สรางเปาหมายในการสรางมาเลเซียใหเปน “ประเทศที่มีความยืดหยุนคงทนและมีความสามารถในการแขงขัน 

(Resilient andCompetitive Nation)” โดยมีสาระสําคัญ คือ ลดความสําคัญของการลงทุนที่ทําใหเกิดการ
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เจริญเติบโตที่ไมยั่งยืนและไมมีประสิทธิภาพลง และใหความสําคัญตอประเด็นใหมคือ การเติบโตที่ตั้งอยูบน

พื้นฐานของประสิทธิภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity) โดยจะเนนการลงทุนที่มีการคนควา

และวิจัยและเทคโนโลยีสูง เพื่อเปาหมายที่จะผลักดันใหมาเลเซียเปนประเทศพัฒนาแลวใหไดในป 2563 

การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศมาเลเซียดําเนินการอยูบนพื้นฐานหลัก 3 

ประการ ประการแรก คือ  การเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับโครงสรางพื้นฐาน ทั้งทางกายภาพ การบริหาร

ขอมูล และการปฏิบัติการ โดยการออกขอกําหนดและออกกฎหมาย หรือแกไขเพิ่มเติมแนวปฏิบัติมาตรฐาน การ

ออกใบอนุญาต และแรงจูงใจทางการเงิน เพื่อกําหนดแนวทางของกิจกรรม และการดําเนินงานของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมและธุรกิจรายใหม ประการที่สอง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่งเปนนโยบายหรือโครงการที่จะเพิ่มความรูความชํานาญและความสามารถ

ของวิสาหกิจและลูกจาง เพื่อเสริมสรางความสามารถในการพัฒนาและการแขงขัน ไดแก การพัฒนาธุรกิจราย

ใหม การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริการใหคําปรึกษา การสงเสริมเทคโนโลยี การพัฒนาสินคา การตลาด และ

การสงเสริมการขายตางๆ และประการที่สาม คือ การสงเสริมความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐาน กฎระเบียบที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพของประเทศในทวีป

อเมริกาและกลุมประเทศยุโรป ที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความตื่นตัวดานพลาสติกชีวภาพทั้งดานนโยบาย

การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและการสรางผลิตภัณฑเพื่อเรงรัดใหเกิดการทดแทนพลาสติกทั่วไปอยางรวดเร็ว

โดยมีข้ันตอนที่มีทิศทางอยางชัดเจน อาทิ กลุมประเทศสหภาพยุโรป European Commission ไดกําหนด 

กลยุทธเพื่อการเติบโตทางนวัตกรรมที่ยั่งยืนสําหรับ Bioeconomy for Europe โดยในป 2549 กลุมประเทศ

สหภาพยุโรปที่ไดออกมาตรการเพื่อบังคับใหรถยนตในกลุมสหภาพยุโรปตองประกอบไปดวยชิ้นสวนที่สามารถใช

ซ้ําหรือนํากลับมาใชใหมไดไมนอยกวารอยละ 85 โดยน้ําหนักและมีการออกมาตรฐานรับรองการยอยสลายได

อยางสมบูรณ หรือที่เรียกวา Composable ใหมีการประทับบนสินคาเพื่อใหผูบริโภคมั่นใจวาพลาสติกนั้นยอย

สลายไดภายใน 12 สัปดาห ซึ่งเปนในแนวทางเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาไดออก National Economy Blueprint 

ในป 2555 ในการกําหนดกลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) โดยตั้งเปาใหมีการใชผลิตภัณฑ

มวลชีวภาพจากรอยละ 12 ในป 2553 เปนรอยละ 20 ในป 2563 และในป 2550 รัฐซานฟรานซิสโกไดผาน

กฎหมายหามใชถุงพลาสติกที่ไมสามารถยอยสลายไดโดยจะเร่ิมบังคับใชกับซุปเปอรมารเก็ตขนาดใหญและราน

ขายยา 

กลาวโดยสรุป ยังไมมีนโยบายและแผนยุทธศาสตรสงเสริม SMEs ในตางประเทศประเทศใดที่

สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเปนการเฉพาะเจาะจงหรือมีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม

พลาสติกชีวภาพที่ชัดเจน เชนเดียวกับในกรณีของประเทศไทยที่แมมีการเห็นชอบแผนที่นําทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ แตยังคงขาดการจัดทําแผนแมบทรองรับในเชิงบูรณาการ ขาดความตอเนื่อง

กําหนดรูปแบบและจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม นอกจากนี้ 

นโยบายและแผนยุทธศาสตรของทั้งในและตางประเทศสวนใหญจะเปนในลักษณะการสงเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมในภาพรวม ไมไดมุงเนนหรือมีมาตรการสนับสนุน สงเสริม SMEs แยกใหเห็นอยางชัดเจน เปน

รูปธรรม อยางไรก็ตาม จะมีกฎ ระเบียบ มาตรการทางดานผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพที่คอยกํากับควบคุมให
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ประเทศผูผลิตและสงออกพลาสติกชีวภาพตองปฏิบัติตาม และผานเงื่อนไขกําหนดกอนจึงจะสามารถจําหนาย

สินคาได 

3.6 แนวโนมสําคัญและผลกระทบจากความรวมมือระหวางประเทศดาน SMEs 

แนวโนมสําคัญและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับ SMEs ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจากความรวมมือ

ระหวางประเทศจะแสดงออกมาในเร่ืองของอุปสรรคทางการคาที่มิใชภาษี (Non-Tariff Barrier) ที่เปนผลจาก

ขอกําหนดมาตรฐาน กฎระเบียบที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพของประเทศคูคาที่นําเขาผลิตภัณฑที่

กําหนดข้ึน ซึ่งนับวันจะมีแนวโนมที่เขมงวดมากยิ่งข้ึน จากกระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนทั่วโลกที่จะ

นําไปสูการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคและการผลิตในทุกระดับ  

ทั้งนี้ ตัวอยางของมาตรฐาน กฎระเบียบที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพของตางประเทศที่

กําหนดข้ึนในปจจุบัน เชน การบังคับใหรถยนตในกลุมสหภาพยุโรปตองประกอบไปดวยชิ้นสวนที่สามารถใชซ้ํา

หรือนํากลับมาใชใหมได หรือกรณีของประเทศญี่ปุนที่กําหนดใหบริษัทตองนําผลิตภัณฑของตนกลับมาใชใหม 

เพื่อลดปริมาณของเสียและใชซ้ําบางชิ้นสวนจากผลิตภัณฑที่นํากลับมาใชอีก ซึ่งขอกําหนดมาตรฐาน กฎระเบียบ

เหลานี้เปนสิ่งที่ผูผลิตในประเทศหรือผูสงออกจากตางประเทศจะตองปฏิบัติตาม และสงผลตอตนทุนการผลิต 

รวมถึงคาใชจายที่ผูบริโภคตองแบกรับ 
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บทท่ี 4 

หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
 

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเปนอุตสาหกรรมใหมที่ใชเทคโนโลยีสูงซึ่งแตละบริษัทจะมีความเชี่ยวชาญ

ในเทคโนโลยีการผลิตที่เฉพาะตัวและมาจากหลากหลายอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนซัพพลายเออรจากภาค

การเกษตร บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งสวนมากมีธุรกิจอยูในกลุมเคมีภัณฑอาหารและการแพทย รวมถึงผูผลิต

เม็ดพลาสติกจากอุตสาหกรรมปโตรเคมี เคมีภัณฑและพลาสติก ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางผูเลนในหวงโซการ

ผลิตจึงมีความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจเปนอยางมาก ผูผลิตตนน้ําที่มาจากอุตสาหกรรมเคมีจําเปนตองทํา

วิจัยและพัฒนารวมกับบริษัทเทคโนโลยชีีวภาพไปพรอมๆ กับการเรียนรูกลไกราคาสินคาเกษตร ซึ่งแตกตางจาก

กลไกราคาของวัตถุดิบปโตรเคมี รวมถึงตองสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อรวบรวมวัตถุดิบทางการเกษตรเหลานั้น

ดวย ความเชื่อมโยงระหวางหวงโซการผลิตไมไดสําคัญตอการพัฒนาเทคโนโลยีและวัตถุดิบเทานั้น แตยังสําคัญตอ

การหาชองทางกระจายเม็ดพลาสติกชีวภาพไปสูผูแปรรูป และผูใชปลายทางที่อยูในหลากหลายอุตสาหกรรมดวย 

โครงสรางธุรกิจตลอดหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพประกอบดวย อุตสาหกรรมตนน้ํา

ที่เก่ียวของกับกระบวนการจัดหาและจัดเตรียมวัตถุดิบ อุตสาหกรรมกลางน้ําที่เก่ียวของกับการผลิตเม็ดพลาสติก

ชีวภาพ และอุตสาหกรรมปลายน้ําที่เก่ียวของกับกระบวนการคอมพาวดิ้ง (Compounding) และการข้ึนรูป

ผลิตภัณฑ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1  การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมตนนํ้าของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ 

อุตสาหกรรมตนน้ําของพลาสติกชีวภาพจะเก่ียวของกับกระบวนการจัดหาและจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อมา

ผลิตเปนกลูโคสเหลว โดยพืชที่เปนวัตถุดิบชีวมวลที่สามารถนํามาใชในการทําเปนสารตั้งตนสําหรับพลาสติก

ชีวภาพ แบงออกไดเปน 2 กลุมใหญ คือ 

- กลุมวัตถุดิบชีวมวลที่สังเคราะหไดแปง เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ขาวสาลี มันฝร่ัง เปนตน 

- กลุมวัตถุดิบชีวมวลที่สังเคราะหไดน้ําตาล เชน ออย 

กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบชีวมวลเปนกลูโคสนัน้ทําผานกระบวนการแซคคาริฟเคชั่นโดยเอนไซมเพื่อให

ไดกลูโคสเหลว ซึ่งปจจุบันมีบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีการแซคคาริฟเคชั่นเพื่อผลิตน้ําตาลกลูโคส

จากแปงที่ทําไดในระดับอุตสาหกรรม 

4.2  การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมกลางนํ้าของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ 

อุตสาหกรรมกลางน้ําของพลาสติกชีวภาพจะเก่ียวของกับการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ โดยมีเทคโนโลยี

ที่สําคัญที่เก่ียวของ 2 ข้ันตอนคือ  

- กระบวนการหมัก (Fermentation) โดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ คือ การนํากลูโคสเหลวไปหมักโดย

เชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราจะไดกรดแลคติก และข้ันตอนการเตรียมมอนอเมอรโดยการนําน้ําตาลไป

หมักดวยจุลินทรียที่เหมาะสมใหเกิดการสังเคราะหมอนอเมอรข้ึน 
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- กระบวนการพอลิเมอไรเซชั่น (Polymerization) คือ กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอรจาก 

โมโนเมอร จะได PLA หรือ PBS ซึ่งเปนพลาสติกชีวภาพหรือพอลิเมอรยอยสลายไดทางชีวภาพ 

ปจจุบัน ประเทศไทยมีการจัดตั้งโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด Polybutelene Succinate (PBS) 

โดยเปนการรวมทุนระหวาง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และมิตซูบิชิ เคมิคอล คอรปอเรชั่น ประเทศญี่ปุน ซึ่ง

ไดจัดตั้งบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม ซึ่งเปนโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนดิ PBS ขนาดกําลังการผลิต 2 หมื่น

ตัน/ป ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัดระยอง ขณะนี้โรงงานดังกลาวอยูระหวางการทดลองเคร่ืองจักร คาดวา

จะดําเนินการเชิงพาณิชยไดในเร็วๆ นี้ สวนการจัดตั้งโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ของกลุม Nature 

Works ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวาง บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล กับคารกิล ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ยังอยู

ระหวางรอการตัดสินใจจาก Nature Works ภายหลังจากภาครัฐเรงสงเสริมผลักดันใหไทยเปนศูนยกลาง

พลาสติกชีวภาพในภูมิภาค 

4.3  การวิเคราะหศักยภาพของอุตสาหกรรมปลายนํ้าของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ 

อุตสาหกรรมปลายน้ําของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพจะเก่ียวของตั้งแตกระบวนการคอมพาวดิ้งเปนเม็ด

