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 การศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันาการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงาน 
ผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษากระบวนการการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และเสนอแนวทางการพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง  โดยการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดย
ใช้วิธีศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์ ซ่ึงมีความตอ้งการขอ้มูลท่ีหลากหลายรอบดา้น เพื่อให้
เขา้ใจบริบทของการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการเก็บรวบรวม
รายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินงานของโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง แลว้น ามา
วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อน าไปสู่การก าหนด
แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึงอย่าง
ย ัง่ยนื 
 ผลการศึกษาพบว่า แนวทางในพฒันาการการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสม โดย
พิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
ในระยะยาวดว้ยการจดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยืนในการผลิตผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ องค์กรควร
เขา้ใจถึงผลกระทบในวงกวา้งท่ีเกิดจากกิจกรรมขององค์กร เขา้ใจถึงการสร้างคุณค่าขององค์กร  
และความสามารถในการแทรกแซง "ระบบ" เพื่อให้องคก์รมีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรอย่าง
ย ัง่ยืนในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การระบุช้ินส่วนประกอบทั้งหมด และข้อมูล
วตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งในการน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด การคิดอย่างเป็นระบบ ช่วยให้องคก์รจดัการกบั
ความเปล่ียนแปลงและความซับซอ้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยงัช่วยระบุผลกระทบใน
ระยะยาวท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตดัสินใจและจากกิจกรรมต่าง ๆ ควรพฒันานวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง โดยต้องค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืนตั้ งแต่การออกแบบ
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์/บริการ และรูปแบบธุรกิจ ควรมีความร่วมมือกันทั้งภายในและ
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ภายนอกองค์กร เพื่อรักษาผลประโยชน์และสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน ความส าเร็จของการ
ท างานร่วมกนันั้นเกิดจากการสร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจซ่ึงกันและกนั มีการส่ือสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวิสัยทศัน์ และการก าหนดวตัถุประสงค์ร่วมกัน ท่ีสามารถใช้ได้ทั้ งภายในและ
ภายนอกองค์กร ควรท าให้วตัถุดิบ วสัดุ ช้ินส่วนประกอบ และผลิตภณัฑ์ เกิดคุณค่าและมีการใช้
ประโยชน์สูงสุด โดยการผ่านการพิจารณาปัจจยัหรือความเส่ียงท่ีอาจสร้างผลกระทบหรือความ
สูญเสียต่อระบบในอนาคต รวมถึงการบ่งช้ีโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ เช่น การประหยดัค่าใชจ่้าย 
(การเขา้ถึงวตัถุดิบ วสัดุ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและราคาถูก และลดตน้ทุนในการจดัการของเสีย
ท่ีเกิดขึ้น) หรือกระแสรายไดใ้หม่ (การจดัหาวตัถุดิบ วสัดุ ช้ินส่วนประกอบ และผลิตภณัฑเ์พิ่มเติม) 
หรือการลดปริมาณผลิตภณัฑ์ การขายท่ีลดลง (การปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ) โดยการเพิ่ม
คุณค่าของวตัถุดิบ หรือวสัดุ สามารถด าเนินการได ้3 วีธี ไดแ้ก่  

1. วสัดุท่ีถูกมองว่าเป็นของเสียทั้งจากขั้นตอนการผลิตหรือหลงัการใช้งาน สามารถน า
กลบัไปใช้งานอ่ืน แต่อาจตอ้งปรับแต่งในกระบวนการผลิตและการออกแบบ เช่น การลดจ านวน
เกรด หรือประเภทของวสัดุท่ีใชเ้พื่อใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด  

2. วสัดุท่ีไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติ ควรยืดอายุการใชง้านของผลิตภณัฑใ์ห้ยาวขึ้นหรือใช้
บ่อยคร้ัง ผ่านการออกแบบหรือใช้วสัดุท่ีคงทนในการผลิต การพฒันาโลจิสติกส์ยอ้นกลบั และ
พฒันากระบวนการใหดี้ขึ้น 

3. พื้นท่ีหรืออุปกรณ์ท่ีเหลืออยู่ อาจน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ภายในองค์กร หรือระหว่าง
ธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกบัผูบ้ริโภค (B2C) และผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค (C2C) โดยอาจมีบุคคลท่ี
สามเขา้มาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในกระบวนการเหล่าน้ีในบางคร้ัง ในขณะเดียวกนัควรเปิดเผย
ผลการตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการปรับเปล่ียนไปสู่
รูปแบบการด าเนินการตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยัง่ยืน รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ในการ
ส่ือสารท่ีชดัเจน ถูกตอ้ง ตรงเวลา ซ่ือสัตย ์และครบถว้น  

 
 
 
 
 
 
 
 



[4] 
 

ABSTRACT 
 
Title of Independent Study Guidelines for the development of the circular economy in the 

motorcycle industry 
Author    Mrs. Chanyaphak Puthachalee 
Degree    Master of Science (Environmental Management) 
Year    2022 

Study on guidelines for the development of the circular economy in the motorcycle 
industry the objective of this study was to study the process of applying the circular economy 
system. analyze problems and obstacles and propose guidelines for developing the application of 
the circular economy system in a motorcycle factory by studying the qualitative data by using study 
of documents and interviews. which has a wide range of information needs to understand the 
context of the study of the circular economy application approach Details were collected about the 
nature of the operation of a motorcycle factory. and then analyze the data to understand all the 
issues that arise This will lead to the formulation of guidelines for the sustainable application of the 
circular economy system in a motorcycle factory. 
 The results of the study found that Approaches to the development of the application of 
the circular economy in the motorcycle manufacturing plant are imperative to choose the 
appropriate method. by considering various factors involved the circular economy principle is to 
create long-term business value by managing sustainable resources in the production of products 
and services. Organizations should understand the broad impact of their activities. Understand the 
value creation of the organization and the ability to intervene in "systems" to allow organizations 
to influence sustainable resource management in the form of products and services, such as the 
identification of all components. and raw material information related to bringing the product to 
the market systematic thinking Helps organizations manage change and complexity more 
efficiently. It also helps to identify the potential long-term impact of decisions and activities. Green 
innovations should be continuously developed. The sustainable use of resources must be considered 
from the design of the production process. products/services and business model There should be 
cooperation both within and outside the organization. To maintain benefits and create business 
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value together the success of working together is due to building trust and trust with each other. 
Communicate effectively, have a shared vision, and set objectives. that can be used both inside and 
outside the organization Raw materials, materials, components, and products should be maximized 
and utilized. through consideration of factors or risks that may cause impacts or losses to the system 
in the future including identifying potential development opportunities such as cost savings (Access 
to raw materials, materials that are environmentally friendly and cheap and reduce waste 
management costs) or new revenue streams (procurement of raw materials, materials, components, 
and additional products) or reducing the number of products reduced sales (Improve customer 
relationship) by adding the value of raw materials or materials can be done in 3 ways: 

1. Materials are perceived as waste either from the manufacturing process or after use. can 
be reused for other uses but may require adjustments in the manufacturing and design processes, 
such as reducing the number of grades. or the type of material used to achieve economies of scale 

2. Materials obtained from natural resources Should prolong the service life of the product 
or use more often. through the design or use of durable materials in production Reverse logistics 
development and improve the process 

3. Remaining space or equipment may be reused within the organization or between 
business-to-business (B2B), business-to-consumer (B2C), and consumer-to-consumer (C2C), with 
third parties facilitating these processes from time to time. At the same time, decisions and actions 
that affect the ability to adapt to a circular economy and sustainability model should be disclosed. 
as well as a commitment to clear, accurate, timely, honest, and complete communication. 



กติติกรรมประกาศ 
 
 รายงานคน้ควา้อิสระ เร่ือง แนวทางการพฒันาการประยุกตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
โรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยการสนับสนุนจากหลาย ๆ 
ฝ่าย ผูศึ้กษาขอแสดงความขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือตลอดมา ทั้ งบุคคลท่ีให้ความ
ช่วยเหลือในการตอบแบบสัมภาษณ์งานวิจัยคร้ังน้ี และคณาจารย์ทุกท่านในสถาบันบัณฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อนัเป็นพื้นฐานส าคญัต่อการวิจยั  
 ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ภคัพงศ์ พจนารถ ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
รายงานคน้ควา้อิสระท่ีไดใ้หค้วามกรุณาสละเวลาใหค้  าปรึกษา ความรู้ ขอ้เสนอแนะ และขอ้คิดเห็น
ท่ีเป็นประโยชน์ในการท ารายงานคน้ควา้อิสระในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแต่ตน้จนกระทัง่รายงานฉบบัน้ี
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีประจ าคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ี
ให้ความช่วยเหลือ ประสานงานให้บริการ และอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาท่ี ศึกษาและท า
การศึกงานวิจยัเป็นอยา่งดี  
 ขอขอบพระคุณโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึงและท่านผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนทุกท่านท่ีให้ความช่วยเหลือและกรุณาให้ขอ้มูลส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งในการจดัท า
รายงานฉบบัน้ี 
 สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณครอบครัว เพื่อน ๆ และอีกหลายท่านท่ีไดใ้ห้การสนับสนุน ให้
ค  าแนะน า คอยช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ และคอยเป็นก าลงัใจอนัเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่งต่อการศึกษาในคร้ังน้ี 
ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วนท าให้รายงานคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี
ประสบผลส าเร็จไดต้ามท่ีตั้งใจ  
 

 
                 ชญัญาภคั พุทธชาลี 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและแนวคิดในกำรศึกษำ 

  การเปล่ียนแปลงของโลกในมิติต่าง ๆ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี 

และการเมืองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและ

สารสนเทศเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกในปัจจุบนั 

เทคโนโลยีท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดการเช่ือมต่อกนัอย่างสมบูรณ์น้ีส่งผลให้การเปล่ียนแปลงในโลกเป็นไป

อย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต (Global Trends) ไม่ว่าจะเป็นด้าน

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลย ีและการเมืองต่าง ๆ เหล่าน้ี จะส่งผลกระทบเช่ือมโยงไปยงัมิติ

อ่ืน ๆ อย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นปัจจยัหน่ึงในการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการเปล่ียนแปลงทั้งในเร่ือง ประเภทอุตสาหกรรม ตวัสินคา้ วิธีการผลิตซ่ึง

รวมถึงเทคนิคการผลิตและการบริหารจดัการห่วงโซ่คุณค่า ช่องทางการจดัจ าหน่าย  การจดัเก็บและ

ก าจัดซากสินค้า ซ่ึงจะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมบางประเภทท่ีเคยเติบโตและยิ่งใหญ่ในอดีตกลับมี

แนวโน้มเติบโตลดลง เช่น อุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์บางอุตสาหกรรมมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการ

ผลิตและมีการปรับเปล่ียนการใชเ้ทคโนโลยท่ีีสูงขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรม Hard 

Disk Drive รวมถึงมีการคิดคน้สินคา้ใหม่ ๆ ขึ้นมา เป็นผลให้สินคา้เดิมหมดความส าคญัลงไป เช่น การ

ผลิตกล้องดิจิทัลแทนกล้องฟิล์มถ่ายรูปแบบเดิม  (ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม, 2563) 

กลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจประกอบดว้ย 3 ภาคส่วน ไดแ้ก่ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และ

ภาครัฐ ภาคธุรกิจท าหนา้ท่ีผลิตสินคา้หรือบริการเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยท าการ

จดัหาวตัถุดิบ ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อมาผลิตเป็นสินคา้และบริการส าหรับใช้อุปโภคบริโภค ภายหลงัท่ี

ผูบ้ริโภคหมดความตอ้งการสินคา้นั้นก็จะถูกทิ้งเป็นขยะ รอการฝังกลบหรือท าลายต่อไป ตั้งแต่ยคุปฏิวติั

อุตสาหกรรมเป็นตน้มา ภาคธุรกิจมีการด าเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจเส้นตรง (Linear Economy) ซ่ึงมี
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ลกัษณะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สั้ น สินคา้หรือผลิตภณัฑ์จะอยู่ภายใต้แนวคิด Take-Make-Dispose    

(รติมา คชนันท์, 2562) กล่าวคือเร่ิมต้นท่ีการจัดหาวตัถุดิบหรือปัจจัยน าเข้า (Inputs) อาจเป็นวสัดุ

ธรรมชาติสามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ หรือวสัดุสังเคราะห์ต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถย่อยสลายไดต้าม

ธรรมชาติหรือใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัน าเขา้เม่ือถูก

น าเขา้กระบวนการผลิต (Processes) แลว้ จ าเป็นตอ้งใช้พลงังานธรรมชาติ หรือพลงังานส้ินเปลือง ซ่ึง

เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่จ  ากดั เช่น น ้ ามนั ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เพื่อท าการแปลงสภาพให้เป็น

ผลผลิต (Outputs) หรือสินคา้ท่ีมีไวจ้ าหน่ายแก่ลูกคา้ ต่อมาเม่ือลูกคา้หมดความตอ้งการหรือเลิกใชง้าน 

สินค้านั้นจะถูกทิ้งและเป็นจุดส้ินสุดของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แบบเศรษฐกิจเส้นตรง คงเหลือเป็น

ปริมาณขยะมหาศาล เป็นภาระแก่สังคม และส่งผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ งานวิจยัของ Jones 

(2010) พบว่า ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสินคา้เพื่อจ าหน่ายมีการด า เนินงานท่ีส่งผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงยุคปฏิวติัอุตสาหกรรมท่ีมีการเพิ่มขึ้ นอย่างมากของโรงงาน

อุตสาหกรรม ซ่ึงโรงงานเหล่าน้ีมีกระบวนการผลิตท่ีใชว้สัดุและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งส้ินเปลืองและ

สร้างมลพิษทางอากาศ ทางดิน และทางน ้า  

ประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยฐานความ

เขม้แข็งของประเทศอนัประกอบดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวฒันธรรม 

ส่งเสริมและพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็นเจา้ของสินคา้และบริการมูลค่าสูง ท่ียกระดบัมูลค่าในห่วงโซ่การ

ผลิตสินคา้และบริการ ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมสมยัใหม่เพื่อช่วยท าลายขอ้จ ากัด ให้เกิดการก้าว

กระโดดของการพฒันาต่อยอด สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน กระจายรายได ้โอกาส และ

ความมัง่คัง่แบบทัว่ถึง (Inclusive growth) รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง

ชีวภาพใหส้มดุล ดว้ยการใชโ้มเดลเศรษฐกิจใหม่ท่ีเรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ซ่ึงเป็นการพฒันา 3 

เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสี

เขียว (Green Economy) ไปพร้อม ๆ กนั เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนประเทศไทยอย่างสมดุล เป็นธรรม

และยัง่ยืน ทั้งน้ี โมเดลเศรษฐกิจ BCG มีความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) และ

สอดรับกบัหลกัการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ซ่ึงเป็นหลกัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและ
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สังคมของประเทศไทย โดยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ท าหน้าท่ีบูรณาการการพฒันาตั้งแต่ต้นทางถึง

ปลายทาง ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม สร้างคุณค่าเพิ่ม (Value 

creation) จากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวฒันธรรมดว้ยกลไกจตุภาคี (Quadruple 

helix) (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม, 2564) 

การพฒันาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในมิติเศรษฐกิจ 

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดับประเทศและระดับธุรกิจ โดยในระดับภาพรวมของประเทศ จาก

การศึกษาของ McKinsey & Company (2020) บริษทัท่ีปรึกษาด้านการบริหารชั้นน าของโลก ระบุว่า

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะส่งผลให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้ น จากรายได้ท่ีเพิ่มขึ้ นของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆ และตน้ทุนการผลิตท่ีลดลงจากการใชง้านวสัดุหรือปัจจยัการ

ผลิตต่าง ๆ ไดน้านขึ้น มีการน าวสัดุมาใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึ้น ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่มค่าตอบแทนของ

แรงงาน เป็นการเพิ่มรายไดข้องภาคครัวเรือน และส่งผลให้มูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 

(GDP) ของประเทศสูงขึ้นได ้ในดา้นการประหยดัทรัพยากร โดยทางทฤษฎีพบวา่ เศรษฐกิจหมุนเวียนมี

ศกัยภาพท่ีจะน าไปสู่การประหยดัวสัดุไดม้ากกว่าร้อยละ 70 เม่ือเทียบกบัการใช้วสัดุในรูปแบบธุรกิจ

ตามปกติ ยิ่งในอนาคต การเติบโตของประชากรโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลาง จะส่งผลให้มีความ

ตอ้งการใชว้สัดุโดยรวมเพิ่มขึ้น การน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกตใ์ชจ้ะท าให้ความตอ้งการ

ดงักล่าวลดลง ท าให้สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินถึง 630 พนัลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี ส าหรับ

สินคา้อุปโภคบริโภค (เช่น สินคา้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จกัรยาน) จากอายุการใช้งานเฉล่ียท่ีนานขึ้น 

และสามารถประหยดัวสัดุไดป้ระมาณร้อยละ 20 ในผลิตภณัฑท่ี์มีอายุการใชง้านสั้น (เช่น บรรจุภณัฑ์ 

อาหาร เส้ือผา้) ซ่ึงเท่ากับการประหยดัค่าใช้จ่ายได้กว่า 700 พนัล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (ส านักงาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2563)  

 อุตสาหกรรมยานยนต์นับเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัสามารถสร้างรายได ้การจา้ง

งาน การเพิ่มมูลค่าทางการค้าและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากปัจจยัหลายอย่างภายในประเทศเอ้ืออ านวยต่อการเติบโต ทั้งในดา้นความตอ้งการภายในและ

ภายนอกประเทศ อตัราภาษี วตัถุดิบ ท าเลท่ีตั้งของภาคการผลิต การขนส่ง และค่าจา้งแรงงาน รวมทั้ง



4 
 

การสนบัสนุนดา้นนโยบายของภาครัฐและเอกชนท่ีมีอยู่อยา่งต่อเน่ือง จากรายงาน พบวา่ ความตอ้งการ

รถจกัรยานยนตใ์นประเทศปี 2562-2564 มีแนวโนม้ขยายตวัแบบค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจท่ี

คาดวา่จะเติบโตต่อเน่ือง ประกอบกบัโครงการช่วยเหลือผูมี้รายไดน้อ้ยของภาครัฐท่ียงัคงอดัฉีดเงินเขา้สู่

ระบบเศรษฐกิจ นอกจากน้ียงัมีเม็ดเงินท่ีหมุนเวียนในช่วงหาเสียงเลือกตั้ งในปี 2562 ส่งผลดีต่อ

อุตสาหกรรมการผลิตรถจกัรยานยนตแ์ละผูจ้  าหน่ายรถจกัรยานยนต ์อยา่งไรก็ดี การเติบโตของยอดขาย

อาจไม่สูงนกั เน่ืองจากรายไดห้ลกัของธุรกิจยงัพึ่งพาก าลงัซ้ือจากเกษตรกรซ่ึงมีรายไดไ้ม่แน่นอนและ

ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัต ่า และการส่งออกรถจกัรยานยนต์ในปี 2562-2564 มีแนวโน้มเติบโตในอตัราท่ี

สูงขึ้น เน่ืองจากคาดว่าการส่งออกรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) จะขยายตวัดีหลงัมีการขยาย

ก าลงัการผลิตและใชไ้ทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก ส่วนการส่งออกช้ินส่วนครบชุดสมบูรณ์ (CKD) 

คาดว่าจะยงัเติบโตดีต่อเน่ืองตามความตอ้งการของประเทศคู่คา้หลกัทั้งอาเซียนและญ่ีปุ่ น ประกอบกบั

ไทยเป็นฐานการผลิต CKD เพื่อกระจายไปยงัฐานประกอบรถจกัรยานยนตใ์นภูมิภาคอาเซียน  (รายงาน

กรุงศรี, 2562) ดงัภาพท่ี 1.1 

 
ภำพท่ี 1.1 ขอ้มูลฐานการผลิตรถจกัรยานยนต ์
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โรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์เป็นประเภทของอุตสาหกรรมหลกัท่ีประกอบธุรกิจการด าเนิน

ธุรกิจแบบเศรษฐกิจเส้นตรงมุ่งเน้นผลก าไรและการเติบโตท่ีรวดเร็วโดยไม่ได้ให้ความส าคัญกับ

ผลกระทบเชิงลบระยะยาวของปริมาณขยะท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง กระบวนการก าจดัขยะเหล่าน้ีส่งผล

ให้เกิดการตกค้างและสารปนเป้ือนลงสู่ทะเลหรือผืนดินท่ีใช้ในการก าจัดขยะ เกิดเป็นมลพิษต่อ

ส่ิงมีชีวิตในบริเวณนั้น ทรัพยากรทางทะเลถูกท าลาย ปริมาณพื้นท่ีส าหรับการอยู่อาศยัของประชากร

ลดลง หากการด าเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจเส้นตรงน้ียงัคงด าเนินต่อไปย่อมเกิดปัญหาความขาดแคลน

ทรัพยากร ปัญหามลพิษและสารปนเป้ือนจากขยะท่ีมีต่อประชากร จากปัญหาดงักล่าวจึงเกิดแนวคิดการ

ด าเนินธุรกิจท่ีให้ความส าคญักบัการลดปริมาณขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าสูงสุด ซ่ึงเรียกว่า 

“เศรษฐกิจหมุนเวียน” เป็นระบบเศรษฐกิจท่ีเนน้ใหเ้กิดการหมุนเวียนการใชท้รัพยากรต่าง ๆ อยา่งคุม้ค่า 

ยืดอายุการใชง้านสินคา้เพื่อชะลอการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ ให้ความส าคญักบัการคิดเชิงระบบรอบ

ดา้นทั้งมิติทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มตลอดช่วงวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์เร่ิมตั้งแต่การออกแบบจนถึงการ

ท าลายผลิตภณัฑภ์ายหลงัเลิกการใชง้านเพื่อลดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้ม 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

 1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิต
รถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง 

1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิต
รถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง 

1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 

1.3.1 ด้ำนเน้ือหำ: แนวทางการพฒันาการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิต
รถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง ผูศึ้กษาไดศึ้กษากระบวนการของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยใชแ้นวคิดของ 
Cradle to Cradle โดย William McDonough และ Michael Braungart (McDonough, 2019) ท่ีน าแนวคิด
การจ าแนกวสัดุหลกัท่ีใช้ในการผลิตเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม (Ellen MacArthur 
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Foundation, 2019a) ไดแ้ก่ กลุ่มวสัดุชีวภาพ (Biological) และกลุ่มวสัดุสังเคราะห์หรือวสัดุทางเทคนิค 
(Technical) และแนวคิด Upcycle ของ William MacDonough (2002) เพื่อเสนอแนวทางการพฒันาการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง 

1.3.2 ด้ำนผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ: ผูป้ระกอบการหรือตัวแทนผูป้ระกอบการของโรงงานผลิต
รถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง จ านวน 5 ท่าน และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จ านวน 5 
ท่าน รวมทั้งหมด 10 ท่าน 

1.3.3 ด้ำนพื้นท่ี: โรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึงในประเทศไทย 

1.3.4 ด้ำนเวลำ: เดือนมกราคม 2565 – พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลา 5 เดือน 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.4.1 ไดท้ราบผลการวิเคราะห์กระบวนการท่ีมีการประยุกตใ์ช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีใน
โรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง  

1.4.2 เป็นประโยชน์ต่อโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง ภาครัฐ และผูบ้ริโภคในการเพิ่ม
องคค์วามรู้เก่ียวกบัการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  

1.4.3 ไดแ้นวทางการพฒันาการประยุกตใ์ช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิผลทั้ง 3 
มิติ คือ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ลดปัญหา
มลพิษ และน าไปสู่ความยัง่ยนืของโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต ์

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.5.1 ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีย่ังยืน (Sustainable Circular Economy) หมายถึง ระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามแนวคิด Cradle to Cradle และแนวคิด 
Upcycle เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีครอบคลุมทุกภาคส่วนตั้งแต่ตน้ทางอย่างกระบวนการผลิตท่ีมีการ
ออกแบบใหส้ามารถน าทรัพยากรมาใชห้มุนเวียน ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างสารอาหารใหก้บัการ
ผลิตคร้ังต่อไป ผลิตภณัฑท่ี์ผ่านการใชง้านแลว้สามารถแยกส่วนระหว่างวสัดุท่ีเป็นชีวภาพและเทคนิค
ออกจากกนัได ้เพื่อใหส้ามารถน าเขา้สู่วงจรการผลิตอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของ
วตัถุดิบตั้งตน้ ไม่ก่อมลพิษและไม่สร้างของเสียกบัส่ิงแวดลอ้ม เนน้การใชพ้ลงังานหมุนเวียน เป็นระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ
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เศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน และขบัเคล่ือนนวตักรรมท่ีส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจท่ีสร้างคุณประโยชน์และมอบกาไรใหก้บัระบบนิเวศและสังคม 

 1.5.2 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีครอบคลุม
ทุกภาคส่วนตั้งแต่ตน้ทางอย่างกระบวนการผลิตท่ีมีการออกแบบให้น าทรัพยากรจากธรรมชาติท่ีมีอยู่
อย่างจ ากัดมาใช้ให้น้อยท่ีสุด ไปจนถึงผูบ้ริโภคและระบบการจัดการของเสีย ท่ีสร้างคุณค่าและ
หมุนเวียนการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในระบบให้นานท่ีสุด ผ่านการหมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ืองในระบบ
ปิดโดยปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้นอ้ยท่ีสุด เนน้การใชพ้ลงังานหมุนเวียนท่ีสะอาดเพื่อสร้าง
ตน้ทุนดา้นสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื 

 1.5.3 แนวคิด Cradle to Cradle หมายถึง ระบบการผลิตและผลิตภณัฑ์ท่ีถูกออกแบบให้ไม่
สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างสารอาหารให้กับการผลิตคร้ังต่อไป ผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการใช้งานแล้ว
สามารถแยกส่วนระหว่างวสัดุท่ีเป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกันได้ เพื่อให้สามารถน าเข้าสู่
กระบวนการผลิตอีกคร้ังโดยไม่ลดทอดคุณสมบติัของวตัถุดิบตั้งตน้ ไม่ก่อมลพิษและไม่สร้างปัญหากบั
ส่ิงแวดลอ้ม เน้นการใช้พลงังานหมุนเวียน ให้ความเคารพต่อชุมชนทอ้งถ่ินและระบบนิเวศโดยถือ
หลกัการผลิตท่ีเกิดขึ้นในธรรมชาติเป็นตน้แบบ ของเหลือจากส่ิงมีชีวิตหน่ึงจะเป็นอาหารหรือวตัถุดิบ
ใหแ้ก่อีกชีวิตหน่ึงเสมอ ถ่ายทอดต่อกนัหมุนเวียนเป็นวฏัจกัรใชไ้ปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 1.5.4 แนวคิด Upcycle หมายถึง การออกแบบให้วสัดุสามารถหมุนเวียนใช้ประโยชน์ต่อได้
อย่างไม่รู้จบ โดยไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวสัดุดั้งเดิม สามารถเขา้สู่วงจรการผลิตโดยไม่ก่อ
มลพิษและของเสีย เป็นการสร้างผลกระทบทางบวกท่ีสามารถขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจท่ีสร้างคุณประโยชน์และมอบก าไรใหก้บัระบบนิเวศและสังคมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 



 
 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันาการประยุกตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิต

รถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง ผูศึ้กษาไดแ้บ่งการทบทวนวรรณกรรมออกเป็นหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2.3 บริบทของโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต ์

2.4 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก  

2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวคิดเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน (Circular Economy) 

 2.1.1 ควำมหมำยของระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน 

 Masi, Day & Godsell (2017) และ  D’Adamo (2019) ได้กล่ าวว่ า  เศรษฐกิจหมุน เวี ยน 

(Circular Economy) เป็นแนวคิดการท าธุรกิจท่ีแตกต่างไปจากการด าเนินธุรกิจแบบเศรษฐกิจเส้นตรง 

เป็นแนวคิดท่ีผสมผสานมิติดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ เป็นแนวคิดเพื่อใชเ้ยียวยาความเสียหายทาง

ส่ิงแวดล้อมอันเป็นผลลัพธ์จากระบบเศรษฐกิจเส้นตรง และแนวคิดน้ีถือเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีมี

เป้าหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

  Euro Commission (2019) กล่าวว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนมีวตัถุประสงคใ์นการคงสภาพมูลค่า

ของผลิตภณัฑ์ วตัถุดิบ และทรัพยากรทั้งหลายให้นานเท่าท่ีจะท าได้โดยเม่ือส่ิงเหล่านั้นถูกเลิกใช้ยงั

สามารถน าส่ิงเหล่านั้นกลบัเขา้สู่กระบวนการผลิตพร้อมกบัการลดของเสีย ลดการทิ้งและลดการใช้

วตัถุดิบเพื่อส่ิงแวดลอ้มท่ีดีขึ้น 
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  Ellen MacArthur Foundation (2019b) เป็นองค์กรอิสระระดับนานาชาติท่ีมีบทบาทส าคญั

ในการเผยแพร่และส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคธุรกิจชั้นน าของ

โลก ไดก้ล่าวว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนประกอบดว้ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างและซ่อมแซมเพื่อความ

สมบูรณ์ของระบบโดยรวม กล่าวคือภาคอุตสาหกรรมภายใตแ้นวคิดน้ีให้ความส าคญัในการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ให้มีการใช้วสัดุท่ีมาจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่าย เลือกใช้วสัดุท่ีช่วยยืดอายุการใช้งาน

ผลิตภณัฑไ์ดย้าวนานขึ้น มีการผลิตท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต ่าผลิตภณัฑเ์ม่ือเลิกใชง้านแลว้สามา

รถย่อยสลายได้โดยมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มต ่า ควบคู่กับการใช้ส่ิงของร่วมกันให้เกิดประโยชน์

สูงสุด เช่น การบริการเช่ายานพาหนะ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ แนวคิดดงักล่าวจ าเป็นตอ้งอาศยัความ

มีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ความร่วมมือในระดับหน่วยงานและระดบับุคคล 

ระดบันานาชาติและระดบัชาติ 

  สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2562) เป็นหน่ึงในองค์กรวิจยั

และเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อการพฒันา กล่าวว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดการน าทรัพยากรท่ีใช้

แล้วมาแปรรูปเพื่ อน ากลับมาใช้ซ ้ า ให้ เ กิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปัญหาขยะและการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเม่ือมีความจ าเป็น  

