
 
 

บทที ่2 
ทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาในหัวขอเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือบรรจุภัณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือ

ส่ิงแวดลอม ของผูประกอบการรานกาแฟสดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมประกอบดวย

ทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
          1.1 แนวความคิดเกี่ยวกับตลาดอุตสาหกรรม (Industrial Market) ตามแนวคิดของ 
Frederick E. Webster and others (1972) กลาววา ตลาดอุตสาหกรรม หมายถึง กลุมบุคคลและ
องคการซ่ึงตองการสินคาหรือบริการ เพ่ือใชการผลิตสินคาหรือบริการในการนําเสนอขาย หรือเพ่ือ
ใหบริการ ตลาดอุตสาหกรรมมีผูซ้ือจํานวนนอยราย (Fewer Buyers) ผูประกอบการอุตสาหกรรมจะ
มีจํานวนนอยรายเม่ือเทียบกับจํานวนผูบริโภค ท้ังนี้รานกาแฟสดเปนองคการซ่ึงตองการบรรจุภัณฑ
แกวกาแฟ เพื่อใชในการผลิตสินคาหรือบริการในการนําเสนอขายสินคาแกลูกคาตอไป ซ่ึงลักษณะ
ท่ีสําคัญของตลาดอุตสาหกรรมมีดังนี ้ 

1. ผูซ้ือแตละรายเปนผูซ้ือรายใหญ (Larger Buyers) ผูผลิตจะซ้ือสินคาคิดเปน
จํานวนเงินมาก  

2. ผูซ้ือมักอยูรวมกันตามสภาพภูมิศาสตร (Geographical Concentrated  

Buyers) เนื่องจากแหลงอุตสาหกรรมมักจะอยูรวมกันตามภูมิศาสตร  
3. มีความสัมพันธระหวางผูขายและผูซ้ืออยางใกลชิด (Close Supplier 

Customer Relationship) เนื่องจากมีลูกคานอยรายและสวนใหญเปนลูกคารายใหญ ผูขายจึงสามารถ
ตอบสนองความตองการและใหบริการลูกคาไดด ี

4. ความตองการซ้ือสินคาอุตสาหกรรม (Industrial Demand) ขึ้นอยูกับความ
ตองการซ้ือของผูบริโภคท่ีมีตอสินคาท่ีผลิต 

 5.  ความตองการซ้ือสินคาอุตสาหกรรมมีความยืดหยุนตอราคานอย (Inelastic 

Demand) เม่ือราคาสินคาอุตสาหกรรมเปล่ียนแปลง แตปรมิาณความตองการซ้ือเปล่ียนแปลงได
นอย เนื่องจากสินคาอุตสาหกรรมจําเปนตองใชในการผลิต 

 



 

6 

 6. ความตองการซ้ือสินคาอุตสาหกรรมเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (Fluctuation 

Demand) เนื่องจากปริมาณความตองการซ้ือสินคาอุตสาหกรรมขึ้นกับปริมาณการซ้ือสินคาบริโภค
ซ่ึงเปล่ียนแปลงรวดเร็ว จะมีผลใหปริมาณความตองการซ้ือสินคาอุตสาหกรรมเปล่ียนแปลงผูซ้ือ
สินคาอุตสาหกรรมเปนระดับมืออาชีพ (Professional Purchasing)  

  7. ผูซ้ือสินคาอุตสาหกรรมของผูผลิตจะมีความชํานาญ   มีความรอบรูและมี
ประสบการณในการซ้ือสินคาอุตสาหกรรม 

 8. ปจจัยตาง ๆ จะมีอิทธิพลตอการซ้ือมาก (Several Buying Influences) ในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือบริการ ผูประกอบการรานกาแฟสดตองมีการตัดสินใจซ้ืออยางมีเหตุมี
ผล และจะตองมีการพิจารณาปจจัยตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจ โดยปจจัยตาง ๆ มี
ดังนี้ ปจจัยภายนอกองคการ (Environment Factors) ปจจัยภายในองคการ (Organizational Factors) 

ปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal Factors) ปจจัยเฉพาะบุคคล (Individual Factors) เปนตน  
 1.2 แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือขององคการ (Marketing Behavior) ตาม
แนวคิดของ Anderson Wroc (1957) กลาววา พฤติกรรมการซ้ือขององคการ หมายถึง กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือขององคการโดยมีรูปแบบความจําเปนในการซ้ือผลิตภัณฑ มีการพิจารณา ประเมินผล 
และเลือกผูขายวัตถุดิบดังนั้น ในการเสนอขายสินคาหรือบริการใหแกองคการนั้น ผูขายควรจะ
พิจารณาถึงพฤติกรรมการซ้ือขององคการดังนี้ คือ 

1. องคการไมไดซ้ือผลิตภัณฑเพ่ือการบริโภค หรืออรรถประโยชนสวนบุคคล 
แตตองการสินคาหรือบริการเพ่ือใชในการผลิต การขายตอ หรือการใหบริการตอไป 

2. บุคคลหลายคนเกี่ยวของกับการซ้ือในองคการ โดยเฉพาะรายการสินคาท่ี
สําคัญ ๆ ผูตัดสินใจโดยท่ัวไปมีความรับผิดชอบในองคการและตัดสินใจซ้ือ 

3. องคการจะกําหนดนโยบาย เง่ือนไข และความตองการเอาไว ซ่ึงผูซ้ือของ
องคการจะตองระมัดระวังเกี่ยวกับส่ิงท่ีองคการกําหนดไวเง่ือนไข ขอเสนอ และสัญญาซ้ือขาย 
จะตองมีขึ้นในตลาดองคการแตตลาดผูบริโภคไมจําเปนตองมี 

