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The objectives of this research were to study the concrete roof scrap management, evaluate 

the results of the management of concrete roof scraps according to the circular economy business model, 

and provide suggestions for concrete roof scraps management according to the concept of circular 

economy business model that was suitable and maximizes benefits to SCG Roofing Co. , Ltd, 

Saraburi Plant. 

From the study found that SCG Roofing Co. , Ltd, Saraburi Plant managed the concrete 

roof scrap by crushing them to be qualified as a substitute for sand and reused as raw materials that 

could reduced natural resources used and could sold to customers.  There were changed to sell 

product as a service. This could reduced waste at the site as well. However the result of management 

assessing of concrete roof scrap according to circular economy business model based on the 5 

dimensions such as renewable raw materials, resource recovery, product life extension and sharing 

platforms.  It was found that the performance was a good level, but still unable to complete in all    

5 dimensions. 



 

 

กติตกิรรมประกาศ 

คน้ควา้อิสระฉบบันีจะไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ถ้าไม่ได้รับความอนุเคราะห์

ช่วยเหลืออยา่งดียิงจาก ศาสตราจารย ์ดร. ธวชัชยั ศุภดิษฐ์ อาจารยที์ปรึกษา ทีไดค้อยให้คาํแนะนาํ 

ตลอดจนชีแนะและใหข้อ้วิจารณ์ต่าง ๆ ดว้ยดีมาตลอด เพือปรับแกค้น้ควา้อิสระฉบบันี จนเสร็จสิน

สมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสนี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะบริหารการพฒันาสิงแวดล้อมทุกท่าน ทีไดอุ้ทิศตน

และเวลา เพือประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ตลอดระยะเวลาการศึกษา การให้

คาํแนะนาํต่าง ๆ ในทุก ๆ ชินงาน เพือใหลู้กศิษยไ์ดรั้บความรู้ความเขา้ใจอยา่งสุดความสามารถ 

ขอขอบพระคุณบริษทัเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ทีให้ความอนุเคราะห์ในด้าน

ข้อมูล ภาพถ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง คุณสุเทพ ลิมสถิตถาภรณ์ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต และคุณ

ปริญญา ทีฆวิวรรธ์ ผูจ้ดัการส่วนผลิตทีได้อนุญาตให้เข้ามาศึกษา เก็บข้อมูล และให้สัมภาษณ์       

ใหค้าํแนะนาํทีมีประโยชน์ต่องานวจิยัเล่มนี 

ขอบคุณเพือน ๆ คณะบริหารการพฒันาสิงแวดลอ้ม ทีคอยให้กาํลงัใจ ช่วยเหลือเกือกูลกนั 

ตลอดมาจนกระทงังานวจิยัชินนีแลว้เสร็จ 

ขอกกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ น้องสาว ทีคอยให้ความรัก ให้กําลังใจ และ

สนบัสนุนทุกสิงทุกอยา่งในชีวติของผูศึ้กษาเสมอมา 

สุดทา้ยนี ผูเ้ขียนหวงัเป็นอยา่งยิงว่าการคน้ควา้อิสระฉบบันี มีก่อให้เกิดประโยชน์ไม่มาก  

ก็นอ้ยต่อผูที้สนใจ และหากผดิพลาดประการใด ผูเ้ขียนตอ้งขออภยัมา ณ ทีนีดว้ย 

อรทยั เสียงประเสริฐกิจ 
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ธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน  (Circular Economy Business Model)  



 

 

บทท ี1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 

ตงัแต่อดีตถึงปัจจุบนัโลกของเรามีการเพิมขึนของจาํนวนประชากรอย่างมาก ในช่วงปี    

ค.ศ. 2000 เป็นตน้มาถึงปัจจุบนั จาํนวนประชากรไดเ้พิมขึนจาก 1.65 พนัลา้นคนเป็น 7.84 ลา้นคน 

(Worldometer, 2021) ทาํใหอุ้ตสาหกรรมตอ้งมีการพฒันาทีรวดเร็ว เพือตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยงิอุตสาหกรรมทีเกียวขอ้งกบัวสัดุก่อสร้าง เพราะพืนฐานของการพฒันา

ประเทศ เริมตน้จากการมีโครงสร้างพืนฐานทีดี และเมือประชากรเพิมมากขึนยอ่มส่งผลให้ตอ้งมี

การก่อสร้างทีพกัอาศยัมากขึนเช่นกัน ทาํให้มีการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นจาํนวนมาก       

ซึงมากเกินกว่าความสามารถของธรรมชาติทีจะสามารถสร้างทดแทนได้ ในอุตสาหกรรมวสัดุ

ก่อสร้างนัน ต้องใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติมากมาย อาทิเช่น หินปูน หิน ทราย เป็นต้น                     

ซึงทรัพยากรเหล่านีลดน้อยลงเรือย ๆ ทาํให้กระแสสังคมโลกเริมหันมาสนใจเรืองของเศรษฐกิจ

หมุนเวียน เพือชะลอการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ ทาํให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตนอ้ย

ทีสุด หมุนเวียนนํากลับมาใช้ใหม่ให้มากทีสุด ลดการส่งของเสียไปกาํจัดและลดมลภาวะได้         

โดยเริมมีการให้ความสําคญัอย่างจริงจงัตงัแต่ปี ค.ศ. 2015 เริมต้นมาจากประเทศทางฝังยุโรป      

และไดมี้การขยายแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวยีนไปทวัโลกในเวลาต่อมา 

ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีประชากรเป็นอนัดบัที 20 ของโลก ซึงในปี ค.ศ. 2000 ประเทศไทย

มีจํานวนประชากร 62,952,642 และในปัจจุบันเพิมขึนเป็น 69,912,157 คน (Worldometer, 2021)          

ทาํให้ประเทศไทยมีการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาให้ในอุตสาหกรรมผลิตวสัดุก่อสร้างอย่างมาก

เช่นกนั เพือทาํใหร้ะบบโครงสร้างพืนฐานของประเทศ  และทีพกัอาศยันนัเพียงต่อจาํนวนประชากร

ทีเพิมมากขึน โดยในช่วงปี ค.ศ. 2013 ประเทศไทยใช้หินปูนในการผลิตปูนซิเมนต์ 65.7                

ล้านเมตริกตัน และมีปริมาณการใช้ทีเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยในปี ค.ศ. 2018 ประเทศไทย            

ใช้หินปูนในการผลิตปูนซิเมนต์มากขึนเป็น 72.4 ล้านเมตริกตัน (กุศล ภูวภรณ์กุล , 2561: 4)  

เช่นเดียวกบัปริมาณทรายในประเทศไทยทีมีแนวโน้มลดลงเรือย ๆ โดยปัจจุบนัมีปริมาณทราย  

เหลือเพียง 26,557 ลา้นลูกบาศก์เมตรเท่านัน (มหาวิทยาลยัมหิดล, 2554: 2 – 5) ทาํให้การดาํเนิน

ธุรกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจาํเป็นต่ออุตสาหกรรมประเภทวสัดุก่อสร้างอย่างมาก                    
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และตอ้งอาศยัความรู้ ความเขา้ใจ ในการกาํหนดแนวทางการพฒันาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีนทีถูกตอ้ง 

เอสซีจี (SCG) เป็นหนึงในผูน้าํธุรกิจวสัดุก่อสร้างของประเทศไทยได้เห็นความสําคัญ    

และนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยได้ออกนโยบายเพือเป็นแนว

ทางการดํา เ นินการให้กับบริษัทภายในเครือ ในปี ค.ศ. 2018 โดยได้แถลงการณ์ในงาน                       

SD Symposium ถึงจุดยืนของเอสซีจี ในเรืองของการดาํเนินธุรกิจดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

และไดเ้สนอ  แผนจดัการปัญหาวกิฤตขยะต่อรัฐบาลไทย เพือจดัทาํนโยบายและมาตรการผลกัดนั                        

ในระดบัประเทศต่อไปอีกดว้ย 

บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั เป็นบริษทัในเครือของ เอสซีจี ทีรับนโยบายเรืองเศรษฐกิจ

หมุนเวียนมาประยุกตใ์ชต้งัแต่ปี ค.ศ. 2019 โดยมีจุดมุ่งหมายในการผลิตกระเบืองหลงัคาคอนกรีต 

ให้เกิดของเสียในกระบวนการน้อยทีสุด หมุนเวียนนาํกลบัมาใช้ใหม่ให้มากทีสุด และส่งกาํจดั    

ของเสียให้น้อยทีสุด โดยการศึกษานีจะช่วยในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนา          

บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั ให้มีการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีน รวมทงัเสนอแนะแนวทางการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต ดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดให้กบับริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั เพือเป็นบริษทั

ตน้แบบใหก้บัประเทศไทยต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์การศึกษา 

 

 1.2.1 เพือศึกษาแนวทางการพฒันาธุรกิจดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน  

 1.2.2 เพือประเมินผลการดาํเนินการจดัการเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีตตามแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวยีนของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั 

 1.2.3 เพือเสนอแนวทางในการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีนทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดใหก้บั บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั 
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1.3 ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

 

1.3.1 ไดท้ราบแนวทางการพฒันาธุรกิจดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน  

     1.3.2 ไดท้ราบผลประเมินการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีนของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั 

1.3.3 ไดแ้นวทางแนวทางในการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีนทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั 

 

1.4 นิยามศัพท์ 

 

เพือให้การศึกษาวิจัยไปในแนวทางทีได้กําหนดไว้ จึงกําหนดคํานิยามศัพท์ทีใช้                    

ในการศึกษาไวด้งันี 

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิงต่าง ๆ ทีเกิดขึนเองตามธรรมชาติ และสามารถนาํมาใช้

ประโยชน์ได ้เช่น ดิน นาํ อากาศ ป่าไม ้ทุ่งหญา้ แร่ธาตุ เป็นตน้ มี 2 ประเภท คือทรัพยากรธรรมชาติ

ทีใชแ้ลว้หมดไป และทรัพยากรธรรมชาติทีสามารถทดแทนได ้

ของเสีย หมายถึง ของเสียจากกระบวนการผลิตกระเบืองหลังคา และกระเบืองหลังคา         

ทีผลิตไดไ้ม่ไดม้าตรฐานทีไม่สามารถส่งขายได ้ซึงตอ้งนาํไปส่งกาํจดั หรือหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่  

เศรษฐกิจหมุนเวียน หมายถึง การนําทรัพยากรมาใช้ในกระบวนการผลิต เพือผลิต           

เป็นผลิตภณัฑ์ โดยของเสียทีเกิดขึนจากกระบวนการผลิตหรือสินค้าทีไม่ได้คุณภาพ สามารถ

นํากลับเข้าสู่กระบวนการหมุนเวียนนํากลับมาใช้ใหม่ได้ มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลทาํให้                                    

นาํทรัพยากรธรรมชาติมาใชน้อ้ยลง และเพิมการนาํของเสียมาหมุนเวยีนใชท้ดแทน 

ปูนซิเมนต์ หมายถึง ของผสมระหว่างแคลเซียมออกไซด์ ซิลิกา อะลูมินา และเหล็ก

ออกไซด์ ซึงมีแหล่งทีมาจากภูเขาหินปูนซึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติทีใชแ้ลว้หมดไป จากนนันาํมา

เขา้สู่กระบวนการผลิตดว้ยการเผาทีอุณหภูมิสูง โดยปูนซิเมนตน์อกจากจะนาํไปใชใ้นการก่อสร้าง

แลว้ ยงัเป็นวตัถุดิบหลกัในกระบวนการผลิตวสัดุก่อสร้างอืน ๆ ดว้ย เช่น กระเบืองหลงัคา คอนกรีต

ผสมเสร็จ อิฐบล็อก เป็นตน้ 

แนวทางการจดัการ หมายถึง วิธีปฏิบติัเพือบริหารจดัการปัญหา ช่วยในการนาํทางให้          

ผูป้ฏิบติัสามารถปฏิบติัตามได ้
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นโยบาย หมายถึง หลกัการและวิธีปฏิบติัในการดาํเนินการของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร 

หรือรัฐ เพือผลกัดนัให้เกิดการตอบสนองให้เกิดประโยชน์ และได้ตามเป้าหมาย ให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคที์ตอ้งการ 

การพฒันา หมายถึง กระบวนการเปลียนแปลงทีนาํไปสู่สิงทีดียิงขึน มีการวางแผนเอาไว้

เพือใหต้อบจุดมุ่งหมาย แกไ้ขจุดบกพร่องเดิม และต่อยอดสิงทีดีอยูแ่ลว้ใหดี้ยงิขึน 

เศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต หมายถึง ของเสียจากกระบวนการผลิตหลงัคา และสินคา้

หลงัคาทีไม่ไดคุ้ณภาพ ไม่สามารถนาํไปใช้ประโยชน์ต่อได ้ตอ้งส่งกาํจดั หรือเขา้สู่กระบวนการ      

รีไซเคิลนาํกลบัมาใชใ้หม่ 



 

 

บทท ี2 

 

ทบทวนวรรณกรรม  

ในการศึกษา เรือง การจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตดว้ยแนวคิดเศรฐกิจหมุนเวียน

กรณีศึกษา บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ผูศึ้กษาไดท้าํการคน้ควา้ขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี

ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับงานวิจยั ทงัในและต่างประเทศ ซึงได้ทาํการเรียบเรียงมาจากผูเ้ชียวชาญ

ทงัหลาย เพือเป็นขอ้มูลพืนฐานทีสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการดาํเนินการศึกษาในครังนี 

ดงันนั ผูศึ้กษาจึงไดเ้สนอแนวความคิด ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม และงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ดงันี 

2.1 ขอ้มูลพืนฐานการเกิดของเสียและเทคโนโลยีการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต

ในปัจจุบนั 

2.2 แนวคิดเรืองเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

 2.3 แนวทางการพฒันาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

2.4 ทิศทางเรืองเศรษฐกิจหมุนเวยีนในต่างประเทศ 

2.5 ทิศทางเรืองเศรษฐกิจหมุนเวยีนในประเทศไทย 

2.6 ขอ้ดี ขอ้เสียของการดาํเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

2.7 โอกาสและอุปสรรคของการดํา เนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนใน        

ประเทศไทย 

2.8 บริษทัตน้แบบการดาํเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนในประเทศไทย 

2.9 บริบทพืนทีทีศึกษา 
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2.1 ข้อมูลพืนฐานของการเกิดของเสียและเทคโนโลยีการจัดการเศษกระเบืองหลังคา

คอนกรีตในปัจจุบัน 

 

กระเบืองหลังคาคอนกรีตได้รับความนิยมในการนํามามุงหลังคาบ้านในประเทศทาง

องักฤษในช่วงเขา้สู่ศตวรรษที 20 เนืองจากมีขนัตอนการทาํทีง่าย มีความแข็งแรงคงทน และมีสี

หลากหลาย ทาํให้ธุรกิจการผลิตกระเบืองหลงัคาคอนกรีตเฟืองฟู จากนนัไดมี้ผลิตเพือจาํหน่ายใน

ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2513 โดยบริษทั กระเบืองหลงัคาซีแพค จาํกดั ภายใตเ้ครืองหมายการคา้      

ซีแพคโมเนีย และไดรั้บความนิยมในประเทศไทยอยา่งต่อเนือง จึงทาํใหเ้กิดการขยายกาํลงัการผลิต 

คิดคน้สินคา้ใหม่ ๆ ทงัรูปทรง สีสัน เนือสัมผสั ทาํให้มีบริษทัทีเขา้มาแข่งขนัเพิมขึน เช่น กระเบือง

ตราเพชร และตราหา้ห่วง เป็นตน้ ดงัภาพที 2.1 

 

 

ภาพท ี2.1 ผลิตภณัฑก์ระเบืองหลงัคาคอนกรีตแบบต่าง ๆ 

แหล่งทมีา: SCG Building Materials, 2018. 

 

โดยกรรมวิธีการผลิตกระเบืองหลังคาคอนกรีตในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบด้วยกัน คือ               

1) การขึนรูปดว้ยการรีดดว้ยกาํลงัอดัสูง (High Pressure Extrusion Process) (ภาพที 2.2) และ 2) การ

ขึนรูปดว้ยการอดั (Press Process) (ภาพที 2.3) โดยมีส่วนผสมของปูนซิเมนต์ มวลผสมคอนกรีต 

และนาํ เป็นส่วนประกอบหลกั และยงัไดมี้มาตรฐานผลิตภณัฑก์ระเบืองหลงัคาคอนกรีตมากมายที

กาํหนดขึนเพือควบคุมคุณภาพสินคา้ โดยสินคา้ทีไม่ผ่านมาตรฐานคุณภาพจะไม่สามารถนํามา

จาํหน่ายได ้และตอ้งถูกทาํลายทิงไป และกลายเป็นของเสีย  
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ภาพท ี2.2 การขึนรูปดว้ยการรีดดว้ยกาํลงัอดัสูง (High Pressure Extrusion Process) 

 

 

ภาพท ี2.3 การขึนรูปดว้ยการอดั (Press Process) 

 

จากกระบวนการผลิตทงัสองแบบหากกระบวนการผลิตไม่ต่อเนืองหรือมีความผิดปกติ     

ทีขนัตอนใดขนัตอนหนึงจะสามารถทาํให้เกิดของเสียได้ เริมตงัแต่กระบวนการผสมวตัถุดิบ         

หากการผสมไม่ไดส้ัดส่วนก็จะตอ้งทาํการทิงเศษคอนกรีตทงัหมดเลยทนัที หากกระบวนการขึนรูป           

ไม่ว่าจะเป็นการรีดด้วยกาํลังอดัสูง หรือการอดัก็ตาม การขึนรูปไม่สมบูรณ์จะทาํให้กระเบือง       

บินแหว่ง ไม่สามารถนาํไปผลิตผลิตขายเป็นสินค้าได้ ในกระบวนการพ่นสี หากเครืองเดินไม่

ต่อเนือง จะทาํให้การพ่นสีนนัไม่สมบูรณ์ไดเ้ช่นกนั และกระบวนการทีนาํกระเบืองเขา้โครงเหล็ก               

เพือนาํเขา้ห้องบ่ม หากมีการบรรจุกระเบืองผิดระดบัจะทาํให้เกิดรอยขูดทีหน้าผิวกระเบืองได้              

ซึงทังหมดทีกล่าวมานัน คือ กระเบืองทีเสียตังแต่กระบวนการผลิตและกลายเป็นของเสีย     
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นอกจากนี กระบวนการเกิดของเสียยงัสามารถเกิดขึนไดน้อกเหนือกระบวนการผลิตเช่นเดียวกนั 

เช่น การเคลมสินคา้จากลูกคา้ สินคา้เก่าเก็บ เป็นตน้ 

เมือเกิดกระเบืองหลงัคาทีกลายเป็นของเสียแลว้นนั โรงงานอุตสาหกรรมก็จะดาํเนินการ

นาํไปทาํลายใหถู้กตอ้งตามกฏหมายไม่วา่จะเป็น การเผาในเตาเผาขยะ เผาในเตาปูนซิเมนต ์       

หรือการฝังกลบ หรือการนาํไปใชป้ระโยชน์อืน ๆ เป็นตน้ 

 

2.2 แนวคดิเรืองเศรษฐกจิหมุนเวยีน  

 

2.2.1 นิยามของเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นทางเลือกใหม่ในการพฒันา

ธุรกิจไปสู่ความยงัยืน โดยเน้นทีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ

ปราศจากของเสียและมลพิษตลอดทงักระบวนการผลิตสินคา้และบริการ โดยมีหลกัการ คือ การคง

คุณค่าของวตัถุดิบ ทรัพยากร และผลิตภณัฑ์ ให้คงไวน้านทีสุดและมีการสร้างของเสียตาํทีสุด 

(สํานักงานทีปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจาํกรุงเวียนนา, 2559) เพือให้ระบบ

สามารถหมุนเวียนฟืนคืนกลบัสู่สภาพเดิมได ้ประเทศตน้แบบทีเป็นผูน้าํดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียน 

คือ เยอรมนี ญีปุ่น และจีน เป็นตน้เมือแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไดรั้บความ

นิยมเพิมมากขึน จึงทาํให้การผลิตแบบเดิมซึงเป็นเศรษฐกิจแบบเส้นตรง (Linear Economy) ทีเป็น

การนาํทรัพยากรมาใช้ ผลิต และทิงนาํไปสู่ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกัดใน

อนาคต (อาภารัตน์ มหาขันธ์ และเรวดี อนุวฒันา , 2562: 11) ซึงจะเห็นได้ว่า ไม่สามารถนํา

ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้ถูกแทนทีด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) (รติมา คชนนัท,์ 2562: 1) (ภาพที 2.4) 

 

ภาพท ี2.4 Circular Economy และ Linear Economy 

แหล่งทมีา: PTT Expresso, 2019. 



9 

 

  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สามารถทาํให้เศรษฐกิจขยายตวัเพิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน รวมทังย ังส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับทรัพยากรธรรมชาติ 

กระบวนการผลิตทีเป็นไปตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จะช่วยลดตน้ทุน

และเพิมรายไดจ้ากการใชท้รัพยากรทีมีประสิทธิภาพมากขึน  ซึงคณะกรรมการยุโรปไดค้าดการณ์

วา่จะสามารถเพิมผลผลิตไดร้้อยละ 30.0 ภายในปี ค.ศ. 2030 ซึงสามารถกระตุน้ GDP ของสหภาพ

ยุโรปได้ถึงร้อยละ 1.00 (ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนยข์อ้มูลหอการคา้ไทย, 2561) อีกทงัยงัเป็นโอกาส

สําหรับธุรกิจใหม่ ๆ อาทิเช่น ธุรกิจรีไซเคิลขยะประสิทธิภาพสูง ธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัเทคโนโลยี 

ธุรกิจแบบ Sharing Platform เป็นตน้  

2.2.2 หลกัการของเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มี 3 หลกัการ (สํานักงานทีปรึกษาด้าน

อุตสาหกรรมในต่างประเทศ ประจาํกรุงเวยีนนา, 2559) ไดแ้ก่  

 1. การรักษาและเสริมทุนด้านธรรมชาติ (Natural Capital) มีการจดัการควบคุม

ทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั โดยสร้างคุณค่าให้กบัทรัพยากรเท่าทีสามารถทาํได ้เลือกใชท้รัพยากร

อยา่งชาญฉลาด โดยใชเ้ทคโนโลยทีีมีประสิทธิภาพ 

 2. การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การหมุนเวยีนส่วนประกอบ

ต่าง ๆ มาใชใ้นการซ่อมแซม และนาํกลบัมาใชอี้กครัง 

 3. การรักษาประสิทธิภาพของระบบ เริมจากการออกแบบผลิตภณัฑ์ทีหลีกเลียง

ผลกระทบดา้นลบต่าง ๆ และมีการจดัการผลกระทบดา้นลบนนั 

2.2.3 ตัวอย่างการนําเศรษฐกิจหมุนเวยีนไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศ 

 ในต่างประเทศได้นาํเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใช้กบัการ

พฒันาธุรกิจในประเทศ ยกตวัอยา่งเช่น 

 1.  ประเทศเยอรมนี มีการกําหนด Circular Economy Policy ในปี ค.ศ. 2000         

และสามารถนําของเสียจากกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 14.0 ทําให้อุตสาหกรรม           

ด้านการจดัการของเสียมีมูลค่าสูงขึน เกิดการจา้งงานและสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

มากกวา่ 4 หมืนลา้นยโูร (ปางอุบล อาํนวยสิทธิ, 2560) 

 2. ประเทศญีปุ่นประสบความสําเร็จในการทาํเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) อยา่งมากทงัในระดบัประเทศ และในระดบัชุมชน ซึงรัฐบาลญีปุ่นมีการกาํหนดนโยบาย              

เรือง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เอาไวอ้ย่างชัดเจน ทาํให้ของเสียจากการผลิต              

ทีไม่ถูกนาํกลบัมาใชใ้หม่มีเพียงร้อยละ 5.00 เท่านนั (รติมา คชนนัท,์ 2562: 4) 
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3.  ประเทศจีน มีการกําหนด Circular Economy Development Strategy and the Recent 

Action Plan ในปี ค.ศ. 2013 โดยรัฐบาลจีนไดล้งทุนโครงสร้างพืนฐานและร่วมมือกบัภาคเอกชน        

และประชาชนในการทาํ Eco – Industrial Park และ Eco – Cities (รติมา คชนนัท,์ 2562: 4) 

2.2.4 เศรษฐกจิหมุนเวยีนกบัประเทศไทย 

 สําหรับประเทศไทยทีผ่านมาไดมี้การกาํหนดเป้าหมายการพฒันาอย่างยงัยืน แต่

แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นัน อยู่ระหว่างการทาํ Road map และมีแผน                              

ทีจะให้ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  เ ป็นอุตสาหกรรม New S –  curve ที  12                   

ของประเทศ โดยในปัจจุบนัหน่วยงานรัฐไดมี้นโยบายลดการใชถุ้งพลาสติก ทงัหา้ง ร้านสะดวกซือ

ต่าง ๆ ทีให้ความร่วมมือไม่แจกถุงพลาสติก โรงพยาบาลและสํานกัอนามยั งดการแจกถุงพลาสติก           

ในการใส่ยา ทาํใหป้ระชาชนปรับตวัในการพกถุงมาใชใ้นชีวติประจาํวนั นอกจากนี ยงัมีการรณรงค์

ผา่นการโฆษณา และการนาํไปสอนในโรงเรียนใหป้ระชาชนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ และเกิดความ

ตระหนักอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทยเน้นให้ความสําคญัในการพฒันาประเทศ และเน้นการ

เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเรืองใหญ่ แต่อยา่งไรก็ดี หลาย ๆ องคก์รชนันาํในประเทศไทย ไดห้นัมาทาํ

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างจริงจงั เช่น เอสซีจี ทีมีการจดังาน SD Symposium 

เพือประกาศจุดยืนว่าตอ้งการทีจะเป็นองค์กรชันนาํและมีวิสัยทศัน์ทีจะทาํ เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) อย่างมุ่งมนั (SCG Circular Way, 2019) และบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จาํกดั ทีไดมี้การเผยแพร่การดาํเนินงานดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไม่ว่าจะเป็น

การออกแบบบรรจุภณัฑแ์กว้ยกดืม ลดการใชห้ลอด เป็นตน้ 

 แนวทางการขบัเคลือนเศรษฐกิจหมุนเวยีนของประเทศไทยมี 4 ดา้น ดงันี 

 . ดา้นการผลิต ภาคอุตสาหกรรม (Operation) 

 ผลิตภณัฑ์จะตอ้งใช้ไดน้าน ทนทาน สามารถซ่อมและนาํกลบัมาใช้ใหม่ได ้เป็น

สินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม มีการนาํเศษวสัดุรีไซเคิลมาใชใ้นการผลิต เป็นตน้ 

 2. ดา้นการใชง้านและบริโภค (Consumption) 

 มีการจดัซือจดัจา้งสีเขียว การรับประกนัสินคา้และบริการ การประเมินวฎัจกัรชีวิต          

ของผลิตภณัฑ ์และการทาํคาร์บอนฟรุตพรินท ์เป็นตน้ 

 . ดา้นการจดัการขยะหรือของเสีย (Waste Management) 

 ส่งเสริมการรีไซเคิล ลดการฝังกลบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการขยะ มีการ

สนบัสนุนการลงทุนธุรกิจดา้นขยะ 
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 4. ดา้นการใชว้ตัถุดิบรอบสอง (Secondary Raw Materials) 

  เพิมการใชว้สัดุรีไซเคิล พฒันาสินคา้จากวตัถุดิบทดแทน พฒันากฏหมายทีเอือต่อ

การนาํวตัถุดิบกลบัมาใชใ้หม่ (อาภารัตน์ มหาขนัธ์ และเรวดี อนุวฒันา, 2562: 22) 

 

2.3 แนวทางการพฒันาธุรกจิตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

 

แนวทางการพัฒนาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแนวทางทีเป็นแบบแผน           

ช่วยให้องคก์รไดรั้บประโยชน์จากการดาํเนินการ และสามารถนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการบริหารงาน

ไดจ้ริง ทาํใหเ้ห็นภาพไดว้า่การบริหารธุรกิจควรจะเป็นไปในทิศทางใด มีองคก์รมากมายทีเขา้สู่การ

บริหารธุรกิจดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึงเป็นการบริหารในภาพรวมและได้รับประโยชน์

มากทีสุด ไม่ใช่ให้ความสนใจในเรืองของการขายเพียงเท่านนั แต่เป็นการให้ประโยชน์ต่อสังคม

และสิงแวดลอ้มรอบขา้งดว้ย บริษทัต่าง ๆ จะตอ้งคิดคน้ผลิตภณัฑ์ทีสามารถใชท้รัพยาการไดคุ้ม้ค่า 

และหมุนเวียนอยู่ในระบบให้ไดน้านทีสุด แทนทีจะเป็นการใช้แลว้ทิงไป นอกจากนี ยงัตอ้งเพิม

คุณค่าให้กับลูกค้า ลดความเสียงต่าง ๆ และต้องเพิมรายได้ให้กับองค์กรอีกด้วย โดยแนวทาง        

การพฒันาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน มีทงัสิน 5 ดา้น ดงันี (Gurko, D., 2017: 22) 

 

 

ภาพท ี2.5 Circular Economy Business Models 

แหล่งทมีา: Sustainable Development Goals Help Desk, 2020. 
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2.3.1 วตัถุดิบทดแทน (Circular Supplies) 

 ตน้แบบของธุรกิจทีใชว้ตัถุดิบทดแทน ควรจะตอ้งคาํนึงการไม่ใชว้ตัถุดิบทีใกลจ้ะ

หมดไปหรือขาดแคลน และคาํนึงถึงฟรุตพรินทข์องผลิตภณัฑ ์โดยการใชว้สัดุทีสามารถหมุนเวยีน

กลับมาใช้ใหม่ได้ หยุดการใช้ทรัพยากรทีสามารถหมดไปได้ และลดการเกิดของเสียออกสู่

สิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ากทีสุด 

 การเปลียนจากทรัพยากรทีขาดแคลนมาใชท้รัพยากรทีสามารถหมุนเวียนไดม้าก

ขึนจะทาํให้พลงังานและวตัถุดิบสามารถใช้ไดย้าวนานและมีประสิทธิภาพมากขึน ผูผ้ลิตควรจะ

บริหารจดัการการใช้วตัถุดิบและพลงังานหมุนเวียนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อลูกคา้ เช่น ราคาของ

สินค้าไม่ควรจะสูงไปมากกว่าเดิม และคุณภาพของสินค้าไม่ควรจะแย่ลง ซึงแน่นอนว่าลูกค้า                 

พร้อมทีจะสนับสนุนสินคา้ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มหากราคา และคุณภาพของสินคา้เหมาะสม 

(Gurko, D., 2017: 23) 

 

2.3.2 การฟืนคืนทรัพยากร (Resource Recovery) 

 การบริหารธุรกิจจะต้องให้ความสําคญัอย่างมากกับการฟืนคืนทรัพยากรด้วย

นวตักรรมใหม่ ๆ และเทคโนโลยีทีทนัสมยัในการรีไซคลิง และอพัไซคลิง กระบวนการอพัไซคลิง                     

คือ การเปลียนผลิตภณัฑ์เก่าและผลิตภณัฑ์ใช้แล้วให้กลายเป็นสิงใหม่ทีดีกว่าเดิม มีคุณค่ามาก  

กว่าเดิม ซึงแนวทางการบริหารธุรกิจในข้อนีมีหัวใจทีสําคญั คือ การทาํให้วตัถุดิบนันกลับมา       

เป็นของใหม่ ทีมีความคุม้ค่าและมีคุณค่ามากขึนกวา่เดิม โดยธุรกิจขนาดใหญ่ทีผลิตสินคา้คราวละ

มาก ๆ จะไดรั้บประโยชน์จากแนวทางนีอยา่งมาก ของเสียทีเกิดขึนจากกระบวนการ สามารถนาํมา

จดัการให้มีประสิทธิภาพได ้และช่วยลดตน้ทุนในการกาํจดัของเสีย สามารถสร้างมูลค่าของเสียได ้        

เป็นทางเลือกใหม่ทีช่วยในการจดัการสิงทีไม่ตอ้งการจากการผลิต ช่วยลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม

ดว้ยการลดการใชท้รัพยากรและพลงังานได ้และทีสําคญัยงัเป็นจุดทีผูผ้ลิตและลูกคา้ร่วมมือกนัใน

การทาํใหสิ้งแวดลอ้มดีขึนอีกดว้ย (Gurko, D., 2017: 24) 

 

2.3.3 การยืดอายุผลติภัณฑ์ให้ยาวนานมากขึน (Product Life Extension) 

 การทาํให้ผลิตภณัฑ์มีอายุการใช้งานทียาวนานขึน จะช่วยให้ของเสียทีเกิดจาก

ผลิตภณัฑ์หมดอายุการใช้งานน้อยลง และทาํให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติทีนาํมาใช้ใน

การผลิตลดลงดว้ย (Gurko, D., 2017: 25) โดยการยดือายผุลิตภณัฑส์ามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น              

การซ่อมแซมให้สามารถคืนสภาพกลบัมาใช้ใหม่ได ้เพราะสินคา้บางชนิดทีไม่สามารถใช้งานได ้

อาจมีจุดทีเสียหายเพียงบางส่วน หากมีบริการซ่อมแซมเฉพาะจุดก็จะทาํให้ไม่ตอ้งทิงผลิตภณัฑน์นั
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ไปในทันที การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้คงทนมากกว่าเดิม ซึงถือเป็นการทีผลิตภัณฑ์                     

มีคุณภาพสูงขึน ซึงจะทาํให้ผลิตภณัฑ์นัน ๆ สามารถใช้งานไดย้าวนานขึน หรือการนาํบางส่วน      

มารีไซเคิล เช่น ไอโฟน ทีสามารถนาํเครืองเก่ามาแลกเงินในการซือเครืองใหม่ได ้เพราะทางบริษทั

จะนาํวสัดุอุปกรณ์บางตวัมาใช้งานซํา เช่น ลวดทองแดง เป็นตน้ ซึงกระบวนยืดอายุผลิตภัณฑ์

นอกจากจะช่วยลดของเสียทีปลายทาง ลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้

ทาํให้ไม่ตอ้งเสียเงินจาํนวนมากในการซือผลิตภณัฑ์นนับ่อย ๆ และยงัมีส่วนช่วยในการรักษโ์ลก 

นอกจากนี ยงัถือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีระหวา่งผูผ้ลิตและลูกคา้ไดอี้กดว้ย 

 

2.3.4 มีช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing Platforms) 

 บริษทัทีมีความโดดเด่นและทาํเรืองของเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดี สามารถทีจะ

แบ่งปันแนวปฏิบติัของตนเองให้กบับริษทัอืน ๆ ได ้เพือผลกัดนัให้เศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถ

ดําเนินการได้จริงและเป็นวงกวา้ง ไม่ว่าจะเป็นเรืองของการคิดค้นผลิตภัณฑ์ทีเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้ม การผลิต การจดัซือจดัจา้ง การกระจายสินคา้ ซึงสามารถสร้างเครือข่ายธุรกิจให้มีการ

เขา้มาร่วมแบ่งปัน ซึงจะกระตุน้ให้เกิดการแข่งขนัในเชิงบวก ในเรืองของการดาํเนินธุรกิจแบบ              

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Gurko, D., 2017: 27) อีกทงัยงัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเล็ก ๆ ทีทาํให้เกิด          

การจุดประกายในการริเริมทาํในส่วนทีตอนเองสามารถทาํได ้ซึงจะทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติใน

ภาพรวมถูกใชล้ดลง  

 

2.3.5 เปลยีนการขายสินค้าเป็นการขายบริการ (Product as a Service) 

 การขายสินคา้เป็นการขายบริการ  คือ การไม่ตอ้งจ่ายเงินเต็มจาํนวนเพือซือสินคา้                    

ทีต้องการใช้ เนืองจากผูข้ายได้ปรับเปลียนรูปแบบผลิตภณัฑ์ทีนําเสนอให้แก่ลูกค้าจากสินค้า 

(Product) มาเป็นบริการ (Service) โดยขายสิทธิในการใช้สินค้าในช่วงระยะเวลาหนึงให้แก่      

ลูกคา้แทน เป็นโมเดลธุรกิจทีจะช่วยตอบโจทยผ์ูซื้อ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต การใช้โมเดล

ธุรกิจนีต้องเก็บข้อมูลพฤติกรรม และความต้องการต่าง ๆ ของลูกค้า เพือนํามาวิเคราะห์และ

ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์หรือบริการใหลู้กคา้หนัมาสนใจมากขึน (พิศิษฐ ์เสรีววิฒันาม, 2563) 
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2.4 ทศิทางเรืองเศรษฐกจิหมุนเวยีนในต่างประเทศ 

 

 การริเริมเกียวกบัเศรษฐกิจหมุนเวยีนมีทีมาจากการจดังาน World Circular Economy Forum     

ทีเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยร่วมกนัหารือถึงแนวทางในการเปลียนเป็นระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ และทาํให้แต่ละประเทศทีเข้าร่วมได้มีการนําไปประยุกต์ใช้           

และออกขอ้กาํหนดต่าง ๆ ภายในประเทศ เพือผลกัดนัใหเ้ศรษฐกิจหมุนเวยีนเกิดขึนไดจ้ริง  ไดแ้ก่ 

 ประเทศเยอรมนี ได้จดัทาํ The German Closed Substance Cycle and Waste Management 

Act  ในปี ค.ศ. 1996 ซึงเกียวกบัการกาํหนดให้ธุรกิจต่างๆในประเทศจะตอ้งมีระบบจดัการของเสีย       

ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน (รติมา คชนนัท,์ 2562: 4) 

ป ร ะ เ ท ศ ญี ปุ่ น เ ริ ม ใ ช้  The Promotion of Effective Utilization of Resources Law ใ น                  

ปี ค.ศ.  ทาํให้ญีปุ่นประสบความสําเร็จอย่างมากในด้านการจดัการของเสีย โดยมีขยะจาก      

การผลิตและบริโภค ทีไม่ไดน้าํกลบัไปใชใ้หม่เพียงร้อยละ .00 ความสําเร็จของญีปุ่นมาจากการที

รัฐบาลสร้างรากฐานการจดัการของเสียอยา่งครอบคลุม ตงัแต่การทาํให้การแยกขยะเป็นเรืองทีง่าย     

สําหรับผูบ้ริโภค การเก็บค่าจดัการกบัขยะอิเล็กทรอนิกส์ตงัแต่ตอนซือ และการบงัคบัให้เอกชน  

เป็นเจา้ของร่วมในโครงสร้างพืนฐานทีเกียวกบัการจดัการของเสีย (ปางอุบล อาํนวยสิทธิ, 2560) 

ประเทศจีนเริมมีการกล่าวถึง Circular Economy เมือปี ค.ศ.  เพือช่วยในการควบคุม

มลพิษ จนกระทงัปี ค.ศ.  ไดมี้การประกาศใช ้Circular Economy Law of the People’s Republic 

of China แต่ไม่ประสบความสําเร็จ เนืองจากเป้าหมายทีไม่ชัดเจน และขาดความร่วมมือจาก

ประชาชน นําไปสู่การกาํหนด Circular Economy Development Strategy and the Recent Action Plan 

ในปี ค.ศ.  ทีเน้นเรือง Clean Production Eco – industrial Park และ Eco – cities โดยรัฐบาล

กลางเป็นผูล้งทุนดา้นโครงสร้างพืนฐาน และขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชน (รติมา 

คชนนัท,์ 2562: 4) 

สหภาพยุโรป (EU) ได้ปรับปรุงกฏหมายการออกแบบเพือสิงแวดล้อมในปี ค.ศ. 2021 

สาํหรับของเสียประเภทอิเล็กทรอนิกส์ซึงเป็นปัญหาของสังคมโลกในปัจจุบนัทาง สหภาพยโุรป ได้

เสนอกฏหมาย Circular Electronics Initiative ซึงจะมีขอ้กาํหนดคุณสมบติัของสินคา้เพือให้คงทน

ขึน   การให้ขอ้มูลดา้นความยงัยืนแก่ผูบ้ริโภค และบญัญติัสิทธิในการซ่อมแซม และจะกาํหนดให้

สินคา้อิเล็กทรอนิกส์ต่างยีห้อสามารถใช้ชาร์จเจอร์ร่วมกนัได ้เพือเลิกแนวปฏิบติัการขายอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์พร้อมชาร์จเจอร์ รวมทงัสร้างระบบการให้รางวลัเพือสนับสนุนการรีไซเคิลขยะ

อิเล็กทรอนิกส์สําหรับปัญหาขยะพลาสติกทีเป็นปัญหาใหญ่ทีตอ้งอาศยัการร่วมมือกนัของนานา



15 

 

ประเทศ ซึงจะผลักดันการทําสนธิสัญญาว่าด้วยพลาสติก (Global Agreement on Plastics)               

เพือจดัการพลาสติกตงัแต่ตน้นาํถึงปลายนาํ (จินห์จุฑา มโนธรรม, 2564) 

 

2.5 ทศิทางเรืองเศรษฐกจิหมุนเวยีนในประเทศไทย 

 

ประเทศไทยมีภารกิจหลกัเรืองเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีแผนจดัการขยะเป็นทรัพยากร            

มีโครงการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมจดัการพลาสติก      

และขยะอย่างยงัยืน โดยใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร         

ออกนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ลดการใช้พลาสติกและโฟม ซึงได้ดําเนินการอย่าง            

เป็นรูปธรรม 

ภาคธุรกิจจะตอ้งคาํนึงถึงการรวบรวมบรรจุภณัฑ์ทีสามารถนาํกลบัเขา้สู่กระบวนการผลิต

ใหม่กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากทีสุด เช่น บรรจุภัณฑ์ทีทําจากวสัดุประเภทแก้ว  กระดาษ              

ซึงสามารถนาํกลบัมาเป็นวตุัดิบในการผลิตสินคา้ใหม่ได ้ 

ผู ้บ ริโภค จะต้องตระหนัก ถึงความรับผิดชอบในการเ ลือกซือสินค้า ที เ ป็นมิตร                        

กับสิงแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยทีสุดด้วยการปรับเปลียนพฤติกรรม              

ของผูบ้ริโภคเอง เรียนรู้ถึงการคดัแยกขยะเพือนาํมาหมุนเวียนเขา้สู่กระบวนการผลิตใหม่ ก็จะเกิด

ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนไดค้รบวงจร 

เอสซีจี เป็นเครือข่ายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทีลงนามความร่วมมือโครงการ

ความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมจัดการพลาสติกและขยะอย่างยงัยืน                  

ซึงมีเป้าหมายลดขยะพลาสติกร้อยละ 50.0 ในช่วงเวลา 10 ปี ในการร่วมกบัภาคีเครือข่ายกาํหนด      

กลยุทธ์การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  เนืองจากเอสซีจีเป็นองค์กรทีมีศักยภาพทังในแง่              

ของบุคลากร การบริหารจดัการ และมุมมองเชิงธุรกิจ สามารถนาํมาผนวกกบัภาครัฐ ซึงช่วยเติมเต็ม

ในการบรรลุเป้าหมายของระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนอยา่งสมบูรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรมตอบเป้าหมาย

ของการพฒันาทียงัยนื 

 

2.6 ข้อดี ข้อเสียของการดําเนินธุรกจิตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีน  

 

เศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นแนวทางในการจดัการของเสียและลดการใชท้รัพยากรทีเป็นที

นิยมและถูกพูดถึงอยา่งมากในปัจจุบนั โดยมีขอ้ดีและขอ้เสียในหลาย ๆ มุมมอง ดงันี 
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ข้อดี  

1. ลดปริมาณของเสียทีจะตอ้งนาํไปกาํจดัหรือบาํบดัจากกระบวนการผลิต การอุปโภคบริโภค 

2. ลดการนาํทรัพยากรใหม่ (Virgin Materials) มาใช ้ 

3. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสีย 

4. ส่งเสริมใหเ้กิดการผลกัดนัดา้นนวตักรรม 

5. สร้างโอกาสทาํใหเ้กิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ทีช่วยในการจดัการของเสีย 

6. ก่อใหเ้กิดการสร้างงานเพิมขึน กระตุน้เศรษฐกิจ 

 

ข้อเสีย (Greenpeace Thailand, 2020) 

  1. ทาํใหผู้ผ้ลิต และผูบ้ริโภคอาจขาดจิตสาํนึกในการลดการใชท้รัพยากรและลดการเกิดของ

เสียซึงเป็นจุดมุ่งหมายทีสาํคญัในการดาํเนินการมากกวา่การรีไซเคิล 

  2. สินคา้และผลิตภณัฑต่์าง ๆ อาจมีราคาสูงขึนจากการเพิมกระบวนการรีไซเคิล ซึงจะทาํ

ใหผู้บ้ริโภคตอ้งมาแบกรับในส่วนนี 

 

2.7 โอกาสและอปุสรรคของการดําเนินธุรกจิตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีนในประเทศไทย 

 

ในด้านโอกาส ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ปี (พ.ศ.  – 2579)                     

ซึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตด้วยคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม

สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาทียงัยืนขอ้ที  ขององค์การสหประชาชาติว่าดว้ยเรืองแผนการ

บริโภคและการผลิตทียงัยืน โดยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นวิธีการช่วยทาํให้บรรลุเป้าหมาย 

(ธนันธร มหาพรประจักษ์ , 2563) ทังนี แผนงานทีเกียวข้อง คือ แผนที  ยุทธศาสตร์ชาติ                      

ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม แผนแม่บทที  การเติบโต 

อย่างยงัยนื ซึงมีทงัหมด  แผนยอ่ย คือ 1) การสร้างการเติบโตอยา่งยงัยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว          

2) การสร้างการเติบโตอย่างยงัยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3) การสร้างการเติบโตอย่างยงัยืน    

บนสังคมทีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 4) การจัดการมลพิษทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม               

และสารเคมีในภาคเกษตรทงัระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล และ                  

5) การยกระดบักระบวนทศัน์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือกาํหนดอนาคตประเทศ 

อีกทงัประเทศไทยมีการดาํเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาทียงัยืน ตามทีองค์การสหประชาชาติ

กาํหนด เพือผลกัดนัและส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวยีน และกระบวนการผลิตภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน จะช่วยลดตน้ทุนและเพิมรายได้จากเทคโนโลยีทีใช้วตัถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ     



17 

 

มากขึน รวมทงัระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนยงัมาพร้อมกบัโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจ

การใหบ้ริการดา้นการขนส่งและกระจายสินคา้ ธุรกิจรีไซเคิล และธุรกิจทีเกียวกบัเทคโนโลย ีเป็นตน้  

สําหรับในแง่ของอุปสรรคทีทําให้การดําเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน                 

ยงัไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีควรมีอยู่หลายปัจจยั เช่น พฤติกรรมผูบ้ริโภคทียงัไม่นิยมใช้สินคา้

และบริการทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มหรือสินคา้มือสอง ตน้ทุนทีเพิมขึนในผลิต ความเสียงทีเกิดขึน

จากการเปลียนรูปแบบธุรกิจ รวมถึงความตืนตวัในเรืองระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนยงัไม่เกิดขึน    

อย่างชัดเจนในภาคธุรกิจของไทย (ธนันธร มหาพรประจกัษ์, 2563) นอกจากนี บริษทัส่วนใหญ่      

ยงัขาดเทคโนโลยีทีทนัสมยั และนวตักรรมการในการการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑ์ทีมาจาก

วตัถุดิบทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม หรือผลิตภณัฑ์ทีมีอายุการใช้งานยาวนาน และการเพิมมูลค่า       

ใหข้องเสียทีเกิดจากกระบวนการผลิต และประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายในการผลกัดนัและส่งเสริม

ใหภ้าคการผลิตและการบริโภคในประเทศใหด้าํเนินการเกียวกบัเศรษฐกิจหมุนเวยีนอยา่งชดัเจน  

 

2.8 บริษทัต้นแบบการดําเนินธุรกจิตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีนในประเทศไทย 

 

ในประเทศไทยหลาย ๆ บริษัททีมีความสามารถการดําเนินการได้เริมดําเนินธุรกิจ             

ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพือให้สอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ชาติ กระตุน้ให้เกิดการตืนตวั

ของภาคเอกชน และเป็นแบบอยา่งทีดีให้กบับริษทัอืน ๆ ซึงบริษทัทีมีผลการดาํเนินงานทีโดดเด่น 

และเปิดเผยผลการดําเนินงานสู่สาธารณะ และสามารถพบเห็นได้บ่อยครังตามสือต่าง ๆ               

ได้แก่ บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกัด (มหาชน) (PTT Global Chemical Public Company 

Limited) และบริษทัในเครือเอสซีจี (Siam Cement Group) 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จาํกดั ไดน้าํแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชใ้นการดาํเนิน

ธุรกิจจริง ดว้ยการพฒันาระหว่างดา้นเทคโนโลยีกบัดา้นชีวภาพ ซึงหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียน    

คือ การเปลียนวงจรการใช้ทรัพยากรให้มีการหมุนเวียนได้มากทีสุด หรือการเปลียนจากการ           

ใชท้รัพยากรธรรมชาติทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัมาเป็นการใชท้รัพยากรทีนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้(Renewable 

Resources) หรือนําทรัพยากรทีมาจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทีใช้แล้ว ( Re – Material) มาใช้                  

ในกระบวนการผลิต รวมถึงเป็นการลดปริมาณการเกิดของเสียให้นอ้ยทีสุดตลอดทงักระบวนการ 

และบริษทัฯ ยงับูรณาการหลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวียน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การพฒันาประสิทธิภาพ

กระบวนการการผลิตให้ดีเยียม (Smart Operating) การพฒันาผลิตภณัฑ์ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม

และปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค (Responsible Caring) และการร่วมมือกบัพนัธมิตรในทุกภาคส่วนตลอด

ห่วงโซ่คุณค่าแบบครบวงจร (Loop Connecting) เพือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุด       
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และลดการเกิดของเสียและลดผลกระทบด้านสิงแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทงันี บริษทั ฯ         

ได้ลงทุนเพือก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงชนิด rPET และ rHDPE           

ซึ ง ปัจ จุบันสามารถผลิต rPET ได้ถึ ง  30,000 ตันต่อปี  และ  rHDPE ได้ถึ ง  15,000 ตันต่อปี                     

ซึงช่วยให้ประเทศไทยมีเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงเขา้มาทดแทนเม็ดพลาสติกแบบทวัไป 

และจะเริมใชใ้นเชิงพาณิชยปี์ พ.ศ. 2564 นี ดงัภาพที 2.6 

 

 

ภาพท ี2.6 เศรษฐกิจหมุนเวยีนของ GC 

แหล่งทมีา: PTTGC, 2021. 

