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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  

1.1 รหสัและช่ือโครงการ   17-IN-33-GE-TRC-A: Training Course on Management Consultancy on Green 

Productivity focusing on SMEs 

1.1 ระยะเวลา ระหวา่งวนัที่ 11-22 กนัยายน 2560 

1.2 สถานท่ีจดั (เมือง ประเทศ) เมืองไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวนั) 

1.3 ช่ือเจ้าหน้าที่เอพีโอประจ าโครงการ Mr.Ta-Te Yang 

1.4 จ านวนและรายช่ือวิทยากรบรรยาย (3 ทา่น) 

 Mr.George Wong 

 Ms.Mieke Klein 

 Ms.Catherine Touzard 

1.5 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการและประเทศที่เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 18 คน จาก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา บงัคลาเทศ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ไต้หวนั อิหร่าน  

ศรีลงักา เวียดนาม และอินเดีย) 

ส่วนที่ 2 เนือ้หา/องค์ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ  

2.1 ที่มาหรือวัตถุประสงค์ของโครงการโดยย่อ 

   เพื่อพฒันาทกัษะการให้ค าปรึกษาด้านการจดัการ แนวคิดและเทคนิคด้านการเพิ่มผลผลิตสีเขียว (Green 

Productivity) โดยใช้เคร่ืองมือด้านการจัดการ เช่น MAFA LCA เป็นต้น และเป็น platform ในการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และแนวทางปฏิบตัิที่ดีในการให้ค าปรึกษาด้านการจดัการส าหรับ SMEs และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

อยา่งยัง่ยืน 

2.2 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ ได้จากการฟังบรรยาย พร้อมแสดงความคิดเห็นหรือยกตัวอย่างประเด็นที่
สามารถน ามาปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย (จ าแนกตามหัวข้อและระบุชื่อวิทยากรบรรยาย) 

วิทยากร Mr.George Wong จากประเทศสิงคโปร์ 

     วิทยากรได้อธิบายแนวคิดของผลติภาพสเีขียว (Green Productivity) ซึง่มีจดุเร่ิมต้นมาจากการสง่เสริม

เร่ืองการเพิ่มผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity: GP) ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity 

Organization: APO) อย่างต่อเนื่อง GP เป็นกลยทุธ์ส าคญัที่ช่วยสง่เสริมการเพิ่มผลิตภาพควบคู่ไปกบัการจดัการด้าน

สิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน (Sustainable Development)  

 การด าเนินงานตามแนวคิด GP ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายจ าเป็นต้องอาศยับคุลากรซึ่งมี

วิสยัทศัน์เปิดรับการเปลีย่นแปลงและเข้าใจถึงความจ าเป็นในการปรับตวัให้ก้าวทนัต่อสภาวการณ์ รวมทัง้การด าเนินการ
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ตามแนวคิด GP เป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อให้ผลลพัธ์ที่เกิดจากการด าเนินการคง

อยูก่บัองค์กรอยา่งยัง่ยืนที่สดุ 

 

 

รูปที่ 1 คณุลกัษณะตามแนวคิดของ Green Productivity 

1) หลักการพืน้ฐานการมีส่วนร่วมของคน (Integrated People-based Approach) มุง่เน้นการมีสว่นร่วมของคน

ในองค์กรและการท างานร่วมกนัเป็นทีม ปราศจากการแยกหรือแบง่กนัในองค์กร เกิดความเช่ือมัน่ระหวา่งคนในองค์กรและ

ระบบบริหารจดัการ 

2) การปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Improvement) เป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous 

Improvement) โดยด าเนินการตาม PDCA (Plan, Do, Check and Act) มุง่สูเ่ปา้หมายในการเพิ่มผลติภาพ 

3) การปรับปรุงด้วยการขับเคลื่อนของข้อมูล (Information-driven Improvement) การจดัการเอกสารหลกัฐาน

การด าเนินงาน (Documentation) และการรายงานผล (Reporting) เป็นสว่นหนึ่งของระบบการบริหารจดัการที่ก่อให้เกิด

ผลทัง้ในเชิงคณุภาพและสิง่แวดล้อม 

4) ความสอดคล้องกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance) เป็นการเพิ่มผลิตภาพพร้อมกบั

การปรับตวัให้สอดคล้องกบัระเบียบข้อบงัคบัด้านสิง่แวดล้อม 

 Green Productivity Framework 
การด าเนินการตามแนวคิด Green Productivity ให้ความส าคญักับยุทธศาสตร์การบูรณาการ (Integrated 

Strategy) ภายใต้หลกัการ 2 ด้าน ได้แก่ หลกัการด้านนิเวศวิทยา และหลกัการด้านผลติภาพ  

1) หลักการด้านนิเวศวิทยา (Ecological Principles) มุ่งเน้นไปที่ 3 แนวคิดหลัก ได้แก่  