พอลิเมอรจนถึงการข้ึนรูปผลิตภัณฑ ดังนี้ 

- กระบวนการคอมพาวดิ้ง (Compounding) เปนเทคโนโลยีที่สําคัญและจําเปนในการปรับสมบัติ

ทางกายภาพและทางกลใหพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ โดยการเติมสารเติมแตง (Additive) 

เชนพลาสติไซเซอร (Plasticizer) สารชวยผสม (Compatibilizer) ฟลเลอร (Filler) สารเสริมแรง 

(Reinforcing Agent) สารกอผลึก (Nucleating Agent) เปนตน เพื่อใหเขาใกลกับสมบัติเดนของ

พลาสติกที่มาจากปโตรเคมี 

- กระบวนการข้ึนรูปผลิตภัณฑ (Processing) จะเปนการนําเม็ดพอลิเมอรที่ผานกระบวนการคอมพา

วดิ้งและการผสมแลวมาข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑโดยกระบวนการข้ึนรูปตางๆ ไดแก การฉีด (Injection 

Molding) การอัดรีด (Extrusion) การเปาภาชนะกลวง (Blow Molding) การข้ึนรูปดวยความรอน 

(Thermoforming) การอัดข้ึนรูป (Compression Molding) เปนตน 

เนื่องจากที่ผานมา ประเทศไทยยังไมมีโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพเองในประเทศ การผลิตผลิตภัณฑ

พลาสติกชีวภาพที่ผานมาจึงเปนในลักษณะการนําเขาเม็ดพลาสติกชีวภาพจากตางประเทศมาผานกระบวนการ

ข้ึนรูปภายในประเทศ โดยใชเคร่ืองจักรเดิมที่มีอยูที่ใชสําหรับผลิตพลาสติกทั่วไป และมีบางบริษัทที่ริเร่ิมพัฒนา

เทคโนโลยีของตนเองโดยการเติมสารเติมแตงใหเหมาะสมกับการข้ึนรูปและการใชงานในการผลิตพลาสติก

ชีวภาพ เพื่อสรางโอกาสการสงออกตางประเทศและนํารองตลาดในประเทศ 

ทั้งนี้ จากการวิเคราะหหวงโซคุณคาของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพตั้งแตตนน้ําไปยังปลายน้ํา 

สามารถแสดงไดดังรูปที่ 4-1 
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4-3  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

รูปที่ 4-1 หวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมพลาสติกชวีภาพ 

 
ที่มา : แผนทีน่ําทางแหงชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชวีภาพ (พ.ศ. 2551-2555),  

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ(ปรับแตงโดยทีมที่ปรึกษา) 

การที่ประเทศไทยเปนผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลังอันดับ 1 ของโลก จึงมีศักยภาพและขอไดเปรียบ

ในดานปริมาณมันสําปะหลังที่จะนํามาใชเปนวัตถุดิบตนน้ําสําหรับการผลิตพลาสติกชีวภาพ ซึ่งปจจุบันเกือบ

ทั้งหมดถูกแปรรูปเปนผลิตภัณฑข้ันกลางในรูปของมันอัดเม็ด มันเสนและแปงดิบ ซึ่งมีมูลคาเพิ่มต่ําประมาณ 1 

เทาของมูลคาหัวมันสด (คิดเปนมูลคา 43,000 ลานบาท) แตหากมีการนําไปแปรรูปจนถึงผลิตภัณฑข้ันปลาย 

เชน พลาสติกชีวภาพ เด็กซทรินและแปงดัดแปร กลูโคสเหลว หรือผลิตภัณฑแปรรูปที่มีมูลคาสูง เปนตน จะ

กอใหเกิดมูลคาเพิ่มประมาณ 3.5 เทาของมูลคาหัวมันสด (คิดเปนมูลคา 76,000 ลานบาท) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ

จากพลาสติกชีวภาพเพียงอยางเดียวมีมูลคาสูงกวา 40,000 ลานบาท ดังแสดงในรูปที่ 4-2 

 

 

 

 

 

 

การจัดเตรียมวัตถุดิบ (Raw Material)

• แปง

• นํ้าตาล

การผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ

• การหมัก (fermentation)

• การพอลิเมอไรเซชัน (polymerization)

กระบวนการคอมพาวดิ้ง (Compounding) และการขึ้นรูปผลิตภัณฑ

• การเติมสารเติมแตง (additive)

• การขึ้นรูปผลิตภัณฑ (processing)
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รูปที่ 4-2 หวงโซมูลคาของมันสาํปะหลงั 

 

ที่มา : แผนทีน่ําทางแหงชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชวีภาพ (พ.ศ. 2551-2555),  

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ
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บทท่ี 5 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถของ 

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพและขอคนพบจากการเก็บขอมูล 

 
 ในบทนี้เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถในปจจุบันของอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพ ซึ่งขอมูลที่ใชวิเคราะหในบทนี้มีทั้งขอมูลที่มาจากเอกสาร รายงานวิชาการ และบันทึกตางๆ ที่ไดจาก

แหลงขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สํารวจ และการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นกับ

หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สมาคมผูประกอบการ และตัวแทนจากสถานประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม โดยในบทนีแ้บงรูปแบบการนําเสนอออกเปน 2 สวน ไดแก (1) การวิเคราะหสภาพแวดลอม

และขีดความสามารถของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ และ (2) ขอคนพบจากการสํารวจ สัมภาษณ และการจัด

สัมมนาระดมความคิดเห็น 

5.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมและขีดความสามารถของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

5.1.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของอุตสาหกรรม 

การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอกนี้ SWOT Analysis เปนเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ

ของอุตสาหกรรมซึ่งจะชวยกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน นอกจากนี้ยังวิเคราะหโอกาส

และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก (ดังตารางที่ 5-1) ตลอดจนผลกระทบที่มศัีกยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอ

การพัฒนาอุตสาหกรรม และเพื่อที่จะนําไปใชในการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนาในแตละ

อุตสาหกรรมตอไปการวิเคราะห SWOT มีองคประกอบดังนี้ 

ตารางที่ 5-1 แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

(Analysis of Internal Environment) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

(Analysis of External Environment) 

1) ประเมินจุดแข็ง (Strengths) 

2) จุดออน (Weaknesses) 

1) ประเมินโอกาส (Opportunities) 

2) ประเมิน อุปสรรคหรือขอจํากัดอันเกิดจากภาวะ

คุกคาม (Threats) 

• Strengths หรือจุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในของผูประกอบการที่เปนบวก ซึ่ง

ผูประกอบการสามารถนาํมาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงการ

ดําเนินงานภายในทีผู่ประกอบการทําไดด ี 
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• Weaknesses หรือจุดออน หมายถึง สถานการณภายในของผูประกอบการที่เปนลบและดอย

ความสามารถซึ่งผูประกอบการไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 

หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในที่ผูประกอบการทําไดไมดี  

• Opportunities หรือโอกาส หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวยใหการทํางานของ

ผูประกอบการบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินการขององคกร  

• Threats หรืออุปสรรค หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของผูประกอบการ

ไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอผูประกอบการ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง (Strength) 

และจุดออน (Weakness) พบวามีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) 

• มีธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกที่แขงขันไดในระดับโลก โดยประเทศไทยมีปริมาณการสงออก

ผลิตภัณฑพลาสติกสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน มีโรงงานผลิตภัณฑพลาสติกประมาณ 5,700 โรงงาน0

7 

สามารถรองรับการเปลี่ยนเปนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไดทันทีอยางครบวงจร 

• มีฐานบุคลากรวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพในระดับตนน้ําและกลางน้ํา มีบุคลกรวิจัยทางดานเคมี

สําหรับการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแปงดิบที่สกัดจากวัตถุดิบทางการเกษตร 

และมีบุคลากรวิจัยดานชีวภาพในการคัดเลือกสายพันธุจุลินทรียจากธรรมชาติ การปรับปรุงสาย

พันธุจุลินทรีย และการหมักกรดแลกติก การหมัก PHAs 

จุดออน (Weakness) 

• การผลิตพลาสติกชีวภาพในปจจบุันมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับการผลิตพลาสติกจากปโตรเลยีม 

เนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะตัวของพลาสติกชีวภาพไมวาจะเปนเทคโนโลยีการข้ึนรูปผลิตภัณฑ 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑสําเร็จรูป ตนทุนราคา หรือแมแตความพรอมในการยอมรับของผูบริโภค

สุดทาย ยังคงเปนอุปสรรคในการเติบโตของตลาดพลาสติกชีวภาพในปจจุบัน 

• ประเทศไทยยังไมมีโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพเองในประเทศ การผลิตในปจจุบันเปนเพียงการ

นําเขาเม็ดพลาสติกชีวภาพจากตางประเทศมีผานกระบวนการข้ึนรูปภายในประเทศ โดยใช

เคร่ืองจักรเดิมที่มีอยูที่ใชสําหรับผลิตพลาสติกทั่วไป 

• นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐยังไมชัดเจน ขาดความตอเนื่อง และไมมีหนวยงานเจาภาพ

รับผิดชอบดานพลาสติกชีวภาพที่ชัดเจน แมวาจะมีการเห็นชอบแผนที่นําทางแหงชาติการพัฒนา

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551-2555) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) 

                                   
7 ที่มา: ฐานขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมป 2557 ของสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) โดยใชรหัส 

TSIC 22210, 22220, 22230, 22291 และ 22299, สืบคนเมื่อ สิงหาคม 2559 
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5-3  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณ 1,800 ลานบาทแตไดรับงบประมาณจัดสรรจริงเพียง 373 ลาน

บาท1

8 ซึ่งเปนขอจํากัดตอการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เพื่อวิเคราะหหาโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Treats) 

สามารถสรุปผลการวิเคราะหดังนี้ 

โอกาส (Opportunities) 

• กฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและมาตรการดานสิ่งแวดลอมของตางประเทศจะมีความเขมงวด

มากข้ึนนําไปสูการเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคและการผลิตในทุกระดับ 

• ในอนาคตปริมาณการใชผลิตภัณฑพลาสติกจะมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน ทดแทนผลิตภัณฑปโตรเลียม 

โลหะ แกว ไม และแรที่จะมีแนวโนมลดลง เนื่องจากพลาสติกเปนสินคาที่มีราคาถูก น้ําหนักเบาทน

ความชื้น และสามารถข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑรูปรางตางๆ ไดงายกวาวัสดุชนิดอ่ืน 

อุปสรรค (Treats) 

• เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบางและผันผวนในปจจุบัน สงผลใหความตองการและราคาพลังงาน 

และวัตถุดิบปโตรเลี่ยมซึ่งจะยังคงอยูในระดับต่ําในอนาคตอันใกล ซึ่งมีผลกระทบตออุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพที่มีตนทุนที่สูงกวาพลาสติกทั่วไปในปจจุบัน 

5.1.2  การวิเคราะหขีดความสามารถในการแขงขัน 

ในการวิเคราะหสภาวะอุตสาหกรรมในปจจุบันของอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางจะนําแนวคิดปจจัยกดดัน

ทั้ง 5 (Five Forces for Competitiveness Creation) ซึ่งคิดคนโดย  Michael E. Porter (1980) มาประยุกตใช

ในการอธิบาย สภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมและคูแขงขัน ตลอดจนสภาพแวดลอมในการแขงขัน เพื่อนํามาใชใน

การวางแผนกลยุทธและปจจัยที่สําคัญตอการดําเนินธุรกิจ โดยแนวคิดปจจัยกดดันทั้ง 5 สามารถจําแนกไดดังนี้ 

1. อํานาจการตอรองของกลุมผูซื้อ 

 อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยสวนใหญจะเปนธุรกิจเก่ียวกับบรรจุภัณฑพลาสติก (เชน 

จาน แกว ชอน สอม ถุงชอบปง) ซึ่งมีมูลคาตอหนวยต่ํา ซื้อขายกันในปริมาณมาก อีกทั้งผูบริโภคยังสามารถเลือก

ซื้อผลิตภัณฑพลาสติกทั่วไปที่มีคุณสมบัติของสินคาไมแตกตางกัน และมีราคาถูกกวา จึงไมมีความภักดีในตรา

สินคา ผูบริโภคในอุตสาหกรรมพลาสติกจึงมีอํานาจการตอรองสูงกวาผูผลิต  

 

 

 