  ภทัราพร แยม้ละออ (2561) ผูร่้วมก่อตั้งบริษทั ป่าสาละ จ ากดั นักวิชาการท่ีสนใจเก่ียวกบั

การท าธุรกิจเพื่อความยัง่ยืน ได้กล่าวว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นรูปแบบการผลิตท่ีวางแผนและการ

ออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้สามารถน าวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตให้สามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ า หรือสร้างคุณค่า

อยา่งต่อเน่ือง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดของเสียนอ้ยท่ีสุดเป็นการใชว้ตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ ลด

ผลกระทบเชิงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

  เพชร มโนปวิตร (2561) ได้กล่าวว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นรูปแบบธุรกิจท่ีเน้นการน า

วตัถุดิบกลบัมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิต-ใช้-ทิ้ง ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบเส้นตรงจาก

รูปแบบธุรกิจเดิมท่ีมุ่งเนน้ตวัเลขก าไรโดยไม่ค  านึงวา่สินคา้ท่ีถูกเลิกใชง้านจะถูกน าไปก าจดัทิ้งอยา่งไร  

  จากขอ้มูลกล่าวโดยสรุปว่า ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดการด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งเนน้

การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้คุ ้มค่ายาวนานท่ีสุด โดยการลดปริมาณการใช้ (Reduce) โดยเฉพาะ
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ทรัพยากรธรรมชาติท่ีตอ้งการการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพื่อให้มีไวใ้ช้อย่างเพียงพอส าหรับประชากรรุ่น

ปัจจุบนัและรุ่นอนาคต การใช้ซ ้ า (Reuse) โดยเฉพาะกับส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีใช้เวลาในการย่อยสลาย

ยาวนานหรือมีมลพิษจากการท าลาย และการแปรสภาพแลว้น ากลบัมาใช ้(Recycle) วตัถุดิบหรือส่ิงของ

ท่ีภายหลงัเลิกใชแ้ลว้สามารถน าเขา้สู่กระบวนการแปรสภาพแลว้น ากลบัมาใชเ้ป็นวตัถุดิบเพื่อการผลิต

ใหม่อีกรอบแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความคลา้ยกบั “หลกัการ 3R” ท่ีเป็นวิธีการยืดอายุการใช้งาน 

เป็นการหมุนเวียนการใชท้รัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และลดของเสียจากกระบวนการผลิต 

(Zero Waste) ลดขยะจากการเลิกใช้งานกระบวนการเหล่าน้ีเกิดขึ้นได้จากการคิดอย่างเป็นระบบใน

ตลอดช่วงอายุของผลิตภณัฑ์ ตั้งแต่การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณค่าต่อลูกคา้และส่ิงแวดล้อม การ

เลือกใชว้ตัถุดิบการผลิต บรรจุภณัฑท่ี์สามารถย่อยสลายไดต้ามธรรมชาติ และการค านึงถึงวิธีการก าจดั

ท าลายผลิตภณัฑภ์ายหลงัการเลิกใชท่ี้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 2.1.2 แนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน 

 เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีมีการวางแผนให้

ทรัพยากรในระบบการผลิตทั้งหมดสามารถกลบัคืนสู่สภาพเดิมและน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เพื่อรับมือกบั

ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต ท่ีจะมีความตอ้งการใชท้รัพยากรเพื่อการผลิตเพิ่มมากขึ้นจาก

การขยายตวัทางเศรษฐกิจและความตอ้งการสินคา้และบริการของผูบ้ริโภค ดงันั้น เศรษฐกิจหมุนเวียน 

จึงมุ่งเนน้การคงคุณค่าผลิตภณัฑใ์ห้นานท่ีสุด ส่งเสริมการใชซ้ ้ า สร้างของเสียในปริมาณท่ีต ่าท่ีสุด และ

ให้ความส าคญักบัการจดัการของเสียจากการผลิตและบริโภค ดว้ยการน าวตัถุดิบท่ีผ่านการผลิตและ

บริโภคแลว้เขา้สู่กระบวนการผลิตใหม่ ซ่ึงต่างจากระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมท่ีเน้นการใช้ทรัพยากร 

การผลิต และการสร้างของเสีย ในรูปแบบเศรษฐกิจท่ีเป็นเส้นตรง หรือ Linear Economy ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภำพท่ี 2.1 รูปแบบเศรษฐกิจท่ีเป็นเส้นตรง หรือ Linear Economy 

 (ท่ีมา : สมุดปกขาว BCG in Action การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรมของ

ประเทศไทย เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ) 

 ระบบเศรษฐกิจท่ีมีความหมุนเวียนจะมีคุณสมบติัท่ีสามารถฟ้ืนคืนกลบัสู่สภาพเดิม และ

สามารถคงทรัพยากรท่ีอยู่ภายในระบบให้มีคุณภาพและคุณค่าสูงสุด (Maximize Economic Value) 

หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ืองโดยไม่มีของเสีย (Zero Waste to Landfill) ซ่ึงในปัจจุบนั เม่ือกระแสความ

ยัง่ยืนและวิกฤตการณ์ดา้นทรัพยากรกลายเป็นความสนใจร่วมกนัของคนทั้งโลก โดยทิศทางการพฒันา

ของโลกมุ่งไปสู่เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development 

Goals: SDGs) จึงท าให้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกกล่าวถึงมากขึ้นในช่วงท่ีผ่านมา แต่ท่ีจริงแล้ว

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ใช่เร่ืองใหม่ ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศพฒันาแลว้ ไดน้ าแนวคิดน้ี

มาก าหนดนโยบายในการพฒันาประเทศเม่ือหลายปีมาแลว้ และมีการพฒันาเชิง 

นโยบายมาอย่างต่อเน่ือง ยกตวัอย่างเช่น กลุ่มประเทศสหภาพยโุรป ประเทศเยอรมนี สหราชอาณาจกัร 

ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด ์ญ่ีปุ่ น จีน 

 แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดขึ้นจากแนวคิดและทฤษฎีท่ีหลากหลายรวมกัน Thibaut 

Wautelet (2018) ไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในปัจจุบนั 
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ไดแ้ก่ เศรษฐกิจตามผลงาน (Performance Economy) และ เศรษฐกิจสีน ้ าเงิน (Blue Economy) ซ่ึง เป็น

แนวคิดท่ีให้ความส าคัญกับโมเดลทางธุรกิจ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ( Industrial Ecology) และ อู่สู่อู่ 

(Cradle to Cradle) ให้ความส าคัญกับผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ การลอกเลียนแบบธรรมชาติ 

(Biomimicry) ใหค้วามส าคญักบัการออกแบบผลิตภณัฑด์งัแสดงไดต้ามภาพท่ี 2.2 

  

ภำพท่ี 2.2 รวมแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย Thibaut Wautelet (2018) 

แนวความคิดแบบวงกลม หรือการหมุนวนเป็นวงจรมีรากลึกในทางประวติัศาสตร์และปรัชญา 

หลายส านกัหากสังเกตส่ิงต่างๆในธรรมชาติจะพบว่าแทบทุกส่ิงลว้นหมุนเวียนเป็นวฏัจกัร เป็น วงรอบ 

ถ่ายทอด เปล่ียนผ่าน สอดประสานกนัอย่างลงตวั ของเสียจากส่ิงหน่ึงกลายเป็นอาหารให้กบัอีกส่ิงหน่ึง 

แร่ธาตุและพลงังานถูกถ่ายทอดและหมุนวนกลบัมาใชไ้ดใ้หม่ไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงท่ีมาท่ี ใกลเ้คียงท่ีสุด คือ 

ในช่วงปลายทศวรรษ 1970 ท่ีสถาปนิก Walter Stahel ผูป้ระดิษฐ์ค  าว่า อู่สู่อู่ (Cradle to Cradle) ท่ี

น าเสนอวิสัยทัศน์ของ เศรษฐกิจวงจรปิด (Economy in Loops) ท่ีเน้นการยืดอายุการใช้งานของ

ผลิตภณัฑ์ การประหยดัทรัพยากร และลดการเกิดของเสียจากการผลิต จึงท าให้ แนวคิดของอู่สู่อู่และ
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เศรษฐกิจหมุนเวียน มีความคลา้ยคลึงกนั คือ เนน้การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์จะไม่สร้างของเสีย หรือเนน้

การใชพ้ลงังานหมุนเวียน และให้ความเคารพต่อชุมชนทอ้งถ่ินและระบบ นิเวศ เพื่อส่งเสริมการฟ้ืนฟู

ธรรมชาติให้กลบัคืนมา แต่มีขอ้แตกต่างท่ีแนวคิดจากอู่สู่อู่ไม่ได้เป็น วงกลมท่ีเป็นวงจรปิด (Closed 

Loops) แต่เป็นลกัษณะเกลียว (Spiral) ท่ีมีทิศทางหมุนเติบโตขึ้นไป  

มูลนิธิเอเลน แมค อาร์เธอร์ (Ellen MacArthur Foundation: EMF) (2015) ไดส้รุปแผนผงั ของ

แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยปรับมาจากแผนผงัแนวคิดอู่สู่ อู่ ของ William MacDonough และ 

Michael Braungart ท่ีมีการแยกวงจรทางชีวภาพและวงจรทางเทคนิคออกจากกันเพื่อการจัดการ 

ทรัพยากรและของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงถือไดว้่าเป็นการวิวฒันาการควบรวม 2 แนวคิดเขา้ 

ด้วยกันอย่างสมบูรณ์ และปัจจุบันแผนผงัน้ีได้ถูกนา มาอ้างอิงถึงหลักการของแนวคิดเศรษฐกิจ 

หมุนเวียนอย่างแพร่หลาย เน่ืองจาก มูลนิธิเอเลน แมค อาร์เธอร์ ถือไดว้่าเป็นองคก์รท่ีมีบทบาท ส าคญั

ในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนไปสู่ภาคธุรกิจ รวมถึงการผลกัดันนโยบายและการขยายองค์

ความรู้และสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงชุมชนการศึกษาในเร่ืองน้ี 

 จากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหลกัการส าคญัของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 3 หลกัการ ดงัน้ี 

(กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2564) 

  1) รักษาและเสริมทุนธรรมชาติ (Preserve and Enhance Natural Capital) ดว้ยการใช ้

ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจากดัใหน้อ้ยท่ีสุด เพิ่มการใชท้รัพยากรหมุนเวียนและพลงังานทดแทน 

  2) ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimize Resource Yields) ดว้ยการรักษาและสร้าง

คุณค่าของทรัพยากรในระบบและหมุนเวียนใหน้านท่ีสุดทั้งวงจรชีววิทยาและวงจรทางเทคนิค เช่น การ

ใชซ้ ้า การใชใ้นวตัถุประสงคใ์หม่ การน ามาผลิตใหเ้หมือนใหม่ และการรีไซเคิล เป็นตน้  

  3) รักษาประสิทธิผลของระบบ (Foster System Effectiveness) ดว้ยการลดการปลดปล่อย 

ของเสียออกจากระบบให้น้อยท่ีสุด จากข้อมูล สรุปได้ว่าหลักการของเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ ใช้

ทรัพยากรจากธรรมชาติท่ีมีจ ากดัให้นอ้ยท่ีสุดสร้างคุณค่าและหมุนเวียนการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นระบบ

ใหม้ากท่ีสุด และปลดปล่อยของเสียออกจากระบบใหน้อ้ยท่ีสุด  
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 เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นระบบอุตสาหกรรมท่ีวางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรือให้

ชีวิตใหม่แก่วสัดุต่าง ๆ ในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ ์แทนท่ีจะทิ้งไปเป็นขยะเม่ือส้ินสุดการบริโภค โดยจะน า

วสัดุท่ีเป็นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑเ์หล่านั้นกลบัมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็นวงจรต่อเน่ือง โดย

ไม่มีของเสีย นอกจากน้ี ยงัมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความสมดุลในการดึง

ทรัพยากรธรรมชาติมาใชง้านใหม่ ควบคู่ไปกบัการสร้างระบบและการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ

ลดผลกระทบภายนอกเชิงลบ เราจึงมกัเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้พลงังานทดแทน หรือขจดัการใช้

เคมีภณัฑ์ท่ีเป็นพิษ ซ่ึงเป็นอุปสรรคของการนา วสัดุต่าง ๆ มาใช้อีกคร้ังรวมไปถึงการออกแบบวสัดุ 

ผลิตภณัฑ์ ระบบ และโมเดลทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ท่ีตอ้งต่างไปจากเดิมเพื่อทาให้เกิดนวตักรรม 

ในขณะท่ี Linear Economy หรือเศรษฐกิจเส้นตรง จะมีการดึงทรัพยากรธรรมชาติออกมาใชใ้นจ านวน

มหาศาลก่อนจะน าทรัพยากรเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการผลิต ขายให้ลูกคา้ได้น าไปใช้งาน ซ่ึงเม่ือ

ผลิตภณัฑห์มดประโยชน์แลว้ก็ทิ้ง กลายเป็นขยะไป (ภทัราพร แยม้ละออ, 2561)  

 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกการผลกัดนัเศรษฐกิจหมุนเวียนนอกจากจะส่งผลกระทบเชิงบวก ต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ยงัช่วยในเร่ืองของการขยายตวัทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันรวมไปถึงการจ้างงานท่ีเพิ่มขึ้ น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่ีพึ่ งพาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม การจดัการขยะและอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ส าหรับภาคธุรกิจ กระบวนการผลิตภายใต้

แนวคิดดงักล่าวจะช่วย ลดตน้ทุนและเพิ่มรายไดจ้ากเทคโนโลยท่ีีใชว้ตัถุดิบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ทั้งน้ี คณะกรรมการยโุรป ไดค้าดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มผลผลิตไดร้้อยละ 30 ภายในปี 2030 ซ่ึงจะ

กระตุน้ GDP ของสหภาพยุโรปไดถึ้ง ร้อยละ 1 อีกทั้งยงัสามารถลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจก ประชากรมีสุขภาพท่ีดีขึ้น (ฝ่ายเศรษฐกิจและศูนยข์อ้มูลหอการคา้ไทย, 2561) 

2.1.3 ควำมจ ำเป็นของระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน 

1) วิกฤตการขาดแคลนทรัพยากรจากการใช้มากเกินกว่าขีดความสามารถในการรองรับของ

โลก โลกรองรับมนุษยไ์ดเ้พียง 8 พนัลา้นคน (Bruce Pengra, 2012) ซ่ึงในปัจจุบนัมี 7.8 พนัลา้นคน และ

จะเพิ่มเป็น 9 พนัลา้นคน ในปี 2573 แต่พฤติกรรมการบริโภคของมนุษยปั์จจุบนัตอ้งการทรัพยากร 1.75 

เท่าของทรัพยากรท่ีมีอยู่ในโลก และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปี 2573 ซ่ึงเกินขีดความสามารถ
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ในการรองรับ (Carrying Capacity) ของโลก ความตอ้งการทรัพยากรท่ีมีมากขึ้น กระทบต่อส่ิงมีชีวิต 

สภาพแวดลอ้มของโลกใบน้ีอยา่งมาก ตั้งแต่ทรัพยากรท่ีดิน แหล่งเพาะปลูกท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของสัตวป่์า 

พืชพรรณธรรมชาติถูกท าลายอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการใชท้รัพยากรของประชากร

โลก นอกจากน้ี แหล่งน ้ าจืดท่ีใชส้อยไดมี้อยู่อยา่งจ ากดั อีกทั้งยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองอาหารท่ีโลกจะมีพอ

เล้ียงประชากรได้แมแ้ต่ในกรณีท่ีมีการบริโภคอาหารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถึงแมว้่า ธัญพืชทุก

เมลด็ถูกใชเ้พื่อเล้ียงประชากรแทนการใชเ้พื่อเล้ียงปศุสัตว ์ก็ยงัไม่คงเพียงพอต่อการขยายตวัของจ านวน

ประชากร และความตอ้งการทรัพยากรอยา่งจ ากดั 

2) ปัญหาความเส่ือมโทรมของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการบริโภคท่ีไม่ย ัง่ยืนของ

มนุษย ์ปัญหาขยะและมลพิษจากของเสียเกินเพดานระบบนิเวศ (Ecological Ceiling) ของโลกจะรับได ้

ในปี 2019 ขยะมูลฝอยจากชุมชน (Municipal Solid Waste) มากกว่า 2.1 พนัลา้นตนัถูกสร้างขึ้นทัว่โลก

เพียงพอท่ีจะเติมเต็มสระว่ายน ้ าขนาดโอลิมปิกได ้822,000 สระ ซ่ึงหากน ามาเรียงต่อกนัจะมีความยาว 

41,000 กิโลเมตร อยา่งไรก็ตามขยะเพียง 16% (323 ลา้นตนั) เท่านั้นท่ีน ากลบัมารีไซเคิล ในขณะท่ี 46% 

(950 ลา้นตนั) ถูกก าจดัอย่างไม่ถูกวิธีตามแนวปฏิบติัท่ีย ัง่ยืน การฝังกลบขยะ การย่อยสลายของซาก

ส่ิงมีชีวิตของแบคทีเรีย ท าให้เกิดก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงเป็นก๊าซท่ีก่อให้เกิดภาวะ

ก๊าซเรือนกระจก ท่ีเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) 

ไม่เพียงเท่านั้น ของเสียอนัตรายจากกิจกรรมของมนุษยย์งัก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (Biodiversity Loss) จากรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 

Agriculture Organization: FAO) นกัวิทยาศาสตร์คน้พบว่าระบบนิเวศท่ีมีความส าคญัในการสนบัสนุน

การผลิตอาหารของมนุษยก์ าลงัถูกท าลายจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึ้น ฟาร์ม เมือง และโรงงานซ่ึงต่าง

ปล่อยสารเคมีสู่ส่ิงแวดลอ้ม ตั้งแต่ปี 1990 โครงการพฒันาทางดา้นอุตสาหกรรม การท าการเกษตรขนาด

ใหญ่ ท าโลกสูญเสียพื้นท่ีป่าถึง 1.3 ลา้นตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าพื้นท่ีของทวีปแอฟริกาใต ้(Green 

News, 2018) การขยายตวัของการคา้อุตสาหกรรมและชุมชนเมืองซ่ึงเป็นแรงขับเคล่ือนท่ีส าคัญต่อ

เสถียรภาพและการเติบโตของเศรษฐกิจ ไดน้ าไปสู่ภูมิทศัน์ชนบทและชานเมืองท่ีถูกเปล่ียนแปลงโดย
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โครงการอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการเกษตรขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นสาเหตุหลกัของของเสียและ

มลพิษส่วนใหญ่ของโลก 

3) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางเศรษฐกิจจากระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคตจากการประหยดัค่าวสัดุท่ีคาดการณ์ว่าจะมีการใช้

งานอยูถึ่ง 82,000 ลา้นตนัในปี 2020 น้ี มีผลการศึกษาวา่ หากยโุรปเปล่ียนระบบไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) อย่างสมบูรณ์จะสามารถประหยดัตน้ทุนค่าวตัถุดิบไดถึ้ง 6.3 แสนลา้นเหรียญต่อปี 

คิดเป็น 3.3% ของ GDP โดยในการด าเนินงาน สามารถท าได้ผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรและหาพลังงานรูปแบบใหม่ท่ีราคาถูกและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงการออก

แบบอย่างเป็นระบบ (System Design) ซ่ึงเก่ียวกับการป้องกันการร่ัวไหลของวัตถุดิบ (Material 

Leakage) และการก าจดัของเสียของอุตสาหกรรม (Waste Disposal) 

2.1.4 กำรประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกจิหมุนเวียน 

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไดรั้บการยอมรับเป็นอย่างสูง จนถูกยกระดบัให้เป็นมาตรฐานเพื่อ

รับรององคก์รท่ีมีการจดัการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการด า เนินการธุรกิจแบบกา้วหน้าท่ี

เช่ือมโยงดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเนน้การใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่าสูงสุด โดยให้ความส าคญัตลอดวงจรอายุ

ผลิตภัณฑ์ซ่ึงเร่ิมต้นตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วตัถุดิบ การเพิ่มประสิทธิภาพของ

ผลิตภณัฑ์หรือตวับรรจุภัณฑ์ไม่ให้สร้างผลกระทบด้านลบต่อทั้งสังคมและส่ิงแวดล้อม มาตรฐาน

เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy BS 8001:2017 ถูกก าหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ 

(British Standards Institution หรือ BSI) ซ่ึงเป็นมาตรฐานใหม่ถูกประกาศใชเ้ม่ือ เดือนพฤษภาคม 2017 

ถือเป็นมาตรฐานดา้นเศรษฐกิจหมุนเวียนฉบบัแรกของโลก 

เศรษฐกิจหมุนเวียนถึงแมจ้ะเป็นความหวงัของการรักษาทรัพยากรของโลก แต่การน าไปปฏิบติั

นั้นท าให้พบความจริงอีกดา้นหน่ึง เม่ือของเสียกลายเป็นทรัพยากร (การหมุนเวียนของเสียในวงจรการ

ผลิตกลบัไปใชใ้หม่ ท าให้มีการสกดัวสัดุจากธรรมชาตินอ้ยลง) แต่เศรษฐกิจหมุนเวียนกลบัเปิดโอกาส

ใหบ้ริษทัผูผ้ลิตโทรศพัทมื์อถือและคอมพิวเตอร์ท่ีมียอดขายมากท่ีสุดในโลกไดรั้บการรับรองมาตรฐาน

เศรษฐกิจหมุนเวียน ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเพลิดเพลินกบัการซ้ือสินคา้ของบริษทัโดยปราศจากความรู้สึกผิด 
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เป็นการสนับสนุนให้เกิดการบริโภคท่ีมากขึ้นดว้ยการออกแบบสินคา้ให้มีช่วงอายุการใช้งานสั้น ให้

ผูบ้ริโภคตอ้งซ้ือใหม่เร่ือย ๆ นอกจากน้ีการจดัการของเสียตามแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นการ

เพิ่มมูลค่าให้กับของเสียจนเกิดการแย่งชิงของเสียในตลาดทั้งระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ เป็นการกระตุน้ให้เกิดของเสียมากยิง่ขึ้น และท่ีซบัซอ้นยิง่กวา่นั้นคือเป็นการเพิ่มของเสียของ

ของเสีย หรือ Secondary Waste (EU Secondary Waste เพิ่มขึ้ นมากกว่า 25% ระหว่างปี 2010-2016) 

Zero Waste จึงเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเพราะเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่มีทางท่ีจะท าให้เกิดการใชซ้ ้า และรี

ไซเคิลได ้100% เศรษฐกิจหมุนเวียนควรเป็นการป้องกนัการเกิดของเสียมากกว่าการสนบัสนุนให้เกิด

การรีไซเคิล แต่ความเป็นจริงแลว้กลบัตรงกนัขา้มเพราะของเสียท าให้บริษทัมีก าไรเช่นเดียวกบัการเพิ่ม

การผลิตและการบริโภค จึงท าให้การหลีกเล่ียงการเกิดของเสียกลายเป็นไม่ส่งผลประโยชน์ใด ๆ ต่อ

บริษทั ภาระจึงตกไปเป็นของหน่วยงานรัฐท่ีตอ้งน างบประมาณออกมาเพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดการป้องกนั

การเกิดของเสีย (Vera Weghmann, 2020)  

เม่ือเศรษฐกิจหมุนเวียนผลกัดนัให้เกิดความตอ้งการของตลาดสูงขึ้นภาคอุตสาหกรรมย่อมมี

การเพิ่มก าลงัการผลิตเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาด ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรและเกิดของ

เสียมากยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มในระหว่างการผลิต ท าให้การประยุกตใ์ช้เศรษฐกิจ

หมุนเวียนเป็นเพียงการสนบัสนุนแค่ดา้นเศรษฐกิจทุนนิยม โดยละเลยดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มไป จน

ไม่เกิดความยัง่ยืนอยา่งท่ีคาดหวงัไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาตวัแบบ System Dynamics ของ Pard 

Teekasap (2017) ท่ีจ าลองผลตอบแทนทางดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของการประยุกต์ใช้แนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ พบว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนไม่ไดช่้วยลดการปล่อยมลพิษแต่

กลบัเป็นการเพิ่มการปล่อยมลพิษมากขึ้นกว่าการด าเนินกิจการแบบดั้งเดิม ในขณะท่ีบริษทัฯจะได้รับ

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนอ้ยเฉพาะในช่วงแรกของการประยุกตใ์ชแ้ต่จะคืนทุนและมีผลก าไรสูงใน

ระยะยาวเน่ืองจากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นจากการใชท้รัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

Ellen MacArthur Foundation (2019a) ไดร้วบรวมและน าเสนอว่าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

เป็นฐานความคิด (Schools of Thought) ต่อแนวคิดท่ีเก่ียวเน่ืองเพิ่มเติม ดงัน้ี 
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แนวคิด Blue Economy คือ ระบบเศรษฐกิจอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรทางทะเล  และท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัทะเลท่ีผา่นมา พบว่า ทรัพยากรทางทะเลไดรั้บความเสียหายอย่างมากจากขยะต่าง ๆ ท่ีถูก

ทิ้งลงทะเล มีรายงานพบว่า ในแต่ละปีมีปริมาณขยะถูกทิ้งลงทะเลประมาณ 8 ลา้นตนั (IUCN, 2019) 

ส่งผลใหพ้ืชและสัตวน์ ้ าทางทะเลตาย และระบบนิเวศเปล่ียนแปลงไปในเชิงเส่ือมโทรมโดยไม่สามารถ

ทราบมูลค่าความเสียหายท่ีเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณไดอ้ย่างชดัเจน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งน าเคร่ืองมือทาง

เศรษฐศาสตร์ เขา้ไปค านวณ เพื่อหามูลค่าในทางเศรษฐกิจของทรัพยากรทางทะเล (สุเทพ จนัทร์อ าพร , 

2560) Blue Economy จึงเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนขอ้มูลเพื่อให้เกิดการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล

ใหช้ดัเจนขึ้น 

แนวคิด Biomimicry โดย Janine Benyus เสนอแนวคิดการสร้างนวตักรรมเพื่อหาทางออกท่ี

ย ัง่ยืนแก่มนุษยชาติท่ีก าลังประสบปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรและปัญหาส่ิงแวดล้อม โดย

การศึกษาและการออกแบบวสัดุสังเคราะห์ท่ีเลียนแบบจากรูปแบบและยุทธวิธีท่ีเป็นอยู่ของส่ิงมีชีวิต

ตามธรรมชาติ (Biomimicry Institute, 2019) แนวคิดดงักล่าวเน้นการศึกษา ท าความเขา้ใจ กลไกของ

ธรรมชาติ รายละเอียดต่าง ๆ ของธรรมชาติท่ีมีความซับซ้อน  จากนั้น น ามาออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุดเพื่อให้เกิดความยัง่ยืน เช่น การผลิตซีเมนต์ท่ีใช้วสัดุเลียนแบบ

กระบวนการสร้างหินปูนของปะการังเพื่อทดแทนการระเบิดภูเขา เป็นตน้ 

แนวคิด Cradle to Cradle โดย William McDonough และ Michael Braungart (McDonough, 

2019) แนวคิดดังกล่าวจ าแนกวสัดุหลกัท่ีใช้ในการผลิตเป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม 

(Ellen MacArthur Foundation, 2019a) ได้แก่ กลุ่มวสัดุชีวภาพ (Biological) และ กลุ่มวสัดุสังเคราะห์

หรือวสัดุทางเทคนิค (Technical) ทั้งสองกลุ่มน้ีมีวงจรชีวิต (Cycle) การหมุนเวียนท่ีต่างกนั กลุ่มวสัดุ

ชีวภาพ คือ วสัดุท่ีเกิดจากธรรมชาติ มีวิธีการหมุนเวียนเพื่อน ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีกคร้ังดว้ยการย่อย

สลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม เช่น การท าปุ๋ ยหมกัจากมูลสัตว ์เศษไม ้ในขณะท่ี

กลุ่มวสัดุสังเคราะห์หรือวสัดุทางเทคนิคท่ีเกิดจากการสังเคราะห์นั้น ไม่สามารถย่อยสลายได้ใน

ระยะเวลาอนัสั้น ตอ้งใชเ้วลานานเป็นร้อยปีในการแปลงสภาพ ดงันั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัการยืดอายกุารใช้

ง าน เพื่ อลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ ้ า  (Reuse) การซ่อมแซม (Repair) การน ามาผลิตใหม่  
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(Remanufacture) การปรับปรุงใหม่ (Refurbish) แนวคิดน้ีจึงมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงของ

เคร่ืองใชจ้ากวสัดุชีวภาพ และจากวสัดุสังเคราะห์ท่ีสามารถน ากลบัมาใชเ้ป็นส่วนประกอบการผลิตอีก

คร้ังเพื่อใหว้สัดุสังเคราะห์เหล่าน้ีเหลือเป็นขยะให้นอ้ยท่ีสุด เช่น การผลิตกล่องพสัดุท่ีท าจากเปลือกขา้ว 

พื้นยางรองเทา้ท่ีเม่ือถูกเสียดสีหลุดลอกกลายเป็นปุ๋ ยให้กบัพื้นดิน เกา้อ้ีส านกังานจากพลาสติกรีไซเคิล 

ปัจจุบันมีสถาบัน Cradle to Cradle Products Innovation Institute ท่ี มีการตรวจประเมินเพื่ อออก

ใบรับรองผลิตภณัฑ์ท่ีมีความปลอดภยัและเป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน จ าแนกเป็น 5

หมวด ได้แก่ ความปลอดภัยของวสัดุท่ีน ามาใช้ (Material Health) วสัดุท่ีมีการน ากลับมาผลิตซ ้ า 

(Material Reuse) การใช้พลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) และบริหารจดัการคาร์บอน (Carbon 

Management) การดูแลรับผิดชอบต่อการใช้น ้ า (Water Stewardship) และความเท่าเทียมทางสังคม 

(Social Fairness) 

วิวฒันาการแนวคิด Cradle to Cradle ผูน้ าของแนวคิดน้ี เป็นคนแรก คือ Walter Stahel ในช่วง

ปลายทศวรรษ 1970 ต่อมา Michael Braungart และ William McDonaugh ไดต้่อยอดแนวคิด Cradle to 

Cradle ตกผลึกเป็นแนวทางการปฏิบติัขึ้นมา เผยแพร่เป็นหนงัสือช่ือ “Cradle to Cradle – Remaking the 

Way We Things” ตีพิมพ์เม่ือปี 2002 โดยเสนอแนวทางการเปล่ียนวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ของระบบ

อุตสาหกรรมท่ีถูกออกแบบเป็นเส้นตรงท่ีเรียกว่า Cradle to Grave ท่ีเร่ิมตน้จากการสกัดวตัถุดิบจาก