- ภาระความรับผิดชอบ (Accountability) ตอ่กลุม่คนทัง้ระบบ ไมเ่ฉพาะกลุม่ที่มีสว่นได้สว่นเสยี  

- การเก็บภาษี/ค่าใช้จ่ายของผู้ก่อมลพิษ (Polluter pays) ซึง่เป็นการรับผิดชอบในการจดัระบบการจดัการ

สิง่แวดล้อม 
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- การป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Approach) เป็นการเตรียมรับมือและหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบ เช่น 

การปอ้งกนัการเกิดมลพิษ การผลติที่สะอาด (Cleaner Technology)  

2) หลักการด้านผลิตภาพ (Productivity Principles) มุ่งเน้นไปที่ 3 แนวคิดหลัก ได้แก่  

- ความสามารถในการท าก าไร (Profitability) GP มีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิผลด้านต้นทุน (Cost 

Effectiveness) เพื่อวดัความคุ้มค่าในการด าเนินการ ด้วยการประหยดั/ลดต้นทนุด้านวตัถดุิบต่างๆ ผ่าน

กระบวนการจดัการทรัพยากร สง่ผลให้ความสามารถในการท าก าไรดีขึน้ด้วย  

- ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Competitive Advantage) การรักษาต าแหน่งทางธุรกิจในตลาด  

น าไปสูโ่อกาสการแสวงหาก าไรและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั ทัง้ใน ด้านราคาและคณุภาพ  

- การสร้างคน (People- Building) มุ่งให้ความส าคญักบับคุลากร การกระตุ้นและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่

พนกังาน/ เจ้าหน้าที่ระดบัปฏิบตัิงาน และการสร้างพนัธะสญัญาเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรให้ความส าคญัต่อ

การด าเนินงาน  

 องค์ประกอบเทคนิคของแนวคิด Green Productivity 

1) การป้องกันเศษเหลือทิง้ – การคดัแยกของเสยี วิธีการ 5 ส หรือ ความสญูเสยี 7 ประการ (7 Waste) 
2) การรักษาทรัพยากร – หลกั 3R การอนรัุกษ์พลงังาน การปรับปรุงกระบวนการผลิต การเปลี่ยนวสัดนุ าเข้า การ

จดัซือ้จดัจ้างสเีขียว 
3) การปรับปรุงผลิตภณัฑ์ – การออกแบบให้มีความเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม การประเมินวฏัจกัรชีวิต  
4) การควบคุมมลพิษ – การควบคมุมลพิษทางอากาศ การจดัการขยะ 

 

 

รูปที่ 2 กระบวนการตามแนวคดิ Green Productivity 6 ขัน้ตอน (13 งาน) 
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วิทยากร Ms.Mieke Klein จากประเทศเยอรมนี 

วิทยากรได้อธิบายถึงที่มาและความส าคญัในใช้เคร่ืองมือด้านการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บญัชี

ต้นทนุการไหลของวสัด ุ(Material Flow Cost Accounting: MFCA) ซึ่งเร่ิมต้นในประเทศเยอรมนี โดย MFCA เป็น

เคร่ืองมือในการบริหารจดัการด้านสิง่แวดล้อมที่สง่เสริมการใช้วตัถดุิบ/วสัดไุด้อยา่งมีประสทิธิภาพ ช่วยลดปริมาณของเสีย

จากการผลติ และการให้บริการขององค์กร ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดด้าน Green Productivity (GP)  

 MFCA ใช้หลกัการแบง่ต้นทนุทัง้หมดของสนิค้าที่มีมลูคา่เชิงบวก (Positive Product) และต้นทนุของสินค้า

ที่มีมลูคา่เชิงลบ (Negative Product) ซึง่ได้แก่  

1. ต้นทนุของวตัถดุิบ (Material Cost) เป็นต้นทนุของวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกระบวนการผลติ 

2. ต้นทนุด้านการบริหารจดัการ  เป็นต้นทนุท่ีรวมคา่แรง คา่เสือ่มราคา 

3. ต้นทนุด้านพลงังาน (Energy Cost) เป็นต้นทนุค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณปูโภค และค่าพลงังานด้าน

ตา่งๆ 

4. ต้นทนุด้านการก าจดัของเสยี (Waste Emission Cost)  ที่เกิดจากกระบวนการผลติ 

   เมื่อจ าแนกต้นทนุแล้วจะสามารถน าไปสูแ่นวทางในการลดต้นทนุของผลติภณัฑ์ที่ไมใ่ช่สนิค้า 

เรียนรู้กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ MFCA ใน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม

อาหาร และอตุสาหกรรมโลหะ 

 

รูปที่ 3 Sankey Diagram แสดงการไหลของวตัถดุิบ 

ในการอบรมหวัข้อ MFCA ได้ฝึกใช้โปรแกรม Software Umberto NXT MFCA ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยในการ

วิเคราะห์ MFCA เพื่อช่วยในการลดต้นทนุ เพิ่มผลก าไร และเพิ่มประสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัช่วยลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 

 



รายงานการเข้าร่วมโครงการเอพีโอ_Sonthiluk  หน้า 6 ของ 16  

  

รูปที่ 4 การใช้โปรแกรม Software Umberto NXT MFCA 

 ส าหรับองค์กร/บริษัทที่สนใจศึกษา MFCA นัน้ ปัจจยัที่ส าคญั ได้แก่ ความร่วมมือและความตัง้ใจของผู้บริหาร

และผู้ปฏิบตัิงาน ซึ่งจะต้องเห็นประโยชน์ร่วมกนัและเกิดการลงมือท า โดยอาจจะเลือกศึกษาจากกระบวนการย่อยที่ไม่มี

ความซบัซ้อนมากนกั ซึง่หากผลส าเร็จเป็นไปในทางที่ดี มีผลก าไรคืนกลบัมา ก็สามารถที่จะต่อยอดไปยงักระบวนการอื่นๆ 

หรือขยายไปยงัตลอดหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) ซึง่จะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการลดต้นทนุ และใช้ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน 

วิทยากร Ms.Catherine Touzard จากประเทศฮ่องกง 

วิทยากรได้อธิบายถึงแนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจที่คณุค่าของ

วตัถดุิบ ทรัพยากรและผลติภณัฑ์ได้รับการรักษาให้คงไว้นานที่สดุ และเกิดของเสยีน้อยที่สดุ หรือสามารถฟืน้คืนและกลบัสู่

สภาพเดิม แตย่งัคงคณุภาพและคณุค่าอย่างสงูสดุ ซึ่งจะแตกต่างจากเศรษฐกิจแบบใช้ทรัพยากรในทิศทางเดียว (Linear 

Economy) ที่ให้ความส าคญักับการผลิตหรือสกัดทรัพยากรเพื่อน ามาจ่ายแจก จ าหน่าย และมาใช้ประโยชน์ ไม่ได้ให้

ความส าคญักบัการจดัการของเสยีหรือกากที่เกิดขึน้จากการบริโภค หรือการน ากากและของเสียมาใช้ประโยชน์ในทางใด

ทางหนึง่อีกครัง้ 

 
 

รูปที่ 5 แผนภาพเศรษฐกิจแบบใช้ทรัพยากรในทิศทางเดียว (Linear Economy) 
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รูปที่ 6 แผนภาพเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) 

เศรษฐกิจแบบหมนุเวียน (Circular Economy) เป็นระบบที่เก็บรักษาคณุค่าของผลิตภณัฑ์ได้นานที่สดุ

ซึง่เป็นการก าจดัขยะโดยปริยาย โดยการน าผลติภณัฑ์มาเป็นทรัพยากรอีกครัง้เพื่อคงคณุคา่ของผลิตภณัฑ์หรือวสัดุ ดงันัน้ 

เพื่อท่ีจะบรรลเุปา้หมายของนโยบายเศรษฐกิจแบบหมนุเวียน จ าเป็นต้องพึง่พาเทคโนโลยีและนวตักรรม ใหม ่รวมถึงความ

ร่วมมือจากธุรกิจขนาดยอ่มและขนาดกลางและกลไกการตลาด 

ส าหรับประเทศไทย ปัญหาหลกัของการบริหารการจดัการขยะในประเทศไทย คือ ยงัไม่มีระบบการคดั

แยกขยะอยา่งจริงจงั อีกทัง้ความตระหนกัของประชาชนในความร่วมมือคดัแยกขยะ ท าให้มีขยะมลูฝอยปริมาณมากที่ต้อง

น าไปก าจดั และมีขยะอนัตรายปะปนไปกบัมลูฝอยทัว่ไป และมีการน าขยะมลูฝอยกลบัไปใช้ประโยชน์น้อย  ประเทศไทย

ยงัขาดบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายอยา่งถกูต้องและมีประสทิธิภาพ 

การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จ าเป็นต้องอาศยัความร่วมมือจากภาครัฐ 

ภาคธุรกิจ และผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงต้องมาจากทัง้การสนบัสนุนเชิงนโยบายของภาครัฐ (Top down) และการ

ปรับเปลีย่นพฤติกรรมของภาคธุรกิจและผู้บริโภค (Bottom up)  

การปรับพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน เป็นหนึง่ปัจจยัทีส่ าคญัในการผลกัดนัให้ประเทศไทยก้าวสู ่

Circular Economy โดยควรปรับพฤติกรรมไปเน้นการบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลต้อง

สร้างแรงจูงใจ พร้อมปลกูฝังให้ประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์และประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีต่อการ