1.3 แนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือขององคการ
(Organization Buying Behavior)  

 จากแนวคิดของ Philip Kotler (2000) กลาววา ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาหรือ
บริการ ผูซ้ือท่ีเปนตลาดอุตสาหกรรมตองมีการตัดสินใจซ้ืออยางมีเหตุมีผล และจะตองมีการพิจารณา
ปจจัยตาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจโดยปจจัยตาง ๆ มีดังนี ้ 

1. ปจจัยดานส่ิงแวดลอม (Environment Factor) คือแรงผลักดัน เชนคูแขง และ
ปจจัยทางเศรษฐกิจ แรงผลักดันทางการเมือง ปจจัยกฎหมาย ขอบังคับ การเปล่ียนแปลงของ
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เทคโนโลยี และปจจัยสังคมวัฒนธรรม ซ่ึงแรงผลักดันเหลานี้สรางความไมแนนอนอยางมากใหแก
องคการ และความไมแนนอนสามารถทําใหบุคคลในศูนยกลางการจัดซ้ือเปนกังวลเกี่ยวกับการซ้ือ
บางประเภท การเปล่ียนแปลงของปจจัยส่ิงแวดลอมเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง อาจกอใหเกิด
โอกาสหรืออุปสรรคในการซ้ือครั้งใหม ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีสามารถทําให
การตัดสินใจซ้ือทําไดยากสําหรับสินคา เชนคอมพิวเตอร 

2. ปจจัยภายในองคการ (Organizational Factor) คือ กลุมของอิทธิพลซ่ึงอยูใน
กระบวนการซ้ือ แตละบริษัทจะกําหนดวัตถุประสงค นโยบาย กระบวนการ โครงสราง และระบบ
เปนแนวทางในการตัดสินใจซ้ือ การตัดสินใจซ้ือจึงมีอิทธิพลจากส่ิงเหลานี ้

3. ปจจัยระหวางบุคคล (Interpersonal Factor) เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลซ่ึงอยูใน
กระบวนการซ้ือ ศูนยกลางการซ้ือจะเกี่ยวของกับบุคคลท่ีมีสถานะ อํานาจ ความเห็นอกเห็นใจ การ
ชักชวนท่ีแตกตางกันทําใหผูขายไดรูถึงปจจัยระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวของกันระหวางผูซ้ือและผูขาย 

บอยครั้งท่ีความสัมพันธระหวางบุคคลนี้จะมีการเปล่ียนแปลงและบุคคลจะเก็บไวภายในใจ ทําให
นักการตลาดสามารถประเมินหรือเขาถึงไดยาก 

4. ปจจัยเฉพาะบุคคล (Individual Factor) เปนการตัดสินใจของแตละบุคคลท่ี
มีอิทธิพลตอการยอมรับ และความชอบในผลิตภัณฑ รวมท้ังอิทธิพลในการเสนอผลิตภัณฑของ
ผูขายโดยพิจารณาถึงอายุ รายได การศึกษา อาชีพ บุคลิกลักษณะ และทัศนคติท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือ 

5. นอกจากจะพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ ดังกลาวแลว ยังมีปจจัยท่ีเกี่ยวกับ
คุณสมบัติของผูขายท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ไดแก ช่ือเสียง ความม่ันคงทางการเงิน การ
ยืดหยุนเรื่องราคา ประสบการณในอดีต บริการทางเทคนิค ความเช่ือม่ันในพนักงานขาย ความ
สะดวกในการใช ความพอใจของผูซ้ือ ความชํานาญในการเสนอขาย ความเชื่อถือในการขนสง และ
บริการหลังการขาย เปนตน ความสําคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติแตละอยางจะแตกตางกันในแตละ
สถานการณการซ้ือ
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รูปที่ 1  แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือขององคการ (Organization Buying Behavior) 
 

ปจจัย
ส่ิงแวดลอม 
(Environmental 
Factors) 
•ระดับความ
ตองการซ้ือ  

(Level of 

Demand) 

• ภาวะเศรษฐกิจ 

(Economic 

Outlook) 

• อัตราดอกเบี้ย 

(Interest Rate) 

• อัตราการ 

เปล่ียนแปลงทาง 

เทคโนโลย ี

 (Rate of 

Technological 

Change) 

• การพัฒนาดาน 

การเมืองและ 

กฎหมาย 

(Political 

and Regulatory 

Decolopment) 

• การพัฒนาการ 

แขงขัน 

(Competitive) 

ปจจัยภายใน
องคการ 
(Organizational 
Factors) 
• วัตถุประสงค 
(Objectives) 

• นโยบาย 

(Policies) 

• กระบวนการ 

(Procedures) 

• โครงสรางของ 

องคการ 

(Organizational) 

• ระบบ 

(Systems) 

 

ปจจัยระหวาง
บุคคล 
(Interpersonal 
Factors) 
• ความสนใจ 

(Interests) 

• อํานาจ 

(Authority) 

• สถานะ (Status) 

• ความเห็นอกเห็น 

ใจ (Empathy) 

• การชักชวน 

(Persuasiveness) 

• วัฒนธรรม 

(Culture) 

 

ปจจัยเฉพาะ
บุคคล 
(Individual 
Factors) 
• อายุ (Age) 

• รายได  
(Income) 

• การศึกษา 

(Education) 

•ตําแหนงงาน 

(Job Position) 

• บุคลิกภาพ 

(Personality) 

• ความเส่ียง  

(Risk Attitudes) 

 

ปจจัยที่มี
อิทธิพลในการ
ตัดสินใจซ้ือ
ขององคการ 
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 1.4 แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 