                                   
8 ที่มา: แผนที่นําทางแหงชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559), สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
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2. อํานาจในการตอรองของซัพพลายเออร 

วัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑพลาสติก คือ เม็ดพลาสติก ซึ่งปจจุบันในประเทศไทยยังไมมีโรงงานผลิตเม็ด

พลาสติกชีวภาพ จําเปนตองนําเขาเม็ดพลาสติกชีวภาพจากตางประเทศซึ่งมีราคาสูงกวาราคาเม็ดพลาสติกจาก

ปโตรเลียม และมีผูผลิตจํานวนไมมาก ทําใหซัพพลายเออรในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพมีอํานาจการตอรองสูง 

3. การคุกคามของผูประกอบการใหม 

ธุรกิจผลิตพลาสติกเปนธุรกิจที่ใชเงินลงทุนไมสูงมากนัก ประกอบกับเทคโนโลยีในการผลิตบรรจุภัณฑ

พลาสติกเปนเทคโนโลยีที่ไมซับซอน และไมถูกควบคุมหรือจํากัดปริมาณในการผลิต ทําใหอุตสาหกรรมพลาสติก

แขงขันกันที่ตนทุนตอหนวยการผลิตและผูประกอบการสามารถเขา-ออกจากอุตสาหกรรมไดโดยงาย ไมมีปญหา 

4. การคุกคามของสินคาทดแทน 

พลาสติกเปนวัสดุที่นิยมนํามาใชในปจจุบันเนื่องจากเปนสินคาที่มีราคาถูก น้ําหนักเบาทนความชื้น และ

สามารถข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑรูปรางตางๆ ไดงายกวาวัสดุชนิดอ่ืน เชน โลหะ แกว ไม กระดาษ 

5. การแขงขันทามกลางคูแขงที่มีอยู 

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยถึงแมปจจุบันจะมีจํานวนผูประกอบการไมมาก แต

ผลิตภัณฑสวนใหญจะเปนบรรจุภัณฑพลาสติกซึ่งมีมูลคาตอหนวยต่ํา ซื้อขายกันในปริมาณมาก อีกทั้งผูบริโภคยัง

สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑพลาสติกทั่วไปที่มีคุณสมบัติของสินคาไมแตกตางกัน และมีราคาถูกกวาและผูผลิต

ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพยังตองเผชิญกับจํานวนผูผลิตผลิตภัณฑพลาสติกทั่วไปที่มีอยูเปนจํานวนมากทําใหการ

แขงขันในอุตสาหกรรมพลาสติกอยูในระดับสูง 

5.2  ขอคนพบจากการสํารวจ สัมภาษณ และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 

5.2.1  สรุปผลการสํารวจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

การสํารวจผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมอุตสาหกรรมพลาสติกและพลาสติก

ชีวภาพ2

9 โดยใชวิธีการสุมสํารวจแบบปกติ (Normal Random Sampling) จํานวน 150 ราย มีขอคนพบประเด็น

สําคัญตางๆ ดังนี้ 

• ประเด็นดานขีดความสามารถในการแขงขัน พบวา ผูประกอบการสวนใหญเห็นวาผูประกอบการมี

ขีดความสามารถสูง  

• การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ มีความเห็นวาตองการ

ใหภาครัฐ มีการใหเงินสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา และควรมีการสงเสริมดานนโยบายและ

การใหสิทธิประโยชนทางภาษีเฉพาะกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ รัฐควรมีการกระตุนใหเกิดการ

                                   
9 จากขอจํากัดดานจาํนวนกลุมตัวอยางของผูประกอบการพลาสติกชีวภาพ ทําใหการสํารวจจะตองใชกลุมตัวอยางจากผูประกอบการพลาสติก

ทั่วไป (พลาสติกจากปโตรเคมี) รวมดวย ทั้งนี้ เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินงาน ความตองการ ตลอดจนแนวโนมการพัฒนาผลิตภัณฑให

สามารถผลิต หรือจําหนายพลาสติกชีวภาพในอนาคต 
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เขาถึงบริการ การสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ รวมทั้งควรมี

การสรางทัศนคติการยอมรับในผลิตภัณฑของผูบริโภค 

• ประเด็นที่มีความนาสนใจเปนพิเศษคือ การฝกอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญ

สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีประเด็นของการจัดซื้อและจัดหา

วัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาไมเกินกวาคูแขงขัน 

• ปจจัยความสําเร็จของธุรกิจของ SMEs ดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพจะพบวา ผูประกอบการ

สวนใหญใหความสําคัญกับโครงสรางตนทุน (Cost Structure) ในขณะเดียวกัน ประเด็นดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT and Innovation) ก็ถือเปนสิ่งสําคัญมากที่สุด และในการ

จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) อยางไรก็ดี จากการสํารวจพบวาผูประกอบการพลาสติก

สวนมากไมมีแผนที่จะปรับเปลี่ยน/เพิ่มการผลิตใหเปนผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพในอนาคต โดยให

ความเห็นวารัฐบาลมีความจําเปนตองกระตุนกระแสความใสใจและอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งตอง

เตรียมในสวนของความพรอมและความเชี่ยวชาญของบุคลากรวิจัยและพัฒนา 

• ประเด็นปญหาหลักที่เก่ียวกับผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ พบวา จํานวน ความรูความเชี่ยวชาญของ

บุคลากรเปนปญหามากที่สุด รองลงมา คือ ปญหาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจเฉพาะของ

แตละกิจการ ตามดวยการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ ประเด็นปญหาที่พบจะมีสวนเก่ียวของกับ

การจัดหา จัดเตรียมวัตถุดิบ และปญหาที่เก่ียวกับชองทางการตลาดและประชาสัมพันธ รวมถึงการ

ขาดหองปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน 

• ประเด็นปญหาที่เก่ียวของกับโครงสรางพื้นฐาน พบวา ผูประกอบการเจอปญหาที่เก่ียวของกับ

จํานวนความรูความเชี่ยวชาญของบุคลากร รองลงมาคือ กระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การ

เขาถึงการสนับสนนุทางการเงิน ปญหาดานการขาดแคลนหองปฏิบัติการทดสอบ รวมถึงปญหาดาน

กฎระเบียบ มาตรฐาน ขอบังคับ การวิจัยและพัฒนา และฐานขอมูลประกอบการดําเนนิธรุกิจ 

5.2.2  สรุปผลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

การศึกษานี้ไดจัดทําการสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยมีประเด็น

คนพบที่สําคัญ 3 ประเด็น ดังสรุปไดดังนี้ 

1) ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับพลาสติกชีวภาพ และศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก

ชีวภาพของผูประกอบการ ที่ยังมีความเขาใจไมครอบคลุมทั่วถึงทั้งกระบวนการผลิต ตลอดจน

ที่มาของพลาสติกชีวภาพ 

2) ดานการตลาดพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยยังไมกวางขวาง ยังไมมีกลุมตลาดที่ชัดเจน รวมทั้ง

สินคาที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพมีราคาตนทุนที่สงูกวาพลาสติกจากปโตรเลียม ทําใหผูบริโภคไมมี

แรงจูงใจในการหันมาใชพลาสติกจากชีวภาพเทาที่ควร 

3) ดานกระบวนการคัดแยก ทิ้งขยะ และการแปรรูป นํากลับมาใชใหมของพลาสติก และพลาสติก

ชีวภาพของประเทศไทย ยังขาดนโยบายที่สามารถบังคับใชไดอยางชัดเจน เนื่องจากพลาสติกจาก
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ปโตรเลียม และพลาสติกชีวภาพ มีกระบวนการแปรรูปนํากลับมาใชใหมในรูปแบบที่ตางกัน และ

ความแตกตางดังกลาวอาจสงผลกระทบตอกระบวนการคัดแยก แปรรูปขยะของทั่วทั้งประเทศได 

5.2.3 สรุปผลการสัมมนาระดมความคิดเห็นผูประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

ที่ปรึกษาไดทําการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็นรวมกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม ตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐ สมาคม และองคกรที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพ โดยมีสรุปสาระสําคัญเปนหัวขอดังนี้ 

1) ดานการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับพลาสติกชีวภาพ ไดแก ผูประกอบการบางสวนยังขาด

ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับพลาสติกชีวภาพ การขาดกระบวนการเรียนรู เสริมสรางทักษะในการ

ปฏิบัติจริงของกระบวนการข้ึนรูปพลาสติกชีวภาพ 

2) ดานเสริมสรางศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพของผูประกอบการ ไดแก 

อุตสาหกรรมตนน้ํา ในประเทศไมมีศักยภาพเพียงพอในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ การผลิต

ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพตองนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ (เม็ดพลาสติก) ที่มีราคาสูง 

เทคโนโลยี ตลอดจนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร รวมทั้งองคความรูของบุคลากรภายในประเทศยังตอง

ไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใหมีศักยภาพเพียงพอในการผลิตพลาสติกชีวภาพ 

3) ดานการสรางความตองการของตลาดและผูบริโภค ไดแก ผูบริโภคยังไมตระหนักถึงความสําคัญของ

การใชพลาสติกชีวภาพเทาที่ควร เนื่องจากตนทุนที่ใชในการผลิตมีราคาสูง สงผลใหผูบริโภคตองซื้อ

ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพในราคาแพง ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพมีขอจํากัดในการใชงานที่ยังไม

กวางขวาง อาจใชไดเพียงบรรจุภัณฑอาหาร ไมสามารถนํามาใชกับผลิตภัณฑที่ผูบริโภคตองการ

ความคงทนได เชน ตะกราผลไม ถังใสน้ําแข็ง ฯลฯ 

4) ดานทิศทางการนําพลาสติกชีวภาพกลับมาใชใหม ไดแก ความไมชัดเจนในทิศทางการนําขยะ

พลาสติกกลับมาใชใหมของหนวยงานที่เก่ียวของ  

5) ดานการสนับสนุน การกําหนดนโยบาย และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ชัดเจนจากภาครัฐ 

ไดแก ขาดหนวยงานที่กําหนดมาตรฐานของการผลิต การพัฒนา ตลอดจนทิศทางในการเติบโตของ

อุตสาหกรรมพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพที่เปนรูปธรรม ขอมูลในการสนับสนุน และแหลงขอมูล

ที่มีประโยชนตอธุรกิจและผูประกอบการ ควรมีหนวยงานกลางที่เปนหนวยงานสนับสนุนการสราง

เครือขายทั้งภายในและตางประเทศ นโยบายสนับสนุนผูประกอบการพลาสติกชีวภาพ ตลอดจน

การใหสิทธิพิเศษทางภาษีกับผูประกอบการพลาสติกชีวภาพ 

6) ดานกระแสแนวโนมการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการดูแลสุขภาพ ไดแก พลาสติกชีวภาพสามารถ

ตอบโจทยของการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการดูแลสุขภาพไดเปนอยางดี 
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บทท่ี 6 

กรณีศึกษาตนแบบท่ีดี (Best practice) จากในและตางประเทศ 
 

Best  Practice คือ วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ กลาวถึงการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ ซึ่งเปนผลมาจากการนํา

ความรูไปปฏิบัติจริง แลวสรุปความรูและประสบการณนั้นเปนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง 0

10 กลาวไดอีกนัย

หนึ่งวาเปนแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จ หรือวิธีปฏิบัติที่นําองคกรไปสูความเปนเลิศ

และบรรลุจุดมุงหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศจะเปนกระบวนการไมใช

กิจกรรมหรือโครงการ แตจะประกอบดวยสวนตางๆ หรือเร่ืองที่รวมอยูในการปฏิบัติที่เปนเลิศ และจะตอง

สนับสนุนตอกระบวนการและการดําเนินงานขององคกร โดยวิธีปฏิบัตินั้นตองสามารถบอกไดวาเกิดจากปจจัยใด

เปนวิธีปฏิบัติที่ตอเนื่องและยั่งยืน 

ในการศึกษาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาตนแบบที่ดี (Best Practice) จําเปนตองกําหนด

แนวทางหรือกรอบการคัดเลือก (Criteria) บริษัทที่นํามาใชเปนกรณีศึกษา เพื่อเปนตนแบบสําหรับการถอด

บทเรียนหาปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อเปนแนวทางสําหรับการสนับสนุนและสงเสริมการ