 

อีกหนึงบริษัททีมีความโดดเด่นในเรืองของการดําเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน นนัก็คือ กลุ่มบริษทัในเครือเอสซีจี (ภาพที 2.7) โดยเอสซีจีตระหนกัถึงความสําคญัของ

หลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึงเป็นกุญแจสําคญัสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันา

อย่างยงัยืน ทงัในมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม จึงไดผ้ลกัดนัให้หลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน

เกิดขึนในภาคธุรกิจ ภายใตแ้นวปฏิบติั SCG Circular Way โดยการสร้างความเขา้ใจ และสนบัสนุน

ให้เกิดการเปลียนพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสู่แนวปฏิบติัของเศรษฐกิจหมุนเวียน ผา่นการ

นาํเสนอตวัอย่างการนาํหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ พร้อมทงัออกแบบผลิตภณัฑ์ทีใช้

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนออกมาสู่ท้องตลาดให้เป็นอีกหนึงทางเลือกให้กับผูบ้ริโภค และได้

ร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในงาน SD Symposium ค.ศ.  เพือกาํหนดแนวทางการการดาํเนินตาม

เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างจริงจงั โดยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที เอสซีจีนาํมาประยุกต์ใช้มี 3      

กลยทุธ์หลกั ๆ ไดแ้ก่  
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1.  Reduce Material Use และ Durability ลดการใช้ท รัพยาก รใ นก ระบวนก า รผลิ ต                  

เช่น กระดาษลูกฟูก Green Carton ทีใชว้ตัถุดิบน้อยลงแต่คงความแข็งแรงเท่าเดิม และลดการผลิต

และการขาย Single – use Plastic ของเอสซีจี จากร้อยละ .0 เหลือร้อยละ .0 ในรอบ  ปี 

รวมทงัการช่วยให้ลูกคา้ลดการใช้พลงังาน เช่น Active AIRflow TM System ระบบระบายอากาศ

ภายในบ้าน อีกทางเลือกทีช่วยให้บ้านเย็นสบาย ไม่ร้อนอบอ้าว และประหยดัไฟจากการใช้

เครืองปรับอากาศ   ไดอี้กดว้ย 

2. Upgrade และ Replace คือ การพฒันานวตักรรมเพือทดแทนสินคา้หรือวตัถุดิบชนิดเดิม 

ด้วยสินคา้หรือวตัถุดิบชนิดใหม่ทีมีประสิทธิภาพมากขึน ทาํให้ใช้ทรัพยากรน้อยลงหรือนําไป         

รีไซเคิลได้มากขึน เช่น เม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนจากเทคโนโลยีใหม่ของเอสซีจีทีสามารถ              

นาํพลาสติกรีไซเคิล มาผสมได้เพิมขึนถึง .00 เท่า และปูนโครงสร้างเอสซีจีสูตร Hybrid ทีใช้

ทดแทนปูนโครงสร้างสูตรเดิม ทาํใหใ้ชว้ตัถุดิบหินปูนทีตอ้งเผานอ้ยลง 

3. Reuse และ Recycle คือ การเพิมความสามารถในการหมุนเวียนทีใช้งานแลว้ให้กลบัมา

ใชง้านไดใ้หม่ เช่น โรงอดักระดาษ (Paper Bailing Station) เพือรวบรวมเศษกระดาษกลบัมารีไซเคิล 

การนําขวดแก้วใช้แล้วมาทดแทนทรายธรรมชาติในการผลิตฉนวนกันความร้อน การพฒันา 

CIERRATM ซึงเป็น Functional Material ทีช่วยปรับคุณสมบติัพลาสติกให้สามารถใช้พลาสติก

เพียงชนิดเดียว (Single Material) แต่ให้คุณสมบัติทีหลากหลายกับบรรจุภัณฑ์ แทนการใช้            

วสัดุหลายชนิด (Multi Material) ซึงยากต่อการนําไปรีไซเคิล และเพืออธิบายทฤษฎีแนวคิด    

Circular Economy ใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพทีชดัเจน Marketeer ขอหยบิโมเดลโครงการบา้นปลา SCG 

ทีเกิดขึนในปี พ.ศ.  จากความร่วมมือของสํานักงานบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝังที  และกลุ่มประมงพืนบา้นจงัหวดัระยอง 

 

 

ภาพท ี2.7 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของเอสซีจีนาํเสนอกลยทุธ์ในการดาํเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

แหล่งทมีา: SCG Circular Way, 2019. 
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2.9 บริบทพืนททีศึีกษา 

 

บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี เป็น 1 ใน 7 โรงงานทีผลิตกระเบืองและครอบ

มุงหลงัคาคอนกรีตของกลุ่มบริษทัในเครือเอสซีจี มีกาํลงัการผลิตสูงทีสุด มีทีตงัอยู่ที  หมู่ที          

ถนนพหลโยธิน ตาํบลหนองไข่นาํ อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี โดยมีจุดยทุธศาสตร์การกระจาย

สินคา้เพือรองรับตลาดในโซนภาคกลางของประเทศ ผลิตภณัพ์ทีผลิตได้แก่กระเบืองแผ่นลอน   

กระเบืองแผน่เรียบ และครอบ (ภาพที 2.8) 

 

 

ภาพท ี2.8 โรงงานผลิตกระเบืองหลงัคาคอนกรีตของบริษทัเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั 

 

ภายในโรงงานมีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการผลิต และใชน้าํมนัดีเซลในการเติมรถยกยา้ย

สินคา้ และผสมมวลรวมของวตัถุดิบต่าง ๆ และได้เปลียนแปลงจากการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า     

ส่วนภูมิภาคมาเป็นการใช้พลังงานสะอาด ซึงก็คือ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บางส่วน              

ทางโรงงานได้มีการติดตงัแผงโซลาร์ในการผลิตไฟฟ้าบนหลงัคาโรงงาน ซึงจะทาํให้ใช้ไฟฟ้า     

จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลดลง ในขณะทีรถยก และรถตกัต่าง ๆ ทีใช้พลังงานดีเซล ปัจจุบนั           

ไดมี้การเปลียนรถบางส่วนบางใชพ้ลงังานไฟฟ้าแทน ซึงทาํใหโ้รงงานสระบุรีสามารถลดการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซดไ์ดอี้กดว้ย 

การใชน้าํของโรงงานเป็นการใชน้าํประปาในการผลิตเพียงอยา่งเดียว ซึงหลงัจากการผลิต

จะเกิดนําเสียในกระบวนชะล้างต่าง ๆ ภายในโรงงาน จะไหลไปรวมกันในบ่อตกตะกอน               

และสามารถนาํนาํกลบัมาใช้ผสมวตัถุดิบได้ทงัหมด โดยไม่มีการปล่อยนาํเสียไปบาํบดัภายนอก 

(Zero Discharge) 
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การเกิดของเสียของโรงงานแบ่งเป็น 2 ประเภท 1) ของเสียประเภทอันตราย ได้แก่             

ถงัสีปนเปือน นาํยาทาํละลายปนเปือน ถ่านกมัมนัต ์เป็นตน้ โดยทงั 3 รายการสามารถนาํไปรีไซเคิล

เพือนํากลับมาใช้ใหม่ได้ทังหมด ส่วนของเสียจําพวกเศษผ้าปนเปือน และอุปกรณ์ป้องกัน           

ส่วนบุคคลปนเปือน ทางโรงงานจะรวบรวมส่งไปเป็นกอ้นเชือเพลิงในเตาเผาปูนและ 2) ของเสีย

ประเภทไม่อนัตราย เกือบทงัหมดจะเป็นเศษกระเบืองคอนกรีต และเศษคอนกรีตจากการผลิต                 

ซึงทางโรงงานมีกระบวนการจดัการ คือ นาํไปบดให้มีขนาดเล็กยอ่ยลง และนาํกลบัมาใชใ้หม่เป็น

วสัดุทดแทนทรายจากคอนกรีต ทาํใหไ้ม่ตอ้งนาํไปส่งกาํจดัใหเ้กิดมลพิษต่อสิงแวดลอ้ม 

 สําหรับมาตรฐานการดําเนินงานด้านสิงแวดล้อมและฉลากทีได้รับการรับรองต่าง ๆ      

ได้แก่ ISO14001 ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 จากกรมโรงงาน CSR – DIW         

ฉลากเขียว และฉลากประหยดัพลงังานขนัสูง และฉลาก SCG Green Choice (ดงัภาพที 2.9) 

 

  
 

ภาพท ี2.9 ฉลากดา้นสิงแวดลอ้มทีบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั ไดรั้บการรับรอง 

แหล่งทมีา: SCG Building Materials, 2018.



 

 

บทท ี3 

 

กรอบแนวคดิและวธีิศึกษา 

3.1 กรอบแนวคดิในการศึกษา 

 

การศึกษา เรือง การจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตจากกระบวนการผลิตดว้ยแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั เป็นการศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการพฒันา

และปรับเปลียนการจัดการเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีต ให้เป็นไปตามหลักของเศรษฐกิจ

หมุนเวียน บูรณาการองค์ความรู้ทางดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียนต่าง ๆ และดาํเนินธุรกิจดว้ยแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Business Model) เพือนาํมาจดัทาํขอ้เสนอแนะทีเหมาะสม 

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเศษกระเบืองหลังคาของบริษัท เอสซีจี รูฟฟิง จาํกัด             

โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา แสดงดงัภาพที 3.1 
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    รวบรวมและทบทวนเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต หลกัการ        

แนวคิด และวธีิการจดัการของเสียตามหลกัเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

 

 

           ศึกษาการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตของบริษทัเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

 

วเิคราะห์และประเมินการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามตน้แบบการดาํเนินธุรกิจดว้ยแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Ciecular Economy Business Model) และจดัทาํ SWOT Analysis เพือหา 

กลยทุธ์ดว้ย TOWS Matrix 

 

เสนอแนะแนวทางการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนทีเหมาะสม

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั 

โรงงานสระบุรี 

 

สัมภาษณ์เชิงลึกเรืองการพฒันาและจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตกบัผูที้เกียวขอ้ง 

 

สาํรวจความพร้อมดา้นทรัพยากร และช่องทางการนาํเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตไปใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ  
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3.2 ขนัตอนในการศึกษา 

 

1. สืบคน้และศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัเศรษฐกิจหมุนเวียน 

และการดาํเนินการตามตน้แบบการพฒันาด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Business 

Model) รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ ทงัในและต่างประเทศ 

2. ติดต่อผูป้ระสานงานของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั เพือเขา้ถึงขอ้มูลและผูใ้ห้ขอ้มูล 

รวมถึงการเขา้เยียมชมกระบวนการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีโรงงาน โดยนดัหมาย

เวลาและมีการสัมภาษณ์ทงัการสัมภาษณ์ต่อหนา้ การสัมภาษณ์ผา่นทางโทรศพัท ์และการสัมภาษณ์

ผา่น Microsoft Teams 

3. เก็บรวมรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาจากหนังสือ วารสาร 

บทความ เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจยั และวิทยานิพนธ์ทีเกียวขอ้งกบัเศรษฐกิจหมุนเวียน 

และขอ้มูลทวัไปทีบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั เผยแพร่ใหบุ้คคลภายนอกทราบ 

4. เก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึงเป็นการขอขอ้มูลจากผูป้ระสานงานใน

เบืองตน้ โดยมาจากการสอบถาม และศึกษาเอกสารทีไดรั้บจากผูป้ระสานงาน ไดแ้ก่ บริบททวัไป

ขององคก์ร กระบวนการผลิต สินคา้และบริการ ทีตงับริษทั ปัญหาสิงแวดลอ้มทีเกิดขึนของบริษทั 

นโยบายและเป้าหมายของบริษทั ผงัการดาํเนินการ แผนงานดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียน และขอ้มูล

ศกัยภาพในการพฒันาไปสู่องคก์รทีจดัการของเสียดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน อนัประกอบไป

ด้วยความพร้อมด้านทรัพยากรของบริษัทตามหลัก 5M Model คน (Manpower) เครืองจักร 

(Machine) วตัถุดิบ (Material) วิธีการ (Method) การจดัการ (Management) เพือทาํให้ทราบว่าใน

ปัจจุบนัทางบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั ดาํเนินการอยา่งไร และมีแผนงานในการพฒันาอยา่งไรบา้ง 

มีทรัพยากรในการดาํเนินธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนหรือไม่ อยา่งไร (ภาพที 3.2) 

 

 

 

 

ภาพท ี3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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5. ออกแบบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – depth Interview) ซึงจะเป็นการสัมภาษณ์กึง

โครงสร้าง (Semi – instuctured Interview) ซึงประกอบไปด้วยคาํถามปลายปิด (Closed – ended 

Question) และคาํถามปลายเปิด (Open – Ended Question) โดยจะมีทงัการสอบถามข้อมูลแบบ           

มี หรือไม่มี และมุมมอง ทศันคติ การดาํเนินการตามแนวทางการดาํเนินธุรกิจดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุ นเวี ยน ( Circular Economy Business Model)  และข้อ เสนอแนะ ของผู ้ ถู กสั ม ภาษ ณ์ ข อ ง                          

บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั 

6. สัมภาษณ์เชิงลึกเกียวกบัการพฒันาและจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนว

ทางการดํา เนินธุรกิจด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular EconomyBbusiness Model)                 

กบัผูเ้กียวขอ้งของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั ไดแ้ก่ผูบ้ริหารในระดบัผูจ้ดัการฝ่ายผลิต 1 คน ระดบั

ผูจ้ ัดการส่วนผลิต 1 คน ผูจ้ ัดการด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย 1 คน นักวิชาการด้าน

สิงแวดล้อมและความปลอดภยั 2 คน รวมทังสิน 5 คน โดยจะเป็นการสัมภาษณ์ทีละคนตาม

แบบสอบถามทีจดัเตรียมไว ้โดยใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ประมาณคนละ 1 ชวัโมง 

7. นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการรวบรวมทางเอกสาร การสอบถาม และการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์

ความเป็นไปได้ในการพฒันาบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกัด ให้มีการจดัการเศษกระเบืองหลังคา

คอนกรีตตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนดว้ยการประเมินการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต

แนวทางของต้นแบบการพัฒนาด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Business Model)          

ซึงประกอบไปด้วย การใช้วตัถุดิบทีหมุนเวียน (Circular Supplies) การนําวตัถุดิบทีไม่ใช้แล้ว

กลบัมาใช้ใหม่  (Resource Recovery)  ยืดอายุการใช้งานของผลิตภณัฑ์ (Product Life Extension) 

การแบ่งปันองค์ความรู้ (Sharing Platforms) การทาํสินคา้ออกมาในรูปแบบบริการ (Product as a 

Service) โดยใช้ค่าถ่วงนําหนักมิติร้อยละ 20.0 เท่ากัน และใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT 

Analysis  ทงัปัจจยัภายนอกองคก์ร ซึงไดแ้ก่ ภยัคุกคาม (Threat) และโอกาส (Opportunity)  ปัจจยั

ภายใน ไดแ้ก่ จุดอ่อน (Weakness) และจุดแข็ง (Strength) โดยเมือนาํทงั 4 ดา้นมาวิเคราะห์ TOWS 

Matrix ก็จะทาํใหท้ราบกลยทุธทีสามารถนาํมาดาํเนินการต่อได ้ 

1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO) ซึงจะเป็นกลยุทธ์ทีช่วยให้เกิดการต่อยอดหรือพฒันาให้เกิดผลลพัธ์   

ทีตอ้งการและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เป็นกลยุทธ์ทีจะช่วยในการแก้ไขจุดอ่อน หรือจุดบกพร่อง        

เพือปิดช่องวา่งของจุดอ่อนใหมี้นอ้ยลง 

3) กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST) เป็นการใช้จุดแข็งทีมีอยู่มาป้องกนัหรือหลีกเลียงอุปสรรค          

ทีอาจจะเกิดขึน โดยเป็นการนาํจุดแขง็ทีมีอยูแ่ลว้มาช่วยในการรับมือกบัภยัคุกคาม 
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4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) เป็นกลยุทธ์ทีมีช่วยรับมือกบัสถานการณ์ต่าง ๆ บรรเทาปัญหา      

หรือหลีกเลียงไม่ใหปั้ญหาเกิดเพิม 

 

3.3 เกณฑ์การประเมินการจัดการเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีตตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีน 

 

แนวทางของต้นแบบการพฒันาด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Business 

Model) ซึงประกอบไปดว้ย การใช้วตัถุดิบทีหมุนเวียน (Circular Supplies) การนาํวตัถุดิบทีไม่ใช้

แล้วกลับมาใช้ใหม่   (Resource Recovery)  ยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ( Product Life 

Extension) การแบ่งปันองค์ความรู้ (Sharing Platforms) การทาํสินค้าออกมาในรูปแบบบริการ 

(Product as a service) ทางผูศึ้กษาได้ให้ค่าถ่วงนําหนักของทงั 5 มิติเท่ากับร้อยละ 20.0 เท่ากัน 

เพราะการจะพฒันาให้เป็นไปตามแนวทางของตน้แบบการพฒันาดว้ยเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular 

Economy Business Model) จาํเป็นทีจะตอ้งดาํเนินการใหค้รบทงั 5 มิติไปควบคู่กนั 

โดยจะแบ่งเกณฑ์ในการพิจารณาออกเป็นระดับคือระดับ 0 ระดับ 1 และระดับ 2 ซึงมี

รายละเอียดของเกณฑใ์นการพิจารณา ดงันี 

1. หวัขอ้การประเมินเรืองวตัถุดิบทดแทน (Circular Supplies) 

0 คะแนน คือ ไม่มีการดาํเนินการ 

1 คะแนน คือ มีการดาํเนินการแต่ไม่บรรลุเป้าหมายหรือมีการดาํเนินการแต่พบปัญหาอยูบ่า้ง 

2 คะแนน คือ มีการดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายหรือไม่พบปัญหาใด ๆ  

 

2. หวัขอ้การประเมินเรืองการฟืนคืนทรัพยากร (Resource Recovery) 

 คะแนน คือ ไม่มีการดาํเนินการ 

 คะแนน คือ มีการดาํเนินการแต่ไม่บรรลุเป้าหมายหรือดาํเนินการไม่สมาํเสมอ 

 คะแนน คือ มีการดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายและสมาํเสมอ 

 

3. หวัขอ้การประเมินเรืองการยดือายผุลิตภณัฑใ์หย้าวนานมากขึน (Product Life Extension) 

 คะแนน คือ ไม่มีการดาํเนินการ 

 คะแนน คือ มีการดาํเนินการแต่ไม่บรรลุเป้าหมายหรือดาํเนินการไม่สมาํเสมอ 

 คะแนน คือ มีการดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายและสมาํเสมอ 
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4. หวัขอ้การประเมินเรืองช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing Platforms) 

 คะแนน คือ ไม่มีการดาํเนินการ 

 คะแนน คือ มีการดาํเนินการแต่ไม่บรรลุเป้าหมายหรือดาํเนินการไม่สมาํเสมอ 

 คะแนน คือ มีการดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายและสมาํเสมอ 

 

5. หัวขอ้การประเมินเรืองเปลียนการขายสินคา้เป็นการขายบริการ (Product as a service)  

0 คะแนน คือ ไม่มีการดาํเนินการ 

1 คะแนน คือ มีการดาํเนินการแต่ไม่บรรลุเป้าหมายหรือดาํเนินการไม่สมาํเสมอ 

2 คะแนน คือ มีการดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายและสมาํเสมอ 

เมือลงคะแนนตามเกณฑ์การพิจารณาและคาํนวนตามค่าถ่วงนาํหนกัทีหัวขอ้ร้อยละ 20.0 

แลว้จะมีคะแนนเตม็อยูที่ 100 คะแนน โดยเกณฑข์องผลการดาํเนินการมีดงันี 

100 คะแนน = ดีเยยีม คือ มีการดาํเนินการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนวทาง

ของต้นแบบกา รพัฒนา ด้วย เศ รษ ฐกิ จหมุ นเวีย น (Circular Economy Business Model)  ได้                

อยา่งครบถว้นและสมบูรณ์ทงั 5 มิติ  

90 – 99 คะแนน = ดีมาก คือ มีการดาํเนินการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตาม

แนวทางของตน้แบบการพฒันาดว้ยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Business Model) ได้                

เกือบครบถว้นสมบูรณ์ทงั 5 มิติ 

80 – 89 คะแนน = ดี คือ มีการดาํเนินการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนวทาง

ของต้นแบบการพฒันาด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Business Model) ได้เกือบ

ครบถว้นแต่ยงัมีบางมิติทียงัไม่สมบูรณ์ 

70 – 79 คะแนน = พอใช้ คือ มีการดาํเนินการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตาม

แนวทางของตน้แบบการพฒันาดว้ยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Business Model) 

อยู ่บา้ง แต่ยงัไม่ครบถ้วนและยงัมีบางมิติทียงัไม่สมบูรณ์และควรตอ้งเพิมการดาํเนินการพฒันา

ปรับปรุงเพิมเติม 

0 – 69 คะแนน = ยงัไม่มีการดาํเนินการหรือมีการดาํเนินการเป็นส่วนน้อย ในด้านการ

จดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนวทางของตน้แบบการพฒันาดว้ยเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy Business Model) 
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3.4 การกาํหนดขอบเขตการศึกษา  

 

3.4.1 ขอบเขตการศึกษาด้านพืนที 

 ขอบเขตการศึกษาด้านพืนทีในการศึกษาครังนี จะทาํการศึกษาทีบริษทั เอสซีจี     

รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ซึงเป็น 1 ใน 8 ของโรงงานในเครือบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั และเป็น

โรงงานทีมีกาํลงัการผลิตมากทีสุด ยอดขายสินคา้มากทีสุด และมีจาํนวนพนกังานและคู่ธุรกิจมาก

ทีสุด รวมถึงเป็นโรงงานตน้แบบในการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ทงัในแง่คุณภาพ สิงแวดลอ้ม และ

ความปลอดภยั 

 

3.4.2 ขอบเขตการศึกษาด้านเนือหา 

 การศึกษาครังนี ผูว้จิยัมุ่งหวงัศึกษาการจดัการเศษซากหลงัคาจากกระบวนการผลิต

หลงัคาประเภทหลงัคาคอนกรีต โดยเป็นการสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (Semi – instructured Interview) 

ซึงประกอบไปดว้ยคาํถามปลายปิด (Closed – ended Question) และคาํถามปลายเปิด (Open – Ended 

Question) ใช้การเลือกเก็บตวัอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Selection) จากนนัทาํการประเมิน

โครงการการคาํนวนคะแนนจากบทสัมภาษณ์โดยถ่วงนาํหนกัในทงั 5 หัวขอ้ร้อยละ 20.0 เท่ากนั 

จากนนันาํคะแนนทีไดม้าพิจารณาตามเกณฑ์ จากนนัทาํการวิเคราะห์ SWOT Analysis และหากลยทุธ์ 

ในการปรับปรุงด้วย  TOWS Matrix เพือเสนอแนะแนวทางทีบริษัท  เอสซีจี รูฟฟิง จํากัด            

โรงงานสระบุรี ควรนาํไปดาํเนินการจดัทาํเป็นแผนงานเพือยกระดบัการจดัการเศษกระเบืองหลงัคา

คอนกรีตใหเ้ป็นไปตามแนวทางของตน้แบบการพฒันาดว้ยเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy 

Business Model) ไดอ้ยา่งครบถว้น สมบูรณ์ 

 

3.4.3 ขอบเขตการศึกษาด้านเวลา 

การศึกษาครังนีจะดาํเนินการถึงการจดัการกระเบืองหลงัคาคอนกรีตในช่วงระยะเวลา 

มกราคม พ.ศ. 2363 – มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 



 

 

บทท ี4 

 

ผลการศึกษา 

ในการศึกษาข้อมูลการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตด้วยแนวคิดเศรฐกิจหมุนเวียน

กรณีศึกษา บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี  ผูศึ้กษาได้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลบริบท

ทวัไปของบริษทั และขอ้มูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์ โดยมีผลการศึกษาดงัต่อไปนี 

1. ขอ้มูลทวัไปของโรงงาน 

. ขอ้มูลทีตงัโรงงานและบริบทโดยรอบ 

3. ขอ้มูลการผลิตสินคา้และบริการ 

4. ขอ้มูลดา้นทรัพยากร 

5. นโยบายและแนวปฏิบติัดา้นเศรษฐกิจหมุนเวยีนของบริษทั (Circular Economy Policy) 

6. การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Waste 

Management by Circular Economy) 

7. กิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy Activities) 

8. การประเมินผลการดาํเนินการกบัแนวทางการพฒันาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Business Model) 

9. การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม (SWOT Analysis) 

10. การวเิคราะห์กลยทุธ์จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก (TOWS Matrix) 
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4.1 ข้อมูลทวัไปของโรงงาน 

 

บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ก่อตงัเมือวนัที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ปัจจุบนั      

มีอายุ  27 ปี เป็นโรงงานประเภท 58(1) ผลิตกระเบืองมุงหลังคา ครอบ และอุปกรณ์อืน ๆ               

เป็นโรงงานทีมีกาํลงัการผลิตสูงทีสุดในบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โดยผลิตสินคา้เพือส่งขายใน  

ภาคกลาง และภาคอีสานตอนล่าง 

 

4.2 ข้อมูลทตีังโรงงานและบริบทโดยรอบ 

 

ทีตงั 59 ถนนพหลโยธิน ตาํบลหนองไข่นาํ อาํเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี พืนทีโรงงานอยู่

ติดกบัถนนพหลโยธิน และอยูใ่กลก้บัสถานทีสาํคญัหลายแห่ง ไดแ้ก่ 

1. โรงพยาบาลหนองแค 0.700 กิโลเมตร 

. สถานีตาํรวจหนองแค 7.40 กิโลเมตร 

3. อบต. หนองไข่นาํ 13.0 กิโลเมตร 

. ทีวา่การอาํเภอหนองแค 6.90 กิโลเมตร 

5. ศูนยร์าชการจงัหวดัสระบุรี 20.0 กิโลเมตร 

. ตวัเมืองสระบุรี 20.0 กิโลเมตร 

7. โรงเรียนสระบุรีวทิยาคม 24.0 กิโลเมตร 

. สถานีขนส่งสระบุรี 26.0 กิโลเมตร 

9. สถานีตาํรวจหนองแค 7.40 กิโลเมตร 

10. บริษทัปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โรงงานแก่งคอย 42.0 กิโลเมตร 

 

ดงัภาพที 4.1 
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ภาพท ี .  บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี 

 

4.3 ข้อมูลการผลติสินค้าและบริการ 

 

โรงงานผลิตสินค้าทังกระเบืองหลังคาคอนกรีต และครอบคอนกรีตมุงหลังคา โดยมี

รายละเอียดสินคา้ดงันี 

4.3.1 กระเบืองหลังคาคอนกรีตแบบลอน (CPAC Tile) (ภาพที 4.2) 

 

 
 

ภาพท ี .2 CPAC Tile  

แหล่งทมีา: SCG Building Materials, 2018. 