แหล่งก าเนิด (Cradle) ขึ้นรูปเป็นผลิตภณัฑ ์ขาย และทา้ยท่ีสุดก็จะถูกทิ้งไปใน Grave รูปแบบใดรูปแบบ

หน่ึงซ่ึงโดยทัว่ไป คือ หลุมฝังกลบ หรือไม่ก็เตาเผาขยะ ให้เป็น Cradle to Cradle ท่ีเนน้การออกแบบท่ี

ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างสารอาหาร (Nutrient) ให้กบัการการผลิตคร้ังต่อไปแทนเปรียบเทียบ

เป็น “ของเสียเท่ากับอาหาร” (Waste equals Food) โดยแบ่งเป็น สารอาหารทางชีววิทยา (Biological 

Nutrient) ท่ีมีประโยชน์ต่อชีวมณฑล  (Biosphere) ในวงจรชีววิทยา และสารอาหารทางเทคนิค 

(Technical Nutrient) ท่ีมีประโยชน์ต่อเทคโนมณฑล (Technosphere) ในวงจรของอุตสาหกรรม ดงันั้น

การออกแบบตั้งแต่เร่ิมตน้ผลิตภณัฑต์อ้งสามารถท าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์ผา่นการใชง้านแลว้สามารถแยกส่วน

ระหวา่งสารอาหารท่ีเป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกนัได ้เพื่อใหส้ามารถน าเขา้สู่กระบวนการผลิตอีก
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คร้ังโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติของวตัถุดิบตั้งตน้ (Cradle) ส าหรับเทคโนมณฑล และไม่ก่อมลพิษท่ี

ท าลายชีวมณฑล วิธีการน้ีเรียกอีกอยา่งวา่การ อพัไซเคิล (Upcycle) 

 
ภำพท่ี 2.3 หลกัการของแนวคิด Cradle to Cradle ท่ีมา EPEA 

สารอาหารทางชีววิทยา คือ วสัดุหรือผลิตภณัฑท่ี์ถูกออกแบบมาเพื่อใหส้ามารถกลบัคืนสู่วงจร

ชีววิทยา หมายความว่าวสัดุเหล่าน้ีสามารถถูกจุรินทรีย์ในดินหรือสัตว์ชนิดอ่ืนกินเป็นอาหารได้       

บรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่สามารถท่ีจะออกแบบให้เป็นสารอาหารทางชีววิทยาได้ หรือท่ีเราเรียกว่า  

ผลิตภณัฑแ์ห่งการบริโภค แนวคิดน้ีก็คือวสัดุท่ีถูกออกแบบมาใหส้ามารถท่ีจะทิ้งขวา้งลงพื้นไปไดห้รือ

วา่ทิ้งลงในกองปุ๋ ยหมกัเพื่อใหม้นัย่อยสลายไปไดภ้ายหลงัจากท่ีใชแ้ลว้ เป็นการคืนสารอาหารกลบัสู่ดิน

หรือทิ้งไวใ้ห้บริโภคนั่นเอง สบู่กบัผลิตภณัฑ์ท าความสะอาดอาจถูกออกแบบเพื่อเป็นสารอาหารทาง

ชีววิทยาไดเ้ช่นกนั และเม่ือถูกชะลา้งมนัลงท่อน ้ าให้ไหลผ่านพื้นท่ีชุ่มน ้ า เม่ือวดัคุณภาพน ้ าจะได้น ้ า 

สะอาดพอ ๆ กนัหรือสะอาดมากกวา่น ้าท่ีเขา้ไปในกระบวนการผลิตของโรงงาน 

สารอาหารทางเทคนิค คือ วสัดุหรือผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบมาเพื่อให้กลบัเขา้ไปในวงจรทาง

เทคนิค เขา้ไปในการสันดาปทางอุตสาหกรรมอีกคร้ัง ตวัอยา่ง เช่น เคร่ืองรับโทรทศัน์ ท่ีมีสารหรือวสัดุ

หลายตวัท่ีเป็นสารอาหารอนัมีค่าสาหรับอุตสาหกรรมท่ีอาจสูญเสียไปเม่ือตอนท่ีโทรทศัน์ถูกทิ้งลงหลุม

ฝังกลบ กล่องพลาสติกใส่คอมพิวเตอร์ ท่ีทนทานจะยงัคงวนเวียนกลายเป็นกล่องใส่คอมพิวเตอร์ท่ี
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ทนทานต่อไป หรือเป็นสินคา้คุณภาพสูง เช่น ช้ินส่วนรถยนตห์รืออุปกรณ์ทางการแพทย ์แทนท่ีจะโดน

ดาวน์ไซเคิลลดชั้นไปเป็นฝ้ากนัเสียงหรือกระถางตน้ไม ้โลหะจะถูกน าไปหลอมรวมกบัโลหะประเภท

เดียวกนัเท่านั้น พลาสติกก็เช่นเดียวกนั เพื่อคงไวซ่ึ้งคุณภาพชั้นสูงของมนั การแยกเหล่าน้ีออกมาจาก

สารอาหารทางชีวภาพจะท าให้ไดรั้บการอพัไซเคิล ซ่ึงหมายความว่าสารเหล่าน้ีจะยงัคงไวซ่ึ้งความเป็น

วสัดุคุณภาพสูงในวงจรการผลิตอนัเป็นวงจรปิดต่อไป 

2.1.5 กำรประยุกต์ใช้แนวคิด Cradle to Cradle 

ในทางทฤษฎีแนวคิด Cradle to Cradle และแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนถูกน าไปรวมเป็นเน้ือ

เดียวกนั แต่ในทางปฏิบติันั้น ทั้ง 2 แนวคิด ยงัคงมีคุณลกัษณะเฉพาะท่ีแยกจากกนัอยา่งชดัเจน ซ่ึงไดถู้ก

น ามาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมและจดัท าเป็นมาตรฐาน นวตักรรมท่ีค านึงถึงการใช้ทรัพยากร

อยา่งย ัง่ยนืเป็นแนวทางใหอ้งคก์รน าหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยกุตใ์ช ้โดยเป็นเพียงขอ้แนะน า

ท่ีให้องค์กรน าไปปฏิบติัโดยสมคัรใจยงัไม่ใช่ขอ้ก าหนด (Requirements) เช่นเดียวกับมาตรฐานการ

รับรอง อาทิ ISO 9001 หรือ ISO 14001 ดังนั้น BS 8001 จึงยงัไม่ใช่มาตรฐานส าหรับน าไปใช้ หรือ

น าไปพฒันาเป็นขอ้ก าหนดอา้งอิงเพื่อการรับรอง (Certification) และไม่สามารถน าไปใชติ้ดบนฉลาก

ของผลิตภณัฑ์ขององค์กรได ้และทางทฤษฎีแนวคิด Cradle to Cradle จะเป็นแนวคิดท่ีมีมุมมองแบบ

องค์รวมท่ีท าให้เกิดการพฒันานวตักรรมของผลิตภณัฑ์ท่ีมีความยัง่ยืน แต่ในทางปฏิบติัเพื่อให้ได้รับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ C2C กลบัให้ความส าคญัแค่เพียงการพฒันาทางดา้นคุณสมบติัวสัดุท่ี

ปลอดภยัสามารถยอ่ยสลายหรือน ามาใชป้ระโยชน์ใหม่ไดเ้ท่านั้น โดยละเลยความส าคญัของดา้นอ่ืน ๆ 

ไดแ้ก่ แหล่งพลงังานหมุนเวียน การดูแลจดัการน ้ า และความเป็นธรรมทางสังคม ท าให้ความพยายาม

ตามทฤษฎีของจาก Cradle to Cradle ท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Effectiveness) 

หรือการท าใหดี้มากขึ้นเป็นเพียงแค่ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) หรือการท าให้เลว

นอ้ยลงเท่านั้น (Toxopeus, 2015) 
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2.1.6 แนวคิด Upcycle และวิวัฒนำกำรของแนวคิด Upcycle 

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

Reiner Pilz จาก Pilz GmbH & Co., บริษทัจากประเทศเยอรมนีท่ีด าเนินกิจการเก่ียวกับเทคโนโลยี

อัตโนมัติ ในปี ค.ศ. 2002 William MacDonough นักเคมี และทีมงานใน Environmental Protection 

Encouragement Agency (EPEA) แห่งประเทศเยอรมนี และ Michael Braungart สถาปนิกชาวอเมริกา 

ไดก้ล่าวว่า Upcycle เป็นโครงสร้างการผลิตของสังคมมนุษยท่ี์เปล่ียนจาก Cradle to Grave เป็น Cradle 

to Cradle จาก Cradle to Cradle เพื่อแสดงแนวคิดการออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน มีการ

ใหนิ้ยาม “ของเสียเท่ากบัอาหาร” (Waste equals Food) โดยแบ่งเป็น สารอาหารทางชีววิทยา (Biological 

Nutrient) ท่ีมีประโยชน์ต่อชีวมณฑล (Biosphere) ในวงจรชีววิทยา และ สารอาหารทางเทคนิค 

(Technical Nutrient) ท่ีมีประโยชน์ต่อเทคโนมณฑล (Technosphere) ในวงจรอุตสาหกรรม  

ดงันั้นการออกแบบตั้งแต่เร่ิมตน้ผลิตภณัฑต์อ้งสามารถท าให้ผลิตภณัฑท่ี์ผ่านการใชง้านแลว้

สามารถแยกส่วนระหว่างสารอาหารท่ีเป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกนัได ้เพื่อให้สามารถน า เขา้สู่

กระบวนการผลิตได้อีกคร้ังโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติของวตัถุดิบตั้งต้น และไม่ก่อมลพิษท่ีท าลาย

ส่ิงแวดลอ้ม วิธีการน้ีเรียกอีกอยา่งวา่ การ Upcycle  

ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้า่ นิยามความหมายของ Upcycle ของ William และ Michael คือ “การ

รีไซเคิลท่ีไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวสัดุดั้งเดิม เป็นการออกแบบให้วสัดุนั้นสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ต่อได้อย่างไม่รู้จบ” และต่อมาในปี ค.ศ. 2013 William และ Michael ได้มีกล่าวถึง การ 

Upcycle โดยเฉพาะซ่ึงเป็นการต่อยอดแนวคิด Cradle to Cradle โดยการ Upcycle อยู่เหนือแนวคิดจาก 

Cradle to Cradle ท่ีมีการน าวสัดุมาใช้ซ ้ าเป็นวงจร (Closed Loop) แนวคิด Upcycle ใหม่น้ีไดเ้สนอให้ 

มนุษยส์ามารถได้รับผลโดยรวมท่ีเป็นบวก (Net Positive Effect) โดยไดป้ฏิเสธแนวคิดการท าตัวเลว

นอ้ยลง (Less Bad) ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการใชพ้ลงังานให้นอ้ยลง ใชส้ารพิษนอ้ยลง หรือตดัตน้ไมใ้ห้

นอ้ยลง การตั้งเป้าหมาย “Zero” เช่น “Zero Wastes” “Zero Accidents” และ “Zero Emissions” นั้น เป็น

การยอมรับว่าเรานั้นพยายามท าตวัให้เลวน้อยลง ดงันั้นเราตอ้งมุ่งมัน่ในการสร้างสรรค์รอยเทา้นิเวศ

ด้านบวก (Positive Footprint) ให้กับมนุษยใ์นรุ่นต่อ ๆ ไป โดยการ Upcycle ซ่ึงเป็นการท าดีมากขึ้น 
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(More Good) มีเป้าหมาย คือ ความหลากหลายท่ีสุขสวยงาม มีความปลอดภยั มีสุขภาพดีและโลกท่ีมี

อากาศ น ้ า ดิน และพลงังานท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ ผูค้นมีความสุข มีความเท่าเทียมกัน และเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้ม 

         

 

ภำพท่ี 2.4 กราฟแสดงการท าให้ดีมากขึ้น (More Good) กับการท าให้เลวน้อยลง (Less Bad)  
(Braungart และ McDonaugh, 2013) 

จากรูปกราฟเหนือเส้น 0% ก็คือ แนวคิด Upcycle เป็นการท าดีให้มากขึ้นไม่ใช่การท าเลวให้

นอ้ยลง การท าเลวนอ้ยลงผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากความพยายามทั้งหมดคือเขา้ใกลศู้นย ์แต่การท่ีท าดีให้มากขึ้น

ท่ีเร่ิมจากมากกว่าศูนยแ์ลว้นั้นจะยิ่งให้ค่าท่ีเป็นบวกมากขึ้นเร่ือย ๆ เป็นแนวคิดท่ีส่งเสริมการพฒันา

ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม มนุษยส์ามารถท่ีจะมีชีวิตอยู่ไดโ้ดยมีรอยเทา้นิเวศเป็นบวก 

เช่น ใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตย ์ท าน ้ าในกระบวนการผลิตให้สะอาดมากกว่าน ้ าขาเขา้โรงงาน และบน

หลงัคาตึกในเมืองก็เตม็ไปดว้ยพืชผกัใบเขียวต่าง ๆ เป็นตน้ 

แนวคิด Upcycle จะเกิดประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐศาสตร์ไดน้ั้น จะตอ้งถูกน าไปใชเ้ป็นโมเดล

ธุรกิจและขบัเคล่ือนนวตักรรมส่งเสริมการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณประโยชน์ และมอบ

ก าไรให้กับระบบนิเวศและสังคม แนวคิด  Upcycle ของ Braungart และ McDonaugh นั้นถือเป็นการ

มองการ Upcycle ท่ีมากกว่าเร่ืองของส่ิงแวดล้อมและจริยธรรม แต่เป็นการน าเสนอแนวคิดทาง
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เศรษฐกิจท่ีมีไอเดียในการท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง สร้างสรรค์ส่ิงท่ีผูค้นตอ้งการโดยไม่สูญเสียส่ิงใดเลยใน

ระหวา่งทาง อีกทั้งยงัค านึงถึงสุขภาพและความสุขของสังคมดว้ย  

ดงันั้นจึงสามารถสรุปความหมายของ Upcycle ตามแนวทางของ Braungart และ McDonaugh 

ได ้Upcycle คือ การรีไซเคิลท่ีไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวสัดุดั้งเดิมเป็นการออกแบบใหว้สัดุนั้น

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไดอ้ย่างไม่รู้จบ โดยผ่านกระบวนการรีไซเคิลท่ีไม่ก่อมลพิษให้กบัระบบ

นิเวศ และสามารถขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณประโยชน์และมอบก าไร

ใหก้บัระบบนิเวศและสังคมไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

2.1.7 กำรประยุกต์ใช้แนวคิด Upcycle 
จกัรสิน นอ้ยไร่ภูมิ และสิงห์ อินทรชูโต (2560) ไดท้ าการศึกษานวตักรรม Upcycle ในประเทศ

ไทย 5 ผลิตภณัฑ์ ท่ีได้รับการยอมรับและเกิดการขยายผลเชิงพาณิชย ์ได้แก่ 1) Glass Tile ผลิตภณัฑ์

กระเบ้ือง ผลิตจากเศษแก้ว 2) JAVA Core วสัดุตกแต่งผนัง ผลิตจากกากกาแฟ 3) Kokoboard วสัดุ

ตกแต่งผนงั ผลิตจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 4) Eco Pine Door ผลิตภณัฑ ์ประตู ผลิตจากไมมี้ต าหนิ 

และ 5) Ekoblok ผลิตภณัฑอิ์ฐบลอ็ก ผลิตจากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร โดยมุ่งเนน้กระบวนการพฒันา

วสัดุ Upcycle ในอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และการก่อสร้างในประเทศไทยท่ีตอ้งผ่านกระบวนการ 

พฒันาทั้งหมด 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1) แนวคิด 2) การวางกรอบ 3) การพฒันา 4) การทดสอบ 5) การออกสู่

ตลาด 6) การผลิตเชิงอุตสาหกรรม และ 7) การกระจายสินค้า ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ

ทั้งหมด พบวา่ขั้นตอนท่ีตอ้งใชเ้งินทุนมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ี

เกิดขึ้นหลงัจากน านวตักรรมเขา้สู่ตลาดแลว้ ทางหน่วยงานราชการตลอดจนสถาบนัการศึกษาควรให้

ความส าคญัและให้ทุนสนบัสนุนในขั้นตอนน้ีให้มากขึ้น เพราะจากการสัมภาษณ์ พบว่า เงินทุนท่ีทาง

ผูป้ระกอบการไดรั้บการสนบัสนุน ส่วนใหญ่เป็นเงินทุนส าหรับขั้นตอนของการพฒันาในขั้นตน้ และ

ยงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุนดา้นเงินทุนในขั้นตอนของการผลิตเชิงอุตสาหกรรมมากนกั  

งานวิจยัในประเทศไทยท่ีเก่ียวกบัการ  Upcycle ส่วนใหญ่มีทิศทางเดียวกัน คือ เป็นการเพิ่ม

มูลค่าให้กบัเศษวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ ซ่ึงตอ้งอาศยัการออกแบบเพื่อเพิ่มความสวยงามและเพิ่มคุณค่าในเชิง

ศิลปะให้กบัผลิตภณัฑ์ใหม่ โดยการแปลงสภาพวสัดุเดิมให้สามารถขายไดใ้นราคาท่ีสูงขึ้นโดยไม่ใช้
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เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นการสนบัสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงมองแค่วงจรชีวิตของวสัดุแค่เพียง

วงจรรอบท่ี 2 (Second Life Cycle) เท่านั้ น และจากงานวิจัยของ จักรสิน น้อยไร่ภูมิ และสิงห์            

อินทรชูโต จะเห็นได้ว่าภาคเอกชนของประเทศไทยมีความพยายามท่ีจะน าแนวคิด  Upcycle มา

ประยุกต์ใช้ในการจดัการของเสียเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบัวสัดุเหลือใช้ ซ่ึงเบ้ืองตน้ภาคเอกชนสามารถน า 

นวตักรรมการ Upcycle เขา้สู่ตลาดไดส้ าเร็จ แต่กลบัพบอุปสรรคในขั้นตอนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมท่ี

ตอ้งใช้เงินทุนจ านวนมากเพื่อให้สามารถผลิตไดต้ามความตอ้งการของตลาด  ซ่ึงความหมาย Upcycle 

ของ MacDonough และ Braungart ตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปสู่ความยัง่ยืนดว้ยการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไดอ้ย่างไม่รู้จบ ไม่มีการปล่อยสารพิษสู่ส่ิงแวดลอ้ม เป็น

การลดการใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งย ัง่ยนืไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

จากความเป็นมาขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมีพฒันาการต่อยอด

ความคิดในบริบทท่ีหลากหลายทั้งจากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน ามา

บริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอย่างจ ากดัให้เพียงพอส าหรับประชากรโลกท่ีมีจ านวนเพิ่มขึ้น

อย่างอย่างเน่ือง โดยพบขอ้สันนิษฐานว่า Kenneth E. Boulding คือ ผูต้ ั้งขอ้สังเกตเก่ียวกบัการเพิ่มขึ้น

ของประชากรกับการใช้ทรัพยากรว่าความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้เกิดความขาดแคลนในอนาคตจึงได้

น าเสนอให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้ยาวนานขึ้ น หลังจากนั้ น Walter R. Stahel และ 

Genevieve Raday ได้พฒันาต่อยอดและน าเสนอแนวคิด Economy in Loops ท่ีเป็นการวางระบบการ

ผลิตแบบปิดเพื่อบริหารจดัการพลงังาน ทรัพยากรและของเสียจากกระบวนการผลิตเพื่อน าป้อนกลบัเขา้

เป็นปัจจยัน าเขา้ใหม่อีกคร้ังเพื่อลดของเสียและเพิ่มความคุม้ค่าจากการใชปั้จจยัน าเขา้จึงอาจกล่าวไดว้า่ 

แนวคิดน้ีคือช่ือเรียกก่อนท่ีจะมาเป็นค าวา่ Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนในปัจจุบนั 

แนวทางการสร้างมูลค่า (Value creation) ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มี 3 องคป์ระกอบหลกั
ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1) ลดการใชว้ตัถุดิบใหม่ โดยมุ่งเนน้บริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดัให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและสามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้เลือกใชท้รัพยากรท่ีสามารถทดแทนได ้และน ากลบัทรัพยากร

เหลือใชเ้ขา้สู่ระบบเพื่อเป็นวตัถุดิบตั้งตน้ต่อไปเพื่อแทนทนการใชว้ตัถุดิบใหม่ 
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2) คงคุณค่าผลิตภณัฑ ์ส่วนประกอบ และวสัดุ ส่งเสริมการสร้างผลิตภณัฑใ์ห้มีอายุการใชง้าน

ท่ียาวขึ้น แนวทางแรก ได้แก่ การยืดอายุการใช้งานของสินค้า (Product Life Cycle Extension) โดย

ผูผ้ลิตให้บริการรับเปล่ียนหรือซ่อมแซมสินคา้ให้กับผูบ้ริโภค Refurbish คือกระบวนการน าสินคา้ท่ี

ไดรั้บความเสียหายหรือเกิดต าหนิท่ีถูกส่งคืนกลบัไปยงัผูผ้ลิต แลว้ผ่านการซ่อมแซม รับการตรวจสอบ

ตามมาตรฐานของโรงงานแลว้น ากลบัมาวางจ าหน่ายอีกคร้ัง อีกรูปแบบหน่ึงการออกแบบสินค้าให้

สามารถแยกส่วนเพื่อการซ่อมแซมหรืออพัเกรดช้ินส่วนไดง้่าย 

3) ลดผลกระทบทางลบให้เหลือนอ้ยท่ีสุด ลดของเสียจากระบบ (Waste minimization) คดัแยก

ขยะของเสียตามประเภทท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่หมุนเวียนกลับเขา้สู่ระบบการผลิตของแต่ละ

ประเภทได ้เช่น น าขยะอินทรียม์าท าปุ๋ ยหมกั เลือกซ้ือสินคา้ท่ีน ากลบัมารีไซเคิลไดห้รือท่ีผลิตจากวสัดุ 

รีไซเคิล เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 2.5 

 

 

 

ภำพท่ี 2.5 แนวทางการสร้างมูลค่า (Value Creation) 



27 
 

ในขณะเดียวกนัเศรษฐกิจหมุนเวียนก็เป็นความหวงัในการสร้างการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การ
เกิดโมเดลทางธุรกิจและนวตักรรม รวมไปถึงการจ้างแรงงานเพิ่มในอนาคต บริษทัหลายแห่งทั้งใน
ธุรกิจรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เส้ือผา้ และพลงังานทางเลือกไดเ้ร่ิมออกตวัแลว้กบัเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเร่ิมเห็นผลของการลดต้นทุน การเพิ่มรายได้ ความสามารถในการแข่งขันท่ีเพิ่มขึ้ น และ
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศท่ีสูงขึ้น ตามตวัอยา่งดงัน้ี 

1) Circular Design 
Renault ผูผ้ลิตรถยนตจ์ากฝร่ังเศสใชห้ลกัการขา้งตน้เปล่ียนแปลงวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์โดย

เร่ิมจากการออกแบบรถยนตรุ่์นใหม่ ๆ ให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ตน้และใชพ้ลาสติกรีไซเคิลมา
เป็นส่วนประกอบ เช่น รถยนตรุ่์น Escape มีส่วนประกอบเป็นพลาสติกรีไซเคิลถึงหน่ึงในห้า รวมทั้งหา
วิธีน าวสัดุหลกัอยา่งทองแดง อะลูมิเนียมและผา้มาใชซ้ ้าในการผลิตรถยนตรุ่์นต่อ ๆ ไป 

2) Sharing Economy 

ในฝ่ังกลุ่มวสัดุทางเทคนิค เศรษฐกิจหมุนเวียนเร่ิมเปล่ียนบทบาทของผูบ้ริโภคให้เป็นผูใ้ช ้การ
ส่งมอบคุณค่าระหว่างธุรกิจและลูกคา้จะเน้นไปท่ีการใช้ประโยชน์มากกว่าการเป็นเจ้าของส่ิงท่ีจะ
กลายเป็นขยะในท่ีสุด โมเดลการทางธุรกิจอาจเปล่ียนเป็นการเช่าระยะสั้น ระยะยาว หรือการแบ่งปัน 
(sharing) เช่น ฟิลิปส์ เร่ิมเปล่ียนการขายหลอดไฟไปเป็นการให้บริการระบบแสงสว่างท่ีลูกคา้ไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นเจา้ของหลอดไฟแต่ยงัไดคุ้ณค่าเดิม คือ แสงสว่างดว้ยการเปล่ียนจากการขายผลิตภณัฑ์
ไปเป็นบริการ ฟิลิปส์จึงควบคุมวงจรชีวิตของผลิตภณัฑไ์ด ้เม่ือหลอดไฟหมดอายุ บริษทัจะเก็บหลอด
กลบัมาแยกวสัดุออกจากกนั และน าไปผา่นกระบวนการเพื่อใชผ้ลิตสินคา้ต่อไป 

3) Recycle 

ในธุรกิจสินคา้อุปโภคบริโภคบรรจุภณัฑพ์ลาสติกและขยะจ านวนมหาศาลถือเป็นหัวใจในการ
เขา้สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น บริษทั P&G ไดอ้อกบรรจุภณัฑแ์ชมพู Head & Shoulders ท่ีผลิตจากขยะ
พลาสติกจากชายหาดท่ีเก็บรวบรวมมาโดยอาสาสมคัร ก่อนส่งต่อให้โรงงานคดัแยก โรงงานท าความ
สะอาด และโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ก่อนส่งให้ P&G ผลิตเป็นขวดแชมพูต่อไปโดยใช้เป็น
ส่วนผสมของขวดได ้25% ซ่ึงบริษทัตั้งเป้าหมายท่ีจะใชพ้ลาสติกประเภทน้ีกบัแชมพูไม่ต ่ากวา่ 500 ลา้น
ขวดต่อปี ซ่ึงหมายถึงชีวิตใหม่ของพลาสติกจากชายหาดจ านวน 2,600 ตนั เป็นตน้ 
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 การน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกตใ์ชใ้นภาคธุรกิจและการผลิตนั้น ผูป้ระกอบการ
มกัจะเลือกเอาเฉพาะบางส่วนของเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกบัองค์กรมาปรับใช้ นั่นคือ “การรี
ไซเคิล” ซ่ึงเป็นการท าของเสียให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ยิ่งเกิดการสร้างของ
เสียเพื่อใหธุ้รกิจมีก าไร ดงันั้นหากใชก้ลไกการตลาดตามระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมาขบัเคล่ือนเพียงอย่าง
เดียวจะท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเคร่ืองมือของการฟอกเขียว  (Green Washing) เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถท าก าไรไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยไม่สามารถลดการใชท้รัพยากรและของเสียไดจ้ริง ดงันั้นการจะ
ท าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนมีความยัง่ยืนมากยิ่งขึ้นตอ้งอาศยัร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาค
ธุรกิจ ภาครัฐ และผูบ้ริโภค โดยเฉพาะภาครัฐท่ีตอ้งเขา้มามีบทบาทมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแค่ให้นโยบาย
สนบัสนุนแต่ตอ้งมีการควบคุมและบริหารจดัการให้แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นไปใน
ทิศทางท่ีถูกท่ีควร เพื่อให้เกิดการลดการใช้ทรัพยากรมลพิษ และของเสีย ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลตาม
เป้าหมายของการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียน 

การพฒันาประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งในมิติเศรษฐกิจ 

สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในระดบัประเทศและระดบัธุรกิจ 

จากการศึกษาของ McKinsey & Company บริษทัท่ีปรึกษาดา้นการบริหารชั้นน าของโลก ระบุ

ว่าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะส่งผลให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ ๆ และตน้ทุนการผลิตท่ีลดลงจากการใชง้านวสัดุ/ปัจจยัการผลิต

ต่าง ๆ ไดน้านขึ้น มีการน าวสัดุมาใชป้ระโยชน์ไดม้ากขึ้น ซ่ึงจะน าไปสู่การเพิ่มค่าตอบแทนของแรงงาน 

เป็นการเพิ่มรายไดข้องภาคครัวเรือน และส่งผลใหมู้ลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ของ

ประเทศสูงขึ้นได ้ในดา้นการประหยดัทรัพยากร โดยทางทฤษฎีพบว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนมีศกัยภาพท่ี

จะน าไปสู่การประหยดัวสัดุไดม้ากกว่าร้อยละ 70 เม่ือเทียบกบัการใชว้สัดุในรูปแบบธุรกิจตามปกติ ยิ่ง

ในอนาคตการเติบโตของประชากรโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลาง จะส่งผลให้มีความตอ้งการใช้

วสัดุโดยรวมเพิ่มขึ้น การน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้จะท าให้ความตอ้งการดังกล่าว

ลดลง ท าให้สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินถึง 630 พนัลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี ส าหรับสินค้า

อุปโภคบริโภค (เช่น สินคา้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จกัรยาน) จากอายุการใช้งานเฉล่ียท่ีนานขึ้น และ
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สามารถประหยดัวสัดุได้ประมาณร้อยละ 20 ในผลิตภัณฑ์ท่ีมีอายุการใช้งานสั้น (เช่น บรรจุภัณฑ์ 

อาหาร เส้ือผา้) ซ่ึงเท่ากบัการประหยดัค่าใชจ่้ายไดก้วา่ 700 พนัลา้นเหรียญสหรัฐต่อปี 

ในด้านการเ ติบโตของการจ้างงาน จากการศึกษาของ Ellen MacArthur Foundation, 

Stiftungsfonds for Umweltökonomie and Nachhaltigkeit (SUN: มูล นิ ธิกองทุน เพื่ อ เศรษฐศาสต ร์

ส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน) and McKinsey พบว่า การจา้งงานจะเพิ่มขึ้นเม่ือมีการปรับเขา้สู่

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยงานเหล่าน้ีจะถูกสร้างขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของการ             

รีไซเคิลและการซ่อมท่ีมีคุณภาพสูงซ่ึงจ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานจ านวนมาก การเพิ่มขึ้นของงานในภาคการ

ขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการน าผลิตภณัฑก์ลบัมาใชใ้หม่ การเพิ่มขึ้นของธุรกิจท่ีใชน้วตักรรมและ

การบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ตามแนวคิด Circular Economy 

ส่วนในด้านส่ิงแวดลอ้ม ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนถือเป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการ

จดัการผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดจากมลภาวะ การปล่อยสารพิษและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

ซ่ึงจะส่งผลดีต่อสภาพแวดลอ้มและระบบนิเวศ โดยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะท าให้การใชว้ตัถุดิบ

จากแหล่งธรรมชาติ (Primary Raw Materials) ลดลง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตทาง

การเกษตร และท าให้ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externality) เช่น ผลกระทบต่อชุมชนท่ีเกิด

จากมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรมลดลง การด าเนินการตามหลกัการของเศรษฐกิจหมุนเวียนจะท า

ใหก้ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงจากหลายปัจจยั ไดแ้ก่ การน าวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ รูปแบบการบริการ

ท่ีมีการใชว้สัดุและมีกระบวนการผลิตนอ้ยลง การใชว้สัดุและกระบวนการผลิตท่ีประหยดัพลงังานและ

ปลอดสารพิษ การใชพ้ลงังานทดแทนแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล การน าสารตกคา้งท่ีมีค่า (ทั้งท่ีเป็นน ้ า ก๊าซ 

และของแขง็) กลบัมาใชซ้ ้าในกระบวนการ ยกตวัอยา่งเช่น ในยโุรป พบวา่ การเขา้สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

ท าให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงร้อยละ 48 ในปี ค.ศ. 2013 และจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ

ร้อยละ 83 ในปี ค.ศ. 2050 ในดา้นการผลิตภาคเกษตร การประยุกตใ์ชห้ลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียนใน

ระบบการท าฟาร์มจะเป็นการส่งเสริมใหส้ารอาหารท่ีส าคญัถูกส่งกลบัไปสู่ดิน ไม่กลายเป็นขยะ และยงั

เป็นการเพิ่มคุณภาพของดินส่งผลให้มูลค่าของท่ีดินเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีระบบการใชท่ี้ดินท่ีมีความสมดุล
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และยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากน้ี การน าหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชก้บัการจดัการอาหารเหลือทิ้ง 

ยงัท าใหก้ารใชปุ้๋ ยสังเคราะห์ลดลงถึงร้อยละ 80 เป็นการคืนความสมดุลทางธรรมชาติของดินดว้ย 

ประเทศท่ีมีการน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยกุตใ์ช ้ดงัน้ี 

1) กลุ่มประเทศยโุรป: ยโุรปมีการด าเนินการตามแนวคิด Circular Economy โดยน าเทคโนโลยี

และนวตักรรมมาช่วยในการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร การน าพลงังานหมุนเวียนมาใช้ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การสร้างระบบเพื่อให้มีการน าวัสดุท่ีไม่ใช้งานแล้ว เช่น 

โทรศพัทมื์อถือเก่ามาเขา้สู่กระบวนการน ามาใชซ้ ้า ทั้งน้ี Ellen MacArthur Foundation ไดป้ระมาณการ

ผลท่ีเกิดจากการน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในยุโรปใน 3 สาขา ไดแ้ก่ การก่อสร้าง 

อาหาร และการขนส่ง ในรูปของดชันีเปรียบเทียบระหวา่งกรณีท่ีมีการน าแนวคิด Circular Economy มา

ประยกุตใ์ชก้บักรณีการด าเนินธุรกิจในรูปแบบปกติ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่กรณีแรกจะส่งผลบวกต่อการพฒันา 

ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตามประเด็นต่างๆ ท่ีแสดงในรูปดา้นล่าง (จากซ้ายไปขวา 

และจากบนลงล่าง : รายไดสุ้ทธิภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น GDP เพิ่มขึ้น ตน้ทุนทางตรงท่ีเป็นเงินสดลดลง 

ตน้ทุนดา้นสังคมลดลง การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลดลง และการบริโภควสัดุขั้นปฐม

ภูมิลดลง) ดงัภาพท่ี 2.6 

 

 
ภำพท่ี 2.6 การน าเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยกุตใ์ชใ้นกลุ่มประเทศยโุรป 
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ในแง่ของมูลค่าผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ พบว่า การน า Circular Economy มาประยุกตใ์ช้ 

จะท าใหว้สัดุมีมูลค่ามากขึ้นและมีปริมาณการใชว้สัดุลดลง คิดเป็นตน้ทุนท่ีสามารถประหยดัไดม้ากกว่า 

1.8 ลา้นลา้นยูโรต่อปี นบัจากปี ค.ศ. 2030 เป็นผลมาจากปัจจยัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การประหยดัวสัดุขั้นปฐม

ภูมิ (Primary Materials) คิดเป็นเงินท่ีประหยดัไดป้ระมาณ 0.6 พนัลา้นยูโร การประหยดัตน้ทุนท่ีเกิด

จากผลขา้งเคียงดา้นลบ คิดเป็นเงินท่ีประหยดัไดป้ระมาณ 0.5 พนัลา้นยโูร และการประหยดัตน้ทุนอ่ืนๆ 

คิดเป็นเงินท่ีประหยดัไดป้ระมาณ 0.7 พนัลา้นยูโร ทั้งน้ี คาดว่าผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้นอย่าง

ต่อเน่ืองจนถึงปี ค.ศ. 2050 ซ่ึงการประหยดัตน้ทุนและโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการน าแนวคิด 

Circular Economy มาประยุกตใ์ชน้ี้ จะส่งผลให้ GDP ของยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ในปี ค.ศ. 2030 และ

มากกวา่ร้อยละ 27 ในปี ค.ศ. 2050 เม่ือเทียบกบัการเพิ่มขึ้นของ GDP ท่ีค  านวณไวใ้นกรณีท่ีมีการด าเนิน

ธุรกิจตามปกติ 

2) เนเธอร์แลนด์: โอกาสทางการตลาดของประเทศเนเธอร์แลนด์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นจาก

เศรษฐกิจหมุนเวียน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7.3 พนัลา้นยูโรต่อปี และสร้างงานเพิ่มได ้54,000 ต าแหน่ง 

ทั้งน้ี การท่ีจะบรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดไวข้า้งตน้ได ้ตอ้งมีเง่ือนไขหลายประการ เช่น ตอ้งมีการวิจยั

ระยะยาว มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและ

ระเบียบขอ้บงัคบั ส่วนในดา้นส่ิงแวดลอ้มพบว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถน าไปสู่การลดการปล่อย 

CO2 ได ้17,150 กิโลตนั (ร้อยละ 8) ท าให้ลดการใชท่ี้ดินได ้2,280 ตารางกิโลเมตร ลดการใชน้ ้ าได ้700 

ล้านลูกบาศก์เมตร และลดการน าเข้าวตัถุดิบได้ 100.4 ตัน (มากกว่าร้อยละ 25 ของวตัถุดิบน าเข้า

ทั้ งหมด) อีกทั้งยงัเกิดผลประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ เช่น การพฒันาองค์ความรู้ความมีเสถียรภาพด้าน

อุปทานของวตัถุดิบ โอกาสใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมรีไซเคิล นวตักรรมในภาคการขนส่งและโลจิ

สติกส์ และการพฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆ อีกดว้ย 

3) เดนมาร์ก: การเปล่ียนไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ท าให้ประเทศเดนมาร์กมีระบบเศรษฐกิจบน

ฐานนวตักรรม มีความยดืหยุน่และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซ่ึงจากการศึกษาโดยใชแ้บบจ าลองพบวา่ การ

พฒันาสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะส่งผลใหป้ระเทศเดนมาร์กมีการเจริญเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 0.8 - 1.4 มีการสร้างงาน 7,000 – 13,000 ต าแหน่ง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดล์งร้อยละ 3 
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– 7 ลดการบริโภคทรัพยากรบริสุทธ์ิเพื่อน ามาท าเป็นวสัดุ/วตัถุดิบลงร้อยละ 5 – 50 ภายในปี ค.ศ. 2035 

(พิจารณาเฉพาะในภาคการผลิตและภาคสาธารณสุข ซ่ึงมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของเศรษฐกิจ

เดนมาร์ก) 

4) สหราชอาณาจกัร: จากการศึกษาประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

โดยใชแ้บบจ าลองภายใตโ้ครงการ WRAP (The Waste and Resource Action Program) พบว่า กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีมีอยู่ในสหราชอาณาจักร ณ ปัจจุบัน ซ่ึงมีมูลค่า

ประมาณ 40 พนัลา้นปอนด์จะสามารถสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้หลายด้าน 

ไดแ้ก่  

4.1) ท าให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยจะส่งผลให้ GDP ประเทศ

เติบโตประมาณร้อยละ 8 ในปี ค.ศ. 2050 (คิดเป็นการเติบโตของ GDP ต่อหวัพนกังาน ประมาณร้อยละ 

10 - 15) 

4.2) กระตุน้ให้เกิดการลงทุนและนวตักรรม คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนประมาณร้อยละ 3 ของ 

GDP ภายใต้การให้สิทธิประโยชน์จูงใจจากภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน 

โดยเฉพาะการลงทุนดา้นดิจิทลั เคร่ืองจกัร ระบบอตัโนมติัและเทคโนโลยกีารจดัการขยะ/วสัดุเหลือใช้ 

4.3) ท าให้ดุลการคา้ของประเทศดีขึ้น เน่ืองจากตน้ทุนของส่วนประกอบและวสัดุท่ีน ามาใชใ้น

การผลิตโดยทัว่ไปแลว้จะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 40 - 60 ของตน้ทุนทั้งหมด และส่วนใหญ่เป็น

สินคา้ท่ีสหราชอาณาจกัรตอ้งน าเขา้ ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้วสัดุตามหลกัการ Circular 

Economy จะมีส่วนช่วยลดการน าเขา้ และส่งผลใหดุ้ลการคา้ของประเทศดีขึ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 

– 2 ของ GDP  

4.4) ท าให้ประเทศมีระบบเศรษฐกิจท่ีเติบโตและมีความยืดหยุ่น จากการลดการพึ่งพาการ

น าเขา้วตัถุดิบซ่ึงจะเป็นการลดความเส่ียงจากการหยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ กรณีท่ีราคา

สินคา้มีความผนัผวน 

4.5) เกิดประโยชน์ดา้นสังคม โดยจากการศึกษาพบวา่ เศรษฐกิจหมุนเวียนจะสามารถสร้างงาน

ในภูมิภาคต่างๆ ของสหราชอาณาจกัร ไดม้ากกวา่ 200,000 งาน ภายในปี ค.ศ. 2030 
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5) สาธารณรัฐประชาชนจีน : ประเทศจีนเป็นอีกหน่ึงประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา มีการใชส้าธารณูปโภคและทรัพยากรเป็นจ านวน

มาก ระบบเศรษฐกิจท่ีขยายตวัท าให้เกิดความไม่มัน่คงดา้นพลงังานและทรัพยากร ท าให้มีแนวโน้มท่ี

เกิดความขัดแยง้ในการใช้ทรัพยากรเกิดขึ้ นได้ในอนาคต ถ้าไม่มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีโดย

สาธารณรัฐประชาชนจีนเร่ิมมีการกล่าวถึง Circular Economy เม่ือปีพ.ศ. 2539 เพื่อช่วยในการควบคุม

มลพิษ จนกระทัง่ปีพ.ศ. 2551 สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ริเร่ิมแผนพฒันาเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่าง

จริงจงั โดยมีวตัถุประสงค์ให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วยกระตุน้ให้เกิดกระบวนการนิเวศวิทยาและการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

โดยได้มีการประกาศใช้ Circular Economy Law of the People’s Republic of China ซ่ึงน าไปสู่การ

ก าหนด Circular Economy Development Strategy and the Recent Action Plan มีมาตรการต่าง ๆ เช่น 

การพฒันาระบบเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแบบหมุนเวียน ส่งเสริมการบริโภคทรัพยากรอย่าง

ประหยดั อาทิพลงังาน น ้ า และท่ีดิน การส่งเสริมผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและการรีไซเคิล

ขยะ เพื่อพฒันาส่ิงแวดลอ้มในเขตชนบทการพฒันาระบบการรีไซเคิลทรัพยากรและขยะ ตลอดจนการ

เผยแพร่แนวคิดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ในธุรกิจสถาปัตยกรรมและธุรกิจขนส่ง รวมถึงบทบาทดา้น

การบริการเพื่อเปล่ียนรูปแบบการบริโภคให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ อีกทั้งในปีพ.ศ. 2554 ทาง

รัฐบาลจีนไดป้รับเปล่ียนแนวคิดการท าอุตสาหกรรมให้กลายเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือท่ี

เรียกว่า Eco – (Industrial Parks เพื่อแกปั้ญหาดา้นทรัพยากรและพลงังานในอนาคตโดยรัฐบาลจีนให้

ความส าคัญกับเร่ืองน้ีโดยให้การอุดหนุนทางด้านเงินทุนในการพัฒนาประเทศและจัดตั้ งสวน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยรัฐบาลกลางเป็นผูล้งทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ภายใตค้วามร่วมมือในการ

ด าเนินงานจากภาคเอกชนและประชาชนอีกดว้ย 

6) ประเทศญ่ีปุ่ น: ญ่ีปุ่ นเร่ิมขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนมาเป็นเวลานานมากแลว้ ผ่านกลไก

ทางกฎหมายท่ีเข้มแข็งและเป็นระบบ โดยกฎหมายท่ีส าคัญท่ีเป็นเหมือนกรอบแนวทางในการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนคือ The Basic Act for Establishing a Sound Material - Cycle Society ซ่ึง

มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) และมีกฎหมายย่อยต่าง ๆ ภายใตก้ฎหมายดงักล่าวโดยเน้น
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เร่ืองรีไซเคิลเป็นหลกั ซ่ึงจากการด าเนินนโยบายและการขบัเคล่ือนเร่ืองเศรษฐกิจหมุนเวียนอยา่งจริงจงั

ท าใหญ่ี้ปุ่ นประสบความส าเร็จอยา่งมากในดา้นการจดัการของเสีย โดยมีขอ้มูลสถิติปริมาณของเสียจาก

ภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนมีแนวโน้มลดลง ทั้งน้ีความส าเร็จของญ่ีปุ่ นมาจากการท่ีรัฐบาล

สร้างรากฐานการจดัการของเสียอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การท าให้การแยกขยะเป็นเร่ืองท่ีง่ายส าหรับ

ผูบ้ริโภคการเก็บค่าจดัการกบัขยะอิเลก็ทรอนิกส์ตั้งแต่ตอนซ้ือและการบงัคบัให้เอกชนเป็นเจา้ของร่วม

ในโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัการจดัการของเสีย 

ในระดับธุรกิจระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะน ามาซ่ึงประโยชน์และโอกาสใหม่ ๆ ส าหรับ

ผูป้ระกอบการ โดย Ellen MacArthur Foundation ได้สรุป 4 โอกาสส าคญัต่อภาคธุรกิจท่ีเกิดจากการ

ประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ไดแ้ก่ โอกาสในการท าก าไร โอกาสดา้นความมัน่คงและความ

ยืดหยุ่นดา้นอุปทานท่ีมีเพิ่มขึ้น โอกาสจากความตอ้งการท่ีมีต่อโมเดลธุรกิจบริการในรูปแบบใหม่ และ

โอกาสในการขยายความสัมพนัธ์กบักลุ่มลูกคา้ใหม่ การปรับเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะส่งผลให้

บริษทัสามารถลดต้นทุนวสัดุและพฒันาตลาดใหม่เพื่อให้เกิดผลก าไรท่ีเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี การน า

เศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจยงัเป็นส่ิงท่ีรับประกันได้ถึงแนวโน้มท่ีดีของบริษทัใน

อนาคต จากตน้ทุนท่ีต ่าลง ความมัน่คงด้านอุปทานท่ีเพิ่มขึ้น การมีห่วงโซ่อุปทานท่ีแข็งแกร่ง และ

ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ส าหรับประเทศไทย การพฒันาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ถือ

เป็นประเด็นทา้ทายของการพฒันาประเทศในอนาคต เพราะ Circular Economy จะเป็นส่ิงท่ีสนบัสนุน

ใหเ้กิดการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มตามแนวคิด Thailand 4.0 และยงัเป็นประเด็นพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของโลก (SDGs) ทั้งน้ี หากพิจารณาในประเด็นความสอดคลอ้งของแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียนกับแผนพฒันาประเทศ ในบริบทของภาคอุตสาหกรรมไทย พบว่า  การพฒันา

อุตสาหกรรมไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน มีความสอดคลอ้ง เช่ือมโยงกบัแผน/ยุทธศาสตร์การ

พฒันาของประเทศในระดบัต่าง ๆ ตั้งแต่แผนในระดบั 1 ไดแ้ก่ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนระดบั 2 ไดแ้ก่ แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเร่งด่วนใน 5 ปีแรก

ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2569) แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
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และแผนระดบั 3 ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์การพฒันาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์การจดัการ

มลพิษ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนจดัการมลพิษ พ.ศ. 2560 – 2564 แผนแม่บทดา้นการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอนัตรายของประเทศ ระยะ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผน

แม่บทการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 แผนการจดัการกากอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2558 – 2562 ตลอดจน มีความสอดคลอ้งกบันโยบาย/แนวคิดการพฒันาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

การพฒันาตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDGs) นโยบาย Thailand 4.0 และนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ดงัภาพท่ี 2.7 

 

 
ภำพท่ี 2.7 แนวคิด Thailand 4.0 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบักำรพฒันำที่ยั่งยืน (Sustainable Development) 

 แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน เป็นแนวคิดของการพฒันาท่ีส าคญัของโลกในปัจจุบนั ซ่ึงไดรั้บการ

เห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สหประชาชาติ เม่ือปี ค.ศ. 1987 โดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกทุกประเทศ 

รวมทั้งภาคเอกชน ได้รับแนวคิดน้ีเป็นแนวทางการพฒันาประเทศ และพฒันาองค์กรของตนเอง 

หลักการส าคัญของการพัฒนาท่ีย ั่งยืน คือ การพัฒนาท่ีสมดุลทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นมีความเป็นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 เร่ือยมาจนเป็นเป้าหมายการ

พัฒนาท่ีย ั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDGs) ในปัจจุบันโดยได้รับการรับรองจาก 193

ประเทศสมาชิกขององคก์ารสหประชาชาติ 

 กระบวนการไดม้าของ SDGs นั้นเร่ิมขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 ท่ีการประชุมสหประชาชาติว่าดว้ย

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน การประเมินผลการพฒันาภายใตเ้ป้าหมายการพฒันาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 

Development Goals: MDGs) ถูกยกขึ้นมาและพบว่าหลายเป้าหมายยงัไม่บรรลุ และในขณะเดียวกัน

ความทา้ทายใหม่ ๆ ของโลกก็เพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหาและผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากรท่ีน ามาซ่ึงแรงกดดนัต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

อาหาร และความเหล่ือมล ้ าทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีรุนแรงขึ้นทั้งในระดับระหว่าง

ประเทศและภายในประเทศ (SDG MOVE, 2021) SDG มีความหวงัและเป็นไปไดอ้ยู่ในตวั คือ มีการ

เน้นสวสัดิภาพของมนุษยภ์ายในระบบเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม แต่การป้องกันส่ิงแวดลอ้ม

จ าเป็นส าหรับการพฒันาท่ีย ัง่ยืนเช่นกนั ดงันั้น SDGs จึงเป็นการท าลายความล าเอียงของส่ิงแวดลอ้ม 

(Environment bias) ลง เพราะไม่ไดเ้นน้แต่การปกป้องส่ิงแวดลอ้มเพียงอยา่งเดียว แต่ไดส้านต่อแนวทาง

ของ MDGs โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองการขจดัความยากจน อาหาร การศึกษา ฯลฯ ของประชาชนใน

ประเทศท่ีดอ้ยพฒันา SDGs จึงถือเป็นความหวงัในการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของทุกประเทศทัว่โลก 

 แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนถือเป็นแนวคิดหลกัของการพฒันาในยุคปัจจุบนั มีผูใ้ห้ความหมาย

ดงัต่อไปน้ี  

Hopwood และคณะ (2005) การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นแนวคิดอนัเป็นผลมาจากการตระหนักรู้ต่อ

การเพิ่มขึ้นของประชาคมโลกเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจ ความขาดแคลน ความไม่เท่า
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เทียม และความกงัวลเก่ียวกบัปัญหาสุขภาพของประชากรโลกในอนาคต เป็นแนวคิดท่ีมีความเช่ือมโยง

ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มกบัสังคมและเศรษฐกิจ 

Jacobus (2006) การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นความพยายามจดัสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เป็นทางเลือกไปสู่การเจริญเติบโตในทางสร้างสรรคแ์ละทนัสมยั 

Grant และคณะ (2015) การพฒันาท่ีย ัง่ยืนคือความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ีจะลด

ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด  

Emas (2015) การพฒันาท่ีย ัง่ยืนมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความยัง่ยืนระยะยาวทางดา้นเศรษฐกิจ

และส่ิงแวดลอ้ม ในการท่ีจะบรรลุได้นั้นจ าเป็นตอ้งมีการบูรณาการความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มผา่นกระบวนการตดัสินใจเร่ืองต่าง ๆ  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ์(2561) การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการบูรณาการอย่างมีดุลยภาพของ

การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไขความยากจน สองส่ิงน้ีต้องพัฒนาไปด้วยกัน และมี

ความหมายเชิงลึกวา่เป็นการท าใหกิ้จกรรมของมนุษยส์อดคลอ้งกบักฎของธรรมชาติ  

ทองทิพภา วิริยะพนัธุ์ (2561) การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของคนรุ่นปัจจุบันและในอนาคตโดยการสร้างสมดุลเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมเพื่อการ

เจริญเติบโต โดยอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นอยา่งเป็นระบบ 

จากความหมายขา้งตน้สรุปไดว้่า การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการบูรณาการอย่างสมดุลระหว่างการ

พฒันาดา้นเศรษฐกิจ สังคมควบคู่กบัส่ิงแวดลอ้ม มีความค านึงถึงผลกระทบอนัเกิดจากการใชท้รัพยากร

เพื่อการด ารงชีพและการขบัเคล่ือนสังคมและเศรษฐกิจของคนรุ่นปัจจุบนัท่ีจะมีต่อการด าเนินชีวิตของ

ประชากรในอนาคตรุ่นต่อไป เพื่อให้โลกมีทรัพยากรเพียงพอต่อการด ารงชีพของประชาคมโลกยุค

ปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งบรรเทาปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล ้าต่าง ๆ ของมนุษย ์

หัวใจส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Economic Development) คือ ตอ้ง

แยกการเติบโตทางเศรษฐกิจ ออกจากการเติบโตทางกายภาพของเศรษฐกิจ และผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิด Cradle to 
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Cradle และแนวคิด Upcycle ท่ีตอ้งการให้มีการพฒันาเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กบัการไม่สร้างมลพิษ ของ

เสีย และลดการใช้ทรัพยากร และเม่ือน าแนวคิดท่ีเก่ียวข้องมาเช่ือมโยงกัน การแยกแบบสัมพทัธ์ 

(Relative Decoupling) คือ การพยายามท าเลวให้น้อยลง (Less Bad) หรือ ท าให้เกิดประสิทธิภาพเชิง

นิเวศเศรษฐกิจ (Eco Efficiency) มีความเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียน ท่ีให้ความส าคญักบัการรีไซเคิลของ

เสียให้มีมูลค่ามากขึ้น ซ่ึงบางคร้ังเป็นเพียงแค่การดาวน์ไซเคิลวสัดุใช้แลว้เท่านั้น ในขณะท่ี การแยก

แบบสัมบูรณ์  (Absolute Decoupling) คือการท าในส่ิง ท่ี ดีขึ้ น อีก  (More Good) หรือ ท าให้ เ กิด

ประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Effectiveness) เป็นการ Upcycle ท่ีมีเป้าหมาย คือ การพฒันาใหเ้กิด

ความหลากหลายท่ีสุขสวยงามมีความปลอดภยั มีสุขภาพดี เป็นโลกท่ีมีอากาศ น ้ า ดิน และพลงังานท่ี

สะอาดบริสุทธ์ิ ผูค้นมีความสุข มีความเท่าเทียมกนั และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ในแนวคิดการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืเป็นพื้นฐานของวิวฒันาการทางความคิด ทฤษฎี ดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีความเช่ือมโยง

กบัแนวคิดหลกัท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี คือ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิด Cradle to Cradle และแนวคิด 

Upcycle ท่ีมีหลกัการในการใชท้รัพยากรจากธรรมชาติท่ีมีจ ากดัให้นอ้ยท่ีสุด สร้างคุณค่าและหมุนเวียน

การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในระบบให้มากท่ีสุด และปลดปล่อยของเสียออกจากระบบให้น้อยท่ีสุด เม่ือ

สังคมมนุษยไ์ม่อาจหยดุย ั้งความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อใหชี้วิตมีความสุขสบายอยู่ดีกินดีได ้

ดงันั้นแนวคิดการพฒันาท่ีสามารถสนองตอบความตอ้งการของมนุษยแ์ละท าลายระบบนิเวศนอ้ยท่ีสุด

จึงเป็นแนวคิดหลกัท่ีทัว่โลกน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

2.2.1 เศรษฐกจิหมุนเวียนเป็นเคร่ืองมือส ำคัญสู่กำรพฒันำอย่ำงย่ังยืน 

จากท่ีมาของเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเป็นความพยายามจดัสมดุลระหว่างอตัราการเพิ่มขึ้นของ

ประชากรโลกกบัอตัราการลดลงและสูญส้ินของทรัพยากรธรรมชาติน้ี เป็นแนวคิดท่ีมีแกนหลกัเดียวกบั

แนวคิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีเป็นการบูรณาการ การพฒันาทางเศรษฐกิจ การรักษาส่ิงแวดลอ้ม และ

ความเป็นธรรมในสังคม (Masi, Day & Godsell, 2017;  Burnett, 2019) การท่ีเศรษฐกิจหมุนเวียน

ตระหนกัถึงการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรโดยพยายามยดือายุการใชง้านส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความคุม้

ค่าสูงสุดจากการใชผ้ลิตภณัฑน์ั้น นบัเป็นกลไกหน่ึงเพื่อการขบัเคล่ือนสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
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จากงานวิจยัของ Sehnem และคณะ (2019) ไดพ้บความสมมาตรกันของแนวคิดการพฒันาท่ี

ย ัง่ยืนกับเศรษฐกิจหมุนเวียนซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Schroeder และคณะ (2018) ท่ีพบว่าแนว

ปฏิบติัของเศรษฐกิจหมุนเวียนกบัแนวปฏิบติัของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีองคก์รนานาชาติหารือตกลง

ร่วมกันทั้ง 17 เป้าหมายนั้น มีความสัมพนัธ์เชิงบวกระหว่างกนัโดยเฉพาะเป้าหมายการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยนืท่ี 8 การจา้งงานท่ีมีคุณค่า และเป้าหมายท่ี 12 แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยืน และผลการวิจยั

พบว่า เศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยนื (สมคิด 

จาตุศรีพิทักษ์ อ้างถึงในกรุงเทพธุรกิจ , 2561; ธนันธร มหาพรประจักษ์ , 2562) นานาประเทศทั้ ง

ภาคเอกชนและรัฐบาลจึงให้ความส าคญักบัการน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร

หรือประเทศเหล่านั้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปท่ีมีการจดัท าแผนติดตามการประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจหมุนเวียนโดยคณะกรรมการธิการยุโรปรวมถึงประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เช่น สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ญ่ีปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลี ส าหรับประเทศไทยการพฒันาท่ีย ัง่ยนืถูกระบุในแผนยทุธศาสตร์

ชาติไทย 20 ปี (ค.ศ. 2017-2036) ด้านการสร้างความการเติบโตบนสังคมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความยัง่ยนืทั้งมิติดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

2.3 บริบทของโรงงำนผลติรถจักรยำนยนต์    

 2.3.1 ประเภทของรถจักรยำนยนต์ 
 สถาบนัยานยนต ์(2012) ไดใ้ห้นิยามของ “รถจกัรยานยนต”์ ท่ีใชใ้นการศึกษาน้ีไวว้่า พาหนะท่ี

มีสองลอ้ ขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต์ และสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยไดอี้กหลายประเภท  ทั้งน้ีแต่ละ

ประเทศยงัแบ่งประเภทของรถจกัรยานยนต์ท่ีมีความแตกต่างกนัไป โดยเม่ือพิจารณาการแบ่งประเภท

รถจกัรยานยนตข์องประเทศต่าง ๆ แลว้ พบว่า มีการแบ่งรถจกัรยานยนตด์ว้ยหลกัเกณฑ ์2 ประเภท คือ 

การแบ่งตามขนาดเคร่ืองยนตแ์ละการแบ่งตามรูปลกัษณ์รถจกัรยานยนตโ์ดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) แบ่งตามรูปลกัษณ์ โดยใช้การแบ่งตามนิยามของ UN/ECE เป็นเกณฑ์ สามารถแบ่ง

รถจกัรยานยนตไ์ดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

  1.1) Moped รถสองลอ้ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มีเคร่ืองยนตท่ี์มีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 

50 ซีซี และมีความเร็วไม่มากนกั มกัไม่เกิน 50 กม./ชม. (ลกัษณะคลา้ยรถจกัรยานท่ีมีมอเตอร์)  
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  1.2) Scooter เคร่ืองยนต์ออกแบบให้มีแรงบิดในความเร็วรอบต ่าเหมาะส าหรับใช้

เดินทางในระยะใกล ้ๆ ระยะใชง้านปกติไม่เกิน 100 กม 

  1.3) Motorcycle เป็นรถขนาดใหญ่ มีความจุกระบอกสูบมาก และสามารถแบ่งเป็น

ประเภทย่อย ตามลักษณะการใช้งานได้อีกหลายประเภท คือ Cruiser / Custom (Chopper / Bobber), 

Sport / Performance และ Tourin 

 2) แบ่งตามขนาดของเคร่ืองยนต์ โดยใช้การแบ่งตามพิกัดศุลกากร (HS Code) เป็นเกณฑ์ 

สามารถแบ่งรถจักรยานยนต์ได้เ ป็น 4 ประเภท ได้แก่  ขนาดเล็ก (Lightweight), ขนาดกลาง 

(Middleweight), ขนาดใหญ่ (Heavyweight) และขนาดใหญ่มาก (Super Heavyweight) 

2.3.2 กำรผลติรถจักรยำนยนต์  

รถจกัรยานยนตเ์ป็นยานพาหนะท่ีคนไทยทัว่ประเทศนิยมใชก้นัมากเพราะใชไ้ดส้ะดวก รวดเร็ว 

และมีความคล่องตัวในการขับขี่  อีกทั้ งเป็นการประหยดัเวลา ประหยดัน ้ ามัน และราคาก็ไม่แพง 

(สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน ฯ เล่ม 24) 