พัฒนาเพื่อยกระดับ SMEs ในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง โดยทีมที่ปรึกษาไดกําหนดเกณฑในการคัดเลือกบริษัท

ตนแบบที่ดี ออกเปน 5 ดาน ดังนี้ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT and Innovation) บริษัทที่มีการประยุกตใชคอมพิวเตอร

และอุปกรณโทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ คนหา สงผาน และจัดดําเนินการขอมูลในองคกร จะชวยลด

ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เปนกิจวัตรลงและชวยวิเคราะหเนื้อหางานที่มีความซับซอนและใชเวลา

มากได นอกจากนี้  บริษัทที่มีการคิดคนนวัตกรรมเปนของตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ ไมวาการเปลี่ยนนั้นจะเปนการเปลี่ยนอยางถอน

รากถอนโคน หรือการพัฒนาตอยอด จะสงตอการพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถในการผลิต

ขององคกรใหเพิ่มมากข้ึน 1

11 โดยกิจการที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชกับองคกรและมีการ

พัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง จะสงผลใหองคกรมีขีดความสามารถในการแขงขันและเติบโตได

อยางยัง่ยืนในระยะยาว 

- การจัดซื้อและการจัดหาวัตถุดิบ (Raw material) การจัดซื้อ (Purchasing) และการจัดหา 

(Supply) เปนกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญมากของกิจกรรมโลจิสติก เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุสวนประกอบ 

ของใช และบริการที่จําเปนในการสรางผลิตภัณฑและใหบริการ กิจการที่มีการจัดซื้อและการจัดหา

วัตถุดิบจากในประเทศมากกวาที่จะนําเขาจากตางประเทศ จะไดเปรียบในเร่ืองของตนทุนการ

ขนสงและคุณภาพของวัตถุดิบ หรืออาจกลาวไดวา กิจการที่สามารถจัดซื้อวัตถุดิบไดในราคาไมเกิน

                                   
10 บูรชัย  ศิริมหาสาคร สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา จดหมายขาว KM ปที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจาํวันที่ 24 

พฤศจิกายน,2548 
11 Wikipedia.org. 2559. นวัตกรรม แหลงที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/A1, 9 พฤษภาคม 2559 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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กวาคูแขงขัน และทําการแสงหาสิ่งที่มีคุณคาที่ดีกวาในราคาที่ตองจายไป จะสงผลตอตนทุนในการ

ดําเนินการและรักษาฐานะการแขงขันใหกับบริษัท2

12  

- โครงสรางตนทุน (Cost Structure) โครงสรางตนทุนเปนบทสรุปของคาใชจายทั้งหมดที่เกิดข้ึนใน

การดําเนินธุรกิจ โดยหมายรวมถึงตนทุนทั้งหมดที่จะเกิดข้ึนในการดําเนินการตามรูปแบบธุรกิจที่

บริษัทกําหนด เชน ตนทุนการผลิต ตนทุนในการสรางคุณคาสินคา/บริการ ตนทุนในการรักษา

ลูกคา ตนทุนดานทรัพยากร ตนทุนในการใหบริการ เปนตน 3

13 กิจการที่มีการบริหารตนทุนไดดี 

(Cost Management) โดยตัดทอนสวนที่ไมจําเปนออกไป จะเปนตัวชี้วัดและบงบอกไดวาธุรกิจนัน้

จะมีโอกาสอยูรอดไดนานหรือไม 

- การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government Support) ทั้งในดานนโยบายและมาตรการสงเสริมจาก

ภาครัฐ และการใชประโยชนจากสิ่งอํานวยความสะดวกของภาครัฐ การเขารวมโครงการหรือขอรับ

การสนับสนุนของบริษัทเอกชน ซึ่งอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐจะไดรับ

สิทธิประโยชนหรือมีขอไดเปรียบในแงของตนทุนการดําเนินงาน องคความรู ตลอดจนศักยภาพใน

การแขงขันมากกวาอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่ไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

- แผนธุรกิจและการตลาด (Business Plan and Marketing) เปนเคร่ืองมือที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับ

กิจการที่แสดงถึงกิจกรรมตางๆ ที่ตองปฏิบัติในการลงทุนประกอบการตั้งแตจะผลิตสินคาและ

บริการอะไร มีกระบวนการปฏิบัติอยางไร ใชงบประมาณและกําลังคนเทาไร มีเปาหมายทาง

การตลาดและกลุมลูกคาอยางไร เพื่อใหเกิดเปนสินคาและบริการแกลูกคา และจะบริหารธุรกิจ

อยางไรจึงจะอยูรอด 4

14 ซึ่งกิจการที่มีแผนธุรกิจและการตลาดที่ดีจะทําใหผูประกอบการรูจุดออน 

จุดแข็งในธุรกิจ รวมทั้งรูและเขาใจรายละเอียดเก่ียวกับธุรกิจ เปาหมายทางการตลาด รวมทั้งหา

โอกาสพัฒนาธุรกิจไดในอนาคต ทั้งยังชวยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน 

สงผลใหกิจการประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตามเปาหมายที่กําหนด 

ในการศึกษาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกรณีศึกษาตนแบบที่ดี (Best Practice) ไดทําการคัดเลือกบริษัท

ที่นํามาใชเปนกรณีศึกษาทั้งในประเทศและจากตางประเทศ โดยคัดเลือกจากกิจการขนาดใหญที่ประสบ

ความสําเร็จจาก SMEs เพื่อเปนตนแบบสําหรับการถอดบทเรียนหาปจจัยแหงความสาํเร็จ (key success factor) 

และใชเปนแนวทางสําหรับการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับ SMEs ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ชีวภาพในอนาคต โดยในรายงานการศึกษานี้คัดเลือก บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เปน

กรณีศึกษาตนแบบที่ดีจากในประเทศ และเลือกบริษัท Minima Technology จํากัด (ไตหวัน) สําหรับกรณีศึกษา

ตนแบบที่ดีจากตางประเทศ 

                                   
12  สภาอุตสาหกรรม. เอกสารประกอบการบรรยาย “Purchasing : Logistics for SMEs”. แหลงที่มา : http://management. 

payap.ac.th/MG434/PPTSection5.PDF, 9 พฤษภาคม 2559 
13 สํานักประสานดานการตางประเทศ. การกําหนดกลยุทธธุรกิจดวย The business model Canvas. แหลงที่มา: 

http://www.sme.go.th/th/images/data/IA/download/A2BusinessModelCanvas.pdf, 9 พฤษภาคม 2559 
14 รัชกฤช คลองพยาบาล. แผนธุรกจิกับ SMEs ตอนแผนธุรกิจคืออะไร. แหลงทีม่า : http://www.sme.go.th/SiteCollection 

Documents/aticle03.pdf, 9 พฤษภาคม 2559   
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6.1 กรณีศึกษาตนแบบที่ดีจากในประเทศ 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท โบเทค (ประเทศไทย) จํากัด กอตั้งข้ึนใน

ป พ.ศ. 2521 ดวยทุนจดทะเบียน 2 ลานบาทในขณะนั้น ตอมาไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และไดรับการ

อนุมัติเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 โดยมีทุน

จดทะเบียนเพิ่มข้ึนเปน 100 ลานบาท และเรียกชําระแลว 80 ลานบาท ในปจจุบันบริษัทไดดําเนินธุรกิจผลิตและ

จําหนายผลิตภัณฑพลาสติก โดยมีผลิตภัณฑหลัก 3 ประเภท ไดแก หลอดดูดเคร่ืองดื่ม ถุงพลาสติกทั่วไป และ

ผลิตภัณฑอ่ืน สวนใหญจะเปนการผลิตสินคาตามคําสั่งและตามความตองการของลูกคา ซึ่งมีการสงออกมากกวา

ประมาณรอยละ 85 ของยอดขายรวม โดยมีลูกคาอยูในเกือบทุกทวีป ไดแก ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ยุโรป 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

สายการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกและพลาสติกชีวภาพของบริษัทมี 4 ประเภทหลัก คือ 

1. ผลิตภัณฑที่ผลิตจากพลาสติก LDPE เชน ถุงทั่วไป ถุงซิปเพื่อใชบรรจุสิ่งของและอาหาร และถุงที่ใช

รักษาความสดของอาหาร เปนตน 

2. ผลิตภัณฑที่ผลิตจากพลาสติก HDPE เชน ถุงหูห้ิว ถุงช็อปปง ถุงขยะ และถุงมือ เปนตน 

3. ผลิตภัณฑที่ผลิตจากพลาสติก PP เชน  หลอดดูดเคร่ืองดื่ม กานสําลี เปนตน 

4. ผลิตภัณฑที่ผลิตจากพลาสติกสลายตัวไดทางชีวภาพ (Compostable Bioplastic) เชน ถุงซิป ถุงหูห้ิว 

ถุงช็อปปง ถุงขยะ ถุงเพาะชํา และถุงมือ เปนตน 

ผลิตภัณฑพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพของทางบริษัทภายใตแบรนด "EcoAbsolute"  ซึ่งผลิต

จากเม็ดพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพซึ่งทําจากวัตถุดิบธรรมชาต ิและมีเอกสารรับรองจากองคกรตางประเทศ 

ที่เปนผูนําและสงเสริมทางดานการผลิตผลิตภัณฑยอยสลายไดทางธรรมชาติ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตจะถูกคัดสรร

มาอยางดีเหมาะสมกับการใชงานแตละประเภท ทั้งนี้ ผลิตภัณฑของ EcoAbsolute มีหลากหลายรูปแบบ ไมวา

จะเปนถุงใสขยะ ถุงหูห้ิว ถุงซิป ถุงมือ และหลอดดูดน้ํา แมวาจะเปนผลิตภัณฑพลาสติกยอยสลายได แตก็มี

ประสิทธิภาพการใชงานเทียบเทากับผลิตภัณฑพลาสติกทั่วไป เพื่อชวยลดปญหามลพิษในสิ่งแวดลอม โดยผาน

การรับรองมาตรฐานการผลิตจากสถาบันซึ่งเปนที่ยอมรับในสากล ดังนี้ EN13432, ASTM D6400, ISO14855 

(17088), JIS K6950/6951/6953 

การวิเคราะหตามเกณฑในการคัดเลือกบริษัทตนแบบที่ดี 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT and Innovation) 

บริษัททานตะวันอุตสาหกรรมมุงเนนการวิจัยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหมและทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมไปถึงผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพพิเศษ ผานการรับรองมาตรฐานการ

ผลิตระดับสากล เพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ตลอดจน

การใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัยและสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ 
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การจัดซื้อและการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) 

วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต คือ เม็ดพลาสติก Polyethylene และ Polypropylene ซึ่งคิดเปนตนทุน

ประมาณรอยละ 50 ของยอดขายรวม ในการจัดซ้ือวัตถุดิบตองคํานึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ไดมาตรฐานเปน

สําคัญ และราคาวัตถุดิบก็เปนปจจัยสําคัญในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ เนื่องจากราคามีความเคลื่อนไหวตามกลไก

ของตลาด โดยบริษัทไดจัดทําแผนการจัดซื้อใหสอดคลองกับการหมุนเวียนของวัตถุดิบในคลังสินคาและใหทันตอ

การใชงานไมใหมีปญหาเร่ืองการขาดแคลนวัตถุดิบ ทั้งนี้ บริษัทไดจัดซื้อวัตถุดิบจากแหลงภายในประเทศและ

ตางประเทศ ซึ่งสัดสวนแหลงภายในประเทศประมาณรอยละ 40 และตางประเทศประมาณรอยละ 60 เปนผูจัด

จําหนายในประเทศประมาณ 20 รายและผูจัดจําหนายในตางประเทศประมาณ 7 ราย 

โครงสรางตนทุน (Cost Structure) 

อุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยมีผูผลิตทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญจํานวนมาก 

โดยมีผูผลิตถุงพลาสติกขนาดใหญในประเทศไทยที่ทําการผลิตถุงพลาสติกกลุมเดียวกับของบริษัท ซึ่งแตละราย

อาจมีประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกันอยูบาง โดยสวนใหญแขงขันเร่ืองราคา รูปแบบของ

ผลิตภัณฑ และการบริการสงมอบ บริษัทถือวาเปนผูผลิตที่อยูในตลาดมาเปนระยะเวลาอันยาวนานซึ่งไดเปรียบ