 

4.3.2 กระเบืองหลังคาแผ่นเรียบ (Prestige Tile) (ภาพที 4.3) 

 

 

ภาพท ี4.3 Prestige Tile 

แหล่งทมีา: SCG Building Materials, 2018. 
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4.3.3 ครอบมุงหลังคา (Fitting) (ภาพที 4.4) 

 

 

ภาพท ี4.4 Fitting 

แหล่งทมีา: SCG Building Materials, 2018. 

 

4.4 ข้อมูลด้านทรัพยากร 

 

4.4.1 กาํลงัพล (Manpower) 

  บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี มีกาํลงัพลทงัหมด 233 คน ดงันี 

 1. พนกังาน 99 คน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการแผนกต่าง ๆ วิศวกร เจา้หน้าสิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยั เจ้าหน้าทีบุคคล พนักงานจดัซือจดัจ้าง พนักงานพสัดุ พนักงานผลิต พนักงาน

ทดสอบคุณภาพ เป็นตน้ 

 2. คู่ร่วมธุรกิจ 127 คน ได้แก่ พนักงานขบัรถยกและรถตัก พนักงานทาํความ

สะอาด พนกังานคดัสินคา้ พนกังานช่วยการผลิต พนกังานบรรจุสินคา้ เป็นตน้ 

 3. พนกังานรักษาความปลอดภยั 5 คน 

 . พนกังานขบัรถ 2 คน 

 นายปริญญา ทีฆวิวรรธน์ เป็นผูจ้ ัดการฝ่ายผลิตของโรงงานสระบุรี  ซึงเป็น             

ผูค้วบคุมดูแลการผลิต กาํกบัดูแลงานดา้นสิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั ดูแลตน้ทุน เป็นทีปรึกษา

ใหก้บับุคลากรในโรงงาน รับนโยบายต่าง ๆ จากส่วนกลางไปวางแผนงานของโรงงาน และสือสาร

ทิศทาง นโยบาย และกฏต่าง ๆใหค้นในโรงงานรับทราบ รวมทงัเป็นตวัแทนของโรงงานในการเขา้

ประชุมกบัส่วนกลาง และคณะทาํงานต่าง ๆ ทงันี ทางโรงงานไดมี้แผนในการเพิมกาํลงัพลในปี   

พ.ศ. 2565 เพือรองรับกบัแผนการขยายการผลิตทีจะเพิมขึนในอนาคตอีกดว้ย ในปัจจุบนักาํลงัพล

ของโรงงานมีจาํนวนมากทีสุด เมือเทียบกบัโรงงานอืน ๆ ในบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั เนืองจาก     

มีกาํลงัการผลิตสูงทีสุด ซึงงานและคู่ธุรกิจต่าง ๆ เหล่านี จะไดรั้บการอบรมทีเพียงพอและเหมาะสม 

โดยมีการบุคคลจากส่วนกลางดูแลเรืองคอร์สการอบรมทงัภายในภายนอก เพือเสริมทกัษะ                
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 พนักงานทุกคนจะได้รับการประเมินผลงานเป็นประจาํทุกปี จากหัวหน้างาน 

เพือนร่วมงาน และผูจ้ดัการต่าง ๆ ของโรงงาน เพือเป็นขวญัและกาํลงัใจให้ปฏิบติัหนา้ทีอยา่งเต็ม

ความสามารถต่อไป ซึงจะตอ้งถูกประเมินทงัในเรืองคุณภาพของงาน มนุษยสัมพนัธ์ การปฏิบติัตาม

นโยบายสิงแวดลอ้มและความปลอดภยั การเป็นแบบอย่างทีดีให้กบัผูร่้วมงาน ซึงทาํให้พนกังาน 

ทุกคน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติัทีดี และรู้สึกสนุกไปกบัการทาํงาน 

 สําหรับคู่ ธุรกิจทีทางบริษัทจัดหามาก็ มีการประเมินศักยภาพเช่นเดียวกัน            

หากปฏิบติัดีจะได้รับรางวลัและการชมเชยเช่นกนั และไดรั้บการปฏิบติัในการได้รับสิทธิต่าง ๆ 

หรือเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไดเ้ช่นเดียวกนักบัพนกังานของบริษทั 

 สาํหรับนโยบายและการปฏิบติัเพือเป็นส่วนหนึงของเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular 

Economy) พนกังานและคู่ธรกิจทุกคนจะไดรั้บอบรมจากนกัวิชาการสิงแวดลอ้ม ซึงจะทาํให้เกิด

ความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนกั และใหค้วามร่วมมือในการเป็นส่วนหนึงของนโยบาย 

 

4.4.2 เครืองจักร (Machine) 

       โรงงานสระบุรี มีเครืองจกัรใหญ่ ๆ ทีเกียวขอ้งไดแ้ก่ 

  1. เครืองผลิตกระเบือง จาํนวน 2 กระบวนการผลิต 

  2. เครืองผลิตครอบ จาํนวน 1 กระบวนการผลิต 

  3. เครืองผสมวตัถุดิบ  

  4. เครืองบดเศษกระเบือง เพือนาํของเสียจากการผลิตกลบัมาใชใ้หม่และทาํใหไ้ม่

ตอ้งส่งของเสียออกไปกาํจดัภายนอก 

  5. เครืองรีไซเคิลกาวรองกระเบือง 

  6. เครืองปันผสมนาํยา 

  . เครืองบรรจุกระเบือง 

  8. เครืองพนัฟิลม์กระเบือง 

  . เครืองบาํบดัมลพิษฝุ่ น  

  10. เครืองบาํบดัมลพิษ VOCs 

  11. บ่อตกตะกอนนาํใช ้

  . เครืองบีบอดัตะกอน 
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4.4.3 วตัถุดิบ (Material) 

 วตัถุดิบหลกัทีใชใ้นกระบวนการผลิตมีทงัเป็นวตัถุดิบจากธรรมชาติ วตัถุดิบจาก              

การรีไซเคิลหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่  และวตัถุดิบทีมาจากการสังเคราะห์ 

 1. วตัถุดิบจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ ปูนซีเมนต ์ทราย นาํ เป็นตน้ 

 2. วตัถุดิบการการรีไซเคิลหมุนเวยีนกลบัมาใชใ้หม่ ไดแ้ก่ เศษกระเบืองคอนกรีตบด 

หินฝุ่ น เถา้ลอย เป็นตน้ 

 3. วตัถุดิบทีมาจากการสังเคราะห์ เช่น สีพน่กระเบือง นาํยาเคลือบเงา กาว เป็นตน้ 

 

4.4.4 งบประมาณ (Money) 

 บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกัด โรงงานสระบุรี มีการจดัสรรงบประมาณสําหรับ

โครงการและกิจกรรมดา้นสิงแวดลอ้มและความปลอดภยัเพือใชส้าํหรับการจดักิจกรรมสร้างความรู้ 

ความตระหนัก ส่งเสริมอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีจาํเป็นในการดาํเนินโครงการ 230,120 บาทต่อปี และ          

มีค่าใชจ่้ายสําหรับงานวิจยัและทดสอบอีก 33,000 บาทต่อปี นอกจากนี ยงัมีกิจกรรมตรวจสุขภาพ

ด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานประจาํปี โดยมีรางวลัทังสิน 4 ระดับ ระดับ

แพลทินมัไดรั้บเงินสนบัสนุนโครงการ 200 บาทต่อคน ระดบัทอง ไดรั้บ 150 บาทต่อคน ระดบัเงิน 

ได้รับ 100 บาทต่อคน และระดบัทองแดงได้รับ 50 บาทต่อคน โดยผลการประเมินล่าสุดบริษทั    

เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ไดรั้บรางวลัระดบัทอง และไดรั้บเงินสนบัสนุนจากส่วนกลาง

ทงัสิน 46,600 บาท รวมทงัสิน 309,720 บาท (ภาพที 4.5) 

 

 

ภาพท ี4.5 ผลการตรวจเช็คสุขภาพดา้นสิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 
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4.4.5 การจัดการ (Management) 

        บริษทัเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี มีตาํแหน่งสูงสุด คือ ผูจ้ดัการส่วนผลิต 

1 คน ผูจ้ ัดการส่วนผลิต 2 คน ผูจ้ ัดการแผนกบริหาร 1 คน นักวิชาการสิงแวดล้อมและความ

ปลอดภยั 1 คน เจา้หนา้ทีสิงแวดลอ้มและความปลอดภยั 1 คน พนกังานการบุคคล 2 คน พนกังาน

จดัซือจดัจา้งทอ้งถิน 1 คน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากส่วนกลางสํานกังานใหญ่บางซือ ซึงจะมี

ผูจ้ดัการส่วนผลิต วิศวกรประจาํฝ่ายผลิตรวม 5 คน นักวิชาการความปลอดภยัส่วนกลาง 1 คน 

นกัวิชาการสิงแวดลอ้มส่วนกลาง 1 คน พนกังานจดัการ 1 คน ทีมบุคคลกลาง ทีมวิจยัและพฒันา

ผลิตภัณฑ์ ทีมการตลาด ทีมวิศวกรรม ทีมนักวางแผนและจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึงให้การ

สนบัสนุนโรงงานสระบุรี ในทุก ๆ ดา้น โดยจะมีการสือสารทงัสองทาง คือ โรงงานสระบุรีรับมติ 

นโยบาย กิจกรรมต่าง ๆ มาจากส่วนกลางไปดาํเนินการต่อทีโรงงาน หรือหากโรงงานมีโครงการ

จดัทาํและตอ้งการไดรั้บการสนบัสนุน สามารถร้องขอการช่วยเหลือ และจดัตงัคณะทาํงานร่วมกบั

ส่วนกลาง เพือใหส้าํเร็จลุล่วงไปได ้ 

 

4.5 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัท (Circular Economy 

Policy) 

 

4.5.1 นโยบายเศรษฐกจิหมุนเวยีนของเอสซีจี กรุ๊ป 

 เอสซีจี เริมนาํแนวทางการดาํเนินธุรกิจดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และไดจ้ดั

งาน SD Symposium ในปี ค.ศ. 2018 เพือแถลงการณ์ถึงนโยบายและความมุ่งมนัทีจะดาํเนินการให้

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ของโลก และสอดคลอ้งกบัทิศทางของสภาธุรกิจโลกเพือการพฒันาอยา่ง

ย ังยืน (The World Business Council for Sustainable Development) ซึงเป็นองค์กรระดับโลกที

รวบรวมธุรกิจชนันาํจากทวัโลกกวา่  แห่ง ตอ้งการกระตุน้ใหภ้าคธุรกิจร่วมเป็นส่วนหนึงในการ

สร้างอนาคตทียงัยนื ทงัในแง่เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม ซึงในงานมีผูเ้ขา้ร่วม 1,755 คน   และ

ประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer) อีก 55 คน เพือมาร่วมแชร์การดาํเนินการ

เกียวกบัเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กระตุน้ให้เกิดความตระหนกัและความร่วมมือ 

โดยคุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาษณ์ ประธานกรรมการบริหาร ของเอสซีจี ไดก้ล่าวถึงสถานการณ์ของ

โลกทีกาํลงัเผชิญกบัปัญหาการเพิมขึนของประชากรอยา่งรวดเร็ว ทาํให้ความตอ้งการใชท้รัพยากร 

ธรรมชาติเพิมขึนอย่างไม่หยุดยงั รวมถึงปัญหาสิงแวดล้อมทวีความรุนแรงขึนอย่างต่อเนือง           

ทงัสภาวะโลกร้อน การเปลียนแปลงภูมิอากาศ ขยะลน้โลก โดยเฉพาะขยะพลาสติกในท้องทะเล  

ดงันนั เอสซีจี คือองคก์รทีตระหนกัถึงปัญหาทีโลกกาํลงัเผชิญ และเชือวา่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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(Circular Economy) จะช่วยทาํใหเ้กิดการพฒันาอยา่งยงัยนื ทงัดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม 

โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทงัภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ร่วมมือกนัสร้างความ

เปลียนแปลงให้เกิดขึนอย่างจริงจงั ดว้ยการปรับเปลียนพฤติกรรมของภาคธุรกิจ และภาคประชา

สังคม รวมทงัการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐ เพือการหมุนเวียนใชท้รัพยากรในระบบใหไ้ด้

นานทีสุดเกิดประโยชน์สูงสุด และอนุรักษท์รัพยากร ธรรมชาติให้คงอยูอ่ยา่งยงัยืนสําหรับอนาคต  

ทีมนัคงของคนรุ่นต่อไป 

 ทงันี ยงัไดแ้ถลงการณ์เป้าหมายของเอสซีจี ทีตอ้งการดาํเนินการให้สอดคลอ้งกบั

การดาํเนินธุรกิจดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนภายในปี ค.ศ. 2020 ไดแ้ก่ 

 1. ลดก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) ต่อตนัผลิตลงร้อยละ 10.0 ภายในปี 

ค.ศ. 2020 

 2. ไม่ส่งขยะไปฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ลดการส่งกาํจดัของเสียแบบไม่

เกิดประโยชน์ (Waste Disposal) ลงร้อยละ 20.0 ต่อตนัผลิตลงร้อยละ 20.0 ภายในปี ค.ศ. 2020 

 3. ลดการใชน้าํ (Water Withdrawal) ต่อตนัผลิตลงร้อยละ 20.0 ภายในปี ค.ศ. 2020 

 4. เพิมการขายผลิตภณัฑ์และบริการทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม ไดรั้บการรับรอง

ฉลาก SCG Green Choice ใหม้ากกวา่ 1 ใน 3 ของการขายผลิตภณัฑท์งัหมด 

 นอกจากนี ยงัมีแนวคิดให้เอสซีจีเป็นผูน้าํในการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม

ในการจดัการของเสียให้เบ็ดเสร็จ ลดการผลิตสินคา้ทีเป็นพลาสติดชนิดใช้แล้วทิง (Single Used 

Plastic) ดว้ยนวตักรรมทีทนัสมยั และเพิมการออกสินคา้ทีสามารถใชซ้าํ (Reusable) หรือรีไซเคิลได ้

(Recyclable) (ภาพที 4.6) 

 

 

ภาพท ี4.6 การแถลงการณ์นโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีนในงาน SD Symposium ค.ศ.2018 

แหล่งทมีา: SCG Circular Way, 2019. 
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4.5.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเศรษฐกจิหมุนเวียนของบริษัท เอสซีจี รูฟฟิง จํากดั โรงงาน

สระบุรี 

   สําหรับบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกัด โรงงานสระบุรี ได้รับนโยบายมาจากระดบั      

เอสซีจี ลงมาเป็นนโยบายระดบับริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั และนาํมาปรับใช้เป็นนโยบายของ

โรงงานสระบุรีเอง โดยส่วนกลางไดมี้นโยบายให้นาํเรืองเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกตใ์ชใ้ห้เกิด

การพฒันาทียงัยนื ซึงทางโรงงานสระบุรี ไดน้าํมากาํหนดเป็นนโยบายของโรงงาน 

 1. ผลักดันให้เศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบดมีมูลค่าเพิมและสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ภายนอกได ้เพือทาํใหส้มดุลกบัปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีเกิดขึน 

 2. งดการนาํส่งกาํจดัของเสียแบบไม่เกิดประโยชน์ (Zero Waste Disposal) 

 3. ส่งเสริมการคดัแยกและรีไซเคิลโซลเวน้ทก์ลบัมาใชใ้หม่ใหไ้ดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ 30.0 

  4. สร้างความรู้และจิตสาํนึกใหก้บัพนกังานและคู่ธุรกิจทุกคน 

 

4.6 การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรมด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Waste 

Management by Circular Economy) 

 

4.6.1 ผลการดําเนินการจัดการของเสียด้วยแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวยีนของเอสซีจี กรุ๊ป 

เอสซีจี กรุ๊ป ไดจ้ดัทาํแนวทางปฏิบติัและนโยบายเกียวกบัเศรษฐกิจหมุนเวยีนเรียกวา่  

SCG Circular Way เพือใหแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจนาํไปดาํเนินการต่อ เพือใหน้โยบายเกิดขึนไดจ้ริง (ภาพที 4.7) 

 

ภาพท ี4.7 แนวปฏิบติั SCG Circular Way 

แหล่งทมีา: SCG Circular Way, 2019. 
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  1. กลุ่มธุรกิจเคมิคอล (Chemical Business Unit) 

 ธุรกิจเคมิคอลส์พฒันานวตักรรม SMX Technology ซึงคิดคน้โดยเอสซีจี สําหรับ

การผลิตเมล็ดพลาสติกเกรดพิเศษ ช่วยใหขึ้นรูปไดง่้าย บางลง มีความแขง็แรงเท่าเดิม ทาํใหส้ามารถ

ลดการใชเ้มด็พลาสติก และนาํกลบัมารีไซเคิลไดม้ากครังขึน 

 ปัจจุบนันวตักรรม SMX ไดใ้ชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑห์ลายประเภท เช่น ถงับรรจุ

สารเคมีขนาดใหญ่ แผน่ฟิลม์รองของ ฝาเครืองดืมนาํอดัลมนาํหนกัเบา เป็นตน้ 

 

 2. กลุ่มธุรกิจแพคเกจจิง (Packaging Business Unit) 

 ธุรกิจแพคเกจจิงพฒันาเทคโนโลยีวสัดุ Recyclable Polymer Packaging เพือทาํให้

ผลิตภณัฑ์นาํหนกัเบาและนาํกลบัมารีไซเคิลได ้เช่น ผลิตภณัฑ์ขึนรูปถนอมอาหาร ทีมีคุณสมบติั

ช่วยถนอมอาหารไดย้าวนานขึน เป็นตน้ 

 ในปี พ.ศ. 2562 กิจการบรรจุภณัฑ์จากวสัดุสมรรถนะสูงและพอลีเมอร์มีสัดส่วน

รายไดบ้รรจุถณัฑพ์อลิเมอร์ทีรีไซเคิลไดร้้อยละ 47.0 ของยอดขายกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิง  

 

 3. กลุ่มธุรกิจซีเมนตแ์ละผลิตภณัฑก่์อสร้าง (Cement and Building Material) 

 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง ได้มีการหมุนเวียนนาํเศษคอนกรีตต่าง ๆ     

มารีไซเคิล เพือนาํกลบัมาใชเ้ป็นวตัถุดิบ รวมทงัรับของเสียจากหนา้งานก่อสร้าง งานโครงการต่าง ๆ 

เขา้มาจดัการ อีกทงัยงัคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เช่น ปูนซีเมนต ์และกระเบืองหลงัคา ทีมีอายุการใช้

งานยาวนานมากขึน หรือใชพ้ลงังานในกระบวนผลิตลดลง เป็นตน้ 

 

4.6.2 ผลการดําเนินการจัดการของเสียด้วยแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวยีนของบริษัทเอสซีจี 

รูฟฟิง จํากดั โรงงานสระบุรี 

         สาํหรับบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ไดน้าํแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

มาจดัทาํนโยบายของบริษทั โดยการนาํมาจดัทาํแผนงานทีจะส่งเสริมการจดัการของเสียดว้ยแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยงัยืน ดว้ยการนาํเศษกระเบืองคอนกรีตมาเขา้โรงบดเพือย่อยให้มีขนาด

เล็กเทียบเท่ากบัทราย และนาํมาใชเ้ป็นส่วนผสมทดแทนทรายไดอ้ยูที่ประมาณร้อยละ 5.00 – 10.00  

ส่วนทีเหลือจากการใชง้าน ไดจ้าํหน่ายให้กบับริษทัในเครือ ทีตอ้งการใชท้รายในการผลิต เพือช่วย

ลดการดึงทรัพยากรทรายจากธรรมชาติมาใช้ และขายเป็นวสัดุทดแทนทรายจากคอนกรีตให้กบั

บุคคลภายนอกอีกดว้ย (ภาพที 4.8) 
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ภาพท ี4.8 การหมุนเวยีนทรัพยากรของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี 

 

เศษกระเบืองคอนกรีตของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี แต่เดิมได้วิธีการ

กาํจดั คื อการฝังกลบในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2552 จากนนัเอสซีจีไดอ้อกนโยบาย Zero Waste Disposal 

ทาํให้ทางโรงงานตอ้งส่งไปเผาทาํลายในเตาเผาปูน ของบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) 

โรงงานแก่งคอย และเสียค่าใชจ่้ายจาํนวนมาก ต่อมา ภายหลงัจึงไดคิ้ดคน้วิธีการรีไซเคิลกลบัมาใช้

ใหม่ ดว้ยการติดตงัโรงบดเศษกระเบือง เพือนาํเศษกระเบืองบดกลบัมาใชเ้ป็นวตัถุดิบทดแทนทราย 

ซึงช่วยใหโ้รงงานลดค่าใชจ่้ายในการกาํจดั และช่วยใหส้ังซือทรายนอ้ยลง 

ภายหลงัจากทีเอสซีจีแถลงการณ์เกียวกบัการดาํเนินธุรกิจดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในงาน SD Symposium เมือวนัที 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 หลังจากนันหน่วยงานด้านการพฒันา        

ทียงัยืนของเอสซีจี ไดเ้ริมจดัทาํนโยบายและแนวปฏิบติัต่าง ๆ รวมถึงสือสารให้กบับริษทัในเครือฯ     

นาํไปจดัทาํเป็นนโยบายและแผนงานของบริษทั โดยเริมดาํเนินการตามนโยบายและแผนงานทีวาง

ไวใ้นปี ค.ศ. 2019 ซึงทางบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั ไดเ้ริมนาํขนับนัไดของการจดัการของเสียทีมา

จากแนวทางปฏิบัติของเครือฯ มาเริมจัดทาํเป็นแผนงานในการจัดการเศษคอนกรีต เพือให้

สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัของเอสซีจี (SCG Circular Way) โดยทางโรงงานสระบุรีได้เล็งเห็นว่า

ปริมาณเศษกระเบืองคอนกรีตยงัมีปริมาณทีสูงอยู่จึงได้ใช้หลักการลดการก่อกําเนิดของเสีย 

(Reduce)  การนําของเสียกลับมาใช้ซํา  (Reuse)  และกระบวนการรีไซเคิลเพือนํากลับมา                      

ใชใ้หม่ (Recycle) (ภาพที 4.9 และ 4.10) 
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ภาพท ี4.9 โรงบดเศษกระเบือง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี4.10 เศษกระเบืองหลงัจากผา่นกระบวนการบดยอ่ยขนาด 

 

4.6.2.1 ประเภทและสัดส่วนเศษคอนกรีตของบริษทัเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงาน

สระบุรี 

   เศษกระเบืองคอนกรีตซึงเป็นของเสียจากกระบวนการผลิต หรือการรับ     

เคลมจากลูกคา้นนั เป็นของเสียทีมีปริมาณมากทีสุดของโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 97.0 ของของเสีย

ทงัหมด โดยแยกเป็นส่วนทีเกิดจากกระบวนการผลิตและนอกกระบวนการผลิต ซึงมาจากหลาย

ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่  

 

1) เศษกระเบืองคอนกรีตทีมาจากกระบวนการผลิต 

  (1)  กระเบืองทีคัดทิง (Reject)  คิดเป็นร้อยละ 67.0 ซึงเป็น

กระเบืองทีไม่ได้คุณภาพจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น มีรอยขูด ตดัไม่ตรงแบบ     

มีจุดด่างดาํ การพ่นสีไม่เรียบเนียน กระเบืองซีดด้าน กระเบืองทีความ

แขง็แรงไม่เพียงพอ เป็นตน้ 
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  (2)  ส่วนผสมทีไม่ได้คุณภาพ (Bad Mix)  ร้อยละ  19.0 เ มือ

เครืองจกัรเกิดปัญหา และส่งผลให้การผลิตไม่ต่อเนือง จะทาํให้วตัถุดิบที

ผสมเอาไวแ้ข็งตวั ไม่สามารถรีดออกมาเป็นแผ่นได้ ทาํให้จาํเป็นตอ้งทิง

ทงัหมด 

  (3) เศษตะกอนจากบ่อรีไซเคิลร้อยละ 4.00 ในกระบวนการผลิต

จะมีขนัตอนของการลา้งทาํความสะอาดกระบวนการผลิต ซึงนาํเหล่านีจะ

ทาํการชะเศษปูน และสิงสกปรกต่าง ๆ ลงในบ่อรีไซเคิล จากนนัทิงไวใ้ห้

ตกตะกอน โดยนําใสด้านบนสามารถนํากลับมาใช้ต่อได้ แต่ตะกอน

ดา้นล่างจะเกิดการแขง็ตวั ใชง้านต่อไม่ได ้จึงตอ้งนาํไปกาํจดัดว้ยการส่งเขา้

โรงบดเศษกระเบือง 

  (4) เศษจากการทาํความสะอาดร้อยละ 1.00 คือเศษคอนกรีตทีหก

หล่นตามทีต่าง ๆ เช่น สายพาน แบบผลิต เป็นตน้ 

 

