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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

แนวคิดจากอู่สู่อู่ และแนวคิดการอพัไซเคิล เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่

ย ัง่ยืน ส าหรับประเมินความยัง่ยืนต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติก

ของประเทศไทย โดยการศึกษาน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ ในรูปแบบของกรณีศึกษา ที่คดัเลือกแบบ

เจาะจงจากบริษทัที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ซ่ึงเป็น 2 บริษทัใหญ่ตน้น ้ า

ของอุตสาหกรรมพลาสติกและมีส่วนแบ่งทางตลาดมากที่สุด ใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสาร

จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ หนังสือ บทความในวารสารวิชาการ เอกสารประกอบการประชุม 

รายงานการวิจยั เอกสารที่เผยแพร่อยา่งเป็นทางการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ขอ้มูลจาก

เว็บไซต์ของหน่วยงานที่น่าเช่ือถือของประเทศไทยและต่างประเทศ แลว้น าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห์

เน้ือหา เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการแสดงทรรศนะความยัง่ยืนต่อกรณีศึกษา  

ผลการศึกษาพบว่ามีโครงการและผลิตภณัฑท์ี่มีศกัยภาพเป็นการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุน 

เวียนที่ย ัง่ยืน ไดแ้ก่ (1) เม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง (2) เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PLA (3) 

เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด  PBS (4) Mono Material Packaging และ (5) Chemical Recycling  ซ่ึง

สามารถลดการสกดัเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียมได ้เป็นการออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาใช้

หมุนเวียน ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างวตัถุดิบให้กับการผลิตคร้ังต่อไป สามารถแยกส่วน

ระหว่างวสัดุที่เป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกนัได ้อีกทั้งยงัสามารถน าเขา้สู่วงจรการผลิตอย่าง

ต่อเน่ืองโดยไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวสัดุตั้งตน้ แต่ยงัไม่พบขอ้มูลของระบบการจดัการ

หลังการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิผล ซ่ึงอาจจะท าให้เป็นการเพ่ิมปริมาณขยะชนิดใหม่

แทน และผลการศึกษายงัพบว่ามีกรณีศึกษาที่เป็นเพียงการประยุกต์ใช้วงจรสุดทา้ยของเศรษฐกิจ



(3) 

หมุนเวียนเฉพาะการรีไซเคิลวสัดุใช้แลว้ ซ่ึงยงัไม่สามารถลดการใช้ทรัพยากรและลดการสกดัเม็ด

พลาสติกจากปิโตรเลียม ไดแ้ก่ (1) โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand (2) โครงการภายใต้

แนวคิด Circular Living (3) โครงการ Upcycling Plastic Waste Project (4) นวตักรรมถนนพลาสติก

รีไซเคิล (5) เงินทองจากกองขยะ และ (6) โครงการรีไซเคิลบรรจุภณัฑพ์ลาสติก ดงันั้นเพ่ือให้การ

ประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียนมีความยัง่ยืน ตอ้งมีระบบการจดัการและการคดัแยกวสัดุหลงัการใช้

งานโดยร่วมมือกนัทั้ง ภาครัฐ ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค ให้สามารถน าวสัดุกลบัเขา้สู่วงจรการผลิตได้

อย่างต่อเน่ือง โดยภาครัฐควรออกข้อก าหนดหรือกฎหมายที่รองรับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

หมุนเวียนให้เป็นรูปธรรม ออกแบบระบบการรวบรวมและจัดการขยะตามครัวเรือนให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ส่วนภาคธุรกิจและการผลิตควรค านึงถึงประสิทธิผลเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจ (ท าให้ดีขึ้น) มากกว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ท าส่ิงผิดให้น้อยลง) จึงจะท าให้

เกิดเป็นโมเดลธุรกิจที่ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ลดปัญหา

การขาดแคลนทรัพยากร ปัญหามลพิษ และปัญหาขยะ จนน าไปสู่ความยัง่ยืนของอุตสาหกรรม

พลาสติกในประเทศไทยไดจ้ริง 
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This study aimed to analyze the connection of three concepts namely circular 

economy, cradle to cradle and upcycling in order to conceptualize a sustainable circular 

economy for evaluation the sustainability of the circular economy applications in 

Thailand’s plastic industry. This study is a qualitative case study research. The case 

studies were specifically selected from companies where applied circular economy in 

the organizations. The selected companies were two big upstream plastic industry 

companies owning the largest market shares. The related documents were collected from 

secondary sources including books, articles in academic journals, meeting documents, 

research reports, official published documents from government and private sectors and 

websites of both Thai and international trusted sources. Then the data were analyzed by 

using content analysis to develop a conceptual framework for sustainability viewpoint 

on case studies. 

The results of the study showed that there were projects and products that had 

potentials to be the sustainable circular economy applications namely (1) High Quality 

Recycle Plastic Resins (2) PLA Bioplastic Resins (3) PBS Bioplastic Resins (4) Mono 

Material Packaging and (5) Chemical Recycling. The applications could reduce the 

petroleum resins extraction. They were designed to upcycle waste and create raw 
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materials for the next production. Biological and technical materials could be separated 

and continuously remanufactured in the production cycle without reducing the quality 

and value of the raw material. However, there was no evidence on the effective post-

consumer management system. This might lead to increasing waste and new type of 

waste instead. The study also revealed the case studies presenting the applications of the 

final cycle of the circular economy in which only employed the recycling materials that 

could not reduce the resources consumption and the extraction of plastic from petroleum. 

The applications were operated in the projects namely (1) Upcycling the Oceans, 

Thailand (2) Projects under the Concept of Circular Living (3) Upcycling Plastic Waste 

Project (4) Innovations on Recycled Plastic Roads (5) Waste to Wealth and (6) 

Recycling Plastic Packaging Project.  

To achieve the sustainability of the circular economy applications, a system of 

handling and sorting of post-consumer waste should be created by collaborating with 

government, producers and consumers, so that materials could be brought back into the 

production cycle continuously. The government should issue regulations or laws that 

support the concrete applications of the circular economy and design an efficient and 

effective household waste collection and management system. In addition, the private 

and manufacturing sectors should consider the eco-effectiveness (Do More Good) rather 

than the eco-efficiency (Do Less Bad). This will lead to business model that does not 

affect the community and the environment. Then the shortage of resources, pollution 

and waste problems could be reduced. And finally, the plastics industry in Thailand will 

achieve the sustainability. 

 

Keyword: Circular Economy, Cradle to Cradle, Upcycling, Sustainable Circular 

Economy, Sustainable Development, Eco-Effectiveness, Eco-Efficiency, Recycle, 

Plastic Waste Management, Plastics Industry 

 



 

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการคน้ควา้อิสระ เร่ือง ทรรศนะความยัง่ยืนต่อการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียน

ในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย ประสบความส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ และความ

กรุณาอยา่งย่ิงจากรองศาสตราจารย ์ดร.วิชชุดา สร้างเอี่ยม อาจารยท์ี่ปรึกษา ผูช้ี้แนะแนวทางให้ความ

ช่วยเหลือในการศึกษาคน้ควา้ ตรวจสอบ และให้ค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงขอ้บกพร่อง ให้รายงานการ

คน้ควา้อิสระฉบบัน้ีออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด ผูศึ้กษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

ขอขอบพระคณุคณาจารยห์ลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันา 

ส่ิงแวดลอ้มสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ทุกท่านที่ไดถ้่ายทอดความรู้ ตลอดจนประสบการณ์

ต่างๆ ให้กบัผูศึ้กษา ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการจดัท ารายงานการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี 

นอกจากน้ี ขอขอบพระคณุเจา้หนา้ที่ทุกท่านในคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ที่ให้

ความช่วยเหลือ ประสานงาน และอ านวยความสะดวกในเร่ืองต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา

หลกัสูตรน้ี ขอขอบพระคณุผูจ้ดัท าเอกสารทางวิชาการ หนงัสือ งานวิจยั ตลอดจนขอ้มูลตา่งๆจาก

หน่วยงานรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี ซ่ึงผูศึ้กษาได้

น ามาอา้งอิงและใชเ้ป็นกรณีศึกษาในการจดัท ารายงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ท าให้รายงานฉบบัน้ีมี

ความสมบูรณ์แบบ และส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

ทา้ยที่สุดน้ีผูศึ้กษาขอขอบพระคุณครอบครัว และเพื่อนๆที่ช่วยผลกัดนัและให้ก าลงัใจเป็น

อยา่งดี ตลอดจนบุคคลอื่นๆที่ให้การสนบัสนุนและช่วยเหลือที่ผูศ้ึกษาไม่สามารถกล่าวถึงไดห้มด

ในที่น้ี ผูศึ้กษารู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 

แสงระวี สานใจวงค์ 

กรกฎาคม 2564 
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บทที่ 1 

 

บทน า 

1.1 หัวข้อวิจัย 

ทรรศนะความยัง่ยืนต่อการประยกุตใ์ช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติก 

ของประเทศไทย 

1.2 ที่มาและความส าคัญ 

จากการปฏิวติัอุตสาหกรรมและการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร ท าให้เกิดกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจทั้งดา้นการผลิตและการบริโภคสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งที่มีความจ าเป็นและเกินความ

จ าเป็นต่อการใชชี้วิตประจ าวนัของสังคมมนุษย ์ ส่งผลให้มีการใชท้รัพยากรและการปลดปล่อยของ

เสียสู่ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมหาศาลเกินกว่าระดบัการรองรับได ้ (Carrying Capacity) ของโลก อีกทั้งยงั

สร้างปัญหาส่ิงแวดลอ้มตามมา อาทิ ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหามลพิษ ปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัญหาการสูญส้ินความหลากหลายทางชีวภาพ และอืน่ๆอีกมากมาย 

เมื่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมให้ความส าคญักบัผลก าไรเป็นส าคญั และการไม่รวมตน้ทนุ

ส่ิงแวดลอ้ม หรือราคาตน้ทุนการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มในสินคา้และบริการ ท าให้ผูผ้ลิตไม่

สนใจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของผลิตภณัฑแ์ละบริการของตนเอง ภาระจึงตกไปสู่ชุมชนและ

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัญหาสาธารณะที่รัฐตอ้งเขา้มาจดัการ เช่นเดียวกบั ปัญหาขยะ โดยเฉพาะขยะ

พลาสติกทางทะเลเป็นอีกหน่ึงปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่ทัว่โลกให้ความส าคญั จากรายงานของ 

International Center on Nonviolent Conflict - ICNC (2563) พบว่า มีขยะพลาสติกจากทัว่โลก 12 

ลา้นตนัต่อปี ไหลลงสู่ทะเล หรือคิดเป็น 3% ของพลาสติกที่ถกูผลิตขึ้นมาบนโลก และจากผล

การศึกษาของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย หรือ TDRI (2563) พบว่าประเทศไทยมี

ปริมาณขยะทะเลมากเป็นล าดบัที่ 10 ของโลก ทั้งน้ีกว่า 80% ของขยะใตท้ะเล มาจากขยะบนบก ไม่

ว่าจะเป็นการทิ้งขยะตามบา้นเรือน ขยะจากเมือง ขยะในแม่น ้าคลอง โรงงานอุตสาหกรรม หรือ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซ่ึงประเภทวสัดุท่ีก่อให้เกิดขยะมากท่ีสุด คอื พลาสติกแผ่นบาง คิดเป็น 62% 

ของจ านวนช้ินขยะทั้งหมด (15,959 ช้ิน/วนั) รองลงมาคือพลาสติกแข็ง (15%, 3,861 ช้ิน/วนั) วสัดุ

ผา้และไฟเบอร์ (10%, 2,574 ช้ิน/วนั) ตามล าดบั (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง, 2563) จาก
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ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลที่เกิดขึ้นท าให้เกิดการต่ืนตวัในการลดการใชพ้ลาสติก และหาวิธีการ

จดัการขยะพลาสติกอยา่งเป็นระบบและครบวงจรโดยแนวทางที่ไดรั้บความนิยมและเป็นที่ยอมรับ

มากที่สุดคือ การไม่สร้างขยะใหม่เพ่ิม ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของ

นโยบายการขบัเคลื่อนประเทศดว้ยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-

Circular-Green Economy) มาปรับใช้ในการจดัการกบัปัญหาขยะพลาสติก แต่จากแนวโนม้ที่วิจยั

กรุงศรีไดค้าดการณ์ไวว่้า ปี 2564-2566 พบว่ายอดขายผลิตภณัฑพ์ลาสติกในประเทศมีแนวโนม้

เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2.0-3.0% ต่อปี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความตอ้งการบริโภคพลาสติกที่เพ่ิมมากขึ้นสวน

ทางกบัเป้าหมายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อลด

ปริมาณการใชพ้ลาสติก จึงเกิดค าถามว่า การประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนใน

ภาคอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในปัจจุบนั สามารถลดการใชพ้ลาสติกและปัญหาขยะ

พลาสติกอยา่งยัง่ยืนไดจ้ริงหรือไม่ เป็นที่มาของงานวิจยัน้ีที่ตอ้งการคน้หาเคร่ืองมือในการประเมิน

ความยัง่ยืนของการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการน าแนวคิดการจดัการทรัพยากร

และของเสียที่มีลกัษณะเป็นวงจรต่อเน่ือง อาท ิ แนวคิดอพัไซเคิล (Upcycle) และแนวคิดอู่สู่อู่ 

(Cradle to Cradle) มาบูรณาการเพ่ือต่อยอดให้เกิดแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ย ัง่ยืนมากย่ิงขึ้น เป็น

กรอบแนวคิดในการประเมินการประยกุตใ์ช้เศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีประสิทธิผลดา้นเศรษฐกิจโดย

ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้มจนสามารถลดการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหามลพษิ 

และปัญหาขยะไดจ้ริง น าไปสู่ความยัง่ยืนของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยไดต่้อไป 

1.3 ค าถามการวิจัย 

1) แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดอู่สู่อู่ และแนวคิดอพัไซเคิล มีความ
เช่ือมโยงกนัอยา่งไร? 

2) กรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ย ัง่ยืนควรเป็นอยา่งไร? 

3) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกของ
ประเทศไทยมีความยัง่ยืนจริงหรือไม่? 

1.4 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดอู่สู่
อู่ และแนวคิดอพัไซเคิล และบูรณาการทั้ง 3 แนวคิดให้เป็นกรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่

ย ัง่ยืน 

2) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรม
พลาสติกของประเทศไทย 
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3) เพ่ือวิเคราะห์ความยัง่ยืนของการประยกุต์ใชแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ไดผ้ลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดอู่สู่อู่ และแนวคิด

อพัไซเคิล และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ย ัง่ยืน ให้สามารถประเมินความ

ยัง่ยืนของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย เป็น

ประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการ ภาครัฐ และผูบ้ริโภคในการเพ่ิมองค์ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจ

หมุนเวียนที่ย ัง่ยืน เกิดความตระหนักและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลด้าน

เศรษฐกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหา

มลพิษ และปัญหาขยะไดจ้ริง จนน าไปสู่ความยัง่ยืนของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย

ต่อไป 

1.6 ขอบเขตการวิจัย 

การวิจยัน้ีมุ่งศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจดัการทรัพยากรและของเสียที่มีลกัษณะเป็นวงกลม 

ไดแ้ก่ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดอู่สู่อู่ และแนวคิดอพัไซเคิล ซ่ึงมีหลกัการพ้ืนฐาน 3 ดา้น 

ไดแ้ก่ (1) การออกแบบระบบการผลิตและผลิตภณัฑท์ี่ปราศจากขยะและมลพิษ (2) รักษาวงจรชีวิต

ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบให้หมุนเวียนในระบบให้นานที่สุด และ (3) สามารถประยกุตใ์ชเ้ป็นโมเดล

ธุรกิจที่มีความยัง่ยืนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือก าหนดเป็นกรอบแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ย ัง่ยืน ส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการแสดงทรรศนะความยัง่ยืนของการ

ประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย โดยสามารถสรุป

ขอบเขตการวิจยัในแผนผงัดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที่ 1.1 แผนผงัขอบเขตการวิจยั โดยสังเขป 

1.7 นิยามค าศัพท์ 

1) แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ียั่งยืน (Sustainable Circular Economy) 

หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่มีการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดอู่สู่อู่ และแนวคิดอพั

ไซเคิล เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนทีค่รอบคลุมทุกภาคส่วนตั้งแต่ตน้ทางอยา่งกระบวนการผลิตที่มีการ

ออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาใชห้มุนเวียน ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างสารอาหารให้กบั

การผลิตคร้ังต่อไป ผลิตภณัฑท์ี่ผ่านการใชง้านแลว้สามารถแยกส่วนระหว่างวสัดุที่เป็นชีวภาพและ

เทคนิคออกจากกนัได ้เพื่อให้สามารถน าเขา้สู่วงจรการผลิตอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ลดทอนคุณภาพ

และมูลค่าของวตัถุดิบตั้งตน้ ไม่ก่อมลพิษและไม่สร้างขยะ เนน้การใชพ้ลงังานหมุนเวียน เป็นระบบ

เศรษฐกิจที่มีประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สามารถน าไปใช้เป็นโมเดลธุรกิจและขับเคลื่อน

นวตักรรมที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจที่สร้างคุณประโยชน์และมอบก าไรให้กับ

ระบบนิเวศและสังคม 

2) แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หมายถึง ระบบ

เศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นทางอย่างกระบวนการผลิตท่ีมีการออกแบบให้น า

ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัมาใชใ้ห้นอ้ยที่สุด ไปจนถึงผูบ้ริโภคและระบบการจดัการ
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ของเสีย ที่สร้างคุณค่าและหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบให้นานที่สุด ผ่านการ

หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ืองในระบบปิดโดยปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้นอ้ยที่สุด เนน้การ

ใชพ้ลงังานหมุนเวียนที่สะอาดเพ่ือสร้างตน้ทุนดา้นสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

3) แนวคิดอู่สู่อู่ (Cradle to Cradle) หมายถึง ระบบการผลิตและผลิตภณัฑ์

ที่ถูกออกแบบให้ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างสารอาหารให้กบัการผลิตคร้ังต่อไป ผลิตภณัฑท์ี่

ผ่านการใช้งานแลว้สามารถแยกส่วนระหว่างวสัดุที่เป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกนัได ้เพื่อให้

สามารถน าเขา้สู่กระบวนการผลิตอีกคร้ังโดยไม่ลดทอดคุณสมบติัของวตัถุดิบตั้งตน้ ไม่ก่อมลพิษ

และไม่สร้างขยะ เน้นการใช้พลงังานหมุนเวียน ให้ความเคารพต่อชุมชนทอ้งถิ่นและระบบนิเวศ 

โดยถือหลกัการผลิตที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเป็นตน้แบบ เพราะธรรมชาติไม่รู้จกัขยะ ของเหลือจาก

ส่ิงมีชีวิตหน่ึงจะเป็นอาหารหรือวตัถุดิบให้แก่อีกชีวิตหน่ึงเสมอ ถ่ายทอดต่อกนัหมุนเวียนเป็นวฏั

จกัรใชไ้ปไดอ้ยา่งยัง่ยืน 

4) แนวคิดอัพไซเคิล (Upcycle) หมายถึง การออกแบบให้วสัดุสามารถ

หมุนเวียนใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไม่รู้จบ โดยไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวัสดุดั้ งเดิม 

สามารถเขา้สู่วงจรการผลิตโดยไม่ก่อมลพิษและของเสีย เป็นการสร้างผลกระทบทางบวกท่ีสามารถ

ขบัเคลื่อนการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจที่สร้างคุณประโยชน์และมอบก าไรให้กบัระบบนิเวศ

และสังคมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

5) ประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Effectiveness) หมายถึง ระบบการ

ผลิตที่ท าในส่ิงที่ถูกต้อง ประยุกต์ใช้ในระบบการผลิตที่เป็นวงจรปิดเท่านั้น เป็นการมุ่งพฒันา

คุณภาพผลิตภณัฑท์ี่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้สังคมมนุษยอ์ยู่

ไดโ้ดยมีรอยเทา้นิเวศเป็นบวก  

6) ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) หมายถึง ระบบการ

ผลิตที่ท าให้ถูกตอ้ง สามารถประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้งระบบการผลิตที่เป็นวงจรเปิดและวงจรปิด เป็นการมุ่ง

พฒันาประสิทธิภาพดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม โดยการลดการใช้ทรัพยากร ลดการสูญเสีย ลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในขณะที่ยงัคงรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคมิให้ลดนอ้ยถอยลง  

 



 

บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 

 วิวัฒนาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน  
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีหลากหลายรวมกัน Thibaut 

Wautelet. 2018 ไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในปัจจุบนั 

ไดแ้ก่ เศรษฐกิจตามผลงาน (Performance Economy) และ เศรษฐกิจสีน ้ าเงิน (Blue Economy) ซ่ึง

เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคญักบัโมเดลทางธุรกิจ, อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Industrial Ecology) และ อู่

สู่อู่ (Cradle to Cradle) ให้ความส าคญักบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ การลอกเลียนแบบธรรมชาติ 

(Biomimicry) ให้ความส าคญักบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ดงัแสดงไดต้ามภาพที่ 2.1   

 

ภาพที่ 2.1 รวมแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย Thibaut Wautelet (2018) 
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เศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นยากท่ีจะบอกไดว่้าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่และใครเป็นผูค้น้คิด เพราะ

แนวความคิดแบบวงกลม หรือการหมุนวนเป็นวงจรมีรากลึกในทางประวตัิศาสตร์และปรัชญา

หลายส านัก หากสังเกตส่ิงต่างๆในธรรมชาติจะพบว่าแทบทุกส่ิงล้วนหมุนเวียนเป็นวฏัจกัร เป็น

วงรอบ ถ่ายทอด เปลี่ยนผ่าน สอดประสานกนัอยา่งลงตวั ของเสียจากส่ิงหน่ึงกลายเป็นอาหารให้กบั

อีกส่ิงหน่ึง แร่ธาตุและพลงังานถูกถ่ายทอดและหมุนวนกลบัมาใช้ไดใ้หม่ไม่มีที่ส้ินสุด ซ่ึงที่มาท่ี

ใกล้เคียงที่สุดคือในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ที่สถาปนิก Walter Stahel ผู ้ประดิษฐ์ค าว่า อู่ สู่อู่  

(Cradle to Cradle) ที่น าเสนอวิสัยทัศน์ของ เศรษฐกิจวงจรปิด (Economy in Loops) ที่เน้นการยืด

อายุการใช้งานของผลิตภณัฑ ์การประหยดัทรัพยากร และลดการเกิดของเสียจากการผลิต จึงท าให้ 

แนวคิดของอู่สู่อู่และเศรษฐกิจหมุนเวียน มีความคลา้ยคลึงกนั  คือ เน้นการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่จะ

ไม่สร้างของเสีย หรือเนน้การใชพ้ลงังานหมุนเวียน และให้ความเคารพต่อชุมชนทอ้งถิ่นและระบบ

นิเวศ เพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูธรรมชาติให้กลบัคืนมา แต่มีขอ้แตกต่างท่ี แนวคิดจากอู่สู่อู่ไม่ไดเ้ป็น

วงกลมที่เป็นวงจรปิด (Closed Loops) แต่เป็นลกัษณะเกลียว (Spiral) ที่มีทิศทางหมุนเติบโตขึ้นไป 

มูลนิธิเอเลน แมค อาร์เธอร์ (Ellen MacArthur Foundation: EMF) (2015) ได้สรุปแผนผงั

ของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยปรับมาจากแผนผงัแนวคิดอู่สู่อู่ของ William MacDonough และ 

Michael Braungart ที่มีการแยกวงจรทางชีวภาพและวงจรทางเทคนิคออกจากกนัเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรและของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงถือไดว่้าเป็นการวิวฒันาการควบรวม 2 แนวคิดเขา้

ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ และปัจจุบันแผนผงัน้ีได้ถูกน ามาอา้งอิงถึงหลกัการของแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนอย่างแพร่หลาย เน่ืองจาก มูลนิธิเอเลน แมค อาร์เธอร์ ถือไดว่้าเป็นองค์กรที่มีบทบาท

ส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่ภาคธุรกิจ รวมถึงการผลกัดนันโยบายและการขยาย

องคค์วามรู้และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงชุมชนการศึกษาในเร่ืองน้ี 
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ภาพที่ 2.2 แผนผงัรวมแนวคิดอู่สู่อู่และเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย Ellen MacArthur Foundation  

จากแผนผงัของมูลนิธิเอเลน แมค อาร์เธอร์ ภาพที่ 2.2 แสดงให้เห็นถึงหลกัการส าคญัของ

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได ้3 หลกัการ ดงัน้ี  

1) รักษาและเสริมทุนธรรมชาติ (Preserve and Enhance Natural Capital) ดว้ยการใช้

ทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้นอ้ยที่สุด เพ่ิมการใชท้รัพยากรหมุนเวียนและพลงังานทดแทน 

2) ใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimize Resource Yields) ดว้ยการรักษาและสร้าง

คุณค่าของทรัพยากรในระบบและหมุนเวียนให้นานที่สุดทั้งวงจรชีววิทยาและวงจรทางเทคนิค เช่น 

การใชซ้ ้า การใชใ้นวตัถุประสงค์ใหม่ การน ามาผลิตให้เหมือนใหม่ และการรีไซเคิล เป็นตน้ 

3) รักษาประสิทธิผลของระบบ (Foster System Effectiveness) ดว้ยการลดการปลดปลอ่ย

ของเสียออกจากระบบให้นอ้ยที่สุด  

สรุป หลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ ใชท้รัพยากรจากธรรมชาติที่มีจ ากดัให้นอ้ยที่สุด 

สร้างคุณค่าและหมุนเวียนการใชท้รัพยากรที่มีอยูใ่นระบบให้มากที่สุด และปลดปล่อยของเสียออก

จากระบบให้นอ้ยที่สุด (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, 2564) 

 



9 

เศรษฐกิจหมุนเวียน จึงหมายถึง ระบบอุตสาหกรรมที่วางแผนและออกแบบมาเพ่ือคืน

สภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วสัดุต่างๆ ในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์ แทนที่จะทิ้งไปเป็นขยะเมื่อส้ินสุดการ

บริโภค โดยจะน าวสัดุที่เป็นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑเ์หล่านั้นกลบัมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียน

เป็นวงจรต่อเน่ือง โดยไม่มีของเสีย นอกจากน้ี ยงัมุ่งเนน้การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และสร้าง

ความสมดุลในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใชง้านใหม่ ควบคู่ไปกบัการสร้างระบบและการ

ออกแบบทีม่ีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบภายนอกเชิงลบ เราจึงมกัเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้

พลงังานทดแทน หรือขจดัการใชเ้คมีภณัฑท์ี่เป็นพิษ ซ่ึงเป็นอุปสรรคของการน าวสัดุต่าง ๆ มาใชอ้ีก

คร้ังรวมไปถึงการออกแบบวสัดุ ผลิตภณัฑ ์ระบบ และโมเดลทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ท่ีตอ้งต่างไป

จากเดิมเพื่อท าให้เกิดนวตักรรม ในขณะที่ Linear Economy หรือเศรษฐกิจเส้นตรง จะมีการดึง

ทรัพยากรธรรมชาติออกมาใชใ้นจ านวนมหาศาลก่อนจะน าทรัพยากรเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการ

ผลิต ขายให้ลูกคา้ไดน้ าไปใชง้าน ซ่ึงเมื่อผลิตภณัฑห์มดประโยชน์แลว้ก็ทิ้ง กลายเป็นขยะไป (ภทัรา

พร แยม้ละออ, 2561) ส าหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรั้บจากการผลกัดนัเศรษฐกิจหมุนเวียน 