ส่วนประกอบท่ีส าคญัของรถจกัรยานยนตมี์ส่ีส่วนดว้ยกนั คือ  

1)  ตวัถงัหรือโครงรถ  

2) เคร่ืองยนต ์และส่วนท่ีใชใ้นการขบัเคล่ือน  

3) ลอ้หนา้และลอ้หลงั  

4) ถงัน ้ามนั 

เคร่ืองยนตข์องรถจกัรยานยนต์เป็นแบบเผาไหมภ้ายใน มีทั้งแบบ 2 จงัหวะ และ 4 จงัหวะ ใช้
แก๊สโซลีน หรือท่ีเรียกกนัว่า น ้ามนัเบนซิน เป็นเช้ือเพลิง รถจกัรยานยนตท่ี์ผลิตขึ้นในประเทศไทย อาจ
แบ่งออกไดเ้ป็น 3 แบบ คือ แบบครอบครัว แบบสปอร์ตครอบครัว และแบบสปอร์ต ดงัภาพท่ี 2.8 
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ภำพท่ี 2.8 รูปแบบของรถจกัรยานยนต์ 

รถจักรยานยนต์แบบครอบครัวเป็นรถขนาดเล็ก มีก าลังเคร่ืองยนต์น้อย มีการออกแบบ
รูปลกัษณ์เพื่อใหเ้หมาะและสะดวกส าหรับผูห้ญิงและเด็ก รถจกัรยานยนตแ์บบสปอร์ตครอบครัวเป็นรถ
ขนาดกลาง  มีก าลังเคร่ืองยนต์มากกว่ารถจักรยานยนต์แบบครอบครัว ส่วนแบบสปอร์ตมีก าลัง
เคร่ืองยนต์มากและมีถงัน ้ ามนัเบนซินติดอยู่ด้านหน้าคนขับ โดยเช่ือมต่อกับเบาะเป็นแบบท่ีเหมาะ
ส าหรับผูช้ายและใชข้บัขี่ในระยะทางไกล รถจกัรยานยนตป์ระเภทสกูตเตอร์เป็นรถท่ีนิยมใชก้นัมากใน
บางประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น อินเดีย ฯลฯ 

กระบวนการผลิตรถจกัรยานยนต ์แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน  

1) กระบวนการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์ 

2) กระบวนการผลิตช้ินส่วนโครงรถจกัรยานยนตห์รือตวัถงั  

3) กระบวนการประกอบเคร่ืองยนตเ์ขา้กบัตวัถงัเป็นรถจกัรยานยนตส์ าเร็จรูป  

1) กระบวนการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองยนต์ เร่ิมด้วยการเตรียมวตัถุดิบและช้ินส่วนก่ึงส าเร็จรูป 

วิธีการผลิตช้ินส่วนก่ึงส าเร็จรูปมี 3 วิธี คือ ทุบขึ้นรูป หล่อขึ้นรูป และฉีดอะลูมิเนียมขึ้นรูป  

1.1) การทุบขึ้นรูป ท าโดยตดัเหล็กตามขนาดท่ีก าหนด แลว้น ามาอบความร้อนให้อ่อน

ตวั ก่อนท่ีจะทุบขึ้นรูปในแม่พิมพ ์โดยใชเ้คร่ืองป๊ัม เช่น การท าเพลาขอ้เหว่ียง เฟืองเกียร์  
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1.2) การหล่อขึ้นรูป ท าโดยน าเหล็กหรืออะลูมิเนียมมาหลอมละลาย แลว้เทน ้ าโลหะ

ในแบบแม่พิมพ ์เช่น การท าเส้ือสูบ ฝาสูบ  

1.3) การฉีดอะลูมิเนียมขึ้นรูป ท าโดยฉีดอะลูมิเนียมเหลวเขา้ไปในแบบแลว้ปล่อยให้

เยน็ตวั เช่น การท าเส้ือเกียร์ ฝาครอบเคร่ือง ขั้นต่อไปน าช้ินส่วนก่ึงส าเร็จรูปท่ีไดจ้ากขั้นตน้มากลึงผิว

ขึ้นรูปโดยน าวตัถุดิบต่าง ๆ มาผ่านเคร่ืองจักรขึ้นรูปซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัดโลหะ เคร่ือง

เจียระไน เคร่ืองชุบผิวแข็ง และเคร่ืองเจาะตามแบบท่ีก าหนดแลว้ตรวจสอบขนาดและคุณภาพ เม่ือผ่าน

ขั้นตอนท่ีสองแลว้ช้ินส่วนต่าง ๆ จะถูกส่งเขา้ประกอบเป็นเคร่ืองยนตส์ าหรับรถจกัรยานยนต ์

2) กระบวนการผลิตช้ินส่วนรถจกัรยานยนตแ์ละตวัถงั  

ช้ินส่วนหลายช้ินผลิตโดยกระบวนการป๊ัมขึ้นรูปซ่ึงมีหลายขั้นตอน โดยใชแ้ม่พิมพห์ลายชนิด 

เร่ิมด้วยการตัดรูปร่างคร่าว ๆ ขึ้นรูป ตดัขอบ และเจาะรู จนได้ช้ินส่วนส าเร็จรูปตามแบบท่ีวิศวกร

ก าหนด  ช้ินส่วนท่ีผ่านการป๊ัมขึ้นรูปแลว้จะถูกน าไปเช่ือมประกอบตามแบบเป็นชุด ๆ ดว้ยอุปกรณ์ท่ี

เรียกว่าจ๊ิกเช่ือม  ต่อจากนั้นช้ินส่วนบางช้ินท่ีผ่านขั้นตอนการเช่ือมแลว้จะถูกน าไปเขา้กระบวนการชุบ

เคลือบผิวด้วยนิกเกิลและโครเมียมเพื่อป้องกันสนิมและเพื่อให้สวยงามสะดุดตา  ขั้นต่อไปเป็น

กระบวนการพ่นสี โดยน าช้ินส่วนโลหะท่ีส าเร็จรูปจากการเช่ือมแลว้บางช้ิน เช่น ตวัถงัรถ ท่อไอเสีย  

ถงัน ้ ามนั รวมทั้งช้ินส่วนพลาสติก เช่น ฝาครอบต่าง ๆ มาพ่นสีเพื่อป้องกันสนิมและเพื่อให้มีสีสัน

สวยงาม กระบวนการพ่นสีมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่ท าความสะอาดผิว พ่นสี และติดสติกเกอร์ 

เพื่อความสวยงามและความคงทนของสีผิวจากนั้นส่งช้ินส่วนไปประกอบเป็นรถจักรยานยนต์บน

สายพานล าเลียงซ่ึงเป็นขั้นตอนสุดทา้ย 

3) การประกอบเป็นรถจกัรยานยนตส์ าเร็จรูปและการตรวจสอบคุณภาพ  

      เคร่ืองยนต์ส าเร็จรูปจะถูกประกอบเขา้กบัตวัถงัและอุปกรณ์ส่วนประกอบอ่ืน ๆ บนสายพาน

การผลิตและจะถูกตรวจสอบคุณภาพทุกคนัโดยตรวจความเรียบร้อยภายนอกการท างานของเคร่ืองยนต์ 

ระบบไฟฟ้า ระบบเบรก ระบบบงัคบัเล้ียว และการควบคุมมลพิษจากไอเสีย ก่อนท่ีจะส่งไปตรวจสอบ

คุณภาพจากหน่วยงานควบคุมคุณภาพแลว้บนัทึกหมายเลขของเคร่ืองยนต์และเก็บประวติัไวท้ั้งหมด
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เพื่อประโยชน์ในการสอบทวนกลบัถา้จ าเป็น จากนั้นจึงส่งรถจกัรยานยนตท่ี์ผลิตได ้ไปยงัผูจ้  าหน่ายทัว่

ทุกภาคของประเทศ 

 2.4 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอก (SWOT Analysis) 
SWOT Analysis คือ กระบวนการท่ีเป็นระบบส าหรับการจดัประเภทปัจจยัแห่งความส าเร็จของ

องค์กรและมองถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกองค์กร ในการวิเคราะห์  SWOT นั้น ทีมผูบ้ริหาร
อาจมีทศันติท่ีแตกต่างกนั จึงตอ้งบริหารการไดม้าของความเขา้ใจท่ีดีกวา่และความเห็นท่ีสอดคลอ้งหรือ
แตกต่างกันของคณะผูบ้ริหารจัดการ ในการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง  ๆ นั้ น สามารถส่งผลรุนแรงต่อ
ความส าเร็จของธุรกิจได้ (นภาพร ณ เชียงใหม่ , 2548) การวิเคราะห์ SWOT เป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมินสถานการณ์ขององค์กร ซ่ึงจะช่วยผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดลอ้ม
ภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยั
เหล่าน้ีต่อการท างานขององค์กร หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงได้ว่า SWOT Analysis หมายความถึง การ
วิเคราะห์และประเมินว่าองค์กรมีจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) อยา่งไร เพื่อท่ีจะน าไปใชใ้นการวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ขององคก์รต่อไป 

SWOT มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

S: Strengths คือจุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก ซ่ึง
องค์กรสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง การด าเนินงาน
ภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ 

W: Weaknesses คือจุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองคก์รท่ีเป็นลบและความสามารถซ่ึง
องค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง การ
ด าเนินงานภายในองคก์รท่ีท าไดไ้ม่ดี 

O: Opportunities คือโอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยใหก้ารท างาน
ขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ
ขององคก์ร 

T: Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกท่ีขัดขวางการท างานของ
องคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองคก์ร 
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SWOT Matrix เป็นการก าหนดยทุธศาสตร์เชิงรุกหรือเดินหนา้ (SO), เชิงรักษาระดบัและท าลาย
อุปสรรค (ST), เชิงปรับปรุงแก้ไขและฟ้ืนฟูก่อนเดินหน้า (WO), และเชิงชะลอ ถอย หรือหนี (WT) 
องค์การอาจเลือกยุทธศาสตร์แนวใดแนวหน่ึงส าหรับการด าเนินงานขององค์การ หรืออาจเลือก
ยทุธศาสตร์หลาย ๆ แนวผสมกนัก็ได ้โดยปกติองคก์รจะใชย้ทุธศาสตร์ผสม (Mixed strategies) มากกวา่
จะใชย้ทุธศาสตร์แนวใดแนวหน่ึงเท่านั้น (สมพร แสงชยั, 2548: 170)  

สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง-โอกาส: SO) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีพึงปรารถนาท่ีสุด
ผู ้บริหารองค์กรควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก  (Aggressive-Strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มา
เสริมสร้างและปรับใชแ้ละฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดมาหาประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี  

สถานการณ์ท่ี 2 (จุดแข็ง-อุปสรรค: ST) สถานการณ์น้ีเกิดขึ้นจากการท่ีสภาพแวดล้อมไม่
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตวัองคก์รมีขอ้ไดเ้ปรียบท่ีเป็นจุดแขง็หลายประการ ดงันั้น แทนท่ีจะรอ
จนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์การแตกตัวหรือขยาย           
ขอบข่ายกิจการ (Diversification Strategy) เพื่อใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีการสร้างโอกาสในระยะยาว
ดา้นอ่ืน ๆ แทน 

สถานการณ์ท่ี 3 (จุดอ่อน-โอกาส: WO) สถานการณ์องคก์รมีโอกาสเป็นขอ้ไดเ้ปรียบดา้นการ
แข่งขนัอยู่หลายประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงท่ีมีปัญหาอุปสรรคท่ีเป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกนั ดงันั้น 
ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตวั (Turnaround-Oriented Strategy) เพื่อจดัหรือแกไ้ขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ 
ใหพ้ร้อมท่ีจะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ท่ีเปิดให ้

สถานการณ์ท่ี 4 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค: WT) สถานการณ์น้ีเป็นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสุด
เน่ืองจากองคก์รก าลงัเผชิญอยูก่บัอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดงันั้น 
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือกลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกนัตวั (Defensive Strategy) เพื่อพยายามลดหรือหลบ
หลีกภยัอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการท่ีจะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียท่ี
นอ้ยท่ีสุด 

2.5 งำนวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 จีรนนัท ์นาคสมทรง (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง เศรษฐกิจหมุนเวียนหนทางสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืและ

บทบาทของการบญัชี พบวา่ เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นเคร่ืองมือส าคญัเพื่อช่วยพฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความ

ยัง่ยืนในยุคสมยัท่ีโลกก าลงัเผชิญกบัวิกฤตการณ์การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มและการขาดแคลน
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ทรัพยากรธรรมชาติจากการเพิ่มขึ้ นของประชากรโลกเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ความส าคัญกับการ

หมุนเวียนเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และการลดของเสีย 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอความเป็นมาของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ความเช่ือมโยงท่ีมี

ต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน รวมทั้งบทบาทของการบัญชีในฐานะผูร้วบรวมและจัดท าข้อมูลเพื่อติดตาม

ความกา้วหนา้ของการพฒันาดงักล่าว 

แสงระวี สานใจวงศ์ (2563) ไดศึ้กษา เร่ือง ทรรศนะความยัง่ยืนต่อการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ

หมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย พบว่า ผลการศึกษาพบว่ามีโครงการและ

ผลิตภณัฑท่ี์มีศกัยภาพเป็นการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีย ัง่ยนื ไดแ้ก่ 1) เม็ดพลาสติกหมุนเวียน

คุณภาพสูง 2) เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PLA 3) เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS 4) Mono Material 

Packaging และ 5) Chemical Recycling ซ่ึงสามารถลดการสกดัเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียมได ้เป็นการ

ออกแบบให้สามารถนาทรัพยากรมาใช้หมุนเวียน ไม่สร้างของเสียแต่เป็นการสร้างวตัถุดิบให้กบัการ

ผลิตคร้ังต่อไป สามารถแยกส่วนระหวา่งวสัดุท่ีเป็นชีวภาพและเทคนิคออกจากกนัได ้อีกทั้งยงัสามารถ

นา เขา้สู่วงจรการผลิตอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ลดทอนคุณภาพและมูลค่าของวสัดุตั้งตน้ แต่ยงัไม่พบขอ้มูล

ของระบบการจดัการหลงัการใชง้านของผลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิผล ซ่ึงอาจจะท าให้เป็นการเพิ่มปริมาณ

ขยะชนิดใหม่แทน และผลการศึกษายงัพบว่ามีกรณีศึกษาท่ีเป็นเพียงการประยุกต์ใช้วงจรสุดทา้ยของ

เศรษฐกิจหมุนเวียนเฉพาะการรีไซเคิลวสัดุใชแ้ลว้ ซ่ึงยงัไม่สามารถลดการใชท้รัพยากรและลดการสกดั

เม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียม ได้แก่ 1) โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand 2) โครงการภายใต้

แนวคิด Circular Living 3) โครงการ Upcycling Plastic Waste Project 4) นวตักรรมถนนพลาสติกรี

ไซเคิล 5) เงินทองจากกองขยะ และ 6) โครงการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดังนั้ นเพื่อให้การ

ประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียนมีความยัง่ยืน ตอ้งมีระบบการจดัการและการคดัแยกวสัดุหลงัการใชง้าน

โดยร่วมมือกันทั้ง ภาครัฐ ผูผ้ลิต และผูบ้ริโภค ให้สามารถน าวสัดุกลบัเขา้สู่วงจรการผลิตได้อย่าง

ต่อเน่ือง โดยภาครัฐควรออกขอ้กาหนดหรือกฎหมายท่ีรองรับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนให้

เป็นรูปธรรม ออกแบบระบบการรวบรวมและจัดการขยะตามครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ส่วนภาคธุรกิจและการผลิตควรค านึงถึงประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจมากกว่า
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ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จึงจะท าใหเ้กิดเป็นโมเดลธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลกระทบ

ต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปัญหามลพิษ และปัญหาขยะ จนน าไปสู่

ความยัง่ยนืของอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยไดจ้ริง 

วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ และธญัญารัตน์ สอนสุภาพ (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง การจดัการตามแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม พบว่า  1) ตลาดอมยิ้มเป็นตลาดชุมชนท่ีเกิดจากการร่วมมือกนั

ระหวา่งวดัวาปีสุทธาวาส มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง และคนในชุมชน เพื่อจดัสรรพื้นท่ีภายใน

วดัให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกบักิจกรรมต่าง ๆ ภายใน

ชุมชน โดยสินค้าภายในตลาดอมยิ้มเป็นสินค้าชุมชน อาหารทัว่ไป และสินคา้จิปาถะเป็นหลกั ซ่ึง

ให้บริการในเสาร์และวนัอาทิตยเ์ท่านั้น 2) การจดัการเชิงกลยทุธ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลาด

อมยิม้มีการจดัตั้งนโยบายภายในตลาด โดยก าหนดใหผู้ค้า้ลดการใชถุ้งพลาสติกเพื่อตอ้งการท าตลาดอม

ยิ้มให้เป็นตลาดท่ีปราศจากขยะพลาสติก โดยน าแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกตใ์ช ้คือ การน า

วสัดุเหลือใช้หรือวสัดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติมาออกแบบหรือประยุกต์ใชเ้ป็นบรรจุภณัฑ ์เช่น ใบตอง 

นิตยสารเก่าท าเป็นถุงกระดาษ เป็นต้น เพื่อลดขยะและลดการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ลดภาวะ

โลกร้อน และลดตน้ทุนในการซ้ือบรรจุภณัฑ ์ซ่ึงจากงานวิจยัผูจ้ดัการตลาดอมยิ้มสามารถน าขอ้มูลไป

ประยุกตใ์ชเ้พื่อปรับปรุงหรือพฒันาในดา้นการจดัการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนต่าง ๆ ของตลาด

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้นได ้

 ภาวิณี เอ่ียมตระกูล (2564) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาชุมชนเศรษฐกิจหมุนเวียนเชิงบูรณาการ

ดว้ยนวตักรรมการเช่ือมต่อระบบขนส่งทางน ้า พบวา่ โครงการการพฒันาชุมชนเศรษฐกิจหมุนเวียนเชิง

บูรณาการดว้ยนวตักรรมการเช่ือมต่อระบบขนส่งทางน ้ ามีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการศึกษาเพื่อต่อ

ยอดองค์ความรู้สู่การพฒันาพื้นท่ีด้วยการสร้างรูปแบบกาบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ภายในชุมชนเชิงบูรณาการดา้นการท่องเท่ียวและวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการพฒันาเชิงบูรณาการ

ของระบบกิจกรรมชุมชนกบัการสร้างการเช่ือมโยงการท่องเท่ียวกบัชุมชนผูมี้รายไดน้อ้ย งานวิจยัน้ีได้

ท าการประยุกต์ใช้การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้ระเบียบของการวิจยัในเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) และสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical Statistics) โดยมุ่งศึกษาในพื้นท่ีชุมชนริม
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คลองลาดพร้าวเพื่อท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการสนทนากลุ่มกบัประธานชุมชนและลูกบา้นของ

กลุ่มตวัอย่าง และเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด เพื่อน าสู่การวิเคราะห์และเสนอแนะรูปแบบ

การพฒันาชุมชนผูมี้รายไดน้อ้ยบนพื้นฐานของการบูรณาการพฒันาเชิงนวตักรรมดา้นการท่องเท่ียวดว้ย

การแบ่งปันผลประโยชน์ในชุมชนงานวิจัยได้ก าหนดกรอบการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) 

Ecosystem analysis คือ การถอดองค์ความรู้เพื่อการต่อยอดในการศึกษาวิจยัพร้อมกับการวิเคราะห์

ศักยภาพของชุมชนเพื่อน าไปสู่การถ่ายทอดรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยพิจารณาทุน

ทรัพยากรในพื้นท่ีชุมชน 2) Stakeholder mapping คือ การพิจารณาประเด็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ และประยุกต์ใช้เคร่ืองมือการประเมินตนเองเพื่อการพฒันา

ทอ้งถ่ินอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินกิจกรรมร่วมกบัการศึกษาระบบของชุมชน 3) Profit 

making คือ การถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีปรับปรุงและพฒันาขึ้นให้มีความสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของ

ประชาชนในชุมชน ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า ปัญหาหลกัส าคญั คือ บริบทพื้นท่ีมีผลต่อก าลงั

การผลิตและการเขา้ถึง และอีกประเด็นท่ีส าคญั คือ องคค์วามรู้ในการพฒันาธุรกิจชุมชนโดยเฉพาะการ

หาตลาดรองรับ ดังนั้นจึงควรมีแนวทางในการปรับกลยุทธ์และรูปแบบของกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบั

พื้นท่ีพร้อมทั้งหาเครือข่ายเพื่อช่วยเสริมทกัษะ องคค์วามรู้ กระจายผลผลิตหรือผลิตภณัฑร์วมไปถึงการ

ดึงทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดความเหมาะสมและก่อประโยชน์ ดงันั้นแนวทางการพฒันาชุมชน

ดว้ยการสร้างรูปแบบการบริหารจดัการระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชนโดยมีชุมชนริมคลอง

เป็นตวัแบบของการใชต้น้ทุนเชิงพื้นท่ีในการสนบัสนุนการขนส่งทางน ้ าน้ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพใน

การผลกัดนัเชิงธุรกิจเม่ือมีการปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้มของคลอง ซ่ึงสามารถน าศกัยภาพ

ดงักล่าวเป็นแกนหลกัในการเช่ือมโยงกิจกรรมธุรกิจในระดบัอ่ืน ๆ (ตั้งแต่ระดบัครัวเรือน ชุมชน และ

ย่าน) อาทิ การส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน การจดัการขยะ การปลูกพืชผกัสวนครัวเพื่อสร้างรายได้

ชุมชน อยา่งไรก็ตามขอ้เสนอแนะอนัเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาและการพฒันาชุมชนเศรษฐกิจหมุนเวียน

จากพื้นท่ีต้นแบบน้ี สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ได้โดยพิจารณาจากทุนทาง

ทรัพยากรของชุมชนเป็นหลกัเพื่อสร้างชุดทางเลือกท่ีในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ผลลพัธ์ใน

การตอบโจทย ์และสร้างความสามารถในการแลกเปล่ียนและแบ่งปันภายในเครือข่ายชุมชน 
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 Stewart Paterson (2022) ไดศึ้กษาเร่ือง กลยุทธ์การหมุนเวียนเศรษฐกิจของจีนแบบคู่ขนาน: 

สู่การพฒันาไปขา้งหน้า พบว่า การคา้และการลงทุนในจีนจ าเป็นตอ้งมีเร่ืองการเมืองเขา้มาเก่ียวข้อง

เสมอ การเกิดการตรงขา้มทางการเมืองถือเป็นอนัดบัส าคญัในการท าธุรกิจกบัจีน โดยจีนความเสียหาย

ต่อความมัง่คัง่และมาตรฐานการครองชีพจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทิศทาง อ านาจของชนชั้นสูง

ทางการคา้ของตะวนัตกท่ีมีอิทธิพลต่อนโยบายไดล้ดน้อยลง จากเหตุการณ์ต่างๆ ในยุโรปตะวนัออก 

การเลือกตั้งท่ีใช้แนวทางเสรีกับความสัมพนัธ์กับจีนขณะน้ีพบว่า จีนค่อนขา้งโดดเด่ียวกลยุทธ์การ

หมุนเวียนเศรษฐกิจของจีนแบบคู่ขนาน ควรถูกมองว่าเป็นนโยบายเศรษฐกิจในประเทศและ

ต่างประเทศท่ีด าเนินการเพื่อส่งเสริมกลยุทธ์อนัยิ่งใหญ่ของประธานาธิบดี Xi Jinping ในการบรรลุ

ความยิง่ใหญ่ของจีน จากความหมายแลว้ นโยบายทางเศรษฐกิจท่ีออกแบบมาเพื่อบรรลุจุดประสงค์ดา้น

ท่ีไม่ใช่ดา้นเศรษฐกิจ มีแนวโนม้ว่าจะดอ้ยประสิทธิภาพเม่ือวดัโดยตวัช้ีวดัของสวสัดิการทางเศรษฐกิจ

และประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม เม่ือความตอ้งการทั้ง 2 อย่างคู่กนั การฟ้ืนฟูประเทศ ตามท่ีจีน ในเมือง

ปักก่ิงก าหนดและการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจขัดแย้งกันโดยความต้องการแรกจะบ่งบอกถึง

ความส าคญัมากกวา่  

 Eglantina Hysa (2020) ได้ศึกษาเร่ือง นวตักรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยัง่ยืนด้าน

ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: แบบจ าลองบูรณาการเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

พบว่า การศึกษาน้ีตรวจสอบความเช่ือมโยงระหว่างตวัช้ีวดัท่ีเลือกของเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงรวมถึง

องค์ประกอบท่ีส าคญัของการเติบโตดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ ประเทศท่ีพฒันาแลว้มีการคิดคน้

นวตักรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมการเติบโตและให้การสนบัสนุนรัฐบาลแก่ผูผ้ลิตในการเปล่ียนจาก

เศรษฐกิจเชิงเส้นไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ดงันั้นวสัดุเหลือใช้ในระบบอุตสาหกรรมจึงน าไปรีไซเคิล

หรือน ากลบัมาใช้ใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรอย่างจ ากดัดว้ยแนวทางไม่ทิ้งขยะ 

จุดมุ่งหมายของบทความน้ีมีดังต่อไปน้ี 1) เพื่อระบุองค์ประกอบหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียน               

ซ่ึงสนับสนุนความยัง่ยืนและการพฒันาดว้ย 2) ตรวจสอบผลกระทบของตวัแปรเหล่าน้ีต่อการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป 3) เพื่อคน้หาว่าองคป์ระกอบสามประการของการพฒันาท่ี

ย ัง่ยืนท่ีน ามาใช้กับตวัช้ีวดัเศรษฐกิจหมุนเวียน (ส่ิงแวดลอ้ม-สังคม-เศรษฐกิจ) มีความส าคญัต่อการ
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เติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่ เราใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแผงผลกระทบคงท่ีเพื่อระบุผลกระทบของ

เศรษฐกิจหมุนเวียนต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในยุโรป นอกจากน้ี เพื่อสนบัสนุนผลลพัธ์

ของการวิเคราะห์การถดถอย เราใช้วิธีท่ีสอง วิธีทัว่ไปของช่วงเวลา ค านวณวิธีการประมาณค่าขอ้มูล

แผงไดนามิกของ Arellano–Bond แบบจ าลองน้ีประกอบด้วยตวัแปรอิสระ 5 ตวัแปร เช่น อตัราภาษี

ส่ิงแวดลอ้ม อตัราการรีไซเคิลขยะ การลงทุนของเอกชนและงานในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สิทธิบตัร

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรีไซเคิล และการคา้วตัถุดิบรีไซเคิล การระบุตวัแปรแต่ละตวัขึ้นอยู่กบัการคน้หาเชิง

ลึกผ่านวรรณกรรม ผลลพัธ์ของแบบจ าลองทางเศรษฐมิติทั้งสองแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์เชิงบวกท่ี

แข็งแกร่งระหว่างเศรษฐกิจหมุนเวียนกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเนน้ถึงบทบาทส าคญัของความ

ยัง่ยนื นวตักรรม และการลงทุนในโครงการริเร่ิมท่ีไม่สูญเปล่าเพื่อส่งเสริมความมัง่คัง่ 

 Ricardo Weigend Rodríguez (2019) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษาในอนาคตและเศรษฐกิจ

หมุนเวียน: แนวทางสหวิทยาการเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน พบวา่ ในขณะท่ีเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) ก าลงั

ได้รับแรงฉุดลากเป็นกระบวนทศัน์เศรษฐกิจใหม่เพื่อเอาชนะเศรษฐกิจเชิงเส้น แต่ก็ยงัไม่ได้พฒันา

ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการเปล่ียนจากปัจจุบนัไปสู่อนาคต จะเกิดอะไรขึ้นถา้อนาคตแตกต่างจากท่ี CE 

คาดหวงั? เรายืนยนัว่า CE ไม่สามารถตอบค าถามน้ีไดอ้ย่างเพียงพอ ดงันั้นจึงไม่สามารถพฒันาความ

เขา้ใจน้ีเพียงอย่างเดียว เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องน้ี เราขอเสนอ Futures Studies (FS) เป็นวินยัเสริม เพราะ

มนัให้ส่ิงท่ี CE ขาดหายไป: วิธีการส ารวจอนาคตทางเลือก ขณะท่ีทั้งสองชุมชนก าลงัท างานเพื่อมุ่งสู่

เป้าหมายเดียวกัน เพื่ออนาคตท่ีย ัง่ยืน จนถึงตอนน้ีพวกเขาแทบไม่มีปฏิสัมพนัธ์ใด ๆ หรือแทบไม่มี

ปฏิสัมพนัธ์เลย งานวิจยัน้ีเป็นขั้นตอนแรกในการฝังการพิจารณาอนาคตท่ีเป็นจริงลงในการอภิปราย CE 

โดยจะทบทวนวรรณกรรมในทั้งสองสาขาและภูมิหลงัทางทฤษฎีเพื่อเน้นการท างานร่วมกันท่ีอาจ

เกิดขึ้น และวางเส้นทางเก่ียวกบัท่ีและวิธีเร่ิมตน้   

 Dinda, Soumyananda (2020) ได้ศึกษาเร่ือง แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจท่ีย ัง่ยืน พบว่า แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนซ่ึงอยู่บนพื้นฐานของหลกัการรีไซเคิลทรัพยากร 

เป็นอีกทางเลือกหน่ึงส าหรับเศรษฐกิจเชิงเส้นท่ีมีอยู่ซ่ึงอยู่บนหลกัการของ Take-Make-Dispose ซ่ึงไม่

ย ัง่ยืนส าหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอนัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัของทรัพยากรในโลก การศึกษาน้ีจดัท า
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แบบจ าลองเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยเฉพาะในกรอบงานการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภายนอกท่ีมีของเสียเป็นสตอ็กท่ีมีคุณค่าส าหรับการผลิตต่อไป บทความน้ีเนน้ท่ี 1) สตอ็กของการสะสม

ของเสีย 2) การเปล่ียนแปลงของของเสียในระบบวงปิด และ 3) เส้นทางการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่มีส่วนช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจดว้ยการใชท้รัพยากรซ ้า โดย

ไม่ท าให้สภาพแวดลอ้มเส่ือมโทรม บทความน้ีให้การสนบัสนุนเชิงประจกัษแ์ก่แบบจ าลองของเราเพื่อ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บทที ่3 

วธีิกำรศึกษำ 

 การศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันาการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิต

รถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง ไดมี้การออกแบบการศึกษาในลกัษณะของการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) สอบถามความคิดเห็นท่ีผลต่อการ

ประยุกตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ประกอบกบัการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

น าผลการศึกษาทั้ งหมดมาหาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิต

รถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

3.2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key informants) 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