2) เศษกระเบืองคอนกรีตทีนอกเหนือจากกระบวนการผลิต 

  (1) รับเคลมจากลูกคา้ร้อยละ 4.00 ในบางครังกระเบืองหลงัคา

คอนกรีตทีส่งไปยงัลูกคา้อาจเกิดความเสียหายได ้เช่นพบการแตกหกัระหว่าง

การขนส่ง เป็นตน้ 

  (2) กระเบืองทาํลายร้อยละ 3.00 คือ เศษกระเบืองทีมีการสังให้มี

การทาํลายจากสาเหตุต่าง ๆ  

  (3) กระเบืองด้อยคุณภาพจากลานกอง (Spoilage) ร้อยละ 1.00  

คือ กระเบืองทีมีการกองไวใ้นลานกองนานจนหมดอายใุหจ้าํหน่ายได ้

  (4) กระเบืองทดลองร้อยละ 1.00 คือ กระเบืองทีทางหน่วย

งานวิจยัทาํการทดลอง เพือออกผลิตภณัฑ์ใหม่ (ภาพที 4.11 และ 4.12) 

(ตารางที 4.1) 
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ภาพท ี4.11 สัดส่วนการเกิดเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตจากกระบวนการผลิต 

ตารางท ี4.1 สัดส่วนเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี 

 

สัดส่วนเศษคอนกรีตบริษัทเอสซีจี รูฟฟิง จํากดั โรงงานสระบุรี 

ประเภทของเศษกระเบืองคอนกรีต ร้อยละ หมายเหตุ 

กระเบืองทีคดัทิง (Reject) 67.0 

จากกระบวนการผลิต 
ส่วนผสมทีไม่ไดคุ้ณภาพ (Bad Mix) 19.0 

เศษตะกอนจากบ่อรีไซเคิล 4.00 

เศษจากการทาํความสะอาด 1.00 

รับเคลมจากลูกคา้ 4.00 

นอกเหนือจาก

กระบวนการผลิต 

กระเบืองทาํลาย 3.00 

กระเบืองดอ้ยคุณภาพจากลานกอง (Spoilage) 1.00 

กระเบืองทดลอง 1.00 
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ภาพท ี .12 สัดส่วนเศษคอนกรีตบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี 

 

4.6.2.2 แนวโน้มปริมาณการเกิดเศษกระเบืองของกรีตของ บริษทัเอสซีจี รูฟฟิง 

จาํกดั โรงงานสระบุรี 

            ทางโรงงานได้เริมดาํเนินการวางแผนงานเพือลดการก่อกาํเนิดของเสีย

ประเภทเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีตด้วยการวางแผนงาน จัดเตรียมทรัพยากรทีจาํเป็นใน                

ปี ค.ศ. 2019  เริมจากการนาํขอ้มูลสัดส่วนของเสียมาพิจารณาและพบวา่ปัญหาหลกั คือ กระเบืองที

คดัทิง (Reject) คิดเป็นร้อยละ .0 โดยมีสาเหตุมาจากมีรอยขูด ตดัไม่ตรงแบบ มีจุดด่างดาํ การพ่น

สีไม่เรียบเนียน กระเบืองซีดดา้น กระเบืองทีความแข็งแรงไม่เพียงพอ เป็นตน้ โรงงานจึงไดท้าํการ

ลงทุนในการปรับปรุงแกไ้ขเครืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตให้ดียิงขึน เปลียนชนับรรจุกระเบือง

ก่อนเขา้บ่มใหม่ เพือลดปัญหารอยขูดต่าง ๆ จดัทาํแนวปฏิบติัในการตงัใบมีดตดัให้ตรง และมี

มาตรฐาน เพือลดปัญหาการตดัไม่เรียบเนียน และใช้ดิจิตอลเขา้มาช่วยในการผลิต ใช้ระบบอติั

โนมติัมาช่วยในการผลิตแทนคนในบางกระบวนการ จึงทาํใหล้ดปัญหาเครืองจกัรมีปัญหาหรือหยุด

ผลิตลงได ้ส่งผลใหเ้ศษกระเบืองคอนกรีตทีตอ้งคดัทิงมีจาํนวนลดนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดั ซึงผลการ

ดาํเนินการนี สะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งยงิในปี ค.ศ. 2020 และปี ค.ศ. 2021 ดงัตารางที 4.2 และภาพที 4.13 
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ตารางท ี4.2 ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี 

ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต บริษัท เอสซีจี รูฟฟิง จํากดั โรงงานสระบุรี 

ปี 

( ค.ศ.) 

ปริมาณเศษกระเบือง

หลงัคาคอนกรีต (Kg) 

ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต/ตันการ

ผลติ (Kg/Ton Production) 

2018 1,2475,947 80.3 

2019 12,798,530 84.0 

2020 7,109,231 45.9 

2021 7,149,579 44.5 

* ประมาณการขอ้มูลรายปีจากมกราคม – เมษายน 

 

 

ภาพท ี4.13 ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต  

 

ในปี ค.ศ. 2018 บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี มีปริมาณการเกิดเศษกระเบือง

หลงัคาคอนกรีต 12,475,947 กิโลกรัม หลงัจากนนัในปี ค.ศ. 2019 โรงงานสระบุรีไดจ้ดัทาํแผนงาน

เพือศึกษาถึงสาเหตุและแก้ไขปัญหาเศษกระเบืองคอนกรีตทีมีสาเหตุมาจากกระเบืองทีคัดทิง 

(Reject) มากทีสุด โดยได้จดัสรรงบประมาณทีตอ้งใช้ในการแก้ไขปัญหา บุคคลากรทีมีความรู้

ความสามารถ รวมทงัขอความร่วมมือกบัหน่วยงานวิศวกรรมของเอสซีจี มาร่วมกนัวิเคราะห์และ

แกไ้ขปัญหา ทาํให้ปริมาณการเกิดของเศษกระเบืองคอนกรีตในช่วงสินปีลดลงได ้แต่สําหรับใน

ภาพปี ค.ศ. 2019 ยงัไม่สามารถลดลงได ้โดยมีปริมาณเศษกระเบืองคอนกรีต 12,798,530 กิโลกรัม 

แต่ ค.ศ. 2020 แนวโน้มการเกิดเศษกระเบืองคอนกรีตลดลงอย่างเห็นไดช้ัดเหลือเพียง 7,109,231 

กิโลกรัม และในปี ค.ศ. 2021   มีค่าการประมาณการเกิดเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีตอยู่ที 
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7,149,579 ซึงจะเห็นไดว้า่ลดลงจากปี ค.ศ. 2018 ก่อนทีทางโรงงานสระบุรี จะดาํเนินการแผนงาน

ตามนโยบายอย่างเห็นได้ชัด และผลลัพธ์ทีเกิดขึนสามารถลดเศษกระเบืองคอนกรีตได้เกือบ

ครึงหนึง ซึงเป็นไปตามเป้าหมายทีโรงงานตอ้งการ 

เมือพิจารณาปริมาณเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีต/ตันการผลิต (Kg/Ton Production)          

เพือดูวา่ผลการลดเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตมาจากผลของแผนงานจริงหรือไม่พบวา่เป็นดงัภาพที 4.14 

 

 

ภาพท ี4.14 ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต/ตนัการผลิต (Kg/Ton Production) 

 

 เมือวเิคราะห์ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต/ตนัการผลิต (Kg/Ton Production) ทาํให้

เห็นว่าในปี ค.ศ. 2018 ก่อนทีจะดาํเนินการตามแผนงานมีค่าเท่ากบั 80.3 กิโลกรัม/ตนัการผลิต ปี  

ค.ศ. 2019 พบว่า มีปริมาณเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีตเท่ากับ 84.0 กิโลกรัม/ตันการผลิต 

จนกระทงัในปี ค.ศ. 2020 และ ค.ศ. 2021 ซึงแผนงานได้เสร็จสิน พบว่า ปริมาณเศษกระเบือง

หลงัคาคอนกรีตลดลงอยา่งมาก เหลือเพียง 45.9 และ 44.5 กิโลกรัม/ตนัการผลิต ตามลาํดบั ผลการ

วิเคราะห์นี ทาํให้เห็นว่าแผนงานประสบผลสําเร็จและสามารถลดการเกิดเศษกระเบืองหลังคา

คอนกรีตไดจ้ริง  

 

4.6.2.3 แนวโนม้ปริมาณนาํเศษกระเบืองของกรีตบดของบริษทัเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั 

โรงงานสระบุรี มาใชภ้ายในโรงงาน 

            นอกจากการใช้หลักการลดการก่อกาํเนิดของเสีย (Reduce) แล้วบริษัท    

เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ยงัทาํการวจิยัและศึกษาเพือรีไซเคิลเศษหลงัคาคอนกรีตบดและ
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นาํกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ให้มากขึนกวา่เดิม เพือลดปริมาณของเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตที

ตอ้งนาํไปส่งกาํจดัหรือกองเก็บภายในโรงงาน ซึงจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม และยงัช่วย

ลดการสังซือทรายธรรมชาติทีเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตให้ลดลงได้ โดยจะตอ้งไม่กระทบถึง

คุณภาพของสินคา้ โดยผลการดาํเนินการเป็นตามตารางที 4.3 และภาพที 4.15 

ตารางท ี4.3 ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีผา่นกระบวนการรีไซเคิลและใชใ้นโรงงาน 

ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทผ่ีานกระบวนการรีไซเคิลและใช้ในโรงงาน 

ปี 

 

(ค.ศ.) 

ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคา

คอนกรีตทใีช้ในโรงงาน 

(Kg) 

ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตที

ใช้ในโรงงาน/ตันการผลติ     

 (Kg/Ton production) 

2018 4,528,000 29.2 

2019 4,491,000 29.5 

2020 4,776,000 30.8 

2021 4,866,000 31.7 

* ประมาณการขอ้มูลรายปีจากมกราคม – เมษายน 

 

 

ภาพท ี4.15 ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีใชใ้นโรงงาน (Kg) 
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 จากภาพจะทาํให้เห็นวา่แนวโน้มการนาํเศษหลงัคาคอนกรีตบด ทีทาํการบดยอ่ยขนาดให้   

มีขนาดเท่ากบัทรายธรรมชาติตงัแต่ปี ค.ศ. 2018 – 2021 เพือนาํกลบัมาผสมใช้เป็นวสัดุทดแทน

ทราย มีแนวโนม้ทีเพิมสูงขึนอยา่งต่อเนือง โดยในปี ค.ศ. 2018 มีปริมาณเศษหลงัคาคอนกรีตบดที

ใชใ้นโรงงาน คือ 4,528,000 กิโลกรัม ปี ค.ศ. 2019 มีปริมาณเศษหลงัคาคอนกรีตบดทีใชใ้นโรงงาน                   

คือ 4,491,000 กิโลกรัม และในปี ค.ศ. 2020 – 2021 หลงัจากทีดาํเนินการศึกษาและนาํผลมาใชจ้ริง

แลว้พบวา่ มีปริมาณการนาํเศษหลงัคาคอนกรีตบดมาใชใ้นโรงงานสูงขึนเป็น 4,776,000 กิโลกรัม       

และ 4,866,000 กิโลกรัม ตามลาํดบั 

 

 
 

ภาพท ี4.16 ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีใชใ้นโรงงาน/ตนัการผลิต 

 

 เมือวิเคราะห์ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีใช้ในโรงงานเทียบต่อตนัการผลิต 

พบว่า มีแนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยในปี ค.ศ. 2018 มีค่าปริมาณเศษกระเบืองหลังคา

คอนกรีตทีใชใ้นโรงงานเท่ากบั 29.2 กิโลกรัมต่อตนัผลิต และเพิมขึนเป็น 29.5 กิโลกรัมต่อตนัการ

ผลิต ปี ค.ศ. 2020 มีค่าสูงเพิมขึนอีกเป็น 30.8 กิโลกรัมต่อตนัผลิต และในปี ค.ศ. 2021 เป็นปีทีคาด

ว่าจะเป็นปีทีมีการนาํเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตมาใช้ในการผสมวตัถุดิบมากทีสุดอยู่ที 31.7 

กิโลกรัมต่อตนัการผลิต ซึงแสดงให้เห็นว่าโรงงานสามารถเพิมการใช้เศษกระเบืองหลงัคาได้มาก

ขึนอยา่งต่อเนือง 
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4.6.2.4 แนวโนม้ปริมาณการนาํเศษกระเบืองของกรีตของบริษทัเอสซีจี รูฟฟิง 

จาํกดั โรงงานสระบุรี ไปใชป้ระโยชน์ภายนอก 

            นอกจากการใช้หลักการ ลดการก่อกํา เ นิดของเ สีย  (Reduce)  และ

กระบวนการรีไซเคิลเพือนาํกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) ดงัทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ เอสซีจี ยงัตอ้งการ

ผลกัดนัให้บริษทัในเครือฯ มีการจดัการของเสียจากการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอาจทาํให้

เกิดมูลค่าเพิมขึน โดยการตอ้งการเพิมประโยชน์ของเศษกระเบืองคอนกรีตให้ยกระดบัตามพิระมิด

การจดัการของเสียดงัภาพที 4.17 

 

 

ภาพท ี4.17 พริะมิดการจดัการของเสียของเอสซีจี 

แหล่งทมีา: SCG Circular Way, 2019. 

 

 สถานะการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตของ บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงาน

สระบุรี นอกจากสามารถรีไซเคิลดว้ยการบดเพือยอ่ยขนาดให้สามารถนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบทดแทน

ทรายสําหรับการผลิตแล้ว ยงัไดต่้อยอดเพือขยายการนาํไปใช้ภายนอกโรงงานอีกด้วย ทงับริษทั

ภายในเครือเอสซีจี บริษทัภายนอกเครือเอสซีจี และการบริจาคให้กบัหน่วยงานทีตอ้งการใช้ทราย

หรือสิงทีมีคุณสมบติัเทียบเคียงทรายอีกดว้ย 

 ดังนัน เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีโรงงานต้องการดาํเนินการให้สอดคล้องกับ

นโยบายจึงตอ้งทาํการขออนุญาตราชการเพือเพิมวสัดุทดแทนทรายจากคอนกรีตเป็นวตัถุดิบใหม่

ของโรงงาน เพือให้จาํหน่ายไดถู้กตอ้ง ซึงตอ้งให้หน่วยงานภายนอกให้การรับรองในการทดสอบ

คุณสมบติัต่าง ๆ โดยได้ทาํการส่งทดสอบความสามารถในการทดแทนทรายได้ที ภาควิชาโยธา 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ และมีผลการทดสอบ

ออกมาวา่ เศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบด มีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบัทรายธรรมชาติ  (ภาพที 4.18) 

 

  
ภาพท ี .18 ผลการทดสอบคุณสมบติัเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบดเปรียบเทียบกบัทราย 

 

นอกจากนี ทางโรงงานยงัไดท้าํการวิเคราะห์คุณสมบติัในการใชท้ดแทนวสัดุทางงานโยธา 

เช่น ทรายถมที หินคลุก ลูกรัง ซึงมีคุณสมบติัในการเป็น วสัดุมวลรวม (Soil Aggregate) วสัดุรอง

พืนทาง (Sub – base) และวสัดุพืนทาง (Base) โดยส่งทดสอบและรับรองผลโดยภาควิชาโยธา        

คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือเช่นกนั 

ตารางที .  ผลการทดสอบเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบดกบัคุณสมบติัทดแทนวสัดุทางงานโยธา 

การทดสอบ ผลการ

ทดสอบ 

Soil Aggregate 

Std. 

Sub – base 

Std. 

Base 

Std. 

1. Atterber Limit  

    ร้อยละ LL (Liquid)  

    ร้อยละ PI (Plastic Index) 

 

Non Plastic 

Non Plastic 

 

Non Plastic 

Non Plastic 

 

< 35.0 

< 11.0 

 

< 25.0 

< 6.00 

2. ร้อยละ CBR (Soaked) 77.0  > 8.00 > 25.0  > 80.0  

3. ร้อยละการพองตวั (Swelling) - - - - 

4. ร้อยละ Passing #200 1.78 < 35.0 - - 

5. ร้อยละ Max size 4.14 < 35.0 - - 

6. ร้อยละ Los Angles Test 39.3  - < 60.0  <40.0  
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 จากตารางที 4.4 ผลการทดสอบเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบดกบัคุณสมบติัในการใช้             

ทดแทนวสัดุทางงานโยธา พบวา่ มีคุณสมบติัในการใชเ้ป็นวสัดุมวลรวม (Soil Aggregate) วสัดุรอง

พืนทาง (Sub – base) ได ้

 เมือไดก้ารรับรองจากหน่วยงานภายนอกแลว้บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี 

ไดร้วบรวมขอ้มูลและดาํเนินการขออนุญาตสํานกังานกากอุตสาหกรรม เพือให้พิจารณาอนุญาต 

และออกหนังสือรับรองอนุญาตให้เศษกระเบืองบดเป็น  “วสัดุทดแทนทรายจากคอนกรีต”            

เพือนาํไปใช้ประโยชน์ภายนอกได้ตามวตัถุประสงค์และนโยบายของเอสซีจี โดยสํานกังานกาก

อุตสาหกรรมไดมี้การสอบถามขอ้มูลเพิมเติม และใช้เวลาในการพิจารณาอนุญาตทงัสินเป็นเวลา     

6 เดือน เมือสํานกังานกากอุตสาหกรรมไดอ้อกหนงัสือพิจารณาอนุญาตแลว้ ทางโรงงานจึงไดท้าํ

เรืองยืนต่ออุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุรี เพือบนัทึกการเปลียนแปลงในลาํดบัที 7 ของ รง. 4 โดยได้

เพิมเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบดเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ เรียกวา่ วสัดุทดแทนทรายจากคอนกรีต 

 บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ไดจ้ดัตงัคณะทาํงานในการบริหารจดัการเศษ

กระเบืองหลังคาคอนกรีตบดของโรงงาน ร่วมกับทีมนักวิชาการสิงแวดล้อมจากส่วนกลาง            

เพือจัดทาํเป็นแผนงานเพือผลักดันให้เศษกระเบืองหลังคาคอนกรีตบดมีสถานะเป็นของเสีย             

ทีก่อให้เกิดประโยชน์ทาํให้เกิดรายไดใ้ห้กบับริษทั (Waste to Benefit) ตามพิระมิดการจดัการของ

เสียของเอสซีจี ซึงเป็นลาํดบัขนัสูงทีสุดทีถือเป็นการประสบความสําเร็จในการจดัการของเสีย      

และตอ้งการให้มีบริษทัภายในเครือเอสซีจี ทีตอ้งใชท้รายในกระบวนการผลิตมีส่วนร่วมในการนาํ

ทดลองและนาํมาใช้จริงเพือใหเ้กิดความยงัยนื และลดการนาํทรายซึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

ให้ลดลง โดยไดท้าํนาํไปใชใ้นการผสมผลิตภณัฑ์คอนกรีตของบริษทั ผลิตภณัฑ์และวตัถุก่อสร้าง 

จาํกดั (CPAC) ใช้ในการผสมผลิตภณัฑ์กระเบืองและบล็อกปูพืนของบริษทั เอสซีจี แลนด์สเคป 

(SCG Landscape) จาํกดั สาํหรับบริษทัภายนอกเครือเอสซีจี ไดมี้การนาํไปใชใ้นการปรับพืนที โดย

ใชแ้ทนหินคลุกใหก้บัหลาย ๆ บริษทั ในพืนทีจงัหวดัสระบุรี และไดบ้ริจาคเพือใชใ้นการปรับพืนที

ใหก้บัวดั โรงเรียน และหน่วยงานราชการภายในจงัหวดัสระบุรีดว้ยเช่นกนั 

 จนกระทงัในปี ค.ศ. 2020 บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ไดมี้รายไดจ้ากการ

ส่งวสัดุทดแทนทรายขายเป็นครังแรกใหก้บับริษทัทงัภายในและภายนอกเป็นครังแรก ตามมาดว้ยปี 

ค.ศ. 2021 ทีมีผลการดาํเนินงานทีจริงจงัมากขึน ปริมาณทีส่งขาย ยอดขาย และปริมาณทีนาํไป

ช่วยเหลือสถานทีตามวดั โรงเรียน และสถานทีทางราชการสูงขึนอย่างต่อเนือง โดยมีผลการ

ดาํเนินการเป็นดงัตารางที 4.5 และ 4.6 และภาพที 4.19 และ 4.20 
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ตารางท ี4.5 ปริมาณและยอดขายเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบด 

ปริมาณและยอดขายเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบด 

Plant Kg/Bath ค.ศ. 2020 (Nov – Dec) ค.ศ. 2021 (Jan – Apr) 

SB Kg 1,180,000 5,161,000 

Bath 47,171 206,442 

 

ตารางท ี4.6 ปริมาณยอดบริจาคกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบด 

ปริมาณและยอดบริจาคเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีตบด 

Plant Kg/Bath ค.ศ. 2020 (Nov – Dec) ค.ศ. 2021 (Jan – Apr) 

SB Kg - 3,267,000 

Bath - 130,680 

 

 
 

ภาพท ี4.19 ปริมาณการนาํเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตไปใชป้ระโยชน์ภายนอก 
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ภาพท ี .20 รายไดจ้ากการนาํเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตไปใชป้ระโยชน์ภายนอก 

 

ผลการดาํเนินการในการขายเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบดให้กบับริษทัทงัภายในและ

ภายนอก ในปี ค.ศ. 2020 เริมดาํเนินการขายได้ในช่วงปลายปี คือ เดือนพฤศจิกายน และเดือน

ธันวาคม โดยขายไดท้งัสิน 1,180,000 กิโลกรัม เป็นจาํนวนเงิน 47,171 บาท และในปี ค.ศ. 2021    

ยงัสามารถขายเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบดไดอ้ยา่งต่อเนืองทงัภายในและภายนอกบริษทั ทาํให้

ยงัมียอดการขายทีสูงขึน โดยในเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนสามารถขายเศษกระเบืองหลงัคา

คอนกรีตบดไดท้งัสิน 5,161,000 กิโลกรัม รวมผลการขายทงัสองปีเท่ากบั 6,341,000 กิโลกรัม และ

มีรายไดจ้ากการขายคิดเป็น 253,613 บาท  

สําหรับยอดการบริจาคบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ไดเ้ริมการบริจาคในปี 

ค.ศ. 2021 ซึงมีปริมาณของเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบดทีบริจาคไปทงัสิน 3,267,000 กิโลกรัม 

สรุปปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบดทีบริษทัเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี

นาํไปใช้ประโยชน์ภายนอกของปี ค.ศ. 2020 ซึงส่งขายเพียงอย่างเดียวเท่ากบั 1,180,000 กิโลกรัม 

และในปี ค.ศ. 2021 ทีมีการประโยชน์ภายนอกโดยการส่งขายควบคู่ไปกับการบริจาคเท่ากับ 

8,428,000 กิโลกรัม 

 

4.6.2.5 สรุปความสามารถในการจดัการเศษกระเบืองของกรีตของบริษทัเอสซีจี  

รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี  

           ปริมาณการเกิดเศษกระเบืองของกรีตของบริษัทเอสซีจี รูฟฟิง จํากัด   

โรงงานสระบุรี ทีคาดการณ์ว่าจะเกิดขึนในปี ค.ศ. 2021 คือ ,149,  กิโลกรัม ในขณะที
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ความสามารถในการจดัการเศษกระเบืองของกรีตบดทงัการขายให้กบัภายในและภายนอก รวมทงั

การบริจาคคาดการณ์วา่จะมีปริมาณอยูที่ 25,272,000 กิโลกรัม ซึงจะเห็นไดว้า่บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง 

จาํกดั โรงงานสระบุรี สามารถจดัการเศษกระเบืองของกรีตทีเกิดขึนในแต่ละปีไดท้งัหมด และยงัมี

กาํลงัเหลือในการรับรีไซเคิลของเสียประเภทเศษคอนกรีตจากภายนอกได้อีก (ตารางที 4.7 และ 

ภาพที 4.21) 

ตารางท ี .  ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีเกิดขึนและทีจดัการดว้ยเศรษฐกิจหมุนเวยีนปี ค.ศ. 2021 

 ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีเกดิขึนและจัดการด้วยเศรษฐกจิหมุนเวียนปี ค.ศ.  

ปี 

 

 

(ค.ศ.) 