พฒันาประเทศอยา่งยัง่ยืนทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
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2.3 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) (ถ้ามี) พร้อมแสดง
ความคิดเห็นหรือยกตัวอย่างประเด็นเชิงเปรียบเทียบกับบริบทประเทศไทยและ/หรือประเด็นที่
สามารถน ามาปรับใช้ในองค์กรหรือประเทศไทย (จ าแนกตามรายชื่อประเทศ) 

การน าเสนอกรณีศึกษาของประเทศสมาชิก (Country Paper) 

 ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศที่ให้ความส าคญัในเร่ืองการผลิตที่สะอาด (Clean Production)  

ทัง้ในด้านการผลติ ผลติภณัฑ์และการบริการ มาตัง้แต่ปี 2008 โดยใช้พืน้ฐานแนวคิด Green Productivity 

ซึ่งได้รับการสนบัสนนุจากหลายหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ UNIDO SWITCH-ASIA เน้นในภาคอตุสาหกรรม

การเกษตร สิ่งทอ อาหาร และก่อสร้าง นอกจากนีย้งัได้มีนโยบายด้านการพฒันาอุตสาหกรรม (ปี 2015-

2025) ซึ่งมีเป้าหมายไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ความท้าทายที่ส าคญัในการพฒันา

เศรษฐกิจหมนุเวียนของกมัพชูา เช่น โครงสร้างพืน้ฐานท่ียงัไม่ได้คณุภาพในการสนบัสนนุภาคอตุสาหกรรม 

ประสทิธิภาพของก าลงัคน หรือองค์ความรู้ด้านทกัษะและเทคนิคเชิงวิชาการ เป็นต้น 

 ประเทศบังคลาเทศ เป็นประเทศที่มีการปฏิบตัิที่ดีในเร่ืองของการจดัการขยะ สามารถลดขยะมลู

ฝอยได้ถึง 89,259 ตัน CO2e ต่อปี ความท้าทายที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนของ 

บงัคลาเทศ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากพายหุรือภาวะน า้ท่วมในประเทศบงัคลาเทศ ระบบรีไซเคิลและการ

ก าจดัขยะมลูฝอยยงัต้องได้รับการสนบัสนนุอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีที่เหมาะสมซึ่งควรได้รับการอดุหนุน

จากประเทศที่พฒันาแล้ว ตลอดจนความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน 

 ประเทศปากีสถาน ภาคอุตสาหกรรมของปากีสถานคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 24% ของ GDP 

โดยมีอตุสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มเป็นอตุสาหกรรมที่ใหญ่ที่สดุ คิดเป็นสดัสว่นประมาณ 66% ของ

การสง่ออกสินค้า และเกือบ 40% ของก าลงัแรงงานที่ได้รับการว่าจ้าง เส้นใยฝา้ยและผลิตภณัฑ์ที่ท าจาก

ฝ้ายมีสดัส่วน 61% ของรายได้การส่งออกของประเทศ นอกจากนีย้งัมีอุตสาหกรรมที่ส าคญัอื่นๆ ได้แก่ 

ปนูซีเมนต์ ปุ๋ ย น า้มนัพืช น า้ตาล เหลก็ ยาสบูเคมีภณัฑ์ เคร่ืองจกัรและอาหารแปรรูป 

รัฐบาลประเทศปากีสถานมีนโยบาย แผนงานและยทุธศาสตร์การพฒันาที่ยัง่ยืนของภาคการผลิต 

ซึง่รวมถึงวิสยัทศัน์ 2030 ยทุธศาสตร์การลดความยากจน นโยบายด้านสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ 2005 นโยบาย

อุตสาหกรรมแห่งชาติ (ร่าง) กรอบการพัฒนาในระยะกลาง 2005-2010  นโยบายการอนุรักษ์พลงังาน

แหง่ชาติ 2006 นโยบายพลงังานทดแทนและพลงังานทดแทน (ร่าง) ปี 2011 นโยบายการค้าปี 2009-2010 

นโยบาย SME 2007 

    ปากีสถานได้ริเร่ิมการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) ขึน้ในทศวรรษที่ผ่านมา โดย

ภาคอตุสาหกรรมมีความมุง่มัน่อยา่งเต็มที่เพื่อให้ทนักบัความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทัว่โลก ความท้าทาย

ที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนของปากีสถาน เช่น การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล การ

เปลีย่นแปลงการค้าระหวา่งประเทศ วิกฤติพลงังานของประเทศ นโยบายด้านการรีไซเคิล เป็นต้น 
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 ประเทศฟิลิปปินส์ บริษัท Ching Bee เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านเส้นใย Abaca (พืชใน

ตระกลูกล้วยพนัธุ์มิวซา (Musa) เดิมเรียกวา่ป่านมะนิลา ปลกูและเจริญเติบโตได้ดีในประทศฟิลิปปินส์)  มี