(2546) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทไดรวมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจ แกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย
เครื่องมือตอไปนี ้
   1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความ
ตองการของลูกคาใหพึงพอใจในผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑ
จึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี ้
   1.1   ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) และความ
แตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) 
   1.2  พิจารณาจากองคประกอบ   (คุณสมบัต)ิ ของผลิตภัณฑ (Product 

Component) เชน ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา เปนตน 
   1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ
ผลิตภัณฑของบริษัทเพ่ือแสดงตําแหนงท่ีแตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
   1.4  การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมี
ลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีขึ้น (New and Improved) ซ่ึงตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบ 
สนองความตองการของลูกคาใหดียิ่งขึ้น 
   1.5 กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสาย
ผลิตภัณฑ (Product line) 
   2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสอง
ท่ีเกิดขึ้นมาถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา เขาก็จะตัดสินใจซ้ือ 

ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 
   2.1 คุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาวา
การยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 
   2.2 ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ 
   2.3 การแขงขัน 
   2.4 ปจจัยอ่ืนๆ 
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   3. การจัดจําหนาย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง 

ซ่ึงประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพ่ือเคล่ือนยายผลิตภัณฑ และบริการจากองคการไปยัง
ตลาด สถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมท่ีชวยในการ
กระจายตัวสินคาประกอบดวยการขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด
จําหนายจึงประกอบดวย 2 สวนดังนี ้
 3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) หมายถึง เสนทางท่ี
ผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัด
จําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

 3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง
กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาประกอบดวย การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาสินคา 

(Storage) การคลังสินคา (Warehousing) และการบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) 

  4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล
ระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพ่ือสรางทัศนคต ิ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงาน
ขายทําการขาย (Personal Selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (No personal Selling) 

เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่ง หรือหลายเครื่องมือก็ไดประกอบ 
ดวย 5 สวนดังนี้  
 4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับ
องคการและ (หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ท่ีตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ  

กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของกับกลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy)  

ยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising Tactics) และกลยุทธส่ือ (Media Strategy) 

 4.2 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจง
ขาวสาร และจูงใจตลาดโดยบุคคล งานในขอนี ้จะเกี่ยวของกับกลยุทธการขายโดยใชพนักงาน 

(Personal Selling Strategy) และการจัดการหนวยงานขาย (Sales Force Management) 

 4.3 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมการสงเสริมท่ี
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การใหขาว และการประชาสัมพันธซ่ึง
สามารถกระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซ้ือโดยลูกคาขั้นสุดทาย หรือบุคคลอ่ืนในชองทาง
การสงเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ การกระตุนผูบริโภค เรียกวาการสงเสริมการขายท่ีมุงสู
ผูบริโภค (Consumer Promotion) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง
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(Trade Promotion) และการกระตุนพนักงานขาย เรียกวาการสงเสริมการขายท่ีมุงสูพนักงานขาย 

(Sales Force Promotion) 

  4.4 การใหขาว และการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) 

การใหขาวเปนการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการท่ีไมตองมีการจายเงินสวนการ
ประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามท่ีมีการวางแผน โดยองคการหนึ่งเพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอ
องคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 
 4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) 

และการเช่ือมตรง (Online Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ท่ีนักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ
โดยตรงกับผูซ้ือทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายโดย
ใชจดหมายตรงการขายโดยใชแคตตาล็อค และการขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูง
ใจใหลูกคามีกิจกรรมตอบสนอง  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 พงศพันธุ อุดมธนภัทร (2550) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซ้ือเมล็ดกาแฟคั่วของ

ผูประกอบการรานกาแฟสด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามจากผูประกอบการรานกาแฟสดท่ีไมใชกิจการแบบเฟรนไชส ท้ังหมด 100 ตัวอยาง 
วิเคราะหขอมูลโดยใหสถิติพรรณนา คาสถิติท่ีใชไดแก ความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย ผลการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 25-34 ป ระดับการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา โดยมีจํานวนพนักงานในราน 1-3 คน สวนใหญมีโตะและท่ีนั่งสําหรับรับประทาน
ภายในราน มีจํานวนรายการเครื่องดื่มประเภทกาแฟ 6-10 รายการและมีรายการเครื่องดื่มประเภท
อ่ืน ๆ นอกจากกาแฟ คือ นม โกโก สินคาประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีไวบริการ นอกจากเครื่องดื่ม คือ เบเกอรี่ 
สําหรับรูปแบบของรานสวนใหญเปนแบบคอฟฟคอรนเนอร ดานพฤติกรรมการซ้ือเมล็ดกาแฟคั่ว 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลท่ีซ้ือเมล็ดกาแฟคั่ว เพ่ือชงเปนกาแฟสดจําหนายแก
ลูกคา โดยใชการทดลองบริโภคจริงประกอบการตัดสินใจ และทําการตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง จาก
บริษัทหรือโรงงานคั่วเมล็ดกาแฟ เนื่องจากสินคามีคุณภาพ ความถ่ีในการซ้ือเมล็ดกาแฟคั่วสวน
ใหญ คือ 1-2 ครั้งตอเดือน และมีปริมาณการซ้ือครั้งละ 1-2 กิโลกรัม โดยการชําระดวยเงินสด เมล็ด
กาแฟคั่วเลือกใชสวนใหญ คือพันธุอาราบิกาท่ีนําเขาจากตางประเทศ สําหรับสินคาอ่ืน ๆ ท่ีมักจะ
ซ้ือจากผูคาเมล็ดกาแฟคั่ว คือ น้ําเช่ือมรสตาง ๆ ดานปจจัยสวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือ
เมล็ดกาแฟคั่ว พบวา สวนใหญใหความสําคัญสูงสุดตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยใหความสําคญักับ
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ปจจัยแตละดาน ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ไดแก รสชาติของกาแฟ ดานราคา ไดแก มีราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของเมล็ดกาแฟ ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การมีบริการจัดสงสินคา และดาน
สงเสริมการขาย ไดแกการมีบริการเสริมอ่ืน ๆ  เชนการฝกอบรมพนักงาน การซอมบํารุงเครื่องชง
กาแฟ โดยสวนใหญไมพบปญหาในการซ้ือเมล็ดกาแฟคั่ว  