ในเร่ืองฐานลูกคาที่มีอยู และเปนผูผลิตเพื่อการสงออกรายใหญรายหนึ่งในประเทศไทยที่ผลิตไดมาตรฐานและ

เปนที่ยอมรับของลูกคาตางประเทศ นอกจากการแขงขันภายในประเทศแลว อุตสาหกรรมถุงพลาสติกและหลอด

ดูดเคร่ืองดื่ม ยังคงตองแขงขันกับผูผลิตตางประเทศดวย เชน ผูผลิตจากประเทศจีน และเวียดนาม เปนตน ซึ่งได

พัฒนาผลิตภัณฑและไดเปรียบเร่ืองตนทุนคาแรงงานที่ต่ํา ทําใหผลิตภัณฑมีราคาต่ํากวาการผลิตในประเทศไทย 

แตผูผลิตจากประเทศจีนยังผลิตไมไดคุณภาพตามที่ลูกคาตองการเหมือนกับที่บริษัทสามารถทําได 

การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government Support) 

บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนในกลุมผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ประเภท 6.4) เร่ืองการ

ผลิตและจัดจําหนายสินคาประเภท ฟลมพลาสติก ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก จากคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน นอกจากนี้บริษัทยังรวมมือกับสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. ในการสงเสริม

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ โดยเปนหนึ่งในผูจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย และไดรวมกัน

จัดทําแผนที่นําทางแหงชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (พ.ศ.2551-2558) เพื่อใชเปนกรอบแนวทาง

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศใหดําเนินไปอยางมีทิศทาง และเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ตั้งแตระดับตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 

แผนธุรกิจและการตลาด (Business Plan and Marketing) 

ผลิตภัณฑของบริษัทโดยสวนใหญเปนการผลิตตามคําสั่งซ้ือของลูกคา (Made-to-Order) และจัด

จําหนายทั้งในและตางประเทศ โดยการจัดจําหนายในตางประเทศจะมุงเนนที่ลูกคารายใหญและเปนผลิตภัณฑที่

มีคุณภาพสูง และมีการนําเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลาย เพื่อรองรับคําสั่งซื้อของลูกคาที่เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

รวมทั้งบริษัทยังมุงเนนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหมและทันตอการเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมไป

ถึงผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพพิเศษ เพื่อรองรับความตองการของลูกคาที่หลากหลายและมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
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6.2 กรณีศึกษาตนแบบที่ดีจากตางประเทศ 

บริษัท Minima Technology จํากัด  

บริษัท Minima Technology จํากัด เปนบริษัทในไตหวันที่ทําการพัฒนาและผลิตผลติภัณฑคอมพาวด

พลาสติกชีวภาพ โดยทําการพัฒนาดานคอมพาวดพลาสติกชีวภาพเพื่อใหไดเม็ดคอมพาวดที่สามารถนํามาใชข้ึน

รูปในรูปแบบตางๆ ได เพื่อเพิ่มสมบัติของพลาสติกชีวภาพใหใกลเคียงกับพลาสติกจากปโตรเคมี รวมถึงการเพิ่ม

สมบัติทางความรอนใหกับผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพใหสามารถใชงานที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศาได โดยทาง 

Dr. Chien-Ming Huang ซึ่งเปนกรรมการบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดานคอมพาวดพลาสติกและไดทํางานวิจัย

เก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพาวดพลาสติกชีวภาพมาเปนเวลานาน จึงทําใหมีประสบการณและความชํานาญ ในการ

พัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพใหไดสมบัติตามที่ตองการ ซึ่งกระบวนการข้ึนรูปพลาสติกชีวภาพที่บริษัท Minima 

Technology จํากัด สามารถดําเนินการได ไดแก การข้ึนรูปฟลมพลาสติกชีวภาพแบบตางๆ การพิมพฟลม

พลาสติกชีวภาพ การข้ึนรูปแผนโฟมพลาสติกชีวภาพ การเคลือบพลาสติกชีวภาพลงบนกระดาษ การข้ึนรูปเสนใย

พลาสติกชีวภาพ ภาชนะพลาสติกชีวภาพที่สามารถทนความรอนไดมากกวา 90 องศา และผลิตภัณฑที่ตองการ

ความทนทาน ไดแก ตลับแปง เคร่ืองสําอาง กรอบแวนตากันแดด เปนตน 

การวิเคราะหตามเกณฑในการคัดเลือกบริษัทตนแบบที่ดี 

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (IT and Innovation) 

บริษัท Minima Technology จํากัด เปนบริษัทผูผลิตเม็ดคอมพาวดและผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพ 

รายใหญของไตหวัน จากการที่บริษัทผูบริหารที่มีความผูเชี่ยวชาญดานคอมพาวดพลาสติกและไดทํางานวิจัย

เก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพาวดพลาสติกชีวภาพมาเปนเวลานาน ทําใหบริษัทสามารถพัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพให

ไดสมบัติตามที่ลูกคาตองการ โดยผลิตภัณฑของบริษัท ไดแก ถุงพลาสติกชวีภาพตางๆ กระดาษเคลือบ พลาสติก

ชีวภาพ แผนโฟมพลาสติกชีวภาพ แผนชีทพลาสติกชีวภาพ บรรจุภัณฑทนความรอนพลาสติก ชีวภาพ และ 

บรรจุภัณฑสําหรับอุตสาหกรรมยาจากพลาสตกิชีวภาพ เปนตน 

การจัดซื้อและการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) 

เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคือเม็ดพลาสติกชีวภาพ ซึ่งมีผูผลิตรายใหญของโลกเพียงไมก่ีบริษัท 

บริษัท Minima Technology จํากัด จึงไดมีความรวมมือกับทางบริษัททีเ่ปนผูผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพรายใหญ

ของโลก ยกตัวอยางเชน บริษัท Naturework LLC จํากัด โดยเปนผูนําเขาเม็ดพลาสติกชีวภาพ PLA รายเดียวใน

ประเทศไตหวัน จากการเปนตัวแทนผูนําเขาทําใหสามารถซ้ือขายโดยตรงกับโรงงานผูผลิตแทนการซ้ือผาน

ตัวแทน ทําใหบริษัทมีขอไดเปรียบในเร่ืองของตนทุนเม็ดพลาสติกชีวภาพกวาบริษัทคูแขง 

โครงสรางตนทุน (Cost Structure) 

บริษัทมีความสามารถในการบริหารตนทุนไดดี จากการเปนตัวแทนผูนําเขาทําใหสามารถซื้อขายโดยตรง

กับโรงงานผูผลิตแทนการซื้อผานตัวแทน ทําใหบริษัทมีขอไดเปรียบในเร่ืองของตนทุนเม็ดพลาสติกชีวภาพกวา

บริษัทคูแขง และในสวนของโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพไดนําเอาเคร่ืองมือการคอมพาวดพลาสติกทั่วไปมาทํา

การออกแบบและพัฒนาใหม เพื่อใหเหมาะสมแกการนํามาใชงานกับเม็ดพลาสติกชีวภาพที่มีลักษณะเฉพาะตัว

และข้ึนรูปไดยาก ใหสามารถข้ึนรูปไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนการลดตนทุนในการสูญเสียวัตถุดิบอีกดวย 
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การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government Support) 

ประเทศไตหวันใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีข้ันสูงในการผลิต โดยสงเสริมในรูปแบบของมาตรการ

ทางการเงิน การลดหยอนภาษี และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการประกันสินเชื่อซึ่งเปนมาตรการที่ทําให

การสงเสริมอุตสาหกรรมเปาหมายในประเทศไตหวันประสบความสําเร็จ โดยภาครัฐจะเปนผูใหประกันสินเชื่อ

เปนหลัก แลวใหธนาคารเอกชนเปนผูปลอยกู นอกจากนี้ ภาครัฐยังไดเขามาชวยเหลือเพื่อแกไขปญหาความ

ลมเหลวของกลไกตลาด (Market Failure) สําหรับการจัดตั้ง Smes 

แผนธุรกิจและการตลาด (Business Plan and Marketing) 

บริษัทเนนการขยายตลาด การเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ และการขยายฐานการผลิตผานรูปแบบ

การเขาซื้อกิจการ และการรวมทุนพันธมิตรทั้งในและตางประเทศ โดยไดรวมทุนกับ บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด 

(มหาชน) หรือ TPBI ผูนําอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑครบวงจรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในประเทศไทย จัดตั้ง บริษัท 

มินิมา (ประเทศไทย) เพื่อดําเนินธุรกิจจําหนายเม็ดพลาสติกชีวภาพ และการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑพลาสติก

ชีวภาพ รวมถึงยังไดรวมทุนจัดตั้ง บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด เพื่อประกอบกิจการผลิต และจําหนายถวย

กระดาษ รองรับแนวโนมการใชบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

จากกรณีศึกษาตนแบบทั้งในประเทศและตางประเทศจะเห็นไดวาสิ่งที่ทําใหธุรกิจทั้งสองประสบ

ความสําเร็จอยางมาก คือ ความสามารถในการควบคุมตนทุนและการใสใจในคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ 

เนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกมีผูผลิตทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญจํานวนมากทั้งคูแขงในประเทศ

และตางประเทศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑพลาสติกทั่วไปยังไดเปรียบในเร่ืองของตนทุนที่ถูกกวาผลิตภัณฑพลาสติก

ชีวภาพ ดังนั้น การที่ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพจะสามารถอยูรอดและแขงขันไดจึงจําเปนตองใหความสําคัญใน

เร่ืองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อนําเสนอสินคาหรือบริการที่สามารถรองรับ

และตอบสนองความตองการของลูกคาที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
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บทท่ี 7 

ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท

อุตสาหกรรมพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพ 
 

จากผลการวิเคราะหสถานการณแวดลอมทั้งจากปจจัยภายนอกและภายใน ตลอดจนการวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในบทที่ผานมา จะนํามาเปนกรอบแนวทางในการจัดทํา

ยุทธศาสตร และการกําหนดกลยุทธทางเลือกในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภท

อุตสาหกรรมพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพ ซึ่งในบทนี้จะนําเสนอรางวิสัยทัศน (Vision) และพันธกิจ (Missions) 

และประเด็นยุทธศาสตร อันประกอบไปดวยเปาหมายและวัตถุประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร และการ

กําหนดกลยุทธทางเลือก ซึ่งในการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธดังกลาวจะใชการวิเคราะห TOWS Matrix โดย

การจับคูปจจัยภายนอกและปจจัยภายในเปนเกณฑวิเคราะห คือ จับคูความสัมพันธ จุดแข็งและโอกาส (S-O) 

จุดออนและโอกาส (W-O) จุดแข็งและอุปสรรค (S-T) และจุดออนและและอุปสรรค (W-T) เพื่อสรางยุทธศาสตร

การพัฒนาตามที่แสดงใน รูปที่ 7-1 

รูปที่ 7-1 การวิเคราะห TOWS เพื่อกําหนดยุทธศาสตรและกลยทุธทางเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: คณะผูวจิยั, 2559 

 

W+O = Offset approach

กลยุทธพลิกฟนสถานการณ ใชใน

การแกไขจุดออนเพ่ือใชโอกาสท่ีมี

อยูในองคกร

S+O = Matching approach

กลยุทธเชิงรุกเพ่ือใชจุดแข็งเปด

โอกาสใหมทําการตลาด

W+T = Mitigation approach

กลยุทธตัดทอนแกวิกฤติ เพ่ือหาทาง

แกไขจุดออน และเลี่ยงภาวะคุกคาม

ท่ีบดบังวิสัยทัศนขององคกร

S+T = Covering approach

กลยุทธรักษาเสถียรภาพ เปนการ

อาศัยจุดแข็งเพ่ือตานและตรึง

ภาวะคุกคามท่ีมีตอองคกร

S W 

O 

T 
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7.1 การวิเคราะหเพ่ือกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

จากขอมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งขอมูลเฉพาะแตละดานตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่กําลัง

เผชิญอยูและที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต ไดมีการวิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคประกอบภายในและ

องคประกอบภายนอกและกําหนดเปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ภายใตการจัดทํา

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ตารางที่ 7-1 การวิเคราะหสถานการณแวดลอม (SWOT Analysis) อุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ

ในภาพรวม 

จุดแข็ง )Strength) จุดออน (Weakness) 