สาขาในหลายจงัหวดั ได้แก่  Albay, Catanduanes, Davao และ Leyte  

ผู้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (Bobby Jone V.Domdom) ได้ด าเนินงานเป็นที่ปรึกษาของบริษัท 

Ching Bee ด้านการจดัการด้านคณุภาพและสิ่งแวดล้อม ใช้แนวความคิดทฤษฎีและการประยกุต์ใช้การ

จดัการด้านคณุภาพและประสทิธิภาพการผลติรวมถึงประสทิธิภาพการผลติสเีขียว 

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและมีเศรษฐกิจที่ยัง่ยืนด้วยทรัพยากรที่ยัง่ยืน 

รัฐบาลจะพยายามยกระดบัชีวิตของประชากร มีการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีเพือ่

เข้าถึงผู้คนจ านวนมาก มีกฎหมายเพื่อสง่เสริมและพฒันาพลงังานทดแทน เช่น พลงังานลมและพลงังาน

แสงอาทิตย์ ในขณะเดียวกันกฎหมายเก่ียวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็มีการควบคมุอย่างเข้มงวด  เช่น 

การท าเหมืองแร่และการตดัไม้ 

ในส่วนภาคเกษตรกรรมก าลงัมีการฟื้นฟูเพื่อสร้างรายได้ให้กับพืน้ที่ชนบท อีกทัง้รัฐบาลยงัได้

จดัตัง้ระบบการจดัการความเสีย่งจากภยัพิบตัิ (A Disaster Risk Reduction Management; DRRM) ไว้ใน

หนว่ยงานราชการสว่นท้องถ่ินและรัฐบาลแหง่ชาติ  

 ความท้าทายที่ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจหมนุเวียนของฟิลิปปินส์ ได้แก่ ภมูิประเทศที่เป็นหมู่

เกาะ เป็นพืน้ที่ที่เกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติบ่อยครัง้ โครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยียงัไม่ค่อยดีนกั เช่น 

การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตมีความลา่ช้าและมีราคาคอ่นข้างแพง 

 ประเทศไต้หวัน เป็นประเทศที่ให้ความส าคญัในเร่ืองของการรีไซเคิลขยะ การจดัการของเสีย 

การใช้ทรัพยากร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เมื่อปี 1980 ได้เกิดแนวคิด Resource 

recycling จากข้อมลู EPA ไต้หวนัได้รับผลจากการรีไซเคิลที่ดีโดยอตัราสว่นของขยะรีไซเคิลเพิ่มขึน้จาก 

38.7% ในปี 2007 เป็น 49.46% ในปี 2016 และปริมาณขยะที่เกิดขึน้ตอ่คนตอ่วนัลดลงจาก 0.90 กิโลกรัม

ในปี 2007เป็น 0.87 กิโลกรัมในปี 2016 

การจดัการด้านสิง่แวดล้อมครอบคลมุตัง้แต่วตัถดุิบ วสัดกุารผลิต วิธีการผลิตและการตลาด โดย

ใช้แนวคิดเร่ืองความยัง่ยืนและการใช้ประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ การสง่เสริมการบริโภคสีเขียว จะ

ช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการตลาดแบบเดิมๆ  เปลีย่นเป็น  “ร้านค้าสเีขียว" ซึง่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีช่องทาง

การจัดซือ้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนีย้งัมีข้อก าหนดส าหรับ "ฉลากสิ่งแวดล้อม" เพื่อส่งเสริมให้ 

บริษัทตา่งๆ ได้มีสว่นร่วมในการผลติสเีขียวโดยมีเปา้หมาย Zero Waste  

   ประเทศไต้หวนัได้สง่เสริมการพฒันาเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) โดยมุ่งสูก่ารเป็น 

Zero Waste ซึ่งรัฐบาลไต้หวนัก าลงัสง่เสริมโครงการต่างๆ เพื่อลดอตัราการฝังกลบขยะและอตัราการเผา

ขยะลงเหลอื 3% ภายในปี 2020 ในอนาคตสวนอตุสาหกรรมแห่งใหม่ (Circular Industrial Park) จะได้รับ
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การออกแบบตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน แผนโครงสร้างพืน้ฐานจะรวมถึงศูนย์จัดหาพลงังาน 

ศูนย์รีไซเคิลทรัพยากร ส านักพัฒนาอุตสาหกรรม  กระทรวงเศรษฐกิจ จะยังคงใช้การบูรณาการด้าน

พลงังานและทรัพยากรในสวนอตุสาหกรรม พลงังานและวสัดเุหลือใช้ของโรงงานจะเป็นแหลง่ป้อนเข้าของ

โรงงานที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการหมุนเวียนและการใช้พลังงานซ า้ได้ ลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ 

ปี 2016 ประเทศไต้หวนั SMEs 97.3% ได้เรียนรู้จากประเทศเนเธอร์แลนด์ในการจดัการกบัความ