ปริมาณเศษกระเบือง

หลงัคาคอนกรีตที

เกดิขึน (Kg) 

ปริมาณการขาย

เศษกระเบือง

หลงัคาคอนกรีต 

(Kg) 

ปริมาณการบริจาค

เศษกระเบือง

หลงัคาคอนกรีต 

(Kg) 

ปริมาณเศษ

กระเบืองหลังคา

คอนกรีตทใีช้ใน

โรงงาน (Kg) 

2021 

 

7,149,579 5,161,000 3,267,000 4,866,000 

    

* ประมาณการขอ้มูลรายปีจากมกราคม – เมษายน 

 

 

ภาพท ี .21 เปรียบเทียบปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีเกิดขึนและทีจดัการดว้ยเศรษฐกิจหมุนเวยีน 
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เมือคิดค่าเฉลียในการรีไซเคิลเศษกระเบืองของกรีตของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงาน

สระบุรี ด้วยการบดย่อยขนาดแล้ว พบว่า มีค่าเฉลียการบดอยู่ที 2,070,000  กิโลกรัมต่อเดือน                

ซึงปัจจุบนั เดินเครืองอยู่ทีประมาณวนัละ 7 ชัวโมงเท่านัน ดังนัน ในตอนนีเครืองบดสามารถ        

บดเศษกระเบืองของกรีตของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรีไดใ้นอตัราเฉลีย 9,850 กิโลกรัม

ต่อชัวโมง ดงันัน หากบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี เพิมเวลาในการบดเป็น 2 กะ              

การทาํงาน จะทาํให้สามารถบดเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตได้ถึงเดือนละ 4,140,000 กิโลกรัม    

ต่อเดือน คิดเป็น  49,680,000 กิโลกรัมต่อปี นันหมายความว่า บริษัท เอสซีจี รูฟฟิง จํากัด          

โรงงานสระบุรี ยงัมีความสามารถในการรับรีไซเคิลของเสียประเภทเศษคอนกรีตจากบริษทัอืน ๆ 

ทงัภายในภายนอกทีตอ้งการหมุนเวยีนนาํกลบัไปใชใ้หม่ไดอี้กดว้ย (ตารางที 4.8 และภาพที 4.22) 

ตารางท ี4.8 ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีสามารถบดไดจ้ากการเพิมจาํนวนชวัโมงการ

เดินเครืองบดเป็น  กะและทีถูกจดัการดว้ยเศรษฐกิจหมุนเวยีนของปี ค.ศ.  

 ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทสีามารถบดได้จากการเพมิจํานวนชัวโมงการ

เดินเครืองบดเป็น  กะ และจัดการด้วยเศรษฐกจิหมุนเวยีนของปี ค.ศ.  

ปี 

 

(ค.ศ.) 

ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตที

สามารถบดได้จากการเพมิจํานวนชัวโมง

การเดินเครืองบดเป็น  กะ (Kg) 

ปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทมีี

การจัดการด้วยเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

(Kg) 

2021 

 

49,680,000 25,272,000 

  

* ประมาณการขอ้มูลรายปีจากมกราคม – เมษายน 
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ภาพท ี4.22 เปรียบเทียบปริมาณเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีสามารถบดไดจ้ากการเพิมจาํนวน   

      ชวัโมงการเดินเครืองบดเป็น  กะ และทีมีการจดัการดว้ยเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

 

ผลการดาํเนินการจดัการดังทีกล่าวมาของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกัด โรงงานสระบุรี         

ถือเป็นแนวทางการปฏิบติัและเป็นแบบอย่างทีดีในการนาํนโยบายการจดัการของเสียดว้ยแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียนของเอสซีจี มาปฏิบติัและประสบความสําเร็จ เพราะนอกจากจะสามารถลด

ปริมาณการเกิดเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีตจากกระบวนการผลิตได้แล้ว ยงัสามารถรีไซเคิล

กลบัมาใช้ไดภ้ายในโรงงาน และมีแนวโน้มปริมาณการใช้ทีเพิมสูงขึนโดยไม่กระทบต่อคุณภาพ

ของกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีส่งมอบให้กบัลูกคา้ อีกทงัยงัสามารถเพิมคุณค่าให้กบัเศษกระเบือง

หลงัคาคอนกรีตทีก่อนหน้านีมีสถานะเป็นเพียงของเสียทีส่งกาํจดัภายนอกบางส่วนและรีไซเคิล    

ใช้เองภายในโรงงานไดเ้พียงบางส่วนเท่านนั ไม่สามารถจดัการไดห้มด กลายเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่         

ทีสามารถเกิดรายได้กลบัมายงัโรงงานได้ เพิมช่องทางในการนาํไปใช้ประโยชน์ และสามารถ

จดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีเกิดขึนภายในโรงงานโดยไม่ต้องส่งกาํจดัได้ร้อยละ 100            

และย ังเหลือความสามารถในการช่วยเหลือบริษัทภายในเครือในการนําของเสียประเภท                  

เศษคอนกรีตมารีไซเคิลไดอี้กดว้ย หรืออาจจะเป็นธุรกิจใหม่ในการรับรีไซเคิลของเสียประเภทเศษ

คอนกรีตให้กบับริษทัภายนอกไดอี้กดว้ย โดยการดาํเนินการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต

ของบริษัท เอสซีจี รูฟฟิง จาํกัด โรงงานสระบุรีได้รับการคัดเลือกว่าเป็นโรงงานทีโดดเด่น                
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ในด้านการจัดการของเสียในเอสซีจี ให้นําเสนออยู่ในรายงานการพัฒนาทียงัยืนของเครือ               

ปูนซิเมนตไ์ทยอีกดว้ย 

 

4.6.2.6 ประโยชน์ทีไดรั้บจากการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตของบริษทั

เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี  

             ประการแรก คือ บริษทัเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี สามารถบรรลุ

เป้าหมายของแผนงานทีตงัเอาไวไ้ด ้ประการทีสอง คือ สามารถดาํเนินการตามนโยบายของเอสซีจี

ไดส้ําเร็จ เพิมคุณประโยชน์ให้กบัของเสียแปรเปลียนเป็นรายไดก้ลบัเขา้มาในบริษทั รวมทงัเป็น

ตน้แบบในการจดัการของเสียใหก้บับริษทัอืน ๆ ได ้ประการทีสาม คือ สามารถจดัการเศษกระเบือง

หลงัคาคอนกรีตไดอ้ย่างยงัยืน มีความสามารถในการรีไซเคิลเพียงต่อต่อการกาํจดั ประการทีสีคือ

เป็นโอกาสในรับรีไซเคิลให้กบับริษทัอืนๆ ทงัภายในภายนอกเครือในอนาคต และประการสุดทา้ย 

ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิงแวดล้อม ทาํให้ลดการเผาเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีตในเตาเผา         

ปูนซิเมนต ์ทาํให้ลดมลพิษทางอากาศ และการนาํทรัพยากรธรรมชาติ เช่นทราย หรือวสัดุทางงาน

โยธามาใชล้ดลง 

 

 

4.7 กจิกรรมทเีกยีวข้องกบัเศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy Activities) 

 

บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ใหค้วามสาํคญัในเรืองเศรษฐกิจหมุนเวยีนอยา่ง

จริงจัง โดยจัดอบรมให้ความรู้ความตระหนักทังภายในและภายนอก โดยมีรายละเอียดของ            

แต่ละกิจกรรม ดงันี 

 

4.7.1 การจัดอบรมความรู้และความตระหนักเรืองเศรษฐกจิหมุนเวียน 

 บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ไดมี้การจดัการอบรมความรู้และความ

ตระหนกัเรืองเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กบัพนกังานและคู่ธุรกิจทุกระดบัผา่นกิจกรรมการอบรม การ

เล่นเกมส์ การตอบคาํถามชิงของรางวลั รวมทงัไดใ้ห้พนกังานและคู่ธุรกิจทาํแบบประเมินความรู้ 

ความเขา้ใจในเรืองเศรษฐกิจหมุนเวยีนอีกดว้ย (ภาพที 4.23 – 4.25) 
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ภาพท ี4.23 กาํหนดการจดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความตระหนกัดา้นเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี4.24 ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตของบริษทัเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั สือสารนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท ี4.25 บรรยากาศการอบรมเสริมสร้างความรู้ความตระหนกัเรืองเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อ   

      พนกังานและคู่ธุรกิจ 
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4.7.2 กจิกรรมทาํดีสะสมคะแนนตาม Circular way 

           มีกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้แกว้พลาสติกในโรงอาหารของโรงงานและกระตุน้ให้

นําแก้วส่วนตวัมาซือเครืองดืม โดยจะได้รับการสะสมแต้งทุกครัง เมือมีคะแนนครบ 20 แต้ม 

สามารถแลกสติกเกอร์หัวใจได ้1 ดวง มูลค่า 20 บาท เพือใช้ในการแลกของรางวลั เช่น สบู่ มาม่า 

ปลากระป๋อง เป็นตน้ (ภาพที 4.26) 

 

 

ภาพท ี4.26 แผน่สะสมแตม้เมือนาํแกว้นาํส่วนตวัมาใช ้

 

4.7.3 โปสเตอร์รณรงค์ด้านเศรษฐกจิหมุนเวยีนต่าง ๆ 

           มีการจดัทาํโปสเตอร์สือสารและรณรงค์เรืองเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในโรงงาน              

อยา่งต่อเนือง (ภาพที 4.27) 

 

 

ภาพท ี4.27 โปสเตอร์สือสารและรณรงคเ์รืองเศรษฐกิจหมุนเวยีน 
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4.7.4 การสนับสนุนแก้วนําส่วนตัวและถุงผ้าให้กบัพนักงานและคู่ธุรกจิ 

           บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ไดส้นบัสนุนงบประมาณในการจดัสรร

แก้วนาํส่วนตวัและถุงผา้ให้กบัพนักงานและคู่ธุรกิจทุกคน ซึงมาจากการสอบถามความคิดเห็น                  

ของพนกังานและคู่ธุรกิจทุกคนถึงสิงทีตอ้งการใหโ้รงงานสนบัสนุน (ภาพที 4.28) 

 

 

ภาพท ี4.28 แกว้นาํส่วนตวัและถุงผา้ทีสนบัสนุนใหก้บัพนกังานและคู่ธุรกิจ 

 

4.8 การประเมินผลการดําเนินการกับแนวทางการพัฒนาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีน  (Circular Economy Business Model) 

 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้กียวขอ้งโดยตรงกบัการบริหารงานดา้นการจดัการเศษกระเบืองหลงัคา

คอนกรีตของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั ได้แก่ ผูบ้ริหารในระดบัผูจ้ดัการฝ่ายผลิต  คน ระดบั

ผูจ้ ัดการส่วนผลิต  คน ผูจ้ ัดการด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย  คน นักวิชาการด้าน

สิงแวดล้อมและความปลอดภยั  คน รวมทงัสิน  คน เกียวกบัขอ้มูลการดาํเนินการจดัการเศษ

กระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนวทางการพฒันาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular 

Economy Business Model) ทงั 5 มิติ ได้แก่ ) วตัถุดิบทดแทน (Circular Supplies) ) การฟืนคืน

ทรัพยากร (Resource Recovery)  )  การยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานมากขึน (Product Life 

Extension) ) ช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing Platforms) และ ) เปลียนการขายสินคา้เป็นการขาย

บริการ (Product as a Service) จากนนันาํขอ้มูลของแต่ละคนมาประเมินผลตามเกณฑ์การพิจารณา 

และปรับเทียบกับค่าถ่วงนําหนักแล้ว พบว่า คะแนนรวมของการจัดการเศษกระเบืองหลังคา

คอนกรีตตามแนวทางการพฒันาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Business Model) 

อยู่ที 83.0 คะแนน ซึงหมายความว่า มีผลการดาํเนินงานอยู่ในระดบัที “ดี” คือ มีการดาํเนินการ
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จดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนวทางของตน้แบบการพฒันาดว้ยเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy Business Model) ไดเ้กือบครบถว้น แต่ยงัมีบางมิติทียงัไม่สมบูรณ์ โดยมี 2 มิติที

ได้คะแนนเต็ม 20 คะแนน คือ มิติที วตัถุดิบทดแทน (Circular Supplies) และ  การฟืนคืน

ทรัพยากร (Resource Recovery) ตามมาดว้ยมิติที  ช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing Platforms) ได ้

18 คะแนน และมิติที 3  การยืดอายุผลิตภณัฑ์ให้ยาวนานมากขึน (Product Life Extension) ได ้15 

คะแนน โดยมิติทีมีคะแนนน้อยสุด คือ มิติที 5 เรืองเปลียนการขายสินค้าเป็นการขายบริการ 

(Product as a Service) โดยไดค้ะแนนเพียง 10 คะแนน คือครึงหนึงของคะแนนเต็มเท่านนั โดยมี

รายละเอียดของผลการประเมินดงัตารางที 4.9 และภาพที 4.29 
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ตารางท ี4.9 การประเมินผลการดาํเนินการกบัแนวทางการพฒันาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีน  (Circular Economy Business Model) 

 

การประเมนิผลการดาํเนินการกบัแนวทางการพฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิ

หมุนเวยีน  (Circular Economy Business Model) 

คะแนนการ

ประเมนิตาม

ค่าถ่วงนําหนัก 

1. วตัถุดบิทดแทน (Circular Supplies) 20 

1.1 มีการใชว้ตัถุดิบทดแทนวตัถุดิบธรรมชาติร้อยละ 20.0 20 

1.2 มีการใชพ้ลงังานทดแทนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20.0 20 

1.3 คุณภาพของสินคา้ทีใชว้ตัถุดิบทดแทนเป็นไปตามมาตรฐาน 20 

2. การฟืนคืนทรัพยากร (Resource Recovery) 20 

2.1 มีเทคโนโลยีหรือกระบวนการรีไซเคิลของเสียเพือนาํกลบัมาใชใ้หม่ 20 

2.2 มีเทคโนโลยีหรือกระบวนการรีไซเคิลนาํเสียเพือนาํกลบัมาใชใ้หม่ 20 

2.3 สามารถสร้างมูลค่าใหก้บัของเสียไดโ้ดยไม่ขาดทุน 20 

3. การยืดอายุผลติภัณฑ์ให้ยาวนานมากขึน (Product Life Extension) 15 

3.1 มีการวิจยัและคิดคน้กระบวนการผลิตทีทาํใหผ้ลิตภณัฑมี์อายกุารใชง้านทียาวนานขึน 20 

3.2 มีกระบวนการซ่อมแซมผลิตภณัฑที์ชาํรุดใหคื้นสภาพกลบัมาใชใ้หม่ได ้ 10 

4. ช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing Platforms) 18 

4.1 มีการแบ่งปันเรืองการคิดคน้ผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มใหก้บับริษทัอืน ๆ 20 

4.2 มีการจดัซือจดัจา้งเรืองผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มใหก้บับริษทัอืน ๆ 10 

4.3 มีการแบงปันวิธีการหรือเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม       

     ใหก้บัภายนอก 

20 

4.4 มีการร่วมมือกบัภาครัฐ ชุมชน หรือองคก์รอืน ๆ ในการจดัการของเสียตามแนวคิด 

      เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

20 

4.5 มีการสือสารเรืองผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มใหก้บัลูกคา้ 20 

5. เปลยีนการขายสินค้าเป็นการขายบริการ (Product as a Service) 10 

5.1 มีการนาํเสนอการขายสินคา้ในรูปแบบการบริการใหก้บัลูกคา้ 20 

5.2 มีการขายสิทธิในการใชสิ้นคา้ในช่วงระยะเวลาหนึงใหแ้ก่ลูกคา้แทน 0 

ผลคะแนนรวม 83.0 
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ภาพท ี4.29 ผลการประเมินการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตดว้ยแนวทางการพฒันาธุรกิจ

      ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน  (Circular Economy Business Model) 

 

มิติที 1 เรืองวตัถุดิบทดแทน (Circular Supplies) 20 คะแนน โดยพิจารณา 3 หวัขอ้ยอ่ย คือ  

1.1 มีการใชว้ตัถุดิบทดแทนวตัถุดิบธรรมชาติร้อยละ 20.0 ซึงในหวัขอ้ยอ่ยนีผลการประเมินได ้20 

คะแนนเต็ม ซึงในการดาํเนินการของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี พบว่า มีการใช้

วตัถุดิบทดแทนทังจากภายในและภายนอก ซึงภายในทางโรงงานได้นําเศษกระเบืองหลังคา

คอนกรีตทีผ่านกระบวนการบดย่อยขนาดมาใช้เป็นวสัดุทดแทนทราย ทาํให้ลดการใช้ทรายจาก

แหล่งธรรมชาติได้ และหมุนเวียนนําของเสียกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี ยงัมีการสังซือวตัถุดิบ

ทดแทนจากภายนอก เช่น เถา้ลอย (Fly Ash) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทยมาใชง้าน และสังซือหินฝุ่ นซึงเป็นของเหลือจากโรงโม่หินในบริเวณจงัหวะสระบุรีมาใช้ผสม

เป็นวตัถุดิบในการผลิตอีกดว้ย  1.2 มีการใชพ้ลงังานทดแทนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20.0 ในหวัขอ้ยอ่ย

นีผลการประเมินได ้20 คะแนนเตม็ บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ไดท้าํการติดตงัแผง

ผลิตพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาของโรงงาน (Solar Roof Top) ซึงจะช่วยในการใช้ไฟสําหรับ

การผลิตในเวลากลางวนัคู่ขนานไปกับการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาํเภอหนองแค 

จงัหวดัสระบุรี นอกจากนี ยงัเปลียนแหล่งพลงังานของรถยกยา้ยสินคา้ในโรงงานจากการใชน้าํมนั

ดีเซล เป็นการชาร์จพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์อีกด้วย  1.3 คุณภาพของสินค้าทีใช้วตัถุดิบ

ทดแทนเป็นไปตามมาตรฐาน ในหัวข้อย่อยนีผลการประเมินได้ 20 คะแนนเต็ม เช่นกัน                   

โดยทางโรงงานไดเ้ก็บขอ้มูลเกียวกบัการร้องเรียนหรือการเคลมสินคา้จากลูกคา้ และพบวา่ จากการ
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ทีใชว้ตัถุดิบทดแทนมาเป็นวตัถุดิบในการผลิตเพิมมากขึนนนั ไม่ไดส่้งผลต่อคุณภาพสินคา้แต่อยา่ง

ใด และไม่ไดก้ารร้องเรียนหรือการเคลมสินคา้มากกวา่ปกติ 

มิติที 2 เรืองการฟืนคืนทรัพยากร (Resource Recovery) 20 คะแนน โดยพิจารณา 3 หัวขอ้

ย่อย คือ 2.1 การมีเทคโนโลยีหรือกระบวนการรีไซเคิลของเสียเพือนาํกลบัมาใช้ใหม่ ซึงในหัวขอ้

ย่อยนีผลการประเมินได ้20 คะแนนเต็ม เนืองมาจากบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี      

ได้ท ําการติดตังมีโรงงานบดย่อยเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีตกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบได้                  

และสามารถจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตทีเกิดขึนได้อย่างเพียงพอ 2.2 มีเทคโนโลยีหรือ

กระบวนการรีไซเคิลนาํเสียเพือนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซึงในหวัขอ้ยอ่ยนีผลการประเมินได ้20 คะแนน

เต็ม นาํจากกระบวนการผลิต กระบวนชะลา้งต่าง ๆ ของโรงงานจะไหลลงสู่บ่อตกตะกอน และนาํ

จากบ่อจะถูกสูบขึนมาหมุนเวียนใช้ในการผลิตร้อยละ 100 โดยไม่มีการปล่อยออกสู่สิงแวดล้อม

ภายนอก (Zero Discharge)  2.3 สามารถสร้างมูลค่าใหก้บัของเสียไดโ้ดยไม่ขาดทุน ซึงในหวัขอ้ยอ่ย

นีผลการประเมินได ้20 คะแนนเต็มเช่นกนั เพราะนอกจากจะบดยอ่ยเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต

กลับมาใช้เป็นวตัถุดิบภายในโรงงานได้แล้ว ยงัสามารถขายให้กับบริษทัอืน ๆ ทงัภายในและ

ภายนอกเครือ ฯ เพือนาํไปใชท้ดแทนทรายไดอี้กดว้ย ซึงปัจจุบนัมีการขายทงัแบบบดละเอียดและ

แบบบดหยาบ โดยราคาขายอยูที่ตนัละ 60 – 90 บาท ทาํใหโ้รงงานมีกาํไรอยูที่ประมาณร้อยละ 5.00  

มิติที 3 เรืองการยืดอายุผลิตภณัฑ์ให้ยาวนานมากขึน (Product Life Extension) 15 คะแนน  

พิจารณา 2 หัวข้อย่อย 3.1 กระบวนการผลิตทีทาํให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานทียาวนานขึน         

เช่น ปรับปรุงสูตรสีเคลือบเพิมความทนทานสภาพอากาศ และมีการเคลือบสี 2 ชนั ให้สีคงทนสวย 

เงางาม ยาวนานมากขึน ซึงในหัวขอ้ย่อยนีผลการประเมินได ้20 คะแนนเต็ม โดยมีการปรับปรุง

คุณภาพวตัถุดิบและสูตรการผลิตใหสิ้นคา้มีความคงทนสวยงามยาวนานขึน ปัจจุบนัไดผ้ลิตออกมา

จาํหน่ายให้กบัลูกคา้แลว้ และ 3.2 มีกระบวนการซ่อมแซมผลิตภณัฑ์ทีชาํรุดให้คืนสภาพกลบัมาใช้

ใหม่ได ้ซึงในหวัขอ้ยอ่ยนีผลการประเมินไดเ้พียง 1  คะแนน ซึงคิดเป็นครึงหนึงเท่านนั เนืองมาจาก

เป็นบริการใหม่ ทาํให้ลูกค้าอาจจะยงัไม่ทราบในวงกวา้ง จึงทาํให้จาํนวนลูกค้าทีใช้บริการ                

ยงัไม่มากนกั 

มิติที 4 เรืองช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing Platforms) 18 คะแนน โดยพิจารณา 3 หวัขอ้

ย่อย คือ 3.1 มีการแบ่งปันเรืองการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมให้กบับริษทัอืน ๆ      

ได ้20 คะแนน 3.2 มีการจดัซือจดัจา้งเรืองผลิตภณัฑ์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมให้กบับริษทัอืน ๆ     

10 คะแนน 3.3  มีการแบ่งปันวธีิการหรือเทคโนโลยใีนการผลิตผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม

ให้กบัภายนอก 20 คะแนน 3.4 มีการร่วมมือกับภาครัฐ ชุมชน หรือองค์กรอืน ๆ ในการจดัการ     

ของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  20 คะแนน 3.5 มีการสือสาร              
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เรืองผลิตภณัฑ์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมให้กบัลูกคา้ 20 คะแนน โดยบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั   

โรงงานสระบุรี มีการแบ่งปันแนวคิดและนาํเขา้ทีประชุมดา้นการพฒันาทียงัยนืของบริษทัและกลุ่ม

บริษทั รวมทงัมีการตีพิมพล์งในรายงานการพฒันาทียงัยืนเพือแจง้ต่อผูถื้อหุ้นและผูที้สนใจทวัไป

ให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้รวมทงัไดน้าํส่งประกวดโครงการดา้นเศรษฐกิจหมุนเวยีน คือ โครงการ

การจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และไดรั้บรองวลัอนัดบั 1 

ในการประกวดระดบักลุ่มบริษทัซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง (Cement and Building Materials) 

และไดรั้บรางวลัอนัดบั 3 ในการประกวดระดบัเอสซีจี ซึงมีการแบ่งปันขอ้มูล แนวคิด การปฏิบติั 

ให้กบัผูที้สนใจรับทราบ แต่ในเรืองของการจดัซือจดัจา้ง อาจจะยงัไม่ใช่ประเด็นทีคาํนึงถึงมาก

เท่ากบัประเด็นอืน ๆ 

มิติที 5 เรืองเปลียนการขายสินค้าเป็นการขายบริการ (Product as a Service) 10 คะแนน        

มีการพิจารณา 2 หวัขอ้ยอ่ย คือ 5.1 การนาํเสนอการขายสินคา้ในรูปแบบการบริการให้กบัลูกคา้ได ้

20 คะแนนเต็ม มีหน่วยงาน Service Solution ซึงเป็นการขายบริการทดแทนการขายสินค้า             

เพือลดการก่อกาํเนิดของเสียจากปลายทาง (End User) เช่น การ Repaint การติดตงัหลงัคา  ชัน       

(Double Roof) เป็นตน้ โดยในตอนนีไดรั้บความสนใจจากลูกคา้อย่างมาก และเป็นทีนิยมมากขึน

กวา่เดิม และ 5.2 มีการขายสิทธิในการใชสิ้นคา้ในช่วงระยะเวลาหนึงใหแ้ก่ลูกคา้แทน ได ้0 คะแนน 

เนืองจากยงัไม่มีการนาํเสนอรูปแบบการขายสินคา้ในลกัษณะนี 

 

4.9 การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) 

 

4.9.1 จุดแข็ง (Strenghts) 

      1. ดา้นกลยทุธ์ (Strategy) ผูบ้ริหารของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี          

มีวิสัยทศัน์ทีมุ่งมนัทีจะทาํตามนโยบายดา้นเศรษฐกิจหมุนเวยีนอยา่งจริงจงั โดยนาํเอานโยบายของ

เอสซีจี มาประยกุตป์รับใชใ้ห้เป็นนโยบายระดบัโรงงาน โดยนโยบาย แผนงาน มีการตงัเป้าหมายที

ชัดเจน ทาํให้ไม่เกิดการสับสนต่อผูป้ฏิบติั และมีการปรับตวัได้รวดเร็ว เช่น การขายสินค้าใน

รูปแบบบริการงานติดตงัหลงัคา และช่วยจดัการของเสียจากหน้างานให้กบัลูกคา้ เพือนาํกลบัมารี

ไซเคิลทีโรงงาน 

  2.  ด้านโครงสร้าง (Structure) สถานทีตังของโรงงานอยู่ใกล้กับโรงโม่หิน        

หลายแห่งทาํให้สามารถซือวตัถุดิบทดแทน เช่น หินฝุ่ น ได้สะดวกและมีราคาถูกมาใช้งาน           

แทนวตัถุดิบจากธรรมชาติ และยงัใกลก้บับริษทัรับเหมาปรับทีดินต่าง ๆ ทีตอ้งการเศษกระเบือง
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หลงัคาคอนกรีตบดมาใช้งานแทนวสัดุงานโยธาต่าง ๆ เนืองจากมีราคาทีถูกกว่า แต่สามารถใช้