3.6 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 

3.1 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

 เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธี

ศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และจากการสัมภาษณ์ ซ่ึงมีความตอ้งการขอ้มูลท่ีหลากหลาย

รอบดา้น เพื่อใหเ้ขา้ใจบริบทของการศึกษาแนวทางการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียน มีการเก็บ

รวบรวมรายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินงานของโรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง แลว้น ามา

วิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนว

ทางการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหน่ึงอย่างย ัง่ยืน 

สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาไดด้งัภาพท่ี 3.1 
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ภำพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key informants) 

ผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ในการศึกษาแนวทางการพฒันาการประยุกต์ใช้ระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง ประกอบดว้ย ผูป้ระกอบการหรือตวัแทน

ผูป้ระกอบการโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง และผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

โดยเลือกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัดว้ยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน 10 ท่าน 

 

ศีกษาบริบทการด าเนินธุรกิจและแนวโนม้

ดา้นเศรษฐกิจของโรงงานผลิต

รถจกัรยานยนต ์

ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์ 

การพฒันาการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์ 

- การศึกษาขอ้มูลโรงงาน 

- การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

การวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและ

อุปสรรค (SWOT Analysis) ของโรงงานผลิต

รถจกัรยานยนต์ 

แนวทางการพฒันาการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์ 
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3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interviews) นั้น ผูว้ิจยั

ไดก้ าหนดแนวทางประการส าคญัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการขอความร่วมมือจากบุคคลท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน กบัผูบ้ริหารหรือหัวหน้างาน กระบวนการ

สัมภาษณ์เจาะลึกนั้นทางผูวิ้จยัจะด าเนินการบนัทึกขอ้มูล โดยวิธีการจดบนัทึกขอ้มูลของผูมี้ส่วนร่วมใน

การวิจยัหรือผูใ้ห้สัมภาษณ์ โดยการขออนุญาตจากผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัหรือผูใ้ห้สัมภาษณ์ก่อนท า

การบันทึกข้อมูล เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้องยอ้นกลับใน

ภายหลงัได ้

 3.3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการและขอ้มูลจากส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซ่ึงผูวิ้จยัจะเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ โดยเฉพาะแหล่งขอ้มูล

ทางเวบ็ไซตท่ี์ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต และกระทรวงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ

ออกแบบหรือสร้างแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งเพื่อน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบในกระบวนการวิเคราะห์ และ

ประมวลผลขอ้มูลในการวิจยั 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับผูป้ระกอบการหรือตวัแทนผูป้ระกอบการโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์

แห่งหน่ึง และส าหรับผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้น ท่ีมี

ลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) โดยท าการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ

ในเร่ืองท่ีก าลังท าการวิจัยและมีหน้าท่ีโดยตรงเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิต

รถจกัรยานยนต์ คือ ผูป้ระกอบการหรือตวัแทนผูป้ระกอบการโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์หน่ึง  และ

ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงผูศึ้กษาหรือผูส้ัมภาษณ์จะด าเนินการสัมภาษณ์ และจะ

สอบถามขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ท่ีส าคญั และมีความน่าสนใจในแต่ละ

ประเด็นของค าตอบท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในการวิจยัหรือผูใ้ห้สัมภาษณ์ อนัไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีมีความ
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หลากหลาย และขอ้เท็จจริงในทางปฏิบติัท่ีครอบคลุมในมิติต่างๆ เช่น มิติดา้นการประยุกต์ใช้ระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียน มิติด้านปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน และมิติด้านแนวทางการพัฒนากระบวนการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ี

เหมาะสม และน าขอ้มูลเหล่านั้นไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการสัมภาษณ์ 

ผูท้  าวิจัยได้ออกแบบสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นแบบปลายเปิดในประเด็นต่างๆ และมีกรอบในการ

สัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นค าถามท่ีเขา้ใจง่ายและไม่ช้ีน าค าตอบ ซ่ึงมีหวัขอ้ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ ดงัน้ี  

ประเด็นท่ี 1 กระบวนการการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ประเด็นท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

ประเด็นท่ี 3 แนวทางการพฒันากระบวนการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีเหมาะสม

และยัง่ยนื 

3.5 กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 
ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

1) ศึกษาทฤษฎี หลกัการและแนวคิด จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิทั้งจากหนงัสือ ต าราวิทยานิพนธ์ 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงบทความท่ีตีพิมพใ์นฐานขอ้มูลออนไลน์ของต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2) ก าหนดกรอบปัจจยัในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัให้ครอบคลุมกบัวตัถุประสงค์ท่ี

ตอ้งการศึกษา 

3) สร้างเคร่ืองมือแล้วน าเสนอร่างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาพร้อมทั้ ง

น าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ในเน้ือหาเพื่อน ามาแกไ้ขปรับปรุง 

 4) น าเคร่ืองมือท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 
กระบวนการในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interviews) นั้น 

ผูว้ิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth Interviews) นั้น มาใช้ในกระบวนการ

วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูล โดยด าเนินการร่วมกบักระบวนการรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้

ขอ้มูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีพบในขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึง

น าประเด็นหลกั (Major Themes) มาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-Themes) และหัวขอ้

ย่อย (Categories) อนัเป็นกระบวนการวิเคราะห์ โดยการเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การ

วิเคราะห์ประเด็นยอ่ยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจยัเชิงคุณภาพ  

นอกจากน้ี ในระหว่างการด าเนินกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น ผูวิ้จัยจะด าเนินการ

สอบถามเพิ่มเติมในแต่ละช่วงหรือในแต่ละขั้นตอนควบคู่ไป กบัการด าเนินกระบวนการวิจยั โดยการ

ใช้กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ( In-Depth Interviews) มา

ประกอบการพิจารณาจากเอกสารท่ีท าการศึกษา เพื่อให้เกิดความแกร่งและแม่นตรง (Rigor) ของขอ้มูล

ท่ีไดรั้บมากยิ่งขึ้น หลงัจากนั้น ผูวิ้จยัจะด าเนินการในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจาะลึก 

(In-Depth Interviews) โดยการพรรณนาขอ้มูลตามปรากฏการณ์ร่วมดว้ยเพื่อแสวงหาหรือให้ไดม้าซ่ึง

ขอ้คน้พบ และสามารถน าไปสู่การจดัท าแนวทางการพฒันาการประยุกตใ์ช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึงต่อไป 
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ผลกำรศึกษำ 

   การศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันาการประยุกตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิต

รถจักรยานยนต์แห่งหน่ึง ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาค้นควา้ข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร (Documentary 

Research) เก่ียวกบัสภาพพื้นท่ีศึกษา รวมถึงการด าเนินการ และท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept 

Interview)  ผูป้ระกอบการหรือตวัแทนผูป้ระกอบการของโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง และ

ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรหรือตัวแทนผู้ประกอบกำรของโรงงำนผลติรถจักรยำน -

ยนต์แห่งหนึ่ง  
 4.1.1 กำรด ำเนินธุรกจิและแนวโน้มด้ำนเศรษฐกจิของโรงงำนผลติรถจักรยำนยนต์แห่งหนึ่ง 

    ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหน่ึง  ได้ก่อตั้ งขึ้ นเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการผลิตภณัฑ์รถจกัรยานยนต์ท่ีเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงนับเป็นการตอบรับนโยบายของ

รัฐบาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ ตลอดระยะเวลาคร่ึงศตวรรษ โรงงานผลิต

รถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึงไดเ้ติบโตอย่างต่อเน่ืองโดยไดรั้บการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากภาครัฐ และ

บริษทัแม่ท่ีอยู่ต่างประเทศ ในปี 2543 บริษทัแม่ท่ีอยู่ต่างประเทศได้เขา้มาถือหุ้นใหญ่เพื่อเสริมความ

แข็งแกร่งและมาตรฐานให้เทียบเท่าระดบัโลก และในปัจจุบนัโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง 

ก าลงัจะเป็นบริษทัชั้นน าระดบัโลกทั้งในดา้นการตลาดและการผลิตสินคา้ โดยมีเป้าหมาย คือ การมีตรา

สินคา้ท่ีมีคุณค่าสูงสุดในภาคอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ ด้วยนวตักรรม 

คุณภาพ เทคโนโลยีชั้นสูง และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้สินคา้และบริการท่ีเป็นเลิศ ปลอดภยั และเหนือ

ความคาดหวงัของลูกคา้ เพื่อบรรลุพนัธกิจน้ีจึงมีการส่งเสริมให้กบัพนกังานทุกคนปฏิบติัตามแนวทาง 

คือ 

 1.สร้างความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้ 

2.การกระท าท่ีดีท่ีสุดดว้ยความรวดเร็ว  
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3. จิตวิญญาณแห่งความทา้ทาย  

4.การท างานอยา่งมุ่งมัน่ไม่ยอ่ทอ้  

5. การท างานร่วมกนัเป็นทีม  

6.การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

  และผลสัมภาษณ์ของสถานการณ์ของภาคอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตใ์นไตรมาสท่ี 1 ปี 2565 

พบว่า มีปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนต์ท่ีชะลอตวัเม่ือเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยเป็น

การลดลงของตลาดส่งออก แต่ตลาดในประเทศมีการขยายตวัเพิ่มขึ้น เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศไทย

เร่ิมฟ้ืนตวัจากการท่ีรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ รวมไปถึงรูปแบบการสั่งซ้ือสินคา้อุปโภค 

บริโภคของภาคประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงไปเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน่มากขึ้น ท าให้เกิด

อาชีพใหม่ ๆ ท่ีตอ้งใช้รถจกัรยานยนต์เกิดขึ้นมากมาย เช่น Line Man, Food Panda, Grab, Robinhood 

เป็นตน้ 

 เม่ือประเมินสถานการณ์โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) 

จะพบวา่ 

 1) จุดแข็ง (Strengths) ของโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง คือ การมีรถจกัรยานยนต์

ค่อนขา้งหลากหลายรุ่นและมีการออกแบบท่ีค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม โดยรถจกัรยานยนต์แต่ละรุ่นจะมี

ช้ินส่วนบางช้ินส่วนท่ีสามารถใช้งานร่วมกันได้ ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดอย่าง

ประสิทธิภาพและสามารถลดการใชพ้ลงังานต่าง ๆ ได้ รวมถึงช้ินส่วนหลกัของรถจกัรยานยนต์จะท า

ด้วยวสัดุท่ีสามารถน ากลับมาหลอมใหม่ได้ท าให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรลงได้อย่างอย่างมี

ประสิทธิผล มีการพฒันานวตักรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหมข้องเคร่ืองยนต์ให้เกิดการ

ประหยดัน ้ ามนัและลดการปลดปล่อยมลพิษออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้ผลิตภณัฑร์ถจกัรยานยนต์ของ

โรงงานมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม จึงเป็นท่ีสนใจและเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีมีแนวคิดรักษโ์ลก 
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  2) จุดอ่อน (Weakness) ของโรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง คือ การด าเนินธุรกิจเป็นการ

ร่วมมือกนัระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติ ท าให้การบริหารจดัการ การจดัสรรงบประมาณเพื่อการ

ลงทุนโครงการ และการตดัสินใจจะขึ้นอยู่กับบริษทัแม่ ท าให้การจดัการบริหารในบางเร่ืองมีความ

ซับซ้อน ยุ่งยาก และมีระยะเวลาในการพิจารณาค่อนขา้งยาวนาน เช่น การลงทุนในโครงการต่าง ๆ 

จะต้องสามารถค านวณระยะเวลาคืนทุนและเกิดผลก าไรให้กับโรงงานได้ แต่การด าเนินงานด้าน

ส่ิงแวดลอ้มบางโครงการใช้งบประมาณค่อนขา้งสูงและไม่สามารถสะทอ้นออกมาเป็นผลก าไรได้ 

โครงการดงักล่าวจึงจะถูกพิจารณาในล าดบัรองจากโครงการอ่ืน ๆ ท าให้ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มบาง

ประเด็นไม่สามารถแกไ้ขและปรับปรุงไดท้นัท่วงที 

 3) โอกำส (Opportunity) ของโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง คือ ผลิตรถจกัรยานยนต์

เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นในเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม สอดคลอ้งกบัการขบัเคล่ือนการพฒันาท่ียงัยนืของ

ภาครัฐ เป้าหมายท่ี 12 การผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยืน โดยภาครัฐไดมี้การสนบัสนุนโครงการต่าง ๆ

ท่ีช่วยผลกัดนัภาคอุตสาหกรรมใหก้ารผลิตและการบริโภคอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงทางโรงงานก็มีความพยายามท่ี

จะลดปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบและช้ินส่วนเขา้มาใช้ใหม่ ด้วยการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ช้ินส่วน     

ต่าง ๆ ให้มีอายุการใช้งานท่ียาวนานขึ้น และสามารถน าวตัถุดิบหรือช้ินส่วนท่ีใช้งานแลว้กลบัเขา้สู่

กระบวนการหลอมเพื่อน ากลับมาใช้งานใหม่ได้ ท าให้โรงงานสามารถลดต้นทุนในการผลิตและ

สามารถเพิ่มก าลงัการผลิตไดเ้พิ่มมากขึ้น ท าให้มีผลิตภณัฑร์ถจกัรยานยนตห์ลากหลายรุ่นออกจ าหน่าย

แข่งขนัในตลาดกบัคู่แข่งได ้นอกจากน้ีภาครัฐยงัใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

เพื่อพฒันาและระดบัภาคอุตสาหกรรม เช่น โครงการอุตสาหกรรมดีดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (PM 

Awards), โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry), โครงการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco 

Factory) เป็นตน้ ท่ีเป็นส่วนช่วยสร้างความเช่ือมัน่ และภาพลกัษณ์ท่ีดีดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงงานผลิต

รถจกัรยานยนตใ์หก้บัสังคมได ้

   4) อุปสรรค (Threat) ของโรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง คือ สถานการณ์โรคระบาดโค

วิด -19 ท่ีส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอย คนว่างงานเยอะ รายได้ต่อครัวเรือนลดลง ท าให้ประชาชนมีก าลงั
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ซ้ือสินคา้อุปโภค-บริโภคนอ้ยลง และในปัจจุบนัยงัมีกระแสรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจ 

ท าใหลู้กคา้มีทางเลือกอ่ืน ๆ เพิ่มมากขึ้น 

4.1.2 กำรประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกจิหมุนเวียนในโรงงำนผลติรถจักรยำนยนต์แห่งหนึ่ง  

ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหน่ึง มีกระบวนการหลัก ๆ
ประกอบด้วย กระบวนการการจัดเตรียมวัตถุดิบและช้ินส่วน กระบวนการแมชชีนน่ิงโลหะ 3. 
กระบวนการเช่ือมโลหะ กระบวนการพ่นสี กระบวนการชุบโลหะ กระบวนการประกอบเคร่ืองยนต์ 
และกระบวนการประกอบรถจกัรยานยนตส์ าเร็จรูป โดยมีการน าหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกตใ์ช้
ในกระบวนการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) การออกแบบผลิตภณัฑ์ (กระบวนการน้ีเป็นการด าเนินการของบริษทัแม่ท่ีอยู่ต่างประเทศ 
และโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึงคดัเลือกแบบผลิตภณัฑ์น้ีเขา้มาผลิตในประเทศไทย) การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมาจากแนวคิด 3R ในรถจกัรยานยนต์รุ่นท่ีส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ มี
รายละเอียดดังน้ี Cylinder head ใช้ลูกสูบไดอะซิลท่ีมีความทนทาน และเป็นวสัดุท่ีสามารถน าไปรี
ไซเคิลได,้ Steering head pipe ใชโ้ครงสร้างขนัสลกัเกลียวยึดชุดบงัคบัเล้ียวเพื่อลดกระบวนการในการ
เช่ือม, Headlight และ Taillight ใชห้ลอดไฟ LED เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพท่ียาวนาน เป็นตน้ 

2) กระบวนการการจดัเตรียมวตัถุดิบและช้ินส่วน วตัถุดิบและช้ินส่วนจะมีการสั่งซ้ือ 2 ช่องทาง 
คือ สั่งซ้ือจากต่างประเทศ (บริษทัในเครือ และคู่คา้) และสั่งซ้ือภายในประเทศ (บริษทัในเครือ และคู่
คา้) การคดัเลือกวตัถุดิบและช้ินส่วนจะเป็นไปตามระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งสีเขียว (Green Procurement) 
โดยการขนส่งของทั้ง 2 ช่องทางจะไดร้ะบบมิลครั์น (Milk Run) เพื่อช่วยลดตน้ทุนรวมในการขนส่ง ลด
ปริมาณวตัถุดิบและช้ินส่วนคงคลงั และสามารถก าหนดช่วงเวลาท่ีจะไดรั้บของไดเ้น่ืองจากทางโรงงาน
เป็นผูก้  าหนดเส้นทางรับวตัถุดิบและช้ินส่วนเอง นอกจากน้ีบรรจุภณัฑ์ของวตัถุดิบและช้ินส่วน เช่น 
เคสเหลก็ (Steel case), กล่องกระดาษลงั, ฉากกนัมุมกล่องลงั (Paper Angle หรือ Angle board), วสัดุรอง
กนักระแทก, ไมพ้าเลท ฯลฯ ทางโรงงานไดมี้ก าหนดพื้นท่ีส าหรับการคดัแยกเศษวสัดุต่าง ๆ เพื่อน า
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทั้ งรียูส (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle) เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและยัง่ยืน่ และน าบรรจุภณัฑก์ลุ่มเคสเหลก็ (Steel case) ออกไปปรับปรุงรูปแบบภายนอก 
(Redesign) เพื่อน ากลบัมาใชง้านใหม่ส าหรับบรรจุภณัฑ ์(เคสเหลก็) ใหก้บัรถจกัรยานยนตรุ่์นท่ีส่งออก
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ไปยงัต่างประเทศ ทั้งน้ีเศษวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีไม่สามารถน ามาใชห้มุนเวียนภายในโรงงานไดจ้ะถูกน าออกไป
ก าจดัดว้ยวิธีการรีไซเคิลอ่ืน ๆ กบับริษทัท่ีไดรั้บอนุญาติตามกฎหมาย 

3) กระบวนการแมชชีนน่ิงโลหะ เป็นกระบวนการตัดเฉือนหรือสกัดเน้ือโลหะออกให้ได้
รูปร่างและขนาดตามท่ีตอ้งการ ดว้ยวิธีการต่าง ๆ เช่น กลึง กดั ตดั เจียระไน ไส เจาะ เป็นตน้ ช้ินงานท่ี
ผ่านกระบวนการแมชชีนน่ิงโลหะแลว้ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้จะถูกรวบรวมและ
ส่งกลบัไปหลอมใหม่ท่ีบริษทัในเครือเพื่อน ากลบัมาเป็นวตัถุดิบอีกคร้ัง 

4) กระบวนการเช่ือมโลหะ เป็นกระบวนการเช่ือมโลหะในส่วนของเฟรมรถจกัรยานยนต์ 
ช้ินส่วนท่ีไม่ไดคุ้ณภาพจะถูกรวบรวมไปหลอมใหม่ท่ีบริษทัผูส่้งมอบ (Supplier) เพื่อน ากลบัมาเป็น
วตัถุดิบอีกคร้ัง และในส่วนของเสียท่ีเป็นขยะอนัตรายจะถูกรวบรวมและส่งก าจดัดว้ยวิธีท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม คือ การน าของเสียไปเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต ์

5) กระบวนการพ่นสี เป็นกระบวนการพ่นสีของช้ินงานทั้งช้ินงานท่ีเป็นพลาสติก และโลหะ 
ในส่วนของห้องพ่นสี (Spray booth) จะมีระบบม่านน ้ า (Water certain) ส าหรับดักละอองสีและไอ-
ระเหยสารเคมีจากกระบวนการพ่นสี น ้าเสียท่ีเกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงงาน
เพื่อน าไปบ าบดัให้ไดคุ้ณภาพตามค่ามาตรฐานของกฎหมาย หลงัจากนั้นน ้ าท่ีผ่านกระบวนการบ าบดั
แลว้จะถูกส่งเขา้สู่ระบบรีไซเคิลน ้า (Recycle) ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบอาร์โอรีไซเคิล (RO 
recycle) เพื่อน าน ้ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ ในส่วนของการน าไปเป็นวตัถุดิบทดแทนน ้าประปาในการ
ผลิตน ้ าอาร์โอของฝ่ายผลิต และระบบรีไซเคิล (Recycle) ซ่ึงเป็นการใช้ระบบถงัทรายกรองในการผลิต
น ้ ารีไซเคิล เพื่อน าน ้ ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ ในส่วนของน ้ าส าหรับบ่อม่านน ้ า (Water certain), ห้อง
ลา้งอุปกรณ์, ระบบ Flushing ของชกัโครก, รดน ้าตน้ไม ้เป็นตน้ 

6) กระบวนการชุบโลหะ (เหลก็) เป็นกระบวนชุปสีใหก้บัเฟรมรถจกัรยานยนตแ์ละช้ินส่วนอ่ืน 
ๆ ท่ีท าดว้ยวสัดุเหลก็ ในกระบวนการน้ีจะมีการใชน้ ้ าในบ่อชุบสีในปริมาณมาก ซ่ึงน ้ าเสียท่ีเกิดก็จะเขา้
สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงงานและน าไปผลิตน ้ารีไซเคิลเช่นเดียวกบักระบวนการพ่นสี 

7) กระบวนการประกอบเคร่ืองยนต์และกระบวนการประกอบรถจกัรยานยนต์ส าเร็จรูป  เป็น
กระบวนการน าช้ินส่วนต่าง ๆ มาประกอบเป็นเคร่ืองยนต์และรถจกัรยานยนต ์ในกระบวนการน้ีมีการ
ลดการใชท้รัพยากรดว้ยการก าหนดให้กล่องบรรจุช้ินส่วนท าดว้ยวสัดุท่ีแข็งแรงสามารถหมุนเวียนใช้
งานใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
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8) ระบบบ าบัดน ้ า เสีย เป็นกระบวนการท่ีรวบรวมน ้ า เสียของโรงงานเพื่อน ามาเข้า สู่
กระบวนการบ าบดัและผลิตน ้ ารีไซเคิล ของเสียท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการ เช่น กากตะกอนจากระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย, กากตะกอนสี, กากตะกอนน ้ ามนั ฯลฯ จะถูกรวบรวมและส่งไปบ าบดั/ก าจดั กบับริษทัท่ี
ไดรั้บอนุญาตตามกฎหมายดว้ยวิธีการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการน าของเสียไปเผาร่วมในเตา
ปูนซีเมนต ์

จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหน่ึงมีการ
ด าเนินงานตามแนวทางของหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียนแลว้ในบางขั้นตอนทั้งท่ีเป็นขั้นตอนต้นน ้ า 
(Upstream) กลางน ้า (Midstream) และปลายน ้า (Downstream) ไม่วา่จะเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ดว้ย
หลกัการ 3R เพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื การลดการใชท้รัพยากรดว้ยการ
เลือกซ้ือวตัถุดิบหรือวสัดุท่ีมีอายุการใช้งานท่ียาวนานขึ้น หรือการทดแทนทรัพยากรดว้ยวตัถุดิบหรือ
วสัดุท่ีใช้แลว้ท่ีมีความสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้ทั้งการรียูส (Reuse) รีไซเคิล (Recycle) 
และรีดีไซน์ (Redesign) และของเสียทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากโรงงานก็จะถูกคดัแยก รวบรวม และส่งออก
ไปก าจดั/บ าบดักบับริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ดว้ยวิธีการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีน าไปรี
ไซเคิลดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ และน าไปเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต ์เป็นตน้ 

4.1.3 ปัญหำและอุปสรรคของกำรประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงำนผลิต
รถจักรยำนยนต์แห่งหนึ่ง 

ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนใน
โรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง คือ  

1) นโยบายและทิศทางท่ียงัไม่ชัดเจนในการด าเนินงานตามแนวทางของระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

2) ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญในเร่ืองของระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

3) การสร้างองคก์รความรู้เก่ียวกบัการประยุกตใ์ช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในกระบวนการ
ท างานให้กบับุคลากรในโรงงานยงัไม่ครอบคลุมทุกระดับ ซ่ึงในปัจจุบนัการขบัเคล่ือน
ส่วนใหญ่จะอยูใ่นผูบ้ริหารระดบัตน้ 

4) ขาดการส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลแนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนใน
โรงงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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5) ไม่มีการแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อขบัเคล่ือนและติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางของ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน  

6) ไม่มีการก าหนดบทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีชดัเจน ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานตาม
แนวทางของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

7) การเปล่ียนแปลงวตัถุดิบบางอย่าง เช่น สารเคมีให้มีความเป็นพิษนอ้ยลง หรือเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม จะเพิ่มตน้ทุนในการผลิต 

8) การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น ตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ี
มีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง 

9) ไม่มีคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียน 
10) ไม่มีการสรุปขอ้มูลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่าน ๆ มา ถึงประโยชน์ท่ีโรงงาน

ไดรั้บ 
4.1.4 แนวทำงกำรพฒันำกำรประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกจิหมุนเวียนในโรงงำนผลติรถจักรยำน -

ยนต์แห่งหนึ่ง  

ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า จากปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึงดังท่ีกล่าวมาในขอ้ 4.1.3 แนวทางการพฒันาการ

ประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานนั้น ผูป้ระกอบการหรือตัวแทนผูป้ระกอบการได้

เสนอแนะแนวทาง คือ ควรเร่ิมจากความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารระดบัสูงในการก าหนดนโยบายและทิศทาง

ท่ีชัดเจน ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ต่าง ๆ ให้แต่หน่วยงานได้รับผิดชอบ แต่งบุคลากรและตั้ ง

คณะท างานเพื่อรับนโยบายและกลยุทธ์ไปด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เสริมสร้างองค์

ความรู้ใหก้บัพนกังานทุกระดบัเพื่อให้เกิดรากฐานท่ีแข็งแรงในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงงานให้

บรรลุผล เพิ่มช่องทางประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีหลากหลาย เช่น บอร์ดประชาสัมพนัธ์, อีเมล, 

ไลน์ Official และจดักิจกรรมต่าง ๆ ภายใน เพื่อให้ความรู้แก่พนักงาน เป็นตน้ ทั้งน้ีควรติดตามการ

โครงการสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น การสนับสนุนให้น าเทคโนโลยี/เคร่ืองจกัรสมยัใหม่มาใช้

ทดแทนเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภาพต ่าในปัจจุบนัเพื่อให้เกิดกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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4.2 ผลกำรสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญเกีย่วกบัระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน 

4.2.1 แนวทำงกำรประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกจิหมุนเวียนในโรงงำนผลติรถจักรยำนยนต์ 
ผลจากการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) สาเหตุของการน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์ 

เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีความตอ้งการใช้ผลิตภณัฑ์เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้โรงงานผลิต

รถจกัรยานยนตมี์การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูจ่  ากดั เพื่อขบัเคล่ือนใหร้ะบบเศรษฐกิจ

ขององค์กรมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟือย  ท าให้เกิดการ

แก่งแย่งทรัพยากรท่ีมีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนทั้งทางดา้นวตัถุดิบและพลงังาน ท าให้ขาดความมัง่คง

ทางทรัพยากรและท าให้ปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิโลก เกิด

วิกฤตสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  ดงันั้น ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน จึงเป็นกระบวนการปรับ

สมดุลระหวา่งคนกบัทรัพยากร เปล่ียนวงจรการใชท้รัพยากรใหมี้การหมุนเวียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด โดยการ

เปล่ียนจากการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัมาเป็นการใชท้รัพยากรท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์

ใหม่ได ้(Renewable Resources)  และเป็นการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การน าระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนมาประยกุตใ์ชใ้นโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต ์จึงเป็นทางออกท่ีจะท าใหเ้กิดการปฏิวติัรูปการ

ใชพ้ลงังานและวตัถุดิบอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นจุดแข็งท่ีท าให้โรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์สามารถบรรลุ

ว ัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านส่ิงแวดล้อมขององค์กรได้ การน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมา

ประยุกต์ใช้ท าให้องค์กรเกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ และในทุก

กระบวนการไม่ควรมีอัตราการเกิดของเสีย หรือมีได้แต่ควร เกิดของเสียน้อยท่ีสุด เพื่อให้ทุก

กระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจะช่วยสร้างระบบอุตสาหกรรมท่ีเร่ิมตน้

จากการวางแผนและออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อสามารถคืนสภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วสัดุต่าง ๆ ในวงจร

ชีวิตของผลิตภณัฑ ์แทนการใชแ้ลว้ทิ้งไปเป็นของเสียเม่ือส้ินสุดการบริโภค ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

จะช่วยน าวสัดุท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัของผลิตภณัฑก์ลบัมาสร้างคุณค่าใหม่ มีการหมุนเวียนเป็นวงจร

อย่างต่อเน่ืองโดยไม่เกิดของเสีย นอกจากน้ียงัมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความ
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สมดุลในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานใหม่ ควบคู่ไปกบัการสร้างระบบและการออกแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบภายนอก (Externalities) เชิงลบ เราจึงมกัเห็นการน าระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนมาใชใ้นกิจการพลงังานทดแทน หรือการขจดัการใชเ้คมีภณัฑท่ี์เป็นพิษซ่ึงเป็นอุปสรรคของ

การน าวสัดุต่าง ๆ กลบัมาใช้อีกคร้ัง หากจะส่งสสารนั้นกลบัสู่ธรรมชาติ ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดใ้นการ

สร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การออกแบบวสัดุ ผลิตภณัฑ ์ระบบ และโมเดลทางธุรกิจใหม่ท่ีตอ้ง

คิดไม่เหมือนเดิมเพื่อสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หัวใจส าคญัของระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน คือ การกลบัไปท าความเขา้ใจการออกแบบและการท างานของธรรมชาติ ซ่ึงเป็นระบบการ

ผลิตแบบหมุนเวียนท่ีทรงประสิทธิภาพท่ีสุดและไม่เคยมีของเหลือใช้เกิดขึ้นเลย เพราะมีกลไกการน า

ทรัพยากร แร่ธาตุ พลงังาน หมุนเวียนกลบัมาใชไ้ดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงัค ากล่าวท่ีว่า สสารทุกอย่างไม่มีวนั

สูญหายไปจากโลก 

    3) แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกับการด าเนินงานของโรงงานผลิต

รถจกัรยานยนต ์ประกอบดว้ย 8 หลกัการ ท่ีครอบคลุมตั้งแต่ตน้ทาง (Upstream) ของกระบวนการผลิต