ท้าทายต่างๆ เช่น การขาดแคลนน า้และพลงังาน การพึ่งพาเชือ้เพลิง Fossil การพฒันาสวนอตุสาหกรรม

และการวางผงัเมือง 

 ประเทศอิหร่าน มีนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การใช้พลงังานและน า้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  การลดและรีไซเคิลขยะมูลฝอย หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษและวัสดุสิน้เปลืองอื่นๆ การให้

ความรู้แก่ผู้บริหารและพนกังานในการเปลีย่นแปลงทศันคติเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

การสนบัสนนุให้เกิดความเช่ือมโยงในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมและการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ 

 ประเทศศรีลังกา ส านกัเลขาธิการผลผลติแหง่ชาติ (The National Productivity Secretariat) ได้

พยายามฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัแนวคิดและกลยทุธ์ด้านการผลติ โครงการเพื่อเสริมสร้างภาคธุรกิจ 

SME ในประเทศ และโครงการ Kaizen ซึง่ได้พฒันา 20 SMEs ในเขต Gampaha เมื่อปี 2009 และปัจจุบนั

ได้พฒันาจนประสบความส าเร็จในหลายเขตของประเทศ 

นโยบายพลงังานแห่งชาติได้ก าหนดเป้าหมายประหยัดพลงังานอย่างน้อย 20% ของการใช้

พลงังานทัง้หมดในปี 2020 การสง่เสริมแนวทางการสร้างอาคารอยา่งยัง่ยืน  

   The National Cleaner Production Centre (NCPC) ก่อตัง้โดย UNIDO เมื่อปี 2002 เพื่อช่วย

อตุสาหกรรมให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ เผยแพร่ข้อมลูและสง่เสริมเทคโนโลยีด้านสิง่แวดล้อม 

ความท้าทายที่ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจหมนุเวียนของศรีลงักา ได้แก่ ต้นทนุการผลิตสงูจาก

การใช้เทคโนโลยี ทกัษะความรู้ส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ความไม่เพียงพอของโครงสร้างพืน้ฐาน  

ขาดการวางแผนธุรกิจ เป็นต้น 

 ประเทศเวียดนาม ได้มีการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

MFCA ในธุรกิจด้านสายไฟฟ้า ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทนุ ความท้าทายที่

ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจหมนุเวียนของเวียดนาม ได้แก่ ขาดทกัษะและความเช่ียวชาญ ประชาชนยงั

ขาดความตระหนกัในเร่ืองของสิง่แวดล้อม เป็นต้น 
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 ประเทศอินเดีย เป็นหนึ่งในผู้น าทางเศรษฐกิจและตลาดขนาดใหญ่ในโลก อตุสาหกรรมขนาด

ใหญ่ได้มีการบูรณาการระบบการจัดการมาใช้อย่างเป็นทางการในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา  เพื่อลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การควบคมุการใช้ขยะอนัตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนัน้ยงัมีการพฒันา

เทคโนโลยีเพื่อการใช้ประโยชน์จากของเสยีของโรงหลอ่และได้มีการจดัตัง้โครงการน าร่องไปยงัท้องถ่ินตา่งๆ 

ความท้าทายที่ส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจหมนุเวียนของอินเดีย ได้แก่ ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี ขาด

การสนบัสนนุด้านการเงิน ขาดความตระหนกัในเร่ืองของสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2.4 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานแต่ละแห่ง (ถ้าม)ี พร้อมแนบภาพประกอบ 
 
ในการอบรมครัง้นีไ้ด้ไปเยี่ยมชมบริษัทที่ได้ด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องตาม

แนวทาง Circular Economy จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ 

1) Hair O’right Internation Corporation 

บริษัท O’right ก่อตัง้โดย CEO, Steven Ko โดยมีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม สร้าง Green Brand โดยบรรจุภณัฑ์ของผลิตภณัฑ์ผลิตจาก PLA และผงกาแฟที่บดแล้ว (Coffee Grounds) 

ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ 75% สามารถย่อยสลายได้ภายใน 1 ปี นอกจากนีก้ระบวนการผลิต การใช้พลงังาน การ

บรรจุภณัฑ์ การขนสง่ ยงัมีความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  จนได้รับการรับรอง Green Factory Label, EEWH Green 

Building Gold Certification, Low Carbon Footprint Cosmetics, The first GMP certified green cosmetics plant in 

Asia และเป็นบริษัท SME รายแรกของประเทศไต้หวนัท่ีได้รับการรับรอง Carbon Footprint ของผลติภณัฑ์ (PAS 2050) 

ในส่วนของส านกังานใหญ่มีการออกแบบแบบ Vertical ventilation และการก่อสร้างเพื่อลดการใช้

พลงังาน ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ซึง่สามารถลดพลงังานไฟฟา้ได้ประมาณ 360 KW หรือคิดเป็นคาร์บอนได้ออกไซด์

ที่ปลอ่ย 216 CO2 emissions 
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รูปที่ 7 เยีย่มชม Hair O’right International Corporation  

2) Singtex Industrial Co., Ltd. 