ประโยชน์ทดแทนกนัได ้

 3.  ด้านการจัดการบุคคล (Staff)  มีทีมสนับสนุนจากส่วนกลางทีมีความรู้ 

ความสามารถทีเพียงพอจะสนบัสนุนใหแ้ผนงานประสบความสาํเร็จ เช่น ทีมนกัวจิยั ทีมนกัวชิาการ 

ทีมวศิวกรกรม เป็นตน้ 

 4. ดา้นรูปแบบการทาํงาน (Style) ใชเ้ทคโนโลยใีนการติดต่อสือสาร ปรึกษาหารือ

ในการปฏิบติัตามแผนงานทงัทางอีเมลล์ ทางโทรศพัท ์ทางไลน์ และทาง MS Teams ทาํให้มีความ

สะดวกรวดเร็ว และไดข้อ้สรุปรวดเร็วยงิขึน ปัญหาถูกแกไ้ขเร็วยงิขึน 

 5. ดา้นระบบ (System) มีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนประจาํปีทีเพียงพอให้

สามารถจดัทาํโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนได้สําเร็จ และมีการติดตามความคืบหน้าของ

แผนงานดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียนทงัในระดบัโรงงาน ระดบับริษทั เป็นรายเดือน และระดบัเอสซีจี 

เป็นรายไตรมาส เพือทาํให้ทราบว่าติดขดัหรือตอ้งการรับการสนบัสนุนไหนส่วนใด เพือร่วมกนั

ผลกัดนัให้แผนงานสําเร็จลุล่วง มีโรงบดย่อยเศษกระเบืองหลงัคาเป็นของตวัเอง ทาํให้ง่ายและ

สะดวกในการทดลอง จดัการ รวมทงัการบริหารตน้ทุนใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัเพือขายเศษ

กระเบืองหลงัคาบดได ้

 6. ดา้นทกัษะ (Skill) พนกังานไดรั้บการอบรมเรืองเศรษฐกิจหมุนเวียนและมีการ

ทดสอบความรู้ความเขา้ใจผา่นการทาํแบบทดสอบ และการประเมินจากกิจกรรมอืน ๆ เช่น การเล่น

เกมส์ การตอบคาํถามชิงรางวลั โดยทกัษะทีพนกังานและคู่ธุรกิจไดรั้บอยา่งเพียงพอ สะทอ้นไดจ้าก

ความรู้และความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 7. ด้านค่านิยมร่วม (Share Value) เรืองเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเรืองทีเอสซีจี                         

ให้ความสําคญัอยา่งยิง ทาํให้ทุกบริษทัในเครือฯ มุ่งมนัตงัใจและนาํความคืบหนา้ของแผนงานมา

ประชุมพูดคุย แลกเปลียน ซึงกนัและกนัอยู่เสมอ ทาํให้เกิดบรรยากาศทีกระตุ้นการแข่งขนักัน

ภายในและความจริงจงัใหเ้พิมขึนได ้

4.9.2 จุดอ่อน (Weaknesses)   

 1. ด้านระบบ (System) ในการดาํเนินการบดย่อยเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต                 

ในปัจจุบนัเดินเครืองเพียง 1 กะการทาํงานเท่านนั ทาํให้ยงัไม่สามารถใช้งานเครืองบดไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพเพียงพอ 
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 2. ด้านการจดัการบุคคล (Staff) โรงงานมีบุคคลากรทีมีความเกียวข้องกบัการ

เดินเครืองบดเพียง 2 คนเท่านนั ทาํใหเ้มือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจทาํใหต้อ้งหยดุการบดได ้

 3. ดา้นทกัษะ (Skill) พนกังานทีมีความรู้ความสามารถในการเดินเครืองบดมีเพียง 

2 คนเท่านนั ใหเ้มือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน อาจทาํใหต้อ้งหยดุการบดได ้

 4. ดา้นกลยุทธ์ (Strategy) จุดยืนในการขายสินคา้ยงัคงใช้คุณภาพของสินคา้และ

ความเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มในการโฆษณา ซึงทาํใหสิ้นคา้มีราคาแพงกวา่คู่แข่ง 

4.9.3 โอกาส (Opportunities)   

 1. ดา้นการเมือง (Political) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที  ไดมี้

การจดัทาํแผนงานเรือง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  และกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม (อว.) ไดจ้ดัทาํยุทธศาสตร์การขบัเคลือนประเทศไทยดว้ยโมเดล

เศรษฐกิจ BCG พ.ศ.  – 2569 โดยมีเรืองการพฒันาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)    

ซึงแสดงให้เห็นถึงทิศทางทีประเทศไทย จะเริมให้ความสําคัญทีมากขึนต่อไปในอนาคต                 

อีกทงัพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมแถลงการณ์ในงาน SCG SD 

Symposium แสดงถึงความมุ่งมนัของประเทศไทยทีใหค้วามสาํคญัในเรืองของเศรษฐกิจหมุนเวยีน 

 2. ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) แนวโนม้การซือผลิตภณัฑ์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม

จะมีมากขึนตามกระแสสังคม แนวโนม้การซือบริการแทนสินคา้จะมีมากขึนเช่นเดียวกนัในอนาคต 

รวมทงัการซือสิทธิในการเช่าสินคา้ เพราะจะทาํใหผู้ซื้อมีความคุม้ค่ามากกวา่ ไม่ตอ้งดูแลรักษามาก  

อีกทงัคู่แข่ง เช่น กระเบืองหลงัคาคอนกรีตตราเพชร และกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตราทีพีไอ ยงัไม่

เนน้การพฒันาเรืองของเศรษฐกิจหมุนเวียน และยงัไม่มีการนาํสินคา้กลบัมาหมุนเวียนใชใ้หม่ ทาํ

ให้เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั เป็นเพียงรายเดียวทีมีการเผยแพร่ และโฆษณาในเรืองเศรษฐกิจหมุนเวียน

อยา่งชดัเจน และปัจจุบนัมีความตอ้งการซือวสัดุทดแทนทรายอยา่งมาก และมีการลงคิวรอรับซือ จึง

เป็นอีกโอกาสทีทางบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี จะสามารถเพิมช่องทางในการนาํ

เศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตไปใชป้ระโยชน์เพิมขึนได ้

 3. ดา้นสังคม (Social) สถานการณ์ขยะในประเทศไทยยงัมีแนวโนม้ทีสูงขึน ทาํให้          

การนาํของเสียมาหมุนเวียนใช้ใหม่เป็นค่านิยมในปัจจุบนั และประชาชนร่วมกนัหันมา ให้ความ

สนใจเกียวกบัเศรษฐกิจหมุนเวยีน และผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มมากขึน 

 4. ดา้นเทคโนโลย ี(Technology) ในปัจจุบนัมีการศึกษาเรืองการใชว้ตัถุดิบทดแทน

ธรรมชาติมากขึน ทงัในประเทศและต่างประเทศ รวมทงัมีสถาบนัวิจยัของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ 
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ทาํวิจยัเกียวกบัการนาํของเสียในประเทศมาพฒันาให้สามารถนาํกลบัมาใช้ใหม่และเพิมมูลค่าได ้

รวมถึงเทคโนโลยีทีเกียวขอ้งกบัพลงังานสะอาด เช่น แผงพลงังานแสงอาทิตยแ์ละแบตตารี ทีมีการ

คาดการณ์ว่าราคาจะถูกลงอย่างต่อเนือง ทาํให้สถานประกอบการสามารถเข้าถึงและนํามา   

ใช้งานได้ง่ายขึน 

  5. ด้านสิงแวดล้อม (Environment) นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าภายในกลาง

ศตวรรษนี หากไม่มีการจดัการทรัพยากรทรายอย่างถูกวิธี ความตอ้งการใช้ทรายจะมีสูงเกินกว่า

ระดบัทีธรรมชาติจะสามารถสร้างมาทดแทนไดท้นั ทาํให้ราคาของทรายสูงขึนและขาดแคลน ทาํ

ให้วตัถุดิบทดแทนจะเริมเขา้มามีบทบาทมากขึน  อีกทงัในปัจจุบนัยงัมีอีกหลายบริษทัทีมีของเสีย

ประเภทคอนกรีตนาํไปฝังกลบ หรือกาํจดัด้วยวิธีการอืน ๆ อยู่ หากบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั 

โรงงานสระบุรี จดัสรรการใช้งานเครืองจรัไดเ้ต็มประสิทธิภาพจะทาํให้สามารถรับเศษคอนกรีต

จากแหล่งอืนเขา้มาจดัการเพิมเติมได ้

 6. ดา้นกฏหมาย (Law) สามารถขอเพิมผลิตภณัฑ์ทดแทนทรายใน รง. 4 ได ้ดว้ย

การใชผ้ลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์จากแหล่งทีน่าเชือถือ และยืนเรืองให้กบัเจา้หนา้ทีพิจารณา 

ทาํใหเ้พิมมูลค่าและจาํหน่ายไปยงัภายนอกได ้

4.9.4 ภัยคุกคาม (Threats) 

 1. ด้านกฏหมาย (Law) ยงัไม่มีกฏหมายฉบับใดทีออกมาเอือให้ภาคเอกชน

ดาํเนินการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างจริงจงั อีกทงัการพิจารณาอนุญาตต่าง ๆ ยงัเป็น 

แบบดุลพินิจ ซึงในอนาคตหากเปลียนคนดําเนินการ อาจะทําให้สถานะการได้รับอนุญาต

เปลียนแปลงได ้

 2. ดา้นสังคม (Social) สือออนไลน์ต่าง ๆ มีผลต่อความเชือของคนในยุคปัจจุบนั            

เป็นอย่างมาก หากมีการเผยแพร่ข้อมูลทีเป็นด้านลบหรือข้อมูลทีไม่เป็นความจริง อาจทาํให้

ภาพลกัษณ์เสียหาย และกระทบต่อความน่าเชือถือ 

 3. ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ผลิตภณัฑ์ของคู่แข่ง เช่น กระเบืองหลงัคาคอนกรีต

ตราเพชร และกระเบืองหลังคาคอนกรีตตราทีพีไอ มีราคาถูกกว่า จากการทีเน้นการควบคุม        

ราคาสินคา้ 
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4.10  การวเิคราะห์กลยุทธ์จากปัจจัยภายในและปัจจยัภายนอก (TOWS Matrix) 

 

จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ของการดําเนินการบริษัท           

เอสซีจี รูฟฟิง จาํกัด โรงงานสระบุรี สามารถนํามาจบัคู่เพือทาํกลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข                        

กลยทุธ์เชิงรับ และกลยทุธ์เชิงป้องกนัไดด้งันี 

 

4.10.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

  จากความสามารถทีปรับตวั ปรับรูปแบบธุรกิจไดอ้ยา่งอยา่งรวดเร็ว การมีพนกังาน

และทีมสนับสนุนทีพร้อม การมีเครืองจกัรและอุปกรณ์ในการบดเศษกระเบืองหลงัคา และยงั

สามารถเดินเครืองเพือเร่งปริมาณการบดได ้ประกอบกบัโอกาสทีมีแนวโนม้การซือผลิตภณัฑ์และ

บริการทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้ม และไดป้ระโยชน์สูงสุดต่อผูบ้ริโภคจะมีมากยงิขึน และคู่แข่งยงัไม่

เนน้การโปรโมทเรืองของเศรษฐกิจหมุนเวียน ดงันนั จึงเป็นโอกาสดีทีบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั 

โรงงานสระบุรี จะเดินหน้าในการโฆษณา และออกผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ ๆ ทีเป็นไปตาม

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น สินคา้ทีมีการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การเปลียนแปลง

รูปแบบของการขายสินคา้มาเป็นบริการมากขึน หรือการขายสิทธิในการเช่าสินค้าให้กับลูกค้า 

รวมทงัตอ้งตอบสนองการสังซือวสัดุทดแทนทรายจากคอนกรีตให้กบับริษทัภายในเครือฯ และ

ภายนอกเครือฯ นาํไปใชท้ดแทนทรัพยากรธรรมชาติใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 

          

4.10.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

 ควรเพิมการอบรมทกัษะในการเดินเครืองบดให้กบัพนกังานและคู่ธุรกิจคนอืน ๆ 

เพิมเติม หรือจดัสรรกาํลงัพลในส่วนนีเพิม เพือให้สอดรับกบัโอกาสทีจะมีมากขึน และใช้งาน

เครืองจกัรไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 

 

4.10.3 กลยุทธ์เชิงรับ (ST) 

 ต้นทุนของสินค้ายงัมีราคาสูงกว่าคู่แข่งหากเปรียบเทียบทีตัวผลิตภัณฑ์ต่อ

ผลิตภณัฑ์ แต่บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี มีจุดเด่นในเรืองของการขายสินคา้ใน

รูปแบบบริการ และมีการโปรโมทเรืองเศรษฐกิจหมุนเวียนทีเหนือกวา่ ดงันนัจึงควรใชก้ลยุทธิเนน้

การขายในรูปแบบบริการหรือการเช่าสิทธ์ให้มากขึน จะทาํให้ลดการเปรียบเทียบด้านราคาของ

ผลิตภณัฑไ์ด ้เพราะเปลียนมาเป็นการขายทางการบริการ ซึงลูกคา้จะสะดวกมากกวา่ และรู้สึกคุม้ค่า

มากกวา่ ยนิดีทีจะยอมจ่ายแพงขึน เพือคุณภาพและบริการทีดี 
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4.10.4 กลยุทธ์เชิงป้องกนั (WT) 

 จุดยืนในการขายสินค้าย ังคงใช้คุณภาพของสินค้าและความเป็นมิตรต่อ

สิงแวดลอ้มในการโฆษณา ซึงทาํให้สินคา้มีราคาแพงกวา่คู่แข่ง เช่น กระเบืองหลงัคาคอนกรีตตรา

เพชร และกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตราทีพีไอ มีราคาถูกกวา่ จากการทีเนน้การควบคุมราคาสินคา้  

ดงันนั จึงควรเจาะกลุ่มลูกคา้ทีต่างระดบักนั 

 

 



 

 

บทท ี5 

 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การศึกษา เรือง การจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี มีวตัถุประสงค์เพือทาํให้ทราบแนวทางการจดัการ

เศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต และทราบผลการประเมินการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต

ของบริษัท เอสซีจี รูฟฟิง จํากัด โรงงานสระบุรี ว่ามีสถานะการดํา เนินการในแต่ละมิติ                     

เป็นอย่างไรบ้าง และมีมิติใดทีสามารถพฒันาปรับปรุงเพิมเติมให้สมบูรณ์ยิงขึนได้ นําไปสู่           

การสร้างกลยุทธ์ในการบริหารจดัการทีเหมาะสมทีบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี 

เพือให้สามารถนาํไปพฒันาและดาํเนินการเพิมเติมให้มีการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต 

เป็นไปตามแนวทางการพฒันาธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy Business 

Model) ครบถว้นสมบูรณ์ทงั  มิติ เพือเป็นแบบอยา่งทีดีใหก้บัประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

จากวัตถุประสงค์ทีกล่าวมาข้างต้น  สามารถนําผลการศึกษามาวิ เคราะห์  ส รุป                       

และหาข้อเสนอแนะและแนวทางการจดัการได้จาก การสัมภาษณ์ การประเมินตามเกณฑ์การ

พิจารณา และการหากลยทุธ์ทีเหมาะสมจาก TOWS Matrix ซึงไดส้รุปไวโ้ดยสังเขปดงันี 

1. สรุปผลการประเมินการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตด้วยแนวทางการพฒันา

ธุรกิจตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy Business Model) 

2. สรุปแนวทางแนวทางในการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีนทีเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดใหก้บับริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั 

3. ขอ้เสนอแนะเพิมเติม 
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5.1 สรุปผลการประเมินการจัดการเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีตด้วยแนวทางการพัฒนา

ธุรกจิตามแนวคดิเศรษฐกจิหมุนเวยีน  (Circular Economy Business Model) 

 

จากการประเมินผลการจดัการเศษซากหลงัคาคอนกรีตของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั    

โรงงานสระบุรี มีผลการประเมินได้ 83.9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึงมีผลการ

ดาํเนินงานอยูใ่นระดบั “ดี” คือ มีการดาํเนินการจดัการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนวทาง

ของต้นแบบการพฒันาด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Business Model) ได้เกือบ

ครบถ้วนแต่ยงัมีบางมิติทียงัไม่สมบูรณ์ โดยขอสรุปผลการดําเนินการแยกเป็นมิติทีดําเนินการ                   

ไดค้รบถว้นสมบูรณ์  ดาํเนินการไดค้รบถว้นแต่ยงัไม่สมบูรณ์ และมิติทียงัดาํเนินการไดไ้ม่ครบถ้วน 

ดงันี  

 

5.1.1 มิติทบีริษัทเอสซีจี รูฟฟิง จํากดั โรงงานสระบุรี ดําเนินการได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

 มีทงัสิน 2 มิติ คือ โดยมิติทีบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ดาํเนินการ                 

ไดค้รบถว้นสมบูรณ์แลว้ ไดแ้ก่ มิติที 1 เรืองวตัถุดิบทดแทน (Circular Supplies) โดยไดรั้บคะแนน 

20 คะแนนเต็มทงั 3 หวัขอ้ยอ่ย คือ มีการใชว้ตัถุดิบทดแทนวตัถุดิบธรรมชาติร้อยละ 20.0 มีการใช้

พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0 และคุณภาพของสินค้าทีใช้วตัถุดิบทดแทนเป็นไป             

ตามมาตรฐาน และมิติที 2 เรืองการฟืนคืนทรัพยากร (Resource Recovery) ได้ 20 คะแนนเต็ม       

โดยพิจารณา 3 หัวข้อย่อย คือ การมีเทคโนโลยีหรือกระบวนการรีไซเคิลของเสียเพือนํากลับ          

มาใชใ้หม่ การมีเทคโนโลยหีรือกระบวนการรีไซเคิลนาํเสียเพือนาํกลบัมาใชใ้หม่ และสามารถสร้าง

มูลค่าใหก้บัของเสียไดโ้ดยไม่ขาดทุน 

 ซึงใน 2 มิตินี ทางบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ควรมีการดาํเนินการ              

ให้ต่อเนืองต่อไปในอนาคต และควรมีการประเมินอย่างสมาํเสมอ เพือทาํให้สามารถรักษา

ประสิทธิภาพของการดาํเนินงานในทงั 2 มิติ นีไดต่้อไปอยา่งต่อเนือง 

 

5.1.2 มิติทบีริษัทเอสซีจี รูฟฟิง จํากดั โรงงานสระบุรี ดําเนินการได้ครบถ้วน แต่ยังไม่

สมบูรณ์ 

 มีทงัสิน 2 มิติ คือ มิติที 3 เรืองการยืดอายุผลิตภณัฑ์ให้ยาวนานมากขึน (Product 

Life Extension) 15 คะแนน  พิจารณา 2 หวัขอ้ยอ่ย กระบวนการผลิตทีทาํให้ผลิตภณัฑมี์อายุการใช้

งาน  ทียาวนานขึนและมีกระบวนการซ่อมแซมผลิตภณัฑ์ทีชาํรุดให้คืนสภาพกลบัมาใช้ใหม่ได้            

และมิติที 4 เรือง ช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing Platforms) 18 คะแนน โดยพิจารณา 3 หวัขอ้ยอ่ย 
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คือ มีการแบ่งปันเรืองการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มให้กบับริษทัอืน ๆ  มีการจดัซือ

จัดจ้างเรืองผลิตภัณฑ์ที เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมให้กับบริษัทอืน ๆ มีการแบ่งปันวิ ธีการ                    

หรือเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์ทีเป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมให้กับภายนอก มีการร่วมมือ           

กบัภาครัฐ ชุมชน หรือองคก์รอืน ๆ ในการจดัการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy) และมีการสือสารเรืองผลิตภณัฑที์เป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มใหก้บัลูกคา้  

 โดยบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี มีการดาํเนินครบในทุก ๆ หวัขอ้การ

พิจารณาย่อยแลว้ แต่ยงัไม่สมบูรณ์ดี จึงควรทีจะจดัทาํกลยุทธ์หรือแผนงานในการทาํส่วนทีขาด

เพิมเติม เพือให้ในมิติที 3 เรืองการยืดอายุผลิตภณัฑ์ให้ยาวนานมากขึน (Product Life Extension) 

และมิติที 4 เรือง ช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing Platforms) มีความสมบูรณ์มากขึน และจะส่งผล

ประสิทธิภาพในการดาํเนินการทงั 2 มิตินีทีดีมากขึน 

 

5.1.3 มิติทบีริษัทเอสซีจี รูฟฟิง จํากดั โรงงานสระบุรี ดําเนินการได้ไม่ครบถ้วน 

มี 1 มิติ คือ มิติที 5 เรืองเปลียนการขายสินค้าเป็นการขายบริการ (Product as a 

Service) ได ้10 คะแนน มีการพิจารณา 2 หัวขอ้ย่อยคือ การนาํเสนอการขายสินคา้ในรูปแบบการ

บริการใหก้บัลูกคา้ได ้และมีการขายสิทธิในการใชสิ้นคา้ในช่วงระยะเวลาหนึงใหแ้ก่ลูกคา้แทน  

  ซึงในมิติที 5 นี ทางบริษัท เอสซีจี รูฟฟิง จํากัด โรงงานสระบุรี ยงัขาดการ

ดาํเนินการในเรืองของการขายสิทธิเช่าให้เป็นอีก 1 ทางเลือกของการสินคา้ในรูปแบบบริการ โดย

ในปัจจุบนั มีการเพิมเติมงานขายดา้นบริการเขา้มาเพือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้เพิมเติม

แลว้ แต่ยงัไม่มีทางเลือกในเรืองการขายสิทธิเช่า ซึงทางบริษทัเอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี 

สามารถนาํมาพิจารณาเพือเพิมเติมเป็นอีกหนึงบริการในอนาคตได ้ก็จะทาํให้ผลการดาํเนินงานใน

มิติที 5 ครบถว้นสมบูรณ์มากขึน 

 

5.2 สรุปแนวทางแนวทางในการจัดการเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีนทเีหมาะสมและเกดิประโยชน์สูงสุดให้กบับริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จํากดั 

 

5.2.1 กลยุทธ์เชิงรุก (SO)  

 กลยุทธิเชิงรุกทีมีความเหมาะสมต่อการนาํไปดาํเนินการ เพือหาผลประโยชน์      

จากโอกาสโดยใชจุ้ดแขง็ทีมีอยู ่ของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี คือ การเปลียนแปลง

รูปแบบของการขายสินคา้มาเป็นบริการมากขึน หรือการขายสิทธิในการเช่าสินค้าให้กับลูกค้า     

โดยใช้ทรัพยากรทีมีอยู่และเป็นจุดแข็งอย่างทีมนักการตลาด ทีคอยสนับสนุน นําไปวิเคราะห์       
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หาโอกาสและความเป็นไปได้เพิมเติม ซึงจะทาํให้ผลการดาํเนินการในมิติที 5 ดียิงขึน รวมทงั

ตอบสนอง การสังซือวสัดุทดแทนทรายจากคอนกรีตใหก้บับริษทัภายในเครือฯ และภายนอกเครือฯ 

นาํไปใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติให้เพียงพอกบัความตอ้งการ โดยใช้จุดแข็งทีมีอยู ่ทงัในดา้น

เทคโนโลย ีเครืองจกัรทีมีความพร้อม และสามารถเพิมกาํลงัการผลิตได ้ และการเป็นผูน้าํรายแรกที

เริมดําเนินการนําเศษกระเบืองหลังคาคอนกรีตมาบดย่อยเป็นวสัดุทดแทนทรายมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

 

5.2.2 กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

กลยุทธ์เชิงแกไ้ขทีมีความเหมาะสมต่อการนาํไปดาํเนินการ เพือแกไ้ขจุดอ่อนจาก

โอกาสทีเขา้มาของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี คือ ควรเพิมการอบรมทกัษะในการ

เดินเครืองบดใหก้บัพนกังานและคู่ธุรกิจคนอืน ๆ เพิมเติม หรือจดัสรรกาํลงัพลในส่วนนีเพิม เพือให้

สอดรับกบัโอกาสทีจะมีมากขึนและใชง้านเครืองจกัรไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ ซึงควรวิเคราะห์ถึง

แนวโน้มของตลาดการซือขายวสัดุทดแทน ว่ามีแนวโน้มเพิมขึนเป็นอย่างไร หากวิเคราะห์แลว้

พบวา่มีความคุม้ค่า คุม้ทุน ควรลงทุนในทรัพยากรในส่วนนี เพือให้สามารถเพิมกะการทาํงานของ

เครืองบดให้ใชง้านไดเ้ต็มประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการรอคอยวสัดุแทดแทนทรายของลูกคา้

ลงได ้และจะทาํใหลู้กคา้มีความพึงพอใจมากขึน 

 

5.2.3 กลยุทธ์เชิงรับ (ST) 

กลยทุธ์เชิงรับทีมีความเหมาะสมต่อการนาํไปดาํเนินการ เพือใชจุ้ดแขง็ในการหลบ

เลียงอุปสรรคของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี คือ กลยุทธิเน้นการขายในรูปแบบ

บริการหรือการเช่าสิทธ์ให้มากขึน จะทาํให้ลดการเปรียบเทียบดา้นราคาของผลิตภณัฑ์ได ้เพราะ