นอกจากจะส่งผลกระทบเชิงบวก ต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ยงัช่วยในเร่ืองของการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขนัรวมไปถึงการจา้งงานที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ

ในอุตสาหกรรมที่พึ่งพาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจดัการขยะและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 

ส าหรับภาคธุรกิจ กระบวนการผลิตภายใตแ้นวคิดดงักล่าวจะช่วย ลดตน้ทุนและเพ่ิมรายไดจ้าก

เทคโนโลยีที่ใชว้ตัถุดิบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งน้ี คณะกรรมการยโุรป ไดค้าดการณ์ว่าจะ

สามารถเพ่ิมผลผลิตไดร้้อยละ 30 ภายในปี 2030 ซ่ึงจะกระตุน้ GDP ของสหภาพยโุรปไดถ้ึง ร้อยละ 

1 อีกทั้งยงัสามารถลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและปริมาณก๊าซเรือนกระจก ประชากรมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

(ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนยข์อ้มูลหอการคา้ไทย, 2561) 

 การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไดรั้บการยอมรับเป็นอย่างสูง จนถูกยกระดบัให้เป็นมาตรฐาน

เพื่อรับรององคก์รที่มีการจดัการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการด าเนินการธุรกิจแบบกา้ว

หนา้ที่เช่ือมโยงดา้นส่ิงแวดลอ้มที่เนน้การใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่าสูงสุด โดยให้ความส าคญัตลอด

วงจรอายุผลิตภัณฑ์ซ่ึงเร่ิมต้นตั้ งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วัตถุดิบ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือตัวบรรจุภัณฑ์ไม่ให้สร้างผลกระทบด้านลบต่อทั้งสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy BS 8001:2017 ถูกก าหนดขึ้นโดย

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution หรือ BSI) ซ่ึงเป็นมาตรฐานใหม่ถูก

ประกาศใชเ้มื่อ เดือนพฤษภาคม 2017 ถือเป็นมาตรฐานดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียนฉบบัแรกของโลก 
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BS 8001 :  2017  Framework for implementing the principles of the circular economy in 

organizations Guide หรือ แนวทางการประยุกต์ใช้หลักเกณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร 

สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดก้บัองคก์รทุกประเภท ทุกขนาด โดยมีภาพรวมของมาตรฐานดงัน้ี 

ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปภาพรวมมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy BS 8001:2017 

คุณลักษณะ รายละเอียด 

1. ช่ือมาตรฐาน BS 8001:2017 Framework for implementing the principles 

of the circular economy in organizations 

2. หน่วยงานที่ให้การรับรอง British Standards Institution (BSI) 

3. ระดบัการรับรองมาตรฐาน ระดบัองคก์ร, Guide 

4. ปีที่เร่ิมให้การรับรอง 2017 

5. หลกัเกณฑส์ าคญัในการ

รับรอง 

1) System Thinking: การคิดเชิงระบบ เขา้ใจถึงผลกระทบใน

วงกวา้งที่เกิดจากกิจกรรมขององคก์ร 

2) Innovation: การพัฒนานวัตกรรม อยา่งต่อเน่ืองโดย

ค านึงถึงการใชท้รัพยากรอยา่งยัง่ยืน 

3) Stewardship: การดูแลรับผิดชอบ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม

และส่ิงแวดลอ้ม มกีารจดัการต่อผลกระทบทางตรงและ

ทางออ้มที่เกิดจากการตดัสินใจและกิจกรรมขององคก์ร 

4) Collaboration: การมีความร่วมมือ กบัภายในและ

ภายนอกองคก์รเพื่อรักษาผลประโยชน์และสร้างมูลค่าทาง

ธุรกิจร่วมกนั 

5) Value Optimize: คุณค่าที่เหมาะสม การออกแบบ การ

ผลิต การเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์ส่วนประกอบ และวตัถุดิบให้

เกิดมูลค่าและการใชป้ระโยชน์สูงสุด 

6) Transparency: ความโปร่งใส การเผยแพร่ขอ้มูล และเปิด

กวา้งในการตดัสินใจต่อกิจกรรมต่างๆที่ส่งผลต่อ

ความสามารถในการเปลี่ยนไปใชรู้ปแบบการท างานที่ย ัง่ยืน

และเป็นวงกลมและเต็มใจที่จะส่ือสารในลกัษณะที่ชดัเจน

ถูกตอ้งตรงเวลาซ่ือสัตยแ์ละครบถว้น 
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คุณลักษณะ รายละเอียด 

6. เคร่ืองหมาย (Logo) ไม่ม ี

7. ตวัอยา่งผลิตภณัฑ/์องคก์ร ที่

ผ่านการรับรอง 

1) องค์กรในประเทศไทย 

2020 - บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั ประกอบกิจการ

เก่ียวกบัการผลิตผลิตภณัฑปิ์โตรเคมี และเคมีภณัฑ ์โดย

โครงการที่ใช้ในการน าเสนอเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน CE 

คือ โครงการ “Upcycling the Oceans, Thailand” 

2) องค์กรในต่างประเทศ 

2018 - ECOVE Environment Corporation ประเทศใตห้วนั 

ประกอบกิจการเก่ียวกบั พลงังานจากขยะ การจดัการขยะ การ

เพ่ิมประสิทธิภาพของวงจรทรัพยากร  

 

ถึงแมเ้ศรษฐกิจหมุนเวียนจะเป็นความหวงัของการรักษาทรัพยากรของโลก แต่การน าไป

ปฏิบติันั้นท าให้พบความจริงอีกดา้นหน่ึง เมื่อของเสียกลายเป็นทรัพยากร (การหมุนเวียนของเสียใน

วงจรการผลิตกลบัไปใช้ใหม่ ท าให้มีการสกดัวสัดุจากธรรมชาติน้อยลง) แต่เศรษฐกิจหมุนเวียน

กลบัเปิดโอกาสให้บริษทัผูผ้ลิตโทรศพัท์มือถือและคอมพิวเตอร์ที่มียอดขายมากที่สุดในโลกไดรั้บ

การรับรองมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคเพลิดเพลินกบัการซ้ือสินคา้ของบริษทั

โดยปราศจากความรู้สึกผิด เป็นการสนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่มากขึ้นดว้ยการออกแบบสินคา้

ให้มีช่วงอายุการใช้งานส้ัน ให้ผูบ้ริโภคต้องซ้ือใหม่เร่ือยๆ นอกจากน้ีการจัดการของเสียตาม

แนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัของเสียจนเกิดการแยง่ชิงของเสียในตลาด

ทั้งระดบัทอ้งถิ่น ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ เป็นการกระตุน้ให้เกิดของเสียมากย่ิงขึ้น และที่

ซับซ้อนย่ิงกว่านั้นคือเป็นการเพ่ิมของเสียของของเสีย หรือ Secondary Waste (EU Secondary 

Waste เพ่ิมขึ้นมากกว่า 25% ระหว่างปี 2010-2016) Zero Waste จึงเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเพราะ

เศรษฐกิจหมุนเวียนไม่มีทางที่จะท าให้เกิดการใชซ้ ้า และรีไซเคิลได ้100% เศรษฐกิจหมุนเวียนควร

เป็นการป้องกนัการเกิดของเสียมากกว่าการสนบัสนุนให้เกิดการรีไซเคิล แต่ความเป็นจริงแลว้กลบั

ตรงกนัขา้มเพราะของเสียท าให้บริษทัมีก าไรเช่นเดียวกบัการเพ่ิมการผลิตและการบริโภค จึงท าให้

การหลีกเลี่ยงการเกิดของเสียกลายเป็นไม่ส่งผลประโยชน์ใดๆต่อบริษทั ภาระจึงตกไปเป็นของ

หน่วยงานรัฐที่ตอ้งน างบประมาณออกมาเพื่อสนับสนุนให้เกิดการป้องกนัการเกิดของเสีย (Vera 

Weghmann, 2020) เมื่อ เศรษฐกิจหมุนเ วียนผลักดันให้ เกิดความต้องการของตลาดสูงขึ้ น 

ภาคอุตสาหกรรมยอ่มมีการเพ่ิมก าลงัการผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด ส่งผลให้มีการ
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ใชท้รัพยากรและเกิดของเสียมากย่ิงขึ้น และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มในระหว่างการผลิต ท า

ให้การประยุกตใ์ช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเพียงการสนับสนุนแค่ดา้นเศรษฐกิจทุนนิยม โดยละเลย

ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมไป จนไม่เกิดความยัง่ยืนอย่างที่คาดหวังไว้  ซ่ึงสอดคล้องกับผล

การศึกษาตัวแบบ System Dynamics ของ Pard Teekasap (2017)  ที่จ าลองผลตอบแทนทางด้าน

เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ 

พบว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ไดช่้วยลดการปล่อยมลพิษแต่กลบัเป็นการเพ่ิมการปล่อยมลพิษมากขึ้น

กว่าการด าเนินกิจการแบบดั้งเดิม ในขณะท่ีบริษทัฯจะไดรั้บผลตอบแทนทางเศรษฐกิจน้อยเฉพาะ

ในช่วงแรกของการประยกุตใ์ชแ้ต่จะคืนทุนและมีผลก าไรสูงในระยะยาวเน่ืองจากมีผลผลิตเพ่ิมมาก

ขึ้นจากการใชท้รัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  

การน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและการผลิต นั้ น 

ผูป้ระกอบการมกัจะเลือกเอาเฉพาะบางส่วนของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เหมาะสมกบัองคก์รมาปรับ

ใช ้นัน่คือ “การรีไซเคิล” ซ่ึงเป็นการท าของเสียให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้

ย่ิงเกิดการสร้างของเสีย เพ่ือให้ธุรกิจมีก าไร ดงันั้นหากใช้กลไกการตลาดตามระบบเศรษฐกิจทุน

นิยมมาขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียว จะท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเคร่ืองมือของการฟอกเขียว 

(Green Washing) เพื่อให้ธุรกิจสามารถท าก าไรไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยไม่สามารถลดการใชท้รัพยากร

และของเสียไดจ้ริง ดงันั้นการจะท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมีความยัง่ยืนมากย่ิงขึ้นตอ้งอาศยัร่วมมือ

ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ ภาครัฐ และผูบ้ริโภค โดยเฉพาะภาครัฐที่ต้องเข้ามามี

บทบาทมากย่ิงขึ้นไม่เพียงแค่ให้นโยบายสนับสนุนแต่ตอ้งมีการควบคุมและบริหารจดัการให้แนว

ทางการพฒันาเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นไปในทิศทางที่ถูกที่ควร เพื่อให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากร 

มลพิษ และของเสีย ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลตามเป้าหมายของการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียน 

การที่ประเทศไทยจะสามารถปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนท่ียัง่ยืนได้นั้น ต้องผ่าน

อุปสรรคดา้นต่างๆให้ไดเ้สียก่อน เพราะการจะเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนไดน้ั้น ถือเป็นการ

เปลี่ยนแปลงนวตักรรมอย่างพลิกผนั (Disruptive Innovation Change) เพราะตอ้งมีการสร้างความ

แปลกใหม่ของโมเดลธุรกิจและการออกแบบผลิตภณัฑ์ ซ่ึงเป็นความทา้ทายอย่างมากในการน าไป

ปฏิบตัิให้เกิดผลส าเร็จไดจ้ริง โครงสร้างทางทฤษฎีที่เป็นอุปสรรคของเศรษฐกิจหมุนเวียน ไดแ้ก่  

1) อุปสรรคดา้นการเงิน มีค่าการลงทุนและค่าด าเนินการสูง เน่ืองจากตอ้ง
มีการคิดคน้โมเดลธุรกิจและผลิตภณัฑใ์หม่ที่เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงตอ้งอาศยั

นกัออกแบบ นกัวิจยัและพฒันาที่มีความเช่ียวชาญและความคิดสร้างสรรค ์รวมทั้งแรงงานท่ีมีฝีมือ

ในการผลิต ความคุม้ค่าต่อการลงทุน ความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น และระยะเวลาคืนทุนนาน หลายบริษทั

ยงัคงมีเป้าหมายและระบบการประเมินการลงทุนที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าระยะส้ัน ในขณะที่
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เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการสร้างมูลค่าระยะยาว และการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนที่มีจ ากดั โดยเฉพาะ

โมเดลธุรกิจเช่าซ้ือที่ตอ้งมีเงินทุนระยะยาวรองรับ 

2) อุปสรรคดา้นเทคโนโลยี ระดบัการพฒันาเทคโนโลยีอาจยงัไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น เทคโนโลยีส าหรับการผลิตอุปกรณ์ที่มี

ความซับซ้อนอย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถแยกช้ินส่วนออกมารีไซเคิลได้หมดหรือ

สามารถซ่อมแซมไดง้่าย กระบวนการผลิตยงัไม่ไดคุ้ณภาพที่ดีพอส าหรับการท าให้ผลิตภณัฑท์ี่ใช้

แล้วสามารถฟ้ืนฟูหรือรีไซเคิลให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกคร้ัง มีการใช้พลังงานใน

กระบวนการผลิตจ านวนมาก รวมทั้งความขดัแยง้ระหว่างขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑแ์ละการรีไซเคิล 

3) อุปสรรคดา้นการด าเนินธุรกิจ มีความทา้ทายเร่ืองโครงสร้างองค์กรที่
ต้องมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือให้สามารถรองรับแนวทางการด าเนินธุรกิจแบบใหม่ เช่น ต้องเพ่ิม

หน่วยงานโลจิสติกส์ที่รับกลบั/ส่งคืนสินคา้ใช้แลว้ เป็นต้น ขาดบุคคลากรที่มีความเช่ียวชาญ ที่

สามารถออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑต์ามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน 

4) อุปสรรคดา้นตลาด ผูบ้ริโภคขาดความกระตือรือร้นและความสนใจใน
สินค้าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ความต้องการและทางเลือกของผลิตภัณฑ์และบริการตามแบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนยงัมีน้อย และบางอย่างยงัมีราคาสูง ขาดแรงจูงใจในธุรกิจ ภาครัฐยงัไม่มีการ

สนบัสนุน บริษทัตอ้งลงทุนเองในช่วงปรับเปลี่ยนสู่แนวทางธุรกิจแบบหมุนเวียน สถานการณ์ตลาด

อาจท าให้ราคาวตัถุดิบมีความผนัผวน ท าให้ตน้ทุนวตัถุดิบขั้นแรกถูกกว่าวตัถุดิบขั้นสองที่เกิดจาก

การหมุนเวียน ส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขนัในตลาดได ้

5) อุปสรรคดา้นกฎหมายและมาตรฐาน ยงัไม่มีมาตรฐานและกฎหมายใน
ประเทศรองรับ และอาจเกิดความขัดแย้งระหว่างกฎหมายปัจจุบันและแนวทางของเศรษฐกิจ

หมุนเวียนได ้

6) อุปสรรคดา้นความรู้ ยงัขาดความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ียัง่ยืน
การออกแบบผลิตภณัฑ์และโมเดลธุรกิจที่รองรับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความซับซ้อน ขาด

ตวัช้ีวดัประสิทธิผลของการหมุนเวียน 

7) อุปสรรคด้านวฒันธรรม  ค่านิยมในการใช้ GDP เป็นตัววดัผลส าเร็จ

ทางดา้นเศรษฐกิจ ที่ไม่ไดค้  านึงถึงความส าเร็จทางดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ระบบทุนนิยม

ยงัไม่สนใจพฒันาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมากพอ 

8) อุปสรรคดา้นการยอมรับ ยงัตอ้งปรับทศันคติเพื่อให้เกิดการยอมรับจาก
สังคมอีกมาก หลายส่วนงานยงัขาดความสนใจ และกลวัการเปลี่ยนแปลง ท าให้ยงัไม่มีการยอมรับ
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หรือเต็มใจที่จะรับความเส่ียง ธุรกิจมากมายพ่ึงพาพนัธมิตรเก่าที่เขม้แข็งอยู่แลว้ ท าให้ยากต่อการ

สร้างพนัธมิตรใหม่ในการด าเนินธุรกิจตามแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 

 

ภาพที่ 2.3 แผนภาพแสดงระดบัอุปสรรคดา้นต่างๆต่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 

ภาพที่ 2.3 อธิบายแนวคิดและการวิเคราะห์อุปสรรคในระดับต่างๆ โดยอุปสรรคที่อยู่ใน

ศูนยก์ลางของแผนภาพแสดงถึงการเป็นอุปสรรคในระดบัที่สามารถจดัการไดง้่าย เช่น อุปสรรค

ดา้นเทคโนโลยี สามารถแกไ้ขไดใ้นระดบัองคก์ร เป็นตน้ อุปสรรคย่ิงไกลจากศูนยก์ลางเท่าไหร่ ย่ิง

มีผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเขา้มาเก่ียวขอ้งมากขึ้น และย่ิงมีความยากที่ผูป้ระกอบการจะสามารถกา้วขา้ม

อุปสรรคไปไดด้ว้ยตนเอง จะเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น มีอุปสรรคใน

หลายระดบั จึงตอ้งการความร่วมมือของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และผูบ้ริโภค การเปลี่ยนแปลงตอ้งมา

จากทั้งการสนับสนุนเชิงนโยบายของภาครัฐ (Top Down) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของภาค

ธุรกิจและผูบ้ริโภค (Bottom up) นอกจากน้ี ขอ้มูลและความรู้ความเขา้ใจ การยอมรับเป็นส่ิงส าคญั

ในการเปลี่ยนเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนน้ี 

  

การยอมรับ

วฒันธรรม

ความรู้

กฎหมายและมาตรฐาน

ตลาด

การเงิน, 

เทคโนโลย,ี  

การด าเนินธุรกจิ
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2.2 แนวคิดอู่สู่อู่ (Cradle to Cradle) 

 วิวัฒนาการแนวคิดอู่สู่อู่ 
“อู่สู่อู่” (Cradle to Cradle) ผูท้ี่ประดิษฐ์ค าน้ี เป็นคนแรก คือ Walter Stahel ในช่วงปลาย

ทศวรรษ 1970 ต่อมา Michael Braungart และ William McDonaugh ไดต้่อยอดแนวคิดอู่สู่อู่ ตกผลึก

เป็นแนวทางการปฏิบติัขึ้นมา เผยแพร่เป็นหนงัสือ ช่ือ “Cradle to Cradle – Remaking the Way We 

Things” ตีพิมพเ์มื่อปี 2002 โดยเสนอแนวทางการเปลี่ยนวิธีการผลิตผลิตภณัฑข์องระบบ

อุตสาหกรรมที่ถูกออกแบบ เป็นเส้นตรง ที่เรียกว่า “จากอู่สู่สุสาน” (Cradle to Grave) ท่ีเร่ิมตน้จาก

การสกดัวตัถุดิบจากแหล่งก าเนิด (Cradle) ขึ้นรูปเป็นผลิตภณัฑ ์ ขาย และทา้ยที่สุดก็จะถูกทิ้งไปใน

สุสาน (Grave) รูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ซ่ึงโดยทัว่ไป คือหลุมฝังกลบ หรือไม่ก็เตาเผาขยะ ให้เป็น 

“จากอู่สู่อู่” (Cradle to Cradle) ที่เนน้การออกแบบที่ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างสารอาหาร 

(Nutrient) ให้กบัการการผลิตคร้ังต่อไปแทน เปรียบเทียบเป็น “ของเสียเท่ากบัอาหาร” (Waste 

equals Food) โดยแบ่งเป็น สารอาหารทางชีววิทยา (Biological Nutrient) ที่มีประโยชน์ต่อชีวมณฑล 

(Biosphere) ในวงจรชีววิทยา และ สารอาหารทางเทคนิค (Technical Nutrient) ที่มีประโยชน์ต่อเทค

โนมณฑล (Technosphere) ในวงจรของอุตสาหกรรม ดงันั้นการออกแบบตั้งแต่เร่ิมตน้ผลิตภณัฑ์

ตอ้งสามารถท าให้ผลิตภณัฑท์ี่ผ่านการใชง้านแลว้สามารถแยกส่วนระหว่างสารอาหารที่เป็นชีวภาพ

และเทคนิคออกจากกนัได ้เพ่ือให้สามารถน าเขา้สู่กระบวนการผลิตอีกคร้ังโดยไม่ลดทอดคุณสมบติั

ของวตัถุดิบตั้งตน้ (Cradle) ส าหรับเทคโนมณฑล และไม่กอ่มลพิษท่ีท าลายชีวมณฑล วิธีการน้ีเรียก

อีกอยา่งว่าการ อพัไซเคิล (Upcycle)  

 

ภาพที่ 2.4 หลกัการของแนวคิดอู่สู่อู่ ที่มา EPEA  
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 สารอาหารทางชีววิทยา คือ วสัดุหรือผลิตภณัฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถกลบัคืนสู่

วงจรชีววิทยา หมายความว่าวสัดุเหล่าน้ีสามารถถูกจุรินทรียใ์นดินหรือสัตวช์นิดอื่นกินเป็นอาหาร

ได ้บรรจุภณัฑส่์วนใหญ่ สามารถที่จะออกแบบให้เป็นสารอาหารทางชีววิทยาได ้หรือที่เราเรียกว่า 

ผลิตภณัฑแ์ห่งการบริโภค แนวคิดน้ีก็คือวสัดุท่ีถูกออกแบบมาให้สามารถที่จะท้ิงขวา้งลงพ้ืนไปได ้

หรือว่าทิ้งลงในกองปุ๋ ยหมกัเพ่ือให้มนัย่อยสลายไปไดภ้ายหลงัจากที่ใช้แลว้ เป็นการคืนสารอาหาร

กลบัสู่ดินหรือทิ้งไวใ้ห้บริโภคนั่นเอง สบู่กบัผลิตภณัฑ์ท าความสะอาด อาจถูกออกแบบเพ่ือเป็น

สารอาหารทางชีววิทยาได้เช่นกนั และเมื่อถูกซะลา้งมนัลงท่อน ้ าให้ไหลผ่านพ้ืนที่ชุ่มน ้ าเมื่อวดั

คุณภาพน ้า จะไดน้ ้าสะอาดพอๆกนัหรือสะอาดมากกว่าน ้าที่เขา้ไปในกระบวนการผลิตของโรงงาน 

สารอาหารทางเทคนิค คือ วสัดุหรือผลิตภณัฑท์ี่ออกแบบมาเพื่อให้กลบัเขา้ไปในวงจรทาง

เทคนิค เขา้ไปในการสันดาปทางอุตสาหกรรมอีกคร้ัง ตวัอยา่ง เช่น เคร่ืองรับโทรทศัน์ ที่มีสารหรือ

วสัดุหลายตวัที่เป็นสารอาหารอนัมีค่าส าหรับอุตสาหกรรมที่อาจสูญเสียไปเมื่อตอนที่โทรทศัน์ถูก

ทิ้งลงหลุมฝังกลบ กล่องพลาสติกใส่คอมพิวเตอร์ ท่ีทนทานจะยงัคงวนเวียนกลายเป็นกล่องใส่

คอมพิวเตอร์ที่ทนทานต่อไป หรือเป็นสินค้าคุณภาพสูง เช่น ช้ินส่วนรถยนต์หรืออุปกรณ์ทาง

การแพทย ์แทนที่จะโดนดาวน์ไซเคิลลดชั้นไปเป็นฝ้ากนัเสียงหรือกระถางตน้ไม ้โลหะจะถูกน าไป

หลอมรวมกบัโลหะประเภทเดียวกนัเท่านั้น พลาสติกก็เช่นเดียวกนั เพ่ือคงไวซ่ึ้งคุณภาพชั้นสูงของ

มนั การแยกเหล่าน้ีออกมาจากสารอาหารทางชีวภาพจะท าให้ไดรั้บการอพัไซเคิล ซ่ึงหมายความว่า

สารเหล่าน้ีจะยงัคงไวซ่ึ้งความเป็นวสัดุคุณภาพสูงในวงจรการผลิตอนัเป็นวงจรปิดต่อไป 

แนวคิดอู่สู่อู่เปลี่ยนโครงสร้างระบบผลิตของสังคมมนุษย ์จากเส้นตรง ให้เป็นวงกลม เป็น

วงจรปิด ไม่สร้างขยะ ไม่ก่อมลพิษ โดยถือหลกัการผลิตท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติเป็นตน้แบบ เพราะ

ธรรมชาติไม่รู้จกัขยะ ของเหลือจากส่ิงมีชีวิตหน่ึงจะเป็นอาหารหรือวตัถุดิบให้แก่อีกชีวิตหน่ึงเสมอ 

ถ่ายทอดต่อกันหมุนเวียนกลับมาท่ีเดิมเป็นวฏัจักร ใช้ไปได้เร่ือยๆ อย่างยัง่ยืน “อู่สู่อู่” จึงไม่ใช่

กระบวนการรีไซเคิลแบบที่หลายคนคุน้เคยกัน ซ่ึงบ่อยคร้ังเป็นเพียงการแปรรูปวตัถุเหลือใช้ให้

กลายเป็นวสัดุอีกช้ินหน่ึง โดยไม่ไดห้มุนเวียนทั้งระบบผลิตเป็นวงจรปิด วสัดุช้ินใหม่ก็จะกลายเป็น

ขยะไปในที่สุด แต่อู่สู่อู่เป็นระบบไม่มีขยะ จึงพลิกระบบผลิตของเราโดยส้ินเชิง (สรณรัชฎ์ กาญจ

นะวณิชย,์ 2555) 

 การประยุกต์ใช้แนวคิดอู่สู่อู่ 
แนวคิดอู่สู่อู่ หรือ Cradle to Cradle (C2C) ถูกยกระดบัและพฒันาขึ้นเป็นมาตรฐานรับรอง

ให้กับสินค้าที่ได้รับการออกแบบด้วยแนวคิดดังกล่าว และให้การรับรองโดย Cradle to Cradle 

Products Innovation Institute โดยปัจจุบนัมีบริษทักว่า 200 บริษทัที่เขา้ร่วมกระบวนการออกแบบ

และผลิตสินคา้ให้เป็น C2C และมีผลิตภณัฑป์ระมาณ 670 ชนิดที่ไดรั้บตรารับรอง C2C แลว้ (C2C-
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Centre.com, 2564) ซ่ึงแสดงถึงความยัง่ยืนของการผลิตและวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มมากขึ้น 

ตารางที่ 2.2 ตารางสรุปภาพรวมมาตรฐานผลิตภณัฑ ์Cradle to Cradle 

คุณลักษณะ รายละเอียด 

1. ช่ือมาตรฐาน Cradle to Cradle Certified® 

2. หน่วยงานที่ให้การรับรอง Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) 

3. ระดบัการรับรองมาตรฐาน ระดบัผลิตภณัฑ,์ Eco-Label 

4. ปีที่เร่ิมให้การรับรอง 2010 

5. หลกัเกณฑส์ าคญัในการ

รับรอง 

1) Material health: คุณสมบตัิของวสัดุ (ความปลอดภยัทาง

เคมี และความสามารถในการยอ่ยสลาย)  

2) Material reutilization: ความสามารถในการน ากลบัมาใช้

ประโยชน์ไดใ้หม่  

3) Renewable energy and carbon management: พลงังาน

หมุนเวียนและการจดัการก๊าซเรือนกระจก 

4) Water stewardship: การดูแลจดัการน ้า 

5) Social fairness: ความเป็นธรรมทางสังคม   

6. เคร่ืองหมาย (Logo) 

 
7. ตวัอยา่ง ผลิตภณัฑ/์องคก์ร ที่

ผ่านการรับรอง 

1) ระดับ Platinum 

2020 - เส้ือผา้เดนิม รุ่น BELUGAบริษทั Rajby Textiles 

PVT Ltd ผลิตจากเส้นใยและกระบวนการที่ปลอดภยัต่อ

มนุษยแ์ละโลก ซ่ึงมีโครงการ “We Take it Back” ที่สามารถ

ติดตามผลการรีไซเคิลของผลิตภณัฑ ์
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คุณลักษณะ รายละเอียด 

2) ระดับ Gold 

2020- ส่ิงพิมพ ์Pureprint Gold เช่น หนงัสือ แมกกาซีน ที่

สามารถรีไซเคิลและหมกัท าปุ๋ ยได ้ของบริษทั Gugler 

GmbH 

3) ระดับ Silver 

2021- ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว Abyssinian Oil Skincare ที่ผลิต

จากสารสกดัธรรมชาติปราศจากส่วนผสมที่อนัตรายไม่มีไม

โครพลาสติก บรรจุภณัฑส์ามารถส่งคืนบริษทัฯ เพื่อท า

ความสะอาดและใชใ้หม่ ในโครงการ Return-Refill-Repeat 

ของบริษทั Beauty Kitchen UK Ltd 

4) ระดับ Bronze 

2021-เกา้อี้ท างาน SLAT Work Chair ของบริษทั 

DYNAMOBEL, S.A.ที่สามารถถอดและประกอบรีไซเคิล 

และซ่อมแซมหุ้มใหม่ไดง้่าย สามารถปรับระดบัต่างๆให้

เหมาะสมตามหลกัการยศาสตร์ได ้ 

5) ระดับ Basic 

2019-ประต ูLINEA SUPREME ของ riplex Acemar S.A.S.