บริษัท Singtex Industrial จ ากดั ก่อตัง้เมื่อปี 1989 เป็นผู้ผลิตสิ่งทอที่เน้นการพฒันาคณุสมบตัิพิเศษ 

ซึ่งได้มีใช้เงินลงทนุมากกว่า 100 ล้าน ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ก่อตัง้ศนูย์วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มีความเป็นมิตรกับ

สิง่แวดล้อม ท าให้ Singtex มีความเป็นผู้น าในการสง่ออกเป็นวตัถดุิบให้กบัแบรนด์ต่างๆ มากมายทัว่โลก จนได้รับรางวลั

ตา่งๆ มากมาย  

บริษัท Singtex Industrial ได้ร่วมลงทนุกบั S.Café® ด้วยแนวคิด “Business that warms the heart” 

เมื่อปี 2008 โดยพัฒนาการผลิตเส้นใยจากขวดพลาสติกและ Coffee Grounds มีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น De-

odorizing, Fast drying, UV-resistant และอื่นๆ เป็นต้น มีการผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ไมใ่ช้ตวัท าละลาย (Solvent) 

ในกระบวนการผลติ ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 2.7 กิโลกรัม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทนัสมยัได้รับรางวลัต่างๆ 

มากมายระดบัโลก (Gold and Merit Award at INPEX in Pittsburg, USA: Gold medal at iENA Nuremberg; Gold 

and Special award at the International Exhibitions of Inventions Geneva) 
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รูปที่ 8 แผนภาพวฏัจกัรของผลติภณัฑ์ของบริษัท Singtex 

นอกจากนีย้งัได้ลงทนุประมาณ 250 ล้านเหรียญไต้ไหวนั (NTD) ในการพฒันากระบวนการผลิตโดยใช้

พลงังานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต จนได้รับมาตรฐาน Bluesign® ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่

ก าหนดเพื่อสร้างมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม สขุอนามยั และความปลอดภยั (EHS)  

 

  
 

  

รูปที่ 9 กระบวนการผลติที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมของบริษัท Singtex 
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รูปที่ 10 เยี่ยมชม Singtex Industrial Co., Ltd. 

2.5 เนือ้หา/องค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Discussion) 

 ในการอบรมครัง้นี  ้ได้ท ากิจกรรมกลุ่มโดยทดลองให้ค าปรึกษากรณีศึกษาร้านอาหาร Bunker 1942 

Restaurant  ก่อตัง้เมื่อเดือนมีนาคม 2016 เป็นร้านอาหารที่ติดอนัดบั EPIC BAR 5 อนัดบัแรกใน East Zone Taipei โดย

เข้าส ารวจร้านอาหารเมื่อวนัที่ 20 กนัยายน 2560 เป็น EPIC BAR 5 อนัดบัแรกใน East Zone Taipei  เพื่อสงัเกตและ

สอบถามข้อมลูผู้ประกอบการ วิเคราะห์จดุออ่น จดุแข็ง โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) และร่วมหาแนวทางในการ

พฒันาปรับปรุง โดยใช้แนวทางของ Green Productivity โดยสามารถสรุปประเด็นได้ดงันี ้

 ข้อมลูจากการส ารวจและสอบถามผู้บริหาร 

1. ระบบการจัดการ เนื่องจากผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ มี Concept ที่ชัดเจน 

(Family-friendly shelter) แตค่วรต้องจดัท าเป็นเอกสาร 

2. ระบบการจดัการทรัพยากรมนษุย์ ด้วยความที่มีจ านวนพนกังานน้อย แต่ทกุคนล้วนมีประสบการณ์และ

ได้ทกัษะด้านภาษา จึงท าให้มีข้อได้เปรียบ 

3. การด าเนินธุรกิจ ด าเนินธุรกิจประเภทบาร์และร้านอาหารที่ทนัสมยัโดยมีบรรยากาศธีมสงครามโลกครัง้

ที ่2 และเป็นแนวอาหารประเภทตะวนัตก มีเคร่ืองดื่มนานาชนิด เช่น ค็อกเทล เหล้าและเบียร์ เป็นต้น 

4. ระบบการจดัการของเสยี มีระบบการจดัการขยะ การแยกไขมนั การจดัการขยะ 

5. สถานท่ีตัง้ ยงัคงมีปัญหาเนื่องจากพืน้ท่ีทางเข้าคอ่นข้างแคบ และไมม่ีที่จอดรถ อีกทัง้ยงัไมม่ีการอ านวย