 พัชร ี ดวงแสงทอง (2546) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอความตองการใชภาชนะ
บรรจุยอยสลายไดทางชีวภาพจากมันสําปะหลังของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจยัท่ีสงผลตอความตองการใชภาชนะบรรจุยอยสลายไดทาง
ชีวภาพจากมันสําปะหลัง และความยินดีจะจายของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยใช
ขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางซ่ึงสุมดวยเทคนิคแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จํานวน 200 ตัวอยาง และวิเคราะหขอมูลท่ีไดโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะหโดยใช
แบบจําลองโลจิต (Logit Model) ดวยเทคนิคการวิเคราะหโดยการประมาณภาวะความนาจะเปน
สูงสุด (Maximum Likelihood Estimates : MLE) และโดยวิธีแสดง Marginal Effects สวนปจจัยท่ี
นํามาศึกษาในแบบจําลองไดแก เพศของผูบริโภค อายุของผูบริโภค ระดับการศึกษาของผูบริโภค 
รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูบริโภค ลักษณะกลุมผูบริโภค การไดรับผลกระทบจากปญหาขยะ การเขา
รวมโครงการรณรงคคัดแยกขยะระดับความใสใจในส่ิงแวดลอม ระดับความใสใจในสุขอนามัย 
รวมทั้งการใชตัวแปรหุน เพ่ือทดสอบอิทธิพลของราคาท่ีมีตอความตองการใชภาชนะบรรจุยอย
สลายไดทางชีวภาพจากมันสําปะหลัง ผลการศึกษาพบวารอยละ 90 ของผูบริโภคใหความสนใจ
ตองการใชภาชนะบรรจุยอยสลายทางชีวภาพจากมันสําปะหลัง โดยราคาที่ผูบริโภคกลุมนี้ยินดีจะ
จายมากเปนอันดับหนึ่งซ่ึงคิดเปนรอยละ 46.11 คือราคาระหวาง 1.00 ถึง 2.99 บาท และพบวาคา
สัมประสิทธ์ิของปจจัยดานระดับการศึกษาของผูบริโภค รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูบริโภค มีคาเปน
บวกซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานโดยท้ังสองปจจัยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับรอยละ 1 และยังพบวา
การเปล่ียนแปลงของราคามีอิทธิพลในเชิงลบตอความตองการใชภาชนะบรรจุยอยสลายไดทาง
ชีวภาพจากมันสําปะหลัง   

 ไพศร ีกลัดสําเนียง (2551) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือฉลากติด
บรรจุภัณฑแบบสติ๊กเกอรของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ใช
แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจํานวน 100 ราย ผูตอบแบบสอบถามคือประธานบริษัท กรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการโรงงานผูจัดการฝายจัดซ้ือ ผูจัดการฝายการตลาด นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะหโดยใช สถิตเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ียเลขคณิต จากการศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 31-40 ป จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท มีอายุการทํางานในตําแหนงปจจุบันมากกวา 5-10 ป 
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สถานประกอบการประเภทบริษัทจํากัด (ไทย) มีจํานวนพนักงานในบริษัทมากกวา 50-100 คน 

ดําเนินกิจการมากกวา 5-10 ป มีทุนจดทะเบียนธุรกิจมากกวา 5-10 ลานบาท พฤติกรรมของการ
ตัดสินใจซ้ือนั้น มียอดการซ้ือไมเกิน 50,000 บาทตอเดือน โดยจัดซ้ือผลิตภัณฑกับแหลงผลิต
จํานวน 2-3 ราย ผูท่ีมีอํานาจหรือมีสวนรวมตอการตัดสินใจซ้ือคือ ผูจัดการฝายจัดซ้ือ ทราบขอมูล
จากพนักงานขายท่ีเขามาเสนอขาย มีความถ่ีในการซ้ือมากกวา 12 ครั้งตอป ปจจัยดานราคาเปน
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดตอการตัดสินใจซ้ือ ส่ังซ้ือเม่ือสต็อกเหลือประมาณ 1 เดือน ปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเปนลําดับแรก ไดแก ปจจัยดานราคา รองลงมา คือ ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยยอยสวนผสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจลําดับแรกดานราคา ไดแก ราคาเปนไปตามมาตรฐานของสินคา 

และ แจงราคาขายทุกครั้งเม่ือมีการปรับราคา ดานผลิตภัณฑ ไดแก จํานวนหรือชนิดของฉลากบรรจุ
ภัณฑตรงตามท่ีส่ังซ้ือ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ไดแก ความรวดเร็วในการจัดสงสินคา ดานการ
สงเสริมการตลาด ไดแก พนักงานขายมีความรูความสามารถในการใหคําแนะนําและสามารถให
คําปรึกษาแกลูกคาได ปญหาสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือลําดับแรก ไดแก 
ปญหาดานผลิตภัณฑ ปญหาดานปจจัยการจัดจําหนาย ปญหาดานราคา และปญหาดานการสงเสริม
การตลาด ตามลําดับ ปญหายอยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือลําดับแรกดาน
ผลิตภัณฑ ไดแก คุณภาพของวัตถุดิบไมคงท่ีและ การบริการการขาย ไดแกการใหคําปรึกษาดาน
ขอมูลผลิตภัณฑ ปจจัยดานการจัดจําหนาย ไดแก ไมสามารถสงสินคาไดตรงตามเวลา ดานราคา 