ประตูมาตรฐานสามารถกนัเสียงและกนัไฟ 

 

ในทางทฤษฎีแนวคิดอู่สู่อู่และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกน าไปรวมเป็นเน้ือเดียวกนั แต่

ในทางปฏิบติันั้น ทั้ง 2 แนวคิด ยงัคงมีคุณลกัษณะเฉพาะที่แยกจากกนัอย่างชัดเจน ซ่ึงไดถู้กน ามา

ประยกุตใ์ชใ้นภาคอุตสาหกรรมและจดัท าเป็นมาตรฐาน ดงัจะเห็นไดว่้ามาตรฐาน C2C ตารางที่ 2.2 

และ BS 8001 CE ตารางที่ 2.1 มีการน าไปประยกุตใ์ชใ้นระดบัที่แตกต่างกนั โดยมาตรฐาน C2C จะ

รับรองระดบัผลิตภณัฑ์ โดยมุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภณัฑ์ที่มีความปลอดภยัต่อสุขภาพของมนุษย์

และส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ (1) ระดบัพ้ืนฐาน-Basic (2) ระดบัทองแดง-Bronze (3) 

ระดับเงิน-Silver (4) ระดับทอง-Gold และ (5) ระดับแพททินัม-Platinum เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่าน

มาตรฐานจะได้เคร่ืองหมายในแต่ละระดับที่ผ่านเกณฑ์และสามารถน าไปติดเป็นฉลากของ

ผลิตภณัฑไ์ด ้จึงถือไดว่้า มาตรฐาน C2C เป็นฉลากส่ิงแวดลอ้ม (Eco Label) ประเภทหน่ึง ในขณะที่

มาตรฐาน BS 8001:2017 CE  เป็นมาตรฐานระดับองค์กร มุ่งเน้นระบบการจัดการและพฒันา
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นวตักรรมที่ค  านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน เป็นแนวทางให้องค์กรน าหลักการเศรษฐกิจ

หมุนเวียนมาประยกุต์ใช ้โดยเป็นเพียงขอ้แนะน า (Guide) ที่ให้องคก์รน าไปปฏิบตัิโดยสมคัรใจ ยงั

ไม่ใช่ขอ้ก าหนด (Requirements) เช่นเดียวกบัมาตรฐานการรับรอง อาทิ ISO 9001 หรือ ISO 14001 

ดงันั้น BS 8001 จึงยงัไม่ใช่มาตรฐานส าหรับน าไปใช้ หรือน าไปพฒันาเป็นขอ้ก าหนดอา้งอิงเพื่อ

การรับรอง (Certification) และไม่สามารถน าไปใช้ติดบนฉลากของผลิตภณัฑ์ขององค์กรได้ และ

แมท้างทฤษฎีแนวคิดอู่สู่อู่จะเป็นแนวคิดที่มีมุมมองแบบองค์รวมที่ท าให้เกิดการพฒันานวตักรรม

ของผลิตภณัฑ์ที่มีความยัง่ยืน แต่ในทางปฏิบัติเพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ C2C 

กลับให้ความส าคญัแค่เพียงการพฒันาทางด้านคุณสมบัติวสัดุที่ปลอดภัยสามารถย่อยสลายหรือ

น ามาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เท่านั้น โดยละเลยความส าคัญของด้านอื่นๆ ได้แก่ แหล่งพลังงาน

หมุนเวียน, การดูแลจดัการน ้า และความเป็นธรรมทางสังคม ท าให้ความพยายามตามทฤษฎีของจาก

อู่สู่อู่ ที่จะท าให้เกิดประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Effectiveness) หรือ การท าให้ดีมากขึ้น เป็น

เพียงแค่ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) หรือการท าเลวนอ้ยลงเท่านั้น (Toxopeus, 

2015) 

2.3 แนวคิดอัพไซเคิล (Upcycle) 

 วิวัฒนาการแนวคิดอัพไซเคิล 

แนวคิดอพัไซเคิล (Upcycle) มีท่ีมาและวิวฒันาการเร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 เป็นตน้มา โดยเร่ิม 

Reiner Pilz  จาก Pilz GmbH & Co., บริษทัจากประเทศเยอรมนีที่ด าเนินกิจการเก่ียวกบัเทคโนโลยี

อตัโนมติั  โดยไดก้ล่าวถึงการอพัไซเคิล เป็นคร้ังแรก ในวารสาร SalvoNEWS มีผูส้ัมภาษณ์ คือ 

Thornton Kay สถาปนิกและผูอ้  านายการบริษทั Salvo ltd.  เขาไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการรีไซเคิล 

(Recycle) ในขณะนั้น ว่า “เป็นการดาวน์ไซเคิล (Downcycle) การที่พวกเขาทุบอิฐและท าลายทุกส่ิง

ทุกอยา่ง มนัคือการดาวน์ไซเคิล แต่ส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับเรา คือ อพัไซเคิล (Upcycle) ที่ของเก่าไดถู้ก

ท าให้มีมูลค่ามากขึ้นไม่ใช่ลดลง”  

 ในปี ค.ศ. 2002 William MacDonough นกัเคมี และทีมงานใน Environmental Protection 

Encouragement Agency (EPEA) แห่งประเทศเยอรมนี และ Michael Braungart สถาปนิกชาว

อเมริกา ไดก้ล่าวถึง อพัไซเคิล ในหนงัสือ Cradle to Cradle ซ่ึงเป็นหนงัสือที่กล่าวถึงโครงสร้างการ

ผลิตของสังคมมนุษย ์ที่เปลี่ยนจาก Cradle to Grave จากอู่สู่สุสาน เป็น Cradle to Cradle จากอู่สู่อู่ 

เพ่ือแสดงแนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือการพฒันาที่ย ัง่ยืน มีการให้นิยาม “ของเสียเท่ากบั

อาหาร” (Waste equals Food) โดยแบ่งเป็น สารอาหารทางชีววิทยา (Biological Nutrient) ที่มี

ประโยชน์ต่อชีวมณฑล (Biosphere) ในวงจรชีววิทยา และ สารอาหารทางเทคนิค (Technical 



20 

Nutrient) ที่มีประโยชน์ต่อเทคโนมณฑล (Technosphere) ในวงจรอุตสาหกรรม ดงันั้นการออกแบบ

ตั้งแต่เร่ิมตน้ผลิตภณัฑต์อ้งสามารถท าให้ผลิตภณัฑท์ี่ผ่านการใชง้านแลว้สามารถแยกส่วนระหว่าง

สารอาหารที่เป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกนัได ้ เพื่อให้สามารถน าเขา้สู่กระบวนการผลิตไดอ้ีก

คร้ังโดยไม่ลดทอดคุณสมบติัของวตัถุดิบตั้งตน้ และไมก่่อมลพิษที่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม วิธีการน้ีเรียก

อีกอยา่งว่าการ อพัไซเคิล (Upcycle) ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว่้า นิยามความหมายของอพัไซเคิล 

ของ William และ Michael คือ “การรีไซเคิลที่ไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวสัดุดั้งเดิม เป็นการ

ออกแบบให้วสัดุนั้นสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไดอ้ยา่งไม่รู้จบ” และต่อมาในปี ค.ศ. 2013 

William และ Michael ไดม้ีการตีพิมพห์นงัสืออกีเล่มที่เก่ียวกบัการอพัไซเคิลโดยเฉพาะซ่ึงเป็นการ

ต่อยอดแนวคิด Cradle to Cradle โดยใช้ช่ือหนงัสือ “The Upcycle: Beyond Sustainability-Designing 

for Abundance” โดยแนวคิดเก่ียวกบัการอพัไซเคิลในหนงัสือเล่มน้ีนั้นอยูเ่หนือแนวคิดจากอู่สู่อู่ ที่มี

การน าวสัดุมาใชซ้ ้าเป็นวงจร (Closed Loop) แนวคิดอพัไซเคิลใหม่น้ีไดเ้สนอให้ มนุษยส์ามารถ

ไดรั้บผลโดยรวมที่เป็นบวก (Net Positive Effect) โดยไดป้ฏิเสธแนวคิดการท าตวัเลวนอ้ยลง (Less 

Bad) ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใชพ้ลงังานให้นอ้ยลง ใชส้ารพิษนอ้ยลง หรือตดัตน้ไมใ้ห้นอ้ยลง การ

ตั้งเป้าหมาย “Zero” เช่น “Zero Wastes” “Zero Accidents” และ “Zero Emissions” นั้น เป็นการ

ยอมรับกลายๆว่าเรานั้นพยายามท าตวัให้เลวนอ้ยลง ดงันั้นเราตอ้งมุ่งมัน่ในการสร้างสรรคร์อยเทา้

นิเวศดา้นบวก (Positive Footprint) ให้กบัมนุษยใ์นรุ่นต่อๆไป โดยการอพัไซเคิล ซ่ึงเป็นการท าดี

มากขึ้น (More Good)  มีเป้าหมาย คือ ความหลากหลายที่สุขสวยงาม มีความปลอดภยั มีสุขภาพดี 

และโลกที่มอีากาศ น ้า ดิน และพลงังานที่สะอาดบริสุทธ์ิ ผูค้นมีความสุข มีความเท่าเทียมกนั และ

เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

ภาพที่ 2.5  กราฟแสดงการท าให้ดีมากขึ้น (More Good) กบัการท าให้เลวนอ้ยลง (Less Bad)  

ที่มา: Braungart และ McDonaugh (2013) 
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จากรูปกราฟเหนือเส้น 0% ก็คือ แนวคิดอพัไซเคิล เป็นการท าดีให้มากขึ้นไม่ใช่การท าเลว

ให้นอ้ยลง การท าเลวนอ้ยลงผลลพัธ์ที่ไดจ้ากความพยายามทั้งหมดคือเขา้ใกลศู้นย ์แต่การท่ีท าดีให้

มากขึ้นที่เร่ิมจากมากกว่าศูนยแ์ลว้นั้นจะย่ิงให้ค่าท่ีเป็นบวกมากขึ้นเร่ือยๆ เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมการ

พฒันาทางดา้นเศรษฐกิจที่ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม มนุษยส์ามารถท่ีจะมีชีวิตอยูไ่ดโ้ดยมีรอยเทา้นิเวศ

เป็นบวก เช่น ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย ์ท าน ้ าในกระบวนการผลิตให้สะอาดมากกว่าน ้ าขาเขา้

โรงงาน และบนหลงัคาตึกในเมืองก็เต็มไปดว้ยพืชผกัใบเขียวต่างๆ เป็นตน้ 

จิตวิญญาณของการอพัไซเคิลไม่ใช่แค่การท าให้วฏัจกัรชีวิตของวสัดุเป็นวงจรปิดเท่านั้น 

แต่ต้องมีผลกระทบเป็นบวก โดยต้องท าให้วัสดุที่ถูกน ามาเข้ากระบวนการผลิตใหม่ไม่มีการ

ปนเป้ือนสารที่เป็นพิษดว้ย ยกตวัอย่าง การน าขวดน ้ าพลาสติกมาท าเป็นเส้นใยผลิตเส้ือผา้ จะไม่

เป็นการอัพไซเคิล หากกระบวนการน้ีได้ท าให้พลาสติกที่เป็น food grade ไม่ใช่ food grade อีก

ต่อไป พลาสติกถูกเปลี่ยนเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่มีการเติมสารเคมีเป็นพิษ ยอ้มสี ตกแต่งลวดลาย 

เย็บซิปที่เป็นไนล่อนหรือโลหะเขา้ไปเพ่ือให้มีความสวยงาม ท าให้พลาสติกที่ดั้งเดิมเป็นวสัดุที่

สามารถน าไปรีไซเคิลได ้ถูกท าให้เสียคุณสมบตัิการรีไซเคิลไปเพราะถูกผสมกบัวสัดุอื่นๆ และ

ท้ายที่สุดก็อาจไปจบที่หลุมฝังกลบ แนวทางในการอัพไซเคิลพลาสติกให้เป็นเส้นใยสังเคราะห์ 

(Polyester) นั้น สามารถท าไดด้ว้ยการลา้งสารพิษและโลหะหนกั เช่น พลวง ออกจากเส้นใยโพลีเอ

สเตอร์ก่อน เพ่ือให้เส้นใยปราศจากสารพิษ จากนั้นยอ้มสีดว้ยสารเคมีที่สะอาด กระดุม เส้นดา้ย และ

ซิปที่ใช้ประกอบเป็นเส้ือผา้ควรท ามาจากโพลีเอสเตอร์เช่นเดียวกบัตวัเส้นใยผา้ เพ่ือให้ง่ายต่อการ

น าไปรีไซเคิลต่อไปได ้

แนวคิดอพัไซเคิลจะเกิดประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐศาสตร์ไดน้ั้น จะตอ้งถูกน าไปใช้เป็น

โมเดลธุรกิจและขับเคลื่อนนวัตกรรม ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่สร้าง

คุณประโยชน์ และมอบก าไรให้กบัระบบนิเวศและสังคม แนวคิดอัพไซเคิลของ  Braungart และ 

McDonaugh นั้นถือเป็นการมองการอพัไซเคิลที่มากกว่าเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มและจริยธรรม แต่เป็น

การน าเสนอแนวคิดทางเศรษฐกิจ ที่มีไอเดียในการท าในส่ิงที่ถูกตอ้ง สร้างสรรค์ส่ิงท่ีผูค้นตอ้งการ

โดยไม่สูญเสียส่ิงใดเลยในระหว่างทาง อีกทั้งยงัค านึงถึงสุขภาพและความสุขของสังคมดว้ย ดงันั้น

จึงสามารถสรุปความหมายของ อพัไซเคิล ตามแนวทางของ Braungart และ McDonaugh ได ้ดงัน้ี 

“อพัไซเคิล คือ การรีไซเคิลที่ไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวสัดุดั้งเดิม เป็นการออกแบบให้วสัดุ

นั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไม่รู้จบ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลท่ีไม่ก่อมลพิษ

ให้กบัระบบนิเวศ และสามารถขบัเคลื่อนการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจที่สร้างคุณประโยชน์

และมอบก าไรให้กบัระบบนิเวศและสังคมไดอ้ยา่งยัง่ยืน” 
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English Dictionary ของ OXFORD Lexico.com ได้ให้ความหมาย “Upcycle (verb) means 

Reuse (discarded objects or material) in such a way as to create a product of higher quality or value 

than the original.” แปลเป็นภาษาไทย ว่า “อัพไซเคิล (ค ากริยา) คือ การน าวสัดุหรือวตัถุที่ถูกทิ้ง

กลบัมาใช้ใหม่อีกคร้ังโดยสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมูลค่าท่ีสูงขึ้นกว่าของเดิม” ซ่ึง

ความหมายน้ีไดถู้กน าไปใช้อย่างแพร่หลายมากกว่าความหมายที่ Braungart และ McDonaugh ได้

ให้ไว ้เพราะสามารถเขา้ใจไดง้่ายและน าไปปฎิบตัิไดง้่ายมากกว่า 

อพัไซเคิลในประเทศไทยไดถู้กพูดถึงมากย่ิงขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา  รศ.ดร. สิงห์ 

อินทรชูโต หัวหนา้ศูนยส์ร้างสรรคก์ารออกแบบเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.

เกษตรศาสตร์ และ หัวหนา้คณะที่ปรึกษาศูนยวิ์จยัและนวตักรรมเพ่ือความยัง่ยืน (RISC by MQDC) 

เป็นบุคคลแรกๆที่มีการน าแนวคิดน้ีมาใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม และไดใ้ห้

ความหมายของการอพัไซเคิลในหนงัสือ “Upclying พฒันาเศษวสัดุอยา่งสร้างสรรค์” ว่า “Upcycling 

หมายถึง กระบวนการแปลงสภาพวสัดุเหลือใช้ หรือการท าให้วสัดุหรือผลิตภณัฑท์ี่ไม่สามารถใช้

งานตามหนา้ที่เดิมให้กลายเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ที่มีคุณภาพและมีมลูค่าสูงขึ้น อีกทั้งยงัเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม เช่น การน าเศษวสัดุดอ้ยคุณภาพอยา่งกากกาแฟหรือซงัขา้วโพดมาแปลงสภาพให้เป็น

ผลิตภณัฑห์รือวสัดุส าหรับงานสถาปัตยกรรมท่ีมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าการน าไปท าปุ๋ยหรืออาหารสัตว ์ 

Upcycling จึงครอบคลุมทั้งการ  Reuse และ Recycle เพราะจุดหมายหลกัก็เพื่อลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ (Reduce) และน าไปสู่สังคม 3Rs  ที่สามารถน าวสัดุที่มีอยูห่มุนเวียนกลบัมาใช้

อยา่งมีประสิทธิภาพ” (สิงห์ อินทรชูโต, 2556: 37-38) และนอกจากน้ี คงกระพนั อนิทรแจง้ (2020) 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ห้ความหมายของการ

อพัไซเคิล ในบทสัมภาษณ์ของวารสารออนไลน ์ a day BULLETIN ไวว่้า “การอพัไซเคิล คือ การ

ออกแบบนอกเหนือไปจากการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเดียว เพื่อให้ขยะกลบัมาใชไ้ด ้ มีการใส่ดีไซน์ 

นวตักรรม และแนวคิดต่างๆ เขา้ไป เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลิตภณัฑ”์  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า อพัไซเคิล (Upcycle) เป็นค าที่มีความหมายครอบคลมุใน

วงกวา้ง (Umbrella Term) มีการนิยามในความหมายที่หลากหลาย ซ่ึงสามารถใชอ้ธิบายแทนค าอื่นๆ

ที่มีความหมายแคบกว่าและมีความหมายเชิงบวกใชใ้นการนิยามการจดัการของเสียและทรัพยากรที่

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น ใชซ้ ้า (Reuse), แปรรูปใหม่ (Recycle), น ากลบัมาใชใ้หม่เพื่อ

วตัถุประสงคอ์ื่น (Repurpose), ซ่อมแซม (Repair), สร้างใหม่ (Recreate), ผลิตใหม่ 

(Remanufacture), เปลี่ยนแปลงไปเป็นอยา่งอื่น (Convert) และ เลื่อนขั้นขึ้น (Upgrade) เป็นตน้ 
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 การประยุกต์ใช้แนวคิดอัพไซเคิล 

จกัรสิน น้อยไร่ภูมิ  และ สิงห์ อินทรชูโต (2560)  ไดท้ าการศึกษานวตักรรมอพัไซเคิลใน

ประเทศไทย 5 ผลิตภณัฑ์ที่ไดรั้บการยอมรับและเกิดการขยายผลเชิงพาณิชย ์ไดแ้ก่ (1) Glass Tile 

ผลิตภัณฑ์กระเบื้อง ผลิตจากเศษแก้ว (2) JAVA Core วัสดุตกแต่งผนัง ผลิตจากกากกาแฟ  (3) 

Kokoboard วสัดุตกแต่งผนัง ผลิตจากวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร (4) Eco Pine Door ผลิตภัณฑ์

ประตู ผลิตจากไม้มีต าหนิ  และ (5) Ekoblok  ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อก ผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทาง

การเกษตร โดยมุ่งเน้นกระบวนการพฒันาวสัดุอพัไซเคิลในอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมและการ

ก่อสร้างในประเทศไทย นั้นตอ้งผ่านกระบวนการพฒันาทั้งหมด 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1) แนวคิด (2) 

การวางกรอบ (3) การพฒันา (4) การทดสอบ (5) การออกสู่ตลาด (6) การผลิตเชิงอุตสาหกรรม และ 

(7) การกระจายสินคา้ ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการทั้งหมด พบว่าขั้นตอนท่ีตอ้งใช้เงินทุน

มากที่สุด คือ ขั้นการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นหลงัจากน านวตักรรมเขา้สู่ตลาด

แลว้ ทางหน่วยงานราชการตลอดจนสถาบนัการศึกษาควรให้ความส าคญัและให้ทุนสนบัสนุนใน

ขั้นตอนน้ีให้มากขึ้น เพราะจากการสัมภาษณ์พบว่า เงินทุนที่ทางผูป้ระกอบการไดรั้บการสนบัสนุน

ส่วนใหญ่เป็นเงินทุนส าหรับขั้นตอนของการพฒันาในขั้นตน้ และยงัไม่ไดรั้บการสนับสนุนดา้น

เงินทุนในขั้นตอนของการผลิตเชิงอุตสาหกรรมมากนกั  

 Kyungeun Sung (2015) ไดร้วบรวม งานเขียน งานวิจยัและบทความต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับ

การอพัไซเคิล ในช่วง ปี ค.ศ. 1994 – 2014 ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่คร้ังแรกท่ีมีการประดิษฐ์ค าว่า Upcycle โดย 

Reiner Pilz เป็นตน้มา โดยวรรณกรรมต่างๆที่ Kyungeun Sung รวบรวมนั้นมีทั้งหมด จ านวน 55 

ผลงานซ่ึงประกอบด้วย บทความวิชาการ 26 บทความ, ประชุมวิชาการ 11 ฉบับ, บทความใน

หนังสือ 9 บท, หนังสือ 5 เล่ม, วารสาร 3 ฉบบั และรายงาน 1 ฉบบั ซ่ึงในแต่ละปีจะมีแนวโนม้ที่มี

การใชค้ า Upcycle ในงานเขียนต่างๆ เพ่ิมมากขึ้นดงักราฟ 

 

ภาพที่ 2.6 กราฟแสดงการเพ่ิมขึ้นของงานเขียนเก่ียวกบัการอพัไซเคิล 
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ประเภทอุตสาหกรรมที่สามารถจ าแนกไดท้ี่เก่ียวกบัการอพัไซเคิลมากที่สุด คือ แฟชัน่และ

ส่ิงทอ 25% รองลงมาคือ การรีไซเคิลพลาสติก 16%  

 

ภาพที่ 2.7 กราฟแสดงจ านวนงานเขียนเก่ียวกบัการอพัไซเคิลแบ่งตาม Sector  

 การอา้งอิงแนวคิดการอพัไซเคิลในงานวิจยัของประเทศไทยที่ผูศ้ึกษาไดร้วบรวมไว ้พบว่า

มีงานวิจยัประเภทแฟชั่นและส่ิงทอมากที่สุด สอดคลอ้งกบัผลการรวบรวมขอ้มูลงานเขียนเก่ียวกบั

การอพัไซเคิลของ Kyungeun Sung โดยบงัเอิญ ตวัอยา่งงานวิจยัไทย มีดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 2.3 งานวิจยัไทยที่เก่ียวขอ้งกบัการประยุกตใ์ชแ้นวคิดอพัไซเคิล 

ปี ผู้ท าการวิจัย ช่ืองานวิจัย ผลิตภัณฑ์ วัสด ุ

2015 

วิชญา  

โคตรฐิติธรรม 

(มหาวิทยาลยั

ศิลปากร) 

การออกแบบผลิตภณัฑ์

โคมไฟตกแต่งจากวสัดุ

เศษผา้ฝ้ายพ้ืนเมืองดว้ย

เทคนิคงานผา้ 

โคมไฟ

ตกแต่งบา้น 
เศษผา้ฝ้ายพ้ืนเมือง 

2018 

ฐากร  

ถาวรโชติวงศ ์

(มหาวิทยาลยั

ศิลปากร) 

โครงการออกแบบ

ผลงานสร้างสรรคจ์าก

เศษวสัดุในหัตถกรรม

ไทย 

ผา้ไหมทอมอื

จากเศษผา้

และวสัดุเสริม 

เศษผา้ไหม + วสัดุ

เสริม ไดแ้ก่ ดา้ยไน

ร่อน, ลวด

ทองเหลือง และเอ็น

ตกปลา 
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ปี ผู้ท าการวิจัย ช่ืองานวิจัย ผลิตภัณฑ์ วัสด ุ

2018 

สิงห์ อินทรชูโต 

และ  

ภทัรารัตน์  

ตนันุกิจ 

(มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์) 

งานสร้างสรรคจ์าก

สถานพยาบาล 

เบาะนัง่ 
ผา้ห่ออุปกรณ์ทาง

การแพทย ์ 

ชุดราตรีตดั

เยบ็และฉลุ

ลาย  

ผา้ห่ออุปกรณ์ทาง

การแพทย ์ 

พรมปูพ้ืนดว้ย

เทคนิคมาคา

เม่  

ผา้ห่ออุปกรณ์ทาง

การแพทย ์ 

โคมไฟ 

Medusa  
สาย Radivac drain  

โคมไฟโอริ

กาม  

ซองกระดาษบรรจุ

ถุงมือปราศจากเช้ือ  

กระเป๋า

อเนกประสงค ์ 

พลาสติกที่แยกออก

จากซองห่อเคร่ืองมือ

แพทย ์

2019 

ณัฏฐ์กานต ์ 

ลี้อคัรภูมิ ,  

สุวิทย ์รัตนานนัท ์

และ  

Sridharv Ryalie 

(มหาวิทยาลยั

รังสิต) 

การสร้างการรับรู้ของ

สังคมผ่านการเพ่ิมมูลค่า

ของขยะพลาสติก 

เคร่ืองประดบั 

(เข็มกลดั )  

ขยะพลาสติกจาก

ชุมชน 

จากตารางที่ 2.3 จะพบว่างานวิจัยในประเทศไทยที่เก่ียวกับการอัพไซเคิลส่วนใหญ่มี

ทิศทางเดียวกนัคือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัเศษวสัดุที่ไม่ใช้แลว้ ซ่ึงตอ้งอาศยัการออกแบบเพ่ือเพ่ิม

ความสวยงามและเพ่ิมคุณค่าในเชิงศิลปะให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการแปลงสภาพวสัดุเดิมให้

สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นโดยไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ซ่ึงมองแค่วงจรชีวิตของวสัดุแค่เพียงวงจรรอบที่ 2 (Second Life Cycle) เท่านั้น และจาก

งานวิจยัของ จกัรสิน น้อยไร่ภูมิ  และ สิงห์ อินทรชูโต จะเห็นไดว่้าภาคเอกชนของประเทศไทยมี
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ความพยายามที่จะน าแนวคิดอพัไซเคิลมาประยกุตใ์ช้ในการจดัการของเสียเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัวสัดุ

เหลือใช ้ซ่ึงเบื้องตน้ภาคเอกชนสามารถน านวตักรรมการอพัไซเคิลเขา้สู่ตลาดไดส้ าเร็จ แต่กลบัพบ