ไปจนถึงปลายทาง (Downstream) ดงัน้ี  

1) มีความทนทาน ใช้งานได้นานขึ้น (Durability) การผลิตหรือออกแบบสินคา้หรือ

บรรจุภณัฑ์เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น โดยการเพิ่มความคงทน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการลดใช้

ทรัพยากรหรือลดของเสียจากซากเหลือทิ้ง 

  2) น าวสัดุท่ีสร้างทดแทนใหม่ไดม้าใช้ในการผลิต (Renewability) การผลิตหรือการ

ออกแบบสินคา้หรือบรรจุภณัฑ ์โดยการน าวสัดุท่ีประกอบดว้ยชีวมวลท่ีมาจากส่ิงมีชีวิต หรือท่ีสามารถ     

สร้างทดแทนไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมาใชใ้นการผลิต 

  3) สามารถใช้ซ ้ าได้หลายคร้ังตลอดอายุการใช้งาน (Reuse) การผลิตหรือออกแบบ

สินคา้หรือบรรจุภณัฑ ์เพื่อสามารถใชซ้ ้าไดห้ลายคร้ังตลอดอายกุารใชง้านของผลิตภณัฑ ์

  4) สามารถบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมไดต้ลอดอายกุารใชง้าน (Repair) คุณลกัษณะของ

การออกแบบผลิตภณัฑ ์เพื่อสามารถท าการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมได ้เม่ือเกิดความเสียหายเพื่อยดือายุ

การใชง้าน 
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  5) สามารถเปล่ียนหรือทดแทนการใช้วสัดุแบบเดิม (Replacement) การผลิตหรือ

ออกแบบสินคา้หรือบรรจุภณัฑเ์พื่อเปล่ียนหรือทดแทนการใชว้สัดุแบบเดิม ท่ีอาจใชไ้ดค้ร้ังเดียวหรือมี

สารอนัตราย หรือเป็นวตัถุดิบท่ีอยูใ่นภาวะวิกฤตดว้ยการใชว้สัดุทางเลือกหรือการใชว้สัดุทางเลือกหรือ

การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการผลิต 

  6) เพิ่มประสิทธิภาพการใชง้าน (Upgrade) การเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์หรือ

อุปกรณ์บางช้ินของผลิตภณัฑ ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชง้าน โดยไม่ตอ้งซ้ือหรือผลิตภณัฑรุ่์นใหม่ 

  7) การปรับปรุงเป็นของใหม่ (Refurbishment) การซ่อมแซมหรือปรับปรุงสินคา้ท่ี

ไดรั้บความเสียหายหรือเกิดต าหนิ โดยส่งคืนกลบัไปยงัผูผ้ลิต พร้อมรับการตรวจสอบตามมาตรฐาน

ของโรงงานอีกคร้ังหน่ึง แลว้กลบัมาวางจ าหน่ายอีกคร้ัง โดยบ่งบอกขอ้ความก ากบัไวเ้พื่อแจง้ให้ผูซ้ื้อ

ทราบ 

  8) สามารถลดปริมาณวสัดุท่ีน ามาใช้เป็นวตัถุดิบ (Reduced Material Use) การผลิต

หรือออกแบบสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดปริมาณวสัดุท่ีน ามาใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิต การจัด

จ าหน่าย การกระจายสินคา้และบรรจุภณัฑ ์ตลอดจนส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้งบริการ  

 สรุปได้ว่าขอ้ดีของการน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ ท าให้เกิดความ

มัน่คงในการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิล

และลดปริมาณของเสีย อีกทั้งเพิ่มการพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เกิดการสร้าง

โอกาสใหก้บัธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการจา้งงานและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดอี้กทางหน่ึง 

  4.2.2 ปัญหำและอุปสรรคของกำรประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงำนผลิต

รถจักรยำนยนต์ 

ผลจากการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) กระบวนการการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตอ้งใช้ขอ้มูลจากการส ารวจและ

การศึกษาจากทฤษฎีดว้ยความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ เพื่อการวางแผนการน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมา

ประยุกตใ์ช้ในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต ์ในการออกแบบเพื่อการเปล่ียนแปลงดา้นการปรับปรุงเชิง

ประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อการส่งเสริมการใชพ้ลงังานหมุนเวียน การออกแบบท่ีดีและลงตวัจะท าให้
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เกิดการเลือกใชว้สัดุทางเลือกหรือวสัดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีหากใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบ

แบ่งปัน (Sharing Economy) ร่วมด้วย จะท าให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้รับการจัดสรรอย่างมี

ประสิทธิภาพและขยายโอกาสการจา้งงาน รวมทั้งเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของลูกคา้ไปสู่การ

บริโภคแบบสีเขียว 

2) ตอ้งใช้บุคลากรเฉพาะดา้น เช่น บุคลากรทางด้านส่ิงแวดลอ้ม บุคลากรทางด้านกฎหมาย 

และตอ้งท างานร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาภายนอก ในการวางแผนงานเพื่อน าระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนมาประยกุตใ์ชใ้นโรงงานผลิตและประกอบรถจกัรยานยนต ์โดยเร่ิมตั้งแต่การคดัเลือกวตัถุดิบ

คุณภาพสูงจากเศษวสัดุเหลือใช้ในโรงงานกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อลดปริมาณการเกิดของเสีย 

จากนั้นต้องมีการพฒันากระบวนการด าเนินงานเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ เพื่อให้ได้วสัดุท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นท่ี

สามารถเทียบเคียงกบัวสัดุท่ีตอ้งสั่งซ้ือใหม่ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ ท าให้เกิดการลดตน้ทุน 

และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

3) ปัญหาในการจดัสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการทางด้านส่ิงแวดลอ้มท่ีค่อนข้าง

ไดม้าอย่างจ ากดั เน่ืองจากการด าเนินงานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มยงัไม่สามารถวดัออกมาในรูปแบบผล

ก าไรขององคก์รไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม หรือหากวดัไดก้็ไดผ้ลก าไรท่ีค่อนขา้งนอ้ย ซ่ึงในการวางแผนการ

น าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยกุตใ์ชใ้นโรงงานผลิตและประกอบรถจกัรยานยนตน์ั้น จะตอ้งสอด

รับกบัยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีไดก้ าหนด

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตดว้ยคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มสอดรับกบัเป้าหมายการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs) เป้าหมายขอ้ท่ี 12 วา่ดว้ยเร่ืองแผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยืน และเป้าหมาย 

SDGs น้ีไดก้ลายเป็นมาตรวดัความกา้วหน้าท่ีส าคญัของภาคธุรกิจเอกชน จะเห็นไดจ้ากบริษทัขนาด

ใหญ่ต่าง ๆไดน้ าเป้าหมายของ SDGs มาใช้ก าหนดทิศทางงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความความยัง่ยืน และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงการประเมินความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

แข่งขนัทางธุรกิจ 

     4) โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ท่ีมีการน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ มีข้อ

ไดเ้ปรียบและขอ้จ ากดั ดงัน้ี 
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4.1) ขอ้ไดเ้ปรียบสามารถลดตน้ทุนไดใ้นอนาคต หากมีการพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และสามารถน าผลิตภณัฑท่ี์ไม่ผ่านการตรวจสอบดา้นคุณภาพ (NG) น ากลบัมา

ใช้ประโยชน์ใหม่ดว้ยการ Recycle ท าให้ลดตน้ทุน ลดปริมาณการเกิดของเสีย และลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  

4.2) ขอ้จ ากดั วสัดุบางชนิดท่ีน ามาใช้ในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์ไม่สามารถน า

กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้เป็นการน ามาใชแ้ลว้ทิ้ง กลายเป็นของเสียท่ีจะตอ้งด าเนินการส่งก าจดักบั

บริษทัภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตและมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองเกิดขึ้นค่อนขา้งสูง 

5) ผลิตภณัฑร์ถจกัรยานยนตใ์นปัจจุบนัตอ้งมีการออกแบบและมีกลไกท่ีสามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้สีเขียว (กลุ่มรักษ์โลก) มากขึ้นกว่าในอดีตท่ีผ่านมา ท าให้โรงงานผลิต

รถจกัรยานยนต์ตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มการแข่งขนัทางธุรกิจ โดยการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการผลิตตั้งแต่การออกแบบ การคดัเลือกวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและซากช้ินส่วนของ

ผลิตภณัฑส์ามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ 

ตลอดจนขั้นตอนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดปริมาณการเกิดของเสีย ติดตามและควบคุม

การใช้ทรัพยากรขององค์กรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้นั้นตอ้งเพิ่มการลงทุนท่ีค่อนสูง ซ่ึงอาจไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยท่ีผูบ้ริหารหลาย ๆ 

องค์กรจะตัดสินใจลงทุนในทันทีในขณะน้ี เน่ืองจากธุรกิจยงัได้รับผลกระทบอย่างต่อเน่ืองจาก

สถานการณ์โรคระบาด Covid - 19 

 4.2.3 แนวทำงกำรพฒันำกำรประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกจิหมุนเวียนในโรงงำนผลติและประกอบ

รถจักรยำนยนต์   

1)  ปัจจัยภายในท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิต

รถจกัรยานยนต์ คือ การก าหนดนโยบายเพื่อการบริหารงานตอ้งชดัเจน ควรแต่งตั้งคณะท างาน โดยใช้

คุณสมบติัของบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางเขา้มาพฒันาการท างาน และสามารถน าเทคโนโลยี ใหม่ ๆ 

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมาใช้ท าให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ด้วยระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียน เป็นแนวคิดเชิงระบบในการออกแบบกระบวนการ ผลิตภณัฑ ์การบริการ และรูปแบบธุรกิจ 



68 
 

ท าให้เกิดการไหลของทรัพยากรและเกิดการหมุนเวียน และลดปริมาณการเกิดของเสียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น จนน าไปสู่การไม่มีของเสียเกิดขึ้นเลย ตลอดจนยงัช่วยผลกัดนัใหธุ้รกิจเติบโตทาง

อยา่งย ัง่ยนืในบริบทขององคก์ร การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพจะป้องกนัการเกิดของเสีย และลด

ส่ิงท่ีเป็นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติให้นอ้ยท่ีสุด เม่ือมีการผลิต

ไดม้ากขึ้นโดยใชท้รัพยากรและพลงังานนอ้ยลง ตลอดจนสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑแ์ละบริการอยา่ง

มีประสิทธิผลและเหมาะสมตลอดวฏัจกัรชีวิต การก าหนดเป้าหมาย ส่งเสริม และออกแบบระบบการ

ผลิตและบริการในการใชท้รัพยากรโดยค านึงถึงผลกระทบตลอดทั้งวฏัจกัรชีวิต วสัดุและผลิตภณัฑต่์าง 

ๆ ซ่ึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนตอ้งสามารถน ากลบัมาใชซ้ ้าหรือรีไซเคิลได ้แต่ไม่สนบัสนุนให้น าของ

เสียไปใช้เป็นพลงังานด้วยการน าไปเผาหรือฝังกลบ ในทางปฏิบติัอาจไม่สามารถน าหลกัการน้ีไป

ประยุกตใ์ชก้บัของเสียทั้งหมดได ้หรืออาจมีการรายงานของเสียท่ีเกิดขึ้นไม่ครบถว้นตลอดโซ่อุปทาน 

การน าหลกัการไม่มีของเสียมาใชใ้นบางกรณีอาจไม่สามารถช่วยให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรมากขึ้น 

แต่หากใช้อย่างถูกต้อง จะช่วยให้สามารถปรับเปล่ียนการด าเนินธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนได้  

หลกัการส าคญัของเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการใช้ทรัพยากรและพลงังานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และสามารถหมุนเวียนกลบัมาใช้ใหม่ได ้และตอ้งใช้ศกัยภาพในการหมุนเวียนเพื่อใช้ประโยชน์ของ

ผลิตภณัฑ์ ส่วนประกอบ และวสัดุ ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม เช่น การใช้ซ ้ า การซ่อมแซม การปรับปรุง

ใหม่ การผลิตใหม่ การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ การออกแบบกระบวนการ รวมถึงการพฒันารูปแบบธุรกิจ

และนวตักรรมสมยัใหม่ เป็นตน้ รวมถึงมีการตามติดตามผลเพื่อการจดัการให้ผลิตภณัฑ์และวสัดุถูก

หมุนเวียนอยู่ภายในระบบขององคก์ร สามารถลดค่าใชจ่้าย ลดตน้ทุนในการผลิต การลดค่าใชจ่้ายนั้น 

สามารถท าไดต้ั้งแต่ขั้นตอนแรก เช่น การน าเขา้วตัถุดิบหรือวสัดุ ดว้ยการจดัหาวตัถุดิบหรือวสัดุท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและมีราคาถูกกว่า, กระบวนการผลิต เม่ือแยกช้ินส่วนของผลิตภณัฑ์แลว้สามารถ

เปล่ียนวตัถุประสงคก์ารใชง้านของช้ินส่วนนั้น ๆ ได ้ท าให้เกิดผลตอบแทนท่ีน่าดึงดูดใจในการลงทุน

ตั้งแต่เร่ิมแรก การสร้างนวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ยการน าหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียนมา

ประยกุตใ์ชส้ามารถรวบรวมนวตักรรมและการออกแบบแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีมีความยัง่ยนืต่อธุรกิจ 
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2) ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัร-

ยานยนต ์กล่าวคือในประเทศไทย ทางภาครัฐไดน้ าเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หรือ SDGs มาใชใ้นการ

ก าหนดยทุธศาสตร์ของประเทศไทย ในแผนยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ท่ีไดก้ าหนด

ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตดว้ยคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มสอดรับกบัเป้าหมายการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื (SDGs) เป้าหมายขอ้ท่ี 12 วา่ดว้ยเร่ืองแผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยืน และเป้าหมาย 

SDGs น้ีไดก้ลายเป็นมาตรวดัความกา้วหน้าท่ีส าคญัของภาคธุรกิจเอกชน จะเห็นไดจ้ากบริษทัขนาด

ใหญ่ต่าง ๆไดน้ าเป้าหมายของ SDGs มาใชก้ าหนดทิศทางงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความความยัง่ยืน และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมไปถึงการประเมินความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

แข่งขนัทางธุรกิจ ดังนั้นองค์กรควรน้อมรับนโยบายระดับชาติเพื่อให้แก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมใน

ปัจจุบนั และปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ องค์กรมีโอกาสท่ีจะสร้างปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้มากขึ้น 

โดยการจดัใหมี้โครงการรับคืนซากผลิตภณัฑแ์ละการปรับเปล่ียนไปสู่รูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีเนน้ให้

การบริการมากขึ้น ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาฐานลูกคา้ ความภกัดีต่อแบรนด์ของ

สินคา้ และจ านวนเขา้เยี่ยมชมหนา้ร้านหรือหนา้เวบ็ไซต ์การมีรูปแบบการหมุนเวียนท่ีเพิ่มขึ้นสามารถ

ปรับปรุงความสัมพนัธ์กับลูกคา้และการท าให้ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกัและยอมรับมากขึ้น ผลิตภณัฑ์ท่ี

ออกแบบโดยค านึงถึงหลกัการของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้น จะมีอายุการใช้งานท่ีมากขึ้นและมี

คุณภาพสูงขึ้น ในขณะท่ีรูปแบบใหบ้ริการโดยค านึงถึงระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนั้นจะสามารถส่งมอบ

งานบริการท่ีสะดวกมากขึ้น เช่น การบ ารุงรักษา และกรณีท่ีเกิดการเสียหายฉุกเฉิน บุคคลท่ีสามสามารถ

เป็นผูจ้ดัการกบัความเสียหายนั้นได ้อย่างไรก็ตามในระยะแรกของการน าไปปฏิบติั องค์กรอาจต้อง

เผชิญกับความท้าทายในประเด็นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีเคยชินของผูบ้ริโภค เช่น การแยก

ผลิตภณัฑบ์างอย่างเพื่อส่งคืนผ่านโครงการรับคืนแบบมีส่ิงจูงใจ รวมถึงการสร้างการรับรู้และยอมรับ 

เช่น โครงการให้เช่าอาจถูกมองว่าเป็นการลดอิสระหรือแพงขึ้นในระยะยาว ซ่ึงตอ้งมีการประเมินตลาด

ท่ีเหมาะสมเพื่อให้สามารถส่ือสารและส่งเสริมการตลาดไดอ้ยา่งเพียงพอ รวมถึงสร้างประสบการณ์ท่ีดี

ให้แก่ผูใ้ชง้าน เช่น การลดความรู้สึกไม่มัน่ใจในรูปแบบการบริการแบบใหม่ การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ

ขององค์กรจะดีขึ้นหลังสถานการณ์ Covid-19 การลดการพึ่งพา การน าเข้าหรือจัดหาวตัถุดิบเบ้ือง



70 
 

ตน้แบบใหม่ ๆ และความทา้ทายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความกดดนัจากดา้นอุปทานและราคาหรือความ

เส่ียงทางการเมือง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

จากข้อมูลสรุปได้ว่า แนวทางในพฒันาการการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใน

โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องมีการเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกับ

อุตสาหกรรมแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียน 

เป็นการสร้างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาวดว้ยการจดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยนืในการผลิตผลิตภณัฑแ์ละการ

ให้บริการ องค์กรควรเขา้ใจถึงผลกระทบในวงกวา้งท่ีเกิดจากกิจกรรมขององค์กร เขา้ใจถึงการสร้าง

คุณค่าขององค์กรและความสามารถในการแทรกแซง "ระบบ" เพื่อให้องค์กรมีอิทธิพลต่อการจดัการ

ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืนในรูปแบบของผลิตภณัฑ์และบริการ เช่น การระบุช้ินส่วนประกอบทั้งหมด และ

ขอ้มูลวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งในการน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด การคิดอย่างเป็นระบบ ช่วยให้องคก์รจดัการ

กบัความเปล่ียนแปลงและความซบัซอ้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยงัช่วยระบุผลกระทบใน

ระยะยาวท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตดัสินใจและจากกิจกรรมต่าง ๆ ควรพฒันานวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยตอ้งค านึงถึงการใชท้รัพยากรอย่างย ัง่ยืนตั้งแต่การออกแบบกระบวนการ

ผลิต ผลิตภณัฑ์/บริการ และรูปแบบธุรกิจ ควรมีความร่วมมือกนัทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ

รักษาผลประโยชน์และสร้างคุณค่าทางธุรกิจร่วมกนั ความส าเร็จของการท างานร่วมกนันั้นเกิดจากการ

สร้างความเช่ือมัน่และไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทศัน์ และการ

ก าหนดวตัถุประสงค์ร่วมกนั ท่ีสามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควรท าให้วตัถุดิบ วสัดุ 

ช้ินส่วนประกอบ และผลิตภณัฑ ์เกิดคุณค่าและมีการใชป้ระโยชน์สูงสุด โดยการผา่นการพิจารณาปัจจยั

หรือความเส่ียงท่ีอาจสร้างผลกระทบหรือความสูญเสียต่อระบบในอนาคต รวมถึงการบ่งช้ีโอกาสใน

การพฒันาศกัยภาพ เช่น การประหยดัค่าใชจ่้าย (การเขา้ถึงวตัถุดิบ วสัดุ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ราคาถูก และลดตน้ทุนในการจดัการของเสียท่ีเกิดขึ้น) หรือกระแสรายไดใ้หม่ (การจดัหาวตัถุดิบ วสัดุ 

ช้ินส่วนประกอบ และผลิตภณัฑเ์พิ่มเติม) หรือการลดปริมาณผลิตภณัฑ ์การขายท่ีลดลง (การปรับปรุง

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้) โดยการเพิ่มคุณค่าของวตัถุดิบ หรือวสัดุ สามารถด าเนินการได ้3 วีธี ไดแ้ก่  
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1. วสัดุท่ีถูกมองวา่เป็นของเสียทั้งจากขั้นตอนการผลิตหรือหลงัการใชง้าน สามารถน า

กลบัไปใชง้านอ่ืน แต่อาจตอ้งปรับแต่งในกระบวนการผลิตและการออกแบบ เช่น การลดจ านวนเกรด 

หรือประเภทของวสัดุท่ีใชเ้พื่อใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด  

2. วสัดุท่ีไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติ ควรยืดอายุการใช้งานของผลิตภณัฑ์ให้ยาวขึ้น

หรือใชบ้่อยคร้ัง ผ่านการออกแบบหรือใชว้สัดุท่ีคงทนในการผลิต การพฒันาโลจิสติกส์ยอ้นกลบั และ

พฒันากระบวนการใหดี้ขึ้น 

3. พื้นท่ีหรืออุปกรณ์ท่ีเหลืออยู ่อาจน ามาใชป้ระโยชน์ใหม่ภายในองคก์ร หรือระหว่าง

ธุรกิจกบัธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกบัผูบ้ริโภค (B2C) และผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค (C2C) โดยอาจมีบุคคลท่ีสาม

เขา้มาเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในกระบวนการเหล่าน้ีในบางคร้ัง ในขณะเดียวกนัควรเปิดเผยผลการ

ตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการปรับเปล่ียนไปสู่รูปแบบการ

ด าเนินการตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยัง่ยืน รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ในการส่ือสารท่ีชดัเจน 

ถูกตอ้ง ตรงเวลา ซ่ือสัตย ์และครบถว้น



 
 

บทที ่5 
สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

  การศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันาการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิต

รถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง ผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาขอ้มูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บขอ้มูล

การสัมภาษณ์ (Interviews) ผูป้ระกอบการหรือตวัแทนผูป้ระกอบการโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่ง

หน่ึง และผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ในเชิงพรรณาความ 

และไดจ้ดัท าขอ้มูลใหเ้ป็นหมวดหมู่เพื่อเช่ือมโยงกบัวตัถุประสงคท่ี์ไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 

 5.1 สรุปผลการวิจยั 

 5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

 5.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
 ผลจากการวิเคราะห์การสัมภาษณ์หรือตวัแทนผูป้ระกอบการโรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่ง

หน่ึง และผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ไดผ้ลสรุปดงัน้ี 

5.1.1 กำรประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกจิหมุนเวียนในโรงงำนผลติรถจักรยำนยนต์แห่งหน่ึง 

  การประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนตแ์ห่งหน่ึง พบวา่ มีการ

ด าเนินงานตามแนวทางของหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียนแลว้ในบางขั้นตอนทั้งท่ีเป็นขั้นตอนต้นน ้ า 

(Upstream) กลางน ้า (Midstream) และปลายน ้า (Downstream) ไม่วา่จะเป็นการออกแบบผลิตภณัฑ์ดว้ย

หลกัการ 3R เพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื การลดการใชท้รัพยากรดว้ยการ

เลือกซ้ือวตัถุดิบหรือวสัดุท่ีมีอายุการใช้งานท่ียาวนานขึ้น หรือการทดแทนทรัพยากรดว้ยวตัถุดิบหรือ

วสัดุท่ีใช้แลว้ท่ีมีความสามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้ทั้งการรียูส (Reuse) รีไซเคิล (Recycle) 

และรีดีไซน์ (Redesign) และของเสียทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นจากโรงงานก็จะถูกคดัแยก รวบรวม และส่งออก

ไปก าจดั/บ าบดักบับริษทัท่ีไดรั้บอนุญาตตามกฎหมาย ดว้ยวิธีการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งท่ีน าไปรี

ไซเคิลดว้ยวิธีการอ่ืน ๆ และน าไปเผาร่วมในเตาปูนซีเมนต์ เป็นตน้มีการด าเนินงานตามแนวทางของ

หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนก็เล็งเห็นว่าการก าหนด
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นโยบายใหใ้ชว้ตัถุดิบหรือวสัดุท่ีมาจากการรียสู (Reuse) หรือรีไซเคิล (Recycle) ร่วมดว้ย ท าใหเ้กิดการ

ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าท่ีสุดในทุกกระบวนการ ซ่ึงทุกกระบวนการไม่ควรมีอตัราการเกิดของเสียหรือมี

ไดแ้ต่ควรน้อยท่ีสุด เพื่อให้กระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนถือว่าเป็น

ระบบอุตสาหกรรมท่ีวางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรือใหชี้วิตใหม่แก่วสัดุต่าง ๆ ในวงจรชีวิต

ผลิตภณัฑ์ แทนท่ีจะทิ้งไปเป็นขยะเม่ือส้ินสุดการบริโภค ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนยงัน าวสัดุท่ีเป็น

องคป์ระกอบของผลิตภณัฑเ์หล่านั้นกลบัมาสร้างคุณค่าใหม่ มีการหมุนเวียนเป็นวงจรอยา่งต่อเน่ืองโดย

ไม่เกิดของเสีย นอกจากน้ียงัมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความสมดุลในการดึง

ทรัพยากรธรรมชาติมาใชง้านใหม่ ควบคู่ไปกบัการสร้างระบบและการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อ

ลดผลกระทบภายนอก (Externalities) เชิงลบ เราจึงมกัเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียนใชธุ้รกิจพลงังานทดแทน 

หรือการขจดัการใชเ้คมีภณัฑท่ี์เป็นพิษซ่ึงเป็นอุปสรรคของการน าวสัดุต่าง ๆ มาใชอี้กคร้ัง ขอ้ดีของการ

ท าเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ เกิดความมัน่คงในการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยการเพิ่มสัดส่วนการ Recycle และลดปริมาณของเสีย อีกทั้งมีการพฒันานวตักรรมท่ีเป็นมิตร

ต่อส่ิงแวดล้อมใหม่ ๆ เกิดการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดอี้กทางหน่ึง 

5.1.2 ปัญหำและอุปสรรคของกำรประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงำนผลิต

รถจักรยำนยนต์แห่งหนึ่ง 

   ปัญหาและอุปสรรคของการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยาน-

ยนตแ์ห่งหน่ึง พบวา่ การท่ีองคก์รไม่มีนโยบายและทิศทางท่ีชดัเจน ไม่มีบุคลากรเฉพาะดา้น ท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ และความเช่ียวชาญเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงไม่มีคณะท างานเพื่อ

ขบัเคล่ือนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย จึงท าให้การสร้างองค์กรความรู้เก่ียวกับการประยุกต์ใช้ระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนในกระบวนการท างานให้กบับุคลากรในโรงงานไม่ครอบคลุมทุกระดบั  ส่งผลต่อ

การส่ือสารและการด าเนินงานขาดประสิทธิผลไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการ ปัญหาในการจดัสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการทางด้านส่ิงแวดล้อมท่ีค่อนข้างได้มาอย่างจ ากัด เน่ืองจากการ

ด าเนินงานทางด้านส่ิงแวดลอ้มยงัไม่สามารถวดัออกมาในรูปแบบผลก าไรขององค์กรได้อย่างเป็น
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รูปธรรม หรือหากวดัไดก้็ไดผ้ลก าไรท่ีค่อนขา้งนอ้ย การคดัเลือกวตัถุดิบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ช้ินส่วนของผลิตภณัฑส์ามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ใหม่ได ้การปรับปรุงและเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ ตลอดจนขั้นตอนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดปริมาณการเกิดของเสียท่ีเกิดขึ้น 

การติดตามและการควบคุมการใช้ทรัพยากรขององค์กรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดความคุ ้มค่าและมี

ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด การเปล่ียนแปลงดงักล่าวขา้งตน้นั้นตอ้งเพิ่มการลงทุนท่ีค่อนสูง ซ่ึงอาจไม่ใช่เร่ือง

ง่ายเลยท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะตดัสินใจลงทุนในทนัที เน่ืองจากธุรกิจยงัไดรั้บผลกระทบอย่างต่อเน่ือง

จากสถานการณ์โรคระบาด Covid – 19 รวมไปถึงวสัดุบางชนิดท่ีน ามาใชใ้นการผลิตรถจกัรยานยนต์แต่

ไม่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เป็นการน ามาใช้แล้วทิ้ง กลายเป็นของเสียท่ีจะต้อง

ด าเนินการส่งก าจดักบับริษทัภายนอกท่ีไดรั้บอนุญาตและมีค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นค่อนขา้งสูง ดงันั้น การ

บริหารงานด้านส่ิงแวดล้อม จึงมีบทบาทส าคัญต่อการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใน

โรงงานผลิตรถจกัรยานยนตซ่ึ์งก่อให้เกิดตน้ทุนต่าง ๆ เช่นตน้ทุนวตัถุดิบท่ีรวมไปกบัผลิตภณัฑ,์ ตน้ทุน

วตัถุดิบท่ีไม่รวมไปกบัผลิตภณัฑ์, ตน้ทุนบ าบดัควบคุมของเสียและมลภาวะ, ตน้ทุนป้องกนัมลภาวะ

และผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ ตน้ทุนในการวิจยัและพฒันา เป็นตน้ 

5.1.3 แนวทำงกำรพัฒนำกำรประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงำนผลิตรถจักรยำน-

ยนต์แห่งหนึ่ง 

  แนวทางในพฒันาการการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยาน-

ยนต์มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งมีการเลือกใช้วิธีการท่ีเหมาะสมกบัโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่ง

หน่ึง โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหลกัการเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการสร้างคุณค่ าทาง

ธุรกิจในระยะยาวดว้ยการจดัการทรัพยากรท่ีย ัง่ยืนในการผลิตผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ องคก์รควร

เขา้ใจถึงผลกระทบในวงกวา้งท่ีเกิดจากกิจกรรมขององค์กร เขา้ใจถึงการสร้างคุณค่าขององค์กรและ

ความสามารถในการแทรกแซง "ระบบ" เพื่อให้องคก์รมีอิทธิพลต่อการจดัการทรัพยากรอย่ างย ัง่ยืนใน

รูปแบบของผลิตภณัฑแ์ละบริการ เช่น การระบุช้ินส่วนประกอบทั้งหมด และขอ้มูลวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้ง

ในการน าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด การคิดอยา่งเป็นระบบ ช่วยใหอ้งคก์รจดัการกบัความเปล่ียนแปลงและ

ความซับซ้อนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยงัช่วยระบุผลกระทบในระยะยาวท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
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การตดัสินใจและจากกิจกรรมต่าง ๆ ควรพฒันานวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดย

ตอ้งค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างย ัง่ยืนตั้งแต่การออกแบบกระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์/บริการ และ

รูปแบบธุรกิจ ควรมีความร่วมมือกนัทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อรักษาผลประโยชน์และสร้าง

คุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน ความส าเร็จของการท างานร่วมกันนั้นเกิดจากการสร้างความเช่ือมั่นและ