ไดแก ไมมีการแจงเปล่ียนราคาลวงหนา ดานการสงเสริมการตลาดไดแก พนักงานขายไมสามารถ
ตอบปญหาหรือแกไขปญหาได ตามลําดับ 

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551) ไดจัดทํา
แผนท่ีนําทางแหงชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (พ.ศ. 2551 – 2555) ตามนโยบาย 

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมเพ่ืออนาคต (New Wave Industries) ซ่ึงไดกลาว
ไววาวัตถุดิบน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีใชแลวหมดไป อีกท้ังกระบวนผลิต
ผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีโดยเฉพาะการเผาไหมยังกอใหเกิดการมลภาวะ ซ่ึงไดขยายไป
ในวงกวางตอระบบนิเวศนของโลก ดังนั้นการพัฒนากระบวนการรวมถึงการสรางนวัตกรรมใหม
เพ่ือทดแทนจึงเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญ พลาสติกยอยสลายทางชีวภาพ (Biodegradable Plastic) จึง
เปนอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอมท้ังในดานวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิต และกระบวนการกําจัด ปจจุบันพลาสติกยอยสลายทางชีวภาพ ไดรับความสนใจเปนอยางยิ่ง
จากนักวิทยาศาสตร ตลอดจนนักอุตสาหกรรมช้ันแนวหนาท่ัวโลก โดยพลาสติกยอยสลายทาง
ชีวภาพ ผลิตมาจากวัตถุดิบท่ีสามารถผลิตทดแทนขึ้นใหมไดในธรรมชาติ (Renewable Resource) 
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ใชพลังงานในกระบวนการผลิตต่ํา และสามารถยอยสลายภายหลังจากการใชงาน เปนกาซ
คารบอนไดออกไซดและนํ้าไดดวยจุลินทรียในธรรมชาติ และมีคุณสมบัติในการใชงานไดเทียบเทา
พลาสติกจากอุตสาหกรรมปโตรเคมีแบบดั้งเดิม (Commodity Plastics) ปจจุบันมีหลายองคกรท่ัว
โลกไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑยอยสลายไดทางชีวภาพ (Biodegradable Plastics) ขึ้น 
และใหคําจํากัดความของพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพไว ดังนี ้

STM D6400-99 ใหคําจํากัดความวา พลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพคือ พลาสติกท่ียอย
สลายไดเนื่องมาจากการทํางานของจุลินทรียท่ีมีอยูในธรรมชาติ เชน แบคทีเรีย ราและสาหราย 

ISO 472:1998 ใหคําจํากัดความวา พลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ คือ พลาสติกท่ีถูก
ออกแบบมาใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางทางเคมีภายใตสภาวะแวดลอมท่ีกําหนดไว
โดยเฉพาะ เปนสาเหตุทําใหสมบัติตางๆ ของพลาสติกลดลงภายในชวงเวลาหนึ่งซ่ึงสามารถวัดได
โดยใชวิธีทดสอบมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับชนิดของพลาสติกและการใชงานผลการทดสอบสามารถ
นํามาใชเปนเกณฑในการจําแนกประเภทของพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพโดยการเปล่ียนแปลง
โครงสรางทางเคมีดังกลาวตองเกิดจากการทํางานของจุลินทรียในธรรมชาติเทานั้น 

BPS Japan (1994) ใหคําจํากัดความวา พลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ คือ วัสดุพอลิเมอร 
ท่ีสามารถเกิดการเปล่ียนแปลงเปนสารประกอบท่ีมีน้ําหนักโมเลกุลลดต่ําลงได โดยมีอยางนอย 1 

ขั้นตอนในกระบวนการยอยสลายนี้เกิดผานกระบวนการเมทาบอลิซึมของจุลินทรียท่ีมีอยูใน
ธรรมชาต ิ

DIN FNK103.2 (1993) ใหคําจํากัดความวา วัสดุพลาสติกจะไดช่ือวาเปนพลาสติกท่ียอย
สลายไดทางชีวภาพ ก็ตอเม่ือสารประกอบอินทรียท้ังหมดถูกยอยสลายอยางสมบูรณโดยจุลินทรีย ท่ี
มีอยูในสภาพแวดลอม และมีอัตราการยอยสลายอยูภายใตขอกําหนดในการทดสอบตามมาตรฐาน 

CEN (1993) ใหคําจํากัดความวา วัสดุยอยสลายได คือ วัสดุท่ีการยอยสลายเปนผลมาจาก
การทํางานของจุลินทรยีทําใหวัสดุเกิดการเปล่ียนแปลงเปนน้ํา กาซคารบอนไดออกไซด และ/ หรือ 
กาซมีเทน และมวลชีวภาพใหม เปนผลิตภัณฑในขั้นตอนสุดทาย  

การใชงานผลิตภัณฑพลาสติกยอยสลายได 
1. การใชงานทางการแพทย พลาสติกยอยสลายไดถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใชในการผลิตวัสดุ

ทางการแพทย เชน ผิวหนังเทียม ยาท่ีถูกออกแบบมาใหสามารถควบคุมการปลดปลอยตัวยาอยาง
ชาๆ ภายในรางกายในชวงระยะเวลาหน่ึง หรือไหมละลาย อุปกรณประเภทสกร ู ท่ีสามารถยอย
สลายไดเองภายหลังจากการทําหนาท่ีตามท่ีไดรับการออกแบบไวแลวเสร็จส้ิน ทําใหไมตองทําการ
ผาตัดซํ้าเพ่ือนําวัสดุท่ีใชในการรักษาเสร็จแลวออกจากรางกายผูปวย 
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2. สารเคลือบกระดาษ หรือโฟม ปจจุบันมีการนําพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพมาใช
งานเปนสารเคลือบกระดาษสําหรับหอแฮมเบอรเกอร หรือถวยน้ําชนิดใชแลวท้ิง  