อุปสรรคในขั้นตอนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่ตอ้งใช้เงินทุนจ านวนมากเพ่ือให้สามารถผลิตได้

ตามความตอ้งการของตลาด 

จากการทบทวนวรรณกรรมในหลายๆงานวิจัยที่มีการอา้งอิงนิยามความหมายอพัไซเคิล

ของ MacDonough และ Braungart พบว่า ความหมายที่อา้งอิงถูกตดัทอนและสรุปย่อเหลือเพียงแค่ 

“การน าวสัดุที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วมาท าให้มีมูลค่าหรือใช้ได้ดีกว่าเดิม” เท่านั้น ซ่ึง

บิดเบือนความตั้งใจดั้งเดิมของผูเ้ขียนที่ตอ้งการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยัง่ยืน ดว้ยการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไม่รู้จบ ไม่มีการปล่อยสารพิษสู่

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการลดการใช้ทรัพยากรไดอ้ย่างยัง่ยืนไดอ้ย่างแทจ้ริง เพื่อท าให้เขา้ใจความหมาย

ของการอพัไซเคิลที่ MacDonough และ Braungart ไดนิ้ยามไวม้ากขึ้น ผูศึ้กษาไดร้วบรวมตวัอย่าง

ของการน าไปปฏิบัติที่ถูกปฏิเสธและได้รับยอมรับว่าเป็นการอัพไซเคิลที่ได้ระบุไวใ้นหนังสือ 

Cradle to Cradle ในตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 2.4 การประยกุตใ์ชท้ี่ถูกปฏิเสธและไดรั้บยอมรับว่าเป็นการอพัไซเคิล 

ล าดบั กิจกรรม/ผลิตภณัฑ ์
เป็นการอพัไซเคิล 

เหตุผล 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1 การรีไซเคิลขวดน ้าพลาสติก

ดว้ยการน าไปหลอมผสมกบั

พลาสติกชนิดอื่น แลว้ขึ้นรูป

เป็นสินคา้ราคาถูกลงทีไ่ม่

ประณีตเร่ืองรูปทรง อยา่งเช่น 

มา้นัง่ตามสวนสาธารณะ ถงั

ขยะ กระถางตน้ไมพ้ลาสติก 

เป็นตน้  

 
X เป็นการดาวน์ไซเคิลเพราะเมื่อ

มีการหลอมผสมพลาสติก 

วงจรโพลิเมอร์ที่ท าให้

พลาสติกแข็งแรงและยืดหยุน่

จะถูกตดัให้ส้ันลง ท าให้

คุณสมบตัิทางกายภาพของ

พลาสติกรีไซเคิล ไดแ้ก่ ความ

ยืดหยุน่ ความใส และความ

ทนทาน ลดลง 
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ล าดบั กิจกรรม/ผลิตภณัฑ ์
เป็นการอพัไซเคิล 

เหตุผล 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

2 การน าขวดน ้าพลาสติกมาท า

เป็นเส้นใยผลิตเส้ือผา้ ที่มีการ

ยอ้มสีตกแต่งลวดลาย เยบ็ซิปที่

เป็นไนล่อนหรือโลหะเขา้ไป

เพื่อให้มีความสวยงาม  

 
X ท าให้พลาสติกที่คุณสมบตัิ

ดั้งเดิมเป็นวสัดุที่สามารถ

น าไปรีไซเคิลได ้ ถูกท าให้เสีย

คุณสมบตัิการรีไซเคิลไป

เพราะถูกผสมกบัวสัดุอื่นๆ 

และทา้ยที่สุดเส้ือผา้ท่ีผลิตไดก้็

อาจไปจบที่หลุมฝังกลบ 

3 การน าพลาสติกมาท าให้เป็น

เส้นใยสังเคราะห์ (Polyester) 

โดยมี การลา้งสารพิษและ

โลหะหนกั เช่น พลวง ออกจาก

เส้นใยโพลีเอสเตอร์ก่อน 

เพื่อให้ปราศจากสารพิษ 

จากนั้นยอ้มสีดว้ยสารเคมีที่มี

ความปลอดภยั กระดุม เส้นดา้ย 

และซิปที่ใชส้ าหรับประกอบ

เป็นเส้ือผา้ควรท ามาจากโพลีเอ

สเตอร์เช่นเดียวกบัตวัเส้นใยผา้ 

X 
 

สามารถน าไปรีไซเคิลต่อได้

อีกหลายวงจรชีวิตเน่ืองจากไม่

ปนเป้ือนวสัดุชนิดอื่นท่ีท าให้

คุณสมบตัิของการรีไซเคิล

หายไป 

4 ผา้หุ้มเบาะที่ผลิตจากฝ้ายผสม

กบักบัขวดน ้าอดัลมรีไซเคิล 

(PET) 

 
X เป็นการผสมสารทางเทคนิค

และสารทางชีวภาพที่มีอายุ

การยอ่ยสยายไม่เท่ากนัและมี

วิธีการรีไซเคิลไม่เหมือนกนั 

ซ่ึงต่อไปจะเป็นการเพ่ิมภาระ

ให้หลุมฝังกลบ 

5 การคิดคน้กระดาษฉลากที่ผลิต

จากโพลีเมอร์ชนิดเดียวกนักบั

ขวดผงซกัฟอกที่ฉลากติดอยู ่

X 
 

สามารถน าไปรีไซเคิลร่วมกบั

ตวัขวดได ้ แทนที่จะเอาไปเผา

ทิ้งทั้งหมด 
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ล าดบั กิจกรรม/ผลิตภณัฑ ์
เป็นการอพัไซเคิล 

เหตุผล 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

6 การน ากระดาษเก่าไปรีไซเคิล 

โดยผ่านกระบวนการฟอกขาว

กบักระบวนการเคมีอืน่ที่ท าให้

กลายเป็นกระดาษเปล่าอีกคร้ัง

ก่อนน าไปใชซ้ ้า 

 
X มีส่วนผสมสารเคมีในเย่ือ

กระดาษและหมึกพมิพเ์ป็นพิษ 

ซ่ึงเป็นอนัตรายที่ไม่ควรหยิบ

จบัหรือน ามาใช ้ และเป็นการ

ท าให้คุณสมบตัิการใชง้าน

ของกระดาษนั้นส้ันลง 

กระดาษไม่เรียบเนียนเท่าเดิม

ก่อนการรีไซเคิล จึงมีละออง

ปริมาณมากขึ้นจากการเสียดสี

ซ่ึงสามารถลอยเขา้ไปใน

อากาศแลว้คนก็จะสูดหายใจ

เขา้ไป ท าให้ทางเดินหายใจ

และปอดระคายเคือง 

7 การรีไซเคิลกระดาษมาท าเป็น

ฉนวน ที่ตอ้งเติมสารเคมี

เพ่ิมเติม เช่น สารฆ่าเช้ือราเพ่ือ

ป้องกนัความอบัช้ืน 

 
X สารเคมีที่ผสมเขา้ไปรวมกบั

หมึกพิมพม์ีพิษเดิมและสาร

ปนเป้ือนต่างๆ ท าให้ฉนวน

ปล่อยสารฟอร์มลัดีไฮดพ์ร้อม

สารเคมีอื่นๆเขา้ไปในบา้น 

8 หนงัสือที่ท าจากกระดาษโพลิ

เมอร์ที่มีลกัษณะและผิวสัมผสั

ที่ใกลเ้คียงกระดาษ ไม่กลาย 

เป็นสีเหลืองเมื่อใชไ้ปเป็น

ระยะเวลานาน ไม่เปียกน ้า 

หมึกพิมพม์ีถัว่เหลืองเป็นสาร

ตั้งตน้ และไม่มีส่วนผสมของ

สารพิษ ปกหนงัสือและ

กระดาษดา้นในท ามาจากโพลิ

เมอร์ชนิดเดียวกนั 

X 
 

สามารถน าไปผลิตเป็น

หนงัสือซ ้าไดอ้ีกหลายๆรอบ 

ดว้ยกระบวนการรีไซเคิลเพียง

ขั้นตอนเดียว และไม่มีการ

ปล่อยสารพิษลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
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ล าดบั กิจกรรม/ผลิตภณัฑ ์
เป็นการอพัไซเคิล 

เหตุผล 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

9 เหล็กจากรถยนตเ์ก่าที่มี

คุณภาพสูง ถูกรีไซเคิลเป็น

เหล็กที่ผสมกบัวสัดุอื่นๆ 

สามารถน าไปใชซ้ ้าได ้ เช่น ใช้

ในงานก่อสร้าง 

 
X เป็นการดาวน์ไซเคิลไม่

สามารถขึ้นรูปเป็นรถยนตไ์ด้

อีก มูลค่าและคุณภาพของ

เหล็กลดลง อีกทั้งยงัอาจเป็น

แหล่งปล่อยสารพิษประเภท

ไดออกซิน 

10 การใชแ้กลบขา้วจากขา้ว

เกาหลีมาผลิตเป็นกลอ่งบรรจุ

ช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าส่งไป

ยโุรป จากนั้นไดถู้กน าไปใชต่้อ

เพ่ือผลิตอิฐ ใชใ้นงานก่อสร้าง

ต่อไป 

X 
 

แกลบมีสัดส่วนของซิลิกา้สูง

เหมาะส าหรับท าเป็นวสัดุ

ก่อสร้าง และไม่มีความเป็น

พิษ เมื่อเปรียบเทียบกบั

กระดาษหนงัสือเก่าที่มีการ

ผสมของหมึกที่เป็นพิษ 

 

2.4 แนวคิดอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 

 แนวคิดการพฒันาที่ย ัง่ยืน เป็นแนวคิดของการพฒันาที่ส าคญัของโลกในปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บ

การเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1987 โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกทุก

ประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน ไดรั้บแนวคิดน้ีเป็นแนวทางการพฒันาประเทศ และพฒันาองค์กรของ

ตนเอง หลกัการส าคญัของการพฒันาที่ย ัง่ยืนคือ การพฒันาท่ีสมดุลทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยการพฒันาที่ย ัง่ยืนนั้นมีความเป็นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 เร่ือยมาจนเป็นเป้าหมายการ

พฒันาที่ย ัง่ยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) ในปัจจุบันโดยได้รับการรับรองจาก 193 

ประเทศสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติ 

 กระบวนการไดม้าของ SDGs นั้นเร่ิมขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 ที่การประชุมสหประชาชาติว่า

ด้วยการพัฒนาที่ย ัง่ยืน การประเมินผลการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 

(Millennium Development Goals: MDGs) ถูกยกขึ้นมาและพบว่าหลายเป้าหมายยงัไม่บรรลุ และใน

ขณะเดียวกันความท้าทายใหม่ ๆ ของโลกก็เพ่ิมความรุนแรงมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาและ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพ่ิมขึ้นของประชากรท่ีน ามาซ่ึงแรงกดดนัต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและอาหาร และความเหลื่อมล ้าทางดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่รุนแรง
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ขึ้นทั้งในระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศ (SDG MOVE, 2021) SDG มีความหวงัและ

เป็นไปไดอ้ยูใ่นตวั คือ มีการเนน้สวสัดิภาพของมนุษยภ์ายในระบบเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

แต่การป้องกนัส่ิงแวดลอ้มจ าเป็นส าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเช่นกนั ดงันั้น SDGs จึงเป็นการท าลาย

ความล าเอียงของส่ิงแวดลอ้ม (Environment bias) ลง เพราะไม่ไดเ้น้นแต่การปกป้องส่ิงแวดล้อม

เพียงอย่างเดียว แต่ไดส้านต่อแนวทางของ MDGs โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการขจดัความยากจน 

อาหาร การศึกษา ฯลฯ ของประชาชนในประเทศที่ดอ้ยพฒันา  SDGs จึงถือเป็นความหวงัในการ

พฒันาอยา่งยัง่ยืนของทุกประเทศทัว่โลก 

 ในรายงานอนาคตร่วมกนัของเรา (Our Common Future) หรือ Brundtland Report ไดใ้ห้ค า

จ ากดัความของ การพฒันาที่ย ัง่ยืน ว่า “การพฒันาที่ตอบสนองความจ าเป็นของคนยคุปัจจุบนัโดยไม่

ลดขีดความสามารถในการตอบสนองของคนยุคต่อไป” (Sustainable development is development 

that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs.) 

 แนวคิดการพฒันาที่ย ัง่ยืนถือเป็นแนวคิดหลกัของการพฒันาในยุคปัจจุบนั แต่ก็มีนักนิเวศ

แนวลึก (Deep Ecology) หลายท่านได้แสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดการพัฒนาท่ีย ั่งยืน  ของ 

Brundtland Report ว่าเป็นการสนับสนุนแนวคิดวตัถุนิยมและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ขดัแยง้กบั

แนวคิดการปฏิวติัส่ิงแวดลอ้มในทศวรรษท่ี 1960 และ 1970 อยา่งส้ินเชิง ยกตวัอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

 De la Court (1990) เห็นว่ารายงานน้ีมองโลกในแง่ของโลกตะวนัตก ใช้มาตรฐานของ

ประเทศที่พฒันาแลว้มาเป็นตวัช้ีวดั โดยเห็นว่าความยากจนและการเพ่ิมประชากรก่อให้เกิดปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม สร้างความชอบธรรมให้ประเทศท่ีพฒันาแลว้และเป็นการเอาเปรียบประเทศท่ีก าลัง

พฒันาที่ไม่สามารถด าเนินการดา้นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

Naess (1997) เห็นว่าการพัฒนาที่ย ั่ง ยืนเป็นการมองประโยชน์ระยะส้ัน ไม่ได้ให้

ความส าคญัแก่การอนุรักษค์วามมัง่คัง่หรือความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตในโลก ไม่ก่อให้เกิดความ

ยัง่ยืนของระบบนิเวศ 

Dresner (2002) การพฒันาที่ย ัง่ยืนเป็นค ากล่าวอา้งเพ่ือใช้ท าลายส่ิงแวดลอ้ม เป็นการกดขี่

ข่มเหงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม และเพ่ิมความอยติุธรรมในสังคม 

John R. Ehrenfeld (2013) ให้ความเห็นว่า  Brundtland Commission ไม่เพียงพอที่จะกระตุน้

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมของแนวคิดเศรษฐกิจสมยัใหม่ได ้เพราะศูนยก์ลางของปัญหา

ตอนน้ีคือ มนุษยท์างเศรษฐกิจ (Homo Economicus) คือ มนุษยท่ี์แสวงหาความมัง่คัง่เพ่ือประโยชน์

ของตนเอง และที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ Growthism ความเช่ือที่ว่า ความเจริญเติบโตที่สามารถวดัผล

ได้ คือเป้าหมายของมวลมนุษยชาติ ซ่ึงได้กลายเป็นเหมือนศาสนาหน่ึง และ GDP คือ ศาสดา 
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ในขณะที่เราท าให้ตัวเองร ่ ารวยขึ้นในทางวตัถุ แต่ก็ท าให้การด ารงอยู่และจิตใจของเราตกต ่าลง

เช่นกนั ทุนนิยมสมยัใหม่สร้างจากพ้ืนฐานของความตอ้งการการบริโภคและการเติบโต ซ่ึงเช่ือว่าส่ิง

ที่ดีส าหรับมนุษยค์ือรายไดแ้ละความร ่ารวย โดยไม่สนใจขีดจ ากดัของธรรมชาติและสังคม แมเ้ราจะ

มีอายุยืนขึ้น มีเวลาว่างมากขึ้น แต่เรากลบัสูญเสียตน้ทุนธรรมชาติไปมากเช่นเดียวกนั เราตอ้งเปิด

โปงความเช่ือที่น าทางเราสู่วฒันธรรมสมยัใหม่ เช่น ความเช่ือที่ว่าวิทยาศาสตร์สามารถเล่าเร่ืองราว

ต่างๆบนโลกน้ีได ้แต่ที่จริงแลว้โลกมีความซับซ้อนเกินกว่าจะใช้วิทยาศาสตร์อธิบายไดท้ั้ งหมด 

และเทคโนโลยีที่เราเช่ือว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมได้นั้น แท้จริงแล้วก็เป็นแค่การ

แกปั้ญหาตามอาการเท่านั้น เทคโนโลยีท าให้เกิดผลลพัธ์ท่ีต่างจากเดิมซ่ึงอาจจะดีขึ้นหรือแยล่งก็ได ้

เทคโนโลยีจึงเป็นการแทรกแซงความเป็นอยูท่ี่ดีของเราทั้งในทางตรงและทางออ้ม 

แนวคิดการพฒันาที่ย ัง่ยืนยงัคงเป็นแนวคิดหลกัของการพฒันาในปัจจุบนั และเป็นพ้ืนฐาน

ของวิวฒันาการทางความคิด ทฤษฎี ดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มนบัตั้งแต่ปี 1987 เป็นตน้มา ซ่ึงมี

ความเช่ือมโยงกบัแนวคิดหลกัที่ใช้ในงานวิจยัน้ี คือ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดอู่สู่อู่ และ

แนวคิดอพัไซเคิล ที่มีหลกัการในการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีจ ากดัให้นอ้ยที่สุด สร้างคุณค่า

และหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบให้มากที่สุด และปลดปล่อยของเสียออกจากระบบ

ให้น้อยที่สุด เมื่อสังคมมนุษย์ไม่อาจหยุดยั้งความต้องการในการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือให้ชีวิตมี

ความสุขสบายอยู่ดีกินดีได ้ดงันั้นแนวคิดการพฒันาที่สามารถสนองตอบความตอ้งการของมนุษย์

และท าลายระบบนิเวศนอ้ยที่สุดจึงเป็นแนวคิดหลกัที่ทัว่โลกน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งหลีกเลี่ยงไม่ได ้

 แนวคิดล าดับขั้นของขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste Hierarchy) 

 หลกัการพ้ืนฐานในการจดัการขยะในประเทศไทย คือ หลกัการ 3Rs ซ่ึงเป็นแนวคิดหลกัใน

การน าไปประยกุตใ์ช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิงานดา้นการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน กรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (2559 : 11-12) ได้อธิบายความหมายของหลัก 3Rs สรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 

1) Reduce หมายถึง ใช้น้อยหรือลดการใช้ ซ่ึงไม่ไดห้มายความว่าห้ามใช้

เพียงแต่ให้ใช้สินคา้หรือ ผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ  ตามความจ าเป็น หลีกเลี่ยงการใช้อย่างฟุ่ มเฟือย เลือกใช้

สินคา้ที่มีอายกุารใชง้านสูง  

2) Reuse หมายถึง ใช้ซ ้ า เป็นหน่ึงแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า

โดยการน าสินคา้ ผลิตภณัฑ์ที่เราไดใ้ช้งานไปแลว้และยงัสามารถใช้งานได ้กลบัมาใช้อีกให้คุม้ค่า 

บ ารุงรักษาส่ิงของนั้น ๆ ให้มี อายกุารใชง้านนาน ๆ หรืออาจจะน าไปให้ผูอ้ื่นใชต้่อ หรือบริจาคก็ได ้ 



32 

3) Recycle หมายถึง แปรรูปใหม่ เมื่อสินคา้หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอย่าง

คุม้ค่าจนไม่สามารถใชง้านต่อไดแ้ลว้ สามารถรวบรวมน ามาขายให้กบัซาเลง้หรือร้านรับซ้ือของเก่า

เพ่ือส่งไปยงัโรงงานส าหรับแปรรูป เพ่ือน าไปผลิตเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆขึ้นมาใหม่ 

การจดัการขยะตามหลกั 3Rs เป็นการจดัการขยะที่ให้ความส าคญัในการลดการเกิดของเสีย

ให้เหลือน้อยที่สุดเป็นล าดบัแรก ต่อมา เมื่อเกิดของเสียแลว้ตอ้งพยายามหาแนวทางการน ากลบัไป

ใช้ซ ้ าหรือใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด โดยพิจารณาถึงศักยภาพ การใช้ประโยชน์ของของเสียแต่ละ

ประเภทและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้เหลือของเสียที่จะตอ้งบ าบดัหรือก าจดั ในปริมาณนอ้ยที่สุด 

โดยเลือกใชวิ้ธีการก าจดัของเสียเป็นวิธีสุดทา้ย ซ่ึงเป็นการจดัการขยะของเสียในมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม

เพียงอยา่งเดียว โดยไม่ไดร้วมมิติดา้นสังคม เศรษฐกิจ และการขนส่งเขา้ไปดว้ย ซ่ึงท าให้ไม่สามารถ

บรรลุถึงเป้าหมายการจดัการของเสียตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนได ้ดงันั้นจึงเกิดแนวคิดการ

จัดการขยะให้เป็นศูนย์ กลุ่ม Zero Waste International Alliance ได้ให้ค านิยามของขยะเป็นศูนย์ 

(Zero Waste) ว่า “การอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งหมด ดว้ยการผลิต, การบริโภค, การใช้ซ ้ า และการน า

ผลิตภณัฑ ์บรรจุภณัฑ ์และวสัดุกลบัมาใชใ้หม่อยา่งมีความรับผิดชอบ โดยไม่มีการเผาและไม่มีการ

ปล่อยออกสู่ระบบนิเวศทั้ง ดิน น ้า หรืออากาศที่จะท าให้เกิดภยัคุกคามส่ิงแวดลอ้มหรือสุขภาพของ

มนุษย”์ และไดต้่อยอดแนวคิด 3Rs และล าดบัขั้นของการจดัการขยะของสหภาพยุโรป เป็นแนวคิด 

7Rs ในล าดบัขั้นของขยะเป็นศูนย ์ (Zero Waste Hierarchy) ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ล าดบัโดยเก่ียวข้องกับ

การจดัการในขั้นที่เป็นผลิตภณัฑ ์3 ล าดบั และการจดัการในล าดบัขั้นที่เป็นของเสียแลว้ 4 ล าดบั มี

การเรียงล าดบัขั้นจากวิธีการจดัการที่ดีท่ีสุดไปหาวิธีการจดัการที่แยท่ี่สุด ไดด้งัต่อไปน้ี 

 ล าดบัที่ 1 Rethink/Redesign คือ การคิดใหม่/ออกแบบใหม่ เป็นขั้นที่หยุดการเกิดของเสีย

ตั้งแต่แรกเร่ิม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบที่ปราศจากของเสียตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ หรือการ

ไม่ผลิตสินคา้แบบใชค้ร้ังเดียวทิ้ง (Single Use) ที่สามารถทดแทนดว้ยวสัดุทางเลือกอื่นๆได ้

 ล าดบัที่ 2 Reduce คือ การลดการใช ้ลดการบริโภค เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตผลิตภณัฑ์

ที่ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ใชว้สัดุและสารพิษนอ้ยลง เพื่อลดการเกิดของเสีย 

 ล าดบัที่ 3 Reuse คือ การใช้ซ ้ า เป็นการใช้วสัดุและผลิตภณัฑ์ให้คุม้ค่ามากท่ีสุด โดยการ

บ ารุงรักษา ซ่อมแซม หรือปรับปรุงใหม่ ให้คงการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย และมูลค่าไดด้งัเดิม 

หรือน าวสัดุและผลิตภณัฑไ์ปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ์ื่น (Repurpose) โดยยงัคงสภาพเดิมไว ้

 ล าดบัที่ 4 Recycle/Compost คือ การหมุนเวียนกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ เป็นการน าวสัดุ

จากการเก็บรวบรวมของเสียที่คดัแยกแลว้กลบัไปหมุนเวียนใช้ประโยชน์ในวงจรการผลิตใหม่อีก

คร้ัง หากเป็นวสัดุทางอุตสาหกรรมสามารถน ากลบัเขา้กระบวนการผลิตใหม่อีกคร้ัง หากเป็นวสัดุ

ชีวภาพสามารถเขา้กระบวนการหมกัเพื่อน าไปผลิตเป็นปุ๋ ย เป็นสารอาหารให้กบัระบบต่อไป 



33 

 ล าดับที่ 5 Material Recovery คือ การคัดแยกและการน าวสัดุกลบัคืน เป็นการน าขยะมูล

ฝอย (Mixed Waste) ที่สามารถคัดแยกได้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยอาจจ าเป็นต้องผ่าน

กระบวนการแปรรูปใหม่ (Recycle) 

 ล าดบัที่ 6 Residuals Management คือ การจดัการเศษซากที่เหลืออยู ่โดยการศึกษาวิเคราะห์

ว่าเพราะเหตุใดถึงยงัคงมีขยะมูลฝอยอยู่ เพื่อหาแนวทางการลดขยะต่อไป และการบริหารจดัการ

การก าจัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพหรือการฝังกลบให้เต็มประสิทธิภาพมากท่ีสุด อีกทั้งตอ้ง

ป้องกนัและควบคุมไม่ให้มีมลพิษร่ัวไหลสู่ส่ิงแวดลอ้ม 

 ล าดับที่ 7 Unacceptable/Regulation คือ การปฏิเสธการยอมรับกฎหมายหรือนโยบายที่

สนับสนุนให้เกิดการสร้างขยะ เช่น การเผาขยะเพื่อเปลี่ยนเป็นพลงังาน และการน าขยะท่ีปนเป้ือน

สารพิษกลบัเขา้กระบวนการผลิตใหม่ทั้งเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับบริโภคและวสัดุก่อสร้าง 

แนวคิดล าดบัขั้นของขยะเป็นศูนยเ์ป็นส่วนหน่ึงของการจดัการกบัทรัพยากรและของเสีย

อย่างคุม้ค่าที่สุด ซ่ึงเป็นหน่ึงในหลกัการท่ีทั้งแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และแนวคิดอู่สู่อู่ต่างให้

ความส าคัญ อันจะน าไปสู่การหมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ืองโดยไม่มีของเสีย และเมื่อพิจารณา

ความหมายของอพัไซเคิลสามารถน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบันิยามความหมายของการจดัการ

ทรัพยากรและของเสียตามแนวคิด 7Rs ในล าดบัขั้นของขยะเป็นศูนย ์(Zero Waste Hierarchy) ได้

ดงัน้ี 

 

ภาพที่ 2.8 แผนภูมิสรุปนิยามความหมายของอพัไซเคิลเปรียบเทียบกบัแนวคิดล าดบัขั้นของขยะเป็น

ศูนย ์ดดัแปลงจาก Zero Waste International Alliance 

 จากแผนภูมิสรุปนิยามความหมายของอพัไซเคิลเปรียบเทียบกบัแนวคิดล าดบัขั้นของขยะ

เป็นศูนย ์(Zero Waste Hierarchy) จาก Zero Waste International Alliance จะพบว่าส่วนใหญ่จะนิยาม
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อพัไซเคิลที่เนน้ให้ความส าคญักบัการเพ่ิมมูลค่าให้กบัของเสีย ซ่ึงเป็นขั้นตอนการจดัการที่

ผลิตภณัฑไ์ดก้ลายเป็นของเสียแลว้ คือขั้น Recycle และ Recovery เพราะผลิตภณัฑด์ั้งเดิมไม่ไดถู้ก

ออกแบบให้สามารถน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ในวงจรการผลิตเดิมไดอ้ีกคร้ังตั้งแต่แรก แต่เป็นการ

หมุนเวียนคดัแยกของเสียที่วงจรเดิมไม่ตอ้งการแลว้น ากลบัไปใชใ้นวงจรของผลิตภณัฑช์นิดอื่นที่

ท าให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นแทน แต่คุณภาพและมูลค่าของวสัดุตั้งตน้อาจลดลง และจบวงจร

ชีวิตของวสัดุนั้นแค่เพียงวงจรชีวิตที่ 2 เท่านั้น ไม่สามารถน ากลบัมารีไซเคิลรอบที่ 3 ได ้ท าให้ตอ้ง

เขา้สู่ล าดบัขั้นของการก าจดัดว้ยการฝังกลบ หรือเผาท าลายในท่ีสุด โดยมีเพียงนิยามความของ 