S-1 มีธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกท่ีแขงขันไดในระดับ

โลก โดยประเทศไทยมีปรมิาณการสงออก

ผลิตภณัฑพลาสติกสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน 

S-2 มีบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาท่ีมีคุณภาพ 

S-3 มีงานวิจัย การศึกษาท่ีเก่ียวของกับพลาสติกเปน

จํานวนมาก 

W-1 การผลิตพลาสติกชีวภาพในปจจุบันมีปริมาณนอยมาก

เมื่อเทียบกับการผลิตพลาสติกจากปโตรเลียม  

W-2 ประเทศไทยยังไมสามารถผลติเมด็พลาสติกชีวภาพ ซึ่ง

ถือเปนอุตสาหกรรมตนนํ้าไดในปจจุบัน 

W-3 ผูประกอบการสวนใหญขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง

เก่ียวกับพลาสติกชีวภาพ 

W-4 มาตรฐานการผลิตในเชิงเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับ

พลาสติกชีวภาพของผูประกอบการไทยยังไมเพียงพอ 

W-5 นโยบายและการสนับสนุนจากภาครัฐยังไมชัดเจน ขาด

ความตอเน่ือง และไมมีหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบท่ี

ชัดเจน 

W-6 ประชาชนในประเทศไทยยังไมตระหนักถึงความสําคญั

ของการใชพลาสติกชีวภาพ 

W-7 กระบวนการคดัแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใชซ้ําท่ีไมเปน

ระบบชัดเจนของประเทศไทย 

 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O-1 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายและมาตรการดาน

สิ่งแวดลอมของประเทศตางๆ ท่ัวโลกท่ีมีความ

เขมงวดมากข้ึนนําไปสูการเปลี่ยนรูปแบบการ

บริโภคและการผลิตในทุกระดับ 

O-2 กระแสความใสใจในสิ่งแวดลอม (Environmental 

Concerns) ปจจุบันกระแสความใสใจใน

สิ่งแวดลอมและความตองการผลติภัณฑท่ีผลติจาก

วัตถุดิบธรรมชาต ิ

T-1 สินคาท่ีสามารถทดแทนการใชงานของพลาสติกชีวภาพ

มีจํานวนมาก และมีราคาถูกกวา (พลาสติกท่ัวไปท่ีผลิต

จากปโตรเลยีม) 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 

O-3 ในอนาคตปริมาณการใชผลิตภัณฑพลาสติกหรือ

พลาสติกชีวภาพจะมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ทดแทน

ผลิตภณัฑปโตรเลียม โลหะ แกว ไม และแรท่ีจะมี

แนวโนมลดลง 

ที่มา: คณะผูวิจัย, 2559. 

7.2  ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ 

(Bio-Based Industry) ในการจัดทํายุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ตามแนวทางการวิเคราะห TOWS Matrix มีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 5 ประเด็น และนําไปเปนฐานในการกําหนดเปนกลยุทธทางเลือก/มาตรการ ซึ่งผลการ

กําหนดแนวทางกลยุทธ/แผนงานของแตละยุทธศาสตรไดสรุปไวดังตารางที่ 7-2 

ตารางที่ 7-2 ยุทธศาสตรและกลยุทธ/มาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ 

ยุทธศาสตร กลยุทธ / มาตรการ 

SO-1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกและ

พลาสติกชีวภาพท่ีเช่ือมโยงกันในระดับประเทศ (Bio-

Plastic and Plastic Data Mining) 

1. วางระบบคลังขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

2. พัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

ST-1 ยุทธศาสตรการบริหารความตองการของผูใชบริการ

โดยใชแนวทางการพัฒนาการบรหิารความสัมพันธกับ

ลูกคา (Customer Ralationship Management : CRM) 

1. สรางโอกาสและเพ่ิมชองทางการตลาดใหแก

ผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

WO-1 ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางการใหบริการดาน

การพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพท่ีครบวงจร 

(Business Intelligence Center) 

1. ยกระดับการดําเนินงานในมติิของสสว. แงการเปนคูคดิ

ใหแกภาคธุรกิจ 

2. จัดตั้งสถาบันท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

โดยเฉพาะ 

WT-1 ยุทธศาสตรการสรางสรรคเครือขายและพัฒนา

ชองทางความรวมมือระดับประเทศและอาเซียน (Bio-

Plastic Networking) 

1. สงเสรมิความรวมมือดานการสรางเครือขายเพ่ือ

สนับสนุนธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 
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7.3  วิสัยทัศนและพันธกิจ 

ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจพลาสติกและ

พลาสติกชีวภาพไดกําหนดนิยามของวิสัยทัศนและพันธกิจไวดังนี้  

วิสัยทัศน (Vision) ดานการพัฒนาวิสาหกิจพลาสติกหรือพลาสตกิชีวภาพ  

“สรางโอกาสในการพัฒนาและผลิตสินคาจากพลาสติกชีวภาพ และสรางเสริมความรูความเขาใจบน

ฐานขอมูลที่ถูกตอง ใหผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพขนาดกลางและขนาดยอมมีศักยภาพในการ

แขงขัน และผลิตสินคาที่มีมาตรฐานสูตลาดในระดับเอเชียอาคเนย”  

พันธกิจ (Missions) ดานการพัฒนาวิสาหกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ  

1. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพที่อยูในวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอมใหมีองคความรู และศักยภาพในการผลิตสินคาพลาสติกชีวภาพ   

2. จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานพลาสติกชีวภาพ เพื่อสรางความสามารถในการเขาถึงขอมูลที่สําคัญ

ตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจของผูประกอบการ  

3. บูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบ 

4. จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือพัฒนานวัตกรรม

ภายในกลุมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ   

5. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรใหแกผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

7.4 วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองคความรูใหแกผูประกอบการในธุรกิจพลาสติกหรือ

พลาสติกชีวภาพอยางเปนระบบ 

2. เพื่อเปนแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ในกลุมธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

7.5  เปาหมาย 

1. กลุมผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพใหความ

สนใจในการผลิตสินคาพลาสติกชีวภาพเพิ่มข้ึน 

2. ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพมีศักยภาพในการ

แขงขันระดับประเทศและนานาชาติ 

3. เกิดกระบวนการความรวมมืออยางเปนระบบระหวางผูประกอบการและหนวยงานจากภาครัฐ
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วัตถุประสงค 

สรางโอกาสในการพัฒนาและผลิตสินคาจากพลาสติกชีวภาพ และสรางเสริมความรูความเขาใจบนฐานขอมูลที่ถูกตอง ใหผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพขนาดกลางและขนาดยอมมีศักยภาพในการแขงขัน 

และผลิตสินคาที่มีมาตรฐานสูตลาดในระดับเอเชียตะวันออกเฉยีงใต 

1. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของบคุลากรดานพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพที่อยูในวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมใหมีองคความรู และศักยภาพในการผลิตสินคาพลาสติกชีวภาพ   

2. จัดทําฐานขอมูลดานองคความรูดานพลาสติกชีวภาพ เพื่อสรางความสามารถในการเขาถึงขอมูลที่สําคัญตอการตัดสินใจเชิงธุรกิจของผูประกอบการ  

3. บูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเกิดกระบวนการพฒันาอยางเปนระบบ 

4. จัดหา สนับสนุน และใหคําแนะนําดานแหลงเงินทุน เพื่อชวยการขยายกิจการ หรือพัฒนานวัตกรรมภายในกลุมอุตสาหกรรมพลาสติกชวีภาพ   

5. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาเชิงยุทธศาสตรใหแกผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

1. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาองคความรูใหแกผูประกอบการในธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพอยางเปนระบบ 

2. เพื่อเปนแนวทางในการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกจิพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

ยุทธศาสตรการสรางสรรคเครือขายและพัฒนา

ชองทางความรวมมือระดับประเทศและอาเซียน 

(Bio-Plastic Networking) 

ยุทธศาสตรการบริหารความตองการของ

ผูใชบริการโดยใชแนวทางการพัฒนาการบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship 

   

ยุทธศาสตรการพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกและ

พลาสติกชีวภาพที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ 

(Bio-Plastic and Plastic Data Mining) 

 

ยุทธศาสตรการเปนศูนยกลางการใหบริการดาน

การพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพที่

ครบวงจร (Business Intelligence Center) 

เพ่ือสรางความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพื่อกระตุนใหเกิดการผลิตสินคาท่ีตรงกับความตองการของ

กลุมเปาหมาย และสรางมลูคาเพิ่มใหแกสินคาพลาสติกชีวภาพ 

เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลสําคัญใหสามารถตอยอดธุรกิจของ

ผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อสรางศูนยพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพท่ีเปนเลิศ 

สามารถใหความรูเชิงการพัฒนาธุรกิจไดอยางเปนรูปธรรม 

สงเสริมความรวมมือดานการสรางเครือขายเพื่อ

สนับสนุนธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพ 

สรางโอกาสและเพิ่มชองทางการตลาดใหแก

ผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

วางระบบคลังขอมูลดาน

พลาสติกหรือพลาสติก

ชีวภาพ 

พัฒนาคลังขอมูลดาน

พลาสติกหรือพลาสติก

ชีวภาพ 

ยกระดับการดําเนินงานในมิติของ

หนวยงานภาครัฐในแงการเปน

คูคิดใหแกภาคธุรกิจ 

4.1 พัฒนาโครงการสรางเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน

ระดับประเทศ และระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

4.2 พัฒนาโครงการความรวมมือระหวางเครือขายในดานตาง 

ๆ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจพลาสติกชีวภาพ 

4.3 พัฒนาเชื่อมโยงฐานขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติก

ชีวภาพ ระหวางเครือขายเพ่ิอพัฒนาตอยอดการพัฒนาธุรกิจ 

Bio-Plastic  

4.4 จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการดานพลาสติกชีวภาพ ใหกับกลุม

สมาชิกเครือขายระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

4.5 พัฒนาขอตกลงดานพลาสติกชีวภาพ ระดับนโยบายเพ่ือ

สนับสนุนการออกกฎหมาย และการลดภาษีที่เกี่ยวกับ สินคา

 

2.1 จัดทําแผน CRM เพ่ือแยกประเภทความตองการ

ของลูกคา ใหสอดคลองกับผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ 

2.2 การลําดับความตองการและมูลคาของพลาสติก

ชีวภาพเพ่ือสนับสนนุการวางแผนธุรกิจของ SMEs 

2.3 จัดทําโครงการ Design Solutions เพ่ือสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ รวมกับ

สถาบันทีม่ีความเชี่ยวชาญทั้งภาครฐัและเอกชน 

2.4 จัดทําหลักสูตรการสราง Brand ใหกับ SMEs   

1.1 จัดทําแผนพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกหรือ

พลาสติกชีวภาพ ที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ 

1.2 แยกประเภทคลังขอมูลใหสอดคลองกับแผน 

CRM 

1.3 สรางชองทางการบริการขอมูลในรูปแบบ 

Digital Content 

1.4 บริหารคลังขอมูลใหมีระดับความถกูตองและ

ทันสมัย 

3.1 จัดต้ังศูนยการพัฒนาธุรกิจ พลาสติกหรือพลาสติก

ชีวภาพเพ่ือพัฒนาตอยอด SMEs 

3.2 จัดต้ังโครงสรางและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนา

ธุรกิจ รวมกับผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญภายนอก 

3.3 พัฒนาตัวแบบทางธุรกิจดาน Plastic และ Bio-Plastic 

เพ่ือสนับสนุนการยกระดับการดําเนินธุรกิจของ SMEs 

3.4 พัฒนาหลักสูตรดานพลาสติกชีวภาพ ทั้ง Value Chain 

โดยเฉพาะการใหความรูดานการบริหารขยะพลาสติกชีวภาพ 

3.5 จัดทํา Business Roadshow และ Business Matching 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตอยอดใหธุรกิจ SMEs 

3.6 จัดทําโครงการพัฒนาชองทางการลงทุนและรวมทุนของ

สถาบันการเงิน ใหกับ SMEs 

จัดต้ังสถาบันทีส่นับสนุน

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

โดยเฉพาะ 

ท่ีมา: คณะท่ีปรึกษา, 2559. 
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7.6 รายละเอียดกลยุทธภายใตยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกและพลาสติกชีวภาพที่เชือ่มโยงกันใน

ระดับประเทศ (Bio-Plastic and Plastic Data Mining) 