ความสะดวกส าหรับผู้พิการ หรือผู้สงูอาย ุ

 ประเด็นในการพฒันาปรับปรุงตามแนวทาง GP 

1. จดัท าแผนพฒันาธุรกิจ (Business Plan) เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจทัง้ในระยะสัน้ 1 – 3 ปี 

และในระยะยาว 3 – 5 ปี ทัง้ทางด้านการตลาด ทางด้านการด าเนินงาน การบริหาร และทางด้าน

การเงิน เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินธุรกิจและแนวทางการพฒันาธุรกิจในอนาคต 
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2. ฝึกอบรมเพื่อพฒันาความสามารถและความรู้เก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรที่มีประสทิธิภาพ 
3. ควรปรับปรุงอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในครัวให้มีความทนัสมยั ประหยดัพลงังาน  

4. พฒันาการสร้างแบรนด์โดยผา่นสือ่ Social Media ตา่งๆ  

5. การประยกุต์ใช้หลกั 3R (Reuse Reduce Recycle) เพื่อลดการเกิดของเสียและการใช้ทรัพยากรอย่าง

มีประสทิธิภาพ 

6. ปรับปรุงรูปแบบบาร์หรือโต๊ะให้ผู้พิการหรือผู้สงูอายุเข้าถึงได้ง่าย และให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกขัน้

พืน้ฐานส าหรับผู้พิการ หรือผู้สงูอาย ุ

 

  
 

รูปที่ 11 กิจกรรมกลุม่กรณีศกึษาร้านอาหาร Bunker 1942 

 
ส่วนที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  

3.1 ประโยชน์ตอ่ตนเอง  

ได้รับความรู้ในเร่ืองของการจดัการและแนวคิดในเร่ือง Green Productivity และ Circular Economy โดยใช้

เคร่ืองมือด้านการจัดการ เช่น Material Flow Cost Accounting (MFCA) Life Cycle Assessment (LCA) และ

ประสบการณ์จากการได้ไปเยี่ยมชมบริษัทที่เป็นผู้น าด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) โดยมีความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ท าให้เห็นถึงโอกาสที่ประเทศ

ไทยจะสามารถด าเนินการโดยใช้แนวทางเดียวกนั นอกจากนีย้งัได้เพิ่มทกัษะจากกิจกรรมกลุม่เพื่อฝึกการเป็นที่ปรึกษาที่ดี   

 
3.2 ประโยชน์ตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั  

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในบทบาทของวิศวกรโครงการ จะน าไปพฒันาโครงการเพื่อพฒันาผู้ประกอบการ

ตามแนวทางของ Green Productivity ส าหรับอุตสาหกรรมประเทศไทย โดยใช้เคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบด้าน
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สิ่งแวดล้อม เช่น Material Flow Cost Accounting (MFCA) เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน อีกทัง้เผยแพร่องค์ความรู้

ตา่งๆ โดยเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหลกัสตูรที่รับผิดชอบ  

3.3 กิจกรรมการขยายผลที่ได้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วนันบัจากวนัสดุท้ายของโครงการ 

เมื่อเดือนตลุาคม 2560 สถาบนัพฒันาอตุสาหกรรมสิง่ทอ ได้รับงบประมาณในการด าเนินโครงการ  “สง่เสริมและ

พฒันาธุรกิจระดบัเติบโต (SMEs Strong/Regular Level)” เพื่อพฒันาผู้ประกอบการ SMEs ในกลุม่ที่ยงัด าเนินธุรกิจอยู่ 

จ านวน 20 บริษัท โดยมุง่เน้นผู้ประกอบการภาคการผลติ การค้า และบริการ ผ่านแนวทางการพฒันาโดยการวินิจฉยั และ 

coaching การให้ค าปรึกษาและพฒันาเชิงลกึในด้านต่างๆ เช่น การพฒันากระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร

อยา่งมีคณุคา่ และลดการเกิดของเสยี หรือ พฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  

เช่น ฉลาก CoolMode และเสือ้ประหยดัไฟเบอร์ 5 เป็นต้น ซึ่งเป้าหมายของโครงการเพื่อลดต้นทนุหรือเพิ่มมูลค่าให้กับ

ผลติภณัฑ์ได้อยา่งน้อยร้อยละ 20   

  
 

รูปที่ 12 การด าเนินงานโครงการภายในระยะเวลา 60 วนั 

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ 
4.1 ก าหนดการฉบบัลา่สดุ (Program) 
4.2 เอกสารประกอบการประชมุ/สมัมนา (Training Materials) 
4.3 ประวตัิโดยสงัเขปของวิทยากรบรรยาย (CV) 
4.4 รายงานก่อนการเดินทาง (Country Paper-Thailand) 
4.5 เอกสารน าเสนอผลงานหลงัจากเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ (Group Presentation) 

_______________________________________ 
 