MacDonough และ Braungart เท่านั้นที่ให้ความส าคญักบัการออกแบบเพ่ือให้วตัถุดิบยงัคงคุณภาพ

และมูลค่าดั้งเดิม โดยไม่มีการเกิดของเสีย เพราะของเสียเท่ากบัอาหารที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์

ต่อในวงจรอุตสาหกรรมและวงจรชีวภาพไดอ้ยา่งไม่รู้จบ ซ่ึงตรงกบัความหมายของ 

Rethink/Redesign หรือ การคิดใหม่/ออกแบบใหม่ ของ Zero Waste Hierarchy ซ่ึงเป็นล าดบัขั้นที่

หยดุการเกิดของเสียตั้งแต่แรกเร่ิม ถึงแมว่้า การอพัไซเคิลในความหมายของ MacDonough และ 

Braungart จะเป็นนิยามที่มีล  าดบัขั้นใน Zero Waste Hierarchy ที่ดีที่สุด แต่การน าไปปฏิบติันั้นท าได้

ยากกว่ามาก เพราะตอ้งอาศยัความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ การออกแบบ การวิจยัและพฒันาที่ตอ้งทุ่มเท

ทั้งเวลาและทุนทรัพยเ์ป็นอยา่งมาก จึงไม่ไดถ้กูน าไปใชอ้ยา่งแพร่หลายเท่าที่ควร 

 การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life cycle Assessment)  

 การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า “LCA” คือ 

กระบวนการประเมินหาขนาดของผลกระทบส่ิงแวดลอ้มที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาตลอดวฏัจกัร

ชีวิตของผลิตภณัฑ ์บริการ หรือโมเดลทางธุรกิจ หรือก็คือการพิจารณาตั้งแต่กระบวนการไดม้าซ่ึง

วตัถุดิบ การขนส่ง การแปรรูปวตัถุดิบ การผลิตจนไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์ การน าผลิตภณัฑ์ไปใช้งาน 

จนกระทัง่การก าจดัท าลายหลงัหมดอายุการใช้งาน ซ่ึง LCA น้ีไม่ใช่เร่ืองใหม่ เพราะเป็นเคร่ืองมือ

ดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ถูกใชม้านานกว่า 20 ปี จนปัจจุบนั LCA ไดถู้กยอมรับอยา่งกวา้งขวางทัว่โลกและ

ถู กก าหนด เ ป็นม าตรฐานสากล  ISO14040 / 4 4  Standards (International Organization for 

Standardization, 2006) ซ่ึงอยากจะเน้นย ้าให้เห็นถึงความส าคัญของ LCA และความจ าเป็นที่

ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมควรต้องน าไปใช้ควบคู่กับการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(ธภทัร ศิลาเลิศรักษา, 2562) 

 การประเมินวัฏจักรชีวิต เป็นแนวทางที่ช่วยเพ่ิมความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง 

กิจกรรมของมนุษยแ์ละผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจในการพฒันาคุณภาพ 

สังคมและส่ิงแวดลอ้มแบบยัง่ยืนเป็นการเก็บรวมรวมและการประเมินค่าของ สารขาเขา้และสารขา

ออก ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่ การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ กระบวนการผลิต การจ าหน่าย การน าไปใชง้าน และ
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การท าลายหรือทิ้งไป รวมถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม ที่มีโอกาสเกิดขึ้นตลอด วฏัจกัรชีวิต เป็น

เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบของผลิตภณัฑต์ั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย (Cradle to Grave) หรือ ตั้งแต่

เกิดจนเขา้วงจรการผลิตอีกคร้ัง (Cradle to Cradle) ดงันั้น การประเมินวฏัจกัรชีวิตจึงเป็นเคร่ืองมือ

พ้ืนฐานส าคญัที่ช่วยสนบัสนุนแนวคิดอู่สู่อู่ และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 

ภาพที่ 2.9 แผนภาพการประเมินวฏัจกัรชีวิต ที่มา: Climeworks 

 แนวคิดสินค้าคือบริการ (Product as a Service)  

แนวคิดสินค้าคือบริการ (Product as a Service) คือ การปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้เป็น

รูปแบบของการบริการ เช่น การผลิตสินคา้ให้เช่า ผูผ้ลิตไม่ขายแต่จะให้บริการและซ่อมแซมสินคา้

ตลอดชีวิตของสินค้า สามารถเปลี่ยนรุ่นหรือปรับรุ่นให้ทันสมัยย่ิงขึ้น ผูข้ายยงัเป็นเจ้าของและ

รับผิดชอบตั้งแต่ตน้จนจบ (From Cradle to Cradle) ผูข้ายตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบัพิษ (Toxicity) ต่อ

ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย ฯลฯ เมื่อน าสินค้าเก่าคืนมา ก็สามารถร้ือออกและเอาช้ินส่วนไป

ประกอบใหม่หรือเอาช้ินส่วนรุ่นใหม่มาประกอบเขา้กบัของเดิมได ้ เช่น บริษทัคอมพิวเตอร์ HP น า

เคร่ืองเก่ามาแลว้ใส่ช้ินส่วนรุ่นใหม่เขา้ไป บริษทัพรมน าพรมเก่ามาแกะออกแลว้น าไปเป็นวตัถุดิบ

ในการผลิตใหม่ หรือน าพรมใหม่มาทดแทนพรมเก่าให้แก่ผูเ้ช่าพรมเมื่อต้องการจะเปลี่ยนพรม 

บริษทัแห่งหน่ึงให้เช่ารูปภาพติดส านักงานและน ารูปภาพใหม่มาติดแทนให้ทุก 6 เดือน เป็นตน้ 

ระบบการบริการน้ีใช้ผลผลิตเป็นวิธีการ ไม่ใช้ผลผลิตเป็นเป้าหมาย ใช้คนงานมากขึ้นและผลผลิต

จะคงทนมากขึ้น ที่ส าคญัที่สุดก็คือใชท้รัพยากรธรรมชาตินอ้ยลงและของเสียหรือของเหลือเกือบจะ

ไม่มีเลย (สมพร แสงชยั, 2559: 285) 
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แนวคิดสินคา้คือบริการน้ีมีความส าคญัอย่างย่ิงเพราะนักคิดหลายๆท่าน ต่างใช้เป็นแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาการใช้ทรัพยากรและลดของเสีย ยกตวัอย่าง เช่น Braungart และ McDonaugh 

(2002) ได้เสนอแนวคิดน้ีโดยเรียกว่า “Product of Service” เพื่อน ามาสนับสนุนแนวคิดเร่ือง

สารอาหารทางเทคนิคของวงจรอุตสาหกรรม โดยสินคา้ที่มีองคป์ระกอบของสารอาหารทางเทคนิค

ที่มีค่า เช่น รถยนต์ โทรทศัน์ พรม คอมพิวเตอร์ และตูเ้ยน็ ลูกคา้จะซ้ือบริการของสินคา้น้ีภายใน

กรอบระยะเวลาการใช้ที่ก  าหนดไวช้ัดเจน เช่นจะดูโทรทศัน์เป็นเวลา 10,000 ชั่วโมง แทนที่จะซ้ือ

ตัวโทรทัศน์เอง การซ้ือบริการจะท าให้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินส าหรับวัสดุซับซ้อนที่พวกเขาไม่

สามารถน าไปใช้งานต่อไดอ้ีกภายหลงัจากส้ินวงจรอายุขยัของสินคา้ เมื่อลูกคา้ใช้สินคา้ครบตาม

ก าหนดระยะเวลาแลว้ หรือเมื่อพร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้รุ่นใหม่กว่า ผูผ้ลิตก็จะน าตวัใหม่มาแทนที่

ให้ น าเอาตวัสินค ารุ่นเก่ากลบัไป แยกสลายช้ินส่วน และน าเอาวสัดุที่ซบัซ้อนไวใ้ช้เป็นสารอาหาร

ในการผลิตสินคา้ตวัใหม่ต่อไป ลูกคา้จะไดรั้บบริการที่พวกเชาตอ้งการตราบเท่าที่พวกเขาตอ้งการ 

และจะสามารถอพัเกรดไดบ้่อยเท่าที่ใจปรารถนา ฟากผูผ้ลิตก็จะเติบโตต่อไปและพฒันา ในขณะที่

ยงัคงความเป็นเจา้ของวสัดุเหล่านั้น 

แนวคิดสินคา้คือบริการไดถู้กน ามาเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในด้าน

การบริการ โดยเป็น 1 ใน 5 ของโมเดลธุรกิจที่จะท าให้เกิดการขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ให้เกิดขึ้นไดจ้ริงในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการออกแบบ (Circular Design) เนน้ตน้ออกแบบให้มี

อายกุารใชง้านนานขึ้น รวมถึงสามารถน ากลบับาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) หรือใชซ้ ้าไดม้ากที่สุด (2) ดา้น

การเลือกใชว้สัดุ (Circular supplies) เป็นการน าวสัดุที่สามารถรีไซเคิลได ้มาใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัใน

การผลิตเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรใหม่อีกทั้งยงัเป็นการลดของเสียในการผลิตโดยใช้พลังงาน

หมุนเวียน เช่น บริษทั IKEA ของประเทศสวีเดน ที่จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ไมเ้ทียม (3) ดา้น

การบริการ (Product as a Service) การน าผลิตภณัฑ์หรือสินคา้มาให้บริการในรูปแบบการเช่า หรือ 

จ่ายเมื่อใชง้าน (Pay-for-use) แทนการซ้ือขาด เพ่ือลดการซ้ือที่ไม่จ าเป็น เกิดการใชผ้ลิตภณัฑอ์ยา่งมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น บริษัท ฟิลลิปส์ (Phillips) ได้พัฒนาโมเดลธุรกิจ "Phillips Circular 

Lighting" โดยให้บริการเช่าหลอดไฟ (4) ด้านการแบ่งปัน (Sharing Platform) มุ่งเน้นการใช้

ทรัพยากรร่วมกนัเพ่ือให้เกิดการใช้ผลิตภณัฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การแบ่งปันพ้ืนที่หรือ

บริการสถานที่ท างานร่วมกนั (Co-working spaces) ดว้ยการบริการให้เช่าพ้ืนท่ีและการเช่าเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ในระยะเวลาส้ัน (5) ดา้นการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Resource Recovery) เป็นการออกแบบ

ให้มีระบบการน าวตัถุดิบเหลือใช ้หรือผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งการก าจดั กลบัเขา้สู่กระบวนการใหม่เพื่อลด

ปริมาณการเหลือทิ้งให้มากที่สุด (สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2562) 
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 แนวคิด Decoupling 

แนวคิด Decoupling เป็นแนวคิดเพ่ือสนับสนุนการพฒันาที่ย ัง่ยืน ในประเด็นการพฒันา

เศรษฐกิจและผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม Decoupling ในบริบทการพฒันาที่ย ัง่ยืน จึงหมายถึง การ

แยกระหว่างอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้ นกับการเส่ือมโทรมทางส่ิงแวดล้อม 

กระบวนการ “แยกออกจากกนั” น้ีจะช่วยให้เกิดความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ลดแรงกดดนั

และผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ การแยกแบบสัมพทัธ์ (Relative 

decoupling) และการแยกแบบสัมบูรณ์ (Absolute decoupling) การแยกแบบสัมพทัธ์ จะเกิดขึ้นเมื่อ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตวัเร็วกว่าผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและการใชท้รัพยากร ส่วน

การแยกแบบสัมบูรณ์จะเกิดขึ้นเมื่ออตัราการใช้ทรัพยากรและผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มลดลง ใน

อตัราที่เท่ากบัหรือดีกว่าอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวคิดการ Decoupling ยงัสามารถจ าแนก

ออกเป็น การท าลายความเช่ือมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการใชท้รัพยากร (Resource 

decoupling) และการท าลายความเช่ือมโยงระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม (Impact decoupling) ซ่ึงปัจจุบนัจะมุ่งเนน้ไปที่การแยกทรัพยากรออกจากกระบวนการ

ผลิต หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพของทรัพยากร ซ่ึงเช่ือว่าจะเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได้

อีกทางหน่ึง ดงัแสดงในภาพที่ 2.10 

 

ภาพที่ 2.10 แผนภาพแนวคิดการแยกเศรษฐกิจออกจากผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (Decoupling 

Concepts) ที่มา: UNEP 2011 

แผนภาพแนวคิด Decoupling น้ี แสดงถึงเป้าหมายในอุดมคติของประสิทธิภาพในการใช้

ทรัพยากรโดยใช้แนวคิดแบบ Decoupling ซ่ึงผลผลิตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตจะเพ่ิมสูงขึ้น ใน

ขณะเดียวกนั อตัราการใชท้รัพยากรและความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอ้มชะลอตวัลดลง เทียบเท่า

กบัระดบัที่โลกสามารถรองรับไดใ้นที่สุด ซ่ึงท าให้การใชท้รัพยากรและการส่งมอบระบบนิเวศที่

สินคา้ และบริการมคีวามยัง่ยืนส าหรับคนรุ่นอนาคต ทั้งน้ี ที่ผ่านมามีหลกัฐานชดัเจนของ Resource 
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Decoupling ที่มีผลในระดบัชาติ ในขณะที่ Overall Environmental Impact Decoupling จากการใช้

ทรัพยากรจะเห็นไดใ้นวงจ ากดั (UNEP, 2011) “Decouple” ไดถู้กกล่าวถึงในเป้าหมายการพฒันาที่

ย ัง่ยืน เป้าหมายที่ 8 การท างานที่ดีและการเติบโตทางเศรษฐกิจ #SDG8 – (8.4) พฒันาความมี

ประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรของโลกในการบริโภคและการผลิต และพยายามที่จะแยกออกจาก

กนั ระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท าให้ส่ิงแวดลอ้มเส่ือมโทรม ซ่ึงเป็นไปตามกรอบการ

ด าเนินงาน 10 ปีของแผนการท างานเพ่ือการบริโภคและการผลิตที่ย ัง่ยืน โดยมีประเทศที่พฒันาแลว้

เป็นผูน้ าในการด าเนินการ ไปจนถึงปี 2573 (SDG MOVE, 2021) 

หัวใจส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจที่ย ัง่ยืน (Sustainable Economic Development) คือ ตอ้ง

แยกการเติบโตทางเศรษฐกิจ (กระแสเงินหรือมูลค่าทางตลาด) ออกจากการเติบโตทางกายภาพของ

เศรษฐกิจ (การใชท้รัพยากร) และผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้ง (มลพิษ) ซ่ึงเป็นแนวคิดที่

สอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดอู่สู่อู่ และแนวคิดอพัไซเคิล ที่ตอ้งการให้มีการ

พฒันาเศรษฐกิจไปพร้อมๆกบัการไม่สร้างมลพิษ ของเสีย และลดการใชท้รัพยากร และเมื่อน า

แนวคิดที่เก่ียวขอ้งมาเช่ือมโยงกนั การแยกแบบสัมพทัธ์ (Relative Decoupling) คือ การพยายามท า

เลวให้นอ้ยลง (Less Bad) หรือ ท าให้เกิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) มีความ

เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ให้ความส าคญักบัการรีไซเคิลของเสียให้มีมูลค่ามากขึ้น ซ่ึงบางคร้ังเป็น

เพียงแค่การดาวน์ไซเคิลวสัดุใชแ้ลว้เท่านั้น ในขณะที่ การแยกแบบสัมบูรณ์ (Absolute Decoupling) 

คือการท าในส่ิงที่ดีขึ้นอกี (More Good) หรือ ท าให้เกิดประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco 

Effectiveness) เป็นการอพัไซเคิล ที่มีเป้าหมาย คือ การพฒันาให้เกิดความหลากหลายที่สุขสวยงาม 

มีความปลอดภยั มีสุขภาพดี เป็นโลกที่มีอากาศ น ้า ดิน และพลงังานที่สะอาดบริสุทธ์ิ ผูค้นมี

ความสุข มีความเท่าเทียมกนั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

 

ภาพที่ 2.11 แผนภาพสรุปความสอดคลอ้งของแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาที่ย ัง่ยืน 



 

บทที่ 3 

 

วิธีการศึกษา 

3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
การศึกษาเร่ือง “ทรรศนะความยัง่ยืนต่อการประยกุตใ์ช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรม

พลาสติกของประเทศไทย” ผูศ้ึกษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรและของเสียอยา่งยัง่ยืน ที่มีลกัษณะของความเป็นวงจร (Cycle: Make-

Use-Return) ซ่ึงเป็นแนวคิดที่น ามาใชท้ดแทนแนวคิดเศรษฐกิจแบบเดิมที่เป็นเส้นตรง (Linear: 

Make-Use-Dispose) ไดแ้ก่ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แนวคิดอู่สู่อู่ (Cradle to 

Cradle) และแนวคิดอพัไซเคิล (Upcycle) ซ่ึงมีหลกัการพ้ืนฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การออกแบบระบบ

การผลิตและผลิตภณัฑท์ี่ปราศจากขยะและมลพษิ (2) รักษาวงจรชีวิตผลิตภณัฑแ์ละวตัถุดิบให้

หมุนเวียนในระบบให้นานที่สุด และ (3) สามารถประยกุตใ์ชเ้ป็นโมเดลธุรกิจที่มีความยัง่ยืนไม่

ส่งผลกระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มโดยสามารถนิยามความหมายของทั้ง 3 แนวคิดตามมุมมอง

ของผูศึ้กษาไดด้งัน้ี 

1) แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หมายถึง ระบบ

เศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นทางอย่างกระบวนการผลิตท่ีมีการออกแบบให้น า

ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัมาใชใ้ห้นอ้ยที่สุด ไปจนถึงผูบ้ริโภคและระบบการจดัการ

ของเสีย ที่สร้างคุณค่าและหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในระบบให้นานที่สุด ผ่านการ

หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ืองในระบบปิดโดยปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้นอ้ยที่สุด เนน้การ

ใชพ้ลงังานหมุนเวียนที่สะอาดเพ่ือสร้างตน้ทุนดา้นสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มอยา่งยัง่ยืน 

2) แนวคิดอู่สู่อู่ (Cradle to Cradle) หมายถึง ระบบการผลิตและผลิตภณัฑ์

ที่ถูกออกแบบให้ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างสารอาหารให้กบัการผลิตคร้ังต่อไป ผลิตภณัฑท์ี่

ผ่านการใช้งานแลว้สามารถแยกส่วนระหว่างวสัดุที่เป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกนัได ้เพื่อให้

สามารถน าเขา้สู่กระบวนการผลิตอีกคร้ังโดยไม่ลดทอดคุณสมบติัของวตัถุดิบตั้งตน้ ไม่ก่อมลพิษ

และไม่สร้างขยะ เน้นการใช้พลงังานหมุนเวียน ให้ความเคารพต่อชุมชนทอ้งถิ่นและระบบนิเวศ 

โดยถือหลกัการผลิตที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเป็นตน้แบบ เพราะธรรมชาติไม่รู้จกัขยะ ของเหลือจาก
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ส่ิงมีชีวิตหน่ึงจะเป็นอาหารหรือวตัถุดิบให้แก่อีกชีวิตหน่ึงเสมอ ถ่ายทอดต่อกนัหมุนเวียนเป็นวฏั

จกัรใชไ้ปไดอ้ยา่งยัง่ยืน 

3) แนวคิดอัพไซเคิล (Upcycle) หมายถึง การออกแบบให้วัสดุสามารถ

หมุนเวียนใช้ประโยชน์ต่อได้อย่างไม่รู้จบ โดยไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวัสดุดั้ งเดิม 

สามารถเขา้สู่วงจรการผลิตโดยไม่ก่อมลพิษและของเสีย เป็นการสร้างผลกระทบทางบวกที่สามารถ

ขบัเคลื่อนการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจที่สร้างคุณประโยชน์และมอบก าไรให้กบัระบบนิเวศ

และสังคมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของทั้ง 3 แนวคิดพบว่าแนวคิดอพัไซเคิล มีขอบเขตของ

แนวคิดที่มุ่งออกแบบและพฒันาวสัดุและผลิตภณัฑ ์ ที่ท าให้เกิดผลกระทบทางบวก (Positive 

Impact) ทั้งต่อระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจ จึงถือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใน 3 แนวคิดน้ี เป็นแนวคิด

ที่ต่อยอดแนวคิดอู่สู่อู่ให้มีความยัง่ยืนมากย่ิงขึ้น โดยปฏิเสธการท าเลวให้นอ้ยลงทั้งหมด (Less Bad 

or Eco Efficiency) ให้เป็นการท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง (More Good or Eco Effectiveness) สร้างสรรคส่ิ์งท่ี

ผูค้นตอ้งการโดยไม่สูญเสียส่ิงใดเลยในระหว่างทาง อีกทั้งยงัค านึงถึงสุขภาพและความสุขของ

สังคมดว้ย และในส่วนของแนวคิดอู่สู่อู่เป็นแนวคิดอา้งอิงที่มอีิทธิพลต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ซ่ึงในปัจจุบนัไดถู้กวิวฒันาการให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนไปแลว้ 

ท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนครอบคลุมทั้งวงจรทางชีวภาพและวงจรทางเทคนิคที่สามารถแยกออกจาก

กนัได ้ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภณัฑ ์ กระบวนการการผลิต การน ากลบัมาใชใ้หม่ ระบบการจดัการ

วสัดุหลงัการใช้งาน ดงันั้นจึงสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

ภาพที่ 3.1 แผนภาพแสดงการบูรณาการ 3 แนวคิด ไดแ้ก่ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดอู่สู่อู่ 

และแนวคิดอพัไซเคิล เป็นกรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ย ัง่ยืน 
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แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน (Sustainable Circular Economy) หมายถึง ระบบ

เศรษฐกิจที่มีการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดอู่สู่อู่ และแนวคิดอพัไซเคิล เป็น

เศรษฐกิจหมุนเวียนครอบคลุมทุกภาคส่วนตั้งแต่ตน้ทางอยา่งกระบวนการผลิตที่มีการออกแบบให้

สามารถน าทรัพยากรมาใชห้มุนเวียน ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างสารอาหารให้กบัการผลิตคร้ัง

ต่อไป ผลิตภณัฑท์ี่ผ่านการใชง้านแลว้สามารถแยกส่วนระหว่างวสัดุที่เป็นชีวภาพและเทคนิคออก

จากกนัได ้ เพื่อให้สามารถน าเขา้สู่วงจรการผลิตอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของ

วตัถุดิบตั้งตน้ ไม่ก่อมลพิษและไม่สร้างขยะ เนน้การใชพ้ลงังานหมุนเวียน เป็นระบบเศรษฐกิจที่มี

ประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สามารถน าไปใชเ้ป็นโมเดลธุรกิจและขบัเคลื่อนนวตักรรมที่ส่งเสริม

การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจที่สร้างคุณประโยชน์และมอบก าไรให้กบัระบบนิเวศและสังคม 

 เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ย ัง่ยืน สามารถแยกองคป์ระกอบของนิยามความหมายไดด้งัน้ี 

1) เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ การออกแบบ การ
เลือกวตัถุดิบ การผลิต การจ าหน่าย การใช้งาน และการจดัการหลงัการใช้งาน ซ่ึงหมายรวมถึงการ

จดัการและการคดัแยกโดย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือภาครัฐ ที่ท าให้สามารถน าวสัดุกลบัเขา้สู่วงจรการ

ผลิตไดอ้ีกคร้ัง 

2) การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาใช้หมุนเวียน ไม่สร้างของเสีย
แต่เป็นการสร้างสารอาหารในกับการผลิตคร้ังต่อไป โดยสามารถแยกส่วนระหว่างวัสดุท่ี เป็น

ชีวภาพและเทคนิคออกจากกนัได้ เพื่อน าเขา้สู่วงจรการผลิตอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ลดทอดคุณภาพ

และมูลค่าของวตัถุดิบตั้งตน้ 

3) มีประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ เป็นการท าดีให้มากขึ้น โดย เนน้การใช้
พลงังานหมุนเวียน ไม่ก่อมลพิษและไม่สร้างขยะ 

4) สามารถน าไปใชเ้ป็นโมเดลธุรกิจและขบัเคลื่อนนวตักรรมที่ส่งเสริม
การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจที่สร้างคุณประโยชน์และมอบก าไรให้กบัระบบนิเวศและสังคม 

 

3.2 การคัดเลือกกรณีศึกษา 
 การศึกษาน้ีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบของกรณีศึกษา 

(Case Study Research) โดยเป็นการเลือกแบบเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกที่ ก  าลังมี

ประเด็นปัญหาขยะพลาสติกและความตอ้งการใช้พลาสติกท่ีเพ่ิมขึ้นของประเทศไทย โดยเฉพาะ

ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แนวทางหลกัในการจดัการขยะพลาสติกอยา่งเป็นระบบและ

ครบวงจรที่ภาครัฐผลกัดนั คือ การประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ ส่งผล

ให้ผูผ้ลิตปิโตรเคมีรายใหญ่ของประเทศไทย ไดแ้ก่ กลุ่มปตท. (PTT group) ส่วนแบ่งตลาด 54%) 
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และกลุ่มซีเมนต์ไทย (SCG group 29%) (วิจัยกรุงศรี, 2563) น าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมา

ประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบในการผลิตและการตลาด ท่ามกลางกระแสรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม

ของทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยที่มุ่งลดและเลิกการใช้พลาสติก ดงันั้นจึงคดัเลือกกรณีศึกษาการ

ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย จาก 2 บริษทั

ใหญ่ที่เป็นตน้น ้าของอุตสาหกรรมพลาสติกและมีส่วนแบ่งทางตลาดมากทีสุ่ดตามล าดบั ไดแ้ก่ 

1) บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)  
2) บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั  

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาน้ีใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary 

Research) จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ หนงัสือ บทความในวารสารวิชาการ เอกสารประกอบการ

ประชุม รายงานการวิจยั เอกสารที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์จากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานที่น่าเช่ือถือของประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นขอ้มูลที่

ไดรั้บจากชุดขอ้มูลที่ไดร้วบรวมมาสรุป โดยใชก้ารวิธีวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการ

ตีความขอ้มูล สังเคราะห์ขอ้มูล สร้างเป็นขอ้สรุป องค์ความรู้ และแนวคิดทฤษฎี เพื่อก าหนดเป็น

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ และแสดงทรรศนะความยัง่ยืนต่อการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน

ในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย โดยประเมินโครงการและผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ียัง่ยืน ไดแ้ก่  

1) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน  

2) เป็นการออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาใชห้มุนเวียน  

3) สามารถสร้างคุณประโยชน์และมอบก าไรให้กบัระบบนิเวศและสังคม  

4) มีศกัยภาพโดยรวมของโครงการและผลิตภณัฑ์ในการเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ียัง่ยืน 

 หลังจากได้ผลการประเมินแต่ละโครงการและผลิตภัณฑ์ของกรณีศึกษาแล้ว จึงน ามา

วิเคราะห์ภาพรวมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลดา้นเศรษฐกิจ 

ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ระหว่าง บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทั 

เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั  

 



 

บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

4.1 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทย 

 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัท พทีีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน)  

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) หรือ GC ด าเนินธุรกิจ เก่ียวกบัเคมีภณัฑ์ 

ปิโตรเคมีครบวงจร ครอบคลุมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเคมีขั้นตน้ ขั้นกลางและขั้น

ปลาย ซ่ึงสามารถน าไปต่อยอดเป็นเคมีภณัฑท์ี่หลากหลายและเป็นวตัถุดิบพ้ืนฐานของอุตสาหกรรม

ต่อเน่ืองต่างๆ  

การประยกุตใ์ช้เศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC ปรากฎขอ้มูลคร้ังแรกในรายงานความยัง่ยืนปี 