ไวว้างใจซ่ึงกันและกัน มีการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทศัน์ และการก าหนดวตัถุประสงค์

ร่วมกนั ท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้งภายในและภายนอกองคก์ร ควรท าให้วตัถุดิบ วสัดุ ช้ินส่วนประกอบ และ

ผลิตภณัฑ ์เกิดคุณค่าและมีการใชป้ระโยชน์สูงสุด โดยการผ่านการพิจารณาปัจจยัหรือความเส่ียงท่ีอาจ

สร้างผลกระทบหรือความสูญเสียต่อระบบในอนาคต รวมถึงการบ่งช้ีโอกาสในการพฒันาศกัยภาพ เช่น 

การประหยดัค่าใชจ่้าย (การเขา้ถึงวตัถุดิบ วสัดุ ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและราคาถูก และลดตน้ทุนใน

การจดัการของเสียท่ีเกิดขึ้น) หรือกระแสรายไดใ้หม่ (การจดัหาวตัถุดิบ วสัดุ ช้ินส่วนประกอบ และ

ผลิตภณัฑเ์พิ่มเติม) หรือการลดปริมาณผลิตภณัฑ ์การขายท่ีลดลง (การปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัลูกคา้) 

โดยการเพิ่มคุณค่าของวตัถุดิบ หรือวสัดุ สามารถด าเนินการได ้3 วีธี ไดแ้ก่  

1. วสัดุท่ีถูกมองว่าเป็นของเสียทั้งจากขั้นตอนการผลิตหรือหลงัการใชง้าน สามารถน ากลบัไป

ใช้งานอ่ืน แต่อาจตอ้งปรับแต่งในกระบวนการผลิตและการออกแบบ เช่น การลดจ านวนเกรด หรือ

ประเภทของวสัดุท่ีใชเ้พื่อใหเ้กิดการประหยดัต่อขนาด  

2. วสัดุท่ีได้จากทรัพยากรธรรมชาติ ควรยืดอายุการใช้งานของผลิตภณัฑ์ให้ยาวขึ้นหรือใช้

บ่อยคร้ัง ผ่านการออกแบบหรือใชว้สัดุท่ีคงทนในการผลิต การพฒันาโลจิสติกส์ยอ้นกลบั และพฒันา

กระบวนการใหดี้ขึ้น 

3. พื้นท่ีหรืออุปกรณ์ท่ีเหลืออยู ่อาจน ามาใชป้ระโยชน์ใหม่ภายในองคก์ร หรือระหวา่งธุรกิจกบั

ธุรกิจ (B2B) ธุรกิจกบัผูบ้ริโภค (B2C) และผูบ้ริโภคกบัผูบ้ริโภค (C2C) โดยอาจมีบุคคลท่ีสามเขา้มา

เป็นผูอ้  านวยความสะดวกในกระบวนการเหล่าน้ีในบางคร้ัง ในขณะเดียวกันควรเปิดเผยผลการ

ตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความสามารถในการปรับเปล่ียนไปสู่รูปแบบการ

ด าเนินการตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยัง่ยืน รวมทั้งมีความมุ่งมัน่ในการส่ือสารท่ีชดัเจน 

ถูกตอ้ง ตรงเวลา ซ่ือสัตย ์และครบถว้น 
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5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 

แนวทางการพฒันาการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์

แห่งหน่ึง อภิปรายผลตามวตัถุประสงคด์งัน้ี        
5.2.1 กำรประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกจิหมุนเวียนในโรงงำนผลติรถจักรยำนยนต์แห่งหนึ่ง 

   กระบวนการในการวางแผนงานของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนของ

โรงงานผลิตและประกอบรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง พบว่า มีการก าหนดนโยบายให้องคก์รใชว้สัดุท่ีมา

จากการรียสู (Reuse) และรีไซเคิล (Recycle) ร่วมดว้ย ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจึงเป็นการใชท้รัพยากร

ให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่าสูงสุดในทุกกระบวนการ ซ่ึงทุกกระบวนการไม่ควรมีอตัราการเกิดของเสีย

หรือมีไดแ้ต่ควรนอ้ยท่ีสุด เพื่อใหทุ้กกระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนถือ

ว่าเป็นระบบอุตสาหกรรมท่ีช่วยวางแผนและออกแบบมาเพื่อคืนสภาพหรือให้ชีวิตใหม่แก่วสัดุต่าง ๆ 

ในวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ แทนท่ีจะทิ้งไปเป็นของเสียเม่ือส้ินสุดการบริโภค กล่าวคือระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนจะน าวสัดุท่ีเป็นองคป์ระกอบของผลิตภณัฑ์เหล่านั้นกลบัมาสร้างคุณค่าใหม่ หมุนเวียนเป็น

วงจรต่อเน่ืองโดยไม่เกิดของเสีย นอกจากน้ียงัมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความ

สมดุลในการดึงทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งานใหม่ ควบคู่ไปกบัการสร้างระบบและการออกแบบท่ีมี

ประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบภายนอก (Externalities) เชิงลบ เราจึงมกัเห็นเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้

พลงังานทดแทน หรือการขจดัการใชเ้คมีภณัฑท่ี์เป็นพิษซ่ึงเป็นอุปสรรคของการน าวสัดุต่าง ๆ กลบัมา

ใชป้ระโยชน์อีกคร้ัง ขอ้ดีของการท าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือเกิดความมัน่คงในการใชท้รัพยากร

และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเพิ่มสัดส่วนการ Recycle และลดปริมาณของเสีย อีกทั้งมีการพฒันา

นวตักรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใหม่ ๆ เกิดการสร้างโอกาสใหก้บัธุรกิจใหม่ ส่งเสริมใหเ้กิดการจา้ง

งานและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได้อีกทางหน่ึง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Cradle to Cradle โดย 

William McDonough และ Michael Braungart (McDonough, 2019) ท่ีมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์

ส่ิงของเคร่ืองใชจ้ากวสัดุชีวภาพ และจากวสัดุสังเคราะห์ท่ีสามารถน ากลบัมาใชเ้ป็นส่วนประกอบการ

ผลิตอีกคร้ังเพื่อให้วสัดุสังเคราะห์เหล่าน้ีเหลือเป็นขยะให้น้อยท่ีสุด เช่น การผลิตกล่องพสัดุท่ีท าจาก

เปลือกข้าว พื้นยางรองเท้าท่ีเม่ือถูกเสียดสีหลุดลอกกลายเป็นปุ๋ ยให้กับพื้นดิน เก้าอ้ีส านักงานจาก
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พลาสติกรีไซเคิล ปัจจุบันมีสถาบัน Cradle to Cradle Products Innovation Institute ท่ี มีการตรวจ

ประเมินเพื่อออกใบรับรองผลิตภณัฑท่ี์มีความปลอดภยัและเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับเศรษฐกิจหมุนเวียน 

จ าแนกเป็น 5 หมวด ไดแ้ก่ ความปลอดภยัของวสัดุท่ีน ามาใช ้(Material Health) วสัดุท่ีมีการน ากลบัมา

ผลิตซ ้ า (Material Reuse) การใช้พลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) และบริหารจดัการคาร์บอน 

(Carbon Management) การดูแลรับผิดชอบต่อการใช้น ้ า (Water Stewardship) และความเท่าเทียมทาง

สังคม (Social Fairness) และจากการศึกษาของ แสงระวี สานใจวงศ์ (2563) ได้ศึกษา เร่ือง ทรรศนะ

ความยัง่ยืนต่อการประยุกตใ์ชเ้ศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย พบว่า ผล

การศึกษาพบว่ามีโครงการและผลิตภณัฑ์ท่ีมีศกัยภาพเป็นการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีย ัง่ยืน 

ไดแ้ก่ 1) เม็ดพลาสติกหมุนเวียนคุณภาพสูง 2) เม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PLA 3) เม็ดพลาสติกชีวภาพ

ชนิด PBS 4)  Mono Material Packaging และ 5)  Chemical Recycling ซ่ึ งสามารถลดการสกัดเม็ด

พลาสติกจากปิโตรเลียมได ้เป็นการออกแบบให้สามารถนาทรัพยากรมาใชห้มุนเวียน ไม่สร้างของเสีย

แต่เป็นการสร้างวตัถุดิบให้กับการผลิตคร้ังต่อไป สามารถแยกส่วนระหว่างวสัดุท่ีเป็นชีวภาพและ

เทคนิคออกจากกนัได ้อีกทั้งยงัสามารถน าเขา้สู่วงจรการผลิตอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ลดทอนคุณภาพและ

มูลค่าของวัสดุตั้ งต้น แต่ย ังไม่พบข้อมูลของระบบการจัดการหลังการใช้งานของผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ประสิทธิผล ซ่ึงอาจจะท าให้เป็นการเพิ่มปริมาณของเสียชนิดใหม่แทน และผลการศึกษายงัพบว่ามี

กรณีศึกษาท่ีเป็นเพียงการประยุกต์ใช้วงจรสุดทา้ยของเศรษฐกิจหมุนเวียนเฉพาะการรีไซเคิลวสัดุใช้

แล้ว ซ่ึงยงัไม่สามารถลดการใช้ทรัพยากรและลดการสกัดเม็ดพลาสติกจากปิโตรเลียม ได้แก่ 1) 

โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand 2) โครงการภายใต้แนวคิด Circular Living 3) โครงการ 

Upcycling Plastic Waste Project 4) นวตักรรมถนนพลาสติกรีไซเคิล 5) เงินทองจากกองขยะ และ 6) 

โครงการรีไซเคิลบรรจุภณัฑ์พลาสติก ดงันั้นเพื่อให้การประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีความ

ยัง่ยืน ตอ้งมีระบบการจดัการและการคดัแยกวสัดุหลงัการใช้งานโดยร่วมมือกนัทั้งภาครัฐ ผูผ้ลิต และ

ผูบ้ริโภค ให้สามารถน าวสัดุกลบัเขา้สู่วงจรการผลิตได้อย่างต่อเน่ือง โดยภาครัฐควรออกขอ้ก าหนด

หรือกฎหมายท่ีรองรับการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เป็นรูปธรรม ออกแบบระบบการ

รวบรวมและจดัการขยะตามครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่วนภาคธุรกิจและการผลิต
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ควรค านึงถึงประสิทธิผลเชิงนิเวศเศรษฐกิจมากกว่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ จึงจะท าใหเ้กิดเป็น

โมเดลธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ลดปัญหาการขาดแคลน

ทรัพยากร ปัญหามลพิษ และปัญหาขยะ จนน าไปสู่ความยัง่ยนืของอุตสาหกรรมในประเทศไทยไดจ้ริง 

5.2.2 ปัญหำและอุปสรรคของกำรประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงำนผลิต

รถจักรยำนยนต์แห่งหนึ่ง 

     กระบวนการการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง 

พบว่า ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัของการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ นโยบาบายและ

ทิศทางท่ีชดัเจน บุคลากรเฉพาะท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ การจดัสรรงบประมาณ รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ

ท่ีรวมไปกบัผลิตภณัฑ ์ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีไม่รวมไปกบัผลิตภณัฑ ์ตน้ทุนบ าบดัและควบคุมของเสียและ

มลภาวะ ตน้ทุนป้องกนัมลภาวะและผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ และตน้ทุนในการวิจยัและพฒันา 

จากการด าเนินธุรกิจของกิจการท่ีมีผลกระทบเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เช่น 

มลภาวะหรือน ้ าเสียท่ีปล่อยออกจากการประกอบกิจการ ตน้ทุนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ต้นทุนเพื่อการประเมินและการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับทางส่ิงแวดล้อม ต้นทุนเพื่อการลด

ผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากกิจการ และตน้ทุนเพื่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้มภาย

หลงัจากสินคา้และบริการโดยมีภาคส่วนอ่ืน ๆ มีส่วนร่วมท าให้เกิดขึ้นดว้ยเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจ

ของกิจการโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ สอดคล้องกับการศึกษาของ Ricardo Weigend Rodríguez 

(2019) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาในอนาคตและเศรษฐกิจหมุนเวียน: แนวทางสหวิทยาการเพื่อการพฒันา

ท่ีย ัง่ยืน พบว่า ในขณะท่ีเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) ก าลงัไดรั้บแรงฉุดลากเป็นกระบวนทศัน์เศรษฐกิจ

ใหม่เพื่อเอาชนะเศรษฐกิจเชิงเส้น แต่ก็ยงัไม่ไดพ้ฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการเปล่ียนจากปัจจุบนัไปสู่

อนาคต จะเกิดอะไรขึ้นถา้อนาคตแตกต่างจากท่ี CE คาดหวงั? เรายนืยนัวา่ CE ไม่สามารถตอบค าถามน้ี

ไดอ้ยา่งเพียงพอ ดงันั้นจึงไม่สามารถพฒันาความเขา้ใจน้ีเพียงอยา่งเดียว เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องน้ี เราขอ

เสนอ Futures Studies (FS) เป็นวินัยเสริม เพราะมันให้ส่ิงท่ี CE ขาดหายไป: วิธีการส ารวจอนาคต

ทางเลือก ขณะท่ีทั้งสองชุมชนก าลงัท างานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั เพื่ออนาคตท่ีย ัง่ยืน จนถึงตอนน้ี

พวกเขาแทบไม่มีปฏิสัมพนัธ์ใด ๆ หรือแทบไม่มีปฏิสัมพนัธ์เลย งานวิจยัน้ีเป็นขั้นตอนแรกในการฝัง

การพิจารณาอนาคตท่ีเป็นจริงลงในการอภิปราย CE โดยจะทบทวนวรรณกรรมในทั้งสองสาขาและภูมิ
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หลงัทางทฤษฎีเพื่อเนน้การท างานร่วมกนัท่ีอาจเกิดขึ้น และวางเส้นทางเก่ียวกบัท่ีและวิธีเร่ิมตน้ และยงั

สอดคลอ้งกบั Eglantina Hysa (2020) ไดศึ้กษาเร่ือง นวตักรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยัง่ยืนดา้น

ส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: แบบจ าลองบูรณาการเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

พบว่า การศึกษาน้ีตรวจสอบความเช่ือมโยงระหว่างตวัช้ีวดัท่ีเลือกของเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงรวมถึง

องค์ประกอบท่ีส าคญัของการเติบโตด้านส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ ประเทศท่ีพฒันาแลว้มีการคิดคน้

นวตักรรมอย่างต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมการเติบโตและให้การสนบัสนุนรัฐบาลแก่ผูผ้ลิตในการเปล่ียนจาก

เศรษฐกิจเชิงเส้นไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ดงันั้นวสัดุเหลือใช้ในระบบอุตสาหกรรมจึงน าไปรีไซเคิล

หรือน ากลบัมาใช้ใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรอย่างจ ากดัดว้ยแนวทางไม่ทิ้งขยะ 

จุดมุ่งหมายของบทความน้ีมีดงัต่อไปน้ี 

 1) เพื่อระบุองคป์ระกอบหลกัของเศรษฐกิจหมุนเวียน ซ่ึงสนบัสนุนความยัง่ยืนและการพฒันา

ดว้ย 

2) ตรวจสอบผลกระทบของตวัแปรเหล่าน้ีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพ

ยโุรป  

3) เพื่อคน้หาว่าองคป์ระกอบสามประการของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีน ามาใชก้บัตวัช้ีวดัเศรษฐกิจ

หมุนเวียน (CE) (ส่ิงแวดลอ้ม-สังคม-เศรษฐกิจ) มีความส าคญัต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่ เราใช้

การวิเคราะห์ขอ้มูลแผงผลกระทบคงท่ีเพื่อระบุผลกระทบของเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศในยโุรป นอกจากน้ี เพื่อสนบัสนุนผลลพัธ์ของการวิเคราะห์การถดถอย เราใชวิ้ธี

ท่ีสอง วิธีทั่วไปของช่วงเวลา ค านวณวิธีการประมาณค่าข้อมูลแผงไดนามิกของ Arellano–Bond 

แบบจ าลองน้ีประกอบดว้ยตวัแปรอิสระ 5 ตวัแปร เช่น อตัราภาษีส่ิงแวดลอ้ม อตัราการรีไซเคิลขยะ การ

ลงทุนของเอกชนและงานในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สิทธิบตัรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรีไซเคิล และการคา้

วตัถุดิบรีไซเคิล การระบุตัวแปรแต่ละตัวขึ้นอยู่กับการค้นหาเชิงลึกผ่านวรรณกรรม ผลลัพธ์ของ

แบบจ าลองทางเศรษฐมิติทั้งสองแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์เชิงบวกท่ีแข็งแกร่งระหว่างเศรษฐกิจ

หมุนเวียนกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นถึงบทบาทส าคญัของความยัง่ยืน นวตักรรม และการ

ลงทุนในโครงการริเร่ิมท่ีไม่สูญเปล่าเพื่อส่งเสริมความมัง่คัง่ 
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5.2.3 แนวทำงกำรพัฒนำกำรประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงำนผลิตรถจักรยำน-

ยนต์แห่งหนึ่ง  

การน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์แห่งหน่ึง 

เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดท่ีบูรณาการระหว่างการผลิตสินคา้ บริการ และการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่าสูงสุด สามารถลดปริมาณการเกิดของเสียควบคู่กับการรักษา

ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้โลกมีทรัพยากรเพียงพอต่อการด ารงชีวิตทั้งของประชากรในรุ่นปัจจุบันและ

ประชากรในรุ่นอนาคต ประกอบกบัแนวทางและเป้าหมายในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มท่ี

ช่วยการชะลอปัญหาความขาดแคลนและความเหล่ือมล ้ า ดังนั้นภาคการผลิตจึงมีบทบาทต่อการน า

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความยัง่ยืน โดยการจดัท ารายงานและให้ขอ้มูลท่ี

เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแก่ผูท่ี้เก่ียวข้อง การพฒันาแนวทางการน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ี

เหมาะสม ในปัจจุบนั พบว่า มีสัดส่วนการน าวตัถุดิบ วสัดุท่ีหมดอายุกลบัมาใชใ้หม่ท่ีค่อนขา้งต ่า แนว

ทางการพฒันาควรไดรั้บร่วมมือกบัภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการน าวสัดุกลบัมาใช้ประโยชน์

ใหม่ ผลกัดนัให้มีการจดัท าโครงการเพื่อน าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ในโรงงานผลิต

รถจกัรยานยนต ์ทั้งน้ีควรมีการส่งเสริมให้ครอบคลุมทุก ๆ ภาคส่วน โดยเฉพาะภาคส่วนการผลิตต่าง ๆ 

ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงกิจกรรมและเปล่ียนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

ต่อไป สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Pard Teekasap (2017) ท่ีจ าลองผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจและ

ส่ิงแวดล้อมของการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ พบว่าเศรษฐกิจ

หมุนเวียนไม่ได้ช่วยลดการปล่อยมลพิษแต่กลบัเป็นการเพิ่มการปล่อยมลพิษมากขึ้นกว่าการด าเนิน

กิจการแบบดั้งเดิม ในขณะท่ีบริษทัฯจะไดรั้บผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนอ้ยเฉพาะในช่วงแรกของการ

ประยุกต์ใช้แต่จะคืนทุนและมีผลก าไรสูงในระยะยาวเน่ืองจากมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้ นจากการใช้

ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จีรนันท์ นาคสมทรง (2563) ไดศึ้กษาเร่ือง 

เศรษฐกิจหมุนเวียนหนทางสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนและบทบาทของการบญัชี พบว่า เศรษฐกิจหมุนเวียน

เป็นเคร่ืองมือส าคญัเพื่อช่วยพฒันาเศรษฐกิจให้มีความยัง่ยนืในยุคสมยัท่ีโลกก าลงัเผชิญกบัวิกฤตการณ์

การเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้มและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
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โลกเศรษฐกิจหมุนเวียนให้ความส าคญักบัการหมุนเวียนเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากดัให้

เกิดประโยชน์สูงสุด และการลดของเสีย และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ricardo Weigend Rodríguez 

(2019) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาในอนาคตและเศรษฐกิจหมุนเวียน: แนวทางสหวิทยาการเพื่อการพฒันา

ท่ีย ัง่ยืน พบว่า ในขณะท่ีเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE) ก าลงัไดรั้บแรงฉุดลากเป็นกระบวนทศัน์เศรษฐกิจ

ใหม่เพื่อเอาชนะเศรษฐกิจเชิงเส้น แต่ก็ยงัไม่ไดพ้ฒันาความเขา้ใจเก่ียวกบัวิธีการเปล่ียนจากปัจจุบนัไปสู่

อนาคต จะเกิดอะไรขึ้นถา้อนาคตแตกต่างจากท่ี CE คาดหวงั? เรายนืยนัวา่ CE ไม่สามารถตอบค าถามน้ี

ไดอ้ยา่งเพียงพอ ดงันั้นจึงไม่สามารถพฒันาความเขา้ใจน้ีเพียงอยา่งเดียว เพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องน้ี เราขอ

เสนอ Futures Studies (FS) เป็นวินัยเสริม เพราะมันให้ส่ิงท่ี CE ขาดหายไป: วิธีการส ารวจอนาคต

ทางเลือก ขณะท่ีทั้งสองชุมชนก าลงัท างานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกนั เพื่ออนาคตท่ีย ัง่ยืน จนถึงตอนน้ี

พวกเขาแทบไม่มีปฏิสัมพนัธ์ใดๆ หรือแทบไม่มีปฏิสัมพนัธ์เลย งานวิจยัน้ีเป็นขั้นตอนแรกในการฝัง

การพิจารณาอนาคตท่ีเป็นจริงลงในการอภิปราย CE โดยจะทบทวนวรรณกรรมในทั้งสองสาขาและภูมิ

หลงัทางทฤษฎีเพื่อเนน้การท างานร่วมกนัท่ีอาจเกิดขึ้น และวางเส้นทางเก่ียวกบัท่ีและวิธีเร่ิมตน้    

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1) แนวทางการพฒันาการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์

แห่งหน่ึง จะเป็นการประยุกตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีดีมาก เม่ือมีการท านโยบายเพื่อให้เป็นการ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ภาพลกัษณ์ธุรกิจของโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์แห่งหน่ึง

ไดรั้บความสนใจกบัลูกคา้มากขึ้น 

2) แนวทางการพฒันาการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงานผลิตรถจกัรยานยนต์

แห่งหน่ึง ควรมีการวางแผนงานของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีดีและมีการใชก้ระบวนการท่ีเหมาะสม

กบับริบทขององคก์ร โดยการน าหลกัการรียสู (Reuse) และ รีไซเคิล (Recycle) มาใชใ้นการกระบวนการ

ผลิต เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการรักษ์ส่ิงแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล และท าให้

สามารถน าไปพฒันาและปรับปรุงต่อธุรกิจอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 



82 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในงำนวิจัย 

  1) ควรศึกษาแนวทางการพฒันาการประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดบัเดียวกนัเพื่อ

เปรียบเทียบขอ้มูล เพื่อจะไดท้ราบถึงกระบวนการของบริษทัอ่ืน ๆ และอาจจะไดข้อ้มูลในอีกแง่มุมหน่ึง

ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

2) ควรศึกษาขอ้มูลดว้ยการใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณร่วมดว้ย เพื่อใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลายมาก

ขึ้น เพราะหากการไดรั้บความสนใจมากขึ้นเร่ือย ๆ ในการศึกษาคร้ังต่อไปจะศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ี

เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมดา้นการวิจยัเชิงปริมาณ จะท าให้ไดรั้บขอ้มูลมากขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อผูศึ้กษา

อีกทางหน่ึง 

 3) ควรมีการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมมากขึ้น ทั้งผูบ้ริหาร ฝ่ายส่ิงแวดลอ้ม ฝ่ายกฎหมาย ฝ่าย
ออกแบบผลิต ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด และผูร่้วมกิจกรรม เป็นตน้ เพื่อให้ขอ้มูลสามารถไดทุ้ก ๆ 
ดา้น เพื่อน าแนวทางการพฒันาการประยุกตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนไปวางกลยุทธ์ แผนงาน และ
วตัถุประสงคเ์ป้าหมายในการปรับปรุงด าเนินงานของธุรกิจให้เติบโตควบคู่กบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับ 
ผู้ประกอบการหรือตัวแทนผู้ประกอบการของโรงงานผลติรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง 

1. ค าถามเบื้องต้น ใชส้ ำหรับเก็บขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบกำรหรือตวัแทนผูป้ระกอบกำร 
ค ำถำมเบ้ืองตน้ ค ำถำมสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In–Depth Interview) 

1) ประวติัส่วนตวั (ช่ือ-นำมสกุล ระดบักำรศึกษำ เป็นตน้) 
2) ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน และวิสัยทศัน์หรือแนวคิดเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

เป็นอยำ่งไร 
3) แนวคิด/ทศันคติในกำรท ำงำนโรงงำนผลิตรถจกัรยำนยนตเ์ป็นอยำ่งไร 

2. ค าถามสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) 
2.1 ระบบเศรษฐกจิหมุนเวียนสู่การพฒันาท่ีย่ังยืน 

   1. กำรก ำหนดทิศทำง วตัถุประสงค ์เป้ำหมำย ในกำรน ำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
สู่มำประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 
   2. กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder) ขององคก์ร 
   3. กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ขององคก์ร (Situation Analysis) กำรวิเครำะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค (SWOT Analysis) 
   4. ผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีนยัส ำคญัขององคก์รจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 
  5. กำรวำงแผนงำนของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนองคก์ร 

6. กำรส่ือสำรข้อควำมหลัก (Key Message) เช่น กลยุทธ์ นโยบำย  ของกำรน ำ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมำประยกุตใ์ชก้บักลุ่มเป้ำหมำย 

7. กำรน ำหลกักำรของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมำประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร 
8. ปัญหำและอุปสรรคจำกกำรกำรประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในองคก์ร 
9. ผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
10. แนวทำงกำรพฒันำกำรประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในองคก์ร 

 



 
 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับ 
ส าหรับผู้เช่ียวชาญเกีย่วกับระบบเศรษฐกจิหมุนเวียน 

1. ค าถามเบื้องต้น ใชส้ ำหรับเก็บขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชำญ 
ค ำถำมเบ้ืองตน้ ค ำถำมสัมภำษณ์แบบเจำะลึก (In–Depth Interview) 

1) ประวติัส่วนตวั (ช่ือ-นำมสกุล ระดบักำรศึกษำ เป็นตน้) 
2) ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ผลงำนท่ีภำคภูมิใจและรำงวลัท่ีไดรั้บ  

3) ท่ำนมีวิสัยทศัน์หรือแนวคิดในกำรบริหำรเก่ียวกบัโรงงำนเป็นอยำ่งไร 

4) ท่ำนคิดวำ่ “ผูบ้ริหำรของโรงงำนอุตสำหกรรม” ควรมีคุณสมบติัท่ีส ำคญัอยำ่งไร 

5) ท่ำนมีแนวคิดหรือทศันคติต่อกำรท ำงำนของผูบ้ริหำรของโรงงำนอุตสำหกรรมอยำ่งไร 

2. ค าถามสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) 
ประเด็นท่ี 1 ระบบเศรษฐกจิหมุนเวียนสู่การพฒันาท่ีย่ังยืน 

  1) ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมีรูปแบบใดบำ้ง  
2) จุดแขง็ของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีท ำให้โรงงำนผลิตรถจกัรยำนยนตบ์รรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 
3) หลักกำรหรือกระบวนกำรของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนท่ีนิยมใช้ในกำร

ด ำเนินงำนในโรงงำนผลิตรถจกัรยำนยนต ์

 ประเด็นท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกจิ
หมุนเวียนในโรงงานผลติรถจักรยานยนต์ 

1) มีกำรใชข้อ้มูลจำกแหล่งใดบำ้ง ในกำรวำงแผนน ำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมำ
ประยกุตใ์ชใ้นโรงงำนผลิตรถจกัรยำนยนต ์เช่น ผลงำนท่ีผำ่นมำ งำนวิจยั ขอ้มูลกำรส ำรวจ ฯลฯ  

2) ใชบุ้คลำกรแผนกใดบำ้ง ในกำรวำงแผนเพื่อด ำเนินงำนตำมระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในโรงงำนผลิตรถจกัรยำนยนต ์เช่น พนกังำนฝ่ำยส่ิงแวดลอ้ม พนกังำนฝ่ำยกฎหมำย 
ลูกคำ้ ผูเ้ช่ียวชำญหรือท่ีปรึกษำภำยนอก ฯลฯ     
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3) แนวทำงในกำรวำงแผนงบประมำณในกำรน ำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่มำ
ประยกุตใ์ชใ้นโรงงำนผลิตรถจกัรยำนยนต ์

4) เม่ือเปรียบเทียบระหวำ่งคู่แข่งของโรงงำนผลิตรถจกัรยำนยนตแ์ต่ละแห่งจะมี
ขอ้ไดเ้ปรียบและขอ้จ ำกดัอยำ่งไร 

5) โรงงำนผลิตรถจกัรยำนยนตมี์ควำมแตกต่ำงจำกโรงงำนอุตสำหกรรมประเภท
อ่ืน ๆ อยำ่งไร เพรำะเหตุใด ท ำไมจึงเกิดกระแสกลุ่มลูกคำ้ท่ีเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ประเด็นท่ี 3 แนวทางการพฒันาการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกจิหมุนเวียนในโรงงานผลิต
รถจักรยานยนต์ 

1) ปัจจยัภำยในของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ในโรงงำนผลิตรถจกัรยำนยนต ์
เช่น นโยบำยกำรบริหำรงำน จ ำนวน คุณสมบติัของบุคลำกรและเทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อระบบ
เศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงำนผลิตรถจกัรยำนยนตเ์ป็นอยำ่งไรบำ้ง 

2) ปัจจยัภำยนอกของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในโรงงำนผลิตรถจกัรยำนยนต ์
เช่น คู่แข่ง พฤติกรรมลูกคำ้ กำรเมืองและสภำวะเศรษฐกิจ มีผลต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
โรงงำนผลิตรถจกัรยำนยนตอ์ยำ่งไรบำ้ง 



ประวตัิผู้เขียน 
 
 
ช่ือ นามสกุล นางชญัญาภคั  พุทธชาลี 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 2553 
 
ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2553 – 2555 
 เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

 พ.ศ. 2555 – 2556 
 เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั ทีโอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 
 

 พ.ศ. 2556 – 2559 
 เจา้หนา้ท่ีส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั ไดโด อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 

จ ากดั 
 

 พ.ศ. 2559 – ปัจจุบนั 
 ผูจ้ดัการแผนกบริหารส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากดั 