3.  ฟลมคลุมดิน และวัสดุสําหรับการเกษตร ฟลมคลุมดินสําหรับการเกษตรเปนอุปกรณท่ี
สําคัญในการเพาะปลูกพืชบางชนิด เชน มะเขือเทศ ซ่ึงแผนฟลมจะชวยปองกันการเติบโตของ
วัชพืช และรักษาความชื้นในดิน ชวยลดขั้นตอนการเก็บและกําจัดฟลมภายหลังเสร็จส้ินการใชงาน 

เนื่องจากสามารถกําจัดโดยการไถพรวนลงดินไดโดยตรง  

4.  ถุงสําหรับใสของ (Shopping Bag) ถุงพลาสติกและฟลมพลาสติกสําหรับการใชงาน
ดานบรรจุภัณฑไดรับความนิยมในการใชงานมากขึ้นในปจจุบัน สงผลใหมีสัดสวนอยูในขยะใน
ปริมาณสูงและยังไมไดรับความนิยมนํากลับมารีไซเคิลมากนักเนือ่งจากมีความยุงยากในขั้นตอน
การคัดแยกและทําความสะอาด พลาสติกยอยสลายไดจึงมีศักยภาพในการนํามาใชแทนพลาสติก
ท่ัวไปเพ่ือผลิตเปนถุงและฟลมในบางโอกาส 

5.  ฟลม และถุงสําหรับใสขยะเศษอาหาร (Food Waste Film and Bags) ฟลมและ
ถุงพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพสําหรับใชใสขยะเศษอาหาร เหมาะสําหรับสถานท่ีท่ีมีระบบ
การกําจัดขยะอินทรียดวยวิธีการคอมโพสท กําลังไดรับความนิยมในตางประเทศ เนื่องจากสามารถ
กําจัดโดยการนํามาทําคอมโพสทพรอมขยะอินทรียอ่ืน  ๆทําใหเกิดความสะดวกไมตองแยกท้ิง  

6.  บรรจุภัณฑเพ่ือการบริโภค (Consumer Packaging Materials) ตามปกติการใชบรรจุ
ภัณฑอาหารท่ีผลิตจากพลาสติกท่ัวไปมักไมไดรับความนิยมนํากลับมารีไซเคิลมากนัก เนื่องจากมี
การปนเปอนสูง การนําพลาสติกยอยสลายไดมาผลิตเปนบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร เชน ถาดยอย
สลายไดสําหรับอาหารสําเร็จรูปและอาหารจานดวน แกวกาแฟ จึงเปนแนวทางหนึ่งในการลด
ปญหาดานการจัดการขยะบรรจุภัณฑลงได 

7.   โฟมเม็ดกันกระแทก (Loose fill) โฟมเม็ดกันกระแทก (Loose fill) โดยท่ัวไปผลิตจาก
พอลิสไตรีน (PS) เพ่ือใชประโยชนในดานการขนสงสินคา มีขอดีคือ มีความยืดหยุนสามารถ
ปองกันสินคาจากแรงกระแทกระหวางการเคล่ือนยายและขนสงไดเปนอยางด ี นอกจากนี้ยังมี
น้ําหนักเบาทําใหการขนสงสินคาเปนไปไดอยางสะดวกและประหยัดเช้ือเพลิง  

สถานการณพลาสติกยอยสลายทางชีวภาพในประเทศไทย 
 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีมีบทบาทในการ
ประสานงานและเช่ือมโยงองคกรตางๆ ในประเทศไทย โดยอาศัยกลไกการบริหารจัดการองค
ความรูและการสนับสนุนท้ังดานวิชาการและการเงิน มีเปาหมายในการขับเคล่ือนประเทศไปสู
ระบบเศรษฐกิจฐานความรู เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาท่ียั่งยืน ไดริเริ่ม
พัฒนาโครงการนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพชนิดยอยสลายไดโดยจัดทําเปน
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แผนท่ีนําทางแหงชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (พ.ศ. 2551 – 2555) เพ่ือใชกําหนด
กลยุทธในการผลักดันและสรางโอกาสใหประเทศไทยสามารถเปนผูนําของโลกในดานพลาสติก
ชีวภาพตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา และสนับสนุนสงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกชีวภาพยอย
สลายได ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณดานชีวมวล (Biomass) มีวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาสูอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ไดแก มันสําปะหลัง และออย นอกจากนี้ประเทศไทยยังมี
อุตสาหกรรมรองรับในการพัฒนาพลาสติกยอยสลายทางชีวภาพ โดยผลิตภัณฑพลาสติกท่ีสําคัญ
ของประเทศไทย ไดแก ถุง กระสอบพลาสติก และแผนฟลม ซ่ึงมีมูลคาทางเศรษฐกิจรวมเปนมูลคา
กวา 200,000 ลานบาท จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลในเบ้ืองตนของสํานักงานนวัตกรรม
แหงชาติ พบวาวัสดุชีวภาพ ในประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาเปนธุรกิจนวัตกรรมในเชิงรุก เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมใหกบัวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศมี  3 ชนิด 
 1. พอลีแลคติคแอซิด (Polylactic Acid) หรือ PLA วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต 
Polylactic Acid (PLA) คือแปงท่ีมาจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นใหมได (Renewable Resource) 