2560 โดย GC เน้นการสร้างดุลยภาพระหว่างเทคโนโลยีกบัชีวภาพเพื่อลดการเกิดของเสียและลด

ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดม้ีการเขา้ร่วมโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ของ

ภาครัฐ น าพลังงานทางเลือกมาใช้ภายในองค์กร และเข้าร่วมโครงการ Upcycling the Oceans, 

Thailand ในช่วงแรกเร่ิมนั้นการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC ถูกจดัอยูใ่นการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืน เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ย ัง่ยืน ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ป็นเป้าหมาย

หลักของของบริษัทฯ แต่หลังจากนั้น นับตั้ งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ถูก

ยกระดบัให้เป็นเป้าหมายหลกัที่ขบัเคลื่อนองคก์รของ GC โดยจดัอยูใ่นเป้าหมายที่ 12 การผลิตและ

การบริโภคอย่างยัง่ยืน โดยมีความเช่ือว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถสร้างประโยชน์อย่างมากต่อ

การจา้งงาน การผลิต และการเงิน ซ่ึงต่อยอดสู่การเปลี่ยนแปลงในวงกวา้ง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกระบวนการ จึงมีการบูรณาการนวตักรรมและเทคโนโลยี

มาปรับใช้ร่วมกบัแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในมิติที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งวงจรทางชีวภาพ

และเทคนิค ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วตัถุดิบ กระบวนการการผลิต การน ากลบัมาใช้ใหม่ 

บวกกบัการสร้างเครือข่าย และก าหนดเป้าหมายร่วมกนัที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดระบบนิเวศทางธุรกิจ 

สร้างพลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืน GC ได้น าแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช ้โดยเนน้การขบัเคลื่อน 3 เร่ือง คือ 
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1) Smart Operating คือ การยกระดบัการบริหารและด าเนินงานอยา่งยัง่ยืน เพ่ือสร้าง

ธุรกิจรูปแบบใหม่ดว้ยการใชท้รัพยากรให้คุม้ค่า เกิดของเสียในกระบวนการท างานนอ้ยที่สุด น า

เทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาพฒันาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2) Responsible Caring คือ การพฒันาผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความ

ยัง่ยืน โดยคิดคน้ พฒันา ออกแบบผลิตภณัฑท์ีค่  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มอยา่งเกิดประโยชน์สูงสุดและใช้

งานยาวนานมากที่สุด  

3) Loop Connecting คือ การเช่ือมโยงทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมมือกบัผู้

มีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน และเช่ือมต่อธุรกิจอยา่งครบวงจร สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน 

Recycling สร้างทางเลือกส าหรับการบริหารจดัการขยะพลาสติกอยา่งบูรณาการ 

 การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด  
บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั หรือ SCG ด าเนินธุรกิจ เก่ียวกบัการผลิตเคมีภณัฑค์รบวงจร

รายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผูผ้ลิตชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตขั้นตน้ (โอ

เลฟินส์) ไปจนถึง ขั้นปลาย ไดแ้ก่ เม็ดพลาสติกประเภท พอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิไวนิลคลอ

ไรด ์พอลิสไตรีน และเอม็เอ็มเอ 

การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียนของ SCG ปรากฎขอ้มูลคร้ังแรกในรายงานความยัง่ยืนปี 

2561 โดยเป็นหน่ึงในกลยทุธ์หลกัของการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษทั เพื่อแกปั้ญหาทรัพยากรที่

ลดลงและปัญหาขยะของเสีย และตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้มา ไดม้ีการก าหนดแนวปฏิบตัิ SCG Circular 

Way ที่ช่วยสนบัสนุนให้เกิดการผลิตและการบริโภคโดยใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า เป็นตวัอยา่งที่ดี

ในการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และท าหนา้ที่ส าคญัในการบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นไดจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการส าคญั

ของเศรษฐกิจหมุนเวียน 3 ขอ้ คือ น าหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาปรับใชใ้นการ

ด าเนินธุรกิจ ดว้ยการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การผลิต การใชแ้ละวนกลบัเขา้สู่

กระบวนการผลิตเป็นวตัถุดินใหม่ โดยขบัเคลื่อนผ่าน 3 แนวทาง ไดแ้ก่ 

1) ลดการใชท้รัพยากรในกระบวนการผลิต (Reduced material use และ Durability)  

2) พฒันานวตักรรมเพื่อทดแทนสินคา้หรือวตัถุดิบชนิดเดิมดว้ยสินคา้หรือวตัถุดิบ

ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Upgrade และ Replace)  

3) เพ่ิมความสามารถในการหมุนเวียนสินคา้ที่ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ (Reuse และ 

Recycle)  
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4.2 โครงการและผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 กรณีศึกษาจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  
4.2.1.1 โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand 

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เกิดขึ้นจากความร่วมมอืของ 3 องคก์ร ไดแ้ก่ 

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และมูลนิธิ อี

โคอลัฟ์ ผูริ้เร่ิมและด าเนินโครงการ Upcycling the Oceans ในประเทศสเปน ตั้งแต่ปี 2558 ไดผ่้าน

การประเมินตามมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (BS 8001:2017) ซ่ึงเป็นโครงการแรกของประเทศ

ไทย โครงการฯ มุ่งสร้างความตระหนกัในดา้นส่ิงแวดลอ้มและรณรงคใ์ห้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การแกปั้ญหาขยะในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในประเทศไทยรวมถึงพ้ืนท่ีชายฝ่ังและหมู่เกาะ 

พร้อมสนบัสนุน การจดัเก็บขยะพลาสติกประเภท PET เช่น ขวดพลาสติกใส และขยะพลาสติก

ประเภท PE เช่น ถุงพลาสติก ที่ทิ้งในทะเลและพ้ืนที่ชายฝ่ังมาใช้ซ ้าโดยการแปรรูปเป็นวตัถุดิบและ

พฒันาออกแบบเป็นสินคา้แฟชัน่ ท่ีมีมูลคา่สูงขึ้น เพ่ือสนบัสนุนการใชป้ระโยชน์จากขยะพลาสติก

อยา่งคุม้ค่าและยาวนาน สอดคลอ้งกบัหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน โครงการฯ มีระยะเวลาการ

ด าเนินการ 3 ปี (เดือนกุมภาพนัธ์ 2560 – เดือนมกราคม 2563) พ้ืนที่ด  าเนินการน าร่องของโครงการ 

ไดแ้ก่ เกาะเสม็ด จงัหวดัระยอง เกาะเต่า จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และ จงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีช่ือเสียงของประเทศ โครงการฯ ไดส้ร้างเครือข่ายองคก์รและผูท้ี่สนใจใน

เร่ือง เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นจ านวนมาก โดยสามารถเก็บขยะพลาสติกประเภท PET จากทะเลและ

ชายฝ่ังไดก้ว่า 40 ตนั เทียบเท่ากบัการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกไดถ้ึง 115.27 ตนั และมีคอลเล็ก

ชนัของผลิตภณัฑท์ี่ผ่านกระบวนการ Upcycling เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัขยะพลาสติก

เหล่านั้น ซ่ึงสร้างรายไดใ้ห้กบัวิสาหกิจชุมชนมากกว่า 22 ลา้นบาท (คงกระพนั อินทรแจง้, 2563) 

 

ภาพที่ 4.1 โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ที่มา: Greenwave 
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4.2.1.2 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง 

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง GC เกิดจากความร่วมมือกับพนัธมิตร       

แอลพลา (ALPLA) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดบัโลก ตั้งบริษทั

ร่วมทุน บริษัท เอ็นวิคโค จ ากัด (ENVICCO Limited) ที่นิคมเอเชีย มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

โครงการเร่ิมตั้งแต่ปี 2562 ใช้เงินลงทุนประมาณ 3,000 ลา้นบาท มีแผนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ

ภายในปี 2564 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูงน้ีสามารถรองรับพลาสติกได้

ประมาณ 6 หมื่นตนัต่อปี และจะน าไปผลิตเม็ดพลาสติกเพ่ือจ าหน่าย ไดป้ระมาณ 4.5 หมื่นตนัต่อปี 

ซ่ึงเป็นเม็ดพลาสติกชนิด rPET 3 หมื่นตันต่อปี และ rHDPE 1.5 หมื่นต่อปี เม็ดพลาสติกรีไซเคิล

คุณภาพสูงสามารถรองรับการบรรจุภัณฑ์อาหารได ้เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้พลาสติกใช้แลว้ 

รวมทั้งการเกิดการจา้งงานคนในชุมชน มีแผนการจดัหาวตัถุดิบผ่านความร่วมมือกบั บริษทั วงษ์

พาณิชย ์และบริษทั ปราบขยะรีไซเคิล จ ากดั  

 

ภาพที่ 4.2 ขวดน ้าพลาสติก PET และเศษพลาสติก PET เพื่อใชใ้นกระบวนการรีไซเคิล 

ที่มา : https://community.materialtrader.com/carbon-neutral-rpet-plastic-packaging/ 

4.2.1.3 เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic Acid (PLA) 

เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic Acid (PLA) ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ Ingeo ผลิตโดย

บริษทั เนเจอร์เวิร์ค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมทุนระหว่าง GC กบับริษทั คาร์กิล จ ากดั (ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) บริษทั เนเจอร์เวิร์ค จ ากดั มีก าลงัการผลิต 150,000 ลา้นตนัต่อปี คุณสมบตัิเด่นของ

พลาสติกประเภท PLA คือ ผลิตจากวตัถุดิบจากพืช (ขา้วโพด,ออ้ย) ซ่ึงสามารถหมุนเวียนได ้100% 

(Renewal Resource) มีความโปร่งใส มนัวาว มีความแข็งและเปราะ (เหมือน PET ) เหมาะส าหรับ

บรรจุภณัฑอ์าหารสด สามารถสลายตวัทางชีวภาพได ้100% ในสภาวะที่เหมาะสม (EN 13432) และ

รีไซเคิลได ้PLA สามารถน าไปผลิตเป็นบรรจุภณัฑแ์ข็ง และบรรจุภณัฑป์ระเภทใชค้ร้ังเดียวทิ้ง เช่น 

จาน ชาม มีด ชอ้น และส้อม เป็นตน้ สินคา้กลุ่มเส้นใย และ Non-woven เช่น ผา้ออ้มเด็ก ผา้เช็ดท า

ความสะอาด เป็นตน้ 
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ภาพที่ 4.3 วงจรชีวิตของเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic Acid (PLA) 

ที่มา: https://www.sync-innovation.com/3d-printing-technology/bio-base-material/ 

4.2.1.4 เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polybutylene Succinate (PBS) 

เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polybutylene succinate  (PBS) ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ BioPBS

ผลิตโดยบริษทั พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ ากดั (PTTMCC) ซ่ึงเป็นบริษทัรวมทุน ระหว่าง บริษทั พีที

ที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (GC) กบั บริษทั มิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั BioPBS 

ผลิตโดย PTTMCC จดัจ าหน่ายในปี 2560 โดยมีก าลงัการผลิต 20,000 ลา้นตนัต่อปี BioPBS เป็น

พลาสติกชีวภาพและเป็นพลาสติกที่แตกตวัได ้ซ่ึงจะสลายตวัไดต้ามธรรมชาติ สามารถทิ้งพร้อมกบั

ขยะอินทรีย ์ หรือเศษอาหาร และไม่ทิ้งสารตกคา้งใด ๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็น

สารประกอบอินทรียท์ี่มีประโยชน์กบัดิน BioPBS มีคุณสมบตัิเด่น ไดแ้ก่ มีคาร์บอนหมุนเวียน 

สลายตวัทางชีวภาพไดอ้ยา่งสมบูรณ์ในสภาวะท่ีเหมาะสมแก่การสลายตวัได ้ (EN13432) สามารถ

น าไปรีไซเคิล และสลายตวัไดใ้นสวนที่บา้น มกีระบวนการขึ้นรูปเช่นเดียวกบัพลาสติก PE และมี

อุณหภูมิในการใชง้านสูงถึง 100 องศาเซลเซียส สามารถน าไปใชเ้คลือบกระดาษ ใชเ้ป็นสาร

ปรับเปลี่ยนคุณสมบตัิ PLA ผลิตเป็นฟิลม์คลุมดิน และชุดชอ้นส้อมมีดที่สามารถยอ่ยสลายได ้

 
ภาพที่ 4.4 วงจรชีวิตของเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polybutylene Succinate  (BioPBS) 

ที่มา: https://www.sync-innovation.com/3d-printing-technology/bio-base-material/ 



48 

4.2.1.5 โครงการภายใตแ้นวคิด “Circular Living” 

โครงการภายใต้แนวคิด “Circular Living” เป็นโครงการ ที่  GC ส่งเสริมการกระตุ้น

จิตส านึกของผูค้นในการน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั ตลอดจนการใช้

พลาสติกอยา่งคุม้ค่าดว้ยการน ามาใชช้ ้า การรีไซเคิล หรือการอพัไซเคิล และเพ่ิมคุณค่าดว้ยความคิด

สร้างสรรค ์การออกแบบ และนวตักรรมทางดา้นวสัดุในการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีมูลค่าเพ่ิม เช่น 

สินค้าแฟชั่น ของตกแต่งบ้าน ซ่ึงสามารถผลิตออกสู่ตลาดเป็นสินค้าขายในเว็บไซต์ GC 

circularlivingshop เป็นเพ่ือสนบัสนุนการใชพ้ลาสติกอยา่งยัง่ยืน 

ในปี 2562 บริษทักลุ่ม ปตท. ได้ด าเนินการ ภายใต้แนวคิด “Circular Living” โดยการน า

วสัดุเหลือใช้ทั้งจากภายในร้านคาเฟ่อเมซอนและโรงคัว่กาแฟมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ทันสมัย 

เช่น วสัดุตกแต่งผนังร้าน รูปนกมาคอร์ที่แปรรูปมาจากแกว้กาแฟพลาสติก PP โต๊ะกาแฟที่แปรรูป

จากวสัดุเหลือทิ้งจากโรงคัว่กาแฟ และผา้บุเกา้อี้นวมที่แปรรูปมาจากขยะขวดน ้าด่ืม เป็นตน้ 

 

ภาพที่ 4.5 คาเฟ่อเมซอนที่น าวสัดุเหลือใชม้าแปรรูปเป็นของตกแต่งร้าน ที่มา: PTTGC 

4.2.1.6 โครงการ Upcycling Plastic Waste Project by PTTGC 

โครงการ Upcycling Plastic Waste Project by PTTGC เป็นการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑจ์าก

พลาสติก ผ่านการน าเอาเทคโนโลยีกบัการออกแบบมาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั จนน ามาซ่ึงนวตักรรม

จากพลาสติกใหม่ๆ ภายใตแ้นวคิดอพัไซเคิล หรือการน าขยะจากพลาสติกมาสร้างสรรคใ์หม่ เพื่อ

เป็นการต่อยอดการใชง้านให้เกิดประโยชน์อยา่งสูงสุด อีกทั้งยงัเป็นการเปิดมุมมองให้กวา้งขึ้นใน

เร่ืองการแกปั้ญหาขยะจากพลาสติก ซ่ึงถูกมองเป็นผูร้้ายมาตลอด ทั้งน้ีผลงานผลิตภณัฑจ์าก

พลาสติก ภายใตโ้ครงการฯ มีมากมายหลากหลายประเภท ไดแ้ก่ สินคา้แฟชัน่ ผลิตภณัฑเ์คร่ืองใช้

ภายในบา้น และเฟอร์นิเจอร์ เป็นตน้ โดยสามารถยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
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ภาพที่ 4.6 ผลงาน Illusionist กระเป๋าจากเส้นพลาสติกรีไซเคิล ที่มา: PTTGC 

 

  

ภาพที่ 4.7 ผลงาน G Bench เกา้อี้มา้นัง่จากพลาสติกรีไซเคิล ที่มา: PTTGC 

 

 

ภาพที่ 4.8  ผลงาน Upcycling Plastic Waste Thailand Collection ที่มา: PTTGC 

  

1) ผลงาน Illusionist 

สินคา้แฟชั่นจ าพวกกระเป๋าจากเส้นใยพลาสติกรีไซเคิล

ใชเ้ทคนิคการทอร่วมกบัเส้นใยธรรมชาติและวสัดุอื่น 

 

2) ผลงาน G Bench 

เก้าอี้ ม้านั่งท่ีใช้แผ่นไม้สังเคราะห์ ผลิตจากพลาสติกรี

ไซเคิล ซ่ึงให้ความทนทาน ทนแดด ทนฝน และมีการ

ดูแลรักษาที่ง่าย 

 

3) ผลงาน Upcycling Plastic Waste Thailand Collection 

สินคา้แฟชัน่ที่แปรรูปขยะพลาสติกดว้ยนวตักรรมให้เป็น

เส้นใยรีไซเคิล โพลิเอสเตอร์  
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 กรณีศึกษาจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด 

4.2.2.1 Mono Material Packaging 

SCG (2563) ไดค้ิดคน้เทคโนโลยีและพฒันานวตักรรมตามแนวคิด Mono Material 

Packaging เป็นการใชว้สัดุพลาสติกประเภทเดียวกนัทั้งหมด เช่น PE หรือ PP มาผลิตเป็นฟิลม์ใน

บรรจุภณัฑ ์ ให้สามารถน าไปรีไซเคิลไดง้่ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อทดแทนบรรจุภณัฑช์นิด

อ่อนตวั (Flexible Packaging) แบบเดิมที่ประกอบดว้ยวสัดุหลายประเภทที่มีคุณสมบตัิต่างกนั จุด

หลอมเหลวต่างกนั และไม่สามารถแกะหรือดึงแยกออกจากกนัได ้ไดแ้ก่ (1) ชั้นซีล นิยมใช ้LLDPE 

และ CPP (2) ชั้นป้องกนั นิยมใช ้อลูมิเนียม และ Metalized Film (3) ชั้นพิมพ ์นิยมใช ้PET, Nylon 

และ BOPP เป็นการผสมพลาสติกหลายชนิดจึงไม่ตอบโจทยก์ารรีไซเคิล เพราะจะท าให้พลาสติกรี

ไซเคิลที่ไดม้ีคณุสมบตัิลดลง 

 

 
ภาพที่ 4.9 ภาพบรรจุภณัฑซ์องตั้งที่เป็น Mono Material Packaging ที่มา: SCG 

4.2.2.2 Chemical Recycling 

SCG (2564) ได้เปิดโรงงานทดสอบการผลิต (Demonstration Plant) แห่งแรกในประเทศ

ไทย ในพ้ืนที่บริเวณโรงงาน จังหวดัระยอง มีก าลังการผลิตวตัถุดิบตั้งต้น (Recycled Feedstock) 

ประมาณ 4,000 ตันต่อปี และพร้อมที่จะขยายก าลังผลิตในอนาคต โครงการดังกล่าว SCG ได้

ร่วมมือกบั Partner ซ่ึงเป็นสตาร์ทอพัดา้นเทคโนโลยีท่ีร่วมกนัพฒันาเทคโนโลยีรีไซเคิล และจดัตั้ง

บริษทั Circular Plas Co., Ltd. เพื่อด าเนินธุรกิจรีไซเคิลพลาสติกผ่านกระบวนการรีไซเคิลทางเคมี 

(Chemical Recycling) ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วเป็นวตัถุดิบตั้งต้นที่สามารถน ากลบัมา

ผลิตเม็ดพลาสติกใหม่ (Virgin Plastic Resin) ส าหรับโรงงานปิโตรเคมี และได้พัฒนาต่อยอด

เทคโนโลยีรีไซเคิลพลาสติกชั้นสูงน้ีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น โดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาท าให้

กระบวนการรีไซเคิลมีอุณหภูมิต ่า จึงช่วยลดการใช้พลงังาน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และช่วยลด

ปัญหาการสะสมของปริมาณขยะพลาสติกในประเทศ 
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ภาพที่ 4.10 วงจรของ Chemical Recycling ที่มา: SCG 

4.2.2.3 นวตักรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล 

SCG (2563) ไดร่้วมมือกบั กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กลุ่มบริษทั ดาว ประเทศ

ไทย และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ศึกษาและพฒันาการน าพลาสติกเหลือใช้ เพื่อน ามาเป็นส่วนผสม

ในแอสฟัลต์คอนกรีตส าหรับงานก่อสร้างทาง เพ่ือสร้างมาตรฐานใหม่ให้การท าถนนของประเทศ 

ตอบโจทยก์ารส่งเสริมการบริหารจดัการขยะอย่างถูกวิธี และการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า ตามหลกั

เศรษฐกิจหมุนเวียน SCG และพนัธมิตรไดด้ าเนินการท าถนนพลาสติกรีไซเคิล รวมความยาวถนน

ทั้งส้ิน 7.7 กิโลเมตร และสามารถน าพลาสติกเหลือใช้หมุนเวียนกลบัมาสร้างคุณค่าไดร้วม 23 ตนั 

หรือราว 23,000 กิโลกรัม ผลลัพธ์ของงานวิจัยนวัตกรรมถนนพลาสติกรีไซเคิลที่ทดสอบโดย

ภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงไดเ้ปรียบเทียบถนนพลาสติกรี

ไซเคิลกบัถนนยางมะตอยทัว่ไป พบว่าถนนพลาสติกรีไซเคิลที่มีขยะพลาสติกเป็นส่วนประกอบนั้น 

มีคุณสมบติัของผิวถนนที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิม 15-30% และประสิทธิภาพดา้นการยึดเกาะถนนที่

เพ่ิมขึ้นประมาณ 6% ท าให้นอกจากจะช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศแล้ว ยงัเป็นการพัฒนา

ประยกุตใ์ชพ้ลาสติกใชแ้ลว้ให้เกิดประโยชน์ส าหรับการท าถนนยางมะตอยที่มีคุณภาพอีกดว้ย 

 

ภาพที่ 4.11 ถนนจากพลาสติกรีไซเคิล ที่มา: SCG 
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4.2.2.4 เงินทองจากกองขยะ 

SCG (2563) เงินทองจากกองขยะ (Waste to Wealth) เป็นโครงการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง 

เพื่อให้ขยะไปหลุมฝังกลบเป็นศูนย ์โดยร่วมมือกบัมูลนิธิชัยพฒันาและสภาหอการคา้แห่งประเทศ

ไทย ด าเนินการในชุมชนและองคก์รต่างๆ 12 โครงการตน้แบบ ทั้งชุมชนเครือข่าย รวมถึงตลาด วดั 

องค์กรเอกชน และสถาบนัการศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรมตามบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี โดยหัวใจของ

ความส าเร็จ คือ ความมุ่งมัน่ของผูน้ า การเรียนรู้ และการด าเนินการร่วมกนัของทุกคนในชุมชน จน

สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างยัง่ยืน จนขยะเร่ิมหายไป คุณภาพชีวิตที่ดีกลบัมาอีกคร้ัง ที่

ส าคญัยงัสร้างคุณค่าทางจิตใจ กระชบัความสัมพนัธ์ สร้างความเขม้แข็ง และสร้างรายไดเ้พ่ิมให้กบั

ชุมชนอีกดว้ย 

 

ภาพที่ 4.12 โครงการเงินทองจากกองขยะ ที่มา: SCG 

4.2.2.5 โครงการรีไซเคิลบรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

SCG (2563) โครงการรีไซเคิลบรรจุภณัฑพ์ลาสติกท่ีใชท้างการแพทยอ์ยา่งแกลลอนน ้ายา

ลา้งไต ให้กลายเป็นกระถางตน้ไมส้ าหรับประดบัตกแต่งภายในอาคาร โดยร่วมมือกบัคนไขแ้ละ

บุคลากรทางการแพทยข์องกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ความร่วมมือน้ีเกิดจากการท่ี SCG มีแนว

ปฏิบตัิที่เรียกว่า SCG Circular Way ซ่ึงส่งเสริมและร่วมสร้างพฤติกรรมการหมุนเวียนทรัพยากร

กลบัมาใชใ้ห้คุม้ค่าที่สุด โดย ลดการใชท้รัพยากร หรือใชใ้ห้นานท่ีสุด หรือน ากลบัมาใชซ้ ้าหรือใช้

ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นเดียวกนักบั BDMS ท่ีมีนโยบายส่ิงแวดลอ้ม BDMS Earth 

Healthcare ที่มุ่งบริหารจดัการทรัพยากรภายในองคก์รและสร้างบุคลากรให้มีทศันคติและมีส่วน

ร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือสร้างรากฐานสู่การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  

การพฒันากระถางตน้ไมรี้ไซเคิลจากวสัดุแกลลอนน ้ายาลา้งไตน้ี ประกอบดว้ยขั้นตอน

ส าคญั 2 ส่วน คือ การจดัการขยะ และการออกแบบผลิตภณัฑ ์โดย SCG ไดแ้นะน าถึงกระบวนการ

ท างานตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ของการจดัการขยะนัน่คือ การวิเคราะห์ประเภทของขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
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โรงพยาบาลของเครือ BDMS ซ่ึงมีการคดัแยกไวอ้ยูแ่ลว้ จากนั้นจึงเลือกจากขยะประเภทท่ีไม่ติดเช้ือ 

จนไดพ้บว่าแกลลอนน ้ายาลา้งไตเป็นวสัดุตั้งตน้ท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นขยะคุณภาพดี สะอาด ไม่

ปนเป้ือน โดยแกลลอนเป็นพลาสติกประเภท HDPE (High Density Polyethylene) หรือพอลิเอทิลีน

ที่มีค่าความหนาแน่นสูง ที่ทาง SCG เช่ียวชาญอยูแ่ลว้ อีกทั้งยงัทางโรงพยาบาลมีศูนยล์า้งไต จึงมี

แกลลอนเปล่าเป็นขยะที่เกิดขึ้นทุกวนัและมีปริมาณประมาณ  150 – 200 แกลลอนต่อวนั จึงเหมาะ

แก่การน ามาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ในช่วงของการคดัแยกและจดัเก็บวสัดุเพ่ือน าไปรีไซเคิลนั้น 

แม่บา้นของเครือ BDMS จดัเก็บแกลลอนน ้ายาลา้งไตจากหน่วยไตเทียม โดยมีการบนัทึกจ านวนทุก

คร้ัง จากนั้นท าการแยกฝา ฟอยลท์ี่หุ้มฝา และฉลากท่ีเป็นวสัดุประเภทอื่นออก แลว้จึงท าความ

สะอาดแกลลอนทั้งภายในและภายนอกดว้ยผงซักฟอก ขดัคราบกาวออก ลา้งน ้าสะอาดและน าไป

ตากให้แห้ง ก่อนเก็บรวบรวมในสถานที่ท่ีสะอาด มิดชิด และไมอ่บัช้ืน เพ่ือส่งต่อให้ทาง SCG ส่วน

ส าคญัต่อมาคือ การออกแบบผลิตภณัฑ ์ ซ่ึงเป็นการระดมสมองระหว่างทั้งสององคก์รเพ่ือ

สร้างสรรค์สินคา้ที่สร้างมูลค่าและตอบโจทยก์ารใชง้านของทางโรงพยาบาล จากขอ้จ ากดัของ

กฎหมายที่ผลิตภณัฑจ์ากวสัดุรีไซเคิลจะตอ้งไมน่ าไปใชส้ัมผสักบัอาหารโดยตรง ขณะเดียวกนักบัที่

โรงพยาบาลตอ้งการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในบริเวณอาคารหลงัใหม่ ผลสรุปจึงออกมาเป็นการดีไซน์

กระถางตน้ไมข้นาดความสูง 80 – 100 เซนติเมตร ส าหรับตกแต่งอาคาร โดยแกลลอนน ้ายาลา้งไต