เปลียนมาเป็นการขายทางการบริการ ลูกคา้จะมีความสะดวกสบายมากกวา่ และคุม้ค่ามากกวา่ ทาํให้

ยินดีทีจะยอมจ่ายแพงขึน เพือคุณภาพและบริการทีดี เพราะบริษทัเอสซีจี จาํกดั โรงงานสระบุรี มี

การลงทุนดา้นเทคโนโลยี เครืองจกัรทีทนัสมยั และลงทุนกบัทรัพยากรมนุษย ์จึงทาํให้การปรับลด

ตน้ทุนทาํไดไ้ม่ดีเท่าคู่แข่ง แต่สามารถนาํจุดแขง็เหล่านีมาเสนอทางเลือกใหม่ ๆ ใหก้บัลูกคา้แทน 

 

5.2.4 กลยุทธ์เชิงป้องกนั (WT) 

 กลยุทธ์เชิงป้องกนัทีมีความเหมาะสมต่อการนาํไปดาํเนินการ เพือเนน้การป้องกนั

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของบริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี คือ การมีจุดยืนใน

การขายสินคา้ยงัคงใชคุ้ณภาพของสินคา้และความเป็นมิตรต่อสิงแวดลอ้มในการโฆษณา ซึงทาํให้
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สินคา้มีราคาแพงกวา่คู่แข่ง เช่น กระเบืองหลงัคาคอนกรีตตราเพชร และกระเบืองหลงัคาคอนกรีต

ตราทีพีไอ มีราคาถูกกวา่ จากการทีเนน้การควบคุมราคาสินคา้  ดงันนั จึงควรเจาะกลุ่มการขายสินคา้

และใหบ้ริการลูกคา้ทีต่างระดบั หรือต่างความตอ้งการกนั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะเพมิเติม 

 

1. บริษทั เอสซีจี รูฟฟิง จาํกดั โรงงานสระบุรี ควรมีการวดัผลดา้นการดาํเนินการจดัการ

เศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีต ดว้ยการประเมินผลการดาํเนินการเทียบกบัแนวทางการจดัการของ

เสียดว้ยเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy Business Model) ซึงเป็น 5 มิติการดาํเนินงานทีเป็น

แนวทางในระดับสากล เพือทาํให้ทราบผลการดาํเนินการว่าทาํได้ดี หรือควรเพิมเติมในมิติใด 

เพราะจะนําไปสู่การพฒันาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ในอนาคต และสามารถเป็นต้นแบบบริษทั         

ทีมีการดาํเนินธุรกิจดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีนของประเทศไทยไดต่้อไป 

2. ควรพิจารณาการรับดาํเนินการรีไซเคิลเศษคอนกรีตจากภายนอกเพิมเติมเป็นธุรกิจใหม่ 

เนืองจากในปัจจุบนัพบปัญหาการลกัลอบทิงของเสียอยู่เป็นประจาํ หากเพิมแนวทางการจดัการ   

ของเสียประเภทคอนกรีตได ้จะทาํให้เศษคอนกรีตต่าง ๆ ถูกนาํมารีไซเคิลใชง้านมากขึน และช่วย

ลดการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใชไ้ด ้

3. ควรร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ในการวิจยั ผลิตภณัฑ์รีไซเคิลจากคอนกรีต หรือ

การนาํเศษคอนกรีตบดไปใช้ประโยชน์อืน ๆ เช่น การสร้างบล็อกระบายนาํเร็ว เพราะคอนกรีต               

มีคุณสมบติัทีมีรูพรุนสูง ซึงจะช่วยแกไ้ขปัญหานาํท่วมขงัในบางพืนทีได ้

4. หน่วยงานของรัฐควรใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงั ช่วยให้คาํแนะนาํ และเอือให้เกิดการ

ถ่ายทอดความรู้ของแต่ละองคก์ร พร้อมทงัมีโครงการสนบัสนุนทีเป็นรูปธรรม จูงใจให้ภาคเอกชน

ร่วมมือในการดาํเนินธุรกิจดว้ยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึน และกระตุน้ให้ภาคประชาชนมี

ทศันคติทีดีต่อเศรษฐกิจหมุนเวยีน 
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1. องค์กรของท่านมีการจดัสรรงบประมาณในการจดัการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) เพียงพอหรือไม่ และท่านใชง้บประมาณดงักล่าวอยา่งไรบา้ง 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

2. องค์กรของท่านมีผูเ้ชียวชาญทีช่วยให้คาํแนะนาํให้ให้ความรู้ในการจดัการของเสียตามแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หรือไม่ บุคลากรดงักล่าวมีเพียงพอหรือไม่ และบุคลากร

ดงักล่าวมีการแนะนาํถ่ายทอดความรู้อยา่งไรบา้ง 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

3. องคก์รของท่านมีเครืองมือและเทคโนโลยทีีเหมาะสมในการจดัการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีน (Circular Economy) หรือไม่ อยา่งไร 
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(Circular Economy) ใหก้บัองคก์รของท่านหรือไม่ อยา่งไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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5. ผูบ้ริหารระดับสูง (กรรมการผูจ้ดัการ) ได้มีนโยบายส่งเสริมการจดัการของเสียตามแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) หรือไม่ อยา่งไร 
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คําถามเกยีวกบัการดําเนินการจัดการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวยีน (Circular Economy) 

1. องค์กรของท่านมีผูรั้บผิดชอบและคณะทาํงานในการจัดการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีน (Circular Economy) หรือไม่ แต่ละคนมีหนา้ทีความรับผดิชอบอยา่งไรบา้ง 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

2.  องค์กรของท่านได้นํานโยบายในการจัดการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน          

(Circular Economy) มาใชอ้ยา่งไรบา้ง 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

3. องค์กรของท่านมีการร่วมมือกบัภาครัฐ ชุมชน หรือองค์กรอืน ๆ ในการจดัการของเสียตาม

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) หรือไม่ อยา่งไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

4. องคก์รของท่านมีการใช้งานวตัถุดิบทดแทน (เช่น ของเสียจากแหล่งอืน) หรือพลงังานทดแทน 

(Circular Supplies) หรือไม่ อยา่งไรบา้ง 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

5. คุณภาพของสินคา้ทีใชว้ตัถุดิบทดแทนเป็นไปตามมาตรฐาน (Circular Supplies) หรือไม่  

อยา่งไรบา้ง 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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6. องคก์รของท่านมีการฟืนคืนทรัพยากร (Resource Recovery) ดว้ยกระบวนการรีไซเคิล หรือไม่ อยา่งไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

7. องคก์รของท่านสามาถสร้างมูลค่าใหก้บัของเสียไดโ้ดยไม่ขาดทุน 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

8. องคก์รของท่านมีพฒันาสินคา้เพือยืดอายุผลิตภณัฑ์ให้ยาวนานมากขึน (Product Life Extension) 

หรือไม่ อยา่งไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

9. องค์กรของท่านมีกระบวนการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ทีชํารุดให้คืนสภาพกลับมาใช้ใหม่ได้   

(Product Life Extension) หรือไม่ อยา่งไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

10. องค์กรของท่านมีช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing Platforms) การดาํเนินการจดัการของเสีย   

การจัดซือจัดจ้าง  และแบ่งปันวิ ธีการหรือเทคโนโลยี  ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน                           

ไปยงัหน่วยงาน หรือองคก์รอืน ๆ และลูกคา้ หรือไม่ อยา่งไร 
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..................................................................................................................................................... 
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11. องค์กรของท่านมีการเปลียนจากการขายสินค้าเป็นการขายบริการ (Product as a service)   

หรือไม่ อยา่งไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

12. ผลจากการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการจัดการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) องคก์รของท่านมีผลประหยดัค่าใชจ่้ายในการจดัการของเสียและผลประหยดั

ดา้นอืนๆอยา่งไรบา้ง  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

13. องค์กรของท่านดาํเนินกิจกรรมหรือโครงการด้านการจดัการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวยีน (Circular Economy) ไดอ้ยา่งต่อเนืองหรือไม่ อยา่งไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

14. ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

เพือใหเ้กิดความยงัยนืมีอะไรบา้ง และองคก์รของท่านแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคนนัอยา่งไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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ข้อเสนอแนะ 

1. ท่านมีขอ้เสนอแนะในการจดัการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) อยา่งไร  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

2.  ในอนาคตท่านมีอยากเห็นทิศทางการจัดการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน            

(Circular Economy) ขององคก์รท่านเองและประเทศไทยเป็นอยา่งไร  

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

ขอบคุณสําหรับความร่วมมือของท่าน 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ข 

 

ผลการประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการพฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวยีน  

(Circular Economy Business Model) 
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

1. วตัถุดิบทดแทน (Circular Supplies) 
 

20 
   

  

1.1 มีการใช้วตัถุดิบทดแทนวัตถุดิบธรรมชาติ

ร้อยละ 20 

2 20 
   

  

คนที 1 2 
   

2 ใชหิ้นฝุ่ น และ Fly Ash จากภายนอก รวมทงัการใชเ้ศษกระเบืองหลงัคา

คอนกรีตบด รวม ๆ แลว้อยูที่ประมาณร้อยละ 30.0 

คนที 2 2 
   

2 ใชหิ้นฝุ่ น เถา้ลอย เศษกระเบืองบด มากกวา่ร้อยละ 30.0 

คนที 3 2 
   

2 มีการการนาํวตัถุดิบทดแทนทรายมาใชใ้นกระบวนการผลิต 

คนที 4 2 
   

2 มีการนาํเศษกระเบืองหลงัคา Recycle กลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิต  

คนที 5 2 
   

2 การนาํของเสียจากโรงงานอืนๆ ในกลุ่ม หรือโรงงานอืนๆ มาใชท้ดแทน 

เช่น การนาํเศษ Concrete กลบัมา Recycle เป็นวตัถุดิบ การนาํ Fly Ash 

จากกระบวนการเผาปูนซิเมนตม์าใชเ้ป็นวตัถุดิบ  



86 

 

การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

1. วตัถุดิบทดแทน (Circular Supplies) 
 

20 
   

  

1.2 มีการใช้พลงังานทดแทนไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 20 

2 20 
   

  

คนที 1 2 
   

2 ใชพ้ลงังานจาก Solar Energy มากกวา่ร้อยละ 20.0  

คนที 2 2 
   

2 ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยผ์า่นระบบ Solar Cell 

คนที 3 2 
   

2 มีการนาํพลงังานแสงอาทิตย ์มาใชใ้นระบบการผลิต โดยมีการติดตงั

ระบบเซลลพ์ลงังานแสงอาทิตย ์เป็นแหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าคู่ขนานกบั

การใชพ้ลงังานจากการไฟฟ้าและมีการคิดคน้นาํแบตเตอร์รีมาใชง้านเพือ

สามารถกกัเก็บพลงังานมาใชใ้หม้ากขึน 

คนที 4 2 
   

2 การใชพ้ลงังานทดแทนจากพลงังานแสงอาทิตย ์

คนที 5 2 
   

2 การใชง้านพลงัานแสงอาทิตยใ์นกระบวนการผลิต 
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

1. วตัถุดิบทดแทน (Circular Supplies) 
 

20 
   

  

1.3 คุณภาพของสินค้าทใีช้วัตถุดิบทดแทน

เป็นไปตามมาตรฐาน 

2 20 
   

  

คนที 1 2 
   

2 ไม่พบปัญหาเรืองคุณภาพสินคา้เพิมเติม 

คนที 2 2 
   

2 ไม่พบปัญหา 

คนที 3 2 
   

2 ไม่เจอปัญหาในเรืองนี 

คนที 4 2 
   

2 ไม่พบปัญหาการร้องเรียนเรืองคุณภาพสินคา้ 

คนที 5 2 
   

2 ไม่พบปัญหา 
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

2. การฟืนคืนทรัพยากร (Resource 

Recovery) 

 
20 

   
  

2.1 มีเทคโนโลยีหรือกระบวนการรีไซเคิลของ

เสียเพือนํากลบัมาใช้ใหม่ 

2 20 
   

  

คนที 1 2 
   

2 มีโรงงาน Process ของเสียกลบัมาเป็นวตัถุดิบ โดยการติดตงัโรงบดเศษ

กระเบืองหลงัคา ซึงสามารถจดัการไดเ้พียงพอ 

คนที 2 2 
   

2 ลงทุนติดตงัเครืองจกัรในการบดเศษคอนกรีต เศษกระเบืองทีออกมาจาก

กระบวนการผลิต  เพือนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ไดต่้อ 

คนที 3 2 
   

2 มีการนาํของเสียกลบัมาใชใ้นกระบวนการผลิต 

คนที 4 2 
   

2 มีการติดตงัโรงบดเศษกระเบืองหลงัคา 

คนที 5 2 
   

2 มีโรงบดเศษกระเบืองหลงัคาเพือนาํกลบัมาใชใ้หม่ 
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

2. การฟืนคืนทรัพยากร (Resource 

Recovery) 

 
20 

   
  

2.2 มีเทคโนโลยีหรือกระบวนการรีไซเคิลนํา

เสียเพือนํากลบัมาใช้ใหม่ 

2 20 
   

  

คนที 1 2 
   

2 มีการนาํนาํวนกลบัมาใชใ้หม่ % และไม่เหลือทิงออกสู่ภายนอก 

คนที 2 2 
   

2 มีการนาํนาํเสียกลบัมาใชใ้หม่ทงัหมด 

คนที 3 2 
   

2 เป็นระบบ Zero Discharge 

คนที 4 2 
   

2 มีการเวยีนใชน้าํในกระบวนการผลิตร้อยละ   

คนที 5 2 
   

2 มีการหมุนเวยีนนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิตร้อยละ   
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

2. การฟืนคืนทรัพยากร (Resource 

Recovery) 

 
20 

   
  

2.3 สามารถสร้างมูลค่าให้กบัของเสียได้โดย

ไม่ขาดทุน 

2 20 
   

  

คนที 1 2 
   

2 ปัจจุบนัสามารภนาํเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบดมาจาํหน่ายใหก้บั

บริษทัในเครือและภายนอกไดโ้ดยมีกาํไรมากกวา่ร้อยละ .00 

คนที 2 2 
   

2 โรงงานสระบุรีไดข้ายเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตบดโดยจาํหน่ายอยูที่

ราคาตนัละ  – 80 บาท 

คนที 3 2 
   

2 มีการสนบัสนุนใหเ้กิดการขายภายในเครือและภายนอกเครือไดส้าํเร็จ 

คนที 4 2 
   

2 ปัจจุบนัมีการขายและเป็นรายไดใ้หก้บับริษทั 

คนที 5 2 
   

2 ไม่ขาดทุนและมีกาํไรจากการจาํหน่ายประมาณร้อยละ .00 
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนว

ทางการพฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิ

หมุนเวียน  (Circular Economy Business 

Model) 

 

คะแนน 

ปรับตาม

ค่าถ่วง

นําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

 0 1 2 

3. การยืดอายุผลติภัณฑ์ให้ยาวนานมากขึน 

(Product Life Extension) 

 
 

15 
   

  

3.1 มีการวจัิยและคิดค้นกระบวนการผลติที

ทาํให้ผลติภัณฑ์มีอายุการใช้งานทยีาวนาน

ขนึ 

 2 20 
   

  

คนที 1  2 
   

2 มีการปรับปรุงคุณภาพวตัถุดิบและสูตรการผลิตใหสิ้นคา้มีความ

คงทนสวยงามยาวนานขึน โดยปัจจุบนัไดผ้ลิตออกมาจาํหน่ายแลว้ 

คนที 2  2 
   

2 มีหน่วยงานวจิยัคิดคน้การยดือายสิุนคา้ใหใ้ชไ้ดย้าวนานขึน 

คนที 3  2 
   

2 มีอยูอ่ยา่งต่อเนือง โดยเป็นแผนงานในการวจิยัและพฒันาของบริษทั 

ในดา้นการยดือายผุลิตภณัฑ ์เช่น กระเบือง Clear & Long Lasting  

คนที 4  2 
   

2 มีการปรับปรุงสูตรสีเคลือบเพิมความทนทานสภาพอากาศเพิมอายุ 

คนที 5  2 
   

2 องคก์รมีหน่วยงานพฒันาผลิตภณัฑเ์พือปรับปรุงใหสิ้นคา้มีความ

ทนทาน และเพิมอายกุารใชง้านยาวนาน 
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

3. การยืดอายุผลติภัณฑ์ให้ยาวนานมากขึน 

(Product Life Extension) 

 
15 

   
  

3.2 มีกระบวนการซ่อมแซมผลติภัณฑ์ทชํีารุด

ให้คืนสภาพกลบัมาใช้ใหม่ได้ 

1 10 
   

  

คนที 1 1 
   

1 เริมมีบริการนีแต่ยงัไม่ไดรั้บการตอบรับจากลุกคา้ทีดีเท่าทีควร 

คนที 2 1 
   

1 มีบริการโดยเพิงเริมดาํเนินการปี ค.ศ.  จึงยงัไม่ครอบคลุมเท่าทีควร 

คนที 3 1 
   

1 เป็นบริการใหม่ของบริษทัแต่ยงัไม่ไดด้าํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ

ครบถว้น 

คนที 4 1 
   

1 เริมมีบริการนีแต่ยงัไม่แพร่หลาย 

คนที 5 1 
   

1 เริมมีบริการนีแต่ยงัไม่แพร่หลาย 
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

4. ช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing 

Platforms) 

 
18 

   
  

4.1 มีการแบ่งปันเรืองการคิดค้นผลติภัณฑ์ที

เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อมให้กบับริษัทอืนๆ 
2 20       

  
คนที 1 2 

   
2 นาํเขา้ทีประชุมดา้นการพฒันาทียงัยนืของกลุ่มบริษทัรวมทงัมีการตีพิมพ์

ลงในรายงานการพฒันาทียงัยนืเพือแจง้ต่อผูถื้อหุน้และผูที้สนใจทวัไป 

คนที 2 2 
   

2 มีการประกวดโครงการของกลุ่ม CBM และไดรั้บอนัดบั 3 ในระดบั SCG 

คนที 3 2 
   

2 เป็นการแบ่งปันขอ้มูลกนัภายในองคก์ร ผา่นคณะทาํงานยอ่ย ๆ ทีทาํงาน

อยูใ่นแต่ละกลุ่มธุรกิจ ทีจะมีเวทีในการพูดคุย แบ่งปันขอ้มูลกนัอยา่ง

สมาํเสมอและนาํเสนออยูใ่นรายงานการพฒันาทียงัยนื 

คนที 4 2 
   

2 มีการนาํเขา้ทีประชุมของส่วนกลาง SCG เป็นประจาํทุกไตรมาส 

คนที 5 2 
   

2 มีการนาํเสนอในทีประชุมต่าง ๆ 
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

4. ช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing 

Platforms) 

 
18 

   
  

4.2 มีการจัดซือจัดจ้างเรืองผลติภัณฑ์ทเีป็น

มิตรต่อสิงแวดล้อมให้กบับริษัทอืนๆ 
1 10       

  
คนที 1 1 

  
1 

 
ปัจจุบนัมีการจดัซือจดัจา้งทีเป็นมิตรต่อส่งแวดลอ้มยงัไม่ครบถว้นร้อยละ 

100 ปัจจุบนัอยูที่ประมาณร้อยละ 75.0 

คนที 2 1 
  

1 
 

ยงัไม่ไดแ้ชร์เป็นเรืองหลกัแต่มีการพูดถึงอยูบ่า้ง 

คนที 3 1 
  

1 
 

ยงัไม่ไดเ้ป็นประเด็นหลกัในการพูดถึงเท่าทีควร 

คนที 4 1 
  

1 
 

มีการนาํเสนอเป็นบางครัง 

คนที 5 1 
  

1 
 

มีการนาํเสนอเป็นบางครัง 
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

4. ช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing 

Platforms) 
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4.3 มีการแบงปันวธีิการหรือเทคโนโลยใีนการ

ผลติผลติภัณฑ์ทเีป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม

ให้กบัภายนอก 

2 20       
  

คนที 1 2 
   

2 นาํเขา้ทีประชุมดา้นการพฒันาทียงัยนืของกลุ่มบริษทัรวมทงัมีการตีพิมพ์

ลงในรายงานการพฒันาทียงัยนืเพือแจง้ต่อผูถื้อหุน้และผูที้สนใจทวัไป 

คนที 2 2 
   

2 มีการประกวดโครงการของกลุ่ม CBM และไดรั้บอนัดบั 3 ในระดบั SCG 

คนที 3 2 
   

2 เป็นการแบ่งปันขอ้มูลกนัภายในองคก์ร ผา่นคณะทาํงานยอ่ย ๆ ทีทาํงาน

อยูใ่นแต่ละกลุ่มธุรกิจ ทีจะมีเวทีในการพูดคุย แบ่งปันขอ้มูลกนัอยา่ง

สมาํเสมอและนาํเสนออยูใ่นรายงานการพฒันาทียงัยนื 

คนที 4 2 
   

2 มีการนาํเขา้ทีประชุมของส่วนกลาง SCG เป็นประจาํทุกไตรมาส 

คนที 5 2 
   

2 มีการนาํเสนอในทีประชุมต่าง ๆ 
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

4. ช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing 

Platforms) 
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4.4 มีการร่วมมือกบัภาครัฐ ชุมชน หรือ

องค์กรอืนๆ ในการจัดการของเสียตามแนวคิด

เศรษฐกจิหมุนเวยีน(Circular Economy) 

2 20       
  

คนที 1 2 
   

2 ร่วมมือกบัชุมชนในการใหค้วามรู้ CE และทาํโครงการร่วมผา่นโครงการ

ปันโอกาสฯ เช่น การแยกขยะและนาํมาขายเป็นรายไดก้ลุ่ม 

คนที 2 2 
   

2 ร่วมมือกบัอุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุรีละ อบต. หนองไข่นาํ ในการสร้าง

ถนนจากวสัดุทดแทน 

คนที 3 2 
   

2 ปรึกษาหารือและใหค้วามร่วมมือกบัทางหน่วยงานรัฐอยา่งสมาํเสมอ 

คนที 4 2 
   

2 บริจาคเศษกระเบืองบดเพือใชเ้ป็นวสัดุทดแทนทรายในการปรับระดบั 

คนที 5 2 
   

2 มีการปรึกษาหารือและบริจาคเศษกระเบืองหลงัคาคอนกรีตใหก้บั

หน่วยงานรัฐเพือนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อสาธารณะ 
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

4. ช่องทางในการแบ่งปัน (Sharing 

Platforms) 
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4.5 มีการสือสารเรืองผลติภัณฑ์ทเีป็นมิตรต่อ

สิงแวดล้อมให้กบัลูกค้า 
2 20       

  
คนที 1 2       2 มีการโฆษณาและอบรมพนกังานขายใหสื้อสารต่อลูกคา้อยา่งครบถว้น 

คนที 2 2       2 มีการสือสารผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละพนกังานขาย 

คนที 3 2       2 มีการประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้ทราบทางช่องทางออนไลน์และหนา้ร้าน 

คนที 4 2       2 มีการโฆษณาและโปรโมททางออนไลน์ 

คนที 5 2       2 มีการประชาสัมพนัธ์ผา่นทางเวบ็ไซต ์
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

5. เปลยีนการขายสินค้าเป็นการขายบริการ 

(Product as a service) 
  10       

  
5.1 มีการนําเสนอการขายสินค้าในรูปแบบ

การบริการให้กบัลูกค้า 
2 20       

  
คนที 1 2       2 มีบริการ Services and Solutions 

คนที 2 2 
   

2 เริมมีมากขึนโดยการขายทงัสินคา้และบริการไปในคราวเดียวกนัสาํหรับ

สินคา้ใหม่  หรือการ Renovate ต่างๆ  

คนที 3 2 
   

2 มีความจาํเป็นในการปรับตวั จากผูผ้ลิต ไปสู่การเป็นผูใ้ห้บริการควบคู่กนั

ไป รวมถึงการนาํเสนอ Solution  

คนที 4 2 
   

2 มีการขายสินคา้พร้อมบริการออกแบบ+ติดตงั  มีธุรกิจ Re – Roof 

คนที 5 2 
   

2 องคก์รมีหน่วยงาน Service Solution ซึงเป็นการขายบริการทดแทนการ

ขายสินคา้ เพือลดการก่อกาํเนิดของเสียจาก End User เช่น การ Repaint  

การติดตงัหลงัคา 2 ชนั (Double Roof)  การติดตงั Solar Roof  
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การประเมินผลการดําเนินการกบัแนวทางการ

พฒันาธุรกจิตามแนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน  

(Circular Economy Business Model) 

คะแนน 
ปรับตามค่า

ถ่วงนําหนัก 

เกณฑ์พจิารณา 
ข้อมูลเพมิเติม 

0 1 2 

5. เปลยีนการขายสินค้าเป็นการขายบริการ 

(Product as a service) 
  10       

  
5.2 มีการขายสิทธิในการใช้สินค้าในช่วง

ระยะเวลาหนึงให้แก่ลูกค้าแทน 
0 0       

  
คนที 1 0   0       
คนที 2 0   0       
คนที 3 0   0       
คนที 4 0   0       
คนที 5 0   0       

ผลคะแนนรวม                                                                    83.0    



 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 

ชือ – นามสกุล นางสาว อรทยั เสียงประเสริฐกิจ 

 

ประวตัิการศึกษา ภาควชิาสิงแวดลอ้ม คณะวทิยาศาสตร์  
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 ปีทีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ.  

 

ประสบการณ์การทาํงาน    พ.ศ.  – 2560  

Environmental Monitoring Officer 
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                   Environmental Controller 
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