ซ่ึงไดแกพืชท่ีมีแปงเปนองคประกอบหลัก เชน ขาวโพด และมันสําปะหลัง โดยมีกระบวนการผลิต
เริ่มตนจากการบดหรือโมใหละเอียดเปนแปง จากนั้นทําการยอยแปงใหไดเปนน้ําตาล และนําไป
หมัก (Fermentation) ดวยจุลินทรียเกิดเปน Lactic Acid จากน้ันนํา Lactic Acid ท่ีไดมาผาน
กระบวนการทางเคมี เพ่ือเปล่ียนโครงสรางใหเปนสารใหมท่ีมีโครงสรางทางเคมีเปนวงแหวน
เรียกวา Lactide หลังจากนั้นนํามากล่ันในระบบสุญญากาศเพ่ือเปล่ียนโครงสรางไดเปนโพลิเมอร
ของ Lactide ท่ีเปนสายยาวขึ้นเรียกวา Polylactic Acid (PLA) ซ่ึงการกําหนดความยาวของสายโพลิ
เมอรใหไดตามท่ีตองการจะเปนส่ิงท่ีทําใหคุณสมบัติของ PLA เปล่ียนไปตามลักษณะการใชงาน 
ท้ังนี้ PLA สามารถนําไปเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกไดเชนเดียวกับเม็ดพลาสติกจาก
ปโตรเลียม อีกท้ัง PLA ยังมีคุณสมบัติพิเศษคือมีความใส ไมยอยสลายในสภาพแวดลอมท่ัวไป แต
สามารถยอยสลายไดเองเม่ือนําไปฝงกลบในดิน  
 2.   พอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (Polyhydroxyalkanoates) หรือ PHAs เปนสารพอ
ลีเมอรตั้งตนท่ีสามารถนํามาใชผลิตผลิตภัณฑพลาสติกท่ียอยสลายไดโดยบริษัท Metabolix Inc. 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต PHAs ไดในระดับอุตสาหกรรม วัตถุดิบท่ีใชใน
การผลิต Polyhydroxyalkanoates (PHAs) คือ แปงหรือน้ําตาลท่ีมาจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น
ใหมได (Renewable Resource) ซ่ึงไดแก พืชท่ีมีแปงหรือน้ําตาลเปนองคประกอบหลัก เชน 
ขาวโพด มันสําปะหลังและออย เปนตน โดยมีกระบวนการผลิตเริ่มตนจากการบดหรือโมพืชนั้นให
ละเอียดเปนแปง จากนั้นทําการยอยแปงใหไดเปนน้ําตาล และนําไปหมัก (Fermentation) ดวย
จุลินทรียชนิดพิเศษช่ือ Eschericia Coli ซ่ึงกินน้ําตาลเปนอาหาร และสามารถเปล่ียนโครงสรางทาง
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เคมีของน้ําตาลภายในตัวจุลินทรียเองเปน PHAs ซ่ึงสามารถแยกออกมาไดโดยการกะเทาะแยก
เปลือกนอกหุมจุลินทรียออก เนื่องจาก PHAs มีชวงอุณหภูมิในการหลอมเหลว (Tm) ท่ีกวางตั้งแต 
50 – 180 °C จึงทําใหมีคุณสมบัติในการนําไปเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตภัณฑพลาสติกไดหลากหลาย 
เชน การขึ้นรูปเปนฟลม การฉีดและการเปา  
 3. โพรเพนไดออล Propanediol (PDO) สําหรับผลิตเสนใยชีวภาพสําหรับ
อุตสาหกรรมส่ิงทอ (Bio-Fiber : SoronaTM) PDO เปนสารเคมีตั้งตน (Monomer) อีกชนิดหนึ่งซ่ึง
ผลิตขึ้นโดยอาศัยแปงจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นใหมได เชน ขาวโพด และมันสําปะหลัง ซ่ึง
กระบวนการผลิตจะคลายกับการผลิต PLA โดยเริ่มจากการยอยแปงใหเปนน้ําตาล และทําการใช
สารเรงปฏิกิริยาชนิดชีวภาพ (Biocatalyst) เพ่ือเปล่ียนน้ําตาลใหเปน PDO ซ่ึงสามารถนําไปเปนสาร
ตั้งตนในการผลิตเสนใยชีวภาพท่ีเรียกวา SoronaTM ซ่ึงเปนช่ือทางการคาของบริษัท ดูปองท 
สหรัฐอเมริกา โดยเสนใย SoronaTM นี้มีคุณสมบัติยืดหยุนไดดี มีความออนนุม แหงไดเร็ว และ
สามารถยอมติดสีไดดี หากแตในปจจุบันดวยคุณสมบัติทางโมเลกุลของพอลิเมอรท่ีมีขนาดใหญจึง
ทําใหเสนใย SoronaTM ไมสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ อยางไรก็ตามเสนใย SoronaTM 
เปนวัสดุชนิดใหมท่ีเกิดจากการใชวัตถุดิบธรรมชาติท่ีสามารถเกิดทดแทนไดอีกชนิดหนึ่ง 