จ านวน 10 แกลลอน น ามารีไซเคิลเป็นกระถางตน้ไมรี้ไซเคิลขนาดกลางได ้1 กระถาง และถา้หาก

ตอ้งการขนาดกระถางที่ใหญ่ขึ้น ตอ้งใชแ้กลลอนน ้ายาลา้งไตจ านวน 12 แกลลอน 

  

ภาพที่ 4.13 กระถางตน้ไมจ้ากแกลลอนน ้ายาลา้งไต 
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4.3 ทรรศนะความย่ังยืนต่อโครงการและผลิตภัณฑ์ที่ด าเนินการภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

ทรรศนะความยัง่ยืนต่อโครงการและผลิตภณัฑท่ี์ด าเนินการภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ใชก้รอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ย ัง่ยืนในการประเมิน ซ่ึงประกอบดว้ย (1) เป็นระบบเศรษฐกิจ

ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ไดแ้ก่ การออกแบบ การเลือกวตัถุดิบ การผลิต การจ าหน่าย การใช้งาน 

และการจดัการหลงัการใช้งาน ซ่ึงหมายรวมถึงการจดัการและการคดัแยกโดย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือ

ภาครัฐ ที่ท าให้สามารถน าวสัดุกลบัเขา้สู่วงจรการผลิตไดอ้ีกคร้ัง (2) การออกแบบให้สามารถน า

ทรัพยากรมาใชห้มุนเวียน ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างสารอาหารในกบัการผลิตคร้ังต่อไป โดย

สามารถแยกส่วนระหว่างวสัดุที่เป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกนัได ้ เพื่อน าเขา้สู่วงจรการผลิต

อย่างต่อเน่ืองโดยไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวตัถุดิบตั้งตน้ ซ่ึงเป็นการออกแบบที่ท าให้เกิด

วงจรการอพัไซเคิล (3) สามารถน าไปใช้เป็นโมเดลธุรกิจและขับเคลื่อนนวตักรรมที่ส่งเสริมการ

เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจที่สร้างคุณประโยชน์และมอบก าไรให้กบัระบบนิเวศและสังคม และ 

(4) ภาพรวมความยัง่ยืนเป็นการประเมินศกัยภาพโดยรวมของโครงการและผลิตภณัฑ์ตามกรอบ

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ย ัง่ยืน 

 กรณีศึกษาจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  

4.3.1.1 โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand 

1) ระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน: เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัขยะ

ทางทะเลที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลก แปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีความสวยงามทนัสมยัสามารถขายได้

และตลาดตอ้งการ แต่ทั้งน้ีไม่ปรากฎขอ้มูลการจดัการหลงัการใชง้านของผลิตภณัฑท์ี่รีไซเคิลน้ี 

2) การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาหมุนเวียน: เป็นการออกแบบ

ในวงจรรีไซเคิลซ่ึงเป็นจดัการกบัขยะของเสีย ไม่ส่งผลต่อการการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างครบ

วงจร และมีการผสมของวสัดุหลายชนิดท าให้คุณสมบตัิในการรีไซเคิลรอบต่อไปลดลง 

3) สร้างคุณประโยชน์ให้ระบบนิเวศและสังคม: สามารถลดปริมาณขยะใน

ทะเลได ้และสร้างความร่วมมือกบัภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการรวบรวมขยะพลาสติกจากทะเล

ไทย เป็นการสร้างความตระหนกัถึงปัญหาขยะพลาสติกไดอ้ีกทางหน่ึง  

4) ภาพรวมความยัง่ยืน: เป็นการประยกุต์ใช้บางส่วนของแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนคือวงจรการรีไซเคิล ซ่ึงระยะด าเนินโครงการไดส้ิ้นสุดลงแลว้จึงขาดความต่อเน่ือง เป็น

ลักษณะของการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก และส่งเสริมการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กบัขยะพลาสติกมากกว่าที่จะเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีความยัง่ยืน 
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4.3.1.2 โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง 

1) ระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน: สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจให้กบัพลาสติกที่ใช้งานแลว้ ให้สามารถหมุนเวียนกลบัเขา้มาในระบบการผลิตอีกคร้ัง มี

การสร้างระบบการจัดการรวบรวมขยะหลงัการใช้งานให้กลบัมาเป็นวตัถุดิบเพ่ือรีไซเคิลอีกคร้ัง 

โดยร่วมมือกบับริษทัรวบรวมขยะส าหรับรีไซเคิล 

2) การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาหมุนเวียน: เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัที่ค  านึงถึงการน าไปใช้ต่อในวงจรการผลิตทางเทคนิคอื่นได ้สามารถรีไซเคิล

เม็ดพลาสติกหมุนเวียนที่มีคุณภาพสูง และเป็นการอพัไซเคิลที่ยงัคงรักษาคุณสมบติัของวสัดุดั้งเดิม

ที่เป็น Food Grade ได ้

3) สร้างคุณประโยชน์ให้ระบบนิเวศและสังคม: ลดการสกดัเม็ดพลาสติก

จากปิโตรเลียมที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติและมีแผนการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการหา

วตัถุดิบ เป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชน 

4) ภาพรวมความยัง่ยืน: เป็นโครงการที่มีศักยภาพในการเป็นเศรษฐกิจ

หมุนเวียนที่ย ัง่ยืน แต่มีประเด็นที่ยงัไม่ชัดเจนและน าไปสู่ความไม่ย ัง่ยืนได ้คือ กระบวนการผลิตที่

จ าเป็นต้องใช้พลังงานสูง ความต้องการปริมาณของเสียที่ เป็น PET และ HDPE ที่ต้องเข้า

กระบวนการรีไซเคิลให้เพียงพอต่อก าลงัการผลิต และความตอ้งการของตลาดท่ีเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึง

ทา้ยที่สุดจะเป็นการสนบัสนุนให้เกิดการใชท้รัพยากรและเพ่ิมปริมาณขยะท่ีมากขึ้น  

4.3.1.3 เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic Acid (PLA)  

1) ระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน: สามารถสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางธุรกิจ เพราะเป็นพลาสติกที่ผลิตจากพืช (ออ้ยหรือขา้วโพด) จึงสามารถยอ่ยสลายไดเ้ร็วกว่า ท า

ให้มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่าจึงมีราคาสูงกว่าเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียม เป็นที่

ต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตามกระแสรักษ์ส่ิงแวดล้อมและกระแสต่อต้านการใช้

พลาสติกแบบดั้งเดิม แต่ทั้งน้ียงัไม่ปรากฎขอ้มูลในการรวบรวมและคดัแยกผลิตภณัฑ์หลงัการใช้

งาน เพื่อให้ถูกน าไปยอ่ยสลายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2) การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาหมุนเวียน: เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัที่เป็นการอพัไซเคิลในวงจรทางชีวภาพเน่ืองจากพลาสติกชนิดน้ีสามารถยอ่ย

สลายในอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยไม่มีสารพิษตกคา้ง หากกระบวนการยอ่ยสลายท าไดอ้ยา่งถูกวิธี 

3) สร้างคุณประโยชน์ให้ระบบนิเวศและสังคม: ลดการสกดัเม็ดพลาสติก

จากปิโตรเลียมและมีศักยภาพที่จะสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมการเกษตรเพื่อ

อุตสาหกรรมได ้
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4) ภาพรวมความยัง่ยืน: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศกัยภาพในการเป็นเศรษฐกิจ

หมุนเวียนที่ย ัง่ยืน แต่มีประเด็นที่ยงัไม่ชดัเจนและน าไปสู่ความไม่ย ัง่ยืนได ้คือ ขาดขอ้มูลการจดัการ

และมาตรฐานการคดัแยกหลงัการใชง้าน ซ่ึงอาจเป็นการสร้างขยะอีกประเภทหน่ึงหากระบบการคดั

แยกไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถน าเขา้สู่วงจรทางชีวภาพเพื่อย่อยสลายในสภาวะที่เหมาะสมได ้

ซ่ึง PLA ตอ้งการย่อยสลายทางชีวภาพในอุตสาหกรรม (Industrial compostable) เท่านั้น และหาก

ตลาดตอ้งการพลาสติกชนิดน้ีเพ่ิมสูงขึ้นจะตอ้งหาพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกเพ่ิมมากย่ิงขึ้นตาม ซ่ึงอาจ

น าไปสู่การท าลายพ้ืนที่ป่าไมเ้พ่ือการเพาะปลูกมากขึ้น 

4.3.1.4 เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polybutylene Succinate (PBS) 

1) ระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน: สามารถสร้างความไดเ้ปรียบ

ทางธุรกิจ เพราะเป็นพลาสติกที่ผลิตจากพืช (ออ้ย) จึงสามารถยอ่ยสลายไดเ้ร็วกว่าท าให้มีความเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกว่าจึงมีราคาสูงกว่าพลาสติกจากปิโตรเลียม อีกทั้งยงัเป็นที่ตอ้งการของ

ตลาดและมีแนวโนม้เพ่ิมสูงขึ้นตามกระแสรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและกระแสต่อตา้นการใชพ้ลาสติกแบบ

ดั้งเดิม แต่ทั้งน้ียงัไม่ปรากฎขอ้มูลในการรวบรวมและคดัแยกผลิตภณัฑห์ลงัการใช้งาน เพ่ือให้ถูก

น าไปยอ่ยสลายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2) การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาหมุนเวียน: เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ของบริษทัที่เป็นการอพัไซเคิลในวงจรทางชีวภาพเน่ืองจากพลาสติกชนิดน้ีสามารถยอ่ย

สลายในดินที่มีอุณหภูมิปกติได ้โดยไม่มีสารพิษตกคา้ง 

3) สร้างคุณประโยชน์ให้ระบบนิเวศและสังคม: ลดการสกดัเม็ดพลาสติก

จากปิโตรเลียมและมีศักยภาพที่จะสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการส่งเสริมการเกษตรเพื่อ

อุตสาหกรรมได ้

4) ภาพรวมความยัง่ยืน: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศกัยภาพในการเป็นเศรษฐกิจ

หมุนเวียนที่ย ัง่ยืนได ้แต่มีประเด็นที่ยงัไม่ชัดเจนและน าไปสู่ความไม่ย ัง่ยืนได ้คือ ขาดขอ้มูลการ

จดัการและมาตรฐานการคดัแยกหลงัการใช้งาน ซ่ึงอาจเป็นการสร้างขยะเพ่ิมให้กบับ่อฝังกลบ หาก

ไม่ถูกน าไปย่อยสลายให้กลายเป็นสารปรับปรุงดิน และไม่สามารถย่อยสลายในน ้าจืดและในทะเล

ไดห้ากระบบการจดัการไม่ดีพลาสติกชีวภาพก็กลายเป็นขยะพลาสติกทางทะเลไดเ้หมือนกนั อีกทั้ง

หากตลาดตอ้งการพลาสติกชนิดน้ีเพ่ิมสูงขึ้นจะตอ้งหาพ้ืนที่ในการเพาะปลูกเพ่ิมมากย่ิงขึ้นตาม ซ่ึง

อาจน าไปสู่การท าลายพ้ืนที่ป่าไมเ้พ่ือการเพาะปลูกมากขึ้น 
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4.3.1.5 โครงการภายใตแ้นวคิด “Circular Living” 

1) ระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน: เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัวสัดุ

เหลือใช้จากการรีไซเคิล ให้เป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและองค์กร เป็นการ

ส่งเสริมให้มีการรวบรวมของเสียมาสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ แต่ไม่ปรากฎขอ้มูลการจดัการหลงัการ

ใชง้านของผลิตภณัฑท์ี่รีไซเคิลน้ี 

2) การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาหมุนเวียน: เป็นการออกแบบ

ในวงจรรีไซเคิลซ่ึงเป็นจดัการกบัขยะของเสีย ไม่ส่งผลต่อการการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างครบ

วงจร และมีการผสมของวสัดุหลายชนิดท าให้คุณสมบตัิในการรีไซเคิลรอบต่อไปลดลง 

3) สร้างคุณประโยชน์ให้ระบบนิเวศและสังคม: สามารถลดปริมาณขยะใน

บ่อฝังกลบได ้ร่วมมือกบัชุมชนในการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละน ามาขายสร้างรายได ้

4) ภาพรวมความยัง่ยืน: เป็นการประยกุต์ใช้บางส่วนของแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนคือวงจรการรีไซเคิล ซ่ึงเป็นเพียงการดาวน์ไซเคิลประเภทหน่ึงที่ลดคุณสมบติัของวสัดุตั้ง

ตน้ เช่น แกว้กาแฟพลาสติก PP และขวดน ้ าด่ืมที่เดิมมีคุณสมบติัเป็น Food Grade ตอ้งสูญเสียไป 

และคุณภาพของวสัดุลดลงเพราะมีการผสมกบัวสัดุชนิดอื่นในการขึ้นรูปใหม่เป็นผลิตภณัฑ์ชนิด

อื่น การน าไปรีไซเคิลรอบต่อไปอาจไม่คุ ้มค่าและสร้างมลพิษ รวมถึงเป็นการเพ่ิมปริมาณขยะ       

หากรอบต่อไปไม่ถูกน าไปรีไซเคิล  

4.3.1.6 โครงการ Upcycling Plastic Waste Project  

1) ระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน: เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กบัขยะ

พลาสติก สร้างเป็นสินค้าที่มีความสวยงามทันสมัยสามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายได้และตลาด

ตอ้งการ แต่ไม่ปรากฎขอ้มูลการจดัการหลงัการใชง้านของผลิตภณัฑท์ี่รีไซเคิลน้ี 

2) การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาหมุนเวียน: เป็นการออกแบบ

ในวงจรรีไซเคิลซ่ึงเป็นจดัการกบัขยะของเสีย ไม่ส่งผลต่อการการหมุนเวียนทรัพยากรอย่างครบ

วงจร และมีการผสมของวสัดุหลายชนิดท าให้คุณสมบตัิในการรีไซเคิลรอบต่อไปลดลง 

3) สร้างคุณประโยชน์ให้ระบบนิเวศและสังคม: สามารถลดปริมาณขยะใน

บ่อฝังกลบได ้และสร้างความร่วมมือกบัชุมชนในการรวบรวมพลาสติกเหลือใช้และการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า เพราะ

ไม่ไดม้องวสัดุเหลือใชเ้ป็นเพียงขยะแต่เป็นวสัดุที่สามารถน ามาสร้างมูลค่าได ้

4) ภาพรวมความยัง่ยืน: เป็นการประยกุต์ใช้บางส่วนของแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียนคือวงจรการรีไซเคิล ซ่ึงผลิตภณัฑท์ี่ไดจ้ากโครงการถือเป็นการดาวน์ไซเคิลประเภทหน่ึง

ที่ลดคุณสมบติัของวสัดุตั้งตน้ เพราะมีการน าไปผสมกบัวสัดุชนิดอื่น และในขั้นตอนการตัดเย็บ
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หรือประกอบขึ้นรูปให้ไดต้ามรูปแบบและรูปทรงที่ตอ้งการ ยอ่มเกิดขยะเหลือทิ้งท่ีไม่ตอ้งการ และ

อาจท าให้เป็นการเพ่ิมขยะในบ่อฝังกลบ อีกทั้งการน าไปรีไซเคิลรอบต่อไปอาจไม่คุม้ค่าและสร้าง

มลพิษ  

 กรณีศึกษาจากบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากัด 

4.3.2.1 Mono Material Packaging  

1) ระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน: เป็นนวตักรรมที่สนับสนุน

การรีไซเคิลซ ้ าไดง่้ายในขั้นตอนเดียว เป็นที่ตอ้งการของตลาด แต่ยงัไม่ปรากฎขอ้มูลการรวบรวม

และคดัแยกผลิตภณัฑห์ลงัการใชง้านท่ีสามารถน าเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิลอีกคร้ัง 

2) การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาหมุนเวียน: เป็นการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ค  านึงถึงการน าไปใช้ต่อในวงจรการผลิตทางเทคนิคอื่นได้ เป็นการอัพไซเคิลที่คง

คุณภาพของวสัดุดั้งเดิม คือ สามารถรีไซเคิลต่อไดอ้ีกหลายคร้ัง 

3) สร้างคุณประโยชน์ให้ระบบนิเวศและสังคม: ลดการสกดัเม็ดพลาสติก

จากปิโตรเลียม มีศักยภาพในการเป็นขยะท่ีมีมูลค่าเช่นเดียวกบัขวดน ้ าพลาสติก PET ที่สามารถ

สร้างรายไดใ้ห้กบัชุมชนจากการคดัแยกเพื่อน าไปรีไซเคิลต่อได ้

4) ภาพรวมความยัง่ยืน: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศกัยภาพในการเป็นเศรษฐกิจ

หมุนเวียนที่ย ัง่ยืน แต่มีประเด็นที่ยงัไม่ชัดเจนและน าไปสู่ความไม่ย ัง่ยืนได ้คือ ยงัขาดขอ้มูลการ

จัดการและมาตรฐานการคัดแยกหลังการใช้งาน เพราะประสิทธิผลการรีไซเคิล Mono-material 

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรวบรวมและคัดแยกไม่ให้ปนเป้ือนกับพลาสติกชนิดอื่น ถ้าหาก

ปนเป้ือนแลว้ก็จะกลายเป็นการดาวน์ไซเคิลเหมือนขยะพลาสติกทัว่ไป  

4.3.2.2 Chemical Recycling  

1) ระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน: เป็นการสร้างนวตักรรมที่

สนับสนุนการรีไซเคิลขยะให้เป็นวตัถุดิบตั้งตน้ซ่ึงเป็นที่ตอ้งการของตลาด ทั้งน้ียงัอยู่ในขั้นตอน

การทดสอบเทคโนโลยี  

2) การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาหมุนเวียน: เป็นการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ค  านึงถึงการน าไปใช้ต่อในวงจรการผลิตทางเทคนิคอื่น สามารถลดการสกัดเม็ด

พลาสติกจากปิโตรเลียมได ้ซ่ึงใช้พลงังานน้อยกว่าการผลิตเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียม ท าให้ลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากสุด 14% (Argonne National Laboratory, 2017 quoted in Tullo, 

2019)  
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3) สร้างคุณประโยชน์ให้ระบบนิเวศและสังคม: ลดการสกดัเม็ดพลาสติก

จากปิโตรเลียม มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในการคัดแยกพลาสติกเพื่อน าเข้า

กระบวนการรีไซเคิลของโรงงาน 

4) ภาพรวมความยัง่ยืน: เป็นโครงการที่มีศักยภาพในการเป็นเศรษฐกิจ

หมุนเวียนที่ย ัง่ยืน แต่มีประเด็นที่ยงัไม่ชัดเจนและน าไปสู่ความไม่ย ัง่ยืนได ้คือ เป็นเทคโนโลยีใน

การผลิตที่ใช้กระบวนการทางเคมีในการรีไซเคิล ที่ต้องใช้พลังงานสูงในการผลิต ซ่ึงจากผล

การศึกษาพบว่าใช้มากกว่าการรีไซเคิลแบบดั้งเดิม (Mechanical Recycling) ถึง 65% (Dutch think 

tank CE Delft, 2018 quoted in Tullo, 2019) และยงัไม่พบข้อมูลผลการเปรียบเทียบข้อมูลความ

คุม้ค่าทางเศรษฐกิจและผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพราะอยูใ่นช่วงการทบสอบการผลิต  

4.3.2.3 นวตักรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล 

1) ระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน: เป็นการสร้างมูลค่าให้กบัขยะ

พลาสติก ให้เป็นส่วนผสมของการท าถนนที่มีคุณภาพมากขึ้น เป็นวสัดุที่ใช้งานได้ยาวนาน ซ่ึง

สามารถคงสภาพเป็นวสัดุยอ่ยสลายยากในระบบนิเวศต่อไปอีกหลายร้อยปี  

2) การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาหมุนเวียน: เป็นการออกแบบ

นวตักรรมในวงจรรีไซเคิลซ่ึงเป็นจดัการกบัขยะของเสีย ไม่ส่งผลต่อการการหมุนเวียนทรัพยากร

อยา่งครบวงจร และมีการผสมของวสัดุหลายชนิด เป็นถนนที่มีอายกุารใชง้านยาวนาน ไม่หลงเหลือ

คุณสมบตัิในการรีไซเคิลรอบต่อไป 

3) สร้างคุณประโยชน์ให้ระบบนิเวศและสังคม:ลดปริมาณขยะพลาสติก

โดยการน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ มีคุณสมบตัิในลดการซึมของน ้า ทนการกดัเซาะน ้าดีกว่า ลดการสึก

หรอของถนน ท าให้อายกุารใช้งานของถนนยาวนานขึ้น ลดการซ่อมแซมถนน และช่วยลดการเกิด

ก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตยางมะตอยส าหรับงานทาง อีกทั้งยงัสามารถผสมระหว่างขยะพลาสติก

หลายชนิดไดแ้ก่ PP, PE และ PET มีศกัยภาพในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการคดัแยกขยะ

พลาสติกเพ่ือน าไปรีไซเคิล และถนนเป็นสาธารณประโยชน์ที่ชุมชนใชร่้วมกนั 

4) ภาพรวมความยัง่ยืน: เป็นเพียงการจดัการขยะพลาสติกที่ปลายทาง ซ่ึง

ตอ้งอาศยัระบบการคดัแยกขยะพลาสติกท่ีมีประสิทธิภาพไม่ให้ปนเป้ือนกบัพลาสติกที่มีส่วนผสม

ของ PVC และพลาสติกเคลือบโลหะ ที่ไม่สามารถหลอมละลายในอุณหภูมิที่เท่ากบัยางมะตอย 

(160 °C) ได้ และในกระบวนการหลอมละลายพลาสติกที่มีส่วนผสมของ PVC และโลหะนั้น 

สามารถเกิดก๊าซพิษไดออกซินและก๊าซคลอรีนได ้ 
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4.3.2.4 เงินทองจากกองขยะ  
1) ระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน: เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้ขยะ 

สร้างรายไดจ้ากขยะพลาสติกให้กบัชุมชนและผูร่้วมโครงการ เป็นการจดัการเฉพาะวงจรของการรี

ไซเคิลยงัไม่ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

2) การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาหมุนเวียน: เป็นวงจรรีไซเคิล

ซ่ึงเป็นจดัการกบัขยะของเสีย ไม่ส่งผลต่อการการหมุนเวียนทรัพยากรอยา่งครบวงจร  

3) สร้างคุณประโยชน์ให้ระบบนิเวศและสังคม: สร้างความตระหนักและ

ให้ความรู้เก่ียวกบัการแยกขยะและสามารถลดภาระของหน่วยงานทอ้งถิ่นในการน าไปก าจดัที่หลุม

ฝังกลบ 

4) ภาพรวมความยัง่ยืน: เป็นการประยุกต์ใช้การจัดการขยะพลาสติกที่

ปลายทางหลงัการบริโภคเท่านั้น อีกทั้งเมื่อขยะมีมูลค่ามากขึ้นท าให้ไม่สามารถลดการใช้บรรจุ

ภณัฑ์พลาสติกในภาคครัวเรือนได ้ท าให้การสกดัพลาสติกจากปิโตรเลียมยงัคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

ไม่สามารถลดการใชท้รัพยากรลงได ้

4.3.2.5 โครงการรีไซเคิลบรรจุภณัฑพ์ลาสติก  
1) ระบบเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน: เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้วัสดุ

เหลือใช ้ให้เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ที่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ต่อไดอ้ีก ทั้งน้ีไม่ปรากฏขอ้มูลการสร้าง

เป็นสินคา้ออกสู่ตลาด หรือการจดัการหลงัการใชง้านของผลิตภณัฑรี์ไซเคิลน้ี 

2) การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาหมุนเวียน: เป็นการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ในวงจรรีไซเคิลซ่ึงเป็นจดัการกบัขยะของเสีย ไม่ส่งผลต่อการการหมุนเวียนทรัพยากร

อยา่งครบวงจร  

3) สร้างคุณประโยชน์ให้ระบบนิเวศและสังคม: เป็นการส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค ์ให้ตระหนกัถึงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า เพราะไม่ไดม้องวสัดุเหลือใชเ้ป็นขยะแต่เป็น

วสัดุที่สามารถสร้างมูลค่าได ้และสามารถลดปริมาณขยะที่ส่งไปหลุบฝังกลบ 

4) ภาพรวมความยัง่ยืน: เป็นเพียงการจดัการขยะพลาสติกที่ปลายทางหลงั

การใช้งาน เน่ืองจากแกลลอนน ้ ายาลา้งไต ไม่ไดถู้กออกแบบให้สามารถรีไซเคิลไดง่้ายตั้งแต่แรก 

กระบวนการคดัแยกฝา ฟอยล์ที่หุ้มฝา และฉลากที่เป็นวสัดุประเภทอื่น ท าให้ยงัมีขยะหลงเหลืออยู่ 

และไม่ปรากฎขอ้มูลของการใชพ้ลงังานและตน้ทุนในการรีไซเคิลขึ้นรูปเป็นกระถางที่เปรียบเทียบ

ความคุม้ค่าของการรีไซเคิล กบัการซ้ือสินคา้กระถางส าเร็จรูปทั่วไป และไม่ปรากฎขอ้มูลความ

ต่อเน่ืองที่จะน าสินคา้ออกสู่ตลาด 
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4.4 ผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรม
พลาสติกของประเทศไทย 

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกของ

ประเทศไทย ระหว่าง บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) หรือ GC และบริษทั เอสซีจี 

เคมิคอลส์ จ ากดั หรือ SCG แบ่งเป็นการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาซ่ึงสรุปมาจากขอ้ 4.1, 4.2 และ 4.3 

แสดงในตารางที่ 4.1 และการวิเคราะห์สรุปตามมิติประสิทธิผลดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม แสดงในตารางที่ 4.2  

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการประยกุต์ใชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียนของ GC และ SCG  

ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษา จาก GC กรณีศึกษาจาก SCG 

ปีท่ีเร่ิมน าเศรษฐกิจ

หมุนเวียนมาประยุกตใ์ช้

อย่างเป็นทางการ 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 

มาตรฐานเศรษฐกิจ

หมุนเวียน BS8001:2017 

ผ่านการประเมิน 1 โครงการ คือ 

Upcycling the Oceans, Thailand เม่ือปี 

พ.ศ. 2563 

ไม่พบขอ้มูล 

กลยุทธ์หลกัในการ

ด าเนินการตามแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน 

เนน้การขบัเคลื่อน 3 เร่ือง ไดแ้ก ่

1) Smart Operating การยกระดบัการ

บริหารและด าเนินงานอย่างยัง่ยืน  

2) Responsible Caring คือ การพฒันา

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

เพ่ือความยัง่ยืน  

3) Loop Connecting คอื ร่วมมือกบัผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วน สร้าง

ทางเลือกส าหรับการบริหารจดัการ

ขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ 

 

ใชแ้นวปฏิบตัิ SCG Circular Way 

ไดแ้ก่ 

1) ลดการใชท้รัพยากรใน

กระบวนการผลิต (Reduced 

material use และ Durability)  

2) พฒันานวตักรรมเพ่ือทดแทน

สินคา้หรือวตัถดุิบชนิดเดิมดว้ย

สินคา้หรือวตัถดุิบชนิดใหม่ท่ีมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น (Upgrade 

และ Replace)  

3) 3) เพ่ิมความสามารถในการ

หมุนเวียนสินคา้ท่ีใชแ้ลว้กลบัมา

ใชใ้หม่ (Reuse และ Recycle) 

