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______________________________________________________________________________ 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความเก่ียวขอ้งระหว่างแนวคิดในการด าเนินธุรกิจพา

เลทไมห้มุนเวียนและแนวคิดทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของผลการด าเนินธุรกิจ

พาเลทไมห้มุนเวียนภายใตเ้ป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื หาวิธีการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจพาเลทไม้

หมุนเวียนจากปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการประยุกต์เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในบริบทประเทศไทย 

พร้อมทั้งเสนอแนวทางการด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื วิธีการศึกษาใน

คร้ังน้ีใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกบัทีมพนักงานระดบับริหารสูงสุดของบริษทัด าเนินธุรกิจพาเลทไม้

หมุนเวียนแห่งหน่ึงในประเทศไทย จ านวน 6 คน สรุปผลการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ร่วมกบัการ

ทบทวนวรรณกรรม 

 ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินธุรกิจพาเลทไม้หมุนเวียนมีความเก่ียวข้องกับแนวคิด

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และ 

แนวคิดผูไ้ด้ประโยชน์เป็นผูจ่้าย ผลการด าเนินธุรกิจพาเลทไมห้มุนเวียนสามารถตอบสนองต่อ

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 16 เป้าหมาย โดยเป้าหมายท่ี 17 ไม่สามารถตอบสนองได ้จากตวัอย่าง

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการประยกุตเ์ป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในบริบทประเทศไทย พบวา่ การด าเนิน

ธุรกิจพาเลทไมห้มุนเวียนสามารถไดรั้บการส่งเสริมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

ได ้13 เป้าหมาย โดยมี 4 เป้าหมาย ท่ีไม่สามารถส่งเสริมใหต้อบสนองได ้ ดงันั้น การจดัท าแนวทาง



การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาท่ีย ัง่ยืนให้ครอบคลุมทุกเป้าหมายอย่างเป็น

รูปธรรม จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาอยา่งเร่งด่วนและตอ้งการความร่วมมือจากผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียหลายภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ผูป้ระกอบการ และประชาชน 
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______________________________________________________________________________ 

 The objectives of this study were to study the relationship between the concept of wooden 

pallet pooling business and environmental principles in order, to examine the consistency of the 

performance of wooden pallet pooling business under Sustainable Development Goals (SDGs) and, 

to find out the guidelines for promoting the performance of wooden pallet pooling business based 

on the problem arising from SDGs application in Thailand. Thus, this study finally needs to 

recommend some guidelines to respond to SDGs. In relation to the in-depth interview, it was 

executed with a leadership team, total 6 persons of a wooden pallet pooling company in Thailand. 

The interview’s results were critically summarized and analyzed together with literature reviews. 

 As found by this study, the concept of wooden pallet pooling business can be obviously 

related to key three environmental principles: Circular Economy, Sustainable Development, and 

Beneficiary Pays Principle. The performances of wooden pallet pooling business are also able to 

link with SDGs total 16 goals, except only goal no.17. Based on the problem arising from SDGs 

application in Thailand, the performances of wooden pallet pooling business can be promoted to 

reflect SDGs total 13 goals, except its rest of 4 goals. Consequently, the action plan should be 

established to fulfill the SDGs comprehensively by which urgent consideration necessarily depends



on the cooperation with all relevant stakeholders such as government, entrepreneur and public 

sector should be carried out. 