กลยุทธ 1. วางระบบคลังขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

2. พัฒนาคลงัขอมูลดานพลาสตกิหรือพลาสติกชีวภาพ 

  แผนงาน/โครงการ 

1.1 จัดทําแผนพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพทีเ่ชื่อมโยงกันในระดบัประเทศ 

1.2 แยกประเภทคลังขอมูลใหสอดคลองกับแผน CRM 

1.3 สรางชองทางการบริการขอมูลในรูปแบบเนื้อหาแบบดจิิทัล (Digital Content) 

1.4 บริหารคลังขอมูลใหมีระดับความถูกตองและทันสมัย 

หมายเหตุ : ตัวอยางขอมูลที่มีความจําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพทั้งในมิติของ

งานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม นวัตกรรม การตลาด การสนับสนุนเชิงนโยบาย

จากภาครัฐ กระบวนการ ข้ันตอนการนํากลับมาใชใหมของพลาสติกชีวภาพ เปนตน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารความตองการของผูใชบริการโดยใชแนวทางการพัฒนาการบริหาร

ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship) 

กลยุทธ สรางโอกาสและเพิ่มชองทางการตลาดใหแกผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติก

ชีวภาพ 

  แผนงาน/โครงการ 

2.1 จัดทําแผน CRM เพื่อแยกประเภทความตองการของลูกคา ใหสอดคลองกับผลิตภัณฑพลาสติกชวีภาพ 

2.2 การลําดับความตองการและมูลคาของพลาสติกชีวภาพเพื่อสนับสนุนการวางแผนธุรกิจของ SMEs 

2.3 จัดทําโครงการ Design Solutions เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ รวมกับ

สถาบนัที่มีความเชีย่วชาญทั้งภาครัฐและเอกชน 

2.4 จัดทําหลักสูตรการสรางตราสินคาใหกับ SMEs พัฒนาระบบข้ันตอนการปฏิบัติในการบริหารตรา

สินคาเพื่อสนบัสนุนการบริหารตราสินคาของผูประกอบการ SMEs  

ยุทธศาสตรที่ 3 การเปนศูนยกลางการใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจพลาสตกิหรือพลาสติกชีวภาพ

ที่ครบวงจร (Business Intelligence Center) 

กลยุทธ 1. ยกระดับการดําเนินงานในมติิของหนวยงานภาครัฐในแงการเปนคูคิดใหแกภาค

ธุรกิจ 

2. จัดตั้งสถาบนัที่สนับสนนุอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพโดยเฉพาะ 

  แผนงาน/โครงการ 

3.1 จัดตั้งศูนยการพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพเพื่อพัฒนาตอยอด SMEs 
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3.2 จัดตั้งโครงสรางและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาธุรกิจ รวมกับผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ

ภายนอก 

3.3 พัฒนาตัวแบบทางธุรกิจดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ เพื่อสนับสนุนการยกระดับการดําเนิน

ธุรกิจของ SMEs 

3.4 พัฒนาหลักสูตรดานพลาสติกชีวภาพ ทั้ง Value Chain โดยเฉพาะการใหความรูดานการบริหารขยะ

พลาสติกชีวภาพ 

3.5 จัดทํา Business Roadshow และ Business Matching เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตอยอดใหธุรกิจ 

SMEs 

3.6 จัดทําโครงการพัฒนาชองทางการลงทุนและรวมทุนของสถาบันการเงิน ใหกับ SMEs จัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะและผูเชี่ยวชาญดานวิจัยและพัฒนาดานตางๆ  

หมายเหตุ : - ตัวอยางการบริการของศูนยการใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติก

ชีวภาพที่ครบวงจร เชน การเปนศูนยกลางในการรวบรวมเครือขายทางธุรกิจระหวาง

ภาครัฐและเอกชนที่มีประสิทธิภาพ การกระตุนใหเกิดการตอยอดทางธุรกิจดานพลาสติก

ชีวภาพ ใหการสนับสนุนผูประกอบการเชิงยุทธศาสตรการดําเนินงาน มีรูปแบบหรือ 

Package การดําเนินธุรกิจดานพลาสติกชีวภาพ สามารถแนะนําทิศทางธุรกิจพลาสติก

ชีวภาพใหแกผูประกอบการได 

- ศูนยกลางการใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจพลาสติกและพลาสติกชีวภาพที่ครบวงจร 

(Business Intelligence Center) คําวาครบวงจรในที่นี้หมายถึงครบวงจรในเชิงการ

ประกอบการของ SMEs เนื่องจากศักยภาพของผูประกอบการไมสามารถพัฒนาการผลิต

ในอุตสาหกรรมตนน้ํา หรือการผลิตสารตั้งตน เม็ดพลาสติกชีวภาพไดในปจจุบัน ธุรกิจ

สวนใหญจะเนนที่การผลิตข้ึนรูป และจําหนายเปนหลัก ดังนั้น ที่มาของคําวาครบวงจรจึง

อางอิงจากมิติดังกลาวขางตน รวมถึงทิศทางในการแนะนําตลาด การเขาถึงผูบริโภค 

เพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ทั้งเชิงนโยบายและ

ภาคปฏิบัติใหแกผูประกอบการ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางสรรคเครือขายและพัฒนาชองทางความรวมมือระดับประเทศและอาเซียน 

(Bio-Plastic Networking) 

กลยุทธ 1. สงเสริมความรวมมือดานการสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนธุรกิจพลาสติกหรือ

พลาสติกชีวภาพ 

  แผนงาน/โครงการ 

4.1 พัฒนาโครงการสรางเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ และระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

4.2 พัฒนาโครงการความรวมมือระหวางเครือขายในดานตางๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจพลาสติกชีวภาพ 

4.3 พัฒนาเชื่อมโยงฐานขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ ระหวางเครือขายเพื่อพัฒนาตอยอดการ

พัฒนาธุรกิจ Bio-Plastic  
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4.4 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานพลาสติกชีวภาพ ใหกับกลุมสมาชิกเครือขายระดับประเทศและระดับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

4.5 พัฒนาขอตกลงดานพลาสติกชวีภาพ ระดับนโยบายเพื่อสนับสนนุการออกกฎหมาย และการลดภาษีที่

เก่ียวกับ สินคาพลาสติกชีวภาพ  

 

หมายเหตุ : - เครือขายความรวมมือที่ควรจะเกิดข้ึน เชน ความรวมมือเชิงนโยบายจากภาครัฐ 

สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐใชผลิตภัณฑที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่มาจาก

ผูประกอบการ SMEs เปนศูนยกลางในการเชื่อมตอระหวางภาคเอกชน และรัฐบาลในแง

ของการใหขอมูลที่มีประโยชน ทั้งในแงงานวิจัย มาตรฐานการผลิต และความเคลื่อนไหว

เชิงนโยบายตางๆ 

- เครือขายความรวมมือในระยะแรกจะเนนที่การเชื่อมโยงกลุมผูประกอบการกับ

หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ และเมื่อมีเครือขายภายในประเทศที่เขมแข็ง สามารถ

ผลักดันใหเกิดทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพที่มั่นคงแลว จึงกระจาย

สูเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ โดยในระยะเร่ิมตนนั้น มุงความสําเร็จในระดับ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอาจพัฒนาเครือขายความรวมมือในระดับภูมิภาค

อ่ืนๆ ตอไปในอนาคต 

 



8-1  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

บทท่ี 8 

แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ประเภทธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 
 

8.1 แผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจพลาสติกและพลาสติก

ชีวภาพ 

 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประเภทธุรกิจพลาสติก

หรือพลาสติกชีวภาพในคร้ังนี้ ไดนําเอาแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดจัดทําไวใน 

บทที่ 7 มาเปนแนวทางการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ไดจัดทําแผนดําเนินการแยกเปนตาม

แผนงาน/โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพระยะ 5 

ป ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 8-1 แผนงาน/โครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติก

ชีวภาพ 

ยุทธศาสตร/กลยทุธ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกและพลาสติกชีวภาพที่เชือ่มโยงกันในระดับประเทศ (Bio-Plastic and Plastic Data 

Mining) 

วางระบบคลังขอมูลดาน

พลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

1.1 จัดทําแผนพัฒนาคลังขอมูล

ดานพลาสติกหรือพลาสติกชวีภาพ 

ที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ 

X X X   

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย

หนวยงานภายใตสังกัดที่

เกี่ยวของ 

4) ผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมในกลุมธุรกิจ

พลาสติก หรือพลาสติกชวีภาพ 

1.2 แยกประเภทคลังขอมูลให

สอดคลองกับแผน CRM 
X X X X X 

พัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติก

หรือพลาสติกชวีภาพ 

1.3 สรางชองทางการบริการขอมูล

ในรูปแบบเนื้อหาดิจิทัล (Digital 

Content) 

 X X X X 

1.4 บริหารคลังขอมูลใหมีระดับ

ความถูกตองและทันสมยั 
 X X X X 

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารความตองการของผูใชบริการโดยใชแนวทางการพัฒนาการบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer 

Relationship) 

สรางโอกาสและเพิ่มชองทาง

การตลาดใหแกผูประกอบการ

พลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

2.1 จัดทําแผน CRM เพื่อแยก

ประเภทความตองการของลูกคา ให

สอดคลองกับผลิตภัณฑพลาสติก

ชีวภาพ 

X X X X X 

1) กระทรวงพาณิชย 

2) สถาบันการศึกษาดานการ

บริหารธุรกิจ หรือการตลาด 

3) ผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมในกลุมธุรกิจ

พลาสติก หรือพลาสติกชวีภาพ 

2.2 การลําดับความตองการและ

มูลคาของพลาสติกชีวภาพเพื่อ
X X X X X 
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ยุทธศาสตร/กลยทุธ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
1 2 3 4 5 

สนับสนุนการวางแผนธุรกิจของ 

SMEs 

2.3 จัดทําโครงการ Design 

Solutions เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับผลิตภัณฑพลาสติกชวีภาพ 

รวมกับสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญ

ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 X X X X 

2.4 จัดทําหลักสูตรการสรางตรา

สินคาใหกับ SMEs พัฒนาระบบ

ขั้นตอนการปฏิบัติในการบริหาร 

ตราสินคาเพื่อสนับสนุนการบริหาร 

ตราสินคาของผูประกอบการ SMEs 

 X X X X 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเปนศูนยกลางการใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจพลาสตกิหรือพลาสติกชีวภาพที่ครบวงจร (Business Intelligence 

Center) 

ยกระดับการดําเนินงานในมิติ

ของหนวยงานภาครัฐในแงการ

เปนคูคิดใหแกภาคธุรกจิ 

3.1 จัดต้ังศูนยการพัฒนาธุรกจิ 

พลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพเพื่อ

พัฒนาตอยอด SMEs 

X X    

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย

หนวยงานภายใตสังกัดที่

เกี่ยวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ 

5) ผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมในกลุมธุรกิจ

พลาสติก หรือพลาสติกชวีภาพ 

6) กระทรวงวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลย ี

7) กระทรวงพลังงาน 

จัดต้ังสถาบันที่สนับสนุน

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

โดยเฉพาะ 

3.2 จัดต้ังโครงสรางและคณะ

กรรมการบริหารศูนยพัฒนาธุรกจิ 

รวมกับผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ

ภายนอก 

X X X X X 

 3.3 พัฒนาตัวแบบทางธุรกิจดาน

พลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ เพื่อ

สนับสนุนการยกระดับการดําเนิน

ธุรกิจของ SMEs 

 X X X X 

 3.4 พัฒนาหลักสูตรดานพลาสติก

ชีวภาพ ทั้ง Value Chain 

โดยเฉพาะการใหความรูดานการ

บริหารขยะพลาสติกชวีภาพ 

 X X X X 

 3.5 จัดทํา Business Roadshow 

และ Business Matching เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาตอยอดใหธุรกิจ 

SMEs 

 X X X X 

 

 3.6 จัดทําโครงการพัฒนาชอง

ทางการลงทุนและรวมทุนของ

สถาบันการเงิน ใหกบั SMEs จัดต้ัง

คณะกรรมการบริหารศูนยบมเพาะ

และผูเชี่ยวชาญดานวจิัยและพัฒนา

ดานตาง ๆ 

  X X X 

 



ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมสาขาอุสาหกรรมพลาสติกชวีภาพ 

 

8-3  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

ยุทธศาสตร/กลยทุธ แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลา 

หนวยงานที่เก่ียวของ 
1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางสรรคเครือขายและพัฒนาชองทางความรวมมือระดับประเทศและอาเซียน (Bio-Plastic Networking) 

สงเสริมความรวมมือดานการ

สรางเครือขายเพื่อสนับสนุน

ธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติก

ชีวภาพ 

4.1 พัฒนาโครงการสรางเครือขาย

ทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ 

และระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

X X X X X 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย

หนวยงานภายใตสังกัดที่

เกี่ยวของ 

4) ผูประกอบการขนาดกลาง

และขนาดยอมในกลุมธุรกิจ

พลาสติก หรือพลาสติกชวีภาพ 

4.2 พัฒนาโครงการความรวมมือ

ระหวางเครือขายในดานตาง ๆ เพือ่

สนับสนุนธุรกิจพลาสติกชีวภาพ 

 X X X X 

4.3 พัฒนาเชื่อมโยงฐานขอมูลดาน

พลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

ระหวางเครือขายเพือ่พัฒนาตอยอด

การพัฒนาธุรกิจ Bio-Plastic 

 X X X X 

 4.4 จัดสัมมนาเชิงปฏบิัติการดาน

พลาสติกชีวภาพ ใหกบักลุมสมาชกิ

เครือขายระดับประเทศและระดับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 X X X X 

 

 4.5 พัฒนาขอตกลงดานพลาสติก

ชีวภาพ ระดับนโยบายเพื่อ

สนับสนุนการออกกฎหมาย และ

การลดภาษีที่เกี่ยวกับ สินคา

พลาสติกชีวภาพ 

X X X X X 

 

 

8.2 การจัดทําโครงการนํารอง 

สวนนี้จะเปนการนําเสนอโครงการนํารองของแผนแมบทการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ประเภทธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ โดยตัวอยางของโครงการนํารองนี้จะนําเสนอรายละเอียดในแตละ

แผนยุทธศาสตรรวมทั้งสิ้น 4 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

8.2.1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบัน ขอมูลในรูปแบบตางๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ ไมวาจะเปนงานวิจัย 

ขอมูลเก่ียวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมๆ ขอมูลดานขอกําหนดกฎหมาย ทิศทางการแขงขันในเชิงการตลาด 

ฯลฯ ลวนเปนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนํามาตอยอดสูการปฏิบัติไดเปนอยางดี หากแตขอมูลดังกลาว 

ยังขาดกระบวนการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ตลอดจนไมสามารถเขาถึงขอมูลเหลานั้นไดโดยสะดวก ดังนั้น 

การรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนสําคัญจึงความจําเปนที่จะตองสามารถบริหารจัดการใหผูประกอบการหรือ

หนวยงานที่มีสวนเก่ียวของสามารถเขาถึงและนําไปใชไดโดยสะดวก ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการตอยอดธุรกิจ 
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ความสอดคลองกับแผนแมบท: ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคลังขอมูลดานพลาสติกและพลาสติกชีวภาพที่

เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ (Bio-Plastic and Plastic Data Mining) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดคลังขอมูลดานพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพที่เชื่อมโยงกันในระดับประเทศ 

2) เพื่อใหเกิดการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ 

3) เพื่อสนับสนุนขอมูลที่มีประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก  

2) สถาบันตางๆ ที่มีสวนเก่ียวของกับอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกกชีวภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 

พื้นที่เปาหมาย 

ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2560-2562 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) รวบรวมขอมูล และแหลงในการเขาถึงขอมูล 

3) สรางระบบจัดการขอมูลใหผูใชบริการเขาถึงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) กระทรวงพาณิชย 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

8.2.2 โครงการจัดทําแผน CRM เพ่ือแยกประเภทความตองการของลูกคาใหสอดคลองกับผลิตภัณฑพลาสตกิ

ชีวภาพ 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากผูบริโภคสินคาประเภทพลาสติกชีวภาพยังมีจํานวนไมมากนัก รวมทั้งการที่มีสินคาทดแทน

อ่ืนๆ เชน พลาสติกจากปโตรเลี่ยม ซึ่งมีราคาถูกกวา สงผลใหผูประกอบการไมสนใจผลิตสินคาจากพลาสติก

ชีวภาพเทาที่ควร การจัดทําแผน CRM เพื่อแยกประเภทความตองการของผูบริโภค นาจะเปนสวนหลักสําคัญใน

การระบุใหผูประกอบการสามารถตัดสินใจผลิต พัฒนาสินคาเพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

ความสอดคลองกับแผนแมบท: ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารความตองการของผูใชบริการโดยใชแนวทางการ

พัฒนาการบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Ralationship) 
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วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหผูประกอบการสามารถจําแนกระดับความตองการในสินคาพลาสติกชีวภาพ 

2) เพื่อใหผูประกอบการเขาสูตลาดการผลิตสินคาจากพลาสติกชีวภาพไดตรงกับความตองการของผูบริโภค 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก  

พื้นที่เปาหมาย 

ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2560-2564 

แนวทางดําเนินการ 

1) สนับสนุนงานวิจัยดานความตองการของผูบริโภค 

2) พัฒนาขอสรุปงานวิจัยสูการใหคําแนะนําในการดําเนินธุรกิจเชิงชีวภาพใหแกผูประกอบการพลาสติก

หรือพลาสติกชีวภาพ 

3) จัดกิจกรรมที่เหมาะสมใหแกผูประกอบการพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ ในแงของโอกาสในการพบกับ

ผูบริโภค  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สถาบันการศึกษาดานการบริหารธุรกิจ หรือการตลาด 

3) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพ 

8.2.3 จัดตั้งศูนยการพัฒนาธุรกิจ พลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพเพ่ือพัฒนาตอยอด SMEs 

หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบัน ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ มีความสามารถและ

ศักยภาพในการผลิตและจําหนายสินคาพลาสติกจากปโตรเลี่ยมคอนขางสูง แตยังขาดในสวนของการตอยอดการ

ผลิตสินคาจากพลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบการดําเนินธุรกิจพลาสติกชีวภาพอยางเปนระบบ ซึ่ง

สวนดังกลาวหนวยงานภาครัฐควรจะเขามามีบทบาทในการสนับสนุนไมวาจะเปนหลักสูตร หรือกิจกรรมตางๆ 

การจัดตั้งศูนยการพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพเพื่อพัฒนาตอยอด SMEs ดังกลาวจะเปรียบเสมือน

การรวบรวมองคความรู และสะทอนความเปนผูเชี่ยวชาญของหนวยงานภาครัฐใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ความสอดคลองกับแผนแมบท: ยุทธศาสตรที่ 3 การเปนศูนยกลางการใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจพลาสติก

หรือพลาสติกชีวภาพที่ครบวงจร (Business Intelligence Center) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดศูนยการพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพเพื่อพัฒนาตอยอด SMEs 
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2) เพื่อใหผูประกอบการสามารถมีพื้นที่ใหการเขามารับคําปรึกษาเพื่อตอยอดทางธุรกิจใหสามารถผลิต

สินคาจากพลาสติกชีวภาพ 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการธุรกิจพลาสติก หรือพลาสติกชีวภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก  

พื้นที่เปาหมาย 

ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2560-2561 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) พัฒนาออกแบบกระบวนการทํางานภายในศูนยการใหบริการดานการพัฒนาธุรกิจพลาสติกหรือ

พลาสติกชีวภาพที่ครบวงจร (Business Intelligence Center) 

3) สนับสนุนโอกาสในการเขาถึงคําปรึกษา และการเขารับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญใหแกผูประกอบการ

พลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ  

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ  

5) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

6) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7) กระทรวงพลังงาน 

8.2.4 โครงการพัฒนาสรางเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันหนวยงานตางๆ ที่ปฏิบัติงานเก่ียวของกับภาคอุตสาหกรรมพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพมี

จํานวนมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน แตยังขาดการบูรณาการรวมกันอยางเปนระบบ ทําใหหนวยงานตางๆ 

ดําเนินงานในสวนของตนโดยที่ไมสอดคลองกันเทาที่ควร ดังนั้น การพัฒนาการสรางเครือขายระหวางหนวยงาน

ดังกลาวขางตน จึงมีความสําคัญและหากประสบความสําเร็จจะสามารถทําใหเกิดประโยชนตอผูประกอบการฯ 

อยางแทจริง 

ความสอดคลองกับแผนแมบท: ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางสรรคเครือขายและพัฒนาชองทางความรวมมือ

ระดับประเทศและอาเซียน (Bio-Plastic Networking) 
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8-7  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) 

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหเกิดความรวมมือและการบูรณาการขอมูลจากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

2) เพื่อสนับสนุนขอมูลที่มีประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ 

กลุมเปาหมาย 

1) ผูประกอบการธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก  

2) หนวยงานและสถาบันที่มีความเก่ียวของกับธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 

พื้นที่เปาหมาย 

ทั่วประเทศ  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2560-2564 

แนวทางดําเนินการ 

1) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

2) รวบรวมขอมูล และแหลงในการเขาถึงขอมูลของหนวยงานตางๆ 

3) พิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางหนวยงานและสถาบันตางๆ 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

1) สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

2) สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

3) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยหนวยงานภายใตสังกัดที่เก่ียวของ 

4) สถาบันการศึกษาตางๆ 

5) ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

8.3 แนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบตั ิ

เนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ เปนทิศทางของธุรกิจใหมที่เก่ียวกับพลาสติกที่ตองอาศัยองค

ความรูและนวัตกรรมที่เก่ียวของในการดําเนินธุรกิจใน Value Chain ทั้งหมด อนึ่ง หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของมี

ความเขาใจผิดเก่ียวกับขอไดเปรียบทางชีวภาพของประเทศไทยที่หวังวาจะใชเปนแหลงผลิตสารตั้งตนในธุรกิจ

พลาสติกชีวภาพซึ่งไมสามารถทําไดเนื่องจากขอจํากัดดังไดกลาวถึงขางตน โดยเฉพาะระดับความเขาใจเร่ือง

พลาสติกชีวภาพของกลุมอุตสาหกรรม SMEs ที่มีนอยมากรวมทั้งความสามารถในการเขาถึงขอมูลจึงทําใหธุรกิจ

พลาสติกชีวภาพกลายเปนเร่ืองที่ภาครัฐอาจตองทบทวนนโยบาย และแผนการสนับสนุนที่เปนรูปธรรม ดังม ี

แนวทางการดําเนินแผนไปสูการปฏิบัติดังนี ้

1. สนับสนุนดานการเปนศูนยกลางพัฒนาขอมูลและการใหบริการขอมูลดานพลาสติกและพลาสติกชีวภาพ 

ในระดับประเทศและระดับโลก เพื่อสนับสนุนขอมูลดานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมใหกับ

ผูประกอบการ SMEs ใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2. นําขอมูลมาพัฒนาตอยอดและบริหารจัดการใหเปนขอมูลทางดานการตลาดที่เก่ียวกับการบริหารความ

ตองการของลูกคาดวยหลักการของ CRM เพื่อสนับสนุนวิชาการและหลักการบริหารจัดการธุรกิจ 

พลาสติกและพลาสติกชีวภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําหลักการตลาดมาเพิ่มมูลคาเพิ่มใน

ธุรกิจพลาสติกชีวภาพ 

3. สนับสนุนดานการเปนศูนยกลางการใหบริการดานการดําเนินธุรกิจที่เปนเลิศ (Business Intelligence 

Center) เพื่อสนับสนุนสงเสริมดานการดําเนินธุรกิจ สถาบันการเงิน การออกตลาด Road Show และ

การพัฒนาขีดความสามารถดานตางๆ ของอุตสาหกรรมและธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพที่

สามารถเชื่อมโยงกับระบบพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพของโลกไดอยางสอดคลองกัน 

4. สนับสนุนดานการเปนตัวแทนดานการพัฒนาและสงเสริมการออกกฎหมายที่สนับสนุนธุรกิจพลาสติก

ชีวภาพในระดับประเทศ 

 



 

 

รูปที่ 8-1 แผนที่นาํทางการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมประเภทธุรกิจพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพ 

 

ที่มา: คณะผูวิจยั, 2559. 
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