โครงการและผลิตภณัฑท่ี์

ใชเ้ป็นกรณีศึกษา 

1) โครงการ Upcycling the Oceans, 

Thailand เก็บขยะพลาสติกจากทะเล

น ามาผลิตเป็นสินคา้แฟชัน่ 

1) Mono Material Packaging  

นวตักรรมบรรจุภณัฑท่ี์ผลิตจาก

ฟิลม์พลาสติกชนิดเดียวกนัท่ีง่าย
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ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษา จาก GC กรณีศึกษาจาก SCG 

2) โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกหมุนเวียน

คุณภาพสูง ท่ีสามารถรีไซเคิล PET 

และ HDPE ให้คงคุณสมบตัิเป็น 

Food Grade ได ้ 

3) เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic 

Acid (PLA) สามารถย่อยสลายได้

ทางชีวภาพในอุตสาหกรรม  

4) เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด 

Polybutylene succinate  (PBS) 

สามารถย่อยสลายไดใ้นดินอุณหภูมิ

ปกต ิ

5) โครงการภายใตแ้นวคิด “Circular 

Living” เพ่ิมมูลค่าวสัดุเหลือใชจ้าก

การรีไซเคิลเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความ

สวยงามทนัสมยั สามารถน าออกสู่

ตลาดได ้

6) โครงการ Upcycling Plastic Waste 

Project เพ่ิมมูลค่าให้กบัขยะพลาสติก

มาสร้างเป็นสินคา้หลากหลาย

ประเภท 

 

ต่อการน าไปรีไซเคิลโดยไม่

ลดทอนคุณสมบตัิของพลาสติก 

2) Chemical Recycling นวตักรรม

รีไซเคิลขยะให้เป็นวตัถุดิบตั้ง

ตน้เพ่ือผลิตเป็นเม็ดพลาสติก 

3) นวตักรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล 

ถนนยางมะตอยผสมขยะ

พลาสติกท่ีท าให้คุณภาพของ

ถนนดีขึ้น 

4) เงินทองจากกองขยะ โครงการ

ร่วมมือกบัชุมชน เพ่ือลดขยะ

ตั้งแต่ตน้ทาง ตามบริบทของแต่

ละพ้ืนท่ี 

5) โครงการรีไซเคลิบรรจุภณัฑ์

พลาสติก โครงการร่วมมือกบั

โรงพยาบาล BDMS ในการรี

ไซเคิลแกลลอนน ้ายาลา้งไตเป็น

กระถางตน้ไม ้

 

ผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพใน

การเป็นเศรษฐกิจ

หมุนเวียนท่ียัง่ยืน 

1) เม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง  

2) เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic 

Acid (PLA)  

3) เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด 

Polybutylene succinate  (PBS)  

 

1) Mono Material Packaging  

2) Chemical Recycling 

 

โครงการท่ีเป็นการ

รณรงค ์และ CSR โดย

บริษทั ให้การสนบัสนุน

งบประมาณ ความรู้ และ

บุคคลากร 

1) โครงการ Upcycling the Oceans, 

Thailand 

2) โครงการ Upcycling Plastic Waste 

Project  

 

1) นวตักรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล  

2) โครงการเงินทองจากกองขยะ  

3) โครงการรีไซเคลิบรรจุภณัฑ์

พลาสติก  

 



63 

ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษา จาก GC กรณีศึกษาจาก SCG 

โครงการรีไซเคลิท่ี

สามารถน าผลิตภณัฑอ์อก

สู่ตลาดได ้

1) โครงการ Upcycling the Oceans, 

Thailand 

2) โครงการภายใตแ้นวคิด “Circular 

Living”  

3) โครงการ Upcycling Plastic Waste 

Project  

 

ยงัไม่พบขอ้มูลในกรณีศึกษา 

 

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบประสิทธิผลดา้นเศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสังคม ของการ

ประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียนระหว่าง GC และ SCG  

ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษา จาก GC กรณีศึกษาจาก SCG 

ประสิทธิผลดา้น

เศรษฐกิจ 

ทุกผลิตภณัฑแ์ละโครงการภายใตแ้นวคิด

เ ศรษฐ กิ จห มุน เ วี ยนสามารถสร้ า ง

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กบับริษทัได้ 

ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีผลิต

ขายให้กบัภาคอุตสาหกรรมน าไปขึ้นรูป

ต่อ หรือผลิตภัณฑ์รีไซเคิลท่ีร่วมมือกับ

ชุมชนและองค์กรต่างๆ ก็สามารถขาย

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีตลาดตอ้งการในเว็บไซต์ 

Gccircularlivingshop ได ้

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพในการเป็น

เศรษฐกิจหมุนเวียนท่ียั่ง ยืนของ

บริษัทยังอยู่ในขั้ นการพัฒนาและ

ทดสอบเทคโนโลยี ยงัไม่ถูกน าออก

สู่ตลาดอย่ า ง เ ป็นทางก าร  และ

โครงการรีไซเคิลเป็นเพียงโครงการ

เพ่ือสังคมท่ีไม่มีผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจโดยตรงให้กบับริษทั 

ประสิทธิผลดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม 

สามารถลดปริมาณขยะและของเสียท่ีจะ

เขา้สู่ส่ิงแวดลอ้มได้ มีศกัยภาพในการลด

การสกดัเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียม โดย

ใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพมาทดแทน แต่จะ

เกิดประสิทธิผลต่อส่ิงแวดล้อมอ ย่าง

สูงสุดไดน้ั้นตอ้งมีระบบการรวบรวมและ

คดัแยกพลาสติกแต่ละประเภทให้ชัดเจน

และก าจดัให้ถูกวิธี มิฉะนั้นจะกลายเป็น

การเ พ่ิมขยะชนิดใหม่ เ ป็นการสร้าง

ปัญหาส่ิงแวดลอ้มให้รัฐตอ้งเขา้มาจัดการ

เพ่ิมเติม 

สามารถลดปริมาณขยะและของเสีย

ท่ีจะเขา้สู่ส่ิงแวดลอ้มได้ มีศกัยภาพ

ในการลดการสกดัเม็ดพลาสติกจาก

ปิโตรเลียม โดยการรีไซเคิลทางเคมี

ให้ได้เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นสาร

ตั้งตน้ในการผลิตเม็ดพลาสติกได ้แต่

จะเกิดประสิทธิผลต่อส่ิงแวดล้อม

อย่างสูงสุดได้นั้ นต้องมีระบบการ

รวบรวมและคดัแยกพลาสติกแต่ละ

ประเภทให้ชัดเจน สามารถน าเข้า

กระบวนการรีไซเคิลได้อีกครั้ งอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นเปรียบเทียบ กรณีศึกษา จาก GC กรณีศึกษาจาก SCG 

ประสิทธิผลดา้นสังคม โครงการส่วนใหญ่เน้นความร่วมมือกบั

กลุ่มคนท่ีมีศักยภาพในการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถเพ่ิมมูลค่าให้กบัวสัดุ

ใชแ้ลว้ ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถสูง 

การรวบรวมขยะของเสียเพ่ือมารีไซเคิล

มาจากกลุ่มบริษัทได้แก่  บริษัท วงษ์

พาณิชย์ และบริษัท ปราบขยะรีไซเคิล 

จ ากดั จึงเขา้ไม่ถึงสังคมทุกระดบั 

โครงการเงินทองจากกองขยะ ถือ

เป็นโครงการท่ีเข้าถึงชุมชนและ

สามารถสร้างความตระหนักถึงการ

แยกขยะ  ลดขยะตั้ ง แ ต่ ต้นทาง 

รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับคนชุมชน

ไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ไม่ซับซ้อน 

 

ผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรม

พลาสติกของประเทศไทย  ระหว่าง GC และ SCG พบว่า GC ได้เร่ิมน าเศรษฐกิจหมุนเวียนมา

ประยุกต์ใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2560 ในขณะที่ SCG เร่ิมช้ากว่า 1 ปี ซ่ึงท าให้ GC มีความ

พร้อมมากกว่าจากการร่วมโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ตั้งแต่ปี 2560 ซ่ึงต่อมาไดผ่้าน

การประเมินมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน BS 8001:2017 ในปี 2563 ซ่ึงเป็นบริษทัแรกของประเทศ

ไทยที่ผ่านการประเมินมาตรฐานน้ี  

ผลการประเมินความยัง่ยืนของกรณีศึกษาจากโครงการและผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน พบว่าผลิตภณัฑ์ของทั้ง 2 บริษทั มีศกัยภาพในการเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนที่

ย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์เม็ดพลาสติกที่บริษทัมุ่งผลิตออกสู่ตลาดในภาคอุตสาหกรรมการแปรรูป

พลาสติก ผลิตภณัฑ์ของ GC ไดแ้ก่ (1) เม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง (2) เม็ดพลาสติกชีวภาพ 

PLA และ (3) เม็ดพลาสติกชีวภาพ PBS ในส่วนของผลิตภณัฑ์ของ SCG ไดแ้ก่ (1) Mono Material 

Packaging และ (2) Chemical Recycling ซ่ึงทั้ง 5 ผลิตภณัฑ์ สามารถลดการสกดัเม็ดพลาสติกจาก

ปิโตรเลียมได้ แต่ยงัไม่พบข้อมูลของระบบการจัดการรวบรวมและคัดแยกหลังการใช้งานของ

ผลิตภณัฑ์ที่มีประสิทธิผล ซ่ึงอาจจะท าให้เป็นการเพ่ิมปริมาณขยะชนิดใหม่แทน และในส่วนของ

กรณีศึกษาที่เป็นเพียงการประยกุต์ใช้วงจรสุดทา้ยของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การรีไซเคิล ของ GC 

ไดแ้ก่ (1) โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand  (2) โครงการภายใต้แนวคิด Circular Living 

(3) โครงการ Upcycling Plastic Waste Project และของ SCG ไดแ้ก่ (1) นวตักรรมถนนพลาสติกรี

ไซเคิล (2) เงินทองจากกองขยะ และ (3) โครงการรีไซเคิลบรรจุภณัฑ์พลาสติก ซ่ึงเป็นโครงการที่

เขา้ข่ายเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนกัถึงปัญหาขยะพลาสติกและการเพ่ิมมูลค่าให้กบัขยะและ

วสัดุเหลือใช ้ ซ่ึงพบว่าโครงการของ GC สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ เป็นสินคา้รีไซเคิลที่

มีคุณภาพสามารถน าออกสู่ตลาดได ้ในขณะที่โครงการของ SCG เป็นโครงการที่เนน้เพื่อสังคม โดย



65 

ไม่สามารถสร้างเป็นผลิตภณัฑ์ที่ขายได ้ จึงเป็นโครงการประเภทเดียวกบั CSR มากกว่าที่จะเป็น

โครงการส่งเสริมดา้นเศรษฐกิจที่ย ัง่ยืนได ้ 

จากภาพรวมการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียนในประเด็นประสิทธิผลดา้นเศรษฐกิจถือว่า 

GC มีความกา้วหนา้มากกว่า เน่ืองจากมีการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพทั้งชนิด PLA และ PBS ออกสู่

ตลาดแล้ว ในขณะที่ SCG ยงัอยู่ในขั้นตอนการพฒันาและทดสอบการผลิต ทั้ง Mono Material 

Packaging และ Chemical Recycling อีกทั้งโครงการรีไซเคิลของ GC ก็สามารถสร้างเป็นสินคา้ขาย

ได้อย่างต่อเน่ืองในขณะที่ SCG ยงัอยู่ในระดับของการเป็นโครงการ CSR เท่านั้น ต่อมาในส่วน

ประเด็นประสิทธิผลด้านส่ิงแวดล้อม ถึงแม้ผลิตภัณฑ์ของทั้ง 2 บริษทัสามารถลดการสลัดเม็ด

พลาสติกจากปิโตรเลียมได ้แต่ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัระบบการจดัการรวบรวมและคดัแยกผลิตภณัฑ์หลงั

การใช้งานที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และ

ผูบ้ริโภค จึงท าให้เกิดความเส่ียงที่จะสร้างปัญหาขยะชนิดใหม่ขึ้นมาแทน ซ่ึง GC มีความเส่ียง

มากกว่าเน่ืองจากมีการพฒันาเม็ดพลาสติกชีวภาพขึ้นมาแลว้ แต่ระบบการจดัการขยะของประเทศ

ไทยยงัไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะแยกขยะประเภทน้ีออกมาอยา่งชดัเจนและจดัการไดอ้ยา่งถูกวิธี ท า

ให้พลาสติกยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพเป็นเพียงขยะอีกประเภทหน่ึงท่ีสามารถออกสู่ส่ิงแวดลอ้มและ

เป็นขยะทางทะเลไดเ้หมือนกนักบัขยะพลาสติกทัว่ไป และสุดทา้ยประเด็นประสิทธิผลดา้นสังคม

โครงการรณรงค์ และ CSR ของ SCG สามารถเขา้ถึงคนในสังคมได้ทุกระดบัมากกว่าของ GC ที่

เนน้ความร่วมมือกบักลุ่มคนที่มีศกัยภาพในการเพ่ิมมูลค่าให้กบัวสัดุเหลือใชใ้ห้เป็นสินคา้ที่สามารถ

ขายได ้และบริษทัรับซ้ือขยะที่สามารถป้อนวตัถุดิบรีไซเคิลให้กบัโรงงานอยา่งต่อเน่ืองได ้
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บทที่ 5 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดอู่สู่อู่ และแนวคิดอพัไซเคิล เป็นแนวคิดที่สนบัสนุนการ

พฒันาที่ย ัง่ยืน โดยการใชท้รัพยากรจากธรรมชาติที่มีจ ากดัให้นอ้ยที่สุด สร้างคุณค่าและหมุนเวียน

การใชท้รัพยากรที่มีอยูใ่นระบบให้มากที่สุด และปลดปลอ่ยของเสียออกจากระบบให้นอ้ยที่สุด ซ่ึง

ทั้ง 3 แนวคิดน้ีมีความเช่ือมโยงกนัคือ มลีกัษณะของความเป็นวงจร (Cycle: Make-Use-Return) โดย

เป็นแนวคิดที่น ามาใชท้ดแทนแนวคิดเศรษฐกิจแบบเดิมที่เป็นเส้นตรง (Linear: Make-Use-Dispose) 

เมื่อพิจารณาแลว้แนวคิดอพัไซเคิลถอืเป็นส่วนที่ยกระดบัความมีประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ให้กบัแนวคิดอู่สู่อู่และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นหน่วยที่มีขอบเขตเล็กท่ีสุดใน 3 แนวคิดน้ี ซ่ึง

เป็นการน าวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ที่ท าให้เกิดผลกระทบทางบวก (Positive Impact) ทั้งต่อระบบนิเวศ

และระบบเศรษฐกิจ การรีไซเคิลท่ีดีนั้นจะตอ้งเป็นการอพัไซเคิลไม่ใช่การดาวน์ไซเคิลตอ้งท าให้

คุณภาพและมลูค่าของวสัดุเพ่ิมขึ้นไม่ใช่ลดลง เพื่อให้สามารถลดการสกดัวสัดุจากธรรมชาติ ซ่ึงเป็น

เป้าหมายหลกัที่ทั้ง 3 แนวคิดตอ้งการให้เกิดขึ้นหลงัจากการน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัจริง โดย

แนวคิดจากอู่สู่อู่เป็นแนวคิดอา้งอิงทีม่ีอิทธิพลต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และในปัจจุบนัไดถู้ก

วิวฒันาการให้กลายเป็นส่วนหน่ึงของแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนไปแลว้ ดงันั้นทั้ง 3 แนวคิดจึง

มีความเช่ือมโยงกนัอยา่งมาก ถือไดว่้าเป็นวิวฒันาการของกนัและกนั โดยเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็น

แนวคิดที่มีความหมายครอบคลมุและเป็นที่ยอมรับมากกว่า จึงไดถ้กูน าไปใชเ้ป็นแนวคิดหลกัของ

การด าเนินธุรกิจเพ่ือความยัง่ยืนขององคก์รต่างๆทัว่โลก แต่ในทางปฏิบติัองคก์รจะเลือกบางส่วนใน

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทขององคก์ร ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้ไป

ที่วงจรสุดทา้ยของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การรีไซเคิล ท าให้ของเสียมีมูลค่าสูงขึ้นจนเกิดการแยง่ชิง

ของเสียในตลาดทั้งระดบัทอ้งถิ่น ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ เป็นการกระตุน้ให้เกิดของเสียมาก

ย่ิงขึ้น เมื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนผลกัดนัให้เกิดความตอ้งการของตลาดสูงขึ้น ภาคอุตสาหกรรมยอ่มมี

การเพ่ิมก าลงัการผลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของตลาด ส่งผลให้มีการใชท้รัพยากรและเกิด

ของเสียมากย่ิงขึ้น และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มในระหว่างการผลิต ท าให้การประยกุต์ใช้

เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเพียงการสนบัสนุนแค่ดา้นเศรษฐกิจทุนนิยม โดยละเลยดา้นสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มไป ไม่เกิดความยัง่ยืนอยา่งที่คาดหวงัไว ้ 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการแสดงทรรศนะความยัง่ยืนต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน

คือ เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ย ัง่ยืน (Sustainable Circular Economy) ซ่ึงเป็น ระบบเศรษฐกิจ ที่บูรณา

การมาจากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิดอู่สู่อู่ และแนวคิดอพัไซเคิล เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน

ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนตั้ งแต่ต้นทางอย่างกระบวนการผลิตที่มีการออกแบบให้สามารถน า

ทรัพยากรมาใช้หมุนเวียน ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างสารอาหารให้กบัการผลิตคร้ังต่อไป 

ผลิตภณัฑท์ี่ผ่านการใชง้านแลว้สามารถแยกส่วนระหว่างวสัดุที่เป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกนั

ได ้เพื่อให้สามารถน าเขา้สู่วงจรการผลิตอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวตัถุดิบ

ตั้ งต้น ไม่ก่อมลพิษและไม่สร้างขยะ เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน เป็นระบบเศรษฐกิจที่มี

ประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สามารถน าไปใชเ้ป็นโมเดลธุรกิจและขบัเคลื่อนนวตักรรมที่ส่งเสริม

การเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจที่สร้างคุณประโยชน์และมอบก าไรให้กบัระบบนิเวศและสังคม 

จากประเด็นปัญหาขยะพลาสติกและความตอ้งการใช้พลาสติกท่ีเพ่ิมขึ้นของประเทศไทย 

ทางออกที่หน่วยงานส าคญัของประเทศจดัให้เป็นแนวทางหลักในการจดัการขยะพลาสติกอย่าง

ยัง่ยืน คือ การน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ ดังนั้นจึงคัดเลือกกรณีศึกษาการ

ประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยจาก 2 บริษทัใหญ่

ที่เป็นตน้น ้ าของอุตสาหกรรมพลาสติกและมีส่วนแบ่งทางตลาดมากท่ีสุด ซ่ึงจากการศึกษาพบว่ามี

โครงการและผลิตภณัฑ์ที่มีศกัยภาพเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ย ัง่ยืน ไดแ้ก่ (1) เม็ด

พลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง (2) เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic Acid (PLA) (3) เม็ด

พลาสติก ชีวภาพชนิด  Polybutylene succinate (PBS) (4) Mono Material Packaging และ  (5) 

Chemical Recycling  ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีสามารถลดการสกดัเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียมได ้ เป็น

การออกแบบให้สามารถน าทรัพยากรมาใช้หมุนเวียน ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างวตัถุดิบ

ให้กบัการผลิตคร้ังต่อไป สามารถแยกส่วนระหว่างวสัดุที่เป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกนัได ้อีก

ทั้งยงัสามารถน าเขา้สู่วงจรการผลิตอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวสัดุตั้งตน้ 

แต่ยงัไม่พบข้อมูลของระบบการจัดการรวบรวมและคัดแยกหลังการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่มี

ประสิทธิผล ซ่ึงอาจจะท าให้เป็นการเพ่ิมปริมาณขยะชนิดใหม่แทน และในส่วนของกรณีศึกษาที่

เป็นเพียงการประยุกต์ใช้วงจรสุดทา้ยของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การรีไซเคิล ไดแ้ก่ (1) โครงการ 

Upcycling the Oceans, Thailand  (2) โครงการภายใต้แนวคิ ด  Circular Living (3) โครงการ 

Upcycling Plastic Waste Project (4) นวตักรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล (5) โครงการเงินทองจากกอง

ขยะ และ (6) โครงการรีไซเคิลบรรจุภณัฑ์พลาสติก ที่เป็นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้

เก่ียวกบัการแยกขยะและลดขยะตั้งแต่ตน้ทาง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้ตระหนักถึงการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า เพราะไม่ได้มองวสัดุเหลือใช้เป็นขยะแต่เป็นวสัดุที่สามารถสร้างมูลค่าได้ 
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สามารถลดปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ แต่เป็นเพียงการจดัการขยะพลาสติกที่ปลายทางหลังการ

บริโภคเท่านั้น ยงัไม่สามารถลดการใชท้รัพยากรและลดการสกดัพลาสติกจากปิโตรเลียมไดจ้ริง 

 ผลการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรม

พลาสติกของประเทศไทย ระหว่าง บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) หรือ GC และ

บริษทั เอสซีจี เคมิคอลส์ จ ากดั หรือ SCG โดยแยกเป็นประสิทธิผลดา้นเศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

และด้านสังคม พบว่า โครงการและผลิตภัณฑ์ของ GC สามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ให้กบับริษทัไดม้ากกว่า SCG ที่ผลิตภณัฑ์ยงัอยู่ในขั้นตอนการทดสอบการผลิต และโครงการส่วน

ใหญ่มุ่งสร้างความร่วมมือกบัชุมชน เป็นโครงการที่จดัอยู่ในประเภท CSR ท าให้ประสิทธิผลดา้น

สังคมของ SCG ดีกว่าเพราะสามารถเขา้ถึงคนในสังคมไดทุ้กระดบั ในขณะที่ GC เนน้ความร่วมมือ

กับกลุ่มคนที่มีศักยภาพในการเพ่ิมมูลค่าให้กับวสัดุเหลือใช้ให้เป็นสินค้าท่ีสามารถขายได ้และ

บริษทัรับซ้ือขยะที่สามารถป้อนวตัถุดิบรีไซเคิลให้กบัโรงงานไดอ้ย่างต่อเน่ือง ส่วนประสิทธิผล

ดา้นส่ิงแวดลอ้มพบว่าโครงการและผลิตภณัฑ์ของทั้ง 2 บริษทั สามารถลดปริมาณขยะและลดการ

สกดัเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลี่ยมได ้แต่ GC มีความเส่ียงที่จะสร้างขยะพลาสติกชนิดใหม่ขึ้นมาเพ่ิม

มากกว่า เน่ืองจากการพฒันาเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ตอ้งมีระบบการรวบรวมและคดัแยกพลาสติกแต่

ละประเภทให้ชัดเจนและจดัการให้ถูกวิธีเขา้มารองรับเท่านั้น จึงจะสามารถหมุนเวียนเขา้สู่วงจร

ชีวภาพ และเกิดเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ย ัง่ยืนได ้

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังนี้ 

5.2.1.1 ขอ้เสนอแนะส าหรับภาครัฐ: 

1) ควรออกข้อก าหนดหรือกฎหมายที่จะมารองรับการประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นรูปธรรม อาทิ มาตรฐานผลิตภณัฑท์ี่สามารถรีไซเคิล , บรรจุภณัฑ์ที่ย่อย

สลายไดต้ามธรรมชาติ หรือบรรจุภณัฑย์อ่ยสลายในอุตสาหกรรม ให้ชดัเจน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การคดัแยก และจดัการอย่างถูกตอ้งเหมาะสม และควรปลดล็อกกฎหมายที่ขดัต่อการน าเศรษฐกิจ

หมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ อาทิ ขอ้ห้ามการใช้วสัดุรีไซเคิลในการผลิตเป็นบรรจุภณัฑ์อาหาร หรือ

การแลกเปลี่ยนของเสียเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ (Symbiosis) ระหว่างบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็น

โรงงานรับก าจดัของเสีย เป็นตน้ 

2) ควรออกแบบระบบการรวบรวมและจัดการขยะตามครัวเรือนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3) ควรมีนโยบายจูงใจภาคธุรกิจในการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น 
มาตรการทางภาษี และมาตรการสนบัสนุนเงินลงทุน เป็นตน้ 

4) รัฐควรเป็นเจา้ของโรงไฟฟ้าพลงังานขยะ เพื่อไม่ให้เกิดความตอ้งการ
ขยะที่เพ่ิมมากขึ้นของเอกชนที่ตอ้งการท าก าไรสูงสุดของจากการขายไฟฟ้า 

5.2.1.2 ขอ้เสนอแนะส าหรับภาคธุรกิจและการผลิต:  

1) ในการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียนควรค านึงถึงประสิทธิผลเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (ท าในส่ิงที่ดีขึ้น) มากกว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (ท าส่ิงผิดให้น้อยลง) จึงจะ

สามารถเป็นโมเดลธุรกิจที่ขบัเคลื่อนให้องคก์รมีความยัง่ยืนอยา่งแทจ้ริงได ้ 

2) ควรออกแบบระบบการรวบรวมผลิตภณัฑ์หลงัการใช้งานให้เป็นส่วน
หน่ึงในโมเดลธุรกิจขององค์กร เพื่อเป็นการขยายขอบเขตความรับผิดชอบต่อการจดัการของเสีย

ขององค์กร โดยอาจจะใช้แนวคิดสินคา้คือบริการ (Product as a Service) ให้บริการในรูปแบบการ

เช่าแทนการซ้ือขาด หรือ ระบบการคืนเงิน (Refund) ที่ลูกค้าสามารถคืนผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแลว้

พร้อมรับเงินคืนตามจุดบริการต่างๆขององคก์ร  

3) ควรมีการสร้างเครือข่าย หรือ Sharing Platform เพื่อแบ่งปันทรัพยากร

ร่วมกนั เป็นการส่งต่อสารอาหารทางเทคนิคให้กบัผูผ้ลิตดว้ยกนั 

5.2.1.3 ขอ้เสนอแนะน าหรับผูบ้ริโภค:  

1) ควรสนบัสนุนสินคา้ที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
2) ลดปริมาณการใชพ้ลาสติกตามแนวทาง 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 

3) คดัแยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อให้สามารถน าไปจดัการต่อไดง้่าย 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต 

1) เน่ืองจากการศึกษาน้ีเป็นการให้มุมมองจากกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนที่ย ัง่ยืนที่ผูศึ้กษาสังเคราะห์ขึ้นมาเอง ดังนั้นจึงควรศึกษาแนวคิดอื่นท่ีสามารถน ามา

ประเมินความยัง่ยืนของการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมไทยเพ่ิมเติม เพ่ือให้

ไดผ้ลการศึกษาที่มีหลากหลายแง่มุมมากย่ิงขึ้น 

2) กรณีศึกษาในงานวิจยัน้ีรวบรวมขอ้มูลจากเว็บไซต์ทางการของบริษทั 
ซ่ึงเป็นข้อมูลในภาพกวา้ง และเป็นบวก ดังนั้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และทราบประสิทธิผลที่

แทจ้ริงของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมไทย จึงควรศึกษาเพ่ิมเติมดว้ย

วิธีการรวบรวมขอ้มูลแบบอื่น เช่น การสัมภาษณ์  และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
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3) เศรษฐกิจหมุนเวียนจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความยัง่ยืนได้
นั้นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาครัฐในการออกนโยบายสนบัสนุนและ

ออกกฎหมายเพ่ือการควบคุมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ียัง่ยืนได้อย่างมีประสิทธิผล จึงควรมี

การศึกษาเพ่ิมเติมถึงบทบาทของภาครัฐต่อการผลกัดนัให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ียัง่ยืนในประเทศ

ไทย 
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