 แมวาประเทศไทยจะยังไมมีโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพเองในประเทศ แตมี
หลายบริษัทท่ีไดเริ่มนําเขาเม็ดพลาสติกชีวภาพเชน PLA มาผานกระบวนการขึ้นรูปภายในประเทศ
เพ่ือทดสอบความเปนไปไดดานการผลิตโดยใชเครื่องจักรท่ีมีอยูเดิมสําหรับใชในการผลิตพลาสติก
ธรรมดา อีกท้ังยังมีบางบริษัทไดริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในรูปแบบของการผลิตพลาสติก
ชีวภาพท่ีมีการเติมสารเติมแตงใหเหมาะสมท้ังกับเง่ือนไขการขึ้นรูปและใชงานหรือเพ่ือลดตนทุน
การผลิต ซ่ึงเรียกวา พลาสติกคอมพาวดิ้ง (Plastic Compounding) โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะพัฒนา
ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ เพ่ือสรางโอกาสการสงออกตางประเทศและ
ตลาดระดับนํารองในประเทศ โดยมีบางบริษัทอยูในสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยและ
ไดรับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจาก สนช. นั่นคือบริษัท บรรจุภัณฑเพ่ือส่ิงแวดลอมจํากัด 
โดยสินคาของบริษัทมีตลาดหลักคือการสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา และ
กลุมประเทศยุโรป คิดเปนสัดสวน 80% สวนท่ีเหลืออีก 20% เปนการจําหนายในประเทศตาม
ซูเปอรมารเก็ตและหางคาปลีกทันสมัย (โมเดิรนเทรด) หลายแหง เชน เทสโก โลตัส ทุกสาขา ราน
คารฟูร ท็อปส ซูเปอรมารเก็ต ทุกสาขา เดอะมอลล แม็คโคร บ๊ิกซี เปนตน (บริษัทบรรจุภัณฑเพ่ือ
ส่ิงแวดลอมจํากัด:ออนไลน,2553) สําหรับรายช่ือบริษัทในประเทศไทยท่ีทําธุรกิจเกี่ยวของกับ
พลาสติกชีวภาพแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 แสดงจํานวนบริษัทในประเทศไทยท่ีทําธุรกิจเกี่ยวของกับพลาสติกชีวภาพ 

 

 
 

ช่ือบริษัท สถานที่ต้ัง ผลิตภัณฑ เทคโนโลยี 

1. Advance Packing 

Co.,Ltd. (Special Tech 

Group) 

พระนครศรีอยุธยา  ถุงพลาสติกสําหรับ
ปลูกตนไม  

-ผลิตจากแปงขาวโพด 

 -นําเขาเม็ดพลาสติกจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและนํามาข้ึนรูปใน
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 แกว
น้ํา หลอดดูด น้ํา 

-ผสมสารเติมแตงท่ีทําให พลาสติก
ยอยสลายไดผสมกับพลาสติกท่ัวไป 

เชน พอลิเอทิลีน 

4. Bio Green World 

Co., Ltd. (BGW) 

สมุทรปราการ  ภาชนะใสอาหาร เชน 

จาน ชาม ชอน ถวยน้ํา 

-ผลิตจาก PLA หรือ PLA ผสม แปง 

-นําเขาเม็ด PLA จากไตหวัน 

5. BIOFOAM Jazzy 

Creation Co., Ltd 

กรุงเทพมหานคร  ภาชนะใสอาหารกัน
ความรอน แบบใชครั้ง
เดียว เชนจาน ชามถาด 

-ผลิตจากแปงมันสําปะหลังอัดข้ึน
รูปดวยความรอนเปนผลิตภัณฑ 
-เทคโนโลยีของตนเอง 

6. Biodegradable  

Packaging for   

Environment 

Co.,Ltd.(BPE)   

กรุงเทพมหานคร  ภาชนะใสอาหารใช
ครั้ง เดียว เชน จาน 

ชาม ชอน 

ผลิตจากชานออย  

7. KU-GREEN:  

Biodegradable Package 

กรุงเทพมหานคร  ภาชนะใสอาหารแบบ
ใชครั้งเดียว เชน จาน 

ชาม ถาด แกวน้ํา 

-ผลิตจากแปงมันสําปะหลัง  

อัดข้ึนรูปดวยความรอนเปน
ผลิตภัณฑ 
-เทคโนโลยีของตนเอง 

8. Thantawan Industry  

Public Co.,Ltd. 

กรุงเทพมหานคร  ถุงพลาสติก ฟลม  -นําเขาเม็ดพลาสติกจาก 

สหรัฐอเมริกาและเม็ดพลาสติกท่ี
ผานการคอมพาวด้ิงจากญ่ีปุน 

-พัฒนาสูตรคอมพาวด้ิงข้ึนเอง 

9. PURAC Thailand  ระยอง  กรดแลคติก  ผลิตจากกากน้ําตาลหรือมัน
สําปะหลัง 
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มาตรการและนโยบายดานส่ิงแวดลอมของประเทศไทยท่ีสนับสนุนการบริโภคพลาสติกชีวภาพ 
 ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายหลักท่ีใชกับพลาสติกชีวภาพ ดังนั้นอาจนํากฎหมายท่ี
เกี่ยวกับการจัดการบรรจุภัณฑพลาสติกและโฟมไปประยุกตใช เชน พระราชกําหนดพิกัดอัตรา 
ศุลากร พ.ศ.2530 โดยการเรียกเก็บอากรพิเศษเพ่ิมขึ้นสําหรับวัตถุดิบนําเขาท่ีกอใหเกิดของเสียกําจัด
ไดยาก เพ่ือจูงใจใหผูผลิตลดการนําเขาและหันไปใชวัสดุอ่ืนหรือใชวัสดุหมุนเวียนท่ีมีในประเทศ 

พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 อาจนํามาใชในการกําหนดมาตรฐาน
พลาสติกชีวภาพ รวมทั้งการประทับเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง การใชหมึกพิมพท่ีไมเปนพิษตอ
ส่ิงแวดลอม พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 การคุมครองผูบริโภคเปนอีกเรื่องหนึ่งท่ี
พิจารณาจากขอกําหนดในเร่ืองเกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ อาจกําหนดใหฉลากของผลิตภัณฑ/บรรจุ
ภัณฑพลาสติกหรือโฟมแสดงวา สินคาชนิดนี้ผลิตจากวัสดุท่ีสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพไม
เปนพิษตอส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา เปนตน 

  
 


